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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

   Số 423-TB/VPTU  

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
 

 Phan Thiết, ngày 01 tháng 12 năm 2014 

 

THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

về công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên ở cơ sở,  

công tác xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội  

trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 
 ------ 

 

Ngày 20/11/2014, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy đã chủ trì họp bàn các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và 

phát triển đảng viên ở cơ sở, công tác xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể chính 

trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Cùng dự họp có 

đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Sau khi nghe Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng 

chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận: 

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo công 

tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên và xây dựng các đoàn thể chính 

trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đạt một số kết quả. 

Tuy nhiên, số lượng quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng hàng năm chưa 

tương xứng với số lượng tổ chức đảng trong toàn đảng bộ, với số lượng quần 

chúng đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đang cố gắng phấn đấu để 

được kết nạp vào Đảng. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; phát 

triển đảng viên ở cơ sở và xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong các 

doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 

quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp 

trọng tâm sau: 

1. Tất cả các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ phải thực hiện thật tốt công 

tác xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng viên, xây dựng các đoàn thể chính 

trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị mình. 
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2. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiếp tục xây dựng các tổ chức đảng và 

phát triển đảng viên, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh 

nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhất là xây dựng tổ chức Công đoàn, gắn với 

củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn và Ban 

nữ công trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn và có lao động nữ. 

 3. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan: 

- Trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Trung ương, rà soát lại các 

nội dung có liên quan đến tiêu chuẩn xem xét kết nạp đảng viên mới và kết nạp 

lại đảng viên; từ đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định sửa đổi, bổ 

sung các tiêu chí cụ thể, chú ý các tiêu chí về trình độ học vấn, về tiêu chuẩn 

chính trị (bao gồm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay), về quá trình phấn đấu 

của quần chúng ưu tú phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh; gửi 

Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 31/12/2014.  

- Tham mưu dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

công tác phát triển đảng viên mới, xóa tình trạng không có tổ chức đảng, đảng 

viên trong các cơ quan, đơn vị, nhất là các trường học, các cơ sở y tế, kể cả 

trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh; gửi 

Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 31/12/2014. 

4. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu 

quan bám sát nội dung Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW 

của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới và Nghị định số 98/2014/NĐ-

CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ về “Quy định việc thành lập tổ chức chính 

trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế” để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung Quy định số 425 

–QĐ/TU, ngày 22/11/2011 về “thành lập, tổ chức và quản lý tổ chức đảng, các 

đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh”, phù 

hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; hoàn thành và gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm 

định, trình Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 31/12/2014. 

5. Liên đoàn Lao động tỉnh nghiên cứu kỹ Luật Công đoàn và các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và các cơ quan hữu quan các hình thức, biện pháp chế tài, xử lý đối với các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế không chấp hành việc thành lập tổ 

chức Công đoàn theo quy định; hoàn thành và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 

trước ngày 31/12/2014. 
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Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 

các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./- 

 

Nơi nhận:  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Các Ban của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

   và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

               (đã ký, đóng dấu) 

 

 

Lê Tấn Lai 

 


