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I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC
Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16-5 đến ngày 18-5-2019, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý
kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: (1) Đề cương
Báo cáo chính trị; (2) Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); (3) Đề
cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020,
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; (4) Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng
Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã
giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng
khác.

Tạo xung lực mới cho hợp tác giữa Việt Nam với các nước
Từ ngày 20-28/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt
Nam đã có chuyến thăm chính thức ba nước Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển.
Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng góp phần tiếp nối và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt
đẹp và mở ra hướng hợp tác mới với các chương trình, dự án cụ thể trên cơ sở sáng tạo, ứng dụng công
nghệ cao, hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân các nước.
Trong chuyến thăm 09 ngày tới 03 nước, Thủ tướng Chính phủ đã có chương trình làm việc với hơn 50 hoạt
động, như: Các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao 3 nước (hội đàm với Thủ tướng, hội kiến với Nhà
Vua, Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội); dự các diễn đàn doanh nghiệp, gặp mặt các nhà đầu tư, bà con kiều

bào, thăm và làm việc tại địa phương; thăm một số cơ sở sản xuất, trung tâm công nghệ cao của doanh
nghiệp, tập đoàn lớn; gặp gỡ tri ân những người bạn Nga, Thụy Điển có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu
tranh, bảo vệ đất nước. Tại mỗi nước, các cuộc hội đàm, hội kiến đã diễn ra thẳng thắn, chân thành, hiệu quả,
thực chất; nhiều văn kiện hợp tác giữa hai bên được ký kết.
Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Nga, Na Uy, Thụy Điển, Thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề
quốc tế và khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải bảo đảm hòa bình, ổn định, duy trì an
ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Thủ tướng cũng đề nghị chính phủ các nước
tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống và hội nhập ổn định, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt
Nam, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước.
Trong chuyến thăm của Thủ tướng, các doanh nghiệp hai bên đã tiến hành nhiều hoạt động kết nối hợp tác
đầu tư trị giá hàng trăm triệu USD, đáng chú ý như: Vietnam Airlines kỷ niệm 15 năm bay thẳng Việt NamLiên bang Nga và chuyển đổi khai thác sân bay; Tập đoàn T&T (Việt Nam) mở công ty tại Nga để đưa hàng
hóa Việt Nam vào thị trường này; Tập đoàn VNPT ký thỏa thuận hợp tác với Ericsson về sáng tạo công
nghiệp 4.0 và Internet…

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV
Ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định kỳ họp này rất quan trọng, diễn ra
trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới được dự báo
có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều thách thức; bất đồng về kinh tế, chính trị giữa một số quốc
gia lớn tác động đến kinh tế nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Quốc hội
sẽ tập trung vào công tác xây dựng pháp luật với việc xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết
và cho ý kiến về 9 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội và
ngân sách nhà nước năm 2018, 2019; đồng thời, tiến hành giám sát tối cao, chất vấn và trả lời chất vấn.
Ngoài ra, Quốc hội cũng dành thời gian xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 7.
Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần
đổi mới, sáng tạo, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung cho ý kiến, tạo sự thống nhất cao để
Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.
Dự kiến, kỳ họp sẽ bế mạc ngày 14/6/2019.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 5/2019
Ngày 31/5, tại tỉnh Tây Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ
tháng 5/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
chủ trì Hội nghị. Tham 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 lãnh đạo 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 Tờ trình về việc xây dựng Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị
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số 06-CT/ĐUK, ngày 21/3/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phòng, chống tham nhũng; Đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 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; Tờ
trình về việc quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và công tác cán bộ trong Đảng bộ
Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.
Cùng ngày, 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 dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Tây
Ninh; làm việc tại Công ty Xăng dầu Tây Ninh; thăm Di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam - địa bàn chiến
lược, cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam những năm kháng chiến.
* Trước đó, sáng 13/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên đột
xuất, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo về việc điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Đảng ủy
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Báo cáo về công tác cán bộ cấp ủy Tổng công ty Sông Đà, nhiệm kỳ 2015 2020; Tờ trình về việc kiện toàn cấp ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 2020; Tờ trình về việc công tác cán bộ của Tổ công ty Hàng Hải Việt Nam; Tờ trình về việc cho ý kiến về nhân
sự giới thiệu bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thảo luận và
cho ý kiến một số nội dung khác.

