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QUỐC GIA VIỆT NAM 

BAN TRUYỀN THÔNG VÀ VHDN 

*** 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2022 

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11/2022 

A- MỘT SỐ THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11/2022 DO 

ĐẢNG ỦY KHỐI PHÁT HÀNH 

 I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG 

TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW 

 1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước 

Ngày 1/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị 

trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 

2022. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhìn chung, tình hình 

kinh tế-xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả quan 

trọng, toàn diện, khởi sắc trên nhiều lĩnh vực; Tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh mẽ. 

GDP 9 tháng tăng 8,83% (cao nhất cùng kỳ từ năm 2011 đến nay). Cả 3 khu vực đều 

phát triển tốt: Nông nghiệp tăng 2,99%, công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%; dịch 

vụ tăng 10,57%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh; 9 tháng đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, 

tăng 12,5% so cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt trên 15,4 tỷ USD (cao nhất cùng kỳ 

trong 5 năm qua), tăng 16,3%; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn 

thiện thể chế, pháp luật, xây dựng quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính được đẩy 

mạnh. Đã cơ bản hoàn thành rà soát, ban hành các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, 

cơ cấu tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ. Nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, 

các dự án yếu kém được tập trung xử lý, có hiệu quả, báo cáo cấp có thẩm quyền trên 

tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng có giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc, giải phóng các nguồn lực, như đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện 

Thái Bình 2, Sông Hậu 1; triển khai xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, Nhiệt 

điện Long Phú 1, Ô Môn, Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Lào Cai, cơ sở 2 của các 

Bệnh viện Bạch Mai, Việt – Đức… Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt 

nhiều kết quả quan trọng. Chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc 

phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, 

vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng lên. 

 Về quan điểm chỉ đạo điều hành thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu bám sát Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm, các Kết luận, Nghị 

quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Đại hội đảng bộ địa phương; cụ thể hóa 

thành các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách. Xây dựng nền kinh tế độc 

lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. 

Tăng cường huy động các nguồn lực, trong đó nội lực là cơ bản, là chiến lược, lâu dài, 

quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá. Kế thừa, phát huy và nhân rộng những 
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kinh nghiệm quý, bài học hay, mô hình tốt; khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém. Phát 

huy tinh thần tự lực, tự cường; nêu gương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; 

kịp thời báo cáo những vướng mắc, vấn đề vượt thẩm quyền. Tăng cường đoàn kết, 

thống nhất; nâng cao hiệu quả phối hợp, liên kết nội bộ và giữa các bộ, ngành, địa 

phương, vùng; phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh từng địa phương, ngành, vùng, 

đồng thời huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của mỗi vùng, của cả nước. Bám sát 

thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Giữ 

gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính; bám sát thực tiễn để chỉ đạo điều hành chủ động, 

linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời; kỷ luật 

nghiêm minh. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám 

sát, kiểm soát quyền lực, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ 

thực thi, đề cao vai trò người đứng đầu, đồng thời phát huy tính sáng tạo, chủ động, 

linh hoạt của cấp dưới. Đẩy mạnh hơn nữa phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng 

phí. 

 Tại cuộc họp, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương các bộ, ngành, địa phương, 

cơ quan chức năng đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, góp phần giảm thiểu thiệt 

hại do cơn bão Noru rất mạnh vừa qua tại các tỉnh miền Trung. Thủ tướng Chính phủ 

gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những 

khó khăn, mất mát, vất vả của cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh 

hưởng do đợt bão, lũ vừa qua. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan 

tổ chức thực hiện thật nghiêm túc Công điện số 875/CĐ-TTg ngày 30/9/2022 yêu cầu 

các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó 

thiên tai trong thời gian tới. 

 2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW 

 2.1. Ngày 29/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức 

Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết 

BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, các đại 

biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào tờ trình về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp 

ủy các đảng ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; ờ trình về 

xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ; báo cáo kết quả thực hiện Hướng 

dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương; tờ trình về 

việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương về lấy phiếu 

tín nhiệm; trình ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính 

trị và Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; quy định 

giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên 

trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương và các nội dung 

khác 

 2.2. Ngày 26/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức 

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 

01/02/2013 của Bộ Chính trị cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
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quản lý bằng hình thức trực tiếp. Tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn 

Thành Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đưa ra khuyến nghị thực hiện một 

số giải pháp, trong đó cần coi trọng đầu tư, chuẩn bị cả về con người và phương tiện 

hiện đại cho nhiệm vụ đối phó với những thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư (4.0), thách thức an ninh phi truyền thống, bảo đảm có lực lượng chuyên 

trách, kiêm nhiệm và lực lượng rộng rãi; luôn nắm vững tình hình, sẵn sàng xử lý kịp 

thời các tình huống xảy ra. Đẩy mạnh hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế, 

các cơ quan an ninh, cảnh sát của các nước trong vấn đề an ninh phi truyền thống, đấu 

tranh chống khủng bố, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; thiết lập hành lang 

pháp lý, xây dựng cơ chế hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế, với các tổ 

chức quốc tế có liên quan; chú trọng tăng cường quan hệ hợp tác với các nước ASEAN 

trong đối phó với các mối đe dọa ANPTT; tập trung vào các vấn đề về đào tạo, huấn 

luyện, diễn tập, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, phòng, chống 

khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, với các 

chương trình, kế hoạch và cơ chế phù hợp,... góp phần giảm thiểu tác động của các 

nguy cơ ANPTT đối với nước ta nói chung. 

