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

Tăng cường hợp tác toàn diện của Việt Nam với các nước trên thế giới 

* Từ ngày 25-27/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã tham 

dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Trong thời gian này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình làm việc khẩn trương với nhiều hoạt 

động như dự lễ khai mạc, các hội nghị bàn tròn của Diễn đàn. Thủ tướng Chính phủ đã hội kiến Tổng Bí thư, 

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, tiếp nhiều 

doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc; gặp mặt, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con 

cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chứng kiến lễ trao một số văn 

bản hợp tác viện trợ, hải quan, văn hóa giữa hai bên. Những văn bản này sẽ góp phần tạo điều kiện mở cửa 

thị trường cho nông sản của Việt Nam cũng như thúc đẩy du lịch giữa hai nước. Nhân dịp này, các bộ, ngành 

hai nước đã ký một số văn bản hợp tác khác trên lĩnh vực nông nghiệp.   

Bên lề Diễn đàn, Thủ tướng đã có các cuộc gặp, tiếp xúc bên lề với Tổng thống Tajikistan, Tổng thống 

Philippines, Chủ tịch nước Lào, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự 

do Nhật bản để trao đổi những biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương cũng như tăng 

cường hiệu quả phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung 

ở khu vực và trên thế giới.  

* Trước đó, từ 14-18/4/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm chính thức Romania và Cộng 

hòa Séc, mở ra không gian rộng lớn cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với hai nước trên nhiều lĩnh vực.  

Với mục tiêu thúc đẩy hợp tác toàn diện với Romania và Cộng hòa Séc, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc hội đàm với Thủ tướng hai nước, hội kiến Tổng thống và người 

đứng đầu cơ quan lập pháp; gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo nhiều địa phương lớn của Romania, tiếp các doanh 

nghiệp hàng đầu của Cộng hòa Séc, Romania, đại diện Liên hiệp các hội người Việt tại châu Âu và gặp gỡ 

cộng đồng người Việt ở hai nước.  

Qua chuyến thăm, Việt Nam và Romania, Cộng hòa Séc đã đạt được những nhận thức chung, có nhiều thỏa 

thuận quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo Romania và Cộng hòa Séc 
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đều khẳng định Việt Nam có vị trí rất quan trọng trong chính sách của mình, là đối tác quan trọng tại khu vực 

Đông Nam Á, đồng thời mong muốn thúc đẩy sâu rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.  

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế  

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, 

tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; quan 

tâm giải quyết toàn diện các vấn đề xã hội, đặc biệt là văn hóa ứng xử, đạo đức; tập trung tháo gỡ sản xuất 

kinh doanh...  

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh cơ 

cấu lại nền kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công 

nghệ; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả những giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019, 

tập trung vào tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; tăng cường tận dụng cơ 

hội từ Hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP); đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất 

môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là một số văn bản quy định pháp luật đang gây vướng mắc, ảnh hưởng 

đến sự phát triển.   

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần 

kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng; hoàn thiện Chiến lược tài chính toàn diện 

quốc gia.  

Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả  

Đó là chủ đề Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập quốc tế do Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế 

vừa tổ chức. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống 

dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng của các cấp, các ngành và toàn xã hội; đồng thời cần “Chủ động tham gia, 

tích cực đóng góp, xây dựng, định hình các thể chế đa phương” theo tinh thần Chỉ thị 25 của Ban Bí thư. Định 

hướng giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị thực hiện 3 phương châm là: Nâng tầm nhận 

thức, tư duy theo tinh thần chủ động đóng góp, tích cực tham gia xây dựng, định hình các cơ chế đa phương 

và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế. Hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng để phát huy tối đa nội lực, huy 

động và sử dụng hiệu quả ngoại lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, 

năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng của đất nước. Đổi mới sáng tạo và hiệu quả, coi 

doanh nghiệp và người dân là chủ thể của hội nhập quốc tế, hình thành thực sự văn hóa hội nhập. Trên cơ sở 

đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp, với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các 

địa phương, doanh nghiệp và người dân với tinh thần hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì sự 

phát triển nhanh và bền vững của đất nước.  

