
Xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách 
dân số và phá11riển, tan dụng và phát huy lợi thế 
th3i kỳ dân số vàng, đồng thdi chuẩn bị điều kiện 
thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng 
dân số, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, bảo đảm mức táng dân số hợp lý và cân bằng 
giới tính khi sinh. Nâng cao chất lượng xây dựng 
và thực hiện hiệu quả các chính sách về dinh 
dưỡng, an to^n thực phẩm, bảo vệ, chăm sóc, nâng 
cao sức khỏe và tầm vóc người Vi@t Nam, bảo đảm 
toàn dân đều được quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. 
Đổi mối cơ chế tài chính y tS, hệ thống quản lý và 
cung cấp dịch vụ y tế. Phát triển nguồn nhân lực, 
khoa học và công nghệ y tế. Nâng cao chất lượng 
khám, chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải 
bệnh viện, phát triển hình thức khám, chữa bệnh 
trực tuyến. Nâng cao năng lực, chủ động phòng, 
chống dịch bệnh gắn vối đổi mới toàn diện hệ thống 
y tế, nhất là y tế dự phòng. Thực hiện đúng hưống, 
hiệu quả xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; bảo đảm 
bình đẳng giữa y tế nhà nưốc và y tế ngoài nhà 
nước; xây dựng, phát triển mô hình bác sĩ gia đình; 
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phát triển mạnh ngành công nghiệp dược và thiết 
bị y tế. Thực hiện tốt uĐề án tổng thể phát triển 
thể lực, tầm vóc người Nam giai đoạn 2011 - 
2030". Phát triển thể dục, thể thao toàn dân để 
tăng cường sức khỏe của nhân dân, làm cơ sở cho 
phát triển thể dục, thể thao thành tích cao. Đẩy 
mạnh đấu tranh phòng, chống nạn xã hội, bảo 
đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và 
thuốc chữa bệnh.

IX- QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ 
ĐẤT DAI, TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN Đổi KHÍ HẬU

Xây dựng chiến lược, hoàn thiện hệ thống thể 
chế quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, trọng 
tâm là đất đai. Hoàn thiện hệ thống luật pháp, 
chính sách về đất đai, nâng cao chất lượng công tác 
xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hiện đại 
hóa lĩnh vực địa chính, dịch vụ công về đất đai. Bảo 
đảm tính thống nhất, đồng bộ, bền vững, hiệu quả, 
tiết kiệm trong sử dụng đất. Phát triển lành mạnh 
th] trường quyền sử dụng đất, chú trọng thj trường 
quyền sử dụng đất nông nghiệp, khắc phục tình 
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trạng đầu cơ đất. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách 
thúc đẩy tích tQ, tap trung đất nông nghiệp, khắc 
phục tình trạng manh mún, tạo điều kiện thu hút 
đầu tư, ứng dụng cơ giối hóa và công nghệ cao vào 
sản xuất nông nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng 
đất, ngán chặn tình trạng để đất hoang hóa, sử 
dụng đất lãng phí, táng cường quản lý, khắc phục 
suy thoái đất. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu 
quả đất công, đất có nguồn gốc nông, lâm trương. 
Táng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử 
dụng đất, kịp thòi phát hiện, xử lý dứt điểm các vi 
phạm, tranh chấp, lấn chiếm đất đai. Kiên quyết 
ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, 
trục lợi, làm thất thoát nguồn thu ngân sách liên 
quan đến đất. Hoàn chỉnh công tác điểu tra cơ bản, 
đánh giá, xây dựng cơ sỗ dữ liệu về tài nguyên đất, 
nước, rừng, biển, khoáng sản và đa dạng sinh học.

Xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia. 
Hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là cơ chế 
tài chính về khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
báo đám công báng, hiệu quá, bên vững trên 
nguyên tắc của kinh tế thị trường và quản lý t&Lg 
hợp nguồn nước, bảo đảm nghiêm ngặt an ninh 
nguồn nước, nhất là nưốc sạch cho sinh hoạt.
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Xây dựng hệ thống và cơ chế giám séit tài 
nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; dự báo, cảnh 
báo thiên tai, ô nhiễm và thảm họa môi trường, dịch 
bệnh. Có kế hoạch khắc phục căn bản tình trạng hủy 
hoại, làm cạn ki@t các nguồn tài nguyên, gây ô nhiễm 
môi trường của các cơ sở sản xuất, các khu công 
nghiệp, khu đô thị. cải thiện chất lượng môi trường 
và điều kiện sống của nhân dân. Tập trung xử lý 
chất thải, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và sản xuất 
thu hồi năng lượng từ chất thải gắn vối hình thành 
chuỗi sản xuất tiặ)nốì, liên tục. Huy động, ưu tiên 
các nguồn lực, thiỊc hiện đồng bộ các giải pháp công 
trình và phi công trình để bảo vệ môi trường, thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao năng lực nghiên 
cứu, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng, 
thủy văn và cảnh báo thiên tai; năng lực chủ động 
phòng, tránh, giảm nhẹ, năng lực chống chịu và 
thích ứng với biến đổi khí hậu. Chấn chỉnh công tác 
bảo vệ, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh 
vực quản lý tài nguyên, môi trường và thích ứng vối 
biến đổi khí hậu. Tăng cường kiểm soát các hoạt 
động khai thác tài nguyên, các ngành, doanh nghiệp 
dựa nhiều vào tài nguyên, các nguồn gây ô nhiễm, 
nguồn phát thải khí nhà kính. Đấu tranh, ngăn chặn 
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và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về 
tQi nguyên và môi trường, đẩy lùi tình trạng ô 
nhiễm, xâm hại môi trường, suy thoái tài nguyên và 
suy giảm đa dạng sinh học.

