
DE C1JNG THÔNG BAO NHANH 

KET QUA 1101 NGIII LAN THU TU 

BAN CHAP HANH TRUNG UONG DANG KIIOA xiii 

Thc hin Chucrng trInh lam vic toàn khoá, tr ngày 04/10 dn ngày 
07/10/202 1, t?i  Thu do Ha Ni, Hi ngh lan thr tu Ban Chap hành Trung uong 
Dâng khoá Xlii dä h9p bàn, cho kin ye các ni dung sau: (1) Báo cáo tInh 
hInh th.rc hin Ké hoch phát triên kinh té - x hi näm 2021, d%r kin Kê hoch 
phát trién kinh t - xä hi nãm 2022; dánh giá tinh hInh thijc hin ngan sách 
nhà rnthc nãm 2021 và dr toán ngãn sách nhà nuâc näm 2022; K hoach tài 
chmnh - ngãn sách nhà nl.râc 3 nam 2022 - 2024; ye vic Iüi thai diem thrc hin 
cài cách chinh sách tién kro'ng theo Nghj quyêt so 27-NQiTW càa Hi nghi 
Trung ucrng 7 khoá XII. (2) Báo cáo kêt qua cong tác phông, chông djch Covid-19 
thai gian qua; quan diem, chü tn.rong, nhim v, giài pháp trong thai gian tài. 
(3) Báo cáo kt qua 5 riãm thc hin Ngh quy& s 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 
ct'ia Ban Chip hành Trung uang Dàng khoá XII v& tAng cumg xay drng, chinh 
don Dáng; ngãn chn, dy li sj suy thoái v tu tu&ng chInh tn, dao dirc, li 
sng, nhUng biêu hin "t%r din bin", "tr chuyên hoá" trong ni b. (4) Quy 
djnh v nhUng diu dãng viên khOng ducc 1am. (5) Báo cáo các cong vic quan 
trong B Chinh trj dä giài quyet tü sau Hi nghj Trung uong 3 dn Hi nghi 
Trung wing 4 và các nhim v11 tr9ng tarn tir Hi nghj Trung uong 4 dn Hi 
nghj Trung uong 5. 

Dng chi Tng BI thu Nguyn Phii Tr9ng chü tn, phát biu khai mac và b 
mc Hi nghj. 

Tham dçr Hi ngh có 192 dông chi U' viên Trung uong Dàng (173 U' 
viên chInh thüc và 19 U vién dçr khuyêt); di biéu mai d,r Co 18 dng chI 
không là U viên Trung t.rong Dâng (Bi thu Tinh u Dãk Nông, Chinh u' Quan 

1 1 'PS ¶ ' V khu 2, Pho Chu nhiçm va Uy vien Uy ban Kiem tra Trung uong khoa XIII). 
Tng s6 Co 210 d?i  biéu tham dr Hi nghj. 

Sau hon 3 ngày lam vic khãn trirong, nghiêm tic, Hi nghi 1n thr tu Ban 
Chip hành Trung irong Dâng khoá XIII dã hoàn thành nti dung chucmg tnInh d 
ra. Các ding chi U' viêfl Trung uong Dáng và các dông chi thani dij Hi nghj 
dã the hin tinh thAn trách nhim cao, phát huy dan chii, tn tue, thng than thào 
1un, dóng gop nhiéu kin quan trong vào các báo cáo. Bô Chinh tn da h9p, 
tháo lun dé tip thu ' kin thào 1un cia Ban Chap hàrih Trung ucmg Dãng và 
giài trinh nhUng van dé cèn cO kiên khac nhau. Ban Chap hành Trung twng 
Dáng dà thng nhAt cao ni dung ' kién tiép thu và giài trInh cia B Chinh tij, 
thông qua nhfmg ni dung c bàn các van kin cüa Hi nghj Trung uong. 
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Sau day là Thông báo nhanh v kt qua Hi nghj. 

Ban Chp hành Trung ucrng Dàng dã xem xét, thâo 1un v T& trinh, Báo 
cáo và thông nht ban hành Két luncüa Ban Chap hành Trung umg Dãng ye 

mt s vn d v kinh té - xã hi. 

I- MOT SO VAN DE yE KiNII TE - xA HOI' 

1. Ve thrc tuçn ke hoch phat trien kinh te - xä hqi näm 2021 

Li. Bi can/I tin/i hIn/z 

Ban Chp hành Trung trcing Dàng thng nht dánh giá, näm 2021 din ra 
nhêu sr kin trpng di ctia dat nu&c; là nãm dáu thrc hin Nghj quyêt Di hi XIII 
cüa Dàng, Chin lugc phát triên kinh t - xã hi 10 näm 2021 - 2030 và các ké 
ho?ch 5 näm 2021 - 2025 tong bi cành dt nuôc gp nhiu khó khän, thách 
thic so vi nãm 2020. Kinh tê the gii tip tVc  bj ành htrâng nng né do các dgt 
büng phát dch Covd-19 vi nhtrng bin the rn&i; tang truông kinh t toàn cu 
d.r báo phiic hi nlnrng con chm, không dông dêu. Trong nuàc, djch bnh 
Covid-19 din biên phirc ttp hcrn, nhât là dch büng phát l.n tht tu, ành hu&ng 
nghiCm tr9ng den san xuât kinh doanh, tang truàng, phát triên kinh t - xà hi và 
di sng nguii dan. 

1.2. Ket qua d9t duyc 'à nhirn vy, giâipháp nhü7lg tháng cuái nám 2021 

Ban Chap hành Trung uoiig Dàng dánh giá, mc dü gp nhiêu khó khãn, 
thách thirc, nhi..rng ching ta vn dt di.rçxc mt so kêt qua nôi bt trén các ltnh 
vuc là: 

- Nàm 2021, trong bi cânh djch bnh Covid-19 din bin phirc tap, chñng ta 
dã chun bj tot nht d t chirc thành cong Dai  hi di biêu toàn quôc lan thu xiii 

cia Dáng, bàu cü dai  biéu Quôc hi khoá XV, bâu Cu di biêu Hi dông nhân 
dan cac cp, phê chun và kin toàri các chrc danh quan trQng cüa Nhã nu&c; 
quyét dnh và thông qua các Kê hoch 5 nam 2021 - 2025 ye kinh t - xâ hi, 
ngân sách nhà niiác và dáu tu Cong. 

- Mc di dày là 1n d tiên dôi mt vi tác dng nghiêm tr9ng cüa cuc 
khüng hoáng toàn câu Ca ye y té, kinh t, xã hi, nhât là tác dng cüa djch 
Covid-19 bing phát l.n thr tu, nhi.rng chiing ta vn giu ving &rçlc n djnh kinh 
té vT mô, co bàn bão dam các can dôi lan; lm phát duc kiêm soát, bmnh quân 
9 tháng tAng 1,82% so vói cüng kS';  thu ngân sách nhà nithc u&c vuçrt dir toán, cci 
bàn bào dam ngun lrc cho cOng tác phông, chông dlch  bnh và các nhim vii 
cp bach khác; bi chi ngàn sách nhà nithc trong phm vi dr toán (4% GDP). 

Báo cáo v tinh hinh thxc hin KE ho?ch phát triên kinh t - x hi nãm 2021, d kin Ké hoach phát trin kinh ( - 
hi närn 2022; dánh gia tinh hinh tht,rc hin ngan sach nhâ rnróc nam 2021 vá d oá ngari sách nhà rnrrc nAm 2022; Ké 
hoach tãi chinh ngân sâch nba ntràc 3 nam 2022 2024; v vic lUi th&i diem th,rc hin cãi cách chinh sch tién 
lumig thea Ngh quyCt so 27-NQ'TW cüa HÔi nghj hung trng 7 khOá XII; Báo cáo kCt qua phông, chOng dch 
Covid- 19 thôi gian qua; quan diem, chO truong, nhim vi. giái pháp trong thöi gian tói. 
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Huy dng vn du tu toàn xâ hi u&c câ nãm dt 35% GDP; kim ngach xut 
khu hang hoá uóc tang 10,7% so vâi nãm 2020. Mt bang lài suit bInh quân 
giàm; ti giá và thj tnl&ng ngoi t n dnh; dir trU ngoi hi nhà nuôc tip c 
duçc cüng c. Nhiu ngãnh, 1mb vvc  quan trong tip tic &rçic duy trI, n dinh. 
Nong nghip kh&ng dnh vai trô tril dà cüa nên kinh té trong bôi cãnh khó khän, 
bão dam an ninh lucing thirc quôc gia. Cong nghip ch bin, ch tao  gi vai trô 
quan tr9ng; an ninh nàng lucrng &rçic bão dam. Khâi cong mt s cOng trInh, dir 
an &r&ng b cao tic; dy mnh triên khai nhiôu dr an kêt cu ha t.ng quan 
trçng quc gia. Trong 9 tháng dâu nàm Co 85,5 nghIn doanh nghip dãng k)' 
thành 1p m&i và 32,3 nghIn doanh nghip quay tr& lai hot dng. 

- Cong tác xây drng, hoàn thin pháp 1ut vã nâng cao hiu 1rc, hiu qua t 
chirc thi hành pháp lut tip t'Vc  &rcfc xác djnh là nhim vii tr9ng tam, dt phá. 
Kh.n trwmg trin khai the chê hoá Ngh} quy& Dai  hi  dai  bi&i toãn quc 1n 
thir XIII cüa Dãng. Tr dAu nãm dn nay, dã ban hành Lut v phèng, chêrng ma 
tu; tip tiIc xây dmg, chinh l' 11 dir an 1ut theo Chucmg trInh xây drng Lut, 
Pháp 1nh nãm 2021 dê trinh Quc hi khoã XV thông qua tai  K' h9p thr 2; 
dang khn trixcrng xây drng trInh Quôc hi Lut sra dOi, bô sung mt s 1ut. 

- Trong bOi cành dch bnh, thirc hin giàn cách xA h,i, các boat dng van 
boa, xä hi duqc t chirc dtrài nhiu hInh thüc phü hcxp vái tInh hInh dich bnh. 
Trong khó khn, tmyn thng tht dçp cüa dan tc, tinh thAn doàn k&, tucrng 
than tucmg ài cüa nglRYi dan, doanh nghip, doanh nhân càng duçc phát huy. T 
chüc tot càc k' thi tM nghip, tuyên sinh cao dang, dai  h9c; t chirc day và hoc 
tri.rc tuyn; khai giãng nãm h9c m&i linh hoat, phü hqp tai  các da phucrng dang 
thirc hien giãn cách xâ hi... Nhiêu nhim v1, giài pháp bão darn an sinh xã hii, 
h trç doanh nghip, ngtr&i lao dng, ngu&i dan bi ành h.r&ng bâi djch bnh tip 
tuc ducic trin khai và phát huy hiu qua. 

- Cãc hot dông di m&i sang tao,  chuyên dôi sO, üng dvng  khoa h9c cOng 
ngh ducxc thCc dy mnh me, nbu: Ca bàn hoàn thãnh vic thu thp di 1iu và 
chInh thrc vn hành h théng Ca sâ di 1iu quOc gia v dan cu tr ngày 
01/7/2021; djch vi cong trTc tuyn mrc d 4 dt trên 50%; chu.rang trInh h trq 
chuyn di s cho doanh nghip Vit Nam giai doan  2021 - 2025; k&t ni lien 
thông nn tang h6 trç tu v&n khám, chra bnh tr B Y tê; kêt nôi trtrc tuyn tr 
Van phông Chinh phi dn gAn 100% xã, phu0ng, thj trAn tai  các tinh, thành ph 
d nãm bt tlnh hinh, trrc tip chi do cong tác phèng, chng dch ô c&p ccr so; 
các hoat dng nghiên cru kboa h9c, rng dung cong ngh phiic viii phOng, chcng 
dch Covid- 19. ntht là nghiên cü'u, chuyn giao cong ngh san xut vc-xin... 

- Quc phèng, an ninh, chU quyn, biên gi&i quOc gia thrçc gii virng; trt 
tx, an wan xâ hi duçic bào dam. Cong tác phông, chong tham nhüng, tiéu crc 
và thanh tra, kim tra ducvc chCi tr9ng; tang etr&ng ngan ngira, xur l, du tranh 
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v&i thông tin xu, dc trên không gian mng, tin già, sai sr that, xuyen tc v 
&r&ng 16i, chInh sách, pháp lu.t Vit Nam, nht là v phóng, chông djch Covid-19 
và bão dam kjp thai; xr 1,2 nghiêm các vi phm, không dé các the lijc th djch 
phàn dng Içi ding, gay hoang mang, kich dng, chia rë, ânh hu&ng dn ni&m 
tin cüa Nhân dan d!ii v&i Dãng, Nhà ntrOc. 

- Cong tác di ngoi duçc trin khai d&ig b, toãn din, linh hoat,  hiu 
qua, phii hqp vâi b6i cành tInh hInh dch bnh, nht là ngoi giao vàc-xin; nâng 
cao hiu qua hcrp tác giira Vit Nam Va CC dôi tác quOc t, gop phn gi ving 
môi trung hoà bmnh, 6n dinh và thun lçii cho phát triên, tip tVc  nãng cao v 
th, uy tin cüa zwôc ta trén tnr&ng quôc tê. 

- I - S 

1'e nhwng han che, kho khan, Ban Chap hanh Trung uang E)ang thong nhat 
dánh giá: 

- Dr kin 4/12 chi tiêu chii y4u chua dat  mic tiêu d ra. Tang trtr&ng kinh 
t 6 tháng du näm dat  5,64%, tuy nhiên qu Ui giàm 6,17% do ành hu&ng 
nghiêm tr9ng cüa dt djch being phát l.n th 4, tinh chung 9 tháng GDP tang 
1,42%. Kinh t vi mô tirn an mct sO rCii ro; src ép lam  phát tang; xut khau 
giãm tc trong khi giá hang hoá nhp khâu tAng mnh, uO'c nhp siêu Ca nàm 
khoàng 2 ti USD, chü yu do nhp khâu nguyen lieu dâu vào, may moe, thit bj; 
xut, nh.p khu vn cOn ph thuc vào mt s' it thj tnthng và khu vic FDI; ti 
tr9ng xu.t khâu cia khu vlrc kinh t trong mr&c cOn thp. Xut hin tInh trng 
dirt gay mt s6 chui san xut, chui cung lmg; hxu thông hang hoá có li'ic, có 
noi ách tãc cvc  b, dc bit là vüng kinh t trQng diem phia Nam. Các th tnrmg 
tài chinh, bat dng san, chmg khoán cO thñ diem tang nóng. Tin d giâi ngan 
vOn dãu tir  cong thp, chám dizçc khc phc, nht là von ODA và vay uu di tir 
các nhà tài trg nu&c ngoài. Khu vrc dch vi,j gp khó khan nghiêm tr9ng, dc 
bit là thwxng mi, du lich, Iuu trii, an u6ng, vin tãi hành khách. Tinh hinh lao 
dng, vic lam bj ãnh h.râng nng né; riëng trong qu 111/2021, ti I th.t nghip 
là 3,72%, thiéu vic lam trong d tuOi lao dng là 4,39%, cao nht t& qu> 1/2020 
dn nay. Nhiêu doanh nghip dà phãi chuyn san xiAt, chuyn &m hang tam 
thôi. SO doanh nghip tam  ng&ng kinh doanh có th&i han, tam ngirng  hoat 
dng khOng dang k' hoc châ giái th vn 6 mirc khá cao. Ti l nçi xâu cO xu 
htthng tang. 

