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BIEU TOAN QUOC DANG CQNG SAN WET NAM  
xJll

Ha Nçi, ngày 01 tháng 02 nám 2021 

NGH! QUYET 
DJ HOT  DI BIEU TOAN QUOC LAN THI1J XIII 

Dai hi  dai  biu toàn quc 1n thu XIII Dáng Cong san Vit Nam hçp tir 
ngày 25/01/2021 dn ngày 01/02/2021, ti Thu do Ha Ni, sau khi tháo lun các 
van kin do Ban Chp hành Trung izong Dàng khoá XII trInh, 

QUYET NGH! 

I- Tan thành nhung ni dung co bàn ye dánh giá kt qua th1rc hin Nghi 
quyt Dai  hi XII và dánh giá chung v 10 nãm thirc hin Cumig linh xay dirng 
dt nithc trong thôi k' qua d len chñ nghia xã hi nãm 1991 (b sung, phát 
trin näm 2011), 10 nãm thrc hin Chin lucic phát trin kinh t - xa hôi 
2011 - 2020, 30 nãm thirc hin Cucmg linh 1991, 35 nãm thirc hin cong cuc 
di mâi; djnh huó'ng phát trin và phiwng hithng, nhim viii phát trin dt nràc 
trong th?yi gian tâi nêu trong các van kin cUa Ban Chip hành Trung icmg 
Dãng khoá XII trInh Dai  hi. Cii the là: 

1. Kt qua th,rc hin Nghj quyt Di hi XII 

Trong nhim k' D.i hi XII, nm bt thu.n igi, th&i co', vut qua khó 
khän, thách thuc, nhAt là tác dng nng n cüa cuc khüng hoàng, suy thoái kinh 
t toàn cu do dai  djch Covid- 19; toàn Dàng, toàn dan, toàn quân dã doàn kit, 
chung süc, dng lông n 11rc ph.n d.u, thirc hin thng lqi các miic tiêu, nhim 
v1i, dt dugc nhiu thành tiru rt quan tr9ng, khá toàn din, tao  nhiu du .n ni 
bit. Kinh t vi mô n djnh, lm phát duqc kim soát, tang trithng duo'c duy trI a 
müc khá cao; tMm 1irc, quy mô và suc cnh tranh cüa nn kinh t duçc nang len. 
Các linh virc xã hi, môi trtxô'ng có nhiu tin b. Dii sng nhân dan duçc cái 
thin dáng k. Cong tác xây d%rng, chinh dn Dãng và xây drng h thng chInh 
trj ducic dc bit chü trçng, trin khai toàn din, dng b, hiu qua. Cong tác 
kim tra, giám sat, k' lu.t và du tranh phông, chng tham nhüng, lang phi, tiêu 
circ chuyn bin mnh me, Co buâc dt phá gn kt chat chê giUa "xây" a 
"chng", có hiu qua, ngày càng di vào chiêu sâu. Nhà nu&c pháp quyn xã hôi 
chU nghia Vit Nam không ngmg duqc cüng cô vitng mmnh. Cong tác lãnh dao 
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cüa Dng vói Nhà nuâc, Mt trn To quôc Vit Nam và các to chüc chinh frj - xã 
hi duçic tang cithng, m6i quan h phi hqp ngày càng ch.t chë, dng b. 
ChInh trj - xä hi n djnh; qu& phông, an ninh không ngrng duqc cüng c, 
kiên quyt, kiên trI giü vüng dc 1.p, chU quyn, thng nht và toàn vn lãnh 
th, lçii Ich qu& gia, dan tc; quan h di ngoai và hi nhp qu& t ngày càrig 
sâu rng và hiu qua; vj th, uy tIn cüa Vit Nam trên truô'ng quôc tê dirqc nâng 
cao. Dc bit, trong näm 2020, dai  djch Covid-19 gay ra nhiu thit hi v kinh 
t - xã hi, song nhô phát huy dixqc süc manh dai doàn kêt toãn dan tc, sr uu 
vit cüa ch d xã hi chü nghia, sl:r tham gia dng b, quyt lit cüa cà h 
thng chInh trj duOi sr lãnh dao  dung d&n cüa Dâng, sir dng lông üng h cüa 
nhân dan, d.t nuc ta dã ttrng brnc kim soát có hiu qua di djch Covid-19; 
tIrng bithc phic hi san xut, kinh doanh và các boat  dng kinh t - xa hi; on 
djnh diii sang than dan; gop phn cüng c& thng cuô'ng nim tin cüa nhân dan 
di vài Dãng, Nba nuc và ch d xã hi chü nghTa; khng djnh bàn 11th, chI, 
truyn thng t& dçp cüa nhãn dan ta, dan tc ta. 

