
 

 

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

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam 

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), đồng chí Nguyễn 

Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết: “Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“ .  

Ngay sau khi bài viết của Tổng Bí thư được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, bài viết đã 

nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của dư luận xã hội, đặc biệt là của các nhà nghiên cứu lý luận. Theo 

đó, các nhà nghiên cứu cho rằng, bài viết thể hiện sự tâm huyết, sự sắc bén về một vấn đề có nội dung rất 

rộng lớn, phong phú và phức tạp trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn: đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nhận xét nội dung trả lời bốn câu hỏi đặt ra về chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam, các nhà lý luận cho rằng, đây thực sự là một công trình nghiên cứu rất sâu sắc với nhiều luận điểm 

mới.  

Các nhà nghiên cứu cho rằng, với tư duy khoa học và tầm nhìn khách quan, bài viết của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng đã phân tích, dẫn chứng làm sáng tỏ nhiều vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa hội của đất nước ta một cách rất hệ thống, đầy đủ, toàn diện, thuyết phục. Những thành tựu 

có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được trong chặng đường vừa qua, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới, 

đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là tất yếu và 

đúng đắn. Dù rằng, đây là "sự nghiệp vĩ đại, khó khăn, không thể nóng vội" nhưng kiên định con đường ấy 

một cách tiếp thu, bổ sung và sáng tạo có chọn lọc để chủ nghĩa, học thuyết luôn luôn mang hơi thở của 

thời đại, mà không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu, thì tất yếu, sự nghiệp cách mạng sẽ thành công. 

Thủ tướng chỉ đạo tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng dịch COVID-19  

Kiên định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự 

lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng dập dịch, ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, kinh 

doanh. Đó là nội dung trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp 

trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19.  
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Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ý kiến của 15 địa phương, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung 

ương và phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận, 

nhấn mạnh các yêu cầu: Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, 

trước hết. Quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi, kiểm soát và dập tắt cao điểm của đợt dịch bệnh bùng phát lần này, 

trước mắt tập trung cao độ tại các địa bàn có ổ dịch đang diễn biến phức tạp như Bắc Giang, Bắc Ninh, 

Thành phố Hồ Chí Minh,  Hà Nội... Tập trung phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn phải lãnh đạo, chỉ đạo đẩy 

mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt an ninh, 

an toàn, an dân. Tổ chức kết thúc thành công năm học 2020 - 2021 và chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2021 - 

2022.  

Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu: Kiên định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, lấy 

người dân là trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân tập trung 

thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, nhất là những nơi đang có các ổ 

dịch lớn thì phải tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh; tất cả phải 

với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, nhưng có trọng tâm, trọng điểm 

để nhanh chóng dập dịch, ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, kinh doanh.  

Trên cơ sở phát huy thành quả đạt được trong các đợt chống dịch bùng phát lần trước và những kết quả 

bước đầu của phòng, chống dịch lần này; bám sát thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo, chủ động, tích cực, hiệu 

quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là về 

thể chế, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để huy động mọi nguồn lực hợp pháp trong 

xã hội, trong nhân dân, trong nước và ngoài nước.  

Nắm chắc và dự báo đúng tình hình. Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, lấy 

tấn công là chính, quan trọng, đột phá, phòng ngừa là thường xuyên, cơ bản, chiến lược, lâu dài và là quyết 

định. Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi chưa có dịch; nhưng cũng không lo sợ, hốt hoảng, mất bình 

tĩnh, thiếu kiên trì, thiếu bản lĩnh khi dịch xảy ra.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, tất cả vì Đảng, vì Nước, vì Dân; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các 

quy định, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình hình cụ thể ở mỗi địa phương, cơ quan, 

đơn vị để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch, nhất là việc quyết định phong tỏa, 

cách ly, giãn cách xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với khuyến khích đổi mới sáng tạo; linh hoạt, 

chủ động trong phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền, cá thể hóa trách nhiệm theo phương châm cụ thể, rõ ràng, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát và dễ 

đánh giá.  

Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu, vươn lên; lấy 

khó khăn, thách thức làm động lực để phấn đấu, khẳng định để trưởng thành; đồng thời phát huy giá trị con 

người và ý chí dân tộc Việt Nam trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Kiên quyết xử lý nghiêm những tư 
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tưởng, hành động, những biểu hiện lợi dụng việc phòng, chống dịch để xuyên tạc, chống phá, gây nghi ngờ, 

chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ và làm mất trật tự, hoang mang trong Nhân dân.  