- Dt.râi tác dng nghiêm tr9ng cIa djch bnh Coy id-I 9, tinh hInh san xu& 
kinh doanh và d&i sOng mt b phn nhãn dan gp rat nhiêu kliO khan, dc bit 
là ng1.ri dan trong các khu each ly, nguOi lao dng lam vic trong các khu cong 
nghip, lao dng tr do... Src chông chlu cüa nn kinh tê suy giàm manh;  s6 
lucrng ngl.r&i lao dng tim ngrng vic, thiu, mt vic lam gia tang. D&i s6ng 
tinh thin, tam N' ciia ngui dan bj nhiu tác dng, nht là t?i  các da bàn tht.rc 
hin gian each xã hi và tang cu&ng giàn each xã hi. 
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- Cc cu các ngành, lTnh virc và ni ngành chuyn djch chm. Cc cu 1i 3 
ITnh v11c trçng tam con h?n  chê. C phn hoá doanh nghip nba ntrâc chua dat 
tin dC. Vic xr ! các ngân hang yu kern và các d an, doanh nghip kern hiu 
qua cOn nhiu khó khän, vuâng mk Cong tác 1p quy hoch tr khi có Lut 
Quy hoach (Co hiu 1rc tr nãrn 2019) den nay v.n cOn ch.m. Tinh giãn biên ché 
chua gãn vi vj tn vic lam, nâng cao chat luçng và c cu lai di ngü can b, 
cong chcrc, viên chrc. Cht 1ucmg ngun nhân 1c, nht là nhân 1irc cht luçing 
cao chua chuyên bin rö net. 

- Cong tác bào dam an toãn thông tin, an ninh mang  và du tranh, phOng, 
chng ti phm cOn nhiu thách thi'rc, nhât là dOi v6i ti phm 1ra dào, ti phm 
tài chInh, ti phrn qua mng. 

lit nhrtng ké't qua dat dztpc và han ch, khó khãn, Ban ch4o hành Trung 1iong 
Dáng xác dfnh nhiçm vy giai phdp chth yêu nhihg tháng cudi narn 2021 là: 

(1) ChÜ dng theo dOi, dr bâo sat tinh hmnh quc t, trong ntr&c, quyt lit 
hành dng, triên khai t1c hin hiu qua, dông b các nhim vii, giài pháp dã d 
ra theo các nghj quyt, chi do cOa Dáng, Quc hi, ChIrih phU. 

(2) Tp trung ru tiên cho phOng, chng djch Covid-I9; n6 Irc cao nht d 
kim soát djch bnh, bão v sirc khoé, tInh mng cUa nhán dan; ngàn ch.n, 
không d djch Ian rng, nht là các dja bàn dc bit quan trong, các khu do thj 
Ion, khu cong nghip. ChU dng d báo, hoãn thin các kjch bàn, phwng an 
phong, chng djch phü hcrp vài tInh hInh moi. Hoàn thành Chin h.rçic tng th 
phOng, chng dch Covid-19 trong tInh hinh moi. 

(3) K1.n truong rà soát, tháo g& nhanh các khó khãn, vr&ng mac; xü l' cac 
v.n d tin dong, diem nghën, giàm thiêu các thu tpc và chi phi trong san xut, 
kinh doanh, xut khâu hang hoá; tip tic d xut các co ch& chInh sách h tro 
doanh nghip, nguOi dan (thu phI, Iãi sut...); co cu 1i mt s ngãnh, Iinh 
vlrc quan trçng và doanh nghip dang b tác dng trçrc tip bôi dch Covid-19 
nhu hang không, du 1jch dé thIch lrng v&i Covid-19, to nn tang cho giai doan 
phic hi các ngânh, linh vrc và doanh nghip nay tr nãm 2022 trà di. Co giâi 
pháp bào v các doanh nghip trong các lTnh V%TC chñ cht cia nn kinh t, cüng 
nhu trãnh sr dO vv cüa các tp doàn kinh t Ian (ca nhà nuãc và tu nhãn), Co th 
dn dn sir do v& dày chuyn trong nn kinh t& Chi dao  quyt liit dy rnanh 
giài ngân vn du tu công, nith là các dir an lan, tr9ng dirn qu& gia. Chun bj 
phucxng an kkiá thi phc hi kinh tê - xã hi trong thii gian t&i, nghiên ciru, xây 
dimg kjch bàn tang truâng môi cho th&i k' "h.0 Covid-19", không d Vit Nam 
roi vào suy thoái kinh to và suy giãm các dng lirc tang truOng trong dài han. 

(4) Thrc hin tot Chircrng trIn.h xãy drng 1ut, pháp lnh nam 2021 cUa 
Quc hôi; tip t1ic homn thin các quy djnh pháp lut, tp trung tháo gä các dirn 
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nghën, khai thông ngun 1rc cho phát trin, trong do d xut Quc hi xem xét 
dr an mt Luat süa mt sé Lut. Chinh các b, ngành kjp th&i sira di các 
ngh dnh, thông tu theo thm quyn. Diy mnh câi cách hành chInh, nâng cao 
hiu lrc, hiu qua cüa bc may nhà nu&c. 

(5) Ch.m lo sirc khoê, diii sng cüa ngi.thi dan, báo dam an sinh xà hi, 
phOc igi xa hi, phát trin van boa, giáo dic; trong do dra trên tInh hInh thc t 
d d xut chInh sách h trq phü hcp. Cho phép hçc sinh trà 1i tru&ng hc binh 
thung a nhrng ncri an toàn, kim soát duqc dch bnh. 

(6) Bào dam quc phông, an ninh, nâng cao hiu qua cong tác di ngoi và 
hi nhp quc t, trin khai quyt !it ngoi giao vc-xin; tang cu&ng cong tác 
thông tin, tuyen truyn, itht là trong phOng, chng dch Covid-19, tao  không 
khi thi dua lao dng san xut, phét trin kinh tê - xà hi, On djnh d&i sng nhân 
dan, sam dim nucc ta trà v trng thai bInh thithng mcri. 

2. Muc tiêu, nhim vii, giãi pháp chü yu pbát triên kinh tê - xã hi 
nãm 2022 

Ban Chap hânh Trung uang Dàng thng nht cho rng, tr bài bce kinh 
nghim trong nuOc và quOc tê dt'ic rut dugc thai gian qua, can phâi dOi mói tu 
duy, nhn thrc dOng dn hcm v phông, chng, kim soát dch bnh gn vcci duy 
tn, phyc hi, phát triên san xut kinh doanh dê xây dijng các phucing an, kch 
bàn phi hop, bâo dam sat hgp, khi thi, dáp crng yêu câu phát tniên dat nuâc 
trong tInh hinh mâi. 

2.1. Ve miw fiêu, Ban Chip hành Trung uong Dáng xác dnh, phàng, 
chng, kim soát dch bnh Covid-19 hiu qua dê sóm m& cra tth Iai,  tn dyng 
t6t các cci hi thüc day phyc hi và phát trin kinh t - xa hi v&i các giâi pháp 
tng th kich thIch nn kinh t, h6 trcc và tháo g khó khàn cho doanh nghip và 
ngui lao dng, không dê suy giãm các dông lirc tang tnrâng trong dài han;  bâo 
v các doanh nghip trong các lin1 vrc chü do cia nn kinh t. Git vüng On 
dnh kinh t vi mô, kim soát lam  phát, bào dam các can di iOn, nâng cao tInh 
tr chü, khã nãng ch6ng chu, thIch (mg cüa nn kinh t. Tiép tiic ixu tiên rà soát, 
hoàn thin ye the ch và nâng cao hiu qua thrc thi pháp lu@t. Dy nhanh tin 
d xây dmng h thông két cãu ha tang; du tu nâng cao chM Iugng nhân Irc gn 
vOi phát triên khoa hoc, cOng ngh và dôi mOi sang tao.  Chti trçng phát trin, 
van boa, bão dam an sinh xa hi và di song cOa nguäi dan, nhãt là ngi.thi có 
công, nguYi nghèo, ngui yu th. Quân l chat ch dat dai, tái nguyen, bão v 
mOi trurng và (mg phO hiu qua bin di khi hu. Day manh  cal cách thu Wc 
hành chinh, to môi truO'ng du tu kinh doanh thu.n igi, khoi thông các ngun 
I.rc cho phàt trin. Thrc hin nghiém quy dnh ye phông, chng tham nhüng, 
tiêu crc, Gir vCmng dc Ip, chi quyn, th6ng nht, toàn vn länh thô quc gia 
và trt tsr, an toàn xâ hi. ChO dng tich ciic hi nhp quôc tê, nâng cao hiu qua 
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cong tác di ngoai, d.c bit là ngoi giao vãc-xin; lam tot cong tác thông tin, 
truyén thông, tao dông thu.n xä hi. 

V cdc chi tiêu chi yê'u: T& d tng tng san phm trong nuàc (GDP) 
phn dAu dat  khoãng 6 - 6,5%; tc d tAng chi s6 giá tiêu dàng (CPI) bInh quân 
khoãng 4%; bi chi ngân sách nhà nirOc so vâi GDP khoàng 4%; tc d tAng 
näng sut lao dng x hi blnh quân khoãng 5,5%; ti l lao dng qua dào tao 
khoàng 67%, trong do cO b.ng, chmg chi dat  khoâng 27 - 27,5%; ti l h nghèo 
(theo chuân nghèo da chiu) giâm k.hoãng 1 - 1,5%; ti l tham gia bâo him y 
dat khoàng 92%... 

2.2. Nh iêm i'y, giái ph dp c/i i yu 

(I) Tap trung thrc hin un/i hoçt, hiu qud myc tiêu vita phdng, cMng dlch 
Covid-19, vita phyc hôi, phát triên kinh té - xã h5i. Triên khai hiu qua Chin 
lugc tong the v phOng, chông djch Covid-19 dê t?o  diêu kin thu.n 1ci thuc 
hin Chucing trinh phiic hi và phAt triên kinh tê - xã hi. Thrc hin dng bô, 
hiu qua các giãi pháp on djnh vi mô, kiêm soát lam phát, báo dam các can di 
lrn cüa nn kinh t, diêu hãnh các chinh sách tài chmnh - tin t 1mb hoat, hiu 
qua d h trcl phic hôi san xuAt kinh doanh, km thông hang hoá, lao dng, thüc 
dày xut khãu, tiêu diing ni dja, dAy manh  dâu tu. Tang cu&ng k' lu.t tài 
chInh, quàn l' thu, chng thAt thu, chuyên giá, trn thug, thu hi no thu, ph&n 
dâu tAng thu ngân sAch nhà nu&c; trit d tit kim các khoàn chi ngay tr khâu 
du toán, nhAt là chi thi.r&ng xuyên, d.c bit là chi sr nghip CO tmnh chAt ciAu tu'; 
day manh  câi cách thci tic hành chInh, quán 1 hoá don din tr, ap diing tren 
pham vi toàn quOc tü ngày 01/7/2022. Huy dng hiu qua các ngun lrc xAhôi 
và xu tiên bO trI nguOn ngân sách nhà nuôc dê tp trung nãng cao nAng hjc h 
thng y t và các nhim vii quan trçng, cap bach khác. PhAn dAu tip tiic giAm 
lAl suAt cho vay, giám sat ch.t ch tInh hinh phát sinh ncr xAu, bão dam an toàn 
h thông. 

(2) Uu rièn cong tdc xáy dtng, hoàn thin th ch và t chitc thu Mn/i pháp 
luát, tap 1rung thOo gö khó khãn, ccii cOch thu tyc Mn/i chInh, cái thin mOi trw&ng 
ddu tw kin/i doanh. Tiêp tijc the chê hoá kp thi, dÀy dñ Ngh quyt Dai  hi 
Dàng lAn thir XIII. Triên khai thc hin tOt Ngh quyt ciia Quc hi v Chucrng 
trInh xAy dimg !ut, phAp lnh nAm 2022. Tip tic day manh  câi cách tu pháp và 
nâng cao hiu qua hoat dng cüa các ccr quan tu pháp. Nàng cao chAt lucrng ban 
hành van bàn quy pham pháp 1ut, han  chê tOi da ncr dQng van bàn quy djnh chi 
tit. Khân truorig xây dmg, ban hành nhO'ng van bàn pháp 1ut trong phbng, 
chng Va khac phvc hu qua dch bnh Covid-19, phiic hi và phát trin kinh 

- xa hQi. Khãn trucmg nghiên cru, hoàn thiën the chê v ngAn sAch nha nuOc 
dê tang cu'&ng vai trO chü dao cüa ngân sách Trung uang, tang tinh chü dng 
cüa ngAn sAch da phucmg. Nâng cao hiu qua thrc thi pháp 1ut, giâm thiu rüi 
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ro pháp l và chi phi tuân thi; chi tr9ng giâi quy& các tranh chp thucrng mai, 
du tLr quc t. Tip tic hoàn thin khung khô pháp I d phát trin dàng b, n 
djnh, ben vng các loai thj tnrông, nht là thj tnr&ng van, lao dng, khoa hc 
cong ngh, bt dng san. Hoàn thin c0 chê, chinh sách cho hot dng ci:ia các 
mô hmnh kinh doanh s& các san phâm, djch V%i cong ngh so; tao diêu kin thun 
lcii cho qua trinh chuyn dôi s quc gia; thr nghim mt s mO hInh, chinh 
sách m&i d phic hOi, phát triên manh  mt so linh vzc phii hçip nhu du ljch, vn 
tãi, logistics... gãn v&i báo darn an toàn dlch  bnh ngay tr nCra dâu närn 2022. 

