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PHAT BIEU 
cüa dông chI Tong BI thu Nguyen Phá Tryng 

be mc Hi nghj 1n thu san Ban Chap hành Trung trong Bang 
khoá XIII 

(Ha N3i, ngày 09 tháng 10 nàm 2022) 

KInh thu-a Trung uring, 

Thu-a các dng chI tham du- Hói nghj, 

Sau 7 ngày lam vic khn tnxang, nghiêm tüc và dy tinh thn trách 
nhim, Hi nghj 1n thu sáu Ban Chp hành Trung uong Dãng khoa XIII cña 
chüng ta dã hoàn thãnh toàn b ni dung chucmg trInh dê ra. Các dông chI U 
viên Trung uang Dàng và các dai  biêu tham dir Hi nghj dà phát huy dan 
chü, trI tue, thang than thào 1un, dóng gop nhiêu kiên tam huyêt, sâu sac 
vào các ti trInh, báo cáo, d an. B Chmnh trj dã tip thu ti da và giãi trInh 

- p. A • A r S day du nhixng van de COfl co y kien khac nhau; Ban Chap hanh Trung isong 
Dàng dâ thông nhât cao thông qua các Nghj quyêt và Kêt 1un cua Hi nghj. 
D b mac  Hi nghj, tôi xin thay mt B ChInh trj, phát biu, lam rO, nhn 
math them mt s v.n d và khái quát li nhüng kt qua quan tr9ng ma Hi 
nghj cüa chüng ta dã dt duçic. 

S 

1. Vé finh hInh kinh tê - xã hi, ngân sách nhà nuic näm 2022 và 
phro'ng hiró'ng, nhim vii nàm 2023 

HOi nghj dã thng nh.t nhn djnh: Trong bôi cánh, tInh hInh the giâi va 
trong nuóc có nhüng din biên mâi, nhanh chóng và phüc tap,  gay ra không 
It kho khän, thách thuc ion han so voi dir báo, nhung do có sir lãnh dao  sang 
su&, sat sao, kjp th?ñ cüa lath dao  Dáng và Nhà rnthc; sir dng hành và giám 
sat có hiu qua cüa Quc hi; sr chi dao,  diu hành quyt lit, bài bàn cüa 
ChInhphü,Thü tixâng ChInh phü; s1r doàn kt, phi hcp cht chê cña các 
cap, cac nganh; sr vao cuçc quyet liçt cua ca hç thong chinh trl va sr no he 
ph.n d.0 cüa toàn Dáng, toàn dan, toàn quân, chüng ta dã thrc hin th.ng igi, 
khá toàn din mic tiêu, thim vii: Vita tp trung phông, chng, kkm soát 
dich bénh, vIia thz.c day phic hi và phót trin kin/i t - xâ hôi, xáy c4cng  nn 
kinh té' d$c lip tr chi gn vài cht d5ng, tIch ctc hôi nháp quác te  sáu r5ng 
và hiu qua. Ni bt là: Trong 9 tháng d.0 näm, tang tnthng GDP dat  hon 
8,83%; thu ngân sách nhà nuoc dat  94% dr toán, tang 22%; vn d.0 tt.r toàn 
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xã hi tang 12,5% so vói cüng kS'  nãm tnthc; tng kim ngch xu.t nhp khu 

dat hon 558,5 ti do Ia M5' (USD), trong do, kim ngch xut khu dat  282,52 
ti USD, tang 17,3% so vâi cUng k, tiêp tic duy trI xuât siêu gân 7 ti USD. 
Kinh t vi mô Co bàn n djnh; lm phát duçc kim soát; các can di lrn cüa 
nn kinh t dirçic bào dam; thi trithng tài chinh, tin t, ti giá, lãi suit co bàn 

on djnh. 

Các ngành, các 1mb vrc chü yu cUa nn kinh t du phc hi, có btr&c 
phát trin manh.  Chi s san xut cong nghip 9 tháng du näm tang 9,63% so 
vOi cUng kS';  san xut nông nghip tip ti1c phát trin n djnh, tang 2,99% so 
vth cüng k5'; xuAt khu nhiu mt hang nông san chU 1irc duçic dy math. 
Khu vrc du ljch, djch vii phát trin sôi dng tth lai,  nht là tir sau khi kim 
soát duçc djch bnh, tang khoãng 10,57%. Phát trin doanh nghip có thiu 
khoi sac; tu dau nam den nay da co hon 163 nghin doanh nghiçp duçc thanh 

0 " ' ' p 
lap mcn Va hoat  dong tro la'  tang 38,6/o, cao that tir truac den nay. Nhieu 
van dê ton dçng kéo dài, nhât là vic xir l các ngân hang thucrng mai  yeu 
kern, nhUng doanh nghip, dr an chm tin d, kern hiu qua duçic tp trung 
tháo g, xir I, buâc du dat  duc kt qua tIch circ. 

