
1 

 

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

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ 

Chính trị và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên 

Ngày 21/3, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đối 

với 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh 5 Đoàn 

kiểm tra của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư; công tác kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, kiến nghị được nhiều nội dung cần phải 

xem xét, giải quyết trong thời gian sắp tới. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc các 

nguyên tắc, quy định của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác thanh tra, điều tra, truy tố, 

xét xử được chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 

được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, có tác dụng tích cực trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến học tập các Nghị quyết, Chỉ thị tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng cần tiếp 

tục cải tiến để đạt kết quả tốt hơn; một số nơi chưa coi trọng, nhận thức chưa đầy đủ về công tác xây 

dựng Đảng, chưa nhìn thẳng vào sự thật, né tránh, ngại khó, ngại khổ. Thời gian tới cần làm tốt hơn nữa 

công tác tuyên truyền, trong đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái phải quyết liệt hơn. Các tỉnh, 

thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương nghiêm túc rút 

kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kết luận của các đoàn kiểm tra đối 

với từng đơn vị được kiểm tra. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các 

cấp ủy đảng, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 và các quy định về nêu gương đối với cán 

bộ, đảng viên nhất là đối với người đứng đầu. Chủ động phát hiện, nhận diện đấu tranh, xử lý, ngăn chặn 

các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những biểu hiện 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bộ Chính trị nhất trí ra Thông báo kết luận của Bộ Chính trị 

về kết quả kiểm tra ở 15 cấp ủy và tổ chức đảng, từ đó để rút kinh nghiệm chung cho cả nước. 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 
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Phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và các nghị viện trên 

thế giới 

Sáng 27/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam 

rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Vương quốc Morocco và Cộng hòa Pháp. Thăm  làm việc với Nghị 

viện châu Âu (EP), tham dự Đại hội đồng lần thứ 140 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-140) và các hội 

nghị liên quan tại Doha, Qatar từ ngày 28/3 - 8/4. 

Chuyến thăm chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định cam 

kết chủ động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao đa phương của Việt Nam; thể hiện vai trò chủ 

động, tích cực trong việc giải quyết các thách thức khu vực, toàn cầu; làm sâu sắc hơn quan hệ với các 

đối tác thông qua các hoạt động tiếp xúc bên lề; phát huy hơn nữa vai trò và vị thế của Quốc hội Việt 

Nam tại IPU, nhất là đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2018-2019. 

Mong muốn có làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam 

Chiều 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn 

Quốc, ông Lee Hyo-seong. Ông Lee Hyo-seong bày tỏ, người dân Hàn Quốc có ấn tượng tốt đẹp đối với 

Việt Nam; việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam và đạt nhiều thành công 

đã góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ngoài những thương hiệu thành công ở Việt Nam như Lotte và 

Samsung, Việt Nam mong muốn có làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam. Chính phủ và 

chính quyền các địa phương Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc 

đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng cũng mong muốn hai nước thúc đẩy kim ngạch hai chiều đạt 

mục tiêu trên 100 tỷ USD. Cùng với đó là thúc đẩy du khách Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng nhiều 

hơn.  

Để đạt được những điều này, Thủ tướng đề nghị Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc thúc đẩy các hoạt động 

quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam và Hàn Quốc, giúp nhân dân hai 

nước có sự gắn kết thực sự, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước. 

Ngày 1/4, bắt đầu cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và 

nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển 

bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng 

cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số. 

Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ 

chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; 

tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh 



3 

 

hoạt cơ bản của hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ 

ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố 

vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân 

tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020. 

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

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3/2019 

Ngày 01/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ 

tháng 3/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy 

Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

Khối; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung 

ương Đảng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Kiện toàn cấp ủy của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cho ý kiến về nhân 

sự dự kiến bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn nhà nước; kiện toàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; rà soát, bổ sung quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo cấp ban Cơ quan Đảng ủy Khối giai đoạn 2015 - 2020 và giới thiệu quy hoạch 

giai đoạn 2020 - 2025; tờ trình về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và một số nội dung khác.  

