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DE CUONG THÔNG BAO Mw.iii 

KET QUA HQI NGH! LAN TH1J' TU' 

BAN CHAP HANH TRUNG I1(NG BANG IIIOA XIII 

Thirc hin Ch'tio'ng trInh lam vic toàn khoá, tü ngày 04/10 dn ngày 
07/10/2021, tai  Thà do Ha Ni, Hi nghj 1n thir tz Ban Ch.p hành Trung ucrng 
Dãng khoá XIII dä hçp bàn, cho kin v các ni dung sau: (1) Báo cáo tith 
hInh thlrtC hin K hoach  phát trin kinh t - xã hi nàm 2021, dirt  kin K hoach 
phát trin kinh t - xã hi nàm 2022; dánh giá tInh hInh thirtc hin ngân sách 
nhà nu(ic näm 2021 và dirt  toán ngân sách nhà nuâc näm 2022; K hoach tài 
chinh - ngân sách nhà nuc 3 nàm 2022 2024; v vic ku thi dim thirc hiên 
cài cách chinh sách tin luo'ng theo Nghj quyêt so 27-N Q/TW cüa Hi nghj 
Trung uang 7 khoá XII. (2) Báo cáo kt qua cOng tác phông. chng djch Covid-19 
th?ñ gian qua; quan dim, chU truing, nhim vi, giãi pháp trong thai gian 
(3) Báo cáo kt qua 5 näm thrc hin Nghj quyt so 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 
cüa Ban Chp hành Trung ucmg Dâng khoá XII ye tang cuông xây drng, chinh 
dn Dáng; ngän chin, d.y lüi sirt  suy thoái ye tix tung chInh tn, dao dirc, li 
sng, nhü'ng biu hin "tçr din bin", "tT chuyn hoá" trong ni b. (4) Quy 
djnh v nhüng diu dáng viên không ducic lam. (5) Báo cáo các cOng vic quan 
trng BO ChInh tr dã giái quyt tr sau Hi nghj Trung ucvng 3 dn Hi nghj 
Trung rning 4 và các thim Viri tr9ng tam tit Hi nghj Trung ucing 4 dn Hôi 
nghj Trung uang 5. 

Dng chI Tng BI thu Nguyn Phii Tr9ng chü trI, phát biu khai mac va b 
mac Hi nghj. 

Tham dirt HOi nghj có 192 dông chI U' viên Trung uang Dàng (173 US' 
viên chInh thirc và 19 US'  viên dirt khuyêt); dai  biêu mri di,r có 18 dng chi 
khOng là U5' viên Trung ucing Dàng (BI thu Tirih uS' Dák Nông, Chmnh uS' Quân 
khu 2, Phó Chü nhim và U5' viên US'  ban Kiêm tra Trung uo'ng khoá XIII). 
Tong so có 210 dai  biu tham dirt Hi nghj. 

Sau han 3 ngày lam vic khân trucing, nghiêm tüc, Hi nghj 1.n thu tu Ban 
Ch.p hành Trung ucmg Dàng khoá XIII dã hoàn thành ni dung chuang trlith d 
ra. Các dông chi US'  viên Trung uo'ng Dàng và các dông chI tham du Hôi nghi 
dà th hin tinh thn trách nhim cao, phát huy dan chü, trI tue, thing thin thào 
luân, dóng gop nhiu S' kin quan trng vào các báo cáo. B ChInh tn dä hop, 
tháo 1un dê tiêp thu S' kin tháo lu.n c1ta Ban Chap hãnh Trung uong Dãng va 
giài trInh nhftng vn d con có S' kin khác nhau. Ban Chip hãnh Trung uang 
Dàng dã thng nht cao ni dung S' kin tiêp thu và giài trInh cüa B ChInh trj, 
thông qua nhüng ni dung cci bàn các van kin cüa Hti nghj Trung ucing. 
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Sau day là Thông báo nhanh v kt qua Hi nghj. 

Ban Chap hành Trung uang Dáng dã xem xét, thào 1un v Th trInh, Báo 
cáo và thng nht ban hành Kt lu.n cüa Ban Chp hành Trung ixcing Dàng ye 
môt s vn d v kinh t - xã hôi. 

I- MQT sO VAN D V KINTI T1 - xA HQI' 

1. Ye thirc hin ké hoach phát triên kinh tê - xa hi nám 2021 

1.1. B6i cãnh tInh hlnh 

Ban Chip hành Trung uang Dáng thng nht dánh giá, näm 2021 din ra 
nhiêu sr kin trçng di cüa dat nuóc; là nãm dâu thrc hin Nghj quyêt Dai  hi XIII 
cüa Dãng, Chin hrçic phát triên kinh tê - xã hi 10 näm 2021 - 2030 và các kê 
hoch 5 näm 2021 - 2025 trong bôi ch dt nithc gp nhiêu khó khän, thách 
thüc so vxi näm 2020. Kinh t th giâi tip ttic bj ánh hrnmg nng nê do các dqt 
büng phát djch Covid-19 vi nhung biên th mdi; tAng tru&ng kinh té toàn câu 
d1r báo ph%ic hi nhimg con chm, không dông dêu. Trong nithc, djch bnh 
Covid-19 din bin phüc tap  hcm, nht là djch biing phát lan thu ti.r, anh hithng 
nghiêm tr9ng dn san xut kinh doanh, tang truô'ng, phát triên kinh tê - xä hi và 
diii sng nguñ dan. 

1.2. Kê1 qua dit du'rc và nh4m vy, giãipháp nhü'ng tháng cuôi nám 2021 

Ban Chtp barth Trung uong Dâng dánh giá, mc di gp nhiêu khó khan, 
thách thuc, nhung ching ta vn dtt duçic mt so kêt qua nôi bt trên các linh 
vixc là: 

- NAm 2021, trong bi cãnh djch bnh Covid-19 din bin phüc t.p, chiing ta 
dä chun bj t& nhât dê to chüc thành cong Di hi dai  biêu toàn quôc lan thir XIII 
cüa Dãng, b.0 ci:r dai  biêu Quôc hi khoá XV, bâu cir dai  biêu Hi dOng than 
dan các c.p, phê chun và kin toàn các chirc danh quan tr9ng cüa Nba nithc; 
quy& djnh và thông qua các K hoach 5 näm 2021 - 2025 ye kinh t - xã hi, 
ngân sách nhà nuOc và dâu tir cong. 

- Mc dü day là In du tiên di mt yj tác dng nghiêm tr9ng cüa cuc 
khüng hoãng toàn cu cà ye y t, kinh tá, xA hi, nht là tác dng cüa djch 
Covid-19 büng phát 1n thu ttx, nhung chüng ta vn giU vng dugc n djnh kinh 
t vi mô, cci bàn báo dam các can di lan; lam  phát thxqc kim soát, bInh quân 
9 tháng thng 1,82% so v&i cimg kS';  thu ngan sách nhà nuac uac vuçit dir toán, Cci 

bàn bào dam ngun hrc cho cOng tác phOng, chng djch bnh và các nhim vi 
ctp bach khác; bi chi ngân sách nhà ntràc trong pham vi d%r toán (4% GDP). 

BAo cáo v tinh hinh thrc hin Ké hoach phát trin kinh t - x hOi  näm 2021, dir kin Ké hoch phát trin kinh th - xä 
hi näm 2022; dánh giá tinh hInh thrc hin ngân sách nhà niiâc näm 2021 và dir toán ngãn sách nhà rnràc näm 2022; Ké 
hoch tài chinh - ngân sách nhà rnràc 3 nãm 2022 - 2024; ye vic. lñi thii diem thrc hin cãi cách chmnh sách tin 
krcmg theo Nghj quyt so 27-NQ/TW cüa Hi nghj Trung irang 7 khoá XII; Báo cáo két qua phông, chng djch 
Covid.-19 thai gian qua; quan diem, chü truong, nhim vi,i, giãi pháp trong thi gian tdi. 
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Huy dng vn du ttr toàn xã hi thc cà näm dat  35% GDP; kim ng.ch xut 
khu hang hoá izOc tang 10,7% so vâi näm 2020. Mt bang lai suAt bInh quân 
giàm; ti giá và thj truô'ng ngoi t n djnh; di,r trU ngoai hôi nba nuàc tip tiic 
duçic cüng c& Nhiu ngành, linh c quan tr9ng tiêp tic ducic duy trI, n djnh. 
Nông nghip kh&ng djnh vai trô tri di cüa nên kinh té trong bi cánh kho khän, 
bào dam an ninh luong thc quc gia. Cong nghip ché biên, chê tao  giü vai trô 
quan tr9ng; an ninh nãng luçing ducc bào dam. Khii cong mt so cong trInh, du 
an du&ng b cao tc; dy manh  trin khai nhiêu dir an kt cu h tng quan 
trpng quôc gia. Trong 9 tháng du nãm có 85,5 nghIn doanh nghip dang k32 
thành 1p mi và 32,3 nghIn doanh nghip quay tth 'ai boat dng. 

- Cong tác xây dirng, hoàn thin pháp 1ut và nâng cao hiu lirc, hiu qua t 
chüc thi hành pháp 1ut tip tiic duge xác djnh là nhim vi tr9ng tam, dt phá. 
Kh.n trucrng frin khai th ch hoá Nghj quyt Dai  hi d.i biu toàn qu& 1n 
thir XIII cüa Dàng. Tü du nàm dn nay, dã ban hành Lut phông, chng ma 
tug; tip tçic xây dirng, chinh l 11 dr an lut theo Chucmg trInh xây dirng Luât, 
Pháp 1nh näm 2021 dê trInh Quc hi khoá XV thông qua tai  K' h9p thir 2; 
dang kh4n truang xây dmg trmnh Quc hi Lut si:ra dôi, bô sung mt s lut. 

- Trong bi cành djch bnh, thixc hin giãn cách xã hi, các boat dng van 
boa, xã hi dugc t chirc dithi thiu hInh thüc phñ hçp vii tInh hmnh djch bênh. 
Trong khó khän, truyn thng tht dçp cUa dan tc, tinh th.n doãn kit, ttrong 
than ttwng ái cüa ngithi dan, doanh nghip, doanh nhân càng duqc phát buy. T 
chüc téit các thi t& nghip, tuyn sinh cao däng, dai  h9c; t chi1c dy và h9c 
trirc tuyn; khai giãng nam bce mri linh hoat, phñ hçTp tai  cac dja phucmg dang 
thie hin giãn each xã hi... Nhiu nhim vi, giái pháp báo dam an sinh xa hi, 
h trV doanh nghip, ngithi lao dng, ngithi dan bj ành hu&ng bi djch berth tip 
tiic duqc trin khai và phát buy hiu qua. 

- Các boat dng di mi sang tao,  chuyn dôi so, irng diing khoa hc cong 
ngh duqc thüc dy manh  me, nhu: Ca bàn hoàn thành vic thu thp dü 1iu và 
chInh thirc 4n hành h thng Ca s& dü lieu quôc gia ye dan cu tü ngày 
0 1/7/2021; djch vii cong tr%rc tuyên mirc d 4 dat  trên 50%; chuong trInh h trci 
chuyn di s cho doanh nghip Vit Nam giai don 2021 - 2025; kt ni lien 
thông nn tang h trçY tu vn khám, chtta bnh tir B Y t; kt ni truc tuyn tr 
Van phông ChInh phü dn gn 100% xä, phung, thj trân tai  các tinh, thành ph 
d nm bt tmnh hInh, trirc tip chi dao  cong tác phông, cMng djcb cp cci sO'; 
các boat dng nghiên cüu khoa hoc, üng ding Cong ngh phic v phOng, chng 
djch Covid-19, nht là nghiên cüu, ehuyn giao cong ngh san xut ve-xin... 

- Quc phOng, an ninh, chñ quyên, biên giO'i quc gia duçic giU vüng; trât 
tu, an toàn xä hi duge báo dam. Cong tác phOng, chong tham nhüng, lieu cuc 
và thanh tra, kim tra ducic chü tr9ng; tang cuO'ng ngan ngra, x1r l, du tranh 
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vói thông tin xu, dc trén không gian mng, tin già, sai sr that, xuyen ttc v 
dung iM, chmnh sách, pháp 1ut Vit Nam, nht là v phông, chng djch Covid-19 
và bào dam kjp thi; xir l nghiêm các vi phm, không d các the lirc thu djch 
phàn dng igi diing, gay hoang mang, kich dng, chia r, nh hu&ng den niêm 
tin cüa Nhãn dãi di vói Bang, Nhà nithc. 

- Cong tác dôi ngoi duçic trin khai dng b, toàn din, linh hot, hiu 
qua, phü hçip viii bi cánh tinh hInh djch bnh, nhAt là ngoi giao vc-xin; nâng 
cao hiu qua hqp tác giüa Vit Nam và các di tác quc t, gop phân giü vfrng 
môi tnthng hoâ bInh, n djnh và thun lçii cho phát triên, tiêp tc nãng cao vi 
th& uy tin cüa nixéc ta trên tnthng quôc tê. 

V nhIng han ché', khó k/ian, Ban Chip hành Trung ucmg Bang thng nht 
dánh giá: 

- Dr kin 4/12 chi tiêu chñ yu chua dt m11c tiêu d ra. Tang trueing kinh 
t 6 tháng du nàm d.t 5,64%, my nhiên qu III giàm 6,17% do ành hithng 
nghiêm tr9ng cüa dqt djch büng phát lan thCr 4, tInh chung 9 tháng GDP tang 
1,42%. Kinh t vT mô tim tn mt so rüi ro; s'rc ép lam  phát tang; xu.t khu 
giàm téic trong khi giá hang boa thp khu tang manh,  uàc nhp siêu Ca nãm 
khoãng 2 ti USD, chü yu do nhp khu nguyen lieu du vào, may moe, thit bj; 
xut, nhp khu vn cOn phii thuc vào mt s It thj trung và khu vrc FDI; ti 
trçng xut khu eüa khu vrc kinh t trong nuôc cOn thp. Xu.t hin tInh trng 
dirt gay mt s chu6i san xut, chui cung 1rng; luu thông hang boa có lñc, có 
ncii ách tc ci1c b, dc bit là vüng kinh t trçng diem phia Nam. Các thj tru&ng 
tài chInh, bt dng san, chüng khoán cO thii diem tang nóng. Tiên d giài ngân 
vn d.0 tu cong thp, ch.m duge khc phiic, nhât là vn ODA và vay uu dãi th 
các nhà tài trg nuic ngoài. Khu virc djch vit gp khó khàn nghiêm tr9ng, due 
bit là thucmg mai,  du ljch, l tr(i, an ung, vn tài hành khách. TInh hInh lao 
dng, vic lam bj ành huing nng n; riêng trong qu 11112021, ti 1 tht nghip 
là 3,72%, thiêu vic lam trong d tuôi lao dng là 4,39%, cao nh.t ttr qu 1/2020 
den nay. Nhiu doanh nghip dà phài chuyn san xut, chuyn dcm hang tam 
thi. So doanh nghip tam  ngirng kinh doanh có thai han, tam ngimg hoat 
dtng không dang k houc  ch giài th vn i müc khá cao. Ti l ng x.0 có xu 
hrncng tang. 

