
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trẻỉ sự phát 
triển của đất nước.

Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của 
nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước. 
Phát huy tính tích cực chính txậ - xã hội, quyền và 
trAch nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tS chức 
chính trị - xã hội, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán 
bộ, công chức; có cơ chế giải phóng mọi tiềm năng, 
sức mạnh, khả năng sáng tạ_o, động viên nhân dân 
tham gia phát triển kinh tế và quản lý phát triển 
xã hội. Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, 
quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin 
của mọi tầng lớp nhân dân. Thực hiện đúng đắn, 
hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất 
là dân chủ ở cơ sở. Chống các biểu hiện dân chủ cực 
đoan, dân chủ hình thức.

Đẩy mạnh việc hoàn thiện, xây dựng hệ thống 
pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiện đại, khả thi, công 
khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, có sức cạnh 
tranh quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 
bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội 
và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mối.
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(6) Quản ỉý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả 
đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ, cải thiện 
môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải 
pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xây dựng chiến lược, hoàn thiện hệ thong thể 
chế quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, trọng 
tâm là đất, nước và khoắng sản. Xây dựng hệ 
thống luật pháp, chính sách và cơ chế giám s©t tài 
nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu, dự báo, 
cảnh báo thiên tai, ô nhiễm và thảm họa môi 
trường, dịch bệnh. Ngán chặn và xử lý nghiêm mọi 
hành vi vi phạm pháp luật v6 tài nguyên và môi 
trường. Chủ động, tích cực hợp tác quốc tế trong 
việc chia sẻ thông tin, phốĩ hợp nghiên cứu, quản 
lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các 
nguồn tài nguyên, bảo đảm an ninh sinh thái, an 
ninh môi trưdng, an ninh nguồn nước, an ninh 
lương thực, an ninh náng lượng.

Giải quyết hài hòa mốì quan hệ giữa phát 
triển kinh tế với bảo vệ môi trưdng. Phát triển 
kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phất thải khí 
nhà kính, cấcbon thấp; khuyến khích phát triển 
mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tSng hợp 
và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất. Nâng 
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cao tính chống chịu và khả năng thích ứng với 
biến đổi khí hậu của hệ thống kết cấu hạ tầng và 
của nền kinh tế; thực hiện các giải pháp thông minh 
để thích ứng vái biến đổi khí hậu trong nông, 
lâm, ngư nghiệp và các lĩnh vực khác của nền 
kinh tế.

Trong quá tĩình thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm và giải pháp chủ yếu nêu trên, chúng ta cần 
tap trung đầu tii nguồn lực và đặc biệt chú trọng 
trong lẵnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển 
biến về chất trong việc thực hiện bã đột phá chiến 
lược do Đại hội lần thứ XI, XII đã đề ra và được 
Đại hội lần này bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp 
vối giai đoạn phát triển mới. Cụ thể là:

(1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, t rước 
hết là thể chế phát triển nền kinh tế th] trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên 
hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực 
hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách 
nhằm tQO lập môi trường đầu tu kinh doanh thuận 
lợi, lành mạnh, công bằng, thúc đẩy đổi mói sáng 
tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi 
nguồn lực cho phá11riển, nhất là đất đai, tài chính; 
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đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, 
đồng thời táng cưòng kiểm tra, giám sát, kiểm soát 
quyền lực bằng những biện pháp hữu hiệu.

(2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn 
nhân lực chất lượng cao, ưu tigĩi nguồn nhân lực 
cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then 
chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bưóc chuyển biến căn 
bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục, 
đào tạo gắn vói cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ 
ngưòi tài; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng 
dụng và phát triển khoa học - công nghệ; khơi dậy 
khát vgng phát triển đất nưốc phồn vinh, hạnh 
phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá tĩỊ văn 
hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hiện đại cả vế kinh tế và xã hội, về môi trường 
và quốc phòng, an ninh, ưu tiên phát triSn số 
công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, 
thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát 
triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng 
chuyển đổi số quốc gia, từng bưóc phát triển kinh 
te sô, xã hội s6・
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Thưa các đồng chí,
Thưa Đại hội,

Vói phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ 
cương - Sáng tạo - Phát triển, chúng ta cần thảo 
luận kỹ lưỡng để đ孕t được sự thống nhất cao và 
biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, bảo 
đảm cho sự thành công của Đại hội, tạo cơ sỏ cho việc 
quán trigt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết 
Đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục ti@u, nhiệm 
vụ đã đề ra.

Thực tiễn sinh động, phong phú, những thành 
tựu to 16n, có ý nghĩa lịch sử cùng những bài học 
kinh nghiệm sâu sắc qua 35 năm đổi mới, nhất là 
5 năm thiỊc hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, 
tinh thần đoàn kết và sự thống nhất của toàn hệ 
thống chính trị, sự tin tưởng và ủng hộ của nhân 
dân là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những 
thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, 
đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có 
hiệu quá công cuộc đôi môi, hôi nhập và phát triên 
đất nước trong giai đoạn mới. Chúng ta hãy khắc 
sâu lòi dạy của Bác Hồ kính yêu: uĐại hội Đảng rất 
quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và 
của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã 
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đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành 
động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa,\ Với 
hướng đi đúng đắn, hợp quy luật; ý Đảng hợp với 
lòng Dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân t©c, khát vgng vươn lên mãnh li@t và ý 
chí, quyết tâm chính tĩị cao, toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ 
tích phát triển mối, vì mục tiêu "dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”，vững bước 
đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm 
nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước 
vọng của toàn dân tộc.

Xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng thành công tốt đẹp. Chúc các vị khách 
quý và các đồng chí đại biểu Đại hội sức khỏe và 
hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!
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TẢNG CƯỜNG XÂY DựNG,
CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THONG CHÍNH TRỊ 

TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; KHƠI DẬY 
KHÁT VỌNG PHÁT TRIEN đất nước, 

PHÁT HUY Ý CHÍ, SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT 
TOÀN DÂN TỘC KẾT Hộp với sức mạnh 

THỜI ĐẠI; TIẾP TỤC đẨỶ mạnh toàn diện, 
ĐỒNG BỘ CÔNG CUOC 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 TRỞ THÀNH NƯỚC PHÁT TRIEN, 
THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

(Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu 

toàn quốc lẩn thứ XIII củã Đảng)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng diễn ra trong bốì cảnh tình hình thế giới, khu 
vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; 
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đất nước đang đứng trưốc nhiều thuận lợi, thời cơ 
và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn 
đề mới đ^t ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, 
nhân dân đặ± niềm tin và kỳ vọng vào những quyết 
sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển 
đất nưốc nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tS 
chức vào thòi điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục 
tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 nám 
tiến hành công cuộc đổi mới, 10 nám thực hiện 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quả độ 
lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) 
và Chiến lược phát triển kinh tế- xẵ hội 2011 - 2020. 
Đại hội XIII có nhiệm vụ t&Lg kết việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XII gắn vói đánh giá tSng quát 
tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, 
mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm t6i và tầm nhìn đến 
nám 2045; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng 
khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội được 
tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - 
Kỷ cương - Sáng tạo - Phất triển.
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I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI XII VÀ Cơ ĐỔ ĐẤT Nước 

SAU 35 NĂM ĐỔI MỚI

1. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII, nguyên nhân và bài học 
kinh nghiệm

Năm nám qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ; vượt 
qua khó khán, thách thức, nhất là tác động nặng 
nề của cuộc khủng hoảng, suy t ho ái kinh tế t oàn 
cầu do đại dịch Covid-19 đến thế giới và nước ta 
vào nám cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức đồng 
lòng nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu 
rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn 
nổi bật.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, 
vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ 
bản được bảo đảm? tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức 
khấ cao; quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên, 
chất lượng tăng trưởng được cải thiện.

