
1 
 

BÍ THƯ ĐẢNG ĐOÀN, CHỦ TỊCH VCCI PHẠM TẤN CÔNG 

 

 

Ông Phạm Tấn Công, sinh năm 1963, quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Ông đã trải qua quá 

trình hơn 28 năm liên tục gắn bó với công tác thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nhân, cộng 

đồng doanh nghiệp Việt Nam. 

 

Năm 1993, ông là người đề xuất, sáng lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam (tiền 

thân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) và giữ vị trí lãnh đạo phong trào doanh nghiệp trẻ Việt 

Nam liên tục 16 năm trong giai đoạn chuyển mình phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh 

nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế của nền kinh tế Việt Nam. 

Trong 16 năm đó, ông đã có nhiều sáng kiến và đóng góp quan trọng để xây dựng và phát 

triển Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam từ 15 hội viên lên trên 7.000 hội viên, với mạng lưới các hội 

doanh nghiệp trẻ được thành lập tại 53/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. 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 Việt Nam như: Thaco 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 liên tục 14 năm. 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 công nghệ thông tin hội nhập quốc tế, có vị trí, vai trò, 

tiếng nói trên các diễn đàn quốc tế lớn nhất của ngành như World Information Technology and 

Services Alliance (WITSA / Liên minh CNTT thế giới), The Asian-Oceanian Computing 

Industry Organization (ASCOCIO / Tổ chức công nghiệp điện toán châu Á – châu Đại Dương). 

Doanh thu của ngành khi VINASA thành lập năm 2002 chỉ ở mức 50 triệu USD đã tăng lên 3,2 

tỷ USD vào năm 2015 và đạt trên 6 tỷ USD năm 2020. Ông tham gia thành lập Viet Nam 

Information & Communication Technology Summit (Viet Nam ICT Summit / Diễn đàn Cấp cao 

CNTT Việt Nam), 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 và giữ vị trí Phó Bí 

thư thường trực từ tháng 7/2015. 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 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. Đây là lực lượng doanh nghiệp nhà nước nòng cốt của nền kinh tế, đóng góp 
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hơn 20% tổng thu ngân sách quốc gia và giữ vai trò chủ đạo 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... 

 

Ngày 08/09/2021, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VI, ông được 

100% thành viên Ban Chấp hành VCCI bầu làm Chủ tịch.  

 

Ông là người sáng lập các giải thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam để tôn vinh doanh 

nghiệp, doanh nhân Việt Nam (Giải thưởng Sao Đỏ, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, Giải 

thưởng Sao Khuê, …). 

 

Ngoài các hoạt động gắn với doanh nghiệp nói trên, ông cũng là người gắn bó mật thiết 

với hoạt động phát triển nguồn nhân lực quốc gia, đặc biệt là trong tìm kiếm, bồi dưỡng, đào tạo 

các tài năng trẻ khoa học công nghệ và công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 

của đất nước. 

 

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. 

 

Ông Phạm Tấn Công tốt nghiệp 3 trường đại học là Technical University of Kosice ( Đại 

học Kỹ thuật Kosice) (Slovakia), 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 tham 

gia nhiều chương trình đào tạo cao cấp tại Mỹ, Trung Quốc và Singapore. 

 

--------------- 