Hội thảo về dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng
ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập theo Quyết định số 48-QĐ/TW, ngày 11/4/2007 của Bộ
Chính trị. Ngày 22/10/2007, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 99-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ và tổ

chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Để phù hợp với tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc xây dựng Đề án chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư
trong quý II năm 2019, Đảng ủy Khối đã thành lập Tổ biên tập, xây dựng Đề án. Ngày 20/5, Thường trực
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối.
Tại Hội thảo, các đại biểu là lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy ban Quản
lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, nguyên Thường trực Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện Thường trực Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong
Khối; thành viên Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối đã tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo: Đề án Chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; tờ trình về việc ban
hành Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy
Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và một số nội dung có liên quan.
Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận, tiếp thu ý kiến
của các đại biểu, giao Tổ biên tập bổ sung, hoàn thiện Đề án, làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành quyết định
mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phù
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hợp với tình hình mới; nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hiệu
lực, hiệu quả hoạt động của các đảng bộ trực thuộc.

Đảng ủy Khối làm việc với một số Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc
Trong tháng 5/2019, 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 làm Trưởng đoàn đã làm việc với
Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam (VietinBank) và Tập đoàn Bảo Việt.
Theo báo cáo, trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Đảng bộ BIDV, VietinBank và Tập đoàn Bảo
Việt và các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành Chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII, các chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng.
Tăng cường các giải pháp lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Chủ động nắm bắt
tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, người lao động từ cơ sở để có đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ
đạo sát với tình hình thực tế. Chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới. Tiếp tục
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác của Đảng ủy Khối đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những vấn đề còn khó
khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các
Đảng bộ trực thuộc.
Kết luận các buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương những kết quả
công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng của các đơn vị. Cơ bản nhất trí
với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tiếp theo của năm 2019, đồng chí Bí thư Đảng ủy
Khối yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các Ngân hàng, Tập đoàn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác
xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm
2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 của đơn vị.
Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối giao các Ban, đơn vị Đảng
ủy Khối tiếp tục xem xét và hướng dẫn các Đảng ủy trực thuộc; đồng thời tổng hợp, báo cáo Thường trực
Đảng ủy Khối và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Chiều 18/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ
chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương,
nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.
Đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên BCH Đảng
bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tổng số 90 đồng chí. Qua lớp bồi dưỡng giúp các
học viên nâng cao năng lực tư duy và đổi mới phương pháp tiếp cận hoạt động thực tiễn; nhận thức rõ hơn
những vấn đề đang đặt ra với đất nước, với doanh nghiệp Nhà nước; góp phần nâng tầm tư duy về giải pháp
giải quyết những nhiệm vụ mới phát sinh tại đơn vị, đặc biệt đối với các vấn đề mới đặt ra trước sự phát triển
mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa; từ đó tìm tòi hướng phát triển của doanh
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nghiệp, hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm vào thực
tiễn công việc.
Việc tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn BCH Đảng bộ Khối lần này nhằm chủ động trong công tác cán bộ hiện
tại và chuẩn bị cho nhân sự Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025, do vậy vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có
tính chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng
viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt-Nga
Tối 23/5, tại thủ đô Moscow, trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, dự lễ Lễ kỷ niệm 15 năm đường
bay thẳng Việt Nam-Nga (2004 - 2019), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tổng công ty
Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giữ vững đường bay suốt 15 năm qua với những máy bay hiện đại,
phi công tài năng, dịch vụ tốt, an toàn. Thủ tướng ghi nhận, Vietnam Airlines đã đóng góp vào sự tăng trưởng
số lượng du khách hai nước, góp phần kết nối văn hóa, kết nối du lịch, kết nối hai nền kinh tế. Năm 2018, kim
ngạch thương mại song phương tăng 30%, con số mà các nhà lãnh đạo Nga rất ấn tượng. Kết quả này có sự
đóng góp của Vietnam Airlines. Cho rằng hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước sẽ tiếp tục phát
triển, Thủ tướng nhấn mạnh, việc đi lại giữa hai nước là vấn đề hết sức cần thiết và đề nghị Vietnam Airlines
thực hiện nhiệm vụ “cầu hàng không” kết nối Việt-Nga trên tinh thần làm tốt hơn nữa, chất lượng cạnh tranh,
an toàn.
Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác đường bay thẳng Hà Nội-Moscow với tần suất 3 chuyến/tuần bằng
máy bay thân rộng, hiện đại Boeing 787-9 cùng chất lượng dịch vụ quốc tế 4 sao. Thị trường Nga luôn đứng
trong top 10 thị trường có lưu lượng khách du lịch đến Việt Nam lớn nhất, đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền
vững, trung bình 30%/năm. Tính riêng năm 2018, lượng du khách Nga đến Việt Nam đạt hơn 600.000 lượt
khách, đưa Liên bang Nga trở thành quốc gia có lượng khách đến Việt Nam lớn thứ 6 trên thế giới. Theo dự
báo của Tổng Cục Du lịch, Việt Nam sẽ đón một triệu khách du lịch Nga vào năm 2020.