Chủ động, tích cực hợp tác quốc tế trong việc 
chia sẻ thông tin, phối 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 
trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, 
thích ứng vối biến đổi khí hậu, đồng thèíi giảm thiểu 
các tác động bất lợi quá trình toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế. Thực hiện các cam kết quốc tế, góp 
phần cùng cộng đồng quốc tế thích ứng với biến đổi 
khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái toàn cầu. Tăng cường 
công tác tuyên truygn, phổ biến, giáo dục pháp luật, 
nghiên cứu cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao về tài nguyên, môi trường, phòng, chống, 
giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

X- TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, 
BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Phát huy cao nhất sức mạnh tSng hợp của toàn 
dân tộc, của cả hệ thống chính tĩị kết hợp với sức 
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mạnh thòi đại, tranh thủ tốì đa sự đồng tình, ủng 
hộ cúa cộng đông quốc to đê báo vệ vững chăc độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thS của 
Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nưốc, nhân dân, chế 
độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc 
gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con ngưòi; 
xây dựng xã hội t]?at tu, kỷ cương, an toàn, lành 
mạnh để phát triển đất nưốc theo đỊnh hướng xã 
hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Vigt Nam xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, 
Nhà nưốc, hệ thống chính tĩị và toàn dân, trong đó 
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng 
cốt. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu 
và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 
Chú trgng an ninh, an toRn là mQt trong những 
yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân. 
Xác định "chủ động phòng ngừa" là chính, ứng phó 
kịp thời, hiệu quả vối các đe dọa an ninh phi 
tYuygn thống, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, 
phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Có kế sách ngăn 
ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. 
Nỗ lực phấn đấu để ngán ngừa xung đột, chiến 
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tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện 
pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Kiên 
quyết, kiên tri đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng 
tròi, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định để phát triển.

Tăng cưdng tiềm lực quốc phòng và an ninh; 
xây dựng và phát huy mạnh mẽ "thế trận lòng dân” 
trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh 
nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận 
quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân 
dân. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tS, ván 
hóa, xã hội, đốì ngoại với quốc phòng, an ninh và 
giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, ván hóa, xã 
hội và đốì ngoại. Cụ thể hóa và thìỊc hiện có hiệu 
quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 
chiến lược phá11riển kinh tế - xã hội, chiái lược bảo 
vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh ván hóa, xã 
hội, quốc phòng, an ninh, đốì ngoại; trong từng địa 
phương, vùng, địa bàn chiến lược và trong từng 
nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể.

Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân 
dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
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hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng 
tiến thẩng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây 
dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền 
đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân 
đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng, đạo đức, tS chức và cán bộ. Xây dựng cấp 
ủy, tS chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong 
Quân đội và Công an tuygt đốì trung thành với Tổ 
quốc, với Đảng, Nhà nưốc và nhân dân, kiên định 
với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo 
đảm chất lượng tSng hợp và sức mạnh chiến đấu 
cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình 
huống. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng 
hậu và dân quân tu v@ vững mạnh, rộng khắp trên 
các vùng, miền, trên biển. Quan tâm xây dựng lực 
lượng bảo đảm tu, an toàn xã hội cơ sở đáp ứng 
đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh, tĩ*at tu ở cơ 
sở. Xây dựng, củng cố đường biên giới trên bộ hòa 
bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nâng cao 
năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm 
nhiệm vụ ỗ biên giới, biển, đảo.

Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc 
phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng,
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vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa 
góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội; xây 
dựng và củng cố các tuyến phòng thủ biên giới, biển, 
đảo; có cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và 
nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng, 
an ninh tại các khu vực phòng thủ. Chủ động chuẩn 
bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thS và giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 
hội trong mọi tình huống.

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về quốc 
phòng, quân sự? an ninh, nghệ thuật quân sự, nghệ 
thuat bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội trong 
tình hình mới. Nâng cao năng lực dự báo chiến 
lược, giữ vững thế chủ động chiến lược; không để bị 
động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đổi mới và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công t旨c giáo dục, 
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán 
bộ, công chức, viên chức và cho toàn dân, bảo đảm 
phù hợp vối từng đốì tương. Chú trọng giáo dục, 
thống nhất, nâng cao nhận thức về đốỉ tác và đốì 
tượng; nắm vững đường lốĩ, quan, điểm, yêu cầu 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh 
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giác cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt 
chính sách đốĩ với lực lượng vũ trang và chính sách 
hậu phương quân đội, công an. Tiếp tục đổi mới cơ 
chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút, đào 
tqo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện toan diện, đồng bộ 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, 
Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh 
quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, 
Chiến lược an ninh mạng quốc gia và các chiến lược 
quốc phòng, an ninh chuyên ngành khác. Bổ sung, 
hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách 
về quốc phòng, an ninh và liên quan đến quốc 
phòng, an ninh trong điều kiện mới. Chủ động, 
tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả hội nhập 
quốc tế về quốc phòng, an ninh.

Giữ vững và táng cưòng sự lãnh đạo tuyệt đốì, 
trực tiếp về mọi m^t của Đảng, sự quản lý tap 
trung, thống nhất của Nhà nưổc đốì với Quân 
đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp 
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quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu 
lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính tĩị 
trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân 
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự 
nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mối. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, 
cua moi cán bộ, đáng viên và người dân đôi VỚI 
nhiệm vụ táng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ 
Tổ quốc.

XI- TRIỂN KHAI ĐÔNG BỘ, SÁNG TẠO, 
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Đối NGOẠI, 

CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH cực HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
TOÀN DIỆN, SÂU RỘNG

Thực hiện nhất quán đường lốì đốì ngoại độc 
lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát 
triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đốì 
ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tQc 
trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiếh chương 
Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, 
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hợp tác, cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thòi đại, chủ động và tích cực hội nhập 
quốc tế toàn diện, sâu rộng; Vigt Nam là bạn, là đốĩ 
tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách 
nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Bảo đảm sự lãnh đạo, chí đạo thống nhất của 
Đảng, sự quản lý tap trung của Nhà nước đốì vối các 
hoạt động đốĩ ngoại và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở 
vừa hợp tác, vừa đấu tranh, tiếp tục nâng cao hiệu 
quả hoạt động đốì ngoại và hội nhập quốc tế vì lợi 
ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Viật Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục phát huy vai trò 
tiên phong của đốì ngoại trong việc tạo lập và giữ 
vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các 
nguồn lực bên ngoài để phá11riển đất nước, nâng cao 
vị thế và uy tín của đất nưốc. Xây dựng nền ngoại 
giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đốì ngoại 
đảng, ngoại giao nhà nước và đốl ngoại nhân dân.

