
         ĐẢNG UỶ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ 

QUỐC GIA VIỆT NAM 

BAN TRUYỀN THÔNG VÀ VHDN 

*** 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023 
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A- MỘT SỐ THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 02/2023 

CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI PHÁT HÀNH 

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC 

Cả nước đón Tết Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 

Ngày 31/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 

chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá tình hình triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 

2023; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp ủy trong thời 

gian tới. 

Theo báo cáo tổng hợp, một trong những điểm mới của Tết năm nay là Ban 

Bí thư đã sớm ban hành Chỉ thị nên các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy, chính 

quyền các cấp đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc 

tổ chức Tết Quý Mão phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; chuẩn bị tốt các 

điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với tinh 

thần “không để ai không có Tết”, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh; duy trì, tạo khí thế mới đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thị trường hàng hóa 

phong phú, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng sốt giá; giao thông, 

thông tin liên lạc cơ bản thông suốt; an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, vệ 

sinh an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ so với Tết nhiều năm trước. 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, chúc Tết ở 63 tỉnh, thành 

phố cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tặng quà các đối tượng chính sách, người 

lao động không về quê ăn Tết; chúc Tết, động viên người dân ở các vùng sâu, vùng 

xa, vùng khó khăn, các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết. Chính sách 

xã hội dịp Tết được thực hiện "đúng, đủ, kịp thời", các địa phương trong cả nước 

đã dành khoảng 9.500 tỉ đồng hỗ trợ trên 25 triệu lượt người. Đã có 6,5 triệu lượt 

đoàn viên công đoàn, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của 

tổ chức công đoàn với tổng nguồn kinh phí là trên 4.581 tỉ đồng… 

Các cấp, ngành, địa phương đã tăng cường tuyên truyền về những thành tựu 

của đất nước, địa phương; tổ chức phong phú các hoạt động mừng Đảng, mừng 

xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội dịp Tết; quốc phòng, chủ quyền biên giới, 

lãnh thổ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Nhiều địa phương đã xây 

dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ" bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức. Các địa phương 

đã sớm có kế hoạch chuẩn bị ra quân, tổ chức sản xuất ngay từ những ngày đầu 



năm mới với khí thế sôi nổi, nỗ lực cao để hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh 

doanh đã đề ra. 

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cấp ủy, 

chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư 

và Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Quý Mão năm 

2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổng Bí thư khẳng định, việc sớm 

ban hành chỉ đạo đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời chuẩn bị tốt các điều 

kiện để nhân dân vui Xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo 

không khí phấn khởi, đoàn kết, tương thân tương ái, là tiền đề để thực hiện thắng 

lợi mục tiêu nhiệm vụ của năm mới 2023. 

Về nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải tiếp tục dự 

báo tình hình, nắm chắc các khả năng tình huống có thể xảy ra để có biện pháp đối 

phó, không chủ quan, lơ là. Ngay sau nghỉ Tết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và 

cấp ủy các cấp. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch cụ thể của năm 

2023 để triển khai một cách bài bản, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ của năm 2023, năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập 

trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình 

thường, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của 

nhân dân; không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo dài, làm ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Chuẩn bị đề án, nội 

dung theo chương trình làm việc năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra; triển khai thực hiện 

hiệu quả Kết luận số 46-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế vĩ mô và các 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; chuẩn bị tốt các chương trình 

hoạt động đối ngoại trọng điểm đã đề ra. 

Các bộ, ngành, địa phương tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất công 

nghiệp, xây dựng; tập trung chăm sóc tốt vụ lúa Đông - Xuân 2023, chủ động 

phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục hỗ trợ một số ngành, lĩnh 

vực quan trọng bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19 cũng như tác động của thị 

trường thế giới như: dịch vụ, logistics, hàng không, du lịch, dệt may, da giày, sản 

xuất và chế biến gỗ...; triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm 

ma túy, đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác trong dịp Lễ hội; thực hiện tốt chế độ, 

chính sách an sinh xã hội; đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống một bộ phận công 

nhân một số ngành kinh tế đang gặp khó khăn cũng như rà soát, giải quyết dứt điểm 

các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn về quyền lợi của công nhân, người lao động, không 

để kéo dài trở thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự; tăng cường cảnh giác, bảo vệ 

an ninh chính trị nội bộ...; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao 

chất lượng nội dung các chương trình văn hóa, thông tin định hướng, khẳng định 

thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước, địa phương cũng như 

đấu tranh hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, lợi dụng của các thế lực 

thù địch. 



Chuyến công tác đặc biệt đầu Xuân của Thủ tướng Chính phủ 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chuyến công tác đặc biệt 

trong những ngày đầu xuân mới Quý Mão với ý nghĩa quan trọng trên nhiều 

mặt. Bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết và về tới Hà Nội vào nửa đêm ngày mùng 9, đoàn 

công tác của Thủ tướng đã kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy các dự án trọng điểm ngành 

GTVT từ Nam ra Bắc với các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt, hàng hải, 

đường không. Cụ thể, Thủ tướng đã đi kiểm tra 10 dự án đường bộ cao tốc với tổng 

chiều dài của các dự án gần 600 km; dự khởi công 1 dự án đường sắt; kiểm tra, đôn 

đốc 1 dự án cảng hàng không là sân bay quốc tế Long Thành có quy mô lớn nhất 

Việt Nam; dự phát lệnh xuất khẩu đầu năm tại cảng Cát Lái – cảng biển lớn nhất 

Việt Nam. Thủ tướng cũng đã kiểm tra, thăm chúc Tết bà con nhân dân tại 9 điểm 

tái định cư; chủ trì 4 cuộc làm việc với 18 tỉnh, thành phố. 

Trên hành trình làm việc của đoàn, nhiều tuyến cao tốc đang thi công với 

những cung đường hiểm trở, còn ngổn ngang, lầy lội bùn đất. Trong khi đó, những 

tuyến đường trong các dự án thuộc giai đoạn trước đang hình thành ngày càng rõ 

nét, nhiều đoạn đã hoàn thiện. Tuy nhiên, điểm chung của các dự án là khí thế làm 

việc hăng say của các cán bộ, công nhân, nhiều nơi đã làm xuyên Tết 2 năm liền. 

Thủ tướng biểu dương các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công nhân đã làm việc 

với tinh thần "xuyên Tết". 

Những cuộc kiểm tra thực địa để lại những ấn tượng sâu đậm về khí thế 

mạnh mẽ "cả nước như một công trường" với quyết tâm rất cao của cả hệ thống 

chính trị, sự đồng thuận của toàn quân, toàn dân để hưởng ứng, thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu tới năm 2025 có 3.000 km cao tốc và tới 

năm 2030 có ít nhất 5.000 km cao tốc, tạo đột phá về hạ tầng giao thông vận 

tải. Thủ tướng cho rằng, hai vấn đề quan trọng nhất với các dự án cao tốc là vốn 

và ý thức của toàn dân, chúng ta đã có, vấn đề là việc tổ chức thực hiện nhanh nhất, 

hiệu quả nhất, chuyển hóa quyết tâm chính trị rất cao thành hành động. "Trong gần 

20 năm, chúng ta mới làm được khoảng 1.000 km cao tốc, nhưng chúng ta có cơ 

sở, điều kiện để thực hiện mục tiêu đã đề ra trong những năm tới, để trong 5 năm, 

chúng ta làm được số cao tốc dài gấp đôi 20 năm trước", Thủ tướng nhấn mạnh. 

Chuyến công tác này một lần nữa cho thấy ưu tiên đặc biệt của Thủ tướng 

dành cho nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hạ tầng – một trong 3 đột phá chiến 

lược đã được Đảng, Nhà nước xác định, trong đó có hạ tầng giao thông vận 

tải. Trước đó, trong ngày 1/1 - ngày đầu tiên của năm mới 2023, tại Quảng Ngãi, 

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 12 dự án thành phần đường cao tốc 

Bắc-Nam giai đoạn 2 và phát động Tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư 

công. 

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ 

Cơ quan Đảng ủy Khối gặp mặt cán bộ, nhân viên đầu Xuân Quý Mão 

2023 

Sáng Mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tức ngày 27/01/2023, ngày 

làm việc đầu tiên của năm mới, đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết 

BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thủ 

https://baochinhphu.vn/chuyen-cong-tac-dac-biet-cua-thu-tuong-102230131105514339.htm


trưởng Cơ quan cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối đã gặp mặt cán bộ, 

nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối nhân dịp đầu Xuân năm mới. 

Bày tỏ vui mừng vì năm nay cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ 

Khối đón Tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, tiết kiệm, trong không khí vui tươi, 

đầm ấm; Bí thư Đảng uỷ Khối nêu rõ, năm 2022, kinh tế - xã hội nước ta diễn ra 

trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến 

động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng cao nhất trong nhiều 

thập kỷ; cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự 

giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh,... Đáng chú ý, năm 2022 khép lại với 

nhiều khó khăn, thách thức do tác động nặng nề, nhiều mặt từ đại dịch COVID-19, 

nhưng cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối nói riêng và Đảng bộ 

Khối nói chung đã làm tốt công tác tham mưu; tích cực, nỗ lực, đoàn kết, vượt qua 

khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành 

thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. 

Trên tinh thần đó, Bí thư Đảng uỷ Khối mong muốn các ban, đơn vị trong 

Cơ quan Đảng uỷ Khối tiếp tục nỗ lực, cố gắng xây dựng và hoàn thành tốt các kế 

hoạch, chương trình công tác năm; tạo khí thế mới, hăng hái thi đua công tác, lao 

động, sản xuất trong năm mới. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, nhân viên 

Cơ quan Đảng uỷ Khối cần tiếp tục chủ động, tích cực hơn nữa trong công tham 

mưu, phát huy truyền thống của cơ quan, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong 

sạch, vững mạnh. 

