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BANG CONG SAN VIET NAM 

Nam Djnh, ngày 24 tháng 9 nàm 2021 

So 01 -QC/DUK-BQLCKCN 

QUY CHE PHOI HQP 
giü'a Bang u Khôi Các cr quan Va Doanh nghip tinh và Ban Quãn 1 các 

khu cong nghip tinh ye cong tác phát triên dãng viên và tO chii'c co' s& dãng 
trong doanh nghip thuc các khu cong nghip trên dla  bàn tinh 

- Can cü Diu 1 Dãng Cong san Vit Nam, Quy dijnh s 24-QD/TW ngày 
30/7/202 1 cüa Ban Chap hành Trung ucmg Dáng (khóa XIII) ye "thi hành Diêu l 
Dáng"; Chi thj 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 cüa Ban BI thu Trung uang Dáng 
(khóa XII) ye "tang cu'ô'ng xáy dy'ng to cht'c dáng trong các don vj kinh tê tu' 
nhan 

- Can cü K hoach s 65-KH/TU, ngày 23/5/2019 v "tang cu'&ng xáy 
c4tng to chi'c dáng trong các doii vj kinh té tu' nhán ", Quyêt dijnh so 241-
QD/TU, ngày 25/8/202 1 v "kiçn toàn Ban Chi dqo xáy drng tO chi'c dáng, 
doàn the chInh trj - xã h5i trong các doii vj kinh té tu' nhdn" càa Ban Thi.thng 
vu Tinh ñy, 

- Can ctr Nghj quyt s 02-NQ/DUK, ngày 26/4/202 1 cüa Ban Chp 
hành Dàng b Khi v "Ndng cao nàng ly'c länh dao, thc chién dOu cia tá 
ch&c ccr sà dáng và chOt lu'cing d5i ngii can b5, dáng viên ", 

- Can cir Kt 1un lam vic giüa Thixrng trirc Dâng üy Khi và Tp th 
länh dto Ban Quan 1 các khu cong nghip tinh, ngày 19/8/2021, 

Dàng üy Khi Các co quan và Doanh nghip tinh (gQi tt là Dthng uj 
Khái) và Ban Quàn 1 các khu cong nghip tinh thng nht k kt Quy ch 
phi h9'p v cong tác phát trin dàng viên và to chic Co sâ dáng trong doanh 
nghip thuc các khu cong nghip trên dja bàn tinh, c1,i the sau: 

Chiro'ng I 

QUY BNH CHUNG 

Biêu 1. Pham vi diêu chinh, dii ttrqng áp dung 

1. Quy ch nay quy djnh mvc  dIch, nguyen tic, ni dung, trách nhim 
và Co ché phôi hçp gifta Dáng üy Khi và Ban Quán l các khu cong nghip 
tinh (sau day gi chung là hai ben,) v cOng tác phát triên dàng viên và t 
chirc co s& dàng trong các khu cOng nghip trên dja bàn tinh. 
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2. Quy ch nay drnyc áp diing di vOi Ban Thuô'ng vi Dãng u Khi, Ban 
Chi dao  th?c hin Chi thj s 33-CT/TW cüa Dàng üy Khôi và các cc quan 
chuyên trách tham mixu giüp vic Dãng üy Khôi; lãnh dao  Ban Quàn 1 và 
Dãng ñy Ban Quân 1 các ichu Cong nghip tinh, (sau day gi tat là T2p tM lânh 
dqo Ban Quán lj các khu cong nghip tinh,), các co quan và doanh nghip trrc 
thuôc Ban Quân 1. 

Diu 2. Miic dIch phôi hçrp 

1. Nâng cao cht lucing hiu qua các hott dng nhm thirc hin tt cOng 
tác phát triên dãng viên, to chirc ca s dàng và doàn the chInh trj - xã hi 
trong doanh nghip thuc các khu cOng nghip trên dja bàn tinh. 

2. Phát huy vai trô t chüc Co sâ dáng, doàn th chInh trj - xä hi, thirc 
hin tt chirc näng nhim viii vi mic tiêu phát triên doanh nghip; dáng viên, 
dloàn viên, hi viên gn bó v6i doanh nghip, dng hành cüng länh dao  doanh 
nghip, tam huyt, trách nhim, phát huy trI tue, guang mu di dâu trong cac 
phong trào thi dua gop phn thñc day các doanh nghip phát triên bn vüng. 

