
dữ liệu quốc gia, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an 
toàn, an ninh thông tin.

Phất triển kinh tế vùng: Xây dựng quy hoạch, 
tổ chức không gian lãnh thS quốc gia cách hợp 
lý, phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của mỗi 
vùng, địa phương và tăng cường tính liên kết nội 
vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá tĩị 
toàn cầu, tạo không gian phát triển mới. Khai thác 
tốt hơn các thế mạnh của các vùng về kết cấu hạ 
tầng, điều kiện tu nhiên, vị trí địa chính tĩị, nguồn 
nhân lực trong bốĩ cảnh và yêu cầu phát triển mới. 
Phát triển tSng thể, mang tính hữu cơ, liên kết 
chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng thành một 
thg thống nhất. Tiếp tiỊC hoàn thiện thể chế về quy 
hoạch, kế hoạch phát triển vùng và bố trí nguồn 
lực nhằm phát huy lợi thế vùng. Tập trung xây 
dựng quy hoạch vùng mang tính chất đột phá theo 
hưóng tích hợp, đa ngành, hình thành chuỗi giá 
và triển khai thực hiện hiệu quả, lấy quy hoạch 
làm cơ sở quản lý phát triển vùng. Xây dựng cơ 
chế, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển vùng, 
liên kết vùng và thể chế điều phối, phát triển kinh 
tế vùng đủ mạnh; quan tâm hơn đến vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, vùng biên giới, miền núi, 
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả 
hoạt động và đổi mối cơ chế quản lý, mô hình phát 
triển của các khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu 
công nghiệp, khu du lịch gắn với đô thị hóa trở 
thành động lực phát triển vùng. Tập trung xây 
dựng các hành lang kinh tế trọng điểm, thúc đẩy 
Kên kết, hội nhập quốc tế và thu hẹp khoảng cách 
phát triển giữa các vùng. Xây dựng trung tâm đổi 
mối sáng tQO, trung tâm trí tu@ nhân t孕0 tại các 
vùng trọng điểm. Lựa chọn một số địa điểm, đô thi, 
vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm 
kỉnh tế, tài chính với thể chế, cơ chế, chính sách 
đặc thù có tính đột phá, có khả náng cạnh tranh 
quốc tế cao. Phát triển hệ thống đô thi trung tâm 
phù hợp vói chức năng của từng vùng. Giữ gìn, 
phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giá trị lịch 
sử, truyền thống. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc 
thù chăm lo giáo dục, đào tẹio, y tế, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực; tạo sinh kế, việc làm, định 
canh, định cư vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu 
số, nhất là ồ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. 
Triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh 
tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khán.
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Vùng trung du và miền núi phía Bắc: Phát huy 
các lợi thế về tài nguyên rừng, khoáng sản, các cửa 
khẩu, văn hóa dân tộc đặc sắc, đa dạng và ti6m 
năng phát triển du lịch, dịch vụ... Tập trung bảo 
vệ, khôi phục rừng, nhất là rừng đầu nguồn. Đẩy 
mạnh trồng rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững, 
cây công nghiệp, cây án quả, cây đặc sản, cây dược 
liệu, chăn nuôi gia súc gắn với công nghiệp chế 
biến nông, lâm sản. Phát triển hiệu quả các cơ sở 
khai thác gắn vối chế biến sâu các loại khoáng sản. 
Chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái; bảo vệ và 
sử dụng có hiệu quả nguồn nước các hồ, đập để 
điều tiết nưốc sản xuất và sinh hoạt. Táng cường 
đầu tu kết cấu hạ tầng liên kết nội vùng và với 
vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội.

Vùng đồng bằng sông Hồng: Đi đầu trong phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mối sáng tạo, kinh 
tế số, xã hội số. Tập trung phát triển một số ngành 
sản xuất công nghiệp và dịch vụ hiện đại: Điện tử, 
sản xuất phần mềm, trí tu@ nhân tQO, sản xuất 
6t6, công nghiệp phụ trg, các dịch vụ thương mại, 
logistics, ngân hàng, tài chính, du lịch, viễn 
thông, y tế chuyên sâu. Mở rộng phát triển nồng 
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Thúc đẩy 
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mạnh mẽ các trung tâm đổi mới sáng tạo. Tập 
trung xây dựng các trung tâm đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao. Đẩy mạnh đô thj hóa gắn với 
phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng và nâng cao 
hiệu quả kinh tế đô thị, kết nốĩ đô thị. Xây dựng 
Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện 
đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn. Tiếp tục 
xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trd 
thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gắn với cảng cửa ngõ 
quốc tế Lạch Huyện.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: 
Tập trung phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với 
bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển, nhất là 
đánh bắt và nuôi trồng hải sản xa bờ. Cơ cấu lại 
nông, lâm nghiệp, khai thác, nuôi trồng thủy, hải 
sán găn với công nghiệp chẽ biễn, báo đám bên vững 
và hiệu quả cao. Nâng cao hiệu quả phát triển các 
khu kinh tế, khu công nghiệp lọc hóa dầu, luyện 
kim, sản xuất, lắp ráp Phát triển nhanh, đồng
bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Táng cưòng 
liên kết vùng, tiếp tục hình thành, phát triển hệ 
thống đô thi ven biển, các trung tâm du lịch biển, 
du lịch sinh thái mang t§m khu vực và quốc tế.
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Phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế Đông - Tây; 
phát triển các cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ 
tầng và các trung tam dịch vụ hậu cần nghề cá. 
Nâng cao năng lực phòng, chống, giảm thiểu thiệt 
hại của thiên tai, bão lũ, hạn hán; chủ động ứng 
phó hiệu quả vói biến đổi khí hậu, chống sa mạc 
hóa, sạt 16 bờ sông, bờ biển.

