
 

 

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

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng, chống tham nhũng 

Ngày 26/7 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 16 dưới 

sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, yêu cầu của Đảng, của nhân dân là cần tiếp tục đẩy mạnh, kiên trì, thường 

xuyên, liên tục với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, đạt được nhiều kết quả hơn trong phòng chống tham 

nhũng (PCTN), góp phần chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt chú 

trọng công tác nhân sự. Tuyệt đối không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hoặc những người chờ đợi tình hình khác đi, 

làm chiếu lệ; đề nghị các cơ quan chức năng, như kiểm tra, thanh tra, tòa án, kiểm toán,…. vào cuộc đồng bộ 

và quyết liệt hơn. Lấy “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt và rất quan trọng. Đại hội Đảng là dịp để lựa 

chọn, sàng lọc, củng cố đội ngũ cán bộ. Không sợ thiếu cán bộ, bởi không thiếu cán bộ tâm huyết với Đảng, 

trách nhiệm với dân với đất nước. Không sợ mất uy tín; chỉ không làm, không xử lý cán bộ vi phạm mới tự 

đánh mất uy tín của mình.  

Một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung, đó là chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; 

tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa trong công tác PCTN ở các bộ, ngành, địa phương, cơ sở; kiên 

quyết loại khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước nói chung, các cơ quan PCTN nói riêng những cán bộ hư hỏng, 

tham nhũng. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN 

theo chương trình của Ban Chỉ đạo. 

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng  

Ngày 1/8, Chính phủ họp phiên thường kỳ, bàn về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2019. Các 

đại biểu đánh giá, kinh tế - xã hội tháng 7 tiếp tục chuyển biến tích cực, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,18% so với 

tháng trước, bình quân 7 tháng năm 2019 tăng 2,61% so với cùng kỳ, đây là mức tăng bình quân 7 tháng 

thấp nhất trong 3 năm gần đây. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng khá. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 145 tỷ 

USD, tăng 7,5%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của khu vực trong nước 12,2%, cao hơn tốc độ tăng của 

khu vực FDI là 5,6%. Xuất siêu 1,8 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt 10,6 tỷ USD, tăng 7,1%. Ngành nông 

nghiệp tiếp tục có những chuyển biến tốt về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 
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Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc định hướng một số vấn đề trong chỉ đạo điều hành từ nay 

đến hết năm 2019, nêu rõ quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm 2019, tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 

6,8%; kiểm soát lạm phát dưới 4%.  Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các 

nhiệm vụ, giải pháp ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng; nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, tạo thêm 

dư địa cho điều hành chính sách kinh tế vĩ mô. Thường xuyên theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình kinh tế 

thế giới, các vấn đề trong nước để có đối sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đồng thời bảo đảm các cân đối lớn 

của nền kinh tế.  

Phó Thủ tướng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 

Trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8/2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm 

Bình Minh đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM - 52) và các Hội nghị liên 

quan tại Bangkok, Thái Lan. 

Trong khuôn khổ các Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã có nhiều hoạt động tiếp 

xúc song phương với Ngoại trưởng các nước trong và ngoài khu vực ASEAN,  Tối 31/7, Hội nghị AMM - 52 

đã ra Thông cáo chung dài 23 trang đề cập tới nhiều nội dung gồm: Xây dựng Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng 

Chính trị - An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, các quan hệ đối 

ngoại của ASEAN, các vấn đề quốc tế, khu vực và việc tổ chức Hội nghị AMM-53 cùng các hội nghị liên quan 

tại Việt Nam vào năm 2020 - thời điểm Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN.  

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, thông cáo chung nêu rõ: "Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc 

duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và công 

nhận những lợi ích của việc Biển Đông là một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chúng tôi nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông 

(DOC) một cách trọn vẹn". 

Việt Nam triển khai các biện pháp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán 

một cách hòa bình, đúng pháp luật  

Từ đầu tháng 7/2019, tàu địa chất Hải Dương 8 được hộ tống bởi nhiều tàu Hải cảnh, tàu cá Trung Quốc đã 

tiến hành các hoạt động khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đây là 

hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển 

Đông.  

Về vấn đề này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía 

Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi 

phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam; tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì 

quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục 

triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa 

bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. 

Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp 

với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 trước bất cứ hành vi nào xâm phạm 

chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển được xác định phù hợp với 

Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. 
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Duy trì trật tự, hòa bình, an ninh ở khu vực Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực 

cũng như cộng đồng quốc tế. Do đó, Việt Nam mong muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ 

lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này.  

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 

Ngày 5/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực 

thuộc Trung ương tháng 7/2019 bằng hình thức trực tuyến tại 695 điểm cầu trên toàn quốc. Đảng ủy Khối 

DNTW tham dự Hội nghị qua 3 điểm cầu trực tuyến và kết nối tới 15 điểm cầu của 12 đảng ủy trực thuộc với 

2.002 đại biểu.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị 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”. Làm 

rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn 

mạnh nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của việc phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng 

thời nêu ra phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch, những kết quả, thành tựu 

và một số giải pháp, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng trong thời gian tới. Theo đó, cấp ủy các cấp cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo 

dục chính trị;  hệ thống hoá, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; nâng cao chất lượng học tập 

nghị quyết với phương châm không chỉ để biết mà còn để vận dụng vào thực tiễn. Phát huy vai trò của báo 

chí truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 

nước; xử lý nghiêm khắc, đúng luật đối với những trường hợp đảng viên, cán bộ vi phạm các quy định, điều lệ 

Đảng trong công tác và sinh hoạt. 

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

Đảng ủy Khối DNTW triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019  

Sáng 26/7/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành làn 

thứ 17 (mở rộng), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí 

Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự, chỉ 

đạo và tham gia chủ trì Hội nghị cùng với đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Nghị 

quyết số 12, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 

nghiệp nhà nước (DNNN) thể hiện rõ chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta: Kinh tế nhà nước là 

chủ đạo, DNNN là một bộ phận vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. Nghị quyết nói rõ, Doanh nghiệp 

nhà nước tập trung vào các lĩnh vực cốt yếu, những ngành chủ lực, mang tính chất dẫn dắt nền kinh tế, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác phát triển. Những lĩnh vực tư nhân làm được thì để tư 

nhân đảm trách, DNNN tiến hành cổ phần hóa, thoái vốn. Nghị quyết 12 đưa ra định hướng đến năm 2030 

kinh tế nhà nước chỉ chiếm khoảng 10-15% tổng GDP, còn lại là các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là kinh 
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tế tư nhân. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý, các vấn đề về cơ chế chính sách, về công tác quản trị 

doanh nghiệp... cần tiếp tục được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy tập đoàn, tổng 

công ty, ngân hàng tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham mưu, đề xuất trong thời gian tới. 

Hội nghị đã tiến hành quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và 

nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của 

Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 

30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Khối về việc tổ chức đại hội đảng bộ 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối; lập các tiểu ban giúp việc Đại hội Đảng bộ Khối.  

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến đối với 

các nội dung: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng bộ 

Khối DNTW; kết quả bước đầu thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đang rủy với cơ 

quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; dự thảo Quy định của Bộ Chính trị 

về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý 

cán bộ. 

Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024  

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Đại hội lần 

thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

5 năm qua (2014 – 2019), Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan đã bám sát chương trình công tác đề ra, chủ 

động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng thiết thực, đạt chất 

lượng, hiệu quả cao, tiêu biểu như phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ 

quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công 

chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Qua việc tham gia các phong trào thi đua, hằng năm, 

nhiều cán bộ, công chức, người lao động đã tích cực cải tiến lề lối, tác phong làm việc hiệu quả, được nhận 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được các cấp khen 

thưởng. 

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp Trung ương đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chung sức, đồng lòng phấn 

đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và tổ chức Công đoàn Cơ 

quan Đảng ủy Khối vững mạnh. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối 

nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 8 đồng chí.  

Ghi nhận những thành tích nổi bật của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 10 cá nhân; 

tặng Cờ thi đua dẫn đầu của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn Cơ quan Đảng 

ủy Khối. 
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Hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội Quý II/2019 

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban 

công tác tư tưởng và dư luận xã hội thường kỳ Quý II/2019. 

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP thông tin về đánh giá tác động của 

việc Mỹ áp thuế chống lẩn tránh đối với sản phẩm thép các bon chống ăn mòn và thép cán nguội của Việt 

Nam sử dụng nguyên liệu thép cán nóng nhập khẩu từ Đài Loan và Hàn Quốc; đại diện Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam thông tin về một số vấn đề đang được dư luận quan tâm trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, cung 

ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống. 

