
 

 
 

Kính gửi: - Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, 

- Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Tổng công ty, 

- Ban điều hành Tổng công ty, 

- Các đoàn thể chính trị-xã hội Tổng công ty, 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty. 

 

Ngày 28/10/2022, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên 

Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 87-QĐ/TW về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong 

doanh nghiệp Nhà nước (thay thế cho Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của 

Ban Bí thư, khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng 

ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 

chi phối). 

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty triển khai tới các đồng chí Ủy viên 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra, các 

Ban Đảng ủy Tổng công ty, Chính quyền, các Đoàn thể Chính trị - xã hội Tổng công 

ty, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty và toàn thể các đồng 

chí đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty một số nội dung chính của Quy định số 

87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ xây dựng và ban hành Quy định  

Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư được xây dựng và 

ban hành trên cơ sở hệ thống các văn bản sau: 

- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí 

thư khóa XIII; 

- Luật Doanh nghiệp, Luật tổ chức tín dụng. 

2. Tên của Quy định và kết cấu của Quy định 

- Tên của Quy định: Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 

đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước. 

- Kết cấu của Quy định: gồm 5 Chương, 18 Điều. 

+ Chương I: Vị trí, chức năng gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2).
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+ Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn gồm 08 Điều (từ Điều 3 đến Điều 10). 

+ Chương III: Tổ chức, bộ máy gồm 02 Điều (Điều 11 và Điều 12). 

+ Chương IV: Mối quan hệ công tác gồm 05 Điều (từ Điều 13 đến Điều 17). 

+ Chương V: Tổ chức thực hiện gồm 01 Điều (Điều 18). 

3. Một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong Quy định 87-QĐ/TW 

3.1. Về nhiệm vụ quyền hạn của Đảng ủy Tổng công ty trong việc lãnh đạo 

công tác tổ chức, cán bộ. 

Được nêu tại Điều 5, Chương II của Quy định, cụ thể như sau: 

- Lãnh đạo xây dựng, ban hành quy chế, quy định, quy trình về công tác tổ 

chức, cán bộ theo thẩm quyền. 

- Lãnh đạo và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo đúng quy định và 

thẩm quyền được giao; công tác đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, 

sử dụng, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, 

luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ theo phân 

cấp quản lý. 

- Đề xuất với Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận 

tải và các cơ quan liên quan xem xét, quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ 

thuộc thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng, cấp trên. 

3.2. Về tổ chức, bộ máy của Đảng ủy Tổng công ty  

Được nêu tại Điều 11 và Điều 12, Chương III của Quy định, cụ thể như sau: 

3.2.1. Số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty (Điều 11) 

- Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy Tổng công ty thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và 

được sự phê duyệt của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên; Tổng 

giám đốc; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Thành viên Hội đồng thành viên, Phó 

Tổng giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Chánh, Phó Chánh 

Văn phòng Đảng ủy; Trưởng, phó các ban Đảng ủy Tổng công ty (Ban Tổ chức, Ban 

Tuyên giáo); Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; một số là 

bí thư đảng ủy cơ sở, bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc có quy mô lớn, vị trí quan trọng 

trong Đảng bộ Tổng công ty. 

- Cơ cấu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên; Tổng 

giám đốc; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; một số đồng chí là Thành viên Hội đồng 

thành viên, Phó Tổng giám đốc; Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng 

ủy (Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo); Chủ tịch Công đoàn Tổng 

công ty và cơ cấu cần thiết khác. 
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- Với Đảng bộ Tổng công ty hiện nay, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch 

hội đồng thành viên Tổng công ty; phân công Phó Bí thư Thường trực làm chuyên 

trách công tác Đảng; cấp ủy viên được phân công đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ 

chốt trong Tổng công ty. 

3.2.2. Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty và số lượng, 

chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác Đảng (Điều 12) 

- Đảng ủy Tổng công ty được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc 

gồm: Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Văn phòng. Tính tới 

15/11/2022, Đảng bộ Tổng công ty có 711 đảng viên (có dưới 1.000 đảng viên) thì 

hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy thành Văn phòng Đảng ủy 

là phù hợp. 