Vùng Tây Nguyên: Nâng cao hiệu quả các diện 
tích cây công nghiệp, cây dược liệu, hình thành các 
chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và 
phân phối, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị 
trường quốc tS. Chú trọng khôi phục và phát triển 
kinh tế rừng. Ph$t triển năng lượng tái tgo. Phát 
triển các trung tâm du lịch lớn, hình thành các 
tuyến du lịch chuyên đề đặc thù vùng Tây Nguyên. 
Phát triển nguồn nhân lực, ổn định dân cư, ưu tiên 
bảo tồn và khôi phục các giá trị truyền thống, bản 
sắc của các dân tộc vùng Tây Nguyên. Xây dựng 
đưòng bộ cao tốè và nâng cấp mạng lưới giao thông 
nội vùng, các tuyến kết nốì các tỉnh Tây Nguyên với 
Đông Nam Bộ, ven biển Nam Trung Bộ vối Nam Lào 
và Đông Bắc Campuchia. Bảo vệ vững chắc an ninh 
chính trị, t^at tu, an toàn xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh trong mọi tình huống.
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Vùng Đông Nam Bộ: Là vùng phát triển năng 
động, có tốb độ tăng trưởng kinh tế cao. Tập trung 
phát triển mạnh khoa học, công nghệ và hệ sinh thái 
đổi mới sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng, xây dựng kinh tế số, xã hội số; sản xuất 
các sản phẩm điện, điện tử, công nghiệp chế biến, 
chế tạo; tài chính ngân hàng, bất động sản. Nâng 
cao khả năng kết nốì hạ tầng vùng, tạo động lực liên 
kết, lan t6a thúc đẩy hợp tác và phá11riển vối đồng 
bằng sông cửu Long qua các hành lang Nl, N2, cao 
tốè Bắc - Nam, quốc lộ 50; với Tây Nguyên qua cao 
tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt; với Nam 
Trung Bộ qua cao tốb Bắc - Nam và quốc lộ 55. Phát 
triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Thành 
phố Hồ Chí Minh - cảng Cái Mép - Thị vải gắn với 
hành lang kinh tế xuyên Á. Thúc đẩy phát triển 
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài 
chính quốc tế. Tập trung phát triển cảng biển 
container Cái Mép - Thị vải thực sự ÍTẻí thành cảng 
trung chuyển quốc tế. Nghiên cứu xây dựng thành 
phố sân bay cửa ngõ quốc tế Long Thành.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long: Tập trung vào 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, quy mô 
lớn; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hiệu quả cao, 
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tốì ưu hóa về giá trị nông nghiệp; phát triển công 
nghệ về giống, công nghiệp chế biến, bảo quản nông 
sản, thủy sản; gắn sản xuất với thị trường tiOu thụ 
và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đẩy nhanh tốc 
độ đô thị hóa, xây dựng mạng đô thị vùng tạo động 
lực cho phát triển. Phát triển năng lượng tái tQ0, 
năng lượng sạch. Thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế, nhất là cơ cấu nông nghiệp phù hợp với từng 
vùng sinh thái, chủ động thích ứng, thực hiện hiệu 
quả các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, nưốc 
biển dâng; giải quyết vấn đề sạt 16 bờ sông, bờ biển, 
sụt lún, hạn mặn; xây dựng chiến lược tổng thể bảo 
vệ và sử dụng bền vững nguồn nưốc sông Mê Kông. 
Sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đường cao tốc 
Mỹ Thuận - Cần Thơ; nghiên cứu, xây dựng mOt số 
tuyến đường bộ cao tốb như cần Thơ - Cà Mau, 
Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - Rạch 
Giá - Bạc Liêu... Tập trung xây dựng phát triển 
Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh 
thái biển mạnh mang tầm quốc tế; kết nốì vối các 
trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới.

Phát triển kinh tế biển: Phát tĩiển bền vững 
kinh tế biển phù hợp với các chuẩn, mực quốc tế, 
kiểm soát khai thác tài nguyên biển, phục hồi hệ 
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sinh thái biển, gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an 
ninh và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, 
đảo. Khẩn trương xây dựng quy hoạch không gian 
biển quốc gia. Hoàn thi@n cơ chế quản lý t&Lg hợp 
và thống nhất về biển, nâng cao hiệu quả thực thi 
pháp luật tbiển. Ưu tiên phát triển các ngành 
kinh tế biển, nhất là du lịch, dịch vụ biển, kinh tế 
hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên 
khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải 
sản xa bờ, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tẹio 
và các ngành kinh tS biển mối. Đẩy mạnh ứng 
dụng kỹ thuật, công nghệ trong đánh bắt, nuôi 
trồng, chế biến thủy sản; nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luat của ngư dân trong quá trình khai 
thác thủy sản trên các vùng biển. Tập trung xây 
dựng và nhân rộng các mô hình khu kinh tế, khu 
công nghiệp sinh thái ven biển gắn với hình thành 
phát triển đô th] và phát triển các trung tâm kinh 
tế biển mạnh. Táng cường bảo vệ môi trường, bảo 
tồn, phát triển bền vững các hệ sinh thái, đa dạng 
sinh học biển, đặc biệt là các rạn san hô, thảm cỏ 
biển, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển; 
nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên biển. Mở rộng 
diện tích, thành lập mối các khu vực bảo tồn biển.
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Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số về biển, đảo, bảo đảm 
tính tích hợp, chia sẻ và cập nhật. Nâng cao năng 
lực dự báo, cảnh báo thiên tai, động đất, sóng thần, 
quan trắc, giám sá_t môi trường biển, biến đổi khí 
hậu, nưốc biển dâng. Có biện pháp phòng, tránh, 
ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm 
nhập mặn, xói lở bờ biển. Ngăn ngừa, kiểm soát và 
giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong 
trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại 
dương. Phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế 
của 28 tỉnh, thành phố ven biển bằng 65 - 70% 
GDP cả nước. Các đảo có người dân sinh sống có hạ 
tầng kinh tế, xã hội cơ bản đầy đủ, nhất là điện, 
nước nggt, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục.

