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

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đạt nhiều kết quả quan trọng 

Sau 19 ngày làm việc, chiều 19/6, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc Kỳ họp thứ 9. 

Đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức một kỳ họp theo hình thức trực tuyến kết hợp với họp trực tiếp. Tại Kỳ 

họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và thông qua 10 Luật, 21 Nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật khác. Đây 

là những Luật, Nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 

phòng, đối ngoại, tổ chức bộ máy, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phòng, chống thiên tai và quản lý 

đê điều..., tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế; đồng thời, đề 

ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 gây ra. 

Với tỷ lệ tán thành rất cao, Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu 

Âu (EU) (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và gia nhập Công ước số 105 của Tổ 

chức Lao động Quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Việc phê chuẩn các điều ước quốc tế này là 

bước tiến quan trọng của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc tham gia các hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới với tiêu chuẩn cao hơn; mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, khẳng định 

quyết tâm thực thi các cam kết liên quan đến lao động trong các hiệp định thương mại, cũng như thực hiện 

nghĩa vụ là quốc gia thành viên Tổ chức lao động Quốc tế của Việt Nam, góp phần nâng cao đáng kể vị thế 

đất nước trên trường quốc tế.  

Tại Kỳ họp này, với sự tín nhiệm cao, Quốc hội đã quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Chủ 

tịch, phê chuẩn các Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 thành công tốt đẹp 

Chiều tối 26/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò Chủ tịch ASEAN 

2020 đã chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 (HNCC ASEAN 36). 

HNCC ASEAN 36 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hơn 50 năm qua của ASEAN, một HNCC thường kỳ 

được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết HNCC ASEAN 36 đã thành 

công rất tốt đẹp. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thống nhất rất cao trong nhiều vấn đề quan trọng. Hội nghị 
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đánh giá cao kết quả phòng, chống Covid-19 thời gian qua của các nước ASEAN. Mặc dù dịch bệnh còn 

phức tạp song các nước thành viên ASEAN đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình.  

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, HNCC ASEAN 36 tập trung thảo luận 5 vấn đề. Một là kiểm soát dịch 

bệnh Covid-19; đồng thời chủ động nỗ lực phục hồi kinh tế. Hai là tiếp tục xây dựng Cộng đồng ASEAN 

vững mạnh theo các mục tiêu đặt ra trong năm 2020. Ba là mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại 

của ASEAN với các đối tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, đề cao vai trò trung tâm của 

ASEAN. Bốn là ASEAN khẳng định gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác, phát triển bền vững, 

thịnh vượng. Năm là ASEAN đề cao tinh thần thiện chí, tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết các khác 

biệt ở khu vực.  

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn cộng đồng quốc tế đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam giành 

được những thành công bước đầu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh có nhiều khó 

khăn. 

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

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 6/2020 

Ngày 02/6/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị 

tháng 6/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy 

Khối chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành duyệt đại hội điểm, thí điểm của 3 đảng bộ trực 

thuộc: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước về công tác xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, dự thảo 

báo cáo chính trị, dự thảo chương trình, hồ sơ nhân sự Đại hội; công tác chuẩn bị và các điều kiện về cơ sở 

vật chất phục vụ Đại hội. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần trách 

nhiệm trong công tác chuẩn bị Đại hội của các đảng ủy trực thuộc, đồng thời nhấn mạnh, xác định công tác 

chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 

Trung ương và Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, các đảng ủy trực thuộc 

trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm 

bảo tiến độ đề ra. Đồng chí đề nghị các đảng ủy tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí ủy viên Ban 

Thường vụ cũng như Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối để bổ sung, hoàn thiện hệ 

thống văn bản, xây dựng đề án nhân sự và các điều kiện nhằm tiến hành Đại hội đảm bảo theo đúng hướng 

dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng bộ; chuẩn bị tốt 

các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công. 

Sau nội dung duyệt Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối họp phiên thường kỳ, cho ý kiến vào các tờ trình 

về việc điều chỉnh, phân công nhiệm vụ các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 



nhiệm kỳ 2015 - 2020; bổ sung quy hoạch các chức danh, công tác cán bộ của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 

- 2025; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp Trung ương; Tờ trình về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các nội 

dung khác. 

Bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020 

Sáng ngày 04/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 

(Phiên đột xuất) để bỏ phiếu bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành 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. 

Thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiến hành bầu bổ sung Ủy 

viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: đồng chí Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam; đồng 

chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam. 

Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối  

Ngày 04/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm các tổ chức cơ sở 

đảng trong Đảng bộ Khối. 

Đảng bộ Khối gồm 35 đảng bộ trực thuộc (trong đó có 32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 3 đảng bộ cơ sở), 1.107 

tổ chức cơ sở đảng (699 đảng bộ cơ sở, 408 chi bộ cơ sở), 147 đảng bộ bộ phận, 5.592 chi bộ trực thuộc, 

82.333 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đảng ủy cấp trên cơ sở trực 

thuộc đã lựa chọn 35 đảng bộ cơ sở (33 đảng bộ, 2 chi bộ) trong các loại hình khác nhau, là những đơn vị 

sản xuất, kinh doanh ổn định, nội bộ đoàn kết, công tác chuẩn bị nhân sự thuận lợi để tổ chức đại hội điểm 

cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội 

trong toàn Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định lập 7 tổ công tác giúp Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối. Đến ngày 01/6/2020, đã có 32 tổ 

chức đảng tổ chức thành công đại hội điểm.  

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các đảng ủy cấp trên cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ 

cơ sở, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Việc chuẩn bị dự thảo văn 

kiện trình đại hội đã đánh giá đúng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định được mục tiêu, 

nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể, trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn kiện trình đại hội 

được chuẩn bị chu đáo về nội dung, tổ chức lấy ý kiến góp ý theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; các đại 

biểu dự đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, có nhiều ý kiến đóng góp chất 



lượng vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo các văn kiện cấp trên, dự thảo chương 

trình hành động. 

Công tác chuẩn bị các đề án nhân sự đảm bảo đúng quy trình quy định về công tác cán bộ theo hướng dẫn 

của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; việc lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ tới chú 

trọng về tiêu chuẩn chính trị, trình độ năng lực công tác, uy tín đối với cán bộ, đảng viên tại doanh nghiệp, 

đơn vị. Công tác bầu cử đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu 

cử theo đúng đề án nhân sự trình đại hội. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm rút ra, một 

số vấn đề cần khắc phục trong tổ chức đại hội điểm cũng như những kiến nghị, đề xuất để chuẩn bị cho 

công tác tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới.  

Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 

2020-2025 

Sáng ngày 18/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị 

Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 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, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội; đồng 

chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó 

Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS 

Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí thành 

viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối. 

Trên cơ sở thống nhất đánh giá, Dự thảo lần thứ 05 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, 

nhiệm kỳ 2020-2025 được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị công phu, khoa học, logic, chặt chẽ, có tính khái quát 

cao; các đại biểu đã thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết, tập trung vào bố cục, tiêu đề của Dự thảo 

Báo cáo, phương châm của Đại hội, nội dung phần thứ nhất - tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020), phần thứ hai - mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, 

những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ 

Khối, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó nhằm tiếp tục hoàn 

thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III theo 

đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35 của Trung ương và Kế hoạch số 81 của Đảng ủy Khối, đảm bảo tính khoa 

học, tính kế thừa và phát huy được trí tuệ của tập thể, bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng và thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc.  

Đảng ủy Khối chỉ đạo tiến hành Đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, trong tháng 6/2020, một số đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Khối đã 

tổ chức Đại hội điểm, Đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.  