Nhận thức về nền kinh tế thi trưdng định hướng 
xã hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ hơn. Hệ thống 
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pháp luật, cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn 
thiện phù hợp vối yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị 
trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Các yếu tố thi 
trường và các loại thi trưòng từng bước phát triển 
đồng bộ, gắn với thị trường khu vực và thế giối. 
Nhiều rào cản tham gia thị trưòng được dỡ bỏ; môi 
trường đầu tu, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, 
khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp 
khá sôi động. Doanh nghiệp nhà nước từng bước 
được sắp xếp, tS chức lại có hiệu quả hơn; kinh tế tu 
nhân ngày càng khẳng định là một động lực quan 
trọng của nền kinh tế; kinh tế tap thể ttíng bước đổi 
mối gắn vối cơ chế thi trường; kinh tế có vốn đầu tu 
nước ngoài phát triển nhanh, là bộ phận quan trọng 
của nền kinh tế nước ta.

So vói nhiệm kỳ trước, kinh tế chuyển biến tích 
cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn 
định, lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp; các 
cân đốì lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; nợ 
công giảm, nợ xấu được kiểm soát. Mặc dù năm cuối 
nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ 
nghiêm trọng liên tiếp xảy ra ở các tỉnh miền Trung 
đã tác động nặng nề tới mọi mặt của đời sống kinh tế _ 
xã hội, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 
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giai đoạn 2016 - 2020 vẫn đ@t khoảng 6%/năm (riêng 
năm 2020 tăng trưởng GDP vẫn đạt 2,91%, là mức 
tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới). Quy mô 
nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người táng 
lên (năm 2020, GDP đạt 271,2 tỉ USD và thu nhập 
bình quân đầu ngưdi đạt 2.779 USD). Chất lượng 
táng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng 
từ 4,3%/nám giai đoạn 2011 - 2015 lên khoảng 
6%/năm giai đoạn 2016 - 2020.

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn vối đổi mới mô hình 
tăng trưởng được tap trung thuc hiện và bưốc đầu 
đạt được những kết quả quan trọng. Cơ cấu các 
ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu 
vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm, tỷ trgng 
khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên. 
Công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển nhanh; 
công nghiệp hỗ trợ có bước phát triển, góp phần 
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng của 
sản phẩm. Các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp 
tục tăng; du lịch, dịch vụ phát triển nhanh. Nông 
nghiệp có bưốc chuyển mạnh sang sản xuất hàng 
hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả, tiếp tiỊC là trụ đỡ của nền kinh tế; 
kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển; chương trình 
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xây dựng nông thôn mới đ富t nhigu kết quả quan 
trọng, hoàn thành sớm hơn gần 2 năm so với kế 
hoạch đề ra, góp phần làm thay đổi bộ mat 
thôn và đòi sống nông dân. Phát triển kinh tế số 
bước đầu được chú trọng.

Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển sâu, rộng 
trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, ký kết 
nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương 
thế hệ mối; xuất, nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư 
nưốc ngoài táng mạnh, đóng góp tích cực vào tăng 
trưởng kinh tế và sự phát triển của đất nước.

Giảo dục và đảo tạoỹ khoa học và công nghệ 
tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển.

Chủ trương đổi mối căn bản, toNn diện giáo dục 
và đào tạo được tích cực triển khai, bước đầu có 
hiệu quả. Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp 
tqc được mở rộng về quy mô. Giáo dục và đào tạo ỏ 
những vùng khó khán và vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số được chú trọng hơn. Chương trình, sách 
giáo khoa giáo dục phổ thông mối được ban hành 
và đang tích cực triển khai; phương pháp giảng dạy 
và học tập có bước đổi mới. Giáo dục mầm non đạt 
chuẩn phổ cập cho trẻ em 5 tuSi và giáo dục phổ 
thông có chuyển biến tốt, được thế giới công nhận.
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Công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực 
chất, hiệu quả hơn. Quản lý, quản tĩị đại học có 
bước đổi mới, chất lượng giáo dục đại học từng bước 
được nâng lên. Giáo dục nghề nghiệp có nhiều 
chuyển biến. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo 
và cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng cả về số 
lượng và chất lượng. Chi đầu tu cho giáo dục và xã 
hội hóa giáo dục được tăng cường. Cơ chế, chính 
sách tài chính cho giáo dục và đào tạo từng bưởc 
được đổi mối. Cơ chế tu chủ, cơ chế cung ứng dịch 
vụ công trong giáo dục và đào tạo được thể chế hóa 
và đạt kết quả bước đầu. Hợp tác quốic tế về giáo 
dục và đào tgo tiếp tụ_c được mơ rộng. Nhân lực 
chất lượng cao táng cả về số lượng và chất lượng.

Khoa học và công nghệ từng bưốc khẳng định 
vai động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. 
Tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước được 
tăng cường. Khoa học tu nhiên, khoa học kỹ thuật 
và công nghệ đã đóng góp tích cực hơn trong nâng 
cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, bảo 
vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên 
nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Khoa học xã hội 
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và nhân văn, khoa học lý luận chính trị góp phần 
tích cực cung cấp luận cứ cho việc xây dựng đường 
lối, chính sách; bảo vệ, phát trign nền tảng tư 
tưỏng của Đảng; xây dựng, phát triển kinh tế, văn. 
hóa, xã hội, con ngưòi Vigt Nam và bảo vệ Tổ 
quốc. Hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ 
được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực cho hoạt 
động đổi mới và khởi nghiệp sáng tạo. Quản lý 
nhà nưốc về khoa học và công nghệ có bước đổi 
mới. Một số cơ chế, chính sách về phá11riển, quản 
lý khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế, chính 
sách quản lý nguồn vốn đầu tu, tài chính bưóc đầu 
phát huy tác dụng.

Phát triển vấn hóa9 xả hội, con người đạt 
nhiều kết quả quan trọng,

Nhận thức về ván hóa, xã hội, con ngưdi ngày 
càng toàn diện, sâu sắc hơn. Các lĩnh vực, loại 
hình, sản phẩm văn hóa phát triển ngày càng đa 
dạng, đáp ứng nhu cầu mới, nhiều mặ/t của đời 
sống xã hội. Nhiều giá tìị văn hóa tYuygn thống và 
di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy. 
Văn hóa trong chính trị và trong kinh tế bước đầu 
được coi trọng và phát huy hiệu quả tích cực. Hoạt 
động giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế về văn 
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hóa khởi sắc. Phất triển toằn diện con người Việt 
Nam đang từng bưốc ÍT& thành trung tâm của 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Việc phê 
phán, đấu tranh, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc 
hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái gây hại 
đến văn hóa, lốĩ sống con người được chú trọng.

