
lý luận về quốc phòng, an ninh và tu duy mới về bảo 
vệ Tổ quốc từ sốm, từ xa, từ khi “mtóc chưa nguy?, 
trên cơ sở xây dựng thế t(an lòng dân vững chắc; 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một 
số quân chủng, binh chủng, lực lượng ti&n thẳng 
lên hiện đại.

Hoàn thiện và nhận thức sâu sắc hơn đường lốì 
đốì ngoại độc lập, tu chủ, hòa binh, hợp tác và phát 
triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đốì 
ngoại; là bạn, là đốĩ tác tin cậy và là thành viên 
tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; chủ 
động và tích cực hội nhập quốc tS toàn diện, sâu 
rộng. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc 
tr@n cơ sở t6n trọng các nguyên tắc cơ bản của 
Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, 
bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; chú trọng nâng cao 
hiệu quả hội nhập quốc tg trong tình hình mối.

Ve' thực tiễn: Trong 10 năm qua, mặc dù gặp 
nhiều khó khán, thách thức rất lớn, nhưng kinh tg - 
xã hội nước ta đã(ỉạt được nhiều thành tUu rất 
quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh 
vực. Tốc độ táng trưởng kinh tế được duy trì ở mức 
độ khá cao. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu 
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lại nền kinh tế và thực hiện ba dột phá chiến lược 
có bước chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả 
đáng khích lệ. Thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, 
hiện đại và hội nhập, theo định hưống xã hội chủ 
nghĩa, từng bước được xác lập. Giáo dục và đào tạ_o 
có bước đổi mới, đóng góp tích cực vào xây dựng con 
người, phát triển nguồn nhân lực. Đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học và công nghệ, đổi mối sáng tạo; 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhiều công 
trình kết cấu hạ tầng hiện đại được xây dựng, đưa 
vào sử dụng.

Các lĩnh vực ván hóa, xã hội tiếp tục được phát 
triển. Giảm nghèo nhanh và bền vững hơn, được 
cộng đồng quốc tế đánh giá cao. An sinh xã hội, 
phúc lợi xã hội từng bước được nâng cao. Quản lý 
tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng vối 
biến đổi khí hậu được chú trọng; quốc phòng, an 
ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên tri đấu 
tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thS của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, 
Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; 
bảo đảm an ninh, tĩ*at tu, an toàn xã hội. Quan hệ 
đốì ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; 
giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước; 
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vị thế và uy tín quốc tế của Vigt Nam tiếp tục 
được nâng cao.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội phát triển vẫn chưa 
tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước và còn 
nhiều khó khăn, thách thức. Một số chí tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội trong Chiến lược 2011 - 2020 
và việc tạo nền tảng để đưa nước ta. cơ bản 
thành nước công nghiệp theo hưống hiện đại chưa 
(ỉ@t được mục tiêu đề ra. Công cuộc đổi mối tiếp tục 
đat ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn cần 
phải tap trung giải quyết để đưa đất nưốc phát 
triển nhanh và bền vững hơn theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, nhất là việc nhận thức, giải quyết 
đúng, hiệu quả các mốĩ quan hệ lớn.

Nhìn lại 35 nắm thực hiện công cuộc đổi mới, 
30 nầm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận 
về đường lốĩ đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Nam ngày 
càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. 
Đất nưởc đã (ìạt được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với 
những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền 
kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về 
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vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất 
nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế 
và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là niềm tu 
hào, là động lực, nguồn lực quan trgng, là niềm tin 
để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta viígt qua 
mọi khó khán, thách thức, tiếp tục vững bưốc trên 
con đường đổi mói toàn diện, đồng bộ; phát triển 
nhanh và bền vững đất nước.

Những thành tựu của 35 năm thực hiện công 
cuộc đổi mối, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội nám 1991, đặc biệt, trong 10 nám thực 
hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển nám 2011) 
đã tiếp tục khẳng định đường lốì đổi mối của Đảng 
ta là đúng đắn, sáng tqo. Những thành tiỊu to 16n, 
có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng 
và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn 
Vigt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng 
định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tS 
hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam. Trong bốì cảnh tình hình thế giối có nhiều 
biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng 
tiếp tục là ngọn cò tu tưỏng, ngọn cờ chiến đấu, 
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ngọn cò quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 
phấn đấu vì một nttóc Vi@t Nam “dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

II- TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIEN

1. Dự báo tình hình thế giới và đất nước 
những nám sắp t6i

Thế giối đang trải qua những biến động to lớn, 
diễn biến rất nhanh chóng, phức tqp, khó dự báo. 
Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, 
song đang đứng trước nhiều ngại, khó khăn; 
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột 
cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức 
tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đốì với 
môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế. 
Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến 
triển nhưng đang bị thách thức bởi sự cạnh tranh 
ảnh hưởng giữa các nước lốn và sự trỗi dậy của chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan. Luat pháp quốc tế và các 
thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những 
thách thức lón.

Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hưống 
đa cực, đa trung tâm; các nước lổn vẫn hợp tác, 
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thỏa hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay 
gắt hơn. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa 
cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng trong 
quan hệ quốc tế gia táng. Các nưốc đang phát 
triển, nhất là các nước nhỏ đứng trií6c nhiều khó 
khăn, thách thức mới.

Kinh tế thế giối lâm vào khủng hoảng, suy 
thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác 
động của đại dịch Covid-19. Các quốc gia, nhất là 
các nước lốn, điều chỉnh lại chiến lược phát triển, 
giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài, làm thay đổi 
các chuỗi cung ứng. Cạnh tranh kinh tế, chiến 
tranh thương mại, tranh giành thị trường, các 
nguồn tài nguyên, công nghệ, nhân lực chất lượng 
cao, thu hút đầu tư nước ngoài giữa các nưóc ngày 
càng quyết liệt, tác động mạnh đến chuỗi sản xuất 
và phân phối toàn cầu.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tu, nhất 
là công nghệ số phát tìiải mạnh mẽ, tạo đ^t phá 
trên nhiều lĩnh vực, t孕0 ra cả thời cơ và thách thức 
đốì với mọi quốc gia, dân t©c.

Những vấn đề toàn cầu, như： bảo vệ hòa bình, 
an ninh con ngưdi, thiên tai, dịch bệnh, an ninh xã 
hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh 
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mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm 
môi trưòng,... tiếp tyc diễn biến phức tạp.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó 
Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan 
trgng, là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các 
cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn. Tranh chấp chủ 
quyên lãnh thô? chú quyên biên, đáo diên ra cang 
thẳng, phức tạp, quyết ligt hơn. Hòa bình, ổn định, 
tu do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên 
Biển Đông đứng trước thách thức lốn, tiềm ẩn nguy 
cơ xung đột. ASEAN có vai trò quan trọng trong 
duy tĩì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tểic khu vực 
nhưng cũng đứng trước nhiều khó khán.

Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực, 
sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm 
tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra 
những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.

Năm năm t6i, Vigt Nam hội nhập quốc tế sâu, 
rộng hơn và sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các 
cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới. Nền kinh tế phát triển chưa bền 
vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều 
khó khán, thách thức mối do tác động của đại dịch 
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Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. 
Xu hướng già hóa dân số nhanh; tốb độ công nghiệp 
hóa, đô thị hóa táng mạnh; đặc biệt biến đổi khí hậu, 
thiên tai, dịch bệnh gay gắt, phức tạp... ngày càng 
tác động mạnh đến sự phát triển của đất nước.

Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn t6n tại, có 
mat còn gay gắt hơn. Nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu 
nhập trung bình còn lớn. Có biểu hiện chưa quan tâm 
đúng mức bảo đảm phát triển theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa; phát triển văn hóa, bảo đảm phúc lợi xã 
hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong phát 
triển kinh tế thị trường; chưa bảo đảm phát triển tổng 
thể, đồng bộ các vùng, miền, địa phương theo lợi thế 
so sánh và phát huy điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
thù. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lốì sống, utự diễn biến,J, 
"tiỊ chuyển hóa,J trong nội bộ cũng như những mâu 
thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù 
địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nưốc 
và đất nước ta. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn định và thích ứng vối biến đổi khí hậu là 
yêu cầu cấp thiết, đồng thòi là những thách thức rất 
lốn đối vói nưốc ta trong thời gian t6i.
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Tình hình thế giới và trong nưốc có cả thuận 
lợi, thời cơ và khó khán, thách thức đan xen, đat ra 
nhiều vấn đề mối, yêu cầu mối nặng nề, phức t孕p 
hơn đốì vối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
đòi hỏi toàn Đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 
tư duy, có quyết tâm chính trị cao, dự báo chính 
xác, kịp thời diễn biến của tình hình, chủ động ứng 
phó kịp thời với mọi tình huống, nỗ lực hơn nữa để 
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi 
mới, không ngừng gia tăng tiềm lực mọi mat của 
quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và những thành 
quả phát triển đã đ孕t được, đưa đất nưốc vững 
bước tiến lên, phát triển nhanh và bền vững.

2・ Quan điểm chỉ đạo

Tiếp tục thực hiện đường lốĩ đổi mối của Đảng, 
trong giai đoạn tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt 
động thực tiễn các quan điểm cơ bản sau đây:

-Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tu tưởng Hồ Chí Minh; 
kiên định mục ti@u độc lập dân ^.ộc và chủ nghĩa xã 
hội; kiên định đường lốì đổi mới của Đảng; kiên định 
các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Vi@t Nam xã hội chủ nghĩa.
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-Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc 
trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương 
Liên hợp quốc và luật pháp quốc tS, bình đẳng, hợp 
tác, cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền 
vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng 
bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tS - xã 
hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát 
triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc 
phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

-Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nưốc, ý chí 
tu cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
t©c và khát vgng phát triển đất nưốc phồn vinh, 
hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức 
mạnh tSng hợp của cả hệ thống chính trị và của 
nền văn hóa, con người Vigt Nam, bồi dưõng sức 
dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế 
đ0t phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, ứng dụng 
mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những 
thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tií, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới 
cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

-Kết hợp sức mạnh dân tộc vói sức mạnh thời 
đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích 
cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, 
phát huy tốì đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong 
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đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người 
là quan trọng nhất.

-Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát 
huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức 
chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thốhg 
chính tĩị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây 
dựng Nhà nước tinh gọn, hoqt động hiệu lực, hiệu 
quả; gắn vối tinh giản biên chế, nâng cao chất 
lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là 
đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng 
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mat 
thiết vối nhân dân là những nhân tS có ý nghĩa 
quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát 
triển đất nưốc và bảo vệ Tổ quốc.

3・ Mục tiêu phát triển

Mục tiêu tổng quắt: Nâng cao năng lực lãnh 
đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của 
Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính tĩỊ trong 
sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường 
niềm tin của nhân dân đốì với Đảng, Nhà nước, chế 
độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vgng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và 
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sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức 
mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công 
cuộc đổi 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 đến giữa thế 
kỷ XXI, nước ta trở thành nước phất triển, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể:
-Đến năm 2025, kỷ niệm 50 nầm giải phóng 

hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là 
nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng 
hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

-Đến nắm 2030, kỷ niệm 100 nẳm thành lập 
Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp 
hiện đại, thu nhập trung bình cao.

-Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành 
nước phá11riển, thu nhập cao.

4・ Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu vể phát 
triển kinh tế - xã hội 5 nám 2021 - 2025

a) Về kinh tế
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 nám đạt 

khoảng 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình 
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quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD; đóng 
góp của năng suất các nhân tố tầig hợp (TFP) vào 
táng trưởng đạt khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất 
lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỷ lệ đô 
thi hóa khoảng 45%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, 
chế tạo đạt trên 25% GDP; kinh tế số đạt khoảng 
20% GDP.

b) Về xã hội
Đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp 

trong tảig lao động xã hội khoảng 25%; tỷ lệ lao 
động qua đào tạo là 70%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu 
vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ nghèo đa chiều duy tĩì 
mức giảm 1 - 1,5%/nám; có 10 bác sĩ và 30 giường 
bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 
đạt 95% dân số; tuSi thọ trung bình khoảng 74,5 
tuSi; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới tốl thiểu 
80%, trong đó ít nhất 10% đạ± chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu.

c) Về môi trường
Đến nám 2025, tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước 

hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95 - 100%, 
nông thôn là 93 - 95%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt đô th] bảo đảm tiêu chuẩn, quy 
chuẩn đạt 90%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất 
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đang hoạt động có hệ thống xử lý nưốc thải tập 
trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%; tỷ lệ cơ 
sỏ gây ô nhiễm môi trưòng nghiêm trọng được xử 
lý đạt 100%; giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở 
mức 42%.

Trong quá trình thực hiện, quyết tâm phấn đấu 
đạt các mục tiêu và chỉ tiêu ỏ mức cao nhất, đồng thời 
chủ động chuẩn bị các phương án để kịp thời thích 
ứng vối những biến động của tình hình.

5. Định hướng phát triển đất nước giai 
đoạn 2021 - 2030

(1) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tu duy? xây dựng, 
hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về 
kinh tế, chính trị, ván hóa, xã hội, môi trường..., 
tháo gỡ kịp th6i những khó khán, vướng mắc; khơi 
dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tgo động lực mới 
cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

(2) Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát 
triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, tẹio môi trường thuận lợi để huy động, 
phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, 
thúc đẩy đầu tu, sản xuất kinh doanh. Bảo đảm 
ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mối mạnh mẽ mô hình 
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tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tap trung 
xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thi; 
phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng 
nông thôn mói; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ 
tầng nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát 
triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công 
nghệ, đổi mới sáng tạo; gắn kết hài hòa, hiệu quả 
thị trường trong nước và quốc tế; nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế.

