
 

 

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

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương 

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 

2019 và thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị, đồng chí 

Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong 

thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019. Trong đó, đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt 9 

nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác quân sự, quốc phòng. Năm 2020, nhiệm 

vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra yêu cầu mới. Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh 

đạo năm 2020 của Quân ủy Trung ương; chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, 

kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động 

bất ngờ. 

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cần chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng đáp ứng yêu 

cầu tác chiến trong điều kiện mới. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ 

vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn trọng điểm, chiến lược; bảo đảm an toàn hoạt động kinh 

tế biển; sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống; tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 

tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố môi trường. Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành 

Trung ương triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ, về quản lý, sử dụng đất quốc 

phòng; xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; làm tốt công tác 

giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII) và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Quân ủy Trung ương, Bộ 

Quốc phòng chỉ đạo chuẩn bị thật tốt mọi mặt, nhất là báo cáo chính trị và nhân sự tham gia cấp ủy; tổ chức 

thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng. 

Bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

Chiều 27/11, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc Kỳ họp thứ 8 sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả. 

Qua xem xét, thảo luận một cách kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 11 Luật, Bộ luật, 17 Nghị quyết với sự 

đồng thuận cao và cho ý kiến 10 dự án luật khác. Các luật, nghị quyết được thông qua là những cơ sở pháp 
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lý quan trọng tiếp tục góp phần tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế; xây dựng quan hệ 

lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định; đẩy mạnh cải cách bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả hơn; cải cách chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân. 

Trước diễn biến trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, trong đó có tình hình phức tạp ở Biển Đông, 

Quốc hội yêu cầu tiếp tục chủ động theo dõi sát tình hình thực tiễn để kịp thời có giải pháp ứng phó phù hợp 

với những vấn đề phát sinh; kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích của quốc gia, dân 

tộc.  

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi, 

đánh giá cao cả về nhóm vấn đề được lựa chọn, chất lượng chất vấn cũng như các phần trả lời chất vấn. Tại 

kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính 

phủ; thực hiện giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy 

giai đoạn 2014-2018” 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự 

kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội rất quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, 

các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; chú 

trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; nghiên 

cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân để có giải pháp thiết thực hơn 

nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý. Đồng thời, cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ 

để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của Đảng, 

Nhà nước, đạt nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị 

các vị đại biểu Quốc hội kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm 

hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, với Chính phủ, các cơ 

quan hữu quan và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu nhân dân. 

Đưa quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc lên tầm cao mới 

Từ ngày 26-28/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm chính 

thức Hàn Quốc, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao 

Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất theo lời mời của Tổng thống Moon Jae-in. Chuyến thăm của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện, kết quả chuyến thăm tạo tiền 

đề quan trọng để hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược phát triển lên tầm cao mới.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh hợp tác kinh tế là trụ cột và động lực 

cho sự phát triển chung của quan hệ song phương, nhất trí nỗ lực đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại 

song phương lên 100 tỷ USD trong năm tới. Trên tinh thần đối tác tin cậy cao, hai bên đã thống nhất đẩy 

mạnh hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và mở rộng hợp tác về lao động, đào tạo, văn hóa, khoa 

học công nghệ, du lịch... Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an 

toàn và tự do hàng hải, hàng không và giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông của Việt Nam bằng 

biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.  
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Dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, Thủ tướng đã gợi mở một số định 

hướng hợp tác quan trọng cho 30 năm tiếp theo giữa ASEAN và Hàn Quốc. Trong lĩnh vực kinh tế, ASEAN và 

Hàn Quốc nhất trí phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều đạt 200 tỷ USD vào năm 2020; phối hợp đề 

cao tự do hóa, liên kết kinh tế và nỗ lực ký kết Hiệp định  CEP trong năm 2020. 

Dự Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh đến ba mục tiêu chính mà hợp 

tác Mekong-Hàn Quốc cần hướng đến là:  Củng cố môi trường hoà bình khu vực; phát triển kinh tế lấy người 

dân làm trung tâm, đổi mới – sáng tạo làm động lực chính; và tăng trưởng kinh tế song hành với bảo vệ môi 

trường và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên. Thủ tướng và lãnh đạo các nước Mekong-Hàn Quốc đã nhất trí thiết 

lập Quan hệ đối tác vì người dân, thịnh vượng và hòa bình giữa các nước Mekong-Hàn Quốc, đồng thời nâng 

cấp hợp tác lên cấp thượng đỉnh. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc 

lần thứ hai tại Việt Nam trong năm 2020.  

