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Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu 
và Rèn luyện, không ngừng 

làm theo tư tưởng, đạo đức và 
phong cách của chủ tịch hồ chí minh

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn
quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII,
triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

ưa các vị đại biểu, các vị khách quý,
ưa toàn thể các đồng chí,
Trong không khí toàn Đảng, toàn

dân, toàn quân ta đang thành kính
tưởng nhớ và có nhiều hình thức tổ
chức kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 110 năm ngày
Bác ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm
Ngày Bác về nước, trực tiếp lãnh đạo
cách mạng Việt Nam; và trong niềm
vui mừng, tin tưởng, tự hào của nhân
dân cả nước về thành công rất tốt đẹp
của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,
hôm nay chúng ta long trọng tổ chức
Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực
hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”. Đây là một việc làm rất cần thiết
và có ý nghĩa.

ay mặt Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng và
gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, các tập thể, cá nhân tiên
tiến, điển hình, các vị đại biểu tham dự
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Hội nghị lời chào thân ái, lời thăm hỏi
chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

ưa các đồng chí,
Chúng ta đều đã biết, Chủ tịch Hồ

Chí Minh kính yêu của chúng ta là Vị
lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc,
Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt
Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc,
Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu
mực, Danh nhân văn hóa thế giới.
Người đã đi xa, nhưng di sản Người để

lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng
đồ sộ và quý giá: Đó là ời đại Hồ Chí
Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; Một tấm gương sáng ngời để
chúng ta thường xuyên học tập và noi
theo. Người là biểu tượng cao đẹp nhất
của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa
anh hùng cách mạng Việt Nam; kết
tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí
phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết
5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số
01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW _
Ảnh: toquoc.vn



Trọn cả cuộc đời, Người đã rèn
luyện, cống hiến không ngừng, không
nghỉ, tất thảy đều hiến dâng cho Tổ
quốc, đồng bào, cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải
phóng xã hội và giải phóng con người.
Một cuộc đời đầy gian khổ hy sinh,
nhưng vô cùng oanh liệt, cao thượng;
vô cùng phong phú, trong sáng và đẹp
đẽ. Một vĩ nhân đã đi vào lịch sử và trở
thành huyền thoại ngay từ khi Người
còn sống. Cuộc đời và sự nghiệp của
Người đã trở thành biểu tượng cách
mạng, khơi dậy khát vọng và niềm tin
cho nhân dân Việt Nam và nhân dân
tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh
vì độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ và
tiến bộ xã hội. “Dân tộc ta, nhân dân
ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ
Chủ tịch, Người Anh hùng dân tộc vĩ
đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân
tộc ta, nhân dân ta và non sông đất
nước ta”.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh
thần vô giá của Đảng ta và nhân dân
ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn
dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của
cách mạng Việt Nam. Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức và phong cách

của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm
rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan
trọng, thường xuyên, không thể thiếu
đối với toàn Đảng, toàn dân ta, truớc
hết là các tổ chức đảng, các cơ quan
nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu
dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự
đất nước, phục vụ nhân dân.

Vậy chúng ta hiểu Tư tưởng Hồ Chí
Minh là gì? Đạo đức Hồ Chí Minh là
gì? và Phong cách Hồ Chí Minh là gì?