Thông tin chuyên đề về cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam năm 2019 

Thực hiện Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt năm 2019, ngày 

27/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Cơ hội, thách 

thức đối với nền kinh tế Việt Nam năm 2019”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến qua 3 điểm cầu tại Hà 

Nội và TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 900 đại biểu là cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối và 

các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. 

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội trao đổi chuyên đề: “Biến động kính tế, chính trị thế 

giới và tác động đối với kinh tế Việt Nam năm 2019”; PGS.TS Trần Đình Thiên - thành viên Tổ tư vấn 

Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trao đổi chuyên đề: “Kinh 

tế Việt Nam năm 2019 - Cơ hội và thách thức”.  

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, trong năm 2019 Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục tổ 

chức 4 đợt bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Khối, góp phần 

thực hiện có hiệu quả Quy định số 164- QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, 

cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Nghị quyết số 26- NQ/TW, ngày 

19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 

nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.  
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Kỳ họp lần thứ 22 Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm 

kỳ 2015 – 2020 

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 22, nhiệm kỳ 

2015 - 2020. Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thảo luận và thực hiện các bước quy trình 

kiện toàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020; giao Thường trực Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy Khối chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổng hợp 

trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc tham mưu cấp ủy cùng 

cấp khẩn trương ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và báo cáo về Ủy 

ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo quy định; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do 

cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao. 

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

Trung ương 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa có Quyết định bổ nhiệm đồng chí Chu 

Đình Động - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng chính 

trị Đảng ủy Khối giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối kể từ ngày 1/3/2019. 

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. 

Phát biểu tại Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Lê Văn Châu - 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã chúc mừng đồng chí Chu Đình Động được nhận nhiệm vụ công tác 

mới. Đồng thời yêu cầu, đồng chí Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị trên cương vị mới tiếp tục trau 

dồi kinh nghiệm, năng lực công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, sức lực của tập thể cán 

bộ, đảng viên trong đơn vị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Tuổi trẻ Khối DNTW hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chương trình 

hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 và phát động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. 

Tham dự Chương trình có hơn 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị thuộc Đoàn Khối 

DNTW.  

Phát biểu khai mạc chương trình hưởng ứng Giờ trái đất năm 2019, đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp 

Trung ương cho biết, hưởng ứng Giờ Trái đất, từ nhiều năm nay, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên và người thân trong gia đinh nâng 

cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường, phát huy vai trò xung kích tình 

nguyện và tính sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, ngân 

hàng, đơn vị trong Đảng bộ Khối. 

Lãnh đạo Trung ương Đoàn đánh giá, các hoạt động do Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương phối hợp 

với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức trong Tháng thanh niên 2019 với các chủ đề 

có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất đã đem lại những thông điệp 

hết sức tích cực, nhấn mạnh tầm quan trọng của thanh niên Việt Nam.  
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Trong khuôn khổ của Chương trình, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát động ủng hộ nạn 

nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, có sức 

lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên trong 

Khối. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ đoàn viên trong Đoàn Khối Doanh nghiệp 

Trung ương đã tham gia lưu dấu vân tay cam kết “Tuổi trẻ khối doanh nghiệp Trung ương chung tay vì 

một Việt Nam Xanh”; phát động và tổ chức các hoạt động thu gom rác thải điện tử để đảm bảo tái chế 

đúng cách, tiết kiệm nguồn tài nguyên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, cuộc sống con 

người; phát động xuất quân hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 và tham gia đi bộ hưởng ứng 

chiến dịch xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Thông qua chương trình nhằm truyền đi thông điệp “Tiết kiệm 

năng lượng, bảo vệ trái đất” không chỉ trong cán bộ công nhân viên, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh 

nghiệp Trung ương mà còn mong muốn lan tỏa tới người dân Thủ đô cùng chung tay tiết kiệm năng 

lượng, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ Trái đất ngày một xanh tươi, an toàn. 