- Dui tác dng nghiêm trng cüa djch bnh Covid-19, tmnh hinli san xut 
kinh doanh và di song mt b phn nhân dan g.p rt nhiu khO khän, duc  bit 
là nguYi dan trong các khu each ly, ngui lao dng lam vic trong các khu cong 
nghip, lao dng tr do... Sue ehông chju cüa nên kinh t suy giãm manh;  s 
lugng ngixOi lao dng tam  ngrng vic, thiu, mt vic lam gia tang. Diii sng 
tinh than, tam i cüa nguO'i dan bj nhiu tác dng, nht là tai  các dja bàn thuc 
hin giãn each xã hi và tang cithng giãn each xä hi. 
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- Ca eu các ngành, linh virc và ni ngành chuyn djch cham. C 1j 3 
linh virc tr9ng tam cOn htn ch. C phn hoá doanh nghip nhà nrnc chua dat 
tin d. Vic x11 1 các ngân hang yu kern và các d? an, doathi nghip kern hiêu 
qua cOn nhiêu khó khàn, vrnng mac. Cong tác ltp quy hoach  tr khi có Luât 
Quy hoach (co hiu hrc tir nàm 2019) dn nay van cOn chm. Tinh gián biên ch 
chixa g.n vi vj trI vic lam, nâng cao cht luçmg và Ca cu 'aj  di ngfi can bô, 
cong chrc, viên chirc. ChAt luçing ngun nhn lirc, nhAt là nhân h.rc chAt luang 
cao chua chuyn bin rO net. 

- Cong tác bào dam an toãn thông tin, an ninh mang và dAu tranh, phOng, 
chng ti pham cOn nhiu thách thirc, nhAt là di vi tii pham hira dáo, ti pham 
tài chInh, ti phm qua mng. 

Tic nhng ké't qua dgt diiçic và hQn ché khó k/ian, Ban CJâ hành Trung u'ong 
Dáng xác djnh nhim vi giáipháp chi yê'u nhfrng tháng cuói nàm 2021 là: 

(1) Chü dng theo dOi, dir báo sat tinh hmnh quc t, trong nithc, quyt liêt 
hnh dung, trin khai thirc hin hiu qua, dng b các nhim vi1, giài pháp dã d 
ra theo cáo nghj quyt, chi dao  cüa Dàng, Quc hi, ChInh phü. 

(2) Tp trung iru tiên cho phOng, chng djch Covid-19; n hire cao thAt d 
kim soát djch bnh, bào v süc khoê, tInh mng cüa nhân dan; ngãn ch.n, 
không d djch lan rng, nhAt là các dja bàn dc bit quan tr9ng, các khu do thi 
1n, khu cong nghip. Chü dng dir báo, hoàn thin các kjch bàn, phuang an 
phOng, chng djch phñ hçp vri tInh hInh mri. Hoàn thành Chin luqc tng th 
phOng, chng djch Covid-19 trong tInh hInh miii. 

(3) KhAn trirang rà soát, tháo go' nhanh cáo khó khän, viiO'ng mAc; xü 1 các 
vAn d tn d9ng, dim nghen, giàm thiu the thU tc và chi phi trong san xuât, 
kinh doanh, xuAt khAu hang hoá; tip tçic d xuAt các ca ch, chInh sách h tror 
doanh nghip, ngui dan (thu& phi, lãi suAt...); ccr cAu lai  mt s ngành, 11th 
v1rc quan trng và doanh nghip diang bj tác dng tWc  tiêp bri djch Covid-19 
nhu hang không, du ljch d thich Ung vi Covid-19, tao  nn tang cho giai doan 
phie hôi các ngành, llnh virc và doanh nghip nay lit näm 2022 tth di. Co giãi 
pháp bào v các doanh nghip trong các 1mb virc chU chôt cUa nn kinh t, cfing 
nhu tránh si,r d vo' eUa các t.p doàn kinh t 1n (câ nba nuóc và tu nhân), có th 
dn dn sir d vo' day chuyn trong nn kinh t. Chi dao  quyt liit dAy math 
giâi ngân vn dAu lit cOng, thAt là các dir an 1&n, tr9ng diem quc gia. ChuArì bi 
phuang n khá thi phc hi kinh t - xã hi trong thai gian ti, nghiên cUu, xây 
dirng kich  bàn tang tru&ng mii cho tho'i k' "hu Covid-19", không d Vit Nam 
run vào suy thoái kinh t và suy giàm các dng 1irc tang trung trong dài han. 

(4) Thiic hin t& Chuang trInh xây drng 1ut, pháp 1nh näm 2021 cUa 
Quôc hi; tiêp tiic hoin thin các quy djnh pháp iut, tp trung tháo go' các dim 



nghën, khcxi thông ngun lirc cho phát trin, trong do d xut Quc hi xem xét 
di,r an mt Lut sira mt s Lut. ChInh phñ, các b, ngành kjp thai süa di cac 
nghj djnh, thông tu theo thm quy&n. Dy mtnh cài each hành chInh, nâng cao 
hiu 1irc, hiu qua cüa b may nhà nucc. 

(5) Chäm lo sue khoê, dcci sng cUa ngixi dan, bào dam an sinh xã hi, 
phi1c lçii xã hi, phát trin van hoá, giáo dic; trong do dra trên tInh hinh th%rc té 
d d& xut chInh sách h trg phü hçp. Cho phép hçc sinh trà 'ai tru0ng hpc bInh 
thu&ng & nhüng nci an toàn, kim soát duqc djch bnh. 

(6) Bào dam quc phOng, an ninh, nâng eao hiu qua cong tác di ngoi và 
hi nhtp que t, trin khai quyt lit ngoui giao vtc-xin; thng cu&ng cong tác 
thông tin, tuyên truyn, tht là trong phOng, chng djch Covid-19, t?o  không 
khI thi dua lao dng san xut, phát trin kinh t - xã hi, n djnh d&i sng nhân 
dan, sam dua nithc ta tr& v trtng thai bmnh thithng mói. 

2. M,.c tiêu, nhim vti, giãi pháp chü yu phát triên kinh tê - xã hi 
nám 2022 

Ban Chp harth Trung uang Dáng thng nh.t cho ring, tir bài hpc kinh 
nghim trong nuOc và quc t düc rut dugc th&i gian qua, can phài di m&i tu 
duy, nhn thüc ditng d.n hcn v phông, chng, kiêm soát djch bnh gn v&i duy 
trI, phiic hi, phát trin san xut kinh doanh d xây dirng các phuo'ng an, kjch 
bàn phü hçTp, báo dam sat hçp, kha thi, dáp üng yêu c.0 phát trin dt nu&c 
trong tlnh hinh mâi. 

2.1. V myc lieu, Ban Chip hành Trung nong Dàng xác dinh,  phông, 
chng, kim soát djch bnh Covid-19 hiu qua d sóm m& cua tr& li, tn diing 
tt các ca hi thüc dy phie hi và phát trin kinh t - xã hi vâi các giãi pháp 
tng th kIch thIch nn kinh t, h trç và tháo ga khó khän cho doanh nghip và 
ngtthi lao dng, không d suy giàm các dng 1irc tang tru&ng trong dài hn; bâo 
ye các dpanh nghip trong các linh virc chü dao  cüa nn kinh t. Giit vting n 
djnh kinh t vi mô, kim soát 1tm phát, bao dam các can dM l&n, nâng cao tInh 
tir chü, kha näng chông chju, thIch üng cüa nn kinh t. Tip tic uu tiên rà soát, 
hoàn thin v th ch và nâng cao hiu qua thic thi pháp 1ut. Dty nhanh tin 
d xay drng h thông kt c.0 h tg; du tu nang cao cht luqng nhân hxc gtn 
v&i phát trin khoa hçc, cOng ngh và di m&i sang tto. Chü tr9ng phát trin 
van hoá, bao dam an sinh xã hi và d&i sng cüa ngu&i dan, nht là ngu&i có 
cOng, ngu&i nghèo, ngu&i yu th. Quan l chat chë d.t dai, tài nguyen, bào ye 
mOi trll&ng và t'rng phó hiu qua bin di khi h.u. Dy mnh cãi each thu tic 
hanh chInh, t.o mOi tru&ng d.0 tu kinh doanh thu.n lqi, khai thông các ngun 
lirc cho phát trin. Thirc hin nghiêm quy djnh v phOng, chng tham nhüng, 
tiêu circ. GiU vUng dc lip, chü quyn, thng nht, toàn vçn lãnh th quc gia 
và trt tr, an toàn xä hi. Chü dng tIch cijc hOi  nhp quc t& nãng cao hiu qua 
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cong tác di ngoi, d.c bit là ngoai giao v.c-xin; lam tt cong tác thông tin, 
truyn thông, tao  dng thun xã hi. 

V các chi tiêu chi ylu. Tc d tang tong san phâm trong nuâc (GDP) 
ph.n d.0 dat  khoãng 6 - 6,5%; tc d tang chi so giá tiêu dung (CPI) bInh quail 
khoãng 4%; bi chi ngãn sách nhà rnrâc so v9i GDP khoãng 4%; tc d tang 
nang su.t lao dng xa hi bmnh quail khong 5,5%; ti 1 lao dng qua dào tao 
khoàng 67%, trong do có bng, chüng chi dat  khoàng 27 - 27,5%; ti 1 h nghêo 
(theo chun nghèo da chiu) giãm khoãng 1 - 1,5%; ti 1 tham gia báo him y t 
dat khoáng 92%... 

2.2. Nhim vy, giáipháp chü ylu 

(1) T2p trung thu'c hién linh hogt, hiu qua myc tiêu v1a phông, chng djch 
Covid-19, vith phyc hói, phát trién kinh té - xâ h5i. Triên khai hiu qua Chin 
lucic tang th v phOng, cMng djch Covid-19 dê tao  diêu kin thutn lçii thirc 
hin Chucmg trInh phiic hi và phát triên kinh t - xã hi. Thirc hin dng bô, 
hiu qua các giài pháp n djnh vi mô, kiêm soát lam  phát, báo dam các can di 
1&n cüa nn kinh t& diêu hành các chmnh sách tài chInh - tiên t linh hoat,  hiêu 
qua d h tr? phiic hi san xut kinh doanh, liru thông hang boa, lao dng, thüc 
dy xu.t khu, tiêu dung ni dja, dy manh  dâu tir. Tang cithng ki lu.t tài 
chinh, quán 1 thu, chng th.t thu, chuyn giá, trôn thu& thu hM ncr thug, phn 
d.0 tang thu ngân sách nhà nuOc; trit dé tiêt kim các khoàn chi ngay lir khâu 
di,r toán, nh.t là chi thung xuyên, dc bit là chi sir nghip CO tInh cht dAu ti.r; 
dty manh  cài cách thu tic hành chInh, quàn l hoá don din tir, áp dung trên 
pham vi toãn quc lit ngày 01/7/2022. Huy dng hiu qua các nguôn lrc xä hi 
và uu tiên b trI ngun ngân sách nhà nuâc dê tQtp trung nâng cao nãng lire he 
thng y t và các nhim vii quan tr9ng, cap bach khác. Phân dâu tiêp tiic giám 
lãi sut cho vay, giám sat ch.t chë tInh hInh phát sinh nq xâu, bào dam an toàn 
h thng. 

(2) U'u tiên cong tác xáy c4tng,  hoàn thin th ché và td chi'c thi hành pháp 
luát, tp trung tháo g& khó khàn, cái cách thi tyc hành chInh, cái thin mOi tru"àng 
dcu tit kinh doanh. Tip tic th ch hoá kjp thi, day di Nghj quyt Dai hi 
Dâng 1n thu XIII. Triên khai thirc hin tot Nghj quyét cña Quôc hi v Chuang 
trInh xây dirng lu.t, pháp 1nh näm 2022. Tiêp tijc day manh  cãi each tu pháp va 

nãng cao hiu qua hoat dng cüa các ccr quan tu pháp. Nâng cao cht 1ung ban 
hành van ban quy pham pháp 1ut, han  chê tôi da n d9ng van ban quy dInh  chi 
tik Khn truang xây dirng, ban hành nhüng van ban pháp lut trong phOng, 
chng và khc phc hu qua djch bnh Covid-19,phc hoi và phát trin kinh 
t - xã hi. Kh.n trucrng nghiên ciru, hoàn thin the chê ye ngthi sách nha nucc 
d tang cithng vai trO chU dao  cüa ngân sách Trung uang, tang tInh chU dng 
cüa ngân sách dja phrning. Nâng cao hiu qua thirc thi pháp lut, giám thiu rüi 



ro pháp 1 và chi phi tuân thü; chü tr9ng giài quyt các tranh chip thuang mai, 
du tu quc t. Tip tiic hoàn thin khung kh pháp 1 d phát trin dng b, in 
dinE, bn vUng các loai  thj trithng, nh.t là thj trtthng vn, lao dng, khoa h9c 
cong ngh, b.t dng san. Hoàn thin cci ch& chInh sách cho hoat  dng cüa các 
mô hInh kinh doanh s& các san phm, djch viii cOng ngh s; tao  diu kin thun 
lqi cho qua trInh chuyn di s qu& gia; th'i nghim mt so mô hInh, chInh 
sách mi d phiic hi, phát trin mnh mt sO lTnh vixc phü hcrp nhu du ljch, vn 
tài, logistics... gn vci báo dam an toàn djch bnh ngay tü nüa dâu 11am 2022. 