Các linh vrc van hoá, xã hi duc chü trQng du tu phát trin. An sinh 
xa hi di.rgc bào dam; cl&i sng nhán dan duçic cai thin; dã trin khai th%rc 
hin kp thcn cac chrnh sach xa h9l, that Ia chrnh sach doi vcn nguoi co cong 
vth cách mng, chfnh sách báo trçl xa hi và các chInh sách, bin pháp h trçl 
doanh nghip, ngi.thi lao dng, ngi.thi dan bj ành huâng ntng bi di djch 
Covid- 19. Ngành giáo ditc tip tic có nhiu di mOi, nâng cao chit luqng 
day và h9c; kip  th?i nghiên cüu, diu chinh chi.rong trInh giáo diic ph thông. 
Nhiu su kiên van boa, th thao, giài tn quy mô iOn, dc bit là SEA Games 
31 dã dugc t chirc rt thành cong. Quc phông, an ninh, di ngoai  duçc tang 
cuông, gop phân báo v vUng chãc dc l.p, chü quyên, thông nhât, toàn vçn 
Iãnh th cüa quc gia; giü vcrng an ninh chInh trj, trt tçr, an toàn xa hi. 
Cong tác kim tra, thanh tra, tip cong dan, giài quyt khiu nai,  t cáo va 

phOng, cMng tham nhUng, tiêu circ tip tiic duqc d.y rnnh, gop ph.n cUng 
cô niêm tin cUa nhân dan dôi vâi Dàng, Nhà nuOc và Ché dt. Dr báo den hêt 
näm 2022, chiing ta có th hoàn thành và hoàn thành virqt mrc 14/15 chi tiêu 
k hoach  d ra (chi con 1 chi tiêu v tc d tang nang sut lao dng xã hi là 
có th không dat). 

Dr báo thii gian tO'i, kinh t th giOi nói riêng và tInh hInh quc th noi 
chung së con có nhi&u din bin phirc tap,  khó h.ring. O trong nuOc, ben canh 
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nhüng th?i cci, thun lçii, chüng ta cUng con tip tiic phái di m.t vOi không It 
nh&ng han ch& yu kern và khó khãn, thách thi'rc, nhu tôi dã d cp trong bài 
phát biu khai mac  Hi nghj. VI vy, trong nMng tháng cOn 1i cüa näm 2022 
vànãm 2023, chUngta phài tip tiic neu cao canh giác, chu dng kim soát Co 

hiçu qua hn nixa d1ch Covid-19 va cac dch bçnh mm phat srnh, tuyçt doi 
không dugc chü quan, không ducic dê bj dtng, bat ngä; báo dam näng 1rc 

- A .. . A 9 A I A - - kham, chua bçnh, phong, chong dch bçnh cua hç thong y te. Giu vung on 
djnh kinh t vi mô, kim soát lam  phát, bào dam các can di 16n cUa nn 
kinh t, dc bit là can di v tài chInh - ngân sách nhà nu9c. Dy manh co 
câu lai  nén kinh té, gän v9i dôi rnài mô hInh tang tnrOng, nâng cao näng lrc 
nôi tai, tinh tix chü, kha näng chông chju và tInh thIch üng cña nên kinh tê; 
cüng c& phát huy và tao  1p các dng lirc tang trrnng mâi trong trung han  và 
dài han.  Nâng cao chat hrçing xây d%rng pháp lutt gän vâi nâng cao hiu hrc, 
hiu qua chi dao,  diu hành và t chüc thiic hin pháp 1ut; dy manh  cai 
cách hành chInh, sp xp, tinh gián b may, biên ch& Quyt 1it và d.y 
nhanh tien d9 thirc hiçn cac dçt pha chien krçic, Chxcng trrnh phiic hoi va 
phát trin kinh t - xa hi, 3 Chuang trInh miic tiéu quc gia, cac dir an xây 
drng h thng kt cu ha t.ng dng b, hin dai,  nht là các dr an quan 
tr9ng, trQng diem quôc gia. Nâng cao chat hzcng nguôn nhân hrc, day manh 

7 7 A A A . A .. • ung diing va phat trien khoa h9c - cong nghç, chuyen doi so, chuyen doi 
xanh, di mài sang tao.  Chü trong phát trin van hoá, xã hOi,  báo darn an sinh 
xã hi va không ngüng cái thin di song cüa nhân dan. Quãn l chat chë và 
sü ding có hiu qua dat dai, tài nguyen, báo v môi tnräng, chü dng ng 
phó vói bin di khI hu. Tang cuOng cong tác thông tin, tuyên truyn, phát 
huy si.rc manh  tng hqp, tao  sr dng thu.n xã hi. Dy math  cuc du tranh 
phOng, chông tham nhüng, tiêu c'rc, lang phi. Cñng cô quôc phOng, an ninh, 
bào v v1tng chic dc 1.p, chü quyn, thng nht và toàn vçn lath th& gi 
vcrng an ninh chInhtrj và trtt%r, an toàn X hi: ChU dng, tich circ hi nhp 
quoc te sau rong, nang cao hiu qua cong tac doi ngoai. 

9 •7 .7 7 

2. Vê djnh hu'ó'ng Quy hoch tong the quôc gia thôi k5 2021 - 2030 
và tam nhIn den nám 2050 

Ban Chp hành Trung ixong dã dành nhiu thñ gian d nghiên ciiru, 
tháo lun, tao  s1r thng nh.t cao v sir c..n thit phài ban hành và t chirc thrc 
hin thtt tt Quy hogch tang th quc gia thai k)) 2021 - 2030 và um nhln 
den nàm 2050, gop phn thirc hin thng lçri Nghj quyt Dai  hi XIII cña 
Dàng và Chin luçic phát triên kinh t - xa hi 2021 - 2030, t.m nhIn dn 
nãm 2045. Trung .rong coi day là thim vii chInh trj r.t quan tr9ng có y nghia 
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chin 1iiçc, co bàn, lâu dài, nht.rng cüng là v.n dé rat rng ion, rat mOi, rat 
khó, rt nhay cam va ch.ra có tin 1. D xay dirng duc mt Quy ho?ch tong 
th quc gia co cht li.rcing và tInh kha thi cao, dáp rng dixçic rniic tiêu, yêu 
câu dê ra thI can phài nhn thirc that  sâu sac và quán trit that day dü nhüng 
ni dung cüa Nghj quyêt Dai hOi XIII cüa Dáng, Chiên krçrc phát triên kinh 
t - xä hOi  2021 - 2030, tm nhIn dn näm 2045; Kt lun cüa Hti ngh l.n 
nay ye Djnh hzthng Quy hoQch tong the quOc gia thai 19) 2021 - 2030, tam 
nhIn dé'n nàm 2050 và thirc t phát trin, t chirc không gian phát trin quc 
gia thñ gian qua, nhât là 10 nãrn gân day, thây rO nh.ing kêt qua, thãnh tiru 
dä dt duçic, nhüng hn ché, yêu kern con ton ti và nguyen nhân, bài hçc 
kinh nghim diiçc tng kt. 