Tại Hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối đã trao đổi, cung cấp thông tin về những khó 

khăn, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công nhân viên và người lao động của một số đơn vị, doanh nghiệp 

trong Khối khi thực hiện Hướng dẫn số 17-HDĐ/BTCTW ngày 5/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về 

thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức 

năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; phản 

ánh những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua. 

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019 

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, 

ngày 18/7/2019, tại tỉnh Nghệ An, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Vụ 

Kiểm tra tài chính (UBKTTW) và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối DNTW.  

Vụ Kiểm tra tài chính là vụ chuyên đề có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương  

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tài chính đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ tháng 6/2017 được 

UBKTTW giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo dõi địa bàn. Theo đó, địa bàn được phân công phụ trách 

của Vụ Kiểm tra tài chính hiện nay gồm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng bộ Khối Doanh 

nghiệp Trung ương và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối (13 tập đoàn, tổng công ty và 07 ngân hàng 

khối Trung ương).  

Kết luận hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 

yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát 

năm 2019 đã đề ra, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, lựa chọn đúng đối tượng, nội dung tập trung vào 

những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm như: công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai, tài 

chính, đầu tư xây dựng cơ bản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn tại doanh nghiệp. Vụ Kiểm 

tra Tài chính (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp Trung ương về công tác nắm tình hình địa bàn và việc phát hiện, kiểm tra, xử lý các khuyết 

điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phân cấp của Đảng ủy Khối. 

Tập huấn kỹ năng, phương pháp viết bài tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2019 

Sáng 30-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn 

kiến thức, kỹ năng, phương pháp viết bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm 
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vàng) lần thứ IV - năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Thường trực các đảng ủy cấp trên cơ sở; 

cán bộ được phân công làm công tác tuyên giáo, truyền thông; đại diện các báo, tạp chí, trang tin nội bộ của 

Cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.  

Hội nghị đã nghe ThS. Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng (Cơ quan thường trực Giải 

Búa liềm vàng) giới thiệu về Giải và trao đổi kiến thức về Đảng, công tác xây dựng Đảng và hướng dẫn 

những kỹ năng, phương pháp sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng nói chung và tham gia Giải Búa liềm 

vàng nói riêng.  

Triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã 

thành lập  Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng để lựa chọn, trao giải cho các tác giả, nhóm tác 

giả có tác phẩm xuất sắc và tập thể tổ chức thực hiện tốt Giải Búa liềm vàng, động viên phóng viên, biên tập 

viên, cộng tác viên và cán bộ, đảng viên, người lao động viết bài, sáng tác các tác phẩm tham dự Giải, góp 

phần vào thành công của Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019. 

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW 

Ngày 30/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ 

nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.  

Tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Đảng ủy Khối đã trao Quyết định số 1826-QĐ/ĐUK, ngày 26/7/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 

ương về việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thanh Liêm - Trưởng Phòng Tổ chức và Cán bộ Ban Tổ chức Đảng 

ủy Khối, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối kể từ ngày 01/8/2019, thời hạn bổ nhiệm là 05 

năm.  

EVN: 6 tháng cuối năm sẽ đưa vào vận hành 1.480 MW nguồn điện 

Cùng với việc đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành các giải pháp, chính sách nhằm tháo gỡ 

vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực đẩy nhanh công 

tác đầu tư xây dựng các công trình theo kế hoạch năm 2019, đặc biệt các công trình phục vụ cấp điện mùa 

khô, các công trình phục vụ truyền tải. Tổng công suất các nguồn điện bổ sung được đưa vào phát điện 6 

tháng đầu năm 2019 là 4.753 MW, trong đó chủ yếu là các dự án điện mặt trời với 4.397 MW. Tính đến cuối 

tháng 6/2019, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn quốc đã đạt 53.326 MW.  

Về lưới điện, trong 6 tháng đầu năm 2019, EVN và các đơn vị đã hoàn thành đóng điện 57 công trình lưới 

điện 110 - 500 kV, gồm: 1 công trình 500 kV, 10 công trình 220 kV và 46 công trình 110 kV.  Trong thời gian 

này có 72 công trình lưới điện 110 – 500 kV cũng được khởi công xây dựng, bao gồm 3 công trình 220 kV và 

69 công trình 110 kV. 