(3) Thirc hin thtc chdt, hiu qua han cci cdu Igi nn kinh t gn vó'i di 
mài mô hInh tang trzthng, náng cao nàng Udt, chat lwcing, hiu qua và thc canh 
tranh; phát trkn kinh té' se'1  xâ h(5i se'. Dy manh  giài ngãn vn dâu tir cong g.n 
vôi các d1r an h tng chin luqc. Hoãn thành phê duyt dê an tái ca cu tQtp 
doàn, thng cong ty nhà nuóc; nâng cao hiu qua hoat  dng cüa doanh nghip 
nhà niiâc. Tang ci.thng khâ näng tip cn tin dung, kiêm soát chat ch tin diing 
di vâi các linh vrc tim n rüi ro. Quyt lit, hiu qua han ntra trong ca c.0 1i 
các t chüc tin diing gn v1i xr 1 nçi x.0 và các dir an, doanh nghip kern hiêu 
qua. Tip tjc co cu lai  ngân sách nhà nrnrc, tang cumg quãn l ng cOng. Dy 
manh ca c.0 iai  gn vci phát trin các nganh, linh virc san xuât nông, lam 
nghip và thus' san, cOng nghip, xây dirng và djch viii theo hi.thng khai thác hiu 
qua khOng gian tang tru&ng mi và thüc dy qua trInh chuyên di so, tang 
cu?mg i'rng dimg khoa h9c cOng ngh. Khuyn khIch các doanh nghip du tu 
vào nghiên ciru và phát trin khoa h9c cong ngh, tham gia ehui giá trj toàn 
cu. Phiic hi các chui san xut, cung üng bj dirt gay, t chüc kt ni và h tr 
các doanh nghip trong nithc tharn gia. Ca c.0 'ai,  phic hOi và phát trin mt s 
ngành, linh vrc quan trçng và doanh nghip dang bj tác dng triic tip bi djch 
Covid-19, nhu: Thuang rnai,  djch vii, logistics, vn tái, hang khOng, du ljch...; 
khn truang khOi phçic thj trtn'mg du ljch, tao  thun lqi cho km chuyn hành 
khách quc t& trong nuâc, h trq phü hçip các doanh nghip du ljch gn vi báo 
dim an toàn djch bnh. 

(4) De'y mgnh xáy dipig, phát trié'n h the'ng ké't cá'u hq tcng chié'n lwcic 
dông b5, hin dai, nhát là ye giao thông, nàng iwang, hg tang s hg tang nóng 
nghip, nóng thón, thich zng vái bié'n de'i khI hu, hg te'ng thwang mgi và ha 
tang van hoá, xã hi. Day nhanh tin d xây dimg các dr an kt cu h t.ng 
trç)ng dim, tang cuing kt ni lien vüng, khu virc, quc t, nht là cac cOng 
trInh ht tang giao thông quan tr9ng (nhu dung b cao tc Bc - Nam phia 
Dông giai do?n 1, cao tc M Thuri - Cn Tha; dr an Cáng hang không quc 
tê Long Thành...). Phát triên h thông ha tang nông nghip, nOng thOn, nh.t là 
các cOng trinh thu lvi, cãng cá, trung tam ngh cá 1n, khu neo du tránh trü bão. 

(5) Nâng cao chat hicing giáo dyc dào tgo, de'y mgnh nghiên cith khoa hQc, 
phát triên và &ng dyng cong ngh, thic ddy de'i mói sang tgo. Phê duyt, trin khai 
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Chin lugc phát trin giáo diie giai do.n 2021 - 2030, thm nhin dn näm 2045. 
Day manh  thirc hin chuyn di s trong giáo diic và dào t.o; dua hc sinh tri 
lai trirô'ng hc gall vi bào dam an toàn djch bnh, cia d.ng hoá hInh thi'rc t 
chirc dy và hpc trirc tuyn trong bi cãnh djch beth  con có th kéo dài. Phê 
duyt và trin khai các chin hxçic, quy hoach giáo d11c ngh nghip. Thirc hin 
hiu qua chInh sách dào tao,  thu hut ngun nhân lirc khoa h9c cong ngh; dy 
nhanh thânh 1p các trung tam di mi sang t?o,  khi nghip sang tao,  phát trin 
phong trào dii mi sang tao  và kh&i nghip trén phm vi toàn quc, 1y doanh 
nghip lam trung tam; xây dirng cc ch thixcmg mai  hoá kt qua nghiên clru; 
tang cix?mg lien kt các mng 1ui di mói sang tao  trong và ngoài nithc. 

(6) Thic &iy phát trin lien ke't vIrng, khu kinh te' và phát trin do thj, kinh 
té' do thi, day nhanh tié'n do lap, phê duyt các quy hogch. Phn du ci bàn hoàn 
thành vic phê duyt trong näm 2022 các quy hoch cap quc gia, quy hoach 
vüng, quy hoach  tinh thai kST 2021 - 2030, tam nhIn den nàm 2050. Chü tr9ng 
phát trin các vüng kinh t tr9ng diem, các vOng dng Irc tang tru&ng mdi. Tip 
tc trin khai các k hoach, dê an ye phát triên do thj 1mg phó vci bin di khI 
h.u, do thj tang tru&ng xanh, dO thj thông mirth ben vUng; ly do thj lam dông 
hrc phát trin vOng; phn du ti lê do thj boa dat 41,5 - 42%. 

(7) Gn ké't hài hoà giia phát friên kinh té' vó'i van hoá, xä hói, phát huy giá 
tn van hoá, con ngwài Vit Nam; chi trQng thu'c hin chInh sách ngu-ài cO cóng, 
báo trct xâ hói, báo dam an sinh xã hOi; nâng cao nàng lzrc h thong y tê. Trin 
khai hiu qua Chin luqc phát trin van boa Via Nam giai doan  2021 - 2030. 
T chlrc phü hcTp các hoat dng vn hoá, lé hi, ngh thut biêu din, bào dam 
an toàn djch bnh. Tip tic thirc hin tOt các chInh sách ngi.thi có công, bào trg 
xä hôi, bào dam an sinh xã hi, tao  vic lam, giám nghèo da chiu, bn vüng; 
gia tang din bao phü báo him xä hi, nhât là báo hiêm tir nguyen. Tip tçic rà 
soát, ban hnh và trin khai dng b, kjp thai, hiu qua các chInh sách h trci 
ngui lao dng; trin khai các giài pháp ph%ic hôi và On djnh thj tnr1ng lao 
dng, tr9ng tam là cac chinh sách h trg nhäm "giü chân" nguô'i lao dng, thu 
hut lao dng quay tth lai  lam vic. Tang cung kiêm tra, giám sat vic thirc hin 
các chInh sách an sinh xã hi; kh.n truang rà soát, không d sot, d lt dôi 
tuqng, dja bàn cn h trçir. Nhanh chóng triên khai các chucing trInh muc tiêu 
quc gia v giàm nghèo bn vü'ng, xây drng nOng thOn mri và phát trien kinh 
t - xä hi vñng dng bào dan tc thiêu so và mien nlii. Chü trçng phát triên nhà 

cho cong nhân, xây dçrng thiM ch van hoá các khu cOng nghip. T chlrc 
thinh cOng các sir kiin th thao quc t& trong rnthc quan trçng, báo dam tit 
kim, an toàn djch bnh. Nâng cao näng liic h thôngy tê, bào dam an ninh y 
nh.t là tuyn CO s ngay trong nãm 2022. Cüng cô, hoàn thin và phát triên 
mng luói y té cci si, y tê di,r phông, hInh thành h thông trung tam kim soát 
djch bnh dng b i các cap. 



(8) Quán lj, si'r 4rng hiu qua dat dai, tài nguyen; tang czthng báo v mói 
tru'&ng; chi d5ngphông, chng thiên tai, thIch ing vài biê'n &i khI hu. Hoin 
thin, trmnh ban hành Lut Dt dai (süa di), Quy hotch sü diing dt quôc gia 
th&i 2021 - 2030 và tm nhIn dn näm 2050; K hoach sü diing dt quôc gia 
5 näm 2021 - 2025; s&m hoàn thãnh h thng thông tin, cci s& dü 1iu dat dai. 
Huy dng và sü dicing có hiu qua hn ngun hrc tir dat dai, tài nguyen; thu 
tr9ng bâo v, phát trin các 1oui thng. Nâng cao näng 1irc dir báo, cárih báo, chü 
thng các bin pháp phông ngira, üng phó, giám nh h.0 qua thiên tai, üng phó 
vôi bin di khI hu. Sü ding hiu qua, ben vüng tài nguyen nuc, báo dam an 
ninh ngun nithc; thüc dy hqp tác trong quàn 1, sü dicing nguôn nithc xuyên 
biên giii. Chü trpng các giãi pháp 1rng phó hiu qua vi biên dôi khI hu, th?c 
hin các cam kt theo Thoã thun Paris. Huy dng nguôn lirc, tiêp tic thçrc hin 
hiu qua Nghj quyt s 120/NQ-CP ye phát trin ben vüng dông bang Song Cüu 
Long thIch üng vôi bin di khI hu. 

(9) Nâng cao hiu lc, hiu qua quán lj nhà nithc và náng lirc kién tgo 
phát trkn; sié't chat  kj' luçit, k3" ciwng hành chInh di dói vái tgo dirng mói 
trumg dcJi mái sang tao. Tip tiic sp xp, kin toàn to chüc b may hânh chInh 
nba nithc, dcm vj sir nghip cong 1.p theo hithng tinh gçrn, hiu 1rc, hiu qua, 
to chuyn bin rO net trong näm 2022. Trin khai thirc hin Chumg trmnh tng 
th cài cách hành chInh giai doin 2021 - 2026. Day mnh phân cp, phân quyn 
gn vii tang ciRng kim tra, giám sat, kim soát quyn lirc. Khn truong rà soát, 
hoàn thành kin toàn chüc nàng, nhim viii, quyn hn và t chirc b may ben 
trong các c.p, các ngành; tip tic sp xp dmi vj hành chInh ctp huyn, c.p xã. 
Tinh giàn biên ch, cci cu 1i di ngü can b, cong chüc, viên chüc di dOi vói 
xác dinh vi tn viêc lam. Sit chat k 1ut, k cuang hành chmnh, d cao trách nhim 
ngui dirng dâu, thirc hin t& van hoá cong viii, kjp thi phát hin và xü l 
nghiêm sai phm. 

(10) Cing c, tang czthng tim lrc quó'c phông, an ninh; kiên quyê't, kién 
frl ddu tranh báo v vüng ch& d5c 42p,  chi quyn qudc gia, gil? vl?ng môi 
trithng hoà bInh, dn djnh cho phát frin da't nithc. Tip tic nghiên ciru, theo dOi, 
nm chc tInh hInh, tham miru vOi Dâng, Nhà nithc xü 1 kjp thai, linh hot, 
không d bj dng, b.t ng trixâc mci tInh hung; kiên quyt, kiên trI du tranh 
báo v chñ quyn quc gia, toàri vçn lãnh th; kt h chat chë giUa quc 
phông, an ninh vôi phát trin kinh t, van hoa, xã hi. Tang cithng cOng tác nm 
tInh hmnh, chü dng du tranh, lam tht bi mçi am miru, hot dng chng phá 
cUa. các th lixc thu djch, phàn dng. Trin khai dng b các giãi pháp bão dam 
an ninh chInh trj ni b, an ninh van hoá tu tuing, an ninh kinh t, an ninh 
mng, an ninh xã hi, an ninh cOng nhân. Tp trung trãn áp các loai  ti pham và 
t nan  xã hi. Nâng cao hiu qua quãn 1 nhà nuc v an ninh trt t; bâo dam 
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trt tir, an toàn giao thông, phông, chng cháy, no; chii tr9ng phông, chng, 
kh.c phiic h.0 qua thiên tai, thàm hog, djch bnh, si,r c môi tnrng, tim kim 
ciru h, cfru n?.n. 

(11) Náng cao hiu qua hogt dng di ngogi, chi dng h5i nhp qudc te' 

toàn dién, sdu r3ng, gop phân cing có vj the, uy tin cia Viét Nam trên trithng 
quOc té. TIch circ trin khai các hott dng dôi ngoi, lam sâu sc hon quan h 
song phucmg vii các di tác, gia tang tin cy chInh trj, dan xen igi Ich, xir 1 hài 
hoà quan h vri các nuic hfm. Tang cithng các hot dng ngoi giao cp cao, 
khai thác hiu qua các khuôn kh quan h di tác chiên 1uçc, di tác toàn diên, 
các hip djnh thuong m.i tr do (FTA). Tiêp tic day mnh ngoi giao vc-xin; 
tang ciRing ngoui giao kinh t phic viii thiêt thirc cho phiic hôi, phát trin kinh 
t - xa hi. Lam tot han nüa cOng tác thông tin dôi ngoi, ngo.i giao van hoá và 
bâo h cong dan nrnc ngoài. 

(12) Ddy mgnh thông tin tuyên truyn, nâng cao hiu qua cOng tác dan 
vn, tao dOng thun xâ hói. Tp trung thông tin tuyên truyn v chñ truang, 
duèng 1ii cüa Dãng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nba nuic và các su kiên lan cüa 
dt nithc; chii tr9ng tuyên truyn, c vu nhUng guo'ng ngthi tt, vic t&; kjp 
thô'i phãn bác các quan dim, tu tuang sai trái, khOng d di tuclng thu djch ion 
diing; du tranh ngän chn các thông tin xâu, dec, xr 1 nghiêm các vi phm. 
Nâng cao hiu qua cong tác dan 4n, phát buy hcm nüa vai trô cüa M.t trn T 
quc và các t chüc thành viên, gop phân t.o dông thun xã hi, cüng c khi 
di doàn kt toàn dan tc, phn dâu hoàn thành các mllc tiêu, nhim v11 phát 
trin kinh t - xä hôi d ra. 

3. Ye dir toán ngân sách nhà ntthc nãm 2022, kê hoich tài chInh - ngân 
sách nhà nithc 3 nám 2022 - 2024 và lüi thô'i diem thu'c hiên cãi cách chInh 
sách tiên hro'ng theo Ngh quyêt so 27-NQ/TW 

Ban Chp hành Trung ucmg Dãng con bn dng các chi tiêu và nhim vu, 
giái pháp chü yu trong dr toán ngân sách nhà nuóc nãm 2022 và k hoch tài 
chinh - ngân sách nhà nuâc 3 näm 2022 - 2024. Cn cü Chuong trInh phiic hi 
và phát trin kinh t duc c.p có thm quyên phê duyt, Ban can sir dãng Chmnh 
phü trInh Quc hi xem xét, quyêt djnh các giái pháp diêu chinh 1mb hoat chinh 
sách tam khoá, tin t phü hcrp nhm buy dng nguôn 1irc dê h trç' kip thai cho 
các doanh nghip, nguai dan, to diu kin khôi phic sn xut kinh doanh, thuc 
d.y thng tru&ng kirih t, bào dam an sinh xã hi, han  chê tác dng dn n dnh 
kinhtvimô. 