(3,) Thtc hin thtc cMt, hiu qua hon cc, cáu li nén kin/i té gãn v&i dói 
,n&i mô hmnh tang trtthng, náng coo náng suát, chat htctng, hiu qua và thc cQnh 
tranh; p/iát trién kin/i tl so, xâ 1ii sO. Dày manh  giãi ngân von d.0 tu cong gAn 
vi các dr an ha thng chin ltigc. Hoàn thành phê duyt d an tái c cu tp 
doàn, tOng cOng ty nhã niic;  náng cao hiu qua hoat dng cOa doanh nghip 
nhâ nuc. Tang cu&ng khà nãng tip cn tin diing, kiêm soát cht ch tin diving 
di vâi các linh vrc tim an i-ui ro. Quyt 1it, hiu qua hon na trong c cu Iai 
các to chirc tin ding gAn vó'i xi:r l' nç xu và các dij an, doanh nghip kern hiu 
qua. Tip tic co dtu lkli  ngân sách nhâ nuOc, tang cr&ng quán l n cOng. Dy 
mnh co' cu 'ai g&n Vài phát trién cac ngành, linh vrc san xut nOng, lam 
nghip và thus' san, cOng nghip, xây drng và dch vi theo huàng khai thác hiu 
qua không gian tang trumg mOi và thüc dày qua trinh chuyn di s6, tang 
cu&ng i:mg ding khoa h9c cong ngh. Khuyn khich các doanh nghip dàu tu 
vào nghiên ci:ru vâ phát triên khoa h9c cong ngh, tham gia chui giá trj toàn 
câu. Phic hSi các chui san xut, cung i:mg bj dirt gay, to chüc kêt n61 và h trç 
các doanh nghip trong ntr&c tharn gia. Co' cu lai, phc hôi và phát triên mt s6 
ngành, linh vrc quan trQng Va doanh nghip clang bj tác dng trrc tip bâi djch 
Covid- 19, nhu: Th.icmg mçui, dch vii, logistics, 4n tài, hang không, du ljch...; 
khn trucmg khôi phic thj tnr&ng du ljch, tao  thun lqi cho liru chuyên hành 
khách quc t, trong nuO'c, h trq phu hqp các doanh nghip du ljch gän vâi bào 
darn an toàn dich bênh. 

(4) Day mçznh xOy dng, phOt trién /iç thong kt cdu hg tang  chin htcrc 
dOng bçi, h içn dgi, n/idt là ye giao thOng, nãng he ctng, Jig tang sO, Jig tang nOng 
nghip, nOng I/iOn, thich I'rng vO'i biên dOi k/il háii, ha tang thitcing mai và Jig 
tdng van hoth, xà h5i. Dày nhanh tin d xây drng các dr an kt cu ha tang 
trQng diêm, tang cir&ng k& n6i lien vIng, khu vTc, quOc t, nhât là các cong 
trInh ha thng giao thông quan trpng (nhu' dithng b cao t6c Bäc - Nam phIa 
Bong giai don 1, cao tôc M5' Thu.n - Can Tho'; dr an Cãng hang không quc 
t Long Thành...). Phát trin h thng ha tang nông nghip, nông thôn, nhât là 
các cong trinh thus' Igi, cáng Ca, trung tarn nghe cá IOn, khu neo du tránh trü bão. 

(5) NOng coo chá1 lit cing giáo dzec dào tgo, ddy ,nqnh nghiên czu k/zoo hQc, 
p/ia! trién Va zng dzng cOng ngh, thic dOy dOi m&i sang tgo. Phê duyt, trin khai 
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Chin !i.rgc phát triên giáo dyc giai don 2021 - 2030, tam nhIn den nàm 2045. 
Dy mtnh thrc hin chuyën di s6 trong giáo dic và dào to; dua hçc sinh trâ 
1i trw1ng h9c gän vói bão dam an toàn djch bnh, da d.ng hoá hInh thirc to 

chrc dy và h9c trirc tuyên trong bOi cãnh djch bnh con có the kéo dài. Phê 
duyt và triêri khai các chiên ]trcic, quy hoch giáo diic nghê nghip. Th,rc hin 
hiu qua chinh sách dào to, thu hut nguôn nhãn 1rc khoa h9c cong ngh; dy 
nhanh thành 1p  các trung tam dôi mói sang to, khài nghip sang tao, phát trién 
phong trào dOi mOi sang to và khôi nghip trên pham vi toàn quc, 1y doanh 
nghip lam trung tam; xay drng cc ch thuong mi hoá két qua nghiên cfru; 
tä.ng crmg lien kt các mng h.r&i di m&i sang to trong và ngoài nuâc. 

(6) Thác a'dv phát trin hen kIt virng, khu kinh tl và phit triln do thf, kinh 
tl do th/, dOy nhanh tiln dc5 lap, phê duyt cthc quy hoçch. Phãn du co bàn hoân 
thành vic phê duyt trong nãm 2022 các quy hoach cp quc gia, quy hoach 
vüng, quy hoich tinh thai ki  2021 - 2030, tam nhin den näm 2050. Chi tr9ng 
phát triên các vüng kinh t trpng di&ri, các vüng dng 1rc tang tru&ng mOi. Tiêp 
tue trin khai các k hoch, dê an ye phát triên dOth i.rng phó v&i bin di khi 
hu, do th tang trthng xanh, do th thông mirth ben vQng; ly do thj lam dng 
1irc phát trin vüng; phân dãu ti l do thj hoá d?t  41,5 - 42%. 

(7) Gcn kIt hài hoà gi:?a phát triln kinh té vat van hoá, xã hç51; phát huy giá 
ti-f van hoá, con ngithi Vit Nam; chz trQng thtc hin chInh sách ngtthi có công, 
baa ti-c xã h3i, baa darn an sinh xã hOi; nOng cao näng lec h thongy té. Trin 
khai hiu qua Chin 1uc phát triên van hoá Vit Nam giai doan 2021 - 2030. 
T6 chirc phi hçrp các ho?t ding van hoá, l hi, ngh thut biu din, bào dam 

an toàn djch bnh. Tiêp t1ic thc hin tot các chInh sách ngi.thi có cOng, bào trçl 
xä hi, bão darn an sinh xâ hi, to vic lam, giàm nghèo da chiêu, bn vng; 
gia tang din bao phi bão hiêm xã hi, nhât là bào hiêm tir nguyen. Tip tiic rà 
soát, ban hành và triên khai dông b, kjp thai, hiu qua các chInh sách h tro 
ngi.thi lao dng; trin khai các giãi pháp phvc hi và On dnh thj trtthng lao 
dng, tr9ng tam là các chInh sách h tr nhãm "gift chãn" ngu&i lao dng, thu 
hut lao dng quay trà li lam vic. Tang ctrâng kiêm tra, giám sat vic thrc hin 
các chinh sách an sinh xã hi; khãn tnrong rà soát, không dé sot, d 19t di 
tixçng, dja ban cn h6 trçi. Nhanh chóng triên khai các chuong trinh ml,ic tiêu 
quôc gia ye giám nghèo ben vng, xây dirng nOng thôn mãi và phát trin kinh 
tê - xa hi yang dàng bào dan tc thiêu so và min nüi. ChU trçng phãt tiin nhà 
a cho cOng nhãn, xây drng thiêt chê van hoá a các khu cong nghip. T6 chi'rc 
thành cOng các sr kiin  th thao quOc té, trong ni.ràc quan trQng, bâo dam tiét 
kiêm, an toàn djch bnh. Nãng cao nang hrc h thing y tê, bâo dam an ninh y 
nhAt là tuyn co sä ngay trong nãm 2022. CUng c6, hoãn thin và phát trin 
mng hrâi y t co sâ, y t dr phOng, hinb thãnh h th6ng trung tam kim soát 
dich bnh dng b a cac cap. 
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(8) Quthn l, sft dyng hiu qua dt dai, tài nguyen; tang cithng báo v môi 
tru&ng; c/ui aç3ng phông, chng thiên tai, thIch z'ng v6i bién di k/il hçu. Hoân 
thiii, trmnh ban hành Luât Dt dai (scra dôi), Quy ho?ch sCr diing dt quôc gia 
thi kS'  2021 - 2030 và tam nhIn dn nãm 2050; K hoch sü ding dt qu& gia 
5 nam 2021 - 2025; sam hoàn thành h th&ig thông tin, cci so dir 1iu dt dai. 
Huy dng và sCr dyng cô hiu qua han nguôn 1rc tir dAt dai, tài nguyen; thu 
trQng bão v, phát triên cac 1oi thng. Nâng cao nãng 1ic dr báo, cánh báo, chü 
dng các bin pháp phông ngra, t'rng phó, giãm nhç hu qua thiên tai, rng phó 
vOi bin dôi khI hu. Sü diving hiu qua, ben vting tài nguyen nuOc, bào dam an 
ninh ngun nuOc; thic day h9p the trong quãn 1', s~ dyng nguôn nuOc xuyên 
biên giOi. Chü trng các giâi pháp rng phó hiu qua v&i bin di khI hu, thrc 
hin các cam kt theo Thoã thun Paris. Huy dng nguôn Iirc, tip tyc thrc hin 
hiu qua Ngh quyêt so I 20/NQ-CP ye phát trién bn v'ng dông bang Song Cü'u 
Long thich rng vOi bin dôi khI hu. 

(9) NOng cao hiu /tc, /?iu quth quán lj nhà nithc và nang ltc kiln tqo 
phát trién; silt chat luát, citong han/i chIn/i di dói vái tqo c4nig mói 
trzrô'ng dái m&i sang tao. Tip tyc sp xp, kin toàn to chüc bG may hành chmnh 
nhã nuOc, dan v sr nghiêp cong lap theo hu&ng tinh gçn, hiu hrc, hiu qua, 
t?o chuyên biên rö net trong näm 2022. Triên khai thrc hin Chi.wng trmnh tong 
the cài each hành chinh giai doan 2021 - 2026. Day mnh phân cap, phân quyên 
gãn vOi tAng cithng kirn tra, giám sat, kim soát quyn 1irc. KhAn tnwng rà soát, 
hoàn thành kitn toàn cht'rc nãng, nhim vy, quyên han và to chuc b may ben 
trong các cp, cáe ngãrth; tiêp tue s.p xp dan v hành chInh cAp huyn, cap xA. 
Tinh giAn biên ch& ca cAu l?i  di ngQ can b, cOng chrc, vién chirc di dOi voi 
xác dnh vj tn vic lam. Si& chat k' lut, k)) cuang hành chinh, d cao trách nhim 
nguà'i drng du, thrc hin tht van hoá cOng vy, kp thci phát hin va xtr 1 
nghiêm sai phm. 

(10) Cüng cot, tang cithng tie,n ltc qudc phông, an nm/i; kiên quylt, kfén 
trI du tranh báo v vcrng chc dçc chz quyln qudc gia; gii vihig môi 
trithng hoà bin/i, n df n/i cho phát tridn ddt nzthc. Tip tyc nghiên cfru, theo dOi, 
n&m ch&c tInE hinh, tham rnuu v&i Dãng, Nhà nuOc xir l kjp thii, linh hot, 
khOng d b dng, bat ngä truOc mi tinh huông; kiên quy&, kiên trI dAu tranh 
bâo v chã quyn qu& gia, toàn vçn lanE th; kt hçp chat che giia qu& 
phông, an ninE v&i phát triEn kinh t, van hoá, xà he'i.  Thng curng Cong tác n&m 
tInh hinh, chü dng dAu tranh, lam thAt bi mci Am mini, hot dng chng phá 
cüa các th lirc th,i djch, phán dng. Trin khai dng b cAc giái phAp bào dAm 
an ninE chInh tn nôi b, an ninh vAn boa Vu tu&ng, an nin.h kinh t, an ninh 
mang, an ninh xA hi, an ninh cong nhân. Tp trung trAn áp cAc 1oi ti phm va 
t nan  xã hi. NAng cao hiu qua quAn l' nhà nuOc v an ninh trt tsr; bAo dAm 
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trât tij, an toàn gIao thông, phóng, ch6ng cháy, no; chü tr9flg phóng, chng, 
khc phiic hu qua thiên tal, thám ho, djch bnh, sir c môi truông, tim kim 

cru h, c1ru nan. 

(11) Náng cao hiu qua hoot dc3ng d6i ngoqi, ch dông hi nhp quc tl 
wan diên, sc2u rc3ng, gop phdn cing cd vj the, uy tin cza Vigt Nam rrên trzthng 
qudc t. Tich circ trin khai các hot dng dOi ngoi, lam sâu sc hon quan h 
song phuong vâi các dôi tác, gia tang tin cy chInh trj, dan xen lçvi ich, xü 1 hài 
hoã quan h \'ài các nuàc l&n. Tang cu&ng các hot dng ngoi giao cp cao, 
khai thác hiu qua các khuOn khô quan h dôi tác chin hrqc, d6i tác toàn din, 
các hip dnh thuong mi tr do (FTA). Tip tic dày manh  noi giao vc-xin; 
tang cu&ng ngoti giao kinh tê phc vii thit thic cho phic hôi, phát triên kinh 
t - xã hi. Lam tt hon niia cong tác thông tin di ngoi, ngoi giao van hoá và 
bão h cOng dan a nuOc ngoài. 

(12,) Day mcmli thông tin tuyên truyn, náng cao hiu qua cong tác dOn 
vçn, çi0 dOng thuçn xä hc5i. Tp trung thông tin tuyên truyên v chü truong, 
du&ng iM ciia Dãng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà ni.thc và các sir kiin 1&n cüa 
dt nuàc; chi. tr9ng tuyên truyn, c vii nhthg guo'ng ngui tht, vic t6t; kp 
thai phàn bác các quan diem, tu tuang sai trái, không d di tuçmg thu djch ku 
dung; Mu tranh ngãn chn các thông tin xu, dc, xü l nghiêm cac vi phm. 
Nâng cao hiu qua cOng tAc dan von, phát huy hon nüa vai trO ciia Mt tr.n T 
quc vã các th chrc thãnh viên, gop phn to dông thun xâ hi, cüng cêi khi 
di doãn kt toàn dan tc, phân dâu hoàri thành các mc tiêu, nhim vi phát 
trin kinh t - xã hôi dê ra. 

3. V dy toan ngAn sacli nba nithc näm 2022, k hoch tài chInh - ngãn 
sách nba nu&c 3 nàrn 2022 - 2024 và Jut thôi diem thirc hin cat cách chInh 

A sách tien lirong theo NghJ quyet so 27-NQ/TW 

Ban ChAp hành Trung uong Dãng co bàn dng các chi tiêu và nhiêm vu, 
giái pháp chiii yu trong dr toán ngãn sách nhà nuac nãm 2022 và k hoch tài 
chInh - ngãn sách nhà nuOc 3 nam 2022 - 2024. Can cü Chuong trInh phic hi 
và phát triên kin.h t duqc cAp có thAni quyn phé duyt, Ban can su dâng Chmnh 
phti trInh Quc hi xem xét, quyèt dnh các giâi pháp diu chinh linh hoat chinh 
sách tài kiioá, tiên t phii hcrp nhàm huy dQng nguôn 1rc dé h trçu kjp th&i cho 
các doanh nghip, ngui dan, tao  diêu  kiin  khOi phc san xuAt kinh doanh, thuc 
dAy tang tru&ng kinh t& báo dam an sinh xã hi, hn ch tác dng dn n djnh 
kinhtêvimô. 

Ban ChAp hãnh Trung uong Dâng dong !üi th&i dim thrc hin câi each 
chinh sách tiên Iuong m&i theo Nghj quyêt so 27-NQ/TW; giao Ban can sr dàng 
ChInh phü can ctr tInh hInh thxc hin ngán sách nhà nu&c nani 2022 và di.r kin 
nhung nãm tip theo, phôi hçxp vói các co quan lien quan trInh B ChInh trj, 
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Trung u'crng vic thc hin cãi cách chInh sách tin lucrng vào th&i dim phU 
hçip; nghi&n cru h trçY phti hçp cho các di tucmg thu nhp thp. Cho phép các 
dja phuang ducic scr diving nguôn cãi each tin 1uong con du dé chi cho cong tác 
phOng, chông djch Covid-19 trong nãm 2021 và nam 2022. 

