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DIỄN VĂN KHAI MẠC 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN Qưốc 

LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 
ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc 
sáng ngày 26 tháng 01 năm 2021)

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị khách quý,
Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Hôm nay, trong không khí mùa Xuân, Đại hội 
đại biểu toQn quốc lần thíÉ XIII của Đảng Cộng sản 
Vi@t Nam khai mạc trọng thg tại Thủ đô Hà Nội. 
Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, 
đồng thdi là đội tiên phong của nhân dân lao động 
và của dân tộc Nam, đại biểu trung thành lợi 
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
của cả dân tộc.
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Thay m^t Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII, t6i nhiệt li@t 
chào mừng 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu 
đảng viên trong cả nước về dự Đại hội. Các đồng 
chí là những đảng viên ưu tú được bầu chọn, tiêu 
biểu cho trí tuệ, niềm tin, sự thống nhất ý chí, 
hành động, quyết tâm, khát vgng vươn lên và sức 
mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta.

Trong giờ phút trọng thS này, với lòng biết ơn 
vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưỏng nhớ 
Chủ tjch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, 
người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, 
Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa 
thế giới, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải 
phóng của các dân tộc thuộc địa và bị áp bức trên 
toàn thế giối. Đại hội chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ 
lòng biết ơn sâu sắc đốĩ vối các thS hệ cách mạng 
tiền bốĩ, với đồng chí, đồng bào đã cốíng hiến, hy 
sinh vì sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng 
dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội chúng ta nồng nhi@t chào mừng các 
đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mat 
trận Tổ quốc Vi@t Nam, các đồng chí lão thành 
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cách mạng, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng từ khóa III đến khóa VII, 
các Mẹ Vi@t Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, 
văn nghệ sĩ, chức sắc giáo và đại diện thế hệ 
trẻ đã đến dự Đại hội. Chúng ta nhi@t li@t hoan 
nghênh, chào mừng các vị đại sứ, đại biện, trưởng 
đại diện các tS chức quốc tế tqi Vi@t Nam đã đến dự 
phiên khai mạc trọng thể này.

Đại hội nhiệt li@t hoan nghênh, đánh giá cao và 
trân trọng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu không 
ngừng, tinh thần quyết tâm vượt qua khó khán, thử 
thách và ý chí, khát vgng vươn lên của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta, cùng các phong tthi đua 
yêu nước của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các 
ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã lập nhiều 
thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XIII và góp 
phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đóng 
góp quan trọng và trực tiếp vào thành công của 
Đại hội.

Đại hội trân trọng, Iihigt li@t hoan nghênh và 
chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách 
nhiệm và những đóng góp quý báu của các cấp ủy, 
tổ chức đảng, của toàn th6 cán bộ, đảng viên, của 
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đại biểu Quốc hội, Mgt trận Tổ quốc Nam, các 
tS chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các vị 
lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, cùng 
đông đảo nhân dân và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta 
ở nước ngoài cho công tác chuẩn bị và dự thảo các 
ván kiện Đại hội để thực sự là kết tinh của trí tuệ, 
tiêng nói và mem tin cua toàn th© nhan dan ta.

Thưa các đồng chí,

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bốì cảnh 
đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách 
thííc đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mói (ỉat ra 
cần phải giải quyết, từ tình hình quốc tế, khu vực 
dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến 
các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí 
hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu 
ngoạn mục của tiến bộ khoa học và công nghệ đang 
tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sốhg kinh tế - 
xã hội của đất nưốc ta cũng như toàn thế giới. 
Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn và 
đật nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, 
mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân t^c kết 
hợp với sức mạnh thòi đại, đẩy mạnh xây dựng 
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Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát 
triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục ti@u dân 
giàu, nưốc mạnh, dân chủ, công bằng, ván minh.

Đại hội được tS chức vào th6i điểm toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi 
nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được 
xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 
đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá 
toàn diện, tạ_o nhiều dấu ấn nổi bật; góp phần 
đậm những thành tiỊu to 16n, có ý nghĩa lịch sử 
của 35 nám đổi mổi; 30 nám thực hiện Cương lĩnh 
nám 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, 
phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Đồng thòi, chúng ta 
cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn 
chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua cho 
giai đoạn 5 nám tiếp theo, hiện thực hóa khát 
vọng phát triển đất nước Vigt Nam hùng cường, 
thịnh vượng vào nám 2045.

Trong bốĩ cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lốn 
đốì với TỔ quốc, đồng bào và dân t^c ta, không chỉ 
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trong giai đoạn 5 nám 2021 - 2025 mà cho cả 
những thap niên tới, cho những thế hệ tương lai 
của đất nước. Vổi quan điểm nhìn thẳng vào sự 
thật, nói đúng sự that, đổi mới, hội nhập và phát 
triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, 
đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tu tưởng Hồ Chí Minh và con đưòng mà 
Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đại hội có 
nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 
nám tiến hành công cuộc đổi mói; 30 nám thực 
hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 nám thực hiện 
Cương lĩnh bổ sung, phát triển nám 2011 và 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; 
đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xâ hội 5 nám 2021 - 2025, xác định mục ti@u, 
phương hướng đến nám 2030 và tầm nhìn phát 
triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thòi, Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện 
công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác 
định phương hưóng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong 
nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng; 
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đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 
gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất 
chính tĩị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, 
bản lĩnh và trí tu@ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng 
cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân 
dân giao phó trong những năm t6i.

Thưa các đồng chí,

Vối phương châm uĐoàn kết - Dân chủ - Kỷ 
cương - Sáng tqo - Phát triển,5, Đại hội XIII thể 
hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi t&i 
của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, ván minh.

