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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I,
nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
--*-I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ QUÝ I/2016
1- Công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, biểu
dương các TCCSĐ trong sạch vững mạnh năm 2016, gắn mừng đảng mừng xuân.
- Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận Hội
nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
- Tổ chức đoàn đi thăm, động viên, tặng quà những đơn vị trong Khối phục
vụ nhân dân thành phố đón tết 2017.
- Tổ chức họp các tiểu ban chuẩn bị các nội dung phục vụ các hoạt động kỷ
niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối. Chỉ đạo các Ban chuyên môn Đảng uỷ
Khối, Hội Cựu chiến binh Khối xây dựng chương trình công tác năm 2017.
- Tổ chức các Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý
nhiệm kỳ 2015-2020.
- Xây dựng đề án vị trí, việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng
ủy Khối Doanh nghiệp.
- Kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(Khóa XII) của BCH Trung ương Đảng.
- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong Khối
quý I năm 2017.
- Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quý I/2017; nhiệm vụ công tác trọng tâm
quý II/2017 của Đảng bộ Khối.
II- Thực hiện nhiệm vụ chính trị:
1- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
Đảng ủy Khối, các cấp uỷ cơ sở bám sát chủ trương phát triển kinh tế của
Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Thành ủy lãnh đạo các tổ chức đảng, đảng viên
thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện Luật lao động và các quy định
của pháp luật, chính sách đối với người lao động; chủ động tham gia với lãnh đạo
các doanh nghiệp, tái cấu trúc, sắp xếp lại doanh nghiệp. Đề ra và thực hiện các giải
pháp lãnh đạo, điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, tháo gỡ khó khăn, huy
động mọi nguồn lực để giữ vững và phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, bảo vệ
và tìm giải pháp nâng cao thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm,
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của doanh nghiệp. Kết quả quý I năm 2017 (qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị
trong Khối) như sau:
- Tổng doanh thu: 55.510 tỷ đồng, có 62 đơn vị đạt và vượt 25% kế hoạch
năm 2017, chiếm 62,6%; tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2016.
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 148 tỷ đồng, có 57 đơn vị đạt và vượt 25%
kế hoạch năm 2017, chiếm 57,6%; giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2016. Có 23 đơn
vị nộp ngân sách từ 01 tỷ đồng trở lên, chiếm 23,2%, có 08 đơn vị nộp ngân sách từ
05 tỷ đồng trở lên, chiếm 8,1%.
- Tổng lợi nhuận: 351 tỷ đồng, có 43 đơn vị đạt và vượt 25% kế hoạch năm
2017, chiếm 43,4%; tăng 77% so với cùng kỳ năm 2016. Có 25 đơn vị không có
lợi nhuận chiếm 25,3%.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu: 35 triệu USD, giảm 44,3% so với cùng kỳ năm
2016.
- Tổng kim ngạch nhập khẩu: 19 triệu USD, tăng 53,1% so với cùng kỳ năm
2016.
- Tổng huy động vốn của các ngân hàng trong Khối: 49.715 tỷ đồng, tăng
18,5% so với cùng kỳ năm 2016; Tổng dư nợ cho vay: 32.919 tỷ đồng, tăng 11,9%
so với cùng kỳ năm 2016; Nợ xấu 1.205 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm
2016.
- Đảm bảo việc làm cho gần 30.000 lao động, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm
2016; thu nhập bình quân 6,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,5% so với cùng kỳ
năm 2016.
- Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công ích đã làm tốt công tác quản lý
hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ, bến phà, bến xe, môi trường, công viên
cây xanh, cấp nước, thoát nước, hệ thống chiếu sáng...đảm bảo cho thành phố sáng,
xanh, sạch, đẹp hạn chế ách tắc, ngập lụt và tai nạn giao thông; tiến hành sửa chữa
các công trình công cộng, cây xanh, thảm hoa trang trí... phục vụ nhân dân trong
Tết nguyên đán Đinh Dậu.
2.2- Về nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội:
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy chú trọng việc lãnh đạo
cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh phải gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ
sản xuất kinh doanh; tăng cường xây dựng đội bảo vệ, đội phòng cháy chữa cháy,
đội phòng chống bão lụt; phối hợp với công an thành phố để tập huấn đào tạo đội
phòng cháy chữa cháy; phối hợp tốt với chính quyền địa phương, duy trì chế độ
tuần tra canh gác bảo vệ tài sản, tham gia diễn tập phòng chống cháy nổ, phòng
chống lụt bão. Đảm bảo an ninh, an toàn hàng hoá, an toàn vệ sinh thực phẩm, an
toàn lao động và chấp hành chính sách pháp luật, không kinh doanh, buôn bán hàng
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giả, hàng kém chất lượng; không để xảy ra mất mát tài sản và cháy nổ tại các đơn
vị và đảm bảo trật tự, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
3- Công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng
3.1- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
- Tuyên truyền trên website Đảng ủy Khối về: kết quả kinh tế xã hội năm
2016 của đất nước, thành phố và các doanh nghiệp trong Khối, các nhiệm vụ giải
pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; các chỉ thị, nghị quyết chuyên
đề của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành; chủ
đề năm của thành phố; các hoạt động của Khối và cơ sở trực thuộc Khối. Tuyên
truyền việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội
nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XII).
- Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017; triển khai
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết, kết
luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Hướng dẫn đăng
ký thi đua và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 20122017; Hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn công tác tuyên
truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Nắm bắt dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và người lao động tại các đơn
vị trong Khối về các hoạt động của thành phố và kết quả phục vụ nhân dân trong
dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 của các doanh nghiệp lao động công ích.
3.2- Công tác tổ chức xây dựng Đảng:
- Hướng dẫn, triển khai, đôn đốc cơ sở đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng
viên, thực hiện kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2016. Hoàn thiện các nội
dung kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
năm 2016. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016. Quyết định công nhận tổ
chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh: 65 (trong đó tặng giấy khen 29 đơn vị đạt
danh hiệu TSVM tiêu biểu), hoàn thành tốt nhiệm vụ: 25, hoàn thành nhiệm vụ: 08,
yếu kém: 01; không đánh giá 01.Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hướng dẫn các
đơn vị đăng ký xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2017.
- Hướng dẫn quy trình kiện toàn nhân sự cấp ủy 05 đơn vị; Quyết định thành
lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công
chức và thực hiện tinh giản biên chế trong Cơ quan Đảng ủy Khối. Quyết định phê
duyệt rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2015-2020 và xây dựng mới giai
đoạn 2020-2025 đối với 01 đơn vị, phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư
01 đơn vị. Khảo sát và tổng hợp danh sách lớp tập huấn nghiệp vụ Bí thư chi bộ đối
với các tổ chức Đảng trong khu vực ngoài nhà nước; Khảo sát lớp trung cấp lý luận
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năm 2017. Tiếp tục thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Thành ủy.
- Chuyển sinh hoạt đảng cho 72 đồng chí đi (đi: 63, đến: 9); kết nạp 29 đồng
chí, quyết định chuyển chính thức: 90 đồng chí. Rà soát lập danh sách tặng huy
hiệu Đảng đợt 3/2/2017: 19 huy hiệu (17 huy hiệu 30 năm, 02 huy hiệu 40 năm);
đợt 19/5/2017: 21 huy hiệu (13 huy hiệu 30 năm, 08 huy hiệu 45 năm). Quyết định
phát thẻ đảng viên đợt 03/02/2017 với 90 thẻ mới, 05 thẻ hỏng, 01 thẻ mất.
- Tiếp tục quan tâm duy trì nắm tình hình và giải quyết những vấn đề bảo vệ
chính trị nội bộ, nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt
công tác quản lý, khai thác hồ sơ, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho
công tác cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ, nhân sự cấp ủy, công tác quản lý và
kết nạp đảng viên. Báo cáo đi nước ngoài của 02 đơn vị. Nắm bắt tình hình, vận
động thành lập 02 tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết 28, tiếp xúc với đơn vị
nắm tình hình.
3.3- Công tác kiểm tra, giám sát:
- Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình công
tác kiểm tra, giám sát năm 2017; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
kiểm tra, giám sát năm 2017 nghiêm túc. Quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW ngày
26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành chương XII và
chương XIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Hướng dẫn
Số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của UBKT Trung ương cho 200 đồng chí
làm công tác kiểm tra, giám sát.
- Giám sát thường xuyên các ban, Văn phòng, Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn
Thanh niên Khối trong việc xây dựng chương trình công tác năm 2017. Uỷ ban
Kiểm tra Đảng ủy Khối và cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối
với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên theo phân công nhiệm vụ của UBKT các
cấp. Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBKT, duy trì và thực hiện nghiêm túc chế
độ thông tin, báo cáo theo quy định.
- Công tác xây dựng ngành được Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở quan tâm
ngay sau Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; các cấp ủy ban hành quy chế
làm việc của UBKT các cấp; kịp thời bổ sung kiện toàn Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy cơ
sở khi có sự thay đổi về nhân sự. Cấp uỷ các cấp đã đã quan tâm, quán triệt triển khai
và tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, quy định và các văn bản hướng dẫn của
cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát.
