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Các chi bộ

Năm 2017 và các năm
tiếp theo

Chi bộ: Môi trường-HTQT,
Văn phòng

Thường xuyên trong
2017

Đảng ủy Viện chủ động phối hợp với Lãnh đạo Viện; các chi bộ chủ động phối
hợp với lãnh đạo các Phòng, Trung tâm chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham
1
mưu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện thắng lợi ba
Nghị quyết.

Đảng uỷ Viện, các chi bộ

Thường xuyên

Các chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết theo định hướng của Đảng ủy Bộ GTVT và Đảng ủy Viện Chiến
2 lược và Phát triển GTVT, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của
Phòng, Trung tâm trực thuộc. Xác định, lựa chọn nội dung thiết thực, phù hợp
để đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề của chi bộ.

Các chi bộ

Thường xuyên

I Học tập, quán triệt nghị quyết
Đảng ủy Viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 3 nghị quyết Hội nghị lần thứ
1 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII đến toàn thể đảng viên, quần
chúng thuộc Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.
2

Các chi bộ tiếp tục tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản của các Nghị
quyết trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện.

3 Mở chuyên trang thông tin các nghị quyết trên trang thông tin điện tử của Viện
II Triển khai thực hiện

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ,
Đảng ủy Viện và của chi bộ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ
3 chức thực hiện chương trình hành động của các chi bộ. Kịp thời cụ thể hóa và Đảng uỷ Viện, Bí thư chi bộ
bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành công tác hàng năm của Đảng ủy Viện
và của chi bộ về các nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII.

Thường xuyên

Hàng năm, Đảng ủy Viện và các chi bộ đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát
4 chi bộ, Bí thư Đảng ủy Viện, các bí thư chi bộ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đảng uỷ Viện, Bí thư chi bộ
các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII.

Hàng năm

III

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa

Đảng ủy Viện, các chi bộ, các Phòng, Trung tâm thuộc viện khi thực hiện các
nhiệm vụ chính trị, xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch phát triển
phải đảm bảo theo đúng chủ trương của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị
1 trường định hướng XHCN, đảm bảo kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh
tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Các chủ thể thuộc các
thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển trong khuôn
khổ, quy định của pháp luật.

Đảng uỷ Viện, các chi bộ

Thường xuyên

+ Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, rút ra các bài học kinh
nghiệm qua hơn 30 năm đổi mới, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong ngành giao thông vận tải, phù hợp
với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Xác định xây dựng và hoàn thiện thể
2
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong ngành giao thông vận
tải là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để góp
phần phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền
kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa ngành giao thông vận tải.

Các chi bộ

Theo kế hoạch

+ Nghiên cứu, xây dựng và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung
và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về cơ chế, chính
sách về hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực như thể chế về sở hữu, phát triển
Chi bộ Định mức KTKT và
các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, phát triển đồng bộ các yếu
Thể chế, TT Môi trường 3
tố thị trường và các loại thị trường; gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm
HTQT
phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội
nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo kế hoạch

+ Xây dựng và đề xuất hoàn thiện thể chế để đẩy mạnh thực hiện cơ chế hợp tác
công tư trong đầu tư, khai thác, sử dụng kinh doanh các dự án công trình kết cấu Chi bộ Chiến lược, TT GT
4
hạ tầng giao thông, các biện pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí, vận hành và thu
Đô thị và nông thôn
hổi vốn các dự án kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo kế hoạch

+ Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế cạnh tranh,
Chi bộ Định mức KTKT và
tăng cường tính minh bạch về độc quyền nhà nước, xóa bỏ các cơ chế can thiệp
Thể chế, Dự báo Tổ chức
5
hành chính trực tiếp, bao cấp của nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc mọi
vận tải
thành phần kinh tế trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo kế hoạch

+ Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu
hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đẩy mạnh Chi bộ Chiến lược - Quy
6 thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong hoạch, GT Đô thị và nông
thôn
lĩnh vực giao thông vận tải. Rà soát đề xuất điều chỉnh các chính sách khuyến
khích, hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế.

