
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 

ĐẢNG ỦY KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 
Số  487-QĐ/ĐUK 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    Bình Thuận, ngày  25  tháng  12  năm 2020 

              

QUYẾT ĐỊNH 
ban hành 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” 

----- 

 

 - Căn cứ Quy định số 1473-QĐ/TU, ngày 29/03/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác 

của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 

 - Căn cứ Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và Công văn số 153-CV/BTCTU ngày 17/12/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về 

cho ý kiến đối với 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 THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI QUYẾT ĐỊNH 

 Điều1. Ban hành 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”. 

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

các Ban và các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối căn cứ Đề án tham mưu Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng, các ban, các đoàn thể trực thuộc và các chi, đảng bộ cơ sở căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Lê Tuấn Phong - UVBTV Tỉnh ủy,  

PCT UBND tỉnh,  

- Văn phòng, BTC Tỉnh ủy, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- VP, các ban, đoàn thể Đảng ủy Khối, 

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, 

- Lưu VP, BTC.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 

 
Lê Thị Hải Duyên 
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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.” 

---- 

 

PHẦN I 

SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG  

VÀ PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

 

 I. Sự cần thiết phải xây dựng đề án 

 Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, phát triển nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng vào quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã tích 

cực triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị 

sự nghiệp công lập giữ vai trò chủ đạo, vị trí then chốt trong cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công và thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

Cùng với sự ra đời và phát triển của các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, 

các tổ chức đảng cũng được thành lập và đi vào hoạt động. Trong đó, các tổ chức 

đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp 

tỉnh lãnh đạo, quản lý; các tổ chức đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh hầu hết trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lãnh đạo, quản lý. Thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khoá XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

đã ban hành Đề án hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối 

doanh nghiệp tỉnh, thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình 

Thuận kể từ ngày 01/4/2019. Theo đó, các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các 

cơ quan tỉnh và một số cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh 

được chuyển giao cho Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quản lý; đồng 

thời, các cơ sở đảng có quy mô nhỏ trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, 
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doanh nghiệp tư nhân thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp được bàn giao cho các 

huyện, thị, thành ủy quản lý(1). 

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Khối, đa số các tổ 

chức đảng trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện khá tốt công 

tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, quan tâm lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chăm lo cải thiện và nâng cao 

đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần đưa 

đơn vị ngày càng phát triển.  

 Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tiễn hoạt động cho thấy việc 

phát triển, xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

còn nhiều hạn chế: mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, nhất là vai trò lãnh 

đạo của cấp ủy đảng trong việc tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp về kế hoạch 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ còn hạn chế; công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo của các cấp ủy đảng chưa thực sự quyết liệt, chủ động, đáp ứng được yêu 

cầu đổi mới công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp; công tác phát triển đảng 

viên mới còn hạn chế; nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng mức vị trí, vai 

trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, 

đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Nghị quyết số 19-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 

chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập đặt ra yêu cầu phải đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của 

tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với 

yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng tổ chức 

đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân cũng phải được triển 

khai thực hiện theo yêu cầu tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực 

quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Từ tình hình thực tế nêu trên, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh việc xây dựng Đề án để triển khai thực hiện các giải pháp nhằm rà soát, 

sắp xếp lại mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế để tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; đồng thời đẩy mạnh xây 

                                                 
(1) Đảng bộ Khối doanh nghiệp có 01 tổ chức cơ sở đảng là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (Trường THCS và 

THPT Lê Lợi). Sau khi hợp nhất 02 Đảng bộ Khối, đã chuyển giao Chi bộ Trường THCS và THPT Lê Lợi về cấp 

ủy địa phương quản lý. 
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dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực 

nhà nước là rất cần thiết, góp phần thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng, củng 

cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là 

đối với các tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 

trong thời gian tới ở Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.  

 II. Căn cứ xây dựng đề án 

 - Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 

nghiệp nhà nước. 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan 

trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Tăng cường công tác xây 

dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài”. 

- Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây 

dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. 

- Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, 

nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh 

viện, viện nghiên cứu...). 

- Quy định số 287-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, 

nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ). 

- Quy định số 288-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, 

nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 

hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống. 

- Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Ban Bí thư về chức năng, 

nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. 
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- Quy định số 171-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Ban Bí thư về chức năng, 

nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài. 

- Quy định số 163-QĐ/TW, ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng, 

nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập 

- Nghị định số 53/2006/NĐ-CP, ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. 

- Thông tư số 91/2006/TT-BTC, ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. 

- Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ “Quy định 

việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế”. 

- Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn 

đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

- Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh 

ủy trong năm 2019. 

- Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 30/01/2018 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Quy định số 1473-QĐ/TU, ngày 29/03/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của 

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

- Quy định số 2132-QĐ/TU, ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc thành lập, tổ chức và quản lý tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội 

trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

III. Phạm vi và đối tượng 

 1. Phạm vi: Đề án được thực hiện trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh. 

 2. Đối tượng:  

- Các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong 
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các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, các 

công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  

 - Các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đang hoạt động tại các Khu 

công nghiệp và một số doanh nghiệp khác được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân cấp 

cho Đảng ủy Khối xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên. 