Trong tổ chức thực hiện, Thủ tướng giao các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn kịp thời tháo 

gỡ ngay khó khăn cho các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm, nỗ lực cao nhất để bảo đảm 

hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021; kịp thời báo cáo Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương 

chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp để ổn định tình hình kinh tế - xã hội, không làm đứt gãy các 

chuỗi sản xuất, kinh doanh, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở dịch vụ và các hoạt 

động liên quan đến sinh kế của người dân. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư đến Tổng thống Hoa Kỳ 

Ngày 30/5/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trao đổi về 

quan hệ hai nước, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong thư, Chủ tịch 

nước hoan nghênh và cảm ơn Hoa Kỳ đã là bên đóng góp lớn khi cam kết tài trợ 4 tỷ USD cho Sáng kiến 

tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19 (COVAX) và thông báo với Tổng thống Joe Biden việc Việt Nam đã 

nhận hai đợt vaccine với khoảng 2,5 triệu liều từ sáng kiến này. COVAX thực sự là sự hỗ trợ quý báu, đã kịp 

thời giúp Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển trong xử lý dịch bệnh khi nguồn cung vaccine quốc tế 

còn khan hiếm.  

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh việc Hoa Kỳ cam kết sẽ đóng góp thêm 80 triệu liều vaccine ngừa COVID-

19 cho nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Việt Nam và khu vực Đông 

Nam Á đang có những diễn biến rất phức tạp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Hoa Kỳ tiếp tục hỗ 

trợ Việt Nam và các nước về nguồn cung vaccine, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nghiên 

cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine ngừa COVID-19. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn 

coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và tin tưởng rằng trên tinh thần hợp tác hữu nghị, hai bên sẽ 

tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích cho nhân 

dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. 

* Trước đó, trong các cuộc điện đàm gần đây với lãnh đạo cấp cao các nước Trung Quốc, Nga, Nhật Bản... 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã đề nghị các nước hỗ trợ tiếp cận các nguồn vaccine 

và hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng chống COVID-19. 

Hoàn thành tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

Chiều 27/5, sau một ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, phiên họp thứ 56 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại phiên họp này, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cho ý kiến về báo cáo quyết toán 
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ngân sách Nhà nước năm 2019, báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019, báo cáo của Chính phủ về công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. 

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đối với báo cáo sơ bộ kết quả 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBTVQH cơ bản tán 

thành báo cáo sơ bộ này của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trong báo cáo nêu bật, cuộc bầu cử lần này được 

tiến hành trong hoàn cảnh rất đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử khi đại dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ 

4 với nhiều chủng mới mạnh, nguy hiểm, lây lan nhanh hơn trong khoảng 30 tỉnh, thành phố của cả nước. 

Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, theo Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, sự cố gắng nỗ lực vượt 

bậc của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các ủy ban bầu cử các 

cấp ở địa phương, sự đồng hành và hưởng ứng của người dân, chúng ta đã vượt qua khó khăn, hoàn thành 

tốt đẹp cuộc bầu cử. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tuyệt đối an 

toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong điều kiện dịch bệnh như vậy, nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, 

đạt 99,57%. Qua đợt bầu cử lần này, chúng ta rút ra nhiều bài học, không chỉ áp dụng trong hoàn cảnh có 

dịch bệnh, mà có thể áp dụng trong điều kiện bình thường khác, đó là hình thức vận động bầu cử kết hợp 

trực tuyến và trực tiếp, phân luồng cử tri đi bầu theo khung giờ, truyền thông được thực hiện tốt và bảo đảm 

an toàn. 

UBTVQH đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia hoàn thành sớm báo cáo nhanh để gửi cho các đồng chí lãnh 

đạo chủ chốt, thành viên Hội đồng Bầu cử, UBTVQH xem xét. Cần nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, 

đảm bảo sự khẩn trương để sớm hướng dẫn một số đơn vị cá biệt vẫn còn bầu thiếu đại biểu HĐND. Bên 

cạnh đó là bảo đảm quy định của pháp luật là sau 5 ngày kể từ ngày bầu cử, các địa phương, các tiểu ban 

đều có báo cáo chính thức để hoàn thành báo cáo tổng thể, làm nốt những công việc còn lại trong quá trình 

bầu cử, chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và kỳ họp đầu tiên của HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 một cách tốt nhất. 

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

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 5/2021 

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 

5/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội 

nghị.  

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình về việc phê duyệt bổ 

sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025; về nhân sự giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch Hiệp 

hội chủ tàu Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Việt Nam – Singapore và quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban 
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Giám sát tài chính Quốc gia; về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 02-QĐi/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối về công tác cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo kết quả công tác ban hành các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết 

luận của Trung ương, của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020; dự thảo Báo cáo kết quả 

thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi 

phạm, Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; dự 

thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương 

về những điều đảng viên không được làm; cho ý kiến đối với một số nội dung khác. 

Hội nghị Ban Chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban 

Tổ chức Trung ương 

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo sơ kết 02 năm 

thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện hợp 

nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ 

tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69 - QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII. Đồng chí Y Thanh Hà 

Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Ban 

Chỉ đạo, chủ trì Hội nghị.  