Thay mặt Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí 

Nguyễn Long Hải chúc cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan và gia đình một năm 

mới hạnh phúc, an khang và lập nhiều thành tích trong công tác. 

Thường trực Đảng uỷ Khối làm việc với Ban Thường vụ các đảng uỷ 

trực thuộc 

Trong 2 ngày (30-31/01/2023), Đoàn công tác của Đảng uỷ Khối Doanh 

nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung 

ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban 

Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Đảng uỷ Tập đoàn Hoá 

chất Việt Nam và Đảng uỷ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt 

Nam. 

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Ban Cán sự 

Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí 

Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; các đồng chí Phó Bí 

thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường; cùng các đồng chí Uỷ viên 

Ban Thường vụ, Trưởng các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các vụ của 

Uỷ Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường 

vụ các đảng uỷ: Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, 

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam. 

Sau khi nghe Ban Thường vụ các đảng ủy báo cáo kết quả lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp 

năm 2023 cũng như ý kiến của các đại biểu,  đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư 



Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả 

mà các Đảng bộ: Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tập đoàn Hoá chất Việt 

Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đạt được trong 

thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, các kết quả đó là tiền đề, là nền tảng để Đảng 

bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, 

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tự tin, lãnh 

đạo chỉ đạo toàn diện và tốt hơn trong năm 2023. 

Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng yêu cầu các đảng uỷ tiếp thu ý kiến góp ý 

của các đồng chí trong đoàn công tác của Đảng uỷ Khối; bám sát chủ đề công tác 

năm 2023 của Đảng bộ Khối để cụ thể hoá thành các nghị quyết chuyên đề của đơn 

vị; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 

5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 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; 

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền 

của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 29-

NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 

03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh 

nghiệp Trung ương; từ đó đề ra các giải pháp để xây dựng chiến lược, cơ chế, chính 

sách mới cho đơn vị. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng lưu ý, năm 2023 là năm sơ kết giữa 

nhiệm kỳ, vì vậy Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Đảng bộ Tập đoàn 

Hoá chất Việt Nam, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam cần quan tâm, rà soát chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch lâu dài; kiện toàn Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đủ cơ cấu, số lượng; thực hiện tổ chức bộ 

máy đồng bộ khi đề án thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn được phê duyệt theo Quy 

định 87 của Ban Bí thư. Đồng chí cũng chỉ rõ, với mạng lưới lớn, số lượng đảng 

viên đông, các đảng uỷ trực thuộc cần phải có các giải pháp quản lý đảng viên, xây 

dựng mô hình, phương thức hoạt động để phát huy hiệu lực, hiệu quả; trong đó chú 

trọng công tác kiểm tra - giám sát, nhất là ở các chi bộ nhỏ về cơ cấu tổ chức, ít về 

số lượng đảng viên. 

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu Tổng 

công ty Lương thực miền Bắc, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tập trung rà soát, đánh 

giá toàn diện nhu cầu thị trường, khả năng sản xuất và lợi thế của đơn vị để xác 

định chiến lược sản phẩm; cơ cấu lại sản xuất, sản phẩm theo mục tiêu nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó bố trí các nguồn lực hợp lý, hiệu quả. Chủ 

động tái cơ cấu sản xuất, hoạt động sản xuất theo tín hiệu của thị trường, liên kết 

chặt chẽ với hệ thống phân phối trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng 

sản phẩm, chuẩn bị phương án sản phẩm mới. Còn đối với Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam, để thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2023 đòi 

hỏi phải có quyết tâm lớn và tiếp tục lãnh đạo điều hành các đơn vị trong hệ thống 



nâng cao chất lượng tín dụng; kiểm soát tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; 

thực hiện đúng quy định về tài chính ngân hàng, dự báo đúng thị trường trong bối 

cảnh ngành tài chính ngân hàng năm 2023 còn khó khăn, biến động. 

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị 3 đơn vị cần xác 

định vị trí, vai trò của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối để có các 

đề xuất với Trung ương, Chính phủ về đề án, chiến lược lâu dài của đơn vị thông 

qua Đảng ủy Khối và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước... nhằm xây dựng Đảng bộ 

đồng bộ, xuyên suốt, tạo sự thống nhất, toàn diện. Đồng chí Nguyễn Long Hải yêu 

cầu các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối phối hợp, đồng hành cùng với các đảng uỷ 

trực thuộc trong việc hướng dẫn, triển khai đồng bộ các giải pháp đã nêu tại Đề án 

thành lập đảng bộ toàn tập đoàn. Đồng chí giao các ban, đơn vị liên quan tổng hợp 

các ý kiến đề xuất, vướng mắc của 3 đảng uỷ trực thuộc và báo cáo Ban Tổ chức 

Trung ương để giải quyết theo thẩm quyền. 

Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 – 

2025 

Ngày 16/01/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Phan 

Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối 

chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị các đại đồng chí Uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đã 

xem xét, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của 

đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. UBKT Đảng ủy 

Khối đã thảo luận và thống nhất kết luận, nội dung vi phạm của đảng viên đã rõ, 

đến thời điểm xem xét giải quyết khiếu nại không phát sinh tình tiết mới làm thay 

đổi nội dung, tính chất và mức độ vi phạm; UBKT Đảng ủy Khối biểu quyết bằng 

phiếu kín giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với đảng viên có khiếu nại. 

UBKT thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Quy định hoạt động cán bộ giám 

sát địa bàn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, giao Thường trực UBKT Đảng ủy 

Khối tiếp thu, ban hành và chỉ đạo thực hiện. 

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thích ứng an toàn, phục hồi và phát 

triển 

Ngày 06/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 

dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết 

BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, 

năm 2022, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường với các yếu tố 

rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu. Trong nước, mặc dù 

phải đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô, nhất là 

áp lực từ bối cảnh thế giới, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính 



trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp 

nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả 

tích cực. Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 

ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực 

vượt qua khó khăn; tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện tốt 

nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo duy trì, phục hồi, phát triển hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp trong Khối. 

Thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm với chủ đề “Đẩy mạnh xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thích ứng an toàn, phục hồi 

và phát triển”, Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; 

thường xuyên, kịp thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 

cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch 

của Đảng bộ Khối để tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực 

hiện nhiệm vụ chính trị tại các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Trong 

năm 2022, Đảng ủy Khối đã ban hành 02 nghị quyết, 05 quy chế, quy định, 81 báo 

cáo, 31 kế hoạch, 08 chương trình, 542 quyết định, 107 kết luận và thông báo kết 

luận cùng các văn bản lãnh đạo chỉ đạo khác ngắn gọn, thiết thực, cụ thể, có tính 

khả thi, sát với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác xây dựng Đảng và 

lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo 

cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong 

Khối. Đồng thời, chỉ đạo nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết 17 chỉ thị, nghị quyết, 

quy định, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối, thông qua đó đã đánh giá 

kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần tiếp tục phát huy và chỉ rõ 

những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Chỉ đạo tổ chức tốt các 

hội nghị chuyên đề, hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện một số Chỉ thị của 

Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ Khối.  

Đảng ủy Khối đã đổi mới, sáng tạo, đa dạng hình thức học tập, quán triệt, 

phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương 

tới cấp uỷ, tổ chức đảng thông qua hình thức vừa trực tiếp, vừa kết nối trực tuyến; 

giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nắm bắt được các chủ trương, quan điểm 

của Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn; 

trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Các nghị quyết Trung 

ương 4, 5, 6 khoá XIII đã được Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp nghiên cứu, lựa 

chọn những nội dung phù hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của 

đơn vị. 

Nội dung, hình thức tuyên truyền tiếp tục được đổi mới. Đẩy mạnh tuyên 

truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng bộ Khối, 

tiêu biểu là các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối, Tọa đàm 

“15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối”; tổ chức “Hội thao cán bộ làm công 

tác Đảng lần thứ I - năm 2022”; tổ chức tổng kết, trao giải Búa liềm vàng năm 2021 

và phát động, tổ chức giải Búa liềm vàng năm 2022 của Đảng bộ Khối với 1.243 

tác phẩm dự thi. 



Đảng uỷ Khối đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác lãnh đạo, kiểm 

tra, hướng dẫn các đảng uỷ trực thuộc trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, 

quy chế, quy định, quyết định, kết luận về công tác cán bộ; tập trung củng cố, nâng 

cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo chỉ đạo của Trung ương. 

Trong đó, Đảng uỷ Khối đã tập trung xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực 

hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng 

trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, đến nay, Đảng 

uỷ Khối đã trình Ban Tổ chức Trung ương 36 đề án thành lập các đảng bộ tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng bộ Khối. 

Phối hợp tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 

28/10/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp 

trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (thay thế Quy định số 69-QĐ/TW); nghiêm 

túc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện 05 quy chế, quy định mới của Trung 

ương về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đó là: quy định, quyết định số 47, 48, 

58, 60, 61 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Toàn Đảng bộ Khối đã tiếp nhận 10 tổ 

chức đảng; chuyển giao 03 tổ chức đảng; kết nạp mới 3.622 đảng viên, vượt 

12,94% so với Nghị quyết công tác năm đề ra (kết nạp 2.800 đảng viên).  