 

PHẦN II 

THỰC TRẠNG  

 I. Khái quát đặc điểm, tình hình Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh 

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt 

động từ ngày 01/4/2019 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và 

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh(2). Với nhiệm vụ lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng 

và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối chấp hành 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp; lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng thông qua công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác cán bộ, 

công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời lãnh đạo 

hoạt động các đoàn thể (Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối). 

Tính đến 01/6/2020, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 84 tổ 

chức cơ sở đảng, trong đó có 41 đảng bộ cơ sở và 43 chi bộ cơ sở; tổng số đảng 

viên trong toàn Đảng bộ hơn 5.300 đảng viên (xem Phụ lục 01). Các tổ chức cơ sở 

đảng được phân làm các khối như sau:  

 - Khối các cơ quan hành chính Nhà nước: Có 25 tổ chức cơ sở đảng (gồm 17 

đảng bộ cơ sở và 08 chi bộ cơ sở). 

- Khối các cơ quan nội chính: Có 05 tổ chức cơ sở đảng (gồm 02 đảng bộ cơ 

sở và 03 chi bộ cơ sở) 

 - Khối các cơ quan Đảng, Đoàn thể và tổ chức Hội cấp tỉnh: Có 21 tổ chức 

cơ sở đảng (gồm 04 đảng bộ cơ sở và 17 chi bộ cơ sở). 

                                                 
(2) Trước hợp nhất, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bao gồm 25 đảng bộ và 30 

chi bộ cơ sở, với 2.861 đảng viên; Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bao gồm 15 

đảng bộ và 48 chi bộ cơ sở, với 2.604 đảng viên. Tổng số tổ chức cơ sở đảng ở 02 Đảng bộ là 119 tổ chức cơ sở 

đảng (gồm 40 đảng bộ, 79 chi bộ); với tổng số 5.465 đảng viên. Thực hiện Đề án hợp nhất 02 Đảng bộ Khối của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 33 tổ chức cơ sở đảng ở các loại hình doanh nghiệp đã được chuyển giao về các huyện, thị, 

thành ủy. 
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- Khối các đơn vị sự nghiệp: Có 07 tổ chức cơ sở đảng (gồm 04 đảng bộ cơ 

sở và 03 chi bộ cơ sở). 

- Khối các doanh nghiệp Nhà nước: Có 17 tổ chức cơ sở đảng (gồm 07 chi 

bộ và 10 đảng bộ). 

- Khối các doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Có 09 tổ chức cơ sở đảng (gồm 05 

chi bộ và 04 đảng bộ). 

Hầu hết, đội ngũ cấp ủy viên cơ sở đều là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ 

quan, đơn vị và lãnh đạo các doanh nghiệp(3) nên có nhiều thuận lợi trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động các chi, đảng bộ. 

 II. Thực trạng công tác xây dựng Đảng ở các doanh nghiệp nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập  

1. Về tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập 

1.1. Đối với tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp nhà nước  

Trước ngày 01/4/2019 (thời điểm hợp nhất 02 Đảng bộ Khối), Đảng bộ Khối 

doanh nghiệp có 22 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Khi tiến 

hành hợp nhất 02 Đảng bộ Khối đã chuyển giao 03 tổ chức cơ sở đảng trong doanh 

nghiệp nhà nước về cấp ủy địa phương quản lý (4), đồng thời chuyển giao 19 tổ 

chức cơ sở đảng cho Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quản lý. Tính 

đến ngày 01/6/2020, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 17 tổ chức cơ 

sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước, so với thời điểm được bàn giao giảm 02 tổ 

chức cơ sở đảng (5).  

Qua thực hiện Đề án hợp nhất 02 Đảng bộ Khối, các tổ chức cơ sở đảng 

trong doanh nghiệp nhà nước đã được sắp xếp, chuyển giao về cấp ủy địa phương 

và Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phù hợp với đặc điểm, tình hình của 

tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trước khi thực hiện việc 

hợp nhất 02 Đảng bộ Khối, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các 

tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp là các doanh nghiệp nhà 

nước quy mô lớn, có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn các huyện, 

thị, thành phố, đồng thời có tổ chức đảng thuộc huyện, thị, thành ủy quản lý được 

chuyển về trực thuộc cấp ủy cấp trên trực tiếp là cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp 

                                                 
(3) Có 01 chi bộ cơ sở thuộc loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cấp ủy không phải là lãnh đạo doanh 

nghiệp (Chi bộ 426-2). 
(4) 03 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước chuyển giao về cấp ủy địa phương: Chi bộ Công ty CP Vật 

liệu xây dựng và khoáng sản, Chi bộ Công ty CP Công trình giao thông Bình Thuận, Chi bộ Công ty Nhiệt Điện 

Vĩnh Tân. 
(5) Giải thể Chi bộ Bảo hiểm Bảo Minh do không đủ đảng viên chính thức để thành lập chi bộ và Chi bộ Ngân hàng 

TMCP Sài gòn Công thương chuyển đổi từ loại hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước thành tổ chức đảng 

trong doanh nghiệp tư nhân do thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.  
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thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp, không còn trực thuộc các huyện, thị, thành 

ủy(6). Do đó, mô hình tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới, cấp ủy 

đảng lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đội ngũ 

cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy đều là nhân sự trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp 

nên thuận lợi trong công tác điều hành, lãnh đạo hoạt động của tổ chức đảng. 