Vối định hưống đúng đắn, khát vọng phát tri各n 
mạnh mẽ và quyết tam chính trị cao, toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành 
tiỊu phát triển mối vì một nư6c Việt Nam phồn 
vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các 
cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm 
nguyện của Chủ tjch Hồ Chí Minh vĩ đại và ưốc 
vọng của toàn dân tộc ta.
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Vối niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Doàn Chủ 
tịch Đại hội, t6i xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thiầ XIII của Đảng Cộng sản 

Nam.
Kính chúc các đồng chí đại biểu và các vị khách 

quý sức khỏe, hạnh phúc.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

12



BÁO CÁO CỦA BAN CHAP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII 

VỂ CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII 
CUA ĐẢNG

(Do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
Trưởng Tiểu ban Vàn kiện trình bày 

ngày 26 thắng 01 nầm 2021)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị khách quý,
Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng là một sự kiện chính tri trọng đại của Đảng 
ta, đất nước ta và dân t^c ta, có ý nghĩa đặc bigt 
quan trọng trong quá trinh tiếp tục đẩy mạnh toàn 
diện, đồng bộ công cuộc đổi mớị, hội nhập và phát 
triển của đất nước; cán bộ, đảng viên và nhân dân 
ta đang náo nức chờ mong, tin tuẻtog và dat nhiều 
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kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh 
mẽ, sáng SUOt cúa Đại hội.

Với chủ để: Tầng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 
khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý 
chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với 
sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, 
đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, 
ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trỗ 
thành nước phát triển, theo định hướng xã hội 
chủ nghĩã, Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ 
tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XII gắn vối việc đánh giá 35 nám tiến hành 
công cuộc đổi mới, 30 nám thực hiện Cương lĩnh 
nấm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, 
phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 2011 - 2020; đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 nám 2021 - 
2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, 
phương hướng đến nám 2030 (kỷ niệm 100 năm 
thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triầi đất nước 
đến nám 2045 (kỷ niệm 100 nầm thành lập nước
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Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Nam). Đây sẽ là những dấu 
mốc quan trọng trong quá trình phát triển của 
Đảng ta, dân tộc ta, đất nưóc ta, có ý nghĩa định 
hưống và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước 
trong thòi kỳ mối.

Thưa các đồng chí,

Toàn ván các Báo cáo đã được gửi đến các đại 
biểu tham dự Đại hội. Sau đây, thay mat Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII, t6i xin trình bày 
Báo cấo về các vản kiện trình Đại hội XIII của Đảng, 
tap trung vào một số vấn đề chung, cơ bản, có tính 
chất khái quát, làm rõ những nội dung chủ yếu và 
các điểm nhấn quan trọng để Đại hội xem xét, thảo 
luận, cho ý kiến quyết định.

I- VỂ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ CÁC VÁN KIỆN

Nhận thức rõ ý nghĩa và quan trọng của
Đại hội XIII, Bộ Chính tri Trung ương Đảng đã đề 
ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội XIII 
rất sốm. Ngay từ Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XII (tháng 10/2018) đã 
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quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị văn 
kiện và công tác nhân sự. Trong đó có 3 tiểu ban 
liên quan đến việc chuẩn bị các văn kiện: Tiểu ban 
Ván kiện do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban 
Kinh tế - Xã hội do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 
ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm 
Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng 
chí Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưỗng ban Tổ chức Trung ương 
làm Trưồng Tiểu ban. Để giúp việc cho các tiểu 
ban, Ban Bí thu đã quyết định thành lập các tS 
biên tap và bộ phận giúp việc. Sau khi được thành 
lập, dưối sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, các tiểu ban 
đã tích cực, khẩn trương xây dựng chương trinh, kế 
hoạch làm việc; tiến hành tS chức nghiên cứu lý 
luận, tSng kết thực tiễn và khảo sát thực tế. Trong 
hơn 2 năm qua, các tiểu ban đã phối hợp chặt chẽ 
vói các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ban, ngành ở 
Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương 
tS chức gần 60 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm và 
thành lập 50 đoàn đi khảo sát thực tế, làm việc, xin 
ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của 
Đảng và Nhà nước, tham vấn ý kiến các chuyên 
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gia; đã tS chức mQt số cuộc tga đàm với Ngân hàng 
Thế giối và một số tS chức quốc tế; đã tS chức 2 
đoàn đi khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm nước 
ngoài. Các cơ quan nghiên cứu lý luận, khoa học đã 
gửi khoảng 80 báo cáo tư vấn, báo cáo kiến nghị 
cho các tiểu ban. Nhiều đồng chí cán bộ lão thành, 
các nhà khoa học có tâm huyết cũng đã gửi thư, bài 
góp ý. Các báo cáo đã được nghiên cứu, chắt Igc, 
tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để đưa vào 
các dự thảo văn kiện.

Các tiểu ban đã tiến hành 20 phiên họp để 
thảo luận, thông qua Đề cương và các dự thảo văn 
kiện, đồng thdi thường xuyên có sự phối hợp giữa 
các tiểu ban, tẩ biên tap để bảo đảm sự thống nhất 
về nội dung giữa các văn kiện, trong đó Báo cáo 
chính tĩị là trung tâm. Bộ Chính trị đã họp nhiều 
lần để cho ý kiến hoàn thiện Đề cương và các dự 
thảo ván kiện trình xin ý kiến Ban Chấp hành 
Trung ương tại các Hội nghị Trung ương 10, 11, 
14 và 15.

