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I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)
Sáng ngày 18/5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch
nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và TP. Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hoá thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế
mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè
quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và
trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư
tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chúng ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch
Hồ Chí Minh vĩ đại đúng vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tình hình quốc tế và trong nước có
nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân ta cần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao và nỗ lực lớn hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa
để hoàn thành thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, trước hết là khắc phục những thách thức và tác
động tiêu cực của đại dịch COVID-19, bảo đảm thật tốt an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân; đồng thời chủ
động, nhạy bén nắm bắt thời cơ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
của năm 2020; từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ khóa XII và
giai đoạn 2011 - 2020; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết,
gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 12. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai
mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa
XIII; tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức
lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban
Chấp hành Trung ương.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến
số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định
của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII;
quyết định về việc kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng quản lý. Đồng thời, kêu gọi toàn
Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực
phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia,
hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực
hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Ngày 26-5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã
họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho
ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo (BCĐ) theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 17
của BCĐ đến nay và một số nội dung quan trọng khác. Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất
đánh giá, từ sau phiên họp thứ 17, ngày 15-1-2020 đến nay, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,
nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của BCĐ và Thường trực Ban Chỉ đạo, công tác
phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện BCĐ theo
dõi, chỉ đạo nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có những chuyển biến tích cực; Một số vụ án nghiêm trọng, phức
tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm được đưa ra xét xử. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo
đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid19, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy
mạnh công tác PCTN; hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh, xử lý các vụ việc
tham nhũng, kinh tế. Phấn đấu hết năm 2020 kết thúc điều tra 13 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án;
xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm bảy vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 18 vụ việc theo kế hoạch của
BCĐ.
Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thời gian qua, các cơ quan chức
năng, các địa phương đã đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN. Nhiều cán bộ vi phạm bị xử lý nghiêm minh,
công khai, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi chuẩn bị bước vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của
Đảng; được dư luận quan tâm và mong muốn tiếp tục làm mạnh hơn. Tuy nhiên, không được chủ quan vì tới

2

đây có nhiều việc phải làm, khối lượng công việc rất lớn và công tác đấu tranh PCTN cũng trong bối cảnh
chung ấy.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong thời gian tới, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác
đấu tranh PCTN hơn nữa, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó, có đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII
của Đảng. Đồng chí gợi ý, nhân kết thúc năm 2020, kết thúc nhiệm kỳ, nên có hội nghị toàn quốc tổng kết công
tác này trong cả nhiệm kỳ. Đây là việc làm cần thiết để rút kinh nghiệm, đồng thời, động viên toàn Đảng, toàn
dân tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN.