Nhüng thành tiru dat  duqc 5 näm qua là kt tinh sIrc sang tao  cüa qua 
trInh phn d.0 lien tic, bn bi cüa toàn Dàng, toãn dan và toàn quân ta qua 
thiu nhim k' dai  hi, gop phn tao  nên nMng thành tiru to 1&n, có nghia 
ljch 51r cüa nuâc ta qua 35 11am di môi. Dat  dugc nhUng thành tru nêu trên có 
nhiu nguyen nhãn, nhung nguyen nhân bao trüm và quan trçng nht là s1r doàn 

kt, thng nht, si,r lãnh dao,  chi  dao  ding dn, kjp thi, có hiu qua cüa Ban 
Chip hành Trung uo'ng, B ChInh trj, Ban BI thu và các cp u dang trong vic 
trin khai thirc hin toãn din, dng b Nghj quy& Dai  hi 1.n thu XII, giài quyt 
kjp thôi, có hiu qua nhiu vn d mri nay sinh trong thrc tin; 51r quán l, 
diu hành quyt lit cüa ChInh phü và chInh quy&n các c.p; sir n hrc di m&i 
ni dung và phuGng thüc hot dng cüa Quc hi và Hi dng nhân dan các 
cp; sir tham gia tIch circ và có hiu qua cüa Mt trn T qu& và các t chüc 
chInh trj - xa hi; sir phi hçip dng b cüa cá h thng chInh tn; sir n lrc cüa 
di ngü can b, dãng viên; tinh th.n lao dng tIch cçrc, cn Cu, sang tao,  trách 
nhim cüa cong dng doanh nghip và các t.ng lap nhan dan; s1r üng h cüa ban 
be quc t. 

Ben canh  nhUng thành flru dat  duqc, vic hoàn thin th ch& di m&i mô 
hInh tang truô'ng, Co cu 'ai  nn kinh t, cong nghip boa, hin dai boa con 
chm, chua tao  &rqc chuyn bin can bàn; nang suit, chit 1uçng, hiu qua va 

süc canh tranh cüa nn kinh t chua cao. Giáo dic và dào tao,  khoa h9c Va cong 
ngb chua tr& thành dng l%rc then cht thüc dy phát trin kinh t - xã hi. LTnh 
vrc van hoá, xã hi chixa có nhiu dt phá, hiu qua chiia cao; dai sng cüa mt 
b phn nhân dan cOn khó khän. Quan l tài nguyen, bão v môi trithng và khà 
nang thIch üng vai bin di khI hu cOn bt cap. Các linh vrc quc phOng, an 
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ninh, di ngoi con mt s mt hn ch. Sirc manh  dui doãn kt toàn dan toe và 
dan chü xã hi chü nghia có lüc, có noi chtra duqc quan tam phát huy d.y dii 
Xây dirng Nhà nuàc pháp quyn xã hi chñ nghia Vit Nam có mat chiia dáp 
ing t& yêu cu phát trin kinh t - xa hi và quán l dat rnrâc trong tinh hIth 
mri. COng tác xây dirng, chinh dn Dàng cOn mt s han  ch. 

Mzthi näm thirc hin Ciroiig linh (ho sung, phát tridn nãm 2011,) và thuc 
hin Ghiê'n lztcrc phát trkn kinh té' - xa hi 10 nãm 2011 - 2020 dã tao nhItng 
tin b quan tr9ng cà v nhn thüc 1 1un và t chirc thirc hin, kh.ng dinh 
nhüng giá trj to 1&n cüa Cung lTnh, tip tiic khAng djnh du?ng lj di màj cüa 
Dãng ta là dung din, sang tao.  Kinh t van hoá, xã hi tip tiic phát trin, quc 
phOng, an ninh, di ngoi ducic tang cu&ng, diii sng vt cht va tinh thn cüa 
nhân dan duçic cái thin rô ret. Tuy nhiên, kinh t - xã hi phát trin chixa tucing 
xirng vâi tim näng, lqi th cUa d.t nu&c và cOn nhiu khó khãn, thách thirc. 
Mt s chi tiêu phát trin kinh t - xã hi trong Chin hrçc phát trin kinh t - xã 
hi 10 näm 2011 - 2020 và vie tao  nn tang d dua rnrOc ta cci bàn tr& thàrth 
nu&c cong nghip theo hu&ng hin dai  chua  dat  duc miic tiêu d ra. Cong cuc 
dti mri và tmnh hInh quc t tip tiic dt ra nhiu vn d v 1 lun và thuc tin 
cn phái tp trung giâi quyt d dim dt nu&c phát triên nhanh và bn vftng hcxn 
theo djiih hurng xâ hi chü nghTa, nhât là vic nhn thüc, giái quyt dung, hiu 
qua các mi quan h lrn. 

