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I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI 

LAO ĐỘNG TRONG ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY 

- Người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt 

trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp; bảo đảm an sinh cho người 

lao động nhất là đối với người người lao động và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai; người lao động đang công tác tại 

các khu vực xa xôi hẻo lánh và quần đảo Trường Sa. 

- Trong tháng 11/2022, dư luận luôn theo dõi các sự kiện chính trị nổi bật 

trong nước như: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Kỳ họp thứ 22 của Ủy ban Kiểm 

tra Trung ương; Cuộc họp ngày 18/11/2022 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chuyến thăm chính 

thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; Hội nghị phát triển vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải Trung Bộ; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương 

quốc Thái Lan; lãnh đạo nước ta tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden; Hội 

nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan; Kỷ niệm 

100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022); Kỷ niệm 92 

năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930/18/11/2022); Kỷ 

niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, … 

- Dư luận quan tâm các sự kiện quốc tế nổi bật trong tháng 11/2022, cụ thể: 

Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022); Kỷ niệm 

202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2022); Hội nghị các nhà lãnh 

đạo kinh tế APEC 29; bầu cử Quốc hội và Tổng Thống Bulgaria; Hội nghị Diễn đàn 

kinh tế thế giới tại Trung Quốc; Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) theo hình thức trực 

tuyến; Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ,... 

- Cán bộ, đảng viên, người lao động đặc biệt quan tâm đến các Nghị quyết, 

Kết luận của các Hội nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chủ trương lớn 

của Tập thể Lãnh đạo Tổng công ty. 
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II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG 

1. Tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo 

thực hiện công tác chính trị, tư tưởng 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ 

Đảng ủy Tổng công ty về công tác chính trị, tư tưởng. Qua đó, góp phần rèn luyện 

phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng 

cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Tổng công ty. 

Trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty đã tham 

mưu cho Ban Thường vụ xây dựng các văn bản (xem tại Mục I, Phụ lục đính kèm) 

chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, chính quyền, đoàn thể chính 

trị-xã hội Tổng công ty thực hiện công tác chính trị, tư tưởng. 

2. Kết quả về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

- Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng, các cấp ủy, đơn vị trong toàn Tổng công ty đã đổi mới, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó giúp cán bộ, đảng 

viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết 

của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua lao động 

sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

- Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đổi mới công tác triển khai tổ chức 

thực hiện việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh 

với các hình thức phong phú, thiết thực, có hiệu quả. 

- Tại nhiều chi bộ, nội dung sinh hoạt cũng đã có những đổi mới. Trong các 

buổi sinh hoạt thường kỳ, các chi bộ đã dành thời gian để đảng viên kiểm điểm tự 

phê bình và phê bình, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân gương mẫu, chấp 

hành tốt, phê bình những tập thể, cá nhân trì trệ, chậm thay đổi và đề ra hướng khắc 

phục trong tháng 11/2022. Ngoài ra, có chi bộ còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên 

đề, trong đó lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, cụ thể để giải quyết kịp thời, 

có hiệu quả. 

-  Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công và cấp ủy các cấp đăng 

tải nhiều tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế 

lực thù địch, những sự kiện, vấn đề phức tạp nảy sinh để định hướng dư luận xã hội, 

tạo sự thống nhất trong nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp trong ý chí và hành 

động của toàn Đảng bộ và toàn thể người lao động trong Tổng công ty. 

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa quyết định đến việc xây 

dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm cơ sở 

để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Vì 

vậy, trong thời gian qua, để thực hiện có hiệu quả công tác tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; đã không ngừng đổi mới và nâng 

cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa 
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dạng hoá hình thức tuyên truyền; tập trung tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đội ngũ báo cáo 

viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ. 

Để đạt được các kết quả trên, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã kịp thời, chủ động 

ban hành các văn bản hướng dẫn, tuyên truyền rất cụ thể các sự kiện trọng đại của 

Đảng, Nhà nước, các vị lãnh tụ. (xem tại Mục II, Phụ lục đính kèm). 

3. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 

Nghị quyết các Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII 

Tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, giám sát việc thực hiện: Kế hoạch số 09-

KH/ĐU, ngày 04/6/2021 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU, ngày 

29/7/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 16/9/2021 về tiếp tục tuyên truyền tuyên truyền Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt, tuyên truyền 

Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 12/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

đến toàn thể cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và người lao động trong 

toàn Đảng bộ. 

Tiếp tục thực hiện nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương 2,3,4,5,6 

(khóa XIII); khẩn trương tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng 

Công ty xây dựng Chương trình hành động số 27-CTr/ĐU, ngày 20/9/2022 về thực 

hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng 

và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.  

 Thực hiện Kết luận số 21–KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn 

chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kế hoạch số 16-KH/ĐU, 

ngày 28/01/2022 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.  

Triển khai đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy 

triển kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết trong toàn Đảng bộ Tổng công ty bằng các hình 

thức phù hợp. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

(KHÓA XII)  

1. Tiếp tục truyên truyền, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Hướng dẫn số 17-

HĐ/ĐU, ngày 19/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
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phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 21-HĐ/ĐU, ngày 16/7/2021 về nghiên 

cứu, quán triệt chuyên đề toàn khóa: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc; Kế hoạch số 11-KH/ĐU, ngày 24/8/2021 về học tập Chuyên đề 

toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy về thực hiện kết luật số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 33-HD/ĐU, ngày 30/3/2022 về 

nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó 

khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển Tổng công ty bền vững, gắn với nhiệm 

vụ của ngành, địa phương”; Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 30/3/2022 về triển khai học 

tập chuyên đề năm 2022“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh 

hoạt, phát triển Tổng công ty bền vững, gắn với nhiệm vụ của ngành, địa phương”. 

2. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được 

cụ thể hóa trong toàn Đảng bộ, gắn với Hướng dẫn số 26-HD/BTGĐU, ngày 

25/8/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty về “xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Đại hội XIII của Đảng”; Hướng 

dẫn số 27-HD/BTGĐU, ngày 25/8/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công 

ty về “nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện 

mới và Đại hội XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 32-HD/BTGĐU, ngày 08/10/2021 

về “xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán 

bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong Đảng bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và 

Đại hội XIII của Đảng”, đồng thời gắn với kỷ niệm các sự kiện trọng đại của Đảng, 

của đất nước và của Bác; vận dụng thực tế vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lần thứ II, Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm phát huy ý thức tự lực, tự cường, khát vọng phát triển 

Tổng công ty vững mạnh. 

3. Triển khai định hướng sinh hoạt chi bộ theo tài liệu thông tin tuyên truyền của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty. 

4. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn 

với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng và Kết luận 

của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ 

thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy 

định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. 

5. Tổng kết công tác học tập chuyên đề năm 2022, nhân rộng các mô hình điển 

hình tiêu biểu trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ 
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Đảng ủy Tổng công ty chuyên đề 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh”. 

IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT 

1. Ưu điểm và nguyên nhân 

1.1. Ưu điểm 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng 

công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên 

và người lao động trong Đảng bộ nhìn chung ổn định; tin tưởng tuyệt đối vào sự 

nghiệp đổi mới của Tổng công ty dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ. 

Đảng bộ Tổng công ty luôn đoàn kết, thống nhất; không có cán bộ, đảng viên có 

biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

1.2. Nguyên nhân của ưu điểm 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và cấp ủy các cấp 

luôn năng động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, nhạy bén tuyên truyền, quán triệt và 

triển khai thực hiện Chương trình hành động. 

Đảng bộ có sự đoàn kết, nhất trí cao, các cấp ủy nhất là cấp ủy cơ sở phối hợp 

chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể chính trị-xã hội. 