Diêu 3. Nguyen täc phôi hqp 

1. Bào dam sir th,ng nh.t giüa hai ben; tuân thu chat chë các quy djnh 
cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nhà nuéc và th?c hin dñng chüc näng, nhim vii, 
quyn hin cüa mi ben. 

2. Ban Chi dao  thirc hin Chi thj s 33-CT/TW, các co quan chuyên 
trách tham mi.ru gi1ip vic cüa Dàng üy Khi và fJáng üy Ban Quãn 1, các Co 

quan thuc Ban Quân 1 các khu cong nghip tinh khi trin khai các cong 
vic phi hçp cn chü dng, thu&ng xuyên, linh hoat  phü hçp tInh hInh thiic 
tê và dat  kt qua thit th?c. 

Chtro'ng II 

NQI DUNG VA TRACH NHIIM PHOI HOP 

Diêu 4. Ni dung và trách nhim phi hçrp 

1. Thiyc hin tot cong tác phát trién dãng viên 

Quan tam kt np dáng viên mâi di vâi qun chüng ixu tü các doanh 
nghip ngoài Nhà nithc chisa Co tO chirc dáng, tao  tin dê cho vic phát triên 
tO chüc Co s dâng. 

1.1. Di vói Bang 4v Khi 

- Ban Thung vit Dáng üy Kh6i giao Dáng üy Ban Quãn 1 các khu 
cOng nghip tinh phi hvp  vói Ban Chi dao  thijc hin Chi thj so 33-CT/TW, 
cüa Dàng üy KMi và các co quan cO lien quan lam vic vOi länh dao  cac 
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doanh nghip d tuyên truyn, phát hin, lam thu t1ic giâi thiu qun chñng 
uu ti1 tham gia kp Di tuçmg kt np Dàng do Dàng üy Khi ma, bM duOng 
và to chirc kt ntp dàng viên. 

- Ban T chüc Dàng üy Khi huâng dn ni dung, quy trInh, h so thu 
tiie giOi thiu quân chüng uu ti tham gia lap Dôi tuçmg két np Dàng do 
Dàng ñy KhM ma, bèii dixOng và t chüc kt np dãng viên dam báo theo quy 
dijnh, Diu 1 Dáng. 

- Ban Thu?mg vi,i Doàn Thanh niên Khi huâng dan, phi hçip vói 
Doàn thanh niên Ban Quàn 1 các khu cOng nghip tinh và Cong doàn các 
khu cOng nghip tinh tuyên truyên, phát hin, giâi thiu quân chüng uu tü 
tham gia lap Di tuçYng kt ntp Dáng do Dàng ñy Khôi ma, bi duOng a 
giai thiu kêt ntp diáng viên; Vn dng và thành l.p tO chüc cOng doàn, doàn 
thanh niên... khi dü diêu kiên. 

1.2. Dái v.fl Ban Quán 1j các khu cong nghip tInh 

- Tp th lãnh dao  Ban Quân l các khu cong nghip tinh giao Dàng üy 
Ban Quán 1 các khu cOng nghip tinh chñ trI phi hçTp vOi Ban Chi dao  thirc 
hin Chi thj s 33-CT/TW cña Dàng üy Khi, Cong doàn các khu cOng nghip 
tinh và the co quan có lien quan lam vic vai lãnh dao  các doanh nghip d 
thng nht tao  diu kin tuyên truyn, phát hin, lam thu tiic giai thiu qun 
chüng ru tü tham gia lap Dôi tugng ket nap  Dàng do Dàng üy KhOi ma, bi 
duO'ng và t chuc kt np diãng vien. 

- Thành 1p 01 Chi b trirc thuc Dáng üy Ban Quàn 1 các khu cOng 
nghip tinh, là noi sinh hoat cUa dàng viên trong các doanh nghip thuc các 
khu cOng nghip tinh chua có to chüc dàng và trirc tiêp tham mini lam cOng 
tác phát trin dàng viên (khi có dñ diu kin theo quy djnh). 

- Doàn thanh nién Ban Quán 1 các khu cong nghip tinh chü trI phi 
hçxp Doàn thanh niên Khi báo cáo Dâng üy Ban Quân l các khu cOng 
nghip tinh k hoch và tham gia tin hành rà soát nguai lao dng con trong 
tui doàn d thành 1p t chüc Doàn thanh niên trong doanh nghip; tuyên 
truyên, phát hin giai thiu doàn viên và quân chüng ru tü dê Dãng üy Ban 
Quàn 1 các khu cOng nghip tinh xem xét d nghj Dàng üy KhM hc lap Di 
tuçrng kt np Dâng và bM duOng, t chirc kt nap  dàng viên. 