Từng bưóc hoàn thiện đồng bộ và thực hiện có 
hiệu quả chính sách xã hội, chính sách dân tộc, t6n 
giáo; phát triển thị trường lao động, hướng t6i xây 
dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, 
ti@ni cận các tiêu chuẩn quốc tS. Bảo đảm cơ bản an 
sinh xã hội, quan tâm nâng cao phúc lợi xã hội cho 
ngưòi dân; thực hiện ngày càng tết hơn chính sách 
đốì với ngưdi có công; tiếp tục cải thiện chính sách 
tiền lương; mỗ rộng bảo hiểm xã hội; tỷ lệ bảo hiểm 
y (ỉạt trên 90%. Hệ thống tổ chức y tế tiếp tục 
được kiện toàn. Quy mô, năng lực, chất lượng y tế 
dự phòng, khám, chữa bệnh, phòng, chốhg dịch, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước phát triển, tiếp 
cận được nhiều kỹ thuat tiên tiến trên thế giới, đạt 
nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong phòng, 
chống đại dịch Covid-19. Đòi sống nhân dân được 
cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa 
chiều giảm còn dưới 3%; nhà ở xã hội được quan 
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tâm; đã hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên 
niên ký, trong đó có nniêu mục tiOu vê giám nghèo, 
y tế, giáo dục hoàn thành trước thời hạn, được đánh 
giá là điểm sáng; đang tích cực triển khai thiỊc hiện 
mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và 
thích ứng với biến đổi khí hậu được chú 
trọng, bước đẩu đạt kết quả tích cực,

Hệ thống chính sách, pháp luật vg quản lý tài 
nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi 
khí hậu được tiếp tục hoàn thiện và tập trung chỉ 
đạo thực hiện hiệu quả. Tích cực triển khai điểu tra 
cơ bản, đánh giá tiềm năng, trũỉ lượng, giá tiị kinh 
tế các nguồn tài nguyên. Kiểm soát chặt chẽ hơn các 
hoạt động khai thác tài nguyên, hạn chế xuất khẩu 
khoáng sản th6. Tăng cường đầu tu phát triển nàng 
lượng tái tgo. Công tác kiểm tra, giám sAt và kiểm 
soát về môi trường được táng cường, xử lý nghiêm 
theo pháp luật một số vụ gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng. Chú trọng chất lượng môi trường 
sống, cơ bản bảo đảm cung cấp nưốc sạch, dịch vụ 
y tế, dịch vụ vệ sinh môi trường cho ngưòi dân, đặc 
bi@t là ở các đô thị, khu công nghiệp, khu vực nông 
thôn. Chủ động triển khai thực hiện Chương trình 
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quốc gia và nhiều giải pháp về ứng phó vối biến đổi 
khí hậu, phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả bưóc 
đầu. Nâng cao năng lực thích ứng, bảo đảm sinh kế 
cho người dân ở những vùng có nguy cơ bị ảnh 
hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Hợp tác quốc 

trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, thích ứng 
với biến đổi khí hậu được đẩy mạnh.

Chính trị ” xẫ hội Ổn định; quốc phòng, 
an ninh được giữ vững và tắng cường; quan 
hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật,

Tiếp tục giữ vững và táng cưòng sự lãnh đạo 
tuy@t đốĩ, tnỊc tiếp về mọi mat của Đảng; sự quản 
lý tap trung, thống nhất của Nhà nước đốĩ với quốc 
phòng, an ninh và lực lượng vũ trang. Xây dựng 
Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; mQt số 
quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên 
hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết, kiên tĩì đấu 
tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ .quốc, lợi ích quốc 
gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và 
chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh, ti?at tq, 
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an toàn xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định để phá11riển đất nước. Tư duy về quốc phòng, 
an ninh, đốì tác, đốì tượng, bảo vệ Tổ quốc có bưốc 
phát triển mối và ngày càng hoàn thiện. Sự kết 
hợp giữa quốc phòng, an ninh và đốì ngoại ngày 
càng chặt chẽ, hiệu quả. Chủ động phát hiện, có 
các phương án, đốì sách ngán ngừa các nguy cơ 
chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa và kiểm soát 
tốt các nhân tS có thể gây bất lợi đột biến. Tiềm lực 
quốc phòng và an ninh được táng cường; thế trận 
lòng dân được chú trọng; thế trận quốc phòng toàn 
dân và thế trận an ninh nhân dân, nhất là các 
địa bàn chiến lược, trgng điểm, được củng cố vững 
chắc. Bước đầu hình thành hệ thống pháp luật và 
cơ sở vat chất cho việc bảo đảm an ninh mạng, an 
toàn thông tin quốc gia, không gian mạng quốc gia. 
Ban hành và thực hiện Chiến lược an ninh mạng 
quốc gia.

Kết hợp có hiệu quả quốc phòng, an ninh vổi 
kinh tế, ván hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tS - xã hội. Nhận 
thức và giải quyết các mốĩ quan hệ vối đốì tác, đốĩ 
tượng có bước chuyển quan trọng. Đã ban hành và 
triển khai đồng bộ các chiến lược quan trọng, như： 
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Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, 
Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc 
gia, Chiếh lược bảo vệ biên giối quốc gia và Chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, V.V.. Đẩy 
mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng, 
an ninh, tham gia tích cực và hiệu quả vào việc gìn 
giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Chủ động đấu 
tranh kịp thời, hiệu quả, từng bưốc đẩy lùi các loại 
tQi phạm; phòng ngừa và ứng phó kịp thời với các 
mốì đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi 
truyền thống; làm thất bại âm mưu và hoạt động 
“diễn biến hòa bừih”，bạo loạn lát đổ của các thế lực 
thù địch, phản động.

Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục 
mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo khung khổ quan 
hệ ổn định và bền vững vối các đốì tác. Chủ động 
tham gia xây dựng các nguyên tắc, chuẩn mực 
trong các thể chế đa phương khu vực và toàn cầu; 
xử lý đúng đắn, hiệu quả quan hệ với các nước láng 
giềng, các nước lớn, các đốì tác chiến lược, đốì tác 
toàn diện và các đốỉ tAc khác. Đốì ngoại đảng, 
ngoại giao nhà nước, đốĩ ngoại nhân dân được triển 
khai đồng bộ và toàn diện. Tiếp tục hoàn, thiện và 
thực thi có hiệu quả cơ chế quản lý thống nhất các 
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hoạt động đốĩ ngoại; táng cường công tác bảo hộ 
công dân và công tác người Nam ở nước ngoài. 
Hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai chủ động, 
tích cực, tẹio không gian quan hệ rộng mồ, tranh 
thủ được sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. 
Vị thế, uy tín, vai trò của Vi@t Nam trong khu vực 
và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được・ • o 0

7 — _ △二 TỊ Z* Tỉ 2 了- £ ? _ 1 2 __ 一J 1 cúng co; dân chú xã hội chú nghĩa tiêp tục 
được phát huy.

Ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ 
trương, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân. Mặt Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham 
gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày 
càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân 
dân; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã 
hội; làm tốt vai trò cầu nốì giữa Đảng, Nhà nưốc và 
nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nưốc và hệ 
thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành 
tiỊu chung của đất nước.
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Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện ngày càng tốt hơn quyền, làm chủ của 
nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn 
và hệ trọng của đất nưóc. Tôn trọng, bảo đảm, bảo 
vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công 
dân theo Hiến pháp năm 2013; gắn quyền công dân 
với nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đốì với xã 
hội. Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của các tS chức và công dân, kiên quyết 
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng 
thực hiện dân chủ cả trực tiếp và đại diện, nhất là 
ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch, trách 
nhiệm giải trình. Người đứng đầu ở nhiều cấp ủy 
đảng, chính quyền đã táng cưòng tiếp xúc, đốì 
thoại, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những bức 
xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Xây dựng Nhầ nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy 
nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, hoạt 
động hiệu lực và hiệu quả hơn; bảo đảm thực 
hiện đồng bộ các quyền lập phắpỹ hành pháp 
và tư pháp.

Hệ thống pháp luật được hoàn thiện bưốc 
cơ bản. Vai trò của pháp luật và thực thi pháp luật 

71



ngày càng được chú trọng trong tS chức và hoạt 
động của Nhà nước và đời sống xã hội. Cơ chế phân 
công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ 
quan nhà nưóc trong việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp và tu pháp ngày càng rõ hơn và 
có chuyển biển tích cực. Bộ máy nhà nước bưóc đầu 
được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn gắn vối tinh 
giản biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hoạt động của Quốc hội trong việc thiỊc hiện 
quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề 
quan trọng của đất nước và giám sát tốì cao có 
nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả được nâng 
cao. Vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội thể 
hiện rõ hơn. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các 
cấp có nhiều đổi mối. Hoạt động của Chính phủ và 
các bộ, ngành chủ động, tích cực, tap trung hơn vào 
quản lý, điều hành vĩ mô; tháo gỡ các rào cản; phục 
vụ, hỗ phát triển, cải cách hành chính, cải 
cách tu pháp trên một số lĩnh vực có bưốc đột phá. 
Tổ chức bộ máy của t6a án nhân dân, viện kiểm sát 
nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan bổ t® tu pháp 
tiếp tục được kiện toàn, chất lượng hoạt động có tiến 
bộ, bảo vệ tốt hơn lợi ích của Nhà nưốc, quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của chức và cá nhân; 
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t6n trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân. Tổ chức bộ máy của chính quyền địa 
phương được sắp xếp lại theo hưóng tinh gọn; quan 
t我m xây dựng chính quyền đô thi, chính quyền nông 
thôn, khẩn trương triển khai xây dựng chính quyền 
điện tử.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, 
đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính tiị, Ban 
Bí thư đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo 
công téic xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện với 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết li@t và 
đqt nhiều kết quả tích cực. Đề cao trách nhiệm của 
cấp ủy, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất 
là những ngưdi đứng đầu các cấp; phát huy dân 
chủ; táng cưdng đoàn kết thống nhất trong Đảng; 
huy động sức mạnh tSng hợp của cả hệ thống chính 
tĩị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, góp phần 
nâng cao vị thế cầm quyền, khẳng định vai 
lãnh đạo, đường lốì đúng đắn của Đảng, củng cố 
niềm tin của nhân dân đốì với Đảng.

Công tác xây dựng Đảng vể chính trị được đặc 
bi@t chú trọng. Kiên định nền tẻnig tu tưỏng của 
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Đảng, đường lốì đổi mói và các nguyên tắc xây dựng 
Đảng. Bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến 
đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, 
trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp 
từng bưóc được nâng lên. Công' tác xây dựng Đảng về 
tư tưỗng tiếp tục được táng cường; công tác bảo vệ 
nền tảng tu tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo 
tap trung, chuyển biến tích cực; nghiên cứu và giáo 
dục lý luận chính trị tiếp tục được chú trọng, đổi mới, 
góp phần tẹio sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, đồng 
thuận trong xã hội. Tư duy lý luận của Đảng có bước 
phát triển. Hệ thống lý luận về đường lốĩ đổi mới, về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Vi@t Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển. 
Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp 
phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống 
chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, "lợi ích nhóm,\ 
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lốỉ sống, utự diễn biến", “tu chuyển h6a” trong 
nội bộ. Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về học tap và làm theo tu tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ với 
các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương 
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của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ 
càng cao càng phải gương mẫu.

Công t旨c xây dựng Đảng về tổ chức được thiỊc 
hiện vói quyết tâni chính tiị cao, tap trung kiện 
toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị, có bước chuyển biến that sự. Công tác 
xây dựng, củng cố tS chức cơ sở đảng, nâng cao chất 
lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển 
biến tích cực. Công tắc cán bộ là “then chốt của 
then chốt” có nhiều đổi mối,(ỉạt số kết quả 
quan trọng. Việc chống chạy chức, chạy quyền được 
coi trọng, đã có tác động cảnh báo, răn đe và ngăn 
chặn. Công tác bảo vệ chính tĩị nội bộ được quan 
tâm hơn. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ 
máy, biên chế; giảm đầu mốì, giảm cấp trung gian, 
giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, giảm biên chế; cơ 
cấu lại, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức, giảm chi phí hành chính, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Công tác kiểm tra, giám sất, kỷ luật đảng được 
chỉ đạo tập trung, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, có 
nhiều đổi mới, có hiệu lực, hiệu quả, nhất là ở cấp 
Trung ương; hoạt động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra 
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các cấp được tăng cưòng, ngày càng siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương. Tiếp tiỊC nâng cao nhận thức về đổi 
mói công tắc dân vận của hệ thống chính trị, nhất 
là dân vận chính quyền gắn vối công tác xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và 
cán bộ, góp phần tạo đồng thuận, tăng cường mốỉ 
quan hệ mat thiết giữa Đảng với nhân dân, phát 
huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng. 
Công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, 
chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào 
chiều sâu, với quyết tâm chính tĩị rất cao, không có 
vùng cấm, không có ngoại lệ,(ỈQt nh怡u kết quả rất 
quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân 
đồng tình, ủng hộ. Tham nhũng từng bước được 
kiêm chê, ngán chặn và có chiêu hướng giám.

