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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2016

CHỈ THỊ
Tăng cường thực hiện Nghị ñịnh số 98/2014/Nð-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ
quy ñịnh việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên ñịa bàn thành phố
Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả và theo ñúng quy ñịnh việc thành lập tổ chức
chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ theo Nghị ñịnh số 98/2014/Nð-CP ngày 24 tháng 10
năm 2014 của Chính phủ (sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh 98), góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám ñốc Sở,
Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện
triển khai thực hiện tốt các nội dung, công việc sau:
1. Giám ñốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận, huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:
a) Tăng cường phổ biến, quán triệt nội dung Nghị ñịnh số 98 ñến toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;
b) Phối hợp với các Ban ðảng tổ chức tuyên truyền, giáo dục việc xây dựng,
phát triển tổ chức ðảng, các tổ chức chính trị - xã hội ñối với doanh nghiệp thuộc mọi
thành phần kinh tế trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ;
c) Kiểm tra, ñôn ñốc việc thành lập tổ chức ðảng, các tổ chức chính trị - xã hội
tại doanh nghiệp ñể ñại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính ñáng của người
lao ñộng, tạo ñiều kiện cho người lao ñộng yên tâm làm việc, góp phần vào sự phát
triển bền vững của doanh nghiệp.
2. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế
xuất và Công nghiệp Cần Thơ, ðảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố, ðảng ủy các
Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Liên ñoàn Lao ñộng thành phố, ðoàn thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hiệp hội
Doanh nghiệp thành phố và cơ quan ñơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, phối
hợp, tạo ñiều kiện thuận lợi, giúp doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực

