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5 nam thtrc hiçn Ngh quyet so 27-NQ/TW, ngay 06/8/2008 cua 

p hành Trung Lro'ng (khóa X) "v xây diyng di ngü trI thfrc 
trong thm k)' day mnh cong nghip hóa, hin di hóa dt nu'&c" 

Thirc hin Cong van s 2548-CV/BTGTW ngày 08/3/2022 cüa Ban 
Tuyên giáo Trung l.rong v vic tng kt 15 nàm thc hin Nghj quy& si 27-
NQ/TW ngày 06/8/2008, Hi nghj 1n thir bay, Ban chp hành Trung iong 
Dâng (khóa X) v "Xây dirng di ngü trI thüc trong thô'i kS'  dy  math  cong 
nghip hóa, hin dai  boa dt nuâc" (sau day gi tt là Nghj quyt s 27-
NQ/TW), Ban Thi.thng viii Dãng ñy Khi dánh giá kt qua nhu sau: 

PHAN THU NHAT 
TINH HINH TO CH15C TRIEN KHAI 

THIXC HIN NGH! QUYET SO 27—NQ/TW vA KET LUAN 52-KL/TW 

I. VIC NGHEEN CIJIJ, QUAN TRIT, TRIEN KHM TUYEN TRUYEN, 
THC HIN NGHI QUYET sO 27-NQITW vA KET LUiN sO 52-KL/TW 

1. Vic nghiên cfru, quán trit, trin khai, tuyên truyn thirc hin 
Ngh quyt; vic ban hành Va trin khai cãc chirrng trinh hành dng cij th 
theo cac ni dung da dirçc nen trong Ngh quyet so 27-NQ/TW va Ket Iun 

A ., A .A so 52-KL/TW, ngay 30/5/2019 cua Ban Bi thir ye tiep tyc th,rc hien Ngh 
quyt Trung trong 7 khóa X v xây dirng di ngü trI thfrc trong thô'i k' dy 
mnh cong nghip hóa, hin di hóa 

Ngay sau khi Nghj quyt s 27-NQ/TW ban hành, Dãng üy Khi Doanh 
nghip Trung uong dã t chirc Hi nghj hçc tip, quán trit và trin khai thirc hin 
Nghi quyk diing theo tinh th.n chi dao  cüa Trung uang, di tirclng gm các dng 
chi Uy viên Ban Thuông vii, Ban ChAp hành Dãng b Khi, lânh dao  các ban, don 
vj Dãng üy Khi, can b chü cht cüa các clang üy trirc thuc tham dir HOi  nghj. 
100% cAp üy clang trirc thuc dã tin hành t chüc hi nghj h9c tip,  quán trit nghj 
quyt cho can b, clang viên b.ng thiu hInh thüc khác nhau. TS'  1 can b, clang 
viên toàn Kh& tham gia nghiên cfru, hçc t.p Nghj quy& s 27-NQ/TW dat  trén 
95%. Dãng üy Khi dã quan trit Kt 1un s 52-KL/TW, ngây 30/5/2019 cüa Ban 
BI thu ye tiêp tic thirc hin Nghj quyt Trung uong 7 khóa X v xây dirng di ngü 
trI thüc trong thèi k' dAy mnh cOng nghip hóa, hin dai  hóa ti hi nghj can bô 
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chü ch& thang 7/2019 và 1nh dao,  chi  dao  các dãng üy trrc thuic quán trit, ph 
bin Kt 1un s 52-KL/TW tói các c.p üy, can bi, dàng viên b&ng hInh thi'rc thIch 
hçip, các dàng üy trirc thuc da nghiêm thc trin khai, thirc hin. 

Các dãng üy trirc thuc dã chi dao  tuyên truyn sâu rng trén các phrnmg 
tin thông tin nOi  bi (báo, tp chI, trang tin, bàn tin ni b, trang website...) cüa 
dcrn vj, doanh nghip v Ngbi quyt s 27-NQ/TW và Kt 1un s 52-KL/TW. 

- ., . 2. Cong tac Ianh do, chi do, ciii the hoa Ngh quyet so 27-NQ/TW, 
Kêt luân s 52-KL/TW 

Dâng ày Khi dã ban hành Chuong trInh hành dng s 06-CTr/DUK, 
ngày 03/12/2008 và K& luan  sé 15-KL/FMJK, ngày 22/5/20 14 cüa Ban Thi.rông 
vu Dãng ày Khi v tip tic thchinNglij quyt Trung trong 7 (khóaX); cac 
ke hoach,  chucmg trmh, ngh quyet, chi th, ket luan, hucmg dan thirc hiçn Ngh 
quyt Dai hOi Dãng bO Khi 1n thu I, II, III và Nghj quyt Dai hOi Dãng toàn 
quc 1n thu xi, XII, )UII và nhiu van bàn länh dao,  chi  dao,  thrc hin và 05 
ngjij quyt chuyên d và 01 quy djnh nhm ci th hóa các nhim vii, giài pháp 
néu trong Nghj quyt s 27-NQ/TW'; dng thôi, thirc hin vic rà soát, xây 
dirng quy ch dan chü trong hoat dng khoa hçc cong ngh, quy ch hoat dng 
cüa hi dng khoa hçc các cp, h thong van bàn quy djnh ch d, chInh sách 
dii vci dOi  ngü trI thi.'rc, tao  diu kin thun lqi giüp can b lam cong tác khoa 
h9c phn du vucm len; tip tiic du tu nghiên cuu, di mói mô hInh t chüc, 
diu kin boat  dng cüa cac vin, trung, di mâi chuong trInh nghiên ciru khoa 
hçc va dào tao  theo huóng gn chuong trInh dào t?o  vi quy djnh v chüc danh, 
thim vi va nhu c.0 si:r ding cüa t11ng ngành, tang du&ng hqp tác giia các 
ngành, các cp và hçp tác quc t trong dào tao.  Co quan Dàng ày Khi và các 
dãng ày trirc thuc dâ phi hqp t chirc nghiên cüu thành Cong nhiu d tài 
nghiên ciru khoa hçc2, trong do cO d tài "Xây drng dcii  ngü tn thüc trong thOi 

'Tiéu biu: Ngh/ quye'r so' 06-NQ/D UK, ngàv 12/6/2013 cOa Ban chip hành Bang bo KhM v "Du tranh, ngan 
chn, day liii tInh trng suy thoái ye tu tuOng chinh tn, do düc, Ioi song cüa mOt bO phn can bO,  dang viOn 
trong KhOi Doanh nghip Trung xong; Ngh( quyit so' 08-NQ/fUK, ngày 08/4/2014 cOa Ban ThuOng vu Bang Oy 
Kh6i v tang ctthng su lânh do cOa Bang trong d6i rnài, nang cao nang 1rc quàn tn doanh nghip cOa các tp 
doàn, tong cong ty, ngân hang trong Khôi DNTW; Nghj quyêt so 09-NQ/DUK, ngày 11/11/2014 ccia Bang Oy 
Khôi ye tiêp tue day manh thuc hien chiên luoc phat tnën nguôn nhân hrc các tap doàn, tong cong ty ngân hang, 
don vi trong KhOi dap Ung yêu câu thri kS'  day manh CNH, HDI-1 dat rnràc và hOi  nhp quOc tO; Ngh/ quyét sO 
204-NQ/DUK, ngay 09/11/2018 v lãnh dao  cOng tác can b vã quãn 1y dOi  ngU can bO.  dang viOn trong tinh 
hinh mói; Nghj quyo't so' 10-NQ/DUK, ngay 04/12/2014 cOa Bang Oy Kh6i v tang cirng sii lanh dao  cOa Bang 
trong nghien cthi, phat trin, Ung dung cãc tiën bO khoa hçic và cong ngh vào san xuAt kinh doanh Va quan tn 
doanh nghip trong Khôi DNTW; Ngh/ quyét sO 02-NQ/DUK, ngày 07/6/2021 cOa Ban Chap ha.nli Dãng bo KhOi 
ye "Thrc hiOn chuyen dOi sO tai cac doanh nghiep don vi trong KhOi Doanh nghiOp Trung uong dOn näm 2025, 
djnh huong dOn näm 2030"; QuyOt djnh sO 2933-QB/DUK, ngäy 25/9/2014 ciTia Bang iy Khoi v chuân mirc dao 
di'rc, lOi song cOa dáng viOn, can bô lânh dao, quan l', cong nhân viOn chrc, lao dOng  trong KhOi Doanh nghip 
Trung isong theo tu tirOng, tam guong do dtc, phong each Ho ChI Mink 
2  DO an: "Mat so giOi pháp nOng cao vai trô länh dzo czia tO chzc £)áng trong doanh nghip nhà njthc thuc 
DOng bt5  Khôi Doanh nghip Trung zrong trong diéu kin rhc hin Nghj quyet TW5 khóa XII ye ca cdu 10 
doanh nghip nhà rnthc" ma so KHBD (2018)-48; DO an nghiOn cIru khoa hc cap bô "Phát huy vai trô giám 
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k' dy manh  cong nghip hóa, hin d,i hóa d&t nu1c"; nhóm các giái pháp cüa 
d tài chrçic HOi  dng khoa h9c Trung uang ctánh giá cao và diicic các dãng üy 
trrc thuOc  áp diing trong qua trInh xay drng di ngü trI thüc. Nhiu hOi  nghj, hi 
tháo chuyên d dã duçic Dãng üy Khi t chüc dê chia sé kinh nghim, phát huy 
trI tue cüa dôi ngü trI thurc là cac chuyên gia, nhà khoa h9c, lânh dao  các b, ban, 
ngành Trung uong và dja phuong d giái quyt nhüng van dé cap bach, quan 
trpng thm nâng cao vai trô và hiu qua hot dng cüa doanh nghip nhà nu6c3. 

Dãng üy Khi dâ di mciii phucmg thüc lAth dao  di vói vic tham gia, 
hithng üng các cuc thi, cuc v.n dng do các ca quan, t chüc Trung trong 
phát dng: "Giái Büa 1im yang Khé,i Doanh nghip Trung ucing", "Doanh 
nghip, doanh than dóng gop kin hoàn thin cci ch& chInh sách phát trin 
kinh t"..... Các t chiic dãng, cp üy dâng, can b, dãng viên, doàn viên, hi 
viên, nguii lao dung tham gia dông dão; th loai bài vit da dng, chat lucing bài 
vit t&, tác dng tu ttthng va lan tóa manh  me, duçic các cci quan Trung ucmg to 
chirc cuc thi, cuc vn dung ghi nhn và dánh giá cao. 

Cong tác quán trit, tuyên truyn, thi,rc hin các chü trucmg cüa Dãng v 
di ngü trI thüc duqc Dâng üy Khi và các cp üy dãng, I-IDTVIHDQT, Ban 
diu hAnh cac doanh nghip, don vj quan tam chi dao,  da có tng s 1.908 cuOc 
h9c t.p chuyên d; 4.337 cuc t chi'rc Ing ghép vài các chuyên d khác; 
10.137 cuc duçic !ng ghep vào sinh hoat  chi b và 6.079 cuc t chi'rc các hOi 

A A A A . 4 thao, hçi ngh hc tap quan triçt, tuyen truyen Ngh quyet so 27-NQ/TW . Tap 
chI din tir Dàng ciy Khi và các báo, tap chI, kênh truyn thông ni b cüa 

A • • A' - 'A A 5 — doanh nghip, ngan hang, don vl va dçn ngu bao cao vien cac cap da tich circ 
tuyên truyn v vj trI, vai trô, nhtng dóng gop cüa dOi  ngü trI thirc di vi sir 
phát trin cüa doanh nghip và dt nithc. Qua do nhn thiic cüa can b, dáng 
viên, ngi.thi lao dng v& vi trI, vai trO, t.m quan trQng cüa di ngü trI thüc th?i 

kS' dy  math  CNH, F{DH dt nijóc duçic nãng len. 

sat cüa td chj'c cong a'oan, doàn thanh nien ddi vói can bç5 chz ch&, ngw&i dzng ddu doanh nghip nhà nwóc 
trong vic tu dwng, rèn 1uyn dgo dic, lOi sOng".. 

Tiu biu: DOi rnài phuong thO'c 1nh dao  cüa t6 chic dâng a các tp doàn, thng Cong ty nhà niróc, âcác doanh 
nghiêp sau chuyén dOi thành cOng ty TNHH MTV; Xây di,rng các Ioi mO hlnh dãng bO tp doàn, tong cong ty 
nhà ntxàc, các ngân hang thircmg mai nhà rnro'c nhm nâng cao hiu qua !nh dao,  chi do thrc hin nhim vi 
chfnh tn vã côrsg tác xáy drng Dáng trong thai k' cong nghip hóa, hin dai  hOa; Thông tin chuyOn d v tái co 
Câu doanh nghip nhà nixâc; Phumg thirc Iänh dao  thi,rc hin nhim vi chinh trj và cOng tác can bO cüa Dang Ciy 
Khii Va các dãng Ciy trrc thuôc; Ngithi Vit Nam ixu tiOn dung hang Vit Nam; Dy manh  tái co cu doanh 
nghip nhà rnrâc KhOi Doanh nghip Trung ilong den näm 2015; Phat huy vai trO doanh nghiêp nhà flUâC trong 
nén kinh tO thj truäng djnh htràng xâ hi chU nghra, Thông tin chuyOn dO "Cuôc cách mng cong nghip Ian 
thcr 4"; T9a dam, trao dOi voi chü dO: Chuyn dM sO Quc gia - nhOng vn d dt ra dôi vOi doanh nghip nhà 
nuâc. 

BiOu Ph lic sO 2. 
Hin nay, di ngO báo cáo viOn các cap trong Dãng b KhOi, g8m cO 04 báo cáo viOn cap Trung rong (do Ban 

TuyOn giao Trung uung quyOt dinh thành lap và quán 1); 30 báo cáo viOn cap Dang Oy KhOi; hon 1.000 dOng 
chi là báo cáo viOn, tuyOn truyOn viOn cUa các dang üy tnrc thuc. 100% các dng chI báo cáo viOn cOa Dàng Ciy 
Khi du CO trinh d dai hpc và trOn di hçc. 
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Dâng üy Khi dã phi hçip vOi Tp chI Cong san t chüc tng kt thc 
tin và nghiên cü'u 1 1un chuyên d "Di mâi co ch& chInh sách d thüc dy 
doanh nghip nhâ nuâc phát triên bn v&ng" gop phân phát hin nhOng diem 
nghên, mâu thun, lirc can v Ca ch& chInh sách và thirc thi ca ch& chInh sách 
di vâi khu virc doanh nghip nhà nuâc. Ding thii, d xut vti Trung i..rong cac 
giâi pháp tháo g khó khn, vurng mac, giüp doanh nghip nha nuâc nm virng 
thñ Ca, vixot qua thu thách, phát trin nhanh và bn vUng. 

Các Dâng üy trirc thuc dA ban hành 698 van bàn lãnh dao,  chi  dao  thirc 
hin (gm 374 van ban cza cá'p iy và 324 van ban cá'p HDTV/HDQT, ban diu 
hành)6  và xây drng ch.rcng trInh hành dng cii th hóa Nghj quyt s 27-
NQ/TW7  phü hqp vâi tmnh hmnh diu kin thc t. Chi.rong trmnh hành dng barn 
sat các mic tiêu, quan dim clii dao  nêu trong Nghj quyt d lãnh dao,  chi  dao 
các cp üy dàng trong xây dijng di ngi trI thüc, d ra nMng giái pháp cii th, 
khuyn khIch, ton vinh can b lam khoa h9c Co CC phát minh, sang ch& sang 
kien co hiçu qua kinh te cao trong cac hoat  d9ng san xuat krnh doanh (SXKD) 
cüa các tp doàn, tong cong ty, ngãn hang, dcin vj trong Khi. 