Ban Chap hành Trung ixong Dãng dông 1ii thai diem thc hiên cài cách 
chmnh sách tiên luong mai theo Nghj quyêt so 27-NQ/TW; giao Ban can su dãrig 
ChInh phü can cü tinh hmnh thirc hin ngân sách nhà nuac nãm 2022 và du kin 
nhüng näm tip theo, phi hgp vai các con quan lien quan trInh Bô Chinh trj, 
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Trung umg vic thiic hin cài each chInh sách tin luang vào thii dim phü 
hgp; nghiên ciru h trq phü hqp cho các dôi tuçing thu thp thâp. Cho phép các 
dja phumg duqe sü diing ngun cài cách tiên lucrng cèn du dê chi cho cong tác 
phèng, chng djch Covid-19 trong näm 2021 và näm 2022. 

4. Ye két qua cong tác phông, chng d:ch  Covid-19 thai gian qua 

4.1. Tinh hlnh djch bnh trên 1hégiái và V4tNam 

- Sau gn 2 näm k tt'r khi xut hin, djch bnh Covid-1 9 vn din bin ht 
sue phüc tap, khó 1ung trén phim vi toàn câu, xut hin lien tiic các biên chüng 
mcii. Lan song djch ln nay bin chüng Delta chim chü dto dã büng phát mnh 
trên phm vi toàn cu, k ca i các nuc có ti l tiêm chüng cao và có näng hrc 
y t. Dn ngày 09/10/2021, th gii ghi nhn trên 238 triu ca mac Covid-19; 
trong do có trên 4,86 triu ca tCr vong. M là quc gia chju tác dng n.ng nê 
nht vi sO ca mc và ti vong cao nht2. T?.i  khu viic Dông Nam A, djch bnh 
bñng phát rtt m?nh  vi s ca mc và tü vong rt cao; trong do In-dô-nê-xi-a ghi 
nhtn s ca mtc và ttr vong cao nht, tip theo là Phi-lip-pin và Ma-lai-xi-a3. 

- Tü d.0 näm 2020 dn nay, Vit Nam dã trài qua 3 d9't djch và hin nay 
dang r dqt djch thu 4. Quy mO, dja bàn và müc d lay lan qua mOi dqt dêu có 
xu hu&ng phüc t.p hom Dqt djch thu 4 dã kéo dài hcm 5 tháng, ghi nhtn hon 
836.134 ca mac, hon 20.442 ca t1r vong. Djch bnh xuât hin vâi da nguôn lay, 

cia chüng, cia ô bnh và cia tan cOng vào các khu cOng nghip, khu virc có mt d 
dan cu cao lam so ca mc tang rat nhanh trong thai gian ngn. Djch bñng phát 
tai hâu hêt các dija phucmg trên toãn quc; trong do mt so tinh, thãnh ph cia 

phâi thirc hin giän each và tang cu&ng giân each xã hi lien tic trên phm vi 
rng trong thai gian dài. 

Dn nay, dqt djch thu 4 co ban duqc kim soát, s ca mc hng ngày cia 

giàm nhirng vn 0' müc cao. Mt sO tinh, thành ph vn cO các ca nhim cong 
dông khOng rO nguOn lay, tiêm an nguy co djch bñng phát trâ lai  và lay lan trên 
din rng t?i  bat ci'r khi nào, 0' bat cü dâu. 

4.2. Kt qua cong tácphbng, ch6ng djch 

- Tru0'c nhüng din bin phüc tp cña d?i  djch Covid-19, Trung ucmg 
Dàng, QuOc hi, ChInh phü cia ban hành nhiu van ban lanh do, chi dao  cong 
tác phOng, chOng djch v0'i tinh than "chng djch nhu chng gic" và yêu cu d.t 
s0'c khoê, tInh mng cña Nhân dan len trên hit, tri,r0'c ht. Lãnh do chñ ch& cüa 
Dãng, Nba nu0'c thu?mg xuyên lath do, chi do và d ra nhüng djnh hu0'ng 

2 VOi trén 45 triu ca mac, trên 732.477 ca trvong. 
ln-dô-nê-xi-a ghi nhn hcm 4,2 triu ca mac, 142.000 tfr vong, môi ngày ghi nhn tr 1.500 - 2.000 ca mc mâi, 

11,0 ca t1r vong. Phi-lip-pin ghi nhân hon 2,5 triu ca mac, 38.000 ti1 vong, môi ngày ghi nhn ttr 15.000 - 20.000 ca 
mac mài, 190 ca tCr vong. Ma-lai-xi-a ghi nhn hon 2,2 triu ca mac, 26.000 tcr vong, mi ngày ghi nhn khoang 
12.000 ca mac mài, 230 ca tü vong. 



16HN4_DCTBN 13 

1&n, các phucmg châm, dithng 1i, chin Iucic v phông, chng djch. Ban Chi 
dao Quc gia phông, chng djch Covid- 19 dâ chi dto dông b, tng th cong tác 
phông, chông djch, bão dam an sinh, an ninh, tr.t tir xâ hi, huy dông và vn 
dng xã hi, san xut và lu'u thông hang boa, bào dam ngun 1irc và thông tin 
truyn thông. 

- Các ban, b, ngành, c quan Trung uoig và các dja phuong can cü quy 
djiih, chi dao  cüa Trung uang dã khn trixo'ng, tich circ, chü dng, linh boat  barn 
sat tInh hInh va ap dicing các bin pháp phü hçip theo thm quyn. Các dja 
phircing dã thirc hin các bin pháp phông, chông djch theo tinh thtn các chi thj 
cüa ChInh phü; kt hçip hài hoà giüa lãnh d.o, chi dao  tp trung, thng nht, 
xuyên sut và phân dip, phân quy&n trong to chirc thirc hin. Các nhim vii v 
bão dam an sinh xã hi, tip can,  truy vet, cách ly, chäm soc y t cho ngithi dan 
duçic giài quyt ngay tai Co s vâi phucing châm di tfmg ngô, go timg nhà, ra 

tIrng dó'i tticrng. Nhiu dja phuong dã có cách lam hay, rnô hInh hiu qua, buy 
dng h thng chInh tn, các t chirc, doàn the và các tang lop nhân dan tham gia 
phOng, chng djch. 

- Dã ban hành nhanh, kjp thai các hithng dn v cách ly, khoanh vüng, dp 
djch và xác dijnh các dja bàn nguy co d trin khai các bin pháp phông, chng 
djch phü hqp. Nhiu dja phucmg dã trin khai quyêt 1it vic xét nghiêm, tang 
cung näng 1ixc xét nghim, th?c hin xét nghim than tc, xét nghim nhiêu 
vông các dja bàn nguy co cao, r.t cao; tam soát, sang l9c tai  các dja bàn nguy 
cci và binh thithng mói. Dã uu tiên diu trj giàm tir vong bang viêc trin khai 
dng b các giái pháp; trin khai các mô hInh chäm sOc ngithi nhim tai  nha, 
buy dng cong dng tham gia... các dja phi.rong có nbiu ngi.thi nhim; dã buy 
dng, diu dng mt lrc luçing hrn nhân 1irc cüa y t& quân di, cong an v1i g.n 
3 00.000 luçrt con b cüa Trung uo'ng và 34 dja phiio'ng ho trçY cho Thành ph H 
ChI Minh, Ha Ni và các da phucmg khác dang có djch4. Các 1irc luang h trci 
dã cüng vri 11rc luçrng t.i ch phi hçp ch.t chë, trin khai dng b các bin 
pháp phOng, chng djch. 

- Dtc bit quan tam và quyt lit chi dao,  vn dng, tác dng d có vc-xin 
tiêm chüng min phi cho Nhân dan; thành 1p Qu5 vac-xin; tIch cilc trin khai 
ngoi giao v.c-xin5; chi dao,  t chilic nghiên ciru, san xuât vc-xin trong nrnc6. 

Nganh Y t dà huy dng gân 20.000 can b; 1rc hrcmg quan di huy dng hcm 133.000 can b; cong an huy dng 
hon 126.000 can b, chin sT h tiv, tham gia phong, chong dich;  huy dng lrc lircmg y  té Trung iioiig và 12 tinh, 
thành ph h trci cOng tác phông, chOng dch thành phO Ha Ni; lijc hrçmg quân y dA ho trcr và triên khai 531 tram 
y tê km dng tai  Thành phO HO Chi Minh... 

Da tiëp nhn 52,2 triu lieu vãc-xin vàtiêrn ducrc 45,1 triu lieu (den ngày 03/10/2021, ti 1 tiêm it nh&t I mOi cho 
ngri tr 18 tuôi tthlên là 48%). lông sO väc-xin dã có hccp dông mua, thoã thun vin trci và tài tratrong nãm 2021 
là 189,8 triu lieu (dr kiên tháng 10/2021 së tiêp n1n trên 50 triu lieu). Mc dO xuât phát diem châm, song ti lé 
tiém it nhAt mit mQi vc-xin cOa Vit Nam gia tang nhanh chóng, nhanh hon mt so nuOc trong khu visc và müc 
thing bInh cUa th giài. 
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Quan tam dy mnh nghiên c1ru, rng diing khoa hçc cong ngh trong phông, 
chng djch. H thng khám, chüa bnh dâ ducic kt ni dn tt cà các qun, 
huyn; kt ni diu hành chi buy tâi gn 100% các xa, phu&ng, thj trn. 

- Mt trn T quc Vit Nam, ban dan 4n các cp, các doàn th& dja 
phucing t chüc vn dng các tp th& Ca nhan trong và ngoài nuâc h trq an sinh 
xã hi cho ngi.thi dan gp khó khän do di djch Covid-197. Các nuóc, t chirc 

quc t, cong dng doanh nghip, nhi&u t chüc, Ca nhân trong và ngoài nuc, 
kiu bào dä có dóng gop 1rn btng tin và hin 4t vi tng giá trj nhiu ch'c 
nghIn ti dng cho Cong tác phông, chng djch. Xut hin nhiu tm gwmg 
tuclng than, tuung ai th hin truyn thng nhân van t& dçp cüa dan tc ta. 

- Các ca quan báo chI, truyn thông, h thng thông tin ccr sY, mng xã hi, 
mng vin thông dã thông tin twing di kjp th?yi, chInh xác, dty dU v cong tác 
phông, chng djch. 

- Cong tác bào dam an sinh xã hi, bào dam trin khai các chInh sách h 
trçY ngithi lao dng, ngithi sir diing lao dng gp khó khän do di djch Covid-19. 
Chi dao  xây drng chInh sách cho tré m côi do djch bnh Covid-19. 

4.3. Ton tçii, hin ch và nguyen nhân 

4.3.]. Tn tgi, hçzn ché' 

(1) Cong tác dir báo có lüc chua sat vri thirc tin. Cong tác chi dao,  diu 
hành trong du dot djch thu 4 có noi, có lüc con lung tung, bj dng, chua thng 
nh.t, chua kjp thii diu chinh khi tInh hInh thay di; bc l thiu dim yu cUa 
h thng và näng lirc quan 1 cüa các cap. 

(2) Các quy dnh cüa pháp lut hin hành chua bao quát duçxc ht các tInh 
hung irng phó vôi bñng phát cüa djch bnh; nhiu van bàn chi do, diu hãnh, 
trong do môt s van bn chua sat thxc tin, thiu khã thi, CO phn dành thu.n lqi 
cho c quan quàn 1 và khó khãn cho ngithi dan, doanh nghip. 

(3) T chüc thuc hiên van là khâu yu. Môt s noi chua thuc hiên theo 
dung quy djnh, hiing dn cña các co quan quàn 1 c.p trên; chua irng xir thixc 
s11 dung m11c trong xü l tInh huOng nay sinh, gay buxc xüc, thiêu thin cam cüa 
ngtthi dan vi chInh quyên. 

(4) H thng y t bc l nhiu hn ch và yu kern, nht là y t co s và y t 
dir phOng, chua dáp i:rng dirqc yêu câu khi djch xày ra. Hu ht các trang thit bj 
y tê, thuOc, sinh phtm, v.c-xin... du phài nhp khu do chua san xut duçic 

6  Dà có 2 v&c-xin duic thu nghim lam sang; 2 vc-xin chuyn giao cong ngh vOi M, Nga Va 2 vc-xin CO thoà 
thun chuyên giao cong ngh vdi TrungQuôc, Cu-ba. 

Riêng U ban Trung i.rcmg Mt truin To quoc Vit Nam d vn dng duçic kinh phi, hin 4t tirang throng 19.3 10 ti 
dOng; thirc hién phân bO, h trçr các tinh, thành phô khoâng 13.106 ti dOng. 
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trong nuâc nén dn dn chua kjp thii, bj dng, chi phi cao. Không bâo dam 
phuong châm "4 ti ch" tai  nhiu dja phixcmg. 

(5) Cong tác tmyn thông chua dugc chu.n bj k5, ca ch cung cp thông 
tin, ni dung, phucrng thüc, 1irc luçing thông tin có inc chua that hçp 1; có thii 
diem bi dng, lung ting, chua kjp thai, nht là trong thii gian du cüa dçit djch, 
tao kë ha cho các th lirc th djch, bt man, chông phá. 1Tng ding cong nghê 
thông tin con bc 1 nhiêu han ch& hiu qua chua cao. 

(6) Cong tác an sinh xã hi nhiu nai chua duçic kjp thOi. Vic giâi ngân 
các gói an sinh xä hi cOn chum, thñ tic hành chInh con phirc tap, gay khó khàn 
cho nguYi dan, doanh nghip. 

4.3.2. Nguyen nhán 

(1) Nguyen nhân khách quan: Day là mt dai  djch mai, chua có tin l, 
ành huO'ng lan, các nrnc chua có nhiêu kinh nghim trong phOng, chng. Dçrt 
djch thir 4 vci bin chüng Delta lay nhim nhanh, manh,  khó kim soát. Dich 
thn cong vào các khu cong nghip, khu virc có mitt d dan cu cao lam s ngtthi 
nhim tang rat nhanh trong thO'i gian ngàn gay áp 1irc lan cho h thng y t, gay 
qua tài cilc b, dn den so ti:i vong tang trong thO'i gian ngãn. Nguôn vc-xin 
nuac ta ph1i thuc vào nhQp khâu, trong khi väc-xin khan hiêm trên toàn cu. 