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.121 tổ chức đảng và 7.122 đảng viên; 

giám sát chuyên đề 1.088 tổ chức đảng và 5.624 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 

15 tổ chức đảng và 296 đảng viên; đã ban hành 583 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Khối đã tổ chức 870 cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc về công tác PCTN, 

tiêu cực; phối hợp với các cơ quan có liên quan, các cơ quan tư pháp trong công 

tác kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và xem xét, xử lý đối với một số đảng viên và 

tổ chức đảng thuộc 03 đảng bộ trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy 

ban kiểm tra các cấp chỉ ra và yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, 

giám sát thực hiện các giải pháp khắc phục được hạn chế, khuyết điểm trong thực 

hiện các nhiệm vụ theo các nội dung kiểm tra, giám sát, ngăn chặn vi phạm.  

Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, 

chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận bằng nhiều hình 

thức khác nhau, như: Hội nghị trực tuyến, lồng ghép trong hội nghị giao ban cơ 

quan, sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên, trang thông tin nội bộ, các ứng dụng 

công nghệ thông tin; ban hành Quy định số 06 - QĐ/ĐUK, ngày 13/10/2022 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về 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. Các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo doanh nghiệp, đơn 

vị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế công tác dân vận, quy định nội bộ. Lãnh 

đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức 

năng, phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh 

nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên Khối làm tốt công tác tuyên truyền giáo 

dục, triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, chương trình 

đồng hành với thanh niên; đồng thời tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững 

mạnh. Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV, 



tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo, chỉ 

đạo các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp 

tục thích ứng an toàn, linh hoạt, có các giải pháp cụ thể để phục hồi, phát triển sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp, ngân hàng trong 

Khối đã duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành, hoàn thành vượt mức 

kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng cao so với năm 2021, góp phần vào việc hoàn 

thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022.Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty 

trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so 

với năm 2021; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị ước đạt 195 nghìn tỷ đồng, vượt 

61 % kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước của các 

đơn vị ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, vượt 25,6 % kế hoạch năm, tăng 6,4% so với 

năm 2021. Trong đó, có 21/27 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch 

về doanh thu; 25/31 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch 

về lợi nhuận trước thuế, 24/30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và 

vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính 

trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận và chúc mừng Đảng uỷ Khối, các 

doanh nghiệp, ngân hàng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong 

Khối về những kết quả đạt được trong năm 2022 vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, 

trong thành tựu chung của đất nước, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh 

nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có những đóng góp quan trọng. 

Đảng uỷ Khối đã có những nỗ lực rõ nét, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về 

các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị với kết quả cao 

hơn năm 2021. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng 

bộ, đúng quy định; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, 

kết luận về công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; lãnh đạo, chỉ 

đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối thích ứng, linh hoạt trong 

bối cảnh nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh 

doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Khối cần 

nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã chỉ ra 

trong Báo cáo tổng kết năm 2022, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cần thảo luận thật kỹ, 

xác định được bài học, kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, 

hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

Khẳng định, đây là cơ sở quan trọng để Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực 

thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 

nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương lưu ý, trong thời 

gian tới,dự báo tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó 

lường. Vì vậy, Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, ngân 

hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương thời gian tới cần tập trung thực hiện 

tốt, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm:  



Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng 

cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi 

mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả của công tác chính trị, 

tư tưởng. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 

XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận 21-KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban 

Chấp hành Trung ương khoá XIII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định 08-QĐ/TW, ngày 

25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về “Trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đổi mới phong 

cách làm việc, nói đi đôi với làm; thực hiện nghiêm túc Quy định 37-QÐ/TW, ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được 

làm”. Đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp. Nắm chắc 

tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ 

Khối, từ đó có giải pháp… 

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, coi đây là nhiệm 

vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, gắn với thực hiện Cương 

lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng. Cần kiên định các nguyên tắc 

tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh 

phân công, phối hợp, phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ 

chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống 

nhất, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, mọi 

cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, nguyên tắc và kỷ luật 

của Đảng. Chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn trong tổ chức 

thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc nhận thức về đổi mới phương thức 

lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, triển khai thực hiện đồng bộ cả 5 phương 

thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công 

tác nghiên cứu, học tập, xây dựng và ban hành văn bản triển khai tổ chức thực hiện 

các nghị quyết của Đảng.  

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định 

số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, 

tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 

28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện lấy phiếu tín 

nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan 

đảng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng 

bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương theo quy định. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp 

ủy Khối và cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp 

tục thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo 

đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự chuyển giao, kế thừa chặt chẽ giữa 

các thế hệ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận. Xây dựng 

đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo 

tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao 

chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 



Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu 

hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại 

kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai 

phạm. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng 

nể nang trong xử lý các vụ việc nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, 

vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.  

Năm là, các cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội 

trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức năng, phát huy vai trò trong tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực 

hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban 

hành mới các quy chế, quy định, chính sách liên quan đến người lao động, bảo đảm 

thu nhập, việc làm cho người lao động; tích cực thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, 

gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Sáu là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW, ngày 30/12/2021 của Bộ 

Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, tồn 

tại trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và 

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn đến năm 2025. Tăng cường 

ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chủ động tham gia cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư; tiên phong thực hiện chuyển đổi số và góp phần quan trọng trong 

việc phát triển chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.  

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã 

tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ 

Khối theo Quyết định số 1021, ngày 04/11/2022. Nhân dịp này, Đảng uỷ Khối 

Doanh nghiệp Trung ương đã tặng Bằng khen cho 7 đảng bộ trực thuộc hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 và 7 đảng bộ trực thuộc có thành tích xuất 

sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2022. 

* Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung 

ương lần thứ 10, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định của 

Ban Bí thư về việc chuẩn y đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch 

HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và đồng chí Nguyễn Viết Thanh, 

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 

Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối triển khai nhiệm vụ năm 2023 

Từ ngày 04/01 - 11/01/2023, các đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối đã tổ 

chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. 

* Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: 



Năm 2022, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường 

với các yếu tố rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu; chi phí 

nhiên liệu tăng cao; cạnh tranh trong lĩnh vực logistic ngày càng gay gắt,… đã ảnh 

hưởng lớn tới các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải nói chung và 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nói riêng. 

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tập trung nhận 

định tình hình sát với thực tiễn, điều hành quản trị doanh nghiệp linh hoạt, tận dụng 

nhiều cơ hội tốt của thị trường và sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng 

viên, người lao động trong toàn Đảng bộ, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 

đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch năm; góp phần quan trọng vào kết quả chung của 

toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo 

chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối; phương thức 

lãnh đạo được đổi mới, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của tổ chức đảng trong doanh 

nghiệp. 

Đảng ủy Tổng Công ty ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch 

văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; định kỳ, thường 

xuyên tổ chức các hội nghị, cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy 

để kịp thời giải quyết các công việc theo thẩm quyền; đặc biệt là chỉ đạo điều hành 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để ứng phó với tình hình biến động của kinh tế thế 

giới và trong nước. Nghiêm túc tổ chức, triển khai học tập, quán triệt, thực hiện 

các nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 và các chỉ thị, nghị quyết mới của 

Trung ương, của Đảng ủy Khối.  

Chủ động nghiên cứu, triển khai và đề xuất về mô hình, tổ chức của đơn vị 

với Đảng ủy Khối theo Quy định số 60 của Ban Bí thư báo cáo Đảng ủy Khối trình 

Ban Tổ chức Trung ương. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức tốt Đại hội Chi bộ 

nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm đúng quy định. Công tác cán bộ được thực hiện 

bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới. 

Trong năm, đã kết nạp 56 đảng viên mới; đối tượng đảng viên mới được kết nạp 

gồm cả đội ngũ sỹ quan, thuyền viên, lao động nữ, đoàn viên thanh niên,… 

Đảng ủy Tổng Công ty đã chủ động ban hành Chương trình kiểm tra, giám 

sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty; việc triển khai các đoàn 

kiểm tra, giám sát, số lượng các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát 

trong năm 2022 cơ bản bảo đảm đúng quy định. Trong năm, Đảng ủy Tổng Công 

ty không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo; không phát hiện thấy tổ chức đảng, đảng 

viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng. Làm tốt công tác dân vận của Đảng, chú 

trọng đa dạng các hoạt động, chương trình chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần 

cho cán bộ, người lao động. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Tổng Công ty tổ chức tốt 

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tổng Công ty đã tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát mục tiêu nhiệm vụ, tìm mọi giải pháp để khắc 

phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Theo đó, doanh thu hợp nhất ước 

đạt 15.041,5 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm, bằng 105% so với cùng kỳ năm 



2021; lợi nhuận hợp nhất ước đạt 3.129,5 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch năm, bằng 

86% so với cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 778 tỷ đồng, bằng 

95,11% so với cùng kỳ năm 2021. Việc làm và thu nhập của người lao động được 

đảm bảo, với mức tiền lương bình quân dự kiến đạt 16,6 triệu đồng/tháng, đạt 

103,6% so với năm 2021. 

Chủ động xây dựng Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025; 

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2035 và kế hoạch sản 

xuất kinh doanh và đầu tư 05 năm giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các dự án trọng điểm nhằm 

nâng cao hiệu quả đầu tư.  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường 

trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố 

gắng, nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động của Đảng bộ Tổng 

Công ty Hàng hải Việt Nam đã đạt được trong năm 2022. Bên cạnh những kết quả 

đạt được, hoạt động của Đảng bộ Tổng Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. 