Nói một cách vắn tắt:
- Tư tưởng Hồ Chí Minh: Là một hệ

thống các quan điểm, nhận thức, tư
tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch
Hồ Chí Minh về cách mạng và con
đường đi lên của cách mạng Việt Nam
trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả
của sự vận dụng và phát triển sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện
cụ thể của nước ta, kế thừa và phát
triển các giá trị truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa
của nhân loại. Người nhiều lần khẳng
định: “Nước Việt Nam là một, Dân tộc
Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi
có thể mòn, song chân lý đó không
bao giờ thay đổi”. “à hi sinh tất cả
chứ nhất định không chịu mất nước,
nhất định không chịu làm nô lệ”;
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“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”;
“Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường
Sơn cũng phải kiên quyết giành cho
được độc lập”. “Tôi chỉ có một ham
muốn, ham muốn tột bậc là làm sao
cho nước ta được hoàn toàn độc lập,
dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào
ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng
được học hành, nước ta có vị trí xứng
đáng trên trường quốc tế”. “Nước độc
lập mà Dân không hưởng hạnh phúc,
tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa
lý gì”. Vì vậy, độc lập phải gắn liền với
chủ nghĩa xã hội; giải phóng dân tộc
phải gắn liền với giải phóng giai cấp,
giải phóng xã hội, giải phóng con
người, tức là phải tiến hành cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Non sông Việt Nam
có trở nên tươi đẹp hay không, Dân
tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với
các cường quốc năm châu được hay
không, điều quan trọng là phải phát
huy được sức mạnh đại đoàn kết của
toàn dân tộc, tập hợp được mọi lực
lượng, dân tộc, tôn giáo, mọi người
dân Việt Nam yêu nước: “Đoàn kết,
đoàn kết, đại đoàn kết; ành công,
thành công, đại thành công!”. “Muốn
cứu nước và giải phóng dân tộc, không
có con đường nào khác con đường

cách mạng vô sản”. “Bây giờ học thuyết
nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ
nghĩa chân chính nhất, cách mệnh
nhất là chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa
Mác - Lênin”. Cách mạng là sự nghiệp
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân
dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của
một đảng cách mạng chân chính.
Đảng có mạnh thì Dân tộc mới mạnh,
vì Đảng là đội tiên phong, là người
lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của toàn dân tộc.

- Đạo đức Hồ Chí Minh: Là đạo đức
cách mạng, là những phẩm chất cao
quý của một người cách mạng. Đó là:
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Cần: Là cần cù, chăm chỉ, tận tuỵ, hết
lòng hết sức vì công việc chung, vì
nước, vì dân. Kiệm: Là tiết kiệm,
không xa hoa, lãng phí, nhất là đối với
của công. Liêm: Là thanh liêm, giữ
liêm sỉ, danh dự, trong sạch, trong
sáng. Chính: Là chính trực, ngay
thẳng, khẳng khái, không quỵ luỵ, cúi
luồn, giữ sĩ khí của một người quân tử,
chính khách. Chí công vô tư: Là làm
việc vì sự nghiệp chung, đặt lợi ích
công lên trên hết, trước hết; không tư
lợi, vụ lợi, không vì lợi ích riêng. Kiên
quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá
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nhân, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Vì
“chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm”, “là
kẻ thù hung ác”; “nó rất gian giảo, xảo
quyệt, nó kéo người ta xuống dốc
không phanh”... Chủ tịch Hồ Chí Minh
đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục,
rèn luyện đạo đức cách mạng. Người
thường nói: “Cũng như sông thì có
nguồn mới có nước, không có nguồn
thì sông cạn. Cây phải có gốc, không
có gốc thì cây héo. Người cách mạng
phải có đạo đức, không có đạo đức thì
dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo
được nhân dân”.

- Phong cách Hồ Chí Minh: Là lối
sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu
thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học
dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của
nhân dân; là đầy tớ của dân chứ không
phải “làm quan nhân dân”, không được
lên mặt “làm quan cách mạng”. Mỗi
cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập,
ra sức tu dưỡng, rèn luyện để không
ngừng nâng cao nhận thức, trình độ,
trở thành những con người có văn hoá,
có liêm sỉ, “tận trung với Đảng, tận
hiếu với Dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ
thù nào cũng đánh thắng”.

***

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc
biệt quan tâm đến công tác giáo dục,
rèn luyện cán bộ, đảng viên. Người
thường nói: “Đảng ta là một đảng cầm
quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải
thật sự thấm nhuần đạo đức cách
mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí
công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật
trong sạch, phải xứng đáng là người
lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung
thành của nhân dân”. Cần hiểu rõ,
“Muôn việc thành công hoặc thất bại
đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là
cái gốc của mọi công việc”. Do vậy, phải
đặc biệt chú trọng công tác giáo dục,
rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,
đảng viên, xây dựng được nhiều tấm
gương người tốt, việc tốt. Người căn
dặn: “Người tốt việc tốt” như hoa nở
mùa Xuân, nêu gương sáng của chủ
nghĩa anh hùng cách mạng”. “Lấy
gương người tốt, việc tốt để hằng ngày
giáo dục lẫn nhau là một trong những
cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây
dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng
con người mới, cuộc sống mới”.