(3) Tạo đột phá trong đổi mói cán bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. 
Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh 
mẽ thành tỊỉu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sốhg xã hội, chú 
trọng m°t số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm 
năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trirông theo 
tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt ở một số
lĩnh vực so với khu vực và thế giới..

(4) Phát triển con người toàn diện và xây dựng 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
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dân t0c để ván hóa, con người Vi@t Nam thực sự 
thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất 
nước và bảo vệ Tổ quốc. Táng đầu tu cho phá11riển 
sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi 
trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi 
dậy truyền thống yêu nước, niềm tu hào dân tộc, 
niềm tin, khát vgng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc; tài năng, trí tu@, phẩm chất của con 
người Vigt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực 
phát triển quan trọng nhất của đất nước.

(5) Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, 
nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con 
người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây 
dựng môi trường ván hóa, đạo đức xã hội lành 
mạnh, văn minh; chú trọng nâng cao chất lượng 
dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát 
triển; quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính 
sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt 
phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Không ngừng cải 
thiện toà_n diện đòi sống vat chất và tinh thần của 
nhân dân.

(6) Chủ động thích ứng có hiệu quả vối biến đổi 
khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch 
bệnh; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm,
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__ 2 _ 一、 1亠公一_ __出__ — J V • _______ /V - 1 Az__ 2 _ __仝 _ 公上 hiệu quá và bên vững tai nguyên; lay báo vệ môi 
trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu 
hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô 
nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường 
sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây 
dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân 
thiện với môi trường.

(7) Kiên quyết, kiên tĩì đấu tranh bảo vệ vững
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thS của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân 
và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh 
chính tĩỊ, bảo đảm t氏 an toàn xã hội, an ninh
con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây 
dựng xã hội tĩ*at tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa 
các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sốm, từ xa; 
phát hiện sớm và xử lý kịp thòi những yếu tS bất 
lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đQt biến; 
đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và 
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản 
động và cơ hội chính trị.

(8) Tiếp tục thực hiện đường lốì đốì ngoại độc 
lập, tỊí chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động 
và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có 
hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, 
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không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của 
Vi@t Nam.

(9) Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể 
của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân 
dân, táng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới 
tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của 
Mat trận Tổ quốc và các tS chức chính trị - xã hội.

(10) Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân 
phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Táng 
cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải 
trình, kiểm soát quygn lực gắn vối siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và 
của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy 
mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, quan 丘êu, t©i phạm và nạn xã hội.

(11) Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn 
diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng; đổi mối phương thức lãnh đạo, nâng cao 
năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây 
dựng hệ thống chính tiị trong sạch, vững mạnh, 
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tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
nhất là cán bộ cấp chiến lược, ngưòi đứng đầu có đủ 
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm 
vụ; làm tốt công tác tu tưởng, lý luận; chú trọng 
công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác 
dân vận của Đảng.

(12) Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mốì 
quan hệ lớn: quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát 
triển; giữa đổi mối kinh tế và đổi mới chính trị; giữa 
tuân theo các quy luật thj trường và bảo đảm định 
hưống xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng 
sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bưốc quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị 
trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát 
triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, 
bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Nam xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập? tự chủ và 
hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nưốc quản 
lý và nhân dân làm chủ; giữa thiỊc hành dân chủ và 
táng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. 
Trong nhận thííc và giải quyết các mốì quan hệ lớn, 
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phản ánh các quy luat mang tính biện chứng, những 
vấn đề lý luận cốt lõi trong đường lốì đổi mối của 
Đảng, cần chú trọng hơn đến: bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản 
xuất tiến bộ phù hợp; phát triển ván hóa, thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo 
vệ TỔ quốc xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập, tự chủ 
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

III- ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, 
Cơ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ; ĐAY mạnh 

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, 
PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC NHANH, BỀN VỮNG

1・ Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trxí&ng, 
cơ cấu lại nển kinh tS, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nển kinh tế

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tầng trưởng 
kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình 
tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa 
học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất 
lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực 
để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
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của nền kinh tế. cải thiện môi trường đầu tu, kinh 
doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các 
ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng 
dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học và công 
nghệ, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư； 
phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản 
phẩm công nghệ cao, có giá trị gia táng cao, thân 
thiện với môi trường, tham gia có hiệu quả vào mạng 
sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế. Cơ cấu 
lại, nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là đầu tư công. 
Cơ cấu lại, phát triển, lành mạnh các loại thị trương, 
nhất là thị trường các yếu tố sản xuất để huy động, 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Cơ cấu lại thị 
trường tài chính - tiền đáp ứng yêu cầu huy động 
và sử dụng vốn có hiệu quả. Cơ cấu lại thu, chi ngân 
sách nhà nưốc, bảo đảm an toàn nợ công. Cơ cấu lại 
thị trường bất động sản, đất đai, tài nguyên để đất 
đai, tài nguyên được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có 
hiệu quả cao. Cơ cấu lại các ngành công nghiệp, nông 
nghiệp, dịch vụ theo hướng tap trung phát triến các 
lĩnh vực, các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế, nhiều 
hàm lượng công nghệ có sức cạnh tranh và giá trị 
gia táng cao. Cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp, 
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phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn 
mạnh, tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp có vấn 
đầu tư nước ngoài vói doanh nghiệp trong nước. Cơ 
cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hưống tap trung 
vào những lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, 
quốc phòng, an ninh; lành mạnh hóa tài chính, nâng 
cao trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, 
quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao 
hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là lực lượng 
vật chất quan trọng của kinh tS nhà nước. Nâng cao 
tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy 
mạnh xã hội hóa; khuyến khích các thành phần kinh 
tế, các tS chức xã hội tham gia phát triển, cung cấp 
dịch vụ công. Cơ cấu lại kinh tế vùng, đổi mới thể chế 
liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các 
vùng, phát huy vai các vùng kinh tế động lực và 
các đô thị lớn, quan tâm phát triển các vùng còn khó 
khăn, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng.

2・ Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trên nển tảng của tiến bộ khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng t富o

Điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nền kinh tế, 
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các ngành, lĩnh vực, các vùng phù hợp vối thực tiễn 
đất nước và trình độ phát triển, khoa học, công 
nghệ hiện đại trên thế giối. Đẩy mạnh nghiên cứu, 
chuyển giao, ứng dụng, phát triển, làm chủ công 
nghệ hiện đại; phát triển số sản phẩm chủ lực 
có thương hiệu mạnh, có uy tín trong khu vực và 
thế giới. Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, 
chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, tgo cơ sở 
đẩy mạnh chuyển đổi số nền kinh tế quốc gia và 
phát triển kinh tS số.

Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh. 
Cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công 
nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghệ số, tap 
trung phát triển những ngành công nghiệp nền 
tảng, nhất là công nghiệp cơ khí, chế tạo, công 
nghiệp hỗ trợ, nâng cao tính tự chủ của nền kinh 
tế, có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào các 
chuỗi giá tĩị toàn cầu. Ưu tiên phát triển những 
ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện vối 
môi trường. Phát triển công nghiệp quốc phòng, an 
ninh kết hợp phục vụ dân sinh. Dựa trên công nghệ 
mới, hiện đại để phát triển các ngành công nghiệp 
vẫn còn có lợi thế (chế biến nông sản, may, da 
giày...), tạo nhiều việc làm, sản xuất hàng xuất khẩu, 
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đóng góp lớn vào giá trị gia tăng quốc gia. Bố trí lại 
công nghiệp trên các địa bàn lãnh thổ hợp lý hơn; 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghệ 
cao, khu kinh tế, khu công nghiệp. Nâng cao trình độ 
khoa học, công nghệ ngành xây dựng đủ năng lực 
thiết kế, thi công các công txình xây dựng lốn, phức 
tạp, hiện đại, có khả nàng cạnh t:ranh trong nước 
và quốc tế.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ 
cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh 
tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo 
hưống nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại 
và nông dân ván minh. Chú trọng phát tYiển nông 
nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ 
cao; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, 
từng địa phương. Gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với 
công nghiệp, dịch vụ; sản xuất vối bảo quản, chế 
biến, tiêu thq, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá 

nông sản trong các chuỗi giá tĩị. Khuyến khích 
phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác mà nòng cốt 
là hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tu, cải 
tiến quản lý nhà nưốc để nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thích ứng 
với biến đổi khí hậu, bảo đảm vệ sinh an toàn 
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thực phẩm. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 
nông nghiệp, nông thôn; kết nốì nông thôn với đô 
thj; tiếp tục đẩy mạnh chương trình mục tiOu quốc 
gia xây dựng nông thôn mối nâng cao, xây dựng đời 
sống văn hóa, nông thôn mới kiểu mẫu và bảo vệ 
môi trường sinh thái.

Phát triển mạnh khu vực dịch vụ dựa trên nền 
tảng ứng dụng những thành tựu khoa học và công 
nghệ hiện đại, nhất là các dịch vụ có giá trị gia 
táng cao. Tập trung phát triển mạnh một số ngành 
dịch vụ như： du lịch, thương mại, viễn thông, công 
nghệ thông tin, vận tải, logistics, dịch vụ kỹ thuật, 
dịch vụ tư vấn pháp lý... Hiện đại hóa và mở rộng 
các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng 
khoán, dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học 
và công nghệ, dịch vụ văn hóa, thể thao... Tổ chức 
cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp, ván minh, hiện 
đại theo các chuẩn mực quốc tế.

Thực hiện tốt Chiến lược phát triển bền vững 
kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài 
nguyên, môi trường biển; phòng, chống thiên tai, 
tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, 
nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo. Tổ chức 
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tốt việc xây dựng và quản lý thống nhất quy hoạch 
không gian biển quốc gia, hoàn thiện cơ chế quản 
lý tSng hợp và chuyên ngành về biển, đảo. Nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luat trên biển, 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đẩy mạnh 
phát triển và nâng cao hiệu quả các ngành kinh tế 
biển, các khu kinh tế, khu công nghiệp và các đô 
thi ven biển. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực 
cho kinh tế biển, nhất là nhân lực chất lượng cao. 
Táng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ, điều tra tài nguyên, môi trường biển; 
xây dựng cơ sở dữ liệu số về biển, đảo, nâng cao 
năng lực giám s^t môi trường biển, dự báo thi@n 
tai, biến đổi khí hậu vùng biển, ven biển.

Xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế phát 
triển đô thị và kinh tế đô thi làm động lực phát 
triển từng vùng và địa phương; tăng cường quản lý 
đô thị, phát triển các đô thị vệ tinh, hạn chế xu 
hướng tap trung quá mức vào các đô thi lổn. Xây 
dựng đô thj hiện đại, văn minh, đô thị thông minh, 
đa dạng về loại hình, có bản sắc đặc trưng về kiến 
trúc, ván hóa ở từng địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược 
về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với
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một số công trình hiện đại. Tập trung ưu tiên đầu 
tu, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ 
tầng trọng điểm về giao thông đường bộ, đưdng sắt, 
đường biển, đường hàng không kết nốì các vùng, 
khu vực, các trung tâm kinh tế trong nước và quốc 
tế; phát triển hạ tầng nãng lượng, nhất là năng 
lượng tái tạo, bảo đảm an ninh năng lượng, cung 
cấp đủ, ổn định năng lượng cho nền kinh tế và sinh 
hoạt xã hội; phát triển hạ tầng thủy lợi theo hướng 
đa mục tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước, gắn vối 
phòng, chống thiên tai; tập trung cao hơn các 
nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu; xây 
dựng đồng bộ, hiện đại hạ tầng đô ttậ, nhất là các 
đô thị lón; tạo bứt phá trong phát triển hạ tầng 
công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng, kết nốì 
cơ sỏ dữ liệu quốc gia... Xây dựng cơ chế đẩy mạnh 
huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, đa 
dạng hóa hình thức đầu tu trong lĩnh vực xây dựng 
kết cấu hạ tầng.

Nâng cao chất lượng quy hoạch vùng; đổi mới, 
hoàn thiện thể chế quản lý vùng có hiệu quả, 
phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của từng vùng, 
tăng cường liên kết giữa các địa phương trong 
vùng và giữa các vùng. Sáp nhập hợp lý một số 
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đơn vị hành chính cấp xã, huyện phù hợp với 
điều kiện, yêu cầu phát triển mới. Đổi mối cơ chế 
phan cap, phân quyên, úy quyên, găn với phân 
định và nâng cao trách nhiệm của Trung ương và 
địa phương.