* Ngày 04 - 05/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ 

chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đây là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được tổ chức trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung 

ương. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế 

Trung ương tới dự và chỉ đạo Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng 

cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank đã luôn nắm vững, vận dụng 

sáng tạo, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước 

để lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 

2020 đề ra. Đến cuối năm 2019, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,24 triệu tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2014, 

tăng trưởng bình quân ở mức 13,4%/năm (Nghị quyết đề ra là 10% - 15%). Nguồn vốn huy động từ tổ chức 

kinh tế và dân cư năm 2019 gấp 2,1 lần năm 2014. Quy mô nguồn vốn tăng trưởng phù hợp với nhu cầu sử 

dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn đa dạng theo loại tiền, kỳ hạn… Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp, đến hết tháng 5/2020, NHCTVN đã giải ngân trên 160 nghìn tỷ đồng cho hơn 8 nghìn khách hàng; thực 

hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho gần 1.700 khách hàng với dư nợ gốc và lãi được cơ cấu là gần 8 

nghìn tỷ đồng.  

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm tăng cường, trong đó công tác chính trị, tư tưởng được 

chú trọng, đổi mới toàn diện. Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức bộ máy chuyên môn, công tác cán 

bộ, phát triển đảng viên được thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tốt. Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW và 

Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo thực hiện hợp nhất 04 cơ quan tham mưu, 

giúp việc của Đảng ủy với 04 cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; triển khai thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều 

chuyển biến tích cực; tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm 

kỳ. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương biểu dương những kết 

quả Đảng bộ VietinBank đã lãnh đạo đơn vị đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nhận định trong những 

năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ngành ngân 

hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó 

khăn, thách thức, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây 

dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, 

bền vững; tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước là nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ VietinBank trong nhiệm kỳ 

2020 - 2025 và những năm tiếp theo . 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 

gồm 31 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy 



ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy NHCTVN. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 12 đồng chí. 

* Đảng bộ SCIC lãnh đạo đơn vị hướng tới mục tiêu trở thành "nhà đầu tư của Chính phủ" 

Đó là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược được thông qua tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh 

vốn nhà nước (SCIC) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được tổ chức ngày 16, 17/6, tại Hà Nội. Đảng bộ 

SCIC là 1 trong 3 đơn vị được Đảng ủy Khối chọn tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy.  

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong 5 năm qua (2015-2020), mặc dù điều kiện hoạt động đầu 

tư kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng SCIC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị 

tiếp tục củng cố, phát huy vai trò là tổ chức kinh tế nhà nước góp phần thúc đẩy mạnh tiến trình cơ cấu lại, 

sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN), góp phần 

đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ cơ chế hành chính sang cơ chế đầu tư, 

kinh doanh vốn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, doanh thu của 

SCIC tăng trưởng bình quân 14%/năm; vốn chủ sở hữu tăng trưởng bình quân 11%/năm; tổng tài sản nhà 

nước do SCIC nắm giữ tăng trưởng bình quân 12%/năm; nộp ngân sách nhà nước tăng trung bình 

16%/năm; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 29%/năm; tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản bình 

quân đạt 28%/năm. 

Về phương hướng nhiệm vụ và chiến lược hoạt động giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ SCIC đặt ra nhiều 

mục tiêu quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ SCIC trong 

sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, đồng thời, 

đẩy mạnh tiến độ triển khai cổ phần hóa và bán vốn tại các doanh nghiệp; đầu tư kinh doanh vốn hiệu quả; 

phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh hàng năm và các chỉ tiêu chủ yếu của 

nhiệm kỳ, Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Kế hoạch đầu tư phát 

triển 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chuyển trọng tâm nhiệm vụ 

sang đầu tư kinh doanh vốn, hướng tới mục tiêu trở thành “nhà đầu tư của Chính phủ”. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh  vốn nhà nước nhiệm kỳ 2020-

2025 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 

2020-2025 là 5 đồng chí. Tại Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy, đồng chí Nguyễn Đức Chi, 

Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020-2025. 

* Trong 2 ngày 24 và 25/6, tại Hà Nội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ 

chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, nêu rõ trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới 

sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng bộ TKV đã triển khai 

đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị trong toàn hệ thống 

nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ II đề ra. Đổi mới nội 



dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vươn lên, 

đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổng doanh thu của TKV ước tăng bình quân 7,9%/năm; các chỉ 

tiêu tổng lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước đều có bước tăng trưởng qua từng năm. Thu nhập 

bình quân trong nhiệm kỳ của hơn 96.000 lao động đạt 10,4 triệu đồng/người/tháng, trong đó năm 2019 đạt 

12,8 triệu đồng/người/tháng, tốc độ tăng bình quân 9,2%/năm. 