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh đã được
Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm,



bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua
nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị
số 05 của Bộ Chính trị khoá XII “về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” gắn với việc thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá” trong nội bộ, đã đạt được
nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn
diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo,
thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ,
tích cực, có sức lan toả sâu rộng trong
toàn Đảng và toàn xã hội, được Đại hội
XIII của Đảng đánh giá cao. Nổi bật là:
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh được thực hiện một
cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng.
Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn
với trách nhiệm nêu gương có chuyển
biến tích cực. Các cấp uỷ, cán bộ, đảng
viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị, nhất là các đồng chí Ủy viên Bộ
Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương đã thực
hiện nêu gương bằng những việc làm,

hành động cụ thể, với phương châm
“trên trước, dưới sau”, “trong trước,
ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm
theo”. Công tác tuyên truyền với nhiều
cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan
tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành
động của cán bộ, đảng viên, nhân dân,
làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền
tảng tinh thần của xã hội. Công tác
kiểm tra, giám sát được chú trọng, có
tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa
các sai phạm.

Những kết quả tích cực trên đây đã
góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu
quả tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất
là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người
đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị;
xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh
chính trị vững vàng, phẩm chất đạo
đức trong sáng, có trách nhiệm và
động cơ đúng đắn, tiên phong, gương
mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, góp phần tạo ra những đột phá
trong việc phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều
vấn đề khó, hết sức phức tạp trong
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công tác xây dựng Đảng, nhất là gắn
với việc chỉnh đốn Đảng, đã được đề
cập trong nhiều nhiệm kỳ, và đến
nhiệm kỳ Đại hội XII đã được giải
quyết có kết quả rõ rệt. Từ trong phong
trào học tập và làm theo Bác, đã xuất
hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân
tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan
tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm,
động lực, tinh thần yêu nước, ý thức
dân tộc và mong muốn cống hiến,
phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp
xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên
định, hăng hái, phấn đấu thực hiện
thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội. ay mặt Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt
liệt hoan nghênh và biểu dương các tập
thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong
việc học tập và làm theo Bác. Mỗi tập
thể, cá nhân điển hình tiên tiến đó là
“những bông hoa đẹp”, đang từng ngày
vun góp, tạo ra “rừng hoa đẹp” cho đất
nước. Đảng và Nhà nước trân trọng
ghi nhận và mong các đồng chí tiếp tục
phát huy những thành tựu đã đạt được,
nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để
mọi người noi theo, cùng tiến bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
nêu trên, việc thực hiện Chỉ thị số 05

vẫn còn không ít hạn chế, cần được
khắc phục. Đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc
chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát
thực tế, chưa thể hiện rõ vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu. Việc cam
kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực
hiện trách nhiệm nêu gương của một
bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả
chưa cao. Việc xác định khâu đột phá có
nơi còn lúng túng. Đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch có lúc
còn bị động. Việc phát hiện, biểu dương
các tập thể, cá nhân điển hình trong học
tập và làm theo Bác chưa kịp thời, chưa
đầy đủ; việc tuyên truyền, quảng bá, cổ
vũ những gương người tốt, việc tốt
nhiều lúc còn thiếu sức thuyết phục.
Công tác đấu tranh với các biểu hiện
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống chưa mạnh mẽ; việc tự phê
bình và phê bình có nơi, có lúc còn làm
qua loa, chiếu lệ, hình thức; tình trạng
thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi
cho khách quan hoặc nể nang, né tránh,
ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi.
Công tác kiểm tra, giám sát chưa
thường xuyên, thiếu quyết liệt; phạm vi,
đối tượng còn hẹp; hiệu quả cảnh báo,
phòng ngừa vi phạm chưa cao...
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ưa các đồng chí,
Sau 35 năm đổi mới, từ một nước