Các dự thảo Báo cáo đã được chỉnh lý, sửa chữa 
nhiều lần (Báo cáo chính tĩị khoảng 30 lần) và được 
gửi xin ý kiến rộng rãi của các đại biểu Quốc hội, ủy 
ban Trung ương Mat trận Tổ quốc Vigt Nam, nhiều 
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tS chức, cơ quan, đoàn thể... Bộ Chính tĩị đã quyết 
định cho công bố công khai toàn văn các dự thảo 
Báo cáo trên các phương ti@n thông tin đại chúng 
để lắng nghe ý kiến rộng rãi của nhân dân. Đã có 
hàng triệu lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo các 
văn kiện và được tổng hợp gửi về Trung ương. Tổng 
hợp góp ý của đại hội đảng bộ các cấp từ cấp cơ sở 
đến các đảng bộ trực thuộc Trung ương, ý kiến của 
đại biểu Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc, các tS chức 
chính tĩị - xã hội, các đoàn thể quần chúng, của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân cả trong và ngoài nước 
(các ý kiến đóng góp được tSng hợp lại thành 1.410 
trang; báo cáo tSng hợp chung gần 200 trang).

Trong quá trình soạn thảo các văn kiện, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, 
vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng, cập nhật được sự 
thay đổi của tình hình, nhất là tác động của đại 
dịch Covid-19; vừa phát huy dân chủ rộng rãi, bảo 
đảm tính khoa học, kết tinh được trí tu@ của toàn 
Đảng, toàn. dân và toàn quân ta. Đặc biệt, đồng 
chí Tổng Bí thư, Chủ tjch nưốc, Trưởng Tiểu ban 
Ván kiện đã có nhiều bài viết, bài phát biểu rất 
quan trọng để chỉ đạo việc biên soạn các ván kiện 
trình Đại hội XIII của Đảng.

18



Có thể khẳng định, việc chuẩn bị dự thảo các 
ván kiện trình Đại hội XIII lần này đã được tiến 
hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, 
nhiều vòng, từng bưốc hoàn thiện, có nhiều đổi mói 
quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán 
triet sau sac nguyen t$c k@t hợp nhuan nhuyen 
giữa ỉý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, 
giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân 
chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là 
sản phẩm kết tinh trí tu@ của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta, thể hiện rõ sự thống nhất giữa uý 
Đảng, lòng Dan", hòa quyện cùng quyết t我m và ý 
chí phát triểĩi của dân t©c trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Nam xã 
hội chủ nghĩa. Các ý kiến, đề xuất tâm huyết, 
trách nhiệm, kết tinh trí tu@, ý chí và sức sáng tạo 
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã được 
nghiêm túc nghiên cứu, chắt lgc, lựa chọn tiếp 
thu. Từ diễn đàn trọng thS này, Đại hội chúng ta 
chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của đồng 
chí, đồng bào, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao 
đốì với Đảng, nhân dân và đất nước, mong muốn 
Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất 
nước ta ngày càng phá11riển phồn vinh; nhân dân 
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ta ngày càng ấm no, hạnh phúc; dân t©c ta ngày 
càng cường thịnh, trường t6n.

II- VE TONG KET NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII 
VÀ NHÌN LẠI 35 NĂM Đổi MỚI

Năm nám qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt 
qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của 
dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu 
nưóc, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, 
nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan 
trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; 
đất nưốc phát triển nhanh và bền vững; củng cố, 
nâng cao niềm tin của nhân dân đốì với Đảng, Nhà 
nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế nước ta duy tĩì được tốc độ tăng trưởng 
bình quân khá cao (khoảng 6%/năm). Nhiều khó 
khăn, vưởng mắc, hạn chế, yếu kém từ các năm 
trước đã được tap trung giải quyết và đạt nhíỉĩig 
kết quả bước đầu. Chất lượng tăng trưởng được cải 
thiện; kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc; lạm 
phát được kiểm soát và duy tĩì ở mức thấp; các cân 
đốì lón của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm và có 
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bước được cải thiện; kỷ luật, kỷ cương tài chính - 
ngân sách nhà nưốc được tăng cường. Huy động vốn 
đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, hiệu quả sử dụng 
được nâng lên. Cán cân thương mại được cải thi@n; 
xuất khẩu táng nhanh. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn 
vối đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện ba đột 
phá chiến lược đ孕t được những kết quả quan trọng. 
Môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm lực, quy mô 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được 
nâng lên. Chính trị, xã hội ổn định, đời sống của 
nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực an sinh 
xã hội, y tế, giáo dục - đào tQO, khoa học - công nghệ, 
bảo vệ môi trường, phát tĩ*iểĩi ván hóa, xây dựng 
con ngưdi Vigt Nam, v.v. có nhiều chuyển biến tích 
cực, có mặt khá nổi bật.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính tĩị được đặc bi@t chú trọng, được tiến hành 
10沁 diện, đông bộ, có hiệu quá trên tồít cá các mặt 
chính tiị, tií tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. 
Nhiều vấn đề phức tạp được đặ_t ra và thực hiện từ 
những nám trước, nhưng hiệu quả còn thấp, trong 
nhiệm kỳ này đã có chuyển biển tích cực. Công tác 
kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, 
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bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt 
những kết quả cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, 
tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tS, X0t 
xử nghiêm minh, tạo sức rán đe, cảnh tỉnh, được 
cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh 
giá cao và đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham 
nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến", “tu 
chuyển h6a” trong Đảng và hệ thống chính tri từng 
bước được kiềm chế, ngán chặn.