Vietcombank nhận 3 giải thưởng quan trọng từ The Asian Banker
Vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị "Triển vọng ngành Tài chính 2019", Vietcombank vinh dự được tạp
chí The Asian Banker trao tặng các giải thưởng “Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam”, "Ngân hàng cung
cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam".
Theo đánh giá của The Asian Banker, yếu tố khiến Vietcombank nổi trội chính là khả năng xử lý khối lượng
thanh toán lớn ngay cả trong các giai đoạn cao điểm. Đặc biệt, Vietcombank đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục
61,3% trong lợi nhuận từ mảng ngân hàng giao dịch nhờ các thương vụ cao cấp với các khách hàng lớn.
Cùng với đó, Vietcombank đã ra mắt một nền tảng nội bộ mới, các giao dịch ngoại hối có sự liền mạch giữa
Trụ sở chính và các chi nhánh, nhằm gia tăng tiện ích, tiết kiệm thời gian và tối ưu nguồn tài nguyên cho cả
khách hàng và ngân hàng khiến doanh thu ngoại hối tăng hơn 50%.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền tải điện
Ngày 30/5 tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đồng tổ chức buổi “Tọa đàm về giải pháp và cơ hội phát triển
hệ thống truyền tải điện Việt Nam”.
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Nội dung chính của buổi tọa đàm tập trung vào kế hoạch phát triển và mua sắm, cơ hội hợp tác của EVNNPT
trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với hệ thống truyền tải điện. Đồng thời giới thiệu về các
công nghệ và giải pháp từ Hoa Kỳ cho hệ thống truyền tải điện của EVNNPT. Cùng với đó là các giải pháp hỗ
trợ tài chính của Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ
(USAID) cho các dự án truyền tải điện và lưới điện thông minh. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Daniel
Kritenbrink đánh giá buổi toạ đàm là cơ hội để EVNNPT và các doanh nghiệp Hoa Kỳ trao đổi, tăng cường
hiểu biết và hướng đến các hoạt động hợp tác trong tương lai.

VRG ứng dụng các giải pháp công nghệ của VNPT vào sản xuất kinh doanh
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa tổ
chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 vào phục vụ sản xuất
kinh doanh.
Với thế mạnh là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu tại Việt Nam, Tập
đoàn VNPT sẽ ưu tiên triển khai các hoạt động CNTT góp phần đưa VRG trở thành đơn vị đi đầu về ứng
dụng CNTT và hoàn thiện chuyển đổi số doanh nghiệp mang tầm nhìn 4.0. Ngay trong năm 2019, VNPT sẽ
phối hợp với VRG xây dựng quy hoạch tổng thể, kế hoạch triển khai với lộ trình chi tiết, đồng bộ với việc ứng
dụng CNTT trong các hoạt động của VRG.
Thỏa thuận hợp tác này sẽ phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ
nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, góp phần mang
lại lợi ích chung cho xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, hội nhập quốc tế, và đáp ứng
tốt nhất các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đoàn Khối phát động cuộc thi trực tuyến "Thanh niên với Đảng"
Thiết thực kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của
Người(1969 - 2019); Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối
Doanh nghiệp Trung ương và phát động Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với Đảng” năm 2019 tại 2 điểm cầu
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Hội nghị đã nghe PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
(Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) trao đổi nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tại
Hội nghị, Thường trực Đoàn Khối đã phát động cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với Đảng” năm 2019. Nội
dung cuộc thi tìm hiểu kiến thức về các lĩnh vực: chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh; Di chúc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành quả 50 năm thực hiện Di chúc của Người; Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời
kỳ đẩy mạnh công ngiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại
hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết
luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Chương trình hành động
của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
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Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 –
2020…Thời gian phát động Cuộc thi từ ngày 21/5/2019. Thời gian thi chính thức từ 06h00 ngày 01/7/2019
đến 12h00 ngày 15/7/2019. Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng internet. Mỗi bài thi gồm 50 câu
hỏi với thời lượng là 15 phút.

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

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,

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

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

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

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

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