nghèo, cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình
độ thấp, Việt Nam đã vươn lên đạt
nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch
sử, “đất nước ta chưa bao giờ có được
cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế
như ngày nay”. Tuy vậy, trong bối cảnh
tình hình thế giới và trong nước có
những diễn biến rất nhanh, phức tạp,
khó dự báo; thuận lợi, thời cơ đan xen
với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều
vấn đề mới, phức tạp, cấp bách hơn đối
với công cuộc xây dựng, đổi mới và
phát triển đất nước. Sự nghiệp cách
mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn
đứng trước nhiều khó khăn, thách
thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã cảnh
báo vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn.
Các thế lực thù địch tìm mọi cách tăng
cường chống phá sự nghiệp cách mạng
của Đảng ta, dân tộc ta, phủ nhận vai
trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng
với nhân dân, hòng lật đổ Đảng ta, chế
độ ta. Tình hình này tác động mạnh,
nhiều chiều đến đội ngũ cán bộ, đảng
viên và nhân dân, đặt ra yêu cầu phải
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng
yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong
giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã
chỉ rõ: “Trong những năm tới phải đặc
biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa
xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện
về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức
và cán bộ”. “Kiên quyết, kiên trì thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh bằng các
biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng
bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ”.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các
cơ quan, đơn vị cần phát huy những
kết quả đã đạt được trong những năm
qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc,
tự giác thực hiện một cách có hiệu quả
những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ
ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày



18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về
việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt
ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và
nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Học tập Bác: Là học tư tưởng, thế
giới quan và nhân sinh quan cách
mạng, đạo đức cách mạng và phong
cách của người chiến sĩ cộng sản chân
chính. úc đẩy việc học tập Bác trở
thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của
từng cán bộ, đảng viên và người dân.
Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong
cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực
sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật
sự trở thành nền tảng tinh thần vững
chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta
phát huy nội lực, vượt qua khó khăn,
thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ
cách mạng trong giai đoạn mới. Làm
cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự
thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống
nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa
lời nói và việc làm. Ai cũng tìm thấy
ở đó những chuẩn mực đạo đức cần
học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở

thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên,
mong muốn vươn lên, hoàn thiện
chính bản thân mình: Bản lĩnh, kiên
định, tuyệt đối trung thành với mục
tiêu, lý tưởng cách mạng; cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư; gần dân,
tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu
thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước,
ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc, làm cho đất nước ngày
càng phát triển, dân tộc ngày càng
cường thịnh, trường tồn.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã
được tôi luyện và trưởng thành, Đảng
ta sẽ ngày càng tăng cường được sức
mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng,
xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh
đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng
của nhân dân, “xứng đáng là người
lãnh đạo, là người đày tớ thật trung
thành của nhân dân”.

Làm theo Bác: Là thúc đẩy, tạo
chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập”
sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng
những chương trình hành động cụ
thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong
thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
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phương, cơ quan, đơn vị và công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề
cao chức trách, đạo đức công vụ của
mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu
quả các khâu đột phá và các vấn đề
trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn,
trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng
Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác
- Lênin trong mọi hành động.

ấm nhuần tư tưởng của Bác về
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả
về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối
sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng
lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và
sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật
sự “của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân”.

Nêu gương: Là thực hiện đồng thời,
gắn kết việc học tập với làm theo Bác
và nêu gương. Phát huy hiệu quả mối
quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong
đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiền
phong, gương mẫu với nêu gương
của cán bộ, đảng viên, nhất là người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ
quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng
chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban
Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm
túc thực hiện trách nhiệm nêu gương;
người có chức vụ càng cao, cương vị
càng lớn càng phải gương mẫu trong
tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo
đức, lối sống, phong cách, tác phong,
lề lối công tác để quần chúng, nhân
dân noi theo; phải thể hiện được tư
tưởng vững vàng, quan điểm đúng
đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân;
có phong cách lãnh đạo khoa học, dân
chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt
nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và
phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần
Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn
có giá trị hơn một trăm bài diễn văn
tuyên truyền”.

