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NGUYỄN TIẾN DŨNG 

Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Hà Giang 

 

CÔNG ĐOÀN PHỐI HỢP TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

CHƯƠNG TRÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO THEO TINH THẦN  

NGHỊ QUYẾT 30a/2008/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

 

  
Công đoàn Công ty Xăng dầu Hà Giang là CĐCS trực thuộc Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, 

có 27 Tổ Công đoàn trực thuộc với 113 Đoàn viên công đoàn. Công ty được giao nhiệm vụ kinh 
doanh Xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu,… bình ổn thị trường Xăng dầu trên địa bàn Tỉnh Hà 
Giang, một Tỉnh vùng cao, biên giới phía Bắc, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, địa hình hiểm trở, 
giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng còn lạc hậu. Là Tỉnh có số Huyện 
nghèo nhiều nhất (6/62) Huyện nghèo theo Chương trình Nghị quyết 30a của Chính Phủ. 

   
Trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, 

sự quan tâm giúp đỡ của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, đồng thời có sự đoàn kết gắn bó của toàn 
thể CBCNV trong Công ty đã góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, giữ 
vững vai trò bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách 
địa phương; người lao động có đủ việc làm, thu nhập ngày càng được cải thiện. 

  
Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh thì công tác xã hội từ thiện, xóa đói giảm 

nghèo cũng luôn được Công ty và Công đoàn Công ty Xăng dầu Hà Giang chú trọng, coi đây là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; đặc biệt Công đoàn đã phối hợp với Chính quyền và 
Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 
của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 Huyện nghèo 
trong cả nước. 

 
Những năm qua mặc dù tình hình kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói chung 

và Công ty Xăng dầu Hà Giang nói riêng gặp rất nhiều khó khăn nhưng CBCNV Công ty luôn ý thức 
được vai trò trách nhiệm của mình với cộng đồng; Công đoàn Công ty Xăng dầu Hà Giang đã phối 
hợp chặt chẽ với Chính quyền và Đoàn Thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CBCNV 
quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo.  

 
Từ 2009 đến 2011, Công đoàn phối hợp với chính quyền đã vận động CBCNV Công ty Xăng 

dầu Hà Giang đóng góp và trích quỹ phúc lợi tham gia các đợt phát động ủng hộ trên 300 triệu đồng 
cho chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Tỉnh Hà Giang. 

 
Đồng thời, Công ty đã làm cầu nối cho các đơn vị thành viên trong Ngành ủng hộ gạo, chăn 

bông, phản nằm, quần áo ấm, đồ dùng học tập, máy vi tính, máy chiếu, máy in,… cho các em học 
sinh, thầy cô giáo, bà con nhân dân các xã thuộc huyện Đồng Văn, Xín Mần, Hoàng Su Phì. Với số 
tiền ủng hộ trên 1 tỷ đồng. Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Xăng dầu Hà Giang cũng đã 
phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đoàn Thanh niên Công ty Xăng dầu 
Phú Thọ,… vận động CBCNV, đoàn viên TN quyên góp ủng hộ quần áo cũ, mua chăn bông, trang 
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thiết bị đồ dùng học tập với trị giá hàng trăm triệu đồng tặng cho học sinh, giáo viên và nhân dân Xã 
Lũng Táo huyện Đồng Văn. 

    
Đồng hành với Hà Giang trong công cuộc xoá đói giảm nghèo những năm qua có Tập đoàn 

Xăng dầu Việt Nam được phân công đỡ đầu huyện Đồng Văn theo chương trình Nghị quyết 30a/CP 
của Chính phủ. Với tinh thần “Trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả, bền vững, lâu dài” từ năm 2009 
đến nay Tập đoàn đã hỗ trợ huyện Đồng Văn trên 27 tỉ đồng, cụ thể:  

 
- Năm 2009, hỗ trợ huyện Đồng Văn 7,5 tỷ đồng xóa 1.054 nhà tạm; tặng các phần học 

bổng, phần quà hỗ trợ các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, các trẻ em khuyết tật,...  
- Năm 2010, hỗ trợ 11,3 tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực: Xóa nhà tạm và xây dựng nhà 

chính sách (791 nhà), y tế (15 hạng mục thiết bị) và giáo dục, dạy nghề (9 hạng mục). 
- Năm 2011, hỗ trợ 9 tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực sau: Xóa nhà tạm và xây nhà tình 

nghĩa (310 nhà), giáo dục-dạy nghề (6 hạng mục công trình) và hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất nhằm 
tạo ra thu nhập, cải thiện đời sống. Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm Tập đoàn còn 
tặng gạo cho đồng bào nghèo huyện Đồng Văn để ăn Tết.  