(2) Nguyen nhân chü quan: Nh.n thüc v muc d nguy him cüa djch bnh 
và dir báo tInh hInh chua dung, chua sat, nên cOn chü quan, lo là khi chua có 
djch; hoang mang, lo lang, mat blnh tinh khi có djch. Trong länh dao,  chi dao tai 
mt so nai, mOt so cap cOn lñng ti1ng, chua kip thai chuân bj cho các tInh 
huông, kjch bàn xâu. Cong tác quàn l nba nuac, Co chê, chinh sách và vic 
huó'ng dn mua sam 4t ti.r, trang thiêt bj, dc bit là väc-xin có thiu bt cap. 
Tiêp cn và d bao phü väc-xin châm. Co noi, có lüc sir phOi hp trong lath 
dao, chi  dao  gifta các dja phuong chixa ch.t chë, kjp thai, hiu qua, thiu nht 
quán. Co dja phuong chp hãnh chua nghiêm các chi dao  cüa Trung ucing. Sir 
pMi hcip giüa các 1irc luçmg chua thirc s11 nhjp nhàng, dng b5. H thng y 
nhât là y tê cci sa, y tê di phOng chua dáp irngnäng lirc phOng, chng dich; 
chua có chinh sách phü hqp dôi vai can b y te cap co sa. Chua chü dng duGc 
vic san xut 4t tu, trang thit bj, thuôc, sinh phâm, väc-xin. COng tác truyn 
thông giai don dâu cOn chm tr. Ung diing cong ngh thông tin chua khoa 
h9c, cçic b, thiêu thông nhât, dông b. Chua bâo dam dü nguOn lirc cho cOng 
tác phOng, chng djch, bào dam an sinh xã hi, that là dOi vai các dja phucrng khi 
thirc hin gian cách kéo dài. 

5. Miic tiêu, quan diem, giãi pháp phông, chông dch Covicl-19 thO'i 
gian tOi 

Dir báo, trong näm 2022, tInh hInh djch bnh trên th giai a a nuac ta 
cOn din bin pli(xc tap, khó h.thng; có the cOn bñng phát các dt dich mai 



16 

vâi nhung bin chüng miii, lay lan nhanh han và nguy him han. Cn phái có l 
trinh thIch üng an toàn, linh hoat,  kim soát hiu qua djch Covid-19. 

5.1. Mc lieu: ThIch üng an toàn, linh boat, kim soát hiu qua djch 
Covid-19, tirng bithc dua cà nuc chuyn sang trng thai bmnh thuxng mdi; bào 
v ti da sirc khoé, tInh mng cüa ngithi dan; khôi phiic và phát trin kinh t - xã 
hi; bào dam an ninh, trt tsr, an toàn xã hi. Phn d.0 bao phü vc-xin 2 mUi 
cho ngithi dan tir 18 tui tth len và cho tré em theo quy djnh nhanh nht, só'm 
nht có th. 

5.2. Quan ditm: (1) Tip tiic dt sirc khoé, tInh mmg ngui dan len trên 
hit, tnràc hit; phát huy vai trô ngu?i dan là trung tam, là chU th trong phông, 
chng djch. (2) Thng nht trong toàn quc vic thixc hin thIch irng an toàn, 
linh boat, kim soát hiu qua djch Covid-19 vâi 1 trInh timg buc, chat chë, 
phü hçp, khà thi; vüa phông, chng djch hiu qua vüa khôi phvc và phát trin 
kinh t - xã hi; bào dam an dan, an sinh, trt tir, an toàn xä hi. (3) Phông djch 
là chin lugc, thung xuyên, lâu dài; tiêm chüng, xét nghim, each ly, diu trj là 
diu kin tiên quyt; tip tic thirc hin yêu cu 5K, d cao thüc nglxii dan. 

5.3. M3tsgiáipháp ló'n 

(1) Tang cuing sir lnh dao,  chi  dao  cüa Dâng; huy dng ca h thng chInh 
trj, src manh dai doàn kt toan dan tc trong phông, chng djch và kbôi phiic, 
phát trin kinh t - xã hi. Lam t& hon nüa cong tác dr báo, nang cao näng lirc 
quán l, diu hnh, t chüc thirc hin; phát buy trách nhim cüa cp us', chInh 
quyn các dtp, nht là a c sa; d cao trách nbim ngithi dirng dtu trong phông, 
chng djch. D.y manh  phan cp, phân quyn di dôi vai kim tra, giám sat và 
phát buy tInh tr chü, linh boat,  sang  tao,  tir chju trách thim cüa các Co quan, 
dan vj, dija phuang. 

(2) Trin khai hiu qua Chin 1uçc tng th v phông, chng djch Covid- 19 
d tao  di&u kin thun 1i thirc hin Chrnng trInh phic bi và phát trin kinh 
t - xã hi. Các dja phuong chü dng xây drng và t chirc 1 trInh thIch 1'rng an 
toàn trên co sa d( bao phñ vc-xin, näng 1irc dáp üng cüa h thng y t và din 
bin djch bnh tai  11mg dja phuang; 11mg buac nai lông các yêu cu phông, 
chng djch v&i 1 trinh C%1 th, khâ thi d phiic hi, phát trin kinh t - xà hi Va 
bào dam kim soát dich bênh. 

(3) Tp trung du tii, 11mg buac hin dai  hoá, nãng cao nng 1irc h thng y 
nh.t là y t di,r phOng, y cci sâ. Bào dam an nirih y t, chU tr9ng thUc day 
nghiên c1ru y sinh h9c, phát trin cong nghip duçic, vc-xin, sinh pbm, thuc 
diu trj, trang thit bj y t d chü dng trong phông, chng djch, k ca di vai 
các loai  djch bnh nguy him, mai ni. 
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Tip tic nhp khu vc-xin và thiic d.y san xu.t vAc-xin trong nrnic d 
tii'ng buóc chii dng ngun cung, dáp irng nhu câu näm 2022 và các näm tip 
theo; khuyn khIch buy dng ngun 1rc dja phuo'ng, doanh nghip d mua vc-xin 
nhung phãi quari 1 chat chê v cp phép, bâo dam cht hiqng, bào quãn và t 
chirc tiêm min phi, an toàn, hiu qua. Dy nhanh Chin djch tiêm chiing vc-xin 
phông Covid-19 toàn quc, thrc hin tiêm miii tang cung và trin khai k 
hoach tiêm vc-xin cho trê em thn tr9ng, an toàn, khoa bce; nghiên ciru viêc xã 
hi boa tiêm ehiing vào thôi dim thIch hqp. 

Hoàn thin th ch, co' ch, chinE sách buy dng ngun he cho phông, 
chng djch, thüc dy xã hi boa, kt hçip cong lii; tip tjc di môi cong tác dào 
tao nhân lirc cho h thng y t dáp üng yêu câu phông, chng djch; có chinh 
sách dc thii, däi ng di vi 1rc luçng y t 1rc lucing tuyn d.0 có nhiu dóng 
gop, by sinh. 

(4) Dy mtnh thirc hin các chInh sách, có giâi pháp tng th& xã hi boa 
cong táe an sinh xã hi trong thii gian tâi. Quan tam chàm soc sue khoé, sang 
chn tam l ciia ngithi dan; chü tré m cOi, ngithi mt vic, mt thu nhp do 
dlai djch; khc phi1c các b.t ctp trong vic t chirc hc trirc tuyn. Bào dam giU 
vüng an ninh, tr.t tir, an toàn xä hi; tang clx&ng kiêm tra, giám sat, kjp thai 
ch.n chinh, xir 1 nghiêm các tru&ng hcrp vi pham phông, chng djch và tham 
nhiing, tiêu circ. 

(5) Tip tçic phát buy vai trô trung tam và nang cao tinh chii dng ciia doanh 
nghip trong t chirc san xut và thrc hin các bin pháp phông, cMng djch. Các 
b, nganh, dja phuang phi hçp chat chë và thông nhât áp diing các bin pháp 
quan 1, kim soát djch bnh; không ban hãnh các bin pháp trái vi quy djnh ciia 
Trung uo'ng, nht là trong hoat  dng giao thông vn tãi, irru thông hang hoá, không 
d xáy ra ách tc ciic b; h trçY, tio diu kiin thun lçii cho ngtthi d5n di chuyn 
bao dam an toàn, an ninh và các yêu cu phông, chông djch. 

(6) Dy manh  üng diing cong ngh thông tin trong phông, chng djch, 
th6ng nht mt 1rng ding cOng ngh bao dam kt nOi, lien thOng, thun 1çi kbi 
sU dimg và an ninh, an toan thông tin. Tang cithng cong tác thông tin, tuyên 
tmyn tao  dIng thu.n, nim tin xã hi; nâng cao nhn thüc, tinh thin iii giác, 
chii dng, tIch circ cüa các co' quail, dcrn vj, dja phuong, doanh nghiêp và nguôi 
dan trong thirc hin các bin pháp phông, chông djch. 

Ban Chtp hành Trung uang Dâng giao B Chinh trj, can cuir kin tháo 
lu.n ciia Ban Chp hành Trung uo'ng f)áng, báo cáo tip thu, giài trInh ciia Bô 
ChInE trj dê chi dao  tip thu, boàn chinh ban hành Kêt luân; chi dao Ban can su 
dàng ChInb phii hoàn chinh các báo cáo trên d trInh Quc hôi xem xét, quyt 
djnh tai  K' hp thu hai, Quc hi khoá XV. 
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II- KET QUA 5 NAM THC HIN NGIIII QUYET sO 04-NQ/TW CUA 
BAN CHAP 1JAN11 TRIJG U(NG KHOA xii yE TANG C1JNG xA 
DI)NG, CHINII DON BANG; NGAN CH4N, DÀY LU! SII SLY THOAI yE 
TI] TUNG CHINTI TR!, DiO DIYC, LOI SONG, NIIUNG BIEU ffliN "TI) 
DIEN BIEN", "TI CHUYEN bA" TRONG NO! BQ 

Ban Chip hành Trung trang Dàng dã tháo 1un và thng nht cho rng, vi 
quyêt tam chInh tn cao cña toàn Dáng, sau 5 näm thirc hin Nghj quyêt Trung 
uong 4 khoá XII dã dat  diic nhiu kêt qua quan trQng, có buOc dt phá trong 
cong tác xây dmg, chinh don Dãng. Ban Chap hành Trung ixong Dãng, B 
Chmnh trj, Ban BI thu, cp us', t chüc dâng và nguii dirng du các cap dã nêu 
cao tinh th.n trách nhim, dc bit coi tr9ng, thuông xuyên lãnh dao,  chi dao to 
chüc thirc hin toàn din Nghj quyêt Trung ixong 4 vci quyêt tam chInh trj cao, 
kjp thO'i dixa Nghj quyêt vào cuc song. NhIn chung, dâu tranh ngan chn, day 
lüi six suy thoái v tu tithng chInh tr, dao  due, 1i sng, nhUng biêu hin "tir 
din bin", "tir ehuyn boa" trong ni b duqc thirc hin quyêt 1it, có chuyên 
bin rO net, ngày càng di vào ehiu sâu, kt hçp hài boa gia "xây" và "chông", 
dat kt qua cao hon, mnh me, kiên quyt han so vi kêt qua thirc hin Nghj 
quyt Trung uang 4 khoá XI. 

Qua thrc hin Nghj quyt, nhQtn thüc, trách nhim cüa cp us', t chüc 
dãng, can b, dàng viên duçc nâng len, nhn din day dü han nhitng biêu hin 
suy thoái, "tçr din bin", "tr chuyên hoá"; doàn kêt, thng nhât trong. Dáng 
duçic tang cung han; buy dng dugc sirc manh  tong hçp cüa cà h thông chInh 
trj và sr vào cuc cüa nhân dan tham gia dâu tranh ngn chin, dlây lüi six suy 
thoái v tu tir&ng chInh trj, dao  due, lôi sng, "tir din bin", "tr chuyên boa" 
trong ni b. Ban Chp hành Trung lxcmg Dàng, B ChInh trj, Ban BI thu dã ban 
hành nhiêu chü truclng, nghj quyêt dê 1nh dao  tQàn din, dông b các mtt Cong 
tác xay dimg Dãng và chi dao  thirc hin nhât quán tr Trung uang den ca s. 
Nhiêu van bn cña Dàng, chInh sách, pháp lut cña Nba nuót dã kjp thai th 
chê hoá, ci,i the hoá Nghj quyêt, nhât là ye cong tác can b); kiêm tra, giám sat, 
k luât dáng; dâu tranh phông, chOng tham nhiing, tiêu circ; xü 1 nghiêm nhüng 
to chüc dang và can b, dáng viên vi phm, gop phân nâng cao chat luçmg, hiu 
qua cong tác xây d1rng, chinh don Dãng. 

Vic t.p trung lãnh dao,  chi  dao  nhung thim v11 cp bach, cn lam ngay 
và nhUng nhim vi1 thu&ng xuyên; dOng thii, siêt ch.t kr lu.t, kST cucmg, dôi 
mdci cOng tác can b; day manh  ti phê bInh và phê bInh; tang cumg kiêm tra, 
giám sat; kiêrn soát quyên lirc, ngãn chn tInh trng chy chuc, chy quyên; xir 
1 k' 1u.t nhiêu can b, dàng viên vi phm dä gop phân ngän chn tiêu cijc, cO 
tác d%lng cành báo, ran de, phông ngua và dã chi rö nguyen nhân co bàn cüa 
tham nhüng chInh là tir tiêu crc, suy thoái ye tu tuàng chInh trj, dao  due, li 
song. Trong thim k' XTI, cap ui', u' ban kiêm tra các cap dã thi hành k' luât 
87.2 10 clang vien (tang 18% so vó'i nhim /cj) Xl); tron do, có 113 can b diên 
Trung uong quan l cà duang chüc và nghi huit. Các cap u dã phát hin, xu 1 
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k lu.t 25.104 dâng viên suy thoái hoc có biu hin "tr din bin!?,  "tr chuyn 
boa", chiêrn 0,5% tôn so dáng viên toàn Dàng; trong do, dáng viên suy thoái v 
dao düc, lôi song chiêm ti l cao nhât (15.101 a'áng viên, chiêm 60,1% tdng so' 

dáng viên bj xi'c 1j5  /g' luçt,); tiêp den là dáng viên suy thoái ye tix ttthng chInh trj 
(8.281 dáng viên, chiém 33% tOng sO dáng viên bf xz't lj k3' lut,); ti l thp nht 
là dlàng viên có biêu hin "ti din biên", "ttr chuyên hoá" (1.722 dáng vien, 
chiém 6,9% tOng sO dáng viên bj xi' l k3' lu. Nhüng dt phá trong cong tác 
dâu tranh phOng, chông tham nhüng tiêp tic duçic can b, dàng viên, nhân dan 
dánh giá cao, dong tInh iing hO,  dugc quôc tê ghi nhn. Ban Chi do Trung 
uo'ng Ye phông, chông tham nhüng có nhiêu dôi mdi, quyêt tam chInh trj cao, 
tp trung lãnh di.o, chi do nhüng khâu yêu, vic khó vii tinh than khOng có 
vüng cam, không CO ngoi l; dã chi do xü l 127 vi an, 91 vi vic tham 
nhüng nghiêm tr9ng, phic tap, du lun xã hOi  quan tam, bào dam nghiêm minh, 
diing pháp lu.t. Trong nhim k XII, có 5.205 can bO,  dáng viên bj xir 1 theo 
pháp lut (tang 18,5% so vO'i nhiém k5' Xf,), trong dió, dã xir l nhiêu can bô cao 
cap, Ca dirang chirc và nghi huu, tuóng linh trong lixc lucmg vU trang, cO tác 
dicing cánh báo, siêt chtt k lut, k circmg trong Dâng và bO may Nba nuc, 
ngän ch.n "lqi Ich nhóm", vi phm pháp lut. 