Đẩy mạnh đốì ngoại song phương và nâng tầm 
đốì ngoại đa phương. Chủ động tham gia và phát 
huy vai trò của Nam tại các cơ chế đa phương, 
đặc biệt là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, hợp t旨c 
tiểu vùng Mê Kông và các khuôn khổ hợp tác khu 
vực và quốc tế, trong những vấn đề và các cơ chế 

162



quan trọng có tầm chiến lược, phù hợp với yêu cầu, 
khả năng và điều kiện cụ thể. Coi trọng phát triển 
quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống vối các nưóc 
láng giểng; chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng 
các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng đoàn kết, 
vững mạnh, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN 
trong cấu trúc an ninh khu vực. Đẩy mạnh và làm 
sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đốì 
tác, đặc bi@t là các đốì tác chiến lược, đốỉ ÍẮC toàn 
diện và các đốì tác quan trọng khác, tạo thế đan xen 
lợi ích và táng độ tin cậy. Chủ động, tích cực tham 
gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh 
theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết, kiên 
trì đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động 
can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội 
bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh th& an ninh quốc gia và ổn định chính trị 
đất nước. Tiếp tục thúc đẩy giải quyết các vấn đề 
trên biển, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không 
trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của 
Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. củng cố 
đường biên giói hòa bình, an ninh, hợp tác và phát 
tnen; giái quygt cac van de con ton tại lien quan đen 
đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng.
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Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết 
tốt mốì quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập 
quốc tế; thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu 
rộng, linh ho孕t, hiệu quả vì lợi ích quốc gia - dân tộc, 
bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia. Gắn kết 
chặt chẽ quá trình chủ động, tích cực hội nhập quốc 
tế toàn diện và sâu rộng với việc nâng cao sức mạnh 
tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội; đổi 
mới, hoàn thiện thể chế trong nước, nâng cao năng 
lực tự chủ, cạnh tranh và khả năng thích ứng của 
đất nước. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực xã hội, môi 
trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, 
văn hóa, du lịch và các lĩnh vực khác. Tích cực triển 
khai các cam kết khu vực và quốc tế, lồng ghép với 
các chiến lược, chính sách, kế hoạch và chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động tham gia, tích 
cực đóng góp, nâng cao vai của Việt Nam trong 
xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự 
chính trị - kinh tế quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam 
kết quốc tế và các hiệp định thương mại đã ký kết. 
Mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác vói các lực 
lượng chính trị, xã hội và nhân dân các nước, phấn 
đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác 
phá11riển và tiến bộ xã hội.
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Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham 
mưu chiến lược về đốì ngoại, không để bị động, bất 
ngờ. Đổi mối nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu 
quả công t自c tuyên truyền đốĩ ngoại, bảo hộ công 
dân, triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác 
người Nam ỏ nước ngoài. Nâng cao bản lĩnh, 
phẩm chất, năng lực, phong cách chuyên nghiệp, 
đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác 
đốì ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động thích ứng 
tnrôc chuyển biến của tình hình; tăng cưdng cơ chế 
phốỉ hợp chặt chẽ giữa các kênh và các cơ quan đốì 
ngoại, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đốĩ 
ngoại và hội nhập quốc tế.

XII- PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT 
TOÀN DÂN TỘC, DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VÀ QUYỂN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

1・ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc

Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức phải' phục vụ lợi ích 
của nhân dân. Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi 
ích trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
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chính đáng của nhân dân; không ngừng cải thiện, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lốn 
mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học 
vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong 
công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tu. Tăng cưdng 
tuyên truyền, giáo dục chính tĩị, tư tưởng cho giai 
cấp công nhân. Chăm lo đòi sống vat chất, tinh 
thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân; bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công 
nhân. Đổi mối tS chức và hoạt động của công đoàn 
phù hợp với cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng 
của công nhân và yêu cầu hội nhập quốc tế; tập 
trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, tap thể 
công nhân. Định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt 
động của các tS chức của công nhân tqi doanh 
nghiệp ngoài tS chức công đoàn hiện nay.

Phát huy vai trd chủ thể của nông dân trong 
quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông 
thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Gắn xây 
dựng giai cấp nông dân vói phát triển nông nghiệp 
và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông th6n, 
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tqo điều kiện để cư dân nông thôn thành cư dân 
đô thi mà không dẫn đến di cư quy mô lớn. Có 
chính sách hợp lý để chuyển lao động nông thôn 
sang các ngành phi nông nghiệp. Huy động và phát 
huy mọi nguồn lực từ nông dân, nông thôn cùng vối 
các nguồn lực khác để thực hiện thành công mô 
hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và 
nông dân văn minh.

Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lốn mạnh, 
có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất 
nưóc trong tình hình mối. Có cơ chế phát huy dân 
chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm 
trong nghiên cứu khoa học. Ưu tiên đầu tư phát triển 
hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, đổi mới 
sáng tạo của trí thiic. Trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng 
đốì với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ 
Vigt Nam có trình độ chuyên môn cao ồ trong nưốc 
và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, 
nhà khoa học có khả náng chủ trì các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ đặc bi@t quan trọng. That sự tôn 
trọng, tgo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư 
vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức.

Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số 
lượng và chất lượng, có tinh thần cổng hiến cho 
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dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và 
trình độ quản tiị, kinh doanh giỏi. Tạo môi trương, 
điều kiện thuận lợi cho doanh nhân khởi nghiệp 
sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cốhg hiến tài 
năng. Khuyến khích doanh nhân thực hiện trách 
nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội. Tôn 
vinh, khen thưởng kịp thời, xứng đáng những 
doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Táng cường giáo dục thế hệ t泌 về lý tưồng cách 
mạng, đạo đức, lốì sống ván hóa, nâng cao lòng yêu 
nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, 
khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm 
đốỉ vối đất nưóc, vối xã hội; xây dựng môi trường, 
điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để 
phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí 

thể chất và giá tri thẩm mỹ. Tạo động lực cho 
thanh niên xung kích trong học tap, lao động sáng 
tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến 
thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai 

quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, phát triển 
toàn diện và bảo đảm quyền của ÍT总 em; dành 

168



những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất 
cho tYẻ em - tương lai của đất nưốc.

Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh 
và tinh thần làm chủ, khát vgng vươn lên của các 
tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam 
thòi đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội 
nhập quốc tế. Táng cường các chương trinh phát 
triển, hỗ tĩ*g cập nhật tri thiầc, kỹ năng cho phụ nữ 
có hoàn cảnh khó khán, vùng đồng bào dân t^c 
thiểu số, miền núi. Hoàn thiện và thực hiện tốt 
luat pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ 
em và bình đẳng giới. Kiên quyết xử lý nghiêm 
theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo 
lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trg em.

Động viên cựu chiến binh, công an hưu trí 
phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" 
và Công an nhân dân Vi@t Nam cách mạng trong 
xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và 
chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tu tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đòi 
sống. Táng cương vai của hội viên trong giáo 
dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho 
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thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở 
chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh.

Phát huy trí tu@, kinh nghiệm sống, lao động, 
học tập của người cao tuSi trong xã hội, cộng đồng 
và gia đình. Tiếp tục xây dựng gia đình kiểu mẫu 
"6ng bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, 
vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương 
yêu nhau". Kính trgng, bảo vệ và chăm sóc người 
cao tuSi. Bảo trợ, giúp đỡ người cao tuổi gặp khó 
khăn, cô đơn không nơi nương tựa.

Bảo đảm các dân t©c bình đẳng, đoàn kết, 
trọng, giúp nhau cùng phát triển. Huy động, phân 
bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu 
tư phát triển, tQO chuyển biến cán bản về kinh tế, 
ván hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc 
thiểu số. Chú trọng tính đặc thù của từng vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số trong hoạch định và tổ 
chức thực hiện chính sách dân tộc. Có cơ chế thúc 
đẩy tính tích cực, ý chí tu hỊc, tự cường của đồng 
bào các dân thiểu số phát triải kinh tế - xã hội,
thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững. Chăm lo 
xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nghiêm tĩỊ 
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mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc.

Vận động, đoàn kết, tap hợp các tS chức t6n 
giáo, chức sắc, tín đồ sống "tốt đời đẹp đạo", đóng 
góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Bảo đảm cho các tS chức t6n giáo hoạt động 
theo quy định pháp luật và hiến chương, điều lệ 
được Nhà nưốc công nhận. Phát huy những giá trị 
văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các 
t6n giáo cho sự nghiệp phát triển đất nưốc. Kiên 
quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đốì 
tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, 
chế độ xã hội chủ nghĩa; chia rẽ, phá hoại đoàn kết 
tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hỗ tg để ngưòi Nam ồ nước ngoài có địa vị 
pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đòi sống, 
hòa nhập xã hội nưốc sở tại. Nâng cao hiệu quả 
công t^c bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học 
sinh... Tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn tiếng 
Việt, bản sắc ván hóa dân t°c, nâng cao lòng tu 
hào, tự dân tộc. Làm tốt công tác thông tin tình 
hình trong nưốc, giúp đồng bào hướng về Tổ quốc, 
nhận thức và hành động phù hợp vối lợi ích quốc gia - 
dân tQc, có chính sách thu hút nguồn lực của người 
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Việt Nam ở nưốc ngoài đóng góp tích cực cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường vai Ír6 nòng cốt chính tĩị, trách 
nhiệm của Mặ_t trận Tổ quốc, các tS chức chính trị - 
xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
t^c; tap hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các 
phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận 
động ỂÍToàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị ván minh^^; thực hành dân chủ, táng cường 
đồng thuận xã hội. Đổi mối tS chức bộ máy, nội 
dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách 
nhiệm của đội ngũ cán bộ Mat trận Tổ quốc và các 
tS chức chính tĩị - xã hội, hưống mạnh về cơ sở, địa 
bàn dân cư. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản 
biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực 
tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đốì 
ngoại nhân dân. Xây dựng th& trận lòng dân, phát 
huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân 
trong và ngoài nưốc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2c Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm quyển làm chủ của nhân dân

Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực 
hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng 
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đất nước trong thời kỳ quấ độ lên chủ nghĩa xã hội 
(bổ sung, phát triển nấm 2011) và Hiến pháp năm 
2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc vể 
nhân dân. Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ 
trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở 
cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 
giám sát, dân thụ huổng”.

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận 
Tổ quốc và các tS chức chính tìị - xã hội làm nòng 
cốt để nhân dân làm chủ. Cấp ủy, tS chức đảng, các 
tổ chức trong hệ thống chính tiị, đội ngũ đảng viên, 
cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hành 
dân chủ, tUỒTL thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội. 
Đảng và Nhà nưốc ban hành đường lốì, chủ trương, 
chính sách, pháp luật tạo nền tảng chính tiị, pháp 
lý, trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của
nhân dân. Đề cao vai chủ thể, vị trí trung tâm 
của nhân dân trong chiến lược phá11riển đất nước, 
trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, 
quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, Mat trận Tổ quốc và các 
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tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng đội ngũ đảng 
viên, cán bộ, công chức; động viên nhân dân tham 
gia phát triển kinh tế; góp phần quản lý xã hội 
thông qua các tS chức chính trị - xã hội, các tS 
chức xã hội - nghề nghiệp, các hoạt động tiỊ quản 
cộng đồng; xây dựng, quản lý, thụ hưởng văn hóa; 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 
dân, ngoại giao nhân dân gắn với thế tĩ*an quốc 
phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế 
trận lòng dân. xử lý kịp thdi, nghiêm minh những 
tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rốì nội bộ, 
làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm 
dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của 
nhân dân.