Trước tình hình thế giối và khu vực có những 
diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chúng ta đã coi 
trọng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng và 
an ninh, chủ động xử lý thành công các tình huống, 
không để bị động, bất ngờ. An ninh chính tiị, kinh 
tế, ván hóa, xã hội và trat tự, an toàn xã hội được 
giữ vững. Hoạt động đốĩ ngoại và hội nhập quốc tế 
được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào 
chiều sâu; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, 10&ĩì vẹn lãnh thS và lợi ích 
quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, 
ổn định để phát triển đất nước, đồng thbi đóng góp 
tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác, phát 
triển của thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc 
tế đồng tình ủng hộ, đánh giá cao; uy tín, vị thế 
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của Đảng, Nhà nước, thế và lực của đất nước không 
ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Năm 2020, trong bốì cảnh đại dịch Covid-19 tác 
động mạnh đến nước ta, gây nhiều thi@t hại về kinh 
tế - xã hội, nhưng vối sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất 
nước đã(ỉạt được những kết quả, thành tích đặc biệt 
hơn so với các nám trước. Trong khi kinh tế thế giới 
suy thoái, tăng trưỏng âm gần 4%, kinh tế nước ta. 
vẫn đạt mức táng trưởng 2,91%, là một trong những 
nền kinh tế có tốè độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân t©c, tính 
ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; sự lãnh đạo nhạy 
bén, đúng đắn của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết 
liệt, kịp thòi của Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ, 
tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, 
hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nưốc 
và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã kịp thời 
khống chế, cơ bản kiểm so^t, ngăn chặn được sự lây 
lan của đại dịch Covid-19 trong cộng đồng; hạn chế 
tốì đa những thi@t hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, 
bảo đảm an smh và phúc lợi xã hội cho nhân dân; 
từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn 
thành ỏ mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020.

23



Vigt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng 
trong việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu képn vừa 
khống chế, ngán chặn đại dịch Covid-19 thành công; 
vừa phục hồi, phá11riển kinh tế, bảo đảm đòi sống và 
an toàn cho người dân.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong 
nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần 
củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt 
qua khó khán, thách thức, tan dụng thời cơ, thuận 
lợi, đưa đất nước bước vào mQt thòi kỳ phát triển 
mới. Đạt được những kết quả nêu trên có nhiều 
nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất 
là ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, 
chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; sự lãnh đạo, chỉ 
đạo đúng đắn, thống nhất cao của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính tri, Ban Bí thư và các cấp ủy 
đảng trong việc cụ thể h6 比 triển khai thực hiện toàn 
diện Nghị quyết Đại hội XII, giải quyết kịp thòi, có 
hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, 
nhất là trong những lĩnh vực quan trọng, then chốt; 
sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt, có hiệu 
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quả của Chính phủ và các cấp chính quyền; sự đổi 
mới phù hợp, đúng đắn về nội dung và phương thức 
hoQt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, 
các tổ chức trong hệ thống chính trị; sự nỗ lực phấn 
đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động 
tích cực, cần cù, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân; 
sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Thưa cấc đồng chí,
Thưa Đại hội,

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 nầm 
thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xẫ hội, lý luận về 
đường lốì đổi mối, vế chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được 
hoàn thign và từng bước được hiện thực hóa. 
Chúng ta đã đgt được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sỉt, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn 
so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự 
khiêm tốh, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước 
ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy 
tín quốc tế như ngảy nay. Những thành tiỊu đó là 
sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả 
mOt quá trình nỗ lực phấn đấu bền bí, liên tiỊC qua 
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nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với 
quy luật khách quan, vối thực tiễn Việt Nam và xu 
thế phát triển của thời đại; đường lốì đổi mới của 
Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của 
Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi 
của cách mạng Vi@t Nam. Cương lĩnh chính txị của 
Đảng tiếp tục là ngọn cờ tu tưỗng, lý luận dẫn dắt 
dân t^c ta vững vàng tiếp tyc đẩy mạnh toàn diện, 
đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta 
hoàn thiện đường lốì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mổi.
Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng 
ta rút ra một sốbầi học kinh nghiệm quý báu:

Một là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
phải được triển khai quyết li@t, toàn diện, đồng bộ, 
thường xuyên, hiệu quả cả về chính tĩị, tu tưởng, 
đạo đức, chức và cán bộ. Kiên định, vận dụng 
và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưồng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh 
đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; 
thường xuyên củng cố, tăng cưòng đoàn kết trong 
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Đảng và hệ thống chính tri; thực hiện nghiêm các 
nguyên tắc xây dựng Đảng, thưdng xuyên đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Nhà 
nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 
toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ 
quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, 
chống suy thoái, <Ểtự diễn biến”，utự chuyển h&a” 
trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí. Công tác cán bộ phải thực 
sự là “then chốt của then chốt", tap trung xây dựng 
đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến 
lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và 
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo 
phương châm chức vụ càng cao càng phải gương 
mẫu, nhất là ủy viên Bộ Chính tĩị, ủy viên Ban 
Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Hai là, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, 
phải luôn quán tYÌ@t sâu sắc quan điểm "dân là gốè"; 
that sự tin tưởng, trọng và phát huy quyền
làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân lảm, dân kiểm tra, 
dân giám sát, dân thụ hưồng,>. Nhân dân là trung 
tâm, là chủ thS của công cuộc đổi mới, xây dựng 
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và bảo vệ Tổ quốíc; mọi chủ trương, chính sách 
phải thực sự xuất phát tìí cuộc sống, nguyện vọng, 
quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy 
hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu 
phấn đấu. Thắt chặt mốì quan hệ mat thiết giữa 
Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây 
dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của 
nhân dân đốì vói Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội 
chủ nghĩa.