1.2. Đối với tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị sự nghiệp công lập 

Tính đến thời điểm 01/6/2020, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

có 07 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập là các đơn vị tương 

đương cấp sở (xem Phụ lục 1). Có 38 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy 

cơ sở là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành của tỉnh; ngoài ra còn 

có 22 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành không thành lập tổ chức 

đảng do chưa đủ điều kiện thành lập hoặc do đặc thù của đơn vị nên cấp ủy cấp 

trên trực tiếp phân công đảng viên sinh hoạt ghép trong các chi bộ trực thuộc (xem 

Phụ lục 2). 

Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập có mô hình 

tổ chức đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới. Riêng, Bảo hiểm xã hội tỉnh có 

các đơn vị trực thuộc là Bảo hiểm xã hội ở các huyện, thị xã có tổ chức đảng trực 

thuộc huyện ủy, thị ủy trực tiếp lãnh đạo, quản lý, không trực thuộc Đảng ủy Bảo 

hiểm xã hội tỉnh quản lý. Do đặc thù các đơn vị này trực tiếp thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của mình gắn với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương 

nên việc các huyện ủy, thị ủy trực tiếp lãnh đạo, quản lý các tổ chức đảng này là 

phù hợp.  

Bí thư cấp ủy ở các đơn vị sự nghiệp công lập là Thủ trưởng, Phó Thủ 

trưởng đơn vị nên thuận lợi trong công tác điều hành, lãnh đạo hoạt động của tổ 

chức đảng. 

2. Về công tác xây dựng Đảng ở các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập 

a. Ưu điểm 

- Hầu hết các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập nắm vững và thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về chức năng, nhiệm vụ của mình; thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị tại 

đơn vị; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị 

của đơn vị góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

                                                 
(6) Đảng bộ Công ty Điện lực, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Đảng bộ Công ty Lâm nghiệp Bình 

Thuận và Chi bộ Công ty Lâm nghiệp Hàm Tân.  
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- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần 

chúng được các cấp ủy quan tâm thực hiện khá nghiêm túc, kịp thời. Xây dựng và 

thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Hội 

đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc (Giám đốc) 

doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp; lãnh đạo các đoàn thể phát huy tốt 

vai trò của mình, góp phần tạo môi trường làm việc đoàn kết, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của đơn vị. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được 

nâng lên; công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm đẩy mạnh. Công tác 

quản lý đảng viên được thực hiện khá tốt theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối. Hầu hết đảng viên gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các quy 

định của Trung ương về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và trong 

thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đã tích cực chăm lo công tác cán bộ, bồi 

dưỡng, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản 

lý vững vàng về chính trị, có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt, có trí tuệ, kiến thức 

và năng lực hoạt động. 

b. Hạn chế, khuyết điểm 

Một vài cấp ủy chưa thật sự chủ động trong việc tham gia cùng với lãnh đạo 

đơn vị đưa ra giải pháp kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh, nhiệm vụ chính trị, sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

đơn vị; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nhất là quy chế phối hợp giữa 

cấp ủy và người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp chưa tốt; nền nếp chế độ sinh hoạt 

cấp ủy, sinh hoạt chi, đảng bộ có lúc thực hiện chưa nghiêm, nội dung sinh hoạt 

chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện, chưa sát 

với tình hình thực tế của đơn vị; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, phân công 

công tác và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên còn có lúc chưa 

chặt chẽ; nắm bắt nghiệp vụ và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của 

tổ chức đảng còn nhiều hạn chế. 

c- Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm 

* Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: 

- Chưa thật sự nắm rõ các khó khăn, vướng mắc của cấp ủy, tổ chức đảng ở 

các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để kịp thời lãnh đạo, chỉ 

đạo, định hướng, hướng dẫn giải quyết. 

* Đối với các cấp ủy cơ sở: 

- Một vài cấp ủy nhận thức chưa đúng mức về tầm quan trọng của công tác 

xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; chưa nắm vững nghiệp vụ công tác xây dựng 
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Đảng ở cơ sở; thiếu quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, 

vững mạnh.  

- Chưa phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chưa kịp thời cùng với lãnh đạo đơn 

vị bàn bạc đưa ra những biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp 

dưới chưa thường xuyên; công tác định hướng thông tin chưa được chú trọng thực 

hiện thường xuyên, nội dung và hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, thiếu tính 

thuyết phục. 