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp: Vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh
tế
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh nghiệp chịu nhiều thiệt hại, ngày 9/5, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 96 điểm cầu trên
toàn quốc và truyền hình trực tiếp. Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh Chính phủ đã ban hành các
giải pháp như gia hạn nộp thuế, ưu đãi về thuế, tín dụng, hỗ trợ người lao động, giảm chi phí cho DN…
Tuy nhiên, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thời gian tới
cần huy động các DN nhà nước có quy mô lớn thực hiện vai trò dẫn dắt, mở đường trong sản xuất ngành, lĩnh
vực mới để đáp ứng yêu cầu này; tập trung vào các ngành sản xuất, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ,
nông nghiệp mũi nhọn.
Tại Hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp,
cơ quan liên theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, triệt để tháo gỡ khó
khăn, tạo mọi điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc
thẩm quyền; báo cáo kịp thời các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất
kinh doanh và thúc đẩy đầu tư; khắc phục triệt để tình trạng cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân,
doanh nghiệp của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, sự trì trệ, thiếu trách nhiệm tại một số bộ, cơ
quan Trung ương và địa phương trong thời gian qua, đặc biệt là cấp cơ sở.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 5/2020
Ngày 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ
tháng 5/2020. 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 chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, dự
thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025;
cho ý kiến vào các tờ trình về công tác cán bộ, kiện toàn chức danh tại các đảng ủy trực thuộc Khối; tờ trình về
việc tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Quy định của Bộ Chính trị về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi
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mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá; Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng năm 2020 của Đảng ủy
Khối.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 20
Ngày 19/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ
Khối lần thứ 20.
Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng
ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy
Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy Ban
Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy
Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đối với các nội dung: Đề án nhân sự Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án phân bổ đại biểu dự
Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã tiến hành các nội dung công tác cán bộ của Đảng bộ
Khối; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố Quyết định về công tác cán bộ
Ngày 29/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ,
Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Đinh Mạnh Thanh, Ủy
viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhận công tác
tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí
Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, phụ trách Văn
phòng Đảng ủy Khối.
Chúc mừng 03 cán bộ được điều động đến các bộ phận mới, 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 tin tưởng các đồng
chí tiếp tục phấn đấu, phát huy kinh nghiệm, kiến thức tích lũy trong quá trình công tác để tham mưu Thường
trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Ngày 22/5/2020, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao
động hạng Nhì.
Dự và phát biểu chúc mừng tại buổi Lễ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương
Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có
những đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Các
thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối luôn chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng,
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HĐTV, ban điều hành các đoanh nghiệp, ngân hàng, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị;
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh. Đồng
thời, tích cực giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Triển khai, cụ thể hoá các
phong trào hành động cách mạng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động bằng nhiều hình thức
phong phú, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của đoàn viên, thanh niên trong Khối; tổ chức thường
xuyên và có hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần tích cực vào thực hiện
công tác an sinh xã hội của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.
Với những kết quả đáng tự hào trong hơn 12 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, tuổi trẻ Khối Doanh
nghiệp Trung ương được nhận danh hiệu đơn vị xuất sắc của Đảng ủy Khối, Cờ thi đua xuất sắc của Trung
ương Đoàn, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính
phủ. Mới đây, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 - 2018, góp phần
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng thăm công nhân lao động ngành Than
Chiều ngày 24/5, tại mỏ than Hà Lầm (Quảng Ninh), mỏ than ứng dụng công nghệ hiện đại nhất Việt Nam, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân và người lao động Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020.
TKV hoạt động trên địa bàn 42 tỉnh thành trên cả nước, trong đó đặc biệt là ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai,
Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đắk Nông….
5 tháng đầu năm 2020, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 51.313 tỷ đồng, bằng 95 % so với cùng kỳ 2019, dự
kiến cả năm đạt 132.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách 5 tháng đầu năm đạt 7.200 tỷ đồng, dự kiến cả năm đạt
18.300 tỷ đồng. Năng suất lao động của Tập đoàn tính theo giá trị năm 2019 đạt 1,38 tỷ đồng/người/năm, bình
quân trong 5 năm của giai đoạn 2015 - 2019 tăng 13,1%/năm. Năng suất lao động tính theo hiện vật quy đổi đối
với sản xuất than năm 2019 đạt 771 tấn/người/năm.
Trao đổi, thăm hỏi công nhân, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy đời sống của công nhân mỏ than Hà Lầm
tốt. Mỏ than áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ rất hiện đại để tăng năng suất lao động, trước đây khai thác lộ
thiên là chính, giờ khai thác lò ở độ sâu âm hơn 300 m.
Thủ tướng đề nghị TKV, mỏ than Hà Lầm có các biện pháp tiếp tục cải thiện đời sống công nhân mỏ; áp dụng
tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động, từ đó, tăng thu nhập cho công nhân. Phải kiên
quyết, chủ động, trách nhiệm trong việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công nhân nói chung và công nhân mỏ,
hầm lò nói riêng. Tiếp tục quan tâm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Có cơ chế thuận lợi hơn với phương châm
Nhà nước và nhân dân cùng làm, tiếp tục xây dựng nhà ở cho công nhân khi hiện nay chỉ có trên 20% công
nhân mỏ có nhà ở.
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Vietnam Airlines mở rộng mạng bay nội địa; tiếp tục đón công dân về nước
Với mục tiêu kích cầu du lịch, phát triển mạng bay nội địa đa dạng hơn đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của
hành khách, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) mở 6 đường bay nội địa mới trong tháng
6/2020, tập trung kết nối hai điểm đến là thành phố cảng Hải Phòng và miền sông nước Cần Thơ với các điểm
du lịch nổi tiếng. Trong tháng 5 vừa qua, Vietnam Airlines đã mở thêm 5 đường bay nội địa mới bao gồm TP Hồ
Chí Minh – Tuy Hòa, Hải Phòng – Nha Trang, Vinh – Đà Lạt, Vinh - Buôn Ma Thuột, Thanh Hóa – Buôn Ma
Thuột.
Việc liên tiếp khai trương các đường bay mới kết nối nhiều điểm đến trên mọi miền đất nước khẳng định nỗ lực
phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Hãng, tiếp sức cho ngành hàng không, du lịch cũng như nền kinh tế chung
của Việt Nam trong giai đoạn phục hồi hậu COVID-19. Các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành
khách và cộng đồng tiếp tục được Tổng công ty duy trì thực hiện.

