
 

 

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

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

* Ngày 30/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 

2/9/2019). 

Đọc Diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là 

một nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà tổ chức thiên tài, đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng 

trong sáng và đẹp đẽ. Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân 

dân. Người là biểu tượng, là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng "cần kiệm, liêm chính, chí công vô 

tư". Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí 

Minh - thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta. 

50 năm qua, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người, kế 

tục trung thành sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã cống hiến và hy sinh trọn đời. 50 năm thực hiện Di 

chúc là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo, khẳng 

định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng, kiên định con 

đường cách mạng mà Đảng ta, nhân dân ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 

* Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 1/9, Ban Tuyên giáo Trung ương 

phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình trực tiếp "Bài ca kết đoàn" tại 4 điểm 

cầu: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Quốc học 

Huế (Thừa Thiên - Huế) và Khu di tích Kim Liên (Nghệ An), là những địa danh gắn bó với cuộc đời và 

sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Với 4 chương: "Đoàn kết để thống nhất đất nước", "Đoàn kết để phát triển đất nước", "Trong sạch để giữ khối 

đại đoàn kết" và "Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc", cầu truyền hình "Bài ca kết đoàn" là chương trình giao 

lưu văn hóa, nghệ thuật đưa người xem tiếp cận nhiều cung bậc cảm xúc, để thấm thía hơn những lời dặn 

của Bác trước lúc đi xa. Trong chương trình còn có các phóng sự truyền hình được thực hiện khắp mọi miền 
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đất nước, gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử, truyền tải những câu chuyện ý nghĩa về sức mạnh đại đoàn kết 

dân tộc, về thành quả và cả những trăn trở tồn tại sau hành trình 50 năm thực hiện những di nguyện cháy 

bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình không chỉ gây xúc động với người xem ở các điểm cầu, mà 

còn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. 

* Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 

05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính của Trung ương tại phòng họp 

Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội và 792 điểm cầu ở địa phương. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 

mong muốn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả nước sẽ tiếp tục 

đi vào chiều sâu, tạo phong trào thiết thực, hiệu quả cụ thể, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

* Tại buổi Giao lưu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

diễn ra sáng 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các tổ chức đảng, các cấp chính 

quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.  

* Ngày 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 

ương và Tạp chí Cộng sản đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Noi gương Chủ tịch Hồ 

Chí Minh". Hội thảo là sự thể hiện lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ 

quan Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương, luôn hướng 

về Bác, nguyện học tập, làm theo và noi gương Bác. Đây còn là dịp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương 

người tốt, việc tốt trong xã hội, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, người lao động trong học tập, làm theo, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.  

* Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và Sơ kết 3 năm thực Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  

Tại Cuộc thi, 181 thí sinh đến từ 21 chi/đảng bộ trực thuộc đã thể hiện xuất sắc nhất các nội dung thi của đơn 

vị mình. Trước đó, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thành kính tổ chức lễ báo công Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng công ty bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính dâng 

Bác những thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua. 

* Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến tới 118 điểm cầu tại 

các đơn vị trực thuộc EVN, nghiên cứu, học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Năm 2019, EVN tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 

21/12/2019). Ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, và lời dạy của Người đối với cán bộ, công nhân 
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ngành Điện năm xưa, để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng 

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần đảm 

an ninh năng lượng quốc gia, đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đáp ứng yêu cầu về năng 

lượng cho phát triển đất nước theo di nguyện của Người. 

Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới 

Ngày 13/8, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư 

để cho ý kiến về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và 

Đại hội XIII của Đảng.  

Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của 

Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng 

theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng 

cấp bậc hàm, chỉ định, giới thiệu, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ phải căn cứ 

vào tiêu chuẩn, điều kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm...), quy trình, chế độ, chính sách theo đúng quy 

định hiện hành; Phải tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp 

ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh 

đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo 

đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định 

theo đa số. 

Thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì cộng đồng bền vững  

Tham dự Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng lần thứ 40 Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40), 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định những cam kết của Quốc hội Việt Nam thể hiện luôn là 

thành viên tích cực và có trách nhiệm của AIPA. Cụ thể: ủng hộ các sáng kiến của ASEAN về thúc đẩy liên 

kết khu vực toàn diện và phát triển bền vững, trong đó có bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

chống rác thải nhựa, rác thải biển; Thúc đẩy hài hòa hóa pháp luật hoặc công nhận lẫn nhau về pháp lý nhằm 

phục vụ cho việc triển khai hiệu quả các kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN gồm 3 trụ cột với 

tầm nhìn 2025; Tăng cường hợp tác về công nghệ thông tin trong ASEAN, khu vực và toàn cầu để tranh thủ 

nguồn lực, sự hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ, tài chính nhằm nâng cao năng lực quốc gia thích ứng thời đại 

cách mạng công nghiệp 4.0, thu hẹp khoảng cách số và ứng phó với các thách thức an ninh mạng. 

