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TỈNH ỦY ĐÒNG NAI
*

ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM
Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2016

Số 05 -TT/TƯ
THÔNG TRI

CỦA BAN THƯỜNG vụ TỈNH ỦY 
về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung

nai la IIXÌH nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực phía 
Nam, hiện có 31 khu công nghiệp đi vào hoạt động với trên 800 ngàn công nhân 
lao động. Trong những năm qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo phát triển các 
khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy đảng và chính quyền của tỉnh 
Đồng Nai còn tập trung chăm lo về đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh 
thần cho công nhân lao động. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được mở 
rộng, kiện toàn từ cấp tỉnh đến cơ sở như hệ thống thư viện điện tử, trung tâm 
văn hóa - thể thao, nhà tập luyện thể dục thể thao; khu công viên, hoa 
viên...phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho nhân dân nói chung và công 
nhân lao động nói riêng. Toàn tỉnh hiện có 224 thiết chế văn hóa cơ sở; 67 thiết 
chế văn hóa, thể thao ở các khu công nghiệp do doanh nghiệp xây dựng (trong 
đó, có 18 thiết chế văn hóa và 49 thiết chế thể thao); ngoài ra còn có các khu 
công viên, hoa viên ở các khu công nghiệp có đông công nhân sinh sống. Tổ 
chức Công đoàn chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị 
- xã hội, chính quyền các cấp và các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động như: 
Ngày hội văn hóa công nhân, phiên chợ vui, tuần hàng Việt Nam, tổ chức đám 
cưới cho công nhân, các giải bóng đá, bóng chuyền, thi tiếng hát công nhân lao 
động... thu hút hàng trăm ngàn lượt công nhân lao động tham gia, góp phần làm 
phong phú thêm đòi sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động ừên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hệ thống thiết chế văn hóa hiện nay đa phần đều ở địa bàn dân 
cư, do ngành văn hóa hoặc chính quyền địa phương quản lý, chưa có thiết chế 
văn hóa do tổ chức Công đoàn quản lý và sử dụng phục vụ công nhân lao động; 
phần lớn công nhân lao động trong các khu công nghiệp, đặc biệt là công nhân ở 
các khu nhà trọ đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, đời sống tinh thần còn 
thiếu thốn; nhiều công ty, doanh nghiệp chưa quan tâm đến hệ thống thiết chế 
văn hóa, công trình phúc lợi, trường học, nhà ở ... phục vụ cho công nhân; môi 
trường văn hóa ở nơi làm việc và nơi sinh sống của công nhân chưa được quan 
tâm xây đựng dẫn đến một số công nhân có lối sống thiếu lành mạnh, vướng 
vào tệ nạn xã hội, một số bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động tham gia vào 
các hoạt động chống phá, gây rối.

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao 
đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp trên
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Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do một số cấp ủy 
đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên chưa nhận thức đủ tầm quan trọng, tính 
cấp bách của việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động 
theo chủ trương chính sách của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường 
xuyên; vai trò của các đoàn thể chính trị-xã hội, nhất là Công đoàn, của các 
Hiệp hội doanh nghiệp, người sử dụng lao động còn nhiều hạn chế.

Dự báo tình hình trong khu vực và thế giới trong thời gian tới sẽ tiếp tục có 
những diễn biến phức tạp, khó lường, mức độ hội nhập toàn cầu hóa ngày càng 
cao. Số lượng doanh nghiệp, doanh nhân, công nhân lao động nước ngoài vào 
làm việc trong các khu công nghiệp sẽ tăng. Trong tỉnh có sự tăng nhanh về số 
lượng và quy mô của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhiều vấn đề 
xã hội sẽ phát sinh, âm mưu của các thế lực thù địch tác động vào tư tưởng, lôi 
kéo công nhân khu công nghiệp, nhất là thanh niên công nhân sẽ diễn biến phức 
tạp; vì vậy môi trường lao động, văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần của công 
nhân lao động khu công nghiệp tiếp tục là vấn đề cần được quan tâm sâu sắc.

Để tạo chuyển biến thật sự rõ nét trong việc nâng cao đời sống văn hoá tinh 
thần cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp thời gian tới tương 
xứng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

í -  Các cấp ủy đảng chỉ đạo việc triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 
52-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, 
xây dựng chương trình, kế hoạch và đưa các nhiệm vụ vào Nghị quyết của cấp 
ủy, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 22- 
CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng 
cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 
định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn đến từng cán bộ, đảng viên; 
lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch, 
chương trình hành động cụ thể nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công 
nhân lao động ở khu công nghiệp. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổ chức kiểm 
tra đánh giá kết quả đạt được, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục những hạn 
chế trong thực hiện thông tri.

Các cấp ủy đảng, nhất là tổ chức đảng trong doanh nghiệp tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở doanh nghiệp. Phát 
huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong 
việc xây dựng và phát triển lối sống văn hóa, kỷ cương, sống và làm việc theo 
Hiến pháp và pháp luật để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội, góp phần xây 
dựng nếp sống văn hóa cho công nhân lao động khu công nghiệp.
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2- Ban Cán sự đảng ủy  ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy  ban nhân dân tỉnh tập 
trung chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan trong việc phối hợp triển khai thực 
hiện có hiệu quả các Đe án xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân 
lao động khu công nghiệp; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn 
hóa, thể thao nâng cao chất lượng các hoạt động đáp ứng nhu cầu hoạt động văn 
hóa, thể thao vui chơi giải trí của công nhân.