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ TKV đặt ra mục tiêu tiếp 

tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, 

xây dựng Đảng bộ TKV và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng 

năm và kế hoạch 5 năm 2020 - 2025. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí. Tại 

phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn TKV khóa mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy. Kết quả, đồng chí Lê Minh Chuẩn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

* Đảng bộ H   lãnh đạo Tổng Công ty phát triển ổn định, b n v ng trong l nh v c phát triển đô thị 

và nhà ở Việt Nam 

Trong 2 ngày 27 và 28/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ 

chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

Trung ương chọn làm Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở thí điểm bầu trực tiếp Bí thư trong toàn Đảng bộ Khối. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Cán 

sự Đảng Bộ Xây dựng, Đảng ủy Tổng Công ty đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty 

và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV để lãnh đạo, chỉ 

đạo, xây dựng và triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, đạt được nhiều kết quả quan 

trọng, tạo tiền đề cho Tổng Công ty tiếp tục phát triển trong thời gian tới.  

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng 

định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành 

nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 

các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng. Đề ra các giải pháp tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, giữ vững vị trí là một trong những doanh 

nghiệp nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở. 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ qua, những chỉ tiêu quan trọng nhất về thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của Tổng công ty cơ bản hoàn thành, trong đó chỉ tiêu nộp ngân sách tăng trưởng rất cao, bình 

quân lên tới 26,5%/năm. Đặc biệt, HUD đã phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước tham gia các chính 

sách an sinh xã hội với việc phát triển các dự án nhà ở xã hội, đưa tổng diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn 



thành cho đến năm 2020 là 250.000m2, góp phần tạo lập chỗ ở cho hơn 3.000 hộ gia đình thuộc đối tượng 

chính sách xã hội về nhà ở.  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 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 và biểu dương những kết quả Đảng bộ Tổng Công 

ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tâm đắc với mục tiêu HUD đặt ra là phấn đấu triển khai 750.000 m2 

nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, để đến năm 2025 cán mốc triển khai 1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội 

và coi đây là một đột phá phát triển để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng 

ủy Khối nhấn mạnh, mục tiêu này của HUD được hoàn thành sẽ tạo cơ hội cho hàng vạn gia đình thuộc 

nhóm đối tượng chính sách xã hội có được một mái nhà đầm ấm, an cư để phát triển, thể hiện được vai trò 

và trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước, tham gia vào các chương trình an sinh xã hội theo chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng đảm bảo cho sự ổn định chính trị và tác động tích 

cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty HUD khóa V, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 31 

đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng được bầu 

giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ đạt 100%. 

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 4 Tổng công ty Cao su Đồng Nai giai đoạn 2020 - 

2025 

Đây là đại hội điểm của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam (VRG) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 

22 điểm cầu trên cả nước và Lào, Campuchia. 

Phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty (TCT) trong giai đoạn 2015 - 2020 được triển khai, tổ chức 

thực hiện sáng tạo, có hiệu quả gắn với tình hình thực tế tại đơn vị. Việc xây dựng các tiêu chí khen thưởng 

công bằng, kịp thời đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy NLĐ thi đua lao động. Điều đó đã đóng góp to lớn 

vào những kết quả nổi bật của TCT trong thời gian qua. Trong 5 năm 2015 - 2019, TCT đã có 9 sáng kiến 

cấp Bộ, 278 sáng kiến cải tiến cấp cơ sở, góp phần làm lợi cho đơn vị gần 14 tỉ đồng. Thông qua việc tổ 

chức tốt các phong trào thi đua, từ năm 2015 đến năm 2019, TCT đã khai thác vượt 3.262 tấn mủ so với kế 

hoạch. Doanh thu đạt hơn 8.466 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.061 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/doanh 

thu đạt 35,1%. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và tổ chức đoàn thể TCT còn chú ý đến việc 

đánh giá kết quả, và khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua lao động. 