Có thể nói, với 30 hoạt động song phương và đa phương tham dự 2 hội nghị cấp cao và thăm chính thức Hàn 

Quốc, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tạo động lực mới trong quan hệ Việt 

Nam-Hàn Quốc, góp phần đưa hợp tác ASEAN-Hàn Quốc lên tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định, phát triển 

của khu vực và trên thế giới. 

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

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 11/2019 

Ngày 23/11, tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 

đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung 

ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW. 

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Tổng kết, trao giải và khen thưởng đối với tác phẩm, 

tập thể tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2019; về việc kiện toàn cán bộ chủ chốt, bổ sung nhân sự Ủy viên 

Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tại một số đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối; việc ban hành 

hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III… 

Thảo luận và cho ý kiến đối với một số nội dung khác. 

* 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 làm Trưởng đoàn đã có buổi làm 

việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối đã thông tin về tình hình, hoạt động 

của Đảng bộ Khối DNTW trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tạo điều kiện 

thuận lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đang 

đứng chân trên địa bàn tỉnh. 

Nhân dịp này, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã tài trợ tỉnh Đắk Lắk 50 căn nhà cho người nghèo 

và 1.000 tấn xi măng, trị giá 4 tỷ đồng; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tài trợ 2 tỷ đồng để 

thực hiện công tác an sinh xã hội; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tặng 10 căn nhà Tình nghĩa trị giá 
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500 triệu đồng; Tổng Công ty Xi măng Việt Nam tặng huyện Cư M’gar và Ea Súp, mỗi địa phương 50 triệu 

đồng và 1.000 tấn xi măng, tặng huyện Krông Năng 50 triệu đồng và 2.000 tấn xi măng. 

Quán triệt, triển khai, hướng dẫn các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối về Đại 

hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025) 

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, hướng 

dẫn các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 

2025) và các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng tới các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng 

bộ Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy trực thuộc 

và cán bộ, chuyên viên tham mưu thực hiện công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trực 

thuộc.  

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai các nội dung: 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; Hướng 

dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-

CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng 

bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (nhiệm kỳ 2020 - 

2025). Đồng thời quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực 

và chống chạy chức chạy quyền; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung 

ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá 

nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 84-KH/ĐUK, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá 

nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.  

Triển khai Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và tập huấn nghiệp vụ công tác lưu trữ 

Ngày 26/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật Nhà 

nước và triển khai một số văn bản mới của Trung ương về công tác lưu trữ và lập hồ sơ công việc, hồ sơ đại 

hội cho cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trao đổi những 

nội dung cơ bản về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 6 (ngày 15/11/2018). Luật gồm 5 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/7/2020; trong đó, một số quy định liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời 

hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2019. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định còn nguyên giá 

trị của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 và bổ sung những quy định mới phù hợp với thực tiễn 

bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.  

Với nội dung mới về lập hồ sơ và nộp hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp, báo cáo viên đến từ Cục Lưu trữ, Văn 

phòng Trung ương Đảng nêu rõ yêu cầu, trách nhiệm, phân công lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội. Nội 

dung, phương pháp lập hồ sơ đối với tài liệu hình thành trong quá trình chuẩn bị và phục vụ đại hội thực hiện 

theo Hướng dẫn số 17-HD/VPTW, ngày 16/12/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp 

lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 
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Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ 

Chính trị 

Ngày 29/11/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề, 

cập nhật kiến thức các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về 

“một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” bằng hình thức 

trực tuyến tại 3 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) với sự tham gia của hơn 800 cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ 

Khối.  

Truyền đạt nội dung thông tin chuyên đề, TSKH Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội cho biết, trong 

những năm gần đây một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến Cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng này mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra không ít thách 

thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các 

cấp, các ngành đẩy mạnh việc ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu 

nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngày 

27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động 

tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết nêu rõ: Chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan 

trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc 

tế sâu rộng. Đồng thời, cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của Cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ 

trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Với mong muốn đem lại cách nhìn khái quát, cụ thể để các cán bộ, đảng viên nắm rõ hơn nội hàm, khái niệm, 

bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như những nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị đang 

thực hiện, đồng chí Phan Xuân Dũng cho rằng, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh 

nghiệp Trung ương đã, đang và sẽ tích cực khai thác những lợi thế, đồng thời chủ động khắc phục những khó 

khăn, thách thức, góp phần hiện thực hóa các cơ hội do Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại đối 

với sự phát triển của đất nước.  