* Cũng trong thời gian này, Vietnam Airlines đã thực hiện thành công hành trình khứ hồi dài nhất đến châu Âu
để đón hơn 340 công dân Việt Nam tại Hà Lan và Pháp hồi hương; tổ chức chuyến bay đầu tiên đưa hơn 300
người Việt tại Hàn Quốc về nước. Chuyến bay đặc biệt được thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan chức
năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại và Vietnam Airlines. Các chuyến bay được thực hiện
theo tiêu chuẩn y tế nghiêm ngặt nhất trên cơ sở nguyện vọng của công dân, năng lực cách ly tại các địa
phương và diễn biến tình hình dịch bệnh.

EVN chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị 20 về tiết kiệm điện
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu
quả theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 20202025 nhằm bảo đảm nhiệm vụ cung cấp điện và an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới.
Theo đó, EVN và Bộ Công Thương sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và các giải
pháp thực hiện. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này để các bộ,
ngành, UBND các địa phương thực hiện; xây dựng phương pháp đánh giá tiết kiệm điện; đẩy mạnh kiểm tra,
giám sát công tác tiết kiệm điện...
Đồng thời, Tập đoàn sẽ tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã hội
về các chương trình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá
chỉ tiêu tiết kiệm điện của tỉnh, thành phố và cả nước.

Vietcombank vào Top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa được ghi nhận tại Bảng xếp hạng “The World’s
Largest Public Companies 2020” của Forbes với vị trí dẫn đầu trong số các công ty Việt Nam được vinh dự
chọn vào bảng xếp hạng với thứ hạng 937, tăng tới 159 bậc so với năm 2019.
Forbes tính toán thứ hạng cho các công ty dựa trên tổng điểm của doanh thu, lợi nhuận, tài sản và vốn hóa thị
trường. Đây là năm thứ 18 liên tiếp Forbes đưa ra danh sách Global 2000 (2.000 công ty niêm yết lớn nhất toàn
cầu).
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Theo Bảng xếp hạng “The World’s Largest Public Companies 2020” của Forbes, Vietcombank là đại diện duy
nhất tại Việt Nam có mặt trong Top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu do Forbes bình chọn. Năm
2019 lợi nhuận của Vietcombank tiếp tục tăng trưởng cao. Lợi nhuận trước thuế đạt 23.155 tỷ đồng, tăng 24%
so với năm 2018, vượt xa mức 12% theo kế hoạch đề ra. Với mức lợi nhuận xấp xỉ 1 tỷ USD, Vietcombank
thuộc Top 200 tổ chức tài chính ngân hàng có quy mô lợi nhuận cao nhất toàn cầu.
Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tại Việt Nam có tổng tài sản 50 tỷ USD và giá trị vốn hóa cao nhất trong
các tổ chức tín dụng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện Vietcombank có trên 18.000 nhân
viên với mạng lưới hoạt động rộng khắp lãnh thổ Việt Nam gồm trụ sở chính tại Hà Nội và trên 550 chi nhánh,
phòng giao dịch trên phạm vi cả nước.
Với những thành quả đã đạt được trong những năm 2019, Vietcombank đang củng cố nền tảng vững chắc để
tiếp tục phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân
Nhằm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân,
ngày 23/5/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) phối hợp với Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức
“Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham
gia BHXH tự nguyện”.
Lễ ra quân là một trong những hoạt động thể hiện quyết tâm triển khai hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân mà
Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Cụ thể, đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ
tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm
khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đến năm 2025, khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi
tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm
khoảng 2,5%. Đến năm 2030, khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân
và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ
tuổi.