Cong tác xây dijng Dáng v chmnh trj, tu 1ir1ng và dao  düc duçic chü trong; 
vic h9c tp và lam theo tir tu&ng, dio due, phong cáchHô ChI Minhngày càng 
di vào thirc chat, trâ thành nên tang tinh than vtrng chãc trong dri song xä hOi. 
Vice bão v nên tang tir tuóng cUa Dâng, dâu tranh phàn bác các quan diem sai 
trái, thU djch duge tang cuàng. Phát buy có hiu qua vai trO cUa nhân dan, dim 
vào nhan dan dé xây dijng, chinh don Dàng Va h thông chInh trj trong sach, 
vUng manh;  t.p trung giái quyêt nhüng van dê bire xüc, nguyen v9ng ehInh 
dáng cUa nhân dan. 

Kt qua cong tác xây dirng, chinh dn Dáng nhim k' XII, trong do có kt 
qua th?c hin Nghj quyêt Trung ucrng 4 dã khäng djnh vai trO lãnh dao,  dithng 
li dUng dn, nâng cao sirc chiên dâu vànãng lirc lãnh dao,  näng lirc cam quyên 
cUa Dáng; khac phiic nhiêu mt han  ché, yêu kern nêu trong Nghj quyêt; burc 
du ngàn chàn, day lUi tInh trng suy thoái ye tir tir&ng chInh trj, dao dUe, lOi 
sng, nhUng biu hin "tir din bin", "tr ehuyen hoá" trong nOi bO;  nim tin 
cUa nhân dan dOi vói Dâng duçic cUng cô Va tang eithng hrn so vó'i trtthc day; 
gop phân quan tr9ng day manh  phát triên kinh te - xã hOi,  bâo dam quOc 
phOng - an ninh, dôi ngoi, nâng cao d&i song cUa nhân dan. 

Ban Ch.p hành Trung ung Dáng thông nhât cho rang, ben canh  nhUng kt 
qua dat  duc van cOn mOt so cap uT, to chUc dâng, ngui dUng dâu chua chi dao 
quyêt 1it, nbn thUc chua gän vOi hãnh dng, thirc hin chua nghiem Nghi 
quyt cUa Dãng. MOt bO phn can bO länh dao,  quân 1, ngui dUng dâu nh.n 
thUc chua sâu sic, day âñ, chua thuc sir dê cao trách nhiOm, chua tu giác, gi.iong 

mu thirc hin Nghj quyêt. Không it can bO,  dáng viên, ngu&i dUng dâu cOn 
lUng tUng trong nhn din các biêu hin suy thoái, nhât là biêu hiên "tir din 
bin", "tir chuyn'hoá". MOt so can bO,  dàng viên cOn né tránh, mo h, thm chI 
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có 1ii nói, vic lam biu hin "tir din biên", "tir chuyn boa". Näng lirc länh 
do, sirc chin Mu cüa mt so cap us', to chilic dàng con han chê; chua cu the 
hoá Nghj quyt sat vói thirc tin cüa dja phucmg, co quan, don vj; hiu qua tO 
chirc thirc hin chua cao. Vic h9c tp và lam theo tu tu&ng, dio düc,phong 
each H ChI Minh cüa can b, dãng viên gãn v&i th%rc hin Nghj quyêt chisa 
dng b. Trách nhim nêu gixcing cña mt b phn can b, dàng viên chua tOt. 
Thirc hin t phê binh và phê bInh i không It noi cOn hInh thüc; tlnh trng nê 
nang, né tránh, ngi va chm cOn din ra nhiu fbi; mt so can b, dáng viên 
thiu tçr giác nh.n khuyt dim và trách nhim cá nhân. 

Chua th ch boa, cii th boa My dü, kjp thai mt s ni dung cüa Nghj 
quyt. Co ch kim soát quyn lic cüa ngithi có chirc, có quyên và chê tài xü l 
vi phm i môt s linh vTc china cii th& hiu qua thirc thi cOn thâp, nhât là trong 
quàn l), sr diing Mt dai, tài nguyen, khoáng san, ngân sách, tài san cOng, cô 
phn hoá doanh nghip nhà nrnrc... ChInh sách cãi each tiên hwng chm thrc 
hin theo lô trInh d ra. 

Các quy djnh v& cong tác can b china that dng b. Cong tác bào v chInh 
trj ni bô, nht là dánh giá và xt l van dé chinh trj hin nay cOn bat cap. Chat 
luçmg sinh boat  cüa khOng It chi b cOn han  chê, hInh thirc. Cong tác quàn 1, 
giáo d%lc, rèn 1uyn dang viên china ducc chü trpng dung mrc. Cong tác kim 
tra, giám sat china dng b i các cap. COng tác dâu tranh phOng, cMng tham 
nhüng, lang phi, tiêu circ i mt sO dja phuong, b, ngãnh china chuyên biên rO net. 

COng tác tng kt thirc tin, nghiên ciiru l lun china dáp 1rng yêu c.0 cüa 
tInh hInh myi. COng tác dào tao,  bOi dinäng l 1un chInh trj có m.t chm di 
mdi. COng tác giáo diic chInh trj, tin tinâng cho can b, dàng viên china thithng 
xuyên. Vic quãn l báo chI, xuât bàn, nhât là Internet, mng xã hi cOn lñng 
tang, thiêu chtt chë. Vic phát buy vai trO cüa nhân dan, Mtt tr.n To quc Vit 
Nam và các to chüc chInh trj - xã hi tham gia gop xây dmg Dáng, xây dmg 
chInh quyn china thu&ng xuyên; vic giám sat tu duorig, rèn luyn dao  due, li 
sOng cüa ngithi dung dâu, can b chü chOt và can b, dàng viên mt sO noi cOn 
thiêu quan tam. Mt sO dja phuong china chi dao  quyet lit dê giài quyt các 
diem "nóng", v11 vic phüc tp gay büc xác trong nhâri dan. 

Ban Chp hành Trung uong Dãng khng djnh, nhüng han ch& khuy& dim 
nêu trén có nguyen nhân khách quan và chü quan, nhung chü yu là nguyen 
nhân chü quan: (1) Nguyen nhân sâu xa, chü yu là mt b phn can b, dàng 
viên, can b lãnh dao,  quãn l china nhn thüc My dü, sau sic, toàn din v tm 
quan trong cüa cOng tác xây dirng, chinh dn Dàng; thiu tu duOng, rèn 1uyn, 
1p tru?mg tin tu6ng không vüng yang; mt s6 It sa vào chU nghia cá nhãn, Ich 
k, hep hOi, bj cam d bâi lçi ich 4t chit, thirc diing, tham vQng quyn hrc, coi 
thu&ng ki lut, k' cuong. (2) Mt s cp us', t chüc dáng, nguñ dung Mu 
chua dánh giá dung, china nhn din My dü muc d suy thoái, "tr din bin", 
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"tir chuyn hoá" tai  dja phuang, cci quan, dcm vj do mInh lãnh dao, quàn I; 
chua thrc sir gucing mu trong thirc hin Nghj quyt, chi.ra có bin pháp dü 

manh d lam chuyn bin thirc cht tInh hInh dja phuang, ca quan, don vi, 
con th%I dng, né tránh, trông chi vào sir chi do, huâng dn cüa cap trên. 
(3) Mt s c.p us', t chirc dàng chua thirc hin nghiêm các nguyen tAc, quy 
djiih cüa Dng, nhât là nguyen t.c tp trung dan chü, tr phê bInh và phê bInh; 
có ncii con mt doàn kt ni b, có biu hin ciic b, '1ci ich nhóm". Không It 
can b, dãng viên con th o, vô cam, chua thing than du tranh vi nhUng biu 
hin suy thoái, "tr diên biên", "tr chuyên hoá" trong ni bô. 

Ban Chap hành Trung uang Dàng cho rang, tir th?c tin thirc hin Nghi 
quyt, có th rñt ra 5 bài hQc kinh nghim sâu sc: (1) Vai trô lãnh dao, chi dao 
thu&ng xuyên, quyt 1it, kiên quyt, kiên trI cüa Ban Chp hành Trung uang 
Dàng, B5 ChInh trj, Ban Bi thu, các c.p u, t chirc dáng, nht là dng chi Tng 
BI thu và ngithi dung du các cp; sij doàn kêt thông nh.t trong toàn Dâng có 
nghia quyêt djnh d thirc hin th.ng lçii Nghj quyt. (2) Chi trwcrng dthig dn 
cia Nghj quyét së tgo thtctc sr thong nhát ye nhn thic, hành d5ng trong toàn 
Dàng, h thng chInh tn và nhân dan; dông thai, day mtnh tng kt thuc tin, 
nghiên cüu l 1un, cung cap kjp thii co si khoa h9c cho vic hoach dinh 
diRmg li, chü truong cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nhà nuóc. (3) Phái thá"m nhun 
sáu sc quan diem cong tác can b5 là nhim vy "then chOt" cia cong tác xáy 
c4tng Dáng, là nhán t quyêt djnh si thành bgi cta cách ming, tQLp trung xây 
dirng di ngü can b các cp, nhât là can b cap chiên luqc, ngir&i dung du co 

dü phm cht, nàng 1irc và uy tIn, ngang tAm nhim vii. (4) Xác dfnh  ding trQng 
tam, trQng diem sê tgo d3tphá trong thtc hin Nghj quyêt; kt hçp hài boa giüa 
"xây" và "chng", kiên quyt xü 1 nghiêm các truO'ng hqp suy thoái d tao sir 
chuyn bin rô net trong thrc hin Nghj quyt. (5,) Phái thicc sz phát huy dan 
chü, dica vào nhán dan d xáy c4rng,  chinh don Dáng. 

Ban Chap hành Trung uang Dàng thng nhAt dánh giá, thai gian ti, nhüng 
nguy co ma Dàng chi ra vn tn tai,  có mt cOn gay gät ho'n; tham nhüng, tiêu 
cue, suy thoái, "t%r din bin", "tir chuy&i boa" trong ni b, siI chng phá cüa 
các th 1irc thu djch cOn din bin phuc tap  dOi hOi các cAp u, t chüc dáng 
phài dac  bit coi tr9ng và day manh  toàn din cong tác xây dirng, chinh dn 
Dàng và h thng chInh trj. Trong do, en t.p trung iänh dao,  chi  dao  thuc hiên 
dng b các miic tiêu, nhim vii, giài pháp chñ yêu sau: 

1. Miic tiêu: Täiig ciRrng xây dirng, chinh dn Dãng, nâng cao näng luc 
lãnh dao,  nãng lirc cAm quyên, sue chin dâu cüa Dàng; xây dimg Dàng và he 
thng chInh trj that sir vftng yang y chInh trj, tu tung; thng nhAt cao v " chi, 
hành dng; trong sach ye do due, lôi song; ch.t chë ye th chuc; gAn bó mat 
thit vi nhân dan, dü sue lãnh dao  dua dat nuc ta vut qua mi kho khàn, 
ngày càng phát triên. Toàn Dàng và h thông chinh trj kiên quyt dAu tranh, 
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ngän ch,n, dy lñi, xü 1 nghiém can b, dàng viên suy thoái, "tr din bin", 
"tsr chuyn hoá", d%Ta vào nhân dan d xây dimg Dng và h thông chmnh trj 
trong sch, vitng mnh, gop phn xây dmg và báo v T quc, nâng cao nim 
tin cüa nhân dan di vôi Dâng, Nba nuâc, ch d xã hi chü nghia. 

2. Nhim vu và giãi pháp chü yêu 

Ban Chip barth Trung uong Dãng thng nht cao phài tin hành dng b 
và quyt 1it han nfta 4 nhóm nhim vi, giái pháp cüa Nghj quy& Trung uang 4 

khoá XII dã d ra; dng thai b sung nMn minh them 2 nhóm nhim viii, giãi 

pháp là: Xáy drng dc5i  ngü can ho các cá'p, nMt là cdp chién lircrc và ngithi 
thing du di phibn chdt, náng ltc và uy tin, ngang tm nhiém vu, Kiên quye't, 
kiên tn ddu tranh phông, chng tham nhüng, tiêu citc, xi l nghiêm can b5 sai 

phgm. Ni dung các nhóm nhim vi, giài pháp trén cri duçic cp nht, b sung 
dy dü, sâu sc han nUa nhung vn d mói ma thirc tin dt ra, gn vri Nghj 
quyt Di hi XIII cüa Dàng, th chirc dçit sinh hoat  chInh trj sâu rng d dáp 
üng yêu cu d.y mnh, nâng cao cht luçmg cong tác xây dirng, chinh dn Dàng 
trong tlnh hInh mri nhu sau: 

(1) Xây drng, chinh dn Dàng phài gn vó'i xây drng h thng chmnh trj, 
phm vi thirc hin không chi di vâi t chüc dâng, can b, dàng viên ma con là 
cà các ca quan nba nuôc và di ngü cong chc, viên chüc Mt trn T quc, các 
t chüc chInh trj - xâ hi và thành viên, doàn viên, hi viên cüa các t chüc nay. 

(2) Nhn din rO han, dy dü han và có h thng các biu hin suy thoái v 
tu tithng chInh trj, dao  dirc, 1i sng, biu hin "tr din bin", "tçr chuyn hoá" 
trong ni b phü hçp vâi tInh hInh, b& cánh mâi. 

(3) Bào dam hài hoà giüa "xây" và "chng"; xây là nhim vii ca bàn, chin 
lugc, lâu dài; ching là thim v1,i quan trçng, c.p bach. 

(4) Không chi ng chn, dy 1'ài ma phài chü dng tin công, du tranh, 
kiên quyt xir l nghiêm t chüc, Ca nhãn CO biu hin suy thoái, "tir din bin", 
utir  chuyn boa". 

(5) Kh&ng djrih phOng, chng tham nhüng gän lien vii phOng, chng tiêu 
circ vi ni dung chInh là phOng, chng suy thoái v tu ti.rOng chInh trj, do dire, 
lôi song. 