III. Thực công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong 

các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

1. Thực trạng tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài 

khu vực nhà nước  

Ngoài các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh, theo phân cấp quản lý 

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập, lãnh đạo, chỉ đạo, 

quản lý tổ chức đảng và thực hiện công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp 

trong các khu công nghiệp thuộc tỉnh quản lý và một số doanh nghiệp lớn khác 

theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tính đến tháng 6/2020, trong các Khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 61 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 9.500 

lao động; trong 61 doanh nghiệp này chỉ có 02 doanh nghiệp có thành lập tổ chức 

đảng(7); 04 doanh nghiệp có tổ chức Đoàn Thanh niên và 26 doanh nghiệp có tổ 

chức Công đoàn (xem Phụ lục 5). 

Bên cạnh 02 tổ chức cơ sở đảng là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

hoạt động trong các khu công nghiệp, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

còn có 07 tổ chức cơ sở đảng là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước không hoạt 

động trong các Khu công nghiệp (xem Phụ lục 1)(8). Hầu hết các doanh nghiệp này 

đều có tổ chức Đoàn Thanh niên và Công đoàn(9). 

2. Thực trạng hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài 

khu vực nhà nước 

a. Ưu điểm 

                                                 
(7) Chi bộ Công ty TNHH ĐTKD Bất động sản Phú Thịnh và Chi bộ Chi bộ Công ty TNHH May Thuận Tiến. 
(8) Bệnh viện An Phước là đơn vị sự nghiệp y tế ngoài công lập nhưng hoạt động theo mô hình doanh nghiệp do đó 

Đảng bộ Bệnh viện An Phước là tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 

Trong 07 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có Chi bộ 426-2 được hình thành từ 

nhiều đảng viên ở 11 doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Chi bộ Công ty TNHH May 

Thuận Tiến và Chi bộ Công ty TNHH ĐTKD Bất động sản Phú Thịnh hoạt động trong Khu Công nghiệp. 
(9) Chi bộ 426-2 , không có tổ chức Đoàn Thanh niên và Công đoàn; là chi bộ sinh hoạt ghép để triển khai việc kết 

nạp đảng viên ở những nơi chưa có tổ chức đảng, chưa có tổ chức đoàn thể, kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp 

tư nhân. 
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Trong những năm qua, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực 

nhà nước cơ bản đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; quan tâm 

tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, các thành viên hội đồng quản trị và ban 

giám đốc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Các cấp ủy đảng đều xây dựng 

quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với hội đồng quản trị và ban giám 

đốc doanh nghiệp; một số cấp ủy đã chủ động tham gia ý kiến với chủ doanh 

nghiệp, Hội đồng quản trị trong xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh.  

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm khá cao, trung bình đạt 83%  (xem Phụ lục 3). 

Việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ bản đảm bảo theo yêu 

cầu của cấp trên. Đa số đảng viên thể hiện được vai trò gương mẫu trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

b. Hạn chế 

- Chưa phát huy đúng mức vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng; công tác quản 

lý đảng viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng các đoàn thể trong 

doanh nghiệp còn hạn chế. 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo cấp ủy cấp trên còn nhiều hạn 

chế như: xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết còn chậm so với kế hoạch đề ra; 

chế độ thông tin, báo cáo chưa thực hiện thường xuyên, quy cũ; một số ít chi bộ 

chưa đảm bảo thực hiện đúng quy trình sinh hoạt chi bộ của cấp trên… 

- Tỷ lệ đảng viên trong một số doanh nghiệp còn thấp so với nguồn công 

nhân lao động hiện có(10). Tỷ lệ đảng viên được bình bầu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ hàng năm còn thấp (trung bình đạt từ 10% - 12% so với đảng viên hoàn 

thành tốt nhiệm vụ); đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dù không nhiều song 

có xu hướng tăng. 

c. Nguyên nhân hạn chế 

- Đa số các doanh nghiệp trong Khối có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, sức cạnh 

tranh còn yếu. Những năm gần đây, giá cả thị trường không ổn định, giá nguyên 

nhiên vật liệu đầu vào liên tục tăng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp do khó khăn trong sản xuất kinh 

doanh dẫn đến công tác xây dựng Đảng cũng gặp nhiều trở ngại.  

                                                 
(10) Đối với các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đang hoạt động trong các khu công nghiệp thì tỉ lệ đảng viên 

chiếm 0,44% so với tổng số người lao động (42/9.471). 

     Đối với các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước không hoạt động trong các khu công nghiệp thì tỉ lệ đảng viên 

chiếm 6,77% so với tổng số người lao động (442/6.526). 
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- Một số cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng; thiếu kinh 

nghiệm, chưa dành thời gian cho công tác xây dựng Đảng; chưa nắm vững nghiệp 

vụ, quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng ở loại hình doanh 

nghiệp tư nhân.  

- Một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân mà chủ doanh nghiệp 

không phải là đảng viên, hoạt động khó khăn, chưa thật sự hiệu quả. Chất lượng 

hoạt động của các tổ chức đảng này phụ thuộc vào thái độ quan tâm, hay không 

quan tâm và tạo điều kiện của chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vẫn còn bí thư cấp 

ủy không phải trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp nên việc lãnh đạo đối với tổ 

chức đảng và tính thuyết phục đối với chủ doanh nghiệp bị hạn chế. 

