
 

 

        

  ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 

ĐẢNG UỶ KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 

Số 07 -NQ/ĐUK 
 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    Bình Thuận, ngày  07  tháng  4 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới 

trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất 

----- 

 

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Tình hình chung 

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận hiện có 83 tổ chức 

cơ sở đảng (gồm 42 chi bộ cơ sở và 41 đảng bộ cơ sở), với hơn 5.400 đảng viên. 

Trong đó, có 26 doanh nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối (doanh nghiệp 

Nhà nước có 17 tổ chức cơ sở đảng, gồm 07 chi bộ và 10 đảng bộ; doanh nghiệp 

ngoài khu vực Nhà nước có 09 tổ chức cơ sở đảng, gồm 05 chi bộ và 04 đảng bộ), 

với gần 2.100 đảng viên; đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất có hơn 150 

đồng chí, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp Nhà nước. 

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung tuyên 

truyền, đẩy mạnh các giải pháp nhằm tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong lực 

lượng công nhân trực tiếp sản xuất ở các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc. 

Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp 

ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp đối với công tác phát triển 

đảng trong lực lượng công nhân lao động; số lượng và chất lượng đảng viên mới 

được kết nạp trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất tăng qua các năm; đảng 

viên mới được kết nạp có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, 

phát huy tốt vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, lao động sản xuất. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển đảng trong lực lượng 

công nhân trực tiếp sản xuất ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu 

vực nhà nước còn gặp một số hạn chế, khó khăn như: Nhận thức của nhiều công 

nhân ngại tham gia hoạt động chính trị, chưa có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phấn 

đấu để trở thành đảng viên; thường xuyên “nhảy việc”, ít gắn bó lâu dài với doanh 

nghiệp, địa bàn cư trú phân tán… điều này tạo trở ngại lớn trong công tác vận 

động, bồi dưỡng, giúp đỡ công nhân vào Đảng. Nhiều doanh nghiệp chưa thành lập 

được các tổ chức đoàn thể; bên cạnh đó, những doanh nghiệp đã có tổ chức đoàn 
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thể nhưng các đoàn thể trong các doanh nghiệp chưa phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ 

trong công tác xây dựng Đảng, trong đó có việc tạo nguồn phát triển đảng viên 

mới. Cấp ủy trong một vài doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tác phát 

triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất. Do đó, số lượng 

đảng viên được kết nạp từ lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất trong các năm 

qua rất ít so với số lượng quần chúng ở các doanh nghiệp(1). 

2. Nguyên nhân hạn chế  

Một số cấp ủy nhận thức chưa sâu kỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác 

phát triển đảng viên mới nên thiếu quan tâm công tác kết nạp đảng trong CNLĐ 

trực tiếp sản xuất; thiếu kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc 

trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

phân công đảng viên theo dõi giáo dục, giúp đỡ, bồi dưỡng nhận thức chính trị, 

viết lý lịch xin vào Đảng… chưa được quan tâm đúng mức. 

Mô hình tổ chức doanh nghiệp đa dạng, thuộc nhiều đầu mối quản lý, do vậy, 

ít nhiều gây khó khăn cho việc lãnh, chỉ đạo cũng như tổ chức sinh hoạt của đảng 

viên, của cấp ủy, chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp. Nội dung, phương thức 

hoạt động, nhất là vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, giải quyết mối quan hệ hài hòa 

giữa chủ doanh nghiệp và người lao động còn bất cập. Một số chủ doanh nghiệp 

chưa nhận thức đúng mức vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh 

nghiệp nên không muốn thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Bên cạnh đó, vai trò, 

trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của tổ chức đoàn thể các cấp chưa được phát 

huy triệt để. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh 

đạo doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

trong Khối về công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân trực 

tiếp sản xuất. 

- Tăng cường đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng công 

nhân trực tiếp sản xuất; góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển đảng hàng 

năm của Đảng bộ Khối và Đề án “Rà soát, sắp xếp mô hình tổ chức đảng trong 

                                           
(1) Giai đoạn 2015 – 2020, trung bình hàng năm Đảng bộ Khối chỉ kết nạp được 15-16 đảng viên từ lực lượng công 

nhân lao động. Tỷ lệ này khá khiêm tốn so với tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn Đảng bộ Khối (trung bình 

hàng năm kết nạp được 250 đảng viên) và quá ít so với tổng số quần chúng là CNLĐ trong các doanh nghiệp có tổ 

chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối (xấp xỉ 9.000 công nhân lao động). 
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các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự lãnh đạo 

của đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng 

và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước". 