2. Cong tác phát trin to chirc co' s& dãng 

2.1. Di vô'i Bang üy Khi 

- Ban Thirang vi1 Dáng üy Khi giao Ban Chi dao  thirc hin Chi thj 33-
CT/TW cüa Dáng üy Khi v "tang cw&ng xáy dy'ng t ch&c dáng trong các 
don vj kinh té' ttr nhán" phOi hçp vâi Dãng üy Ban Quán l các khu cOng 



nghip tinh 1p Doàn cong tác lam vic vâi lãnh do các doanh nghip trong 
các khu cong nghip trên dja bàn tinh chua có to chüc dàng, rà soát dáng 
viên; nu si lugng clang viên trong các doanh nghip dam báo theo quy djnh 
Diêu 1 Dàng và tiêu chI thành 1p to chüc co sâ clang trong Kê hoach s 02-
KH/DUK, ngày 24/12/2020 cña Ban Thrnmg v1i Dàng üy KhOi ye "czng có, 
xáy duiig và phát trién to chi'c Dáng, Doàn the chInh trj - xã h5i trong các 
do'n vi kinh te' tw nhân" thI báo cáo Ban Thuing v1i Dáng üy Khôi xem xét, 
quyt djnh thành 1p t chtrc Co s clang trirc thuc Dáng b Khi; nu s 
luqng clang viên trong các doanh nghip chua dam báo theo quy djnh Diu l 
Dáng và tiêu chI thành 1p t chirc Co s clang, thI yêu cu clang viên chuyn 
clang v Dáng b Ban Quãn l các khu cOng nghip tinh sinh hoat. 

- Ban T chüc Dáng üy Khi là co quan thi.rmg tr?c  cüa Ban Chi dao 
th?c hin Chi thj 33-CT/TW, cüa Dáng üy Khôi tham muu 1p doàn cOng tác 
lam vic v(i lãnh dao  các doanh nghip chua có t chüc clang, rà soát clang 
viên; hrnfing dn v nghip vii cOng tác chuyn sinh hoat clang cho clang viên; 
quy trInh, thu t11c thành 1p to chüc co sâ clang trirc thuc Dáng b KhM dam 
báo theo quy djnh, Diêu 1 Dáng. 

2.2. Di vói Ban Quãn lj các khu cong nghip tinh 

- Ttp th lãnh dao  Ban Quân l các khu cOng nghip tinh giao Dàng üy 
Ban Quán l các khu cOng nghip tinh chü dng l.p danh sách các doanh 
nghip chua có tO chüc clang, phôi hçp Ban Chi dao  thirc hin Chi thj 33-
CT/TW cUa Dáng üy KhOi to chirc ra soát clang viên hin có; can cir tInh hInh 
clang viên và các tiêu chI thanh 1p t chüc Co sâ clang a các doanh nghip, 
nu dam báo các diu kin báo cáo Ban Thithng vii Dàng üy Khi xem xét, 
quyêt djnh thành 1p to chüc co sa clang trirc thuc Dáng b Khi; nu chua 
dam báo các diêu kin thanh 1p tO chüc co sâ clang, thI yêu cu clang yiên 
chuyên clang v Bang b Ban Quán l các khu cOng nghip tinh sinh hoat, 
dng thai tip tiic lam cOng tác phát trin clang viên dn khi du v s luçmg 
clang 'viên dam báo các diêu kin theo quy djnh thI tham muu Ban Thuang 
vii Bang ñy Khi thành l.p t chi'rc Co sâ clang. 