4. V kt qua Cong tác phong, ch6ng dlch  Covid-19 thOi gian qua 
A A 4.1. Tinh hinh djch bnh Iren the gun vu Vt Nam 

Sau g.n 2 näm k tr khi xut hin, dlch  bnh Covid-19 vAn din bin ht 
sirc phirc tap, khó luOng trén pham vi toàn câu, xuât hin lien ti1c các biên chüng 
m&i. Lan song djch Ian nay bin chüng Delta chiêm chi do dä büng phát mnh 
trén phm vi toàn c.u, k ca các nu&e Co ti 1 tiêm chüng cao và có näng lic 
y t. Dn ngày 09/10/2021, the giâi ghi nhn trén 238 triu ca mac Covid-19; 
trong do CO trén 4,86 triu ca nr vong. M' là quc gia chju tác dng nng né 
nhAt vâi sO ca mc và tr vong cao nht2. Ti khu v1rc DOng Nam A, dlch  bnh 
büng phát rt m?nh  vôi s ca mc và tr vong rt cao; trong do In-dO-né-xi-a ghi 
nhn s ca mc \à tt vong cao nht, tip theo là Phi-lIp-pin và Ma-lai-xi-a3. 

- Tix du nãm 2020 dn nay, \Tit Nam dã trãi qua 3 dçt djch và hin nay 
dang dot djch th 4. Quy mô, dja bàn và mic d lay lan qua môi dc't du cO 
xu huâng phrc tp ho-n. Dcit dch thir 4 dä kéo dài ho-n 5 tháng, ghi nhn ho-n 
836.134 ca mac, ho-n 20.442 ca tü vong. Djch bnh xuât hin vài da nguôn lay, 
da chüng, da 8 bnh Va dã tan cong vào các khu Cong nghip, khu vrc có mt d 
dan cii cao lam s ca mac tang rat nhanh trong th&i gian ngãn. Djch büng phát 
ti hu ht các dja phucrng trCn toàn quôc; trong do mt so tinh, thành ph dã 
phài thrc hin giân cách và tang cu&ng gian each xA hi lien tVc  trên phm vi 
rng trong thai gian dài. 

Dn nay, dcit djch thu 4 co- bàn ducxc kim soát, s, ca mc hng ngày dà 
giàm nhung van a mi'rc cao. Mtt s6 tinh, thành phO vn có các ca nhim cong 
dng không rO nguOn lay, tim an nguy co- djch büng phát trâ li và lay lan tren 
din rng tai bat cr khi nào, bat cir dâu. 

4.2. K4t qua cong tácphàng, chng djch 

- Tnu&c nhung din bin phrc tp cüa di djch Covid-19, Trung iscmg 
Dãng, Quc h51, Chinh phCi dà ban hành nhiu van bàn lãnh do, chi do cOng 
tác phOng, chông dich  vó'i tinh than "chng dch thu chOng gic và yêu câu dt 
src khoé, tinh mng cta Nhãn dan len trén hêt, tru&c hét. Länh do chU chOt cUa 
Bang, Nhà nu&c thuang xuyén lãnh do, chi dio và dê ra nhQng djnh humg 

2  v trth 45 triëu ca mac, trr1 732477 ca ti vong. 
ln-do-né-xi-a ghi nhn han 4,2 triu Ca mac, 142.000 tr vong, mi ngãy ghi nhn r 1.500 - 2.000 ca mac mdi, 

I 10 ca tU vong. Ph-IIp-pin ghi nhn hun 2,5 triéu ca mac, 38.000 tivong, mi ngày ghi nhn tr 15.000 - 20.000 
mAc moi, 190 ca tr vong. Ma-1a-xi-a ghi nhân han 2,2 triu ca mac, 26.000 tü yang, mi ngày ghi nhn khoâng 
12.000 ca mc mâi, 230 ca nr yang. 
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Ian, céc phuong chám, duông iM, chin lixgc v phông, chng djch. Ban Chi 
dao Quc gia phông, ch6ng dch Covid-19 dä chi do dông b, tong th Cong  tác 
phông. chông dch, bão dam an sinh, an ninh, trt tr xã hi, huy dng Va v.n 
thng xä hi, san xuAt vã liru thông hang hoá, báo dam nguôn 1rc và thông tin 
truyn thông. 

- Các ban, b, ngãnh, Co quan Trung uung và các dja phuong can cü quy 
dnh, chi d?o  cüa Trung u0ng dã khân tnrong, tIch crc, chü dng, linh ho?t barn 
sat tInh hInh và áp diing các bin pháp phü hcip theo thâm quyên. Các da 
phuo'ng dà thrc hin các hin phép phông, chông dch theo tinh than các chi th 
cüa Chinh phü; kt hçp hài hoà giüa Iãnh dio, chi do tp trung, thông nht, 
xuyên suôt Va phân cap, phãn quyên trong t chüc th?c hin. Các nhim vi v 
báo darn an sinh xã hi, tiêp c.n, truy vt, céch ly, chãm soc y tê cho ngtr&i dan 

duçc giãi quyt ngay ti Co s& v&i phucng chârn di tng ngö, go thng nhà, rà 
ticng doi tu'ang. Nhiêu da phucing dâ có each lam hay, mô hmnh hiu qua, huy 
dng li thông chinh tr, các t chrc, doàn the và các tang lap nhãn dan tham gia 
phông, ch6ng dch. 

- Dà ban hành nhanh, kp thôi các huàng d.n ye cách ly, khoanh vüng, dp 
dch và xác dnh các da bàn nguy Co dê triên khai các bin phãp phông, chng 
djch phi'i hp. Nhiêu da phucmg d trin khai quyt 1it vic xét nghiêm, tang 
cuà-ng näng lijc xét nghim, thixc hin xét nghim th.n tc, xét nghirn thiu 
vOng a các da bàn nguy cci cao, rt cao; t6 soát, sang lgc t?i  cac dia bàn nguy 
co vã bInh thuO'ng mOi. Dä tru tién diêu tr giám t11 vong bng vic trin khai 
ding b các giãi pháp; trin khai các mO hIrih cham soc ngthi nhim t?i  nhà, 
huy dng cng dng tham gia... a các dja phuong có nhiu nguäi nhim; da huy 
dng, diu dng rnt 1rc luçxng ian nhan lrc cüa y tê, quân di, cOng an vâi g&n 
300,000 luçrt can b cüa Trung uong và 34 da phucing h trçi cho Thành ph H 
Chi Minh, Ha Ni và các da phrang khác dang có dch4. Các E%rc luqng h tr 
dä cüng vâi 1rc Iuçrng tii ch phôi hcp cht ché, triên khai dng b các bin 
pháp phông, chng dch. 

- Dc bit quan tam vã quyt 1it chi d?o,  vn dng, tIc dng d Co väc-xin 
tiêrn chüng min phi cho Nhân dan; thành Ip Qu9 vac-xin; tich cic trin khai 
ngoçii giao vc-xin5; chi d?o,  t chrc nghiên cthi, san xut vc-xin trong nu&c6. 

Ngành Y t4 d huy dông gn 20000 can b; Irc lung quãn di huy dng hon 133.000 c/in b; công an huy dng 
hon 126.000 can b. chin ST h trq, tham gia phong, chOng djch; huy dng Ic Iuqng y t Trung u'ong rà 12 tinh, 
thành phô h trc câng tac phOng, chông djch ihành phô Ha Ni; 1ic hrg quAn y dà ho trq vã trin khai 531 m 

t Iuu dngtai Thánh phO HOChi Mmh... 
Dã tièp nhin52,2 triu 1iu väc-xin vâtiêrn disac 45,1 tri.0 1iu (den ngay 03/10/2021, ti 1tiem It nhät I mQi cho 

ngLrii tU 18 tuai t JCn a 48%). TOng so väc-xin dA cO hgp dtng mua, thoA thun vin tr vA tai trq trong nam 2021 
là 189,8 triu 1iu (d,i kiCn tháng 10/2021 së tip nh.n trên 50 triu lieu), Mac dü xut phát dim chm, songti l 
cim it nhAt m mGi vc-xin cOa Vit Nam gia tang nhanh chong, nhanh hon mt sO rnrc trong khu vrc vA mcxc 
trung binh cOa th gioi. 
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Quan tam dy mnh nghién ciru, rng dung khoa h9c cong ngh trong phông, 
ch6ng dlch. H thing khám, cha bnh dà duçrc kt ni dn tat câ các qun, 
huyn; kêt nôi diu hành chi huy tri gn 100% các xã, phurng, thj trn. 

- Mt trân T qu6c \Tit Nam, ban dan vn các cp, các doàn th& dja 
phuang t ch&c vn dng các tp th& cá nhân trong và ngoài ntr&c h trçr an sinh 
xä hi cho ngui dan gp khó khän do d?i dlch Covid-197. Các nuâc, t chrc 
quc t, cong dng doanh nghip, nhiu t chrc, Ca nhân trong và ngoài nucvc, 

ki&u bào dã có dóng gop I&n bng tin và hin vt vOi tng giá lrj nhi&u chiic 
nghIn ti dng cho cong tác phông, ching djch, Xut hin nhiêu tm grnng 
tuong than, tu'cing ái th hin truyn th6ng nhân van t6t dçp cãa dan tc ta. 

- Các co quan báo chi, truyn thông, h thing thông tin co sâ, mng xã hQi, 
mng vin thông dã thông tin tuong di kjp thai, chInh xác, dy di v& cong tác 
phOng, chng dch. 

- Cong tác bâo darn an sinh xa hi, bão dam trin khai các chInh sách h6 
trçl nguai lao dng, nguôi sü dung lao dng gip khó khän do di djch Covid-19. 
Chi do xây dirng chIrth sách cho tré mè cOi do dlch  bnh Covid-19. 

4.3. Ton 41i, I,jn die và nguyen nhân 

4.3.1. TOn han chd 

(1) COng tác dçr báo Co kic chisa sat v&i thçrc tin. COng tác chi dao,  diu 
hành trong du dçit djch thr 4 cO noi, cO lOc cOn hng tüng, bj dng, chi.ra th6ng 
nht, chua kjp thai diu chirih khi tInh hInh thay dÔi; bc 1G nhiu dim yu cQa 
h th6ng vâ nang It,rc quail 1' cüa các cp. 

(2) Các quy djnh cãa pháp lut hin hành chua bao quát dixcc ht các tInh 
huOng frng phó v&i being phát cüa deh bnh; nhiêu van bàn chi do, di&u hãnh, 
trong do mt s van ban chua sat thçrc tin, thiu khá thi, Co phân dành thun lcii 

cho co quan quán l vã khô khän cho ngtrai dan, doanh nghip. 

(3) Të chü'c thLrc hiên vn là khâu yu. MOt  s6 noi chua thrc hin theo 
ding quy djnh, huàng dan cOa CáC co quan quán 1 cp trén; chua lrng xü thirc 
sir dung rnrc trong xcr l tInh huong nay sinh, gay bcrc xac, thiêu thin cam cOa 
ngt.thi dan vOi chInh quyên. 

(4) He thng y th bc l nhiu hn ch và yu kern, nht là y t co sâ va y t 
dr phOng, chua dáp rng thrcc yéu câu khi dch xáy ra. Hu bet các trang thiêt bj 
y tê, thuôc, sinh phâm, vac-xin... dêu phài thp khâu do chi.ra san xut dtigc 

6 CO 2 v&c-xin duc thtx nghirn tarn sang; 2 c-xin chuyn giao cong ngh vi M, Nga va 2 vAc-xin cO thoã 
th4n chuvn giao Cong ngh vol Trung QuOc, Cu-ba. 

Riêng U ban Trung ixang Mx n To qu6c Vit Nam dA vn dng duqc kinh phI, hin vt tuang dirang 19.310 ti 
d0ng thIJC hn phán bO, h ti-c, các tinh, thành ph6 khoang 13.106 ti dOng. 
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trong nu&c nen dn dn chua kjp th&i, bj dng, chi phi cao. Không bào dam 
ph.rong chãm "4 ti ch" ti nhiu dja phuong. 

(5) Cong tác truyn thông chua ducrc chuãn bj ks', ca ch cung cap thông 
tin, ni dung, phuong thrc, lirc hiçrng thông tin có lüc chua tht hçp l; có th&i 
dim b dng, lung ting, chua kjp thii, nhât là trong thai gian du cUa dcit dich, 
to kë ha cho các th lirc th dlch,  bt man, chông phá. Ung diving cong ngh 
thông tin cOn bc l nhiu h?n  ché, hiu qua chua cao. 

(6) COng tác an sinh x hi nhiêu nai chtra duçc kip  thai. Vic giài ngan 
các gói an sinh xa hi cOn chm, thu t,jc hânh chinh cOn phuxc tp, gay khO khãn 
cho nguOi dan, doanh nghip. 

43.2. A'guyên fl/lW? 

(1) Nguyen nhân khách quan: Dày là mt di dlch  mâi, chua có tin l, 
ánh hu&ng kin, các nuóc chua Co nhi&u kinh nghim trong phOng, chng. Dçit 
dch thir 4 vOl bin chCing Delta lay nhim nhanh, mnh, khó kim soát. Dlch 
tn cOng vào các khu cong nghip, khu vlrc có mt dO dan cu cao lam s nguOi 
nhim tang rt nhanh trong thii gian ngan gay áp 1irc iOn cho h thông y th, gay 
qua tâi cie bO,  dn den s t1r yang tang trong thai gian ngan. Ngun vc-xin 
nuOc ta ph thuôc vào nhãp khâu, trong khi vãc-xin khan hiém trên toàn cu. 

(2) Nguyen nhân chu quan: Nhn thcrc v miic dO nguy him cüa djch bênh 
và dir báo tInh hinh chua dung, chua sat, nén cOn chü quan, Ia là khi chua có 
dch; hoang mang, lo l&ng, mat bInh tinh khi cO djch. Trong lãnh do, chi dao tai 
mOt s6 noi, rnn so cp con 11mg rcing, chua kjp thOi chuan bj cho các tlnh 
hung, kjch bàn xau. COng tãc quàn l' nhà nuOc, ca ché, chInh sách và vjêc 
huOng dn mua sam vt ru, trang thiCt b, dc bit là väc-xin CO nhiu bt cp. 
Tiêp cn va d bao phCi vac-xin chm. Co nai, có lüc si,i phOi hçip trong länh 
do, chi do gi0a các dja phuong chua cht chë, kjp th&i, hiu qua, thiu nht 
quán. CO dja phuang chap hành chua nghiêm các chi do cüa Trung uang. Sir 
phôi hçip gitra các 1ixc iuqng chi.ra th%rc si,r nhp nhàng, ding bO.  H thông y 
nht là y t ccr sO, y tê dr phOng chua dáp ng nãng lirc phOng, chng djch; 
chua Co chinh sách phO hçip di vai can bO y té cap ca sO. Chua chu dOng  duçic 
vic san xut vat  tu, trang thiêt b, thuôc, sinh phâm, vãc-xin. Cong tác truyn 
thông giai domn dãu cOn châm tré. lfng ding cong ngh thông tin chua khoa 
hçc, eve bO, thiéu thông nhât, dong bO.  Chua bào darn u ngun h,rc cho cong 
tác phOng, chng dich,  bào dam an sinh xä hOi,  that là d61 vOl các da phuang khi 
thrc hin gian each kéo dài. 