Tại Lễ bế mạc, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch AIPA 40 - ông Chuan Leekpai đã bàn giao 

chức Chủ tịch AIPA cho Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đảm nhận chức Chủ tịch AIPA 41. 

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

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 8/2019 

Ngày 19/8/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ 

tháng 8/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối 

chủ trì Hội nghị.  
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Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cho ý kiến đối với các nội dung: Tờ trình 

xin ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X; tờ 

trình bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra và kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của các Đảng ủy: 

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tờ 

trình cho thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các Đảng ủy: Tập đoàn Bảo Việt, Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam; tờ trình về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm nhân sự của 

các Đảng ủy: Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; tờ trình về việc xây dựng 

Báo cáo tổng kết việc thực hiện phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc; việc đề nghị xem xét kết nạp 

quần chúng có vấn đề về lịch sử chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW; tham gia ý kiến vào Báo cáo tổng kết 

việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; các tờ trình về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với các tổ 

chức đảng, đảng viên tại các Đảng ủy: Cơ quan Đảng ủy Khối, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, 

Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam; tham gia 

ý kiến trực tiếp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và 

cho ý kiến một số nội dung khác. 

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 

ương 

Sáng 2/8/2019, tại Hà Nội, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân 

Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý 

luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII làm Trưởng 

đoàn, đã làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 

ương báo cáo về thực trạng, kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng 

Đảng của các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng 

nhấn mạnh, cần phải có đánh giá khách quan, khoa học và căn cứ thực tiễn về hoạt động của doanh nghiệp 

nhà nước để sắp xếp, nâng cao hiệu quả lao động trong điều kiện mới là phát triển nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, tìm ra nguyên nhân, đề xuất định hướng và nghiên cứu giải 

pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Đoàn công tác ghi 

nhận những kiến nghị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để báo cáo với Tiểu ban Văn kiện Đại hội 

XIII của Đảng. 

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 

Trung ương lần thứ III 

Sáng ngày 20/8, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần 

thứ III đã tiến hành họp phiên thứ nhất. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương 

Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp.  

Tại phiên họp thứ nhất, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: kế hoạch hoạt động của 

Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

quyết định nguyên tắc, chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban; quyết định thành lập 
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tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 

2025.  

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 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" và hướng dẫn của 

Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 

địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối DNTW) gồm 14 đồng chí, thành lập Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo gồm 

6 đồng chí. Hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký của các đảng ủy trực thuộc. 

Tại phiên họp thứ nhất (ngày 02/8), các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 35; Chương trình công tác 5 tháng 

cuối năm 2019.  

VNA khai thác tàu bay Boeing lớn nhất 

Chiều 20/8, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines (VNA) đã chính thức khai thác thương mại 

với tàu bay Boeing 787-10, loại máy bay hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam 

hiện nay. Boeing 787-10 có không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn 

LED, độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách. Chiếc máy bay thế hệ mới còn 

đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi 

ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước. 

EVN thu 219 tỷ đồng từ thoái vốn tại EVN Finance 

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Điện lực (EVN) thu được hơn 219 tỷ 

đồng từ phiên đấu giá thoái vốn cổ phần sở hữu tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance). Theo 

đó, số lượng cổ phần EVN thoái vốn là 18,75 triệu cổ phần (187,5 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 7,5% 

vốn điều lệ do EVN sở hữu tại EVN Finance với mức giá khởi điểm 13.480 đồng/cổ phần. 

Tại phiên đấu giá, có 2 nhà đầu tư là cá nhân đặt mua thành công 16,25 triệu cổ phần. Giá đấu thành công cổ 

phần EVN Finance là 13.480 đồng/cổ phần. Như vậy, sau thoái vốn, EVN thu về hơn 219 tỷ đồng.  