- Chi b trirc thuc Dáng üy Ban Quân l các khu cOng nghip tinh, noi 
sinh hoat cüa clang yiên trong các doanh nghip chua Co t chüc clang có 
nhim vit trirc tiêp tham muu lam cOng tác phát trin clang viên, can cü s 
1uçYng clang yiên cüa chi b, nu thy cn thit thanh 1p các t clang; chi bô 
phân cOng chi Uy yiên phi,i trách các ti clang. Khi s luqng dáng viên cüa 
doanh nghip nào dO dam báo các diêu kin thI tham mini thành 1p tO chüc 
co sâ clang tr1rc thuc Bang b Khi. 
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3. Cong tác kêt nIi vói các co quan, don vj, s&, ban, ngành, doàn the 
tinh 

- Hai ben phM hçp kt ni vâi các s, ban, ngành cüa tinh (Sâ K 
hoch và Du tii, Ciic Thug tinh, Sâ Cong thinmg, Doàn Thanh niên, Lien 
doàn lao dIng tinh) trong vic giâi thiu, thm djnh diêu kin, tiêu chun i 
các don vj kinh t tu nhân, lam cci sâ d Ban Thung viii Dáng üy Khi xem 
xét thành 1p to chirc co si dáng. 

- Tang cu&ng kt ni vâi cáe Ca quan, don vj, sâ, ban, ngành, doàn th 
tinh; tu vn, giüp dc và tao  diêu kin thun lçi trong vic thijc hin chñ 
truong cüa Bang, chInh sách pháp lut cüa Nhà nuâc, diào tao  bôi duöng 
nâng cao chit luçing ngun nhân lire... gop phn thic dy doanh nghip san 
xut kinh doanh phát triên. 

Chirong III 

TO CH15C THU'C HIN 

IJiêu 5. Co chê phi hçip thijc hin 

1. Hai ben c1i th hoá các ni dung phi hcip trong k hoach  thirc hin 
hang näm; thông báo kjp thai ye nhttng ni dung, yêu câu c11 the dê phOi hp 
th?c hin có hiu qua Quy ch nay. 

2. Djnh ki hang näm hai ben t chüc so kt, dánh giá kt qua thrc hin 
và thng nh.t ni dung, chi tiêu, bin pháp phi hçrp trong thii gian tip theo; 
khi cn thit, t.p th lãnh dao  hai ben dt xu& lam vic thng nht chi do 
dáp üng kjp thai tInh hInh nhim viii. 

Diêu 6. Phân cong trách nhim 

1. Dàng üy Khi giao Ban Chi dao  thirc hin Chi thj 33-CT/TW cüa 
Bang üy KMi lam du mi chi dao,  trin khai thirc hin các ni dung phi 
hçip cüa hai ben; giao Ban T chirc Dàng ñy Khi là cci quan thu?ng trite cüa 
Ban Chi dao  thirc hin Chi thj 33-CT/TW cüa Dàng üy Khi phi hçip chat 
chê cñng Dáng üy Ban Quàn l các khu cong nghip tinh, các co quan, don vj 
trirc thuc tham muu, giiip vic cho lãnh dao  hai ben to chirc, th?c hin các 
ni dung cüa Quy chê. 

2. Tp th lành do Ban Quán l các khu cOng nghip tinh thng nht 
phân cOng 01 dng chI lãnh dao  Ban phii trách và mt s dng chI dàng ñy 
viên cüng các tp th, cá nhân lien quan phi h9'p thirc hin cong tác phát 
trin dãng vién và t chüc co si dáng trong các khu cOng nghip trên dja bàn 
tinh. 

3. Trong qua trInh trin khai th?c hin nu có vri d vring mac, phát 
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sinh tp th lath dao  hai ben kjp thiñ trao di thing nht chi do, t chüc thrc 
hiên. 

Biêu 7. Hiu liyc thi hành 

1. Quy ch nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

2. Dàng üy Khi và Ban Quân 1'i các khu cong nghip tinh ph bin, 
quán trit dn các co quan trirc thuc cüa hai ben, các doanh nghip thuc các 
khu cong nghip trên dja bàn tinh và can b, dâng viên thirc hin Quy ch 
nay.!. 

BAN QUAN LY BANG uc' KIlO! 
ONG NGHIP TNH CAC CJ QUAN VA DOANH NGHIP TINH 

NG BAN }{IJ 

Nai nhân:  
- Ban Thumg v11 Tinh üy, D báo cáo 
- Ban To chirc Tinhüy, 
- Các die Uy viên BCH DBK, 
- Tp the lãnh do, Dáng üy BQL Các khu CN tinh, 
- Các c quan chuyên trách cüa DUK va BQL Các khu CN tinh, 
- Các doanh nghip chua cO to chiirc dârig thuOc BQL Các khu CN tinh, 
- Các co quan có lien quan, 
- Lixu. 
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