VCCI và Bộ Công Thương ký kết chương trình phối hợp hoạt động
Sáng ngày 7/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ
chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động.
Chương trình bao gồm 3 trụ cột hành động chính, gồm hoạt động xây dựng, hoàn thiện, tuyên truyền, phổ biến
thể chế, pháp luật, điều ước quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại; bảo đảm quyền kinh doanh,
quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ
trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Để cụ thể hóa các trụ cột này, Chương trình cũng đã chỉ rõ một loạt các hoạt động rất cụ thể trong các ngành
lĩnh vực của ngành công thương như công nghiệp, thương mại trong nước, thương mại quốc tế, cạnh tranh,
quản lý thị trường, năng lượng và hội nhập kinh tế quốc tế. Chương trình cũng nêu rõ quyền, nghĩa vụ của hai
bên trong thực hiện các hoạt động, có trọng tâm, trọng điểm theo Chương trình công tác từng năm. Đặc biệt
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trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua, Bộ Công Thương phối hợp với
VCCI để chủ động giúp doanh nghiệp có điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng mới, cũng như có
chiến lược chinh phục thị trường nội địa.

Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tham gia Chương trình “Giọt hồng trao em”
Nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, kịp thời cung cấp nguồn máu cứu sống người bệnh, đồng
thời tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm sóc các em thiếu nhi nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Công
đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát động cán bộ, đoàn viên tham gia Chương trình
hiến máu tình nguyện “Giọt hồng trao em” cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng trao em” do 4 Công đoàn cơ quan phối hợp (Đảng ủy Khối các cơ
quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, cơ quan Liên hiệp các
tổ chức hữu nghị Việt Nam) và Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu
sắc, chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Tại Chương trình, đã có 86 đơn vị máu được hiến. Nhân dịp Ngày 1/6,
Công đoàn 04 cơ quan cũng trao tặng 40 suất quà đến các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

III - TIN THAM KHẢO
Tuyên dương 67 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Ngày 31/5, tại TP. Vinh, Nghệ An, trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến, Ban Bí thư Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần
thứ VI năm 2020. Đại hội đã tuyên dương 67 đại biểu đại diện cho các Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc
trong cả nước. Đây là những bạn trẻ có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, rèn luyện.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban
Dân vận Trung ương cho rằng tất cả đại biểu thanh niên có mặt tại Đại hội là hình ảnh đẹp nhất trong phong
trào thi đua của lớp trẻ hôm nay, góp phần nâng cao giá trị cao đẹp của dân tộc như lời dạy của Bác “Mỗi
người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận
Trung ương mong rằng các bạn trẻ sẽ không ngừng trau dồi đạo đức, lối sống, học tập; thể hiện nghị lực, bản
lĩnh, tài năng và nhân cách của một thanh niên đã biết sống xứng đáng với truyền thống của dân tộc, xứng với
sự kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu.