Vietcombank công bố quyết định hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng với 

chuyên môn và các quyết định nhân sự cấp cao 

Ngày  29/3, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ công bố quyết định 

hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng với chuyên môn và các quyết định nhân sự cấp cao. Theo 

đó, kể từ ngày 1/4/2019, hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Quản lý nhân sự và đổi tên thành Ban 

Tổ chức và Nhân sự; hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Chiến lược & Thư ký tổng hợp và đổi 

tên thành Ban Chiến lược, Tuyên giáo & Thư ký tổng hợp; hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 

với Ban Kiểm tra nội bộ; hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng Trụ sở chính. Các phòng ban nói 

trên trực thuộc tổ chức bộ máy Trụ sở chính. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Vietcombank cũng quyết 

định điều động và bổ nhiệm các cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác mới.  

Cùng ngày, được sự chấp thuận của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vietcombank cũng đã công bố các quyết định bổ nhiệm mới 02 Phó 

Tổng Giám đốc, bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng Giám đốc. 

Lãnh đạo Vietcombank bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm trong quá trình công tác tại Vietcombank thời 

gian qua, các nhân sự được bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại sẽ tiếp tục phát huy năng lực hơn nữa, cùng 

Ban lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết với trách nhiệm cao nhất, tiếp tục lãnh đạo Vietcombank phát triển 

với những bứt phá mới, khẳng định vị thế ngân hàng số 1 Việt Nam và hội nhập quốc tế bền vững.  

Quản lý, khai thác khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả 

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và UBND tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Lễ khánh 

thành Nhà máy tuyển đồng số 2 thuộc dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng 

Sin Quyền tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Nhà máy có công suất chế biến 44.200 tấn/năm tinh quặng 

đồng 23% và các sản phẩm phụ đi kèm. Nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 10/2016, đã hoàn 

thành việc lắp đặt thiết bị và chạy liên động có tải vào tháng 12/2018; vận hành thương mại từ tháng 

1/2019. Đến nay, nhà máy đã hoạt động ổn định, sản xuất được 3.392 tấn tinh quặng với hàm lượng đạt 

từ 23,5-24,5%, bảo đảm cung cấp đủ nguyện liệu cho các nhà máy luyện đồng khi đạt công suất luyện 

30.000 tấn đồng/năm. 
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Nhà máy tuyển đồng số 2 nằm trong dự án mở rộng nâng công suất khai thác mỏ đồng Sin Quyền do 

Tổng công ty Khoáng sản – TKV làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 2.564 tỷ đồng. Mục tiêu nâng 

công suất khai thác từ 1,1 triệu tấn quặng nguyên khai/năm lên 2,5 triệu tấn quặng nguyên khai/năm. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, khoáng sản là tài nguyên không tái 

tạo, thuộc tài sản quan trọng của quốc gia. Do đó, phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, 

tiết kiệm, có hiệu quả. Phó Thủ tướng đánh giá, sự kiện khánh thành Nhà máy tuyển đồng số 2 là bước 

đi quan trọng để phát triển, nâng cao hiệu quả khu mỏ đồng Sin Quyền; góp phần chủ động nguyên liệu 

đồng cho nhu cầu phát triển kinh tế, hướng tới tham gia thị trường đồng thế giới, thực hiện Chiến lược 

khoáng sản đến năm 2020 – tầm nhìn 2030.  

Một số nhà máy, dự án yếu kém đang dần hồi phục 

Sáng 27/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ xử lý 12 dự án, nhà 

máy yếu kém, thua lỗ kéo dài của ngành công thương đã chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá các công việc, 

nhiệm vụ đặt ra từ phiên họp tháng 9/2018, thúc đẩy việc xử lý các nhà máy, dự án thua lỗ. Phó Thủ 

tướng Vương Đình Huệ đánh giá, các tập đoàn, tổng công ty đang đầu tư vào các dự án, nhà máy này 

đã triển khai kịp thời, hiệu quả nhiều công việc được giao trong thời gian qua để tháo gỡ khó khăn.  