Trong giai đoạn 2020 - 2025, TCT tiếp tục phát động các phong trào thi đua, đưa công tác thi đua khen 

thưởng đi vào hoạt động có chiều sâu, đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Thực hiện đồng bộ các biện 

pháp tuyên truyền với nội dung “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và NLĐ TCT phấn 

đấu thực hiện các chỉ tiêu với phương châm “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”. 

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 

Sáng 27/6, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Lào 

Cai tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết 



thực đẩy mạnh tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương 

trong việc tham gia sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, góp phần cùng cơ quan chuyên môn khắc phục 

những khó khăn, hậu quả của dịch Covid-19. Tích cực phát huy phong trào Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển 

doanh nghiệp, đăng ký đảm nhận hoàn thành các công trình thanh niên gắn với chào mừng Đại hội Đảng 

các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với chủ 

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

cộng đồng”, trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2020, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phấn 

đấu: (1) Đoàn viên, thanh niên trong Khối đề xuất 300 ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo; phấn đấu 100% Đoàn 

cấp huyện có ít nhất 01 công trình thanh niên cấp huyện trở lên; (2) Toàn Khối phấn đấu hỗ trợ, sửa chữa, 

xây mới 30 nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà bán trú dân nuôi, nhà văn hóa thôn; sửa chữa, xây dựng ít 

nhất 02 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 15 sân chơi thiếu nhi. (3) Các cơ sở Đoàn phấn đấu 

phấn đấu khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 2.000 người; hỗ trợ, giúp đỡ 5000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn; thăm và tặng quà cho 3.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. (4) 100% Đoàn cấp 

huyện phấn đấu có ít nhất 01 hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ 

nhật xanh.  

Hướng ứng phát động, đoàn viên, thanh niên hai đơn vị đã cùng tham gia các hoạt động ý nghĩa trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai do Đoàn Khối hỗ trợ kinh phí: Trao tặng 30 suất quà cho hộ dân, đối tượng chính sách và 

các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Sa Pa (650.000đ/suất); Trồng cây và gắn biển 

công trình cây xanh (20 triệu đồng tiền giống cây); khánh thành "sân chơi cho em" (30 triệuđồng); khởi công 

xây dựng Nhà nhân ái tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (50 triệu đồng); tư vấn, khám bệnh và phát thuốc 

miễn phí cho 500 bà con nhân dân tại phường Sa Pả, thị xã Sa Pa (30 triệu đồng); bán hàng, giới thiệu sản 

phẩm của các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu; ra quân đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông dịp diễn ra Đại hội Đảng các 

cấp. 

III - TIN THAM KHẢO 

Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam 

Sáng 30/6, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hiệp hội doanh nghiệp 

châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các DN châu Âu tại Việt Nam. Với chủ 

đề “Cải cách quy định hành chính: Chìa khóa thực thi thành công EVFTA”, Hội nghị có sự tham dự của 

nhiều bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp EuroCham, các phái đoàn ngoại giao… để cùng thảo luận về 

các kế hoạch cải cách thủ tục hành chính góp phần mở khóa toàn bộ tiềm năng của Hiệp định Thương mại 

tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới đây.  

Tại hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp sẽ thảo luận các vấn đề liên quan quy định về EVFTA; dược 

phẩm phát minh, khung pháp lý; các mô hình đặt máy tại bệnh viện; yêu cầu ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu; 

giấy chứng nhận đăng ký kiểm định an toàn thực phẩm; thuế quan áp dụng cho thực phẩm chức năng; 

thương mại điện tử; yêu cầu Giấy chứng nhận lưu hành tự do; quy trình đăng ký các sản phẩm diệt khuẩn 

giúp phòng chống COVID-19; quản lý các nền tảng thương mại điện tử…  



Đối thoại được tổ chức kết hợp với Lễ ra mắt Sách Trắng EuroCham - ấn bản lần thứ 12. Đây là báo cáo 

thường niên của EuroCham, trong đó tổng hợp các vấn đề quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của 17 

Tiểu ban ngành nghề thuộc EuroCham, cùng với kiến nghị mà Chính phủ có thể thực hiện nhằm cải thiện 

môi trường kinh doanh, tăng cường thương mại và đầu tư với Liên minh châu Âu.  