Vic xây drng và 11mg buOc hoàn thin Quy hoach  tng th quc gia 
cho 11mg thi kS'  phái dira trên nguyen tc: Không gian phát trin quc gia 
phãi &rçic t chi'rc mt each hiu qua, thng nht trén pham vi cà nuOc, bào 
darn lien kAt nç5i yang, lien vüng và khai thác lçn the' so sánh cia tfrng vIrng, 
nhäm huy dng và sir diing có hiu qua các nguOn 4c, nâng cao näng lrc 
canh tranh quc gia. Phát trin có trQng tam, trong dim, tp trung vào m(5t 
s dia  bàn có diu kin thuan  lcii v vj trI dja l, kAt côu hg tang ldnh té - xä 
hói và nhiu tim náng lçxi thé cho phát trin, nMt là v ngun nhán 4c chá't 
lwcrng cao, d hInh thành vutng dóng 4c, hành lang kinh té' crc tang trithng 
thUc dy kinh t cá nuOc phát trin nhanh, bn vüng va có hiu qua cao. Si:r 
ding có hiu qua, tiêt kim tài nguyen, nhât là tài nguyen dat, tài nguyen 
nwác, tài nguyen rIrng và các loqi khoáng san; bão dam an ninh lirong thrc, 
an ninh náng htig, an ninh ngun nithc; phát trin kinh t xanh, kinh té' tudn 
hoàn; bào v môi tnxng, bào ton thiên nhiên và nâng cao cht hrcng da dng 
sinh h9c; chz d':5ngphông,  chng thiên tai, thIch rng vOi bin di khI hu. T 
chüc không gian phát trin quc gia, các vüng lãnh th& cac hành lang ldnh té 
và he thO'ng do thj phãi g.n vOi phát trin he thng kAt cá'u hq tang dng ho, 
hin dqi; gn kt giUa h thng do thj và nông thôn; khu virc da't lin v6i 
khOng gian bin; khai thác và sm diving vuing tr&i; tham gia có hiu qua vào 
cac hành lang kinh té' quan trQng trong khu vrc và quc té'; gn phát trin 
krnh te - xa hi voi bao vç chu quyen, quyen chu quyen, toan vçn lanh tho va 
cüng c& tang cu&ng tim 1irc qu6c phOng, an ninh; chü dng, tIch circ hOi 
nhp quc t sâu rng, th?c cht và hiu qua. 

N5i dung chi yéu cza Quy hoqch tang th quc gia th&i 19)202] - 2030, 
tm nhIn dé'n nàm 2050 là phài xác djnh rô và ding nhng quan dkm, tu' tiróng 
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chi dgo; nhIrng myc tiêu, chi tiêu chü ye'u cn phAn du d dat  duçc; và các 
d/nh hirthig lan ye phát trin và phân b khóng gian phát trién các ngành, 
linh vçrc chü yu; dnh hucng t chi'rc không gian phát trin theo vüng, lãnh 
th& djnh huo'ng phát trin h thng do thj, nông thôn; djnhhcng phát trin 
hç thong cua khau bien girn dat lien quoc gia... Trong vic quy hoach lan 
nay, c.n tp trung uu tiên cho vic hInh thành cc" ban bó khung kAt cá'u ha 
tang quc gia; tp trung vâo h tng giao thông, ha thng do thj, näng lucmg, 
ha tang s& h tang báo v môi truô'ng, thus' igi, phông, chng thiên tai, thIch 
üng vâi bin di khI hu. Dy mnh Co cu lai  nn kinh t, iru tiên phát trin 
mt s ngành, linh c có tim nãng, 1çi th và con du dja ion, gn vOi khóng 
gian phát trin mó'i. Phát trin các vi:ing dng 1irc, crc tang truOng quc gia 
quan tr9ng dê hInh thành các "dáu tàu" lôi cuôn sir phát triên cüa quOc gia. 
HInh thành và phát trin các hành lang kinh t theo tryc Bc - Nam va truc 
Dóng - Táy, két nôi các cáng biên, cira khâu quôc tê, dâu môi giao thuang 
iOn, cac do thj, trung tam kinh t, crc tang truOng. 

3. V tip tiic dy m3nh cong nghip hoá, hin di hoá den nãm 
2030, tam nhln den nàm 2045 

S S A A ' A S # Ban Chap hanh Trung ucmg Dang da thao 1un soi no! va thong nhat 
cao vOi nMng nhn djnh, dánh giá v kt qua, thành tiru dã dat  duçxc; nhU'ng 
han ch& yu kern con tn tai  và nguyen nhân; nhng bài hçc kinh nghim 
duqc rut ra tir thrc t di mOi, dy manh  cong nghip hoá, hin dai  hoá d.t 
nuOc thOi gian qua; cüng nhu nhIng quan dim, myc tiêu và nhim vu, giái 
pháp chi yeu nhm tip tiic dy manh  hn nfra cong nghip hoá, hin dai  hoá 
dn näm 2030, tm nhIn dn nãm 2045. Trên Co sO do, dã quyt djnh ban 
hành Nghj quyé't chuyên d du tiên cüa Trung lro'ng v vn d dc bit quan 
tr9ng nay. 