NhIn lçii 35 nám thc hin cong cu5c dOi m&i, 30 nám thtc hin zro'ng 
linh xây c4tng  da't nzthc frong thai k qua d5 len chi nghia xO h3i (Cvirong lih 
nãm 1991), I 1u v dir&ng 1i di mdi, v chü nghTa xã hi và con dithng di 
len chü nghia xã hi nuc ta ngày eàng hoàn thin và trng buâc dirqc hin 
thc hoá. Dt nu&c dã dat  dirc nhüng thành tru to Ian, có nghia ljch sir, phát 
trin manh  me, toàn din so vâi nhüng nãm trithc di mài. Quy mô, trinh d nn 
kinh t dirge nang len. Di sang nhân d dirge cãi thin rO rt Ca v vat chAt va 

tinh thAn. DAt nuóc ta chua bao gi& cO dirge cci d& tim lire, vj th va uy tIn 
quc t nhix ngày nay. NhUng thành tru cüa 35 näm thirc hin cong cuc di 
mâi, 30 nàm thirc hin Circing 1mb näm 1991, dc bit, trong 10 nãm thi.rc 
hin Cixcing linE (b sung, phát trin nãm 2011) dã tip tijc khAng djnh con 
du&ng di len chü nghia xã hi cüa nuàc ta là phü hqp vài thirc tin Viêt Nam và 
xu th phát trin cüa thi dai;  sir lânh dao  dung dAn cüa Dãng là nhân t hang 
dAn quyt djnh thAng Igi cüa each mang Vit Nam. Trong bi cãnh tInh hInh th 
giâi có nhiu bin dng nhanh, phirc t?p,  Cucing 11'nh cña Dâng tiêp tic là ng9n 
cO tii ti.ràng, ng9n c chin dAu, ng9n c quy ti1 sire manh dai doàn kt toan dan 
tc phAn dAu vI mt nuóc Vit Nam t'dan giàu, nu&c manE, dan chü, cong bAng, 
van minE". 
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2. Tam nhIn và djnh htró'ng phát triên 

Trong nhitng nãm tri, tInh hmnh th gid và trong nrnc có Ca thun lçii, 

th&i Co và khó khän, thách thirc dan xen; dt ra thiu v.n d mói, yéu cu m&i 

nng n& phüc tap  hn di vi sr nghip xây drng và báo v T quc; dôi hói 
toàn Dg, toàn dan, toàn quân ta phái doàn k& mt lông; tip tiic di mi mnh 
me liz duy; có quyt tam chInh trj cao; dir báo chInh xác, kjp thôi din bin cüa 
tInh hInh; chü dng üng phó kp thvi v&i mçi tInh hung; n lirc hon nüa d tip 
tçic dy mnh toàn din, dng b cong cuc diii môi; không ngrng gia tang tim 
1rc mci m.t cüa qu& gia, báo v vUng chc T quc và nhüng thành qua phát 

trin dã dat  ducic; dua dt nuâc vttng bucc tin len, phát trin nhanh và bn 
vung; quyt tam thirc hin thâng igi các quan dim, mic tiêu, djnh hucng và 

nhim vi tr9ng tam sau: 

Quan dim clii dzo: 

- Kiên djnh và 4n diing, phát trin sang tao  chü nghia Mac - Lenin, tu 
lithng Ho ChI Minh; kiên djnh miic tiêu dc 1p dan tc và chü nghIa xa hi; 
kiên djnh duông 1i di m&i cüa Dng; kién djnh các nguyen tc xây drng Dãng 
d xay dimg và báo v vftng ch.c T quc Vit Nam xã hi chü nghia. 

- Bào dam cao nht lçii Ich quc gia - dan tc trên ccv s& các nguyen tc ccv 

b cüa Hin chucvng Lien hçrp quc và lut pháp quc t, bmnh dng, hop tác, 
cüng có igi. Tip tçic phát trin nhanh và bn vüng dt mrâc; g.n kt cht chë và 
trin khai dng b các thim v11, trong do phát trin kinh t - xã hi là trung 
tam; xây drng Dáng là then ch&; phát trin van hoá là nn tang tinh th.n; bão 
dam quc phông, an ninh là trçng yu, thuông xuyên. 

- Khori dy manh  me tinh than yêu nuâc, chI tii cuvng dan tc, surc 
manh dai doàn kt toàn dan tc và khát v9ng phát trin dt nurc phn vinh, 
hnh phñc; phát huy dan chü xã hi chü nghia, sirc mnh tng hop cüa cà h 
thng chInh trj và cüa nn van hoá, con ngu?vi Vit Nam, bi duOTig sue dan, 
nâng cao chat li.rgng ngun nhân 11rc, có ccv ch dt phá d thu hut, tr9ng diing 

nhân tài, thüc d.y di mi sang tao,  üng ding manh  me khoa hc và cong ngh, 

nht là nhüng thành tru cüa cuc Cách mng cong nghip 1n thu lix, tao  dng 
1rc m.nh m cho phát trin nhanh Va bn vctng. 

