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BÍ THƯ ĐẢNG ĐOÀN, CHỦ TỊCH VCCI PHẠM TẤN CÔNG 
 

Ông Phạm Tấn Công, sinh năm 1963, quê quán tại huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên. Ông đã trải qua quá trình hơn 28 năm liên tục gắn bó với công 
tác tập hợp, kết nối, thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nhân, doanh 
nghiệp Việt Nam.  

Ông Phạm Tấn Công đã tốt nghiệp 3 trường đại học là Đại học Kỹ thuật Cô-
si-xe (Kosice) – tại Tiệp Khắc cũ, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Sư 
phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Ông có trình độ thạc sỹ kinh tế, trình độ lý luận chính trị 
cao cấp, đồng thời đã qua bồi dưỡng ngoại ngữ và hành chính công cao cấp tại Mỹ 
và Singapore. 

- Năm 1993, ông là người đề xuất thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp Trẻ 
Việt Nam (tiền thân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) và đã tham gia lãnh đạo 
phong trào doanh nghiệp trẻ Việt Nam liên tục 16 năm, cho đến cuối năm 2008. 
Ông đã kinh qua các chức vụ Phó Tổng Thư ký Thường trực, Phó Chủ tịch 
Thường trực kiêm Tổng thư ký, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội 
Doanh nhân Trẻ Việt Nam qua nhiều giai đoạn.  

+ Ông đã có nhiều sáng kiến và đóng góp quan trọng để xây dựng và phát 
triển Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam lên trên 7.000 hội viên vào năm 2008 (khi 
ông rời Hội), với mạng lưới các hội doanh nghiệp trẻ được thành lập tại 53/63 
tỉnh, thành phố và 4 ngành, lĩnh vực.  

+ Ông là tác giả của các sáng kiến tổ chức Giải thưởng Sao Đỏ (từ 1999) tôn 
vinh doanh nhân trẻ xuất sắc, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt (từ 2003) tôn vinh 
các thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Nhiều hội viên 
của Hội là doanh nghiệp nhỏ lúc tham gia Hội nay đã phát triển thành các tập 
đoàn hàng đầu, thương hiệu lớn của nền kinh tế như: Trường Hải, FPT, Hoà Phát, 
Geleximco, PNJ,...  

- Năm 2002 ông tham gia sáng lập Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt 
Nam (VINASA) và lãnh đạo Hiệp hội ở vị trí Phó Chủ tịch thường trực kiêm 
Tổng thư ký liên tục 14 năm, từ 4/2002 – 4/2016.  

+ Ông đã có đóng góp quan trọng trong tập hợp các doanh nghiệp ngành 
phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam vào Hiệp hội, đưa VINASA 
và ngành phần mềm, dịch vụ CNTT hội nhập quốc tế, có vị trí, vai trò, tiếng nói 
trên các diễn đàn quốc tế lớn nhất của ngành như WITSA (Liên minh CNTT thế 
giới), ASCOCIO (Tổ chức công nghiệp điện toán châu Á – châu Đại Dương). 

+  Doanh thu của ngành khi VINASA thành lập năm 2002 là 50 triệu USD đã 
tăng 16 lần lên 3,2 tỷ USD vào năm 2015 và đạt trên 6 tỷ USD năm 2020.  

+ Ông là tác giả của sáng kiến tổ chức Giải thưởng Sao Khuê (từ 2003) vinh 
danh các sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT tiêu biểu của Việt Nam, giúp các 
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doanh nghiệp xây dựng uy tín sản phẩm và chiếm lĩnh thị trường.  

+ Ông tham gia thành lập Diễn đàn Cấp cao CNTT Việt Nam (Vietnam ICT 
Summit), một sự kiện quốc tế thường niên từ năm 2010, thu hút mỗi năm lãnh đạo 
hàng trăm doanh nghiệp quốc tế và trong nước tham gia. 

- Năm 2013 ông tham gia Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong đó 
từ 7/2015 đến nay ông là Phó Bí thư, rồi Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối.  

+ Đảng uỷ Khối nằm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và Ban Bí 
thư Trung ương Đảng, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng của 33 tập 
đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trong thực hiện công tác xây 
dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các DNNN qui mô lớn 
này. Ông đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng uỷ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Các DNNN thuộc Khối giữ vững vai trò nòng cốt trong đảm bảo các cân đối 
lớn của nền kinh tế quốc gia ở các lĩnh vực then chốt như: dầu khí, điện, than, 
xăng dầu, tài chính – ngân hàng, bưu chính – viễn thông, an ninh lương thực... 
Năm 2019 các doanh nghiệp trong Khối với gần 800 nghìn lao động đã đóng góp 
20% tổng thu ngân sách quốc gia, làm ra lợi nhuận trên 160 nghìn tỷ đồng, đóng 
góp cho công tác an sinh, từ thiện xã hội 1835 tỷ đồng, bảo trợ cho 54/62 huyện 
nghèo; Riêng trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đóng góp 3865 tỷ đồng ủng hộ công 
tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

- Tháng 8/2021 ông thôi tham gia Đảng uỷ Khối, được Ban bí thư Trung 
ương Đảng điều động, chỉ định giữ vị trí Bí thư Đảng đoàn Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam. 

Ngoài các hoạt động gắn với doanh nghiệp nói trên, trong thời gian từ tháng 
7/2007 đến 3/2013 ông giữ vị trí Giám đốc Trung tâm phát triển khoa học công 
nghệ và Tài năng trẻ thuộc Trung ương Đoàn. Ông đã lãnh đạo đơn vị chủ trì tổ 
chức hàng năm các cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc với sự tham gia của hàng trăm 
nghìn tài năng tin học trẻ, qua đó thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực công nghệ 
thông tin quốc gia; tổ chức giải thưởng Quả Cầu Vàng để tìm kiếm tài năng và 
trao giải, hỗ trợ phát triển các tài năng khoa học công nghệ trẻ của đất nước. 
Năm 2009 ông đề xuất sáng kiến và đã triển khai tổ chức thành công Đại hội Tài 
năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất, đồng thời thành lập Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ 
Việt Nam. 

Ông đã 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
Nhì, hạng Ba và đã nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.  
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