Trung uong nhtt trI cao cho ring, d thrc hin th.ng igi miic tiêu, 
nhim vi Di hi XIII cüa Dâng dã d ra trong bi cânh tInh hInh trong nuOc 
và trên the giOi dã, dang và sè có nhiêu thay dôi trixOc tác dng cüa cuc 
Cách mang  cOng nghip ln thu tu, toàn Dãng, toàn dan ta cn phãi tiê'p tyc 
ddi mó'i tw duy, nhn thic và hành d3ng quyé't liêt, ding dan, &ing b3 han 
trong sir nghip dy manh  cong nghip hoá, hin dai  hoá 0 nithc ta. Cn 
phài nh.n thüc rO: Cong nghip hoá, hin dgi hoá là mç5t qua trInh chuyn 
di can bàn, toàn din nn kinh té' và dô'i sang xã hi ngày càng dza nhiu 
hoi'z vào sirphát trin cia cOng nghip và djch vy trên nn tang cza khoa hQc, 



18.HN6_PBBM(CT)(NHO) .DOC 6 

cong ngh, ddi mái sang tgo và nhffng thành tru cia cuç5c C'ách mgng cOng 
nghip ln th' tu là phwcmg thzc quan trong d Vit Nam xáy dung nn /dnh 

te" dóc lap, tu- chã, tu' cu-ô'ng, phát trin /dnh té' nhanh và bn vfrng, trO' thành 
nu-&cphát trié'n, có thu nhp cao. 

A A A A A A A 

Tiep tVc  day  manh  sr nghiçp cong nghip hoa, hiçn dai  hoa dat nwc la 

mt yeu ccu tat yé'u khách quan trong tInh hInh mói; là nhiçm vu trung tam 

cüa chin hrçc phát trin kinh t - xa hi dt nithc; là sir nghip cUa toàn dan 
và cüa ca h thng chinh trj; ly con ngithi là trung tam, doanh nghip là chU 
the, bao dam su hài hoà gl&a muc tiêu phát triên kinh te" di dôi vói yeu cau 

giu gin tien bQ va cong bang xa hQi, boi dap va phat huy gia tn van hoa cua 

dan tóc, báo v tài nguyen, môi tnrng; gn kt cht chê và dng b vth qua 
trmnh do thj hoá, xay drng nông thOnmài, di mri mô hInh tang trixâng và Ca 

câu 1aj  nên kinh tê, chuyên djch Co câu lao dng. 

Cn phãi khai thác và phát huy tht nht tim näng, lçii th cüa d.t nuâc, 
cüa tfrng vüng, tirng dja phuong trong qua trInh cong nghip hoá, hin dai 
hoá; tn diing và phát huy Iqi the cüa nithc di sau và dang trong thai kS'  "dan 
s yang"; kt hcTp cht chë, dng b, hiu qua gifla phát trin tu.n tr vâi di 
tat don dâu, thüc day chuyên djch nhanh tr gia cOng, lap rap sang sang tgo, 
thié't ké' và san xuát tai Vit Nam; cong nghip hoá, hin dai  hoá nông nghip, 
nOng thôn là mt nhim vii ixu tiên hang dâu; chU tr9ng "djch vii hoá" các 

• A A A A • A • P P A P nganh cong nghiçp. Coi chuyen doi so la phrong thuc moi co tinh dçt pha de 
rut ngän qua trInh cong nghip hoá, hin di hoá. 

Thirc hin cong nghip boa, hin dai  hoá phài trên co sâ nhán th&c &y 
dz, tOn trQng và v4n  dung dáng dn các quy luát khách quan cüa nn kinh t 
thj tru&ng djnh hixàng xa hi chü nghia; có l trInh và buâc di cii th& có 
trong tam, trpng dim; in tiên ngun hrc va có các Co ch& chinh sách dot 
phá, dc thU d phát trin các crc tang tru&ng, các ngành cong nghip nn 
tang, cong nghip mi tiên gn vri cOng ngh thông minh, các ngành djch vii 
Co gia trl gia tang cao; tang cuong lien ket nganh va lien ket vung de tao 
không gian phát triên mâi; coi nguôn lirc trong nu&c là co bàn, chiên hrcc, 
lâu dài và quyt djnh; ngun l?c  ben ngoài là quan tr9ng, dt phá; doanh 
nghip trong nucc (bao gm Ca doanh nghip nhà nuâc và doanh nghip tix 
nhân) là dng lirc chInh, chU dao;  doanh nghip cO vn d.0 tu nuóc ngoài có 
vai trô quan tr9ng. 
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Trong qua trInh tin hành cong nghip hoá, hin dai  boa, phâi chü y' 
bào dam n dinh kinh t vi mO và chü dng, tIch cijc hi nh.p kinh t quc t 
sau r9ng, hiçu qua; khai day  khat vQng phat trien, tinh than khai nghiçp quoc 
gia, di mi sang tao;  phát huy giá trj van hoá, bàn linh con ngu&i Vit Nam; 
vai trô xung kIch, di du cUa lrc lugng doanh nghip, di ngU doanh nhân va 
di ngü trI thüc, giai cp cong nhân hin dai. 

Trên co si d, quan trit, t chi:rc thc hin that tt các nhim vi, giài 
pháp chü yêu ma Trung uung dã nhât trI cao dê ra tai  Hi nghj Ian nay. 