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tiỊC được 
đổi mới. Ban hành và thực hiện nhiều quy định bảo 
đảm giữ vững vai tr6 lãnh đạo của Đảng, đề cao 
nguyên tắc pháp quyền, phát huy dân chủ, tính 
chủ động, sáng t@0 và trách nhiệm của các cơ quan 
nhà nước, Mặ± trận Tổ quốc và các tS chức chính 
tĩị - xã hội. Đổi mối cách học tập, quán tri@t nghị 
quyết, coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tS chức thực 
hiện, tăng cường công tẮc kiểm tra, giám sát, sơ kết, 
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tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Việc 
đổi mới phong cách, lề lốì làm việc của các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng từ Trung ương t6i cơ sỏ có bước 
tiến bộ. Coi trọng việc phát huy vai trò, trách 
nhiệm của các tS chức đảng, đảng viên, nhất là 
người đứng đầu cấp ủy, tS chức đảng, cơ quan nhà 
nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đánh giá tổng quát, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, 
toàn Đảng, dân, toàn quân đã nỗ lực phấn
đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thiỊc 
hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng 
tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá 
toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô 
ổn định, lạm phát được kiểm soát, táng trưởng 
được duy tri ở mức khá cao; tiềm lực, quy mô và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính tĩị được đặc biệt chú trọng, đạt nhiều kết 
quả tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh 
mẽ, có bước đột phá, được tiến hành quyết liệt, có 
hiệu quả, ngày càng đi vào chiều, sâu, gắn kết chặt 
chẽ giữa “xây” và "chốìig”. Sự thống nhất, phối hợp 
đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
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và các tS chức chính tri - xã hội được tăng cường. 
Chính tĩị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh 
không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ; quan hệ đốì ngoại và hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy 
tín của Vi@t Nam trên trường quốc tế được nâng 
cao. Đặc biệt, trong nám 2020, đại dịch Covid-19 
tác động mạnh đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại 
về kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến sự phá11riển 
của đất nước, nhưng nhd phát huy được sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu vi@t của chế độ xã 
hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ, quyết li@t của 
cả hệ thống chính tĩị dưới sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, 
chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch 
Covid-19; từng bưốc phục hồi sản xuất kinh doanh 
và các hoạt động kinh tế - xã hội; ổn định đời sổng, 
góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đốì với 
Đảng, Nhà nưốc và chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng 
định bản lĩnh, ý chí, truy&ĩì thống tốt đẹp của nhân 
dân ta, dân t©c ta.

Những thành tựu đạt được 5 năm qua có nguyên 
nhân khách quan và chủ quan. Đó là sản phẩm 
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kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của quá trình 
phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, góp 
phần t孕o nên những thành tựu to 16n, có ý nghĩa 
lịch sử của nưốc ta qua 35 năm đổi mối. Nguyên 
nhân bao trùm và quan trọng nhất là sự đoàn kết, 
thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có hiệu 
quả, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thu và các cấp ủy đảng trong 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XII, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn 
đề mới nảy sinh trong thực tiễn; sự quản lý, điều 
hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các 
cấp; sự nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp; sự tham gia tích cực, có hiệu quả của Mat trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sự phối 
hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân t^c; sự nỗ lực của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích 
cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân; sự đồng 
tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế..

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, 
chúng ta cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm:
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Hoàn thiện thể chế; đổi mới mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa còn chậm, chưa tạo được 
chuyển biến cắn bản về mô hình tầng trưởng; 
nắng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế chưa cao.

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa còn nhiều vướng mắc, bất cập. Năng lực xây 
dựng thể chế còn hạn chế; chất lượng pháp và 
chính sách trên số lĩnh vực còn thấp. Môi trường
đầu tư, kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, minh 
bạch. Chưa tạo được 逹ột phá trong huy động, phân 
bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. 
Thể chế phát triển, điều phối kinh tế vùng chưa được 
quan tam và chậm được cụ thể hóa bằng pháp mat 
nên liên kết vùng còn lỏng lẻo.

Năng lực và trình độ công nghệ của nền kinh tế 
nhìn chung còn thấp. Công nghiệp vẫn chủ yếu gia 
công, lắp ráp, giá trị gia tăng không cao; công nghiệp 
hỗ trợ phát triển chậm, tỷ lệ nội địa hóa thấp, hiệu 
quả tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế; 
tốb độ tăng trưồng nông nghiệp chậm lại, chịu ảnh 
hưởng lốn của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu; 
chất lượng nhiều loại hình dịch vụ còn thấp.
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Nhiều doanh nghiệp nhà nước chậm thiỊc hiện 
cơ cấu lại và đổi mới cơ chế quản trị; thoái vốn, cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn gặp một số 
vướng mắc cả về thg chế và tS chức thực hiện; hiệu 
quả sản xuất kinh doanh còn thấp; tình trạng nợ, 
thua lỗ, lãng phí còn lớn; việc tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp còn hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp 
tư nhân có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ thấp, 
năng lực tài chính và quản tĩị yếu. Nhiều doanh 
nghiệp có vốn đầu tu nước ngoài công nghệ trung 
bình, gia công, lắp ráp, thiếu gắn kết, chuyển giao 
công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp trong nưốc phát 
triển. Đổi mối và phát triển kinh tế hợp tác còn 
chậm, nhiều hợp tác xã chưa làm tốt vai liên 
kết, hỗ trợ kinh tế hộ.

Thực hiện cơ chế giá thi trường đốì với một số 
hàng hóa, dịch vụ công còn lúng túng. Một số loại 
thi trường, phương thức giao dịch thi trương hiện 
đại chậm hình thành và phát triển, vận hành còn 
nhiều vướng mắc, chưa hiệu quả, nhất là thị 
trường các yếu tS sản xuất. Hệ thống kết cấu hạ 
tầng kỉnh - xã hội phát triển chưa đồng bộ.

Hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả có mat chưa 
cao. Vốn vay nước ngoài giải ngân chậm, sử dụng 
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còn dàn trải, lãng phí. Thu hút đầu tư t:rực tiếp 
nưóc ngoài còn thiếu chọn lọc; sự kết nốĩ và chuyển 
giao công nghệ giữa các doanh nghiệp FDI và 
doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế. Xuất 
khẩu táng nhanh nhưng giá trị gia táng còn thấp; 
việc bảo vệ thi trưòng trong nước, phòng ngừa, xử 
lý tranh chấp thương mại quốc tế còn bất cập.

Đổi mới giáo dục và đào tạo, khoa học và 
công nghệ chưa thực sự trở thành động lực 
then chốt thúc đẩy phất triển kinh tế- xẩ hội.

Đổi mới tư duy, hoạt động giảo dục và đào tạo 
còn chậm, chưa quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu 
(ỉat ra; m©t số nhiệm vụ, giải pháp đổi mói còn 
thiếu hệ thống, chưa ổn định. Chất lượng, hiệu quả 
giáo dục và đào tạo chưa cao. Hệ thống giáo dục và 
đào tạo chưa bảo đảm tính đồng bộ và liên thông 
giữa các trình độ, các phương thức giáo dục và đào 
tạo. Nội dung, chương trình giáo dục và đào tạo còn 
nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tQO vẫn thiếu 
gắn kết vối nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh 
doanh và nhu cầu của th] trưòng lao động. Chưa 
chú trọng đúng mức đến phát tĩiển phẩm chất và 
kỹ năng người học. Giáo dục "làm ngưòiJ,, đạo đức, 
lốì sống còn bị xem nhẹ. Đào tạo nguồn nhân lực 
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chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát 
triển kinh tế, xã hội. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quán lý giáo dục, trên mQt so mặt van còn bêit cập vê 
chất lượng, số lượng, cơ cấu và chính sách đãi ngộ. 
Quản lý nhà nước và quản lý - quản tĩị nhà trường 
còn nhiều hạn chế. Nguy cơ tai mù chữ có xu hướng 
tăng ở miền núi, vùng đồng bào dân t©c thiểu số.

Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính 
sách vế phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ 
còn hạn chế, thiếu thể chế về tài chính, chuyển 
giao, ứng dụng, phát triSĩì khoa học và công nghệ, 
nhất là công nghệ cao; thiếu giải pháp đồng bộ và 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa 
phương. Cơ chế và chính sách cán bộ t rong ho ạ t 
động khoa học và công nghệ còn nặng về hành 
chính hóa, chưa tQO được môi trưdng thuận lợi để 
phát huy sức sáng tạo, thu hút nhâĩi tài. Đầu tu 
cho khoa học và công nghệ còn thấp, hiệu quả chưa 
cao, năng lực sáng tQO của các nhà khoa học chưa 
được phát huy. Chưa có chính sách hợp lý về vay 
vốn, thuế, hỗ phá11riển, tạo động lực để doanh 
nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Hệ thống thông 
tin, thống kê khoa học và công nghệ chưa đáp ứng 
đầy đủ yêu cầu phục vụ việc xây dựng các chiến lược, 
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chính sách. Bảo hộ sồ hữu trí tuệ chưa dạt yêu cầu; 
chưa gắn kết chặt chẽ giữa khoa học tự nhiên, khoa 
học - công nghệ và khoa học xã hội - nhân văn, khoa 
11ỌC lý luận chính tiị để phục vụ phát triển nhanh 
và bền vững đất nước.

Lĩnh vực văn hóa9 xã hội chưa có nhiều 
đột pháỹ hỉệu quả chưa cao.

Vấn hóa chưa được quan tâm tương xứng với 
kinh tế và chính tĩị, chưa that sự thành nguồn 
lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững 
đất nưốc. Vai trò của vần hóa trong xây dựng con 
người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều 
hướng coi trọng chức năng giải trí đơn thuần. 
Thiếu những tQc phẩm văn hóa, văn học, nghệ 
thuật lốn phản ánh sinh động tầm vóc công cuộc 
đổi mới, có tác dụng tích cực đm vối con ngưòi. Môi 
trường văn hóa, xã hội tiếp tqc bị ô nhiễm bỗi các 
tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực. Chênh lệch về 
hưởng thq văn hóa giữa các vùng, miền còn lớn; đòi 
sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa còn nhiều lúng 
túng, chậm trễ trong việc thể chế hóa quan điểm, 
chủ trương của Đảng về văn hóa. Đầu tư cho ván hóa 
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chưa đúng mức, còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. 
Chưa có giải pháp hữu hiệu để ngán chặn, đẩy lùi 
sự xuống cấp nghiêm trọng về một số «1址 văĩì hóa, 
đạo đức, lốĩ sốhg, gây bức xúc xã hội. Hệ thống 
thông tin đại chúng còn nhiều hạn chế; một số cơ 
quan báo chí xa rời chỉ và có biểu hiện thương 
mại hóa; quản lý mạng xã hội còn bất cập. Chất 
lượng và số lượng đội ngũ cán bộ ván hóa chưa đáp 
ứng được nhu cầu phát triển ván hóa trong thời kỳ 
mới. Việc giới thiệu, quảng bá ván hóa Vi@t Nam ra 
nước ngoài chưa mạnh; tiếp nhận tinh hoa văn hóa 
nhân loại có mQt còn hạn chế.

Quản lý phát triển xã hội và giải quyết một số 
vấn đề xã hội chưa được quan tâm đúng mức, chưa 
được kết hợp đồng bộ, chặt chẽ trong quá tĩình 
phát triển kinh tế, văn hóa; thể chế quản lý xã hội 
còn nhiều hạn chế; tình trạng gia tăng t0i phạm, tg 
nạn, tiêu cực, mâu thuẫn, xung đột xã hội... ồ một 
số nơi chậm được khắc phục, gây bức xúc trong dư 
luận nhân dân. Giảm nghèo chưa bền vững, chưa 
có giải pháp hữu hiệu để xử lý vấn đề phân hóa 
giàu - nghèo, gia táng bất bình đẳng về thu nhập, 
kiểm soát và xử lý các mâu thuẫn, xung(ỉột xã hội. 
Chất lượng dịch vụ y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, 
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó 
khăn, có mat còn bất cập. Chính sách tiền lương, 
thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi 
xã hội có mat còn hạn chế; thụ hưởng của người dân 
từ thành tiỊu phát triển của đất nước chưa hài hòa.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và 
khá nàng thích ứng với biến đổi khí hậu còn 
bất cập.

Ý thức chấp hành pháp luật v6 quản lý, sử dụng 
tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ 
môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu còn 
thấp. Vai trò, trách nhiệm các cấp, các ngành, cộng 
đồng và doanh nghiệp chưa được phát huy đầy đủ. 
vẫn để xảy ra m©t số sự cố môi trường gây hậu quả 
nghiêm trọng. Các chế tài để ngăn ngừa, xử lý các 
hành vi vi phạm chưa đủ sức răn đe và thiếu hiệu 
quả. Quản lý nhà nưốc về tài nguyên, môi trường, 
thích ứng với biến đổi khí hậu trên m^t số mat còn 
lỏng lẻo. Chất lượng công tác quy hoạch, đánh giá, 
định giá tài nguyên còn hạn chế. Xu hướng chạy 
theo lợi nhuận và lợi ích trước mắt trong khai thác 
tài nguyên chậm được khắc phục. Chậm chuyển 
đổi cơ cấu sử dụng náng lượng theo hướng tiết kiệm, 
tăng tỷ lệ năng lượng tái tgo, náng lượng mới.
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Chất lượng môi trường mQt số nơi tiếp tục xuống 
cấp; thích ứng với biến đổi khí hậu còn bị động, 
lúng túng. Các hệ sinh thái tu nhiên, đa dạng sinh 
học tiếp tục suy giảm. Ngành công nghiệp và dịch 
vụ môi trường, tái chế chất thải, xử lý rác chậm 
phá11riển, còn lạc hậu. Tình trạng nhập khẩu công 
nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vat 
liệu không(ì@t chuẩn về môi trưdng chậm được 
khắc phục.

Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại 
còn một số mặt hạn chế,

Việc quán triệt, tS chức, triển khai thực hiện 
các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốíc có lúc, có 
nơi chưa nghiêm, hiệu quả chưa cao. Công tác nắm 
tình hình, dự báo chiến lược về quốc phòng, an 
ninh có lúc chưa that chủ động; tội phạm và nạn 
xã hội còn diễn biến phức tạp; an ninh trên m©t số 
địa bàn, lĩnh vực chưa thật vững chắc, nhất là an 
ninh mạng, an ninh trong đầu tu nước ngoài; nhiều 
yếu ảnh hưởng đến an ninh, an toàn con ngưòi 
chưa được quan tâm giải quyết triệt để; xử lý khiếu 
kiện đông người về đất đai và một số tình huống 
phức tqp nảy sinh ở m©t số địa bàn, cơ sở có lúc, 
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có nơi còn bị động, lúng túng. Công tAc quản lý, bảo 
đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn hạn chế. 
Việc kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc 
phòng, an ninh ở số địa phương, đơn vị thiếu 
hiệu quả, còn biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, 
nặng về lợi ích kinh tế đơn thuần, trưốc mắt.

Hoạt động đốì ngoại và hội nhập quốc tế có 
mặt, có lúc chưa theo kịp diễn biến của tình hình, 
chưa lường hết những tác động bất lợi. Chưa khai 
thác tốt và phát huy hiệu quả các quan hệ lợi ích 
đan xen với các đốì t^c quan trọng. Sự phối hợp 
giữa các ngành, các địa phương trong công tác đốì 
ngoại chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Sức mạnh đạỉ đoàn kết toàn dân tộc và o O ơ
dân chủ xẫ hội chủ nghĩa có lúc, có nơi chưa 
được quan tâm phất huy đầy đủ.

Các nguồn lực, tiềm năng sáng tgo của nhân 
dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa được 
phát huy tốt. Việc đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động của Mgt trận Tổ quốc và các tS 
chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu 
cầu của tình hình mới, chưa that sâu sát các tầng 
lớp nhân dân và cơ sở; chất lượng, hiệu quả hoạt 
động giám sát, phản biện xã hội chưa đều. Một số 
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tS chức cơ sở đảng, một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa 
thực sự t6n. trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân 
và giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người dân. Quyền làm chủ của 
nhân dân có lúc, có nơi còn bị vi phạm; vẫn còn 
biểu hiện dân chủ hình thức, tách ròi dân chủ với 
kỷ cương, pháp luật.

Xây dựng Nhà nước phảp quyền xẵ hội 
chủ nghĩa có mặt chưa đắp ứng tốt yêu cầu 
phát triển kinh tế- xẫ hội và quản lý đất nước 
trong tình hình mới.

Vấn đề đổi mới đồng bộ, phù hợp giữa kinh tế 
với chính trị, ván hóa, xã hội, giữa đổi mới kinh tế 
với đổi mối tS chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước có một số mat còn lúng túng. Cơ chế kiểm 
soát quygn lực chưa hoàn thiện; vai trò giám s牡 

của nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ.
Hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa 

thống nhất, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực 
tiễn. Chấp hành pháp luật nhìn chung chưa nghiêm; 
kỷ cương phép nưốc có nơi, có lúc còn bị xem nhẹ, 
xử lý vi phạm pháp luật chưa kịp thdi, chế tài xử 
lý chưa đủ sức răn đe. Cải cách hành chính, 
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cải cách tu pháp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu 
phát triển đất nước.

Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa 
phương một số nơi chưa đổi mối mạnh mẽ; chức 
năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền chưa that 
rõ ràng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động còn hạn chế. 
Số lượng cán bộ cấp xã và đội ngũ viên chức trong 
các đơn vị sự nghiệp công vẫn còn quá lớn; phẩm 
chất, năng lực, uy tín còn hạn chế, thiếu tính 
chuyên nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm 
vụ trong tình hình mởi.

Công tảc xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn 
một số hạn chế,

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tS chức quán tĩigt và 
thực hiện một số nghị quyết còn chậm, chưa 
quyết liệt, chưa hiệu quả. Thực hiện các nguyên 
tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tap trung 
dân chủ ở m©t số tổ chức đảng còn chưa nghiêm, 
thậm chí vi phạm.

Công' tác tư tưởng có nơi, có lúc chưa thực sự 
được cấp ủy coi trọng, chưa kịp thời, tính thuyết 
phục chưa cao. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên 
cứu lý luận chưa được quan tâm đúng mức, thiếu 
đông bộ, chưa đáp ứng yêu câu; m^t so van đê mớĩ, 
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khó, phức tẹip chưa được làm sáng tỏ. Công tác 
thông tin, tuygn truygn một số chủ trương, đường 
lốì của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
chưa phong phú, thường xuyên, kịp thời, chưa đáp 
ứng được sự mong đợi của nhân dân. Công tác đấu 
tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, 
quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị 
động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công 
tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình 
huống bất ngò còn chưa kịp thòi.

Việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của 
Đảng về mOt số nội dung trong công tá_c cán bộ còn 
chậm, có nội dung chưa thống nhất giữa pháp luật 
của Nhà nước và quy định của Đảng; chính sách 
cán bộ chưa thực sự t@0 động lực để cán bộ toàn 
tâm, toàn ý vối công việc.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tS 
chức đảng còn thấp. Công tác rèn luyện, quản lý 
đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng 
mức, còn thiếu chặt chẽ; có nơi còn buông lỏng sinh 
hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chưa cao, sinh 
hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn. hình thức; tính 
chiến đấu trong tu phê bình và phê bình còn yếu. 
MQt số tS chức cơ sở đảng, một bộ phận cán bộ, 

91



đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu. 
Công tác xây dựng, phát triển tS chức đảng, đảng 
viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn 
lúng túng, hạn chế; công tác phát triển đảng viên ỏ 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hái đáo, nơi có đông 
đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng nông thôn 
còn nhiều khó khăn. Việc đánh giá, xếp loại tS chức 
đảng và đảng viên ỏ một số nơi còn chưa thực chất. 
Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, 
giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tu 
tưởng chính tri, đạo đức, lốĩ sống, utự diễn biến”, 
utự chuyển h6a”.

Công tác kiểm tra, giấm sát, kỷ luật đảng chuyển 
biến chưa đều; công tác phòng ngừa chưa được quan 
tâm đúng mức. Công tấc bảo vệ chính trị nội bộ 
chưa chú trọng đầy đủ đến vấn đề chính trị hiện 
nay. Công tác dân vận có nơi, có lúc còn hạn chế; 
việc nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là 
những địa bàn phức tạip chưa kịp thòi, sâu sát.

Công tấc phòng, chống tham nhũng, lẫng phí ở 
một số địa phương, bộ, ngành chưa có chuyển biến 
rõ rệt; công tác phòng ngừa tham nhũng ở một số 
nơi còn hình thiìc. Việc phát hiện, xử lý tham 
nhũng, lãng phí vẫn còn hạn chế, nhất là việc tự 
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kiểm tra, tu phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng 
phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn yếu; tình trạng 
nhũng nhiễu, tiêu cực trong một số cơ quan, đơn vị 
khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được đẩy lùi. 
Tham nhũng, lãng phí trên m^t số lĩnh vực, địa bàn 
vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu 
hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. 
Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe 
dọa sự vong của Đảng và chế độ ta.

Phương thức lãnh đạo của Đảng đốì với hệ 
thống chính tiị còn chậm đổi mối, có mat còn lúng 
túng. Cơ chế kiểm soát quygn lực trong Đảng và 
Nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả 
chưa cao.