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ 

nhìn chung ổn định; tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Toàn Đảng bộ Tổng công ty đã áp dụng các hình thức sử dụng công nghệ 

thông tin và mạng internet như: Các trang fanpage, Zalo nội bộ, Zavi, email, văn 

phòng điện tử, website của Tổng công ty và các đơn vị, hệ thống họp trực tuyến của 

Tổng công ty và các loại hình mạng xã hội khác nên việc tuyên truyền được rộng 

rãi, hiệu quả, chất lượng đến với toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong 

Tổng công ty, ngay cả những người làm việc ở các Trạm hải đảo xa đất liền như 

quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK. 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã kịp thời, chủ động, sáng tạo trong tham mưu cho Ban 

Thường vụ và đồng thời chủ động ban hành các hướng dẫn công tác thông tin tuyên 

truyền, chính trị tư tưởng cho phù hợp với tình hình hoạt động của Doanh nghiệp. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

Vẫn còn một số tổ chức đảng còn triển khai chưa kịp thời công tác thông 

tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tuyên giáo 

Đảng ủy Tổng công ty. 

Một số cấp ủy, tổ chức đảng; cán bộ, đảng viên chưa biết tận dụng công 

nghệ thông tin và mạng internet trong công tác thông tin, tuyên truyền và triển 

khai văn bản của cấp trên. 
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2.2. Nguyên nhân của hạn chế 

Tuyên truyền viên kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa thật vững vàng về kỹ 

năng nghiệp vụ công tác tuyên giáo nên tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội là 

để hình thành dư luận xã hội đúng đắn, tích cực gặp nhiều khó khăn. 

Cán bộ làm công tác Tuyên giáo nghiệp vụ chưa sâu, công tác xây dựng văn bản 

và triển khai thông tin tuyên truyền còn thụ động và có những hạn chế nhất định. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG  12 NĂM 2022 

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, học tập và sơ kết, tổng 

kết các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Tiếp tục hướng dẫn và xây dựng đề cương tuyên truyền công tác chính trị, 

tư tưởng phù hợp với tình hình thực tế tại Đảng bộ Tổng công ty và các tổ chức cơ 

sở đảng theo Hướng dẫn số 23-HD/ĐU, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Tổng công ty về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 

trọng trong năm 2022. 

3. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XIII 

của Đảng; kết quả các Hội nghị Trung ương 2,3,4,5,6 (khóa XIII); kết quả các kỳ 

họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thường kỳ hằng tháng, Ủy ban kiểm 

tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương. 

4. Kịp thời tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của 

Tỉnh ủy, tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; thường xuyên cập nhật, 

phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, luật mới của Nhà nước đặc biệt những 

luật pháp có liên quan đến ngành, đơn vị. 

5. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) để đấu tranh, 

phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, gây rối, kích động...của các thế lực thù địch. 

6. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa II “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau: 

- Hướng dẫn số 17-HD/ĐU, ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; 

- Hướng dẫn số 21- HD/ĐU, ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty về nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; 

- Kế hoạch số 11-KH/ĐU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng 

công ty về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường 

và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; 
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- Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty về Thực hiện kết luật số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

- Hướng dẫn số 26-HD/BTGĐU, ngày 25/8/2021, của Ban Tuyên giáo Đảng 

ủy Tổng công ty về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Đại hội XIII của Đảng; 

- Hướng dẫn số 27-HD/BTGĐU, ngày 25/8/2021, của Ban Tuyên giáo Đảng 

ủy Tổng công ty về nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong 

điều kiện mới. 

- Hướng dẫn số 32-HD/BTGĐU, ngày 08/10/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng 

ủy Tổng công ty về Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, 

nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong Đảng bộ theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh và Đại hội XIII của Đảng. 

- Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. 

- Kế hoạch số 16-KH/ĐU, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". 

- Kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng 

công ty về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết kuận, Quy định 

của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt 

sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

- Hướng dẫn số 25-HD/ĐU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng 

công ty về công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. 

- Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về 

Triển khai học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, 

thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển Tổng công ty bền vững, gắn với nhiệm vụ 

của ngành, địa phương”. 

- Hướng dẫn số 32-HD/ĐU, ngày 14/3//2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty về đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm của tập thể và cá nhân, nhiệm 

kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Hướng dẫn số 33-HD/ĐU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về 

nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó 

khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển Tổng công ty bền vững, gắn với nhiệm 

vụ của ngành, địa phương”. 
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7. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 101-NQ/ĐU, ngày 

19/10/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2022 và Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, ngày 

18/10/2022. 

8. Tuyên truyền Kế hoạch số 24-KH/ĐU, ngày 03/10 /2022 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy Tổng công ty về công tác phát triển đảng viên mới năm 2023. 

9. Tuyên truyền Kế hoạch số 25-KH/ĐU, ngày 03/10 /2022 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy Tổng công ty về dự sinh hoạt chi bộ năm 2023. 

10. Tuyên truyền Kế hoạch số 26-KH/ĐU, ngày 03/10 /2022 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy Tổng công ty về thi đua công tác xây dựng Đảng năm 2023. 

11. Tổ chức học tập thật nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng thiết thực Nghị quyết 

của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và xây dựng 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. 

12. Tuyên truyền Thông báo 72-TB/ĐU, ngày 23/9/2022 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Tổng công ty về kết quả thi đua và mô hình xuất sắc tiêu biểu công tác xây 

dựng Đảng năm 2022.  

13. Thông tin tuyên truyền kết quả và các nghị quyết Kỳ họp thứ Tư, Quốc 

hội khóa XV, diễn ra từ ngày 20/10 – 15/11/2022. 

14. Tuyên truyền chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về kiểm 

điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập 

thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022, theo Hướng dẫn số 34 – HD/ĐU, 

ngày 07/11/2022. 

15. Tuyên truyền Chương trình hành động số 27-CTr/ĐU, ngày 20/9/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 

16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về 

tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

đảng viên trong giai đoạn mới”.  

16. Tuyên truyền công tác chấm điểm thi đua xây dựng Đảng tại các TCCSĐ 

theo các hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty: 

 - Hướng dẫn số 24-HD/ĐU, ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty về thi đua công tác Tổ chức xây dựng Đảng hằng năm. 

 - Hướng dẫn số 27-HD/ĐU, ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty về thi đua công tác Tuyên giáo của Đảng hằng năm. 

- Hướng dẫn số 28-HD/ĐU, ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty về thi đua trong công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng hằng năm. 

17. Tuyên truyền 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 (sửa đổi, bổ sung). 

18. Tuyên truyền Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị 

về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 
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19. Tuyên truyền Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 11/11/2022 của Tỉnh ủy Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. 

20. Tuyên truyền chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tại Công 

văn số 503-CV/ĐU, ngày 15/11/2022 về việc triển khai thực hiện Quy định số 87-

QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư 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 

Quy định 69 -QĐ/TW, ngày 13/02/2022 của Ban Bí thư). 

21. Tuyên truyền một số nội dung mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ 

Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo Công văn số 502 – 

CV/ĐU, ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty. 

22. Tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về 

phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội 

của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo Công 

văn số 498 - CV/ĐU, ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty. 

23. Tuyên truyền Thông báo 20/TB-TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về 

chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản 

lý sau khi bị kỷ luật. 

24. Thông tin các Kỳ họp cuối năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT 

Trung ương Đảng về công tác thi hành kỷ luận cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. 

25. Tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên 

Phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022). 

26. Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (10/12/1952 - 

10/12/2022). 

27. Tuyên truyền Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam (22/12/1944 - 22/12/2022). 

28. Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 

02/01//2023). 

29. Tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến 

tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023). 