Phát triển đô thị: Đẩy nhanh tốè độ, nâng cao 
chất lượng đô thj hóa và kinh tế đô thj. Xây dựng 
cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ thống đô 
thi hài hòa, phù hợp với tiềm nãng, lợi thế của từng 
vùng, từng địa phương; phát triển mạnh các đô thị 
vệ tinh của một số đô thi lốn, nhất là Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ bản hoàn thành hệ 
thống thể chế, cơ chế, chính sách, công cụ quản lý, 
xây dựng mô hình chính quyền đô thị gắn với quản 
trị đô thị hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, 
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từng bước nâng cao chất lượng phát triển đô thi cả 
về kinh tS, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở, 
chất lượng sống của người dân. Đổi mới và nâng 
cao chất lượng quy hoạch đô thi; phát triển đô thi 
có tầm nhìn dài hạn; hình thành mQt số chuỗi 
đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng 
điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng 
bước kết nốì với mạng đô thj thông minh trong khu 
vực và thế giối; xây dựng các đô thị theo hướng đô 

xanh, ván minh, có bản sắc và có tính tiên 
phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mối sáng tạo, 
thành động lực của phá11riển. Cơ bản hoàn thành 
xây dựng hệ thống hạ tầng khung của các đô thi 
trung tâm cả nước và các vùng đồng bộ, hiện đại, 
đủ năng lực phục vụ và các công trình giao thông 
kết nốì các đô thi. Tăng tính kết nốì giữa các đô 
thi trong nưốc và khu vực; gắn kết phát triển đô 
thị. và nông thôn. Xây dựng cơ chế minh bạch 
đánh giá giá trị đất đai, bất động sản theo cơ chế 

trường. Giải quyết cơ bản yêu cầu về nhà ở cho 
cư dân đô thi, niở rộng các loại hình nhà ở; có 
chính sách hỗ trợ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã 
hội. Đến nám 2030, phấn đấu đạt 30m2 sàn nhà ở 
bình quân đầu người.
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Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới theo hướng gắn với đô thi hóa, bảo đảm 
thiỊc chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, 
lấy cư dân nông thôn làm chủ thể, đem lại sự 
chuyển biến tích cực rõ nét hơn về nếp sống t6i 
từng thôn, bản, ấp, hộ gia đình và cuộc sống triực 
tiếp của mỗi người dân sinh sống ở nông th6n. 
Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mói cấp 
thôn, bản. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng, kết nốì chặt chẽ xây dựng nông thôn mới vối 
quá trình đô thị hóa. Thu hút mạnh mẽ các doanh 
nghiệp đầu tu vào khu vực nông thôn để xây dựng 
liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh thực hiện 
Chương trình ''mỗi xã một sản phẩm” gắn với xây 
dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
tiêu thụ sản phẩm. Tập trung xử lý ô nhiễm môi 
trường, nhất là rác thải, nước thWi. Tích hợp m©t số 
chương trình đầu tu đang triển khai trên địa bàn 
nông thôn vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2030, có ít 
nhất 90% số xã(ỈQt chuẩn nông thôn mối, trong đó 
50% số xã đạ± chuẩn nông thôn mới nâng cao; 
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có trên 70% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây 
dựng nông thôn mới, trong đó 35% số đơn vị cấp 
huyện được công nhận đ孕t chuẩn nồng thôn mối 
nâng cao.

6. Phát triển văn hóa, xã hội, thiỊc hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thẫn của 
nhân dân

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực ván 
hóa, bảo đảm vừa phát huy những giá tĩị tốt đẹp 
của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa 
nhân loại tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội 
và hội nhập quốc tế.

Xây dựng môi trường văn hóa một cách toàn 
diện ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong 
các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp 
để văn hóa thiỊc sự là động lực, dtột phá phát triển 
kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế. Phát huy tinh 
thần yêu nước, ý chí tự cường, tự hào dân tộc, tính 
cộng đồng và khơi dậy khát vgng vươn lên. Đề cao 
tính tiên phong, gương mẫu trong ván hóa ứng xử 
của người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các cơ 
quan, đơn vị. Khuyến khích, tạo điều kiện để mọi 
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ngưdi dân được phát huy các năng lực tự do sáng 
tạo trong đòi sống kinh tế, xã hội. Phát huy vai 
của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng 
môi trường ván hóa, con người giàu lòng nhân ái, 
khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, 
cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tẹio, hiện đại. Xây 
dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 
Quan tâm đầu tu đúng mức để phát triển văn hóa, 
từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ ván 
hóa giữa thành thi và nông thôn, giữa các vùng, 
miền và các giai tầng xã hội. Bảo tồn, phát huy giá 
trị ván hóa tốt đẹp của các dân tộc và di sản văn 
hóa, danh lam thắng cảnh. Từng bưốc hạn chế, tiến 
tdi xóa bỏ các hủ tục, tap quán lạc hậu. Hình thành 
thị trường sản phẩm dịch vụ văn hóa, thông tin 
lành mạnh góp phần làm tốt công tểic thông tin, 
tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước, xu hướng phát triển xã hội, đấu tranh, 
lên án các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã 
hội, thuần phong mỹ tục, góp phần xây dựng xã hội 
an ninh, an toàn, dân chủ, tiến bộ.

Nâng cao vai của ván hóa,.nghệ thuậ11rong 
việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách của con người 
Vigt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ. Bảo đảm quyền 
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hưởng thụ, tu do sáng tạo trong hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật của mỗi người dân và cộng đồng. Hoàn 
thiện các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp 
văn hóa; phá11riển những sản phẩm, loại hình văn 
hóa độc đáo, sáng tạo có sức lan tỏa để quảng bá, 
giới thiệu ra thế giối.

Phấn đấu sớm hoàn thành các mục tiêu theo 
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 
vững. Phát triển vì con người, tạo điều kiện cho 
mọi người, nhất là t泌 em, nhóm yếu thế, đồng bào 
dân tộc thiểu số, ngưòi di cư hòa nhập, tiếp cận 
bình đẳng nguồn lực, cơ hội phát triển và hưởng 
thy công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản. Tiếp tục 
hoàn thiện và thực hiện các chính sách dân tộc 
bình đẳng, đoàn kết, cùng phát triển. Quan tâm 
phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 
đặc biệt khó khán; chức thực hiện hiệu quả 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đông bào dân tQc thiOu sô và miên núi 
giai đoạn 2021 - 2030.