Theo kế hoạch

+ Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế về cải thiện
môi trường đầu tư, kinh doanh, cơ chế chính sách đột phá để tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc; hoàn thiện thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ,
7 giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng
cao, tranh thủ cơ hội và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng
và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chi bộ Môi trường HTQT, TT Nghiên cứu
Phát triển GTVT

Định kỳ

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt
động của Viện với tư cách là đơn vị sự nghiệp công lập trao quyền tự chủ một
8
phần; nghiên cứu mô hình, lộ trình tự chịu trách nhiệm đầy đủ về phạm vi hoạt
động, tổ chức, bộ máy, biên chế, nhân sự và tài chính của Viện trong tương lai.

Chi bộ Văn phòng

Trong năm 2017 và
các năm tiếp theo

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước. Tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa nghiệp vụ quản lý nhà nước.

Chi bộ Văn phòng

Thường xuyên

9

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
+ Rà soát , tham mưu xây dựng , hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế , chính
Chi bộ Định mức KTKT và
sách về doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực , hiệu quả quản lý nhà
Thể chế, Dự báo Tổ chức
1
nước, các quy định liên quan về giá , phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển đối
vận tải
với doanh nghiệp nhà nước trong ngành vực giao thông vận tải.
Chi bộ Chiến lược - Quy
+ Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư góp hoạch, GT Đô thị và nông
2
thôn, Dự báo Tổ chức vận
vốn vào doanh nhiệp nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.
tải
+ Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao năng lực của
doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải về đổi mới, sáng tạo,
nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị gia tang Chi bộ TT Môi trường 3
của hàng hóa, dịch vụ, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển năng HTQT, TT Tư vấn- ATGT
lực khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và xu thế phát
triển của cách mạng công nghệ lần thứ tư.

IV

Thường xuyên

Thường xuyên

Thường xuyên

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành
V một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa
+ Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích kinh tế tư Chi bộ: TT Tư vấn- ATGT,
nhân tham gia vào quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, góp vốn mua cổ TT Nghiên cứu Phát triển
1
phần của các doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải khi cổ phần hóa hoặc GTVT, Dự báo Tổ chức
Nhà nước thoái vốn.
vận tải

Định kỳ hàng năm

+ Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế để khuyến khích khu vực tư nhân
tham gia đầu tư theo hình thức hợp tác công tư trong đầu tư xây dựng, vận hành Chi bộ Định mức KTKT và
2 khai thác dự án kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, cơ chế kiểm soát chặt chẽ chi Thể chế, Dự báo Tổ chức
phí đầu tư, vận hành các dự án kết cấu hạ tầng giao thông vận tải minh bạch,
vận tải
hiệu quả.

Trong năm 2017

+ Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất phương án, cơ chế chính sách tăng cường khả
năng đáp ứng nhu cầu vận tải đa phương thức cho các doanh ghiệp dựa trên hệ
Chi bộ Chiến lược - Quy
thống giao thông đồng bộ, có trọng điểm, kết nối giữ các trung tâm kinh tế lớn
hoạch, GT Đô thị và nông
3 và giữa các trục giao thông đầu mối. Tăng cường kết nối các hệ thống giao
thôn, Dự báo Tổ chức vận
thông liên vùng và địa phương, kết nối giao thông trong nước và quốc tế; phát
tải
triển dịch vụ hậu cần, lwuu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ thuận tiện, đáp
ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Trong năm 2017

+ Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, hỗ trợ kinh tế tư nhân tiếp cận, khai
4 thác các cơ hội trong hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường trong lĩnh vực giao Chi bộ Môi trường - HTQT
thông vận tải.

Trong năm 2017

Nơi nhận:
- Đảng uỷ Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các đồng chí Phó VT;
- Các đ/c UV BCH (để chỉ đạo);
- Bí thư các chi bộ (để t/h);
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu VP Đảng uỷ.
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