XIII- XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC 
PHÁP QUYỂN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tiếp tục xây dựng và hoàn thi@n Nhà nưốc pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Nam của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là 
nhiệm vụ trọng t我m của đổi mói hệ thống chính tiị. 
Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
Nhà nưốc. Xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, 
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nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nưốc 
trong việc thiỊc hiện các quyền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp trên cơ sở các nguyên tắc pháp quyền, bảo 
đảm quyền lực nhà nưóc là thống nhất, có sự phân 
công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường 
kiểm soát quygiì lực nhà nước. Xây dựng hệ thống 
pháp luật đầy đủ, kịp thdi, đồng bộ, thống nhất, khả 
thi, công khai, minh bạch, ổn định, lẩy quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của ngưdi dân, doanh 
nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mói sáng tạo, 
bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, 
bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao 
nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất. Đổi mối phương thức, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, 
pháp quyền, táng tính chuyên nghiệp trong tS chức 
và hoạt động của Quốc hội, trong thìỊc hiện chức 
năng lập pháp, quyết định những vấn đề quan 
trọng của đất nước và giám sát tốì cao. Tiếp tục đổi 
mới, nâng cao chất lượng quy trình lập pháp, tap 
trung xây dựng, hoàn thiện thể .chế kinh tế thi 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; trọng, bảo 
đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; 
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hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp, cơ chế giám 
sát, lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đốì với những 
người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
bầu hoặc phê chuẩn. Thiết lập đồng bộ, gắn kết cơ 
chế giám sát, phản biện xã hội của Mat trận 
Tổ quốc, các tS chức chính trị - xã hội và nhân dân. 
Bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, nâng cao chất lượng 
đại biểu Quốc hội, táng hợp lý số lượng đại biểu 
hoạt động chuyên trách; giảm số lượng đại biểu 
công tác ở các cơ quan hành pháp, tu pháp.

Xây dựng nền hành chính nhà nưốc phục vụ 
nhân dân, dân chủ, pháp quyển, chuyên nghiệp, 
hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh 
bạch. Tiếp tục đổi mối tS chức và hoạt động của 
Chính phủ theo hưóng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 
trên cơ sở tổ chức hợp lý các bộ đa ngành, đa 丘nh 
vực; phát huy đầy đủ vị trí, vai trb, chức náng? 
nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ là cơ quan 
hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền 
hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, tập 
trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch; tăng cường năng lực dự 
báo, phân tích và đề xuất chính sách dựa trên luận 
cứ khoa học và thực tiễn trong điều kiện kinh tế 
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thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh 
phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa 
Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, các 
bộ, ngành với chính quyền địa phương; khắc phục 
trigt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn; bảo đảm quản lý nhà nưốc thống nhất, 
đồng th6i phát huy vai trd chủ động, sáng tạo, tinh 
thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Nâng 
cao chất lượng dịch vụ công; tiếp tục sắp xếp, tổ 
chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng 
tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả.

Tiếp tiỊC xây dựng nền tư pháp Vi@t Nam chuyên 
nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm 
chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt 
động tu pháp phải có trọng trách bảo vệ công lý, bảo 
vệ quyền con ngưòi, quyền công dân, bảo vệ chế độ 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. 
Nghiên cứu, ban hành Chiển lược xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nưởc pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Vi@t Nam đến năm 2030, định hưống đến nám 2045, 
trong đó có Chiến lược pháp luat cải cách tu pháp. 
Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của tòa án nhân dân, 
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viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan 
thi hành án và các cơ quan, tS chức tham gia vào quá 
trình tố tụng tư pháp; giải quyết kịp thời, đúng pháp 
luật các loại tranh chấp, khiếu kiện theo luat định; 
phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động 
của tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức chính quyền địa 
phương phù hợp với địa bàn nông thôn, đô thị, hải 
đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt theo luật 
định; thực hiện và tổng kết việc thí điểm chính 
quyền đô thj nhằm xây dựng và vận hành các mô 
hình quản tĩị chính quyền đô thị theo hướng tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Gắn kết và đổi 
mối tS chức bộ máy và cơ chế hoạt động của 
Mat trận TỔ quốc, các tS chức chính tĩị - xã hội ở 
các cấp. Cải cách phân cấp ngân sách nhà nước 
theo hưống phân định rõ ngân sách trung ương, 
ngân sách địa phương, bảo đảm vai tĩ*6 chủ đạo của 
ngân sách trung ương, nâng cao tính chủ động, tự 
chủ của ngân sách địa phương.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân 
dân và sự phát trigii của đất nưóc. Táng cưòng kỷ 
luật, kỷ cương đi đôi vối cải cách tiền lương, chế độ, 
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chính sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm 
việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phục vụ phát 
triển; có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng 
dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám 
nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, 
dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu vói khó 
khán, thử thách và quyết li@t trong hành động vì 
lợi ích chung. Đồng thòi, có cơ chế sàng lọc, thay 
thế kịp thòi những ngưdi không hoàn thành 
nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, 
đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn 
uy tín đốì vói nhân dân.

Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật v6i 
tS chức thi hành pháp luật. Tập trung chỉ đạo 
quyết liệt, đầu tu hợp lý nguồn lực và các điều kiện 
để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả tS chức thi hành pháp luật, thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; cải cách thủ tục 
hành chính; kiện toàn tổ chức, tinh giảm hợp lý 
đầu mốì, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế. 
Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tăng 
cường sự kết nốì, trao đổi thông tin thường xuyên 
giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với 
người dân và doanh nghiệp.
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XIV- XÂY DỰNG, CHỈNH ĐốN ĐẢNG 
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, NÂNG CAO 

NĂNG Lực LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỂN CỦA ĐẢNG

Trong những nám t6i phải đặc bi@t coi trgng và 
đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn 
diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. 
Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp:

1・ Táng cường xây dựng Đảng vể chính tĩỊ

Kiên định và không ngừng vận dụng, phát 
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh phù hợp vối thực tiễn Vi@t Nam trong 
từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lốĩ đổi mới vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
ván minh. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân 
của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng 
Đảng. Nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo và chất 
lượng công tác hoạch định đường lốì, chính sách 
phù hợp với thực tiễn Vi@t Nam và xu hưống phát 
triển của thòi đại. Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, 
triển khai đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường 
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lốì của Đảng, chính sách và pháp luat của Nhà nước, 
khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tS 
chức thực hiện. Nâng cao lập trường, bản lĩnh 
chính tri, trình độ, trí tu@, tính chiến đấu của cấp 
Úy, to chức đáng và cúa môi cán bộ, đáng viên, 
trưốc hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các 
cấp, cán bộ cấp chiến lược. Thực hành dân chủ 
trong Đảng gắn liền vối táng cưdng kỷ luật, kỷ cương 
của Đảng.