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức 
thiỊc hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành 
động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực; có bước 
đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực và tính 
ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; kịp thời tháo gỡ 
các điểm nghẽn, vưống mắc; đề cao trách nhiệm của 
người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng 
bộ của cả hệ thống chính tri; phát huy dân chủ đi đôi 
vối giữ vững kỷ cương; coi trọng tổng kết thực tiễn, 
nghiên cứu lý luận; thực hiện tốt sự phối hợp trong 
lãnh đạo, quản lý, điều hành; coi trọng chất lượng và 
hiệu quả thực tế; tạo đột phá để phát triển.

Bốh là, tap trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể 
chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và 
đổi mới, kế thừa và phát triển; giữa đổi mới kinh tế 
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và đổi mối chính tĩị, ván hóa? xã hội; giữa tuân 
theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế vởi phát 
triển ván hóa, con ngưdi, giải quyết các vấn đề xã 
hội, bảo vệ tài nguyên, môi trưòng; giữa phát triển 
kinh tế, xã hội vói bảo đảm quốc phòng, an ninh; 
giữa độc lập, tự chủ vối hội nhập quốc tế; thực sự 
coi trọng, phát huy hiệu quả vai trò động lực của 
con người, ván hóa, của giáo dục và đào tạo, khoa 
học và công nghệ trong phát triển đất nước.

Nấm là, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo 
đúng tình hình, tuy@t đốì không được để bị động, 
bất ngờ. Kiên quyết, kiên tE bảo vệ độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thS của Tổ 
quốc đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước. Chủ 
động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu 
rộng trên cơ sỏ giữ vững độc lập, tự chủ, tu lụíc, tự 
cường. Xử lý đúng đắn, hiệu quả mốì quan, hệ với 
các nưóc lốn và các nưóc láng giềng; đánh giá đúng 
xu thế, nắm bắt trúng th6i cơ. Ph自t huy hiệu quả 
sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp với sức 
mạnh của thời đại. Khai thác, sử dụng có hiệu quả 
mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây 

29



dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mối.

Những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở quan 
trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và 
phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp 
chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua 
những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng 
nề hơn khi bưốc vào nhiệm kỳ khóa XIII.

III- VỂ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ 
NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII VÀ NHỮNG NĂM 

TIẾP THEO

Trong những năm t6i, dự báo tình hình thế 
giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất 
nhanh, phức t@p, khó lường. Hòa bình, hợp tác và 
phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng đứng trước 
nhiều ngại, khó khăn, thách thức. Toàn cầu 
hóa và hội nhập quốc tS tiếp tục tiến triển, nhưng 
cũng đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa 
dân tộc cực đoan, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh 
kinh tế, chiến tranh thương mại diễn ra gay gắt. 
Do tác động của đại dịch Covid-19, thế giới rơi 
vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Cuộc
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Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh 
mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến 
cả thòi cơ và thách thức đốĩ với mọi quốc gia. Các 
nưốc điều chỉnh chiến lược và phương thức phát 
triển nhằm t hích ứng với tình hình mới. 
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục có vị 
trí chiến lược ngày càng quan trọng. Tại Đông 
Nam Á, môi trường an ninh, tranh chấp chủ 
quyền trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp. 
Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn 
đề an ninh phi tYuygn thống khác, nhất là an ninh 
mạng, ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe 
dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền 
vững của thế giới, khu vực và đất nước ta.

Trong khi đó, dù đạt được những thành tựu rất 
quan trọng, rất đáng tu hào, nhưng đất nước ta vẫn 
đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. 
Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm 
năng; 4 nám đầu của nhiệm kỳ liên tục táng trưởng 
cao, nhưng nám 2020 bị,suy giảm mạnh do tác động 
tiêu cực của dịch bệnh và thiên tai, hạn hán, bão lũ 
liên tiếp xảy ra. Tính tu chủ và khả năng chống 
chịu của nền kinh tế chưa cao. Kinh tế tap thể, hợp 
tác xã phần lốn có quy mô nhỏ, năng lực nội tại còn 
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yếu. Hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp 
nhà nước còn thấp. Kinh tế tu nhân trong nước, 
kinh tS có vốn đầu tu nước ngoài phát triển nhanh 
nhưng chưa that bền vững. Công tác lãnh đạo, quản 
lý, bảo đảm an ninh con người, tu, an toàn xã 
hội; sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường còn 
nhiều bất cập, gây bức xúc xã hội. Các thế lực thù 
địch chống phá ngày càng quyết liệt. Đấu tranh bảo 
vệ chú quyên quốc gia, toQn vẹn lãnh the còn nhiêu 
thách thức. Giá tĩị lịch sử, truyền thống văn hóa 
của dân tộc và con ngưòi Việt Nam chưa được phát 
huy đầy đủ. Năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế; 
chất lượng luật pháp, chính sách trong một số lĩnh 
vực còn thấp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn chưa ngang tầm 
nhiệm vụ. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, 
Nhà nưốc chưa that đầy đủ, đồng bộ; hiệu lực, hiệu 
quả chưa cao. Việc th各 chế hóa, cụ thể hóa một số 
nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện 
vẫn là khâu yếu. Những khó khán, hạn chế và 
khuyết điểm đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tam 
cao, nỗ lực lớn và hành động quyết li@t hơn nữa để 
khắc phục cho bằng được. Tuygt đốì không được chủ 
quan, tu mãn, mất cảnh giác.
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Tiếp tqc thực hiện đưòng lốì đổi mới trong giai 
đoạn tếỉi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần ©
quán trigt trong cả nhận thức và hành động thực 
tiễn cấc quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây:

(1) Tư tưỏng chỉ đạo xuyên suốt của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định 
và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tu tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định 
đường lốì đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên 
tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc 
gia - dân t^c trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của 
luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi 
để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn để mang tính 
nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, 
là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho 
phép ai được ngả nghiêng, dao động.

