
ngành trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. 
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra, 
giám sát ngRn hàng, phù hợp với thông lệ và chuẩn 
mực quốc tế.

Nghiên cứu, sửa đổi Luật ngân sách nhà nước, 
đổi mối phân cấp ngân sách nhà nước theo hướng 
bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, 
phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế. 
Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng thu nội địa đạt 
trên 85% tSng thu ngân sách nhà nước. Xây dựng cơ 
chế quản lý tài chính cho các đô thị lớn, trong đó 
đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý tài 
chính, ngân sách đặc thù đốì vối Thủ đô Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý ngân sách nhà nước. Sửa đổi, bổ sung 
các luat về thuế, phí theo nguyên tắc thi trường, 
phù hợp với thông lệ quốc tế, gắn với cơ cấu lại 
nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý thuế và áp dụng mức 
thuế suất hợp lý, hướng tới một hệ thống thuế đồng 
bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các 
nguồn lực cho ngân sách nhà nưóc, đồng thời góp 
phần thiết lập môi trường cạnh tranh phù hợp với 
quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.
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Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo 
hướng bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tu phát 
triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, hỗ trg thìỊc 
hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội; thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ vay nợ cho 
chi đầu tư phát triển. Đổi mới, xây dựng, hoàn 
thiện thể chế về quản lý ngân sách nhà nước nhằm 
tăng cường hiệu quả phân bổ, quản lý, sử dụng 
nguồn lực tài chính ngân sách nhà nước gắn với 
quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường quản 
lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn đầu tư công. Tiếp tục cơ cấu lại nợ 
công theo hướng bền vững. Siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương tài chính - ngân sách nhà nước. Thực hành 
triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

1.3. Về xuất, nhập khẩu và phát triển thị trường 
trong nước

Khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại 
tự do, mở rộng và đa dạng h&a thị trường xuất 
khẩu, không để phụ thuộc quá lớn vào một thi 
trường. Tích cực đàm phán các hiệp định thương 
mại song phương và đa phương. Nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các đại diện thương mại, xúc tiến 
thương mại của Vi@t Nam tại các quốc gia. Tiếp tục 
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hoàn thiện chính sách thương mại phù hợp với điều 
kiện của đất nước và hội nhập quốc tế. Nghiên cứu 
các biện pháp phòng vệ thích hợp, xây dựng hàng 
rào kỹ thuật để bảo vệ sản xuất và lợi ích người 
tiêu dùng không trái với các cam kết quốc tế.

Nghiên cứu phương án để giảm thiểu ảnh hưởng 
tiêu cực từ các cuộc xung đột thương mại đến xuất 
khẩu. Đa dạng hóa đốì tác nhập khẩu, tránh tình 
trạng phụ thuộc vào mQt đốĩ tác. Ưu tiên nhập 
khẩu máy móc, thiết bị, vat tu đầu vào được tqo ra 
từ công nghệ cao, công nghệ ti@n tiến, hàng hóa 
trong nước chưa sản xuất được; kiểm soát hiệu quả 
việc nhập khẩu hàng hóa không thiết yếu, trong 
nước sản xuất được.

Tăng cường quản lý biên mậu, gia tăng xuất, 
nhập khẩu chính ngạch, theo hợp đồng; tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát, chốhg gian lận thương mại, 
nhãn hiệu hàng hóa, xuất xứ hàng hóa. Đổi mới, 
nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các bộ, 
ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp trong 
việc xử lý các vấn đề phát sinh trong thương mại 
quốc tế.

Tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển bứt 
phá thị trường trong nước gắn vối nâng cao uy tín, 
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chất lượng hàng Vigt Nam, bảo đảm lợi ích của 
người tiêu dùng. Phấn đấu tốc độ tăng của tSng mức 
lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội luôn 
cao hơn tăng trưởng GDP. Đẩy mạnh xây dựng 
thương hiệu hàng Việt Nam. Tập trung thu hút đầu 
tư vào hạ tầng thương mại, nhất là hạ tầng tại các 
khu vực khó khăn; khuyến khích liên kết giữa nhà 
sản xuất và doanh nghiệp phân phối; bảo đảm cân 
đốì cung - cầu hàng hóa thiết yếu. Đẩy mạnh phát 
triển thương mại điện tử và sự hài hòa giữa thương 
mại điện tử vối thương mại truyền thống.

2. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng 
suất, chất lương, hiệu quả và sức cạnh tranh; 
phát triSn nền kinh tế số

2.1. Cơ cấu lại các ngành sản xuất và dịch vụ
Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và công nghệ của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, trong đó tệlp trung phát 
triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao 
như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - 
viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp 
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chế tạo thông minh; tài chính - ngân hàng; thương 
mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công 
nghiệp văn hóa số; y tế; giáo dục và đào tẹio. Xây 
dựng nền kinh tế tự chủ, nâng cao khả năng thích 
ứng và sức chống chịu của nền kinh tế. Thực hiện 
Chương trinh quốc gia về tăng năng suất lao động 
nhằm hiện đại hóa nền kinh tế, thúc đẩy tăng 
trưởng, nâng cao sức cạnh tranh. Tập trung phát 
triển sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mối, 
công nghệ cao. Thực hiện các giải pháp khắc phục 
tác động của đại dịch Covid-19 và thiệt hại do 
thiên tai lũ lụt, nhanh chóng phục hồi nền kinh tế 
trong những năm đầu (2021 - 2022), tận dụng hiệu 
quả các cơ hội mới cho bứt phá, phát triển đất nước 
trong những năm cuối (2023 - 2025). Tăng cường 
phòng, chống và xây dựng kế hoạch ứng phó với 
dịch bệnh kéo dài. Tổ chức thực hiện hiệu quả và 
thĩỊc chất các nội dung cơ cấu lại các ngành, gồm:

-Ve' công nghiệp: Phát triển một số ngành công 
nghiệp nền tảng như công nghiệp năng Jượng, cơ 
khí chế tạo, luyện kim, hóa chất, phân bón, vat 
liệu. Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp 
mũi nhọn, công nghệ mới, công nghiệp công nghệ 
cao, công nghiệp hỗ trợ như công nghệ thông tin và 
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viễn thông, điện tử, trí tu@ nhân tqo, sản xuất 
robot, công nghiệp ôtô, công nghệ sinh học, điện tử 
y sinh, sản xuất phần mềm, sản phẩm số, năng 
lượng sạch, năng lượng tái tgo. Tập trung phát 
triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tqo gắn với 
công nghệ thông minh; chú trọng phát triển công 
nghiệp xanh. Hình thành thí điểm một số mô hình 
cụm liên kết trong các ngành công nghiệp ưu tiên. 
Thúc đẩy tiến độ các dự án công nghiệp lốn, có tác 
động lan t6a; đồng thời, xử lý quyết ligt các dự án 
chậm tiến độ, kém hiệu quả. Phát triển sản xuất 
công nghiệp quy mô lớn tại các khu kinh tế ven 
biển, trong đó chú trọng các ngành sản xuất công 
nghiệp nặng, chế biến sâu, hình thành các chuỗi 
giá tĩị. Tăng cường liên kết giữa khu vực có vốn 
đầu tu nước ngoài, nhất là các tap đoàn đa quốc gia 
với doanh nghiệp trong nước trong phát triến chuôi 
cung ứng của các ngành công nghiệp. Khơi dậy nội 
lực, khuyến khích mạnh mẽ sự phát triển của 
doanh nghiệp tu nhân trong nước, đặc biệt trong 
các lĩnh vực công nghiệp cơ khí, chế biến, chế tqo, 
công nghệ số, công nghiệp công nghệ thông tin; 
hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong 
nước và quốc tế, bảo đảm chất lượng, quy định về 
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truy xuất nguồn gốc. Phát triển một số doanh 
nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin chủ lực 
thĩỊc hiện tốt vai trò dẫn dắt về hạ tầng công nghệ, 
tạo nền tảng cho nền kinh tế số, xã hội số.

-Ve' xây dựng: Nâng cao năng lực thiết kế, thi 
công xây lắp, quản lý xây dựng theo hưống tiêri tiến, 
hiện đại, từng bước mở rộng sự tham gia của các 
doanh nghiệp xây dựng Vigt Nam ở nưốc ngoài. 
Phát triển các loại v^t li@u xây dựng mối, thông 
minh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, 
trong đó ưu tiên phát triển những công nghệ tiên 
tiến, hiện đại, mức độ tự động hóa cao sử dụng tốĩ 
đa công nghệ số, công nghệ nano, vat li@u không 
nung, sử dụng nhiên liệu tái chế, các loại chất thải 
để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao.

- Về nông nghiệp: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông 
nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn vối xây 
dựng nông thôn mối. Phát triển nông nghiệp hàng 
hóa tap trung quy mô lớn theo hưởng hiện đại, ứng 
dụng công nghệ cao, nâng cao giá tri gịa tăng và 
phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển nông 
nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp 
hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, 
thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai 
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Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới theo hưống gắn với quá trình đô thi hóa, 
đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản. 
Phấn đấu đến năm 2025, có khoảng 40% số xã(ỉạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 50% đơn vị cấp 
huyện đ孕t chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới. Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trj, 
mạng sản xuất, nhân rộng mô hình liên kết trong 
sản xuất nông nghiệp. Hỗ trg, khuyến khích phát 
triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp và 
các tổ hợp tdc.

Xây dựng chính sách, rà soát lại diện tích đất 
trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia 
trong tình hình mới; thực hiện chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng phù hợp vổi lợi thế và nhu cầu thị 
trưòng, thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, 
miền; chuyển đổi một phần đất tr6ng lúa sang 
trồng cây khác có hiệu quả cao hơn hoặc làm đất 
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp và 
dịch vụ hỗ tr0 nông nghiệp, nông thôn. Hỗ tr0 phát 
triển chán nuôi trang trại, gia trại hiệu quả cao, 
thân thiện với môi trường. Phát triển các giống 
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đặc sản, chăn nuôi hữu cơ tạo ra sản phẩm có lợi 
thế cạnh tranh.

Quản lý chặt chẽ, bảo vệ và phục hồi rừng tu 
nhiên gắn vối bảo t6n đa dạng sinh học, bảo vệ môi 
trường sinh thái. Nâng cao chất lượng rừng trồng, 
chú trọng phát triển trồng rừng gỗ lớn, lâm đặc 
sản. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống 
rừng đặc dụng, phòng hộ, phát triển rừng phòng hộ 
ven biển. Phát triSn ngành thủy sản theo hướng 
khai thác xa bờ hiện đại góp phần bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản 
trên biển và ven biển. Xây dựng trung tam nghề cá 
lớn gắn với ngư trường trọng điểm; nâng cấp các 
cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, tổ chức 
tốt dịch vụ hậu cần nghề cá. Đẩy mạnh hợp tác 
quốc tS về quản lý nghề cá.

- Về dịch vụ: Đẩy mạnh phát triển và nâng cao 
chất lượng các ngành dịch vụ, ưu tiên những 
ngành có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ 
và giá tri gia tăng cao. Phát triển các loạLhình dịch 
vụ mởi, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ trong các 
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý, 
y tế, giáo dục - đào tạo, viễn thông và công nghệ 
thông tin, logistics và vận tải, phân phối... Xây dựng 
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thương hiệu sản phẩm dịch vụ. Quy hoạch xây 
dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng 
đồng bộ, thống nhất, dùng chung, tan dụng và khai 
thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông để 
triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân vối 
chi phí thấp. Nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics. 
Tiếp tục ban hành và thực hiện các chính sách 
phát triển du lịch thực sự thành ngành kinh tế mũi 
nhọn; tap trung quy hoạch và đầu tu để hình 
thành một số khu du lịch quốc gia tầm cỡ quốc tế. 
Xây dựng và định vị thương hiệu du lịch quốc gia 
gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản 
sắc văn hóa dân tộc. Phát triển đồng thời cả du lịch 
quốc tế và du lịch trong nước. Phát triển và táng 
cường quản lý hoạt động du lịch văn hóa tâm linh, 
sinh thái, lịch sử. Tập trung giải quyết các điểm 
nghẽn về kết cấu hạ tầng du lịch, nhất là tình 
trạng quá tải tại các cảng hàng không, m^t số cảng 
biển và cảng thủy nội địa chuyên dùng; cải thign 
hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ 
khách du lịch.

2.2. Cơ cấu lại các lĩnh vực trọng tâm
Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tu 

công theo hướng tap trung vốn vào các ngành, 
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lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, các công trình, dự 
án trọng điểm, có sức lan tỏa, tgo động lực phá11riển 
kinh tế - xã hội, tqo đột phá thu hút nguồn vốn khu 
vực tu nhân trong và ngoài nước theo phương thức 
đốì tác công - tư, giữ vững vai tr6 chủ đạo của ngân 
sách trung ương và bảo đảm phát triển hài hòa giữa 
các vùng, miền. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn 
vay để đầu tu kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Rà 
soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, 
định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất 
đầu tư xây dựng công trình phục vụ các ngành kinh 
tế. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lựa chọn 
nhà thầu, quản lý đấu thầu. Đổi mới, nâng cao vai 
trò công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong hoạt 
động quản lý đầu tư theo hướng giảm các hoạt động 
tiền kiểm và táng cường hậu kiểm. Công khai, minh 
bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, 
kiểm tra, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thất 
thoát, lãng phí trong đầu tư công. Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong công tác 
giám sát, đánh giá đầu tư.

Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt 
động ngân hàng, hỗ trợ tiến trình cơ cấu lại các tS 
chức tín dụng và xử lý nợ xấu. Phát triển hệ thống 
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các tổ chức tín dụng theo hưống các tS chức tín 
dụng trong nưóc đóng vai trò chủ lực, hưống t6i đgt 
trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu 
vực ASEAN vào năm 2025. Đẩy mạnh phát triển 
thanh toán không dùng tiền mặt; đến cuối năm 
2025, tỷ trọng tiền mQt trên tSng phương tiện 
thanh toán ở mức dưối 8%. Tăng tỷ trọng vốn tín 
dụng ngân hàng đầu tu vào năng lượng tái tạo, 
năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng 
ít cácbon. Phát triển thị trường xếp hạng tín dụng. 
Nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của thi 
trường chứng khoán để thực sự trở thành một kênh 
huy động vốn chủ yếu của nền kinh tếí

Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp 
nhà nước, tập trung giữ những lĩnh vực then chốt, 
thiết yếu; những địa bàn quan trọng về quốc 
phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tu. 
Củng cố, phát triển một số tap đoàn kinh tế nhà 
nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả 
năng cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số 
ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Bảo 
đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại doanh 
nghiệp nhà nưốc, nhất là trong cổ phần hóa và 
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thoái vốn nhà nước tqi doanh nghiệp. Đến năm 
2025, hoàn tất việc sắp xếp lại khối doanh nghiệp 
nhà nước; xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất 
thoát của các tập đoàn, tSng công ty nhà nước. 
Tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nưốc được 
quản lý tap trung và chỉ sử dụng cho đầu tư các 
công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng 
quốc gia, địa phương và bổ sung vốn điều lệ cho 
mOt số doanh nghiệp nhà nước then chốt quốc gia 
thuộc 4 lĩnh vực Nhà nước đầu tu và nắm giữ vốn 
theo quy định1. Nâng cao hiệu quả của doanh 
nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Hình thành đội 
ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước chuyên 
nghiệp, có trình độ cao.