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

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 4/2019  

* Chiều 17/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 

4/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng 

ủy Khối chủ trì Hội nghị.  

https://www.vietnamplus.vn/tags/Ngh%e1%bb%8b-quy%e1%ba%bft-phi%c3%aan-h%e1%bb%8dp-Ch%c3%adnh-ph%e1%bb%a7.vnp
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Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình: về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch 

cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 của các đảng ủy trực thuộc; về một số nội dung làm cơ sở thực 

hiện rà soát, bổ sung quy hoạch và phương án nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 

2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 trong năm 2019; Báo cáo về cơ cấu cấp ủy và kiện toàn chức danh Phó Bí 

thư Đảng ủy Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương; việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Khối, nhiệm kỳ 2017-2022; dự thảo tiêu chuẩn 

chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 

cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2019; về công tác cán bộ tại Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam; về nhân sự đề nghị điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông. Thảo luận và cho ý kiến một số nội dung khác.  

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về 

danh sách nhân sự giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy 

Khối, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.  

Hội nghị đã nghe đồng chí Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối báo cáo về việc lấy ý kiến vào danh sách nhân 

sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 

2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm các quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu 

cầu, phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và quy trình giới thiệu 

quy hoạch theo đúng quy định. 

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối tiến hành các bước theo quy trình, thảo luận, lấy phiếu giới 

thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch và bỏ phiếu kín theo đúng quy định của Đảng. 

Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 

Ngày 18/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16, đánh giá 

kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019.  

Năm 2019 được xác định là năm “bứt phá” phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm (2016-2020), ngay trong quý I các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả tích cực. Các mặt công tác xây 

dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thực hiện đúng quy định việc rà soát bổ sung quy hoạch cấp 

ủy và cán bộ quản lý năm 2019; tập trung kiện toàn cán bộ chủ chốt ở các vị trí khuyết thiếu. Các cấp ủy đảng 

cũng quyết liệt chỉ đạo thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với 

các cơ quan tham mưu có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW 

của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác kiểm tra, 

giám sát tiếp tục duy trì có nề nếp, đúng nguyên tắc, kiên quyết, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy 

định, qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng bộ. Chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết 

tốt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng duy trì 

tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu tăng 6,6%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 19% và nộp 

ngân sách tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp 

được đẩy mạnh, theo sát tiến độ được phê duyệt. 
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Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 

yêu cầu, trong quý II/2019, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao chức trách, 

nhiệm vụ của mình, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng 

Đảng, 5 nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngân 

hàng.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện bước 3 trong quy trình các bước rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo 

Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Đoàn công tác Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su và 

Tổng công ty Cà phê Việt Nam 

Trong tháng 4/2019, tại TP.Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do 

đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm 

Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam (VRG) và Tổng công ty Cà phê Việt 

Nam (Vinacafe).  

Tại buổi làm việc với Đảng ủy VRG, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những 

đóng góp của ngành Cao su trong việc góp phần làm thay đổi đời sống, tập quán của một bộ phận đồng bào 

dân tộc thiểu số theo hướng tích cực nhất. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, 

thách thức, Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã phát huy tình thần đoàn kết, thống nhất, 

xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đưa ra chủ trương đúng đắn, triển khai linh hoạt theo từng điều 

kiện khách quan cùng với nội lực được hình thành, tạo dựng qua nhiều năm để thực hiện tốt nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, trọng tâm là cổ phần 

hóa Công ty mẹ Tập đoàn và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/6/2018. Chia 

sẻ với những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đang gặp phải, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các 

thành viên Đoàn công tác tiếp thu, nghiên cứu kỹ lưỡng những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy, cá nhân 

các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, có hướng dẫn cụ thể đơn vị đưa ra những giải pháp 

khắc phục, triển khai trong thời gian tới. 

Làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Cà phê Việt Nam, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của của đơn vị, 

đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các 

cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nghị quyết; ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để xử lý khó khăn, hạn chế, yếu kém và tăng 

cường các giải pháp để khắc phục những chỉ tiêu có khả năng không đạt so với nghị quyết Đại hội. Nghiêm 

túc triển khai cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tập trung thực hiện Nghị 

quyết Trung ương số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 17/7/2017 của Đảng uỷ 

Khối về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, 

tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020”. Thực hiện nghiêm các quy 

định của nhà nước về lộ trình, minh bạch, công khai thông tin của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm trách 

nhiệm giải trình của người quản lý doanh nghiệp.  
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Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát  

Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2019 của Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư 

Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm 

tra các cấp trong thời gian qua. Ghi nhận sự chủ động trong việc gắn nội dung Hội nghị giao ban Quý I với 

chuyên đề triển khai, hướng dẫn thực hiện nội dung Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 và Hướng dẫn 

số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu 

cầu, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối 

tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thẩm định về quy hoạch cấp ủy, công tác cán 

bộ tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của ủy ban 

kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng; xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức 

đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng 

theo thẩm quyền; tham mưu xử lý đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm sau kết luận thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán.  

Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc cần chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, 

đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng cũng 

như Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức 

Trung ương; tăng cường nắm bắt, trao đổi thông tin để tham mưu giúp cấp ủy xem xét, giải quyết kịp thời 

những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. 

Kỷ niệm 60 năm ‘đứa con đầu lòng’ của ngành công nghiệp điện miền Bắc 

Cách đây 60 năm, ngày 4/5/1959, Nhà máy điện Vinh do Liên Xô giúp đỡ đã chính thức khánh thành, đem 

ánh sáng toả khắp thành thị. Nhà máy điện Vinh, nay là Công ty Điện lực Nghệ An, là “đứa con đầu lòng” của 

ngành điện lực miền Bắc.  

Trong quá trình xây dựng nhà máy, ngày 15/6/1957, cán bộ công nhân Nhà máy điện Vinh vinh dự được Bác 

Hồ về thăm. Trong 60 năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An và các đơn vị, cá nhân trực thuộc đã nhiều lần 

nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước như Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng 

Nhì… Từ năm 2010, ngành điện của tỉnh Nghệ An đã chuyển đổi mô hình hoạt động, phù hợp với xu thế phát 

triển của đất nước. Hiện nay Công ty Điện lực Nghệ An đang quản lý vận hành 27 Trạm biến áp 110 kV, quản 

lý 717 km đường dây 110 kV, 6.409 km đường dây trung thế, 16.749 km đường dây hạ thế với điện thương 

phẩm hằng năm hơn 3 tỷ kWh, doanh thu 5.230 tỷ đồng và quản lý 950.000 khách hàng. Nhờ các thành tích 

tốt trong những năm qua, Công ty điện lực Nghệ An tiếp tục nhận được Huân chương Lao động hạng Nhì của 

Chủ tịch nước.  

Vietcombank đủ khả năng đạt lợi nhuận 20 nghìn tỷ đồng trong năm 2019 

Tại Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa được tổ chức, Lãnh 

đạo Vietcombank công bố kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 là 20 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% 

so với số thực hiện năm 2018. Ngân hàng đặt mục tiêu phát triển hơn nữa và tiến gần hơn tới mục tiêu chiến 

lược là một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ tốt nhất. 
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Nỗ lực vận hành trở lại nhà máy xơ sợi Đình Vũ 

Qua 3 tháng kể từ khi chính thức khởi động lại, 10 dây chuyền sản xuất sợi của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ 

(NMXS) đã và đang vận hành ổn định. Tính đến nay, nhà máy cung cấp cho thị trường gần 2.000 tấn sợi 

DTY. Đáng lưu ý là sản phẩm của NMXS Đình Vũ đạt chất lượng cao và ổn định, vượt mức kế hoạch, đồng 

thời chi phí sản xuất đều giảm so với trước đây.  