3. Cong tác kim tra, giám sat, so' kt, ting kt vic ti chfrc thirc hin 
Ngh quyt s 27-NQ/TW và Kt 1un s 52-KL/TW8. 

ViC kim tra, giám sat th%rC hin Nghj quyt si 27-NQITW dã dUçYC lông 
ghép hotc thc hin riêng9  trong chuang trInh kim tra, giám sat cüa cp üy, üy 
ban kim tra, các ban tham mi.ru giüp vic. Ni dung kim tra, giám sat chü trçng 
vâo vic lAnh dao,  chi  dao  và trin khai thc hin các nghj quy&, chi thj, kt lun, 
quy djnh, quy chê cüa Dãng, cong tác t chüc can bO,  thirc hin nhirn vi chInh 
trj, Ca cu lai, c phn hóa DNNN và các dçit sinh hot chInh trj thirc hin Nghj 
quyt Trung uang 4 khóa XI và khóa XII cUa Dàng v rnt s vAn d cAp bach v 
xay dirng Dâng hin nay và chng suy thoái v tu tir1ng chinh tij, do düc, 1i 
sng, nhUng biu hin "tr din bin", "tr chuyn hóa" trong ni bi, Kt lun s 
21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban ChAp hânh Trung uong v dAy mnh xay 

drng, chinh dn Dãng và h thng chInh trj; kiên quyt ngan chn, dAy lüi, xu l 

nghiêrn can b, dãng viên suy thoái v tu tuOng chInh trj, dao  due, li sng, biu 
hin "tsr din bin", "tsr chuyn hoá". Qua do, giüp phát hin, nhAc nh, chAn 
Chiflh, khAc phC, thiêu sot, khuyt dim, Cánh báo vi ph?m cüa t chüc dãng, can 
b, dàng viên tü khi cOn manh nha, giãi quyt cac vii vic ngay tü ca so; gop phAn 

6 B11U  Phii 4w 1. 
Các dâng üy: Vietinbank, VNPT, VRG, SCIC, Ngân hang CSXHTW, SBIC, Vinataba, Vinalines,... d ban 

hành chucmg trinh hanh dng cüa cp üy phü hcp vài tInh hinh cüa doanh nghip, don vi mmnh. 
BiEuPhul1c2 
Dáng áy T?lp  a'oàn Din Iyc Vit Nam: chi dao chuyên mon so két hang nam, tng kt 5 nàm, 10 nam thirc hin 

Nghj quyt s& 27. Hang nàm, các don vj thuic Tp doán déu Co báo cáo k& qua thic hin Nghj quyêt sO 27 dé Dang 
u' Tp doán nâm bat tlnh hlnh và cO giài phap chi dao kip thai nhäm xây di,mg di ngfl tn thCic trong Tp doàn Din 
lc Vit Nam khOng ngimg iOn manh  Ca ye so hrqng Va chat iucing. 
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quan trQng vào vic nâng cao nng 1irc lânh dao,  src chin d.0 cüa t chirc dãng, 
nãng cao chat luang di ngü can b, clang viên, di ngü tn thirc; gop phan Iânh 
do, chi dao  th%rc hin th&ng 1çi nhiêm vi chInh ti-j, cong tác xây dirng Dãng, giü 
gin six doàn kt, thng th.t trong Dáng và xây dirng clang b, chi b trong sch, 
vüng manh. 

Trong 15 nãm qua, Dãng üy Khi dã ban hành các nghj quy& chuyên d 
v cong tác kim tra cüa Dãng'°, quyt lit trin khai thc hin nhiêu nhim vi, 
giái pháp nãng cao ch.t h.rcmg, hiu qua cong tác kim tra, giám sat cüa Dãng b 
Khi. Chi.rang trInh, k hoch kim tra, giám sat thim k và hAng nAm cüa cap 
üy, üy ban kim tra duqc xây drng, t chüc th1rc hin có sir phi hqp vài hoat 
dng, cong tác thanh tra, kim tra, kim toán, giám sat cüa các ca quan nhà 
nithc, t chüc chInh trj - xã hOi  và cüa doanh nghip, t chüc, ca quan, dan vi. 
D&ng thai, tng cuàng cOng tác kim tra, giám sat vic thirc hin Nghj quy&. 
Cp u' clang các c.p, cac chi clang bO và các clan vj trong toãn Dâng b Khi, 
tnthc ht là ngi.thi dung dAu chju trách nhim thüc dAy xây dirng, sü diing ngun 
nhân !rc tai  don vj và linh vrc thrçc giao. Trong giai doan  tir näm 2007 dn nàm 
2022, thirc hin dung phuang châm "giám sat mô rng", "kim tra có tr9ng tam, 
trong dim", cAp Uy, t chüc clang và üy ban kim tra các cAp trong toàn Dãng 
bô Khi dã giám sat chuyên d di vui22.986 lut t chüc clang và 122.604 h.rçrt 
clang vien, kiem tra 18.781 luqt to chirc clang va 101.464 luçit clang vien (trong 
do, cO 41.172 li.rçit cAp üy viên các cAp). 

II. KET QUA DJT DTfQC SAU 15 NAM TH1)C HIN NGHT QUYET 
sO 27-NQ/TW vA KET LUIN SO 52-KL/TW 

1. Kt qua phát trin và dóng gop cüa di ngü trI thuc. 

1.1. Tmnh hInh xdy dung và phát trié'n d5i ngi trI th&c ngành, don vi trithc 
và sau khi có Nghj quyê't. 

Thai dim Nghj quyt s 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 ban hành, Dàng b 
Khi có 33 clang bô trirc thuOc, gm: 31 clang b t.p doàn, tng cOng ty, ngân 
hang, clang b PhOng Thuang m.i & COng nghip Vit Nam và Dãng b co 
quan Dâng uS' Khi; trong do 29 clang b cAp trén co si và 04 clang b co s& 
trrc thuc Dãng uS' Khi, gAn 480 clang b co s& và gAn 5.200 chi b, vi trên 
66.000 clang viên vói hon 01 triu lao dng". Tng kt 10 näm thrc hin Nghj 
quyt (2008-20 18), Dáng bO Khi Doanh nghip Trung uong có 35 clang b trrc 

'°Tiu biu nhi.r: Nghj quyt so 04-NQ/DUK, ngay 06/12/2013 v nâng cao chit hrcng, hiu qua cong tác kim 
tra, giam sat cOa cap Oy Va ciy ban kim tra các cp trong Dang b KhOi DNTW; Quyet djnh sO 2934-QD/DUK, 
ngày 25/9/2014 cOa Dang Oy Khôi v vic ban hành Quy trmnh tiên hành cong tác kiêm ti-a, giam sat, xem xét, thi 
hành k' Iut va giái quyOt khiêu nai kl Iut dang cOa Ban Chap hành Dáng b, Ban ThirOng v1 Dãng Oy KhOi; 
Nghi quyêt so 04-NQ/DUK ngày 03/3/2022 v tip tic dOi mâi, nâng cao chAt 1ung, hiu qua cong tác kiêm tra, 
giám sat cOa Dàng trong Dang b KhOi DNTW.. 
" Báo cáo ChInh trj Dai hi Dang b Khôi Ian thtr 1(2007-2010) 
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thuc (trong do có 32 dãng b cp trên ca sâ, 03 dâng bQ co sà) vói 1.102 t 
chirc cci sà dãng, 5.174 chi b trirc thuc và trén 81 nghIn dáng viên v6i khoãng 
800 nghIn lao dông. Da s ngi.rOi lao dng cia qua dào tao,  có tay ngh& trmnh d 
chuyên mon nghip vii khá ('sd lao a'óng có trInh do chuyên mon tit trung cá'p, 
cao dcng, dcii hQc, thqc sy, tie'n sj chié'm tj l ho'n 61,7% tang sJ lao dng,). Dn 
thai dim hin nay, Dáng bO Khi gm 38 dâng b trrc thuc, trong do có 2 
dáng b cc quan và 36 dáng b các tap  doàn, tng cong ty, ngân hang vfi 1.140 
t chirc ca sâ dáng (714 dàng bi, 426 chi bt), 140 dáng bô bô phn, 5.902 chi 
b trçrc thuc và 87.899 dãng viên. Các tp doàn, tng cong ty, ngãn hang, don 
vj trong Khi gm: 9 tp doàn kinh t 20 tng cong ty, 06 ngân hang, 01 t 
chüc tài chinh nhà nithc vOi tng s 930 doanh nghip triic thuc, viii han 720 
nghIn lao dng. 

S hing nguOi lao dng tai  các doanh nghip, ngãn hang, don vj trong 
Dâng bO Khi cia s cia qua dào tao,  cO tay ngh& trInh d chuyên mon tü trung 
cap, cao d&ng trâ len là chim t' l 68% tng s lao dng12. Nhu vay,  sau 15 
nam th%rc hiçn ngh quyet, so 1trng ngtroi lao dpng trong toan Dang b9 Khoi 
giâm, nhung t l lao dQng có trmnl-i d cao thng len (tang 6,3% so v&i giai doan 
2008-2018). 

Hin nay, các doanh nghip, ngan hang trong Khi hin có 15 vin, trung 
tam nghiên ciru và 18 trithng, trung tam dào tao  (02 truOng dai  h9c, 04 trumg 
cao ding, 01 trithng trung cap, 04 trithng do tao và 07 trung tam dào tao  cüa 
các tp doàn, tng cOng ty, ngan hang trong Khi)'3. Vâi phirong châm di mii 
ni dung, chirong trinh, giáo trInh và v.n dung sang tao  các hInh thirc và phuong 
pháp dào tao  tiên tin d nâng cao chit hrng ngun nhân lirc, hng nàm các 
tru&ng, trung tam dào tao  t churc nhiu lap dào tao  can bO mai, dào tao  b sung, 
tap hu.n nghip viii, cap nhat kin thc mâi v tài chInh, ngân hang, ngoai ng, 
tin hçc, quãn trj doanh nghip, dào to can b ngun cho các loai  di tuçing, t 
chüc các cuc thi nghip vi giOi, cüng cô nâng cao trInh d chuyên mon nghip 
vu, k näng thc hành, nh.m phát buy näng l%rc, sa tnthng cüa can bO dáp 1mg 
yêu c.0 cOng vic. Các vin, trung tam nghiên cüu nghiên thu nhiu d tài khoa 
hçc gop phn không nhO vào k& qua san xut kinh doanh cüa doanh nghip; 
dng th&i, vâi vic các doanh nghip thirc hin t& các chInh sách, ch d 1umg, 
thu&ng, dãi ng d gn kt và thu hut lao dng có näng 1irc, trInh d. Näng suit 
lao dng ducic nâng cao, gop ph.n quan trçng vào kt qua chung cüa trng don vj 
trong Dáng b Khii nOi riêng, toàn Dãng b Kh6i nói chung. 

12 Báo cáo kt qua cong tác phát trin dãng viên tx t chüc COng doàn, Doàn thanh nien trong Khi Doanh 
nghi Trung Lron, ngay 28/4/2022. 
13 BieuPht1jcso4. 
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1.2. Dóng gop cza dç5i ngI trI th&c trong qua trInh cong nghip hóa, hin 

dai hóa, thwc hién nhiêm vu san xuá't kinh doanh, phát triên doanh nghip. 

B&ng các hoat dng ci th& dti ngü trI thüc dã trin khai và d.y mnh 

hoat dng nghien ci'ru khoa h9c trong các dan vj, doanh nghip thuc Khôi; 

nhiu cong trInh, nhiu d tài khoa hoc, sang kien dA duqc áp dung vào thirc tiên 

san xut tai  cac nhà may, xi nghip, phân xtthng; tü vic nghiên cüu khoah9c, 

các san phrn cong ngh mâi dã duçic áp diing trong SXKD, tto ra các thiêt bj, 

may móc lam lqi hang nghIn tr dng cho doanh nghip, dan vj; gop phãn khai 

thác và sir diing hiu qua tài nguyen cüa dt nuâc. 

Thông qua các phong trào thi dua "Lao d5ng giOi, lao d5ng sang tgo ", 

"HQC tp va lam theo tu tuOng, dao th'c, phong cách H C'hI Minh",... di ngü 

trI thirc dã dóng gop nhiu y tuOng sang t?o,  thiu d tài có giá trj áp di1ng vào 

san xu.t kinh doanh'4. Ben canh  do, xác djnh rô mic tiêu "Sang tao  là nhim 

vçi", t chc Doãn các cp dy math  phong trào "Tui tré sang tao",  các  hoat 
dng thüc dy thanh niên tiên phong üng drng cong ngh thông tin, khoa h9c 

cong ngh, chuyn di s trong san xut dirqc trin khai hiu qua'5. 

15 näm thiic hin Nghj quyt s 27-NQ/TW, dOi  ngü trI thiic dã thirc sir 

dóng gop quan tr9ng vào sr phát trin cüa doanh nghip, dan vj gop phân vào 

sr phát trin chung cüa d.t nithc. Co th khâng djnh, 15 näm qua, vói nhiu thi'r 

thách, nhung các doanh nghip trong Kh6i hoat  dng trong nhing ngành, linh 

vrc then ch& cüa nn kinh t (nhu: din, than, xãng d.u, khI dt, khai khoáng, 

hang không, boa chat, kinh doanh hrang thrc, ngân hang, biiu chInh, vin thông, 

.) dâ kh&ng djnh duqc vai trO nOng c& và là 1ic hiqng vt ch.t quan trpng giC 

vUng môt s can dE,i lon cUa nn kinh t, dam bão an ninh nng hrçing, an ninh 

luang thiic quc gia, gop phn quan tr9ng xây dçrng và phát trin h thng kt 

cu ha tang kinh t - xã hi và chuyn djch co cu kinh t dt nithc. Ben canh 

do, các doanh nghip, ngân hang trong Khi cOn báo dam là ngun thu n djnh 

cho ngãn sách nba nuóc vói t trQng khoâng 16,5%. Các ngãn hang, doanh 

nghiêp, don vj trong Khi hoàn thành và hoãn thành vucit müc hu ht chi tiêu 

Dai hi các cp dâ d ra'6. Các ngân hang trong Khi dã n lrc nghien cthi rng 

' Giai doan  2015-202 1 dA có 477 sang kin duçic áp ding  trong san xut, uâc tinh giá fri lam lçi hang  tram t' 
dông. 

Giai doan 2015-2021, câc t chi'rc doãn trong Khôi da d xuât hcxn 115.263 ' tuông, sang kin; trong do, hon 
20.988 ttrông, sang kin duoc dang tài trén Cng thông tin Ngân hang  tuOng sang tao  thanh niên Viêt Nam, 
cO 7.100 dé tài, d an nghien cOu khoa hQc, sang  kién, cài tin k thu.t trong lao drng  san xuAt;  nhiéu ttthng 
sang tao  duqc Crng  dvng vào thi,rc tin gOp phân nâng cao hiu qua lao dng, san xuât, kinh doanh, lam li cho 
doanh nghip và xA hi hang  tram t' dong  

6  Cu the: Giai doan 2007-2010, các doanh nghip trong Kh6i cO t6c d tang  doanh thu binh quân cao là 30% 
Inam, thâp là 7%/nam (các ngân hang cO tôc d tang  nguon von binh quân cao là 27% /näm, thâp là 10%/näm), 
lqi nhun tang, hoàn thành vixot mirc chi tiOu np ngân sách nba rnrOc vài tong so nôp tren 457 nghIn t' dng, 
chim trén 39% trong t6ng thu ngân sách nhà ni.rsc;  Giai a'ogn 2010-2015, tc d tang triiOng  doanh thu blnh 
quân 5 nm tr 7,5 - 8%/nam; np nân sách tang blnh quân 5 nm trén 5%/nam; 1i nhun truàc thué tang binh 
quân 5 nam tr 8 - 10%/nam;  t' suat loi thun trOn von ché so hu dat blnh quan trén 9%/nAm;  thu nhp cüa 
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diing nhiu thit bj khoa h9c k thut phvc vi djch vii thanh toán, quàn ! van, 

tài san qua h thérng vi tInh hin dai  nhu: Ngân hang TMCP Ngoi thrnmg Vit 

Nam, Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam, Ngân hang 

TMCP Cong thuing Vit Nam, Ngân hang TMCP D.0 tu và Phát trin Vit 

Nam. 

