
Vidifi tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
Thứ ba, 02 Tháng 6 2015 11:05

Ngày 30/5/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt
Nam (Vidifi) thuộc Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Đại hội lần thứ II,
nhiệm kỳ 2015-2020.      

  

  

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban
Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW, đ/c Đào Ngọc Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy
viên chuyên trách Hội đồng quản lý VDB, đ/c Nguyễn Chí Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng
ủy, Phó Tổng Giám đốc VDB, Về phía Vidifi, có các đồng chí BCH Đảng bộ, Ban Lãnh đạo
cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

  

  

Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ
2010-2015, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia, góp ý vào Dự thảo báo cáo Văn kiện của Đại hội
Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ II, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, và một số
tham luận về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đề xuất, giải pháp, kiến nghị trong các hoạt
động của Vidifi.
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    Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Vidifi đã xây dựng kế hoạch chương trình công tác đểthực hiện các nhiệm vụ chính: thông xe đoạn Hải Phòng năm 2014, thông xe toàn dự án 2015,trình Thủ tướng chấp thuận cơ chế đầu tư dự án Khu đô thị Gia Lâm, tìm kiếm đối tác trong vàngoài nước để triển khai liên kết, hợp tác đầu tư đối với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồngbộ với đường cao tốc, hoàn thành thủ tục thoái vốn một số công ty con và phát triển các công tyhoạt động tốt, hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng dự án cải tạo, hiện đại hóa hai trạm thuphí Quốc lộ 5…    Giai đoạn 5 năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, công trình phức tạp lại thựcthi với cơ chế thí điểm, thiếu kinh nghiệm quản lý dự án lớn nhưng Đảng bộ và tập thể cán bộ,nhân viên đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạtđược mục tiêu cơ bản: đảm bảo an ninh vật liệu cho dự án, phối hợp tốt với các đơn vị có liênquan tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, quản lý chất lượng dự án, cơ bản đảm bảotiến độ theo kế hoạch.    Đối với dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ngày 31/12/2014 đã cơ bản hoàn thành 3gói thầu xây lắp chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ngày 27/5/2015 đã hoàn thành cácgói thầu phụ trợ và đưa vào khai thác. Dự kiến đến 15/8/2015, thông xe đoạn Hải Phòng - HưngYên và đến 31/12/2015 hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng. Công tác quản lý chất lượng dự ánđược Vidifi tập trung tăng cường kiểm soát, quản lý chất lượng các hạng mục, đặc biệt là lớp kếcấu mặt đường, đầu cầu, đầu cống, xử lý đất yếu; chất lượng công trình được Hội đồng nghiệmthu Nhà nước, Bộ GTVT đánh giá tốt, chưa có sự cố nghiêm trọng xảy ra.    Khi hoàn thành đưa vào sử dụng dự án, là trục giao thông chính kết nối thủ đô Hà nội với CảngHải phòng, với Cảng nước sâu Lạch Huyện, Sân bay Quốc tế tại Hải Phòng, thành phố HạLong, tạo điều kiện phát triển các Khu công nghiệp mới trong vùng, kết nối cảng biển quantrọng phía Bắc Việt Nam với các tỉnh phía Nam Trung Quốc, đồng thời giải toả ách tắc choQuốc lộ 5, sẽ thoả mãn nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh và đáp ứng yêu cầu rút ngắn thờigian đi lại giữa Thành phố Hải Phòng cũng như Thủ đô Hà Nội và các tỉnh khác.    Công trình trọng điểm về cơ sở hạ tầng này cũng đã được Hiệp hội các định chế tài chính pháttriển Châu Á - Thái Bình Dương (ADFIAP) trao giải thưởng tại Hội nghị thường niên ADFIAP lầnthứ 38 vừa được tổ chức tại Nha Trang, Việt Nam.    Để đảm bảo an ninh cho dự án, Tổng Công ty đã ký kết quy chế phối hợp với Tổng Cục An ninhvà C46, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo Ban điều hành ban hành các quy định về phòng, chốngtham nhũng, lãng phí, có cơ chế kiểm tra, giám sát để chống tiêu cực trong đầu tư dự án.    
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    Trong Công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nângcao nhận thức cho cán bộ, đảng viên quyết tâm, đặc biệt yêu cầu đảng viên tự nâng cao nhậnthức, trách nhiệm đối với công việc được giao, phát huy tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dámchịu trách nhiệm" vì tiến độ, chất lượng, giá thành công trình. Chú trọng trong việc xây dựng,kiện toàn mô hình tổ chức của Đảng bộ, Ban điều hành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảovai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.    
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đ/c Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTWphát biểu tại Đại Hội    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng BanTuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp củaĐảng bộ Vidifi đối với việc thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là dự án trọngđiểm quốc gia có quy mô rất lớn, địa bàn rộng trải dài qua 4 tỉnh, thành, trong điều kiện cơ chếthí điểm, có nhiều khó khăn, vướng mắc phức tạp phát sinh, nhân sự còn thiếu so với  yêu cầucông việc…. Đồng chí cũng đồng tình với các đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, cácbài học kinh nghiệm rất thực tế của Đảng bộ Vidifi trình bày tại Báo cáo. Đồng chí yêu cầu trongthời gian tới, Đảng bộ Vidifi tiếp tục chỉ đạo, phấn đầu hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ Thủtướng giao, để xứng đáng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Đại hội đạibiểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đảng bộ Vidifi cần quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảngbộ VDB về tái cơ cấu, xây dựng chương trình hành động cụ thể và thiết thực để thực hiện Nghịquyết Đại hội, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đổi mới sáng tạo hơn nữa và nâng caotrách nhiệm người đứng đầu của các tổ chức.    
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Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc VDB Nguyễn Chí Trang phát biểu tại Đại Hội     Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc VDB Nguyễn Chí Trang chỉđạo Đảng bộ Vidifi cần tích cực hơn nữa trong việc báo cáo các Bộ có liên quan thực hiện tái cơcấu Vidifi, tái cơ cấu nguồn vốn của dự án và quyết tâm hoàn thành Dự án đúng tiến độ.    
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Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020    Đại hội Đảng bộ Vidifi đã tiến hành lựa chọn và bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ2015-2020 gồm 11 đồng chí, và bầu được 15 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết thamdự Đại hội đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định, đồngthời thông qua Nghị quyết Đại hội với ý kiến 100% đảng viên tán thành./.    Tin Ảnh: Trần Hải - VDB
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