Mặc dù công ty còn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác bảo quản, bảo 

dưỡng và bảo vệ tài sản của NMXS Đình Vũ được PVTEX  xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bên 

cạnh đó, hơn 200 cán bộ nhân viên (trong đó có gần 90% là lao động trực tiếp) đang công tác tại đây đều 

đang cống hiến hết mình cho nhà máy. Có thể thấy, với nỗ lực rất lớn, sự đoàn kết một lòng của tập thể lãnh 

đạo, cán bộ nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và PVTEX nói riêng, công tác xử lý các vấn đề 

liên quan đến việc phục hồi sản xuất NMXS Đình Vũ đã hoàn thành những bước đi vững chắc đầu tiên.  

III - TIN THAM KHẢO 

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 

Ngày 2/5, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với 

chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị TW 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của 

Chính phủ" do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức. Diễn đàn gồm 1 Phiên 

toàn thể, 7 Hội thảo, Tọa đàm chuyên đề, hoạt động triển lãm và kết nối doanh nghiệp. 

Tăng cường đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc 

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, 

Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Phát biểu tại 

Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Trung ương lưu ý, các cơ quan có trách nhiệm phải thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả để ngăn 

chặn, khắc phục tình trạng “báo hóa” của các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.  

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ 

quan báo chí, nhà xuất bản tập trung thông tin, tuyên truyền nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

đấu tranh phòng chống, ngăn chặn suy thoái trong đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc thông tin công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, 

đặc biệt là công tác nhân sự, cần trung thực, khách quan, thận trọng, xác minh kỹ lưỡng, tránh hiện tượng 

báo chí bị lợi dụng vào những mục đích không trong sáng. Tích cực biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển 

hình tiên biểu, những giá trị tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống. Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản 

bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, ấn 

phẩm xuất bản, nhất là trên không gian mạng.  

Sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 9,2% 

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 đạt kết quả tăng khá so với 

cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Ban-Tuy%c3%aan-gi%c3%a1o-Trung-%c6%b0%c6%a1ng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Ban-Tuy%c3%aan-gi%c3%a1o-Trung-%c6%b0%c6%a1ng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Th%c3%b4ng-tin-x%e1%ba%a5u-%c4%91%e1%bb%99c.vnp
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tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10,7% của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức 

tăng 7,4% và 6,6% của cùng kỳ năm 2016 và năm 2017. 

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết 

nạp đảng viên 

Ngày 04/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐUK “Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 

số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư 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”.  

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự 

kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực 

hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người. 

Tham gia, hưởng ứng các giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng; đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng; dân vận khéo 

Ngày 24/4/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 827-CV/ĐUK  “V/v tham gia, hưởng 

ứng các giải báo chí”.  

Ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố 

Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế 

hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020. Mục tiêu của Kế 

hoạch là hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam; kiểm soát, giảm thiểu rủi ro 

rửa tiền, tài trợ khủng bố được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai 

đoạn 2012 - 2017; đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; đồng thời 

phục vụ đánh giá đa phương của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) về cơ chế phòng, 

chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam trong năm 2019.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

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

 

 

http://doanhnghieptrunguong.vn/van-ban-chinh-sach-moi/201904/ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-28-cttw-cua-ban-bi-thu-ve-nang-cao-chat-luong-ket-nap-dang-vien-5630541/
http://doanhnghieptrunguong.vn/hoc-tap-lam-theo-tam-guong-dao-duc-hcm/201904/huong-dan-tuyen-truyen-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-5630113/
http://doanhnghieptrunguong.vn/upload/others/201904/37462_OK_V1_CV_g_i_DUTT_v__h__ng__ng_gi_i_BC_PCTN.pdf