Vâi sir dóng gop cüa dOi  ngü tn thrc, cac doanh nghip, ngãn hang trong 

KhE,i dA kh.ng djnh dugc vai trô dn d&t thj tnthng, thiic thi có hiu qua chInh 

sách tin t, cung üng vn dáp üng nhu cu cüa nn kinh t; là cong ci quan trQng 

d Nha nuóc thirc hin diu tit, n djnh kinh t vl mô, di phó vci nhüng bin 

ding thj trueing, kim ch 1?m  phát, gop ph.n quan tr9ng vào thirc hin thim vii 

quc phông, an ninh, các chucmg trInh miic tiêu quc gia v giãm nghèo bn 

vQng, tao  vic lam, xay drng nông thôn mOi và bão dam an sinh xã hi. 

2. Kt qua thiyc hin các nhim vi và giãi pháp cüa Nghj quyt s 27-

NQ/TW và Kt Jun s 52-KL/TW 

- Hoàn thin mói tru'àng và diu kin thun lcxi cho ho cit d5ng cza trI thic. 

Nh&m xây drng môi tru?xng và tao diu kin thuan  lçii cho dcii  ngü trI thüc 

phát huy nng 1irc sang tao  cng hin cho doanh nghip, ngãn hang, dcm vj, c.p 

uy cac cp dã 1änh dao,  chi  dao  ban hành thiu van bàn v co ch& chInh sách ciri 

th hóa nhiu 11th vrc lien quan dn ctOi ngü trI thiic; trin khai cac giâi pháp di 

mth co ch quàn 1 di ngU can b - cong than viên gn vâi quy trInh tuyn dvng, 

b thim, bnhirn lai,  dào  t?o,  nãng cao ch.t luqng, phát buy tInh tr chü, tr 

chu trach nhiçm cua d9l ngu can bç - cong than vien ; clau tu kmh phi thoa dang 

cho nghiên ciru khoa h9c, triên khai 1rng ding các thãnh tiju khoa hpc cOng ngh 

(KHCN), mith bach,  bài bàn và áp dung các thông 1 quc t trong tim kim, tp 

hqp nhãn tài'8. Dng thyi, b tn ngun kinh phi thirc hin k hoach  dao  tao,  dào 

tao lai dOi ngü tn thirc trên Co si quy hoach,  k hoach dam bão thu c.0 phát trin 

SXKD cüa các tp doàn, tng cOng ty, ngãn hang; tang du tu tr thiu ngun 

khác nhau, cho phát tnin KHCN. Dam bâo trI thüc dü vic lam, thu nhp n djnh 

nguOi lao dng thng binh quân 5 nm trën 5%/nam; hoàn thành tin d, chit lucmg 100% cong trinh, di,r an trQng 
dim qu& gia; nAng suât lao dng birth quân hang näm tang gp 2 lAn (8 - 10%/näm) mCrc tang blnh quân cüa xa 
hi (4 - 5%/ nam); Giai dogn 2015-2020. np ngan sách tang binh quân 5,24%/näm (chi tiêu là trên 5%/nam); 
(3) Lcri nhu.n triràc thuê tang blnh quan 10,77%/näm (chi tiëu là 8-10%/nam); (4) T' suât li nhuãn tri.rOc thud 
trén vn chü sâ hthi dat  birth quan 10,58%/nam (chi tiéu là trén 9%/nam); (5) Thu nhp cüa nguài lao dngtang 
birth quân 8,83%/nam (chi tiêu là trên 5%/nám). Các ngân hang thuong mai:  (6) Tong tài san tang 12,13%/nàm 
(chi tiéu là tang trên 10%/nam); (7) Tang tri.xong tin dzng 16,99%/nam (chi tiêu là tr 12% - 13%/nam); (8) Lcyi 
thun trtxOc thuô tang 26,ll%/nam (chi tiêu là trén 5%/nam)... 

TCT Viên thông Mobifone: trã luong cho chuyên gia lTnh vuc CNTT, mang IP phCi hç,p vài tinh hinh chung 
cUa thi truäng và cO thA tuong duong vOl mCrc lirong cüa các chOc danh quan l. 
18  NH TMCP Cong 1hw07g VN (Vietinbank): Chi.rong trthh VietinBank Top 500, Top 2000,... duc tién hành 
bài bàn, minh bach,  áp thing thông l qu&c t& dä chü dng phát hin nhiêu can b tiAm nang trong nOi  b, thu hOt 
nhiAu Cmg viên t& ngoai h thông dáp (mg yéu câu vj tn chO chôt. Thuc hin cong tác Iuân chuyên, diéu d>ng 
can bthn trQng, k5 luang theo huOng "lam den dâu, chäc dAn do" nhàm dào tao,  rên 1uyn, th(m thâch can b a 
thc tiên gan vOl thrc hin chO tnrong tang ci.r(mng can b cho nMng don vj khO khän. 
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và duçic dóng bào him xã hi, báo him y t& báo him th.t nghip dy dü theo 

quy djnh cüa pháp lu.t, quan tam tè, chüc các hoat dng van hóa, the thao cho 

ngthi lao dng. 

Vic d.0 tix ca s, 4t chit, trang thit bj ph1ic vi nghiên cüu, lam vic 

cho dOi  ngü trI thirc duqc quan tam chü tr9ng. Dn nay, các doanh nghip, ngan 

hang, &in vj du du tu, trang bj h thng tin h9c, h thông co s& dQ lieu, thu 

vin, phông tu lieu, phóng nghien ciru... giLp can bO,  nguYi lao dng tra ciru 

phiic vii nghiên ciru và cong tác chuyên mon. Dng thai dAu tu nhiêu cong trInh, 

nhà xuâng, may móc, thit bj phiic vi cong tác nghiên cüu khoa hçc và dào tao 

ngun nhân hrc ch.t krçing cao dáp üng yêu cu 1mg diing khoa h9c cong ngh 

phc vi phát trinsãn xu.t kinh doanh. Nhiu doanh nghip, ngãn hang dã tp 

trung, du tu hang tram t ctng cM nâng c.p, m& rng, xây dirng mâi ca s0 vt 

chit, b sung trang thit bj dào tao  theo huOng dng b, hin dai  cho các Ca sà 

dào tao cüa dcm vi mInh'9. 

- Thtc hin chInh sách trQng dyng, ddi ng và di mài cong tác biu 
duvng, khen thtr&ng, tOn yin trI thzc 

Trin khai thirc hin cac chi thj, nghj quyt cüa Trung uong có lien quan 

cMn di ngü trI thüc, cac dàng üy trrc thu,c dâ lânh 4o, chi dao  di mcci các 

khau trong cOng tác can b, chInh sách myn diving, dam bão chü dng v ngun 

nhan 1%rc theo huóng tuyn diing b sung lao dng chat krcmg, trInh d cao di 

vi cac vj trI mâi, tuyn dung chuyên gia, k5 su du ngành trong nhüng linh vvc 
trpng yu cüa doarih nghip; t.p trung chi do xay dimg chin luçrc phát trin 

ngun nhãn lrc; dng thii dánh giá hiu qua sau tuyn d%rng và sIr d%ing nhân 

hrc chat lucmg cao nht là di ngü trI thlrc trê20. Do do, di ngQ lao dng lành 

TiOu biu là: Ngan hang TMCP Diu 1w và Phdl 1,1hz Vit Nam (BIDV) d thành 1p  Trung tam nghiOn ccru 
BIDV vào tháng 12/2012 nhäm tang cumg nghiOn ciru khoa hçc trong hoat dung kinh tO nOi chung và ngành 
ngân hang nOi riOng. Các báo cáo cUa Trung tam nghiOn cüu da tham mixu tot cho Ban lAnh dao  trong vic hoach 
djnh chiOn luqc, quãn tn diu hánh trOn co sO dánh giá, dr báo kinh th vi mO, kinh tO quoc tO, tlnh hlnh thj 
tnthng tài chinh - tiOn t'9. Näm 2008, Tang cong y Thuóc 10 Viêt Nam d thành 1p Trung tam dào tao 
Vinataba dO to chrc thi,rc hin các chtiang tninh dào tao  d thng ci.thng kiOn thOc vO mi mt cho can b, Cong 
nhân viên, ngii&i lao dng trong toàn Tng cong ty. Cong tác dào tao  cOa Trung tam dào tao  Vinataba tirng btrOc 
dixçcc nâng cao v chat Itrong, hiêu qua tr nOi  dung chi.rong trinh, dn phuong thrc dào tao, thông qua vic xay 
dirng khung chiiang trinh chuOn và thrc hin chuang trinh dào t?o  gan vOi nhu cu cüa ngtthi hçc và nhu câu 
cUa Tong cOng ty, cUng nhtr cCia các dan vj thành viOn. Dan vj nghiOn c(ru chuyOn ngành cüa Tp doàn Dâu khI 
Vit Nam (PVN) là Vin Dâu khi Vit Nam (VPI) vOi g&n 45 näm xây di,rng và tnrOng thành, dA duçic Tp doàn 
dâu tix ca sO vt cht, trang thi& bi hin dai  vOi ca sO vt chit và trang thit b phân tich, thi nghim dOng bô, 
hin dai và hrc hicmg can bi tx nhung tnirang dai  hoc danh ting trong, ngoai ni.rOc, cii.rac truOng thành, dOc rOt 
kinh nghim trong môi truàng thi,rc th, gân vOi hoat dng SXKD cOa Tp doàn. Tp doàn Din lwc Vit Nam cIA 
ban hành Quy chO ye cong tác lao dng Va tin krang trong Tap doàn Din hrc Qu6c gia Vit Nam kern theo QuyOt 
dinh s 135/QD-EVN ngày 31/10/202 , theo dO quy dinh: "Cong ty xay dirng quy dinh phân phôi tin hrang dé phân 
ph6i tin hang cho các don VI trirc thuc/ngixii lao dong gän vói khôi ltrcmg cong vic, NSLD, hiu qua hoat dung 
SXKI) và viêc thuc hin các chi tiOu hiu qua cOa các don vj lri,rc thuc". 
20 Vietcombank: Ca ch hrong thixong, phOc lçn và chO d dAi ng cho ngirOi lao dng vOi mOc hang thtrOng 
canh tranh, cOng bang nOi bO, phuc Icr và ch d dAi ng hap din; ca chO dánh giá và xOp loai can b minh bach, 
cong khai; xáy dung l trinh phát triOn ngh nghip Va nOn tOng van hOa doanh nghip v1ng chAc. Theo dO, tin 
ltxang chi trã tOi ti'rng ngu1i lao dông dixc,c gAn vOi yOu cau cong viéc duoc giao, vO trinh d chuyen môn, chat 
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ngh va dOi  ngü trI thrc da tang cã v s hrcxng và chat luqng; truông thành câ 
ye kiên thüc chuyên môn, trInh do quân 1, 1 1un, phng pháp lam vic và 
nghiên cru khoa hçc. 

Các cp üy dâng, lãnh 4o doanh nghip dâ lãnh dao,  chi  dao  rà soát, dánh 
giá kt qua thrc hin nhim vi, có k hoach  b trI sr ding di ngfl trI thüc mt 
cách hçip 121.  Cong tác diu dng, b thim can b duçic thirc hin dung 
nguyen tc, dan chü, phü hçp vâi trInh d, chuyên môn, vj tn cong tác d di 
ngü trI thirc phát huy näng 1%rc, sO' trithng, dam bào mi 11th vrc du có nhü'ng 
can b quãn 1 giOi, can bO k5 thut xu.t s.c tham gia lath dao,  quãn 1 san xut 
kinh doanh22. 

N1iiu dcn vj trong Khi ctã ban hành và trinkhai quy ch v quãn trj tai 
nang, voi mic tieu la phat trien va boi throng than tal, xay drng d9l ngu chuyen 
gia du ngành trong các llnh vrc ct lOi cOa doanh nghip; có ch d ru dãi v 
tin lucmg, phüc lçi, co hi h9c t.p d thu hut ngun than lc chat lucing cao, 
sinh viên t& nghip loai  xu.t sc v cong tác tai  doanh nghip23. 

Các doanh nghip, ngân hang, don vi dã xây drng, sira di, b sung dng 
b các ch d chInh sách mói cho phü hcip, gn trách thim vO'i quyn lçii d thu 
hut, sO' ding và trong ding nhân tài nhu các ch d v: tin krong, noi a, diu 
kin lam vic, khen thuàng, ton vinh nguOi tài, ngu1i có công, b trI sO' diing, tao 
môi tru&ng lam vic, khuyn khIch sang tao  thU'ng cong trInh, d tài nghiên cO'u 
khoa h9c có giá tn thirc tin cao; dng thai các dãng Oy trrc thuc có co ch d 
thu hO't 1irc hrqng trI thüc nghiên ciru và trirc tip lam cong tác xay drng Dâng24. 

Trong nhüng nàm qua, Dáng üy Khi và các cp üy dáng, HDTVLHDQT, 
Ban diu hành các doanh nghip, don vj dã t.p trung chi dao  xây dimg và ban 

Itrng, kh6i lixgng hoàn thành cong vic, tuang ximg vai giá trj dOng gOp trong ngân hang, mang tinh cOng bang 
và canh tranh vâi thj truO'ng. Tp aoàn Cong nghip Cao su Vie, Nam: tuyOn diing ixu tiOn, khuyén khich doi 
vi nh&ng sinh viOn mâi ra trumg vã có chucrng tlnh dãi ng tai  các cong ty mien nCi phi a Bäc, Lao va 
Campuchia. 
21 Tiêu biau: Tep  doàn Xáng dàu Vi1 Nam d ban hành h thng thang lirong, bang luong theo müc hrong chfrc 
danh cong vic dôi vOl cOng ty me Tp doãn và các cong ty TNHH I thành viên do Tp doàn lam chO sO hQu 
(kern theo quyêt djnh s 218/PLX - QD-I-lf)QT ngay 04/5/2020 cOa HOt dOng quãn trj T.p doàn) da tao  throc 
dOng ltrc lam vic cho can bO, nguOi lao dOng lam vic, phn dau vOi chCrc danh cOng vic mlnh duçic huOng; 
Tdng cOng ty Xi mang V41 Nam: Dam bão mOi tuong quan hcip l ye tian luong thu nhp, gifla nhthg ngtrOi 
lam viOc 0 các vj tn cong vic khãc nhau. Tai  don vj thãnh viOn cO ch d uu däi cij tha doi vOi k$ su giOi và dé 
thu hOt drc nhiêu k su trO, tài näng lam vic tai  don vj; djnh k' cO d6i thoai và lang nghe ' kiOn cOa cti ngu tn 
thirc v hoat dng quan l, san xuat, kinh doanh và các vn dO quan tr9ng khác. Thi,rc hin ton vinh tn thOc dat 
các danh hiu thi dua cap Nhà nuOc, cap BO, cap Tng cong ty, cap Cong ty thãnh viên. 
22 Nhiu dng chi chO tjch, tOng giám dc cO trinh d lien sf... 
23 Tap doOn CN Than - Khoáng sOn ban hành Quy cha s: 2442 /QD-HDQT, ngay 26/9/2008 ye to chOc tuyen 
ch9n vã quân 1 sinh viOn dão tao  cao dang, dai hçc 0 trong và nuOc ngoài cO tài trçl kinh phi (hoc bng) cOa 
Tp doàn. TCT DwOng s'it trã hang cho tn thCrc trO theo mOc thOa thuOn vOi bc hang cao hon khOi diOm cOa 
ngach chuyen viên, k su. TCT Hang hãi h6 tra tO 50-100% h9c phi cho can b trO h9c tp nâng cao tnInh dO. 
24 DOng Oy TCT VTC ban hành nghi quyet s 22-NQ/DU v thu hOt, sO di,ing, dào tao nguOn nhân li,rc tré dáp 
Crng yOu cau nhim vi,I phát tnin cOa TCT trong giai doan mOi. DOng Oy TCT Biru then ban hành Nghi quyt 51-
NQ/DUTCT ngãy 15/7/2016 v lanh dao,  chi  dao  cOng tác phát tniOn nguôn nhân 1rc. 
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hành h thêng Co ch& chInh sách dy dü vâ toàn din các m.t cong tác can b, 
dánh giá, biu ducing, ton vinh, khen thu&ng trI thüc theo hthng di mOi manh 
me, toàn din. Các doanh nghip, don vj trong Khi dA rà soát, sira dOi bt sung 
và ban hành nhiu quy djnh lien quan dn Cong tác can b, tir khâu tuyên dung, 
dão tao,  dánh giá, quy hoach, luân chuyn, b nhiêm dn ch dO khen thung, 
k' 1ut, tin lucing dam báo cong khai, minh bach,  thu hut nhân tâi, phü hqp hon 
vâi yêu cu Cong tác vâ dam bâo tuân thu dung quy djnh cüa Dâng, Nba nuóc. 
Dng th?i, xay drng cac Co ch chInh sách dãi ngO tuong xiing vói müc d 
dong gop cüa ngu?ñ lao dng thông qua h thng lirong, thu&ng canh  tranh;  tao 