30. Tuyên truyền kết quả công tác sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng của 

Đảng bộ Tổng công ty theo Báo cáo số 101 – BC/ĐU, ngày 19/10/2022 về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng 

cuối năm 2022. 

31. Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn Thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 68-HD/BTGĐU, ngày 17/11/2022 của 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty. 

32. Triển khai Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023 theo 

Hướng dẫn 87-HD/BTGTU, ngày 20/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-

Vũng Tàu và Hướng dẫn số 73-HD/BTGTW ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương. 
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33. Triên khai Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và 

sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 – 2025 theo Hướng dẫn 69 -

HD/BTGTW, ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương.      

34. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty triển 

khai chuyên đề 2023 của Tỉnh ủy BR-VT: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn 

tỉnh”; xây dựng vận dụng vào điều kiện và tình hình thực tế tại Đảng bộ Tổng công ty. 

35. Thông tin nội dung chính các Kỳ họp cuối năm của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các Văn mới, các Kết luận 

của Ban Chỉ đạo. 

36. Tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của 

Tỉnh ủy BR-VT, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Trên đây là báo cáo công tác tuyên giáo tháng 11 năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải miền Nam trân trọng báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa 

– Vũng Tàu và Đảng ủy Tổng công ty. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT (báo cáo),   

- Ban Chấp hành Đảng bộ TCT (báo cáo),    

- HĐTV, KSV, Ban điều hành TCT, 

- UBKT, các ban Đảng ủy TCT,   

- Các đoàn thể chính trị-xã hội TCT, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Website Tổng công ty (đăng Báo cáo), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT.                           

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
 

 

Phạm Quang Giáp 



 
 

STT 
Thể loại 

văn bản 
Số ký hiệu 

Ngày tháng 

ban hành 
Trích yếu văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

I. CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG ỦY, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY BAN HÀNH  

1 
Công 

văn 
490-CV/ĐU 02/11/2022 

Về triển khai một số nội dung trong Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và Quy chế số 01-QC/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty BĐATHH miền Nam 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

2 
Công 

văn 
491-CV/ĐU 02/11/2022 

Về quán triệt triển khai Chương trình hành động số 1830/LHHN-VP, ngày 

24/8/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 12-

CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 

nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

3 
Công 

văn  
492-CV/ĐU 03/11/2022 Về đăng ký thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

4 
Công 

văn 
493-CV/ĐU 03/11/2022 

Về góp ý Dự thảo Quy định về đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT quản lý và Hướng dẫn kiểm điểm, 

đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

5 
Công 

văn 
494-CV/ĐU 03/11/2022 

Về báo cáo xin không tham dự Hội nghị Trực tuyến góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

6 
Công 

văn 
495-CV/ĐU 04/11/2022 

Về việc ban hành Quy định công tác cán bộ tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

Ban Chấp 

hành Đảng 

bộ 

7 
Công 

văn 
496-CV/ĐU 04/11/2022 Chương trình công tác tuần thứ 45 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

8 
Công 

văn 
497-CV/ĐU 04/11/2022 

Về triển khai công tác chính trị, tư tưởng và nhiệm vụ xây dựng Đảng trọng tâm cuối 

năm 2022 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

PHỤ LỤC 

Các văn bản Ban Tuyên giáo tham mưu, ban hành trong tháng 11 năm 2022  

(Đính kèm theo Báo cáo số 56- BC/BTGĐU, ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty) 
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STT 
Thể loại 

văn bản 
Số ký hiệu 

Ngày tháng 

ban hành 
Trích yếu văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

9 
Công 

văn 
498-CV/ĐU 10/11/2022 

Về triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy 

vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt 

trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

10 
Công 

văn 
499-CV/ĐU 11/11/2022 Cho phép cán bộ đi nước ngoài 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

11 
Công 

văn 
500-CV/ĐU 11/11/2022 

Xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2023 của Đảng bộ Tổng công ty 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

12 
Công 

văn 
501-CV/ĐU 11/11/2022 Chương trình công tác tuần thứ 46 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