(6) Tang cung trách nhim nêu guoTlg cüa can b, dàng viên, nhât là 
ngithi dirng d.u, can b lánh dao,  quàn 1, can b chirc vii. càng cao càng phài 
guang m.u; kiên quyt chng chü nghia Ca nhãn, nêu cao thirc ttr giác, tu 
du&ig, rèn 1uyn cira can b, dâng viên; dê cao tinh thn ttr phê bIrth và phê bIrih. 
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Ban Chip hành Trung ucmg Dãng thng nht cn tp trung thirc hin các 
nhóm nhiêm v1i, giâi pháp chi yu sau day: 

2.1. Tiê'p 4c dôi mói, nâng cao cht1 lu'çtng cong tác chmnh In, 1w tithng, 
4rplzê bInh Va phê bInh 

Ma dçrt sinh hoat chInh trj sáu rang  d quán trit sâu sc Kt lun cüa Ban 
Chtp hành Trung ucmg Dàng v tip tçtc dy manh, tao brnc dt phá mcii trong 
thirc hin Nghj quyt Trung ucrng 4, kh.ng djnh trách nhim, quyt tam mói cüa 
tüng cp us', t chirc dàng, cüa mi can b, dàng viên, nh.t là nguôi dung du, 
can b lãnh dto, quàn l các cp. 

Ddy mgnh cong tác nghiên ci'ru l luan,  tdng két thy'c tién cong cuôc di 
mi cUa Dng dê tip tiic 4n ding và phát triên sang tio chi nghia Mac Lenin, 
hr trnng H Chi Minh phñ hçp vii thirc tiên Vit Nam. Di mi can bàn, toàn 
din và nâng cao cht 1crçmg cong tác dào tao,  bôi duo!ng 1 14n chmnh tn; quy 
djnh cii th tiêu chun, di lirclng và phân cap dào tao  1 luân chinh trj. Thung 
xuyen cap nht kin thüc mi v l lun, k näng länh dao, quán l cho di 
ngü can b, trirâc h& là can b cp chin 1uçc, can b länh dao, quán 1 cac cp. 

Tio sir chuyn bié'n tIch crc v nh42n thvc và hành dóng trong vic thc 
hin Chi thf s O5-CT/TWv "Day manh  h9c tp và lam theo tu tuó'ng, dao  dt'rc, 
phong cách H Chi Minh" gn vi thirc hin Nghj quyt Trung rnmg 4; chü 
trng vic nêu guang và ulàm  theo" Bác bang vic lam c1i the, thit thirc, phñ 
hgp chiirc trách, nhim vi,i ducic giao, gop phân tao  sir lan toá manh  m trong 
xã hi. 

Tang czthng frách nhim và s chi c45ng  cia Ban Clii dgo báo v nn tang 
tw tzthng cza Dáng, dáu tranh phán Mc các quan diem sai trái, thi djch các 
cá'p, các co' quan chuc näng, báo chI, can b, dàng viên và nhân dan trong vic 
báo v nn tang ttr tuáng cüa Dàng, du tranh, phàn bác trirc din, sAc ben, hiêu 
qua viii các quan diem sai trái cüa các the l%rc thu djch, phán dng, phn tCr bAt 
man, co' hi chinh frj. Thixèng xuyên djnh huâng hoat  dng cüa các cc quan báo 
chI, xuAt bàn; quàn l cht chë thông tin trên Internet, mng xã hôi; xu i 

nghiêm di vth co' quan báo chI, phóng viên dãng tài thông tin chua duçc xác 
minh, kim chüng, không có cci s, can cu, gay ánh hu&ng không t& dn du 
luân xä hôi. 

Tiêo tyc di mó'i cong tác giOo dyc chInh trf,  tit tirOi'zg cüa cAp u, chi ho 
di vi can b, dãng vien. Nâng cao suc chin dâu, chat krcing sinh hoat chi bô, 
dãng b, sinh hoat  cAp us', chAt luçmg kiêm diem và gçii kiêm dim, nhAt là di 
vài can b, dãng viên có biu hin suy thoái, 'ttçr diên bin", "tr chuyn hoá". 
Chü dng näm chäc tInh hInh, dir báo dung, djnh hthng chinh xác, xu 1 dung 
dn, kjp thi các vAn d tu twing trong Dàng và xã hi. 
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Nâng cao nhn thic, trách nhim, tir giác hành dóng cia ngithi dzng &u, 
can ho lãnh dgo, quOn l và môi can b, dg viên trong vice nhn din các biêu 
hin suy thoái, "tsr din bin", "tir chuyn boa". Nghiên clru, hulmg dn each thüc 
nh.n din các biu hin, bin pháp phông ngi'ra, khc ph%lc, dy lüi tInh trng 
suy thoái, "tir din bin", "tir chuyn hoá" trong ni b phü hçp vâi trng di 
tuqng dàng viên. 

T2p trung xây dtng Dáng v dgo di'c, nghiên clru, hoàn thin chun mirc 
do düc each m.ng cüa can b, dâng viên, lam cho mi can b, dàng viên, nht 
là ngri dung du, can b lãnh do, quãn l nhn thlrc sâu sc hon trách nhim 
cüa minh tnrâc Dàng, truóc nhân dan; không bj cam d bâi quyn hrc, 4t chit; 
giü gin li sang trong sang, lanh mnh, dt lgi ich ehung, lqi Ich quc gia, dan 
toe len trên lai Ich Ca nhân. 

Tang cw&ng trách nhim nêu gi.rcfng cña can b lãnh dao, quãn l, ngithi 
dung du và can b, dâng viên, yêu cu can b chlrc vi1 càng cao phài càng 
guong mu. C.p trên và ngu?i dlmg d.0 phái thirc s11 lam guang cho cp dithi 
và nhân dan trong tu duong, rèn 1uyn phtm cht, do due, li sng. Mi can 
b, dâng viên phài nêu cao thlrc tr giác tu dumg, rèn luyn dao  dIre, tinh th.n 
phê binh và tr phê bInh trong ni b, có bin pháp dê phông ngira và khc phic 
khuyt dim, hn ch; kiên quyt khc phiic tlnh trng n nang, né tránh, ngi 
va chm, "di hoà, vi qu", chay theo thành tIch, don giàn, hInh thlrc trong kim 
diem tir phê bInh và phé bInh. 

K/p thai phát hién, bku dwcrng, khen thzthng, nhân rt5ng nhüng mô hInh, 
din hInh t&, có hành dng nêu guong, to sIre lan toà trong Dàng và xã hOi. 
Phát buy vai trô giám sat cña Mt trn To quôc, các to chlrc chInh trj - xã hôi, co 
quan báo chI v thirc hin trách nhim nêu giiang cIra can b, dãng viên. 

2.2. Tip trung xây drng d3i ngü can b?3  các cip, nht là cép chkn lwic 
và ngwôi dáiig dâu 

Thy'c hin nghiêm nguyen tc Bang thing nhát lãnh dQo cOng tac can b3 
và quán l•j d5i ngü can b, cong tác can b phài thirc 5ir là khâu then cht trong 
cong tac xây dirng Dàng; xây dirng di ngü can b các cp, nMt là can b c.p 
chin hrqc dU phm cht, näig lirc và uy tin ngang tm nhim v1i dáp 1mg yêu 
cu cIra giai doan  mri. 

Nâng cao chit luçrng di ngü can b các cp, nht là can b cp chin luGc, 
ngithi dlrng dtu. Xây drng dOi  ngü can b chuyên nghip, cht luqng cao, co 
CU, s luçmg hçp l, có khâ näng lam vic trong môi tnthng quc t gn vi vi 
trI viêc lam, chIrc danh lärih dao  theo các nhóm: Can b chin luçc; can bO lãnh 
do, quãn l Ir Trung uong, dja phuong; can b lãnh do, chi buy quân dOi, cOng 
an; can b khoa h9c, chuyên gia; can b quãn l doanh nghip nhà nuc; can bO 
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nü, can b tré, can b d5n tc thiu s. Kjp thai bi duô'ng nhüng vn d mi v 
I 1u.n, kin thirc, k5' näng quàn trj, kinh nghim xir 1 tInh huéng trong thirc 
tin cho di ngü can b lãnh do, quãn 1. 

Thrc hin nghiêm nguyen tc cia Dáng trong cong tác can b5, nhá't là 
nguyen tc tp trung dan c/ui; kt hçrp chat chê trách nhim cña ngithi dñng du 
vri cp uS', t chirc dâng, tp• th lãnh do cüa cc quan, don vj; bào dam dung 
quy trInh, quy dnh, cong tam, khách quan, chat chë, thin tr9ng trong trng khâu 
cüa cong tác can b, không d l9t nguii không dñ tiêu chun, diu kiên, có biu 
hin cci hi chInh trj, tham v9ng quyn 1irc vào di ngü can b lãnh dao, quán iS' 
các cp; kjp thyi thm tra, xác minh, kt 1un tiêu chu.n chInh trj cüa can bô. 
Kiên quyt phông, chng biu hin be phái, "igi ich nhóm" và lqi ditng Internet, 
mng xä hi d xuyên t.c sir that, kIch dng, gay ri, chia rë lam m.t doàn kt 
niib. 

Thirc hin chü tnrcmg thI dim mt s mô hInh: Ngithi dung du gii thiu 
vi c.p có thm quyn d bu cü, b nhim cp phó; bI thu cp u5r gii thiu d 
bu uS' viên thi.thng viii và chju trách nhim v vic gii thiu; giao quyn cho 
ngui dung du b nhim, min nhim di vri cp tru&ng cp dui tnxc tip và 
chju trách nhim v quyt dinh cüa mInh. 

Di mi co ch dánh giá can b bào dam xuyên su&, lien tic, da chiu, có 
tiêu chI, thông qua san ph.m ciii th& ch.t luçmg, hiu qua thirc hiên chirc trách, 
nhim vii duqc giao. G.n dánh giá cá nhân vi tp the, kt qua thirc hiên nhiêm 
vii cüa dja phucing, co quan, don vj. Kjp thôi mien nhim, cho lit chiirc, thay th 
can b náng 1iic han ch& uy tin thp, sai phm không ch ht nhim k5', ht thi 
han b nhim, ht tui cOng tác. 

Xáy dmg co' chèphát hiên, lra chQn, trQng dung nhán tài, can ho có nãng 
lzrc no2i trói, can b tré d dào tao,  b sung can b giOi cho Dãng. Di mi co 
ch, chinh sách tao  dng lrc cho can b ph.n du, rèn 1uyn, toàn tam, toàn S' vi 
cong vic, nht là chinh sách tin luong, khen thung, dào tao,  tuyn dung, b 
nhim...; co ch& chInh sach di vi mt so chuc danh can b länh dao, quàn iS' 
trong các co quan cO vj trI tr9ng yu cüa h thng chinh trj. 

Di m&i cong tác quy hoçwh can b5 ldnh dgo, quàn l các c4p nhiêm k5' 
2025 - 2030 và thim k5' tip theo, bào dam tInh k thira, n dinh, di mi và 
phát triên, nâng cao chat lucmg, có s luçmg, co c.0 hçip iS', bâo dam su 1nh. dao 
toàn din cña Dang. Tip tue dôi m&i cOng the 1un chuyn can b lãnh do, 
quán iS' cac dip, bào dam sir can di, hài hoà giüa luân chuyn can bô vói phát 
trin ngun can b tai  ch; khC phiic tInh trng khép kin trong cOng tác can b. 
Tip tic thirc hin có hiu qua chü truong bô tn chuc danh lanE dao  chU ehM 
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không phái là ngithi dja phucing. Dy manh  phn c.p, phân quyn v cong tác 
can b; dng thai, thithng xuyên kim tra, giám sat, chân chinh, xir 1 kjp thvi 
sai pham trong cOng tác can b. 

2.3. T(ip trung hoàn thin ccr cM chIn/i sack 

Tip tic rà soát, sira di, ban hnh m(ii, hoàn thin ca ch, chInh sách 

nhm tao  dng hrc phn du, xây dmg di ngü can b các cp dáp 1rng yêu câu 
cüa giai doan mài, dng thai, sit ch,t k lut, k cuang trong cong tác can bi, 
cOng tác quãn 1 can b. 

Tp trung tha dói, hoàn thin các cc ché: Cong khai, minh bach  tiêu 
chun, quy trmnh, thu tijc, h sc nhân sir; dánh giá, quy hoach,  luân chuyên, bO 
nhim, gi1i thiu can b irng cü, mien nhim, tü chüc; phân cp quàn l can bô, 
có CG ch quàn 1 phü hcp di vái can b, dàng viên lam vic trong 11th virc d.c 
thü, can b, dãng viên di nghiên ciru, hçc tip, lao dng, cong tác nrnc ngoài; 
cOng tác bào v chInh trj ni b; kim soát quyn 1irc, chng chy chirc, chy 
quyn. Kjp thii ban hành van bàn pháp lut phü hçp, dOng b nhãm the chê chü 
truang cña Dàng v cOng tác can b và quân l can b. 

Tié'p tuc rà soát, tha ddi, bd sung ccl ch chInh sách thijc hin Nghj quyt 
Trung uong 4; tp trung kiêm tra, giám sat, kiêm soát vic thirc thi quy&n 11rc 
cüa ngui có chuc có quy&n; phãn djth rö thm quyn, trách thim tp th& Ca 
nhân trong thrc hin chirc trách, thim vii duçic giao. Kiên quyt sang 19c, xu l 

can b, dàng viên lam vic kern hiu qua, khOng hoàn thành thim v11, thiu tu 
duöiig, rèn luyn phtm cht dao  due; có ch tài xi l nghiêm hàth vi vi phm. 

Nghiên cju, ban hành các cc ch quy djnh v: Thrn quyn, trách thiêm 
cña ngithi dirng du trong Cong tác can b và quãn l can b; xi 1 tp th, cá 
than suy thoái nghiêm trpng v lit tuóng chInh trj, dao  dirc, li sng, có 1ôi nói, 
vic lam biu hin "tr din bin", "tr chuyn hoá"; CG ch bào v, khuyn khIch 
nhân dan phãn áth, th giác và tIch circ du tranh phông, cMng suy thoái, "tu 
din bin", "tir chuyn hoá" trong can b, dãng viên; thãm do du lun xä hi và 
dáth giá sit hài lông cüa ngthi dan; dy math  cái each hành chinh trong Dàng; 
thrn quyn tam  dInh chi cong tác cüa ngithi dung d.0 dM vi can b cp duo'i 
d kim tra khi có du hiu vi pham; quan l vic 1p và sir diing trang thông tin 
din lit cá than cüa can b, dang viên trên Internet, mng xã hi. 