1. (1) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho 
xã hội. (2) Trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. (3) Lĩnh 
vực độc quyền tự nhiên. (4) ứng dụng công nghệ cao, đầu tư 
lổn, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực 
khác và nền kinh tế (Điều 10, Luật số 69/2014/QH13 về quản 
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tu vào sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp).

Tiếp tục sắp xếp, cải cách và triển khai trên diện 
rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các 
đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; đẩy mạnh cung ứng 
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dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thi trường, thúc 
đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Hoàn thành 
lộ trinh tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ 
sự nghiệp công, chuyển mạnh cơ chế cấp phá11heo 
dự toán sang cơ chế đấu thầu, đật hàng dịch vụ 
công trên cơ sở tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, định 
mức kinh tế, kỹ thuật. Nghiên cứu xây dựng kế 
hoạch quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công ồ 
cấp quốc gia và cấp địa phương; xây dựng, đưa vào 
vận hành hệ thống giao dịch điện tử về tài sản 
công. Phấn đấu đến năm 2025, tiếp tục giảm tốì 
thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công 
lập so với năm 2021; có tốỉ thiểu 20% đơn vị tự chủ 
tài chính.

3. Phát triển các vùng và khu kinh

Nghiên cứu phân vùng phù hợp, nâng cao chất 
lượng quy hoạch vùng theo hướng tích hợp, đa 
ngành; khai thác tốt hơn và phát huy tốt nhất các 
lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện 
tự nhiên, vị trí địa kinh tế - chính trị, nguồn nhân 
lực và táng cường tính liên kết nội vùng và liên 
vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, 
tgo không gian phát triển mới. Hoàn thiện thể chế 
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và hệ thống pháp lý về vùng; nghiên cứu hệ thống 
luật pháp quy định về chính quyền địa phương 
phù hợp. Nghiên cứu, ban hành quy chế phối hợp 
điều hành các vùng, liên vùng; xây dựng cơ chế, 
chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển vùng, liên 
kết vùng. Định hướng phát triển các vùng chủ yếu 
như sau:

Vùng trung du và miền núi phía Bắc: Tập trung 
bảo vệ, khôi phục rừng, nhất là rừng đầu nguồn và 
có chê độ đãi ngộ tốt hơn đốì vói người trồng rừng, 
giữ rừng. Phát triển lâm nghiệp bền vững, cây công 
nghiệp, cây ăn 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 với chế biến sâu các loại khoáng sản. Phát 
triển kinh tế vùng biên, tăng cường quản lý nhà 
nước, phát huy vai trò kinh tế cửa khẩu. Bảo vệ và 
sử dụng có hiệu quả nguồn nước các hồ, đập để 
điều tiết nước sản xuất và sinh hoạt. Tăng cường 
đầu tu kết cấu hạ tầng liên kết nội vùng và với 
vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội. Khai 
thác thế mạnh về bản sắc văn hóa và điều kiện 
thiên nhiên để đẩy mạnh phát triển du lịch cộng 
đồng, du lịch sinh thái.
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Vùng đồng bằng sông Hồng: Tập trung phát 
triển một số ngành sản xuất và dịch vụ hiện đại 
như： Điện tử, sản xuất phần mềm, trí tu@ nhân tạo, 
sản xuất ôtô, các dịch vụ thương mại, logistics, tài 
chính, du lịch, viễn thông. Mở rộng phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với 
công nghiệp chế biến, tham gia chuỗi giá trị; đi đầu 
trong xây dựng nông thôn mối, nông thôn kiểu mẫu. 
Thúc đẩy mạnh mẽ các trung tâm đổi mối sáng tạo. 
Đẩy mạnh đô thị hóa gắn với phát triển hệ thống 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các đầu 
mốì liên kết giao thông quan trọng. Xây dựng Thủ 
đô Hà Nội trở thành đô thi thông minh, hiện đại; có 
không gian xanh, sạch, đẹp; có kiến trúc đô thi 
mang dấu ấn nghìn năm văn hiến và mang đậm 
bản sắc văn hóa của dân t0c; có cuộc sống an ninh, 
an toàn. Nghiên cứu thực hiện thí điểm số cơ 
chế, chính sách mới, có tính đQt phá, đặc thù cho 
thành phố Hải Phòng. Tiếp tục xây dựng khu vực 
Hải Phòng - Quảng Ninh trẻí thành trung tâm kinh 
tế biển, là cửa ngõ của vùng kmh tế trọng điểm 
Bắc Bộ gắn với cảng quốc tế Lạch Huyện.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: 
Cơ cấu lại nông, lâm nghiệp; phát triển nông 
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nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất, hiệu 
quả cây công nghiệp, chăn nuôi; khai thác, nuôi 
trồng thủy, hải sản gắn với công nghiệp chế biến, 
bảo đảm phát triển bền vững và hiệu quả cao. 
Nâng cao hiệu quả phát triển các khu kinh tế, khu 
công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim. Tập trung 
phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đảm 
quốc phòng, an ninh tbiển. Phát triển nhanh, 
đồng bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tqo. Hình 
thành và phát triển các trung tâm du lịch biển, 
nghỉ dưỡng, lịch sử, tâm linh, di sản, sinh thái,... 
mang tầm khu vực và quốc tế. Phát huy hiệu quả 
hành lang kinh tế Đông - Tây. Đẩy mạnh nuôi 
tr6ng, khai thác, chế biến hải sản; phát triển các 
trung tâm dịch vụ hậu cần và hạ tầng nghề cá. 
Nâng cao năng lực phòng, chống, giảm thiểu thiệt 
hại của thiên tai; chủ động ứng phó hiệu quả với 
biến đổi khí hậu.

Vùng Tây Nguyên: Nâng cao hiệu quả diện tích 
các 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 tr@n 
thi truờng quốc tế. Chú trọng khôi phục và phát 
triển kinh tế rừng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp 
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chế biến gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng của 
vùng. Phát triển bền vững ngành công nghiệp 
alumin và nhôm, bảo đảm tuyệt đốì an toàn về môi 
trường. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển năng 
lượng tái tạo. Phát triển các trung tam du lịch lớn, 
hình thành các tuyến du lịch chuyên đề đặc thù 
vùng Tây Nguyên. Đầu tu, nâng cấp các tuyến giao 
thông, rút ngắn thời gian và khoảng cách kết nốì 
các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, các 
tỉnh ven biển Nam Trung Bộ.

Vùng Đông Nam Bộ: Phát triển có hiệu quả 
các đô thi lổn và vùng Thành phố Hồ Chí Minh; 
nghiên cứu và thiết lập cơ chế đặc thù thúc đẩy 
phát triển Thành phô' Hồ Chí Minh trố thành 
trung tâm tài chính quốc tế". Phát triển khoa học, 
công nghệ và hệ sinh th©i đổi mới sáng t?0, đi đầu 
trong xây dựng kinh tế số, xã hội số và các ngành 
sản xuất và dịch vụ tiên tign. Phát triển chuỗi công 
nghiệp - đô thị Mộc Bài - Thành phô Hồ Chí Minh - 
cảng Cái Mép - Thị vải gắn với hành lang kinh tế 
xuyên Á. sắp xếp lại, nâng cấp hệ thống cảng 
biển, cảng hàng không, hạ tầng giao thông đô thị 
hiện đại; tap trung phát triển cảng biển Cái Mép - 
Thị Vải thực sự trẻỉ thành cảng trung chuyển 
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quốc tế và các dịch vụ hậu cần cảng biển, dịch vụ 
bảo đảm an toàn hàng hải. Phát triển mạnh cây 
công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, hình thành 
các vùng chuyên canh tap trung gắn với công 
nghiệp chế biến. Chống ngập úng ở Thành phố 
Ho Chí Minh.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long: Đẩy mạnh liên 
kết phát triển và phát triển hạ tầng giao thông kết 
nốì với vùng Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí 
Minh. Khai thác lợi thế, phát triển có hiệu quả sản 
xuất thủy sản, cây ăn quả, lương thực gắn với công 
nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ, xây dựng 
thương hiệu sản phẩm. Phát triển du lịch sinh thái, 
du lịch biển và du lịch văn hóa lễ hội, dịch VÌỊ và 
kinh tế biển, đảo. Phát triển năng lượng tái tẹio, 
năng lượng sạch. Chủ động thích ứng, thiỊc hiện 
hiệu quả các dự án ứng phó vói biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng; giải quyết vấn đề xâm nhập mặn, 
s孕116 bò sông, bò biển. Xây dựng chiến lược tổng thể 
bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước sông 
Mê Kông. Tập trung xây dựng phát triển thành phố 
Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh 
thái biển mạnh mang tầm quốc tế; kết nôì với các 
trung tâm kinh tế lổn trong khu vực và thế giới.
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Phát triển các mô hình kinh tế xanh cho các 
vùng và khu kinh phù hợp với đặc trưng của 
vùng, bảo đảm các mục ti@u phát triển bền vững. 
Lựa chọn một số địa điểm, đô thị có lợi thế đặc biệt 
để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính với thS 
chế, cơ chế, chính sách đặc thù có tính đột phá, có 
khả năng cạnh tranh quốc tế cao. Phát triển hệ 
thống đô th] trung tâm phù hợp với chức năng của 
từng vùng. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, 
nâng cao hiệu quả hoạt động và đổi mói cơ chế 
quản lý, mô hình phát triSn của các khu công nghệ 
cao, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch tr& 
thành động lực phát triển vùng. Nghiên cứu phát 
triển các mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp 
mới, trong đó áp dụng các cơ chế quản lý nhà nưởc 
và phương thức phát triển thuận lợi, có hiệu quả 
cao hơn về kinh tS - xã hội. Bảo vệ môi trường và 
chăm lo đời sống vat chất, tinh thần cho người lao 
động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Tập trung xây dựng đồng bộ và nhân rộng các 
mô hình khu kinh tS, khu công nghiệp, khu đô thị 
sinh thái ven biển gắn vối hình thành và phát 
triển các trung tâm kinh tế biển mạnh. Phát triển 
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các ngành kinh tế biển có lợi thế, mũi nhọn như： 
Du lịch và 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, công nghiệp 
ven biển, năng lượng tái tqo và các ngành kinh tế 
biển mói. Huy động nguồn lực, khuyến khích phát 
triển bền vững biển, xây dựng các tap đoàn kinh tế 
biển mạnh. Thực hiện chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế" biển và vùng ven biển gắn với bảo 
đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng các chương 
trình hỗ tr0 ngư dân bám biển, đánh bắt xa bờ, tạo 
điều kiện cho việc phòng thủ, bảo vệ, kiểm soát và 
làm chủ vùng biển. Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, 
công nghệ trong đánh bắt, nuôi trồng, chế biến 
thủy sản; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 
ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản trên 
các vùng biển. Ngân ngừa, kiểm soát và giảm đáng 
kể ô nhiễm môi truèíng biển, tiên phong trong khu 
vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương.

4. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và 
phá11riển đô thị

Ve' hạ tầng giao thông vận tải: Đến năm 2025, 
hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 
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giai đoạn 1 của cảng hàng không quốc tế Long 
Thành; hoàn thành trên 1.700km đường ven biển 
từ Quảng Ninh đến Cà Mau, ưu tiên đoạn ven 
biển vùng đồng bằng sông cửu Long; đầu tư các 
công trình giao thông trọng yếu theo quy hoạch, 
nhất là tuyến vành đai đô thi lớn, các tuyến 
đường bộ cao tốc, quốc lộ quan trọng; đầu tư nâng 
cấp cảng hàng không, đặc bi@t là các cảng hàng 
không trọng điểm; đầu tu nâng cao năng lực của 
hệ thống cảng biển; quan tâm đúng mức phát 
triển giao thông đường sắt, chuẩn bị để triển 
khai một số đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - 
Nam, đường sắt vùng; kết nốì đồng bộ hệ thống 
giao thông với các khu kinh tế, khu công nghiệp, 
cảng hàng không, cảng biển.

Ve' hạ tầng năng lượng: Thực hiện chương trình 
tiết kiệm điện trong sản xuất, truyền tải và phân 
phối. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào vận hành 
các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải. Thực 
hiện đúng lộ trình phát triển thị trường điện cạnh 
tranh. Mở rộng lưới điện tới các vùng nông thôn, biên 
giới, hải đảo, đồng thời bảo đảm an toàn và chống 
thất thoát điện. Bảo đảm vững chắc an ninh năng 
lượng quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển của 
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đất nước; khuyến khích phát triển năng lượng tái 
tạo và sự tham gia mạnh mẽ của khu vực kinh tế 
ngoài nhà nước. Phấn đấu tỷ lệ ti@u hao năng lượng 
tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/nám.

Ve hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông: 
Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin; hình thành 
hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm 
dữ liệu vùng và địa phương kết nốì đồng bộ và 
thống nhất. Phát triển hạ tầng số đqt trình độ ti@n 
tiến của khu vực ASEAN; internet băng thông rộng 
phủ 100% các xã. Xây dựng và phát triển đồng bộ 
hạ tầng dữ liệu quốc gia, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật 
an toàn, an ninh thông tin.

Nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông 
nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây 
dựng các công trình thủy lợi, hồ chứa nước trọng yếu 
ở vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng 
sông Cửu Long, bảo đảm an ninh nguồn nưốc phục 
vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Tăng cường năng 
lực hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đ$ khí hậu, 
nhất là đồng bằng sông cửu Long. Xây dựng kết cấu 
hạ tầng liên xã, cấp huyện, vùng, bảo đảm tính kết 
nốì theo hệ thống, nhất là về thủy lợi, giao thông, hệ 
thống kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn.
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về hạ tầng đô thị: Tập trung đầu tií và đẩy 
nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án đường sắt đô 
thị, đường vành đai, đường xuyên tâm, các bãi đỗ 
xe, các công trình đầu mốì về cấp nước, thoát nước, 
xử lý nước thải, rác thải, giảm đáng kể tình trạng 
ùn tắc giao thông, ngập nước t@i các đô thị lốn. 
Hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để tạo 
điểu kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế 
tham gia đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là đầu tu 
theo phương thức đốì tác công - tu. Tập trung tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thu hồi đất, 
đen bù giai phóng mat bQng.

về phát triển đô thị: Đổi mới mạnh mẽ và nâng 
cao chất lượng quy hoạch đô thị, hệ thống quy 
chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá về quy hoạch 
và đầu tu xây dựng đô thị theo hướng phát triển đô 
thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên và nguồn 
lực, hài hòa giữa bảo t6n và phát triển. Xây dựng 
và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển đô thị 
và nông thôn quốc gia. Phấn đấu có ít nhất ba đô 
thị thông minh tại ba vùng kinh tế trọng điểm phía 
Bắc, phía Nam và miền Trung. Phát triển mạnh 
các đô thị vệ tinh của một số đô thị lổn, nhất là Hà Nội 
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và Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường kết nốì 
giữa các đô thị trong nước và khu vực; gắn kết phát 
triển đô thị và nông thôn.