13 
Công 

văn 
502-CV/ĐU 14/11/2022 

Về tiếp tục triển khai một số nội dung mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ 

Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

14 
Công 

văn 
503-CV/ĐU 15/11/2022 

Triển khai thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về 

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

doanh nghiệp Nhà nước 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

15 
Công 

văn 
505-CV/ĐU 17/11/2022 

Về đề nghị biểu dương, khen thưởng mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” năm 2022 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

16 
Công 

văn 
506-CV/ĐU 18/11/2022 Chương trình công tác tuần thứ 47 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

17 Báo cáo 104-BC/ĐU 01/11/2022 
Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 11 năm 2022 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

18 Báo cáo 105-BC/ĐU 01/11/2022 

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018  

của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, 

tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 
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STT 
Thể loại 

văn bản 
Số ký hiệu 

Ngày tháng 

ban hành 
Trích yếu văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

19 Báo cáo 106-BC/ĐU 02/11/2022 

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về 

“tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”, và phương hướng, nhiệm 

vụ trong những năm tới 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

20 Báo cáo 108-BC/ĐU 08/11/2022 

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XIII) về về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

21 Báo cáo 109-BC/ĐU 11/11/2022 
Kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 

12 năm 2022 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

22 Báo cáo 110-BC/ĐU 14/11/2022 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2023 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

23 Báo cáo 110-BC/ĐU 14/11/2022 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 

2023 (gửi Tỉnh ủy để phục vụ công tác giao ban năm 2022) 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

24 Báo cáo 112-BC/ĐU 16/11/2022 
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10-CV/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư 

(khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ năm 2022 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

25 Báo cáo 113-BC/ĐU 17/11/2022 
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 tại Đảng bộ Tổng 

công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

26 Báo cáo 114-BC/ĐU 17/11/2022 

Báo cáo tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 

28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “tiếp tục xây dựng giai cấp 

công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 

phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tới 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

27 Báo cáo 116-BC/ĐU 18/11/2022 
Báo cáo kết quả thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh năm 2022 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

28 Báo cáo 117-BC/ĐU 21/11/2022 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (báo cáo mật) 

Ban Thường 

vụ Đảng ủy 
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STT 
Thể loại 

văn bản 
Số ký hiệu 

Ngày tháng 

ban hành 
Trích yếu văn bản 

Cơ quan 

ban hành 

29 
Hướng 

dẫn 
34-HD/ĐU 07/11/2022 

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng 

viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 
Ban Thường 

vụ Đảng ủy 

II. CÁC VĂN BẢN CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY BAN HÀNH 

1 Báo cáo 
51-

BC/BTGĐU 
04/11/2022 

Kết quả triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; 

Kết luận 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Đề án 

07-ĐA/TU, ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu  

Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy 

2 Báo cáo 
52-

BC/BTGĐU 
04/11/2022 

Tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc 

quản lý biên giới năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 
Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy 

3 
Hướng 

dẫn 

67-

HD/BTGĐU 
11/11/2022 

Tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên phủ trên không 

(12/1972 – 12/2022) 
Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy 

4 
Công 

văn 

99-

CV/BTGĐU 
16/11/2022 

Về báo cáo số lượng, thành phần tuyên truyền viên cơ sở của Đảng bộ Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam  

Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy 

5 Báo cáo 
53-

BC/BTGĐU 
16/11/2022 

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Vận động đảng viên tình nguyện tham gia 

xây dựng tủ sách chi bộ thôn, ấp, khu phố” năm 2022 

Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy 

6 Báo cáo 
54-

BC/BTGĐU 
17/11/2022 Báo cáo về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2022 

Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy 

7 Báo cáo 
55-

BC/BTGĐU 
18/11/2022 

Báo cáo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

Ban Tuyên 

giáo Đảng 

ủy 

8 
Hướng 

dẫn 

68-

HD/BTGĐU 
17/11/2022 

Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy 
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