 II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ 

 1. Ngày 30/9, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ 

Đảng ủy EVN phiên tháng 9/2022. Hội nghị đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng 

như: thông qua Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 

công tác 3 tháng cuối năm 2022; báo cáo nội dung một số văn bản mới về công tác 

cán bộ (Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản 

lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 20-TB/TW ngày 

08/9/2022 của Ban Bí thư về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật). 

 Ban Thường vụ cũng thông qua nội dung nhiều báo cáo khác như: sơ kết 3 năm 

thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 17/7/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

trong tình hình mới; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/ĐU ngày 

01/4/2019 về nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công 

nghệ lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN. 

 2. Ngày 26/9, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy 

viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tham dự hội 

nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW. Hội nghị 

do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Hội nghị được nghe Thượng 

tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương 

trình bày chuyên đề “chủ động phòng ngừa, ứng phó với những nguy cơ tác động của 

an ninh phi truyền thống với yêu cầu chủ động bảo đảm an ninh quốc gia trong tình 

hình mới”. Với kiến thức lý luận và thực tiễn phong phú, đồng chí báo cáo viên đã tập 

trung nhấn mạnh vào những nội dung về an ninh phi truyền thống; Những thách thức 
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an ninh phi truyền thống trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

Tội phạm mới nổi lợi dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thay đổi phương thức, biện 

pháp hoạt động; Yêu cầu đặt ra với Việt Nam và định hướng, giải pháp trong thời gian 

tới. Thông qua nội dung chuyên đề tại hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức chính 

trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ chủ 

chốt trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

 III. TIN THAM KHẢO 

 1. Chiều 6/9, tại Hà Nội, Đồng chí Trần Đình Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng 

giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực 

hiện các dự án đầu tư công của EVN theo kế hoạch năm 2022. Tại buổi làm việc, 

EVNNPC và EVNSPC báo cáo chi tiết về tình hình triển khai giải ngân vốn đầu tư 

công và những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn 

đầu tư công trong năm 2022. Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các ban chuyên môn 

của EVN, EVNNPC và EVNSPC cần tiếp tục sâu sát, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh 

công tác giải ngân, tuân thủ các quy định hiện hành và đảm bảo nguồn vốn ngân sách 

nhà nước được sử dụng hiệu quả. 

 2. Ngày 26/9, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước 

tại doanh nghiệp, trung tâm đã làm việc với một số doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban 

về công tác chuyển đổi số. Theo ông Hồ Đức Thắng - Giám đốc Trung tâm đánh giá 

mặc dù không phải là một đơn vị chuyên về công nghệ thông tin và viễn thông, nhưng 

EVN đã có mức độ chuyển đổi số rất cao. Ông Hồ Đức Thắng nhấn mạnh và mong 

rằng, trong thời gian tới, EVN sẽ đồng hành cùng Ủy ban và nằm trong nhóm những 

đơn vị dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp khác trong Ủy ban triển khai chuyển đổi số. 

 3. Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lượng phục vụ các mục 

tiêu phát triển bền vững của quốc gia” do Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức 

ngày 23/9 tại Hà Nội. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đồng chí Ngô 

Sơn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc EVN có bài tham luận tại hội 

thảo, trong đó kiến nghị nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát 

triển kinh tế xã hội Việt Nam phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững. 

 4. Sáng ngày 28/9/2022, cơn bão số 4 (NORU) đã đi vào đất liền khu vực Thừa 

Thiên Huế - Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật 

cấp 14. Do ảnh hưởng bão, các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã có gió 

mạnh, nhiều nơi có mưa lớn và mưa cũng tiếp tục mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ 

và đồng bằng Bắc Bộ. Bão số 4 và hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng cung cấp điện cho 

nhiều khu vực tại nhiều các tỉnh/ thành phố ở miền Trung và Tây Nguyên. Mưa lớn 

kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trên cả nước, 

hiện nay, các đơn vị Điện lực tại miền Trung đang tập trung nỗ lực khắc phục các sự 

cố điện do ảnh hưởng bão đồng thời tập trung nhân lực phối hợp với lực lượng công 

an, quân đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. 

 IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY 

KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN 
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 1. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị ban hành Kế 

hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 về việc thực hiện Nghị quyết. 

 2. Ngày 02/8/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo Kết luận số 224/TB-

VPCP của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với 

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, 

tổng công ty Nhà nước. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã 

ban hành Công văn số 957-CV/ĐUK, ngày 23/8/2022 của Đảng uỷ Khối  về việc thực 

hiện Thông báo Kết luận số 224/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ, đề nghị các 

đảng uỷ trực thuộc và các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối nghiêm túc triển khai, thực 

hiện tốt các nội dung. 

 3. Ngày 31/8/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban 

hành  Quyết định 930-QĐ/ĐUK về việc chuẩn y đồng chí Cao Quang Quỳnh - Ủy 

viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên EVN giữ chức Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy EVN nhiệm kỳ 2020-2025. 

4. Ngày 31/8/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban 

hành  Quyết định 931-QĐ/ĐUK về việc chỉ định đồng chí Đinh Thế Phúc -Thành viên 

Hội đồng thành viên EVN tham gia Ban chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-

2025. Trước đó, đồng chí Đinh Thế Phúc - Vụ trưởng Vụ Năng lượng (thuộc Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thành 

viên Hội đồng thành viên EVN (theo Quyết định số 345/QĐ-UBQLV ngày 27/7/2022 

của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) 

B- KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO DÂN VẬN  THÁNG 10, 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11/2022      

I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 

 1. Công tác chính trị, tư tưởng 

 Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Trung ương, Đảng 

ủy Khối. Công tác tuyên truyền được tăng cường thông qua các tuyến bài về sự nỗ lực 

của cán bộ, kỹ sư, người lao động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

trong 9 tháng năm 2022 gắn với những đóng góp quan trọng của Tập đoàn đối với đất 

nước; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các báo/tạp chí đăng tải các tin bài 

trên website Tập đoàn và các báo hợp tác. Mở đợt tuyên truyền sâu rộng về những giá 

trị văn hoá và sức sáng tạo của Người lao động Dầu khí gắn với những sự kiện như 

Ngày chuyển đổi số 10/10; Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10. 

 Cập nhật kịp thời 08 văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ Khối và Tập đoàn tại chuyên 

mục “Tài liệu công tác Tuyên giáo” trên website Tập đoàn và PVN Portal trên thiết 

bị di động; các văn bản của cấp uỷ cũng được triển khai nhanh qua qua hệ thống zalo 

của các cán bộ tham mưu phụ trách công tác tuyên giáo. Duy trì thường xuyên việc 
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nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tình hình cán bộ, đảng viên, công nhân viên người 

lao động trong Tập đoàn gửi báo cáo Đảng uỷ Khối DNTW. 

 2. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể 

 Đẩy mạnh phong trào Dân vận khéo nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống công 

tác Dân vận của Đảng 15/10; tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, người lao động 

tham gia lao động, đẩy mạnh sản xuất đi đôi với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp 

phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị thành viên và Tập đoàn; vận động người 

lao động tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ. Tập đoàn đăng ký thực hiện 

công tác an sinh xã hội năm 2023 với số tiền 500 tỷ đồng. 

 Chỉ đạo các đoàn thể triển khai các nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động hướng 

tới kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí (27/11/1961-27/11/2022). Chỉ 

đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục rà soát, phê duyệt, rà soát, bổ sung quy 

hoạch cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 của các Công đoàn trực thuộc và hướng 

dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tổ chức tốt các phong trào của Nữ cán bộ 

người lao động Dầu khí kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Đoàn Thanh niên Tập 

đoàn tổ chức Hội nghị BCH, thực hiện và gắn biển các công trình thanh niên chào 

mừng Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 

2027; Hội CCB Tập đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Tập đoàn 

lần thứ III, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.  

 II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022. 

- Tuyên truyền về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong 

tháng 10 năm 2022, các giải pháp thích ứng linh hoạt theo Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Đảng uỷ 

Tập đoàn. 

- Đẩy mạnh các hoạt động, các hình thức tuyên truyền gắn với kỷ niệm 61 năm 

ngày truyền thống ngành Dầu khí (27/11/1961-27/11/2022). 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra các chi/đảng bộ trực thuộc về công tác tuyên 

giáo, dân vận theo quy định của Đảng. 

- Tổ chức Họp: Ban chỉ đạo 35, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở. 

- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tình hình cán bộ, đảng viên, công nhân 

viên người lao động trong Tập đoàn; thông tin cập nhật kịp thời văn bản chỉ đạo của 

Đảng uỷ Khối và Tập đoàn tại chuyên mục “Tài liệu công tác Tuyên giáo” trên website 

Tập đoàn và PVN Portal trên thiết bị di động.  

- Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội Tập đoàn tổ chức tốt nhiệm vụ công 

tác tháng 10/2022. 

   BAN TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 