5. Muc tiêu, quan diem, giãi pháp phông, chng dch Covid-19 thOi 
gian toi 

Dr báo, trong nãrn 2022, tlnh hInh djch bnh trên th giOi va a nuOc ta 
cOn din bin phlrc tp, khO hthng; cO the cOn bOng phát các dçit dch mOi 
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vOi nhng bin chüng mi, lay Ian nhan.h hon và nguy him hcrn. C.n phái có I 
trinh thIch rng an toàn, linh hot, kim soát hiu qua djch Covid-1 9. 

5.1. Myc lieu: ThIch mg an toàn, linh hot, kim soát hiu qua dch 
Covid-19, tfrng buc di.ra câ nuc chuyn sang trng thai binh thu&ng mói; bào 
ye ti da src khoê, tInh mng c1a ngithi dan; khôi phic và phát trin kinh t - x 
hi; bão dam an ninh, trt tx, an toàn xã hi. Phn d&u bao phU v&c-xin 2 müi 
cho ngi.thi dan rir 18 tuâi tr len và cho tré em theo quy dnh nhanh nMt, sam 
nht có th. 

5.2. Quati dilrn: (1) Tip tiic dt siic khoé, tInh mng nguài dan len trên 
h&, irithc hét; phát huy vai trô nguô'i dan là trung tam, là chü th trong phông, 
ching djch. (2) Thng nh.t trong toàn quc vic thrc hin thIch mg an toàn, 
Iinh hoat,  kim soát hiu qua djch Covid-19 v&i l trInh trng btràc, chat che, 
phü hcrp, khà thi; 'i.ra phông, chéng dch hiu qua vera khôi phic và phát trin 
kinh té - xä hi; bâo dam an dan, an sinh, tr.t t1 r, an toãn xä hi. (3) Phông dch 
là chin hrcic, thithng xuyen, láu dài; tiêm chüng, xét nghim, cách ly, diêu trj là 
diu kin tiên quy&; tip tic thirc hin yéu cu 5K, d cao ' thüc ngtrôi dan. 

5.3. M3i so giáiphOp lou 

(1) Tang cixông sr Ianh dao,  chi do ca Dâng; huy dng ca h thng chinh 
tn, süc manh  di doàn kt man dan tc trong phèng, chông djch và khôi phic, 
phát trin kinh tè - x hi. Lam tt ban nia cong tác dtr báo, nâng cao näng lc 
quàn l, diu hành, t chtrc thrc hin; phát huy trAch nhim clla cp us', chinh 
quyn các cip, nh.t là 6 co s&; d cao trách nhim ng.thi dirng du trong phông, 
chng dlch.  Dy rninh phân dtp, phân quyn di dôi vói kim tra, giám sat và 
phát huy tmnh tr chi. linh hoat,  sang t.o, tr chlu trách nhim cüa các co quan, 
don vj, dja phuang. 

(2) Trin khai hiu qua Chin hrçc tng th v phbng, ch6ng djch Covid-19 
d tao  diu kin thun 1i thirc hin Chuang trInh ph%xc hi và phát trin kinh 

- xa hi. Các da phuong ch6 dng xây drng và t6 chuxc l trInh thich rng an 
toàn trén Co sx d bao phü vc-xin, nang hrc dáp rng cüa h th6ng y t và din 
bin djch bnh t?i  tlrng dja phuang; trng biràc nai lông các yeu cu phông, 
chng djch vOi I trInh ci th, khà thi d phiic hi, phát trin kinh t - xã hOi  và 
bâo dam kim soát dich bênh. 

(3) Tp trung du tu, urng bu&c hin dai  hoá, nâng cao nang 1iic h thông y t, 
nht là y t dr phông, y t Co s&. Bão dam an ninh y t, chz trQng thic dy 
nghiên cru y  sinh h9c, phát tnin cong nghip duoc, vc-xin, sinh phm, thuc 
diu trj, trang thit b y  t d chü dng trong phOng, ch6ng djch, k Ca di v&i 
các loai dich bènh nguy him, m&i ni. 
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Tip tic nhp kbu vc-xin vã thic day san xuât ve-xin trong nu&c d 
trng buàc chQ dng ngun cung, dáp thig nhu cu näm 2022 và các nãm tip 
theo; khuyn khIch huy dng ngun hrc dja phuong, doanh nghip d mua vc-xin 
nhung phãi quãn !2 chat chê v cp phép, bâo dam chat luçmg, báo quán va t 
chtrc tiêm min phi, an toàn, hiu qua. DAy nhanh Chiên djch tiêm chUng vAc-xin 
phông Covid-19 toàn quc, thrc hin tiëm mUi tang cu&ng vã trin khai k 
hoach tiêm vAc-xin cho tré em than trçng, an toàn, khoa h9c; nghiên cüu vic xã 
hi hoá tiêm chCing vão th&i dim thIch hcip. 

Hoàri thitn th ch, cci ch, chinh sách huy dng ngun lixc cho phông, 
chng djch, thc dAy xã hi hoá, kt hgp cong tu; tip t1c dôi m&i cOng tác dIo 
tao nhân Iirc cho h thng y t dáp irng yêu câu phông, chng djch; có chInh 
sách dc thi, dâi ngô di vái lirc luçmg y t, 1%rc luqng tuyn dâu có nhiu dóng 
gop, by sinh, 

(4) Day manh  thirc hin các chInh sách, có giâi pháp tng th, xâ hôi hoá 
cOng tác an sinh xã hi trong th&i gian t6i. Quari tam chäm sOc sue khoê, sang 
chAn tam 1' ciia ngithi dan; chiii ' tré m côi, nguôi mat vic, mAt thu nhâp do 
dai d!ch; khãc phyc các bAt cp trong vic th chtrc h9c trirc tuyn. Bào dam giü 
v0ng an ninh, trt tr, an toàn xa hi; tang cuông kim tra, giám sat, kip th&i 
chAn chinh, xir !' nghim các truông hcip vi ph.m phông, ch'ng djch và tham 
nhQng, tiéu cçrc. 

(5) Tip tyc phát buy vai trO trung tarn vâ nâng cao tInh chCi dng cüa doanh 
nghip trnrig ti chtrc san xuAt va thirc hin các bin pháp phông, ching dch. Các 
b, ngành, dja phuong phi hçip chat ch và thng nhAt áp di,ing các bin pháp 
quàn 1?, kim soát dch bnh; không ban hành các bin pháp tii v&i quy djnh cta 
Trung hang, nht là trong hot dtng giao thông vn tài, hru thông hang hoá, không 
d xày ra ách tAc cyc b; h trci, tao  diu kin thun Icii cho ngithi dan di chuyn 
bão dam an toàn. an ninh và các yu cAu phông, chOng djch. 

(6) DAy manh  irng ding cOng ngh thông tin trong phOng, chng djch, 
thng nhAt mt rng dung cong ngh bâo darn kt nôi, lien thông, thun lçri khi 
sCr dung và an ninh, an toàn thông tin. Tang cu&ng cong tác thông tin, tuyên 
truyên tio dng thun, nim tin xã hi; nãng cao nhn thuc, tinh thin tr giác, 
ch dng, tich circ cCia các co quan, don vj, dja phuang, doanh nghip và ngu&i 
dan trong thirc hin các bin pháp phông, chông djch. 

Ban ChAp hành Trung uang Dáng giao B Chinh tn, can cü ' kin tháo 
1un cUa Ban ChAp hành Trung u'cing Dàng, báo cáo tip thu, giài trInh cCia Bô 
ChInh trj d chi dao  tip thu, hoàn chinh ban hành Kêt lun; chi dao  Ban can su 
dang ChInh phCi hoàn chinh các báo cáo trên dê trinh Qu6c hi xem xét, quyt 
dlnh t?i K' h9p thu hai, Quc hti khoá XV. 
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H- KET QUA 5 NAM THTC HIN NGH! QUYET sO 04-NQIrW CUA 
BAN CHAP HANH TRUNG UNG KHOA XII V TANG CU1NG xA 
DUNG, CHINH DON HANG; NGAN CHN, DAY LU! SI SUY THOAI yE 
T!J TI!O1G CHNH TR, DAO DUC,LO1 SONG, NIIfYNG BIEU H1N "TI! 
DIEN BIEN", "TIYCHUYEN HOA" TRONG NQI BQ 

Ban Chp hành Trung uong Dáng dà tháo 1un Va thng nht cho rang, v&i 
quyt tam chinh trj cao ciia toàn Dãng, sau 5 näm thjc hin Nghj quyt Trung 
uang 4 khoá XII dã dt ducic nhiêu két qua quan trQng, có buâc dt phá trong 
cong tác xãy drng, chinh don Dàng. Ban Chp hành Tmn uong Bang, B 
Chmnh tn, Ban BI thu, cap us', tO chrc dáng Va ngtthi dIrng dâu các cap dã néu 
cao tinh than trách nhim, dac  bit coi trçng, thumg xuyên lath do, chi dao  to 
chrc thrc hitn toàn din Nghj quyêt Trung uong 4 vd quyêt tam chInh frj cao, 
kjp th&i dua Nghj quyt vào cuQc song. Nhin chung, dãu tranh ngàn chn, day 
lüi sr suy thoái ye nr tuâng chinh trj, d?o  dirc, 1i sOng, nhth-ig biu hiên "tu 
din biên', "tix chuyCn hoá" trong nQi bQ ducic thic hin quyét 1it, Co chuyên 
bin rO net, ngày càng di vào chiéu sâu, kCt hçip hài hoà giUa "xây" và "chng", 
d?t kt qua cao hon. muth m, kiCn quyêt han so v&i k& qua thirc hin Nghj 
quyt Trung uong 4 khoá XI. 

Qua thi,rc hin Nghj quyt, nhân thirc, trách nhim cCia cp us', t chüc 
dáng, can bO,  dàng viên ducic nâng len, nhn din dày dü hon nhng biEu hin 
suy thoái, "tsr din bin", "nj chuyn hoá"; doàn kt, thng nhât trong Bang 
ducic tang cuOng han; huy dng ducc src mnh tOng h9p cUa cà h thông chInh 
trj Va six vào cuc cia nhân dan tham gia dâu tranh ngän chn, dy lüi su suy 
thoái v tu tu&ng chInh tr, dao dirc, 101 s6ng, "rr din bin", 'tx chuyn hoá" 
trong ni b. Ban Chap hành Thing uo-ng Bang, B ChInh trj, Ban Bi thu d ban 
hành nhiëu chü trucrng, nghj quyet dC lânh dao toàn din, dOng b cac mat cong 
tác xãy drng Bang và chi dao  thic hin nhât quán tr Trung uong den ca sâ. 
Nhiu van bàn cüa Bang, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhi nuâc dã kjp thii th 
chê hoá, C11 the boa Nghj quyCt, nhât là ye cOng tác can bQ; kiêm tra, giám sat, 
k' 1ut dàng; diu tranh phOng, chOng tham nhQng, tiêu crc; xr 1 nghiem nhUng 
tO chrc dàng và can b, dãng viCn vi phm, gop phân nâng cao chat lucmg, hiu 
qua cOng tác xãy dgng, chinh dOn Bang. 

Vic tp trung lath dao,  chi do nhQng nhim vi cAp bach, cn lam nga1 
và nhithg nhim vii thuOng xuyèn; dOng thii, siêt chit kS'  lust, k' cuang, doi 
mOi cOng tác can b; day mnh tir phê bInh và phê bInh; tang cu&ng kim tra, 
giám sat; kiérn soát quyCn 1irc, ngan chan tInh trng chy chtrc, chy quyên; th 
l k' 1ut nhiêu cAn b, dàng viên vi phm dã gOp phAn ngän chin  tiêu cic, cO 
tAc dung cãnh báo, ran de, phông ng'Ia VI dã chi rO nguyen than ca bàn cüa 
tham nhüng chinh là th tiêu crc, suy thoAi ye tu tuàng ehinh tij, do drc, lôi 
sang. Trong nhim kS'  XII, cap us', u' ban kiêm tra các cap dã thi hành k' luât 
87.210 dàng 'ién (rang 18% so vOl nhirn kj'A7,); tron dO, cO 113 can b din 
Trung wmg quàn l cá duang chirc và nghi hum Các cap u' cIA phát hin, xir 
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k' Jut 25.104 dán viên suy thoái hoc cô biêu hin "tsr din bin", "tr chuyn 
hoá", chiérn 0,5% tôn so dáng viên toân Dãng; trong do, dãngviên suy thoái ye 

dio dtrc, lôi song chiêrn ti lcao nhât (15.10] dáng viên, chiém 60,1% tóngsó 
clang vién bi xii /)" /cj lut,); tiépdn là dâng viên suy thoái ye tu tuOng chinh tr 
(8.281 clang viEn, chié,n 33% tông so clang viên b/ xi lj k) 1ut,); ti 1 thâp nht 
là dàng viên cO biêu hin "n.r dién biên', tr chuyôn hoá' (1.722 clang vién, 
chiêrn 6,9% tong so clang viên bf xi 1 k) !uct,). Nhng dt phá trong cOng tác 
dâu tranh phông, chông tham nhing tiôp tic thrcic can b, dãng vién, nhân dan 
dánh giá cao, dOng tInh üng h, di.rcxc quc tê ghi nhn. Ban Chi d?o  Trung 
t.rang ye phông, chông tham nhcIng CO nhiéu dOi m&i, quyêt tam chInh trj cao, 
tp trung lãnh dao,  chi do nhng khâu yêu, vic khO v&i tinh than không cO 
viing cam, khOng CO ngoi 1; dã chi d?o  xir 1 127 v an, 91 vi vic tham 
nhüng nghiém trçng, phiirc tap, du 1un x hi quan tam, bào darn nghiém minh, 
thing pháp 1ut. Trong nhim k' Xli, Co 5.205 can b, dãng vi&n bj xu l' theo 
pháp 1ut (tang 18,5% so vOl nhim /c'XJ); trong dO, dã xü l nhiêu can b cao 
cap, cã duong chirc và nghi hiru, rt.ràng 1tnh trong lrc h.rçmg vu trang, cO tác 
diing cãnh bão, siêt chit k' 1ut, k cuong trong Dãng và b may Nhà nuâc, 
ngan chin "lçri ich nhóm", vi phm pháp 1ut. 