5. Tàng cường huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế

Thu hút tốì đa nguồn lực đầu tu, đa dạng hóa 
các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực, 
nhất là các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước. Các 
nguồn lực của nền kinh tế phải được kiểm kê, đánh 
giá, thống kê, hạch toán đầy đủ để quản lý, bảo vệ, 
khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả và 
bền vững. Áp dụng nguyên tắc thị trường trong 
quản lý, khai thác, sử dụng và phân bổ các nguồn 
lực. Khuyến khích, thu hút đầu tư ngoài ngân sách 
phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông.

Tiếp tục sửa đổi, hoàn thign hệ thống chính 
sách, pháp luật, tQO môi trường kinh doanh bình 
đẳng, minh bạch, thông thoáng. Tiếp tục phát huy 
vai tr6 của doanh nghiệp nhà nước trong, việc hình 
thành và mở rộng các chuỗi sản xuất, cung ứng và 
chuỗi giá tĩị, nhất là trong ngành, lĩnh vực then 
chốt Nhà nước cần nắm giữ. Tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để kinh tế tu nhân phát triển nhanh, 
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bền vững, đa dạng cả về quy mô, chất lượng. Hình 
thành, phá11riển những tap đoàn kinh tế tu nhân 
lốn trong nước, ti6m lực mạnh, có khả năng cạnh 
tranh khu vực, quốc tế gắn vói xây dựng thương 
hiệu doanh nghiệp. Xây dựng và phát triến các 
định chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu 
nhỏ; hỗ trg chuyển đổi hộ sản xuất, kinh doanh 
thành doanh nghiệp. Điều chỉnh các hoạt động hỗ trg 
doanh nghiệp theo hướng thốhg nhất, có trọng tâm, 
trạng điểm, mang tầm quốc gia và thể hiện tính liên 
ngành, liên vùng; xây dựng chương trình hỗ trg 
chuyển đổi số cho doanh nghiệp Vigt Nam. Phấn 
đấu đến nám 2025 có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp 
hoạt động; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế 
tu nhân vào GDP khoảng 55%. Đẩy mạnh đổi mới, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các tS chức kinh 
tế tập thể, hợp tác xã, gắn với phát huy vai tr6 làm 
chủ, tăng cưòng lợi ích của thành viên.

Chuyển trọng điểm chính sách thu hút, hợp tác 
đầu tu nưốc ngoài tìí số lượng sang chất lượng, ưu 
tiên các dự án có công nghệ cao, giá trị gia tăng 
cao, có mô hình quản tĩị hiện đại, có chuỗi cung 
ứng toàn cầu, có tác động lan t6a và kết nốĩ chặt 
chẽ vối khu vực kinh tế trong nước; phát triển cụm
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liên kết ngành, chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá 
trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm 
và vị trí quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. 
Xây dựng các tiêu chí về đầu tư để lựa chọn, ưu 
tiên thu hút đầu tư phù hợp v& quy hoạch, định 
hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn. Xây 
dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi vưgt trội 
mang tính cạnh tranh quốc tế đốì vởi các dự án lớn, 
quan trọng để thu hdt được các nhà đầu tư chiến 
lược, các tap đoàn đa quốc gia dat trụ sở và thành 
lập các trung tâm nghiên cứu - phát triển, trung 
tâm đổi mới sáng tạo tại Vi@t Nam. Có chính sách 
khuyến khích hợp tác, chuyển giao công nghệ dựa 
trên cơ sở thỏa thuận, tu nguyện. Không xem xGt 
mỏ rộng, gia hạn hoqt động đốì với những dự án sử 
dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng 
và phát tri@n mạnh mẽ khoa học, công nghệ

6.1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhẫn 
lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là 
hiện đại hóa giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo 
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để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập 
quốc tê sâu rộng

Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải 
pháp phát triSn nguồn nhân lực, nhất là nhân lực 
chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, 
nhất là ở nông thôn. Triển khai có hiệu quả hệ 
thống giáo dục quốc dân mới theo các mục tiêu đổi 
mối căn bản và toàn diện giáo dục, đào tqo. Đa dạng 
hóa phương thức đào tqo dựa theo mô hình giáo 
dục mở, khung trình độ quốc gia, gắn với thi trường 
và đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho 
chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở 
giáo dục, đào tạo trên cả nưóc đáp ứng nhu cầu học 
tap suốt đời, xây dựng xã hội học tap và gắn với quy 
hoạch nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội. 
Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên 
thông trong giáo dục, đào tạo gắn vối nhu cầu của 
xã hội. Tăng cường đào tạo thường xuyên và đào tạo 
lại cho người lao động.
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Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng, ứng dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ 
số trong giáo dục - đào tạo; thực hiện theo lộ trình 
phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an 
ninh mạng đqt trình độ cơ bản cho người dân. 
Tiến t6i phổ cập trung học phổ thông gắn với phân 
luồng trong giáo dục. Giảm tỷ lệ mù chữ, bỏ học ở 
miền núi. Phổ cập, xóa mù về công nghệ, tri thức 
công nghệ cho người dân. Nâng cao chất lượng đội 
ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp 
ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tgo. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng 
cơ sở giáo dục; xếp hạng các truờng đại học. Quy 
hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, chú 
trọng các trtròng sư phạm, trường y; phát triển cơ sở 
giáo dục đại học chất lượng cao theo chuẩn khu vực 
và thế giới, ưu tiên nguồn lực phát triển các trường 
công nghệ. Nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ 
ở các cấp học và trình độ đào tạo; coi trọng dạy, học 
và sử dụng tiếng Anh. Phấn đấu duy trì chỉ số phát 
triển con người (HDI) thuộc nhóm cao của thế giới 
(trên 0,7); số sinh viên đại học đ?t 270 sinh viên 
tr@n 1 vạn dân vào năm 2025.
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Tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng 
hệ thống thông tin dự báo thi trường lao động và 
chất lượng dịch vụ việc làm. Xây dựng cơ chế, 
chính sách để định hướng dịch chuyển lao động 
thông thoáng, phân bố hợp lý lao động theo vùng. 
Cải cách tSng th& đồng bộ chính sách tiền lương 
theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao 
động và quy luật khách quan của kinh tế thi 
trường, lấy tăng năng suất lao động và hiệu quả 
sản xuất kinh doanh làm cơ sở để tăng lương. Đổi 
mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân 
tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tqo. Xây dựng quan hệ 
lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

6.2. Thúc đẩy phắt triển mạnh mẽ khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phả về 
nâng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp 
luật phù hợp vổi cơ chế thị trường và thông lệ quốc 
tế để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo, thiic đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, 
trong đó chú trọng tháo gỡ các rào cản về hệ thống 
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luật pháp, chính sách kinh tế, tài chính, thủ tục 
hành chính đối với hoạt động khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ 
khoa học xã hội, gắn kết chặt chẽ khoa học xã hội 
với khoa học tự nhiên và công nghệ để có cơ sỏ 
khoa học phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp đổi mới và 
tham gia giải quyết các vấn đề lốn của xã hội. 
Tập trung phát triển nghiên cứu cơ bản, nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ lõi. Lựa chọn và tap trung 
hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng phát triển 
công nghệ cho một số ngành và lĩnh vực then chốt.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vưQt trQ 
để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng 
yêu cầu thiỊc sự là động lực chính của tăng trưởng 
kinh tế, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 
Xây dựng các chính sách và thể chế đột phá cho các 
sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, công nghệ 
mới. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý ngân sách 
nhà nưốc về khoa học trên tinh thần tiết kiệm, 
hiệu quả, có tính đến rủi ro và tôn trọng, tôn vinh 
các nhà khoa học.

Thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong quản tĩị 
quốc gia, quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, 
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tổ chức xã hội và quản lý tài nguyên quốc gia; thực 
hiện chuyển đổi số trong các doanh nghiệp (quản trị 
doanh nghiệp, nguồn nhân lực, dây chuyền sản 
xuất,...), ứng dụng và phát triển công nghệ mới, tap 
trung phát triển công nghệ ưu tiên có khả năng ứng 
dụng cao, nhất là công nghệ số, công nghệ thông tin, 
trí tu@ nhân tạo, cơ điện tử, tự động hóa, điện tử y 
sinh, sinh học, năng lượng sạch, công nghệ môi 
trưòng. Tiếp tục đầu tu và khai thác có hiệu quả các 
khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, khu công nghệ thông tin tap trung theo 
mô hình ti@n tiến trên thế giới.

Cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên 
cứu khoa học và công nghệ công lập; đổi mới cơ chế 
hoạt động và chất lượng của hai Viện Hàn lâm. 
Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động các cơ sở 
nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc 
gia. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ 
trong các doanh nghiệp; táng cường liên kết doanh 
nghiệp vối các viện nghiên cứu, trường đại học, lấy 
doanh nghiệp làm trung tâm, trường đại học và 
viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh. Cơ 
cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ. Tiếp tục thúc đẩy, khuyến khích khu 

132



vực tư nhân đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Thực thi hiệu quả chính sách đào tạo, thu hút, 
trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ, khơi dậy 
sức sáng tạo, nâng cao trách nhiệm và tôn trọng sự 
khác biệt trong công tác nghiên cứu khoa học xã 
hội. Tháo gổ các vướng mắc trong chính sách đào 
tạo, thu hút và sử dụng nhân lực khoa học và công 
nghệ, đặc biệt là nhân lực có trình độ chuyên môn 
cao, nhà khoa học đầu ngành. Xây dựng, triển khai 
các chương trình cụ thể để thu hút và phát huy có 
hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người 
nưốc ngoài và người Vi@t Nam ở nước ngoài.

Phát triển mạnh thị trường khoa học và công 
nghệ, đặc biệt là mạng lưới các tổ chức trung gian 
môi giới, đánh giá chuyển giao công nghệ, hỗ trợ 
nghiên cứu giải mã, làm chủ công nghệ được 
chuyển giao ở trong nước và từ nước ngoài. Tăng 
cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu 
trí tu@.

Xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới 
sáng t孕0 quốc gia, tập trung vào các công nghệ lõi 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thúc 
đẩy phát triển mạnh hệ thông đổi mới sáng tạo 
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quốc gia và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tgo, đẩy nhanh thành lập các trung tâm khởi nghiệp 
sáng tạo quốc gia, tritóc mắt tại Hà Nội, Đà Nằng, 
Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường liên kết các 
mạng lưới đổi mới sáng tqo trong và ngoài nước, 
mạng lưối kết nốì nhân tài người Việt Nam. Mở rộng 
và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về khoa học, 
công nghệ và đổi mói sáng tạo. Phát huy hơn nữa vai 
trò của các quỹ về phát triển khoa học và đổi mới 
công nghệ trong thúc đẩy nghiên cứu, khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ. Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tqo 
toàn cầu (GII) thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

7. Phát huy giá trị văn hóa, con người 
Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực 
hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời 
sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa 
phát triển kinh tế với phát triển xã hội

Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát trign kinh 
tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, 
công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 
Xây dựng, phát huy yếu tố văn hóa để thực sự là 
đột phá phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. 
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Khơi dậy tinh thần yêu nước, tính cộng đồng, ý chí 
tu cường, tự hào dân tộc và khát vgng vươn lên. 
Tăng cường công tác bảo tồn, t6n tạo và phát huy 
các giá tĩị văn hóa vat thể, phi vật thể, các di tích 
lịch sử ván hóa. Phát triển đi đôi vối giữ gìn sự 
trong sáng của tiếng Vi@t, khắc phục tình trạng 
lạm dụng tiếng nước ngoài. Bảo t6n, phát huy giá 
trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Từng bước hạn 
chế, tiến t6i xóa bỏ các hủ tục, tap quán lạc hậu. 
Đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa 
ứng xử của người lãnh đạo, cán bộ, công chức và 
đảng viên; tăng cường giám sát việc thực hiện các 
chính sách văn hóa. Phát huy vai trò của gia đình, 
cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trưdng 
văn hóa. Từng bước thu hẹp khoảng cách về 
hưởng thụ văn hóa giữa thành thi và nông th6n, 
giữa các vùng, miền và các giai tầng xã hội. Hoàn 
thiện các cơ chế, chính sách phát triển công 
nghiệp văn hóa; phát triển những sản phẩm, loại 
hình văn hóa độc đáo có sức lan tỏa để quảng bá, 
giới thiệu ra thế giới.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về 
dân số gắn với xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, 
hạnh phúc; bảo đảm hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ 
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của người dân trong thực hiện chính sách dân số. 
Nâng cao sức khỏe cho người dân cả về t$m v&c, 
thể chất, tinh thần, tuổi thọ cũng như chất lượng 
cuộc sống, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ 
em. Chăm lo phát triển về chất lượng, bảo đảm quy 
mô, cơ cấu dân số hợp lý; duy tri mức sinh thay thế 
bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,12 
con; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự 
nhiên, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ số giối tính 
khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái; chuyển trọng 
tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình 
sang dân số và phát triên. Phát triên và nâng cao 
hiệu quả ho@t động của mạng lưới cung cấp dịch vụ 
dân số. Tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; chủ 
động thích ứng với xu thế già hóa dân số. Hỗ trợ 
thỏa đáng để thu hút, tạo điều kiện cho người dân 
sinh sống ổn định, lâu dài ở các khu vực khó khăn, 
trọng yếu về an ninh, quốc phòng. Xây dựng, hoàn 
thiện và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tổ chức cung cấp dịch vụ y tế công, bảo đảm các 
dịch vụ cơ bản, ngưdi dân được quản lý, chăm sóc, 
bảo vệ sức khỏe. Tiếp tục nâng cao chất lượng 
khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng 
quá tải bệnh viện tuyến trên, phát triển mạng lưới 
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bệnh viện vệ tinh. Khuyến khích hợp tác công - tu, 
đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ khám, chữa 
bệnh theo yêu cầu; phát triển mô hình bác sĩ gia 
đình. 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, xQt nghigm. Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế. 
Tăng cường đào tạo, đào tạo lại, luân phiên cán bộ 
y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưối. Đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức. Thiết 
lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người 
dân. Phấn đấu đến năm 2025, trên 90% dân số 
được quản lý, theo dõi và chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế 
đạt trên 80%.