4. Vé tip ttic  xây ding và hoàn thin Nhà niroc pháp quyn xa hi 
chü nghia Vit Nam 

Ban Chp hành Trung ucmg nht trI cao vic ban hành Nghj quyt v 
"Ti4' tuc xáy drng và hoàn thiçn Nhà nwó'cpháp quyn xii h3i chi ngha Viéz' 
Nam trong giai doan mái" vâi miic tiêu tng quát là: "Hoàn thiçn Nhà nwó'c 
pháp quyn xii hói chã nghta Viçt Nam cüa N/ian dan, do N/ian dan và vi 
N/ian dan, do Dáng Cong san Vit Nam linh dao, có h thong pháp lut 
hoàn thién, du'çrc thicc hin nghiêm mm/i, nhá't quán, thwung ton Hkn pháp 

và pháp lut, ton trQng, báo dam và báo ye có hiu qua quyn con ngw&i, 
quyên cOng dOn, quyên lwc nhà nu'&c là thông nhát, dirçxc p/ian cOng ran/i 
mach, phói hQp chat  chë, phán cap, phân quyên và kiêm soát hiu quá, nen 

hành chIn/i, twpháp chuyên nghip, pháp quyên, hin dgi, bó may nhà nithc 

tinh gçm, trong sçich, hogt dong hiéu lc, hiéu quá, d5i ngü can b3, cOng 
chic, viên chi'c có dü phm chit, fang lrc, thrc si chuyên nghip, hem 

chinh, quán trj quc gia hin dgi, hiu qua, dáp &ng yêu cáu phát trin dá't 

njthc nhanh, bn vfrng, trO' thành niró'c phát trin, cO thu nhp cao theo djnh 

hu'&ng xii hi c/ia nghia vào niim 2045". 

A A A A A A A De th?c hiçn thang igi miic tieu neu tren day, Trung JJOng yeu cau, 

trong qua trInh thirc hin Nghj quyt, phài luôn luôn barn sat và nm vng 

Ciwng linh (b sung, phát trin näm 2011) cUa Dãng, Hièn pháp niim 2013 

cüa Nba nuic và Nghj quyé't Dqi h5i XIII cüa Dàng d tip tic xây drng, 
hoàn thin Nhà niiOc ta theo các quan dim, tu tuâng chi dao  sau day: 

Môt là, Kiên djnh và vn dyng, phát trin sang tgo chi nghia Mac - Lenin, 

tu' two'ng H ChI Minh, kién dinh muc tiêu doe lâpdân toe Va chu nghia xä 
h9i; bao dam sr lanh dao,  cam quyen cua Dang va ban chat giai cap cong 
nhan, tInh nhân dan, tInh dan tc cüa Nhà rn.râc pháp quyên xã h,i chü nghia 
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Vit Nam. N.m vUng và xir 1 tt các mi quan h Ian gi[a Dáng lãnh dgo, 

Nhà nwàc quán lj và N/ian dan lam chz; gifta Nhà nzthc, thj tru&ng và xã 

hói, giia thrc hành dOn c/ia xä hç5i c/ia nghia và tang czthng pháp chêi báo 

dam k cung xa hi. Tip tiic xây dirng và hoàn thin N/ia nwácpháp quyn 
xd hói chz nghia Viêt Nam cüa NhOn dOn, do NhOn dOn và vi NhOn dOn, coi 
day là nhim v'i trng tam cüa di mai h thng chInh tn; phãi d.t trong tng 
th cong tác xây drng, chinh dn Bang và h thng chInh trj that s1T trong 

sach, v&ng  manh  nhm thrc hin th.ng lçii sir nghip xây drng và bão v T 
quc, vi miic tiêu dan giàu, nuâc manh,  dan chü, cong b.ng, van minh. 

Hai là, Thirc hin nht quán nguyen tc: Tt Ca quyn l%rc nhà nuâc 
thuc v Nhân dan, phát huy quyn lam chU cUa Nhân dan trong Nhà nithc 
pháp quyn xã hi chü nghia Vit Nam; quyn l%rc nhà nuâc là thng nht, có 
sir phãn cOng rành mach,  phôi  h?p  cht chë, kiêm soát hiu qua gifla các Ca 
quan nhà nuac trong vic thirc hin các quyn 1p pháp, hành pháp, tix pháp 
va sr giám sat cña Nhân dan, di.r6i si lãnh dao  cüa Bang. 

Ba là, Bào dam yêu cu. Thuçng ton Hin pháp và pháp lust. Nhà 
rnrOc duçic to chirc và hoat  dng theo Hiên pháp va pháp lu.t, quán l xâ hOi 
b&ng Hin pháp và phap 1u.t; dng th?ii coi tr9ng giáo dic, nãng cao dao  düc 
xä hi chü nghTa; the chê hoá kjp th&i, day dü và to chirc thjc hin có hiu 
qua dung lôi, chU truang, nghj quyêt cUa Bang. Con ngu&i là trung tam, 
mic tiêu, chü th và dng l?c  phát trin c1t nuâc; ton tr9ng, bào dam, bào v 
quyên con ngithi, quyn Cong dan. 

Bn là, Barn sat thu-c tin Vit Nam và xu thephát trien cz'ia thai dgi, 
k thra nhUng thành tu:u dã dat  duqc, tip thu có ch9n 19c kinh nghim quc 
té phü hçp vâi Vit Nam; két hgp süc manh  dan tc vâi si'rc manh  th&i  dai; 
src manh  trong nithc vói sirc manh  quOc tê; bâo dam cao nht li Ich cüa 
quOc gia - dan tc, bào v v&ng chãc &c l.p,  chü quyên, thông nhât, toàn vçn 
lãnh th& an ninh quc gia và ch d xa hi chü nghTa. 