COng tác xãy drng Dãng v chinh tr, Ui Wang vâ d?o  di'rc dugc chü trong; 
vic h9c p và lam theo Ui Wang, d?o  dirc, phong cách HO ChI Minhngây càng 
di vào thijc chat, tr& thành nén tang tinh than vUng chäc trong dôi song xã hi. 
Vic bão v nn tang w W&ng ca Dâng, dâu tranh phãn bác các quan diem sai 
trái, th dich dtrcic tAng cwYng. Phát huy CO hieu qua vai trô cña nhAn dan, dira 
vào nhAn dAn dC xày dirng, chinh dOn DAn,g và h thông chInh trj trong sch, 
vtmg rninh; tp trung giãi quyêt nhtng vAn dê brc xüc, riguyn vçng chinh 
dáng ca nhAn dAn, 

Kt qua cOng tác xãy drng, chinh dn Dàng nhim kS'  XII, trong dO có kt 
qua thuc hin Nghj quyt Trung uang 4 dA khAng djnh vai trô lãnh dao, du&ng 
lOi dtng dan, nAng cao si'rc chiên dAu vànAng lirc länh d?o,  nAng Iirc cAm quyên 
cüa Dãng; khãc phic nhiêu mt hn chê, yêu kern nêu trong Nghj quy&; buâc 
dAu ngAn chn, day liii tInh trng suy thoái ye tir tuang chinh tij, d?o  dCrc, iM 
song, nhQng biêu hin 'ttr din biên", "tsr chuyên hoá trong ni b; niêm tin 
ci:ia nhãn dan dOi vâi Dãng duc cüng cO và tang cu&ng hon so v&i truâc day; 
gop phAn quan trQng dAy mnh phát triên kinh tê - xA hi, bão dam quôc 
phèng - an ninh, dOi ngoi, nAng cao d&i song cüa nhân dan. 

Ban Chp hành Trung uong Dãng thông nh&t cho r&ng, ben c?nh  nhUng kt 
qua dat ducic vn con mt sO cAp us', tO chxc dAng, ngu&i dUng dâu chua chi d?o 
quyêt Iit, nhn thCrc chua gan vai hành dng, thirc hin chua righiém Nghj 
quyt cia Dàng. Mt b phn can b5 lAnh d?o,  quán 1', nguai dCrng dâu nhn 
tht'rc chua sâu sAc, dAy dCi, chua thiic su dé cao trAch nhim, chua tr giác, guong 
rnâu thirc hin Ngh quyét. KhOn it can b, dâng viên, ngi.thi dfrng dAu cOn 
lung tüng trong nhn din cAc biêu hin suy thoái, nhàt là biêu hiên "tu din 

bin", "tr chuyên boa". Mt sO cAn b, dang viên cOn né trAnh, mo h& thm chI 
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Co 1&i noi, viéc lam biu hin "tsr din bin", tr chuyn boa". Nãng 1rc lânh 
dao, s&c chin du cüa môt scp us', t chirc dàng can han ch; chua ci1 the 
hoá Nghj quyêt sat v&i thrc tiên ciia dja phucrng, ca quan, dan v; hiu qua to 
chCrc thrc hin chua cao. Viêc hçc tap vã lam theo tu tung, do di'rc, phong 
cách Ho Chi Minh cCta can b, dàng vién gãn v&i thirc hin Nghj quyét chua 
dng b. Trách rihitm nêu guang cüa mt b phn can b, clang viên chua  tot. 
Thiic hin ti,r phê bInh Va phê bInh & không It cOn hInh thüc; tInh trng nê 
nang. ne tránh, ngai  va chain cOn din ra a nhiêu ncii; mt so can b, clang viên 
thiêu tii giác nhn khuyët diem vâ trách nhim Ca nhân. 

Chua the ch hoá, c,i th hoá dÀy dU, kp thai mt s nci dung cüa Nghj 
quyk Co ch kim soát quyn lirc cüa ngu&i có chirc, có quynvà ch tài x1r 1' 
vi pham & mt s 1mb vçrc chua cti th, hiu qua thrc thi cOn thâp, nht là trong 
quàn I, sCr ding dt dai, tài nguyen, khoáng san, ngân sách, tài san công, cO 
phÀn hoá doanh nghip nba ni.r&c.. Chinh sách cài each tin luang chm thrc 
hin theo lô trinh d ra. 

Các quy dnh v cong tác can b chua that dng b. COng tác bào v chInh 
tn nôi bô. nht là dánh giá va xir l van dé chInh trj hin nay cOn bat cop. Chat 
li.rçrng sinh boat  c&a khOng it chi b cOn han  chê, hInh thirc. Cong tác quãn l, 
giáo dic, rèn luyn clang viên chua &rçc thu tr9ng dUng mrc. Cong tác kiêm 
tra, giám sat chua dông b & các cap. Cong tác du tranh phOng, chông tham 
nhüng, lang phi, tiêu circ & mt so dja phuang, b, ngành chua chuyén biên r5 net. 

Cong tác tong kt thirc tiên, nghiên c&u l' lutn chi.ra clap i.mg yêu cu ecia 
tinh hInh m&i. COng tàc dào tao,  bi dung l' lun chinh trj có mt chm di 
m&i. COng tác giáo dic chInh trj, tu nrângcho can b, clang vin chua thu&ng 
xuyên. Vic quãn [ báo chI, xuât bàn, nhât là Internet, mng xâ hi cOn lUng 
tUng, thiu chat chë. Vic phát huy vai trb cüa nhân dan, Mt trn T quc Vit 
Nam và các tO chüc chfnh trj - xä hi tham gia gOp ' xây dirng Dáng, xây d,rng 
chinh quyën chua thuOng xuyên; vic giám sat tu duOng, rèn luyn dao  drc, 16i 
sOng cUa nguOi drng dãu, can b chU chM và can b, clang viên mt s noi cOn 
thiêu quan tam. Mt sO da phuang chua chi dao  quyêt liit dê giài quyêt các 
diem "nOng", vi vic phi:rc tp gay bi:rc xUc trong nhân dan. 

Ban ChAp hânh Trung wing Dàng kh&ng djnh, nh0ng han ch& khuyt dim 
nôu trên cO nguyen nhãn khách quan và chU quan, nhmig chU yu là nguyen 
nhân chU quan: (I) Nguyen nhân sãu xa, chU yk là mt b ph.n can b, clang 
viên, can b lãnh dao,  quan l' chua nh.n thi'rc dày dU, san sAc, toàn din v tm 
quan tr9ng cUa cOng tác xãy drng, chinh dOn Dãng; thiêu tu du0ng, rèn luyn, 
1p tri.r&ng tu ru&ng khOng vrng yang; mt s It sa vào chU nghia Ca nhân, ich 
k, hçp hOi, bj cam d b&i Igi ich vt chat, thirc dvng, tham vçng quyn hrc, coi 
ththmg ky lut, k cuang. (2) Mt s6 cap ui', t chire dãng, ngu&i drng du 
chua dánh giá dUng, chua nhn din dÀy dU mirc do suy thoái, "tir din bin", 



16.NN4DCTBN 21 

"tr chuyén hoá' tii dja phuong, co quan, don vi do mmnh lânh dao,  quãn I; 
chira thrc sr guo'ng mu trong thirc hin Nghj quyt, chua có bin pháp dü 
manh d làni chuyên biên thrc chat tInh hInh a dja phuong, Co quan, don vj, 
con th dng, né tránh, trông ch vào sr chi do, huâng dn cüa cp trên. 
(3) Mt s cp us', to chrc dàng chua thrc hin nghiêm các nguyen tic, quy 
djnh cila Dáng, nht là nguyen thc tp trung dan chü, ti1 phé bmnh và phê bInh; 
có ncyi cOn mat doân kêt nôi bô, cO biêu hin cic b, "lvi ich nhóm". KhOng It 
can b, dãng viên cOn thô a, vô cam, chua thang than dâu tranh vâi nhthig biêu 
hin suy thoái, "tsr din bi n l ,  "t1r chuyên hoá trong ni bG. 

Ban Chap hành Trung ucing Dã.ng cho ring, tir thirc tin th%rc hiên Nghi 
quyM, cO the rot ra 5 bâi h9c kinh nghim sâu sac: ('1) Vai trô lânh dçzo, chi dao 
thu&ng xuyén, quyêt !it, kiên quyêt, kiên trI cüa Ban Chap hành Trung iiang 
Dãng, Bô ChInh tn, Ban BI thu, các cap us', to chrc dàng, nhát là dng chI Tng 
BI thu vã ngthi d&ng du các cp; sr doàn kêt thông nhãt trong toàn f)ãng có 
nghia quyêt djnh dê th.rc hin thang lcii Nghj quyêt. (2) Chü trztoiig thing dan 
cza l'sfgh/ quyér së tao ditqc sw thông nhât ye nhán thz'c, hành dông trong toàn 
Dãng, h thng chinh trj Va nhân dan; dông thai, dày m?nh  tong kt thixc tin, 
nghién cfru 1 lun, cung cap kjp thai co sâ khoa h9c cho vic ho?ch djnh 
th.rmg lOi, chO tnicmg cOa Dãng, pháp Iut cia Nhâ nuâc. (3d) Phái thá'm nhudn 
sáu sc quan diem Cong tác cOn b là nhim vy "then chôr" cia cOng tác xáy 
dtng DOng, là n/iOn i quylt dIn/i  sr than/i bqi cza cOch mçzng, tp trung xây 
dirng di ngQ can b các cp, nith là can b cap chiên lucic, nguäi diirng d.0 có 
dO phm chat, nng lrc Va uy tIn, ngang tarn nhim Vp. (4) XOc dfnh  ding trQng 
tOrn, trQng diem se rçio dç51 ph0 trong thcc hin Ngh( quyêt; két hcTp hài hoà giUa 
"xây" và "chng". kiCn quyt xü l nghiêm các truYng hçip suy thoái c1 t?o  s,r 
chuyên biên rO net trong thrc hin Nghj quyêt. (5,) Phdi rhtc st phOt huy dOn 
chi', dta vào n/iOn dOn dé xOy drng, chinh dOn DOng. 

Ban Chp hành Trung ucing Dàng thng nhAt dánh giá, thai gian tâi, nhing 
nguy co ma Dãng chi ra vn ton ti, cô mt cOn gay gãt hon; tham nhüng, tiéu 
crc, suy thoái. "ni din bin", "tr chuyn hoá" trong ni b, sr chng phá cüa 
các th luc thu djch cOn din bién phüc tp dOi hOi các cp us', t chirc dãng 
phãi c1c bit coi tr9ng và dy mnh toàn din cOng tác xây dvng,  chinh dn 
Dãng và ht thng chmnh tr. Trong do, can tap trung lãnh do, chi dao  thirc hin 
dông b các m.1c tiêu, nhim vii, giài pháp chü yêu sau: 

1. Myc tiêu: Tang cuing xay drng, chinh dn f)ãng, nâng cao näng lc 
Iãnh d?o,  näng ltrc cm quyn, sirc chiCn dáu cüa Dáng; xáy dung Dàng và h 
thng chinh trl that sr vng yang v chInh tn, tu tu&ig; thng nhAt cao v chI, 

hàrth dng; trong sch v d?o  dirc, Mi sOng; chat chê ye t chüc; gan bó mt 
thiêt vâi nhân dan, dü si'rc lành do dua dat nuOc ta vlrçTt qua mi khO khän, 
ngày càng phát tnin. Toàn Bang vâ h th6ng chinh trj kiên quy& du tranh, 
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ngãn chàn, dy 11, xCr 1 nghiêm can b, dàng viên suy thoái, "tij diên biên", 
ti,.r chuyn hoá', thra vao nhân dan d xây dirng Dãng Va h thng chInhtrj 

trong sch, vCrrig mnh, gop phn xây dirng và bâo v To quOc, nâng cao niêm 

tin cCia nhãn dan d61 vi Dãng, Nhà nirâc, chê d xa hi chCi nghia. 

2. Nhim 'i và giãi phãp chü yu 

Ban Chap hành Trung uo'ng Dáng thong nhât cao phãi tiên hãnh dông b 

và quyt lit han nCra 4 nhóm nhim vi, giài pháp cIa Ngh quyêt Trung i.rang 4 

khoá XII dã d ra; dng thai bô sung nhân mnh them 2 nhóm nhim vi,i, giâi 

pháp là: Xay drng di ngü can b các cdp, nhát là cap chién luçrc và ngzth 

dtng du th phdm chdt, nãng htc và uy tin, ngang torn nhiqm vy; Kiên quyet, 

kiên trI ddu tranh p/iông, chdng tharn nhing, tiêu c:c, xi 1j5 nghiêrn can bç5 sai 

pharn. NQi dung các nhóm nhim vi, giâi pháp trén cn ducic cp nh.t, b sung 

dy dci, sãu sc han n€a nhtrng vn d mâi ma thirc tin dat  ra, g&n vi Nghj 

quyt Di hi XIII cüa Dàng, t chrc dçit sinh hot chinh trj sâu rng d dáp 

img yéu cu dy manh,  nâng cao chat luçing cOng tác xây thing, chinh d6n Dàng 

trong tInh hInh niii nhu sau: 

(I) Xay dmg, chinh dtn Dáng phâi g&n vâi xây dirng h thng chmnh tr, 

phm vi thrc hin khOrig chi di vri t chic dàng, can b, dãng viôn ma con là 
Ca các co quan nba ntthc và di ng cong chCrc, viên chirc Mat  trn T quc, các 
t chüc chinE tr - xâ hôi vã thành viên, doàn viên, hi viên cCia các t chic nay. 

(2) Nhn din rO han, day clü han và co h thong các biéu hin suy thoái v 
tir tu&ng chmnh tn, dao dtrc, itñ sng, biu hin "tsr din bin", chuyn hoá" 
trong ni b phi hp vii tinh hlnh, b6i cành m&i. 

(3) Bào dam hài hoâ giQa 'xãy" và "chng"; xây là nhim vi ca bàn, chin 

luçic, !âu dài; chng là nhim vv quan tr9ng, cp bach. 

(4) KhOng chi ngá.n chan, day 1i ma phái thU dng tiên cOng, dâu tranh 
kién quyt xu l nghiëm t chrc, cá nhân cô bi&u hin suy thoái, tr din bi&f', 
"tr chuyn hoá". 

(5) Kh&ng djnh phOng, chng tham nhQng gn lin vâi phOng, chng tieu 

crc vi ni dung chinh là phOng, chng suy thoái v ttr tuâng chinh trl, do dUc, 
lôisông. 