Tiếp tục sắp xếp các trung tâm, đơn vị làm 
nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh và trung ương, 
hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch 
bệnh đồng bộ ỏ tất cả các cấp và kết nốì với mạng 
lưới của thế giới. Tập trung phá11riển mạnh y tế cơ 
sở, y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện sớm, chữa 
trị kịp thòi, hiệu quả các loại dịch bệnh mới. Táng 
cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học y học, phát 
triển các ngành khoa học phục vụ bảo vệ, chăm sóc 
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sức khỏe con người. Phát triển y học cổ truyền, gắn 
với y học hiện đại; nghiên cứu, kiểm nghiệm, chứng 
minh tác dụng của các phương thức chẩn tri, điều 
tri không dùng thuốc, các bài thuốc, vị thuốc y học 
cổ truyền. Đẩy mạnh phát triển, quản lý ngành 
dược và thiết bị y tế; bảo đảm thuốc đủ về số lượng, 
tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu. 
Nâng cao năng lực nghiên cứu, chủ động sản xuất 
vắcxin, thuốc sáng chế. Thực hiện nghiêm việc 
kiểm soát an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo 
sâu rộng, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của 
người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả 
chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của 
cộng đồng để thoát nghèo. Tiếp tiạc thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững. Phát triển và mở rộng các loại hình nhà ở; 
đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, 
nhà ỏ giá rẻ, nhà ở cho công nhân các khu công 
nghiệp; tạo điều kiện khuyến khích các thành 
phần kinh tế tham gia phát trign nhà ở theo cơ 
chế thi triíờng cho các đốì tượng chính sách xã hội. 
Phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình 
quân toàn quốc khoảng 27 - 27,5m2 sàn/người.
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Bố sung và hoàn thiện chính sách ưu đãi người 
có công, nâng mức trQ cấp phù hợp với điều kiện 
kinh tế đất nước, xử lý dứt điểm t6n đọng về xác 
nhận, công nhận người có công. Bảo vệ và chăm sóc 
người cao tuSi, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 
20% số xã, phường, thị trấn đqt tiêu chí môi trường 
thân thiện với người cao tuổi; khuyến khích người 
cao tuSi tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. 
Phát triển hệ thống dịch vụ y tế dành cho ngưòi cao 
tuổi; phấn đấu đến năm 2025, 95% người cao tuổi có 
thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám, 
chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở 
chăm sóc tap trung; khoảng 55% số người sau độ 
tuSi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã 
hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Tăng cường 
giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, kiểm soát 
tình hình tai nạn, bạo lực với trẻ em. Tiến t6i phổ 
cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuSi. Tăng 
cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về trẻ em. Phát triển hệ thống dịch vụ bảo 
vệ trẻ em. Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuSi 
xuống còn 18,5%0, dưới 1 tuSi xuống còn 12,5%O. Thực 
hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, tỷ lệ trẻ em dưới 5 
tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm xuống 20%.
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Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách phát 
triển thanh niên, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, 
việc làm, ván hóa cho thanh niên. Tăng cường cơ chế 
phốỉ hợp giữa các bộ, ngành vởi đoàn thanh niên để 
bảo đảm hiệu quả trong xây dựng, thực thi chính 
sách thanh niên.

Phát t:riển các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình 
đẳng giới. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp 
trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình 
đẳng giới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, 
chống tệ nạn xã hội, kiểm soát ma túy, mại dâm; 
tăng cường công tác phòng ngừa, đẩy mạnh cai 
nghiện tu nguyện, giảm cai nghiện bắt buộc; hỗ trQ 
người sau cai nghiện, mại dâm, nạn nhân mua bán 
người tr6 về hòa nhập cộng đồng.

Tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt 
các chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất 
là các chính sách đặc thù giải quyết những khó khăn 
của đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo sinh kế, việc làm, 
định canh, định cư vững chắc cho đồng bào dân tộc 
thiSu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. 
Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục 
tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
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dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 
Bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc thiểu số có 
dưới 10 nghìn người, đặc bi@t là những dân tộc thiểu 
số có nguy cơ suy giảm giống nòi.

Tạo điều kiện cho các tổ chức t6n giáo sinh hoạt 
đúng quy định của pháp luật; chủ động giúp đỡ, 
giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, tín 
ngưỡng, tâm linh của quần chúng, đồng th6i chủ 
động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những 
hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, 
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao 
năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 
công tác t6n giáo.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và 
chế tài xử lý vi phạm thuộc các lĩnh vực liên quan 
như tiền lương, việc làm, an toàn vệ sinh lao động 
và bảo hiểm xã hội. Bảo đảm cân đốì Quỹ bảo hiểm 
xã hội trong dài hạn; từng bước tách việc điều chỉnh 
lương hưu với điều chỉnh tiền lương của người đang 
làm việc; thực hiện điều chỉnh tăng tu6i nghỉ hưu 
theo lộ trình. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao 
động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội là 45%; 
tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp là 35%.
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PhQt triển hiệu quả, lành mạnh hệ thốhg báo chí, 
xuất bản, in, phát thanh, truyền hình, đặc biệt là 
máng nội dung so đáp ưng yêu câu xây dựng, báo vệ 
đất nước và nhu cầu của người dân. Chủ động, kịp 
thời cung cấp thông tin thiết yếu và tiếp nhận thông 
tin phản ánh của người dân trong đấu tranh phòng, 
chống suy thoái đạo đức, lốì sống, các thông tin về 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội; biểu 
dương nhân tS tích cực, điển hình tiên tiến, gương 
người tốt, việc tối. Sớm hình thành thị trường sản 
phẩm dịch vụ văn hóa, thông tin lành mạnh.

Đẩy mạnh phát triển thg dục, thể thao toàn 
dân, thể thao trong cộng đồng; tap trung phát triển 
thg thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp. 
Phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân 
thể. Tăng cường công tác y tế học đường.

8. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 
phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý 
tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tăng cường tuyên truydn, giáo dục, nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm và nâng cao hiệu quả 
thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo vệ, 
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phát triển bền vững các hệ sinh thái tu nhiên, bảo 
tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ 
sinh thái đất ngập nước. Thực hiện hạch toán giá tri 
phù hợp của tài nguyên thiên nhiên, vốn tự nhiên, 
đất, nước, rừng, khoáng sản, đa dạng sinh học, cảnh 
quan thiên nhiên, ô nhiễm và suy thoái môi trường... 
vào hệ thốhg tài khoản quốc gia. Thể chế hóa đầy 
đủ các nguyên tắc thị trường trong chi phí để xử lý, 
khắc phục hậu quả, cải tẹio và phục hồi môi trường, 
nghĩa vụ đóng góp để đầu tư tr6 lại cho bảo vệ môi 
trường. Xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp 
luật để hình thành, vận hành mô hình kinh tế tu£n 
hoàn. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển 
bền vững theo Chương trinh nghị sự 2030 vì sự phát 
triển bền vững của Liên hợp quốc.

Thực hiện đáng ký bắt buộc về quyền sử dụng 
đất. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập 
và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nưốc, đặc bi@t là 
nguồn nước ngọt, nước ngầm; đẩy mạnh hợp tác với 
các quốc gia thượng nguồn và các tS chộc quốc tế 
trong việc bảo 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. Tập trung điều tra, 
đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên các loại 
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khoáng sản. Triển khai đánh giá tiềm năng, giá tri 
các tài nguyên biển quan trọng ỏ một số vùng trọng 
điểm. Ngăn ngừa, giảm rác thải nhựa, kiểm soát ô 
nhiễm môi trường và phục hồi hệ sinh thái biển. 
Chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của triều 
cường, ngập lụt, sạt lở, xâm nhập mặn do nưổc biển 
dâng đốì vối vùng ven biển, nhất là vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, ven biển 
miền Trung, lũ ống, lũ quét, sẹit 16 núi ở khu vực 
trung du, miền núi.

Giải quyết hài hòa mốì quan hệ giữa phát triển 
kinh tế với bảo vệ môi trường. Chủ động giám sát, ứng 
phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; phát triển nền 
kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính, cácbon thấp. Tăng cường chia sẻ thông tm, minh 
bạch, xây dựng cơ chế liên kết vùng trong ứng phó với 
biển đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường. Nghiên cứu, xây dựng phương pháp, quy trình 
dự báo, cảnh báo thiên tai, động đất, sóng thần, quan 
trắc, giám sát môi trường biển, biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi 
khí hậu. Thực hiện nghiêm và nâng cao chất lượng 
đánh giá tác động môi trường. Tăng cường hợp tác 
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quốc tế trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 
và ứng phó với biển đổi khí hậu.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm về 
tài nguyên, môi trường. Tập trung xử lý các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kiểm soát an toàn, 
xử lý ô nhiễm môi trường do hậu quả chiến tranh. 
Tăng cường cải tQO, hạn chế san lấp hệ thống kênh 
rạch, hồ ao. Tăng cường giám sát, công khai đầy đủ, 
kịp thời thông tm và nâng cao chất lượng môi trường 
không khí, xử lý rác thải ở các đô thị, khu công nghiệp 
tap trung, khu đông dân cư. cải thiện rõ rệt tình 
trạng ô nhiễm môi trường ỏ các đô thị, cụm công 
nghiệp, làng nghề, lưu vực sông và khu vực nông 
thôn. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ chất thải y tế 
được xử lý đạt 100%; tỷ trọng năng lượng tái tạo trong 
tSng năng lượng tiêu thụ cuối cùng là 31,5%.

9. Phòng, chống tham nhũng, thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả quy định của 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao 
hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, bảo đảm 
đúng pháp luật. Thực hiện quyết liệt, nghiêm mữih, 
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có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng. Khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa, 
cơ chế răn đe để kiểm soát tham nhũng. Thực hiện 
nghiêm quy định của pháp luật v6 thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, 
hiệu quả về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu 
nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 
nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Nâng cao vai tr6, 
phát huy tính tích cực, chủ động và phối hợp của 
Mat trận Tổ quốc, t6 chức chính tri - xã hội, nhân 
dân, doanh nghiệp, báo chí trong phát hiện, đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí. Có cơ chế khuyến khích và 
bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí. 
Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, 
kiểm tra, làm tốt chức năng hỗ trg, thúc đẩy phát 
triển. Không hình sự hóa các mốì quan hệ kinh tế, 
hành chính, dân sự.

10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước và nàng lực kiến tạo phá11riển

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà 
nưốc các cấp, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phân định 
rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, 
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tS chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng 
lắp hoặc bỏ s6t chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ 
quan, tS chức. Đẩy mạnh tinh giản biên chế, cải 
cách quản lý biên chế theo vị trí việc làm, chức 
danh và chức vụ lãnh đạo; xây dựng và ban hành 
chế độ tiền lương mới bảo đảm tương quan hợp lý 
với tiền lương trên thị trường lao động. Đẩy mạnh 
và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, bảo 
đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động; đồng thòi phát huy tính chủ động, sáng tạo, 
đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng 
ngành gắn vối cơ chế kiểm soát quygn lực hiệu quả.

Xây dựng nhà nước kiến tạo, chính phủ liêm 
chính, hành động, phục vụ; nền hành chính hiện 
đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch. 
Tăng cường năng lực dự báo và khả năng phản ứng 
chính sách trong điều kiện kinh tế thị trường và hội 
nhập quốc tế. Tiếp tục cắt giảm thực chất thủ tục 
hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục sản 
phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; kiểm 
soát chặt việc quy định các thủ tục hành chính mói. 
Đẩy mạnh công tác chọn lọc, quy hoạch, đào t孕o các 
thế hệ cán bộ, công chức có đức, có tài, có bản lĩnh 
chính trị dựa trên cơ chê cạnh tranh vể tuyên dụng, 
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chế độ đãi ngộ, đề bạt và đánh giá công bằng. 
Xây dựng cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần 
cốhg hiến vì đất nước, tạo động lực và áp lực để mọi 
cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốít nhất 
nhiệm vụ được giao, tan tụy phục vụ nhân dân; có 
cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mối, sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi 
ích chung. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và 
của cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng và 
thực hiện chính phủ điện tử, hướng t6i chính phủ số. 
Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính 
công của những đốỉ tượng khó khăn đặc thù. Thúc 
đẩy việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng 
hướng t& cơ quan nhà nước (<không giấy tS'. Hoàn 
thiện các hệ thống thông tin mQt cửa điện tử, cổng 
dịch vụ công các cấp kết nốĩ với cổng dịch vụ công 
quốc gia. Hoàn thành kết nốì, liên thông giữa các cơ 
quan hành chính nhà nưốc vối các tS chức chính trị - 
xã hội - nghề nghiệp và các doanh nghiệp. Hoàn 
thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp vối 
hoạt động của chính phủ số, c$t giảm tốì đa giao dịch 
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trực tiếp. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các 
cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các 
chức chính trị - xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 
thuộc nhóm 4 nưóc dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng 
chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc.

Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam 
chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, 
liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
Hoạt động tư 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. Xây dựng và thiỊc hiện Chiến lược cải cách 
tu pháp giai đoạn mối theo hướng tiếp tục hoàn 
thiện tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động và uy tín của t6a án nhân dân, cơ 
quan thực hiện quyền tu pháp và các cơ quan, tổ 
chức tham gia vào quá trình tố tụng tu pháp.

Xây dựng các thiết chế tut pháp hiện đại, trong 
sạch, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, nghiêm minh, 
tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, ổn 
định. Tăng cường năng lực tiế^)cận pháp luật, tiếp 
cận công lý của người dân và doanh nghiệp. 
Phát triển mạnh thị trường dịch vụ pháp lý, các 
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hoạt động luật sư, tu vấn pháp luật, bổ trợ tư pháp 
và các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tè)a án. 
Nâng cao hiệu quả và bảo đảm 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 theo đúng quy định của pháp luật. 
Tăng cường công tâc tiếp công dân, giải quyết đơn, 
thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

11. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an 
ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và 
giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh 
chính tr[, trật tự, an toàn xã hội

Tổ chức, triển khai đồng bộ, thống nhất việc xây 
dựng, phát triển kinh tế - xã hội gắn vối xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn 
dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; 
xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tìíng bước hiện 
đại, ưu tiên hiện đại hóa các lực lượng hải quân, 
phòng không - không quân, tác chiến điện tử, trinh 
sát kỹ thuật, cảnh sát biển, tình báo, cơ yếu, an 
ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghigp vụ, an ninh 
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mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công 
nghệ cao... Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng 
hậu, chất lượng ngày càng cao; xây dựng dân quân 
tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có số lượng phù hợp, 
coi trọng lực lượng dân quân tiỊ vệ biển và dân quân 
tự vệ ở các địa bàn trọng điểm.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an 
ninh, nhất là tgi địa bàn chiến lược, vùng đặc bigt 
khó khăn, biên giới, hải đảo, khu kinh tế trọng 
điểm. Đầu tu xây dựng các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, khu vực phòng thủ quân khu 
thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu 
cầu bảo vệ TỔ quốc trong tình hình mới. Điều 
chỉnh, bổ sung và nâng cao hiệu quả các khu kinh 
tế - quốc phòng ở các địa bàn chiến lược, biên giới, 
biển, đảo. Thực hiện chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế biển và vùng ven biển gắn với bảo 
đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường bảo vệ, hỗ 
trợ ngư dân bám biển, khai thác thủ又 sản hiệu 
quả, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tiếp tục xây dựng, phát triển công nghiệp quốc 
phòng, công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng, 
ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học, công nghệ cao.
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Nghiên cứu, sản xuất được một số chủng loại vũ khí, 
trang bị, khí tài hiện đại cần thiết cho phòng thủ, bảo 
vệ đất nưốc, nhất là các loại vũ khí chiến lược. Nâng 
cao năng lực xử lý thông tữi, dự báo, tham mưu chiến 
lược, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, 
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống 
phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội 
phạm; ngăn chặn âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn, khủng bố, phá hoại, không để hình 
thành các tổ chức chính trị đốì lập trong nước, không 
để bị động trong mọi tình huống.

