TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 1703-QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 14 tháng 4 năm 2015

QUY ĐỊNH
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
------ Căn cứ Quyết định số 1381-QĐ/TU, ngày 05/8/2014 của Tỉnh ủy về việc
ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm
kỳ 2010 - 2015 (sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ 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;
- Căn cứ các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng,
nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã;
- Căn cứ Công văn số 85-CV/TU, ngày 30/12/2010 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung
ương Đảng;
- Căn cứ 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.
- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định việc thành lập, tổ chức và quản lý tổ
chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp, hợp tác xã
(sau đây viết tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh như sau:
I- MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC

1. Phát huy và làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các đoàn
thể chính trị - xã hội trong công tác quản lý, xây dựng chi bộ, đảng bộ và các
đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả chủ
trương của Trung ương Đảng, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Căn cứ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nơi sản xuất kinh doanh
có đông lao động và tính chất doanh nghiệp để phân cấp thẩm quyền, trách
nhiệm đối với cấp ủy có liên quan trong việc thành lập, tổ chức, quản lý và phát
triển tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội.
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3. Cấp ủy có thẩm quyền thành lập, tổ chức, quản lý tổ chức Đảng, các
đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm: Đảng
ủy Khối Doanh nghiệp; các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy xã, phường, thị
trấn; các đoàn thể cấp huyện và tương đương.
II- NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ

Các cấp ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền thành lập, tổ
chức, quản lý tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp có
trách nhiệm:
1. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các
quy định của Điều lệ Đảng, luật, pháp lệnh, các quy định, hướng dẫn của Trung
ương Đảng, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức
Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong
các doanh nghiệp được phân cấp quản lý.
2. Xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với chủ
sở hữu và các tổ chức quản lý doanh nghiệp (hội đồng quản trị, hội đồng thành
viên, giám đốc, phó giám đốc… doanh nghiệp; ban quản trị, ban kiểm soát, chủ
nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã) để tuyên truyền các chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và địa phương về khuyến khích, tạo
điều kiện phát triển các loại hình doanh nghiệp, về tăng cường công tác xây
dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp, tạo sự đồng
thuận đối với việc thành lập và phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh.
3. Phối hợp chặt chẽ với ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội của
tỉnh để chỉ đạo việc phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập các tổ chức đoàn
thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, góp phần tạo nguồn kết nạp đảng viên
mới. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người lao động, đoàn viên, hội viên
chấp hành pháp luật, các quy định, nội quy, kỷ luật lao động; tích cực hưởng
ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các đoàn thể, địa phương,
doanh nghiệp phát động.
4. Khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức Đảng, đoàn thể chính
trị - xã hội; những đảng viên, đoàn viên, hội viên có thành tích xuất sắc trong
sản xuất, kinh doanh và tham gia công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị
- xã hội trong doanh nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể,
cá nhân điển hình làm tốt công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã
hội trong doanh nghiệp.
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III- PHÂN CẤP QUẢN LÝ CỤ THỂ

1. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Trực tiếp thành lập, lãnh đạo, quản lý các tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện
công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; vận động chủ doanh nghiệp
thành lập tổ chức Đảng trong:
- Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ
sở hữu và các công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối trên địa bàn tỉnh.
- Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, Doanh nghiệp 100% vốn nước
ngoài trên địa bàn Thành phố Phan Thiết.
- Tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp khi
có yêu cầu sắp xếp lại hệ thống tổ chức.
2. Đảng ủy Quân sự tỉnh: Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động của
lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng theo quy định của Luật
Dân quân tự vệ.
3. Các huyện, thị, thành ủy
Trực tiếp lãnh đạo việc thành lập, quản lý các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức
đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp đứng chân (có địa chỉ đăng ký
kinh doanh) trên địa bàn (ngoài điểm 1. phần III); lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi
dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên, vận động chủ doanh
nghiệp thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.
- Tùy điều kiện cụ thể, bàn giao các tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình
doanh nghiệp cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quản lý khi có yêu cầu.
4. Các đảng ủy xã, phường, thị trấn
Trực tiếp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên và thành lập
các chi bộ đảng theo sự chỉ đạo và phân công, phân cấp của Ban Thường vụ
huyện, thị, thành ủy, trong:
- Các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn xã, phường,
thị trấn.
- Các hợp tác xã trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
5. Các đoàn thể chính trị - xã hội
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh khối
Doanh nghiệp: Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập tổ
chức đoàn thể theo phân cấp quản lý ở điểm 1, phần III của Quy định này.
- Các đoàn thể chính trị - xã hội các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện
công tác phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập các tổ chức đoàn thể trong
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doanh nghiệp theo địa bàn (hoặc ngành nghề) được đoàn thể cấp trên phân công
phụ trách, phù hợp với phân cấp quản lý của cấp ủy Đảng như nêu trên.
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các đoàn thể
chính trị - xã hội chỉ đạo tiến hành khảo sát các doanh nghiệp có trụ sở chính hoạt
động trên địa bàn quản lý để xây dựng kế hoạch, lộ trình thành lập, tổ chức và
quản lý tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội hoặc phân công, phân cấp việc
thành lập, tổ chức và quản lý tổ chức Đảng đối với cấp ủy xã, phường, thị trấn
theo Quy định này.
2. Giữ nguyên việc quản lý đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp như hiện nay.
3. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có
liên quan hướng dẫn cụ thể việc thành lập và quản lý các tổ chức Đảng, đoàn thể
chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp theo phân cấp quản lý của
Quy định này, bảo đảm phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Trung ương; đồng
thời, theo dõi kết quả thực hiện Quy định này, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.
4. Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh
hướng dẫn cụ thể việc rà soát, kiện toàn và bổ sung quy chế hoạt động của Ban
Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, đáp ứng yêu
cầu tham mưu cấp ủy trong việc thành lập, quản lý các tổ chức Đảng, đoàn thể
chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên
địa bàn theo quy định.
5. Quy định này thay thế Quy định số 425-QĐ/TU, ngày 22/11/2011 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 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 và có
hiệu lực kể từ ngày ký.
Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề
nghị các cấp ủy báo cáo, đề xuất kịp thời về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban
Tổ chức Tỉnh ủy) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng + Vụ III;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng,
các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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