Đẩy nhanh xây dựng xã hội số, tap trung vào 
chuyển đổi kỹ náng, mở các khóa học đại trà trực 
tuySĩì, đào tạo, tap huấn, nâng cao kiến thức, 
kỹ năng vê công nghệ so và chuyên đoi sô. Chuân bị 
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nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã 
hội số.

Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa 
chiếu, bền vững, bao trùm, nhất là khu vực đồng 
bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thiỊc hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 
Đổi mối thiỊc chất cách tiếp cận trong giảm nghèo 
bằng các chính sách hỗ trợ có điều kiện, giảm hỗ trg 
cho không, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên tự 
thoát nghèo; hạn chế bất bình đẳng xã hội. Khuyến 
khích làm giàu theo pháp luật, phát triển mạnh 
tầng lốp trung lưu gắn với nâng cao trách nhiệm xã 
hội. Tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ỏ 
cho người dân, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy 
phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội; bố trí hợp lý khu 
dân cư và hỗ phát triển nhà ở cho ngưòi dân tại 
các vùng thường xuyên chịu tá_c động của thiên tai, 
biến đổi khí hậu.

Nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe người 
dân cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thg cũng 
như chất lượng cuộc sống. Chăm lo phát triển về 
chất lượng, quy mô, cơ cấu dân số; duy tri vững 
chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh 
về mức cân bằng tu nhiên. Chú trọng chăm sóc sức 
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khỏe bà mẹ; thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, 
giảm nhanh tỷ lệ trè em suy dinh dưỡng thể thấp 
còi, nhẹ cân. Chuyển trọng tâm chính sách dân số 
từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát 
triển; tan dụng hiệu quả các cơ hội từ cơ cấu dân số 
vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số, đẩy 
mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đẩy 
mạnh phát triển, sự nghiệp thể dục, thể thao, tạo 
điều kiện về cơ sồ vat chất để nhiều người dân 
được tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe. 
Bảo vệ và phát triển dân số các dân tQc thiểu số có 
dưới 10 nghìn người, đặc biệt là những dân tộc 
thiểu số có nguy cơ suy giảm giống nòi. Thúc đẩy 
phân bố dân số hợp lý và bảo đảm quốc phòng, an 
ninh. Hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm 100% dân số 
được đáng ký và quản lý.

Đổi mối cơ chế quản lý, xây dựng hệ thốhg y tế 
công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc 
tế, thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, 
tổ chức cung cấp dịch vụ y tế công, bảo đảm các 
dịch vụ cơ bản, phấn đấu trên 95% dân số được 
quản lý, theo dõi và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. 
Chú trọng công tác dự phòng, sàng lọc và phát 
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hiện sớm, chữa trị kịp thời. Tập trung phát triển 
mạnh y tế cơ sở và y tế dự phòng. Tiếp tục sắp xếp 
các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng 
cấp tính và Trung ương, hình thành hệ thống 
trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ỏ tất cả 
các cấp và kết nối vối mạng lưới kiểm soát bệnh 
tật thế giới. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học y học, phát triển các ngành khoa học 
phục vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe con người. Đẩy 
mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công 
nghệ thông tin, công nghệ số trong khám, chữa 
bệnh, liên thông công nhận kết quả khám, xét 
nghiệm, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn 
dân; khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện. 
Phấn đấu đạt 32 giường bệnh và 11 bác sĩ
1 vạn dân. Tập trung phát triển số tmng tâm 
y tế chuyên sâu, xây dựng một số cơ sở khám, 
chữa bệnh có tầm cố khu vực và quốc tS. Nâng cao 
năng lực và tS chức quản tĩị chuyên nghiệp các cơ 
sở y tế; đào tạo, đào tạo lại, nâng cao tiình độ 
chuyên môn của các nhân viên y tế, nhất là bác sĩ, 
dược sĩ tgi các tuyến cơ sở. Khuyến khích phương 
thức đốì tác công - tư, đầu tư tu nhân, cung cấp các 
dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu câu; phát triên 
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mô hình bác sĩ gia đình. Thực hiện bảo hiểm y tế 
toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 
trên 95% dân số, đa dạng mức đóng và mức 
hưỏng. Phát triển y học cổ truygn gắn vói y học 
hiện đại. Phát triển dược liệu, công nghiệp dược 
và thiết bị y tế; nâng cao năng lực nghiên cứu, chủ 
động sán xuat vácxin, thuoc sang chê.

Nâng cao chất lượng công t旨c dự báo, giám sát, 
phát hiện, khống chế, ngăn chặn hiệu quả, không 
để dịch bệnh lớn xảy ra, ứng phó kịp thời các vấn 
đề khẩn cấp, sự cố môi trường, bảo đảm an ninh y tế. 
Đổi mối mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động 
của y tế xã, phường, thị trâín bảo đảm thực hiện 
đúng vai là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm 
sóc sức khỏe của ngưòi dân trên địa bàn. Phòng 
ngừa và kiểm soát lây nhiễm HIV, tiến t6i chấm 
dứt bệnh dịch AIDS trưóc năm 2030.

Cải cách tSng thể, hệ thống, đồng bộ chính sách 
tiền lương theo hưống tu我n thủ nguyên tắc phân 
phối theo lao động và quy luật khách quan của 
kinh tế thi trưòng, lấy táng năng suất lao động là 
cơ sỗ để táng lương. Thực hiện trả lương cho cán 
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo 
vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.
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Điều chỉnh quan hệ phân phối thu nhập; tiếp tỊLC 
hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền công trong 
khu vực doanh nghiệp theo hướng Nhà nước quy 
định mức lương tốì thiểu, đồng thời tăng cường cơ 
chế thương lượng, thỏa thuận tiền lương theo 
nguyên tắc thi trường. Xây dựng quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đổi mối phương pháp tiếp cận trong xây dựng 
và thực hiện pháp luật, chính sách lao động, việc 
làm bám sát với thực tiễn phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước và xu hưóng của thời đại; gắn trực 
tiếp các mục tiêu, chỉ tiêu về lao động, việc làm với 
mục tiêu phát triển kinh tế.