Bảo đảm an ninh chính trị. nội bộ, an ninh văn 
hóa tu tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an 
ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh 
các địa bàn chiến lược; sẵn sàng ứng phó hiệu quả 
với các thách thức an ninh truyền thống và phi 
truygn thống; phòng, chống, khắc phục hậu quả 
thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ. Bảo vệ tuyệt 
đốì an ninh, an toàn các mục ti@u, công trinh quan 
trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
các sự kiện chính trị, văn hóa, đốì ngoại quan trọng 
của đất nước. Chủ động rà soát bổ sung phương án, 
kế hoạch bảo đảm an ninh trat tq trong đại dịch 
Covid-19, tạo môi trường an ninh, an toàn để phục 
hồi phát triển kinh tế - xã hội.
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Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các 
loại tội phạm; kiềm chế gia tăng t^i phạm và tai nạn 
giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; các 
vụ cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; tạo 
chuyển biến rõ nét về trat tự, an toàn xã hội, góp 
phần giữ vững ổn định chính tĩị, xã hội, tạo môi 
trường ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu 
quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và 
mở rộng quan hệ đốì ngoại của đất nước.

12. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối 
ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi 
trường hòa bình và điểu kiện thuận lợi để 
phát triển đất nước

Gắn kết chặt chẽ đốĩ ngoại với quốc phòng, an 
ninh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiên 
trì, kiên định đường lốì độc lập, tu chủ, đa phương 
hóa, đa dạng hóa; đẩy mạnh đưa quan hệ vối các 
đốì tác, đặc biệt là đốĩ tác quan trọng, đi vào chiều 
sâu, hiệu quả, bền vững, tăng cường đan xen lợi 
ích; xử lý linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả mối quan hệ 
vổi các nước lớn. Đẩy mạnh và nâng t育m đốì ngoại 
đa phương, kết hợp chặt chẽ vối đốì ngoại song 
phương, thực hiện tốt các trọng trách quốc tế, nhất 
là trong ASEAN, Liên hợp quốc và các khuôn khổ 
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hợp tác ở châu Á - Thái Bình Dương. Kết hợp chặt 
chẽ, hiệu quả công tác đốì ngoại của Đảng với ngoại 
giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Duy tri hòa 
bình, an ninh, an toàn tu do hàng hải, hàng không 
ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện 
pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tS, Công 
ước của Liên hợp quốc về Luat Biển năm 1982.

Tiếp tục đổi mới hợp tác quốc tế về pháp luật 
theo hướng chủ động, tích cực, tận dụng hiệu quả 
các quy tắc, luật 岭 quốc tế và tham gia các hoạt 
động của cộng đồng khu vực và quốc tế; chủ động 
đề xuất sáng kiến, cơ chế hợp tác trên nguyên tắc 
cùng có lợi, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội trên thế giối, nhằm t@0 ra sự thay 
đổi vể chất trong công tác hợp tác quốc tế về pháp 
luật. Nghiên cứu giải pháp gia tăng sự hiện diện 
của chuyên gia pháp luat Vi@t Nam trong các thiết 
chế luật pháp quốc tế.

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát trign 
kinh tế - xã hội, lấy người dân và doanh nghiệp làm 
trung tâm phục vụ. Khai thác tốì đa vị thế quốc gia 
và nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển đất 
nước. Nâng cao năng lực hội nhập, thực hiện hiệu 
quả các cam kết quốc tế, các hiệp định thương mại 
tự do; lồng ghép với các kế hoạch, chương trình phát 
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triển kinh tế - xã hội. Phát huy các lợi thế chính tĩị, 
đốì ngoại để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, doanh 
nghiệp và người dân, nhất là trong các tranh chấp 
kinh tế, thương mại và đầu tu quốc tế. Phát huy 
hơn nữa ngoại giao văn hóa, đóng góp thiết thực vào 
quảng bá mạnh mẽ hình ảnh quốc gia và tăng 
cường sức mạnh tSng hợp của đất nước.

Làm tốt công tác bảo hộ công dân Vigt Nam ở 
nước ngoài và tranh thủ tốì đa nguồn lực người 
Vigt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp phục vụ 
phát triển đất nưốc. xử lý tốt quan hệ với các đốì 
tác, không để bị động, bất ngờ. Theo dõi sát diễn 
biến tình hình Biển Đông, kiên tri, kiên quyết bảo 
vệ các lợi ích chính đáng của Việt Nam phù hợp với 
luật pháp quốc tế. 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.

Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 十

Thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 5 nám 2021 - 2025 là nhiệm 
vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,
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của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sỗ. 
Theo đó:

1. Các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự 
đảng chỉ đạo quán tri@t phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành 
và tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất về nhận 
thức, hành động và chỉ đạo triển khai thực hiện.

2. Các bộ, ngành và địa phương chủ động xây 
dựng và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm 
triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 
2025; rút kinh nghiệm việc thực hiện, các nhiệm vụ, 
giải pháp và mục tiêu trong từng giai đoạn để đề 
xuất điều chỉnh, bổ sung các giải pháp trong quá 
trình thiỊc hiện. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh 
giá, theo dõi tình hình triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân có trách nhiệm tuy©n truyền, vận động 
nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; thực hiện giám sát, 
phản biện xã hội các đề án, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội, thiỊc hiện các mục tiêu 5 năm.
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Phụ lục
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BlỂư TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ XII CỬA ĐẢNG

TT

Chỉ tiêu được 

giao tại Nghị 
quyết Đại hội đại 

biều toàn quốc 

lần thứ XII 

của Đàng

Don v|

Thực hiện 

giai đoạn 

2011-2015

Mục tiêu 

giai đoạn 

2016-2020

Thực hiện từn g năm

Thực hiện 

giai đoạn 

2016-2019

Ước 

thực hiện 

giai đoạn 

2016-2020

Đảnh giá 

thực hiện 

so với 

mục tiêu 

giai đoạn 

2016-2020

2016 2017 2018 2019

Ước 

thực 

hiện năm

2020

1 VÈ KINH TÉ

1

Tổc độ tầng tổng 
sản phẩm trong 

nir&c (GDP) 
bình quân 5 nâm

%/năm 5,91 6,5 ・ 7 6,21 6,81 7,08 7,02 2,91 6,78 5,99 Không đạt

2
GDP bình quân 
đầu người d6n 

rrâm cuối kỳ
〈USD 2.097

3.200 -
3.500

2.022 2.373 2.570 2.714 2.779 2.714 2.779 Không đạt

3

TytTQngcông 

nghiệp và dịch vụ 
trong GDP đến 

năm cuối kỳ

% 82,61 85 83,3 84.3 84,99 85.73 84,82 85,73 84,82 Đạt
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TT

Chì tiêu được 

giao tại Nghỉ 
quyếtĐạihộiđại 

biểu toàn quốc 

lần thứ XII 

của Đảng

Đơn vị

Thực hiện 

giai đoạn 

2011-2015

Mục tiêu 

giai đoạn 

2016-2020

Thực hiện từnc năm

Thực hiện 

giai đoạn 

2016-2019

Ước 

thực hign 

giai đoạn 

2016 - 2020

Đánh giá 

thực hiện 

so với 

mục tiêu 

giai đoạn 

2016-2020

2016 2017 2018 2019

Ước 

thực 

hiện năm

2020

Tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ 

trong GDP đến 
nảm cuối kỳ 

(theo giả cơ bản)

% 72,98 73,64 74,66 75,35 76,13 75,35 76,13 75,35

4

T6ng vốn đầu tư 

toàn xã hội binh 
quân 5 năm 
so với GDP

%/năm 31.7 32-34 33,0 33,4 33.5 33,9 33,4 33,5 33,7 Đạt

5

Đội chi ngân 
sách nh自 nir&c 

so với GDP

% 5.41 Khoảng 4 5,12 2,74 2,76 3,36 Gần 4 3.5 Khoảng 3,7 Đạt

6

Năng suất các 

nhân tố tổng hợp 

(TFP) đóng gỏp 

vào tãng trưởng

% 33,58 30-35 44,87 46,09 44,76 47,71 44,43 45,88 45,72 Đạt

1. Tính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.



TT

Chí tiêu được 

giao tại Nghị 
quyếtĐạihộiđại 

biểu toàn quốc 

lần thứ XII 

của Đảng

Đơn vỉ

Thực hiện 

giai đoạn 

2011-2015

Mục tiêu 

giai đoạn 

2016-2020

Thực hiện từng năm

Thực hiện 

giai đoạn 

2016-2019

Ước 

thực hign 

giai đoạn 

2016-2020

Đánh giá 

thực hiện 

so với 

mục tiêu 

giai đoạn 

2016-2020

2016 2017 2018 2019

Ước 

thực 

hiện nàm

2020

7
Tổcđộ tàng rrâng 

suất lao dQng xã 

hội bình quân rrâm

%/năm 4,27 5,0 5,74 6,09 5,94 6,28 5,39 6,0 5,89 Đạt

8

Giảm tiêu hao 

nàng lirgng tính 
trên GDP bình 

qu自n

%/năm
Giảm

1-1.5

Giảm

0,87
Tăng
4,46

Giảm
0,32

Tăng 1,06 
(giai đoạn 
2017-2019)

Chưa đạt

9
Tỳ lệ đô thị hóa 

能n n百m cuối kỷ
% 35,7 38-40 36,6 37,5 3&4 39,2 39,3 39,2 39,3 Đạt

II VÈ XÃ HỌI

1

Tỷ lệ lao động 

nông nghiệp 
trong t6ng lao 

dOng xâ hội đến 
năm cuối kỳ1

% 43,6 40 41,6 40,0 37,6 34,5 32,8 34,5 32,8 Vượt

1 1. Là chỉ tiêu Tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tSng lao động có việc
§ làm đến năm cuối ky.
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Chỉ tiêu được 

giao tại Nghị 
quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc 

lần thứ XII 

của Đàng

Đơn vị

Thực hi@n 

giai đoạn 

2011 -2015

Mục tiêu 

giai đoạn 

2016-2020

Thực hiện từnc năm

Thực hiện 

giai đoạn 

2016-2019

Ước 

thực hiện 

giai đoạn 

2016 - 2020

Đánh giá 

thực hiện 

so với 

mục tiêu 

giai đoạn 

2016-2020

2016 2017 2018 2019

Ước 

thực 

hiện năm

2020

2

Tỳ lệ lao động 
qua đào tạo đến 

năm cuối kỳ
% 65-70 53,6 56,8 5&6 62.0 64,5 62 64,5 Không đạt

Trong đó: 
có bằng cẩp,

chứng chỉ
% 25 21,39 22,5 23,0 24,0 24,5 24 24,5 Không đạt

3

Tỷ lệ thất nghiệp 

ờ khu vực thành 

thỉ đến n自m 
cuối kỳ1

% 3,56 dưới 4 3,21 3,17 3,10 3,11 3,88 3,11 3,88 Đạt

4

Sổ bác sĩ trên 1 vạn 

dân(rèn n自m 

cuối kỳ

Bác sĩ 8 9-10 8,6 8.6 8.7 8,9 9 8,9 9.0 Đạt

1. Là chỉ tiêu Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị 
đến năm cuốỉ kỳ\
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Chỉ tiêu được 

giao tại Nghị 
quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc 

lần thứ XII 

của Đàng

Đơn vị

Thực hiện 

giai đoạn 

2011 -2015

Mục tiêu 

giai đoạn 

2016-2020

Thực hiện từng năm

Thực hiện 

giai đoạn 

2016 - 2019

Ước 

thực hiện 

giai đoạn 

2016 - 2020

Đánh giá 

thực hiện 

so với 

mục tiêu 

giai doqn 

2016 - 2020

2016 2017 2018 2019

Ước 

thực 

hiện năm

2020

5

S© giirèxng bệnh 

tr@n 1 vạn dân 
đến n百m cuối kỳ

Giirờng 

bệnh
24 26,5 25 25,7 26,5 27.5 28 27,5 28 Vượt

6

Tỷ lệ bao phù 
bảo hiểm y tế 

đến rrâm cuối kỳ
% 76,5 80 81.9 86,4 8&6 89,3 90,7 89,3 90,7 Vượt

7

Tỳ lệ hộ nghèo 

giảm bình quân 

trên n百IĨ1

% 1 -1.5 1,65 1,53 1,35 1,48 1 1,44 1.4 Đạt

III VÊ MÔI TRƯỜNG

1

Tỳ lệ được sử dụng 

nước sạch đến 

năm cuối kỳ của 

dân cư thành thj

%

à

95 Đề nghị thay bằng chỉ tiêu bên dưới

Tỷ lệ người dân 
đô thị được cung 
cấp nước sạch 

qua hệ thống cấp 
nước tập trung

% 90 83,5 84,5 86 88 90 88 90 Đạt
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Chỉ tiêu đu*ực 

giao tại Nghị 
quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc 

lần thứ XII 

của Đảng

Đơn vị

Thực hiện 

giai đoạn 

2011 -2015

Mục tiêu 

giai đoạn 

2016-2020

Thực hiện từn<3 năm

rhực hiện 

giai đoạn 

2016-2019

ước 
thực hiện 

giai đoạn 

2016 - 2020

Đánh gỉá 

thực hiện 

so vởi 

mục tiêu 

giai đoạn 

2016-2020

2016 2017 2018 2019

Ước

thực 

hiện năm

2020

2

Tỳ lệ dân sổ 

n&ng thôn 

sử dụng nguồn 

nước 旨n uống 

hợp vệ sinh đến 

nàm cuối kỳ

% 86,2 90 86,5 87,5 88,5 89 90,2 89 90,2 Đạt

3

Tỷ lậ chất thài 

nguy hại được 

xử lý đến nãm 

cuối kỳ

% 85 80,5 81 82,5 84 85 84 85 Đạt

4
Tỷ lệ chất thải 

y tế được xử lý 

能n rrâm cuối kỳ

% 95-100 Chưa có thông tin

5

Tỷ lệ che phủ 

rừng đến năm 

cuối kỳ

% 40,84 42 41,19 41,45 41,65 41,89 42 41,89 42 Đạt



BAO CÀO
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 

KHÓA XII VỂ TỔNG KẾT CỒNG TÁC
XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH

ĐIỂU LỆ ĐẢNG

(Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lẩn thứ XIII của Đảng)

Phần thứ nhất
TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DựNG ĐẢNG 

NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, 
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII

Năm năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
được tiến hành trong bốỉ cảnh tình hình thế giới và 
khu vực có nhiều diễn biến rất nhanh, phức tqp, khó 
dự báo; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế 
lớn, song đang đứng trưốc nhiều khó khán, thách 
thức. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy 
đang nổi lên; việc điều chỉnh chiến lược và sự cạnh 
tranh gay gắt giữa các nưóc lớn khiến các nước nhỏ 
luôn phải ứng phó với những biến động khó lường. 
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Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực phát triển 
năng động, nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố mất 
ổn định, nhất là vấn đề Biển Đông. Kinh tế thị 
trường, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến các Jĩnh vực 
đời sống, kinh tế, xã hội. Các vấn đề an ninh phi 
truyền thốhg, như： an ninh tài chính, biến đổi khí 
hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, dịch bệnh... 
ảnh hưởng lớn đến phát triển bền vững đất nước.

ở trong nước, sự nghiệp đổi mới được đẩy mạnh. 
Kinh tế, văn hóa, xã hội tiế^)tục phát triển; quốc 
phòng, an ninh, đốì ngoại được tăng cường nhưng 
cũng phải đốỉ mặt với nhiều khó khăn, thách thức 
lớn. Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức 
phản động ngày càng tinh vi hơn; những biểu hiện 
suy thoái về tu tưởng chính trị, đạo đức, lốì sống, "tu 
diễn bien,,j "tu chuyển hóa,J trong nội bộ và tình 
trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biến 
phức tạp. Đặc bigt là đại dịch Covid-19 từ đầu 
năm 2020 đã tác động mạnh đến nưốc ta, gây thiệt 
hại về kinh tế - xã hội và ảnh hưởng không nhỏ đến 
sự phát triển của đất nước.