(2) Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước 
ta là đẩy mạnh toàn diện? đồng bộ công cuộc đổi 
mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo 
đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các 
nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là 
trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển 
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ván hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc 
phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

(3) Động lực và nguôn lực phát triên quan trọng 
của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu 
nước, ý chí tu cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc và khát vgng phát triển đất nưốc 
phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh t&ig 
hợp của cả hệ thống chính tĩị và nền ván hóa, con 
người Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tQO, ứng 
dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là 
những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thúi tu. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại; phát huy tốì đa nội lực, tranh thủ ngoại 
lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực 
con người là quan trọng nhất.

(4) Nhắn tố có ý nghĩa quyết định thành công 
của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo 
vệ Tổ quốc là tiếp tục táng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực 
cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, 
vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp 
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chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng 
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Với một đảng cách mạng chân chính, trong 
sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tu@, kinh 
nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân 
dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có mOt 
sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách 
thức, không thế lực nào ngần cản nổi dân tộc ta đi 
lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây 
dựng và phát triển đất nưốc.

(5) Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm 
tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng 
ta là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm 
quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn 
diện; cúng co mem tin cua nhân dân đốĩ với Dang, 
Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát 
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, 
phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
t©c kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn 
diên, đông bộ công cuộc đôi mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, 
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu 
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đến giữ ã thế kỷ XXI, nước tã trở thành một nước 
phát triển, theo định hướng xẫ hội chủ nghĩa.

Trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học và thực 
tiễn; kế thừa và bổ sung phù hợp vối những thay 
đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; 
đồng thời nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của 
các nưóc và những chuẩn mực phá11riển chung của 
thế giói, chúng ta xác định các mục tiêu cụ thể 
không chỉ trong nhiệm kỳ khóa XIII mà hưống 
những dấu mốc phá11riển quan trọng của đất nước 
ta trong những thập niên sắp tới:

-Đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có 
công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu 
nhập trung bình thấp.

-Đến nầm 2030: Là nước đang phát triển, có 
công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

-Đến năm 2045: Trở thành nưóc phát triển, 
thu nhập cao.

Để thiỊc hiện các mục tiêu đã nêu, trên cơ sở 
bám s$t thiỊc tiễn, xu hướng phát triển của đất nước 
và thế giới, Báo cáo chính trị đề ra và các báo cáo 
chuyên đề đã cụ thể hóa 12 định hướng chiến lược 
phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030.

36



Các định hướng lốn bao quát những vấn đề phát triển 
quan trọng của đất nưổc trong giai đoạn 10 năm tổi, 
trong đó có nhiều vấn đề mới, nổi bật, đó là:

+ Tiếp tìỊC đổi mối mạnh mẽ tư duy, xây dựng 
và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững 
đất nước; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế 
phát triển kinh tS thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình táng trưởng, 
cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, chú trọng đổi mói sáng tạo, đẩy 
mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nến kinh 
te so, xã hoi so.

+ Tạo dột phá trong đổi mới cán bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và 
trọng dụng nhân tài, ứng dụng mạnh mẽ thành 
tiỊu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tií.

+ Phát triển con người toàn diện và xây dựng 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc; quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, 
nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con 
người; chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi 
khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phòng, chống dịch 
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bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; quản lý, khai 
thác và sử dụng bến vững tài nguyên, chú trọng 
bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững.

+ Chủ động ngán ngừa các nguy cơ chiến tranh, 
xung đột tùt sớm, từ xa; kiên quyết, kiên trì bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thS của Tổ quốc; bảo đảm an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội; thực hiện đường lốì đốì 
ngoại độc lập, tu chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, 
chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu 
rộng, có hiệu quả.

+ Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể 
cúa nhân dân; cúng co, nâng cao niêm tin cùa nhân 
dân, táng cường đồng thuận xã hội.

+ Xây dựng và hoàn thiện Nhà nưốc pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính tĩị trong 
sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, ti@u cực.

+ Tiếp tục táng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng toàn diện gắn với đổi mới phương thức lãnh 
đạo, cầm quyền của Đảng.
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Để thực hiện được các định hướng nêu trên, 
chúng ta cần tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối 
quan hệ lớn: Giữa, ổn định, đổi mới và phát triển; 
giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân 
theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hưống 
xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất 
và xây dựng, hoàn thiện từng- bước quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và 
xã hội; giữa tằng trưởng kinh tế và phát triển vấn 
hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xẫ hội, bảo vệ 
môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội 
nhập quốc tế; giữ ã Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý và nhân dân làm chủ; và đặc biệt, mốì quan hệ 
mói được bổ sung lần này ỉà mối quan hệ giữa thực 
hành dân chủ và tảng cường pháp chế, bảo đảm kỷ 
cương xã hội. Đó là những mốĩ quan hệ lớn, phản 
ánh các quy luệit mang tính biện chứng, những vấn 
đề lý luận cốt lõi vế đường lốì đổi mới của Đảng ta, 
cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện và phát triển 
phù hợp với thay đổi của thiỊc tiễn; đòi hỏi chúng ta 
phải nhận thức đúng và đầy đủ, .quán triệt sâu sắc 
và thực hiện that tốt, có hiệu quả. Tuyệt đốỉ không 
được cực đoan, phiến diện.
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Thưa, các đồng chí,

Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu mốc, một 
bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho 
các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục 
tiêu chiến lược phát triển đất nước đến nắm 2030, 
tẩm nhìn đến nầm 2045. Phát huy ý chí, sức mạnh 
của toàn dân t0c, sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng 
Dân", chúng ta quyết tâm thực hiện that tốt hệ 
thống cấc nhiệm vụ, giải pháp mà các ván kiện 
trình Đại hội XIII đã đề ra để đưa đất nước ta bước 
vào giai đoạn phát triển mới vói những trọng 
tâm sau đây:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh xầy dựng, chỉnh đốn Đảng, 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
vầ hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa 
xây dựng với chỉnh đốn Đảng; giữa xây dựng Đảng 
với bảo vệ Đảng. Không ngừng nâng cao năng lực 
và đổi mói phương thức lãnh đạo, cầm quyền của 
Đảng trong điều kiện mối. Táng cường xây dựng 
Đảng về chính trị. Hết sức coi trọng xây dựng Đảng 
về tư tưồng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đồng thòi không ngừng bổ sung, phát triển sáng tgo, 
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phù hợp với thực tiễn Vi@t Nam; kiên định mục 
tiêu độc lập dân t©c và chủ nghĩa xã hội; kiên định 
đưdng lốì đổi mối, thiỊc hiện nghiêm các nguyên tắc 
tS chức và hoạt động của Đảng. Táng cường giáo 
dục truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng vẻ 
vang của Đảng và dân tộc; không ngừng nâng cao 
trình độ lý luận chính tĩị cho cán bộ, đảng viên; 
thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt 
động chống phá của các thế lực thù địch, phản 
động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch, bảo vệ nền tảng tu tưởng của Đảng.

Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực 
đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực; ngán chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lốì 
sống, những biểu hiện "tu diễn biến", “tu chuyển hóa?, 
trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tap, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy 
thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải 
gương mẫu.

Đổi mối, hoàn thiện tS chức bộ máy của hệ 
thống chính tĩị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả đi đôi với việc củng cố, nâng cao chất lượng 
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tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đặc biệt 
coi trgng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tấc 
cắn bộ - nội dung then chốt trong công tác xây 
dựng Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các 
cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp 
đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm 
vụ. Có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp 
bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu 
cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng và 
pháp luật của Nhà nưốc, dám nghĩ, dám nói, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mói sáng tạo, 
dám đương đầu với khó khán, thử thách và quyết 
li@t trong hành động vì lợi ích chung.

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của 
Nhà nước về thể chế hóa, cụ thể hóa và tS chức 
thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. 
Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời khắc phục 
bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong công tác 
lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, 
luật pháp, chính sách, thực thi công vụ. Đẩy mạnh 
phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm 
tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; 
nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tiếp tục thực hiện 
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chiến lược cải cách tu pháp; nâng cao uy tín và 
hiệu quả của hoạt động tu pháp.

Đổi mới tS chức, bộ máy, nội dung và phương 
thức hoạt động của Mặt trận TỔ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội theo phương châm hướng 
mạnh về cơ sỏ, địa bàn dân cư, thực hiện tối Vãi 
trò giấm sất, phán biện xẫ hội, báo vệ quyên và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên 
và nhân dân, làm cầu nốì quan trgng giữa Đảng 
và nhân dân. Củng cố, táng cường lòng tin, sự gắn 
bó của nhân dân vối Đảng, Nhà nước, chế độ xã 
hội chủ nghĩa.

(2) Đổi mối mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình 
tảng trưồng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực 
chất lượng cao. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể 
chế phất triển nền kinh tế thị trường định hướng 
xẵ hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập.

Xây dựng nền công nghiệp quốc gia hiện đại, 
vững mạnh, gồm những ngành công nghiệp nền 
tảng và công nghiệp mũi nhọn gắn với công nghệ 
thông minh. Khuyến khích các doanh nghiệp 
Việt Nam tham gia phát triển những ngành công 

43



nghiệp mới, hiện đại. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông 
nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây 
dựng nông thôn mới, hướng t6i mô hình nông 
nghiệp sinh thấi, nông thôn hiện đại, nông dân 
văn minh. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tap 
trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng 
công nghệ mới, giá trị gia tâng cao. Thực hiện tốt 
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết 
hợp chặt chẽ với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài 
nguyên, môi trường biển. Phát triển và nâng cao 
chất lượng các ngành dịch vụ, ưu ti@n những 
ngành có tiềm năng, lợi thế, những loại hình dịch 
vụ mói mang lại hiệu quả cao; chú trọng các dịch vụ 
hỗ tg sự phát triển của công nghiệp và nông nghiệp. 
Tiếp tục đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả cơ cấu 
lại ngân sách nhà nưốc, quản lý an toàn nợ công; 
cơ cấu lại đầu tư công, cắc tổ chức tín dụng và 
doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm ổn định kinh tế 
vĩ mô.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để 
sớm hoàn thiện thể chế kinh tế thi tĩrròng định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô và năng lực 
phục vụ, hỗ trợ phát triển của Nhà nước. Giải quyết 
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tốt hơn mốì quan hệ giữa nhà nước, thị trường và 
xã hội; giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. 
Khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát 
triển của đất nưóc, nhất là về thể chế, chính sách.

Phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết chặt 
chẽ, hiệu quả giữa các khu vực, cấc vùng, các 
thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh 
doanh. Đẩy nhanh việc xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch phát triển quốc gia, các vùng, các ngành, 
lĩnh vực phù hợp với tiềm nẳng, lợi thế của từng 
địa phương và thực tiễn đất nước nhằm nâng cao 
tính tu chủ, khả nàng thích ứng, sức chống chịu 
của nền kinh tế. Tăng cường tính liên kết ngành, 
liên kết nội vùng và liên vùng, thúc đẩy tham gia 
vào các mạng sán xuất và chuôi giấ trị toàn câu, 
mở ra các không gian phất triển mới.