IV- HOÀN THIỆN TOÀN DIỆN, ĐỔNG BỘ
THỂ CHẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1・ Thống nhất và nâng cao nhận thức vể 
phát triển kinh tế th] trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa

Kinh tế thi trường định hưống xã hội chủ nghĩa 
là mô hình kinh tế tSng quát của nước ta trong thòi 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế 
thj trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành 
đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị 
trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Nam lãnh 
đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục 
tiêu í4dân giàu, nưóc mạnh, dân chủ, công bằng, 
ván minh” phù hợp vối từng giai đoạn phát triển 
của đất nưóc. Nền kinh tế thị trưòng định hướng 
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xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sỗ 
hữu, nhiều thành phần kinh t&, trong đó: kinh tế 
nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tap thể, kinh 
tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; 
kinh tế tư nhân là mQt động lực quan trọng; kinh 
tế có vốn đầu tu nước ngoài được khuyến khích 
phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế nhà nưốc là công cụ, lực lượng vat chất 
quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, 
định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển 
kinh tế, xã hội, khắc phục các khuyết tat của cơ chế 
thi trường. Các nguồn lực kinh tế của Nhà nước 
được sử dụng phù hợp vổi chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phá11riển đất nước và cơ bản được phân bổ 
theo cơ chế trường. Doanh nghiệp nhà nưồc 
tap trung vào những 丘nh vực then chốt, địa bàn 
quan trọng, quốc phòng, an ninh; hoạt động theo 
cơ chế thị trường, quản trị hiện đại theo chuẩn mực 
quốc tế; lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá 
chủ yếu, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế.

Kinh tế tap thể, kinh tế hợp tác, các hợp tác xã, 
hợp tác có phạm vi hoạt động rộng lốn, với vai 

129



trò cung cấp dịch vụ cho các thành viên; liên kết, 
phối hợp sản xuất kinh doanh, bảo vệ lợi ích và tạo 
điều kiện để các thành viên nâng cao năng suất, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền 
vững. Táng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình 
thành các hiệp hội, liên hiệp hợp tác xã.

Kinh tế tư nhân được khuyến khích phá11riển 
ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không 
cấm, được hỗ trg phát triển thành các công ty, tap 
đoàn kinh tế tu nhân mạnh, có sức cạnh tranh 
cao. Khuyến khích doanh nghiệp tu nhân hợp tác, 
liên kết với doanh nghiệp nhà nước, hợp t衣c xã, 
kinh tế hộ; phát triển các công ty cổ phần có sự 
tham gia rộng rãi của các chủ thể xã hội, nhất là 
người lao động.

Kinh có vốh đầu tư nưóc ngoài là một bộ 
phận quan trọng của kinh tế quốíc dân, có vai tjrò 
lớn trong huy động nguồn vốn đầu tu, công nghệ, 
phương thức quản lý hiện đại, mở rộng thi trường 
xuất khẩu.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, giữa Nhà nước, thị trường và xã hội có 
quan hệ chặt chẽ. Nhà nưốc xây dựng và hoàn 
thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh 
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doanh, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đốì lớn 
của nền kinh tế; tạo môi trường thuận lợi, công 
khai, minh bạch cho các doanh nghiệp, các tS chức 
xã hội và th] trưdng hoạt động; điều tiết, định 
hướng, thúc đẩy kinh tế phát triển, gắn kết phát 
triển kinh tế với phát triển ván hóa, xã hội, bảo 
đảm an sinh xã hội, đòi sống nhân dân, bảo vệ môi 
trtròng, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhà nước 
quản lý nền kinh tế bằng luật pháp, cơ chế, chính 
sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các tiêu 
chuẩn, định mức và lực lượng kinh tế nhà nước phù 
hợp vối các yêu cầu và quy luật của kinh tế thị 
trưòng. Thị trường đóng vai trò quyết định trong 
xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực huy 
động, phân bô hiệu quá các nguôn lực; điêu tigt sán 
xuất và lưu thông; điều tiết hoạt động của doanh 
nghiệp, thanh lọc những doanh nghiệp yểu kém. 
Các tS chức xã hội có vai tr6 tạo sự liên kết, phối 
hợp hoạt động, giải quyết những vấn đề phát sinh 
giữa các thành viên; đại diện và bảo vệ lợi ích của 
các thành viên trong quan hệ với các chủ thể, đốì 
tác khác; cung cấp dịch vụ hỗ cho các thành 
viên; phản ánh nguyện vọng, lợi ích của các tầng 
lớp nhân dân với Nhà nước và tham gia phản biện 
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luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước, giám 
sát các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức nhà 
nưốc trong việc thực thi pháp luật.

2・ Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thS chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
tap trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Xây dựng và thực thi pháp luật, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả 
quản trị quốc gia. Xây dựng khung khổ pháp luật, 
môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển, khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển 
kinh tế số; hỗ trợ, khuyến khích sự ra đời, hoạt 
động của những lĩnh vực mới, mô hình kinh doanh 
mói. Tập trung sửa đổi những quy định mâu 
thuẫn, chồng chéo, cản ÍT& phát triển kinh Đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân 
quyền, ủy quyền gắn với táng cường kỷ luật, kỷ 
cương, trách nhiệm cá nhân và nâng cao trách 
nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phắt triển đẩy đủ, 
đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường. 
Thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường đốì với 
hàng hóa, dịch vụ, kể cả các dịch vụ công cơ bản.
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Phát triển thi trường các yếu sản xuất để thi 
trường đóng vai quyết định trong huy động, 
phân bổ, sử dụng các nguồn lực. Phát triển thị 
trường hàng hóa, dịch vụ theo các phương thức tS 
chức, giao dịch văn minh, hiện đại, thương mại 
điện tử. Phát triển đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các thi trưòng tài chính, tiền t@, thj 
trường chứng khoán, th] trường bảo hiểm... trên 
nền tảng công nghệ số vối kết cấu hạ tầng, công 
nghệ và phương thức giao dịch hiện đại. Phá11riển 
mạnh thị trường khoa học và công nghệ. Phá11riển 
và quản lý chặt chẽ thi trường bất động sản; thị 
trường quyền sử dụng đất. Phát triải thị trường 
lao động linh hoạt gắn với cải cách chính sách tiền 
lương, bảo hiểm xã hội. Phát huy vai của các tS 
chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp tham gia hình 
thành và điều tiết các quan hệ kinh tế thi trường. 
Xử lý tốt những bất cập của cơ chế thị trường, bảo 
đảm phúc lợi và an sinh xã hội, quốc phòng, an 
ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phất 
triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp. Đẩy nhanh việc xử lý nợ, thoái vốn, cổ 
phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; thúc 
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đẩy đổi mối, nâng cao trình độ công nghệ, áp dụng 
chế độ quản doanh nghiệp hiện đại để nâng cao 
hiệu quả, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
hoạt động của doanh nghiệp, không để thất thoát, 
lãng phí vốn, tài sản nhà nước. Nhà nước có chính 
sách hỗ khuyến khích phát triểĩi các mô hình 
kinh tế hợp tác, các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, kinh tế hộ, trang trại trong nông nghiệp. 
Hoàn thiện thS chế thúc đẩy phát triển kinh tế tu 
nhân, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đổi mói, 
nâng cao trình độ công nghệ, phát triên nguôn 
nhân lực, mở rộng th] trưòng, cải thiện thu nhập, 
điều kiện làm việc của người lao động và tham gia 
các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trưdng, thực hiện 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nâng cao 
hiệu quả các dự án đốĩ tác công - tư trong lĩnh vực 
xây dựng kết cấu hạ tầng. Ưu tiên những dự án 
đầu tư nưóc ngoài có trình độ công nghệ cao, thân 
thiện vối môi trưdng, sử dụng lao động có kỹ năng; 
đầu tu vào những ngành, lĩnh vực cần ưu ti@n phát 
triển; có liên kết, chuyển giao công nghệ, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển, tham 
gia có hiệu quả vào chuỗi giá tiỊ toàn cầu.
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3. Xây dựng nền kỉnh tế độc lập, tự chủ; 
nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Giữ vững độc lập, tự chủ trong việc xác định 
chủ trương, đưòng lốì, chiến lược phát triển kinh 
tế đất nước. Phát triển doanh nghiệp Việt Nam 
lớn mạnh thành nòng cốt của kinh tế đất nước; 
giữ vững các cân đốì lốn, chú trọng bảo đảm an 
ninh kinh tế; không ngừng tăng cưdng ti6m lực 
kinh tế quốc gia. Đa phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ kinh tế quốc tế, tránh lệ thuộc vào một 
thj trưdng, một đốì tác. Nâng cao khả năng chống 
chịu của nền kinh tế trước tác động tiêu cực từ 
những biến động của bên ngoài; chủ động hoàn 
thiện hệ thống phòng vệ để bảo vệ nền kinh tế, 
doanh nghiệp, thi trường trong nước phù hợp vói 
các cam kết quốc tế. Thực hiện nhiều hình thức 
hội nhập kinh tế quốc với các lộ trình linh hoạt, 
phù hợp vối điều kiện, mục tiêu của đất nưốc 
trong từng giai đoạn. Hoàn thiện hệ thống pháp 
luật phù hợp với những điều ước quốc tế và cam 
kết quốc tế mà Vigt Nam đã ký kết. Tăng cưdng 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ am hiểu sâu về luật 
pháp quốc tế, thương mại, đầu tư quốc tế, có khả 
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năng làm việc trong môi trường quốc tế, trước hết 
là cán bộ trực tiếp làm công t^c hội nhập kinh tế 
quốc tế, giải quyết tranh chấp quốc tếí

