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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện 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 

 

Thực hiện Công văn số 5499/BNV-TH ngày 03/11/2022 của Bộ Nội vụ 

về việc báo cáo kết quả thực hiện 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; UBND tỉnh 

Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. THỰC TRẠNG VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ 

CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TẠI DOANH NGHIỆP THUỘC MỌI THÀNH 

PHẦN KINH TẾ 

1. Tình hình chung 

a) Khái quát tình hình tại địa phương 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới vùng Đông Bắc, giáp ranh với các 

tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Khu tự trị 

dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); có 02 cửa khẩu quốc tế, 01 cửa khẩu 

chính, 09 cửa khẩu phụ; 11 đơn vị hành chính (10 huyện, 01 thành phố) với 200 

xã, phường, thị trấn, trong đó có 05 huyện biên giới gồm 20 xã và 01 thị trấn 

giáp biên; thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá nằm ở 

phía Bắc của tỉnh. 

Với vị trí địa lý nằm tiếp giáp Trung Quốc, là đầu mối giao thương liên 

tỉnh, quốc tế và giao thông quan trọng của hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội 

- Hải Phòng - Quảng Ninh và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ. Trong những năm 

qua, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt 

sâu rộng và có chương trình cụ thể triển khai các Nghị quyết Trung ương về 

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

mọi thành phần kinh tế. Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã phát huy 

được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 

cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng doanh nghiệp ngày một 

vững mạnh; các tổ chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần 

tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp. 

b) Thực hiện cơ chế, chính sách về việc thành lập doanh nghiệp và thành 

lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp 
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Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội các cấp; Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã 

hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân cấp tỉnh, cấp huyện đã chủ động, tích cực, tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu 

quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của 

tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, về xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - 

xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân đạt nhiều kết quả quan trọng.  

Nhiều đơn vị kinh tế tư nhân đã khắc phục mọi khó khăn, chủ động, năng 

động, sáng tạo, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi, tạo việc làm, thu nhập 

ổn định cho người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa 

phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện 

tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước; có nhiều đóng góp thiết thực trong thực hiện 

nhiệm vụ, bảo đảm an sinh xã hội và các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh. 

 2. Thực trạng thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã 

hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế  

a) Về thực hiện quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách, hướng dẫn, 

tạo điều kiện để doanh nghiệp thành lập tổ chức khi đủ điều kiện 

Thực hiện các quy định1 về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để doanh 

nghiệp thành lập tổ chức khi đủ điều kiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai Nghị định số 

98/2014/NĐ-CP đến các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo thẩm 

quyền quản lý; theo dõi, báo cáo tình hình thành lập tổ chức đảng và các tổ chức 

chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp. Đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn 

Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp chưa 

thành lập tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các thủ tục thành lập 

khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của các tổ chức liên quan; 

thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thành lập tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - 

xã hội tại doanh nghiệp, kịp thời phối hợp với chính quyền các cấp tạo điều kiện để 

thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp. 

Triển khai 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, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản2 để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai 

                   
1 Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị khóa 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"; 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”; Thông báo số 22-TB/TW, ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục thực 

hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X; chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công văn số 943/VPCP-QHĐP ngày 07/02/2017 của Văn phòng Chính phủ. 
2 Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh, tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 07/5/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về 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; Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 18/02/2021 của Ban Chỉ đạo về 

kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị 

kinh tế tư nhân; Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 18/02/2021 của Ban Chỉ đạo về việc phân công nhiệm vụ các 

thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân… 
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thực hiện; quán triệt đến các doanh nghiệp, cán bộ chủ chốt các cấp về thành lập 

các tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Về thực trạng các loại hình doanh nghiệp đang hoạt động 

Hiện nay toàn tỉnh có 3.710 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 37.560 tỷ 

đồng3; 713 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Các doanh nghiệp 

đăng ký hoạt động đa dạng ngành nghề, phân theo lĩnh vực, ngành nghề kinh 

doanh chính: lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 65%; công nghiệp - xây dựng 

10%; nông - lâm - nghiệp 10%; các lĩnh vực khác 5%. Phân theo quy mô vốn 

đăng ký: từ 100 tỷ đồng trở lên có 69 doanh nghiệp, chiếm 1,90%; từ 50 tỷ đồng 

đến dưới 100 tỷ đồng có 64 doanh nghiệp, chiếm 1,72%; từ 10 tỷ đồng đến dưới 

50 tỷ đồng có 456 doanh nghiệp, chiếm 12,30%; dưới 10 tỷ đồng có 3.121 

doanh nghiệp, chiếm 84,12%.   