 
Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a, Huyện Đồng Văn Tỉnh Hà Giang có những 

chuyển biến tích cực: Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, nhiều nhà tạm được xoá đã phần nào 
làm giảm tỷ lệ hộ gia đình phải sống trong các ngôi nhà dột nát, nguy hiểm đặc biệt là vào mùa mưa 
bão. Đồng thời từ việc triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm đã tạo thêm nhiều việc làm 
mới, nâng cao thu nhập cho người lao động tại các xã, thị trấn. Các công trình cơ sở hạ tầng thiết 
yếu phục vụ dân sinh như đường giao thông liên xã liên thôn, công trình điện nước sinh hoạt được 
đầu tư nâng cấp và xây mới tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, thị trấn 
trên địa bàn Huyện. Nhiều hộ gia đình được hỗ trợ về giống, phân bón để chuyển đổi sản xuất từ 
sản xuất các loại cây con giống có giá trị kinh tế thấp sang sản xuất các loại cây con giống có giá trị 
kinh tế cao hơn góp phần thay đổi tư duy trong sản xuất, tạo ra thu nhập nhằm giảm nghèo nhanh 
và bền vững. Đã có 11 nhà tình nghĩa được xây dựng tặng cho các gia đình thương binh liệt sỹ, 
người có công với cách mạng, tạo điều kiện để thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa 
bàn. Nhiều máy móc, thiết bị hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Huyện và Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên đã khắc phục được những thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác 
khám, chữa bệnh, công tác dạy và học... Đạt được kết quả nêu trên phải kể đến sự chung tay, góp 
sức, ủng hộ rất lớn của toàn thể CBCNV Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nói chung và 
sự nỗ lực cố gắng rất lớn của tập CBCNV Công ty Xăng dầu Hà Giang nói riêng; 

  
Để tiếp tục triển khai Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ có hiệu quả thiết thực, ổn 

định và bền vững Công đoàn Công ty Xăng dầu Hà Giang xin đề xuất một số giải pháp chủ yếu sau: 
 
- Phải tạo được nhận thức đúng đắn và đầy đủ về tầm quan trọng của công cuộc Xoá đói 

giảm nghèo. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người lao động hiểu rõ, ý thức 
được vai trò trách nhiệm của mình mà tự nguyện, tự giác tham gia. Trong đó đội ngũ cán bộ chủ 
chốt cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp  giữ vai trò quan trọng là nòng cốt, là lực lượng tiêu 
biểu, là động lực to lớn trong việc triển khai trong những năm tiếp theo. 

 
- Công đoàn phải chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền và Đoàn Thanh niên để tổ chức các đợt phát động, quyên góp ủng hộ. Đồng thời tăng 
cường xuống cơ sở, phối hợp với Xã, huyện để nắm bắt kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của người 
dân. Chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, giáo dục, đào tạo nâng cao dân trí và chất 
lượng nguồn lao động, xác định chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong tổ chức thực hiện, nhân rộng mô 
hình sản xuất có hiệu quả.  

 
- Công đoàn phối hợp với Chính quyền tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối các đơn vị 

trong Ngành đến với Hà Giang cùng chung tay, góp sức thực hiện công cuộc xoá đói giảm nghèo, 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a. 
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- Việc hỗ trợ phải thiết thực, hiệu quả và lâu dài. Định kỳ hàng năm tổng kết, đánh giá hiệu 
quả của việc hỗ trợ để từ đó rút ra Bài học kinh nghiệm; xác định nhu cầu trong năm tiếp sau để 
thoả thuận hỗ trợ. Rà soát sắp xếp nhu cầu hỗ trợ đầu tư theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở đề xuất của 
thôn, bản và người dân, đảm bảo công khai dân chủ. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác tuyên 
truyền để người dân hiểu, ủng hộ và phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được 
đầu tư, từng bước phát huy về lợi thế địa lý, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bước đầu 
phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ và vừa, tạo điều kiện để người dân 
được tiếp cận các dịch vụ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm một cách thuận lợi./. 
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