V- ĐỖI MÓI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC 
VÀ ĐÀO TẠO, NÂNG CAO CHẤT lượng 

NGUỒN NHÂN Lực, PHÁT TRIEN con người

Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực 
hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo 
cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng 
đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. 
Tiếp tiỊC đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, 
chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục 
và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, 
phá11riển con người toàn diện, đáp ứng những yêu 
cầu mối của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học 
và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thíỉ tư. Chú trọng hơn giáo dục đạo đức, 
nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, 
nhất là giáo dục tinh thần yêu nưốc, tQ hào, tu t6n 
dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức 
trách nhiệm xã hội cho các tầng lốp nhân dân, nhất 
là thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản sắc ván hóa 
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dân tQc tốt đẹp của người Vi@t Nam; khơi dậy khát 
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Vi@t Nam xã hội chủ 
nghĩa. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức, thẩm mỹ, kỹ 
năng sống với giáo dục thể chất, nâng cao tầm vóc 
con người Nam.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, 
đặc biệt chú trọng giáo dục mầm non, tiểu học, tạo 
tiền đề và bảo đảm điều kiện thuận lợi để mỗi người 
dân có cơ hội được thụ hưởng công bằng thành quả 
của nền giáo dục. Củng cố và nâng cao chất lượng 
phổ cập giáo dục. Thực hiện tốt hơn phân luồng học 
sinh sau trung học cơ sở. Đa dạng hóa các loại hình 
đào tạo. Thúc đẩy xây dựng xã hội học tap, học tap 
suốt đời. Đẩy mạnh tự chủ đại học. Có chính sách 
đột phá phá11riển, nâng cao chất lượng giáo dục đại 
học. Thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp chất lượng cao. Xây dựng các cơ chế, chính 
sách và giải pháp để đào tqo lại lực lượng lao động 
phải chuyển đổi ngành nghề do quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và ÍẮC động 
của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách 
phát triển giáo dục Vi@t Nam trong điều kiện kinh tế 
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th] trường và hội nhập quốc tế, lấy chất lượng và 
hiệu quả đầu ra làm thước đo. Xây dựng và triển 
khai thực hiện lộ trình tiến t6i miễn học phí đốĩ 
với học sinh phổ thông, trước hết là đốì với học 
sinh tiểu học và trung học cơ sở. Hoàn thiện cơ 
chế, chính sách phát triển các cơ sỏ đào tạo ngoài 
công lập phù hợp với xu th& của thế giới và điều 
kiện của Vigt Nam trên cơ sở bảo đảm công bằng 
xã hội và các giá trị cơ bản của định hưóng xã hội 
chủ nghĩa. Quan tâm thích đáng đến phát triển 
giáo dục ồ miền núi, vùng cao, hải đảo, vùng đồng 
bào dân t°c thiểu số.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để đẩy mạnh và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo 
dục và đào tạo. Gắn kết chặt chẽ giáo dục và đào 
tạo với nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các thành 
tựu khoa học và công nghệ mới; hình thành các 
trung tâm nghiên cứu xuất sắc, các nhóm đổi mới 
sáng tạo mạnh. Cùng vói đề cao vị tYÍ, vai và 
trách nhiệm xã hội, cần đổi mói mạnh mẽ chính 
sách đãi ngộ, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo 
và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt. 
Sắp xếp, đổi mới cán bản hệ thống các cơ sở đào tạo 
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sư phạm, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách 
và giải pháp để cải thign mức sống, nâng cao trình 
độ và chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục.

Nhà nước tiếp tục táng đầu tu cho giáo dục và 
đào tạo gắn với đổi mới cơ chế, chính sách để nâng 
cao hiệu quả đầu tu. Hoàn thiện cơ chế, chính sách 
để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo đúng 
hưống, hiệu quả. Đầu tu thích đáng cho giáo dục và 
đào tạo chất lượng cao, trình độ cao; có chính sách 
đầu tư đặc thù cho vùng khó khăn, vùng đồng bào 
dân tQc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các chính 
sách xã hội trong giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh 
đổi mối đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước, quản lý và quản tĩỊ nghiệp vụ, chuyên 
môn trong giáo dục và đào tạo, từng bưởc thực hiện 
có hiệu quả cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải 
trình của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Xây dựng 
môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc 
phục bệnh thành tích, ngăn ngừa và xử lý nghiêm 
các tiêu cực trong giáo dục và đào tqo. Hoàn thiện 
và thực hiện ổn định các phương .thức đánh giá, 
kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo, thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào các 
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trường đại học, cao đẳng và đào t孕0 nghề. Xây 
dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược hợp tác 
và hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo. Phấn 
đấu đưa nước ta trồ thành một quốc gia mạnh về 
giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp vối trình độ 
tiên tiến của thế giới, tham gia vào thị. trương đào 
tQO nhân lực quốc tế.