- Kt hop sue manh  dan tc vâi sue manh  thô!i  dai;  nêu cao chI de lip, 
tr chü, chü dng, tIch circ hi nhp và nâng cao hiu qua hop tác qu& t; phát 
huy ti da ni 1irc, tranh thu ngoi 1c, trong do ngun lirc ni sinh, nht là 
nguôn hrc con nguôri là quan tr9ng nhât. 
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- Tang cizô'ng xây dmg, chinh dn Dàng, phát huy bàn cht giai c.p cong 
nhân cüa Dàng, náng cao näng hrc lãnh dao,  näng 1irc c.m quyn và sue chin 
d.0 cüa Dáng; xây dirng Dàng và h thng chInh trj trong sach, vftng math toàn 
din, xây dirng Nhà nizâc tinh gçn, hoat dng hiu hrc, hiu qua; gn v&i tinli 
giàn bién ch& nãng cao chit lucrng và ca câu 'ai  di ngfi can b, cOng chüc, vien 
chüc; xây drng dôi ng1i can b, dàng viên, nht là di ngü can b cp chin 
line, ngithi dCrng du dü phm chit, näng lirc và uy tin, ngang tm nhim vu, 
g.n bó mt thit v&i nhân dan là nhfing nhân th có nghra quyt djnh thàth 
cOng si,r nghip xây drng, phát trin dt nu&c và báo v T quc. 

Myc lieu lang quát: 

Nâng cao nãng hrc länh dao, näng lirc cm quyn và sue chin du cüa 
Dàng; xây dirng Dãng và h thng chInh trj trong sach, vüng math toàn diên; 
cüng c& tang cizông nim tin cüa nhân dan di vài Dãng, Nhà nithc, ch d xã 
hi chü nghTa; khoi dy khát v9ng phát trin dt nuàc phn vinh, hnh phüc, 
phát huy chI và sue mnh dai doàn kt toàn dan tc kêt hcp vâi süc mnh th&i 
dai; dy  manE  toàn din, dng b cOng cuc dôi mdi, cong nghip boa, hiên dai 
hoá; xây dirng và bào v vüng chic T quOc, giit vfrng môi tmng hoà bInh, n 
djnh; ph.n du dn gifta th k' XXI, nithc ta tr& thành rnthc phát trin, theo 
dinh hi.ràng xâ hi chü nghia. 

Muc tiêu cu the: 

- Dn 11am 2025, k' nim 50 nãm giâi phóng hoàn toàn min Nam, thng 
nh.t dt nuOc: Là nrnc dang phát trin, có cong nghip theo hu&ng hiên di, 
vuqt qua müc thu nhp trung binh thp. 

- Dn näm 2030, k nim 100 nãm thành l.p Dãng: Là nu&c dang phát 
trin, có cOng nghip hin dai,  thu nhp trung bInh cao. 

- Dn nãm 2045, k nim 100 näm thành 1p nu&c Vit Nam Dan chü 
Cong hoà, nay là nuóc Cong  hoà xã hi chü nghia Vit Nam: Tth thành nithc 
phát trin, thu nhp cao. 

B/nh hithng cdc chi lieu clzü ylu v phát trin kinh ti - xã hi 5 nám 
2021 - 2025: 

V kinh te' T& d tang tnn&ng kinh t (GDP) binh quàn 5 näm dat  khoãng 
6,5 - 7%Inäm. Dn näm 2025, GDP binh quàn du ngiiôi khoàng 4.700 - 5.000 USD; 
dóng gop cUa näng sut các nhân t tng hçip (TFP) vào tang truO'ng dat khoang 
45%; the d tang näng suit lao dng xã hi bInh quân trên 6,5%/nam; ti 1 dO 
thj hoá khoâng 45%; ti tr9ng cOng nghip ch bin, ch tao trong GDP dat trên 
25%; kinh th s dat  khoáng 20% GDP. 
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V xã h5i. Dn näm 2025, ti trçng lao dng nông nghip trong tang lao dng 

xã hi khong 25%; ti l lao dng qua dào tao  là 70%; ti l tht nghip & khu 
vrc thnh thj näm 2025 duói 4%; ti 1 nghèo da chi&u duy trI mire giàm 1 - 1,5% 

h.ng näm; có 10 bác sT và 30 gitthng bnh11 vn dan; ti 1 tham gia bào him y 

t dat  95% dan s; tui thç trung bInh dat  khoãng 74,5 tui; ti l xã dat  tiêu 

chun nông thôn m&i thi thiu 80%, trong do It nht 10% dat  chun nông thôn 

m&i kiu mu. 

V môi tnthng: Dn nãm 2025, ti l sir ding nisâc sach,  nuàc hçip v sinh 

cüa dan cu thành thj là 95 - 100%, nông thôn là 93 - 95%; ti l thu gom và xir l 

cht thai ran sinh hoat do thj bào dam tiêu chun, quy chun dat  90%; ti l khu 

cong nghip, khu ch xut dang hoat  dng có h thng xir l nu&c thai tp trung 
dat tiêu chu.n mOi trung là 92%; ti l ca s& gay ô nhim mOi tru0ng nghiêm 
tr9ng dixçic xir l dat  100%; giir ti 1 che phü rrng n djnh 42%. 

Djnh hu'óngphát trin dt nithc giai dozn 2021 - 2030: 

(1) Tip tic di m&i math  me tu duy, xây drng, hoàn thin ding b th 
ch phát trin bn vUng v kinh t, chlnh tn, van hoá, xã hi, môi tnthng..., 
tháo gc kjp thii nhtng khó khãn, vithng mac; khcii dy mi tiêm nãng Va 
ngun hrc, tao  dng hrc m&i cho sl:r phát trin nhanh và bn ving d.t nithc. 