Tạo môi trường và điều kiện để phát triển thi 
trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống 
nhất, hội nhập, có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước. 
Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin 
thi trường lao động, nâng cao chất lượng dự báo 
nhám nâng cao hiệu quá kOt Ĩ161 cung - câu lao 
động và chất lượng dịch vụ việc làm; khuyến khích 
xây dựng các mô hình liên kết, đào tạo và giới 
thiệu việc làm; có cơ chế, chính .sách định hướng 
dịch chuyển lao động thông thoáng, phân bố hợp lý 
lao động theo vùng. Chú trọng bảo đảm an toàn, 
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bảo vệ sức khỏe người lao động. Nâng cao chất 
lượng của lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài. 
Giữ tỷ lệ thất nghiệp ố mức hợp lý.

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; 
đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp 
tục cải thi@n đdi sống vat chất, tinh thần cho 
người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi ngưòi và gia 
đình người có công phù hợp với xu hướng tăng 
trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội.

Hoàn thign hệ thống luật pháp về bảo hiểm xã 
hội, tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân. 
Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa 
dạng, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế; kết hợp 
hài hòa nguyên tắc đóng góp và thụ hưởng; công 
bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Tiếp tục hiện 
đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội theo hướng tinh gọn, 
chuyên nghiệp, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030 có 
60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 
khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuSi tham 
gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, 
nhất là cho những người yếu thế, người nghèo. Đổi 
mới cách tiếp cận, táng cường phối hợp, lồng ghép, 
ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh 

270



vực trợ giúp xã hội. Phát triển và đa dạng hóa các 
dịch vụ ÍT0 giúp xã hội chuyên nghiệp. Thực hiện 
đồng bộ và toàn diện các giải pháp phát triển thanh 
niên, bình đẳng giói và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 
Giảm dần khoảng cách giới trên các lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, ván hóa, xã hội và gia đình. Thực hiện 
đầy đủ quyền trẻ em, tạo môi trường lành mạnh, 
thuận lợi để trẻ em được phát triển toàn diện về thể 
chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mốì quan hệ xã 
hội. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ 
trẻ em, kiểm soát tình hình tai nạn, bạo lực, xâm 
hại trẻ em. Đến năm 2030, giảm tỷ suất tử vong trẻ 
em dưới 5 tuSi xuống còn 15%0, dưới 1 tuSi xuống 
còn 10%0. Bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò 
người cao tuSi; khuyến khích ngưdi cao tuSi tham 
gia các hoạt động kinh tế, xã hội; tích cực, chủ động 
xây dựng môi trường thân thiện với ngưòi cao tuSi; 
bảo đảm 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, 
được quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh, chám sóc 
tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tap trung. 
Đến năm 2030, khoảng 60% số ngưòi sau độ tuổi 
nghỉ hưu được hưồng lương hưu,- bảo hiểm xã hội 
hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Thực hiện 
đồng bộ các giải pháp phòng, chống nạn xã hội; 
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kiểm soát ma túy, mại dâm; hỗ trg người sau cai 
nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị buôn bán 
người về hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết t6n giáo, đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Bảo đảm quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định của 
pháp luật. Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp 
cúa tôn giáo vào giữ gìn và nâng cao đạo đức truyên 
thống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ồ các khu 
dân cư, góp phần ngăn chặn các nạn xã hội.

Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin và bảo 
đảm quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông 
tin của nhân dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất 
lượng, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông 
tin, báo chí, internet, xuất bản; tăng cường năng 
lực quản lý không gian mạng. Xây dựng các cơ 
quan báo chí, tS hợp tYuygn thông chủ lực đủ mạnh 
để thiỊc hiện tốt chức náng thông tin tuyên truygn 
thiết yếu, làm chủ mgt trận thông tin. Tăng cường 
thông tin đốỉ ngoại. Phấn đấu đến nám 2030, mạng 
di động 5G phủ sóng toàn quốc, mọi ngưòi dân được 
truy cập internet báng thông rộng cáp quang vối 

272



chi phí thấp, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán 
điện tử trên 80%.

7・ Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; 
tầng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ 
thiên tai

Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng 
các nguồn lực tài nguyên, nhất là đất, nước, khoáng 
sản, theo nguyên tắc thị trường. Đẩy nhanh hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách bảo 
đảm đồng bộ, minh bạch các yếu tố thi trường để có 
khả năng vốn hóa các nguồn lực tài nguyên, phân 
bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả. Phát triển thị 
trường, đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng 
đất, tăng cường đăng ký quyền sử dụng đất và áp 
dụng định giá đất theo thj trưdng bảo đảm công 
khai, minh bạch. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an 
toàn hồ đập và ngán chặn suy giảm tài nguyên 
nước; tăng cưòng tích nước, điều tiết, quản lý, khai 
thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nưốc 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đòi sống 
nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác vối các quốc gia 
thượng nguồn và các tS chức quốc tế trong việc bảo 
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vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở lưu 
vực các dòng sông xuyên biên giới, nhất là sông Mê 
Kông và sông Hồng. Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu 
về sử dụng hiệu quả tài nguyên, tái sử dụng, tái 
chế chất thải tương đương vối các nưốc dẫn đầu 
trong khối ASEAN.

Giải quyết hài hòa mốì quan hệ giữa phát triển 
kinh tế với bảo vệ môi trUỜng. Thực hiện nghiêm 
và nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi 
trường, môi trường chiến lược. Kiểm soát an toàn, 
xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường do hậu quả 
chiến tranh. Tăng cường giám sát, công khai đầy 
đủ, kịp thòi thông tin và nâng cao chất lượng môi 
trường không khí, có biện pháp hạn chế ô nhiễm 
tiếng ồn, xử lý rác thải ở các đô thi, khu vực đông 
dân cư. Cải thiện rõ rệt tình trạng ô nhiễm môi 
trường ở các đô thi, các cụm công nghiệp, làng 
nghề, lưu vực sông, khu vực nông thôn.

Phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm 
môi trưdng. xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng. Kiểm soát tốt các tác động đến 
môi trường của các dự án khai thác tài nguyên, chủ 
động phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm gây ô 
nhiễm môi trường (đặc biệt quan tâm đến những dự 
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án lớn, công nghệ phức tạp và có nguy cơ ô nhiễm 
môi trường cao). Ngăn chặn suy thoái, tốì ưu hóa các 
mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Bảo vệ, phát 
triển, nâng cao chất lượng rừng và táng độ che phủ 
rừng, nhất là duy trì độ che phủ rừng đầu nguồn; bảo 
vệ các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học. 
Đến năm 2030, diện tích các khu bảo t6n thiên nhiên 
trên cạn (ìẹit 3 triệu hécta. Tăng cường và thực thi 
nghiêm chế tài xử phạt vi phạm về môi trường. Thực 
hiện nguyên tắc đốì tượng gây ô nhiễm môi trường 
phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo 
và phục hồi môi trường; đốì tượng được hưởng lợi từ 
tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để 
đầu tu trỏ lại cho bảo vệ môi trường.

Chủ động giám sát, ứng phó có hiệu quả với biến 
đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, cácbon thỗựp; 
khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn 
để sử dụng tSng hợp và hiệu quả đầu ra của quá 
trình sản xuất. Nâng cao tính chống chịu và khả 
năng thích ứng với biến đổi khí hậu của hệ thống 
kết cấu hạ tầng và của nền kinh tế; thực hiện các 
giải pháp thông minh để thích ứng trong nông 
nghiệp, thủy sản và phát triển rừng. Giảm thiểu
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những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra, nhất là khô 
hạn tgi Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, xâm nhập 
mặn, sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long, lũ ống, lũ 
qu@t, sạt 16 núi ở khu vực trung du, miền núi.

Đến nám 2030, cơ bản đạt các mục tiêu phát 
triển bền vững về tài nguyên, môi trường và ứng 
phó vởi biến đổi khí hậu. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; tỷ 
lệ chất thải nguy hại được tiêu hủy, xử lý đạt 98%, 
trong đó riêng tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 
100%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi 
vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tap 
trung đẹit tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ 
téii sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt đạt 
trên 65%.

8. Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo 
đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an to衣n 
xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thS quốc gia

Củng cố, táng cưòng thế tran quốc phòng toàn 
dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; 
tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân, Công an 

276



nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bưốc 
hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, 
binh chủng, lực lượng: hải quân, phòng không - không 
quân, tác chiến điện tử, trinh sAt kỹ thuật, cảnh s旨t 
biển, tình báo, cơ yếủ, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ 
thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, 
chống tội phạm công nghệ cao, tQO 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, nâng cao chất 
lượng tầìg hợp và sức mạnh chiến đấu, tuy@t đốì 
trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và 
nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình 
huống. Tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, 
phương án tác chiến, nâng cao trình độ, khả năng 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững ổn 
định chính tĩị, an ninh quốc gia, trat tự, an toàn xã 
hội, giữ vững chủ quyền số quốc gia trên không gian 
mạng trong mọi tình huống. Xây dựng lực lượng dự 
bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao; 
xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, 
coi trọng lực lượng dân quân tự vệ biển và dân quân 
tự vệ ỏ các địa phương trọng điểm.
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Kết hợp chat chẽ phát triển kinh tế, ván hóa, 
xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh 
trên từng vùng lãnh thổ, trên các địa bàn chiến 
lược, biên giới, biển, đảo, khu kinh tế, khu công 
nghiệp trọng điểm. Thực hiện chương trình, kế 
hoạch phá11riển kinh tế biển và vùng ven biển gắn 
với bảo đảm quốc phòng, an ninh, táng cưòng xây 
dựng các khu kinh tế biển, xây dựng các chương 
trình hỗ trg ngư dân bám biển, đánh bắt xa bờ, tạo 
điều kiện cho việc phòng thủ, bảo vệ, kiểm soát và 
làm chủ vùng biển. Thực hiện tốt công tác giáo dục 
quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm, hành động của toàn dân đốỉ với nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, an ninh. Khai 
thác mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh để xây 
dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh gắn với phát 
triển kinh tế, ván hóa, xã hội. Bổ sung nội dung 
quốc phòng, an ninh trong quy hoạch các vùng, 
miền có tầm quan trọng chiến lược đốì vối quốc 
phòng, an ninh. Quy hoạch tổng thể bố tĩí quốc 
phòng kết hợp với kinh tế - xã hội. Xây dựng các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng thủ 
quân khu thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
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Điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các khu kinh tế - 
quốc phòng phù hợp vói chiến lược, đề án về quốc 
phòng, an ninh, tạo sức mạnh tầũLg hợp giữ vững ổn 
định chính trị - xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của 
Tổ quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; góp phần 
gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển 
đất nưốc.

Đẩy mạnh đầu tu và ứng dụng khoa học, công 
nghệ trong nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phát 
triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hưống 
lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học - 
công nghệ cao, là bộ phận quan trọng và trở thành 
mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, chế tạo được 
một số loại vũ khí có ý nghĩa chiến lược, từng bưốc 
bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang. 
Tiếp tục đầu tu xây dựng cơ sồ vat chất, phương 
tiện, trang bị cho công tác quốc phòng, an ninh; xây 
dựng đồng bộ hệ thống tổ chức phòng thủ dân sự, 
sẵn sàng ứng phó hiệu quả vối các thách thức an 
ninh truyền thống và phi truyền thống, bảo đảm 
phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm 
họa và hậu quả chiến tranh; tăng cưòng công tác 
phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
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Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa 
vào dân, thực hiện tốt công tác vận động quần 
chúng tạo nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân,? 
gắn vối xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, 
thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thiết lập 
thế tran an ninh liên hoàn bên trong với bên ngoài 
biên giới quốc gia và t:rên không gian mạng; đặc 
bi@t coi trọng an ninh mạng. Thường xuyên cảnh 
giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình 
hình, nhất là những vấn đề phức t孕p nảy sinh; 
chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nưốc 
có đốì sách phù hợp, xử lý kịp thời, có hiệu quả các 
tình huống. Tích cực phòng ngừa, chủ động đấu 
tranh làm th£t bại mọi âm mưu, hoạt động chống 
phá của các thế lực thù địch, phản động và các 
loại tội phạm; ngăn chặn âm mưu bạo loạn, khủng 
bố, phá hoại; giữ vững thế chủ động chiến lược, 
bảo đảm an ninh, tu, không để bị động, bất 
ngò trong mọi tinh huống, không để hình thành tS 
chức chính tĩị đốì lập trong nước.