Phần lớn các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, 

siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, do vậy càng gặp khó khăn hơn trong bối 

cảnh dịch bệnh, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại - 

dịch vụ bị ảnh hưởng lớn, các hoạt động không thiết yếu, các cơ sở dịch vụ ăn 

uống phục vụ tại chỗ bị tạm ngừng, hiện nay có khoảng 363 doanh nghiệp đã 

phải tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể4.  

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động nghiêm trọng tới mọi 

hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cộng đồng doanh nghiệp đã nêu cao tinh 

thần vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng với tình hình mới, duy trì hoạt 

động sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động. Các doanh nghiệp 

đã chủ động có giải pháp để ứng phó ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19. 

Nhiều sáng kiến đã được triển khai như: áp dụng giờ làm linh hoạt, cắt giảm chi 

phí sản xuất, tìm nguồn nguyên liệu thay thế, ứng dụng công nghệ số trong sản 

xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thương mại điện tử...   

Doanh nghiệp đã góp phần cải thiện và nâng cao mức sống chung của 

người lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID -19, các 

doanh nghiệp đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ 

nhau cùng vượt qua thách thức, tham gia tích cực vào các hoạt động hỗ trợ 

người dân, cộng đồng, thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh 

và các địa phương khác.  

Tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2022, số doanh nghiệp đăng ký thành lập 

mới là 427 doanh nghiệp, đạt 85,4% kế hoạch, số doanh nghiệp thành lập mới 

tương đương so với cùng kỳ năm 2021, với số vốn đăng ký 4.490 tỷ đồng, tăng 

10% so với cùng kỳ; 57 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; 182 

doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 15%; 319 doanh nghiệp đăng ký tạm 

                   
3 Trong đó có khoảng 7% doanh nghiệp đang trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh, khoảng 3% số doanh nghiệp 

đang chờ giải thể. 
4 257 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

của 85 doanh nghiệp. 
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ngừng hoạt động, tăng 24%; 119 doanh nghiệp đang chờ giải thể và 165 doanh 

nghiệp đã hoàn thành giải thể5.  

c) Thực trạng việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội 

tại doanh nghiệp 

- Về tổ chức cơ sở Đảng: tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 95 

doanh nghiệp tư nhân có tổ chức cơ sở đảng với 1.349 đảng viên6. Các đảng 

viên là chủ doanh nghiệp tư nhân đều gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các 

hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa... thực hiện tốt vai trò là chủ sử 

dụng lao động đối với người lao động trong doanh nghiệp. 

- Về xây dựng tổ chức Công đoàn: thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể 

về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các đơn vị kinh 

tế tư nhân; quan tâm chỉ đạo, đôn đốc Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, 

công đoàn ngành triển khai thực hiện. Từ năm 2015 đến nay đã thành lập mới 72 

công đoàn cơ sở (CĐCS), kết nạp mới 3.512 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số 

lên 176 CĐCS và 7.558 đoàn viên công đoàn. Tuy nhiên, do nhiều doanh nghiệp 

gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dẫn đến phá sản, dừng hoạt động nên 35 

CĐCS đã giải thể, số đoàn viên giảm 2.192 người. 

 Đến nay, trên địa bàn tỉnh còn 141 CĐCS (trong đó có 139 CĐCS ngoài 

khu vực Nhà nước) đang duy trì hoạt động, đạt tỷ lệ 71,3% so với tổng số các 

doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập có từ 15 lao động trở lên; tổng số đoàn viên 

công đoàn là 5.366 người (trong đó đoàn viên ngoài khu vực Nhà nước 5.125 

người), đạt tỷ lệ 76% so với tổng số công nhân lao động có việc làm ổn định 

trong các đơn vị đủ điều kiện thành lập có từ 15 lao động trở lên.  