(2) Hoàn thin toàn din, dng b th ch phát trin nn kinh t thj tnr&ng 
djnh hu&ng xã hi chü nghTa, tao  môi trithng thun igi d huy dng, phán b và 

sir diing có hiu qua cáe ngutn lirc, thiic dy du tt.r, san xut kinh doanh. Bào 

dam n djnh kinh t vT mô, di m&i m?nh  me mô hInh tang tru&ng, Ca can lai 

nn kinh t, dy math  cong nghip hoá, hin dai  hoá dt nu&c; tp trung xây 
drng kt c.0 h tang và phát trin dO thj; phát trin kinh t nông thôn gan v&i 
xây dirng nông thôn mâi; uu tiên ngun lirc phát trin ha tang nông thôn min 
nüi, yang dn tc thiu s; dy math  chuyn di s quc gia, phát trin kinh t 
s trên nn tang khoa h9c và cong ngh, dM mói sang tao;  nâng cao näng suât, 
chit luçmg, hiu qua và sire canh  tranh cüa nn kinh t, gn kt hài hoà, hiu 
qua thj tnring trong nu&c và quc t. 

(3) Tao  dt phá trong di m&i can ban, toan din giáo dic và dào tao,  phát 
trin ngun than 1irc cht lugng cao, thu hirt và tr9ng diing nhân tài. Thüc dy 
nghiên ciru, chuyn giao, irng diing math  me tharth tru cUa cuQc Cách mg 
cong nghip lan thir tu vào mci llnh c cña diii sng xa hi, chü trçng mt s 
ngành, linh c trçng dim, có tim näng, lcii th d lam dng hrc cho tang 

truâng theo tith than bat kjp, tin cing và vuçYt len & mt s llnh we so vói khu 
we và th giài. 
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(4) Phát trin con ngi.thi toãn din và xây dirng nn van hoá Vit Nam tiên 
tin, dm dà bàn sc dáni tc d van hoá thc sir trâ thành sue math ni sinh, 
dng hrc phát trin dt nróc và bâo v T quc. Tang du tu cho phát trin sr 
nghip van boa. Xây dirng, phát trin, t?o  môi trix&ng và diu kin xã hi thuân 
lqi nht d khori dy truyn thng yêu nuâc, nim tr hào dan tc, nim tin, khát 
vçng phát trin Mt nixc phn vinh, hanh  phüc; tài nang, trI tue, phm chit cüa 
con ngithi Vit Nam là thing tam, m11c tiéu và dng hrc phát trién quan tr9ng 
nht cüa dAt nizcc. 

(5) Quàn 1 phát trin xâ hi có hiu qua, nghiêm minh, bão dam an ninh 
xã hi, an ninh con ngu&i; thijc hin tin b và cong b.ng xã hi; xay drng môi 
trithng van hoá, dao  dirc xa hi lành mnh, van minh; chü trçng nãng cao chit 
luqng djch vi y t, chit luqng dan s, g.n dan s v&i phát trin; quan tam dn 
mç)i ngr&i dan, bào dam chInh sách lao dng, vic lam, thu nhp, thuc hiên tt 
phüc Içii xã hi, an sinh xã hi. KhOng ngirng cái thin toàn din dôi sang v.t 
ch.t và tinh th.n cüa nhàn dam 

(6) Chü dng thIch img có hiu qua vói bin di khI hu, phông, chng va 
giàm nhç thiên tai, djch bnh, quãn 1, khai thác, sü diing hçTp 1, tit kiêm, hiêu 
qua vâ bn vng tài nguyen; l.y bâo v mOi truông sing và sue khoé than dan 
lam mllc tiêu hang d.u; kiên quyt loai bó nhCtng dir an gay ô thim môi tru&ng, 
bâo dam cht luçmg môi trung sng, báo v da dng sinh h9c và h sinh thai; 
xây dirng nn kith th xanh, kinh t tu.n hoàn, than thin vâi môi triz&ng. 

(7) Kién quyt, kiên trI bào v vCtng chc dc chü quyn, thng nh.t, 
toàn vçn lath th cüa T quéc; bào v Dàng, Nhà nuâc, than dan và ch do xã 
hi chü nghia. Giü vithg an ninh chInh trj, báo dam trt tir, an toàr xã hôi, an 
ninh con nguài, an ninh kinh t an ninh mng, xây drng xã hôi trât tir, k 
cung. Chü dng ngän ngüa các nguy c chik tranh, xung dt iIr sam, tir xa; 
phát hin s&m và xü 1 kjp thai nhUng yu th bt igi, nht là nhftng yu th nguy 
co gay dt bin; dAy math  dAu tranh lam tht bai  mci am muu và boat dng 
chng phá ciia các th içrc thu djch. 