A A . . rA 9 ' A I I 

co hçi thang tien phat trien nghe nghiep doi voi can b9 tre co trrnh d9, dong gop. 
Trong giai don 2015 - 2020, viêc hoc thp và lam theo lit tithng, dao  duc, phong 
cách H Chi Minh dâ va dang trâ thành vic lam thu&ng xuyên, h&ng ngày. Các 
doanh nghip, ngãn hang, don vj dã ci th hóa vic hçc tp va lam theo Bác b.ng 
nhcing phong trào thi dua lao dng giöi, lao dOng sang tao;  phong trào phát huy 
sang kin, cài tin k thuat, nãng cao näng sut, chat lirng san phm, hang hóa, 
djch vu... Vói nhCng nOi  dung C%l th& thit thc và hiu qua, các phong trào thi 
dua, sang kin, nghiên cthi khoa h9c dã thu hut diIçYC dong dão can bO,  ngtthi lao 
dng trong toàn h thng tIch C1TC tham gia hu&ng lrng, phát huy tInh di mài 
sang tao,  phn dAu hoàn thành xut sc cac chi tiêu kinh doanh. Qua các phong 
trao thi dua, xuâthiên nhiu rno hrnh sang kiên, cal tin k5' thuâtnâng cao nàng 
suat lao dcng, phat huy trnh doi mm sang t?o,  nhieu  tap  the, ca than co thanh tich 
duçic các c.p khen thirmg kip th?iii, nhiu din hInh tiên tin duçc ton vinh, nêu 
guong, nhân rOng, tao  sr Ian tOa và mang lai  hiu qua thit thirc. Cüng vth vic 
thrC hin CáC chInh sách v trQng ding, dAi ngO di vài dOi  ngü trI thirc, Cong 
tác ton vinh, biu ducmg, khen thuing di vâi trI thirc có thiu thãnh tIch, cng 
hin, dóng gop trong qua trIth cong tác duoc các c&p CÔ th.m quyn thirc hin 
kjp th?i, dung quy djnh. Hang nãm, CáC doanh nghip, ngân hang, don vj du có 
dánh giá, binh xét di vói can bO,  dàng viên, ngu?ñ lao dung có dóng gop tiêu 
biu, thàth tIch ni b.t trong COng tác d xét nâng h.rong truóc thai han,  lam CO 

sO' Cho V1C quy hoach,  b thiêm can bO,  lath  dao  trong don vj; qua do thüc d.y 
dOi ngü trI thirc say me nghiên C1ru, h9C tip, cng hin cho doanh nghip, co 
quan, don vj25. Qua do, phát huy süc mnh tng hqp, quyt tam, n lrc sang tao, 

25 Tiêu biu: Ngdn hang TMCP ngogi thwong Vif I Nam dA trMn khai nhiu chuong trinh ton vinh, phát hin 
nhân tài. TCT viên thông Mobifone th,rc hin ton vinh tn thCrc vâi các danh hiu "Chiên s5 thi dua" các cap, mc 
chuyén mi,ic "gl.rang sang" trên kénh truyên thông ni b. Tp doàn CN Than Khodng san Vit Na,n có trên 
100 tn thrc dat câc danh hiêu Anh hCing lao dng, chiên s thi dua toàn quôc, nhà giao tIU tU ducyc nhn huân 
chtrang lao dng, bang khen cCa ChInh phC, 04 d6ng chi thwc vinh danh doanh nhAn tiêu biu toàn quôc, 07 
dông chi là chiên s thi dua toàn quoc. TI) Du khI V4t Nam quan tam den khen thuang "dot xuát" trén các 
cong tninh tn9ng diem, biêu throng và Mien thirang kjp tha các tap the, cá nhân d hoàn thành và hoàn thành 
vuqt mrc các chi tiêu, tin do dê ra. Trong giai doan tr 2010-2021, PVN d dixc,c tang Mien thuang: Cap Nhà 
nuâc: 4.622 tp the, cap B/Cy ban: 25.718 tp the, cá nhân. Sang kiên giai doan 2015-2019 vOi 2.779 sang kin, 
lam Ii khoAng 8.772 t' dOng. T(ip áoàn Bwu ch(nh viên thông: Ton vinh, khen thirOng cá nhân dat  chüng chi 
quôc tê: NhQng nhán si,r dat  chtrng chi quôc té tr rnirc nâng cao Ira ten theo IQ trinh hpc tp theo chCrng chi quôc 
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di mài, hoãn thành xu.t sc các miic tiêu kinh doanh, nhim vi chInh trj và gia 
thng sir hài lông, gn kt cüa nhãn viên. 

- Tgo chuye'n biê'n can ban trong dào tgo, bii dzrông trI thic. 

Các t.p doàn, tng cong ty, ngân hang, dcin vj trong Khi dA chü dng 
xây dirng va thrc hin vic dào t?o,  bi duog can b, dc bit là di ngü can b 
lãnh dao,  quãn l và chuyên gia có trInh d chuyên mon nghip vi chuyên sâu; 
coi vic thc hin chin lisçic ngun nhãn lc là noi du tu có hiu qua nht và 
cüng là dôi hôi c.p bach nht d có dixçic di ngü can bô ngang tm vâi thôi k' 
phát trin và hi nh.p. 

N,m vüng quan dim chi dao  và các nhim vii, giài pháp nâng cao ch.t 
1ung cong tác dào tao,  bi throng di ngü trI thi'rc, dãng üy các tp doãn, tng 
cong ty, ngãn hang, thin vj dâ thuông xuyên ch trpng dào tao,  bi duong can b 

• A A I * P A A P A A A toan diçn ca ye ly lu?.n chrnh tr, pham chat dao  duc, trrnh d9 chuyen mon, 
nghip v và näng hrc thirc tin26. 

t cüa Tap doàn dircrc h trçr chi phi thi chfrng chi Va dirqc Tap doàn gri thtr khen và tAng thuâng. Tir näm 2019 
trà lai  dày, Tap doàn d khen thi.râng 1586 1ut nhân sir dat  chung chi. Khen thiiâng các nhóm tâc gia có giãi 
pháp. san ph.m dlch  vi,i dt giãi cao tAi  các cuc thiJxp hang trong mrâc và qu6c t nhu Stevie Awards, Sao 
Khuê, IT World Awards, Vietnam Best Places To Work... Khen thixâng cho tác giã các giài pháp duçic cong 
nhân sang kin cp Tap doàn, dn vj. Giai doan 2020-2021, trung binh chi 30 t d6ng/nam; các näm 2008-20 19 
truâc dày mlrc chi trung binh khoãng 15-20 t d,ng/nam. 

26 Tiêu biu là: NgOn hang TMCP Ngogi thwong Vit Nam dä trin khai D an phat trin ngun nhân hrc và 
chiàn lucic dào tao den nm 2020, trin khai xây drng outline các khOa dào tao  k9 nang và các khOa nghip vu 
chirc danh thuc chi nhánh theo bàn d h9c t&p trung và chuyên mon nghiap vu vài 31 khOa dào tao  (16 khOa 
trong rnrâc và 15 khOa tai nuâc ngoai). Dông th&i, VCB là ngân hang thuong mai dn dâu ye dào tao  và phát 
trién nguOn nhân 1c vOi muc tiêu chin luçic dan näm 2025 và tam nhln 2030 là trâ thành mt trong nhng ngan 
hang dCrng du v chit hxcmg ngun nhân h,rc. VCB xây di,rng chin 1uc dào tao  cho trng th&i kS',  dam bão phü 
hp vâi chin 1uc kinh doanh và chiên hiçc phát trién ngun nhân li,rc cüa VCB. Tp doàn Cong nghip Cao 
su V!1 Nam: Viéc xây dmg và phát trin qu5 khuyn hc khuyen tài d h trçi con em can b cong nhân vién Co 
hoàn cành khó khän tip tic dn trtrang, trao h9c bang cho con em trCing tuyn vào các trithng Dai  hQc, cao dang. 
VOi chCrc nAng khuyên hoc, d tao  ra  mOt  san chai b6 ich nhâm phât hian, khuyén khIch tài nAng tra nhäm bô sung 
cho Tap doàn mt ngun nhân lc, ngun tn th(rc có cht Iircing cao, dãp Crng yéu cu thôi k' cong nghip hOa, hin 
dai hOa dt nuOc. TB D€ may V41 Nam: ban hành Quy ch cap hQc b6ng cho sinh viên các tnthng thuc lap 
doàn dat  giãi cao trong các k' thi tay ngha cap b, tinh, quóc gia, khu vrc, quôc t và sinh vian cO kat qua hc 
tap, rèn luyan tht. D6i vOi can nhà khoa hQc, nba nghiên cCru trè tai  các don vj thuOc lap doàn, saukhi duc 
tuyan dvng  se dirc tao diau kian cir di dào tao  nâng cao trinh d chuyên mOn, nghip vi (thac s, tiên s9, các 
khOa dào tao  k nang. Tp doàn Biru chmnh viên thông Vit Nam: da xây dng Va t chüc câc chuong trInh dào 
tao, bi duong thu&ng xuyên nang cao nang 1rc can a nhân viên dAp (mg yéu cAu san xuat kinh doanh. Cu tha 
nhu sau: NhOm lanh dao  quân l>, bao gOm các chuong trinh: CEO4.0, Djnh vj trong k' nguyen s& 
MBAJMiniMBA; Bi dung kian thCrc quãn 1' cho nhân sl,r quan l cap 3; chuán hOa nang 1c chung cho di 
ngQ nhân sr quàn 1 các cap ; nhOm rihân sr chuyén saulchuyen gia cO huàng dn hoc tap  và thi chng chi Quóc 
th các linh virc theo cap d co banlnang cao/chuyên sâu cüa cAc hAng ni tiang nhu Cisco (CCNAICCNP/CCIE), 
Microsoft (MCSAIMCSE/MCA/MCE), Oracle (OCAIOCP/OCE), EC-Council (CEHICHFI), ... nhOm nhân su 
k9 thuat ducic dào tao và dánh gia djnh k' theo chuong trinh chu.n hOa K? thuat vien 4.0 cCia VNPT vài nhiau 
ni dung yêu cAu nhân sv k thuat h9c tap  chuyén dOi tr cOng ngha vin thông truyen thông Analog/cap dông 
sang cong ngha IP/Cap quang và cap nhat kian th(rc xu huong cong ngha mOi 4.0: Al, loT, BigData, Cloud 
Computing, cong ngha 5G, ..; nhOm chüc näng thrqc yëu cau khuyan khich hc tap  các ni dung theo chuan 
qu6c t nhu PHRi (di vài nhOm nhân sw), ACCA/CFA (nhOm k toán/tài chlnh), BSC/OKR (nhOm nhân sr 
chat hrqng), PMP (nhOm nhân si ké hoach dau tu), ... Trung binh hAng nAm, toàn Tap  doàn dào tao  bi duOng 
cho khoàng 50.000 hrQt nguii. NgOn hang Nông nghip và PTNTVN: Hang nm Agribank CO khoãng 130.000 
ll.r9t lao dung a mci vi tn, chCrc danh tham gia các khOa dào tao, dao tao lai trong toàn h th6ng26.  Tp doàn Dtu 
k/ti Quóc 'ia Vit Nam: Trong giai doan tin nAm 2009 den 2015, Tap  doàn da t6 chac dic 20 khóa dào tao 
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Các nha truô'ng, vién nghiên cthi cüa các t.p doàn, thng cong ty, ngân 
hang trong Khi dã barn sat chi dao  cüa dáng üy cp trên, thirc hin nghiêm tue 
Nghj quyt s 27-NQ/TW; chü dng nghiên cru khoa hçc g.n vâi san xut kinh 
doanh, tao  dng 1rc thic d.y doanh nghip, lien kt viii các t chirc nghién cru 
khoa hçc trong va ngoài nuâc, cac nha khoa h9c dâu ngành d nghiên cüu, üng 
diing tao  ra san phAm có giá trj trén nhiu 11th v1rc; gop phAn thüc dAy phát triên 
kinh t xa hôi, khuyn khIch, h tro và tao  diu kin cho di ngü trI thüc hpc tp 
nãng cao trInh dO chuyên môn, nghip vii, cp nh.t kin thüc mói dáp üng yêu 
cAu cüa thuc tin. 

Cüng vâi cong tác dao tao,  bi duOng trong nuóc, Dãng üy Khi và các 
doanh nghip, ngân hang dã ci.'r nhiu can bO,  quãn 1, nhà khoa h9c... tham gia 
các doàn nghiên cüu, khâo sat, h9c t.p, bi dung nghip vi tai  nuóc ngoài theo 
các chuong trInh, k hoach  cUa Trung uong, cüa Dãng üy Khi và cüa don vj 27• 
Tnthc thii dim Nghj quyk s 27-NQ/TW ban hành, dOi  ngü trI thurc phAn 1&n 
&rçYc dào tao tai các nithc xA hOi  chü nghla, dn nay dã xuAt hin them dOi  ngü 
trI thüc diiçc dào tao  tü cac trithng dai  h9c, vin nghien c(ru hang dAu cüa các 

• A A A A 7 A nucxc tien tien tren the girn nhu: My, Anh, Phap, Nga, Nhat Ban, Han Quoc, 
Canada, Nauy, Ha Lan... 

Riêng cong tác dào tao,  bi du&ng 1" lun chinh trj, Ban Thithng vi Dâng 
üy Khi dã ban hành Chi thj s 02-CT/DUK, ngày 14/9/202 1 v nâng cao chAt 
hrcing cOng tác dào tao,  bi dung l 1un chInh trj cho dOi  ngü can bO,  dãng 
viên trong Dáng bô Khi Doanh nghip Trung uong th hin slrr quan tam lath 

dao cüa Dàng üy Khi trong cOng tác dào tao,  bi duOng I 1u.n chInh trj cho 
dOi ngü can bO,  dãng viên trong Dâng bO. 