Trong bốì cảnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đOTL 
Đảng được Trung ương và cấp ủy các cấp đặc bigt coi 
trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với 
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quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết 
li@t và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan 
trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng. Việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tS chức đại 
hội đảng bộ các cấp tiếh tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành rất tích 
cực, khẩn trương, đúng quy định và có đổi mới, 
chất lượng tốt.

I- TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DựNG ĐẢNG 

NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

1. Công tác xây dựng Đảng về chính trị

Công tác xây dựng Đảng về chính tri được đặc 
biệt chú trọng. Đảng ta luôn vững vàng, kiên định 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tu&ng Hồ Chí Minh và 
không ngừng vận dụng, phát triển sáng tQO phù 
hợp với thực tiễn Vigt Nam; kiên định mục tiêu độc 
lập dân t^c và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường 
lốĩ đổi mới và những nguyên tắc về xây dựng Đảng.

Năng lực dự báo, hoạch định đường lốì, chủ 
trương của Đảng được nâng lên rõ rệt. Ban Chấp 
hành Trung ương đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, ban hành 
14 nghị quyết và 1 quy định, trong đó có 4 nghị quyết 
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và 1 quy định1 về công tác xây dựng Đảng・ Bộ 
Chính tri, Ban Bí thu đã ban hành nhiều văn bản1 2 
về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính tĩị, 
trong đó có các chủ trương, nghị quyết để lãnh 
đạo thực hiện những nhiệm vụ mới, quan trọng3. 

1. Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tu 
tưởng chính trị, đạo đức, lốì sổng, những biểu hiện utự diễn 
biến”，utự chuyển hóa,J trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW, 
ngày 25/10/2017 một số vấh đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục 
đổi mối hệ thổhg tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 
26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ 
các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 
ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 08-QDi/TW, ngày 25/10/2018 
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy 
viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương và 10 nghị quyết về các lĩnh vực khác.

2. Ban hành 184 nghị quyết, chỉ thi，kết luận, quy định, 
quy chế, kế hoạch, hưống dẫn...

3. Thực hiện một số mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, 
sắp xễp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; về kiểm soát 
quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; 
về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến 
lược an ninh mạng quốc gia; về tăng cường bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch trong tình hình mối; việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng 
bộ các cấp tiền tói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng, nhất là công tác chuẩn bị nhân S1Ị・
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Việc Trung ương ban hành kịp thời, đồng bộ hệ 
thống văn bản trên hầu hết các lĩnh vực đã tQO cơ 
sở chính trị quan trọng để đẩy mạnh công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội; tăng cường tiềm lực quốc 
phòng, an ninh; chủ động và tích cực hội nhập quốc 
tế trong tình hình mối.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính 
phủ đã khẩn trương chỉ đạo việc thể chế hóa các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng thành các văn bản 
pháp luat của Nhà nước để thực hiện. Các cấp ủy, tổ 
chức đảng đã kịp th6i cụ thể hóa đường lốỉ, chủ 
trương của Đảng thành các nghị quyết, chí thị, đề 
án, kế hoạch, chương trinh hành động sát với tình 
hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị1. 
Nhiều cấp ủy, chức đảng đã ban hành các nghị 
quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; 
khắc phục điểm yếu, giải quyết kịp thdi những vấn 
đề phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị.

1・ Trong nhiệm kỳ, cấp ủy cấp tỉnh đã ban hành 7.818 
văn bản. Trong đó: 150 nghị quyết, 401 chỉ thi, 815 quy định, 
553 chương trình, 1.104 quyết định, 144 quy chế, 165 kết 
luận, 2.493 kế hoạch, 201 đề án và 1.793 văn bản khác・

•W-
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Bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngày càng được 
nâng lên, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, 
thách thức1 và có những quyết sách phù hợp để chỉ 
đạo xử lý kịp thời, hiệu quả. Bản chất, lập trường 
giai cấp công nhân được giữ vững; đa số cán bộ, 
đảng viên tin tưởng, quyết tâm thực hiện đường lốĩ 
đổi mối của Đảng.

1. Những vấn đề phức tạp về an ninh, đốỉ ngoại, bảo vệ 
chủ quyền, lãnh thổ ở Biển Đông, đại dịch Covid-19...

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa, tS chức thiỊc hiện 
đường lốì, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một 
số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, chưa sát thực 
tế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một 
số chủ trương, nghị quyết có nơi, có lúc chưa quyết 
liệt, còn yếu kém, chậm trễ nhưng chưa xác định rõ 
trách nhiệm của tap thể, cá nhân, nhất là người 
đứng đầu. MQt bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh 
chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng 
chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng 
của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ồ 
nước ta; mOt số ít hoang mang, dao động, mất lòng 
tin; cá bi@t còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và đường lốì đổi mổi của Đảng.
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2. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

Công tác xây dựng Đảng về tu tưởng tiếp tục 
được tăng cường, đã góp phần nâng cao nhận thức, 
củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và 
đồng thuận trong xã hội. Công tác giáo dục chính 
trị, tư tưồng, học tap chủ nghĩa Mác - Lênin, tu 
tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, nội 
dung, hình thức đa dạng, phong phú hdn.

Tư duy lý luận của Đảng có bưốc phá11riển・ H@ 
thống lý luận về đường lốỉ đổi mói, về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Vi@t 
Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển1. Công tác 

1. Nghị quyết sô' 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ 
trương, chính sách lổn nhằm ti命 tục đổi mới mô hình tăng trưởng, 
nằng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh 
của nền kinh tế; Nghị quyết sô' 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 về thực 
hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc 僞 giữ vững ổn 
định chính trị-xã hội trong bốì cảnh nước ta tham gia các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết sô' 10-NQ/TW, ngày 
03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân txố thành một động lực quan 
trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị 
quyểt số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện ữiể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, 
ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước; Kết luận số 29-KL/TW, ngày 31/01/2018 về 
tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QD/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kmh tế tư nhân.
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t&ig kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được đẩy 
mạnh, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho 
việc hoạch định đường lốỉ, chủ trương của Đảng. 
Các cơ quan lý luận của Đảng, Nhà nưổc được tS 
chức, sắp xếp lại, hoạt động hiệu quả hơn; cơ chế 
hoạt động, quản lý công tác nghiên cứu lý luận 
từng bước đổi mới. Hợp tác quốc tS trong nghiên 
cứu lý luận được đẩy mạnh hơn1.

1. Đảng ta đã hợp tác nghiên cứu lý luận vối Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng 
sản Cuba, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và m©t số đảng 
cầm quyền khác.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 
được đổi mới cả về nội dung và phương pháp; tăng 
cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập; 
chất lượng đào t孕o, bồi dưỡng được nâng lên; từng 
bước khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý 
luận chính trị, dạy và học hình thức.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, 
xuất bản có chuyển biến tích cực. Việc tuyên 
truyền, phổ biến đường lốì, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đã góp phần 
tích cực nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và 
hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong 
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đấu tranh phòng, chông tham nhũng, lãng phí, ti©u 
cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lốỉ sống, (<tự diễn biến", "tu 
chuyển hóan trong nội bộ1. Việc bảo vệ nền tảng tu 
tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng 
được tap trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả rõ rệt.

1. Nhiều báo có chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng, 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mũih; 
chương trình "Dảng trong cuộc sống hôm nay*' của Đài Truyền 
hình Việt Nam...; đặc biệt, ra đời giải báo chí toàn quốc về xây 
dựng Đảng "Búa Liềm Vàng', giải báo chí “Báo chí với công tác 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí'.

2. Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII 
được truyền trực tuyến tới 2.700 điểm cầu vối hơn 405.000 
cán bộ, đảng viên tham dự.

Việc nghiên cứu, học tap, quán triệt' triển khai 
thực hiện nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới. 
Bộ Chính trị kịp thdi ban hành kế hoạch thiỊc hiện, 
xác định rõ nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng 
trực thuộc, đồng thời, tS chức hội nghị trực tuyến 
từ Trung ương đến cơ sỏ1 2, tạo sự thống nhất về 
nhận thdc và hành động trong toàn Đảng, sóm đưa 
nghị quyết vào cuộc sống; chất lượng học tập, quán 
triệt được nâng lên, tiết kiệm thòi gian, kinh phí.
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Mặc dù vậy, công tác tu tưởng có nơi, có lúc 
thiểu kịp thời, chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa 
cao; việc giáo dục chính tri, tư tưởng cho cán bộ, 
đảng viên chưa thường xuyên; một bộ phận đảng 
viên chưa nắm vững chủ trương, đường lốì của 
Đảng. Việc học tap lý luận chính trị tuy có nhiều cố 
gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác 
thông tin, tuyên truyền một số đường lốỉ, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước chưa kịp thời, hình thiic chưa phong phú. Đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trQi, thù địch có 
lúc, có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn bị động, 
lúng túng. Việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng 
của cán bộ, đảng viên, tâm tu, nguyện vọng của 
nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa 
kịp thời. Kết quả thực hiện một số chủ trương của 
Đảng về quản lý báo chí, truyền thông, xuất bản, 
quản lý internet, mạng xã hội chưa đáp ứng yêu 
cầu. Vai trò của văn học, nghệ thuậ11rong công tác 
tư tưởng chưa được phát huy đầy đủ1. Công tác 
tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa được 

1. Thực tế cho thấy văn học, nghệ thuật hiện nay còn ít 
những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.
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quan tam đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu; số 
vấn đề mói, khó, phức tạp thực tiễn đat ra chưa 
được làm sáng t6.

3. Công tác xây dựng Đảng vể đạo đức

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Trung 
ương và các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao, nhận thúíc 
và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là 
đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý có chuyển biến 
tích cực. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành 
Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã nhận diện 
27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lốì sống, "tu diễn biến", "tu chuyển h&a" trong nội bộ. 
Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QD/TW về 
một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh tác 
phong công tác, lốì sống xa hoa, lãng phí gây phản 
cảm trong xã hội và gương mẫu thực hiện nếp sống 
văn minh, giản dị, tiết kiệm. Ban Chấp bành Trung 
ương đã ban hành Quy định sô' 08-QDi/TW về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tntóc hết là 
ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương, chỉ rõ 8 nội dung các 
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đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, 
ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương 
mẫu đi đầu thực hiện và 8 nội dung phải nghiêm 
khắc vói bản thân và kiên quyết chống; đồng thời, 
yêu cầu cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải 
gương mẫu. Các cấp ủy, tS chức đảng, cơ quan, đơn 
vị chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định về 
chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp 
V& chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của 
ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sỏ để cán bộ, đảng 
viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác 
và sinh hoạt1.

1. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 phê duyệt Đề án văn hóa công 
vụ; nhiều địa phương ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng 
viên với nhân dân; đẩy mạnh thực hiện nểp sống văn hóa mới 
trong việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật...

Việc thiỊc hiện trách nhiệm nêu gương và 
chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên có 
chuyển biến tích cực, nhất là vai trò tiền phong, 
gương mẫu của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, 
ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên 
đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, 
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đạo đức, lốì sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy vối 
công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc 
xử lý kỷ luật nghiêm những đảng viên vi phạm, 
suy thoái về tu titóng chính tri, đạo đức, lốì sống, 
"tu diễn biến", "tu chuyển h6a", cả cán bộ đương 
chức và nghỉ hưu đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự 
soi, tiỊ sửa, tụt điều chỉnh hành vi, tích cực rèn 
luyện đạo đức, lốì sống, tác phong công tác.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc chỉ đạo, 
tS chức thực hiện tu phê bình và phê bình theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gương mẫu, nghiêm 
túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình; 
đồng thời, tap trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cưòng 
kiểm tra, chú trọng gợi ý kiểm điểm đối với những 
tap thể, cá nhân có biểu hiện vi phạm1. Các cấp ủy, 

1. Năm 2016, Bộ Chính trị đã gợi ý kiểm điểm 18 tap thể 
và 3 cá nhân; năm 2017, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm 33 tổ 
chức đảng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thành 
lập các đoàn công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm ở những nơi được 
gợi ý kiểm điểm. Năm 2017, 2018, 2019, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
thành lập 15 đoàn kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị tại 30 địa phương và các cơ quan 
Trung ương. Sau kiểm tra, kịp thời ban hành Thông báo kểt luận 
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tS chức đảng đã dành th6i gian thỏa đáng để kiểm 
điểm ở cấp mình, trực tiếp dự, chỉ đạo, gợi ý kiểm 
điểm đốì vổi tap thể, cá nhân thuộc quyền quản lý1; 
coi trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc sửa chữa, 
khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau tu phê bình 
và phê bình・

số 48-TB/TW, ngày 27/4/2018 và Thông báo kết luận 
số 54-TB/TW, ngày 16/4/2019 về kết quả kiểm tra việc lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốh Đẳng; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưỏng chính trị, đạo đức, lốỉ sống, 
những biểu hiện utự diễn biến", “tu chuyển h6a” trong nội bộ 
gắn vối thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của 
Bộ Chính trị để tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rút 
kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị 
quyết, quy định, chỉ thị của Trung ương; Thông báo kết luận 
số 171-TB/TW, ngày 09/3/2020 về kết quả kiểm tra thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn vối việc triển khai, tS 
chức thực hiện các quy định về nêu gương.

1. Năm 2017, các cấp ủy đã gợi ý kiểm điểm đốì với 
11.005 tap thể và 27.868 cá nhân; năm 2018, các cấp ủy đã 
gợi ý kiểm điểm 5.591 tap thS và 9.037 cá nhân; năm 2019, 
các cấp ủy đã gợi ý kiểm điểm 5.790 tập thể và 7.376 cá nhân.

Việc đẩy mạnh học tap và làm theo tu tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thi số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ 
quan trọng, thường xuyên của mỗi tS chức đảng và 
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cán bộ, đảng viên; đã có nhiều cách làm mới? sáng 
tQ0, đạt kết quả tích cực1. Các cấp ủy, tổ chức đảng 
coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tSng kết, tuyên 
truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương 
ungười tốt, việc tết” bằng nhiều hình thức phong phú, 
c& tác dụng lan tỏa trong Đảng và trong xã h®?.

1. Quân ủy Trung ương phát động phong trào thi đua Thát 
huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ H8‘; 
Đảng ủy Công an Trung ương phát động phong trào thi đua 
uCông an nhân dân thực hiện sáu điều Bác Hồ dạV'; Thành ủy 
Hà Nội phát động phong trào thi đua xây dựng, hoàn thiện chuẩn 
mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; Tmh ủy Bình Định 
phát động phong trào thi đua 'Tmh Bình Định chimg sức xây 
dựng nông thôn mới”; Thành ủy Thành phố Hồ Chí Mmh phát 
động phong trào thi đua '"Nghe dân nói, nói dân nghe”・・・

2. Ban Bí thư đã chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
học tap và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng 70 tập<thể, 145 cá 
nhân tiêu biểu. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết dgt hoạt động uTuổi trẻ Việt 
Nam nhố lời Di chúc theo chân Bác”，biểu dương 392 đảng 
viên trẻ tiêu biểu. Các cấp ủy, tS chức đảng sơ kết, khen 
thưởng nhiều tap thể, cá nhân tiêu biểu.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần 
đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái 1 2 
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về tư tưởng chính trị, đạo đức, lốì sốhg, những biểu 
hiện utự diễn biến", utự chuyển h6a" trong đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý 
và người đứng đầu các tS chức, cơ quan, đơn vị1; xây 
dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm 
và động cơ đúng đắn, ti©n phong, gương mẫu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.