Chủ động đấu tranh phòng, chống "diễn biến 
hòa binh", <(bạo loạn lát đổJ,, phòng ngừa, ngăn chặn 
những biểu hiện utự diễn biến”，utự chuyển h6a" 
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trong nội bộ; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh 
thông tin truyền thông, an ninh mạng và an ninh 
xã hội. Xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, giáo, 
bức xúc xã hội, không để xảy ra các “điểm n6ng”. 
Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các 
vụ việc phức tạp về an ninh, tu, gây bức xúc 
trong dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân.

Kịp thời đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội 
phạm, nhất là tội phạm có tS chức, xuyên quốc gia, 
t^i phạm sử dụng công nghệ cao, các báng nhóm tQi 
phạm ma túy, có vũ trang, bảo đảm an ninh chính 
trị, ti*at tu, an toàn xã hội; phấn đấu giảm tai nạn 
giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Táng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an 
ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa 
bình của Liên hợp quốc. Chủ động phối hợp với các 
quốc gia bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; xử lý các 
vấn đề an ninh phi truyền thống, tạo vành đai an 
ninh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tiếp tục hoàn 
thiện chính sách, pháp luật vg quốc phòng, an 
ninh phù hợp với hội nhập quốc tế và yêu cầu 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mối.
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9。Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, 
hội nhập và vị thế, uy tín của Nam trên 
trường quốc tế

Tiếp tục chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác 
đốì ngoại, bảo hộ công dân; tận dụng tốĩ đa các cơ 
hội từ quá trình hội nhập mang lại, nhất là các 
hiệp định thương mại tu do đã ký kết; chú trọng 
nâng cao năng lực hội nhập, đặc bi@t là cấp vùng 
và địa phương, giải quyết tranh chấp thương mại 
và đầu tu quốc tế.

Kiên tĩì, kiên định đương lốì độc lập, tu chủ, đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; nâng cao khả 
năng thích ứng năng động và linh hoạ± xử lý hài 
hòa lợi ích quốc gia với quan tâm chung, tùy theo 
đốì tương, vấn đề, thời điểm, phù hợp vối luật pháp 
quốc tế và nguyên tắc ứng xử tại khu vực, trên tinh 
thần lợi ích quốc gia - dân t©c là trên hết.

Nâng cao hiệu quả công tác đốì ngoại, gắn chặt 
việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế với táng 
cường năng lực thể chế đồng bộ, hiện đại. Kết hợp 
chặt chẽ, hiệu quả công tác đốì ngoại của Đảng với 
ngoại giao nhà nước và đốì ngoại nhân dân. Đẩy 
mạnh và nâng tầm đốì ngoại đa phương, kết hợp 
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chặt chẽ vối đốỉ ngoại song phương, thiỊc hiện tốt 
các trọng trách quốc tế, nhất là trong ASEAN, Liên 
hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác ở châu Á - Thái 
Bình Dương. Duy trì hòa bình, an ninh, an toàn tự 
do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết 
các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở 
luat pháp quốc tế, nhất là Công ưóc của Liên hợp 
quốc về Luật Biển năm 1982.

Nâng cao mức độ và chất lượng hội nhập quốc 
tế để mở rộng thị trường, tranh thủ nguồn vốn, 
công nghệ, kiẽn thức và kỹ năng quán lý; nâng cao 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh 
nghiệp và sản phẩm; thúc đẩy phát triển các 
ngành công nghiệp trong nước, xấc lập vị trí cao 
hơn trong chuỗi giá tĩị toàn cầu; đóng góp tích cực 
vào quá trình đổi mói mô hình táng trưởng, cơ cấu 
lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, thu hẹp khoảng cách phát triSn 
so với các nước phát tYiển hơn trong khu vực và 
thế giới.

Thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế và các 
hiệp định thương mại đã ký kết. Tranh thủ môi 
trường quốc tế thuận lợi để nâng cao năng lực hội 
nhập và mức độ hưởng lợi từ hội nhập, có đóng góp 
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xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, 
bảo vệ môi trường khu vực và thế giới.

Xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát 
triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp 
làm trung tâm phục vụ. Bảo vệ lợi ích chính đáng 
của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân Vigt Nam 
trong các tranh chấp kinh tế, thương mại và đầu tu 
quoc t©・

Tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng 
công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong 
thông tin đốì ngoại và đấu tranh dư luận.

10. Tiếp tỊỊC xây dựng Nhà nước pháp 
quyển xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, 
liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách 
hành chính

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực, hiệu 
quả quản lý, điều hành và năng lực kiến t富o phát 
triển. Đẩy nhanh tiến độ ban hành các luật trực tiếp 
triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Xác định 
rõ hơn vai trò, vị tĩí, chức năng, nhiệm vụ và quyền 
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hạn của các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt chức 
năng của Nhà nước, giải quyết đúng đắn mốì quan 
hệ giữa Nhà nưởc, thị trường và xã hội. Đẩy mạnh 
việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng được 
hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, 
công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh 
quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng 
tgo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, 
xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mổi.

