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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kiến Tường, ngày 20 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH
Triển khai Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện 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

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh
Long An về triển khai Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 20/8/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 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.
UBND thị xã Kiến Tường ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 122KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động; trước hết là người đứng đầu trong việc
thực hiện các chủ trương phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp
tư nhân.
b) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ,
công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế
tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa; về vai trò, vị trí cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát
triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị kinh
tế tư nhân.
2. Yêu cầu
a) Đảm bảo việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm
túc, đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số
122-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày
22/10/2019 của UBND tỉnh Long An; triển khai thực hiện với quyết tâm chính
trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.
b) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW
của Ban Bí thư, Kế hoạch số 122-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế
hoạch số 221/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Long An, kịp thời
chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Quán triệt đến cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước theo Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện 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; góp phần tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân, xây dựng đơn vị,
doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động
lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên các
phương tiện thông tin đại chúng; về vị trí, vai trò, cũng như yêu cầu, nhiệm vụ
xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị
kinh tế tư nhân.
3. Công tác củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức
đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân; kiện toàn tổ
chức, nhân sự cấp ủy nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy,
tổ chức đảng ở cơ sở quan tâm lãnh đạo các đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt
động.
4. Tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư
nhân, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức
chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Nghị định
số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ. Kịp thời biểu dương, khen
thưởng, tặng các danh hiệu thi đua cho các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức
đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả.
5. Phát hiện, nhân rộng những thành tích đóng góp của các đơn vị kinh tế
tư nhân về kết quả phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt
được để động viên các doanh nghiệp tư nhân tích cực và chủ động tham gia
công tác phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, kịp
thời sơ kết, đánh giá, chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong
quá trình triển khai thực hiện các chủ trương về phát triển tổ chức đảng, các tổ
chức chính trị - xã hội trong đơn vị kinh tế tư nhân.
6. Biểu dương, khen thưởng các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị làm tốt
công tác phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị kinh
tế tư nhân; các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội
hoạt động hiệu quả.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị thị xã
a) Quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số
122-KH/TU ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số
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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.
b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đẩy
mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục trong cán
bộ, công chức, viên chức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về phát triển kinh tế tư nhân.
c) Tham gia giáo dục, động viên, tuyên truyền người lao động chấp hành
tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thi đua lao động
sản xuất, nâng cao tay nghề; tích cực tham gia các đoàn thể nhân dân và phấn
đấu trở thành đảng viên.
d) Thời gian triển khai, tuyên truyền: Quý IV/2019.
2. Phòng Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực
hiện Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực
hiện 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 và kế hoạch này. Báo cáo
UBND thị xã kết quả thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy, Liên đoàn Lao động thị xã và các đơn
vị liên quan trong việc hướng dẫn, triển khai, tuyên truyền, vận động và thuyết
phục các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thị xã thành lập tổ chức đảng, tổ
chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.
Thời gian hướng dẫn: Quý IV/2019.
b) Thường xuyên theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số
33-CT/TW của Ban Bí thư tại các doanh nghiệp.
c) Báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí
thư tại các doanh nghiệp khi có yêu cầu.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức
chính trị - xã hội thị xã
Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân nhằm tạo sự đồng
thuận, thống nhất nhận thức và hành động về chủ trương tăng cường xây dựng tổ
chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân; đồng
thời giám sát quá trình triển khai thực hiện.
5. UBND các xã, phường
a) Tổ chức quán triệt đầy đủ về chủ trương phát triển tổ chức đảng, các tổ
chức chính trị - xã hội trong đơn vị kinh tế tư nhân; tạo sự đồng thuận, ủng hộ
của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về chủ trương này.
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b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công
tác vận động, tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp
và người lao động về chủ trương phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị kinh tế tư nhân.
Thời gian tuyên truyền: Quý IV/2019.
c) Chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh
nghiệp để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng
thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.
Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị thị xã, UBND các xã, phường
và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thị ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thị xã;
- Ban Tổ chức Thị ủy;
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường;
- CVP, PCVPnc, NCkt,vx;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vũ
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