(6) Tang cthng trách nhim nêu gi.rong cCia can b, dáng viên, nht là 
ngu&i dUng dâu, can b lanE do, quãn l', can b chUc vti càng cao càng phãi 
guong m&u; kiên quyt chng chU nghia cá nhãn, neu cao ' thUc tr giác, tu 
duang, rén luyn cOa can b, dàng viên; dê cao tinh thAn tr phé binh và phê bInh. 
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Ban Chp hânh Trung ucYng Dãng thông nht can tp trung thxc hin các 
nhóm nhirn vy, giâi pháp chü yêu sau day: 

2.1. Tiip tuc do! miii, náng coo chtt lirçrng cOng tác chInh lrj, tw tuóng, 
trphê blnh và phê bInh 

Mu dit sin/i Iiort chInh trj sáu rç5ng d quán trit sâu sc Kt 1u.n cüa Ban 
Chp hành Trung llo'ng Dàng ye tiêp tyc day manh, tao bithc dt phá mâi trong 
thirc hin Ngh quyêt Trung uong 4, khãng dnh trách nhirn, quyét tam mâi cüa 
tmg cp us', to chtrc dàng, cCia mi can b, clang viên, nhât là ngl.r&i drng du, 
can b lânh dao,  quãn 1' các cp. 

DOy mqnh cong tOc nghiOn czu l lun, tdng kAt thwc ttén cOng cuc ci 
mäi cüa Dãng dê tip tyc vn diing và phát triên sang tao  chü nghia Mac - Lenin, 
tii tuông H ChI Minh phü hcp vâi thrc tiOn Vit Nam. Dôi mâi can ban, toàn 
din vâ nãng cao chat liryng cong tác dào tao,  bi di.rong 1' lun chInh tr; quy 
dinh cu th& tiCu chuin, dM tucmg và phãn cap dào tao  l' lun chInh trj. Thuäng 
xuyên cp nht kiên thirc mri ye l lun, k5 nãng lãnh dao,  quãn l cho dôi 
ngü can b, trlrâc ht là can b cp chin luqc, can b 1ãITh dao, quãn l' cac cp. 

Tço sw chuyên bin tic/i c,'c v nhn thrc và hành d$ng trong vic thic 
hin Clii th/ s 05-CT/TW ye "Dày manh  h9c tp và lam theo tu tu&ng, do di.rc, 
phong cách H ChI Minh" gãn v&i thirc hin Nghj quyêt Trung t.rong 4; chü 
tr9ng vic nêu guong vâ lam theo" Bác bang vic lam cy the, thit thc, phii 
hcrp chrc trách, nhim vl,i ducc giao, gOp phân tao  sir lan ba manh me trong 
xàhi, 

TOng cw&ng trách nhirn và sw cIu d5ng cia Ban Chi dqo bOo v nén tOng 
tir twfrng cza DOng, dOu tranh phOn bác các quan diem sai trái, this d/ch cOc 
cO'p, các Ca quan chrc nang, báo chI, can b, clang viên và nhân dan trong vic 
bâo v nn tang tu nthng cCa Dâng, du tranh, phãn bác tn,rc din, sc ben, hiu 
qua vâi các quan dim sai trái cüa các the hrc thii djch, phãn dng, ph.n tCr bt 
man, ca hi chInh tr. Thurng xuyên djnh huàng hoat  dng cüa các co quan báo 
chI, xut bàn; quàn l' chat chê thông tin trên Internet, mang xâ hôi; xü l 
nghiêm di vâi co quan báo chI, phOng viên dang tái thông tin chua drçrc xác 
mirth, kim chtrng, khOng cO Co sâ, can cCr, gay ânh huâng khOng tt dn thr 
1u.n xã hi. 

Tiép tyc di miii cOng tOc giOo dyc chinh t,, tu' tu'à'ng cüa cAp us', chi b 
d& vai can b, dãng viên. Nãng cao süc chiên dâu, chat hrcmg sinh hoat chi bO, 
clang b, sinh heat cAp u$', chAt h.rqng kiém diem và gcri kim dim, nhAt là dM 
v&i can bô, clang vién có biu hin suy thoái, "tsr din bin", "tsr chuyn hoá". 
Chü dng nAm chAc tInh hInh, du báo dUng, dlnh  hithng chinh xác, xü l dUng 
dan, kp th0i các van d tu tu&ng trong Dàng và xâ hi. 
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Náng cao nhán thzc, trcIch nhiém, tr giác han/i dc5ng cza ngztài dzng dáu, 
can b(5 lan/i dao, quán l và mi can b, dãng viên trong vic nhn din các biêu 
hiên suy thoái, 'ttir din bin1t,  tr chuyn hoá". Nghién c1ru, huthig dn cách thirc 
nhn din các biêu hin, bin pháp phông ng1ra, khc phic, day lüi tmnh trng 
suy thoái, "tr din bin', "tir chuyn hoá' trong ni b phü hçrp vOi trng di 
ttxçing dàng viên. 

T2p trung xay drng Dáng v dio thc; nghien ciru, hoàn thin chun mrc 
dao drc cách mng cüa can b, dãng viên, lam cho môi can b, dâng viên, nhât 
là nguäi drng du, can bô liinh do, quãn l' nhn thCrc sâu sAc hcin trách nhim 
cüa mInh truOc Dàng, tnrâc nhân dan; khôrig bj cm d bâi quyn lirc, vt chAt; 
giQ gIn li sng trong sang, lành manh, dt lcii ich chung, lci Ich quôc gia, dan 
tôc len trên lçxi ich cá nhân. 

Tang czthng trách nhim nêu guong cüa can bQ lãnh do, quân l', ngui 
drng du và can b, dáng viên, yCu cAu can b chi'xc vi,i càng cao phâi càng 
guoiig mu. CAp trCn Va ngi.thi dlrng du phài thc si,r lam guoiig cho cAp duâi 
và nhãn dan trong vu dung, rén luyn phAm chAt, do dirc, i6 sng. M& can 
bô, dãng viên phãi nêu cao thüc tçr giác tu dufmg, rèn luyn do dlrc, tinh than 
pM bInh Va tir phê bInh trong ni b, có bin pháp dC phông ngra và khAc phc 
khuyt dim, hn ch; kiën quyt khAc phiic tInh trng n nang, né trãnh, ngi 
va chrn, "dT hoà, vi qu, chay theo thành tIch, dan giãn, hmnh thlrc trong kim 
dim tr pM bInh Va phê birth. 

K/p th&i p/iät hin, biu thtcmg, k/ien thzthng, nhán rç3ng nhüng mO hInh, 
din hinh tat, có hành dng nêu gucrng, to src lan toà trong Bang và xã hi. 
Phát huy vai trà giãrn sal. cUa Mt trn To quc, các th chlrc chinh trj - xa hi, ca 
quan báo chi ye thrc hin trách nhim nêu gucmg cüa can bQ, dàng vien. 

2.2. Tp Irung xây drng di nga can b3 cdc cp, nhaAt  là cp chieAn luTic 
vâ ngwài düiig dâu 

Thrc hiçn nghiétn nguyen tcc Dâng thong nhdr ldnh dçio cong tác can bç5 
và qudn ly d5i ngü can b, cong tác can b phâi thirc si,r là khâu then chat trong 
cong tác xây di.rng Dãng; xây dimg di ngQ can b các cap, nhât là can b cap 
chiên luçic dU phâm chAt, näng li,rc và uy tin ngang t.m nhim vv dáp 1mg yêu 
cu ca giai don mái. 

Nãng cao chAt kr9'ng di ngQ can b các cAp, nhAt là can b cAp chin hrqc, 
ngtrôi dirng dãu. Xãy dxng di ngü can b chuyên nghip, chAt ltrg cao, co 
cãu, so lucing hçrp l, cO khá nang lam vic trong mOi tru&ng quc tê gAn vói vj 
trI vic lam, chirc danh lãnh d?o  theo các nhóm: Can bô chin lucic; can b lãnh 
dao, quãn l a Trung umig, dja phi.rang; can b lãnh dao,  chi huy quan di, cOng 
an; can b khoa hçc, chuyên gia; can b quãn l doanh nghip nhà nuôc; can b 
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nU, can b tré, can b dan tc thiêu s. Kjp th&i bi duOiig nhüng vn d m&i v 
1' 1un, kiên thrc, k nàng quân tr, kinh nghim xr 1 tInh hung trong thc 
tin cho di ngU can b lãnh d?o,  quan 1. 

Thrc hin nghiêm nguyen tc cza Dáng trong cong tác can bç5, nh& là 
nguyen tc tcip trung dOn chn'j; kt hcip chat the trách nhim cüa ngu&i dtrng du 
v&i cp us', th chüc dâng, tp the lãnh do cüa ca quan, don vj; báo dam ding 
quy trmnh, quy dinh, cong tam, khách quan, chat chE, th.n trong trong trng khâu 
cüa cOng tác can b), khOng d l9t ngtthi không di tiéu chu.n, diu kiên, có biu 
hiên co hi chmnh tr, tham v9ng quyên 1rc vâo di ngü can b lãnh do, quãn 1 
các cp; kjp thi thâm tra, xác minh, kM 1un tiêu chun chInh trj cüa can bô. 
Kiên quyM phàng, chSng biu hin be phái, "1ci Ich nhórn" và in dung Internet, 
mang xã hi d xuyên tac  sr that, kich dng, gay ri, chia rë lam mt doân kM 
nôib. 

i'hiic hin chi trtrong thI diem mt so mô hIab: Ngtr&i drng du gi&i thiu 
v&i cp có thrn quyn d bu ctr, b nhim cp phó; bi thu cp u' g161 thiu d 
b.0 u' viên thu&ng vit và chju trãch nhim v vic gii thiu; giao quyn cho 
nguO'i dirng diu b nhirn, min nhim dôi v&i cap truâng cAp du&i trçrc tip và 
chlu trách nhim v qu)4t djnh cüa rninh. 

Dôi mOi ccr ch dánh giá can b bào dam xuyên suM, lien tuc, da chiu, có 
tiêu chI, thông qua san phAm ci th& chAt h.rig, hiu qua thirrc hin chirc trách, 
nhim vi d.rçrc giao. Gtn dánh giá cá nhân v&i tp the, kM qua thirc hin nhim 
vu cüa da phuoiig, c quan, don vj. Kp thi min nhim, cho tr chrc, thay th 
can b nang hrc han ch& uy tin thp, sal pham khOng ch hM nhim ks', hk thai 
han b nhirn, hM tui cong tác. 

Xdy dzriig cc' chl phOt hin, lca chçn, trQng dung nhán tài, can br5 cO nang 
htc ndi trói, can bô trê dC dào tao, b sung can bQ giOi cho Dàng. Di mói c 
ch& chInh sách tao  dng 1irc cho can b phAn dAu, rèn luyn, toàn tam, toãn vi 
cOng vic, nhAt là chInh sách tin itrong, khen thuâng, dào to, tuyn diing, b 
nhiêm...; co ch, chInh sách di v&i mt s chrc danh can b lãnh do, quán l' 
trong các ci quan có v tn trçng yu cia h thông chinh tr. 

Di m&i cong tác quy hogch can bçä ldnh dao, quán l các c4r,  nhiêm k5' 
2025 - 2030 và nhirn k' tip theo, báo dam tInh kê thra, n dinh, di mâi và 
phát triên, nãng cao chAt lucnng, có so lung, co cAu hgp 1', bào dam sr lãnh dao 
toàn din cüa Dàng. Tip tyc dOi mri cong tác luãn chuyen can b lãnh dao, 
quan l các cAp, báo dam su can dôi, hal boa giüa luãn chuyn can b v&i phát 
trin ngun can b t?i  ch& khãc phiic tInh trng khép kin trong cong tác can b. 
Tip ti,ic thçrc hin có hiu qua chü truong bô tn chtc danh lãnh dao chü chM 
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không phái là ngtthi dja phuong. Dày manh  phân cp phân quyén ye cong tác 
can b; dng th&i, thu&ng xuyên kiêm tra, giám sat, chin chinh, xcr 1' kjp th&i 

sal pham trong cong tác can b. 

2.3. Tip (rung hoàn (hin c0c/li, chinh sdch 

Tip t1c râ soát, sCra d6i, ban hành mdi, hoàn thin Co ch, chinh sách 

nhm tao dng hic phn du, xây drng di ngQ can b các cAp dép üng yeu cAu 
cüa giai doan m&i, dng th&i, sit chat k' 1u.t, k' cuong trong cong tác can b, 
cong tác quán l can b. 

Tp trung srta dói, hoàrz thién các ca chê: Cong khai, minh bach  tiêu 
chuAn, quy trInh, th: tVc,  hO so nhân sr; dánh giá, quy hoach, luân chuyn, bô 
nhim, giâi thiu can b irng cr, min nhim, tü chirc; phân cAp quàn 1 can b, 
CO co chê quárl 1' phiii hop dOi vyi can b, dng viên lam vic trong linh vrc dc 
thi, can b, dáng viên di nghiên c1ru, h9c tap,  lao dng, cOng tác i nu&c ngoài; 
cOng tac bo v chInh tr ni b; kiêm soát quyn lxc, chng chy chi'rc, chay 
quyn. Kjp thôi ban hành van bàn pháp Iut phCi hop, dông b nhäm th ch chü 
trucrng cüa Dáng v cOng tác cAn bQ và quán l' can b. 

Tié'p tuc rà sotht, sza di, bd sung cci ch, chInh sách thrc hin Nghj quyt 
Trung .rang 4; tp trung kim tra, giám sat, kim soAt vic th%rc thi quyên lTc 

cia ngu&i CO chrc Co quyCn; phAr djnh rO thm quyn, trách nhirn tp th& cá 
nhãn trong th,ic hitn chtrc trách, nhim vçi ducic giao. Kiên quyêt sang I9c, x1r 1) 
cAn b, dAng viên lam vic kern hiu quA, khOng hoàn thành nhim vu, thiu tu 
du&ng, rèn luyn phAm chAt dao  drc; có ch tài th l' nghiêm hành vi vi pham. 

Nghiên ci'cu, ban hành các ccr cM, quy d(nh v: ThAm quyn, trách nhim 
cüa nguôi drng du trong cong tAc can b vA quAn l' can b; xi:r 1' tp th, Ca 

nhân suy thoAi nghiêrn tr9ng v iii tu&ng chInh trj, dao  drc, Ii sng, Co Ru nOi, 
viêc lam biu hiën Th,r din bin", "r chuyên hoá"; co ch bAo v, khuyn khIch 
nhân dan phAn Anh, t giAc và tich c,rc dAu tranh phOng, chông suy thoái, utll  

din bin", "tr chuyên hoá" trong cAn bô, dAng viên; thãrn do du lu.n xã hi và 
dAnh giá sr hài lông cüa ngtrOi dan; dAy manh  cAi cách hành chmnh trong Dàng; 
th&m quyn t?rn  dInh chi cong tAc cüa ngu&i dmg dAu d6i v&i can b cAp dui 
d kim tra khi cO dAu hiu vi pharn; quAn l' vic 1p  và sCr ding trang thông tin 
diên t1r cA nhân cüa can b, dAng viën trên Internet, mng xa hQi. 