3.4- Công tác vận động quần chúng:
Đoàn thanh niên Khối đã trao tặng cho các cháu thiếu nhi, cựu thanh niên
xung phong có hoàn cảnh khó khăn, cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó
khăn, xây dựng 01 nhà nhân ái cho hộ nghèo, người già neo đơn, có công với cách
mạng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 50 triệu đồng. Chỉ đạo tổ
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chức 2 đại hội điểm. Tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2017 gắn với tổ
chức Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2017 và thăm 02 công trình thanh
niên đăng ký công nhận công trình thanh niên cấp huyện 2017. Thực hiện chương
trình phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng, Đoàn Khối đã phối hợp tổ chức cho
sinh viên tham quan mô hình sản xuất kinh doanh tại 01 đơn vị và tổ chức giao hữu
bóng đá. Tổ chức Hội thi Sơn ca năm học 2016 – 2017, tham gia Hội thi sơn ca cấp
thành phố. Tổ chức liên hoan văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng lập thành
tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022, kỷ niệm 10 năm ngày thành
lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố, Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp
thành phố, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Hội Cựu chiến binh Khối chỉ đạo các cơ sở Hội, hội viên tổ chức vui đón
Tết cổ truyền an toàn tiết kiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định trong dịp Tết
không sử dụng và tàng trữ pháo nổ đảm bảo an ninh tật tự an toàn xã hội, an toàn
giao thông...Phối hợp cùng các Ban ngành, đoàn thể cơ quan, doanh nghiệp tham
gia thăm viếng, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, tổ chức tặng quà các thương bệnh binh
CCB, gia đình chính sách với tổng số 28 xuất quà trị giá 8.500.000 đ. Chỉ đạo các
cơ sở Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Tổ chức Hội nghị BTV, Ban chấp
hành Hội khối triển khai chương trình công tác năm 2017; Hội nghị Ban chấp hành
mở rộng, sơ kết quý I, triển khai công tác quý II/2017.
* Đánh giá chung: Trong quý I năm 2017, triển khai thực hiện Nghị quyết
số 02-NQ/TU của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Đảng uỷ, BTV
Đảng ủy Khối đã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu
quả những chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thành phố. Các cấp uỷ cơ sở
tích cực đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn thực hiện các nhiệm vụ sản
xuất, kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp trong Khối đều có doanh thu, nộp ngân
sách Nhà nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, không phải
dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đóng góp quỹ xã hội từ thiện gần 02 tỷ đồng.
Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ đạt kết quả toàn diện, công tác
vận động quần chúng bảo đảm chủ động, giữ gìn được an ninh chính trị, đảm bảo
trật tự an toàn xã hội; tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Khối
Doanh nghiệp khá ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần quan
trọng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Đặc biệt
đã góp phần quan trọng trong việc phục vụ tốt các nhu cầu sản xuất, tiêu dùng xã
hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trong
Khối vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh: Một số doanh nghiệp
việc thi công dự án, thanh quyết toán công trình chậm, sản phẩm tiếp tục tiêu thụ
chậm, 25 đơn vị không có lợi nhuận, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của
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người lao động; Một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác xây dựng Đảng kết quả
còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ
thị của Trung ương và Thành uỷ có nơi còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác
kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp ủy còn hạn chế.
II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2017
1- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận các Hội nghị Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết
số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học
tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, phát triển văn
hóa-xã hội; bảo đảm an sinh xã hội: tham gia với thành phố tổ chức Lễ hội Hoa
phượng đỏ 2017, Kỷ niệm 62 năm giải phóng Hải Phòng. Tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ; Bảo đảm các nhiệm vụ quốc phòng; giữ
vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tội
phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ.
3- Tiếp tục chuẩn bị và triển khai tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm
ngày thành lập Đảng bộ Khối (17/7/2007-17/7/2017). Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng lý
luận chính trị dành cho đảng viên mới, 01 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1 năm
2017.
4- Chỉ đạo Hội cựu chiến binh Khối tổ chức Đại hội và Đoàn thanh niên
Khối chuẩn bị công tác Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.
5- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên theo
chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối. Kiểm tra công tác đánh giá cán
bộ quản lý, xây dựng quy hoạch, hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng
và đảng viên năm 2016; Quy trình rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020
và xây dựng quy hoạch cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
6- Thành lập các tổ công tác nghe cơ sở để chuẩn bị phục vụ Hội nghị Ban
Chấp hành Đảng bộ Khối Sơ kết đánh giá công tác 06 tháng đầu năm, bổ khuyết
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017./.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:
PHÓ BÍ THƯ
- Thường trực TU ( để b/c),
- Đ/c Nguyễn Xuân Bình, UV BTV
Phó Chủ tịch UBND TP ( để b/c),
- Các Ban Thành uỷ ( để b/c),
- Các đ/c ủy viên BCH ĐBK,
- Các ban ĐUK,
- Hội CCB, Đoàn TN Khối,
- Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc,
- Lưu VP ĐUK.

( Đã ký)
Lương Minh Huệ
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