Tü närn 2010 - 2020 can bO lânh dao,  quán 1, trong Dãng bO Khi da Co 

hcm 3.000 dng chI duc dào tao  trInh dO cao cAp 1' 1un chInh trj; gãn 7.000 
dng chI duc dào tao  trInh dO Trung cAp l 1un chInh trj; 70.000 quAn chüng 
u'u tü duçic bi du0ng nh.n thüc v Dãng. 40.000 dãng viên dir bj di.rçc hçc ttp 
lOp bi duOng 1 lun chInh trj dành cho dáng viên mói28; 31.000 luçt cAp üy 
vien co sà va bI thu chi bO duqc bi duoTig nghip vi cAp üy và hang ch1ic ngàn 
krgt can bO duqc bi du&ng, tp huAn v nghip vi cong tác xây drng Dáng; 
hon 10 nghIn 1uct can bO lânh dao,  quãn l din di tuqng Ban Thuàng vii Dâng 

kin thcrc, k9 näng quan ly va diu hành doanh nghip cho 854 li.rot can b !Anh dao quãn I 3 cAp tham d,r, trong 
do 1,2 khOa dáo tao  dành cho can b quàn I' cAp cao vol 497 hxqt can b tharn dx, 3 khOa dành cho can bO quin 
l cap trung v&i 84 hxqt can bô tham gia, 5 khOa dào tao  dành cho can b nguOn vOi 273 1ut can b tham dir. Tr 
nm 2016 den nay, Tp doàn dA thirc hin dào tao  duçic luç,t 1.038 li.rqt can bô 1nh dao, quan 1' các cap. 
27  Tr näm 2008-2019, Dang Oy Khi da cü trên 150 hiqt can b di nghien ciru, bi dung ngân han Va trung han 
theo Dê an 165 cüa Trung ixmlg Va theo KA hoach doãn ra cCa Dang Cy Khoi. 
28  Nãm 2021, toàn Dãng bQ Khoi da ket nap  dircxc 3.046 dang viOn moi, vuot 8,82% so vOi Nghj quyet nhim vi cong 
tác näm 2021 dé ra (2.800 dãng viên). Näm 2022, tinh dn ngày 30/6/2022, toàn Dãng bô KhM d k& nap 1.505 
dang vién mOi. 
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üy Khéd quãn 1 duqc cp nht kin thüc theo Quy djnh 164-QD/TW cüa Bô 
ChInh trj. Di ngü bI thu, phó bI thu các dáng üy trirc thuc duçc tham gia 1p 
bi duO'ng bI thu cp huyn và tucmg duang. 

- cao trách nhim, phát huy vai trô cüa trI tht'c 

Cp üy, chInh quyn, doàn th các c.p dã có thiu hInh thirc cung cp 
thông tin trén các phuong tin thông tin dai  ching, các kênh truyn thông ni b 
cüa doanh nghip, dan vi giUp di ngil tn thüc nm vCrng các chü truang cüa 
Dâng, chInh sách, pháp luat  cüa Nba nuóc, cac co ch& quy djnh cüa doanh 
nghiçp; to chuc cac hpi thao chuyen de, cac lap tap huan, boi duang chuyen 
môn, nghip vii cho trI thüc theo tInh ch.t ngành ngh& cong tác chuyên môn; t 
chüc h9c tp và lam theo tu tu&ng, do düc, phong each Ho ChI Mirth trong toàn 
th can bO,  dáng viên, nguYi lao dOng. DOi  ngU trI thüc nãng cao lông yêu nuic, 
trau di kin thüc, rèn luyn dao  due, phát huy nhUng phrn ch.t t& dçp, xay 

dijng van hóa doanh nghip, di du trong các phong trào lao dng sang tao,  thi 
dua yêu nuic, h9c tap  và lam theo Bác29, truyn bá, áp ding tn thic khoa hoc 
cOng ngh, gop ph.n tIch circ gop phn tIch circ vào kt qua san xut kinh doanh 
cüa doanh nghip, dan vj. 

Di ngü trI thirc i các ca quan dãng và doàn the các cap, các ban, don vj 
chuyên mon cüa doanh nghip, ngãn hang, don vj dâ co bàn phát huy tt vai trô 
và nng lirc, không ngüng náng cao chat luçmg tham mu'u, phiic vi cong tác Iânh 
dao, quân l, diêu hành, gop phán dôi mth, nâng cao vj trI, vai trô lãnh dao  cüa 
dâng trong doanh nghip nhà nuécc, dóng gop tIch crc vào sir phát trin cüa 
doanh nghip. 

Mt s tap  doàn, tng cong ty, ngân hang, don vj dã thành lap Hi dng 
khoa hçc, k thuat có co c.0 gm các thành viên chInh thirc và cong tác viên là 
các chuyên gia có kin thirc, kinh nghim, am hiu khoa h9c k5' thuat chuyên 
ngành d thrc hin nhim vi tu vn cho cp üy, lãnh dao  v cong tác khoa h9c 

Tp doàn CN Than- Kliodng san Vi1 Nam: 2.432 can b, dang vién, ngithi lao dng tham gia phong trâo 
"on thuyêt, 1uyn tay ngh (hi dit danh hiu thçy giOi", TD Din I.rc VI( Nam: Di ng tn thi'rc gOp phn tfch 
cuc thrc hin các mi,lc tiéu dna din hrOi qu6c gia v tài 99,96% s6 x, 98,85% so h dan nông thôn, bào dam 
cap diên cho 10/12 huyn dâo; Di ngU tn tht'rc cüa NH TMCP Dàu 1w và Pháltriên VN vâi phong trào 'Wang 
cao dçzo dz'c nghê nhip, trong hoat dóng tác nghip" da Ira 1i khách hang 14.862 khoãn tin thra vài tongs6 
tiên là trén 70 t' dông; t6 chirc chuong trinh Ngày h15i sang 4w (ts näm 2019) và dua hoat dng nay thành 
thuOng nién hang näm vOi chuôi các si,r kin vinh danh, khen thtrâng các tap the, cá nhân cO nhiêu dOng gOp tich 
ci,rc trong phong trào nghien cru sang tao  cüa toàn h thAng dA tao din dan cho các don v giao lirn, h9c hOi, 
chia sé kinh nghim; 27.285 hxçrt can bô, dáng vién Va ngtiäi lao dOng  cCa NH TMCP COng 1/twang Vi1 Nam 
tham gia Cuôc thi online tim hiu ye "Tn tithng, dao dirc, phong cách HO Chi Minh" d thu hut si,r tham gia cCa; 
To2ng cong ty Bu'u din phát hành b tern dc bitt "50 nOm thyc hin Di chzc cüa C/ni tich Nd Chi Minh" và bô 
lch "Bác H6 s6ng mi vOi non song Vit Nam"; Cad6 chüc Doàn trong Khói dä tham gia xây dirng duc 
1.865 ngôi nhà nhân ãi, nhà tinh nghia, nhà dai  doàn két vâi trj giá hang tram t d8ng. l-I trçi xay nhà van bOa 
thôn, tng may tInh n6i mang Internet, xây dirng, süa cha di.rong giao thông, thâp sang dumg qué... vài thng s6 
tién trén 100 t' dong. Htxâng Crng phong trào Flién máu tinh nguyen, toàn Khôi hiên dnçic 63.26 1 don vi máu, thE 
hin trach nhim sâu sac tlnh nhân van cCa tuôi tré KhOi Doanh nghip Trung ucing dôi vOi xä hi Va c.ng dông. 
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k5 thut trong nghiên ciru khoa h9c, san xu,t và quãn i °, ban hành Quy ch 
khoa h9c và cong ngh 31. Day chInh là 1irc luçing trI thüc quan tr9ng, di du 
trong vic tuyên truyn ph bin kin thüc KI-ICN, chuyn giao k thut, gop 
ph.n tao  nén phong trào nghiên cüu khoa hçc, áp d'çing tin b k5' thut trong 
th%rc t san xut và diii sng32; tham gia tu v.n, phãn bin và giám djnh xä he,i. 
Hoat dong cüa hi dng khoa h9c k5 thu.t dA có nhUng dóng gop thit thrc vào 
qua trInh phát trin san xut kinh doanh cüa các doanh nghip, dcm vj. 

Di ngü ti-I thirc cüa các tp doãn, ting cong ty, ngãn hang, don vj trong 
Kh& dã phát trin câ v s lucmg va ch.t lucmg; d,i ngü ti-I thirc là Iirc krcmg nông 
ct dä n !rc sang tao;  tham mini trin khai xay dirng, thijc hin các nghj quyt, chi 
thj cüa Bang, d an phát trin ngun nhãn lirc, phát trin san xut kinh doanh, quãn 
trj doanh nghip; tIch circ tham muu cho cp üy cii th hóa các chü truong, &thng 
iM cüa Bang vào tmnh hinh thirc tcüa don vj, doanh nghip. Cáckt qua nghiên 
cuu cua dci ngu tn thuc da cung cap lu?n Cu khoa hc vao thrc tien cho vic xay 
d%rng d an chin luçic, dánh giá clang ngun lirc lqi th, nhCing khó khãn thách thüc 
và nhUng v.n d clang dt ra cho sir phát trin cUa doanh nghip. 

- Náng cao chá't ltng cong tác lânh dçio cia Dáng dO'i v&i d3i ngü trI thzc. 

Bang üy Khi dã ban hành 06 nghj quyt chuyên d; 01 quy& djnh và 06 
quy djnh, quy ch hucng dan, k hoach v cOng tác cáii b 33. Vói dc dim mO 

° Hi dÔng KHKT TCT Thuóc Id da dtrc kin toàn theo Quyt djnh s6 474/QD-TLVN ngày 06/12/2013 và 
Quyet djnh so 243/QD-TLVN ngay 06/7/2015; hi dng khoa hc k thuât cüa Tong cong ty là nhUng can b 
chU chôt, cO ftinh d thac s9 và dai  hçc, giàu kiOn thtc Va kinh nghim. Tong cong 1)' SCIC d ban hành Quy 
chO hoat dOng nghiOn ccru khoa h9c tai  Tong cong ty và CO Quyét djnh thành lap  Hi dng khoa h9c d tham 
mi.ru giOp Ianh dao  SCIC djnh huang dung vai trO cong tác khoa h9c trong qua trinh phát frin. Hi dOng khoa 
hQc NgOn hông CSXH dtr?c thành Ip theo Quyêt djnh 7771QD-NHCS ngày 04/4/2008 cUa Tong Giám dOc 
NHCSXH, cO 13 thành vién g8m ChO tjch, 2 PhO Chü tich  và 10 Oy viên. TB DOu kh( thãnh I.p Hi dng 
KHCN vài nhim k' 3 näm gm 70 can b khoa hQc, quãn 1 dâu nganh thuc tat cà các 11nh vi,rc; tlVc  thuc Hi 
dng KI-ICN cO 5 Tiu ban KHCN chuyOn nganh gm: ThAin dO-Khai th (TD-KT), HOa-Ch biên Dâu khI 
(HOa-CBDK), Kinh t-Quan 1 (KT-QL), An toàn-S![ic khOe-MOi trumg (ATSKMT), Cong ngh-COng trinh 
(CN-CT). Các Tiu ban KHCN thay mat  Hi dng thrc hiên vai trO ti.x van v các linh vrc chuyOn mOn sâu. 

TCT viên thông Mobifone: d ban hành các van ban: Quy ch Khoa h9c Va Cong ngh can TCT, Quyché chi tiéu 
và sr di,ing Qu phát triOn khoa h9c và Cong ngh cUa TCT, Quy djnh quân l>' hot dOng  sang kin tr nguOn Qu9 phát 
trin Khoa h9c và cong ngh cüa TCT. Dng thai, chi dao  phát dng triên khai d tài, sang kin hang nAm nhàm 
khuyan khfch hoat dng sang tao,  di mOi, Crng dvng  khoa hçc cong ngh và kjp thii tim kiOm, phat hin sang kin 
hay d áp dung, trin khai nhan rng phi,ic viii hoat dng SXKD cüa TCT Va các don vi trirc thuc. Cong doàn 
MobiFone cOng huong üng trién khai phát dng phong irào thi dua "s' tixOng nhO, hiêu qua IOn", phong trào "Lao dng 
sang tao", •. 
32 TB Hóa chOl VNdâ có 1186 ' tithn, trong dO 708 ' tiiO'ng d duçic áp thing lam lcyi 112 t' dOng. TB Dâu kizi 
QuOc gia VN vOi phong trào "sang kiên, tiêt kim" cia tiOt kim các chi phi vài tong gia tn là 3.837 t' dOng. TCT 
Thép Viêt Nam vOi phong trào "Nhà may cOng vien" dà cO 866 sang kian lam lczi 157 t5' dng. TCT Throng sat 
Vit Nam vài phong trào thi dua "Báo dam may tOt, lái tàu an bàn, thing gi&, üê kim nhiên lieu" d cO 330 
sang kiên, trong dO 258 sang kian da duqc ap dung; 35 cOng tnlnh phân vic cia duczc hoàn thành vOl thng kinh 
phi là 36 t' dng; TOng cong by ThuOc Id V4I Nam vOi phong trào thi dua "lao dc5ng sOng tqo" d cO 125 sang 
kian, lam lqi trén 17,5 t dng, tiOt kim chi phi vat  tu trOn 45 t' ding. Doàn Thanh nién KhOi luOn là don vj 
dn du cã nuOc v dam nhn, thc hin cong trmnh, phân vic thanh then vOi 29.799 cOng trmnh vOi tong gia tn 
thi,rc hin hang nghln t ding; CO 15.712 sang kiOn, do an, cia tài khoa hQc dtrqc ra diii Va Ong ding vào san xuât 
kinh doanh tao  ra gia trl lam id1 gan 1.000 t' dOng. 
° Quy dnh s 13-QDIDUK ngày 07/02/2018 va TiOu chu.n chixc danh, tiOu chi dánh giá can bi lanh dao,  quàn 
1' thuc din Ban Thumg Vp Dàng Oy Khôi quán l'; Quy dinh sO 02-QDi!DUK, ngày 10/8/2018 ye cong tác can 
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hInh th chüc và chüc nãng, thim viii cüa Dáng üy Khi v can b va cong tác 
can b lien quan dn nhiu cp, nhiu ngãnh, Ban Thuông vi Dáng üy Khi dã 
chü ctng k quy ch phi hqp cOng tác vâi 09 ban can sir dãng b, ngành và 
dâng doàn Ca quan Trung u0ng34, k thóa thun phi hçxp Cong tác vâi 02 dan 
vj35, k chucing trInh phi hçip cong tác v&i 03 dan vj36; lãnh do, chi do các 
cp üy trVc  thuc k quy ch phi hçip cOng tác vói các c.p ñy dja phuang37  noi 
có chi nhanh, cong ty, don vi thành viên cüa doanh nghip dong trên dja bàn có 
t chirc dáng trirc thuc c.p üy dja phuong vâi ni dung tr9ng tam là cong tác 
can b. Vic chü dng k và thirc hin các quy ch phi cong tác dã tao  diu 
kin cho cac c.p üy phi hçip có hiu qua trong lãnh do, thirc hin cOng tác can 
bi, cong tác thanh tra, kim tra, giám sat và quãn l di ngü can bi, clang viên. 
Nhiêu cap üy dã ban hành các van bàn ye cong tác can b nhu quy chê quãn l 
to chüc, can b; quy djnh ye cong tác dào tao  và quy hoach  can  bO... 

Dãng üy cac tp doàn, tng cong ty, ngân hang, don vj dâ có nhiu hmnh 
thirc cung cp thông tin, tuyên truyn giüp trI thüc nm vtrng các chü truong cüa 
Dáng, chInh sách pháp luat  cüa Nhà nuàc, cUa bO,  ngành, doanh nghiêp. T, 
chrc các hi nghj hçc tap, nghiên ciru các chi thj, nghj quyt cüa Trung uong, 
cüa Dâng üy Khñ Doanh nghip Trung uang; t chi'rc các hi thâo chuyên d, 
các l&p tap  hun, bi duông chuyên môn, nghip vii cho trI thirc theo tInh chit 
ngành ngh& cOng vic chuyên mOn. T chüc hçc tap  và lam theo ti.r ti.thng, dao 
due, phong cách H ChI Minh trong toàn th can b, clang viên, ngui lao dOng, 
nh&m nâng cao lông yêu rnróc, trau di dao  düc, phát huy nhUng ph.m cht tt 
dçp cüa trI thirc Vit Nam. Tr do, tao  diu kin, dng lrc d tn thuc luôn là l%rc 
luçng di dAu trong vic truyn bá tn thüc vào cuc s6ng và thrc hin t& nhim 
vi duçrc giao gop ph.n hoàn thãnh nhim vii chInh trj cüa don vj. 