- Địa bàn hoạt động của một số doanh nghiệp rộng, loại hình sản xuất kinh 

doanh đa dạng phần nào gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ 

của cấp ủy. 

3. Việc thành lập mới tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước  

a. Ưu điểm 

- Việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp 

ngoài khu vực nhà nước được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm thực hiện. 

Trước khi hợp nhất 02 Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp đã thành lập mới 07 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực 

nhà nước; xây dựng Đề án để đẩy mạnh việc phát triển tổ chức đảng trong doanh 

nghiệp tư nhân; thành lập chi bộ sinh hoạt ghép để triển khai việc kết nạp đảng 

viên ở những nơi chưa có tổ chức đảng, chưa có tổ chức đoàn thể, kết nạp đảng 

viên là chủ doanh nghiệp tư nhân (Chi bộ 426-2). 

- Một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đảng và tổ chức 

đoàn thể đã thực hiện khá tốt công tác phát triển đảng viên (xem Phụ lục 4).  

b. Khuyết điểm, hạn chế 

- Việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

còn hạn chế. Trước khi hợp nhất 02 Đảng bộ Khối, số lượng tổ chức đảng được 

thành lập mới tương đương với số lượng phải giải thể do không đủ điều kiện duy 

trì hoạt động. 

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Số lượng đảng viên được 

kết nạp từ doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng rất ít. 

- Nhiều chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước né tránh việc thành lập tổ 

chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, sợ ảnh hưởng đến kết quả sản 
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xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chưa tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công 

tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp của mình. 

c. Nguyên nhân hạn chế 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức và vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp thực 

hiện việc xây dựng tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp;  

- Một số cấp ủy đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa nhận 

thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp; về 

vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với đảng viên, quần chúng trong thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.   

 - Chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa nhận thức rõ mục đích, 

tầm quan trọng của việc kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong doanh 

nghiệp là để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến 

công nhân, người lao động, đồng thời lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong doanh 

nghiệp phát huy sức mạnh tập thể góp phần hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh 

doanh mà doanh nghiệp đã đề ra. 

    - Một bộ phận người lao động hiện nay có biểu hiện tư tưởng an phận chỉ lo 

làm ăn, có thu nhập. Chưa tích cực tham gia các phong trào và hoạt động của các 

đoàn thể, không muốn vào Đảng, tham gia các tổ chức đoàn thể; sợ chủ doanh 

nghiệp biết mình là đảng viên, đoàn viên, hội viên sẽ có thành kiến đối xử trong 

quá trình làm việc dẫn đến thiệt thòi cho bản thân. Vẫn còn đảng viên là người lao 

động không muốn chuyển sinh hoạt về tổ chức đảng ở doanh nghiệp, không phát 

huy được trách nhiệm của đảng viên trong việc phát hiện, bồi dưỡng kết nạp quần 

chúng vào Đảng trong các doanh nghiệp.  

 - Nhiều doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức chính trị - xã hội. Chất 

lượng, nhận thức chính trị của người lao động trong một số doanh nghiệp nhìn 

chung còn hạn chế, nhất là ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, do đó việc 

lựa chọn đối tượng tạo nguồn kết nạp đảng viên còn có những khó khăn. 

  

PHẦN III 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

I. Quan điểm 

Rà soát, sắp xếp mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phải 

phù hợp với việc đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt 

động của các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần chỉ 
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đạo tại Nghị quyết số 15-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với 

công tác quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập.  

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các 

doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 

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

ngoài khu vực nhà nước phải được coi trọng về chất lượng và thực hiện theo đúng 

quy định của Điều lệ Đảng. 

II. Mục tiêu 

- Sắp xếp mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước phù hợp 

với đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời để phát huy vai trò 

lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước; rà soát, sắp xếp 

mô hình tổ chức đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo 100% đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Đảng bộ Khối có đủ 03 đảng viên chính thức trở lên sẽ được 

thành lập được tổ chức đảng phù hợp với đặc điểm của đơn vị. 

- Thành lập Đảng bộ cơ sở các Khu công nghiệp tỉnh để đẩy mạnh công tác 

xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực 

nhà nước ở các khu công nghiệp. 

- Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát triển được ít nhất 03 tổ chức 

đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đối với những doanh nghiệp 

có đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng).  

- Phấn đấu hàng năm có ít nhất 80% tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài 

khu vực nhà nước kết nạp được đảng viên. 

- Có 100% tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

PHẦN IV 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

I. 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 toàn diện của đảng 

và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên 

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 

- Kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng khi các doanh nghiệp nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập trong Đảng bộ Khối thực hiện việc đổi mới mô hình tổ 
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chức theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW (Khóa XII) và Nghị quyết số 19-

NQ/TW (khóa XII).  

- Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở ngành cấp tỉnh có 

đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng và phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị 

để kịp thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiến hành thành lập tổ chức đảng theo đúng 

quy định. 

- Thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp ủy là người giữ vai trò chủ chốt 

trong doanh nghiệp (chủ tịch, tổng giám đốc), đơn vị sự nghiệp công lập (thủ 

trưởng, phó thủ trưởng đơn vị) để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai 

trò của tổ chức đảng. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời sắp xếp tổ chức đoàn 

thể trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ với tổ 

chức đảng để bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức đoàn 

thể trong doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh 

nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

- Chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, có nền nếp 

chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, gắn với nâng cao chất 

lượng xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Tích cực đổi mới nội 

dung và hình thức sinh hoạt cho phù hợp với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ cụ 

thể của từng chi bộ, đảng bộ. 

- Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác quản lý, theo 

dõi và nắm chắc 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. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác xây dựng và thực 

hiện kế hoạch phát triển đảng viên mới; chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, kết 

nạp đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên và công nhân lao động. Chú 

trọng chỉ đạo việc rà soát chất lượng chính trị cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ 

những cương vị chủ chốt, đảng viên trong diện cán bộ quy hoạch, được đề bạt, bổ 

nhiệm và thẩm tra, xác minh lý lịch quần chúng vào Đảng, bảo đảm chặt chẽ, đúng 

quy định, phục vụ cho việc đánh giá, kết luận theo phân cấp quản lý. 

- Tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng và bổ sung, hoàn thiện quy 

chế làm việc phù hợp với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của từng chi, đảng bộ. Đối 

với doanh nghiệp nhà nước, chú trọng xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ giữa 

cấp  ủy với Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Tổng giám 
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đốc (Giám đốc) doanh nghiệp trên nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm và tạo điều kiện 

để Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc 

(Giám đốc) doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; đồng thời 

qua đó Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc 

(Giám đốc) doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức đảng hoạt động. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng chặt chẽ và thực hiện đảm bảo quy 

chế phối hợp giữa cấp ủy và thủ trưởng đơn vị, trên cơ sở phân định rõ trách 

nhiệm, quyền hạn theo quy định. 

- Thực hiện đảm bảo việc phân công công tác cho đảng viên ngay từ đầu 

năm, đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi. Thực hiện tốt việc 

đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm; trong đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ 

được phân công là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng đảng viên.  

- Thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác về thực hiện nghĩa vụ 

công dân nơi cư trú. Cấp ủy phải định kỳ nắm bắt tình hình đảng viên ở địa phương 

thông qua cấp ủy nơi cư trú để kịp thời lưu ý, nhắc nhở đảng viên. Quan tâm nắm 

bắt chính trị hiện nay của đảng viên bằng nhiều hình thức thích hợp để kịp tời chấn 

chỉnh, xử lý theo quy định khi có tình huống phát sinh. Thực hiện tốt nghiệp vụ 

công tác đảng viên theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

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 

- Tập trung kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng Ủy ban kiểm tra, cán 

bộ làm công tác kiểm tra các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, 

giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra. Chú trọng đề cao việc tự kiểm tra của cấp 

uỷ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xác định đúng đắn trách nhiệm, nhất là người 

đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát của các ban, văn phòng Đảng ủy, nhất là chức năng tham mưu, 

giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo,  thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 

lệ Đảng quy định.  

- Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi 

phạm và 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. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động 

phòng ngừa, hạn chế những sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. Xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. 
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4. Kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng 

- Các cấp ủy thường xuyên rà soát đội ngũ đảng viên trong chi, đảng bộ 

mình, nắm chắc và làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, không 

thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt Đảng hoặc đã chuyển sinh hoạt Đảng 

nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, đảng viên vi phạm kỷ 

luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp…từ đó 

đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không 

còn đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công 

tác quản lý đảng viên. 

- Các cấp ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong phạm vi lãnh đạo và tuyên 

truyền, quán triệt cho quần chúng trong đơn vị thực hiện tốt Quy định số 124-

QĐ/TW ngày 2/2/2018 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. 

 II. Đối với công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong 

các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

1. 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  

* Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: 

- Phối hợp với lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công đoàn các 

Khu công nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các 

chủ doanh nghiệp và công nhân lao động trong các khu công nghiệp nắm vững và 

hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa 

phương về những yêu cầu và tính tất yếu khách quan của việc phát triển tổ chức 

đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp.  

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tăng thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục 

tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước về phát triển 

tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp.  

- Định kỳ (hoặc khi cần thiết), tổ chức gặp mặt, động viên, biểu dương các 

doanh nghiệp làm tốt công tác xây dựng Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

* Đối với Đoàn Khối: 

- Chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tập trung tuyên truyền, giáo dục, bồi 

dưỡng cho đối tượng thanh niên là công nhân, người lao động trong các doanh 
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nghiệp nhận thức về truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, vai 

trò lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm cho công nhân, người 

lao động đối với việc phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thực 

hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật và nội quy, quy chế 

của doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng và phấn đấu để trở thành đảng 

viên. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, vai trò trách nhiệm của 

các đoàn thể trong việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp 

2.1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở 

các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng 

* Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: 

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy đủ số lượng, có năng lực, trình 

độ, phẩm chất đạo đức, am hiểu hoạt động của doanh nghiệp và phương pháp công 

tác đảng, công tác vận động quần chúng; bí thư cấp ủy phải có đủ năng lực, trình 

độ để nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nắm vững nguyên tắc và những quy định của 

Đảng để lãnh đạo, vận động quần chúng. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập 

huấn cho đội ngũ cấp ủy về nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao 

năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cấp ủy. 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng 

trong các doanh nghiệp. Hướng dẫn cụ thể cho cấp ủy trực thuộc về hình thức, 

phương pháp và kiểm tra định kỳ việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết 

ở các cơ sở đảng. 