Xdy dng và thtc hin có hiu qua các chInh sách tao diu kin cho can bô 
th1rc hin chuc trách, thim vi duqc giao cO hiu qua, toàn tam, toàn vâi cong 
vic: Chü trucmg khuyn khIch và bâo v can b näng dng, sang tao  vi lçi ich 
chung; cái each chith sach tin luang, khen thuàng gn vri vi trI vic lam, chüc 
danh, chüc vii, hiu qua cong tác, diêu kin phát trin kinh t - xã hôi và ngun 
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hrc cüa dt nithc. Dng thô'i, có chInh sách tr9ng diing, phát triên vâo vi trI lãnh 
dao, quàn 1 di viii can b có bàn li'nh, näng 1irc mM tri; khuyn khIch can bô 
lam vic trong linh vrc, dja bn dac  thü, phüc tap, trçng yu. 

Ti4' tyc rà soát, bd sung và hoàn thin pháp luat ye các lirih virc quan 
tr9ng trong phát trin kinh t - xã hi, nht là các quy djnh v kim soát quyn 
lirc, trách nhim giái trInh trong quán l, sfr diing dt dai, tài nguyen, khoáng 
san, ngân sách, tài san công, vn du tr công, c phtn hoá doanh nghip nhà 
nu&c... nh.m phông ngüa, du tranh, ngän chn có hiu qua tInh trng tham 
ithüng, lang phi, tiêu circ. 

2.4. Tang cw&ng cong tác kkm ira, giám sat, kj luçit thing 

Tip tic xây dirng, hoàn thin các quy dnh, quy ch thm giU nghiêm k' 
luât, k' cixo'ng, nâng cao cht luçing, hiu 1irc, hiu qua cong tác kim tra, giám 
sat. T.p trung kim tra, giám sat t chirc dáng, ng11i dirng dâu, can bô chU ch& 
i nhUng linh vrc, dja bàn, vj tn cong tác d xày ra vi phm, linh v1rc d xáy ra 

tham nhflng, tiêu circ, nhix: T chüc can b, quàn l sir dicing dt dai, tài nguyen, 
tài chinh, tài san cOng, dtu tu cOng...; tQtp trung giái quyt düt dim nhu'ng vi 
viêc tn d9ng, kéo dài, ni cm, büc xñc, du lun can b, dàng viên và nhân dan 
quan tam. 

Tang cung giám sat chuyên d thirc hin Nghj quyt Trung ucmg 4 di 
vi các t chüc, Ca nhân có biêu hin suy thoái ye tu tir&ng chInh trj, do due, 
1i sang; có ku nói, vic lam biu hin "tir din bin", "tir chuyn hoá" d ngãn 
ch.n hr xa, giài quyt hr sóm, không d vi phm nhö tich tii thành sai pham Rrn. 
Chi tr9ng kim tra, giám sat vic tir phê bInh và phê bmnh, th1xc hin trách 
nhim nêu gucmg và vic khãc phiic khuyêt diem cña tQtp the, ca nhân. 

Kiên quy& d.0 tranh, xü l nghiêm nhUng can b, dàng viên có dông co 

sai trái, tLx tu&ng cc b, be phái, "lçui ich nhóm", suy thoái v tu tu1ng chinh tn, 

do dirc, li sang, có biu hin "tçr din bin", "tir chuyn hoá", vi phm nhung 

diu dàng viên không duqc lam ngay tai  ca sO', chi b; không d s1r vic kéo dài, 

né tránh, "dun d.y" len cp trên. 

2.5. Kiên quylt, kiên trI d1u tranh phbng, chng tham nhung, lieu cite; 
xtr 1j nghiêm can b?3  viphim 

Nâng cao nhn thuc, trách nhim cp uST, t chuc dàng, can b, dáng viên 
di vO'i cong tác phOng, chông tham nhüng, tiêu crc; chü tr9ng quail triêt nôi 
dung tiêu c1rc dixçuc bô sung trong cong tác phOng, chông tham nhüng, tiêu cue. 
Tip tic rà soát, süa dôi, bO sung, hoàn thin h thông pháp lut ye cong tác 
phOng, chông tham nhüng, tiêu circ; xây dirng co' chê kiêm soát quyên luc trong 
cOng tác kim tra, thanh tra, kiêm toán, diêu tra, tnuy tO, xét xir. 
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Kiên quyt du tranh, ngän chtn, dy lüi tham nhüng, lang phi, tiéu circ véi 
quyt tam chinh trj cao hon, hãnh dng mnh me và hiu qua hon. Day mnh, 
nâng cao hiu qua cong tác phát hin, xir 1 tham nhüng, tiéu crc ti dja 
phuang, Co si; xü 12 nghiêm minh, kjp thii, không có vüng cam, không có 
ngoi 1 nhüng hành vi tham nhuing, 1ng phi, tiêu circ và bao che, dung tttng, 
tip tay cho tham nhflng, lang phi, tiêu circ. 

Dy nhanh tin d xác minh, diu tra, truy t xét xir các vi1 an, xir l các 
vit vic lien quan dn tham nhüng kinh t nghiêm tr9ng, phüc t.p, du lu.n xã 
hi quan tam, nh.t là nhUng v11 an, vii vic do Ban Chi dao  Trung uo'ng ye 
phông, chng tham nhüng, tiêu c1rc theo dOi, chi dao.  Cong tác thanh tra, kiêm 
toán phài tp trung vào nhüng linh virc d phát sinh tham nhüng, tiêu crc; kjp 
thai chuyn co quan diu tra xü l các hành vi có dâu hiu teii  phm. Chü tr9ng 
phông, chng tham nhUng, lang phi, tiêu circ ngay trong co quan phông, chông 
tham nhüng; ngan ch.n, xü 1 nghiêm tlnh trng nhüng nhiu, tiêu cixc, gay 
phin ha cho ngrn1i dan, doanh nghip trong qua trInh giãi quyêt cong vic. 

Phát huy vai trô cüa co quan báo clii trong dâu tranh phông, chng suy 
thoái tu tixâng chinh trj, dao  dirc, li sng, "tçr din bin", "tsr chuyên hoá". Nêu 
cao trách nhim nguYi diirng du trong cong tác dâu tranh phOng, chông tham 
nhüng, lang phi, tiêu crc; thirc hin nghiêm các quy djnh cong khai, minh bach 
v quy hoach,  k  hoach  sü dng dt, djnh giá dat, dâu thâu hra ch9n nhà thu, 
kê khai, xác minh tài san, quãn l vOn dâu tu cOng, tàisán cOng... US'  ban kiêm 
tra các cap thung xuyên kiêm soát tài san, thu nhp cüa can b theo phân cap, 
thm quyn quãn iS'; kjp thai phát hin, ehân chinh, xir lS' khuyOt diem, vi phm. 

2.6. Phát huy vai Ira, Irách nhim cüa các co' quan dan cü Mt trin To 
quc Vit Nam, các to chic chmnh trj - xã h3i và nhân dan 

Tiê'p tc náng cao cMt lircing, hiu qua hogt d3ng giám sat cia Qudc h5i 
và H5i dông nhán dan các cap; giám sat và phán bin xã hi cüa Mt trn T 
quOc Vit Nam và các tO chüc chInh trj - xã hOi;  phát huy vai trô giám sat cüa 
nhãn dan; gop phân dâu tranh ngan chn, day lüi tInh trng suy thoái, "tu din 
biên", "tir chuyên hoá" trong ni b, dâu tranh phông, chOng tham nhüng, lang 
phi, tiêu c1rc. 

Di mdi, nâng cao hiu qua cong tác dan v.n cüa h thng chInh trj, nht là 
cong tác dan vn chInh quyên các cap. Tao  buc chuyên biên thirc cht hon 
trong giám sat cüa nhân dan dOi vi vic tu duâng, rèn luyn, dao  düc, ii séng 
cüa ngui dirng dâu, can b chü chOt và can b, dãng viên. Tip tiic rà soát, b 
sung co chê "Dta vào nhdn dan dé xáy dyiig Dáng, h thong chjnh tr/ trong 
sach, ving mgnh ". Trong bO nhim, giâi thiu can b lrng cü, khi có du lun 
cüa nhân dan thi cap u5' dâng phái hang nghe, xem xét, xü lS'. Co co ch, tao 
diêu kin thun 1?i  cho nhân dan trirc tiêp phan ánh, gop S' vfii cp uS' dãng v 
cOng tác can b. 
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Ngithi dirng d.0 c.p us', chinh quyn các cp phâi thirc hin nghiêm quy 
dh tiép dan cüa Bang, Nba nithc, kjp thai chi dao  giái quyt các vn d nhân 
dan phàn ánh, birc xüc lien quan den can b, dàng viên. Quy dinh rö trách 
n}iim cüa nguài dirng dâu trong vic chi d.o giái quyêt, xi 1 can bô, dâng viên 
có biu hin suy thoái, "tir diên bin", "tsr chuyên boa" do nhân dan phát hién, 
phãn ánh. T.p trung chi dao  xr l dirt diem dan, thu khiu nai,  t cáo cüa nhan 
dan, các vii vic nghiêm tr9ng, gay birc xüc trong xã hi, gop phân cüng Co và 
nâng cao niêm tin cña nhân dan dôi vyi Bang và chInh quyên. 

Ban Chap hành Trung ucing Bang giao cho B ChInh trj, can cir kin 
thào lun cña Ban Chap hành Trung ucvng Bang, Báo cáo tiêp thu, giãi trInh cüa 
B ChInh trj dê bô sung, hoàn chinh Kêt lun vâ chi dto vic ban hành, t chirc 
thuc hin. 

III- VIE QUY BiIH  NIJfJNG BLU BANG YIIEN KHONG nilqc LAM 

Ban Ch.p hành Trung uang Bang thng nh.t nh.n djnh, qua 10 11am thuc 
hin Quy djnh s 47-QD/TW, ngày 01/11/2011 cüa Ban Chp hành Trung uang 
Bang khoá XI ye nhüng diêu dàng viên không duçic lam dã gop phtn khc ph1ic 
kjp thai nhung han  ch, yu kern trong thirc hin Cuang linh chInh trj, Diu lê 
Dãng, nghj quyêt, chi thj, quy dljnh cüa Dáng, Hiên pháp và chInh sách, pháp 
lut cüa Nhà nuôc; dáp i1ng yêu ctu quàn l, giáo diic, rèn 1uyn, tu duOiig 
phrn cht dao  due, 1i sng, trách nhim nêu gucing cüa dáng viên; chn chinh 
tác phong, l li lam vic; ngän chn tInh trng suy thoái ye tu tithng chInh trj, 
dao düc, li sng, nhttng biu hin "tçx din bin", "t1r chuyn hoá". Quy dinh là 
can cir, ca s quan tr9ng dê kiêm tra, giám sat, xem xét, xr l các vi phm cüa 
can b, dãng viên vi pham, tao  sir chuyên biên ye nhn thic và hành dông cüa 
can b, dàng vien trong thñ gian qua. 

Ban Ch.p hành Trung uo'ng Bang dã thng nhât rt cao c.n thit phài ban 
hành Quy djnh mcii thay th Quy djnh so 47 cüa Ban Chap hành Trung uang 
Bang khoá XI âê dáp rng yêu cu nhim vii cña cong tác xây dung, chinh dn 
Bang trong tInh hInh mri theo tinh thn Nghj quyt Bai  hi XII, XIII cüa Bang; 
báo dam dng b, thng nhât vài các nghj quyêt, quy djnh cüa Bang, ehInh 
sách, pháp lut cüa Nba nuc dã ban hành trong thi gian qua, nh.t là các nghi 
quyt Trung uang 4 khoá XI, XII, Kt 1un cüa Trung uang khoá XIII v xay 
dirng, chinh dn Bang, v phOng, chông tham nhüng, tiêu cuc; cap nhât nhng 
vn d phát sinh mi d.t ra trong thiic tin to chuc thirc hin, dc biët là biu 
hiên suy thoái tu tu&ng chinh trj, dao  duc, lOi sOng, tieu circ cüa can bô, dâng viên. 

Dir thào Quy djnh mi giU nguyen 19 Diêu nhu Quy djnh trithc, k thua 
Ca ban nhüng ni dung cOn phU hcip, b sung mt so ni dung rnài cho phñ 
hçrp. Ni dung sua dôi, bô sung là nhüng van dé cot lOi quan trong ye rèn 
1uyn tu tung chInh trj, phm cht dao  due, lôi sOng cüa can b, dáng viên theo 
tinh thin Nghj quyêt Di hi XII, XIII cüa Dàng, cüa Hiên pháp näm 2013; 



30 
nhüng ni dung mâi trong các nghj quyt, chi thj, kt 1un, quy djnh cüa Bang, 
chinh sách, pháp luQtt cüa Nhà nuâc dã ban hành trong thii gian qua, nhât là các 
nghi quyt Trung uong 4 khoá XI, XII, Kt lun cüa Trung ucmg khoá XIII ye 
xay dirng, chinh dn Dâng, v phông, chng tham nhQng, tiêu circ. 

Ban Chp hành Trung ucmg Bang thng nht cho ring, Quy djnh có tInh 
pháp quy cao, ni dung thng quy djrih phãi ht süc c1i th& chit chë, chInh xác, 
rO ni ham, rö hãnh vi, d hiu, d nM, d thrc hin, d kim tra, giám sat và 
xi l khi dáng viên vi phm. 

Ban Chap hành Trung ucmg Dàng giao B ChInh trj, can cü kin thào 
lun cüa Ban Chip hành Trung ucmg Bang, Báo cáo tip thu, giài trInh cüa B 
ChInh trj dé b sung, hoàn chinh Quy djnh và chi do vic ban hnh, t chirc 
thirc hiên. 

IV- Ban Chip hành Trung uong Bang dã cho kin, thông qua báo cáo 
nhftng cong vic quan tr9ng B ChInh frj dä giài quyêt tr sau Hi nghj Trung 
ucrng 3 dn HEi nghj Trung ung 4 và các nhim vi1 trçng tam tü' Hi nghj 
Trung uo'ng 4 dn Hi nghj Trung ircmg 5. 

Ban Chp hành Trung uong Dàng kêu gçi toàn Bang, toàn dan, toàn quân 
tang cithng doàn kt, tMng nht chI và hành dng, n hrc phn du, vuçit qua 
khó khän, thách thirc, thirc hin Co hiu qua các Nghj quyt, Kt 1un, Quy dinh 
cüa HOi  nghj ln thir tu Ban Chap hành Trung uong Bang khoá XIII, các nhim 
v1i phông, cMng djch Covid- 19 và phát frin kinh tê - xä hi, bào v vUng chc 
dc lap, chü quyn lãnh th và an ninh quc gia, gop phân thirc hin thng lçii 
Nghj quyt Bti hi dai  biu toàn quc lan thu XIII cüa Bang. 
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