2. Coi trọng xây dựng Đảng vể tư tưởng

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương 
thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết 
thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến 
đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên 
truyền, học tap chủ nghĩa Mác - Lênin, tií tưởng 
Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lốì của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm chắc, 
dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng 
đắn, kịp thời các vấn đề tu tưởng trong Đảng, 
trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hưóng dư 
luận xã hội, bảo đảm thống nhất tu tưởng trong 
Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Đẩy mạnh 
tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện 
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hệ thống lý luận về đường lốì đổi mới, về chủ 
nghĩa xã hội và con đưòng đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam. Gắn kết tổng kết thực tiễn, nghiên 
cứu lý luận vối định hướng chính sách. Thực hiện 
nghiêm Quy định dân chủ trong nghiên cứu lý 
luận chính trị, tạo môi trường dân chủ, khuyến 
khích tìm t6i, sáng tạo, phát huy trí tu@ của các tS 
chức và cá nhân. Chú trọng cập nhật kết quả tổng 
kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; sớm kết luận 
những vấn đề lý luận đã chín, đã rõ để phát triển, 
hoàn thiện đường lốì, chủ trương xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới mô hình chức, 
phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan nghiên cứu lý luận. 
Từng bước đưa hoạt động trao đổi lý luận của 
Đảng ta với m©t số đảng cầm quyền, đảng tham 
chính ở số nưốc đi vào chiều sâu, hiệu quả. 
Đầu tu thích đáng cho việc xây dựng, phát triển 
đội ngũ cán bộ lý luận; có chế độ, chính sách thỏa 
đáng nhằm thu hút, trọng dụng các chuyên gia 
đầu ngành.

Tiếp tục đổi mói việc học tập, quán triệt nghị 
quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đổi 
mới cán bản chương trình, nội dung, phương pháp 
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giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa 
học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại; đưa việc bồi 
dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, 
đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất 
là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ 
trung ương đến cơ sở, phù hợp vói từng đốì tượng, 
chú trọng chất lượng, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương. Tăng cưdng bảo vệ nền tảng tu tưởng của 
Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính 
trị; đấu tranh, ngán chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính tĩị, đạo đức, lốĩ sống, những biểu 
hiện áítự diễn biến”, “tu chuyển h6a” trong nội bộ.

Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức

Nêu cao tinh thần tu giác tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức của cán bộ? đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục 
đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu 
rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tu tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính, tiị. Thực hiện nghiêm các 
quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức 
vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là 
ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên 
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Ban Chấp hành Trung ương. Đảng viên tự giác nêu 
gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên 
phong, gương mẫu, tqo sự lan tỏa, thúc đẩy các 
phong trào cách mạng. Coi trọng kiểm tra, giám 
sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai giám 
sát của cơ quan dân cử, của Mat trận Tổ quốc, báo 
chí và nhân dân đốì với cán bộ, đảng viên thực hiện 
các quy định nêu gương.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá tri đạo 
đức cách mạng theo tinh thần uĐảng ta là đạo đức, 
là văn minh” cho phù hợp với điều kiện mới và 
truyền thốhg văn hóa tốt đẹp của dân tQc. Xây 
dựng cấc chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, 
đảng viên tu điều chỉnh hành vi ứng xử trong công 
việc hằng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách 
mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn 
phận và tĩ•幺ch nhiệm của mình, luôn vững vàng 
trưốc khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi 
vật chất, tiền tài, danh vọng. Nâng cao ý thức tu 
dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng. 
Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành 
vi phản đạo đức, phi đạo đức. cổ vũ, biểu dương các 
gương sáng đạo đức, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong 
Đảng và ngoài xã hội.
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4・ Đẩy mạnh xây dựng Đảng vể tổ chức; tiếp 
tục đổi mới, hoàn thiện tS chức bộ máy và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tS chức bộ máy của 
Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ vối đổi mối kinh tế, văn 
hóa, xã hội, con người..., đáp ứng yêu cầu nâng cao 
năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục hoàn thiện 
mô hình tS chức của hệ thống chính tĩị. Tổng kết 
các mô hình thí điểm về tS chức bộ máy của Đảng 
và hệ thống chính tĩị, khắc phục sự chồng chéo và 
những bất hợp lý trong tS chức của Đảng và tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính tĩị. Đẩy mạnh thực 
hiện tinh giản biên chế gắn vối cơ cấu lại đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

5. Củng cố, nâng cao chất lượng tS chức cơ 
sở đảng và đội ngũ đảng viên

Tiếp tục đổi mối, hoàn thiện tS chức, nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tS chức cơ sở 
đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, 
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quyên hạn, trách nhiệm, moi quan hệ công tác cúa 
các loại hình tS chức cơ sở đảng phù hợp với tiến 
trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tS chức bộ máy của 
Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong việc giáo 
dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng 
viên; đổi mối nội dung, phương thức hoạt động, sinh 
hoạt của chi bộ. Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy 
đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ bản thực 
hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch 
Hội đồng nhân dân các cấp, bí thu cấp ủy là chủ tjch 
ủy ban nhân dân, bí thu chi bộ đồng thòi là trưởng 
thôn, tổ trưỏng dân phố hoặc trưởng ban công tác 
mặt trận ở những nơi có điều kiện.

Nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mói công 
tác đánh giá, xếp loại đảng viên bảo đảm thiỊc chất. 
Phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, phát huy vai trò 
của những đảng viên ưu tú, có triển vọng, chuẩn bị 
nguồn cán bộ chủ chốt các cấp. Coi trọng công tác 
phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. 
Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công 
nhân trực tiếp sản xuất, trí thac và doanh nhân. 
Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những 
thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào 
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lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang, tạo 
nguồn cán bộ cho hệ thống chính tĩỊ các cấp. Nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, 
rèn luyện đảng viên. Sàng lọc, kiên quyết đưa 
những người không đủ tu cách ra khỏi Đảng.

6. Tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ 
các cấp, nhất là cấp chiến lược và người 
đứng đầu

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và 
uy tín, ngang t$ni nhiệm vụ. Hoàn thiện thể chế, 
quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, 
tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ. Xây dựng đội ngũ 
cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng 
lực nổi bật, dám nghĩ, dám n&i, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm, dám đổi mới sáng tqo, dám đương 
đầu với khó khàn, thử thách, dám hành động vì lợi 
ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, 
gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết.

Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách 
nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và 
quản lý cán bộ; thực hiện tốt quy định về kiểm soát 
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quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, 
chạy quyền; xử lý nghiêm minh, đồng bộ kỷ luật 
đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật 
đốì với cán bộ có vi phạm, kể cả khi đã chuyển công 
tác hoặc nghỉ hưu.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tgo động 
lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công 
việc. Coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ cán bộ, 
bảo vệ chính tĩị nội bộ. Kiên quyết phòng, chống 
các biểu hiện bè phái, 'ĩợi ích nh6m” và lợi dụng 
các phương tiện thông tin đại chúng để xuyên tạc 
sự thật, kích động, gây rốỉ, chia rẽ làm mất đoàn 
kết nội bộ.

7. Tiếp tyc nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, 
quy chế nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng 
cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm 
tra, giám sát. Cải tiến, đổi mới phương pháp, quy 
trình, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật 
đảng bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, 
đồng bộ, thống nhất, thận trgng, chặt chẽ, khả thi, 
trong đó tap trung vào các cơ chế, biện pháp 
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chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn 
chặn khuyết điểm, vi phạm của tS chức đảng và 
đảng viên; có chế tài để phòng ngừa, xử lý nghiêm 
minh các hành vi vi phạm kỷ luật đảng.

Đổi mối mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu 
lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tS chức thực 
hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 
Đảng; công tác hướng dẫn, chỉ đạo của ủy ban 
kiểm tra cấp trên đốì với cấp ủy, tS chức đảng, ủy 
ban kiểm tra cấp dưối trong thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, 
đồng bộ công tAc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, 
phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính tiị, công tAc xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. 
Tập tnmg kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, ngưòi 
đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi 
phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan 
tâm; xử lý kịp thòi, kiên quyết, trigt để, đồng bộ, 
nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. 
Táng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ 
chốt các cấp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ 
xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm 
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nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan 
rộng. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sAt của tS chức 
đảng cấp trên đốì với cấp dưối.

Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát, thanh 
tra, kiểm toán nhà nưốc và điều tra, truy tS, x6t xử 
của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tăng cương phối 
hợp giữa giám sát, kiểm tra của Đảng vối giám sát, 
thanh tra của Nhà nước và giám sát của Mat trận 
Tổ quốc, các tổ chức chính tĩị - xã hội để tăng 
cường sức mạnh tảig hợp và nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả giám sát, kiểm tra, tránh chồng chéo, 
trùng lặp, lãng phí nguồn lực, không hiệu quả. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ 
quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc thể 
chế hóa và thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 
Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định 
của Đảng. Tăng cưdng kiểm tra, giám s^t công tác 
cán bộ, gắn vối kiểm soát quyền lực, chống chạy 
chức, chạy quyền. Phát huy vai tĩ*6 giám sát, phản 
biện xã hội của MặX trận Tổ quốc, các tS chức chính 
tĩị - xã hội và nhân dân trong công tác kiểm tra, 
giám sát của Đảng. Chú trọng đổi mối, kiện toàn tS 
chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng và
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nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các 
cấp theo hưóng chuyên nghiệp hóa.

8. Thắt chat hơn nữa mối quan hệ mật 
thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân 
dân để xây dựng Đảng

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, 
hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính tĩị 
ve cong t/c clan vận; co cơ che phát huy vai tĩ1。cua 
nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính 
tĩị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Đổi 
mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, 
sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại 
chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thiỊc, tăng 
cương đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân 
đốĩ với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, 
phát huy sức mạnh to 16n của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc trong phát triển kinh - xã hội và 
bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị, nhất là của chính quyền các cấp đốì vối 
công tác dân vận. Phát huy vai sự tham gia 
của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tS chức 
thực hiện các chủ trương, đường lốì của Đảng, 
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chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bảo 
đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp 
và nhân dân, giữa các vùng, địa phương; quan 
tâm đến các đốì tượng yếu thế trong xã hội. Tiếp 
tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế 
"Đảng lãnh đạo, Nhà nưốc quản lý, nhân dân làm 
chủ” và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ htrông”. Tổ 
chức có hiệu quả, thực chất việc nhân dân tham gia 
giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ 
chức trong hệ thốiig chính tĩỊ; phẩm chất, nãng lực 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả công 
việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm 
tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức 
bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục hoàn thiện và thiỊc thi quy định về đạo 
đức công vụ trong công tác dân vận, phát huy vai 
trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán 
bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, cán bộ, công 
chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Phê phán, xử lý 
nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức 
th3 ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách 
dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân. Thực hiện tốt 
Quy chế dân chủ ở cơ sở. Sâu sát cơ sở, tăng cưòng 
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đốì thoại, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe tâm tu, 
kịp thòi giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính 
đáng của nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thiỊc 
hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận kh@o”，tuyên 
truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển 
hình về công tác dân vận. Rà soát bổ sung và thực 
hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính 
trị; xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các 
cơ quan, tS chức vối Mat trận Tổ quốc và các tS chức 
chính tiị - xã hội các cấp; tích cực đôn đốc, kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định, 
chỉ thi, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

9・ Kiên quyết, kiên tri đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là 
một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ 
thống chính tĩị trong sạch, vững mạnh, củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiên quyết, kiên txì 
đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng 
phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh 
mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn. Kết hợp chặt chẽ 
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giữa tích cực phòng ngừa vối chủ động phát hiện, xử 
lý nghiêm minh, kịp thòi những hành vi tham 
nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho 
tham nhũng, can thiệp, cản trẻỉ việc chốhg tham 
nhũng, lãng phí, không có vùng cấm, không có 
ngoại lệ. Phát huy sức mạnh tSng hợp của cả hệ 
thống chính trị và của toàn dân; thực hiện đồng bộ 
các biện pháp chính trị, tư tưởng, chức, hành 
chính, kinh tS, hình sự.