Hoat dOng di thoi giUa di ngü trI thüc và nguii dung d.0 cp üy, chInh 
quyn doanh nghip, don vj duçic tin hành trên tinh th.n ccii m&, dan chü. Vic 
th%re hin Quy ch dan chU a co sâ duqc chi dao  quyt lit, phü hçp vâi diu 
kin và yeu câu phát triên cüa doanh nghip, ngan hang, don vj. Dan chü trong 
t chi'rc dãng duqc m& rng, các quy chê, quy djnh cüa doanh nghip, don vj 
thrc hin Cong khai, minh bach.  Dã t chüc hang nghIn cuc di thoai trrc tip 

b Ca quan Bang ày Khii; Quy dinh so 03-QDi/DUKngày v phân cap quàn 1 can bô và b nhim, giai thiau 
can b 1rng cCr trong Bang b Trung isang; K hoach so 58-KH/DUK, ngay 23/10/2018 ye kiàm diem, dánh giá, 
xp loai chat hxQng hang nm d6i vâi tO chirc dàng, dãng vién và tap th& cá nhân can b lAnh dao,  quàn 1 cac 
cap trong Bang b K1i6i; Huong dn sO 05-HD/DUK ngay 30/8/2016, HirOng dn sO 08-HD/DUK ngay 
16/3/2017 v cong tác quy hoach  cap ày trc thuOc Bang ày KhOi 

Ban Can sir dàng Kiam toán Nba nuâc, Thanh tra ChInh phU, B Nông nghip và phit trian nOng thôn, BO 
Giao thông van  tãi, B Cong thixang, B Thông tin & Truyan thOng, TOng Lien doàn Lao dng Viat Nam, Ngan 
hang Nhà nuâc và Uy ban Quan I vOn nha niiàc tai  doanh nghip. 

Uy ban Kinh t QuOc hi khOa XIII và Nhà xuat bàn Chinh trj quOc gia - SI! that giai doan 20 14-2019. 
36 Bài Tiang nOi Vit Nam, Dài Truyan hlnh Viat Nam và Báo Tién phong. 
" Cac dâng ày tri,rc thuc dä k duçic 123 quy cha vâi cap ày dja phtrang, trong do k vài tinh ày, thanh ày 65 
quy ch& k' vOi huyan ày, quan ày 13 quy chO, k vOi dang ày khOi doanh nghiap tinh 45 quy ché. 
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vói ngthi lao dng, gop ph.n giái quy& vi.róng mc v tu tithng, ch d, chinh 
sách va cãi thiên diii sEng vt chat, diu kin lao dng, hçc tap, nghi ngcii và 
chäm soc süc khôe. Vic xCr l don thu t cáo, khiu nai  lien quan dn quyn và 
igi Ich hap pháp cüa ngu1i lao dng có chuyn bin tIch circ, hn ch tranh chap 
lao dng, không dê xây ra diem nóng, các vi vic dIn}i công, lan công, không dé 
dan thu khiu kin vuçlt c.p, kéo dài. Các v.n d quan trcng dixqc bàn bac, 
thng nht, dc bit là các ll'nh vrc tham muu, hoach  djnh chin luçc phát trin, 
san xu.t kinh doanh cüa doanh nghip, ngân hang, don vj; dua vic xây d%rng 
di ngü trI thüc vào nghj quyt, chuong trInh hành dng hang näm, nhim k' d 
trin khai, t chüc thrc hin. Di ngü trI thüc thithng xuyên duqc tham gia các 
cuc hçp, hi nghj dóng gop tix duy, trI tue, quyt sách chin luqc gop ph.n 
hoàn thin các nghj quyt, chuo'ng trinh hãnh dung cüa cAp üy, các k hoach, 
giãi pháp thirc hin nhim vi chInh trj cüa don vj; diu do th hin sir coi trpng 
vi trI, vai trO cüa di ngQ trI thüc di véd sr phát trin cüa doanh nghip, don vj. 

Trong quân l, sü dçtng trI thirc, cAp üy và chInh quyn các doanh nghip 
dã có thiu phuong thirc quãn l phü hap, tao  môi tru?ing thun lçii d trI thIrc 
phát huy näng lirc bàn than, cng hin cho doanh nghip và dAt nuóc. Phn lan 
trI thUc tài nãng có phAm chAt và näng lrc quãn l, diu hành duçic tr9ng dimg. 
Vic thirc hành dan chü va phát huy sang tao  trong  hoat  dng nghiên cüu, khoa 
h9c cüa trI thrc trng buóc duqc náng len. Môi trlx&ng và diu kin cho boat 
dng ngh nghip cüa trI thüc trng buâc duçic cái thin. 

Các t chüc doàn th chInh trj-xã hOi  trong các doanh nghip, ngân hang, 
don vj là cAu nEi tp hap, doàn kt dOi  ngü trI thüc, thng ci.thng khéi dai  doàn 
k&, tao  nén süc math,  sr g.n bó chat chê gifla cAp üy dãng, ban diu hành vai 

can b, dãng viên, nguai lao dng gop phAn thxc hin thng lqi nhim vii san 
xuAt kinh doanh và cong tác xây dirng dãng trong doanh nghip. 

NhQ'ng nàm qua, cac cap üy, lãnh dao,  doàn the các doanh nghip, ngân 
hang, don vj trong Khi Doanh nghip Trung uang dã quan tam, tao  diu kin 
thu.n lqi d di ngü trI thic dugc phát buy nAng hrc, cng hin tài nàng, trI tu 
cho sir phát trin cüa doanh nghip và dAt nithc; tao  diu kin d can b, dâng 
viên, nguai lao dng duçic hçc tp nâng cao trInh d chuyên môn, nghip v1 1, l 

lun chInh trj. CAp üy các cAp dà dua ni dung kim tra, giám sat vic thc hin 
Nghj quyt 27-NQ/TW vào chuong trInh kim tra, giám sat hang näm cüa cAp 
üy va üy ban kim tra các cAp. Nãm 2014, Dáng üy Khi dA so kt 5 näm thrc 
hin Nghj quyt s 27-NQ/TW dng thai ban bath Kt lun s 15-KL/DUK, 
ngày 22/5/20 14 cüa Ban Thu?mg vi Dãng üy Khi v tip tiic thrc hin Nghj 
quyt Trung uong 7 (khOa X). Nãm 2018, Dáng üy Khi t chiic tng kêt 10 
nãm thirc hin Nghj quyt sé, 27-NQ/TW. Näm 2022, Dáng üy Khi ban hành 
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K hoach s 47-KHIDUK, ngày 25/5/2022 v tng kt 15 nàm thirc hin Ngh 
quyêt so 27-NQ/TW. 

III. DANH GIA CHUNG 

1. Nhfrng kt qua ni bt 

Sau 15 nãm trin khai thrc hin Nghj quyt 27-NQ/TW cüa Ban Ch.p 
hành Trung uoig (khóa X) va Chiiong trInh hành dng s 06-.CTr/DUK, ngày 
03/12/2008 cüa Dâng üy Khi cIA tao  duc sr chuyn bin tIch crc v nhn thc 
và hành dng cüa các ctp üy clang, chInh quyn, doàn th trong doanh nghip. 
Các cp üy clang cIA nghiêm tue h9c tap, quán trit, trin khai Nghj quyt nghiêm 
tüc, dat  hiu qua; vic cii th hóa Nghj quyt cIA dat  dixcc mt s kt qua quan 
trpng, cong tác lAnh dao,  chi  dao  cüa c.p üy, sir quan tam cüa lAnh dao  don vj 
di v&i di ngü trI thirc ngày càng rô net. 

Vic ban hành các ngh quyt, quy ch& quy djnh... tai  các clang üy tr1rc 
thuOc tüng bithc hoàn thin, tao  hãnh lang pháp l' thun lqi và xây dirng co ch 
boat dng d dOi  ngü trI thüc phát huy trI tu ngày câng dÀy dü han. Sinh viên 
xuÀt sc dugc dào tao tai cac trithng trong va ngoài nuóc, duçic tuyn diing vào 
lam vic tai  các tp doàn, tng cong ty, ngân hang, clan vj trong Khi nhIn 
chungdu duçic dánh giá cao v chuyên mon nghip vii, khã náng thIch üng vâi 
dieu kiçn san xuat krnh doanh cua doanh nghiçp, co thai dç va ky nang lam vice 
phü hcip; sir gn kt gifla nghiên ciru - dào tao  - doanh nghip dAn duçic rö net có 
sir gAn kt nhiu han. 

Di ngü trI thüc trong Dâng üy Khi Doanh nghip Trung iiang phát trin 
ye so hrqng Va chat krçing, nng lirc hoat  dng thrc tin eüa di ngü trI thirc 
thng bi.râc truâng thành v mi mat. PhAn 1&n trI thüc du có lap  tnthng chinh 
trj, tu tithng v&ng yAng, phát buy duçic s& tnr&ng cOng tác, tIch ci.rc hoc tap, 
nghiên cüu, ra Sue phAn dAn gop phAn xây dimg doanh nghip phát trin. 

Nh&ng dóng gop d.c bit cüa di ngU trI thüc, qua nhiu cong trInh, d tài 
nghiên cuu khoa hçc cüa di ngü trI thirc cIA giüp cho các doanh nghip cii th 
boa cac chü truong, chInh sách cüa DAng, pháp luat  cüa Nba nuOc vAo diu kin 
thrc t gop phAn phát trin kinh t - xA he,i,  gi v&ng quic phOng - an ninh, xay 
dmg doanh nghip phát trin bn vmg. 

Cong tác xây dirng, quy hoach và b nhim can b th%rc hin dan chü, 
cong khai, dung quy djnh, s lucmg, chAt lucmg, di ngü trI thüc ngày càng duGc 
nang cao. 
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2. Nhfrng hn ch 

Cong tác tuyên truyn Nghj quyt 27-NQ/TW trên các phucmg tin truyên 
thông dai  chüng,  nOi bO cüa doanh nghip chua duqc thixèng xuyên, lien tiic; ni 
dung chua thc sir phong phü, h.p d.n, do do, hiu qua chua cao. 

Nhân thüc cüa môt s cp üy, doanh ngbiêp x ccx sâ v vai trO vi trI cüa trI 
thi'xc nhin chung chua dy dü; có lüc chua nm duqc tu tthng cüa di ngü trI thüc; 
vic kim tra, giám sat thirc hin Nghj quyt 27-NQ/TW chua thumg xuyên. 

Ch do và chInh sách tin luong cüa mOt  s don vj chua hqp 1, chua có 
chInh sách dãi ng thOa dáng di vói nhóm trI thirc chuyên gia du ngành; cong 
tác t chüc can b, cong tác quãn l, nht là khâu dánh giá, sir diving di ngü trI 
thiirc tré con mt s dim chua hcp 1, thiu ccx ch chInh sách d phát hin, 
tuyn chçn, bi duong, trpng ding nhãn tài. 

Cong tác d.0 tu ccx s vat  chat, thit bj phiic vi nghiên ciru khoa h9c & 
mOt s don vj cOn han ch. 

Di ngQ trI thüc a mt s don vj my dam báo v s luqng, nhung có noi, 
có h'ic cOn thiu dcii ngü trI thüc có trInh dO cao. MOt bO phn trI thüc không 
thuOng xuyén h9c hOi, nang cao trinh dO chuyên mon nghip vi, chua dóng gop 
duçrc nhiu cho sr phát trin cüa don vj, dc bit vn cOn mOt  s trI thüc chy 
theo lçii Ich vat  chat, chua that sr yen tam cong tác, cOn hin tirqng xin chuyn 
dn các doanh nghip thuOc  các thãnh ph.n kinh t khác. 

MOt bO phn nhó trI thüc có chüc vi k ca nguOi có trInh dO hçc vn cao thiu 
thirc trách nhim thiu tr tin, e ngai, ne tránh, thiu tinh thn hçxp tác, vi phm pháp 

luat gay ãnh huâng xu dn uy tin và vai trO cüa doanh nghip nhà nuóc. 

* Nguyen nhân 

Ccx ch& quy cljnh tài chInh v hoat  dung nghien ciru khoa hpc hin hành 
cOn thiu b.t cap,  gay kho khän Va buc tn thüc phãi tim cách d& phó trong thu 
tic thanh quyet toan khi thrc hiçn nhim vi, lam giam nhiçt huyet va narig lrc 
sang tao  cüa  dOi  ngfl trI thüc. 

H thérng các van bàn tao  1p khuôn kh pháp 1 cho boat  dng cüa dOi 
ngü trI thuic chua dng bO và cham duqc diu chinh; mOt  s ccx ch chInh sách 

cOn bOc 10 bt cap,  chua phü hqp vOi tInh hInh thirc tin nhung cham dirqc scra 
di, nhüng chInh sách h trci, khuyn khIch d0i  ngü trI thüc, chuyên gia giOi 
chua hp dan, thu tic phüc tap nên doanh nghip không thu hut dugc ngun 1rc 
chat lucxng cao tuong thng vOi nhim vii duçxc giao. 

MOt s cp üy dâng, danh nghip, ccx quan, don vj chua thirc sir quan tam 
lãnh dao,  chi  dao  cOng tác xây dimg dOi  ngü trI thüc. Cong tác xây dirng dOi  ngü 
trI thüc chua có tInh chin luqc lâu dài, chua dng bO vai quy hoach phát trin 
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doanh nghip, dan vj; vic dào tao  nãng cao trinh dO cho dOi  ngü trI thirc chua 
gn vOi nhu cu sü dung phü hap vói yêu cu phát trin cüa doanh nghip; vic 
tao diu kin d trI thrc dugc giao liru, hap tác, h9c hói v&i các trung tam khoa 
hçc, các tnthng dai  h9c trong va ngoài nuic con han  ch. 

3. Bài hQc, kinh nghim 

- Tip t%Jc phát huy vai trO, trách nhim cüa ngthi dirng du dan vj và 
lath dao  cac cp trong cong tác phát trin ngun nhân lirc. Nang cao vai trO, 
trách nhim cüa nguñ dung Mu dan vj, các cp 1ãnh dao  trong vic phát hin va 

giói thiu nhân tài; dào tao,  git chân can bO có to chat, chiêu h.râng phát triên. 
A t A A P A - Cap uy, I-TV/HDQT, ban dieu hanh quan tam, nhan thuc day du ye v 

trI, vai trO cüa dOi  ngü tn thic; thung xuyên lãnh dao,  chi  dao  cong tác xây 
drng và phát trin dOi  ngü trI thirc, thirc hin t& cOng tác can bO d khuyn 
khIch dOi  ngü trI thüc phát huy näng lrc cüa mInh, dóng gop hiu qua vào kt 
qua san xu.t kinh doanh cüa doanh nghip. 

- Hoàn thin và di mâi linh hoat h thong chInh sách tuyn ding can bO 
d nâng cao khá näng canh  tranh trén thi truOng lao dng, tao  diu kin thu hut 
nhân sr chat hrçing cao cho doanh nghip, don v 

- Xây drng môi tnthng lam vic h.p Mn, sang tao  và chuyên nghip theo 
huàng hin dai Va thi mi hon, tao  ra thiu co hOi  phát trin bàn than d thu hut 
vai cac nhan sir co chat higng cao. 

PHAN i(! i 

NHIM VI.J, GL&I PHAP CHU YEU PHAT TRIEN 1)01 NGU Tifi THI5'C 
GIAI DOAN 2023-2030 

I. BOI CANI-I T1NH HINH 

Trong các näm ted, tInh hmnh chInh trj th gieri nhiu bin dng vâi nhung 
ânh huâng không nhô tr cuOc  xung  dOt  chInh tn, quân sir gita Nga - Ucraina, 
kinh t th gied phiic hi chm; hOi  nhp quc t sâu rng yêu cu canh tranh 
gay g.t han, dOi hOi mi doanh nghip phâi di med toàn din và sau s.c d tn 
tai. 