Hội nghị đã nghe công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thành lập Ban Chỉ đạo, 

Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 

của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm; dự thảo 

Thông báo phân công các đồng chí trong Ban Chỉ đạo.  

Sau 02 năm triển khai thực hiện, nhằm đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng sau khi hợp nhất với cơ quan chuyên môn có chức 

năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan tham mưu, giúp 

việc, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch khảo sát một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối để 

nắm tình hình thực tế, bổ sung các thông tin, tư liệu có liên quan đến biên chế, phân công nhiệm vụ, phối 

hợp công tác và chế độ chính sách cho cán bộ của cơ quan sau hợp nhất để làm cơ sở thực tiễn giúp Tổ 

biên tập tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo trình Ban Tổ chức Trung ương.  

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 

ương, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Biên tập tham mưu nội dung 

khảo sát chuyên sâu về thực trạng tình hình thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng 

ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp, đánh giá những 

thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW đối với đảng ủy cấp 
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trên trực tiếp cơ sở trong Đảng bộ Khối. Đồng thời trao đổi về những khó khăn mướng mắc, làm rõ công tác 

xây dựng đảng, công tác phối hợp và bố trí nhân sự, năng lực, trình độ cán bộ trong quá trình thực hiện. 

Công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối về công tác cán bộ 

Ngày 05/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định 

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các Quyết 

định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về bổ nhiệm cán bộ: Quyết định số 188-QĐ/ĐUK, ngày 19/4/2021 về 

việc bổ nhiệm đồng chí Ngô Thị Hồng Ninh, Trưởng phòng Hành chính Văn phòng Đảng ủy Khối giữ chức 

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; Quyết định số 189-QĐ/ĐUK, ngày 19/4/2021 bổ nhiệm đồng chí 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giữ chức Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Quyết định số 190-QĐ/ĐUK, ngày 19/4/2021 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Viết 

Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ 

chức Đảng ủy Khối và Quyết định số 204-QĐ/ĐUK, ngày 27/4/2021 bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Hòa, 

Trưởng phòng Giáo vụ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị Đảng ủy Khối.  

Chúc mừng 04 đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương 

Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng và yêu cầu các đồng chí với kinh nghiệm, năng lực, trình độ của mình 

cùng với tập thể các ban, đơn vị đoàn kết, tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp 

hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao trong các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, đào tạo và văn phòng cấp ủy trong tình hình mới.  

Kiện toàn Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, nhiệm 

kỳ 2019 – 2024 

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối vừa tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định kiện toàn 

bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 

nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị đã nghe công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức 

Việt Nam về việc công nhận bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn 

Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 05 đồng chí; công 

nhận bổ sung Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.  

Chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương mong muốn, 

dù kiêm nhiệm nhưng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy 
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Khối phát huy kết quả đạt được của Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối trong những năm qua, nâng cao 

năng lực, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động có ý nghĩa để mỗi đoàn viên 

công đoàn luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây 

dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối đã đề ra. 

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19  

Thể hiện rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ 

đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các doanh nghiệp, ngân 

hàng, đơn vị trong Khối đã tích cực chung tay cùng cả nước tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19.  

Các ngân hàng TMCP Công thương, Ngoại thương, Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã ủng hộ tổng số tiền 100 tỉ đồng mua vắc-xin phòng Covid-19 (mỗi đơn vị 25 tỉ 

đồng). Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh Vĩnh 

Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh và Bệnh viện K mỗi đơn vị 01 tỉ đồng; các chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam đã ủng hộ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch như: Hải Dương 

(5 tỉ đồng), Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bệnh viện K (mỗi đơn vị 2 tỉ đồng), Bệnh viện 

Bạch Mai (01 tỉ đồng); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam ủng hộ trang thiết bị phục 

vụ phòng, chống dịch số tiền 11 tỉ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ủng hộ Bệnh viện K 05 tỉ 

đồng. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế triển khai Cổng thông tin điện tử về 

dịch Covid-19; cung cấp bản đồ số sử dụng VMAP.VN hỗ trợ người dân tìm kiếm các điểm tiếp nhận thông 

tin, về dịch bệnh trên toàn quốc; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cung ứng dịch vụ bưu chính quốc 

tế các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng, chống dịch bệnh vì mục đích nhân đạo. Tổng công ty đã hỗ 

trợ toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trên toàn mạng lưới chi phí mua khẩu trang, dung dịch 

sát khuẩn khoảng 05 tỉ đồng, ủng hộ các địa phương phòng, chống dịch 01 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam đã ủng hộ 10 tỉ đồng; chỉ đạo công ty điện lực các tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, 

sở y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo nguồn điện ổn định cho các 

bệnh viện dã chiến để sẵn sàng tiếp nhận người nghi nhiễm Covid-19. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam đã ủng hộ 2,5 tỉ đồng; tiếp tục triển khai giải pháp giáo dục điện tử VNPT E-Learning nhằm giúp công 

tác giảng dạy và học tập từ xa cho các cấp từ tiểu học đến đại học, đồng thời triển khai nhiều dịch vụ miễn 

phí cước gọi, nhắn tin, truy cập bằng 3G/4G đến các đường dây nóng, website của Bộ Y tế…  

Các đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 

Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công 

ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Hàng 
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hải Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã ủng hộ tiền, thiết bị vật tư y tế… 

Tính đến 17h00 ngày 25/5/2021, tổng số tiền các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã ủng hộ 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là hơn 234,4 tỉ đồng.  