Tập đoàn cũng thực hiện thoái, giảm vốn tại 2 doanh nghiệp trong tổng số 6 doanh nghiệp thuộc diện thoái 

vốn theo Quyết định số 852/QĐ-TTg, thu về hơn 296 tỷ đồng, cao hơn giá trị sổ sách gần 63 tỷ đồng. Hiện 

EVN đang tích cực triển khai thoái vốn tại các doanh nghiệp còn lại, với mục tiêu sẽ cơ bản hoàn thành công 

tác thoái vốn trong năm 2019. 

VNPT khánh thành nhà máy sản xuất sợi quang đầu tiên tại Đông Nam Á 

Sáng 15/8, tại Bắc Ninh, Công ty Postef (thuộc Tập đoàn VNPT) đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất 

sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang, đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á sản 

xuất được vật liệu này. Với tổng số vốn đầu tư lên tới 380 tỷ đồng, nhà máy có diện tích gần 5ha với công 

suất thiết kế 3,2 triệu km sợi quang/năm, được trang bị thiết bị hiện đại, tự động hóa và công nghệ mới nhất 

thế giới. Đây cũng là nhà máy đầu tiên của Postef áp dụng mô hình sản xuất thông minh, xưởng thông minh 

và đạt mục tiêu nhà máy thông minh vào năm 2020. Với mức độ tự động hóa và độ chính xác cao, việc sử 
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dụng hệ thống trang thiết bị, công nghệ của các đối tác hàng đầu Mỹ, châu Âu, cùng với việc sử dụng nguyên 

liệu Preform của Nhật Bản, Postef tự tin sản xuất ra các loại sợi quang tốt nhất khu vực và thế giới.  

Việc nhà máy sản xuất sợi quang đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là nhà máy sản xuất sợi thủy tinh 

đầu tiên phục vụ cho việc sản xuất cáp quang của Tập đoàn VNPT, giúp VNPT hoàn thành mục tiêu làm chủ 

công nghệ, chủ động trong sản xuất và sử dụng sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin thay vì phải nhập 

hoàn toàn từ nước ngoài. Đồng thời hướng tới xuất khẩu sợi quang sang một số thị trường mà Tập đoàn 

VNPT đang đầu tư, kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á như Myanmar, Lào, Campuchia… 

Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019 

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 20 năm chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè (1999-2019), Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức 

tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019; trao giải Cuộc thi “Thanh niên với Đảng” và Tuyên 

dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2017-2019. 

Với chủ đề “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp và tình 

nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã phát huy thế mạnh của tuổi trẻ xung kích 

thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, ứng dụng khoa học 

hiện đại vào quy trình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thanh niên công nhân nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay 

nghề, đẩy mạnh phong trào tình nguyện tại chỗ và hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn trong cả nước. Kết 

thúc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã trao bằng khen cho 15 

tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch và 10 công trình Thanh niên “Làm theo lời Bác”.  

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và lịch sử chính trị - văn hóa của đất nước, chào mừng Đại hội 

Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thường trực Đoàn Khối đã phát động 

trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến 

“Thanh niên với Đảng”. Qua 20 ngày thi đấu sôi nổi, toàn Khối đã có 6.806 thí sinh tham gia với 12.190 lượt 

bài thi. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức tuyên dương 25 đồng chí Bí thư Chi đoàn tiêu 

biểu giai đoạn 2017 – 2019, đại diện cho hơn 3.500 Bí thư Chi đoàn trong toàn Khối.  

III - TIN THAM KHẢO 

Doanh nghiệp nhà nước đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Đắk Lắk 

Ngày 16/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

(UBQLV) và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, do đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương 

Đảng, Chủ tịch UBQLV làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk về tình hình 

hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

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

Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, UBQLV và Đảng ủy Khối DNTW đã có sự phối 

hợp trong lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp, cơ 

cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của các doanh 

nghiệp; lãnh đạo các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối triển khai công tác xây dựng 
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Đảng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong 

doanh nghiệp nhà nước.  

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hoàng 

Anh - Chủ tịch UBQLV đề nghị tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện các giải pháp phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp, 

góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. 

Xây dựng trục liên thông văn bản điện tử với doanh nghiệp 

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc sẽ cùng nhau xây dựng trục 

liên thông văn bản điện tử. Qua đó, tích hợp dữ liệu và số hóa các hoạt động quản lý điều hành của ủy ban 

với doanh nghiệp, theo đúng yêu cầu, chỉ đạo và định hướng của Chính phủ. Mỗi doanh nghiệp sử dụng nền 

tảng công nghệ khác nhau, nên rất cần thiết phải xây dựng trục tích hợp dữ liệu để đảm bảo sự đồng bộ 

nhằm chia sẻ thông tin, báo cáo phục vụ công việc. Các doanh nghiệp sẽ liên thông qua trục với Uỷ ban để 

kết nối các bộ, ngành, địa phương thông qua trục liên thông văn bản quốc gia. Do đó, doanh nghiệp cần khẩn 

trương đầu tư nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản, đáp ứng yêu cầu chuẩn dữ liệu theo quy 

định.  