Nàm là, Báo dam tinh tang th, dng b, lien thông giita di mâi 1p 
pháp, cãi each hành chInh, cài each tu pháp; kt hqp hài hoà gifla k thira, n 
djnh v&i di mai, phát trin; tin hành khn truang, nht quán, có trçng tam, 
tr9ng dim, có li tninh và buâc di yng chic. NhUng vn d thrc tin dôi hOi, 
dâ di rô, chin muôi, duc thrc tiên chüng minh là dung, có sr thông nhât cao 
thI kién quyt thirc hin; nhUng vn d chua dü rO, chua chin, cOn nhiu kin 
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khác nhau thi khn trisclng nghiên ciu, thrc hin thI dim, tng kt thirc tin 

d lam rö, trng bixâc hoàn thin, mi rng; nhUng chü truclng dã thirc hin, 
nhung thirc tin khng djnh là không phü hçTp thI nghiên ciru diu chinh, sra 
doi kjp thi. Phát huy sirc mnh dti doan kêt toàn dântic, huy dng sir vào 
cuc cüa ca h thông chInh trj vâi quyêt tam cao, no lirc 16n, hành dng 
quyêt 1it, kiên trI, hiu qua. 

Ban Chap hành Trung uong cho ring, xây dirng và kin toàn b may 
Nha nuóc theo nhUng phucing huàng nói trên là mt qua trInh, vói nhUng 
buoc di tIch cuc, v&ng chäc, dat trong tong the dOz mO'i he thdng chInh tn, 

gan vm doz mm va xay dng, chznh don Dang. Tnicc mat, can ttp trung sue 
thirc hin mt s chü truclng vànhim vii quan tr9ng: 1) Tip tiic dôi mói th 
chuc va hoat  dQng cua Quoc h91; nang cao hon nua chat luçing cua cong tac 
1p pháp; 2) Cài cách nn hành chInh Nhà nixâc; 3) Di mói t chüc và hoat 
dng cüa Toà an va các co quan Ti.r pháp; 4) Phát huy vai trô và quyên lam 
chU cüa Nhân dan; 5) Tang cuäng sir länh dao  cüa Dàng di vOi N1à nuOc. 
Trong do dt trQng tam vào vic xây dirng, hoàn thin h thng pháp lu.t va 

p. P p. • A P A •) P A P P 

to chuc thrc hiçn nghiem phap lu.t; cai each nen hanh chinh Nba nuoc, nham 
xây drng mt nn hãnh chInh trong sach,  có dü näng lirc, sir ding dung quyn 
hrc và tüng buâc duqc hin dai  hoá d thirc hin tt throng 1i, chü truong 
cüa Dàng; sir quân 1 có hiu lirc và hiu qua cao cong vic cüa Nha nirâc; 
phiic vi däc 1%rc d&i sOng nhân dan, xây dirng nép sOng và lam vic theo Hiên 
pháp và pháp 1u.t; thüc d.y tin trInh dti mOi, phát trin, thrc hin bang 
duçic mic tiêu: Dan giàu, Nithc manh, Xã h5i cong bang, dan chi, van minh. 

5. V tip ttic diii mó'i phrong thuc lAnh dio cüa Bang di vol hot 

dng cüa h thng chInh trj 

Ban Chp hành Trung uong thng nh.t cao cho r.ng: Di mcci phuong 

thüc lãnh dao  cUa Dàng là m5t n5i dung quan trQng cia cong tác xáy c4rng, 

chinh dn Dáng. Trong 15 nãm trin khai thirc hin Nghj quyt Trung uang 5 

khoá X v tip tic di mth phucmg thrc lãnh dao  cüa Dãng dOi vi ho.t dng 

cüa h thng chInh tn, chüng ta dã dat  duçic nhiu kt qua quan tr9ng, gop 

ph.n nâng cao vai trO, hiu lirc, hiu qua lãnh dao  cüa Dãng, dng thOi phát 
huy tot hon vai trO, hiu lçrc, hiu qua quàn l cüa Nhà nuOc theo quy dinh 
cüa pháp lut; nâng cao ch.t h.rcing hot dng cüa M.t tr.n T quc va cac t 
chüc chInh trj - xã hi, có nhiu dóng gop tIch cc vào nhfrng thành tru to 

l&n, cO y nghia ljch sir cia sir nghip di mói, xáy d.rng và báo v Ta quc, 
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lam cho da't nithc ta chua bao giô' có diw'c co d, tim 4w, vi the' và uy tin 

quc te' nhu ngày nay. Ni bt là: Cong tác tng kt l' 1u.n và thrc tin &rc 
chü tr9ng, tang cung, dã gop ph.n tIch circ cho vic k thra, b sung, phát 

trin chü truong, du&ng l& cüa Dàng và hoàn thin lut pháp, chInh sách cUa 

Nhà nixàc. Quy ch lam vic cüa Ban Chip hành Trung uang, Bô ChInh trj, 
Ban Bi thu dã trng buàc dugc b sung, hoàn thin qua các k' Dai  hi, ngày 
càng sat h?p,  hiu lirc, hiu qua han. Ca chê hçp Lãnh dao  chü chôt hang 
tháng dã trâ thành nn nip, rt có hiu qua, gop phn lam cho s1r lành dao 

cüa Dâng tp trung, thông nhât, thông suôt hon. Vic 1p lai  Ban Kinh tê, Ban 
Ni chInh, chuyn Ban Chi dao  Trung uang v phông, chng tham nhüng v 
trçrc thutc B ChInh trj, do dng chI Tng BI thu trirc tip lam Truâng Ban; 
thành 1p Ban Chi dao  phông, ching tham nhüng, tiêu crc cp tinh; ban hành 
và sat sao chi do thirc hin các Nghj quyt, chU truong, dithng 1i cüa Dãng 
v phát trin kinh t - xa hi, báo dam quc phàng, an ninh, di ngoi va di 
m6i xay dmg Dâng va h thng chInh trj trong sach,  v&ng  manh  toàn din,... 
dã gop phân tIch crc cho vic dôi mOi, nâng cao näng lirc, hiu 1rc, hiu qua 
sir lãnh dao  cüa Dãng dM vâi hoat dng cUa h thng chInh trj. 