Khơi thông những điểm nghẽn để Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển
Mặc dù nhiều thế mạnh, nhưng gần đây sự phát triển của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam có sự chững lại.
Để khu vực này phát triển tương xứng với tiềm năng, cần phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về: Phát
triển hạ tầng giao thông; đào tạo nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm an sinh xã hội,... Đây
là vấn đề được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đặt ra tại hội nghị Thủ tướng Chính
phủ làm việc với các tỉnh, thành Vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam ngày 30/5, tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để Vùng KTTĐ phía Nam phát triển tương xứng tiềm năng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn
mạnh, hạ tầng, nhất là giao thông đóng vai trò rất quan trọng, hiện các địa phương trong vùng đang có kế
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hoạch đẩy mạnh đầu tư nhiều dự án lớn như sân bay, các tuyến đường bộ, cảng biển, và đang tính đến đường
sắt. Tuy nhiên, cùng với đó, phải quan tâm đến sự kết nối đồng bộ, nhằm tạo thuận lợi cho giao thương trong
vùng và liên vùng. Đối với việc phát triển nguồn nhân lực, theo Phó Thủ tướng việc đào tạo phải gắn với thực
tiễn, nhất là bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để đáp ứng được yêu cầu xây dựng đô thị thông
minh của một số địa phương trong vùng. Cùng với đó, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thể chế để
tạo điều kiện thu hút đầu tư, đón bắt được xu hướng dịch chuyển đầu tư trên thế giới. Liên quan đến một số
kiến nghị thành lập Hội đồng vùng, Phó Thủ tướng cho biết, tới đây Thủ tướng sẽ quyết định và nên theo mô
hình Ban chỉ đạo.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý, để đảm bảo tính bền vững, cùng với sự phát triển, các tỉnh, thành trong vùng phải
làm tốt việc bảo vệ, chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc, không để khoảng cách giàu nghèo lớn, dẫn
đến mâu thuẫn xã hội. Đặc biệt, cần đảm bảo lợi ích của người dân trong các vấn đề liên quan đến thu hồi đất
đai, giải phóng mặt bằng, tránh phát sinh điểm nóng. Không để xảy ra lợi ích nhóm, tham nhũng… Ngoài ra,
phải đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sức mua tháng 5 tăng 26,9%
Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước tính đạt 384,8
nghìn tỷ đồng, tăng 26,9% so với tháng trước và giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu
bán lẻ hàng hóa đạt 311,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% và tăng 1,6%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 32,5
nghìn tỷ đồng, tăng 95,8% và giảm 33,8%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,4 nghìn tỷ đồng, tăng 780,1% và
giảm 87,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 40,8 nghìn tỷ đồng, tăng 91,3% và giảm 9,8%. Tính chung 5 tháng đầu
năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.913,9 nghìn tỷ đồng, giảm 3,9% so với
cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 8,6% (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,5%).

Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia. Theo quy
định, xăng dầu dự trữ quốc gia bao gồm: Xăng ô tô, dầu diesel, dầu mazut, nhiên liệu dùng cho quân sự, nhiên
liệu dùng cho máy bay dân dụng, dầu thô và các loại xăng dầu theo quy định của Chính phủ.
Việc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia phải đảm bảo nguyên tắc được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất
lượng, bảo đảm bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu dự trữ quốc gia; xăng dầu dự trữ
quốc gia sau khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, kịp thời.
Xăng dầu dự trữ quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; không được sử
dụng xăng dầu dự trữ quốc gia để kinh doanh; tính đúng, tính đủ chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia
hàng năm theo quy định.
Nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia phải đúng kế hoạch được giao, đúng quyết định của cấp có
thẩm quyền; đúng thủ tục nhập xuất theo quy định của pháp luật; đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá,
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đối tượng, địa điểm quy định; có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo chế độ quản lý tài chính và quy định bảo quản
hiện hành.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI
Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ Khối
Doanh nghiệp Trung ương năm 2020
Ngày 21/5/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 101KH/ĐUK về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ Khối năm 2020.

Kế hoạch tổng kết đợt thi đua học tập, làm theo Bác và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu
biểu
Ngày 26/5/22020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 102KH/ĐUK về tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

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