Nhà nưốc quản lý, điều hành nền kinh tế bằng 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các 
công cụ điều tiết trên cơ sở các quy luật thị trường. 
Táng cưòng công tác giám sát, chủ động điều tiết, 
giảm các tác động tiêu cực của thị trường, không 
can thiệp làm sai lệch các quan hệ thi trường.

Nâng cao năng lực chức thiỊc hiện có hiệu quả 
hệ thống pháp luật, thể chế và các chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội. Chú trọng quản lý phát triển 
xã hội; thực hiện ngày càng tốt hơn an sinh xã hội 
và phúc lợi xã hội, bảo vệ và trợ. giúp các đốỉ tượng 
dễ bị tSn thương trong nền kinh tế thi trường. 
Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh kinh tế.
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Thực hiện tốt chức năng quản lý, phát triển mạnh 
nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 
tế, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển. Quản lý và sử 
dụng hiệu quả tài sản quốc gia, thực hiện tốt chức 
năng chủ sở hữu đốì với doanh nghiệp nhà nước. 
Hoàn thiện hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập 
theo hưống tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự 
chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 
cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có 
chất lượng ngày càng cao. Đẩy mạnh việc chuyển 
giao quyền tự chủ, tu chịu trách nhiệm đốì vối các 
đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển thi trường 
dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các loại 
hình kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ công; kiểm 
soát độc quyền và bảo vệ người sử dụng.

Tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước 
phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên 
nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, bảo đảm 
công khai, minh bạch, quản lý thống nhất, thông 
suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện chương 
trình tảig thể cải cách hành chính và hiện đại hóa 
nền hành chính quốc gia. Hoàn thiện tS chức bộ 
máy chính quyên các cap gán với tinh gián biên chê, 
bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính phủ
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tap trung vào quản lý vĩ mô, nâng cao chất lượng 
xây dựng thể chế, chiếh lược, quy hoạch, kế hoạch. 
Táng cường năng lực dự báo và khả năng phản ứng 
chính sách trong điều kiện kinh tế thị trưòng và hội 
nhập quốc tế. Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân 
cấp, phân quyền, ủy quyền, bảo đảm quản lý thống 
nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời phát 
huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách 
nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn vối cơ chế 
kiểm soát quyền lực. Mở rộng dân chủ đi đôi với 
táng cường kỷ luật, kỷ cương.

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 tư 
pháp có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con 
người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của tS chức, cá nhân. 
Tăng cưòng khả năng tiếp cận pháp luật của người 
dân và doanh nghiệp. Phát triển hoạt động dịch vụ 
pháp lý và các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài 
t6a án. Nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải 
quyết tranh chấp, thi hành án trong lĩnh vực dân 
sự, hành chính, đầu tư, kinh doanh, thương mại và 
bảo vệ người tiêu dùng.
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Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có 
tính chuyên nghiệp cao, có năng lực sáng tqo dựa 
trên cơ chế cạnh tranh về tuyển dụng, chế độ đãi ngộ 
và đề bạt; có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh 
chính trị vững vàng. Quy định rõ và đề cao trách 
nhiệm của người đứng đầu; có cơ chế khuyến khích, 
khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, tạo động 
lực và áp lực để mọi cán bộ, công chức, viên chức 
hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tan tụy 
phục vụ nhân dân; có cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, 
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đ0t phá, dám 
chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cải cách cơ bản 
chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức. 
Thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, thiỊc hành tiết 
kiệm, chốhg lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác 
giám sát, thanh tra, kiểm tra, làm tốt chức năng hỗ 
tĩ*。，thúc đẩy phát triển. Không hình sự hóa các mốì 
quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự. Phát huy đúng 
vai giám sát, phản biện xã hội, các hình thức tự 
quản của cộng đồng, các phương thức hòa giải cấp cơ 
sở. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát huy vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc, các tS chức chính trị -xã hội, 
các đoàn thể nhân dân và các cơ quan thông tin đại 
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chúng trong quá trình hoạch định chiến lược, chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội và trong việc phát 
hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 là nhiệm vụ trọng 
tâm của 10&n Đảng, toàn dân, toàn quân, của các 
cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Phải tap 
trung làm tốt các việc sau đây:

1・ Các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự 
đảng chỉ đạo quán sâu sắc nội dung Chiến
lược trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, 
các ngành và táng cường sự lãnh đạo, tạo sự thống 
nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển 
khai thiỊc hiện có hiệu quả Chiến lược.

2・ Đảng đoàn Quốc hội chí đạo việc xây dựng, 
hoàn chỉnh hệ thốhg pháp luật và giám sát việc 
thực hiện Chiến lược.

3・ Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo xây 
dựng và tS chức thực hiện chương trình hành động, 
các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo đảm phát 
huy lợi thế và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực 

289



của đất nước. Chí đạo tS chức thực hiện có hiệu quả 
các đ^t phá chiến lược, quá trình cơ cấu lại nền 
kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kế hoạch 
phát triSn kinh tế - xã hội 5 nám, hằng năm và 
các chương trình quốc gia. Xây dựng cơ chế và đưa 
vào nền nếp việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược.

4・ Trong quá trình tS chức thực hiện Chiến 
lược, khi xuất hiện những vấn đề cần đổi mới mà 
chưa có chủ trương, Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị quyết định việc thực hiện thí điểm.

5。Phát huy vai trò của Mặ± trận Tổ quốc Vi@t 
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng cơ 
chế để phát huy vai trò của nhân dân trong việc 
thực hiện và giám séit thực hiện Chiến lược.
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MỤC LỤC

Trang
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam 
(Do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên 
Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc sáng ngày 26 
tháng 01 nấm 2021) 5
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII 
của Đảng (Do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện
trình bày ngày 26 tháng 01 nấm 202Ỉ) 13
Tăng cưdng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị. trong sạch, vững mạnh; khơi 
dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy 
ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết 
hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh
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toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mối; xây dựng 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa 
thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, 
theo định hưống xã hội chủ nghĩa (Báo cáo 
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lẩn 
thứ XIII củã Đảng) 57

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm
2021 - 2030 206
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