Phát triển ngành cao su hiệu quả, bền vững 

Sau hơn 100 năm phát triển, ngành cao su hiện đang là một trong những ngành sản xuất nông lâm nghiệp 

quan trọng của Việt Nam, cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, với nhiều biến 

động từ tình hình thế giới, ngành cao su ở nước ta đang gặp nhiều khó khăn và thách thức. Nhằm phát triển 

ngành cao su theo hướng hiệu quả, bền vững tới năm 2030 và xác định tầm nhìn cho những năm tiếp theo, 

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tập đoàn Công 

nghiệp Cao su Việt Nam và các địa phương vừa tổ chức Hội nghị Phát triển cao su hiệu quả, bền vững để 

nghiên cứu, đánh giá, đề xuất chủ trương, chính sách đối với ngành cao su. 

Đến hết năm 2018 Việt Nam đã có 965.000 ha với tổng diện tích cho thu hoạch là 686.000 ha, sản lượng 

hàng năm đạt trên 1.141 ngàn tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu cao su đạt 2 tỷ USD. Ngành cao su hiện đang là 

một trong những ngành sản xuất nông lâm nghiệp quan trọng của Việt Nam cả về kinh tế, xã hội và môi 

trường. Cây cao su đã mở rộng địa bàn từ Nam ra Bắc và ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng trong 



6 

 

ngành nông lâm nghiệp Việt Nam, là mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu lớn mang lại nguồn ngoại tệ đáng 

kể cho đất nước. Phát triển cây cao su còn giúp đảm bảo an sinh xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc ít người ở Tây Nguyên, Bắc Trung bộ và vùng Tây Bắc. 

Việt Nam có sản lượng cao su đứng thứ 3 thế giới, tuy nhiên, có đến trên 80% cao su thiên nhiên được xuất 

khẩu dưới dạng chế biến thô. Công nghệ chế biến còn hạn chế so với các nước trong khu vực, chưa đáp ứng 

được nguyên liệu cho ngành công nghiệp cao su trong nước. Trong giai đoạn từ năm 2015 tới nay, giá mủ 

cao su xuống thấp, tỉnh cũng chưa có nhà máy chế biến mủ để tăng giá trị sản phẩm nên thu nhập của người 

lao động và người góp đất trồng cao su rất thấp.   

Chia sẻ những khó khăn, thách thức mà ngành cao su đang phải đối mặt, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu, trong thời gian tới, cần 

tập trung phát huy lợi thế của ngành Cao su Việt Nam. Ban Kinh tế Trung ương, Bộ NN & PTNT, V G sẽ làm 

việc kỹ hơn với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để điều 

chỉnh chính sách có liên quan, như: đất đai, thuế, vay ưu đãi tín dụng, chính sách hỗ trợ cao su ở miền núi, 

biên giới, dân tộc. 

Vietnam Airlines nhận hai giải thưởng lớn tại World Travel Awards 2019 

Vietnam Airlines vừa được Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards – WTA) vinh danh tại 

Lễ trao giải Grand Final 2019 ở Oman với hai giải thưởng uy tín “Hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản 

sắc văn hoá” và “Hãng hàng không hàng đầu thế giới về hạng Phổ thông đặc biệt”. 

Vietnam Airlines đạt được 02 giải thưởng cấp toàn cầu sau khi gặt hái thành công ở cấp châu Á tháng 10 

trước đó với 03 giải thưởng “Hãng hàng không dẫn đầu châu Á về hạng Phổ thông”, “Hãng hàng không dẫn 

đầu châu Á về hạng Phổ thông đặc biệt” và “Hãng hàng không hàng đầu châu Á về Thương hiệu”. Đây là năm 

thứ tư liên tiếp Vietnam Airlines nhận được các giải thưởng của WTA ở cấp châu Á và toàn cầu.  

Giải thưởng cấp toàn cầu là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với sự phát triển mạnh mẽ của Vietnam 

Airlines. Không chỉ sở hữu những khía cạnh dịch vụ được đánh giá cao như hạng Phổ thông đặc biệt, 

Vietnam Airlines còn được yêu thích bởi bản sắc văn hóa Việt thể hiện trên từng chuyến bay.  

Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) ra đời vào năm 1993 với mục tiêu vinh danh các nhà cung 

cấp dịch vụ tốt nhất trong ngành công nghiệp dịch vụ, du lịch và lữ hành. World Travel Awards được biết đến 

như giải Oscar của ngành công nghiệp du lịch. Hiện nay, World Travel Awards được công nhận rộng rãi như 

một chứng nhận uy tín, khẳng định các thương hiệu dịch vụ, du lịch và lữ hành tốt nhất toàn cầu. 

Khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Thanh Hóa 

Ngày 26/11/2019 tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 - đơn vị 

thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án 

nhà ở xã hội dành cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa.  Dự án có diện tích xây dựng 1.589 m2 với 

quy mô gồm 01 tòa nhà cao 11 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 15.449 m2; đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho 

khoảng hơn 720 người. Tổng mức đầu tư dự án 121 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong 16 tháng.  

Những năm qua, Tổng Công ty HUD đã triển khai và hoàn thành nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và một 

số địa phương khác trong cả nước với tổng diện tích sàn khoảng 250.000m2, góp phần cải thiện chỗ ở cho 
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hơn 3.000 hộ gia đình công nhân viên chức, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp tại 

đô thị,.. với các căn hộ nhà ở xã hội mang thương hiệu HUD. Trong giai đoạn 2020-2025, Tổng Công ty HUD 

xây dựng kế hoạch đầu tư khoảng nửa triệu m2 sàn nhà ở xã hội, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, 

đáp ứng nhu cầu cho khoảng 6.500 hộ dân thuộc đối tượng chính sách về nhà ở.  

PVCFC đạt Top Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2019 

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) vừa được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững 

Việt Nam 2019 do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.  

Doanh nghiệp bền vững Việt Nam là giải thưởng thường niên ghi nhận thành tích các doanh nghiệp trong 

nước, bên cạnh hoàn thành mục tiêu kinh doanh, còn tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, đóng góp vào 

sự phát triển kinh tế-xã hội song song với gìn giữ môi trường. Từ năm 2016 đến nay, chương trình đã lan tỏa 

mạnh mẽ đường hướng hoạt động tích cực, thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia mỗi năm. Bộ chỉ số phát 

triển bền vững (CSI) vừa là gương soi và là mục tiêu phấn đấu để mỗi doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện bộ 

máy, nâng cao năng lực quản lý-sản xuất, gắn bó và phát triển bền vững trong cộng đồng.  

Vượt qua hơn 400 đơn vị khác, PVCFC được xướng tên trong Top 100 bởi thành tích đáng kể, phù hợp với 

tiêu chí nghiêm ngặt từ Ban tổ chức. Bên cạnh chấp hành tốt quy định pháp luật Việt Nam, các thông lệ kinh 

doanh quốc tế, Công ty đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh giữa thị trường đầy khó khăn chung, phát 

huy vai trò đơn vị cung ứng giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng, góp sức vì một nền nông nghiệp Việt Nam 

bền vững. Sát cánh với bà con nông dân, chung tay vì cộng đồng tiếp tục được thực hiện tốt trong năm qua. 

Vietcombank dẫn đầu thị trường thẻ 

Tại Hội nghị khách hàng thường niên năm 2019 do Tổ chức thẻ quốc tế Visa (TCTQT Visa) tổ chức với chủ 

đề Tương lai của thương mại (Visa Vietnam Client Forum 2019: Future of Commerce), Vietcombank nhận 6 

giải thưởng do Visa trao tặng, bao gồm: Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ; Ngân hàng dẫn đầu về 

doanh số chi tiêu thẻ ghi nợ; Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ; Ngân hàng dẫn đầu về doanh 

số chi tiêu thẻ ở nước ngoài; Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ kích hoạt thiết bị thanh toán thẻ không tiếp xúc; 

Ngân hàng đầu tiên ra mắt thiết kế thẻ theo công nghệ Visa QuickRead. 

Visa hiện là TCTQT có thị phần và nhận diện tốt nhất tại Việt Nam, các giải thưởng do TCTQT Visa trao tặng 

là những giải thưởng uy tín nhằm đánh giá và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các ngân hàng thành 

viên nói chung, Vietcombank nói riêng trong hoạt động phát triển dịch vụ thẻ thương hiệu Visa trên thị trường. 