Chỉ đạo ủ y  ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1780/QĐ- 
TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao 
đời sống văn hóa công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chỉ 
đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với doanh 
nghiệp; đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, 
doanh nhân, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc nâng cao đời sống 
tinh thần cho công nhân lao động; tạo điều kiện thuận lợi để công nhân lao động 
có thời gian tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao giải trí. Chỉ đạo các sở, 
ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa chính sách pháp luật có liên 
quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa của công nhân lao động, khu 
công nghiệp; tăng dần ngân sách đầu tư, đồng thời có chính sách ưu đãi, khuyến 
khích huy động nguồn lực xã hội để xây đựng thiết chế văn hóa mới cho công 
nhân lao động; ưu tiên bố trí quỹ đất và kinh phí để xây dựng nhà ở, công trình phúc 
lợi, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí cho công nhân khu công nghiệp.

3- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng 
kế hoạch thực hiện việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị vãn minh”. Đẩy mạnh 
giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, 
pháp luật liên quan đến giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công 
đoàn. Tổ chức rộng rãi các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể dục thể 
thao ở các cấp tại các doanh nghiệp, các khu nhà trọ để công nhân tham gia rèn 
luyện thân thể; định hướng lối sống đẹp, sống có ích cho công nhân, qua đó 
nâng cao hiểu biết, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phát huy hiệu quả 
và xây dựng khu công nhân lao động không có ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

4- Đảng đoàn Liên đoàn lao động tỉnh khẩn trương xây dựng và triển khai 
thực hiện Đề án “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động 
ở các khu công nghiệp đến năm 2016, định hướng đến năm 2020”; tăng cường 
đổi mới, nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công 
đoàn, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, rèn 
luyện đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa và tác phong lao động công nghiệp, 
nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật cho công 
nhân lao động, xây dựng hình ảnh người công nhân kiểu mẫu luôn sống đẹp, 
sống có ích trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao chất lượng, 
đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp 
với điều kiện làm việc của công nhân lao động thụ hưởng. Thường xuyên trao 
đổi, đối thoại với công nhân lao động, kịp thời nắm bắt dự báo tình hình tư 
tưởng, định hướng dư luận xã hội trong công nhân khu công nghiệp nhất là đối
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với các công ty, doanh nghiệp nhạy cảm. Kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn 
nhận thức lệch lạc, biêu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công 
nhân lao động; tiếp tục kiện toàn, thành lập Công đoàn trong các doanh nghiệp, 
chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn; bồi 
dưỡng giới thiệu công nhân ưu tú cho Đảng xem xét phát triển.

Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại để có quy hoạch tổng thể về 
xây dựng Khu sinh hoạt văn hóa thể thao cho công nhân lao động (tính toán cụ 
thể tỉnh Đồng Nai cần có bao nhiêu khu, quy mô, nguồn ỉực xây dựng, vị trí, 
phương thức hoạt động), tránh lãng phí và hoạt động kém hiệu quả sau khi 
thành lập các trung tâm, trình ủy  ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy xem xét.

Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh 
nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn cư trú của công nhân lao động tiếp tục đẩy 
mạnh cuộc vận động xây đựng đời sống văn hóa cho công nhân ở khu công 
nghiệp, khu vực nhà trọ thiết thực và hiệu quả. Kịp thời phát hiện, biểu dương, 
khen thưởng tập thể, cá nhân là đối tượng công nhân lao động có đóng góp tích 
cực trong công tác xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công 
nhân lao động. Xây dựng tiêu chí mô hình công nhân văn hóa, gia đình công 
nhân văn hóa, doanh nghiệp văn hóa gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan Báo Đồng Nai, Báo Lao 
động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai phối hợp Đảng đoàn 
Liên đoàn lao động tỉnh và các cơ quan liên quan chú trọng khai thác, sử dụng 
có hiệu quả các phương tiện truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền, 
vận động, tập hợp công nhân xây dựng môi trường văn hóa trong khu công 
nghiệp, trong doanh nghiệp; kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông 
tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của công nhân lao động.

6- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn 
lao động tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra việc triển khai thực hiện thông tri này tại các địa phương, đơn vị, khu công 
nghiệp và doanh nghiệp, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy.

Nơi nhân:
- Các đ/c TUV
- Các cấp ủy trực thuộc tinh
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn MTTQ 
và các đoàn thể CT-XH, Tinh đoàn
- Các ban đảng Tinh ủy
- CP.VPTU-P; TH
- Lưu VPTU 
Đồng kính gửi:
- Ban Dân vận Trung ương Đảng (a+b)
- Văn phòng Trung ương (a+b)
- Tổng Liên đoàn lao động VN

T/M BAN THƯỜNG v ụ

P-M3/TT05/