VI- THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 
CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIEN mạnh 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa 
học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động 
lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện 
đại, đổi mới mô hình táng trưỏng, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế. Có chiến lược phát triển khoa học và 
công nghệ phù hợp vối xu thế chung của thế giối và 
điều kiện đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mối, thích ứng với 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tií. Chú 
trọng phát triển đồng bộ khoa học tu nhiên, khoa 
học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và 
nhân ván, khoa học lý luận chính trj.
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Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ thể chế, 
chính sách ứng dụng, phát triển khoa học và công 
nghệ. Nâng cao năng lực hệ thống đổi mới sáng tQO 
quốc gia, cơ cấu lại các chương trình nghiên cứu 
khoa học và công nghệ theo hưóng lấy doanh 
nghiệp làm trung tâm, lấy phục vụ hiệu quả sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc làm mục ti@u. Rà 
soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công 
nghệ gắn với đổi mối 10沁 diện chính sách nhân lực 
khoa học và công nghệ. Tăng cường đầu tu phát 
triển khoa học và công nghệ theo cơ chế thi trường 
trên cơ sở huy động hợp lý nguồn lực tìí Nhà nước, 
doanh nghiệp và các cá nhân. Hỗ tg, khuyến khích 
các cá nhân, tS chức, doanh nghiệp đầu tu nghiên 
cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ. Chuyển đổi cơ chế đầu tư, quản 
lý tài chính khoa học và công nghệ theo nguyên tắc 
(ỉat hàng, dựa vào kết quả, hiệu quả cuối cùng. Các 
ngành, các cấp có trách nhiệm trong việc thúc đẩy 
phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học và công 
nghệ vào lĩnh vực mình phụ trách.

Phát triển một số ngành khoa học và công nghệ 
mũi nhọn, trực tiếp góp phần giải quyết các vấn 
đề cấp bách, phù hợp với điều kiện, nguồn lực của 

141



đất nước. Ưu ti@n chuyển giao, ứng dụng các tiến 
bộ khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội, văn hóa, con người, quốc phòng, an ninh 
trọng yếu. Phát triển hạ tầng số và bảo đảm an 
ninh mạng, tạo điều kiện cho người dân và các 
doanh nghiệp thuận lợi, an toàn tiếp cận nguồn tài 
nguyên số, xây dựng cơ sỗ dữ liệu lốn. Tháo gố kịp 
thời những vưống mắc, thực hiện tốt các chính sách 
về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi 
ngộ đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là 
chuyên gia đầu ngành, nhân tài trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ. Tiếp tục phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ thương mại 
hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. 
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng và sở hữu trí tu@, thông tin, thống kê 
khoa học và công nghệ.

Táng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về 
khoa học và công nghệ. Đa dạng hóa hợp tác quốc 
tế, ưu tiên hợp tác với các đốì tác chiến lược. Gắn 
hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với mọi 
lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng 
và an ninh. Có chính sách hỗ trg hoạt động giao 
lưu, trao đổi học thuật quốc tế.
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VII- XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ 
VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM

Tập trung nghiên cứu, xác định và triải khai 
xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị ván hóa và 
chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ 
giá trị gia đình Vigt Nam trong thòi kỳ mối. Quan 
tâm chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ 
trẻ em, thiếu niên, nhi đồng. Táng cường giáo dục 
lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và 
lịch sử dân t©c, ý thức trách nhiệm xã hội cho các 
tầng lốp nhân dân, nhất là thanh niên. Thực hiện 
những giải pháp đột phá nhằm ngán chặn có hiệu 
quá sự xuống cấp vê đạo đức, 101 song, đây lùi tiêu 
cực xã hội và các nạn xã hội. Bảo vệ và phát huy 
các giá txị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống 
ván hóa Vi@t Nam. Đẩy mạnh giáo dục nâng cao 
nhận thức, ý thức trọng và chấp hành pháp
luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc ván hóa 
dân tộc của người Việt Nam, đặc bi@t là thế hệ t(ẻ. 
Từng bưốc vươn lên khắc phục các hạn chế của con 
người Vi@t Nam; xây dựng con người Nam thòi
đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị 
truyền thống và giá tiị hiện đại.
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Có cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng 
môi trường ván hóa that sự trong sạch, lành mạnh, 
cải thiện điều kiện hưởng thụ ván hóa của nhân 
dân. Phát huy ý thức tự giác của toàn dân xây 
dựng và thực hiện các chế tài, quy định, quy ưóc xã 
hội, bảo đảm công bằng về cơ hội và thiỊ hưởng văn 
hóa. Khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát 
triển và đòi sống văn hóa giữa các vùng, miền, các 
giai tầng xã hội, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, các 
khu công nghiệp... Khắc phục bệnh thành tích, 
bệnh hình thức, thực hiện các chuẩn mực văn hóa 
gia đình Vi@t Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và 
ván minh. Đề cao vai của gia đình trong nuôi 
dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Phát huy các nhân tS 
tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng. 
Phê phán và ngán chặn các biểu hiện tiêu cực, mê 
tín, dị đoan. Xây dựng và thiỊc hiện các chuẩn mực 
văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây 
dựng môi trường ván hóa công sở lành mạnh, dân 
chủ, đoàn kết, nhân ván; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè 
phái, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng. 
Xây dựng ván hóa doanh nghiệp, doanh nhân và 
kinh doanh.
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Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của 
các loại hình văn hóa, văn nghệ. Có kế hoạch, 
cơ chế và giải pháp xử lý đúng đắn mốì quan hệ 
giữa bảo tồn và phát huy các giá trị ván hóa, lịch 
sử truyền thống dân tộc trong xây dựng con người, 
phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng nâng cao 
giá tri tu tưởng, nghệ thuật, đồng thời bảo đảm tu 
do, dân chủ trong sáng tQO ván học, nghệ thuật; 
khuyến khích những tìm t6i mới làm phong phú 
thêm bản sắc văn hóa Nam; hạn chế các lệch 
lạc, các biểu hiện chạy theo thị hiếu tầm thường. 
Quan tâm, tạo điều kiện phát triển văn hóa, văn 
nghệ của các dân tộc thiểu số. Tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động của các hội ván học, 
nghệ thuật, tap hợp đông đảo ván nghệ sĩ tham 
gia; khuyến khích tu do sáng tạo, thiỊc thi quyền 
tác giả.