Phát huy hiệu quả quản trị, Petrovietnam có bước tăng trưởng mạnh 

Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến định kỳ tại 8 điểm 

cầu trong cả nước về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 

tháng 5 và những tháng tiếp theo của năm 2021.  

Theo Báo cáo, kết quả tài chính của Tập đoàn vượt cao so với kế hoạch. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, 

doanh thu hợp nhất ước đạt 124,42 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch 4 tháng và bằng 35% kế hoạch năm, 

tăng 47% so với cùng kỳ; tổng số nộp Ngân sách của toàn Tập đoàn 4 tháng 2021 ước đạt 27,5 nghìn tỷ, 

vượt cao so với kế hoạch 4 tháng cũng như cùng kỳ. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận của Tập đoàn vượt rất cao 

so với kế hoạch và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 4 tháng ước đạt 15,42 

nghìn tỷ đồng, gấp 2,5 lần kế hoạch 4 tháng và bằng 94% kế hoạch năm, gấp 2,46 lần so với cùng kỳ, vượt 

hơn nhiều so với mức tăng của giá dầu.  

Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh (SXKD) ổn định, có 17/22 đơn 

vị có lợi nhuận, nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Công tác an ninh, an toàn dầu khí, an 

toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ 

và thực hiện nghiêm túc.  

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19, 

Lãnh đạo Petrovietnam chỉ đạo các đơn vị: Tập trung đánh giá các rủi ro, biến động của tình hình dịch bệnh 

để cập nhật, triển khai các giải pháp ứng phó, cũng như định hướng quản trị, điều hành hoạt động SXKD; rà 

soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong quý 2 và nỗ lực thực hiện các phần việc còn tồn đọng của quý I; tiếp tục 

theo dõi, đánh giá các yếu tố vĩ mô, tình hình tỷ giá, lạm phát để đánh giá các nguồn lực tài chính của Tập 

đoàn cho hoạt động SXKD; tập trung đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, hiệu quả, sẵn sàng tận dụng các 

cơ hội thị trường; nghiêm túc thực hiện tiết giảm, tối ưu chi phí, phân tích biến động chi phí và biến động 

doanh thu để có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục tăng cường hiện thực hóa các chuỗi liên 

kết trong toàn Tập đoàn…  

Agribank miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong nước  

Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ khách 

hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ ngày 17/05/2021, Ngân hàng Nông 

nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thực hiện chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước, 
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áp dụng đồng loạt tại 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và cả các kênh ngân hàng điện tử 

của Agribank.  

Agribank hiện có mạng lưới rộng lớn nhất hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam với 2.300 chi nhánh, 

phòng giao dịch, điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, hơn 3.000 ATM/CDM có mặt khắp mọi 

vùng miền trên cả nước,… Agribank hiện cung ứng cho thị trường hơn 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng, 

luôn thể hiện trách nhiệm, vai trò tiên phong trong thực thi chính sách tiền tệ và các chương trình tín dụng 

phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo chỉ đạo của NHNN.  

Để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Agribank đã thực hiện 

nhiều đợt giảm phí dịch vụ và cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất cho khách hàng. Với quyết định miễn phí dịch 

vụ chuyển tiền trong nước mới lần này, dự kiến có khoảng 18 triệu khách hàng của Agribank được áp dụng 

chính sách ưu đãi lớn, qua đó góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là ở địa bàn 

nông nghiệp nông thôn.  

Vietnam Airlines tiêm vaccine Covid-19 cho phi công, tiếp viên  

Trong tháng 5/2021, 1.500 nhân viên tuyến đầu của Vietnam Airlines sẽ được tiêm chủng vaccine Covid-19. 

Đây là những người thường xuyên tiếp xúc với hành khách, bao gồm phi công, tiếp viên và nhân viên mặt 

đất ở sân bay. Công tác tiêm vaccine được tổ chức tại Trung tâm tiêm chủng Bệnh viện nhi Trung ương, dự 

kiến mỗi ngày tiêm cho khoảng 250 người. Những người được tiêm chủng đều được khám sàng lọc và theo 

dõi tình hình sức khỏe chặt chẽ sau tiêm. Hiện Vietnam Airlines bố trí tiêm vaccine cho cả tổ bay và nhân 

viên mặt đất. Trước đó, gần 800 nhân viên của Vietnam Airlines Group tại Tân Sơn Nhất và Vinh cũng đã 

được tiêm chủng. Đợt tiêm chủng lần này sẽ nâng tổng số nhân viên được tiêm vaccine của Vietnam 

Airlines Group lên đến gần 2.300 người.  