Tiếp tiỊC đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tu giác, thống nhất 
cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, trưởc hết là sự gương mẫu, quyết li@t của 
người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tS chức, đơn vị, 
địa phương; kiên tĩì giáo dục, rèn luyện đức tính 
liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không 
tham nhũng, lãng phí, trưốc hết trong cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các quy định 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã 
hội, về kiểm tra, giám sát và. phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, nhất là các quy định về kiểm soát 
quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trâch 
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nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, 
minh bạch; cơ chế bảo vệ, khuyến khích những 
người làm công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, 
xử lý tham nhũng cũng như với người tS cáo, tích 
cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, đồng 
thòi xử lý nghiêm những người lợi dụng chống 
tham nhũng, lãng phí để vu khống, gây mất đoàn 
kết nội bộ; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập 
của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán 
bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh thực hiện chế độ 
thanh toán không dùng tiền mặt.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh 
tra, kiểm toán, điều tra, truy x6t xử, thi hành 
án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, 
vụ án tham nhũng, lãng phí; kiên quyết thu hồi tài 
sản tham nhũng; kịp thời xử lý, thay thế cán bộ 
lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, 
lãng phí; xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, 
vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh 
nghiệp Tiếp tụ_c kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, 
bảo đảm liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực, 
hiệu quả hoạt động của các cơ quan-, đơn vị có chức 
năng phòng, chống tham nhũng và các cơ quan 
tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
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phòng, chống tham nhũng. Từng bước mở rộng 
phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực 
ngoài nhà nước, mỏ rộng và nâng cao hiệu quả hợp 
téic quốc tế về phòng, chống tham nhũng. Phát huy 
vai trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu 
dân cử, Mat trận Tổ quốc Vi@t Nam, các tS chức 
chính trị - xã hội, nhân dân và cơ quan truyền 
thông, báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả phát hiện và 
xử lý tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền 
lương, nâng cao thu nhập và có chính sách nhà ở, 
bảo đảm cuộc sống để cán bộ, công chức, viên chức 
yên tam công t自c.

10. Tiếp tyc đổi mới mạnh mẽ phương thức 
lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới

Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng Cương lĩnh, 
chiến lược, các chủ trương, chính sách lớn, bằng 
công tác tổ chức, cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát; 
lãnh đạo thể chế hóa các quan điểm, đường lốì, chủ 
trương của Đảng thành chính sách, pháp luật; lãnh 
đạo xây dựng tS chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công 
chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang 
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nhiệm vụ; lãnh đạo tS chức thực hiện có hiệu quả 
các chủ trương, chính sách, Hiến pháp và pháp 
luật; chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất 
lượng lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư 
pháp. Các tổ chức của Đảng và đảng viên, nhất là 
tS chức, đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà 
nước vừa phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và 
pháp luật, vừa phải nêu cao vai Ír6 tiên phong 
trong thực hiện chủ trương, đường lốì, các quy định 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Tiếp tục đổi mói phương thức lãnh đạo của Đảng 
đốì với Mgt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tĩị - 
xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo tap trung, thống nhất 
của Đảng, đồng thời tôn trọng nguyên tắc hiệp 
thương dân chủ trong tS chức và hoạt động của 
Mgt trận Tổ quốc Vi@t Nam, phát huy mạnh mẽ 
vai trò, tính tự chủ, năng động, sáng tạo của Mgt 
trận và các tS chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục cụ thể hóa phương tbrâc lãnh đạo của 
Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
(bổsung, phắt triển nấm 2011) ồ tất cả các cấp bằng 
những quy chế, quy định, quy trình cạ thể và công 
khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, giám 
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sát việc thực hiện. Quy định cụ thể Đảng gắn bó 
mat thiết vối nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự 
giám s自t của nhân dân, chịu trách nhiệm trước 
nhân dân vê những quyet định cua mình; vê quyên 
hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mốì quan 
hệ giữa tap thể cấp ủy, chức đảng với người đứng 
đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tap trung dân 
chủ, tap thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phát huy 
vai trách nhiệm, tính chủ động của ngưòi đứng 
đầu và có cơ chế xử lý đốỉ vối ngưòi đứng đầu khi vi 
phạm. Đay mạnh việc phân cap, phân quyên găn 
với kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực 
hiện phân cấp, phân quyền, chống tha hóa quyền 
lực; có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ 
động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng 
thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống 
nhất của Trung ương.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm 
sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thòi, đúng đắn 
của cấp ủy, tS chức đảng các cấp; phát huy vai trò 
nêu gương, thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tS chức, cơ 
quan trong hệ thống chính trị. Đổi mới phương pháp, 
phong cách, lề lốì làm việc của các cơ quan lãnh đạo 
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của Đảng từ Trung ương t6i cơ sỏ; xây dựng và thực 
hiện phong cách làm việc khoa học, tap thể, dân chủ, 
trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực 
tiễn, cầu thị, học hỏi, nói đi đôi vối làm.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, xây dựng, 
ban hành nghị quyết của Đảng. Ban hành nghị 
quyết khi that sự cần thiết, hợp lý, thiết thực, ngắn 
gọn, khả thi. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, 
giám sát chặt chẽ việc cụ th各 hóa, thể chế hóa, tS 
chức thực hiện nghị quyết; coi trọng kiểm tra, giám 
sát, đôn đốc, sơ kết, t&Lg kết việc thiỊc hiện nghị 
quyết, quy định, chí thị, kết luận của Đảng, bảo đảm 
hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động 
của Đảng. Tiếp tục tSng kết thiỊc tiễn, nghiên cứu lý 
luận về đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm 
quyền của Đảng trong điều kiện mới.

XV- NHỮNG NHIỆM vụ TRỌNG TÂM, 
CÁC ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC 

TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII

1・ Những nhiệm vụ trọng tâm

(1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
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và hệ thống chính tĩị toàn diện, trong sạch, vững 
mạnh. Đổi mối phương thức lãnh đạo, cầm quyền 
của Đảng. Xây dựng tS chức bộ máy của hệ thốhg 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ulợi ích 
nhóm,\ những biểu hiện utự diễn biến”, utự chuyển 
h&a" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm 
chất, năng lực, uy tín, ngang t§m nhiệm vụ. củng 
cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân vối Đảng, Nhà 
nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

(2) Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm 
chủng đại tĩ*à vắcxin Covid-19 cho cộng đồng; phục 
hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ 
mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây 
dựng, hoàn thiện đồng bộ thg chế phát triển phù 
hợp với nền kinh tế thi trường đầy đủ, hiện đại? hội 
nhập; phát triển đồng bộ và tQO ra sự liên kết giữa 
các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các 
loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trg 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong 
nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, 
ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới 
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