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Phong đề nghị Đảng uỷ Tổng công ty 

Hàng hải Việt Nam tiếp tục tập trung xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục 

những tồn tại, hạn chế nêu trên. Trong đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh 

về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chấp hành nghiêm và kiên quyết, 

kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII gắn với thực hiện có 

hiệu quả Kết luận số 01 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng 

yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp; tích cực thực hiện sơ kết, tổng kết 

các nghị quyết, quy định của Trung ương, Đảng uỷ Khối. Tập trung thực hiện Đề 

án thành lập Đảng bộ theo Quy định số 60 của Ban Bí thư sau khi được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện tốt Quy định 87 của Ban Bí thư về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh 

nghiệp nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong 

toàn Đảng bộ. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã 

hội trong Tổng Công ty. Tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu 

kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2023. Lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển 

thị trường, khách hàng; tận dụng tối đa các cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động, 

đẩy mạnh phát triển chuỗi dịch vụ trên nền tảng hệ sinh thái cảng biển - vận tải 

biển - dịch vụ hàng hải. Tiếp tục xây dựng đổi mới hệ thống quản trị, mô hình phát 

triển của Tổng Công ty. Triển khai các hoạt động sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 

sau khi Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

* Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 

Năm 2022, Đảng uỷ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV) đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và 

nhiệm vụ kinh doanh của Ngân hàng. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong toàn 

Đảng bộ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn đội ngũ lãnh đạo trẻ. Tích cực 

xây dựng và hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức Đảng bộ toàn Ngân hàng theo Quy 



định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Tổ chức thực hiện 

tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - 

xã hội trong toàn hệ thống thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành 

tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ BIDV. 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy BIDV đã bám sát chủ 

trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, ban hành nhiều nghị quyết để chỉ 

đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong hoạt động kinh doanh của 

BIDV. Theo đó, hoạt động kinh doanh của BIDV năm 2022 diễn ra an toàn, thông 

suốt, hiệu quả, hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh doanh đề ra; tín dụng tuân 

thủ giới hạn Ngân hàng Nhà nước giao, đáp ứng tốt nhu cầu về vốn của nền kinh 

tế; huy động vốn đảm bảo cân đối vốn; chênh lệch thu, chi, lợi nhuận trước thuế 

tăng tích cực so với năm trước. Tổng tài sản khối NHTM đến 31/12/2022 đạt 2,08 

triệu tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2021; là Ngân hàng thương mại đầu tiên vượt 

mốc 2 triệu tỷ, tiếp tục duy trì vị thế Ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại 

Việt Nam. Vốn chủ sở hữu của BIDV dự kiến đạt 97,76 nghìn tỷ, tăng 20,6% so 

với năm 2021. Dư nợ tín dụng đạt 1,49 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 11,76% so với 

đầu năm. Huy động vốn đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng vốn đạt 1,6 triệu tỷ đồng, 

tăng trưởng 8,8% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế riêng NHTM đạt 22,5 

nghìn tỷ đồng, vượt 12,8% kế hoạch được giao. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 

6,6 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2021.  

Đảng ủy đã lãnh đạo ban hành, triển khai Chiến lược kinh doanh tổng thể và 

các chiến lược cấu phần. Thực hiện đồng bộ phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ 

xấu giai đoạn 2021 - 2025 của BIDV đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt.  BIDV đã thể hiện rất trách nhiệm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thông qua việc hạ lãi suất, giảm lãi suất cho khách 

hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tổng số tiền hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội 

của BIDV trong năm 2022 là 400 tỷ đồng.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng 

uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực 

mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên người lao động Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đạt được trong năm 2022. Để tiếp tục phát 

huy các kết quả đạt được, đồng chí Hồ Xuân Trường lưu ý, năm 2023 bối cảnh tình 

hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức 

đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp… đòi hỏi Đảng 

bộ BIDV phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động, sáng 

tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng 

lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch.  

Đồng chí đề nghị, Đảng uỷ BIDV cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến 

đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng 

cao hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng; triển khai, cụ thể hoá các nội dung, 

quan điểm chỉ đạo của các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 



chuyển hoá” trong nội bộ. Củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, giữ vững và phát huy 

vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tiếp 

tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; kịp thời sửa đổi, hoàn 

thiện và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng uỷ 

Khối về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung triển 

khai Đề án thành lập Đảng bộ toàn Ngân hàng theo Quy định số 60-QĐ/TW của 

Ban Bí thư sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sắp xếp tổ chức, bộ máy 

theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư. Tổ chức thực hiện 

tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ 

lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi 

phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật 

đảng theo thẩm quyền. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm; lãnh 

đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực thực 

hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm 

bảo quốc phòng, an ninh. 

Tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 

năm 2023; thực hiện tăng trưởng tín dụng theo đúng định hướng của Chính phủ, 

Ngân hàng Nhà nước; gia tăng quy mô gắn với chuyển dịch nền khách hàng ổn 

định, bền vững; điều hành cân đối vốn linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo các quy định 

về an toàn hoạt động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng, góp 

phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các 

giải pháp về chuyển đổi số; chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều 

hành. 

Nhân dịp này, các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung 

ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương, Cờ thi đua 

cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

* Đảng uỷ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

Hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, bám sát sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với sự chủ động, quyết liệt và bằng các giải pháp 

linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phát huy tối đa mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, 

vượt qua thách thức, thực thi có hiệu quả các giải pháp, Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 

xây dựng Đảng và hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kinh 

doanh năm 2022 với nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện rõ nét vai trò gương mẫu đi đầu 

của một ngân hàng thương mại Nhà nước lớn trong tuân thủ pháp luật, thực thi 

hiệu quả chính sách tiền tệ của Chính phủ, NHNN; là công cụ quan trọng của Nhà 

nước, NHNN góp phần hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại cổ phần 

trong thời điểm khó khăn, ổn định thị trường tiền tệ, ổn định lãi suất; tích cực đồng 



hành và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần triển khai có hiệu quả Chương 

trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò tiên phong lãnh 

đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng thể hiện rõ nét, là hạt nhân trong triển khai đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện thành công nhiệm 

vụ chính trị quan trọng nhất của doanh nghiệp là an toàn, hiệu quả hoạt động kinh 

doanh; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 

2025; Đại hội Đoàn thanh niên Agribank nhiệm kỳ 2022-2027; chuẩn bị đầy đủ 

điều kiện để vận hành Đảng bộ toàn hệ thống Agribank. 

Trong năm 2022, Agribank triển khai nhiều giải pháp phù hợp để hỗ trợ 

khách hàng vay vốn, thực hiện chính sách cơ cấu nợ, hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo 

Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước; chủ động 

tiết giảm 2.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ gần 2,2 triệu khách hàng cá 

nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, triển khai các chương trình tín dụng 

ưu đãi lãi suất quy mô 160.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh 

doanh, vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Agribank tiếp tục khẳng 

định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, triển khai 

hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn vốn Agribank chiếm tỷ trọng 

lớn nhất thị phần tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. 

Agribank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi 

số và đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là triển khai thành công mô hình Ngân 

hàng số - Agribank Digital tại nhiều địa phương giúp khách hàng trải nghiệm sử 

dụng dịch vụ ngân hàng không qua giao dịch viên, là cơ sở đẩy mạnh ngân hàng 

bán lẻ hiện đại, ngân hàng số. Agribank tích cực phát triển thanh toán không dùng 

tiền mặt, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, cùng ngành Ngân hàng tiên 

phong trong công cuộc chuyển đổi số; cùng các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp 

Trung ương nâng cao uy tín, vị thế của doanh nghiệp Việt, thực hiện hiệu quả Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Đề án phát triển 

thị trường trong nước. 

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến cuối năm 2022, tổng tài sản của 

Agribank đạt 1,87 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ 

cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng, trong đó trên 65% dư nợ cho vay 

phục vụ phát triển "Tam nông". Các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo quy định. Kết 

quả kinh doanh đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra, tiếp tục là một trong những doanh 

nghiệp có đóng góp lớn nhất đối với ngân sách Nhà nước. 

Trong năm 2022, Agribank dành 600 tỷ đồng triển khai các hoạt động an 

sinh xã hội, tài trợ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa, trao tặng sổ bảo 

hiểm xã hội, sổ bảo hiểm y tế cho người nghèo; mở rộng Chương trình trao tặng tủ 

sách, thiết bị học tập “Thêm con chữ, bớt đói nghèo”, “Agribank vì tương lai xanh” 

tại nhiều địa phương trên cả nước, cùng chung mục tiêu phát triển bền vững. 



Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh, trong điều kiện của năm 2023, khó khăn, thách thức 

dự báo sẽ nhiều hơn thuận lợi và cơ hội, đòi hỏi phải phát huy trí tuệ tập thể để có 

nhiều quyết sách, giải pháp phù hợp hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

công tác Đảng và công tác kinh doanh năm 2023. Toàn hệ thống Agribank tiếp nối 

kết quả năm 2022, vững tin bước sang năm 2023 với tinh thần và khí thế thi đua 

sôi nổi lập thành tích hướng đến kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Agribank 

(26/3/1988- 26/3/2023), sẵn sàng tâm thế triển khai thành công Đề án Đảng bộ toàn 

ngân hàng, Đề án chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, 

nông thôn, cùng các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp 

Trung ương có nhiều đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Tại Hội nghị, Agribank vinh dự đón nhận các danh hiệu thi đua cao quý do 

Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì cho 

01 tập thể, Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 04 cá nhân; Cờ thi đua của Ngân 

hàng Nhà nước cho 07 tập thể. Agribank cũng trao tặng danh hiệu thi đua cho các 

tập thể đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh 

năm 2022. Hưởng ứng phong trào thi đua “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành 

ngân hàng năm 2023”; kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Agribank (26/3/1988-

26/3/2023), nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, tại Hội nghị, Agribank phát động phong 

trào thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 

2023 trên toàn hệ thống. 

* Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

Năm qua, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank) đã đạt được những kết quả toàn diện: công tác tuyên giáo, chính 

trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới; công tác tổ chức cán bộ được coi trọng, thực 

hiện đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực; công tác kiểm tra giám sát thực 

hiện có hiệu quả; công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể triển khai hiệu 

quả với nhiều chương trình đổi mới, thu hút được nhiều người lao động tham gia; 

công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, 

toàn diện, bài bản.  

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu tác động kép từ hậu quả của 

đại dịch Covid-19 và xung đột Nga-Ukraina, bám sát chỉ đạo điều hành của NHNN, 

Ban lãnh đạo Vietcombank đã định hướng, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, nhất quán 

xuyên suốt để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022: Huy động vốn được 

điều hành phù hợp với với tăng trưởng tín dụng; cơ cấu huy động vốn, tín dụng 

tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng. Huy động vốn (HĐV) thị trường I đạt 

gần 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2021. Tỷ trọng HĐV không kỳ hạn 

(KKH) bình quân đạt 34%, tăng 1,8 điểm % so với 2021; HĐV bán buôn tăng 

trưởng 10,4%; HĐV bán lẻ tăng trưởng ở mức 8,0% so với năm 2021; tín dụng 

tăng trưởng vượt mốc gần 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2021, kiểm 

soát trong tỷ lệ tăng trưởng được NHNN giao. Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng: 



tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,29%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,67%, tỷ lệ dự phòng bao nợ 

xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng (gần 465%). 

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nói chung và ngành tài chính 

ngân hàng nói riêng đứng trước nhiều thách thức, Vietcombank luôn đồng hành 

chia sẻ khó khăn với khách hàng. Trong 2 tháng cuối năm 2022, Vietcombank đã 

giảm 1% lãi suất cho vay đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam. Bên cạnh 

đó, Vietcombank tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội với tổng cam kết 

491 tỷ đồng trong năm 2022. 

Trong năm 2023, hệ thống Vietcombank sẽ bám sát nhiệm vụ trọng tâm của 

Chính phủ năm 2023 và Chỉ thị 01 của NHNN, kết nối với mục tiêu chiến lược 

phát triển Vietcombank và quán triệt phương châm hành động: “Chuyển đổi, Hiệu 

quả, Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng 

tạo” triển khai thành công các mục tiêu kinh doanh chào mừng kỷ niệm 60 năm 

thành lập Vietcombank. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự 

khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã đánh 

giá cao và biểu dương những nỗ lực thành tích của Vietcombank trong công tác 

xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí đã nêu ra năm 

nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ Vietcombank và đề nghị Đảng uỷ 

Vietcombank trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng nâng 

cao năng lực lãnh đạo, toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện tốt rà 

soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ và triển khai thành 

công đề án thành lập Đảng bộ toàn tập đoàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu 

quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng; quan tâm đến lãnh đạo tổ chức các tổ 

chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống Vietcombank; quyết tâm thực hiện thắng 

lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng bày tỏ 

tin tưởng với sự quyết tâm chính trị, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 

ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo, sự đồng lòng của cán bộ đảng viên, người lao động trong 

toàn hệ thống Vietcombank, Đảng bộ Vietcombank sẽ tiếp tục phát huy những kết 

quả đạt được, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu định hướng, 

công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang 

Dũng khẳng định: Năm 2022, toàn hệ thống Vietcombank đã vượt qua những khó 

khăn thách thức hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ, thiết thực 

hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank. Trong công tác xây dựng Đảng, 

Đảng ủy Vietcombank đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính 

trị với việc xây dựng thành công đề án thành lập Đảng bộ toàn hệ thống, Đảng bộ 

Vietcombank vinh dự lần thứ 5 liên tiếp được Đảng bộ Khối DNTW xếp loại hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Vietcombank đạt được hiệu quả kinh doanh dẫn đầu trong 

ngành ngân hàng. Năm 2022, Vietcombank lần thứ 7 liên tiếp được bình chọn là 

ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam và là lần thứ 3 liên tiếp nhận 

giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”. Công tác quản trị điều 

hành trong năm 2022 có nhiều điểm mới, trong đó điều hành hiệu quả tăng trưởng 

tín dụng, triển khai mạnh mẽ chương trình hành động chuyển đổi số, kiện toàn mô 



hình tổ chức theo mô hình khối, tích cực chủ động tham gia cơ cấu lại các tổ chức 

tín dụng yếu kém… Những kết quả đó có được chính là minh chứng cho những nỗ 

lực phấn đấu và sáng tạo không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ nhân viên 

Vietcombank. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phạm Quang Dũng đã 

quán triệt về những tồn tại hạn chế trong toàn hệ thống cần tiếp tục khắc phục đồng 

thời phát biểu chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023.  

* Đảng ủy Tổng công ty đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam 

Trong bối cảnh tình hình của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diễn 

biến phức tạp và nhiều biến động, Đảng ủy VEC đã bám sát sự chỉ đạo của Trung 

ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ủy 

ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị quyết công tác năm, phát huy 

tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, 

chỉ đạo, các tổ chức Đảng trực thuộc vừa thực hiện tốt công tác chống dịch Covid-

19, vừa thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 

năm 2022. Nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty đã được ban hành. 

Tích cực, nghiêm túc học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết mới của Trung ương, 

của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Tổng Công ty. Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các tổ 

chức đảng triển khai tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện cụ thể hóa các chỉ 

thị, nghị quyết tới các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động. 

Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; tích cực 

triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của 

Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ; đưa việc học tập và làm theo Bác 

trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ. Nhiều cách làm mới, 

phương pháp tuyên truyền sinh động được triển khai nhằm đưa các nghị quyết, chỉ 

thị mới của Đảng tới mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động. 

Công tác tổ chức, cán bộ được Đảng uỷ Tổng Công ty tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc và bám sát các quy định, hướng 

dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Thực hiện quy hoạch, kiện toàn, bổ nhiệm, 

điều động, luân chuyển, cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh 

nghiệp kịp thời. Đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức nguồn nhân lực tại chỗ của 

đơn vị, góp phần đáp ứng hiệu quả công việc. Đảng ủy VEC đã tổ chức quán triệt, 

triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 04 của Đảng ủy Khối về tiếp tục đổi mới, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối. 

Triển khai kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm theo Chương 

trình công tác và theo đúng yêu cầu. Kịp thời xem xét kỷ luật đảng viên bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

trong Đảng bộ Tổng Công ty. Quan tâm đến công tác dân vận, thực hiện cơ bản tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở; luôn quan tâm định hướng, chỉ đạo và tạo điều kiện để 

các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát huy tốt vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 

2022 của Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam đặt ra 

đều đạt và vượt. Cụ thể, doanh thu ước đạt 5.360 tỷ đồng, đạt 123,6% KH năm; 



Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.751 tỷ đồng, đạt 416,4% KH năm; Nộp ngân sách 

nhà nước công ty mẹ ước đạt 387 tỷ đồng, đạt 100,5% KH năm. Chủ động xây 

dựng Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm trình cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Công tác thu xếp và quản lý các nguồn vốn, trả 

nợ, các công tác quản lý đầu tư dự án; quản lý khai thác và dịch vụ được quan tâm 

thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, việc hiện đại hóa công nghệ thu phí giao thông, 

nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến cho khách hàng phương thức thanh toán 

văn minh, hiện đại luôn được VEC quan tâm chú trọng. VEC đã hoàn thành lắp 

đặt, đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng trên các tuyến 

đường cao tốc do Tổng công ty là chủ đầu tư từ ngày 01/8/2022. 

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm 2022, song báo 

cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong công tác 

lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn một số tồn tại, hạn chế liên quan đến 

hành lang pháp lý trong việc giải ngân, quyết toán, tiến độ dự án cũng như những 

sai phạm liên quan đến một số tập thể, cá nhân làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình 

ảnh, uy tín của Tổng công ty. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong- Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy Khối đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của tập thể cán 

bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc 

Việt Nam trong năm 2022. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề 

nghị Đảng ủy Tổng Công ty quan tâm bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm vào 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trước hết là tập trung xây dựng Đảng bộ vững 

mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chấp hành nghiêm và kiên 

quyết, kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện có hiệu 

quả Kết luận số 01 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống 

Đảng, Nhà nước. Tích cực thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của 

Trung ương, Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung thực 

hiện Đề án thành lập Đảng bộ theo Quy định số 60 của Ban Bí thư sau khi được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả 

các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm lãnh đạo các tổ chức 

chính trị xã hội trong Đảng bộ Tổng Công ty. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát 

triển, đổi mới của doanh nghiệp. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết 

chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về sản xuất kinh 

doanh, về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tập trung lãnh đạo thực hiện 

quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2023. Trong đó, chú trọng nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo tình hình; xây dựng, bổ sung chiến 

lược hoạt động của Tổng Công ty, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực 

cạnh tranh, hiệu quả hoạt động. Tiếp tục khắc phục các tồn tại về quy hoạch, đầu 

tư, xây dựng, kinh doanh,... trong quá trình triển khai các dự án, hoàn thành các 

nghĩa vụ của Tổng công ty với Nhà nước. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục 



thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp theo Nghị quyết 

số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. 