Trước đó, vào tháng 12/2019, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng và EuroCham cũng đã tổ 

chức Hội nghị đối thoại cấp cao về đề tài cải thiện môi trường đầu tư và thương mại tại Việt Nam. Theo Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, các hội nghị đối thoại doanh nghiệp mà Hội đồng 

tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tiến hành là một trong những nội dung nhằm triển khai chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để cải cách các cơ chế, chính sách, TTHC nhằm giúp doanh 

nghiệp tháo gỡ các rào cản, khó khăn vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cắt giảm chi phí, nâng 

cao hiệu quả hoạt động.  

Doanh nghiệp kiến nghị đẩy mạnh thanh toán điện tử và văn bản điện tử 

Ngày 26/6 tại TPHCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Tổng cục Hải quan và Cơ quan 

Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội thảo công bố Báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của 

doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia”. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết thời gian qua, VCCI đã tổng hợp phản ánh ý 

kiến của gần 3.100 doanh nghiệp (DN) đối với 12 thủ tục mang tính điển hình nhất, có tần suất thực hiện 

nhiều nhất mà các DN thực hiện trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia (MCQG). 

Kết quả khảo sát DN cho thấy đa số các chức năng cơ bản trên Cổng MCQG hiện hoạt động tốt. Tỷ lệ DN 

đánh giá “dễ” và “tương đối dễ” thực hiện đối với các tính năng cơ bản như “tạo tài khoản/đăng nhập”, 

“xem/in hồ sơ” lần lượt là 95% và 93%. Cũng có tới 93% và 89% DN đánh giá “dễ” và “tương đối dễ” thực 

hiện đối với các tính năng “quản lý hồ sơ” và “xem và in giấy phép/chứng nhận”. 

Dù vậy, vẫn có một tỷ lệ đáng kể DN (chiếm tỷ lệ 35%) gặp khó khăn khi sử dụng tính năng “giải đáp vướng 

mắc” khi sử dụng hệ thống. Trong khi 27% DN được khảo sát bày tỏ chưa hài lòng với tình trạng hoạt động 

thiếu ổn định của Cổng do còn gặp lỗi kết nối. Khoảng 20% DN phản ánh tốc độ xử lý các tác vụ trên Cổng 

còn chậm. Nhiều DN kiến nghị cần đẩy nhanh việc triển khai thanh toán điện tử. 

Hàng Việt còn nhiều dư địa phát triển ở khu vực ASEAN 

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực thị trường xuất khẩu lớn 

của Việt Nam như châu Âu, châu Mỹ, việc đẩy mạnh khai thác các thị trường lân cận, đặc biệt là ASEAN 

được xem là giải pháp để doanh nghiệp duy trì kim ngạch xuất khẩu. Đây là nhận định của các chuyên gia 

tại Hội thảo Thị trường các quốc gia ASEAN và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào ASEAN do 

Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập Tp.Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công 

Thương tổ chức sáng 26/6.  

ASEAN đang là thị trường xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam, năm 2019 xuất khẩu gạo ASEAN đạt 1 tỷ USD. 

Nhu cầu nhập khẩu gạo tại khu vực này dự báo sẽ tiếp tục tăng lên do ảnh hưởng của dịch COVID -19. 



Để khai thác hiệu quả thị trường ASEAN, các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp cần tái cấu trúc lại chủng 

loại hàng hóa cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm bằng công nghệ tiên 

tiến. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần áp dụng công nghệ số vào quản lý, tiếp cận thị trường cũng như giao 

dịch với khách hàng. 

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI 

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 

để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước 

Ngày 5/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại 

dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.  

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ  

Ngày 11/6/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày 

sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020). 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

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