Tuy nhiên, ben canh  nhung kt qua, thành tVu  quan tr9ng dã dat  duc 
vn con không it nhUng han ch& yu kern; tInh hInh dt nuâc, khu virc va 
quc t da, dang Va së Co nhiu din bin nhanh chong, phic tap,  khO lu&ng, 
dat ra nhung yeu cau, nhim vi mm, cao va phuc tap  hon. Do vay,  tren co so 
tng kt 15 näm trin khai thrc hin Nghj quyt Trung uang 5 khoa X, Hói 
nghj Trung wo'ng ln nay dd nhát tn cao ban hành Nghj quyé't mái v tié'p tc 
di mói phitong thtc länh dgo caa Dáng trong tlnh hInh mói. Trong do, 
Trung uong d.c bit nhn manh:  Vic cMi m9i phuong thirc lânh dao  cüa 
Dàng d& vói Nhà nuâc, Mt trn T quc và các t chüc chInh trj - xa hi 
phái bào dam gift vftng, tang cumg vai trO lânh dao,  nâng cao hiu lirc, hiu 
qua lãnh dao,  cam quyên cüa Dáng; nâng cao vai trO, trách nhim, hiu 1irc, 
hiu qua quãn 1 cüa Nhà nucc; ch.t luçrng hoat  dng cüa Mt trn T quôc 
và các t chüc chInh trj - xã hi, dáp rng yêu cu cüa thai kS'  phát trin mâi. 

Thrc t vüa qua cho th.y, di mâi phuong thi'rc lanh dao  cüa Dáng d& 
vâi hoat dng cña h thng chInh trj là nhim vi trçng yu, thu&ng xuyên 
cüa các cap u, to chirc dáng, gän vói thrc hin Cuang lrnh, Diêu l a 
chü truong, du0ng li cüa Dãng, dirçic dt trong téng th nhim vi di mâi, 
xây drng, chinh dn Dáng và h thng chInh trj trong sach,  vUng  manh  toàn 
din; xay dirng, hoàn thin Nhà nisâc pháp quyn xã hi chü nghia do Dãng 
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Cong san lãnh d4o, báo dam th?c hin dung co ch "Dáng lãnh dao, Nhà 
nithc quán 1j5, Nhán dan lam chü". 

Trong qua trInh nay, cn kiên djnh các nguyen tc t chirc và hoat  dtng 
cua Dáng, dc bit là nguyen tc t.p trung dan chü; dy mnh phãn công, 
phôi hqp, phan cap, phân quyên, gän vâi nêu cao trách nhim cüa to chirc va 
cá nhân, nhât là ng.ri ding dâu; gitt vftng s1r lath dao  t.p trung, thông nhât, 
k lust, k cucmg; báo dam nguyen tc quyn 1irc di dôi vâi trách nhim, rni 
can b9, dang vien phai hoat dçng trong khuon kho phap luat, cu che, chinh 
sách, nguyen t.c và k' lut cUa Dàng. 

D tip tiic di mOi thành cOng phuong thirc lãnh dao  cUa Dáng phãi 
chü dng, tIch crc, có quyt tam chInh trj cao, dng thai cn then trQng, có 
buâc di v&ng chic, vüa lam vüa tng kt, nit kinh nghim; vn d dã rO thI 
kiên quyt di mOi, vtn d cn thit nhung chua rO, con kin khac nhau thI 
phãi nghiên ci'ru, thI dim, không nóng vi nhung cüng khOng bO qua hoc d 
qua chm, ánh hithng dn sir phát trin; giU vUng an ninh chInh trj, trQt tir, an 
toàn xa hti; k thra, phát huy nhUng thành tru, kt qua, kinh nghim tt 
trong phucmg thirc lãnh dao  cUa Dàng dã duçic thirc tin chi'rng minh là dung. 
O mi cp, mi llnh vrc phài vüa quán trit các nguyen tc chung, vra phãi 
phü hcip vó'i dc dim, yêu cu, nhim vi lãnh dao  cüa tirng cp, tüng 11th 
vrc và cüa trng loai  hInh cci quan nhà nu6c, tüng t chirc chInh trj - xa hi. 

Trên cci s& thông nhât cao ye nhn thüc, can phài có quyêt tam cao, nO 

l?c ion trong t chrc th?c hin, tao  sir chuyn bin math  me, sau sc nhân 
thirc v di mOi phiing thi'rc lath dao  cUa Dãng trong diu kin mOi, trin 
khai thrc hin dng b cã 5 phi.rcing thirc lãnh dao  cüa Dàng trên co sO d.y 

• S • A A A S A S A S math doi moi, nang cao chat hrgng cong tac nghien cu'u xay drng, ban hanh 
và to chüc thrc hin các nghj quyêt cüa Dàng; dOi mOi, nâng cao hiu qua 
cong tác t chrc, can b; di mOi, nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyn, 
giáo diic, v.n dng; phát huy vai trô, trách thim nêu girong cüa can b, dáng 
viên; dng thOi, dy math  cài cách hành chInh; dôi mOi phong cách lãnh dao, 
phucmg pháp cOng tác, lê 1i lam vic cüa các co quan lãnh dao  cña Dãng tü 
Trung ucing tói co sO. 

6. V mt s6 van d quan trQng khác 

Xem xét TO trInh cüa B ChInh trj, Ban Chtp hành Trung irnng dã cho 
kin v nhân sr d B ChInh trj quyt djnh giOi thiu Quc hi b.0 chüc 
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danh Tng Kim toán Nhà nuâc và phê chu.n các chüc danh B tnthng B Y 
t, Bô truâng Bo Giao thông v.n tãi tai  K' hçp thi'r tu Quc hi khoá XV. 