Tiếp tqc phát huy vai của các doanh nghiệp 
nhà nước trong việc hình thành và mở rộng cấc 
chuỗi sản xuất, cung úng và chuỗi giá trị, nhất là 
trong những ngành, lĩnh vực then chốt Nhà nước 
cần nắm giữ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh 
tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, lớn mạnh 
về quy mô, nâng cao về chất lượng. Đổi mối và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các tS chức kinh 
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tế tập thể, kinh tế hợp tấc mà trọng tâ_m là hợp 
tác xã, hỗ trg phát triển kinh tế hộ, liên kết hộ. 
Chuyển trọng điểm chính sách thu hút, hợp tác 
đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng; 
ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, công 
nghệ và giá trị gia tăng cao, mô hình quán trị 
hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nốì với khu vực 
kinh tế trong nước.

Huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế 
nhanh và bền vững. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển 
giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tiỊu của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần the tu, để khoa 
học và công nghệ thực sự là động lực chính của 
tăng trưởng kinh tế. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi 
số quốc gia, phát triển kinh tế số, xẵ hội số để tạo 
bứt phá về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

(3) Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc 
cường thịnh, trường tồn; phát huy giấ trị vắn hóa, 
sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu 
nưóc, niềm tu hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh 
thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát 
triển đất nước của toàn dân tộc. Xây dựng các cơ 
chế, chính sách phát huy tinh thẩn cống hiến vì 
đất nước của mọi người dân Vĩgt Nam. Phát huy 
tốì đa nhân tố con ngưòi; con người là trung tam, 
chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự 
phát triển. Xây dựng con người Nam phát 
triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa 
giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Phá11riển 
toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực vản hóa, môi trường 
vấn hóa, đời sốhg vắn hóa phong phú, đa dạng, vàn 
minh, lành mạnh; vừa phát huy những giá trị tốt 
đẹp của dân t^c, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của 
nhân loại để ván hóa thực sự là nền tảng tinh 
thần, nguồn lực nội sinh và động lực đ^t phá cho 
phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Thực hiện tốt chính sấch xẵ hội, bảo đảm an 
sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo 
chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển 
xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; 
nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của 
nhân dân. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải 
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pháp giảm nghèo đã chiều, bao trùm, bền vững. 
Phá11riển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa 
dạng, đa tầng, hiện đại. Bảo đảm cung cấp và 
nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 
bản, nhất là đốì với người nghèo, người yếu thế 
trong xã hội, quan tâm chám sóc, bảo vệ sức khỏe 
của nhân dân. Nâng cao chất lượng dân số; tan 
dụng hiệu quả cơ hội thuận lợi từ cơ cấu dân số 
vàng; chủ động thích ứng với xu thế già hóa dân 
số. Tạo môi trường và điều kiện để phát triển thị 
trưdng lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, 
thống nhất, hội nhập và hiệu quả.

(4) Giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm 
lực quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu 
quá hoạt động đoi ngoại, hội nhập quốc tẽ; kiên 
quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lẫnh thổ, biển, đảo, 
vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định 
để phất triển đất nước.

Kết hợp chặt chẽ phát trign kinh tế - xã hội 
với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. 
Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân, Công an 
nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, 
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lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến nấm 2025, 
cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, 
mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu nấm 2030, 
xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây 
dựng <(thế trận lòng dấnv, thế trận quốc phòng 
toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững 
chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 
Tăng cưdng hợp tQc quốc tế về quốc phòng, an ninh. 
Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực 
lượng dân quân tu v@ vững mạnh, rộng khắp, 
luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, 
có sức chiến đấu cao.

Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả 
các vụ việc phức tạ_p về an ninh, tự, không để 
xảy ra các "điểm nóng?\ Kịp thời đấu tranh trấn áp 
hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ 
chức, tQi phạm xuyên quốc gia, phạm sử dụng 
công nghệ cao, báng nhóm ma túy...

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công 
tấc đốĩ ngoại và hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ, 
hiệu quả công tác đốì ngoại của Đảng với ngoại 
giao nhà nước và đốỉ ngoại nhân dân. Nâng cao 
năng lực hội nhập, nhất là cấp vùng và địa phương, 
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doanh nghiệp; tan dụng tốì đa các cơ hội từ quá 
trình hội nhập mang lại, nhất là các hiệp định 
thương mại tu do đã ký kết. Xây dựng nền ngoại 
giao hiện đại, trong đó chú trọng đẩy mạnh ngoại 
giao quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc từ sổm, 
từ xa. Tăng cường ngoại giao kinh tế phục vụ 
phắt triển, lấy ngưdi dân và doanh nghiệp làm 
trung tâm phục vụ. Mở rộng và nâng cao hiệu quả 
ngoại giao văn hóa, đóng góp thiết thực vào quảng 
bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia và táng cường 
sức mạnh tSng hợp của đất nước.

(5) Phất huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của 
nhân dân; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương 
xã hội.

Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích giữa 
các giai tầng trong xã hội. Bảo đảm các dân tộc 
bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng 
phát triển. Tập trung hoàn thiện và triển khai 
thực hiện tốt các chính sách dân tộc, giáo; có
những chính sách đặc thù giải quyết khó khán 
cho đồng bào dân tộc thiểu sổ; thực hiện tốt đoàn 
kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghiêm 
tĩị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại 
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