Là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai hoạt động thẻ trên thị trường từ những năm 1995-1996, 

đến nay, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường với quy mô khách hàng liên tục gia 

tăng và chất lượng khách hàng ngày càng được củng cố.  

Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Chương trình tình nguyện Mùa Đông yêu 

thương 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, ngày 28/11, Chi đoàn Cơ quan 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đoàn Tổng Công ty Hạ tầng mạng (Tập đoàn Bưu 
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chính Viễn thông Việt Nam) tổ chức Chương trình tình nguyện Mùa Đông yêu thương tại Viện Huyết học 

Truyền máu Trung ương.  

Đoàn đã thăm và tặng 23 suất quà cho các bệnh nhân nhi mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn và 

tặng 26 thùng sữa cho các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Khoa bệnh máu của Viện Huyết học Truyền máu 

Trung ương, với tổng giá trị quà tặng 30 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã được tham quan 

Trung tâm Máu Quốc gia và tìm hiểu quy trình xử lý các đơn vị máu sau khi hiến tặng, từ quá trình sàng lọc 

các bệnh lây qua đường truyền máu, điều chế các thành phần máu đến lưu trữ và phân phối máu… 

Chương trình tình nguyện Mùa Đông yêu thương là hoạt động thường niên của Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy 

Khối Doanh nghiệp Trung ương, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các đoàn viên thanh niên đến với những 

gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo. 

III - TIN THAM KHẢO 

Tiếp tục tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài viết tựa đề "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối 

đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền 

vững".  

Bài viết của Thủ tướng nêu rõ, bất cứ quốc gia - dân tộc nào muốn trở nên thịnh vượng đều phải  huy động và 

sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ cho phát triển. Đối với Việt Nam, để hoàn thành tốt các mục 

tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra và tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong 

thập niên tới đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy cũng như hành động một cách quyết l iệt nhằm khai 

thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tổng thể 

đó, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung vào mấy định hướng lớn sau đây:  

1- Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, xác định đúng các hướng lựa chọn ưu 

tiên để khai thác và giải phóng tối đa, huy động, sử dụng có hiệu quả các loại nguồn lực gắn với phát triển 

ngành, nghề mới trên cơ sở nắm bắt, tận dụng tối đa cơ hội mở ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(4.0).  

2- Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm cho nguồn lực tự nhiên (đất đai, nước, khoáng sản...) được 

khai thông, giải phóng tối đa, vận hành thông suốt, phân bổ và sử dụng có hiệu quả theo cơ chế thị trường để 

phục vụ cho trước mắt và tính toán cả dự trữ cho tương lai.  

3- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động tốt hơn nguồn lực ngoài nhà nước, nâng cao hiệu quả 

đầu tư công và hoạt động kinh doanh vốn nhà nước.  

4- Chủ động nắm bắt, tận dụng tối đa xu hướng dịch chuyển ngành, nghề gắn với dịch chuyển nguồn lực 

đang diễn ra hiện nay để nâng cao năng lực thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài, hấp thu và 

chuyển hóa ngoại lực thành nội lực. 

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Cảng Hải Phòng 

Tối 30/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân 

Cảng Hải Phòng (24/11/1929 - 24/11/2019), Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên (28/11/1929-

28/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

http://doanhnghieptrunguong.vn/nghien-cuu%20%22Tiếp%20tục%20đổi%20mới%20mạnh%20mẽ%20nhằm%20khai%20thông,%20giải%20phóng%20tối%20đa,%20huy%20động%20và%20sử%20dụng%20có%20hiệu%20quả%20mọi%20nguồn%20lực,%20tạo%20động%20lực%20mới%20đưa%20đất%20nước%20phát%20triển%20nhanh,%20bền%20vững%22-trao-doi/201911/tiep-tuc-tao-dong-luc-moi-dua-dat-nuoc-phat-trien-nhanh-ben-vung-5659130/
http://doanhnghieptrunguong.vn/nghien-cuu%20%22Tiếp%20tục%20đổi%20mới%20mạnh%20mẽ%20nhằm%20khai%20thông,%20giải%20phóng%20tối%20đa,%20huy%20động%20và%20sử%20dụng%20có%20hiệu%20quả%20mọi%20nguồn%20lực,%20tạo%20động%20lực%20mới%20đưa%20đất%20nước%20phát%20triển%20nhanh,%20bền%20vững%22-trao-doi/201911/tiep-tuc-tao-dong-luc-moi-dua-dat-nuoc-phat-trien-nhanh-ben-vung-5659130/
http://doanhnghieptrunguong.vn/nghien-cuu%20%22Tiếp%20tục%20đổi%20mới%20mạnh%20mẽ%20nhằm%20khai%20thông,%20giải%20phóng%20tối%20đa,%20huy%20động%20và%20sử%20dụng%20có%20hiệu%20quả%20mọi%20nguồn%20lực,%20tạo%20động%20lực%20mới%20đưa%20đất%20nước%20phát%20triển%20nhanh,%20bền%20vững%22-trao-doi/201911/tiep-tuc-tao-dong-luc-moi-dua-dat-nuoc-phat-trien-nhanh-ben-vung-5659130/
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huân chương Lao động Hạng Ba – phần thưởng 