2. Chỉ tiêu: Phấn đấu hàng năm kết nạp từ 30 đảng viên mới trở lên từ lực 

lượng công nhân trực tiếp sản xuất. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

- Lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và chủ doanh 

nghiệp, cán bộ, đảng viên, công nhân đối với công tác phát triển đảng, coi đây là 

nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. 

- Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ 

đạo về xây dựng Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 

của Đảng ủy Khối. 

- Theo phân cấp quản lý được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, thường xuyên tổ 

chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với chủ doanh nghiệp (nơi chưa có tổ chức đảng) 

để lắng nghe, vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc thành lập và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức đảng nơi có đủ 

điều kiện. 

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, chủ các doanh nghiệp để rà soát 

danh sách, tình hình đảng viên sinh hoạt ở địa bàn dân cư hiện đang công tác, lao 

động trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng để củng cố, xúc tiến quy trình, 

thủ tục thành lập chi, đảng bộ tại các doanh nghiệp này (nếu đủ điều kiện).  

- Thường xuyên làm việc với cấp ủy cơ sở (đối với các doanh nghiệp đã có 

tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối) để nắm tình hình, hướng dẫn, giải quyết 

khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong lực 

lượng công nhân trực tiếp sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy 

trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý.  

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Liên đoàn lao động 

tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong lãnh, chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên các cấp đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu 

quần chúng ưu tú trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất để xem xét, kết 

nạp Đảng. 
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- Hàng năm, ưu tiên sắp xếp, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề 

(trong đó có lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị 

dành cho đảng viên mới) dành riêng cho lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất.   

2. Đối với các đoàn thể trực thuộc 

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, thực 

hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn 

viên, hội viên… nhằm thu hút lực lượng. 

- Kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực đảm bảo trình độ, tiêu chuẩn giới 

thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới hàng năm. 

- Làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, hội viên rèn luyện, 

phấn đấu để trở thành đảng viên.  

- Hàng năm, đoàn thể cấp trên giao chỉ tiêu phấn đấu cho đoàn thể cấp dưới 

về việc giới thiệu quần chúng ưu tú trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất 

cho Đảng xem xét kết nạp; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác này. 

- Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể trong tham gia xây 

dựng Đảng vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. 

3. Đối với cấp ủy cơ sở trong các doanh nghiệp 

- Thường xuyên quán triệt và chủ động triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, 

chỉ thị của Đảng về tăng cường phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng 

viên mới từ lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất. 

- Cấp ủy trong các doanh nghiệp, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu 

vực Nhà nước tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền 

thống cách mạng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam… đối với lực lượng công nhân 

trực tiếp sản xuất nhằm nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức giác ngộ giai cấp, tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu cao tính tự giác, tích cực 

lao động, học tập, tham gia các phong trào của doanh nghiệp, đoàn thể, tu dưỡng, 

rèn luyện để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

- Tổ chức rà soát, thống kê, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát 

triển đảng viên hàng năm của chi bộ, trong đó chú ý số quần chúng đã được học 

lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các đồng chí trong chi ủy phụ trách công tác kết nạp 

đảng viên.  

- Các chi bộ hàng năm lựa chọn, cử các quần chúng ưu tú tham gia các lớp 

bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng nhằm nâng cao nhận 
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thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, nắm rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đảng 

viên, từ đó xác định đúng đắn động cơ vào Đảng. Quan tâm theo dõi, giúp đỡ quần 

chúng đã được công nhận là cảm tình Đảng tiếp tục rèn luyện để trở thành đảng 

viên. Phân công đảng viên chính thức bồi dưỡng, giúp đỡ, hỗ trợ quần chúng ưu tú 

cảm tình Đảng viết lý lịch; hàng tháng báo cáo chi bộ. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp 

thời hồ sơ kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên, đề nghị chuyển đảng chính thức 

cho đảng viên dự bị. 

- Hàng năm, trong kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên mới phải xây 

dựng được chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên mới từ lực lượng công nhân trực 

tiếp sản xuất. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời 

theo dõi việc tổ chức thực hiện hàng năm và tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực 

hiện Nghị quyết này.  

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối 

tổ chức quán triệt Nghị quyết này đến đảng viên trong chi, đảng bộ mình, đồng 

thời xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhân: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, 

- Các đ/c Ủy viên UBKT ĐUK, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK, 

- Lưu VP, BTCĐUK. 

T/M ĐẢNG ỦY 
BÍ THƯ 

 

 

Lê Thị Hải Duyên 
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