- Cán bộ chuyên trách công tác Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công 

ty quyết định, cụ thể như sau:  

+ Đối với Đảng bộ Tổng công ty là tổ chức đảng cấp trên cơ sở có dưới 1.000 

đảng viên thì bố trí tối thiểu 5 cán bộ chuyên trách công tác Đảng. 

+ Lương, thưởng, phụ cấp và chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách 

công tác Đảng ngang bằng với lương, thưởng, phụ cấp, chế độ, chính sách của cán 

bộ phòng, ban chuyên môn và do Tổng công ty chi trả. 

- Đảng ủy Tổng công ty có con dấu, tài khoản riêng; Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy (Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ 

chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy) có con dấu riêng để phục vụ công tác Đảng 

theo quy định. 

3.3. Về mối quan hệ công tác với Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng 

công ty 

Được nêu tại Điều 13, Chương IV của Quy định, cụ thể như sau: 

- Đảng ủy lãnh đạo trực tiếp mọi hoạt động của Tổng công ty, bảo đảm Tổng 

công ty hoạt động đúng chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; lãnh đạo sự phối hợp giữa Hội đồng Thành viên và Tổng giám đốc trong 

thực hiện chức trách, quyền hạn được giao. 

- Đảng ủy thảo luận ra Nghị quyết, Kết luận để lãnh đạo Hội đồng thành viên, 

Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, 

phát triển Tổng công ty. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc báo cáo và đề xuất 

Đảng ủy ra Nghị quyết hoặc Kết luận lãnh đạo thực hiện kế hoạch hằng năm, kế 

hoạch trung hạn, dài hạn; các chủ trương đầu tư, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của 

Nhà nước trong Tổng công ty; chủ trương phát triển sản xuất, kinh doanh quan trọng 

của Tổng công ty. 
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- Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu thì đại diện Hội đồng Thành 

viên, Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo Đảng ủy Tổng công ty về tình hình thực 

hiện và những chủ trương, phương hướng nhiệm vụ tiếp theo của Tổng công ty. 

3.4. Về tổ chức thực hiện 

Được nêu tại Điều 18 – Điều khoản thi hành, Chương V của Quy định, cụ thể 

như sau: 

- Rà soát bổ sung các quy chế, quy định liên quan cho phù hợp với Quy định 

87-QĐ/TW; trước mắt là Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU, ngày 16/6/2022 của 

Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam khóa II, nhiệm kỳ 

2020 – 2025. 

- Triển khai việc thực hiện tổ chức, bộ máy của cơ quan tham mưu giúp việc 

của Đảng ủy Tổng công ty khi có Hướng dẫn cụ thể của Ban Tổ chức Trung ương 

Đảng. 

- Khi có Quy định mẫu “quy chế làm việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong 

doanh nghiệp Nhà nước” của Ban Bí thư, xây dựng, cập nhật Quy chế làm việc của 

Đảng ủy Tổng công ty công ty cho phù hợp với tình hình thực tế tại Đảng bộ Tổng 

công ty. 

4. Triển khai Quy định Quy định 87-QĐ/TW tại Đảng bộ Tổng công ty 

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, các ban 

Đảng ủy Tổng công ty; Chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội Tổng công ty; 

các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty tổ chức nghiên cứu, quán 

triệt và triển khai thực hiện Quy định 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư 

qua nhóm nội bộ, mạng nội bộ, hội nghị giao ban công tác đảng, chính quyền, đoàn 

thể, sinh hoạt chi bộ các tháng trong Quý I và Quý II/2023, sinh hoạt chuyên đề xây 

dựng Đảng… đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ 

Tổng công ty. 

(Gửi đính kèm toàn văn Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- UBKT và các ban Đảng ủy Tổng công ty,  

- VP; các Phòng, Ban, Trạm, CN Tổng công ty, 

- Website Tổng công ty (đăng chỉ đạo), 

- Lưu Văn phòng Đảng – Đoàn thể. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 
 
 

 
 

 

Phạm Quang Giáp 
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