(8) Tip tic th'trc hin diiô'ng 1i di ngoi dc l.p, tir chñ, da phwvng boa, 
da dng boa; chü dng và tIch circ hi nhp quc t toàn din, sâu rng, Co hiu 
qua; giU vng mOi trirmg boa bInh, n dinh,  khOng ngirng nâng cao vj th& uy 
tin quc t cüa Vit Nam. 

(9) Thirc hành và phát huy rng rãi dan chü xã hi chü nghia, quyn lam 
chü và vai trO tir quân cüa nhân dan; phát buy sIrc m?nh dai doàn kt toàn dan 
tc; cüng céi, nãng cao nim tin cüa nhan dan, tang cr&ng dng thun xã hi; 
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tip flic dM mài th chüc, ni dung, phucmg thirc hoat  dng cüa Mt trn T quc 

Viêt Nam và các t chirc chinh tn - xä hi. 

(10) Xây dirng và hoãn thin Nhà nuàc pháp quyn xã hi chü nghTa 
trong sch, vüng manh,  tinh gun, hot dng hiu lirc, hiu qua, vi nhãn dan ph'çic 
vi và vi sir phát trién cüa dt mthc. Tang cuô'ng cong khai, minh bach,  trách 
nhim giài trInh; kim soát quyn 1rc gn vâi sit chat k cuang, k' 1ut trong 
boat dng cüa Nhà nuâc và cüa can b, cong chüc, viên chIrc. Tip tic d.y 
manh d.0 tranh phông, chng tham nhüng, lang phi, quan lieu, ti phm và t 

nanxãhi. 

(11) Tip tiic xây dmg, chinh dn Dãng toãn din; tang cithng bàn cht 
giai cp cong than cüa Dãng; di m&i phuong thirc lanE do, nâng cao nãng 
1irc lãnh dao,  cm quyn cüa Dàng; xây drng h thng chInh trj trong sach, 
vüng math,  tinh gçn, hot dng hiu 1irc, hiu qua; xây drng di ngii can b, 
dang viên, cOng chüc, viên churc, nh.t là can b cp chin hrqc, ngu&i dirng du 
có dü ph.m chit, nãng lc và uy tin, ngang tm nhim vii; lam tht cOng tác tix 
ttthng, l lun; chü trçng cong tác bào v Dàng, bão v chInh trj ni b; tang 
cirô'ng cong tác kim tra, giám sat, kSr  1ut, cong tác du tranh phông, chng 
tham nhüng và cong tác dan vn cüa Dang. 

(12) Tip tic nm vftng và xi:r l tt các quan h lcn: Quan h gifta on 
djnh, di m&i và phát trin; gifta di mói kinh t và dM med chInh trj; gifta tuân 
theo các quy 1u.t thj tru&ng và bào dam djnh h'uràng xã hi chü nghia; gifta phát 
trin lirc krçing san xut và xay dirng, hoãn thin 11mg bu&c quan h san xut xã 
hi chñ nghTa; gifta Nlià mr&c, th trmg và xã hi; gifta tang tnthng kinh t va 
phát trin van boa, thirc hin tin b, cOng bang xã hi, báo v môi trueing; giUa 
xay dirng và bào v T quc Vit Nam xã hi chü nghia; gifta dc l.p, tir chü và 
hi thp qu& t; gifta Dáng lath dao,  Nhà rnthc quan l và nhãn dan lam chü; 
gifta thirc hành dan chü và tang cuông pháp ch& bào dam k' cuung xa hi. 
Trong nhn thüc và giài quyt các quan h l&n, c.n chü tr9ng han dn bâo dam 
djnh hu&ng xA hi chü nghia; xây dirng, hoàn thin quan h san xut tin b, 
phü hqp; phát trin van hoá, thirc hiên tin b và cOng bang xã hi, bao v môi 
truô'ng; bào v Th qu& xã hi chü nghia; gift vftng dc lap, ti chü và phát buy 
quyn lam chü cüa nhân dan. 

NJzim vi fr9ng tam frong nIzim kD9i lijiXlll: 

(1) Tip t1ic day manE  xây dimg, chinh dn Dáng, xây dirng Nhà nuàc 
pháp quyn xã hi chü nghia và h thng chinh tn toãn din, trong sach,  vftng 
math. Di med phuong thuic lãnh do, cam quyn cüa Dáng. Xây dirng t chüc 
b may cüa h tMng chinh trj tinh gQn, hoat dng hiu 1irc, hiu qua. Tip Wc 
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dy mnh du tranh phông, cMng quan lieu, tham nhüng, lang phi, tiêu c1rc, "lai 
Ich ithóm", nhUng biu hin "tr din bin", "tr chuyn hoá" trong ni bô. Xây 
dirng di ngü dàng viên và can b các cp, nht là cp chin 1uçc, ngithi dthig 
du dü ph.m ch.t, näng 1irc, uy tIn, ngang tam nhim viii. Cüng c lông tin, six 
g&n bó cüa nhân dan vOi Dãng, Nhà nuâc, ch d xã hi chU nghia. 

(2) Tp trung kim soát dai  djch Covid- 19, tiêm chüng dai trà vc-xin 
Covid-19 cho cong dng; phiic hi, phát trin kinh t - xã hi, di mài manh me 
mô hInh tang truông, ca c.0 1ai  nn kinh th, xây dmg, hoàn thin dng bô th 
ch phát trin phü hqp vi nn kinh th thj truông d.y dü, hin dai, hi nhp; 
phát trin dng b và tao  ra s1r lien kt giUa các khu virc, các vüng, các thành 
phn kinh t, các loai hInh san xut kinh doanh; có chInh sách h6 trçi hiu qua 
doanh nghip trong nông nghip; dy mnh nghiên cfru, chuyn giao, i.rng d11ng 
tin b khoa hçc và cong ngh, di mOi sang tao,  nht là nhung thành tiju cüa 
cuc Cách mng cong nghip ln thu tix, thrc hin chuyn di s quc gia, phát 
trin kinh t s, nâng cao näng suAt, chit krqng, hiu qua, süc cnh tranh cüa 
nn kinh t; huy dng, phãn b& sü diing có hiu qua các ngun 1irc, tao dng 
lirc d phát trin kinh t nhanh và bn vüng; hoàn thin h thng pháp 1ut, nht 
là pháp 1ut v báo h s hü'u trI tu và giài quyt cáe tranh chip dan , kh& 
phiic nh&ng dim nghên can tth sir phát trin cña dt nixrc. 

(3) Giit vüng dc l.p, tr chü, tip 4ic náng cao chit hrçing, hiu qua hoat 
dng di ngoi, hi nhp quc t; tang cuông tim hrc quc phông, an ninh, xây 
dirng Quãn di nhân dan, Cong an nhãn dan cách mng, chInh quy, tinh nhu, 
trng brnc hin dai, mt s hrc lixqng tin thing len hin dai, tao tin d vüng 
chc ph.n du näm 2030 xây drng Quãn di nhan dan, Cong an nhân dan each 
mng, chinh quy, tinh nhu, hin dai;  kiên quyt, kiên trI bão v vctng chic dc 
lap, chü quyn, thng nht, toàn vçn lãnh th& bin, dào, ving tthi; gift vItng 
môi tru&ng hoà bInh, n djnh dê phát triên dat nuâc. 

(4) Khai d.y khát vçrng phát trin dt nuâc phn vinh, hanh phüc; phát 
huy giá trj van hoá, sue manh  con ngtxxi Vit Nam trong sir nghip xây dirng và 
bão v T quc, hi nh.p quc t có chinE sách ci1 th phát trin van hoá dng 
bào dn tc thiu s; thrc hin t& chInh sách xã hi, bào dam an ninh xã hi, an 
nirih con ngu&i, tao chuyn bin manh  me trong quàn l phát trin xã hi, thirc 
hin tin b, cOng b&ng xã hi, nâng cao chit luqng cuc sng vâ chi s hnh 
phüc cüa con ngis&i Vit Nam. 

(5) Hoan thin dng b h thng pháp lust, ca ch& chInh sách nh.m phát 
huy math me dan chü xâ hi chü nghia, quyn lam chü cüa nhãn dan; dng thii 
xây drng Nhà nu&c pháp quyn xã hi chü nghTa Vit Nam trong sach, vftng 
math; câi each tu pháp, tang cu&ng pháp ch& bão dam k clxang xa hi, tri.rOc 
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ht là sr gucing mu tuân theo pháp 1ut, thirc hành dan chü xã hi chü nghia 

cüa cp us', t chirc dãng, chInh quyn, M.t trn T quc Vit Nam và t chüc 
chInh trj - xã hi các cp, cüa can b, dàng viên; tang cu&ng dai doàn kt toàn 

dan tôc. 

(6) Quàn 1 cht chë, sü ding hqp l, hiu qua dt dai, tài nguyen; bão v, 

cãi thin môi trtthng; chü dng, tIch circ  trin khai các giâi pháp thIch üng vri 

bin di khI hu, thiên tai khc nghit. 

Các d3tphd chiln lwic: 

(1) Hoàn thin dng b5 th chl phát trin, tru&c ht là th ch phát trin 

nn kinh t thj tnr&ng djnh huing xä hi chü nghia. Di mri quàn trj quc gia 
theo huàng hin dai, cnh tranh hiu qua. Tp trung iru tiên hoãn thin dng b, 

có chat lirçing và th chüc thirc hin t& h thng 1ut pháp, cci ch& chInh sách, 

tao 1p môi trung du ttx kinh doanh thun igi, lành manh,  cong b&ng cho mi 

thành phn kirih t thlic d.y di mâi sang tao;  buy dng, quãn l và sIr diing có 
hiu qua mci ngun lire cho phát trin, nh.t là dt dai, tâi chInh, hçp tác cong - 

dy manh  phân cp, phân quyn hqp l, hiu qua, dng thi tang cithng kim 
tra, giám sat, kim soát quyn lirc bang h thng pháp lut. 

