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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 26-CT/TU  

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 27 tháng 11 năm 2017 

 
  

CHỈ THỊ 

về việc lãnh đạo tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ 

 trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

------- 

 

Trong những năm qua, công tác tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động 

của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành 

quan tâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi 

trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu công nghiệp vẫn còn tiềm ẩn các yếu tố 

dễ gây mất ổn định, đây là cơ hội, điều kiện cho các thế lực thù địch tạo cớ lôi 

kéo đình công, lãng công, khi có thời cơ kích động bạo loạn, đập phá tài sản của 

doanh nghiệp, gây thiệt hại cơ sở vật chất, đình trệ sản xuất, ảnh hưởng môi 

trường thu hút đầu tư... như ở một số tỉnh trong thời gian qua.  

Hiện nay, việc tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trên địa bàn tỉnh mới chỉ tập 

trung ở các doanh nghiệp nhà nước, chưa tổ chức xây dựng ở các doanh nghiệp 

tư nhân và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. 

Thực hiện Kết luận số 41- KL/TW, ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng (khoá X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực 

luợng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới; Chỉ thị số 902/CT-

BTL, ngày 25/4/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về tổ chức, xây dựng đơn vị 

tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu 

cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, 

các sở, ban, ngành và thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 

Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh, trật tự trong tình hình mới, Luật 

Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật về dân quân tự vệ; tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ cho các chủ doanh nghiệp, 

công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp để nhận thức đầy đủ về vị trí, 

vai trò của dân quân tự vệ nói chung và tự vệ nói riêng trong phối hợp với các 
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lực lượng chức năng hoạt động bảo vệ tài sản của các doanh nghiệp, tính mạng 

người lao động, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn cơ sở sản 

xuất của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, kinh doanh. 

2. UBND tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng đơn vị tự vệ trong các loại hình 

doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài theo Chỉ thị số 

902/CT-BTL, ngày 25/4/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để tổ chức thực hiện. 

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên 

quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp rà soát tổ chức đảng trong các loại hình 

doanh nghiệp; đồng thời, hướng dẫn xây dựng, phát triển các tổ chức đảng trong 

doanh nghiệp theo Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính 

phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh 

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Quyết định số 171-QĐ/TW, ngày 

07/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ 

của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài; Hướng dẫn số 

21-HD/BTCTW, ngày 17/10/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về xây 

dựng mô hình, tổ chức cơ sở đảng ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, 

cụm công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập đơn vị tự 

vệ. Phấn đấu đến năm 2020, có từ 05 - 10% trở lên đơn vị tự vệ doanh nghiệp có 

tổ chức đảng, tiểu đội có đảng viên, trung đội có tổ đảng, đoàn viên đạt từ 60% 

trở lên. 

4. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh 

chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp 

và Ban Quản lý khu công nghiệp hướng dẫn cụ thể sát thực tế, bảo đảm tính 

đồng bộ, thống nhất, làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai thực 

hiện. Tổ chức khảo sát, nắm tình hình lao động trong các loại hình doanh nghiệp 

trên địa bàn; phân loại thành phần, cơ cấu, tổ chức từng loại hình doanh nghiệp, 

qua đó chọn một doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để 

tổ chức xây dựng điểm đơn vị tự vệ doanh nghiệp trong quý IV/2017; tổ chức 

rút kinh nghiệm, nhân rộng trong các loại hình doanh nghiệp còn lại trên địa bàn 

tỉnh vào năm 2018 và những năm tiếp theo đúng lộ trình. Phấn đấu đến năm 

2020 xây dựng được trên 15% đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có đủ điều 

kiện theo quy định. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên 

đoàn Lao động tỉnh, Cục thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp 

với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức xây dựng đơn vị 

tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 

chủ các doanh nghiệp hiểu rõ các quy định của pháp luật và sự cần thiết phải 

xây dựng đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp. 
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6. Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Ban Quản lý khu công nghiệp phối hợp 

với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành liên quan và các địa phương khảo 

sát nắm chắc tình hình lao động, thực trạng cụ thể từng loại hình doanh nghiệp 

để phân loại định hướng chọn doanh nghiệp có đủ các điều kiện để tổ chức 

thành lập đơn vị tự vệ; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động các giới chủ 

doanh nghiệp chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương của tỉnh về xây 

dựng đơn vị tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp. 

7. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 

Luật Dân quân tự vệ, chú trọng xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong 

công nhân các doanh nghiệp; làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong việc xây dựng lực lượng tự vệ, góp 

phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân mà trước hết là tự bảo vệ mình để sản 

xuất, kinh doanh. 

Chỉ đạo xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp đủ điều kiện theo 

quy định của pháp luật, đúng tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh. Quá trình 

xây dựng và tổ chức hoạt động phải bảo đảm chặt chẽ, đúng cơ chế, nguyên tắc 

lãnh đạo, chỉ đạo; điều hành lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp theo quy 

định của Luật Dân quân tự vệ, thật sự mang lại hiệu quả. Ưu tiên xây dựng đơn 

vị tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp có tổ chức đảng và có đảng viên. 

Đối với địa phương tổ chức làm điểm, khẩn trương chuẩn bị mọi điều 

kiện để tổ chức làm điểm, đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, đạt kết quả tốt. 

8. Giao Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Nội 

chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả cụ thể về 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo kịp thời. 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết (năm 2018), tổng kết 

(năm 2020) việc thực hiện Chỉ thị này./. 

         Nơi nhận:                                                                        
- Đảng ủy Quân khu 7; 

- Bộ Tham mưu Quân khu 7; 

- Ban Nội chính Trung ương + Vụ 8; 

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 

- Mặt trận, đoàn thể và các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

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

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 