Với mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phục vụ đời sống, sản 

xuất và sinh hoạt của nhân dân, 6 tháng cuối năm 2019, EVN tiếp tục tập trung bám sát tình hình phụ tải, điễn 

biến thời tiết, thủy văn để huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống nhằm vận hành an toàn, ổn định 

http://doanhnghieptrunguong.vn/giai-bua-liem-vang/201908/dang-uy-khoi-thanh-lap-ban-to-chuc-ban-giam-khao-giai-bua-liem-vang-lan-thu-iv-nam-2019-5643893/
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hệ thống điện và thị trường điện. Phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành 3 dự án với tổng công suất 1.480 

MW. 

Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất 

Bắt đầu từ 1/8, một loạt các ngân hàng lớn hạ lãi suất cho vay khoảng 0,5%/năm. Việc giảm lãi suất áp dụng 

cho các khoản vay mới thuộc các lĩnh vực ưu tiên và các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Cụ thể, từ nay đến cuối năm 2019, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 

(Techcombank) sẽ điều chỉnh giảm mức trần lãi suất cho vay đối với các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Vietcombank áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở mức tối đa là 5,5%/năm, giảm 

1,0%/năm so với mức quy định của NHNN. BIDV áp dụng biểu lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ở 

mức không quá 5,5%/năm. VietinBank giảm 0,5%/năm sàn lãi suất cho vay VND ngắn hạn. Agribank cũng 

giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với 5 lĩnh vực ưu tiên so với mặt bằng hiện tại (thấp hơn 

0,75-1%/năm so với trần quy định của NHNN). 

Đây là lần thứ 2 trong năm 2019, các ngân hàng giảm lãi vay để hỗ trợ doanh nghiệp. Đầu năm, các ngân 

hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank đã thực hiện giảm 0,5%/năm lãi 

suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên.  

Đảng bộ Khối DNTW phát huy truyền thống đạo lý Uống nước nhớ nguồn 

* Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 72 

năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), từ ngày 18-21/7/2019, Đảng ủy, Công đoàn Cơ 

quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Chương trình Về nguồn, ôn lại truyền thống, 

tham quan các khu di tích lịch sử cách mạng tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.  

Tham gia Chương trình có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối, cùng tập thể cán 

bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.  

Đoàn đã đến thăm, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) - quê hương của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình); dâng hương tưởng niệm các Anh 

hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị); các Khu 

di tích lịch sử Truông Bồn (Nghệ An) và Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).  

* Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), 40 năm cuộc chiến đấu bảo 

vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc (1979 - 2019), ngày 24 và 25/7/2019, Đoàn Thanh niên Khối Doanh 

nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và Lễ 

thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.  

Đây là nơi yên nghỉ của các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 

của Tổ quốc năm 1979. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thăm, tặng 
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30 suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đối tượng chính sách tại huyện Văn Lãng và thành phố 

Lạng Sơn; khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại 

huyện Văn Lãng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 bà con nhân dân tại huyện Văn Lãng và xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn; hỗ trợ 20 tấn xi măng xây dựng Trường Mầm non xã Cốc Mặt, huyện Tràng Định; 

khánh thành sân chơi thiếu nhi tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng.  

* Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh - Xã hội 

tỉnh tổ chức buổi lễ trao tặng quà tri ân tới 45 Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Quảng Trị. 

Để góp phần trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, cách mạng và xây dựng quê hương cách mạng Quảng Trị, 

đầu năm 2019, Tổng công ty HUD đã hỗ trợ 1 tỷ đồng cùng với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 

xây dựng tuyến đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Tiếp tục chuỗi các hoạt động tri ân nhân 

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ tại Quảng Trị, Tổng công ty HUD đã trao tặng quà tri ân đối với 45 

Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh. 

III - TIN THAM KHẢO 

Đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường trong nước, thâm nhập sâu thị trường quốc tế 

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” (Cuộc Vận động) tổ chức sáng 2/8, tại Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, 

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp đã tích cực, chủ động quán triệt, vận động 

các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, góp phần phát huy mạnh mẽ lòng yêu 

nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; sản xuất ra 

nhiều hàng Việt có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.  