- Tiếp tục, nghiên cứu thực hiện tốt công tác đánh giá xếp loại chất lượng tổ 

chức đảng và đảng viên phù hợp với đặc điểm loại hình tổ chức đảng trong doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng và phát huy 

những tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Qua kiểm 

tra, giám sát chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm của từng tổ chức đảng, đảng viên, 

để có biện pháp khắc phục. 

* Đối với cấp ủy cơ sở: 

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định và xác định rõ 

mối quan hệ làm việc giữa tổ chức đảng với hội đồng thành viên, hội đồng quản trị 

và chủ doanh nghiệp. Định kỳ hằng năm, ban hành được nghị quyết lãnh đạo, đảng 

viên, quần chúng trong chi, đảng bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của 
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Nhà nước, chính sách của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách về phát 

triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 

ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp.  

- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể 

lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư, phó 

bí thư, cấp ủy viên; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong 

triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng; đổi mới phương pháp, tác 

phong công tác theo hướng dân chủ, sát thực tiễn; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của 

đảng viên và quần chúng. 

- Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị; 

thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của 

đảng viên trong chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, nội quy của doanh nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra đảng viên thực hiện 

nhiệm vụ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh, học tập, công tác và lối sống, giữ vững mối quan hệ với quần chúng trong 

doanh nghiệp, với chi bộ và địa bàn cư trú. Chủ động ngăn ngừa, khắc phục những 

biểu hiện vi phạm pháp luật, làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của doanh 

nghiệp, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 

sinh hoạt cấp ủy phù hợp với loại hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp, bảo đảm 

được tính đảng, tính giáo dục, tính chiến đấu. Việc ban hành nghị quyết của chi bộ 

phải tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, 

trọng điểm, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp.  

2.2. Đẩy mạnh việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước  

a- Đối với doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành khảo sát nắm bắt số lượng đảng 

viên đang làm việc tại doanh nghiệp; phối hợp cùng Ban Quản lý các khu công 

nghiệp, Công đoàn Các khu công nghiệp để tuyên truyền, vận động chủ doanh 

nghiệp đồng tình việc thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp.  

- Tổ chức gặp gỡ trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đảng viên, 

quán triệt chủ trương của Đảng về việc phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng 

trong doanh nghiệp, tạo sự nhất trí cao về việc đảng viên chuyển sinh hoạt đảng 

đến nơi làm việc để thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp.   
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- Làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Chủ doanh nghiệp về nhân 

sự cấp ủy, bí thư chi bộ, về công tác phối hợp và việc tạo các điều kiện thuận lợi 

cho chi bộ hoạt động đúng Điều lệ Đảng, Luật doanh nghiệp và những quy định 

của doanh nghiệp v.v... 

- Tiến hành làm các thủ tục theo quy định của Đảng, ra quyết định thành lập 

chi bộ và tổ chức lễ công bố quyết định v.v... Văn phòng, các Ban tham mưu của 

Đảng ủy Khối phối hợp cùng cấp ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách 

nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan, hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động, các 

nghiệp vụ cụ thể, thường xuyên bám sát hoạt động của chi bộ để giúp chi bộ đi vào 

hoạt động có nền nếp trong thời gian đầu mới được thành lập. 

b- Đối với doanh nghiệp có đảng viên, nhưng chưa đủ điều kiện thành lập tổ 

chức đảng 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành khảo sát để nắm bắt số lượng 

đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp. 

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng với lãnh đạo Công đoàn các 

Khu Công nghiệp, cấp ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp trực tiếp gặp gỡ đảng 

viên trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đảng viên, quán triệt chủ trương 

của Đảng về việc phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp để tạo sự 

nhất trí cao đối với việc đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ phù hợp.  

- Làm việc với cấp ủy đảng (nơi đảng viên chuyển đến) và chủ doanh nghiệp 

để tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng cũng như trong quá 

trình đảng viên tham gia sinh hoạt ghép. Đồng thời giao nhiệm vụ cho số đảng viên 

này có trách nhiệm làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo 

nguồn để sớm phát triển đảng viên mới ở doanh nghiệp nơi đảng viên đang làm 

việc; tiến tới đủ điều kiện thì thành lập chi bộ tại doanh nghiệp.  

c- Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên 

- Đối với những doanh nghiệp đã có các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

Công đoàn các Khu Công nghiệp làm việc, trao đổi với các chủ doanh nghiệp để 

thống nhất chủ trương về công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Chỉ 

đạo các tổ chức chính trị đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát hiện, 

bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, khi đủ điều kiện theo quy định của Điều 

lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì thành lập chi bộ tại doanh nghiệp.  

- Trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: 
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+ Đối với việc thành lập tổ chức Công đoàn: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

phối hợp cùng Công đoàn các Khu công nghiệp rà soát những doanh nghiệp có đủ 

điều kiện, tiến hành thành lập tổ chức Công đoàn. 

+ Đối với việc thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh: Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh rà soát thực 

trạng số lượng, chất lượng và nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên hội viên, người 

lao động để có kế hoạch phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên phù hợp 

với đặc điểm tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. Trước mắt, tập trung xây 

dựng tổ chức đoàn thể tại những doanh nghiệp có đông lao động, điều kiện sản 

xuất kinh doanh ổn định, người lao động có thu nhập ổn định, có nhu cầu tham gia 

các đoàn thể. Nghiên cứu rút kinh nghiệm thực tiễn một số loại hình đoàn thể ở cơ 

sở đã được thành lập để phổ biến kinh nghiệm cho các doanh nghiệp chưa thành 

lập được tổ chức đoàn thể. 

2.3. Phát huy 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 

* Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: 

- Chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc trong các doanh nghiệp lãnh đạo tổ 

chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, 

trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh 

nghiệp. 

* Đối với Ban Thường vụ Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối: 

- Phối hợp với cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng các 

đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp; tuyên truyền vận động, giáo dục quần 

chúng, phát triển đoàn viên hội viên để thành lập tổ chức đoàn thể phù hợp với tình 

hình đặc điểm của từng doanh nghiệp.  

- Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các phong trào 

thi đua để qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú, nhất là đoàn 

viên ưu tú trong lực lượng công nhân để tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng.  

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể, với phương 

châm sát cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên. Trên cơ sở đó, xác định rõ nội dung 

hoạt động phù hợp với từng loại hình tổ chức để đầu tư có chiều sâu, có trọng tâm 

sao cho chủ doanh nghiệp và người lao động đều thấy được lợi ích thiết thực từ 

hoạt động của đoàn thể, mang lại sự an tâm, gắn bó của người lao động với sản 

xuất kinh doanh, năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng cao, người lao động 

có điều kiện học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quyền và lợi ích 

được bảo vệ; thể hiện được vai trò cầu nối giữa Đảng với quần chúng công nhân, là 
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môi trường để quần chúng công nhân hoạt động, rèn luyện, phấn đấu, là nơi tạo 

nguồn chủ yếu để kết nạp đảng viên. 

- Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể ở các doanh 

nghiệp có kỹ năng nghiệp vụ công tác quần chúng. Trước hết, lựa chọn những 

đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trong công tác, có trình độ, gắn bó 

với quần chúng, là người hoạt động xã hội thực sự tự nguyện, tâm huyết, có khả 

năng thuyết phục giới chủ, thu hút đoàn viên hội viên và người lao động để nâng 

cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. 

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp 

trong việc phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp 

* Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chủ doanh 

nghiệp về mục đích, yêu cầu của công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong 

doanh nghiệp; đồng thời làm cho chủ doanh nghiệp hiểu rõ vị trí, vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên trong tham gia phát triển sản xuất kinh 

doanh, xây dựng doanh nghiệp. 

- Vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về 

thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động để tổ chức đảng hoạt động có hiệu 

quả, đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ, đúng nguyên tắc; thường xuyên phối hợp 

và tạo điều kiện để các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tham gia xây dựng nội 

quy, quy chế, xây dựng định mức khoán, định mức lao động trong doanh nghiệp; 

tôn trọng, phát huy vai trò của tổ chức đảng trong việc tham gia bàn bạc nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh, giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đảm 

bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật. 

* Đối với cấp ủy cơ sở: 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp trong 

việc nắm vững các quy định, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng 

hoạt động.  

- Định kỳ hàng quí, năm cấp ủy đề xuất cụ thể với chủ doanh nghiệp và Hội 

đồng quản trị các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác đảng trong doanh nghiệp, đồng thời đề nghị những đồng chí đảng viên tiêu biểu 

tham gia vào các khâu quản lý. 

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 

Triển khai việc thành lập Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận 
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theo Đề án số 03-ĐA/ĐUK ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh để sắp xếp tổ chức đảng trong các khu công nghiệp, 

đồng thời đẩy mạnh công tác phát tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp 

ngoài khu vực nhà nước đang hoạt động tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

  

PHẦN V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

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

Ban  và các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối căn cứ nội dung Đề án tham mưu 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề 

án; định kỳ hàng năm (vào thời điểm cuối năm) báo cáo tình hình triển khai và kết 

quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ Khối tổ chức quán triệt Đề án 

này đến đảng viên trong chi, đảng bộ mình; đối với các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ 

sở trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ nhiệm vụ, giải pháp đã 

nêu tại Đề án, tùy theo đặc điểm, tình hình của chi, đảng bộ mình xây dựng kế 

hoạch cụ thể để triển khai thực hiện./. 
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