Cụ thể, trong số 6 nhà máy trước đây có hoạt động sản xuất kinh doanh thì tới nay có 2 nhà máy bước 

đầu có lãi là Nhà máy phân bón DAP 1 Hải Phòng và Thép Việt - Trung. Bốn nhà máy còn lại vẫn tiếp tục 

từng bước khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất và giảm dần mức độ thua lỗ là đạm Hà Bắc (giảm lỗ 

226,2 tỷ đồng), DAP 2 Lào Cai (288,5 tỷ đồng), đạm Ninh Bình (10 tỷ đồng). Các nhà máy này đang tiếp 

tục giảm lỗ trong 2 tháng đầu năm 2019. Trong số 3 nhà máy dừng sản xuất kinh doanh, đến nay đã có 2 

dự án vận hành ổn định trở lại là Nhà máy xơ sợi Đình Vũ (PVTex) và Ethanol Quảng Ngãi. Còn Ethanol 

Bình Phước đang xây dựng kế hoạch và xác định thời điểm vận hành sản xuất phù hợp với điều kiện thị 

trường. Theo lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), Nhà máy DAP số 1 Hải Phòng đã có lợi 

nhuận đạt 195,55 tỷ đồng (tăng 180,767 tỷ đồng so với 2017) và trong 2 tháng đầu năm 2019, Nhà máy 

tiếp tục duy trì thành tích này với lợi nhuận ước đạt 12,047 tỷ đồng. Tập đoàn kiến nghị với Ban chỉ đạo 

đưa DAP 1 Hải Phòng ra khỏi danh sách các doanh nghiệp, dự án yếu kém vì đã hoạt động ổn định trong 

3 năm liền, bảo đảm được các tiêu chí mà Bộ Công Thương đang dự thảo.  

Đồng tình với kiến nghị của Vinachem, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nhanh chóng hoàn tất 

các tiêu chí, thủ tục, phối hợp với Vinachem sớm đưa DAP 1 Hải Phòng ra khỏi danh sách nhằm gia tăng 

tín nhiệm cho Nhà máy, huy động tốt hơn vốn sản xuất, kinh doanh. 

III - TIN THAM KHẢO 

GDP quý 1/2019 tăng 6,79% 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2019 ước tính tăng 6,79% 

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng có đóng góp nhiều nhất, đạt mức 

51,2%.trong mức tăng chung 6,79% của toàn nền kinh tế; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 

2,68%, đóng góp 4,9% vào mức tăng trưởng chung. 
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Động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong quý 1/2019 là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 

mức tăng 12,35%, tuy thấp hơn mức tăng 14,3% của quý 1/2018 nhưng cao hơn mức tăng quý 1 các 

năm 2012-2017, đóng góp lớn vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm với 2,72 điểm phần trăm. Ngành xây 

dựng 3 tháng đầu năm nay duy trì mức tăng trưởng khá với 6,68%, đóng góp 0,39 điểm phần trăm. 

Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung như  bán 

buôn và bán lẻ tăng 7,82% so với cùng kỳ năm trước, là ngành có đóng góp cao nhất vào mức tăng 

trưởng chung với 0,95 điểm phần trăm. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,71%, đóng 

góp 0,36 điểm phần trăm; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4,75%, đóng góp 0,32 điểm phần 

trăm.  

Về cơ cấu nền kinh tế quý 1/2019, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,16%; khu vực 

công nghiệp và xây dựng chiếm 35,25%; khu vực dịch vụ chiếm 44,04%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm chiếm 10,55%. Trên góc độ sử dụng GDP quý 1, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,09% so với cùng kỳ 

năm 2018; tích lũy tài sản tăng 6,2%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 6,81%; nhập khẩu hàng hóa và 

dịch vụ tăng 8,7%. 

Phát triển ngành Thủy sản Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững, hài hòa 

Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày 

truyền thống ngành thủy sản và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.  