 Hoạt động CĐCS ở các doanh nghiệp tư nhân bước đầu đã có những 

chuyển biến tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục công nhân, người lao 

động về mọi mặt, giúp công nhân, người lao động hiểu rõ hơn về đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về quyền lợi và nghĩa vụ của 

mình; tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực; tham gia với chủ 

doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, huy động các nguồn vốn để đầu 

tư có chiều sâu, đổi mới công nghệ; tổ chức sắp xếp lao động hợp lý, tạo thêm 

nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động; đại diện cho công nhân, 

người lao động ký thỏa ước lao động tập thể; giám sát việc thực hiện chế độ 

chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân, người lao động, như tiền lương, 

tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động; chăm lo đời sống 

vật chất, tinh thần cho người lao động...; vận động chủ doanh nghiệp tham gia 

các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện. 

                   
5 Trong đó giải thể tự nguyện 80 doanh nghiệp và cập nhật trạng thái giải thể đối với 85 doanh nghiệp 

bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 60 HTX đăng ký thành lập mới; 13 HTX đã giải thể.   
6 có 46 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 09 đảng viên là giám đốc doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần; 04 đảng viên là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH. 
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- Về xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: toàn tỉnh Lạng Sơn hiện 

có 25 Tổ chức Đoàn trong các đơn vị kinh tế tư nhân với 647 đoàn viên; sau khi 

Nghị định số 98/2014/NĐ-CP được ban hành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã 

chỉ đạo các cấp Đoàn và Đoàn trực thuộc tích cực phổ biến, tuyên truyền về Nghị 

định số  98/2014/NĐ-CP; tuyên truyền, vận động thanh niên trong các doanh 

nghiệp về việc xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội và phối hợp hướng dẫn, 

tạo điều kiện thuận lợi, giúp doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện 

các thủ tục thành lập tổ chức Đoàn, Hội khi đủ điều kiện theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ của tổ chức; đồng thời thực hiện báo cáo, đánh giá tình hình triển 

khai thực hiện, tình hình thành lập tổ chức Đoàn tại các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, qua đó thấy được 

các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất, kiến nghị 

cấp có thẩm quyền giải quyết. 

Hiện nay, các tổ chức Đoàn thanh niên tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

khá thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực kinh tế để thực hiện nhiệm vụ 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, tại các doanh nghiệp 

đang có tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, kinh nghiệm. Đội 

ngũ cán bộ Đoàn ở các doanh nghiệp hầu hết là hoạt động kiêm nhiệm; số cơ sở 

Đoàn doanh nghiệp còn duy trì hoạt động rất hạn chế, hầu như không tuyển mới 

nhân sự, do đó, việc tham gia các chương trình, hoạt động do Đoàn cấp trên 

triển khai gặp rất nhiều khó khăn. 

- Về xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh: toàn tỉnh có 07 tổ chức Hội 

Cựu chiến binh trong các đơn vị kinh tế tư nhân với 142 hội viên; các tổ chức 

hội hoạt động ổn định, hiệu quả, phát huy vai trò của cựu chiến binh. Việc thành 

lập tổ chức hội cựu chiến binh trong các đơn vị kinh tế tư nhân đã được sự quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, các chủ doanh nghiệp, đến nay hầu hết 

các doanh nghiệp có điều kiện đã được thành lập tổ chức Hội. Các tổ chức hội 

thường xuyên được kiện toàn về mặt tổ chức và thực hiện tốt chức năng, nhiệm 

cụ của một tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia 

xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; các hội viên luôn tích cực, hăng say lao 

động sản xuất, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của doanh nghiệp, góp phần 

quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp và bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.  

- Về xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ: toàn tỉnh có 03 tổ chức Hội Phụ nữ 

trong các đơn vị kinh tế tư nhân với 519 hội viên; trong những năm qua, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội trong các doanh nghiệp, tổ chức thực 

hiện lồng ghép hoạt động Hội phụ nữ với hoạt động nữ công của công đoàn 

trong doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1068/ĐCT-TC ngày 

11/12/2017 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tổ chức Hội cơ 

sở trong doanh nghiệp và trong cơ quan chuyên trách.  

Đối với khối nữ đoàn viên công đoàn trong đơn vị kinh tế tư nhân, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai các 
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văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác bình đẳng giới vì sự 

tiến bộ của phụ nữ, chính sách đối với nữ công nhân lao động, kiến thức xây 

dựng gia đình hạnh phúc... do dịch bệnh COVID -19, hoạt động của Hội gặp 

nhiều khó khăn, tuy nhiên các cán bộ, hội viên đã không ngừng cố gắng, khắc 

phục khó khăn hoàn thành nghĩa vụ thuế, đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà 

nước và tuyên truyền vận động người thân, gia đình cùng chung tay phòng 

chống dịch bệnh. 

3. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm 

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

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện; các 

cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội đã chủ động, tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển 

khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, xây 

dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư 

nhân đạt nhiều kết quả quan trọng; thường xuyên ban hành các nghị quyết, quy 

định, hướng dẫn liên quan đến việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã 

hội trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, qua đó, tạo điều kiện 

thuận lợi cho công tác vận động thành lập, duy trì hoạt động tổ chức đảng, tổ 

chức chính trị - xã hội, cũng như công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội 

viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Với phương châm "Cấp ủy, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp", 

các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, thăm hỏi 

các doanh nghiệp; kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch COVID -19. Qua đó đã nhận 

được sự đồng tình, ủng hộ từ các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp ngoài khu vực 

Nhà nước trong triển khai thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển tổ chức 

đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp.  

Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên từng bước nhận thức được tầm quan trọng 

của công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh 

nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đội ngũ cán bộ đảng viên đã tích cực bám sát 

cơ sở, khảo sát nắm tình hình, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, từ đó 

chủ động hơn trong việc tham gia, đề xuất các giải pháp có hiệu quả nhằm thực 

hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

việc thành lập và phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh 

nghiệp; người lao động ở các doanh nghiệp tin tưởng vào sự lãnh đạo của tổ 

chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tích cực hăng hái đi đầu trong lao động sản 

xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

b) Hạn chế 
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Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội các cấp chưa thật sự quan tâm chú trọng tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng 

lớp Nhân dân về chủ trương nhất quán phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và 

Nhà nước; chưa thật sự quan tâm, chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng, các 

tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân; một số chi bộ, đảng 

bộ nhiều năm liền không phát triển được đảng viên; rất ít tổ chức CĐCS trong 

doanh nghiệp tư nhân có nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên. 

Việc phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh cũng như nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức đảng 

trong doanh nghiệp ngoài nhà nước của một số cấp ủy Đảng còn chưa sâu sắc và 

đầy đủ; nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng, chưa đáp ứng được yêu 

cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; việc giữ mối 

quan hệ giữa cấp ủy với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, chủ doanh nghiệp 

chưa được thường xuyên và chặt chẽ. 

Phương thức, hoạt động của một số tổ chức chính trị - xã hội trong các 

đơn vị kinh tế tư nhân chưa có nhiều đổi mới, chưa phát huy được vai trò đại 

diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và của 

tổ chức; chưa tạo được sức lan tỏa, đoàn kết, tập hợp quần chúng tham gia vào 

tổ chức hội.  

Doanh nghiệp ngoài nhà nước tập trung chủ yếu vào việc sản xuất kinh 

doanh nên chưa thực sự quan tâm đến việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính 

trị - xã hội và kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên; tỷ lệ tổ chức đảng, tổ chức 

chính trị - xã hội, số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các đơn vị kinh 

tế tư nhân còn thấp. 

c) Nguyên nhân của hạn chế 

Nhận thức của một số chủ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước về vị 

trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp 

chưa cao, vai trò của đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp chưa rõ 

nét; việc cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng để tuyên truyền, vận động 

chủ doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa thường xuyên, kịp thời, chưa đi vào chiều 

sâu; quy trình, thủ tục thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên, nhất là đối 

với chủ doanh nghiệp chưa linh hoạt, còn nhiều lúng túng trong thực hiện. Bên 

cạnh đó, một số cấp ủy cơ sở chưa có sự chỉ đạo quyết liệt trong việc chuyển 

đảng viên sinh hoạt nơi cư trú về nơi làm việc tại các doanh nghiệp để thành lập 

tổ chức đảng. 

Nội dung hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp còn hình thức, 

chưa thiết thực, một số lao động tại doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về 

quyền lợi khi tham gia vào tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội nên không 

muốn tham gia; mặt khác, quần chúng trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 

nghiệp tư nhân thường có lịch sử chính trị phức tạp, gây khó khăn trong công tác 

kết nạp Đảng. 
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Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

mang tính gia đình, thường xuyên biến động về người lao động; một số chủ sử 

dụng lao động chưa hợp tác, chưa tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức đảng, 

tổ chức chính trị - xã hội. 