1. Theo Báo cáo số 18-BCĐT/DLXH, ngày 03/02/2020 về 
kết quả thăm dò dư luận xã hội về một số vấn đề của đất 
nưốc của Ban Tuyên giáo Trung ương: Xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lốì sống, biểu hiện utự diễn biến", "tu chuyển h6a" 
được cán bộ, đảng viên đánh giá đạt kết quả đáng phấn khởi, 
tăng từ 39% năm 2018 lên 59% năm 2019; phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, ,llợi ích nh6m" được cán bộ, đảng viên 
đánh giá đạt kết quả đáng phấn khởi, tăng từ 29% năm 2018 
lên 48% năm 2019.

Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng về đạo đức vẫn 
còn có những hạn chế: Việc tu dưổng, rèn luyện đạo 
đức, lốì sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên 
chưa thường xuyên, một số suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sốhg; vẫn còn tình trạng nói 
không đi đôi với làm; không tuân thủ nguyên tắc 
của Đảng; quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân 
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chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn 
kết nội bộ; chưa nêu cao ý thức trách nhiệm trvrôc t6 
chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân. 
Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên chưa trô thành nền nếp, hiệu quả 
chưa cao. Một số cán bộ vi phạm đến mức phải kỷ 
luật, xử lý hmh sự, trong đó có cả ủy viên Bộ Chính 
trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Việc đấu 
tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lốì sống 
chưa mạnh mẽ. Tự phê bình và phê bình ở không ít 
nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, 
ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận 
cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm 
và trách nhiệm của mình đốỉ với nhiệm vụ được 
giao. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tS chức 
chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở 
một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả thấp.

4. Xây dựng tS chức bộ máy của Đảng và 
hệ thống chính tr[ y

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống 
chính trị đgt được kết quả quan trọng, rõ nét, 
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có nhiều đổi mói, triển khai thực hiện quyết li@t v6i 
quyết tam chính tĩỊ cao, nỗ lực lốn, có trọng tâm, 
trọng điểm, bước đầu đã khắc phục được một số 
hạn chế, khuyết điểm t6n tại trong thời gian dài.

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành, chỉ 
đạo thiỊc hiện 2 nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tS chức bộ máy của hệ thốhg chính trị1; Bộ 
Chính trị ban hành kế hoạch và các nghị quyết, kết 
luận để thực hiện1 2; Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự 
Đảng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa 

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn 
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tS chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 
số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mối hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp công lập・

2. Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW, 
ngày 27/11/2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp 
tục đổi mới, sắp xếp tS chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 22-NQ/TW, 
ngày 15/3/2018 về tiểp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ 
Công an tinh gọn, hoạt dộng hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 
số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 34-KL/TW, 
ngày 07/8/2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo 
Nghị quyết số 18-NQ/TW.
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bằng các văn bản pháp luật1, là cơ sở chính trị, 
pháp lý để các cấp thực hiện có hiệu quả. Các cấp 
ủy, tS chức đảng đã chủ động cụ thể hóa, xây dựng 
văn bản, kế hoạch, đề án phù hợp với tình hình 
thực tế và triển khai thực hiện nghiêm túc với 
nhiều cách làm sáng tạo, bước đầu tạo chuyển 
biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

1. Quốc hội ban hành Nghị quyết số 56/2017/QH14, ngày 
24/11/2017 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính 
nhà nưởc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ủy ban Thường 
vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 
12/3/2019 về việc sắp xểp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 
xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Chính phủ ban hành Nghị quyết 
số 10/NQ-CP, ngày 03/02/2018 về Chương tiình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 
32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 về kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; trình Quốc 
hội sửa đổi, bổ sung Luat tổ chức Chính phủ, Luật to chức chính 
quyền địa phương, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức...

2・ Bộ Chính trị ban hành các quyết định quy định chức 
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các ban đảng Trung ương; 
Quy định số 10-QDi/TW, ngày 12/12/2018 về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và mốì quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mốì quan hệ 
công tác của các tS chức trong hệ thống chính trị 
được rà soát, bổ sung2, từng bước được hoàn thiện, 
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khắc phục sự trùng lắp, chồng ch0o・ Trên cơ sở đó, 
bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc theo nguyên 
tắc một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều 
việc, nhưng một việc chỉ do m^t tS chức, một người 
chủ tri và chịu trách nhiệm chính・

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp 
xếp tinh gọn hơn; giảm đầu mốì, giảm cấp trung 
gian, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý1, 
đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xây dựng chính 

cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Bí thư ban 
hành Quy định số 04-QDi/TW, ngày 25/7/2018 về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách 
tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Quy định số 
09-QDi/TW, ngày 13/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức 
bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; Quy định số 202-QD/TW, ngày 02/8/2019 về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và mốì quan hệ công tốc của cấp ủy, ban 
thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện; Quyết định số 
162-QD/TW, ngày 05/12/2018 về việc ban hành Quy chế làm việc 
mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương...

1. Tính đển ngày 31/12/2019, giảm 4 đầu mối trực thuộc 
Trung ương, 97 đầu mốì trực thuộc cấp tỉnh; 6 tổng cục và tương 
đương; 19 cục, vụ, 90 đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương; 
3.768 phòng, đội và tương đương; giảm 4.963 đơn vị sự nghiệp 
công lập, giảm 3.646 đầu mốì trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
ỏ địa phương... Giảm 10.386 cấp trưởng, cấp phó ồ các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Giảm 3.306 cấp 
trưởng, 4.080 cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp công lập địa phương.

182



quyền điện tử... nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động. M^t sô' mô hình tS chức mới được thực hiện 
thí điểm1 đã góp phần tinh gọn bộ máy, đổi mới cơ 
chế hoạt động, phương thức lãnh đạo, quản lý, 
điều hành theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn. Các 
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tS 
dân phố được hợp nhất, sắp xếp lại cho phù hợp1 2. 
Việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 
số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả rõ nét. 
Biên chế của cả hệ thống chính tri có xu hướng 
giảm liên tục qua các năm gần đây, cơ bản bảo 
đảm lộ trình theo quy định3. Việc sắp xếp tổ chức 

1. Hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh (đoàn đại biểu Quốc 
hội, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân); ban tS chức cấp 
ủy với cơ quan nội vụ; ủy ban kiểm tra cấp ủy vối cơ quan 
thanh tra; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban 
Mat trận Tể quốc; trưỏng ban tuyên giáo đồng thời là giám 
đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện...

2. Tính đến ngày 30/9/2020, đã giảm 6 đơn vị hành chính 
cấp huyện, 565 đơn vị hành chính cấp xã; các tỉnh, thành phố 
đã giảm 20.910 thôn, tS dân phố...

3. Tính đến ngày 31/12/2019, đã giảm được 439.926 người 
(giảm 14,78% so với biên chế giao tại thời điểm 30/4/2015). 
Biên chế khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội đã giảm 11,24%. Đã giảm 41.089 người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã (giảm 21,7% so với thời điểm 30/4/2015) 
và 222.351 người hoạt động không chuyên trách ố thôn, tS dân 
phố (giảm 31,2% so với thời điểm 30/4/2015)・
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bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp 
phần giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tu 
phát triển1.

1. Theo số liệu của Bộ Tài chính về công khai số liệu dự toán 
ngân sách nhà nước: Năm 2020, dự toán ngân sách nhà nưốc đã 
giảm trên 5.000 tỉ đồng gắn với thực hiện tinh giản biên chế, sắp 
xểp lại tS chức bộ máy. Dự toán chi thường xuyên của cả nưốc 
năm 2020 là 1.056.485 tì đồng, chiếm 60,5% tổng chi ngân sách 
nhà nước, giảm 0,7% so vối năm 2019, tương đương trên 57.000 tỉ 
đồng (vẫn bảo đảm tăng lương cơ sở 7%/năm) và thấp hơn kế 
hoạch 2016 _ 2020 (dưối 64%), dự toán chi cho đầu tư phát triển 
năm 2020 là 470.600 tỉ đồng, tăng gần 120.000 tỉ đồng, tương ứng 
tăng 47,2% theo dự toán năm 2016.

Tuy vậy, việc hoàn thiện mô hình tổ chức tSng 
thể của hệ thống chính tri cho phù hợp với tình 
hình thực tiễn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. 
Việc đổi mối, Sắp xếp tS chức bộ máy ở một số nơi 
thiếu kiên quyết, đồng bộ và chưa(ỈQt mục tiều đề 
ra; cá biệt có nơi còn nóng vội, chưa có bước đi vững 
chắc ・ Tinh giản biên chế mổi tap trung giảm số 
lượng, chưa that sự gắn với nâng cao chất lượng và 
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 
từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động・ 
Xây dựng vị trí việc làm còn lúng túng, tiến độ 
triển khai còn chậm so với mục tiêu đề ta.
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5・ Xây dựng tS chức cơ sở đảng và nâng 
cao chất lương đảng viên

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, 
nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn 
và có chuyển biến tích cực. Số lượng đảng viên tiếp 
tục tăng, số lượng tS chức cơ sồ đảng giảm do được 
kiện toàn phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị1, góp phần 
giảm chi ngân sách nhà nước ・

1. Tính đến ngày 30/9/2020, toàn Đảng có 52.125 tổ chức cơ 
sỏ đảng (24.788 đảng bộ cơ sỏ, 27.337 chi bọ cơ sỏ), giảm 4.951 tổ 
chức cơ sở đảng so với đầu nhiệm kỳ; trực thuộc đảng ủy cơ sỏ có 
2.487 đảng bộ bộ phận và 227.328 chi bộ với 5.192.533 đảng 
viên, tăng 568.638 đảng viên so vối đầu nhiệm kỳ.

2. Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị 
về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấìi của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 cua Ban Bí thít 
về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà sồãt, sàng lọc, 
đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 
số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây 
dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Kểt luận số 
18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X í€Về nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộn trong tình hình mối...

Bộ Chính trị, Ban Bí thự đã tổng kết một số 
nghị quyết, chỉ thi, kết luận của Trung ương về xây 
dựng tổ chức cơ sỏ đảng, đảng viên và ban hành 
một số chủ trương mới1 2; rà soát, bổ sung, sửa đổi và 
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ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của 
một số loại hình tổ chức cơ sở đảng1.

1. Hiện nay có 29 quy định của Ban Bí thu về chức năng, 
nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

2. Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công 
an tình gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 16-KL/TW, 
ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân 
dân Việt Nam đến năm 2021.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung 
ương kiện toăn tổ chức cơ sở đảng theo Đề án sắp 
xếp tS chức bộ máy đã được Bộ Chính trị phê 
duyệt1 2. Tổ chức đảng trong các khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu kinh tế tiếp tục được củng cố, 
kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác 
xây dựng tS chức đảng ở ngoài nước được quan tâm 
hơn. Kết thúc hoạt động của chi bộ cơ quan xã, 
phường, thị trấn, chuyển đảng viên về sinh hoạt v6i 
các chi bộ khu dận cư, góp phần nâng cao chất lượng 
hoạt động của các chi bộ.

Nhiều cấp ủy cơ sở đã đổi mổi, nâng cao chất 
lượng xây dựng và tổ chức thiỊc hiện nghị quyết, 
chương trình, kế hoạch công tác; tap trung lãnh đạo 
giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở. 
Hầu hết các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
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và doanh nghiệp nhà nước đã thiỊc hiện chủ trương 
bí thư cấp ủy đồng thòi là thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị1. Chủ trương và mô hình bí thư cấp ủy đồng thời 
là chủ tịch hội đồng nhân dân được thực hiện ở hầu 
hết các xã, phưòng, thi trấn; bí thư cấp ủy đồng thời 
là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi đủ 
điều kiện; bí thu chi bộ đồng thời là trưởng th6n, tổ 
trưởng tổ dân phố, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính 
tri ở cơ sở1 2. Hầu hết cấp ủy viên các cấp được phân 
công theo dõi, phụ trách các tổ chức đảng trực 
thuộc, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ; nhiều nơi phân 
công đảng viên theo dõi, phụ trách hộ gia đình, góp 
phần nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

1. Tính đến ngày 30/9/2020, cơ quan hànhyhính 81,1%; 
đơn vị sự nghiệp 87,21%, doanh nghiệp nhà nước 85,38%.

2. Tính đến ngày 30/9/2020, cả nưốc có 26.649 bí thư chi bộ 
kiêm trưởng thôn, tổ trưỏng tổ dân phố; 27.296 bí thư chi bộ kiêm 
trưởng ban công tác mặt trận; 2.239 bí thư chi bộ kiêm trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được 
nâng lên; nhiều cấp ủy đã ban hành hướng dẫn nội 
dung sinh hoạt đốì với từng loại hình chi bộ, 
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ban hành tiêu chí cụ thS đánh giá chất lượng sinh 
hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã đưa việc tự phê bình 
và phê bình, học tap và làm theo tu ttrông, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt 
hằng tháng; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, từng 
bước khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức 
trong sinh hoạt đảng.

Các cấp ủy, tS chức đảng đã cụ thể hóa các tiêu 
chí đánh giá phù hợp với từng loại hình tS chức 
đảng, từng đốì tugng đảng viên. Đánh giá, xếp loại 
chất lượng tS chức cơ sở đảng, đảng viên thực chất 
hơn, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, cơ 
quan, đơn vị. Công tểic khen thưởng tổ chức đảng, 
đảng viên được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng 
đốì tượng hơn.

Công tác kết nạp đảng viên đạt kết quả tích cực1. 
Việc thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân 
đủ tiêu chuẩn vào Đảng đạt được một số kết quả 

1. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/9/2020, đã kết nạp 
được 880.155 đảng viên, bình quân 185.259 đảng viên/năm. 
Trình độ đảng viên mới kết nạp được nâng lên (41,5% từ đại học 
trở lên, 3% là thạc sĩ, 0,15% là tiến sĩ), cơ cấu hợp lý theo hướng 
trẻ hóa và tăng tỷ lệ nữ (67,67% là đoàn viên, 43,72% là nữ).
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bước đầu1. Tình trạng thôn, bản chưa có tổ chức 
đảng, đảng viên đã cơ bản được khắc phục1 2, góp 
phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở những địa 
bàn khó khăn, biên giới, hải đảo, nơi có đông đồng 
bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

1. Tính đến ngày 30/9/2020, đã có 6.652 đảng viên là chủ 
doanh nghiệp tư nhân.

2. Tính đến ngày 30/9/2020, chỉ còn 1.973 thôn, tổ dân 
phố' chưa có tổ chức đảng, chiếm 2,17% tổng Sấj;h6n, tổ dân 
phố; giảm 257 thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng so với 
đầu nhiệm kỳ.