Thời gian tới, Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng công tác 

tiêm chủng. Mục tiêu của Vietnam Airlines Group là 100% cán bộ nhân viên được tổ chức tiêm vaccine 

Covid-19 miễn phí bằng nguồn quỹ phúc lợi của công ty. Việc tiêm chủng nhân viên tuyến đầu của hãng 

hàng không sẽ góp phần quan trọng trong đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động, khách hàng và 

cộng đồng, đặc biệt trong bối cách dịch bệnh diễn biến phức tạp. Kết hợp với các biện pháp phòng dịch chặt 

chẽ của Vietnam Airlines, tiêm chủng vaccine sẽ tạo nên “lá chắn” Covid hữu hiệu để người dân yên tâm đi 

lại bằng đường hàng không.  

Vietnam Post được “tiếp sức” tăng tốc chuyển đổi số 

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành giấy phép cấp phép hoạt động cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh toán cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).  
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Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã cấp 04 giấy phép mới cho các tổ  chức không phải là ngân 

hàng hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Vietnam Post là thương hiệu sáng giá được đánh 

giá cao khi góp mặt cùng các tên tuổi lớn tham gia cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Các dịch vụ trung 

gian thanh toán của Vietnam Post được cấp phép bao gồm các dịch vụ: ví điện tử, cổng thanh toán điện tử, 

hỗ trợ chuyển tiền điện tử, hỗ trợ thu hộ, chi hộ… Bưu điện Việt Nam coi đây là một dấu mốc quan trọng 

trong công cuộc chuyển đổi số, tạo tiền đề để đẩy nhanh và phát triển các dịch vụ số với quy mô lớn hơn, 

trong đó dịch vụ tài chính số (Fintech). Vietnam Post kì vọng với dịch vụ mới này sẽ tạo nên những đột phá 

cả về doanh thu lẫn những cơ hội kinh doanh mới, đặc biệt đối với các dịch vụ số của Tổng công ty. Đây 

cũng sẽ là bước tiến mới trong việc hỗ trợ đẩy mạnh các các sản phẩm dịch vụ hiện có, đồng thời tạo cơ hội 

phát triển và đưa sản phẩm dịch vụ số của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đến gần hơn với khách hàng. 

Không chỉ có hệ sinh thái khách hàng rộng lớn, kinh nghiệm lâu năm trong việc triển khai tài chính bưu chính 

phủ rộng trên cả nước, Vietnam Post cũng được đánh giá cao về mạng lưới phủ rộng đến tận thôn xã. Điều 

này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bất cứ người dân nào, dù ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo cũng có 

thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ trung gian thanh toán.  Nắm rõ những thách thức, khó khăn cũng như sự 

cạnh tranh vô cùng khốc liệt trong lĩnh vực này, Vietnam Post cho biết đã có định hướng chiến lược phát 

triển rõ ràng cùng với bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ về tài chính bưu chính và sự quản 

lý chặt chẽ đến từ các bộ phận liên quan, chắc chắn Giấy phép Trung gian thanh toán sẽ là động lực quan 

trọng giúp Bưu điện Việt Nam đạt được mục tiêu trong triển khai dịch vụ mới, đồng thời tăng tốc chuyển đổi 

số thành công.  

Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương" 

Nhân dịp Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), ngày 19/5, Ban 

Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh 

nghiệp Trung ương" năm 2021.  

Tại 35 điểm cầu trực tuyến, 251 đại biểu là các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách các 

đơn vị trực thuộc Đoàn Khối và các đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở đã nghe GS.TS Hoàng Chí 

Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trao đổi về sự nghiệp cách mạng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo Bác của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.  

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong lực lượng 

đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày. Các 

doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những phong trào thi đua 

lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất 
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lượng sản phẩm, hàng hòa, dịch vụ….Thông qua Hội nghị chuyên đề, tiếp tục khích lệ nhiệt huyết của mỗi 

cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương quyết tâm phấn đấu xây dựng và phát triển 

doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa khát vọng “Việt Nam hùng cường”.  

