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Sáng  ngày 14/7/2012, Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam  (NHPT) đã tổ
chức Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp thứ XI (mở rộng) sơ kết  công tác 6 tháng đầu năm, triển
khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2012 và trao tặng Huy hiệu 30 Năm tuổi Đảng cho
các đảng viên của Đảng  bộ.

      

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy -Tổng Giám đốc NHPT chủ trì Hội nghị.

  

  

Hội  nghị vinh dự được đón tiếp các đại biểu thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp  Trung ương tới
dự và chỉ đạo Hội nghị gồm các đồng chí: đồng chí Nguyễn  Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy
Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí  Trần Văn Quang - Ủy viên BCH Đảng bộ khối, Phó
Trưởng ban Dân vận Đảng  ủy Khối DNTW, đồng chí Nguyễn Hồng Dũng - Phó Chủ nhiệm
UBKT Đảng ủy  Khối DNTW.

  

Tham dự  Hội nghị về phía NHPT có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ NHPT, Ủy viên  BCH
Đảng bộ cơ sở, các đồng chí Lãnh đạo NHPT không tham gia cấp ủy,  Cấp ủy các Chi bộ cơ sở,
Chi bộ trực thuộc, cán bộ chuyên trách các Ban  tham mưu của Đảng ủy và đại diện Ban
Thương vụ Công đoàn, Ban Thường vụ  Đoàn Thanh niên NHPT.

  

Thay  mặt Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT, đồng chí Đào Ngọc Thắng - Phó Bí thư  Đảng ủy, đã
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trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012, nêu  rõ những kết quả đạt được trong
công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ  chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ
NHPT. Trong 6 tháng đầu  năm, Đảng ủy và Lãnh đạo NHPT đã nghiêm túc thực hiện các chủ
trương,  chính sách, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; bám sát sự lãnh  đạo, chỉ đạo
của Chính phủ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hoàn  chỉnh Đề án Chiến lược phát
triển và Tái cơ cấu hoạt động NHPT trình  Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nhất quán quan điểm
lãnh đạo chỉ đạo điều  hành năm 2012 của NHPT là “Kiên quyết thực hiện các giải pháp để giữ
an toàn hệ thống, có bước đi phù hợp để thực hiện tái cấu trúc“; 
tập  trung huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu  giải ngân các dự
án tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước,  các dự án, chương trình đặc biệt của
Chính phủ và vốn cho Dự án đường ô  tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng; thực hiện quyết liệt các
giải pháp nhằm  thu hồi tối đa các khoản nợ gốc, nợ lãi. Vì vậy, 6 tháng đầu năm 2012,  NHPT
cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao, đảm bảo  an toàn tín dụng, tiền
lương và thu nhập cho cán bộ viên chức và người  lao động; làm tốt công tác xây dựng Đảng;
cán bộ, đảng viên đoàn kết,  nhất trí cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  

Báo cáo  cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; từ đó Đảng ủy NHPT đề  ra
những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm là tập trung cao  độ phấn đấu hoàn
thành chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; kiểm  điểm, rà soát việc thực hiện quy
hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp và sắp  xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ sức đảm
nhận nhiệm vụ theo  Chiến lược đề ra; đẩy mạnh các hoạt động của Đảng bộ, xây dựng Đảng
bộ  vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  

Cũng  tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh  nghiệp
Trung ương đã trao Huy hiệu 30 Năm tuổi đảng cho đồng chí Trần Bá  Huấn, Phó Bí thư Đảng
ủy, Phó Tổng Giám đốc NHPT và 01 đảng viên của  Đảng bộ

  

Phát  biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy  Khối Doanh
nghiệp Trung ương đã phát biểu ý kiến biểu dương thành tích  công tác của Đảng bộ 6 tháng
đầu năm, đồng thời cũng chỉ ra những tồn  tại, yếu kém cần khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo
hoàn thành nhiệm vụ,  công tác xây dựng Đảng và mong rằng Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT,
các cấp  ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ NHPT tiếp tục phấn  đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm  2012.

  

Tại Hội  nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc NHPT đã  phát
biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối  Doanh nghiệp Trung ương
và quán triệt tình hình thực hiện nhiệm vụ và  đề ra các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh
đạo NHPT để hoàn thành  các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2012; chỉ đạo thực
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hiện Đề  án Chiến lược phát triển và Tái cơ cấu hoạt động của NHPT được Thủ tướng  Chính
phủ phê duyệt; chỉ đạo Đảng ủy Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và  Đầu tư tài chính Việt Nam
(Vidifi) lãnh đạo Vidifi triển khai quyết  liệt đảm bảo tiến độ, chất lượng Dự án đường ô tô cao tốc
Hà Nội-Hải  Phòng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, tiếp tục đẩy  mạnh
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị  03-CT/TW ngày
14/5/2011 của Bộ Chính trị; Thực hiện việc kiểm điểm, tự  phê bình và phê bình nghiêm túc
trong toàn Đảng bộ theo Chỉ thị số  15-CT/TW ngày 24/02/2012, Kế hoạch số 08-KH/TW ngày
12/3/2012 của Bộ  Chính trị, Hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế 
hoạch, Hướng dẫn của Đảng ủy NHPT thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ  tư Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

  

Theo Nguyễn Đăng Doanh-Đảng ủy khối DNTƯ
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