Trong nuâc, Di hOi  XIII cüa Bang khi xác djnh các dOt  phá chin luçic 
phát trin Mt nuâc giai doan 2021 - 2025 và nh&ng nãm tip theo (t.m nhIn 
2030, 2045) dã than math  ted nhim vi dào tao  nguôn nhân lirc chat hxçing cao 
và yêu cu c.n có chInh sách vuqt trOi  d thu hut, tr9ng dung nhân tài ca trong 
và ngoài ni.róc, gop ph.n dáp üng yêu câu chuyên dôi so quOc gia mOt  cách toàn 
din d phát tnin kinh t s& xây d%rng xã hOi  s trong bi canh meii 
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CuOc Cách mng cong nghip l.n thu tu dang tác dng manh  me dn di 
ngü tn thirc Vit Nam bàn thc tin dã khng djnh vai trô dn duànng cüa dOi  ngfl 
trI thirc là rt quan trQng. Di ngü tn thc Vit Nam hin nay có vai trô quyt 
dnh trong nghien ciru, ung ding, chuyen giao khoa h9c va cong nghc, giup day 
nhanh sir nghip cong nghip hóa, hin dai  hóa,  hOi  nhp quc t cüa dt nuànc, 
gop phn quyt djnh thành cong sr nghip xây drng và bão v T quc. 

Tinh hmnh th giàni và trong nuànc có Ca thun lçii và thàni cci, khó khãn và 
thách thüc dan xen, dt ra nhiu v.n d mói, yêu cu n.ng n, phüc tap hon di 
vàni cac doanh nghip, ngân hang, don vj trong Khi phãi tang cuông cong tác 
xây dirng Dâng và lãnh dao  thrc hin thim vii chInh tn, trong do có vic phát 
huy vai trO cüa di ngü trI thüc, gop phAn nâng cao ch.t hrqng, hiu qua san 
xut, kinh doanh, djch vi, giU vftng vai trO trii ct và dn dt trong nn kinh t 
thj tnuànng djnh huànng xã hi chü nghTa. 

ii. cA N}ilM VV,  GIAI PHAP TRQNG TAM 

1. Tip tiic trin khai thirc hin Nghj quyt s 27-NQ/TW, Kt lun s 52-
KL/TW và các nghj quyt, kt 1u.n cüa Trung uong, cüa Dàng Uy Khi v xây 
d%rng di ngü tn thi'rc trong thàni ki dy math  cong nghip hóa, hin dai  hóa dt 
nuànc nh&m nâng cao nhân thüc cüa cap üy, lath dao  các doanh nghip, ngân 
hang, don vj v vi trI, vai trO cüa dOi  ngU trI thüc trong thàni k' cong nghip hóa, 
hin dai  hóa và hi thp quc t; tao  mOi tnthng, diu kiin thun 1i d dOi  ngü 
trI thuc cng hin, phát huy nàng lrc, trI tue,  gop phn thirc hin thing lgi thim 
vi chInh trj cüa doanh nghip, ngân hang, don vj. 

2. Tang cu?mg sir lãnh dao,  chi  dao  cüa các cp üy, chInh quyn, sir phi 
hçip cüa các doàn th trong vic xây drng, phát trin di ngü t thànc; thuànng 
xuyên t chüc di thoai giüa lath dao  vói trI thüc, tao  sr c&i mô, chân thành, 
dong vien di ngü trI thüc tIch crc lao dng, hçc tip,  cng hin cho doanh 
nghip, co quan, don vi. 

3. DAy manh  cong tác tuyên truyn các chü truong, chIth sách cüa Dãng, 
Nha nithc v xây dirng va phát trin di ngü trI thüc d toàn doath nghip hik 
dung v vai trO, vj trI quan tr9ng cüa trI thuc và di ngü t thuc thn thuc sâu 
sAc hon trách nhim cüa mInh di vài doath nghip, don vj. 

4. Rà soát, dáth giá dñng thirc trang di ngfl t thüc cüa doath nghip, 
don vj, trên co san do xây drng, b sung k hoach  dào  tao,  bi duong, bt t sir 
diing di ngü trI thuc mOt  cách hcip 1. Xây dirng, b sung, hoàn thin co ch& 
chInh sách thu hut trI thiic trê dã duqc dào tao  chinh quy, có trmnh d, näng 1c 
và phAm chAt tt v doath nghip, don vj cOng tác; tao  diu kin d di ngü trI 
thüc man rng giao lim, hpc tp kith nghim a trong và ngoài nithc; khuyn 
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khIch dcii ngU trI thüc ti,r hçc tip,  bi duOng, nâng cao trInh d chuyén môn, 
nghip v'.i, ngoi ngiL. dáp 1mg tInh hInh miii. 

5. Xây dmg, b sung co ch, chInh sách däi ng phü hçp vâi tn thlic d.0 
ngành. Thirc hin quyn sâ hüu trI tue, quyn tác giã di vâi các d tài, sang 
kin, san phm sang tao  th&m dam bão quyn, li Ich cüa trI thlrc. Tang cu?mg 
d.0 ti.r Co sâ 4t chat, trang thit bj cho cong tác khoa hçc cong ngh, giáo diic 

dào tao. 

6. Tng cuông lânh dao,  chi  dao,  kim tra, giám sat vic trin khai thrc 
hin nghj quy&. Kjp thii biu duong, khen thu&ng, nhãn rng nhCng guong tn 
thüc giói, tài nàng, có nhng cng hin cho sir phát trin cüa doanh nghip và 
dt nithc. 

III. DE 'xuAT, iEN NGHT 

1. Di vói doanh nghip, t chlrc khoa hpc cong ngh thuc các tp doãn, 
ting cong ty, ngân hang, d nghj Chinh phü tao  hành lang pháp 1, có các quy 
djnh và diu kin uu dãi trong du tu co so vt cht K}-ICN ti'r ngun Qu5 phát 
trin KHCN cüa Cong ty m cüng thu cüa các don vj thãnh viên v lqi thun, 
thu& phi, hao mônIkhu hao, tin cOng và thu nh.p, báo him... d giãm gánh 
n.ng cho t chlrc KHCN có mIre du tu iOn, giãm chi phi giá thành thirc hiên 
các thim vi KHCN và các djch vii khác d gii duçic ngun nhân 1irc cht 
h.rqngcao. 

2. D nghj B Tài chInh sIra di quy djnh v ch d thanh quyt toán các 
d tài nghiên clru khoa h9c, các d an, chuyên d cho phü hqp vOi thirc té; uu 
tiên kinh phi d6i vOn các d tài nghiên elm khoa hc có khâ nãng 1mg dung trong 
thirc tin dOi sng kinh t xã hi, giai doan  hin nay. Qu5' phát trin khoa hçc và 
cOng ngh cüa doanh nghip duqc thire hin theo Thông tu huOng dn s 
15120111TT-BTC và Thông tu s 105/2012/TT-BTC v slra dôi, bô sung Thông 
tu 105/2011/TT-BTC cüa BO Tài chInh. Tuy nhiên, hin nay vic sIr diing cOn 
khó khàn do don vj không dugc toàn quyn quyt djnh vic sIr diing qu5 phát 
trin KH&CN cüa chInh mInh, ct sIr diing qu5 don vj phâi tin hãnh các thIr tiic 
phlrc tap diu nay ãnh huOng dn vic chIt tr9ng trIch 1p và sIr diving qu. 

3. D nghj cho phép di.ra các khoán phii cp, trçY cap, thu lao không 
thirOng xuyên trong hoat dng phát trin KHCN cüa nguOi lao dng thu thIt lao 
sang kin, pht cp nghiên cOn khoa hçc... thuc din khOng chju thug. 

4. D nghj ChInh phü CO co ch d Tp doàn Cong nghip Cao su Vit 
Nam sOm chuyn di mô hInh hoat dng cIta Vin Nghiên elm Cao su Vit Nam 
thãnh doanh nghip Khoa hçc Cong ngh do Tp doàn Cong nghip Cao su Vit 
Nam nAm giü 100% vn chü sO hüu; cO chInh sách khuyn khIeh, dãi ng thIch 



23 

hçip cho can bO khoa h9c cong ngh cüa dt nithc nói chung và cüa ngành cao su 
nói riêng cluqc hu&ng lçii tir chinh kt qua lam vic cüa mInh. 

5. Ben cnh chInh sách thu hut, t.o ngun can bQ tü slith viên tOt nghip 
,' , . . xuat sac, can bQ khoa h9c tre theo Ngh dnh so 140/20171N0-CP ngay 

05/12/2017 cüa ChInh phü, d nghi Dãng, Nhà nithc tip tue có các co ché, 
chInh sách cii th hon ncta trong vic dào t?o,  sü diving, trçng d%ing di ngü trI 
thirc, phát huy h& khà nãng, trInh dO,  sir hiu bitt cüa dOi  ngü trI thüc gop phAn 
vào cong cuOc  di mói xay dirng dt nithc và cho tüng don vj trong xã hOi. 

Trên day là báo cáo tng kt 15 nàm thc hin Nghj quy& s 27-NQ/TW, 
ngày 6/8/2008 cüa Ban BI thu Trung hong Dâng (Khóa X) v xây d1mg dOi  ngü 
trI thüc trong th?i k' dAy mnh cong nghip hóa, hiên dai hóa dAt nuOc cüa 
Dáng üy Khi Doanh nghip Trung uong./. 

Nainhãn:  
- Ban Tuyên giáo Trung hong (dê b/c), 
- Ban Thi.thng vi Dàng üy Khôi, 
- Các dãng üy trrc thuc, 
- Các ban, dan v Dàng üy Khoi, 
-LixuVT. 

T/M BAN THIX(NG VI) 
PHO Bi THIJ 



PHU LUC 1  
Cong tác Iãnh do, chi do cüa dãng üy, HDTV/IIDQT, Ban diu hành ella các 

doanh nghip, do'n vj trong Khi thtrc hin Ngh quyt s 27-NQITW 

STT Ten Bang b 
A So hrcrng van ban 
cuaBanguy 

A So kro'ng van ban. 
cü HDTVIHDQT, 

. Ban dieu hanh 

1 TD D.0 khI Quc gia Vit Nam 16 7 

2 TD Dt may Vit Nam 09 

3 TD Than Khoáng san Vit Nam 09 10 

4 TD Diên luc Viêt Nam 01 05 

5 TD Hóa ch.t Viét Nam 0 0 

6 TCT Giây Vit Nam 02 

7 TCT Thép Vit Nam - CTCP 15 08 

8 TCT Thuc lá Vit Nam 06 02 

9 TD CN Cao su Viét Nam 14 03 

10 TCT Ca phê Vit Nam 10 10 

11 TCT Lucmg thirc Min Bc 02 

12 TCT Lrcmg thirc Min Nam 

13 TCT Hang hái Vit Nam 02 02 

14 TCT Dumg St Vit Nam 02 07 

15 TCT Hang không Vit Nam 

16 TCT Cong nghip Tàu thüy 45 15 

17 TCT D.0 tu phát trin nba và do thj 15 9 

18 TCTSôngDà 8 5 

19 TCT Xi mäng Vit Nam 22 10 

20 TDXangdâuVitNam 03 01 

21 TD Buu chInh vin thông VN 12 29 

22 TCT Truyên thông Da phi.rcmg tin 04 12 

23 TCT Bixu dién Viêt Nam 06 01 

24 TCT Vin thông MobiFone 07 24 

25 Tp doàn Bâo Vit 

26 Báo him tin gui Vit Nam 05 05 

27 TCT Du tu & KD vn NN 03 04 

28 NH ChInh sách xA hi TW 19 07 

29 NH Phát trin Viêt Nam 9 9 



STT Ten Bang ho 
So luçrng van ban  

cuaBanguy 

S1trnngvänbãn 
cüa HBTVIIIBQT, 

Ban dieu hanh 

30 NH TMCP Ngoi thuang VN 4 14 

31 NH TMCP Cong thuong VN 93 50 

32 NH Nông nghip và PTNT 18 49 

33 NH TMCP Du tu và PTVN 03 03 

34 Phông TM&CN Vit Nam 04 16 

35 Co quan Dãng üy Khi 03 03 

36 TCT D&u tu PT dithng cao té.c 

37 TCTCãngHãngkhôngVN 04 

38 TCT Lam nghip Via Nam 

TONG 374 324 



PHU LUC 2 
Cong tác tuyên truyn, quán trit Va trin khai thi!c hin Ngh quyt s 27-NQ/TW và Kt luân s 52-KL/TW 

, i 

• 

riang fly 

Chira 
tuyên 
ruyen, 
quan 
trit 

Ba 
tuyên 

- Lruyen, 
quan 
trit 

Dituqngtuyên 
truyn, quán trit 

••. 
Phirong thuc tuyên truyn, quán triêt 

Can bo 
chu 

chat (t 
lé %,) 

Dang vien 
tlfng chi 
ho (ty lé 

%) 

Hoc tap 
chuyen de 

dôc lap 

(SO cuôc) 

Long ghep 
, , 

vm cac 
CUYCfl h d 

CU / 

Long vao 
cac cuoc 

hop chi bO 
(SO cuOc) 

Td chic 
cac cuoc 
hoz nghz, 
hOi thao 

(SO 
cuOc) 

1 TD Du khI Quc gia Vit Nam x 100 98 10 6 560 5 

2 TD Dt may Vit Nam x 100 100 08 

3 TD Than Khoáng san Vit Nam x 100 97,8 0 31 92 09 

4 TDDiênlucViêtNam x 100 100 01 100 

5 TDHóach.tViêtNam x 100 90 31 

6 TCT Giy Vit Nam x 100 100 5 6 27 0 

7 TCT Thép Viét Nam - CTCP x 95,1 94,5 29 

8 TCT Thuc lá Viêt Nam x 95 95 1 53 

9 TD CN Cao su Viêt Nam x 100 100 05 13 

10 TCT Ca phé Vit Nam x 100 30 

11 TCT Lumig thirc Min Bc x 100 97 10 95 

12 TCT Lucrng thirc Min Nam 

13 TCTHanghãiVitNam x 100 95 15 60 30 
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STT Bang üy 

Chira 
tuyêfl 

truyen, 
quán 
triêt 

Ba 
tuyên 

truyefl, 
quán 
triêt 

Di tinyng tuyên 
truyên, quán trit Phu'ffng thüc tuyên truyên, quán trit 

Can b5 
chz 

chO9t (tj.' 
l %) 

Dáng viên 
tIrng chi 
b5 (tj l 

%) 

H9c tp 
chuyên dé 

d3c 
(So cuôc) 

Lngghép 
v& 

chuyên d 
khac(So 

cuóc,) 

Lông vào 
cac cuQc 

hopchibó 
(SO cuç5c) 

To chü'c 
các cu5c 
h5i nghj, 
h5itháo 

('Sd 
cuóc) 

14 TCTDu?mgStVitNam x 100 98,5 0 264 4.500 0 

15 TCT Hang không Vit Nam 

16 TCTCôngnghipTàuthüy x 100 100 30 80 750 0 

17 
TCT Du tu phát trin nhà và do 
thj 

x 100 100 02 76 0 

18 TCTSôngDà x 100 95 01 05 80 1 

19 TCT Xi màng Vit Nam x 100 97,8 

20 TDXangdâuVitNam x 100 100 06 02 

21 TDBmichInhvinthOngVN x 100 100 1571 3682 3.225 5941 

22 
TCT Truyn thông Ba phrnmg 
tiên - VTC 

95 86 01 01 

23 TCT Bini then Viêt Nam x 100 100 05 60 15 

24 TCT Vin thông MobiFone x 100 100 0 20 120 0 

25 T.p doàn Bâo Vit 

26 Bâo him tin gri Vit Nam x 100 100 

27 TCTD.utu&KDvnNN x 100 100 01 

28 NI-IChInhsáchxãhôiTW x 100 100 1 30 30 15 
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STT Bang fly 

Chira 
tuyên 

truyn, 
quán 
triêt 

Ba 
tuyên 

truyn, 
quán 
triêt 

A. Boitirçng tuyen 
truyn, quán triêt PhLrffng thtrc tuyên truyn, quán trit 

C'án bô 
chu 

chat (tj 
lé %) 

Dáng viên 
tz'-ng chi 
bó (tj) lê 

%) 

Hoc tap 

chuyên dé 
dôc lap 

('So cuóc) 