VCB Digibank của Vietcombank được trao giải thưởng Sao Khuê 2021 

Vừa qua, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã công bố và 

trao giải thưởng Sao Khuê 2021. Dịch vụ VCB Digibank của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank) đã vinh dự là một trong số ít các sản phẩm/dịch vụ của lĩnh vực Kế toán - Tài chính được Hội 

đồng giám khảo đánh giá cao và được vinh danh tại buổi Lễ. Sản phẩm dịch vụ VCB Digibank của 

Vietcombank đa dạng cùng những tính năng tài chính nổi trội như: chuyển tiền, thanh toán online, thanh 

toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, trích nợ tự động, đặt vé tàu, vé xe, thanh toán qua mã QR,…  

Giải thưởng năm nay đã thu hút lượng đề cử kỷ lục với gần 300 giải pháp, dịch vụ từ 161 doanh nghiệp, 

tăng 57,8% so với năm 2020. Đây là con số lớn nhất về số lượng đề cử và doanh nghiệp đăng ký tham gia 

kể từ khi giải thưởng ra đời đến nay.  

Bảo đảm bệnh viện an toàn trước dịch bệnh COVID-19  

Với tinh thần chủ động, cảnh giác cao độ và kinh nghiệm qua 3 đợt phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện 

Bưu điện (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) tiếp tục triển khai nhiều biện pháp thiết thực góp 

phần kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong môi trường an toàn của nhân 

dân.   

Là một trong số 59 đơn vị thuộc khu vực miền Bắc được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định 

COVID-19 (tính đến ngày 7/5/2021), các bệnh nhân khi đến thăm khám, điều trị, nếu có liên quan yếu tố 

dịch tễ, có những triệu trứng nghi ngờ hoặc có chỉ định nhập viện điều trị nội trú thì có thể lấy mẫu xét 

nghiệm khẳng định COVID-19 ngay tại Bệnh viện mà không phải gửi mẫu đến cơ sở khác. Toàn bộ quy 

trình từ chỉ định, lấy mẫu, vận chuyển, thực hiện xét nghiệm đến công bố kết quả xét nghiệm Real-time PCR 

SARS-CoV-2 đều được thực hiện nhanh chóng, khẩn trương, đúng quy định, qua đó rút ngắn thời gian chờ 

đợi của người bệnh, đồng thời giúp các bác sĩ sớm có quyết định phù hợp.  

Để đảm bảo an toàn trong cơ sở y tế, Bệnh viện Bưu điện còn thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho 

cán bộ, công nhân viên và người bệnh có nguy cơ cao như: Hồi sức cấp cứu, Thận - lọc máu, Khu sàng lọc 

và khám cách ly…Tính từ ngày 28-4 đến ngày 20/5/2021 đã có 523 cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Bưu 

điện được xét nghiệm khẳng định COVID-19 cho kết quả âm tính. Theo kế hoạch, việc thực hiện xét nghiệm 

sẽ được tiến hành mỗi tháng 2 lần, đảm bảo toàn bộ cán bộ, công nhân viên đều được xét nghiệm.  

 EVNNPT nỗ lực thực hiện 'mục tiêu kép'  
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Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) 

thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với quyết tâm cao nhất thực 

hiện tốt “mục tiêu kép” không để dịch bệnh lây lan trong cán bộ, công nhân viên (CBCNV) và truyền tải điện 

an toàn ổn định, liên tục trong mọi tình huống.  

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, EVNNPT đã ban hành liên tiếp các văn bản chỉ đạo các 

đơn vị tăng cường kiểm soát, sẵn sàng ứng phó dịch bệnh, nhất là tại khu vực biên giới; chuẩn bị phương 

án nghỉ tập trung sau ca làm việc, đồng thời sẵn sàng kịch bản ứng phó trong trường hợp có CBCNV bị 

nhiễm virus SARS-CoV-2. Lãnh đạo EVNNPT yêu cầu, khi có tình huống dịch bệnh bùng phát ở địa 

phương, các đơn vị phải giữ bình tĩnh để tổ chức thực hiện theo kịch bản đã được chuẩn bị nhằm phòng 

ngừa và bảo đảm an toàn cho CBCNV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành ổn định, an 

toàn và liên tục lưới điện truyền tải.  

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, mặc dù bị tác động 

không nhỏ bởi dịch COVID-19 nhưng với tinh thần khẩn trương, EVNNPT đã tập trung mọi nguồn lực và giải 

pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải nhằm giải tỏa công suất nguồn điện. Mục tiêu trong 

năm nay, EVNNPT hoàn thành đóng điện 72 dự án, khởi công 47 dự án. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề 

ra, EVNNPT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đôn đốc và kiểm soát chặt chẽ các nhà thầu thi công tại công 

trường, tránh tình trạng lơ là và mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, trực 

tiếp chỉ đạo xuyên suốt quá trình triển khai dự án, trong một số trường hợp cụ thể trực tiếp tham gia để điều 

hành, từ công tác điều phối cung cấp vật tư thiết bị, các thủ tục thu xếp vốn đến điều hành trên công trường 

và huy động các lực lượng nội bộ trong EVNNPT.  