Nhấn mạnh, mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với 

quyết tâm chính trị cao, sự sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy và sự đồng lòng của cán 

bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, đồng chí Nguyễn Đức Phong tin 

tưởng, năm 2023, Đảng uỷ Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt 

Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong 

công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

* Đảng uỷ Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 

Trong năm qua, Đảng uỷ Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 

(SCIC) đã triển khai tốt các mặt công tác; lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc 

các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm. Đảng ủy đã lãnh 

đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa 

XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn 

chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tạo chuyển biến tích cực 

trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo 

đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng 

viên. Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; kịp thời nắm bắt thông tin dư luận 

để có các giải pháp ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động yên 

tâm công tác, tăng cường sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ. 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ công tác cán bộ cấp ủy và cán 

bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Tích cực xây dựng và hoàn thiện Đề án mô 

hình tổ chức Đảng bộ toàn Tổng Công ty theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 

08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, Tập đoàn, 

ngân hàng thương mại nhà nước. Đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 

nhiệm kỳ 2022-2025 của 17/17 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã sửa đổi, ban hành 

Quy chế làm việc của Đảng ủy SCIC nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế về mối quan 

hệ công tác giữa Đảng ủy với HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC; Quy chế làm việc của 

UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Trong năm kết nạp được 

06 đảng viên mới, đạt 120% kế hoạch năm (chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết nạp 

từ 20 đảng viên trở lên). Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; Đảng ủy đã 

thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề 02 chi bộ và 03 đảng viên; cấp chi bộ đã 

thực hiện kiểm tra 17 đảng viên, giám sát 22 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

thực hiện kiểm tra, giám sát 02 chi bộ và 01 đảng viên, kiểm tra tài chính Đảng đối 

với 02 đơn vị về công tác quản lý thu, chi tài chính Đảng. Công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí được chú trọng, tăng cường. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt 



công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; thực hiện tốt Quy chế 

dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động. 

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đầu tư kinh doanh, các chỉ tiêu về doanh 

thu từ cổ tức, lãi tiền gửi, đầu tư trái phiếu và bán vốn đều đạt và vượt so với kế 

hoạch; chi phí được tiết giảm và quản lý hiệu quả; lợi nhuận tăng rất cao so với kế 

hoạch năm và cùng kỳ năm 2021.Tổng Công ty đã tích cực, tập trung thực hiện 

công tác tái cơ cấu, xử lý tồn tại của các dự án, doanh nghiệp trên vai trò cổ đông 

nhà nước. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với tổng kinh phí 22 

tỷ đồng. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những 

kết quả rất đáng ghi nhận của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng Công 

ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã đạt được trong năm 2022. Để tiếp tục 

phát huy các kết quả đạt được, trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị 

Đảng uỷ SCIC cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá toàn diện, phân tích rõ các 

nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định các giải pháp nhằm khắc phục 

những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong đó tập trung vào một số nội dung và nhiệm 

vụ trọng tâm cụ thể: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh 

đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy 

đủ và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy 

Khối. Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý 

thức tổ chức kỷ luật. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn 

công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng cơ quan, 

đơn vị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chú trọng văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện 

tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Công 

tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo dân chủ, 

công tâm, khách quan. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng 

đội ngũ đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện Đề án mô hình đảng bộ sau khi 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện tốt công tác sơ kết giữa 

nhiệm kỳ; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

theo quy định. Phối hợp làm tốt các mặt công tác đảng, công tác cán bộ tại các 

doanh nghiệp đã được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về SCIC. 

Đề xuất các vấn đề về công tác đảng phù hợp với mô hình quản lý vốn để các cơ 

quan chức năng có cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phù hợp với điều 

kiện thực tiễn trong doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong 

toàn Đảng bộ; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi 

phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, tồn đọng kéo dài; kịp 

thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; nghiêm minh trong xem xét thi 

hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm gắn với thực hiện chủ 

trương bố trí cán bộ sau kỷ luật. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm 

tra các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế 

hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các 



giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo các tổ 

chức chính trị - xã hội trong Tổng Công ty; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 

cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. Trong triển khai thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, đầu tư kinh doanh, Đảng ủy Tổng Công ty cần bám sát, tiếp thu nghiêm 

túc, kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tập trung lãnh đạo 

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023. 

* Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc 

Năm 2022, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương 

thực miền Bắc đã ban hành 01 Đề án, 04 Nghị quyết, 02 Quy chế, 02 Quy định, 07 

Chương trình, 10 Kế hoạch, 82 Kết luận, 03 Hướng dẫn và nhiều văn bản chỉ đạo 

triển khai tổ chức thực hiện các nội dung công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ 

và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty theo kế hoạch đề ra. 

Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt 

và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 4, 5, 

6 khóa XIII theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Xây dựng 

chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của 

Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 

trong nội bộ. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã  ban hành Kế hoạch học tập, thực 

hiện nội dung chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy Khối về “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ”; ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất Quy định về chuẩn mực 

đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng công ty 

Lương thực miền Bắc trong toàn đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 

35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Về công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Quy chế 

quy hoạch cán bộ, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ 

và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, 

công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Năm 2022 đã lãnh đạo thực 

hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch 

nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý 

giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 

2026-2031 theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp. Việc quán triệt, thực hiện các Quy định, Quyết định của Trung ương 

liên quan đến hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp được Đảng ủy 

Tổng công ty chỉ đạo, triển khai nghiêm túc. Căn cứ Quy định số 60 ngày 08/3/2022 

của Ban Bí thư, Kế hoạch số 50 ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

về việc triển khai thực hiện Quy định số 60 của Ban Bí thư. Đảng ủy Tổng công ty 



đã tập trung xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ Công ty mẹ - Tổng công ty Lương 

thực miền Bắc trình Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét, phê duyệt. 

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, hướng dẫn nội dung quy trình 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp theo Quyết 

định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương đến 

cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng bộ cơ sở trực thuộc. Xây dựng và ban hành Quy 

định về tiếp nhận, xử lý đơn thư của Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc. 

Năm 2022, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã tiến hành kiểm 

tra, giám sát tại 02 Đảng bộ trực thuộc (đạt 100% KH); triển khai thực hiện các nội 

dung yêu cầu của Đoàn giám sát Đảng ủy Khối theo Quyết định số 877-QĐ/ĐUK 

ngày 03/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về 

giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐTV Tổng công ty; lãnh đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung 

Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Tổng 

công ty tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, không có đơn thư, khiếu kiện 

vượt cấp, không xảy ra tình trạng đình công, lãn công. 

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

và tại nơi làm việc; chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức Công đoàn duy trì tốt hoạt động theo 

dõi và nắm bắt tư tưởng, dư luận của người lao động, để có định hướng tuyên 

truyền kịp thời. Đoàn Thanh niên Tổng công ty triển khai Đại hội Đoàn các cấp và 

tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng công ty lần thứ IV, 

nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức thành công Hội thao cán bộ, công nhân viên-Lao 

động Tổng công ty năm 2022. 

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của cấp ủy, Tổng công ty đã tổ chức triển 

khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và 

trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự cố gắng nỗ lực của tập 

thể cán bộ, người lao động, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành và vượt mức nhiều 

chỉ tiêu chính. Sản lượng lương thực bán ra toàn Tổng công ty ước đạt 1.511.867 

tấn, bằng 103,63% kế hoạch năm. Khối lượng gạo xuất khẩu toàn Tổng công ty 

ước đạt 700 ngàn tấn, bằng 105,82% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu toàn 

Tổng công ty ước đạt 310 triệu USD, bằng 105,27 % kế hoạch. Tổng doanh thu 

toàn Tổng công ty ước đạt 16.169 tỷ đồng, bằng 106,03% kế hoạch năm, trong đó 

tổng doanh thu Công ty mẹ ước đạt 8.967 tỷ đồng, bằng 105,21 % so với kế hoạch 

năm. Lợi nhuận toàn Tổng công ty ước đạt 283 tỷ đồng, bằng 101,30% kế hoạch, 

trong đó, lợi nhuận Công ty mẹ là 268 tỷ đồng, bằng 101,16% kế hoạch. Trên thị 

trường kinh doanh nội địa, Tổng công ty tổ chức tiêu thụ trên 500 ngàn tấn gạo, 

gần 250 ngàn tấn sắn lát, vượt 37% kế hoạch năm. Trong ngành hàng chế biến bột 

mỳ, tổng sản lượng lúa mỳ do 02 doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đưa 

vào sản xuất đạt 472.000 tấn, tổng sản lượng bột bán ra đạt 362.000 tấn, chiếm trên 

50% thị phần thị trường bột mỳ thị trường miền Bắc, hoàn thành kế hoạch đặt ra 

cả về doanh số và lợi nhuận. 

Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác lưu thông hàng hóa để bình ổn 

giá, đảm bảo cung ứng lương thực kịp thời ra thị trường khi có yêu cầu của Chính 



phủ và chính quyền các địa phương, với mục tiêu thực hiện bình ổn giá và phục vụ 

nhu cầu lương thực cho nhân dân khu vực các tỉnh miền núi phía bắc và các tỉnh 

miền Trung, tiêu thụ lúa gạo cho bàn con nông dân... Qua đó khẳng định được vai 

trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước trong việc tham gia bình ổn giá cả lương thực, 

thu mua tiêu thụ lúa gạo, nông sản cho nông dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao. 

Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, đồng 

chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng thành viên Tổng công ty nêu rõ: Tổng công ty sẽ nỗ lực duy trì vị thế là 

một trong các doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn; kiên trì đàm phán, trao đổi, tháo gỡ 

vướng mắc để giữ vững quan hệ và thị trường với đối tác Cuba, Iraq; theo sát chính 

sách và nhu cầu của các thị trường Philippines, Malaysia để gia tăng lượng gạo 

trúng thầu; chú trọng các giải pháp về đối ngoại, tăng cường xúc tiến thương mại 

để mở rộng thị trường thương mại, thị trường bán lẻ tại nước ngoài theo hướng gia 

tăng tỷ trọng gạo thơm, gạo chất lượng cao trong cơ cấu xuất khẩu. Đẩy mạnh kinh 

doanh nội địa, tăng lưu thông lương thực hàng hóa, giữ vững và phát triển thị phần; 

phát huy tối đa nguồn lực và mạng lưới các đơn vị để tiêu thụ nông sản cho nông 

dân trên địa bàn. Tập trung khai thác tối đa công suất các nhà máy chế biến lúa mỳ 

để tiếp tục nâng cao hiệu quả các dự án đã đầu tư và đáp ứng nhu cầu thị trường, 

mục tiêu giữ vững thị phần dẫn đầu trên thị trường bột mỳ phía Bắc. 