Những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII có nguyên nhân 
khách quan, song trực tiếp và quyết định nhất là 
do nguyên nhân chủ quan.

Trước hết, nhận thức của mOt số cấp ủy, chính 
quyên, cán bộ, đáng viên ve so chú trương, 
đường lốì của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nưốc còn chưa sâu sắc, thiếu, thống nhất, do 
vậy mQt số công việc triSn khai thiếu kiên quyết, 
còn lúng túng.
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Thứ hai, chỉ đạo và chức thực hiện vẫn là 
khâu yếu, chậm được khắc phục; năng lực cụ th各 

hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết còn hạn 
chế, năng lực tS chức thực hiện của cán bộ chưa 
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cho pháp 
luật, nghị quyết chậm được thực hiện và hiệu 
quả thấp.

Thứ ba, nhiều hạn chế, yếu kém trong lãnh 
đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính 
quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số nơi 
chậm được khắc phục; trách nhiệm người đứng 
đầu chưa thực sự được đề cao. Tư tiróng trông chờ, 
thụ động, ỷ lại vào cấp trên, tình trạng nói không 
đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, kỷ cương phép 
nước không nghiêm còn khá phổ biến; chưa tQ0 
được nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp có tính 
đột phá, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, hỗ trg 
người dân và doanh nghiệp, huy động mọi nguồn 
lực cho phát triển.

Thứ tư, nhận tkức, triển khai đổi mới tS chức 
bộ máy mQt số cơ quan trung ương và địa phương 
chưa đều, chưa that đồng bộ. Công tác cán bộ còn 
có m&t hạn chế, việc thực hiện một số nội dung 
trong các khâu của công tác cán bộ ở một số nơi còn
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hình thức. Tình trạng suy thoái về tu tưởng chính 
trị, đạo đức, lốĩ sống, chủ nghĩa cá nhân, <Ểlợi ích 
nh6m'', bệnh lãng phí, vô cảm, bệnh thành tích ở 
m°t bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi.

Những hạn chế, khuyết điểm trên đây đòi hỏi 
toàn Đảng phải nghiêm túc nhìn nhận, nỗ lực 
phấn đấu để khắc phục, tiếp tục lãnh đạo đất nước 
phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa.

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 nám 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, rút ra 
một số bài học kinh nghiệm:

Một là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải 
được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường 
xuyên cả về chính tĩị, tu tưởng, đạo đức, tS chức và 
cán bộ. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức 
chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, táng 
cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính tĩị; 
thxỊc hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, 
thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính tiị
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trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ 
chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên 
tri đấu tranh phòng, chống suy thoái, Ểítự diễn 
bien,J, "tự chuyển h6a" 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 đủ phẩm chất, năng 
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên 
phải thực hiện trách nhiệm nêu gương theo phương 
châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là 

viên Ban Bí thư, ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương.

Hai ỉà, trong mọi công việc của Đảng và Nhà 
nước, phải luôn quán tĩigt sâu sắc, thực hiện nghiêm 
túc quan điểm "dân là gố?'; that sự tin tưởng, 
trọng và phQt huy quyến làm chủ của nhân dân, 
kiên trì thiỊc hiện phương châm "dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 
hư6ag". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công 
cuộc đổi mối, xây dựng và bảo vệ TỔ quốc; mọi 
chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ 
yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, 

ủy viên Bộ Chính tri, ủy
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chính đáng của nhân dân; thắt chặt mốì quan hệ 
mat thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây 
dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân 
làm mục tiêu phấn đấu; củng cố và táng cường 
niềm tin của nhân dân đốì với Đảng, Nhà nước, 
chế độ xã hội chủ nghĩa.

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

Bơn 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 phá11riển; giữa đổi mối kinh tế 
và đổi mới chính tĩỊ, văn hóa, xã hội; giữa tuân 
theo các quy luật th] trường và bảo đảm định 
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hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh 
với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các 
vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường; giữa 
phát triển kinh tế, xã hội vói bảo đảm quốc phòng, 
an ninh; giữa độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế; 
thực sự coi trọng, phát huy hiệu quả vai động 
lực của con người, ván hóa, 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, không để bị động, bất ngờ; kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thS của Tổ quốc đi đôi 
vối giữ vững môi trưdng hòa bình, ổn định để phát 
triển đất nưốc; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế 
toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự 
chủ, tự lực, tự cường; xử lý đúng đắn, linh hoạt, 
hiệu quả mốì quan hệ vối các nước lốn và các nưốc 
láng giềng, đánh giá đúng xu thế, nắm bắt trúng 
thời cơ. Phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của 
đất nưốc kết hợp với sức mạnh của th3i đại; khai 
thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất 
nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
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2. Đánh giá chung vể 10 nâm thực hiện 
Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát 
triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 nâm 
thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 35 nám thực 
hiện công cuộc đổi mới

Mười nấm thực hiện Cương lĩnh (bổsung, phất 
triển nâm. 2011) và thực hiện Chiến lược phất 
triển kinh tế - xẵ hội 2011 - 2020 đã tạo những 
bước tiến quan trọng cả về nhận thức lý luận và tS 
chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lốn 
của Cương lĩnh.

Ve nhận thức lý luận: Mục tiêu, đặc trưng, 
những phương hướng cơ bản và những quan hệ lón 
mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc tiếp tiỊC được bổ 
sung, cụ thể hóa, phát triển vối những nhận thức 
quan trọng. Kinh tS thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa là mô hình phát triển tảng quát của nền 
kinh tế Vi@t Nam. Gắn kết giữa táng trưởng kinh 
tế vối thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; phát 
huy nhân tS con người, lấy nhân dân làm trung tâm; 
phát huy vai trò của văn hóa - nền tảng tinh thần 
của xã hội, là mục tiêu, động lực của sự phát triển.
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Khẳng định bản chất của Nhà nưốc pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Vigt Nam là Nhà nước của nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân; đổi mới phương 
thức vận hành của Nhà nước theo hướng hoàn 
thiện thể chế, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền 
làm chủ của nhân dân; hoàn thiện mô hình tS 
chức của Nhà nước, phân công, phối hợp giữa các 
quyền lập pháp, hành pháp, tu pháp, coi trọng 
kiểm soát quyền lực nhà nưốc; giải quyết mốì 
quan hệ giữa Nhà nưốc, thi trường và xã hội, quan 
hệ giữa Nhà nưốc, doanh nghiệp và ngươi dân. 
Nhận thức sâu sắc hơn bản chất, tính cách mạng, 
tính tiên phong của Đảng; vai lãnh đạo, cầm 
quyền của Đảng; yêu cầu xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính tĩỊ, tu 
tưởng, đạo đức, tS chức và cán bộ; nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong điều 
kiện mới; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các 
cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng 
lực và uy tín, ngang tgm nhiệm vụ...

Quán tri@t sâu sắc phương châm bảo đảm quốc 
phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường 
xuyên. Kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng, 
an ninh với phá Ị triển kinh tế - xã hội; hoàn t hiện 
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