Bảo hiểm Bảo Việt và Bệnh viện Hữu nghị ký kết thỏa thuận hợp tác  

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (thuộc Tập đoàn Bảo Việt ) và Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô vừa ký kết thỏa 

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

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

Một trong những ưu điểm vượt trội của sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe của Bảo Việt là chi trả toàn bộ chi phí 

thực tế phát sinh tùy theo chương trình khách hàng lựa chọn bao gồm các xét nghiệm, chi phí bác sỹ điều trị 

chất lượng cao và các loại thuốc/dược phẩm theo quy định Bộ Y tế  cùng danh mục thuốc mà BHXH không 

chi trả. Thông qua hình thức bảo lãnh viện phí, khách hàng có thể yên tâm khám chữa bệnh mà không cần 

phải thanh toán tiền mặt ngay lập tức. Việc ký kết hợp tác lần này cũng nằm trong định hướng chiến lược về 

phát triển mạng lưới, đa dạng kênh phân phối và đối tác nhằm cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch 

vụ tối ưu nhất của Bảo hiểm Bảo Việt với vai trò là nhà bảo hiểm luôn tiên phong trong các hoạt động phát 

triển nâng cao chất lượng cuộc sống khách hàng.  



 

13 

Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể định kỳ 2021  

Ngày 20/5, Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (PVFCCo) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 

Nam cho biết, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành vượt tiến độ đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) định kỳ 

năm 2021 trong 32 ngày, so với kế hoạch 33 ngày, và đã cho ra sản phẩm ure trở lại vào ngày 20/5. Trước 

đó, xưởng amoniac (NH3) của nhà máy đã hoàn thành bảo dưỡng và cho ra sản phẩm vào ngày 18/5, vượt 

tiến độ 3 ngày.  

Đây là đợt BDTT lần thứ 10 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ kể từ khi đi vào hoạt động. Đợt BDTT này phức tạp, 

khó khăn hơn so với các đợt trước do số lượng hạng mục lớn hơn, lại diễn ra ngay trong đợt dịch COVID-19 

bùng phát trở lại. Do đó, PVFCCo đã đặt công tác phòng chống dịch COVID-19 lên hàng đầu, thực hiện 

nghiêm ngặt, đồng bộ nhiều biện pháp, tạo thành nhiều vòng nhiều lớp, nhiều cấp độ để kiểm soát, phòng 

chống dịch, nhờ vậy công tác BDTT đã diễn ra tuyệt đối an toàn ngay trong cao điểm dịch bệnh.  

Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành công tác bảo dưỡng đúng kế hoạch, cho ra sản phẩm trở lại, đã góp 

phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong bối cảnh nhu cầu phân bón tăng mạnh do bước vào cao 

điểm canh tác, chăm bón vụ Hè Thu/mùa mưa - một trong những vụ mùa lớn nhất trong năm. PVFCCo cũng 

đã sẵn sàng kế hoạch điều độ để nhanh chóng vận chuyển các sản phẩm phân bón Phú Mỹ đến các vùng 

miền nông nghiệp trọng điểm trên cả nước.  

Ngày 15/5/2008, Công ty Phân đạm và hóa chất Dầu khí chính thức chuyển đổi thành Tổng công ty Phân 

bón và hóa chất Dầu khí. Tổng Công ty đang quản lý, vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ có công suất 

800.000 tấn/năm tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Nhà máy NPK Phú Mỹ công suất 250.000 tấn/năm, hàng năm cung 

ứng ra thị trường hơn 1 triệu tấn phân bón Phú Mỹ chất lượng cao, giá cả hợp lý cho bà con nông dân.  

Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Từng bước ghi dấu ấn trên bản đồ kinh tế Việt Nam  

Nhà máy Alumin Nhân Cơ thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) là một trong hai dự án thí điểm trong 

ngành công nghiệp mới - công nghiệp khai thác chế biến quặng bauxite để sản xuất alumin tiến tới sản xuất 

nhôm. Sau 5 năm vận hành thương mại (2017-2021), dự án đã đạt được những kết quả bước đầu, góp 

phần tạo bước đột phá mới cho kinh tế Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.  

Sau 5 năm đi vào vận hành, Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã đóng góp đáng kể trong tăng trưởng GDP, tăng 

các nguồn thu cho ngân sách, góp phần tạo đà phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đăk Nông theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước. Từ năm 

2017 đến hết quý I/2021, Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã đóng góp ngân sách Nhà nước trên 1.446 tỷ đồng. 

Sự ra đời của ngành công nghiệp bauxite-alumin cũng đã tạo điều kiện kích cầu, phát triển các ngành công 

nghiệp phụ trợ… cũng như các ngành công nghiệp chế biến khoáng sản trên cả nước. Có thể khẳng định, 

việc đầu tư xây dựng Nhà máy Alumin Nhân Cơ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là 
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một hướng đi thực hiện theo đúng chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Những kết quả bước đầu đã 

và đang định hình cho một ngành công nghiệp mới, đồng thời góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

III - TIN THAM KHẢO 

Tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu tăng 30,7% 

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021. Theo 

đó, trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 26 tỷ USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 130,94 tỷ USD, tăng 

30,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 33,06 tỷ USD, 

tăng 16,6%, chiếm 25,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 

97,88 tỷ USD, tăng 36,3%, chiếm 74,8%.  

