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CÔNG CHỨC VÊN CHỨC NĂM 2023 

 

     Thực hiện Công văn số 4115/BCĐ ngày 01/12/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng 

và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục HHVN. Ngày 26/12/2022, Cảng vụ Hàng 

hải Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2023. 

 

 
Ông Trần Văn Tại Bí thư Chi bộ - Giám đốc CVHHKG phát biểu và chỉ đạo Hội 

nghị  

     Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Phan Nguyễn Hải Hà - Thành viên 

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC - Trưởng phòng An toàn và An ninh 

hàng hải - Cục Hàng hải Việt Nam; Ông Trần Văn Tại - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 

CVHHKG, cùng toàn thể viên chức, người lao động của Cảng vụ Hàng hải Kiên 

Giang. 

 
Ông Phan Nguyễn Hải Hà, Thành viên BCĐ thực hiện QCDC - Trưởng phòng An 

toàn – An ninh Hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo 



     Năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát nhưng trước 

tình hình chung của cả nước bị ảnh hưởng rất nặng nề do đại dịch Covid - 19 mang 

lại, đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và 

công tác chuyên môn được giao. Tuy nhiên, nhờ được sự chỉ đạo thường xuyên, sâu 

sát, kịp thời của Cục HHVN, cùng với sự phấn đấu, nổ lực và phát huy truyền thống 

cách mạng của toàn thể viên chức, người lao động CVHHKG đã góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết “Hội nghị CCVC năm 2022” của đơn vị đề ra. 

 

 
Ký giao ước thi đua năm 2023 

Tại Hội nghị này, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã thông qua Báo cáo kiểm 

điểm thực hiện dân chủ năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 2023; Báo cáo 

tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo 

công khai tài chính; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và 

chương trình công tác năm 2023; Báo cáo đánh giá việc thực hiện các Quy chế của 

đơn vị năm 2022, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các Quy chế năm 2023.  

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Cảng vụ Hàng hải Kiên 

Giang đã xây dựng phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 phù hợp với tình 

hình thực tế tại khu vực quản lý. Một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đổi mới và nâng 

cao chất lượng các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao; 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao đời sống cho viên chức; Xây 

dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm quản lý chuyên 

ngành hàng hải để thực hiện tốt cho công tác quản lý nhà nước về hàng hải của đơn 

vị trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phan Nguyễn Hải Hà đánh giá sự nỗ lực 

của tập thể CCVCNLĐ Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, đề nghị đơn vị tiếp tục phát 



huy những mặt đã được, đồng thời cố gắng khắc phục những tồn tại, hạn chế để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.  

Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Giám 

đốc Trần Văn Tại cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo hội nghị của ông Phan Nguyễn 

Hải Hà; và hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Kiên 

Giang cố gắng, nỗ lực hơn nữa, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan; tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực cảng biển tỉnh Kiên 

Giang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành hàng hải. 

Qua một buổi làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, hội nghị đã kết thúc 

thành công tốt đẹp. 

Một số hình ảnh của HN 
 

 



 

 

 



 