Trong công tác quản trị doanh nghiệp, sẽ kiện toàn hệ thống kiểm soát nôi 

bộ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật. Nâng cao tính 

minh bạch, công khai và tránh nhiệm giải trình, đặc biệt là về tài chính, đầu tư, 

mua sắm, sử dụng vốn nhà nước, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước 

trong quá trình hoạt động kinh doanh và quá trình sắp xếp, thoái vốn và quản lý, 

sử dụng vốn nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo theo các quy định về 

giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu 

quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy 

Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận: Trong năm 2022, Đảng ủy Tổng công 

ty Lương thực miền Bắc đã triển khai bài bản, nền nếp các mặt công tác xây dựng 

Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp 

nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và 

Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận 

chuyên đề để chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm 

vụ đề ra. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối 

nhấn mạnh, Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tổ chức học tập, quán 

triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của 

Trung ương, Đảng uỷ Khối. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 



18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

khoá XII và Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về đẩy 

mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hoá” trong nội bộ. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng 

của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu 

quả những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán 

bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, giới thiệu ứng 

cử, bổ nhiệm cán bộ các cấp; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phân 

cấp quản lý cán bộ trong toàn Tổng Công ty. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển 

đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ theo đúng chương trình công tác đã đề 

ra. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng trọng tâm, 

thực chất, hiệu quả. 

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí 

thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo: Đảng ủy Tổng công ty tập 

trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh 

năm 2023. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị phần khai thác thị 

trường xuất khẩu gạo mới. Tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến cung cầu, giá 

cả lương thực trong nước; tập trung xây dựng phương án dự trữ lưu thông, sẵn sàng 

phối hợp cung ứng lương thực khi cần thiết, góp phần đảm bảo an ninh lương thực 

quốc gia và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực 

hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Nâng cao năng lực 

quản trị theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu 

quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong doanh nghiệp. 

* Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam 

Năm 2022, Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã triển khai thực hiện tốt 

công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò 

lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả 

công tác chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21 Hội 

nghị TW4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đảng uỷ 

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ công 

tác cán bộ cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Tích cực xây dựng và 

hoàn thành Đề án thành lập Đảng bộ toàn doanh nghiệp theo Quy định số 60-

QĐ/TW, ngày 08/3/2022. Chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở 

đảng, đảng viên được nâng lên; bồi dưỡng, kết nạp được 37 đảng viên mới, vượt 

14,8% chỉ tiêu đề ra; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức thành 



công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

Năm 2022, Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các 

đơn vị trong toàn hệ thống hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra, bảo 

đảm việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động. Chủ động 

tổng kết quá trình thực thi và phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất nội dung 

sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi theo tinh thần Nghị quyết số 

62/2022/QH15 của Quốc hội và Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn 

với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tích 

cực xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025 

định hướng đến năm 2030 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ 

Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả năm 2022 của Đảng 

bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm cao Đảng ủy, tập 

thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. 

Đồng chí cho rằng, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, 

nhưng các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam và đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động đã khắc phục khó khăn, thách thức; 

bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy 

Khối, các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực 

hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 

hoạch kinh doanh năm 2022. 

Đồng chí đề nghị, Đảng uỷ Bảo hiểm Tiền gửi cần thẳng thắn nhìn nhận, 

đánh giá toàn diện, phân tích rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra 

các giải pháp cụ thể và phân công tổ chức thực hiện việc khắc phục các tồn tại, hạn 

chế của năm 2022 đã được chỉ ra. Đồng thời, năm 2023 cần tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 

của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả 

các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng uỷ Khối. Thực hiện tốt việc 

rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Chăm lo công 

tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung triển khai 

Đề án thành lập Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam theo Quy định số 60-

QĐ/TW của Ban Bí thư sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sắp xếp tổ 

chức, bộ máy theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư, thực 

hiện đúng các phương thức và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp. 

Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục phối 

hợp với các cơ quan chức năng liên quan tham gia có hiệu quả xây dựng Luật Bảo 

hiểm tiền gửi sửa đổi, bổ sung hướng tới tăng cường vai trò của tổ chức bảo hiểm 

tiền gửi trong việc thực thi, giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài 

chính, chịu trách nhiệm bảo vệ người gửi tiền; đề xuất xây dựng Bộ quy tắc hoạt 

động và cam kết tự nguyện bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì sự phát triển an 

toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính. Cụ thể hoá thực hiện Chiến lược phát triển 

Bảo hiểm Tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng 



Chính phủ phê duyệt. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch kinh doanh, tài 

chính, lao động tiền lương năm 2023.  

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đón nhận Huân chương 

Lao động hạng Nhất 

Ngày 05/01, tại Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) 

tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và 

đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ 

viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng dự và phát biểu chỉ đạo Hội 

n ghị. 

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên HUD Nguyễn 

Việt Hùng cho biết, hơn 33 năm qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động 

trong Tổng Công ty luôn nỗ lực dựng xây thương hiệu HUD đầy tự hào. Tập thể 

cán bộ công nhân viên HUD đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng 

cao quý. Tiếp bước trên con đường truyền thống vẻ vang đó, trong những năm qua, 

Tổng Công ty đã luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn và thách thức, hết lòng tận tâm 

cống hiến cùng sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Xây 

dựng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng như các cấp lãnh đạo, các cơ 

quan ban, ngành; sự tin tưởng, hợp tác của khách hàng, đối tác, để ngày hôm nay, 

HUD vinh dự và tự hào được Đảng, Nhà nước tiếp tục ghi nhận và trao tặng Huân 

chương lao động hạng Nhất. 

Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 cho thấy, 

năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 từ những 

năm trước kéo dài đến hết quý I; thị trường bất động diễn biến phức tạp, đầu năm 

tăng nóng, từ cuối quý II đến nay bắt đầu trầm lắng… nhưng HUD vẫn hoàn thành, 

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm và tăng trưởng cao so với thực 

hiện năm 2021 (doanh thu tăng trưởng 131%; lợi nhuận tăng trưởng 150%; nộp 

NSNN tăng trưởng hơn 500%). 

Đặc biệt, Tổng công ty HUD đã tập trung nguồn lực, phát huy năng lực, kinh 

nghiệm, phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam và UBND tỉnh Bình Dương khởi công 

xây dựng dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

và dự án NƠXH An Sinh tại khu đô thị mới Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương, với tổng diện tích sàn hơn 130.000m2, hơn 1.500 căn hộ. Đây là 

2 dự án nằm trong chương trình phát triển NƠXH của Tổng công ty HUD đang 

triển khai, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ và Bộ 

Xây dựng về phát triển NƠXH… Năm 2022 thể hiện rõ HUD đang chuyển mình 

với những thay đổi về quản trị và văn hóa doanh nghiệp, thể hiện bản lĩnh đối mặt 

với khó khăn. Từ ban lãnh đạo đến mỗi cán bộ, kỹ sư, người lao động chưa bao giờ 

ngừng nỗ lực, cống hiến vì một sứ mệnh: “Hiện thực hóa giấc mơ mái ấm cho mỗi 

gia đình Việtˮ. 

Năm 2023, HUD sẽ tập trung nguồn lực, triển khai các nhóm giải pháp, đẩy 

mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; không ngừng đổi mới phương thức hoạt 

động, cơ cấu lại doanh nghiệp, chủ động trong quản lý, điều hành, tạo doanh thu, 

tăng tích lũy; ổn định đời sống và tăng thu nhập cho người lao động, xây dựng 



thương hiệu HUD ngày càng vững mạnh. Năm 2023 sẽ đặc biệt khó khăn đối với 

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhất là đối với Tổng Công 

ty khi tỷ trọng chủ yếu trong giá trị sản lượng là lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất 

động sản. 

Đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm qua của HUD, Bộ trưởng Xây 

dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, năm 2023 được xác định là năm có nhiều 

thuận lợi và thách thức đan xen, nhưng thách thức cũng sẽ rất lớn đối với ngành 

xây dựng. Điều này đòi hỏi toàn ngành phải có kế hoạch, cách thức triển khai các 

nhiệm vụ một cách chủ động, huy động và tận dụng tối đa sức sáng tạo và sự nỗ 

lực, kiên trì của cán bộ, công viên chức, người lao động. Bộ trưởng lưu ý HUD cần 

triển khai thực hiện toàn diện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo đúng 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như một số nội dung cơ cấu lại Doanh 

nghiệp được cụ thể hóa trong Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty HUD giai đoạn 2021-

2025 lãnh đạo Bộ sẽ phê duyệt trong thời gian tới. Thực hiện công tác sắp xếp, xử 

lý các cơ sở nhà, đất theo quy định; rà soát, cơ cấu lại danh mục các dự án đầu tư 

với mục tiêu có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực theo nhóm các dự án; đặc 

biệt lưu ý thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp nhà nước trong chính 

sách an sinh xã hội về Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia của Chính phủ. 