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2021, có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87,3% 

tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó, 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 63,8%). Về 

cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng qua, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước đạt 70,7 tỷ 

USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính 

đạt 47,32 tỷ USD, tăng 33%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 9,69 tỷ USD, tăng 13,5%. Nhóm hàng thủy sản 

đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2020. 

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 37,6 tỷ 

USD, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Trung Quốc đạt 20,1 tỷ USD, tăng 26%; thị trường 

EU đạt 16,1 tỷ USD, tăng 20,8%; thị trường ASEAN đạt 11,5 tỷ USD, tăng 23,7%; Hàn Quốc đạt 8,9 tỷ USD, 

tăng 17,1%; Nhật Bản đạt 8,4 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ 2020.  

Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm cân đối cung-cầu, bình ổn thị trường  

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trước những diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại 

dịch COVID-19 lây lan nhanh trên diện rộng tại nhiều địa phương, đặc biệt tại thành phố lớn như TP. Hồ Chí 

Minh hiện nay, Bộ Công Thương đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thống nhất quan điểm điều hành, 

quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ưu tiên hàng 

đầu trong giai đoạn hiện nay với trọng tâm trước mắt là công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, 

khu chế xuất, nơi tập trung số lượng lao động lớn… Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tác động 

tiêu cực đối với nền kinh tế, duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống 

của người dân.  

Bộ Công Thương đã quán triệt tới các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm công tác 

phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và phổ biến, 
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quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 của Bộ về thực hiện các giải pháp bảo đảm 

cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng, vi phạm pháp luật trong hoạt 

động thương mại trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Bộ Công Thương tiếp tục tiếp 

nhận thông tin và phối hợp với các địa phương, các đơn vị chức năng có liên quan để giải quyết các khó 

khăn vướng mắc của các địa phương, doanh nghiệp… trong việc vận chuyển lưu thông hàng hoá (đặc biệt 

là nông sản) tại các địa bàn bị phong tỏa và có dịch. Phối hợp với các doanh nghiệp phân phối lớn để có 

phương án điều tiết nguồn cung hàng hóa khi cần thiết và tổ chức hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản 

vào vụ thu hoạch.  

Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định: Hàng hóa thiết yếu tại các địa phương hiện nay không thiếu, các 

mặt hàng không tăng giá, không khan hiếm. Các phương án chuẩn bị cho tình huống giãn cách xã hội đều 

đã được các Sở Công Thương thực hiện. Bà con yên tâm thực hiện giãn cách theo chỉ đạo của Chính phủ, 

tuyệt đối không đổ xô đến các siêu thị, chợ để mua hàng gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. 

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI 

Thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP thông 

qua chủ trương thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký 

ban hành Quyết định số 779/ QĐ-TTg thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19.  

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu 

công nghiệp  

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 680/CĐ-TTg về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu 

công nghiệp.  

Tăng cường truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc  

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên 

truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh 

và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Ngày 05/5/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 26-HK/BTGTW về việc đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước  

Ngày 19/5/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 557-CV/BTGTW về việc đẩy mạnh 

tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.  

http://doanhnghieptrunguong.vn/thong-tin-ve-virus-Corona/202105/thanh-lap-quy-vaccine-phong-covid-19-5737484/
http://doanhnghieptrunguong.vn/thong-tin-ve-virus-Corona/202105/cong-dien-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-bao-dam-an-toan-covid-19-trong-cac-khu-cong-nghiep-5737139/
http://doanhnghieptrunguong.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/202105/tang-cuong-truyen-thong-bao-chi-phuc-vu-nhiem-vu-bao-ve-to-quoc-5735656/
http://doanhnghieptrunguong.vn/van-ban-chinh-sach-moi/202105/ke-hoach-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong-ve-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-sau-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-5735127/
http://doanhnghieptrunguong.vn/van-ban-chinh-sach-moi/202105/day-manh-tuyen-truyen-ky-niem-110-nam-ngay-bac-ho-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc-5737138/
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Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 

Ngày 10/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 12 tổ chức Giải Búa liềm vàng 

Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021. 

Tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

Ngày 20/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 281-CV/ĐUK "V/v tăng cường 

lãnh đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai". 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

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

 

http://doanhnghieptrunguong.vn/giai-bua-liem-vang/202105/ke-hoach-to-chuc-giai-bua-liem-vang-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-nam-2021-5735276/
http://doanhnghieptrunguong.vn/van-ban-chinh-sach-moi/202105/tang-cuong-lanh-dao-cong-tac-phong-ngua-ung-pho-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-5736680/