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh việc 

đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, để người tiêu dùng trong nước tin và yêu thích 

dùng hàng Việt, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh các doanh nghiệp, người sản xuất cần không ngừng đổi 

mới, triệt để ứng dụng khoa học - công nghệ; khơi dậy bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo của người Việt Nam trong 

sản xuất, kinh doanh; chú trọng xây dựng thương hiệu hàng Việt, phấn đấu hàng hóa Việt Nam phải đảm bảo 

các điều kiện về bảo vệ môi trường, an toàn, chất lượng cao, giá thành hạ, tính cạnh tranh lớn, chinh phục 

được người tiêu dùng Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường trong nước, thâm nhập sâu vào thị trường quốc tế. 

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm 

Ngày 26/7, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm 

và sự tác động tới tăng trưởng chung của cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý một số giải pháp như 

tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản mặc dù tổng vốn đầu tư xã hội vẫn tăng cao hơn 

cùng kỳ năm ngoái. Phải tháo gỡ khó khăn cho sản xuất; tiếp tục thu hút đầu tư và áp dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ mạnh mẽ hơn. Một số công trình, dự án hạ tầng bức xúc cần tiếp tục được tháo gỡ kịp thời hơn, 

trong đó có lĩnh vực điện, không được để thiếu điện trong thời gian tới, nhất là khu vực phía nam khi Thủ 
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tướng và tập thể Chính phủ đã thảo luận nhiều lần về vấn đề này, đưa ra các giải pháp, cơ chế đặc biệt để 

bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh. 

Cùng với việc thúc đẩy các dự án hạ tầng quan trọng khác, đặc biệt là hạ tầng giao thông, Thủ tướng lưu ý 

vấn đề bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Ghi nhận các ý kiến về cơ chế điều hành vùng, Thủ tướng 

cho biết Chính phủ sẽ có giải pháp tháo gỡ về vấn đề này.  

Đạm Cà Mau cán mức 6 triệu tấn ure  

Ngày 29/7, Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM) chính thức cán mốc sản lượng sản xuất 6 triệu 

tấn ure sau 8 năm vận hành, tương đương 120 triệu bao đạm Cà Mau đã đến được với bà con nông dân. Đây 

là dấu ấn chứng minh sự trưởng thành và nỗ lực của người lao động trong việc vận hành, bảo dưỡng nhằm 

bảo đảm Nhà máy Đạm Cà Mau, khẳng định sự đóng góp của DMC trên hành trình phát triển bền vững cho 

nông nghiệp Việt Nam. Con số 6 triệu tấn này càng có ý nghĩa hơn nữa khi tiết kiệm cho đất nước hơn 1 tỷ 

USD nếu phải nhập khẩu phân bón từ bên ngoài.  

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI  

Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản. 

Theo Nghị định này, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định bằng tỷ lệ giá trị quặng 

nguyên khai của khu vực khoáng sản được phép khai thác. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở 

Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận, kiểm tra, tổ chức tính, thẩm định và trình Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền cấp 

phép khai thác khoáng sản. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2019; Nghị định số 203/2003/NĐ-

CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền khai thác khoáng sản sẽ hết 

hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2019 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng 04 chỉ tiêu cán bộ, công chức năm 2019. Các 

vị trí tuyển dụng gồm: 01 Phó trưởng phòng Văn phòng đại diện miền Nam; 01 chuyên viên làm công tác tổng 

hợp tại Văn phòng Đảng ủy Khối; 01 chuyên viên làm công tác tổ chức tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; 01 

Chánh Văn phòng Đoàn Khối. 

Đảng ủy Khối thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-

năm 2019 

Thực hiện Kế hoạch số 71 - KH/ĐUK, ngày 24/07/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc 

Tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019; Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ 

IV - năm 2019. 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

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

http://doanhnghieptrunguong.vn/upload/others/201908/37581_67.signed.pdf
http://doanhnghieptrunguong.vn/thong-in-tuyen-dung-can-bo-cong-chuc/201907/dang-uy-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-tuyen-dung-can-bo-cong-chuc-nam-2019-5643001/
http://doanhnghieptrunguong.vn/van-ban-chinh-sach-moi/201904/ke-hoach-cua-dang-uy-khoi-tham-gia-giai-bua-liem-vang-lan-thu-iv-nam-2019-5630540/
http://doanhnghieptrunguong.vn/giai-bua-liem-vang/201908/dang-uy-khoi-thanh-lap-ban-to-chuc-ban-giam-khao-giai-bua-liem-vang-lan-thu-iv-nam-2019-5643893/