Long ghep 
VOl cac 

chuy:nc 

CUQCJ 

Lang vào 
các cuoc 

hop chi bó 
(SO cuóc) 

To chtc 
các cuc 
hôi nghi, 
hói tháo 

(SO 
cuôc) 

29 NT-I Phát trin Viêt Nam x 100 100 01 73 

30 NH TMCP Ngoi thixing VN x 100 96 0 26 82 09 

31 NHTMCPCôngthucmgVN x 100 100 01 19 180 

32 NHNongnghipvaPTNT - x 100 100 01 - - 30 

33 NHTMCPDAutuvàPTVN x 100 100 03 10 15 15 

34 Phông TM&CN Vit Nam x 95 15 3 

35 CoquanDângñyKhi x 100 100 3 7 3 

36 TCT Du tu PT du?mg cao tc 

37 TCT Càng Hang không VN 

38 TCT Lam nghip Vit Nam 

TONG 1.908 4.337 10.137 6.079 



PHU LUC 3 
A . - , , . A A , A A A Hot d9ng kiem tra/giam sat, danh gia thrc hien Ngh quyet so 27-NQ/TW va Ket Iun so 52-KL/TW 

ella các dãng üy trirc thuc 

STT Bang üy C tini 
hzên 

•Công tác kim tra, giám sat Cong tác tng kt, dánh giá 

Khong - Co, neu ro hznh thwc Khong 
Co nêu rô thnh kj) 

5 nam 
10 

nam 
15 nam 

TB Du khI Quc gia Viêt 
Nam 

Dáng iy Kiêm tra djnhky, giám sat 
theo chuyên dê và giám sat 

thung xuyên 
x 

Cci sà Kiêm tra djnhk', giám sat 
theo chuyên dê và giám sat 

thuàng xuyên 
x 

2 TB Dêt may Viêt Nam 
Dáng iy Lông ghep x 

Cci sà Lông ghép x — 

mTh Khoáng san Vit 

Dáng iy Kiêm tra, giám sat lông 
ghép vào các chucing trInh 
kim tra, giám sat cüa 
Dãng üy Tp doan, lily ban 
Kiem tra Dang uy Tp 
doân hang näm 

X 

Ccis& 

4 • A • A TB then hrc Viet Nam • 

Dãng iy 08 cuOc kiêm tra, giám sat 
lông ghép vào KTGS cong 

- - , , - 
tac to chuc, can bç va cac 
chuyên dê ye KETCN, CDS 

x x x 



STT Bang üy 

Cong tác kim tra, giám sat C6ng tác tng kt, tlánh giá 

Cp thc 
hiên 

Khong G, nêu rô hInh th&c 
Co nêurödjnhk 

Khong 
5 

10 
näm 

15 nàm 

Cci sO' 100% c.p üy Co so có các 
cuô KTGS viêc thuc hiên 
NQ 1ng ghép 

5 TB Hóa chat Vit Nam 
Dáng iy Lông ghép x x 
Ccsà 

6 TCT Giây Viêt Nam 

Dáng zy Kim tra vào dqt tng kt 
cong tác dãng ti các dâng 
b, chi b trrc thuc 

x x 

Ccrsà 

7 TCT Thép Vit Nam - CTCP 

Dáng zy Kim tra chuyên d v 
cong tác can b 

x 

Go' sO' KTGS chuyên d v cong 
tác can bô 

x x x 

8 TCT Thuc lá Viêt Nam 
Dáng iy 

Cci sO' 

9 TO CN Cao su Viêt Nam 

Dáng ãy Lng gliép trong chuong 
trInh kiêm tra, giam sat 
djnhkS' 

x x x 

Co'sà 

10 TCT Ca phê Viêt Nam 

Dáng zy Lp doàn kim tra phi 
hçcp vOi kim tra chuyên 
mon 1 näm 1 lan 

x x x 

Go'sà 

11 TCT Ltrong thu'c Min Bàc 
Dáng iy Lng ghép x x 

Gus& Lngghép x x 
12 TCT Liro'ng thirc Min Nam Dáng zy 



STT Bang üy 

Cong tác kim tra, giám sat Cong tác ting kt, dánh giá 

Cp thic 
hiên 

Khóng Có, nêu rt3 hInh thtc 
Co nêu rö djnh kj) 

Khóng 
5nám 

10 
nam 

l5nám 

Casà 

13 TCT Hang hãi Vit Nam 
Dáng üy 

-N 

Lông ghep x x 
Ccsà 

14 
p 

TCT Bu*ng Sat Vit Nam 
Dáng iy 

Cci s& 17 cuôc, hInh thüc lông 
ghep 

x x x 

15 TCT Hang không Vit Nam 
Dángiy 271 cuôc x x x 

Ccisà 

16 TCT Cong nghip Tàu thüy 
Dáng zy Lng ghép X X 

Cci sO' Lông ghép x x 

17 
TCT Bu tir phát trin nba 
va do thi 

Dáng iy Long ghep 
Cci sO' Long ghép x 

18 TCT Song 
Dáng zy Lông ghép x x 

Cci sà Long ghép x x 

19 TCT Xi máng Vit Nam 
Dáng zy Kiêm tra, giám sat lông 

ghép 
x x 

Cci sO' 

20 TB Xáng du Viêt Nam 

Dáng iy Lông ghép vào các doân 
kim tra, giám sat h.ng 
näm 

x x 

Co'sO' 

21 TB Biru chInh vin thông \N 
Dáng iy x X X X 

Co'sO' x x x x 

22 
TCT Truyn thông Ba 
phuo'ng tin - VTC 

Dáng ñy Long ghép x x 
Cci sO' Lng ghép X X 



STT Bang uy C th aP 11C 
hiên 

Cong tác kim tra, giám sat Cong tác tong kt, dánh giá 

Khong Co, neu ro hznh thu'c Không 
Co nêurödinhk5' 

5 nam 
10 

nam 
15. nam 

23 • TCT Buu then Viet Nam • 

DOng iy Hang nàm dêu có xây 
dirng kê ho,ch và triên 
khai thuc hiên kê hoach 
kiem tra, giam sat cua 
Dàng üy TCT 

x x 

Co'sà 

24 TCT Vin thông MobiFone 

Dángiy Co 

HInh thirc: thirc hin lng 
ghép trong k hoch kim 
tra, giám sat hng näm, 
trQng tam là cong tác kiêm 
tra, giám sat vic lãnh dao, 
chi do trin khai cong tác 
can bô, thirc hin quy ch 
dan chü co sà cüa cp üy 
và nguOi dung dâu cap üy. 

Casà Co 

HInh thrc: th?c hin lông 
ghép trong k hoch kim 
tra, giám sat hng näm, 
trQng tam là cong the kim 
tra, giám sat vic lânh dao, 
chi dao  trin khai cong tác 
can b, thrc hin quy ch 



STT Bang üy dp thc 
hiêñ 

Công tác kim tra, giám sat Cong tác ting k&, dánh giá 

Khong co, nêu rö hInh th&c 
Co nêu rô djnh k5' 

Không 
5nám 

10 
nam 

l5nán2 

dan chü a cci si cña cp ñy 
và ngithi dung du cp üy. 

25 TâpdoãnBãoVit 
Dángñy 

Ccs& 

26 Bão him tin gü'i Viêt Nam 
Dáng iy Trrc tiêp x x X 

Ccisà Trrctiêp x x x 

27 TCT Bu tir & NN 
Dáng zy 
Casà x 

28 NH ChInh sách xa hôi TW 
Dáng zy Co X X X 

Cctsà Co x X x 

29 NH Phát trin Viêt Nam 

Dáng üy Có, theo chi.rong trInh 
kim tra giám sat cña BTV 
va UBKT 

x x X 

Ca sà Có, theo hInh thüc báo cáo x x x
— 

30 NH TMCP Ngoi thtrong YN 

Dáng üy Kim tra, giám sat 1ng 
ghep vào các cht.rong trInh 
kim tra, giám sat cüa 
Dâng üy VCB, Uy ban 
Kim tra Dãng üy VCB 
hang näm 

X X 

Co'sà 

31 NH TMCP Cong thiroiig v 
Dáng iy Có, (kim tra, giám sat 

tnrc tip) 
X 



STT Bang 'Y Cp thirc 
hiên 

Côngtac kim tra, giám sat C6ng tác tang k&, dánh giá 

Khóng Go, nêu rö hInh thzc Không 
G6, nêu r6 dinh kj' 

5nám 
10 

nam 
l5nám 

Cci so Có, (kim tra, giám sat 
trirc tip) 

32 NH Nông nghip và PTNT 
Dáng zy Lng ghép 

Ccr sO Lng ghép 

33 NH TMCP Bu tir va PTVN 
Dáng zy Kim tralgiám sat x x x 

Cci sO Kim tralgiám sat x x x 

34 Phong TM&CN Vit Nam 
Dáng zy Long ghép x x x 

35 CorquanBãngüyKhi 
Dáng iy Lng ghép x x x 

CcrsO Lngghep 

36 
TCT Bu tu' PT dirô'ng cao 
toc 

Dáng z'iy 
Co'sO 

37 TCT Cang Hang không VN 
Dáng zy 

Ca th 

38 TCT Lam nghip Vit Nam 
Dáng ty 
casa 



PHVLUC4 

Các vin, trung tam nghiên ciru các trtrô"ng, trung tam dào to 
A r A • A A • 

trrc thu9c cac tp doan, tong cong ty, ngan hang, don v trong Khoi 

STT Bang uy 
Vin, Trung tam nghiên 

cu'u 
Trirong, Trung tam 

daoto 

1 
TD D.0 khI Quc gia 

. 
Vit Nam 

. 
1.VienDaukhi 

1. Trir&ng Dai  h9c DAu 
khI 

2. Trung Cao därig Dâu 
kM 

2 TD Dt may Vit Nam 1. Vin Dt may 

1. Tnthng Dai  hpc Dt 
may 

2. Trucmg CD Cong 
nghê k5 thut TPHCM 

TD Than Khoáng san 
A Viçt Nam 

1. Vin co khI và näng 1uçng 
Mo 

.,. 
2. Viçn khoa hçc va cong 

A nghç Mo 

3. Vin Than — Khoáng san 

1 .Tnthng Quãn tn kinh 
doanh 

4 TD Din 1c Vit Nam Khóng có Khong Co 

5 
A TD Hoa chat Viet Nam 

1. Viên Hóa hoc cong 
A nghiçp 

i. Tru&ng Cao ding 
A • A Cong nghip Hoa chat 

6 TCT Giy Vit Nam 1. Vin cong nghip Gi.y 

TCT Thép Vit Nam - 
CTCP - 

1. Viçn Luycn kim den 

8 TCT Thuc lá Viét Nam 1. Viên Thuc lá 
1.Trung tam Dào tao 

9 
TD CN Cao su Vit 
Nam 

1. Vien nghien cmi Cao su 

10 TCT Ca phé Vit Nam Khóng có Khong co 

TCT Lucmg thuc Mien 
Bàc 

Khong co Khong co 

12 
TCT Lirong thuc Min 
N 

Khongco Khongco 

13 TCT Hang hãi Vit Nam Không CO KhOng CO 



STT Bang üy 
Viên, Trung tam nghiên 

ciru 
Trtring, Trung tam 

dao tao 

14 
TCT Ththng S.t Vit 
Nam 

1. Tru?mg Cao dàng 
ngh Duông s,t 

15 
TCT Hang không Vit 

Nam 
1. Trung tam Hu.n 1uyn 
Bay 

16 
TCT Cong nghiêp Tàu 
thuy 

Khongco Khongco 

17 
TCT Du tu phát trin 
nha va dO thj 

Khong co Khong co 

18 TCT Song Dà Không có Không Co 

19 TCT Xi mang Viêt Nam 1. Viên Cong nghê Xi mäng 
• Trithng Trung cp 

nghe k5 thut Xi màng 

20 TD Xang du Vit Nam Khong CO KhOng cO 

21 
TD Bixu chInh vin 
thông VN 

1. Trung tam nghiên thu 
phát trin 

22 
TCT Truyn thông Da 
phucmg tiçn 

Khongco Khongco 

23 
TCT Buu then Viet 
N am 

Khong CO 

1. Trung tam Dào tao bôi 
duong nghip vii Bru 
diên 

24 
TCT Vién thông 
MobiFone 

1. Trung tam Nghiên thu và 
. 

phat trien Mobifone 
Khongco 

25 Tap doanBaoViet Khongco 
1. Trung tam Dào tao 
bao Viet 

26 
Bão hiêm tin giri Vit 

Khongco Khongco 

27 
TCT Du tu & KD vn 
NN 

Khongco Khongco 

28 
NH ChInh sách xA hôi 
TW 

Khong co 1. Trung tam Dao tao 

29 NH Phat trien Viet Nam Khong Co 
1. Trung tam Dâo tao và 

, 
nghien cuu KH 



STT Danguy 
Vin, Trung tam nghiên 

ciru. 
Trirông, Trung tam 

dao to 

30 
NT-I TMCP Ngoai 
thwmg VN 

Khong co 

1. Trtr?ing Dào tao  và 
A A phat trien nguon than 

lirc 

31 
NH TMCP Cong 
thucmg VN 

, 
Khong co 

1. Trithng Dào tao  và 
phat trien nguon than 
'1rC 

32 
• 

NH Nong nghiep va 
Khongco 

1. Trithng Dào tao  can 
b9 Ngan hang 
NN&PTNT 

NH TMCP Du tis và 
PTVN 

1. Vin Dào t?o  và nghiên 
cüu 

1. Vin Dào tao và 
nghiên cüu 

34 
Phông TM&CN Viêt 
Nam 

Khongco Khongco 

35 CaquanDãngüyKhi Khôngcó Khóngcó 

36 
TCT Dau tix PT throng 
cao toe 

1. Trung tam nghiên thu và 
• A • phat trien ducing cao toe 

Viet Nam 
Khong co 

37 
TCT Câng Hang không 
YN 

Khongco Khongco 

38 
TCT Lam nghip Vit 
Nam 

Khongco Khongco 

- TONG 15 18 



PHULVCS 

Các dãng üy gui Báo cáo tng kt 15 nám thrc hin Ngh quyt s6 27-NQITW 

STT Dãng üy Báo cáo 

1 TD DAu khI Quc gia Vit Nam X 

2 TD Dt may Vit Nam X 

3 TD Than Khoáng san Vit Nam X 

4 TD Dién luc Viêt Nam X 

5 TD Hóa chat Viêt Nam X 

6 TCT Giy Vit Nam X 

7 TCT Thép Vit Nam - CTCP X 

8 TCT Thuic Ia Vit Nam X 

9 TDCNCaosuViêtNam X 

10 TCTCàphêVitNam 

11 TCT Luang thirc Min Bc X 

12 TCT Luong thuc Min Nam 

13 TCT Hang hài Vit Nam X 

14 TCT Dithng St Vit Nam X 

15 TCT Hang không Vit Nam X 

16 TCT Cong nghip Tàu thüy X 

17 TCT Du tu phát trin nba và do thj X 

18 TCTSôngDà X 

19 TCT Xi mäng VietNam X 

20 TD Xng du Vit Nam X 

21 TDBuuchInhvinthôngVN X 

22 TCT Truyn thông Da phumg tin X 

23 TCT Buu dién Viêt Nam X 

24 TCT Vin thông MobiFone X 

25 TpdoànBâoVit 

26 Bào him tin giri Vit Nam X 

27 TCTDutix&KDvnNN X 



STT Bang ñy Báo cáo 

28 NH ChInh sách xâ hOi  TW X 

29 NH Phát trin Vit Nam X 

30 NH TMCP Ngoi thrnmg VN X 

31 NH TMCP Cong thucing VN X 

32 NH Nông nghip và PTNT X 

33 NH TMCP Du tu và PTVN X 

34 Phông TM&CN Vit Nam X 

35 CoquanDãngüyKh& X 

36 TCT Du tu PT dung caotc 

37 TCT Cãng Hang không VN 

38 TCT Lam nghip Vit Nam 
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