Khẩn trương triển khai phát triển có trọng 
tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và 
dịch vụ văn hóa trên cd sở xác định và phát huy 
sức mạnh mềm của ván hóa Vigt Nam, vận dụng có 
hiệu quả các giá tĩị, tinh hoa và thành tiỊu mới của 
văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế 
giới. Gắn phát triển ván hóa với phát triển du lịch, 
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đưa du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, 
đồng thòi bảo vệ, gìn giữ tài nguyên ván hóa cho 
các thế hệ mai sau. Xây dựng nền báo chí, truyầQ 
thông chuyên nghiệp, nhân ván và hiện đại. Thực 
hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, 
truyền thông, sắp xếp ngành xuất bản, in và phát 
hành theo hưống tinh gọn, chất lượng, hiện đại 
hóa. Tăng cường quản lý và phát t:riển các loại 
hình truyền thông, thông tin trên internet. Kiên 
quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin 
độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến 
ổn định chính tiị - xã hội, thuần phong mỹ tục.

Tiếp tục đổi mối toàn diện nội dung và phương 
thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý của Nhà nưốc về văn hóa. Táng cưòng 
đầu tư, khai thác và phát huy tốì đa các nguồn lực 
văn hóa đi đôi vói đổi mối nội dung, phương thức 
quản lý, khắc phục tình trạng đầu tu dàn trải, kém 
hiệu quả; táng cưòng kiểm tra, giám sát, bảo đảm 
hiệu quả đầu tií cao trong lĩnh vực ván hóa. Đổi 
mối, hoàn thign các thiết chế văn hóa từ Trung 
ương đến cơ sở, bảo đảm hiệu quả. Đào tqo và phát 
triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, 
tham mưu trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhất là 
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cán bộ chủ chốt thực sự am hiểu về văn hóa, có 
phẩm chất, bản lĩnh, năng lực chuyên môn, đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Rà soát toàn bộ hệ thống 
các trường đào tạo ván hóa, văn nghệ, đổi mới và 
hiện đại hóa quy trình, nội dung, phương thức đào 
tạo để trong 5-10 năm t6i khắc phục về cơ bản sự 
thiếu hụt đội ngũ cán bộ làm công tác ván hóa. 
Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây 
dựng Vi@t Nam thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu 
văn hóa quốc tế. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa ván 
hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Nam, 
đồng th6i chủ động nâng cao sức đề kháng của các 
tầng lóp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên 
đốì vói các ván hóa phẩm ngoại lai độc hại; từng 
bưốc đưa văn hóa Vi@t Nam đến với thế giới.

VIII- QUẲN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI BỂN VỮNG, 
BẲO ĐẢM TIẾN BỘ, CÔNG BANG XÃ HỘI

Nhận thức đầy đủ và bảo đảm định hướng xã 
hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội. Táng 
cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và 
công bằng xã hội, tính bền vững trong các chính 
sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, 
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an ninh con ngưòi. Triển khai đồng bộ, toàn diện các 
mục tiêu kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và môi 
trường, trên cơ sở đó, đổi mới phân bổ nguồn lực hợp 
lý để nâng cao hiệu quả phát triển xã hội. Xây dựng 
và thiỊc hiện đồng bộ thể chế, chính sách phát triển 
xã hội, quản lý phát triển xã hội bền vững, hài hòa.

Trên cơ sở dự báo đúng xu hưống biến đổi cơ 
cấu xã hội ở nưốc ta trong những nám t6i, xây 
dựng các chính sách xã hội và quản lý phát triển 
xã hội phù hợp, giải quyết hài hòa các quan hệ xã 
hội, kiểm soát phân tầng xã hội và xử lý kịp thời, 
hiệu quả các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội, 
bảo đảm trat tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Gắn chính 
sách phát triển kinh tế vối chính sách xã hội, quan 
tâm lĩnh vực công tác xã hội, nâng cao chất lượng 
cuộc sống của nhân dân. Đổi mối cơ chế, huy động 
phân bổ và đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện 
chính sách xã hội phù hợp vối nhu cầu, lợi ích của 
các tầng lớp dân cư, nhóm xã hội, bảo đảm bình 
đẳng về cơ hội phá11riển, nhất là vối lao động khu 
vực phi chính thức.

Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính 
sách đốĩ với ngưòi có công trên cơ sở nguồn lực của 
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Nhà nước và xã hội, bảo đảm người có công và gia 
đình có mức sống từ trung bình khá lên trong 
địa bàn cư trú. Cân đốì ngân sách để tiếp tục thực 
hiện việc nâng mức cấp xã hội, trg cấp ưu đãi 
người có công, giải quyết căn bản chính sách đốì 
vói người có công; nâng cấp các công trình uđền ơn 
đáp nghía".

Cải cách chính sách tiền lương theo hưống gắn 
với sự thay đổi của giá cả sức lao động trên thi 
trường, tương xứng với tốb độ táng trưởng kinh tế 
và tốè độ tăng náng suất lao động, bảo đảm nguyên 
tắc phân phối theo lao động, tạx)động lực nâng cao 
năng suất và hiệu quả. Chú trọng nâng cao phúc 
lợi xã hội, an sinh xã hội, cố gắng bảo đảm những 
nhu cầu cơ bản, thiết yếu của nhân dân về nhà ở, 
đi lại, giáo dục, y tế, việc làm...

Phát tĩiSn thị trường lao động, hướng đến việc 
làm bền vững. Xác lập các nguyên tắc sử dụng và 
quản lý lao động phù hợp vối sự phát triển của thị 
trường, xây dựng mốì quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định, tiến bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công téic đưa lao động Vi@t Nam đi làm việc ỗ nưốc 
ngoài theo hợp đồng, ưu tiên đưa lao động kỹ thuật 
có tay nghề đi làm việc ở những thi trường có thu 
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nhập cao, an toàn và tiếp tiỊc phát huy nguồn lực 
này sau khi về nước trên cơ sở bảo đảm cơ cấu, chất 
lượng nguồn nhân lực trong nưốc. Đổi mói chính 
sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường 
đào tạo và đào tạo lại cho người lao động để tham 
gia hiệu quả vào thị trường lao động. Chuyển dịch 
cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, nâng 
cao tỷ trọng lao động trong khu vực chính thức, tap 
trung giải quyết việc làm cho lao động khu vực phi 
chính thức, đặc bi@t 1 玄 lao động nông nghiệp chuyển 
đổi ngành nghề.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, 
tiến t6i bao phủ toàn dân với các chính sách phòng 
ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro cho người dân, 
bảo đảm trg giúp cho các nhóm đốì tượng yếu thế. 
Cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng dựa trên 
nguyên tắc đóng - hưồng, chia sẻ - bền vững. Triển 
khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, 
bền vững, bảo đảm mức sống tốì thiểu và các dịch 
vụ cơ bản. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn 
mối, triển khai có hiệu quả chương trình phá11riển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2020 - 2030, thu hẹp khoảng 
cách giàu - nghèo giữa các vùng, miên, dân t©c.
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