cao quý của Đảng, Nhà nước tặng đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động Cảng Hải Phòng vì đã có 

những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Thế hệ đầu công nhân Cảng Hải Phòng hình thành từ năm 1874 khi thực dân Pháp bắt đầu xây dựng những 

bến cảng đầu tiên ở Hải Phòng. Với tinh thần bất khuất trong đấu tranh, các thế hệ công nhân Cảng Hải 

Phòng đứng lên đấu tranh giành nhiều thắng lợi, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh giành độc lập và 

kháng chiến chống thực dân, đế quốc của Hải Phòng và cả nước. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và 

kháng chiến chống Mỹ, Cảng Hải Phòng không chỉ là nơi tiếp nhận hàng viện trợ của các nước XHCN anh 

em, mà còn là căn cứ xuất phát của đường Hồ Chí Minh trên biển. Với tinh thần quả cảm, thông minh, sáng 

tạo, sát cánh với các lực lượng Quân đội, những người công nhân Cảng Hải Phòng "bất khuất, anh hùng” đã 

chiến dấu và chiến thắng trong những cuộc đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, bảo đảm an toàn cơ sở vật 

chất, hàng hóa để phục vụ sự nghiệp xây dựng XHCN ở miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam. 

Đặc biệt, Cảng Hải Phòng còn là nơi lưu lại những dấu ấn quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua 3 lần đến 

thăm Cảng, Người đã dành nhiều sự quan tâm, chỉ đạo và nhũng tình cảm sâu sắc cho thành phố Hải Phòng 

nói chung vả Cảng Hải Phòng nói riêng. Đây là niềm tự hào và nguồn động viên lớn lao đối với các thế hệ cán 

bộ, công nhân Cảng.  

Bước vào thời kỳ đổi mới, với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo, phát triển 

Cảng Hải Phòng văn minh, hiện đại”, cán bộ, công nhân Cảng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, 

nâng cao năng suất, chất lượng xếp dỡ hàng hóa, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, 

xây dựng và mở rộng Cảng Hải Phòng, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

ngày càng lớn trong việc góp phần đưa đất nước và thành phố phát triển đột phá trên con đường công nghiệp 

hóa -  hiện đại hóa. 

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI  

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và mừng xuân Canh Tý 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 107- HD/BTGTW, ngày 15/11/2019 về việc Tuyên 

truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh 

Tý. 

Toàn văn Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được 

đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm của Quân đội nhân dân Việt Nam 

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội 

Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Đề cương tuyên 

truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

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

http://doanhnghieptrunguong.vn/van-ban-chinh-sach-moi/201911/huong-dan-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-va-mung-xuan-canh-ty-5659464/
http://doanhnghieptrunguong.vn/van-ban-chinh-sach-moi/201911/de-cuong-tuyen-truyen-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-5659463/
http://doanhnghieptrunguong.vn/van-ban-chinh-sach-moi/201911/huong-dan-tuyen-truyen-ky-niem-30-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-va-75-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-5659468/
http://doanhnghieptrunguong.vn/van-ban-chinh-sach-moi/201911/huong-dan-tuyen-truyen-ky-niem-30-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-va-75-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-5659468/
http://doanhnghieptrunguong.vn/van-ban-chinh-sach-moi/201911/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-30-nam-ngay-truyen-thong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-5659471/
http://doanhnghieptrunguong.vn/van-ban-chinh-sach-moi/201911/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-30-nam-ngay-truyen-thong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-5659471/