Dong thai, m9t diem mai t?i  Hi ngh lan nay la: Lan dau tien Ban Chap 
hành Trung uong dâ tin hãn.h xem xét, quyt djnh d can b thuc din 
Trung uong quãn l thôi tham gia Ban Chap hành Trung uung Dãng khoá XIII 
theo chü truong cUa Bô ChInh trj tai  Quy djnh s 41-QDITW, ngày 03/11/2021 
v vic min nhim, tr chüc di vâi can b và Thông báo s 20-TB/TW, 
ngày 08/9/2022 v b trI cong tác di vi can b sau khi bj k' 1u.t, di vâi 
các dông chI US'  viên Trung uong Dãng Nguyen Thành Phong, Hu5'nh Tan 

Vit, Buii Nhát Quang. 

Ban Chap hành Trung uong cüng dâ xem xét Ta trInh cüa B ChInh trj 
và quyt djnh thi hãnh kS'  lut dng chI Pham Xuán Tháng, US'  viên Trung 

ixong Dãng; BI thu Tinh uS', ChU tjch Hi dng nhân dan tinh Hái Duong 
bang hInh thic khai trü ra khôi Dàng do các vi pham nghiém trong ye nguyen 
tc tp trung dan chü, v nhUng diu dáng viên không duçc lam va trách 
nhim nêu guong cUa nguai dirng dâu cap uS', gay hu qua rat nghiêm trong, 
lam thit hai  16n den tài san, ngân sách nhà nithc, gay du luin xâu, lam giãm 
uy tin cüa Dáng, chInh quyên dja phucmg va ca nhán dOng chI. 

Day là sir vic rat dau xót, nhung vi sr nghiêm minh cUa kS'  lust dàng, 
dê giáo diic, ngãn ngüa, cành tinh, ran de các trung hçip khác và vi sr lcn 
manh cUa Dáng buc chüng ta phãi lam. Va day cling là bài hçc dat giá ma 
mi dng chI chüng ta c.n phài rñt kinh nghim tht sr sâu sac; tr do càng 
phái grnmg mu, cãng phãi néu gucing hcm ncra trong vic tu duOng và rèn 
luyn phm cht, dao  dire each m.ng, phài thirc sr là nhUng thm guong tiêu 
biu d can b, dãng viên, nhân dan tin tuâng và noi theo. 

Thwa các dng chi 

Den gia phüt nay, chüng ta dä cO the nói rang, Hi nghj lan thir sáu 
Ban Chip hành Trung uong Dàng khoa XIII cüa chüng ta dã thành cong t& 
dçp vi mt khôi lucrng cOng vic rat lan, rat quan tr9ng và phirc tap.  Qua 
day, Trung ucmg dã hoàn thành tot vic quán tri@, the boa toàn b nhng 
nti dung cot lOi và nhling van dé ion nêu trong Nghj quyét Dai  hi XIII cUa 
Dãng. Thành cong cüa Hi nghj ln nay có S' nghia dc bit quan trong vi Hi 
nghj din ra trong bii cánh tInh hInh th gió'i và trong nu6c có nhiu din 
bin nhanh chong, phirc tap, khó dij báo; cá nuOc dang n 1rc phn du, 
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tranh thu mci thai c, thu.n lçii, khc phvc, vuçTt qua mci khó khàn, thách 
thüc d hoàn thành thâng lçii các mic tiêu, nhim vii dâ dê ra cho näm 2022, 

tao tin d cho sr phát trin nhanh và bn vting han trong nm 2023 và các 
nãm tip theo. 

Thành cong cUa Hi nghj lan nay ngoài sr dóng gop tIch circ cüa các 
dOng chI Trung uang, các Ca quan và can bt tham mru, con có phn dóng 
gop rat trách thim cUa can b, dàng viên và nhân dan trong cá nuâc, dc 

A r A P A - F P A biçt la cac dong chi can bQ lao thanh, cac dong chi nguyen lanh dao  Dang va 
Nhà nuâc, các chuyên gia, nhà khoa h9c, nhà quãn 1, nhUng nguñ luôn 
quan tam, nhit tInh hu&ng irng và có nhiu kiên dóng gop qu báu cho 
cOng vic chung cUa Dàng và Dtt nizâc. Thay mt Ban Chip hành Trung 
ucmg, tOi xin trân tr9ng cam an nhitng tInh cam và sir dóng gop qu' báu do. 
Tôi tin turng rang, vi thành cong cüa Hi nghj 1n nay và sr doàn kit, nht 
trI cao trong toàn Dãng, trixâc ht là trong Ban Chp hành Trung hang, B 
ChInh trj, Ban BI thu; sr üng h, huOng üng cüa toàn Dáng, toàn dan và toàn 
quân, nht djnh chüng ta së t chrc thirc hin thành cOng các Nghj quyt, Kt 
1un cüa Hi nghj Trung uong 1n nay, gop ph.n thirc hin thing 1i Nghj 
quyt Di hi XIII cüa Dàng, lam cho Dtt rn.rOc ta ngày càng cuOng thjnh, 
Dan tc ta ngày càng ye yang han! 

Dn day, tôi xin tuyên b b mac  Hi nghj 1.n thu sáu Ban Chp hành 
Trung gang Dàng khoá XIII. Chuc các dng chI manh  khoé, hnh phuc, hoàn 
thành xut sc tr9ng trách truâc Dâng, trixâc Nhân dan và Dt nuó!c vâi môt 
niêm tin mth, khI the mâi và dng 1rc mâi. 

Tôi xin trân trQng cam an! 
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