(2) Phát trkn ngw3n nhán ltc, nhdt là ngun nhán ly'c cMt lu'crng cao, ru 

tiên phát trin ngun nhân lire cho cOng tác länh dao,  quân l và các linh virc 

then eh& trên cc sO' nàng cao, t.o bithc chuyn bin manh  m, toàn din, ca bàn 

v cht krqng giáo di1c, dào tao  g.n vO'i cor ch tuyn drng, sIr diing, dãi ng 

nhân tài, dy manh  nghién clru, chuyn giao, 1mg diing và phát trin manh  khoa 

h9c - cong ngh, di m&i sang tao;  khcyi d.y khát v9ng phát trin dt nuO'c phn 

vinh, h?nh  phüc, phát buy giá tn van boa, sIre mmnh con ngu?ii Vit Nam, tinh 

th.n doàn kt, tir hào dan tc trong sir nghip xây dirng và bâo v T quc. 

(3) Xáy dcng hç thong kIt cá'u hg tang ding b, hin dai  cà v kinh t Va 

xä hi; iru tiên phát trin mt s Cong trInh tr9ng dim quc gia v giao thông, 
thIch 1mg vO'i bin di khI hu; chü tr9ng phát trin ha t.ng thông tin, viên 

thông, tao  n&n tang chuyn di s quc gia, timg buO'c phát trin kinh t s& xa 

his& 

II- Thông qua Báo cáo chInh trj, Chin luçvc phát trin kinh M - xä hi 
10 nàm 2021 - 2030, phuo'ng huàng, nhim vi phát trin kinh t - xã hi 5 näm 

2021 - 2025. Giao Ban Chp hãnh Trung uang Dáng khoá XIII can cIr Báo cáo 

giài tnInh cüa Doàn Chü tjch Dai  h,i, kt qua biu quyt d hoàn chinh và chmnh 

thlrc ban hành. 
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III- Thông qua Báo cáo tng kt cong tác xây dirng Dãng và thi hành 
Diu 1 Dàng cüa Ban Chip Trung umg khoá XII; dng không si'ra dii, b 
sung Diu 1 Dãng hin hành. Giao Ban Chip hành Trung uang Dáng khoa XIII 
chi do nghién cüu, tip thu d diu chinh thông qua các quy dnh, hithng dn 
cña Trung uo'ng; tang cu&ng kim tra, giám sat, bâo dam thi hành nghiêm chinh, 
thng nht Diu 1 trong toàri Dãng. 

IV- Thông qua Báo cáo kim dim s11 lãnh dao, chi d?o cüa Ban Chip 
hành Trung ucmg f)ãng khoá XII trInh Di hi XIII. Giao Ban Chip hành Trung 
ucmg f)âng khoá XIII tip thu kMn cüa Di hi, phát huy uu dim, khc phiic 
khuyt dim, nãrig cao chit luçrng và hiu qua cong tác länh dao, chi dao trong 
nhiém kS'  t&i. 

V- Dii hi dng >' dng chI Nguyn Phü Tr9ng, Tng BI thu Ban Chp 
hành Trung ucrng Dãng khoá XII tái cir Ban Chp hành Trung uong Dãng, B 
ChInh trj khoá XIII d bu giiT chüc Tng BI thu Ban Chap hành Trung umig 
Dâng khoá XIII. 

VI- Thông qua kt qua bâu Ban Chip hành Trung uang Dâng khoá XIII 
gm 200 dng chI, trong do có 180 dng chI U viên Trung lrong chInh thcrc, 
20 dng chI U viên Trung uang d1r khuyt. 

VII- Ban Chip hành Trung ucing Dãng khoá XIII và các cp u, t chüc 
dng lãnh dao, chi do ciii th hoá và t chüc thirc hin thng lçii dung i và 
nhItng chü tnrGng nêu trong các van kin Di hi XIII. 

Dqi h5i /cêu gi toàn Dáng, toàn dan, toàn quán, ng bào ta a trong 
nwó'c và nithc ngoài phát huy mgnh me lông yêu nwó'c, tinh thdn dan t5c, dan 
chi xâ h5i chi nghI'a, thc mgnh dcii doàn ké't toàn dan t3c, giá trj van hoá, 
khát vQng phát trié'n dAt nzthc, thc mgnh con ngtcài Vit Nam, vai trô cia 
khoa hQc - cong ngh, ddi m&i sang tgo, thtc hin thng lçii Nghf quyé't Dgi h5i 
d dAt ntthc ta phát trkn nhanh, bn vü'ng hc,n, 1p  nên k)) tIch phát trie'n mó'i vi 
mt nithc Vit Nam phn vinh, hgnh phic, cling tién bzthc, sánh vai vol các 
czeô'ng quc nàm cháu, thc hin thành cOng tam nguyen cia Chz tjch H ChI 
Minh vidgi và zthc vcrng cia toân dan t5c ta. 

IMI HQI DAI BIEU TOAN QUOC LN TH xiii 
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