Ngày 1/4/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm các làng cá và bà con ngư dân ở các đảo Tuần Châu, 

Cát Bà. Tại đây, Bác đã căn dặn “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”. Trải qua 60 năm cần cù, sáng 

tạo, vượt khó để phát triển, ngành thuỷ sản Việt Nam đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi 

nhọn, đạt tốc độ tăng trưởng cao; quy mô và giá trị sản xuất lớn. Năm 2018, giá trị sản xuất thủy sản đạt 

gần 230 ngàn tỷ đồng. Tổng sản lượng đạt hơn 7,7 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 9 tỷ 

USD. Sản phẩm thủy sản Việt Nam đã có mặt trên hơn 147 quốc gia và vũng lãnh thổ, trong đó có những 

thị trường quan trọng như EU, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Nga. Với những nỗ lực vượt bậc của ngành 

thuỷ sản và bà con ngư dân, Việt Nam trở thành 1 trong 4 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, giữ 

vai trò chủ đạo cung cấp thủy sản toàn cầu.  

Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018 

Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) tổ chức công bố Báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018. Dẫn đầu 

bảng xếp hạng PCI 2018 là Quảng Ninh với 70,36 điểm trên thang điểm 100. 

Theo kết quả khảo sát, dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2018 là Quảng Ninh với 70,36 điểm trên thang điểm 

100. Tiếp đến là Đồng Tháp (70,19 điểm), Long An (68,09 điểm), Bến Tre (67,67 điểm). Các tỉnh, thành 

phố tiếp theo trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu bao gồm: Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Nam, 

Vĩnh Long, Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Các địa phương nằm trong nhóm xếp hạng cao còn có Cần Thơ, 

Lào Cai, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Nghệ An, Bình Định…  

Được thực hiện năm thứ 14 liên tiếp, báo cáo PCI 2018 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 

hơn 12.000 doanh nghiệp; trong đó, có gần 11.000 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, 
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thành phố và trên 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại 20 địa phương 

ở Việt Nam.  

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao 

Trong quý I/2019, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao. Kết quả 

điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 

I/2019 cho thấy đa số các doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, doanh nghiệp 

lạc quan với tình hình sản xuất kinh doanh trong quý II/2019 sẽ ổn định và tốt hơn.  

Theo Tổng cục Thống kê, quý I năm 2019, cả nước có 28.451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 

tổng vốn đăng ký là 375,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 34,8% về số vốn đăng 

ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,2 tỷ đồng, 

tăng 26,9%. Nếu tính cả 722,5 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng 

vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong quý I năm 2019 là 1.098 nghìn tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, còn có 15.050 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 78,1% so với cùng kỳ năm trước, 

nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý 

I/2019 lên hơn 43.500 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 

trong quý I/2019 là 317.600 người, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước. 

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI 

Quy định mới của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 

Ngày 25-2-2019, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 

Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 179-QĐi/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Quy 

định này thay thế Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định 

số 58-QÐ/TW (ngày 7-5-2007) của Bộ Chính trị.  

Quy định nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ 

luật, kỷ cương của Ðảng trong công tác cán bộ; đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn 

chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ 

được thực hiện đúng quy định; góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền, 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… 

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, 

sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng 

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng 

viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.  

Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) 

lần thứ IV – năm 2019 

Ngày 25-02-2019, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 189 - KH/BTCTW và Thể lệ Giải 

báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV – năm 2019. 

------------------ 

http://doanhnghieptrunguong.vn/xay-dung-dang/201903/quy-dinh-moi-cua-bo-chinh-tri-ve-che-do-kiem-tra-giam-sat-cong-tac-can-bo-5624819/
http://doanhnghieptrunguong.vn/upload/others/201902/37402_28_CT.pdf
http://doanhnghieptrunguong.vn/giai-bua-liem-vang/201903/ke-hoach-to-chuc-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-dang-giai-bua-liem-vang-lan-thu-iv-nam-2019-5624821/
http://doanhnghieptrunguong.vn/giai-bua-liem-vang/201903/the-le-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-dang-giai-bua-liem-vang-nam-2019-5624822/
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