Do tác động của Dịch bệnh COVID-19 nên một số doanh nghiệp gặp khó 

khăn trong sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập của người lao động không 

ổn định, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển tổ chức đảng, đảng 

viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. 

d) Bài học kinh nghiệm 

Cần nghiên cứu xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác 

xây dựng Đảng sát với tình hình thực tế và phù hợp với các loại hình doanh nghiệp. 

Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp nhận thức 

được vai trò, lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội 

để tạo điều kiện thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; chọn đúng đối 

tượng vận động, cử cán bộ có kinh nghiệm và uy tín với chủ doanh nghiệp để 

tiếp xúc, vận động.  

Hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp 

phải thật sự thiết thực, vừa hướng vào mục tiêu phát triển bền vững của doanh 

nghiệp, vừa chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động để tạo nên sự khác 

biệt với những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội.  

Các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phải 

thường xuyên quan tâm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến 

bộ trong doanh nghiệp; thông qua công tác đối thoại tại nơi làm việc, tạo điều 

kiện để người lao động và người sử dụng lao động hiểu biết, tin tưởng và hợp 

tác đưa doanh nghiệp phát triển bền vững. Cấp ủy cấp trên trực tiếp thường 

xuyên theo dõi, hỗ trợ, đề xuất với các cấp, các ngành kịp thời tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm biểu dương, khen thưởng và nhân rộng 

những mô hình, điển hình làm tốt công tác xây dựng phát triển tổ chức đảng, tổ 

chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT VIỆC THÀNH LẬP TỔ 

CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TẠI DOANH 

NGHIỆP THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ  

1. Những nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục triển khai thực hiện  

a) Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng tổ chức 

đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân; đảng viên 

làm kinh tế tư nhân; kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ đảng. 
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b) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị 

định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

các đoàn thể, người lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây 

dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân. 

c) Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các đơn vị kinh tế tư nhân, 

nhất là 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, tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị kinh tế tư nhân. 

d) Đối với các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội đã được thành lập 

trong doanh nghiệp, cần đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp vận 

động, đầu tư xây dựng nhiều mô hình, loại hình sinh hoạt theo nhu cầu, phù hợp 

với từng đối tượng để tập hợp người lao động, thanh niên có đủ điều kiện tham 

gia tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; đối với những doanh nghiệp chưa có 

tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội thì quyết tâm, kiên trì vận động doanh 

nghiệp có đủ điều kiện theo quy định tiến hành thành lập tổ chức đảng, tổ chức 

chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.  

đ) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định số 

98/2014/NĐ-CP; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thành 

lập, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc 

mọi thành phần kinh tế; đưa việc thực hiện công tác phát triển đảng viên, hội 

viên, đoàn viên và thành lập các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong 

các doanh nghiệp vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm 

của đơn vị. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

a) Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương 

Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục thành lập các tổ chức đảng và công tác 

phát triển đảng trong loại hình doanh nghiệp tư nhân, kết nạp chủ doanh nghiệp 

tư nhân vào Đảng theo hướng thuận lợi, phù hợp với điều kiện đặc thù từng loại 

hình, quy mô doanh nghiệp. 

b) Đề nghị Chính phủ 

Chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, trong đó quy định rõ một số nội dung như sau: 

- Chế tài xử lý đối với doanh nghiệp có đủ điều kiện nhưng không thành 

lập hay cố tình gây khó khăn, cản trở việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính 

trị - xã hội. 

- Đưa nội dung xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội 

trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vào trong các hoạt động gặp 

gỡ, xúc tiến đầu tư, kinh doanh do Trung ương, địa phương tổ chức.  

- Quy định cụ thể về công tác xây dựng Hội Phụ nữ trong doanh nghiệp có 

lao động nữ chiếm tỷ lệ hơn 50%; tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức 
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đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp cho người lao động, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. 

- Hỗ trợ cho cán bộ làm công tác chuyên trách xây dựng Đảng, đoàn thể 

trong các doanh nghiệp. 

(Kèm theo Biểu số liệu tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong 

doanh nghiệp tỉnh). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  (để b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: NC, TH, TTTT; 

- Lưu: VT, NC (LTH). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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