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KẾ HOẠCH 

thực hiện Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 487-QĐ/ĐUK  

ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  

----- 

  

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Rà soát, sắp xếp mô hình tổ 

chức đảng trong 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” ban hành kèm theo Quyết định số 487-QĐ/ĐUK, ngày 

25/12/2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 487); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây 

dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 487, tạo 

chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên 

đối với việc kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng ở các doanh nghiệp nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập khi có sự thay đổi về mặt tổ chức và sự đồng thuận của 

chủ doanh nghiệp trong xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các 

doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  

2. Quá trình thực hiện Đề án phải bám sát và thực hiện đảm bảo các quy 

định của Đảng, Nhà nước; đồng thời phải phù hợp với yêu cầu phát triển, không 

gây xáo trộn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động, mô hình tổ chức bộ máy của cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

3. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức trong thực hiện Đề 

án; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; thường xuyên kiểm tra, giám sát, 

đánh giá kết quả thực hiện.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công 

lập, cấp ủy cơ quan có đơn vị sự nghiệp công lập triển khai, quán triệt nội 

dung Đề án 487 và xây dựng kế hoạch thực hiện  

- Phân công tham mưu: Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp cùng với Ban Tuyên 

giáo – Dân vận Đảng ủy Khối;  
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- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4/2021. 

2. Thực hiện việc rà soát, sắp xếp mô hình tổ chức đảng trong các 

doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

2.1. Rà soát, sắp xếp tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế 

- Phân công tham mưu: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối;  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 5/2021; đồng thời thực hiện 

khi có sự thay đổi về tổ chức. 

2.2. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong 

doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

a. Chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng 

theo quy định, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện 

nghị quyết; công tác phát triển đảng viên mới; việc đánh giá chất lượng đảng 

viên cuối năm; việc giới thiệu đảng viên đang công tác về thực hiện nghĩa vụ 

công dân nơi cư trú và nghiệp vụ công tác đảng viên. 

- Phân công tham mưu: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối;  

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 

b. Rà soát việc xây dựng và bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế 

phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp; việc phân 

công công tác cho đảng viên;  

- Phân công tham mưu: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối;  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II/2021. 

c. Chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, 

phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; kịp thời phát hiện, đấu 

tranh ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, các việc làm sai trái; không để xảy ra 

tiêu cực, tham nhũng trong các tổ chức đảng. 

- Phân công tham mưu: Ban Tuyên giáo – Dân vận phối hợp cùng UBKT 

Đảng ủy Khối;  

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 

2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của tổ 

chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

a. Kịp thời kiện toàn Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; chỉ đạo nâng cao 

công tác tự kiểm tra của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng. 
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- Phân công tham mưu: Ủy ban kiểm tra chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức 

Đảng ủy Khối;  

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 

b. Hướng dẫn nghiệp vụ nâng cao chất lượng thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát đối với Ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở. 

- Phân công tham mưu: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối;  

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên (trong đó, định kỳ ít nhất 

02 năm/lần phối hợp tham mưu mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, 

giám sát). 

c. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; 

trọng tâm là việc chấp hành, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt 

đảng và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương 

mẫu của cán bộ đảng viên. 

- Phân công tham mưu: Ủy ban kiểm tra chủ trì phối hợp với Văn phòng, 

các ban Đảng ủy Khối;  

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 

2.4. Thực hiện việc rà soát, kiên quyết đưa những đảng viên không còn 

đủ tư cách ra khỏi Ðảng 

a. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở rà soát đội ngũ đảng viên trong chi, đảng bộ 

mình để đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đưa ra khỏi Đảng những đảng 

viên không còn đủ tư cách. 

- Phân công tham mưu: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp cùng 

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.  

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên (trong quý II/2021 tham 

mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có văn bản chỉ đạo thực hiện; định kỳ tháng 

11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện). 

b. Chỉ đạo các cấp ủy tuyên truyền, quán triệt cho quần chúng trong đơn vị 

thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám 

sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 

đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ 

chủ chốt và cán bộ, đảng viên. 

- Phân công tham mưu: Ban Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy Khối.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II/2021. 



 4 

 

3. Thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

3.1. Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

nâng cao nhận thức cho các chủ doanh nghiệp và công nhân lao động về vị trí, 

vai trò của tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đồng thuận của 

chủ doanh nghiệp trong việc phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp 

- Phân công tham mưu: Ban Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì 

phối hợp với Văn phòng, đoàn thể Đảng ủy Khối và cấp ủy các cơ quan, đơn vị: 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công đoàn các Khu công nghiệp, Báo Bình 

Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận.  

- Thời gian thực hiện: Tham mưu xây dựng kế hoạch (nội dung) triển khai 

thực hiện hàng năm. 

3.2. Thực hiện các giải pháp nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của 

các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát triển tổ chức đảng, đảng 

viên ở các doanh nghiệp 

- Phân công tham mưu: Ban Tuyên giáo – Dân vận chủ trì, phối hợp với 

Ban Thường vụ Đoàn Khối, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối. 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 

3.3. Thực hiện việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

a. Rà soát các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập chi bộ để triển khai 

các giải pháp, thủ tục thành lập chi bộ. 

- Phân công tham mưu: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với 

cấp ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công đoàn các Khu công nghiệp.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III/2021; đồng thời thực hiện 

thường xuyên hàng năm. 

b. Khảo sát số lượng đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp nhưng 

sinh hoạt tại địa phương để làm nòng cốt thực hiện công tác phát triển đảng viên, 

tổ chức đảng trong doanh nghiệp. 

- Phân công tham mưu: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với 

cấp ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công đoàn các Khu công nghiệp.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III/2021; đồng thời thực hiện 

thường xuyên hàng năm. 
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c. Khảo sát việc thành lập các tổ chức đoàn thể ở các doanh nghiệp 

để từ đó thực hiện các giải pháp phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong 

doanh nghiệp. 

- Phân công tham mưu: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với 

cấp ủy, lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III/2021; đồng thời thực hiện 

thường xuyên hàng năm. 

4. Thành lập Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận để đẩy 

mạnh công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp 

ngoài khu vực nhà nước 

- Phân công tham mưu: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối (tiếp tục tham mưu 

triển khai Đề án đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 – 2020 

thông qua);  

- Thời gian thực hiện: Khi hội đủ các điều kiện thuận lợi (phấn đấu thực 

hiện hoàn thành trong quý IV/2022).  

5. Tổ chức Hội nghị đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án 487 

- Phân công tham mưu: Ban Tổ chức chủ trì phối hợp với Văn phòng, các 

ban, đoàn thể Đảng ủy Khối; 

- Thời gian thực hiện: Sơ kết hàng năm; tổng kết 05 năm (Quý IV/2025).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, Văn phòng, các ban, đoàn thể Đảng ủy Khối, cấp 

ủy các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao và các nội 

dung, công việc nêu trong Đề án 487, khẩn trương triển khai, xây dựng kế hoạch 

chi tiết để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng; định kỳ 6 tháng, 01 

năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  

2. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Văn phòng, các 

ban, đoàn thể Đảng ủy Khối giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, đôn 

đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này./.  

Nơi nhận:                                                         
- Đ/c Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- BCH, BTV Đảng ủy Khối, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK, 

- Lưu VP, BTCĐUK. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hải Duyên  
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