3. Tính đến ngày 30/9/2020, tỷ lệ tổ chức đảng chỉ chiếm 
0,54% trong tSng số doanh nghiệp tư nhân; tỷ lệ đảng viên 
chỉ chiếm 1,2% tổng số lao động trong doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của m©t số tS chức cơ sở đảng còn thấp, nhất là việc 
tổ chức thực hiện nghị quyết và khả năng phát 
hiện, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo giải 
quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Công tác xây 
dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài 
khu vực nhà nước còn lúng túng, hạn chế3; công tác 
phát triển đảng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, t6n 
giáo, vùng nông thôn và trong các doanh nghiệp 
ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn.
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Sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức, 
sinh hoạt chuyên đề chưa được coi trọng, tính chiến 
đấu trong tiỊ phê bình và phê bình còn yếu. Tỷ lệ 
trưởng thôn, tổ trưởng tS dân phố chưa là đảng 
viên còn cao . K©t ngp đáng viên một so nơi còn 
chạy thea số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất 
lượng; động cơ vào Đảng của mQt số cá nhân chưa 
đúng đắn. Công tâc quản lý, giáo dục, rèn luyện 
đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; việc rà 
soát, sàng lọc đảng viên chưa thường xuyên, thiếu 
cương quyết. Tính ti@n phong, gương mẫu và phẩm 
chất đạo đức của một bộ phận đảng viên giảm sút; 
số đảng viên bỏ sinh hoạt đảng phải xóa tgĩi có xu 
hướng tăng2.

6. Công tác cán bộ và bảo vệ chính tri 
八• 1 onội bộ

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, được tap trung 
lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và đạt một số 
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1. Tính đến ngày 30/9/2020, tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng 
tổ dân phố chưa là đảng viên là 19,83%・

2・ Số đảng viên bỏ sinh hoạt đảng phải xóa tên trong 
5 năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020 lần lượt là: 2.414, 
3.084, 3.521, 4.095 và 4.428.



kết quả quan trọng; về tổng thể, đội ngũ cán bộ đáp 
ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong 
tình hình mới.

Ban Chấp hành Trung ương đã chú trọng lãnh 
đạo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn làm cơ sở ban 
hành nghị quyết về tap trung xây dựng đội ngũ cán 
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, 
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và kết luận 
về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII, phù hợp với tình hình 
và yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới1. 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo từng bưốc hoàn 
thiện thể chế về công tác cán bộ; xây dựng, bổ sung, 
sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định, quy chế về 
đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới 
thiệu cán bộ ứng cử và kiểm soát quyền lực, chống 
chạy chức, chạy quyền1 2; đẩy mạnh phân cấp, 

1. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung 
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ 
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kết luận 
số 75-KL/TW, ngày 30/5/2020 về phương hướng công tác nhân 
sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

2. Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 
06/6/2018 để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Chỉ thị 
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phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám 
sát, kiểm soát quygn lực. Quy trình công tác cán bộ 
tiếp tiỊC được đổi mối, trong nhiệm kỳ đã đẩy mạnh 
thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, 
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số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định 
số 89-QD/TW, ngày 04/8/2017 Khung tiêu chuẩn chức danh, 
định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp; Quy định số 90-QD/TW, ngày 04/8/2017 về tiêu chuẩn 
chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính tri, Ban Bí thu quản lý (nay là Quy 
贞nh số 214-QD/TW, ngày 02/01/2020); Quy định số 105- 
QD/TW, ngày 19/12/2017 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 
nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 132-QD/TW, 
ngày 08/3/2018 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất 
lượng hằng năm đốĩ với tap thể, cá nhân trong hệ thống 
chính trị; Quy định số 179-QD/TW, ngày 25/02/2019 về chế 
độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 205- 
QD/TW, ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công 
tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 24- 
KL/TW, ngày 15/12/2017 về nguyên tắc điều động, phân công, 
bố trí công tác đốì vối cán bộ diện Trung ương quản lý... Ban 
Bí thư ban hành Thông báo số 13-TB/TW, ngày 17/8/2016 về 
xác định tuổi của đảng viên; Kết luận số 55-KL/TW, ngày 
15/8/2019 về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị 
tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.



minh bạch, chặt chẽ hon. Việc chống chạy chức, 
chạy quyền được coi trọng, có chuyển biến・

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cập 
nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, 
quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp, gắn vối ti@u 
chuẩn chức danh và quy hoạch cán bộ được quan 
tâm, chú trọng và đầu tư tương xứng1. Công tác điều 
động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
được chú trọng và đổi mới, gắn với nhu cầu thuc 
tiễn1 2. Nhìn chung, những cán bộ được điều động,

1. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/9/2020, Trung ương 
đã tổ chức 3 lớp cập nhat kiến thức mới cho các đồng chí ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 5 lốp bồi dưỡng 
cho 222 đồng chí diện quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa xni 
và có nhiều đổi mới so với nhiệm kỳ trước; t6 chức 258 đoàn, 
vối 5.570 cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. Các 
cấp ủy chỉ đạo mở 6.582 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 590.601 
lượt cán bộ, đảng viên về lý luận chính tĩị và chuyên môn, 
nghiệp vụ; mở 40.217 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 
4.530.676 lugt học viên.

2. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/9/2020产Trung ương 
đã luân chuyển, điều động 33 đồng chí ủy viên Trung ương 
Đảng và 6 đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng giữ 
chức bí thu các tỉnh ủy, thành ủy; 2 đồng chí ủy viên Trung 
ương Đảng và 3 đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương 
Đảng giữ chức phó bí thư các tỉnh ủy, thành ủy; 30 đồng chí
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luân chuyển cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ được giao và khẳng định năng lực lãnh đạo, quản 
lý bằng những kết quả cụ thể・

Bộ Chính tri đã chỉ đạo đQt tự kiểm tra, rà soát 
việc thìỊc hiện công tác cán bộ trong toàn hệ thống 
chính tĩỊi. Cán cứ kết quả rà soát2, Ban Bí thu đã 
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ủy viên Trung ương Đảng và 3 đồng chí ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng giữ chức bộ trưởng và tương đương; 
11 đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và 2 đồng chí ủy viên 
dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức thứ trưởng và tương 
đương. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy tnỊc thuộc Trung ương 
đã luân chuyển 1.003 cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện và 888 
cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh; 5.202 cán bộ từ cấp huyện 
về cấp xã và 2.753 cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện・

1. Tại Thông báo kết luận s6' 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 
của Bộ Chính tĩỊ về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận 
số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về 
đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, 
quản lý đến năm 2020 và những nàm tiếp theo gắn với thĩỊc 
hiện Quy chế bổ nhiệm và giói thiệu cán bộ ứng cử.

2. Kết quả rà soát theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW: 
Có 86/128 (chiếm 67,2%) địa phương, cơ quan, đơn vị có một 
số trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn hoặc sai về quy 
trình, thủ tục; cả nước có 55.697/2.169.908 trường hợp thiếu 
tiêu chuẩn, điều kiện, chiếm 2,56% so với tổng số được rà soát 
và 2.827/2.169.908 trường hợp sai về quy trình, thủ tục, 
chiếm 0,13% so với tổng số được rà soát・



ban hành kết luận1 chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, 
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh 
nghiệm, kịp thòi chấn chỉnh công tác cán bộ và tap 
trung xử lý dứt điểm các tritòng hợp chưa thực hiện 
đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và những tap 
thể, cá nhân vi phạm. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung 
các quy định, quy chế về công tác cán bộ.

1. Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư 
về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo 
Thông báo kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ 
Chính trị.

2. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/9/2020, riêng ở 
Trung ương đã rà soát, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn 
chính tri 9.682 lượt hồ sơ cán bộ; qua thẩm định đã đề nghị 
không phê duyệt quy hoạch, bổ nhiệm 106 trường hợp.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm 
hơn, đã góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư 
tưởng, đường lốỉ, chủ trương của Đảng, xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác thẩm định, 
kết luận tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị 
hiện nay đốỉ với cán bộ, đảng viên được thực hiện 
nghiêm túc, chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao chất 
lượng công tác cán bộ1 2, phục vụ kịp thời công tác nhân 
sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. 
Những trường hợp có vấn đề chính trị hoặc có quan hệ 
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chính trị phức tạp được thẩm tra, xác minh, kết luận 
phục vụ công tác cán bộ và công tác đảng viên, góp 
phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cán bộ.

Tuy vậy, việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ 
trương của Đảng về một số nội dung trong công tác 
cán bộ còn chậm, còn mQt số ít nội dung chưa thống 
nhất giữa pháp luật của Nhà nước với quy định của 
Đảng1. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, mặc dù 
đã có nhiều đổi mối nhưng vẫn còn không ít trường 
hợp chưa phản ánh đúng thực chất. Việc bổ nhiệm, 
giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi chưa bảo đảm tiêu 
chuẩn, điều kiện, quy trình, cá biệt có nơi bố trí 
người nhà, ngưdi thân chưa đủ uy tín. Chính sách 
cán bộ chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn 
tâm, toàn ý với công việc. Năng lực của đội ngũ cán 
bộ chưa đồng đều; nhiều cán bộ thiếu tính chuyên 
nghiệp. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo và cấp ủy viên trẻ 
vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra1 2. Thủ tục hành chính 

1. Hiện nay, qua rà soát, còn 29 nội dung chưa thống 
nhất giữa pháp luật của Nhà nưốc với quy định của Đảng về 
tổ chức và cán bộ.

2. Nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tỷ lệ cấp ủy viên cấp tỉnh trẻ (dưới 
40 tuổi) là 5,95%. Tỷ lệ cấp ủy viên cấp huyện trẻ (dưới 40 tuổi) là 
14,43%. Tỷ lệ cấp ủy viên cấp cơ sở trẻ (dưới 35 tuổi) là 10,64%.
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trong một số khâu của công tác cán bộ chậm được 
cải tiến. Nhận thức, trách nhiệm của một số cấp 
ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu về yêu cầu, 
nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong 
tình hình mới chưa đầy đủ, sâu sắc, toàn diện. 
Công tác nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện 
nay có nơi, có lúc còn hạn chế. Hiện tượng lộ, lọt bí 
mật, phát ng6n không đúng quy định vẫn còn xảy 
ra ở một số nơi nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý 
kịp thời; nhiều nơi còn tình trạng nể nang, chưa chỉ 
rõ những cán bộ có biểu hiện chạy chức, chạy 
quyền, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực. Việc 
phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh vởi các thế lực 
thù địch chống phá Đảng, Nhà nưốc và khôi đại 
đoàn kết dân tộc, bảo vệ t6 chức, bảo vệ cán bộ còn 
thiếu chủ động.

7. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được 
tăng cường, có nhiều đổi mới, đẹit kết quả quan 
trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. 
Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban 
kiểm tra các cấp được đẩy mạnh, đạt kết quả khá 
toàn diện, nhất là ồ cấp Trung ương. Qua công tác 
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kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kỷ cương, kỷ luật 
trong Đảng được siết chặt hơn, có tác dụng cảnh 
báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đốì 
với tS chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Các quy định, quy chế, hướng dẫn về kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật đảng được sửa đối, bố sung, ban 
hành bảo đảm đồng bộ, thốhg nhất và chặt chẽ 
hơn1, xác định rõ hơn nội dung, đốì tượng kiểm tra, 
giám sát làm cơ sở để xem xét, đánh giá, kết luận, 
xác định trách nhiệm của tap thể, cá nhân vi phạm 
và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

1. Quy định số 30-QD/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp 
hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII 
Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của 
Đảng; Quy định số 85-QD/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính 
trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc 
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 86-QD/TW, 
ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; 
Quy định số 102-QD/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị 
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; các hưống dẫn của ủy 
ban Kiểm tra Trung ương về các quy định nêu trên; Quy định 
số 07-QDi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính tri về xử lý kỷ 
luật tS chức đảng vi phạm..・

198



Công tác kiểm tra, giám sát tap trung vào 
những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, 
những nơi có vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã 
hội và kịp thòi kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 
Nhiều vụ việc phức tạp, t6n đọng, kéo dài, dư luận 
quan tam đã được xem xét, kết luận và xử lý 
nghiêm minh. Công tác giải quyết khiếu nại, tS cáo 
được nhiều cấp ủy quan tQm chỉ đạo, giải quyết kịp 
thời, đúng quy định, trong đó có một số vụ t6n 
đọng, kéo dài, được giải quyết (ỉúít điểm.

Sự phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng 
với thanh tra, kiểm toán nhà nưốc và điều tra, truy 
tố, xét xử ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả 
hơn, hạn chế sự chồng chéo trong thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thòi phát hiện 
những sơ hở, thiếu s&t trong lãnh đạo, quản lý để 
đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản có liên quan 
cho phù hợp. Việc công khai kết luận kiểm tra và 
xử lý vi phạm đối với tS chức đảng, đảng viên trên 
các phương ti@n thông tin đại chúng đã có tác động 
tích cực, góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, được 
nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Cấp ủy, tS chức đảng và ủy ban kiểm tra các 
cấp tap trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết 
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khiếu nại, tố" cáo đốì vổi chức đảng, đảng viên 
đẹit kết quả khá toàn diện1.

1. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, cấp ủy các cấp đã kiểm 
tra 264.091 tS chức đảng và 1.124.146 đảng viên; ủy ban 
kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đốì vối 
15.920 tổ chức đảng và 47.701 đảng viên (trong đó có 23.432 
cấp ủy viên)・ Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ 
luật 1.329 tS chức đảng và 69.600 đảng viên; ủy ban kiểm tra 
các cấp đã thi hành kỷ luật 17.610 đảng viên. Riêng Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính tĩị, Ban Bí thu đã thi hành 
kỷ luật 10 tổ chức đảng và 60 đảng viên; ủy ban Kiểm tra 
Trung ương đã thi hành kỷ luật 169 đảng viên (trong đó có 53 
đồng chí là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý). 
Các cấp ủy đã giám sát 193.993 tổ chức đảng và 528.652 
đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát 124.469 tổ 
chức đảng và 185.731 đảng viên.

ủy ban kiểm tra các cấp đã nhận được 104.419 đơn, thư 
tS cáo, phản ánh tS chức đảng, đảng viên, trong đó thuộc 
thẩm quyền phải giải quyết là 319 đơn tố cáo đốĩ với tS chức 
đảng và 8.477 đơn tS cáo đốĩ vối đảng viên. Trong đó, ủy ban 
Kiểm tra Trung ương giải quyết cáo đốì với 36 đảng viên; 
qua giải quyết tS cáo đã thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành 
kỷ luật 6 đảng viên có vi phạm・ Uy ban kiểm tra các địa 
phương, đơn vị giải quyết tố cáo đối với 319 tổ chức đảng và 
8.441 đảng viên; qua giải quyết tố cảo phải thi hành kỷ luật 
10 tS chức đảng và 1.606 đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm 
tra các cấp đã giải quyết khiếu nại kỷ luật của 3 tổ chức đảng 
và 1.034 đảng viên, đã giải quyết xong 3 tS chức đảng và 
1.012 đảng viên, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 719 
trường hợp, thay đổi hình thức kỷ luật 296 trường hợp.
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