Tới đây, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu giữa các 

hệ thống thông tin của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với 19 tập đoàn, tổng công ty trực 

thuộc với nhau và có thể kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia. 

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt ký kết mở rộng hợp tác với Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức  

Ngày 14/08/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt & Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ký kết thỏa 

thuận hợp tác bảo lãnh viện phí với mong muốn đem lại những quyền lợi gia tăng giá trị lợi ích tới khách hàng 

và thị trường, đồng thời thúc đẩy bước tiến mới trong tiến trình hợp tác bền vững của 2 đơn vị.  

Với sự hợp tác này, Bảo hiểm Bảo Việt và Bệnh viện Việt Đức tiến thêm một bước trong mối quan hệ bền 

vững, hiệu quả thông qua việc mở rộng liên kết bảo lãnh với phạm vi toàn viện gồm cả nội trú và ngoại trú, 

trong đó bảo lãnh khám ngoại trú tại khu khám theo yêu cầu và nằm viện dịch vụ tại các khoa. Khách hàng sẽ 

được lựa chọn những chương trình bảo hiểm phù hợp với các quyền lợi bảo hiểm đa dạng và phong phú tùy 

thuộc theo nhu cầu và khả năng tài chính ví dụ như: Bảo hiểm điều trị nội trú, ngoại trú do ốm, bệnh, tai nạn, 

sinh mạng, tai nạn cá nhân với mức trách nhiệm lên đến hàng tỷ đồng VNĐ/người/năm. 

PV GAS vào nhóm 50 công ty niêm yết tốt nhất 

Vừa qua, Tạp chí Forbes Việt Nam đã vinh danh và trao chứng nhận cho 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 thuộc 12 lĩnh vực và Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS (mã 

chứng khoán: GAS) đã được nhận chứng nhận này. “50 công ty niêm yết tốt nhất” do Forbes Việt Nam xếp 

hạng là danh sách công ty đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất năm 2018, thông qua các chỉ số tài chính được 

công bố, bao gồm các công ty niêm yết tại sở Giao dịch TPHCM (HSX) và sở Giao dịch Hà Nội (HNX).  

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, năm 2018, 50 công ty trong danh sách đạt 127.530 tỉ đồng lợi nhuận sau 

thuế, tăng 19,2%. Tổng giá trị vốn hóa 50 công ty đạt 94 tỉ đô la Mỹ, tương đương 63% vốn hóa hai sàn niêm 
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yết vào trung tuần tháng 5/2019. Theo dữ liệu của Forbes Việt Nam, nhóm các công ty dẫn đầu đều có mức 

tăng trưởng ấn tượng. Các công ty trong danh sách phần lớn là các công ty đầu ngành hoặc đã xác lập được 

lợi thế cạnh tranh trong ngành, được phân theo từng nhóm lĩnh vực. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh sách 

thuộc về các ngành bất động sản- xây lắp, logistics, dịch vụ tài chính, nguyên liệu, bán lẻ… Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam cũng trở lại vị thế cao khi có tới 5 đơn vị thành viên được nêu tên trong Danh sách của Forbes’s 

Top50. Liên tiếp lần thứ 7, PV GAS được Forbes đánh giá cao trong các doanh nghiệp hiệu quả nhất Việt 

Nam, có sự nghiệp phát triển bền vững. 

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI  

93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh 

nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến 

hết năm 2020.  

Cụ thể, có 4 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên gồm: 1- 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 2- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - 

Công ty mẹ; 3- Tổng công ty Lương thực miền Bắc; 4- Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản. 

Có 62 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, 

có 27 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm 

giữ cổ phần.  

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập 

đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện cổ phần hóa (hoàn thành công bố giá 

trị doanh nghiệp) đúng kế hoạch; xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau 

khi cổ phần hóa đảm bảo phù hợp với tiêu chí quy định. Định kỳ hàng quý và trước ngày 30/9/2020 báo cáo 

kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi 

mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công 

ty chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành cổ phần hóa theo đúng tiến độ quy định. 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 
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