Xáy drng Va thtc hin có hiu qua các chmnh sthch tao diu kin cho can b 
thrc hin chirc trAch, nhirn vv ducic giao CO hiu quA, toàn tam, toàn v&i cong 
viêc: ChO truong khuyên khIch vA bAo v can b näng dng, sang tao  vi lçyi ich 
chung; cAi cách chinh sAch tin hicung, khen thuOng gn v&i vl tn vic lAm, chirc 
danh, chüc vu, hiu quA cOng tác, diêu kin phAt triên kinh t - x hi vA ngun 
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h,rc cia &t nithc. Dng th&i, Co chInh sách trçng dvng,  phát triôn vào v tn lânh 
do, quán 1 di vài can bQ cO bàn linh, näng 1rc nôi tri; khuyn khfch can b 
lam vic trong 1mb vie, da bàn dc thü, phrc t?p,  tr9ng yêU. 

Tié'p tuc rà soát, bd sung và hoàn thin pháp lut v các linh vrc quai 
tr9ng trong phAt tnin kinh t - xã hi, nht là cac quy djnh ye kim soát quyEn 
lc, trách nhim giãi trInh trong quán l', si dpng dat dai, tài nguyen, khoáng 
san, ngãn sách, tài san công, vn du tu công, cô phn hoá doanh nghip nha 
nuâc.,. nhm phàng ngra, du tranh, ngãn chn CO hiu qua tmnh tr4ng tham 
nhüng, lang phi, tiëu cue. 

2.4. TOng cir&ng Cong tác kiêm tra, giám sdt, kj3 1ut dOng 

Tiêp tic xy dirng, hoàn thin các quy dinh,  quy ch nhm giu nghiêm k 
luãt, k cuong, nãng cao cht luccng, hiu hrc, hiu qua cong tác kim tra, giám 
sat. Tp trung kiêm tra, giám sat to chirc dàng, nguôi th'mg du, can b chü cht 
a nhrng linh vi,ic, dja bàn, vj tn Cong tác dê xày ra vi phrn, ITnh virc d xãy ra 
tham nhüng, tiCu c'sc, nhtr: TO chüc can b, quãn l sr dung dat dai, tài nguyen, 
tài chmnh, tài san côrig, dãu tu cOng..; trip trung giài quyêt dirt dim nh&ng vi 
vic tn d9ng, kéo dài. nôi cm, brc xüc, du 1un can b, dáng viên và than dan 
quaii tam. 

Tang cuang giárn sat chuyên d thirc hin Nghj quyt Trung uong 4 di 
vâi các u chirc, cá nhan CO biu hin suy thoái ye tu tu&ng chInh trj, dao due, 
1i sng; CO läi nOi, vic lam biu hin "ttr din bin", 'tir chuyn hoá" d ngãn 
chän nr xa, giãi quyt nr sórn, khOng d vi phm nhO tIch tç thành sai phm kin. 
Chii tr9ng kim tra, giám sat vic t'r phê bmnh và phé bInh, thuc hiên trách 
nhim néu guong và vic khc phic khuyêt diem ca tp th, cá nhân. 

Kien quyêt dâu tranh, xu l nghiêm nhng can b, dang viên có dng ca 

sai trái, tu nr&ng cic b, be phái, "lci Ich nhOm, suy thoái yE tutuông chInh trj, 
do dirc, lOi sOng, cO biCu hin "ti din biênN,  "tir chuyên hoá", vi phm nhUng 
diEu dãng viên khOng duçic lam ngay tai  ca sâ, chi b; khOng d sr vic kéo,dâi, 
né tránh, "dun day" len cp trCn. 

2.5. Kiên quyeAt,  kiên fri ttiu (ran/i p/:àng, chông (ham nhüng, tieu crc; 
xii Ifl nghiêm cOn b f5 vi phim 

N'àng cao nh.n thrc, trách nhim cp uS', to chüc dãng, can b, dâng vien 
dOi vâi cOng tác phOng, chông thani nhüng, tiéu clrc; chi trQng quán trit ni 
dung tiCu crc dugc bO sung trong cOng tác phông, chOng tham nhüng, tiêu cijc. 
Tiêp tVc  rà soát, süa dOi, bO sung, hoãn thin h thông pháp lut ye cong tác 
phông, chOng tham nhüng, tiêu crc; xây dirng co ch kiêm soãt quyEn lc trong 
cOng tc kiêm tra, thanb tra, kiém toán, diêu tra, truy tO, xét xi. 
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Kiên quyt du tranh, ngãn chin, dy liii tham nhüng, lang phi, tiêu crc v&i 
quy& tam chInh tr cao han, hành dng rnanh me và hiu qua han. Day mnh, 
nâng cao hiçu qua cong tác pht hin, xtr I' tham nhüng, tiêu cc ti dja 
phuong, co s; xCr 1' nghiérn minh, kjp thai, không cO vUng cam, không cO 
ngoi l nhQng hành vi tham nhüng, lang phi, tiêu cc và bao che, dung tüng, 
tiêp tay cho tham nhQng, lang phi, tiêu c%rc. 

Dy nhanh tin dO xac minh, diu tra, truy t6, xét xü cac vi an, xtr 1 cac 
vv vic lien quan dn tharn nhüng kinh t nghiêm tr9ng, phirc tap, dir lun xã 
hi quan tam, nhât là nhUng V11 an, vv vic do Ban Chi d?o  Trung .rong ye 

phóng, chOng tham nhüng, tiêu crc theo dOi, chi dao.  COng tác thanh tra, kiêni 
toán phài tp trung vâo nhthg linh vic dê phát sinh tham nhUng, tiêu cvc;  kjp 
thèl chuyên co quan diêu tra xü l các hành vi có du hiu ti phm. Chi tr9ng 
phOng, chng tham nhflng, lang phi, tiêu crc ngay trong cd quan phèng, chOng 
tham nhflng; ngãn chãn, xCr l nghiêm tmnh trang nhüng nhiu, tiêu crc, gay 
phiên ha cho ngu&i dan, doanh nghip trong qua trinh giài quy& cong vic. 

Phát huy vai trô cOa co quan báo chi trong du tranh phèng, chng suy 
thoái tu tuong chinh t.rj, do dtrc, 16i sOng, "t1r din biên", "tir chuyên hoá. Néu 
cao trách nhim ngu&i drng diu trong cong tác du tranli phông, chông tham 
nhüng, lang phi, tiCu crc; thrc hin nghiêm các quy djnh cOng khai, minh bach 
ye quy hoch, kê hoch sr diing dat, dnh giá dat, du thâu hra ch9n nhà thâu, 
kê khai, xác niinh tài san, quàn l>'  v6n dâu tu công, tài sin cOng... U' ban kiêm 
tra các cap thu6ng xuyên kiêrn soát tãi sin, thu nhp cüa can b theo phân cap, 
thâm quyCn quin l; kp thè'i phát hin, chân chinh, xi l khuyêt diem, vi phm. 

2.6. P/zát /zuy Va! trb, trách n/zim cáa các co quaz dan cfr, Mt lrn To 
quôc Vit Nam, các to chIrc chIn/i trj - xã /z3i pa nhân dan 

Tiêp ndng cco chat lu-Qng, hiu qua hoQt ç5ng giám sdt cza Quôc hç51 
và H5i dOng nhdri dan các cap; giám sat và phin bin xa hi cüa Mat  trn T6 
quôc \'it Nam vi các 10 chüc chinh trj - xa hi; phát huy vai tró giám sat cüa 
nhân dan; gOp phàn din tranh ngan chn, day lüi tInh trang suy thoái, t'tr din 
bin", "t'r chuyên hoá" trong ni b, du tranh phóng, ch6ng tham nhüng, lang 
phi, tiêu circ. 

Dôi môi, nâng cao hiu cjui côngtác dan van cia h th6ng chInh trl,  nht là 
cOng tác dan vn chinh quyên cac cap. To btx&c chuyên biên thrc chAt han 
trong giám sat cila nhân dan dOi vOi vic tu dt.rng, rèn luyn, do dfrc, 161 s6n 
cüa ngui dng din, can b chü chOt vi can b, ding viên. Tip tic ri soát, bO 
sung co' chê "Dta vào n/lan dan dé xáy dtrng  FJdng, h thong chInh trj ti-ong 
sgch, vfrng rnçnh". Trong bO nhirn, gioi thiu can b rng cü, khi có dulun 
cüa nhin din thI cap u ding phâi lang nghe, xem xét, th l. CO co ché, t?o 
diêu kiin  thuin ly'i cho nhân dan trt1c tiêp phin ánh, gop ' vài cap u' ding ye 

cOng tic cm b. 
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Nuäi thrng dãu cap u, chInh quyn các cp phãi thrc hin n.hiêm quy 
dnh tiêp dan cüa Dàng, Nhã nu&c, kjp th&i chi do giài quyt các van dê nhân 
dan phân ánh, büc xtic lien quan den can b, dàng viên. Quy djnh rö trách 
nhiCm cia ngixäi dtrng dâu trong vic chi do giãi quyet, xr 1 can b, dàng viên 
Co biu hin suy thoái, "tr din biên", "tsr chuyen hoá" do nhân dan phát hin, 
phán anh. Ttp trung chi dio xCr l drt dim dcrn, thu khiêu ni, to cáo cüa nhân 
dan, các vvic nghiém trpng, gay birc xi1c trong xã hi, gop phãn cüng cô và 
nâng cao niém tin ctia ahán dan dOi vói Dâng vâ chinh quyn. 

Ban Chtp hành Trung ucing Dãng giao cho B Chinh trj, can ct'r y  kin 
tháo luãn ca Ban Chap hãnh Trung uorig Dãng, Báo cáo tiêp thu, giài trInh cUa 
Bô ChInh trj dë bô sung, hoàn chinh Két 1un và chi do vic ban hành, to chüc 
thi.rc hin. 

iii-. 'yE QIJY D11'H NHUG DIEU DANG VIEN JUTONC DiX(C LAM 

Ban Chap hành Trung i.icrng Dáng thông nh nhn djnh, qua 10 nãm thijc 
hién Quy djnh s 47-QD/TW, ngày 01/11/2011 cüa Ban Chap hành Trung uo'ng 
Dáng khoá Xl v nhQiig diu dãng viên không duçic lam dä gop phân khc phi,ic 
kjp thyi nhüng hn ch, yu kern trong thirc hin Cuang linh chinh tr, Diu 1 
Dãng, nghj quyCt, chi thj, quy djnh ciia Bang, HiCn pháp và chinh sách, pháp 
1ut cüa Nhà nithc; dáp Crng yCu câu quãn l', giáo dc, rèn 1uyn, tu duông 
phm chat dio drc, lôi sOng, trách nhim nêu guong cüa dàng viên; ch.n chinh 
tác phong, l 1i lam v ic; ngãn chn tmnh trng suy thoái ye tu wang chinii trj, 
dio drc, lôi sng, nhCrng biu hin "tsr din bin", 'tv chuyn hoá". Quy djnh là 
can cr, ca sä quan tr9ng dé kiêm tra, giám sat, xem xét, xir 1 các vi phm cüa 
can b, dáng viCn vi phim, to si,r chuyên biên ye nhn thirc Va hành dng cüa 
can b, dàng viën trong th?yi gian qua. 

Ban Chp hành Trung ucing Bang dã th6ng nhât rat cao cn thit phãi ban 
hành Quy dnh mOi thay the Quy dnh s 47 cüa Ban Chp hành Trung .rang 
Bang khoá Xl d dáp &ng yêu cu nhim vi cüa cong tác xãy dmg, chinh d6n 
Bang trong tin.h hInh mai theo tinh than Nghj quyt Di hi XII, XIII cüa Bang; 
bão dam dng b, thng nht vài các nghj quyêt, quy dlnh  cüa Bang, chinh 
sách, pháp luat  cüa Nhã nuâc dã ban hành trong th?i gian qua, nh.t là các nghi 
quyêt Trung uang 4 khoá XI, XII, Két luan  cüa Trung uong khoá XIII v xây 
dimg, chinh dn Bang, v phOng, chng tham nhUng, tieu crc; cap nhât nhtng 
vn d phát sinh m&i dat  ra trong thvc tin tO chc thirc hin, däc bit là biu 
hin suy thoái tu trang chinh trj, d?o  dirc, l& s6ng, tiêu eve  cüa can bô, dãng vien. 

Dti tháo Quy dirth m&i giQ nguyen 19 Diêu nhu Quy djnh trtrâc, k thüa 
co bàn nhtrng ni dung cOn phi hqp, b sung mt s ni dung mai cho phü 
hçp. Ni dung süa dOi, bô sung là nh&ng van dé c& lôi quan tr9ng ye rèn 
luyn t'.r tu&ng chInh trl,  phãrn chat do dtrc, lOi song cüa can bQ, dàng vién theo 
tinh than Ngh quyCt Dti hi XII, XIII cüa Bang, cüa Hin pháp nãm 2013; 



    

iB.HN4OCT 

 

30 

nhUng ni dung mcii trong cãc ngh quy&t, chi thj, kt 1u.n, quy djnh cüa Dâng, 
chInE sách, pháp lut cia Nhà nurc dã ban hânh trong th&i gian qua, nhât là các 
nghj quyêt Trung uong 4 khoá XI, XII, Kêt lun cüa Trung uorig khoá XIII v 
xay drng, chinh dn Dãng, v phông, chông tham nhüng, tiêu crc. 

Ban Chp hành Trung uong Dàng thong nht cho rang, Quy djnh có tinh 
pháp quy cao, ni dung trng quy djnh phãi hêt sue cii the, chat chè, chInh xác, 
rô ni ham, rO hành vi, d hiu, d nh&, d th%rc hin, d kim tra, giám sat Va 
xü l' khi dáng viên vi phm. 

Ban Chap hãnh Trung uong Dâng giao B ChInh tr, can cir kin thâo 
Iun cüa Ban Chip hành Trung uong Dàng, Báo cáo tip thu, giâi trInh ca B 
Chmnh trj dê bô sung, hoãn chinh Quy dnh Va chi do vic ban hành, t6 chüc 
thic hin. 

IV- Ban Chp hành Trung uong Dâng dä cho kin, thông qua báo cáo 
nhtrng cong vic quan tr9ng Bô Chinh tr dã giài quyt tx sau Hi nghj Trung 
uong 3 dn Hi nghj Trung uog 4 vá các nhim vii trçng tam tr Hi nghj 
Trung i.rong 4 dn Hi nghj Trung uang 5. 

Ban Chp hành Trung uong Dãng kêu ggi toân Dãng, toàn dan, toàn quân 
tang cumg doàn kit, thng nhit chI và hành dng, n6 lrc phân dâu, vuçxt qua 
khó khãn, thãch thirc, thrc hin có hiu qua các Nghj quyêt, Két lun, Quy djnh 
cüa Hôi ngh ln thi'r tu Ban Chap hành Trung uong Dàng khoá XIII, các nhim 
V1çi phàng, chng djch Covid- 19 và phát trin kinh tê - xã hi, bào v vthig chic 
dc lip,  chü quyri lanE thO và an ninh qu6e gia, gop phãn th,ic hin th.ng lçii 
Nghj quyt Diii hi dii biu toàn qu6c ln thu Xlii cüa D.ng. 
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