Tổng Công ty tiếp tục quan tâm, ưu tiên tập trung nguồn lực trong nghiên 

cứu triển khai các dự án nhà ở xã hội trong năm 2023 cũng như các năm tiếp theo, 

phấn đấu có các giải pháp tổng thể để đạt mục tiêu 1,8 triệu mét vuông sàn nhà ở 

xã hội đến năm 2030...Bên cạnh đó, tập trung tái cơ cấu tài chính, cơ cấu lại các 

danh mục đầu tư tại các doanh nghiệp khác; thực hiện thoái vốn tại các công ty 

con, công ty liên kết theo Đề án để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh chính của Tổng Công ty. 

Doanh nghiệp cần tiếp tục tập trung đổi mới quản trị doanh nghiệp, cơ cấu 

lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; phát huy hơn nữa kinh nghiệm 

thực tiễn trong lĩnh vực phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản để tham gia 

thường xuyên hơn các hoạt động phản biện và xây dựng chính sách của bộ.Đồng 

thời, tiếp tục nâng cao vai trò của các tổ chức Đảng, cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; Thực hiện đồng bộ và tăng 

cường công tác giám sát, kiểm tra, kể cả trong công tác đảng và trong phạm vi 

thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên Tổng Công ty; tiếp tục chăm lo, 

bảo vệ lợi ích và nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động... 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 

Nguyễn Thanh Nghị và đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh 

nghiệp Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Tổng 

công ty HUD; trao Huân chương Lao động hạng Nhì 1 cá nhân, Huân chương Lao 

động hạng Ba cho 2 cá nhân và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân. 

Tập đoàn Bảo Việt: Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 tăng 8,1% 

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 54.459 tỷ đồng, tăng trưởng 8,1% 

so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.988 và 

1.604 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm. Tổng tài sản hợp nhất tại 31/12/2022 hơn 



8 tỷ USD, đạt 201.610 tỷ đồng, tăng 18,9% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng 

doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng, 

tăng trưởng lần lượt 5% và 3,4% so với năm 2021. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 

17.581 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.302 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022. 

Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 11.145 tỷ đồng 

tổng doanh thu, tăng trưởng 5,3%. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 

41.677 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 10,1%. Lĩnh vực kinh doanh chứng 

khoán đạt kết quả khả quan, năm 2022, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) 

đạt 898 tỷ đồng doanh thu và đạt 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (số liệu thực hiện). 

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty 

quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh 

doanh và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản quản lý ròng của BVF đạt 

107.997 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu 

năm 2022 của BVF đạt 133,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 52 

tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16% và 20,9% so với năm 2021. 

Trong năm 2022, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 

30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương tổng số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ 

đồng cho các cổ đông. Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH 

từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng. Với tiềm lực 

tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, 

Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. 

III - TIN THAM KHẢO 

11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH, cải thiện môi 

trường kinh doanh năm 2023 

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, có 11 

nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự 

toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2023 gồm: 

1- Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc 

đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. 

2- Tiếp tục tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh. 

3- Tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

4- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện 

tử, Chính phủ số; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia. 

5- Đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, 

tính độc lập, tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế. 
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6- Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng 

bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng số. 

Tập trung bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên. 

7- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn 

với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. 

8- Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm 

gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân 

dân, bảo đảm an sinh xã hội. 

9- Giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

10- Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội 

nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước và 

nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

11- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; nâng cao hiệu quả công tác 

dân vận, tạo đồng thuận xã hội. 

Nghị quyết nêu rõ, trước ngày 20 tháng 01 năm 2023, xây dựng, ban hành 

Chương trình, Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể của bộ, ngành, địa phương 

để triển khai thực hiện Nghị quyết này; trong đó xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, 

nhiệm vụ (bao gồm nhiệm vụ chủ trì và nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên 

quan trong tổ chức thực hiện), tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì, gửi 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 

01 năm 2023. 

Thu ngân sách tháng 1/2023 bằng 104,4% so với cùng kỳ 2022 

Bộ Tài chính cho biết: Năm 2023, dự toán thu NSNN giao cho ngành thuế 

là 1.373.244 tỷ đồng. Trong đó, thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng; thu nội địa là 

1.331.244 tỷ đồng. 

Ngành thuế đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài 

chính. Triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 

2023 của cả nước cũng như từng địa phương theo tinh thần tại các chỉ thị, nghị 

quyết của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính. Tổng thu NSNN lũy kế 1 tháng 

đầu năm năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng, đạt 12,1% 

so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2022. 

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỷ đồng, bằng 12,6% so với dự toán, 

bằng 167,7% so với cùng kỳ năm 2022; thu nội địa ước đạt 160.400 tỷ đồng, bằng 

12% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 2022. Thu thuế, 

phí nội địa ước đạt 131.900 tỷ đồng, bằng 12,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 

105,4% so với cùng kỳ năm 2022. 

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI 



Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 

trọng trong năm 2023 

Ngày 12/01/2023, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương 

đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTGĐUK về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. 

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây. 

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả nhằm phục hồi nhanh 

kinh tế - xã hội 

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 về phát triển 

thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục 

hồi nhanh kinh tế - xã hội. 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025: Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng 

lao động xã hội khoảng 25%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 

6,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%; Đào tạo lại, 

đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động; duy trì tỷ lệ thất nghiệp 

chung ở mức thấp dưới 3%,... 

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19 

Ngày 30/1/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP giảm tiền 

thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19. Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với 

tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê 

đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19. 

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về 

giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung quy định trên.  

Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 4/1/2023 

phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030. Mục 

tiêu tổng quát nhằm phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội thành tổ chức có khả 

năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời duy trì được vai trò là định chế 

tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, tập trung vào những 

lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể 

đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. 

Nhà nước tập trung nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực 

hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp với các chương trình 

mục tiêu quốc gia và các nội dung của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước. 
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Phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, 

tiếp cận chuẩn mực quốc tế 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 5/1/2023 

phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 với 

mục tiêu phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, 

năng lực quản trị điều hành tiếp cận chuẩn mực quốc tế, hoạt động hiệu quả, có 

khả năng cạnh tranh tích cực trên thị trường trong nước và khu vực. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

B- KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO DÂN VẬN THÁNG 01, 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02/2023      

I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01/2023 

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. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả hoàn thành vượt mức các 

chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh của Tập đoàn và chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ 

tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tập 

đoàn; chỉ đạo tổ chức hoạt động mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão 2023 đảm bảo 

an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí sôi nổi trong toàn Tập đoàn; tuyên 

truyền sâu rộng mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh 

doanh từ tháng đầu, quý đầu năm 2023; tuyên truyền các hoạt động chăm lo, chúc 

Tết người lao động và công tác an sinh xã hội của Tập đoàn. 

Cập nhật kịp thời 05 văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ Khối tại chuyên mục “Tài 

liệu công tác Tuyên giáo” trên cổng thông tin của Tập đoàn và triển khai qua hệ 

thống zalo của các cán bộ tham mưu phụ trách công tác tuyên giáo. Duy trì thường 

xuyên việc 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. 

Phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đảng ủy Khối tổ chức chương trình Mãi 

mãi niềm tin theo Đảng nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) vào ngày 28/01/2023. 

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

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; phong trào “Dân vận 

khéo” tiếp tục được đẩy mạnh, người lao động phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh 

đạo của Đảng và Tập đoàn, tích cực tham gia lao động sản xuất góp phần vào 

những thành tích chung của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Công tác an sinh 

xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, đã vận động các đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà 

cho người lao động nhân dịp Tết Quý Mão; hỗ trợ các đơn vị khó khăn, các công 

trình/Dự án trọng điểm của Tập đoàn tổ chức chăm lo người lao động nhân dịp Tết 

Nguyên đán 2023, tham gia chương trình Tết vì người nghèo tại các địa phương 

với số tiền gần gần 100 tỷ đồng. 

Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tổng kết công tác năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023. Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Chương trình 
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“Xuân Nghĩa tình Dầu khí - Tết Hạnh phúc, Bình an; Đoàn Thanh niên Tập đoàn 

tổ chức khen thưởng cho tập thể và cá nhân, cán bộ, đoàn viên thanh niên tại Nhà 

máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Hội CCB Tập đoàn phối hợp Hội CCB Hành chính 

tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khánh thành và bàn giao 01 căn 

nhà tình nghĩa, Chỉ đạo Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa phối hợp với Báo Điện tử 

Đảng cộng sản tổ chức chương trình “Xuân Trường Sa 2023” tổ chức khởi công, 

hỗ trợ làm 4 căn nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sỹ hải quân có hoàn cảnh khó 

khăn, tổ chức tặng quà cho hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền “Mừng Đảng, mừng Xuân” Quý 

Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2023). 

- Tuyên truyền về thực hiện công tác an sinh xã hội; nắm bắt tình hình dư 

luận xã hội và tình hình cán bộ, đảng viên, công nhân viên người lao động trong 

Tập đoàn trước, trong và sau Tết Quý Mão. 

- Ban hành báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” 

Quý Mão. 

- Xây dựng chương trình công tác của các Ban Chỉ đạo: Quy chế dân chủ, 

Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam, Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023. 

- Báo cáo việc triển khai thực hiện tổ chức hội nghị người lao động toàn Tập 

đoàn năm 2023. 

- Chỉ đạo các đoàn thể hoạt động theo kế hoạch và triển khai thực hiện 

Chường trình phối hợp giữa 3 đoàn thể chính trị - xã hội Tập đoàn năm 2023. Công 

đoàn DKVN: Xây dựng đề án nhân sự Đại hội VII Công đoàn DKVN, nhiệm kỳ 

2023-2028; chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đoàn TN 

Tập đoàn tổ chức Tết trồng cây tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và phát động 

“Tháng Thanh niên 2023”; Hội CCB Tập đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ 7; Tổng kết 10 năm phối hợp giữa Tập 

đoàn và TW Hội CCB Việt Nam. 

BAN TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 