“Nâng cao đạo đức cách mạng,
quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, kiên
quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa,
ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng,
tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống của cán
bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,
đưa việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trở thành việc làm thường
xuyên, nhu cầu văn hóa tinh thần
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trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây
dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thật
sự “là đạo đức, là văn minh”.

Trong quá trình thực hiện ba nhiệm
vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa
“xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ
bản, chiến lược; “chống” là quan trọng,
cấp bách. Đề cao tinh thần “nói đi đôi
với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường
xuyên “tự soi”, “tự sửa”. Đấu tranh,
ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ; kiên trì, kiên
quyết đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực với tinh thần không có
vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị
tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân
không trong sáng nào. Tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao
tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư
tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời
khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên
suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung,
vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho
Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

ưa các đồng chí,
Nhân dân ta thường có câu: “Đảng

viên đi trước, làng nước theo sau”. Trải
qua các giai đoạn lịch sử cách mạng

của dân tộc, nhân dân ta luôn tin
tưởng rằng: “Đảng ta lãnh đạo rất
sáng suốt đã đưa dân tộc ta tiến lên
không ngừng từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác”. “Đảng ta đã đào tạo
một thế hệ thanh niên cách mạng, gái
cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm
trong mọi công tác. Đó là những bông
hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh
hùng cách mạng”.

Tôi mong rằng, sau Hội nghị này,
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp
tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào
chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu
quả, tích cực góp phần vào việc thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng và công cuộc đổi mới, xây
dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa
nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp
kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
trở thành nước phát triển, có thu nhập
cao, thực hiện được tâm nguyện của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam
sánh vai với các cường quốc năm châu.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh
phúc, thành công.

Tôi xin trân trọng cảm ơn n
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“Kính thưa Trung ương,
ưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương,
nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần
thứ ba Ban Chấp hành Trung ương của
chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội
dung chương trình đề ra, kết thúc sớm
hơn so với dự kiến được 1 ngày. Các
đồng chí Ủy viên Trung ương và các
đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện
tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận
dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý
kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo,
đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa
và giải trình những vấn đề còn có ý
kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung
ương đã nhất trí cao thông qua Nghị
quyết của Hội nghị. Sau đây, để bế mạc
Hội nghị, tôi xin được thay mặt Bộ
Chính trị, Ban Bí thư khái quát lại
những kết quả chủ yếu đã đạt được và
nhấn mạnh thêm một số vấn đề để
thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo

triển khai thực hiện Nghị quyết của
Trung ương.
1. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm 2021 - 2025

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật,
xem xét các vấn đề một cách khách
quan, khoa học, Hội nghị đã thống
nhất đánh giá kết quả thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài
chính quốc gia, đầu tư công trung hạn
5 năm 2016 - 2020, và tình hình thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời,
cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện dự thảo
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài
chính quốc gia, và đầu tư công trung
hạn 5 năm 2021 - 2025 để trình Quốc
hội khóa XV xem xét, quyết định tại kỳ
họp thứ nhất dự kiến sẽ được tổ chức
vào cuối tháng 7 này.

Ban Chấp hành Trung ương trân
trọng ghi nhận và nhiệt liệt hoan
nghênh, biểu dương những nỗ lực
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Bài phát Biểu Bế mạc hội nghị
trung ương 3, khóa Xiii 

của tổng Bí thư nguyễn phú tRọng



phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta trong việc quán triệt, triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần
thứ XIII của Đảng, tổ chức rất thành
công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khoá XV và Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là
trong phòng, chống đại dịch COVID-
19 - đợt bùng phát lần thứ tư, đang
diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm ở
nước ta hiện nay. Nhờ đó, kết quả thực
tế đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII
cao hơn so với số liệu đã trình Đại hội
XIII của Đảng và báo cáo Quốc hội
khóa XIV. Trong 6 tháng đầu năm,
chúng ta đã tiếp tục kiên trì thực hiện
mục tiêu vừa quyết liệt phòng, chống
dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển
kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả
tích cực: Kinh tế tăng trưởng 5,64%,
cao hơn so với cùng kỳ năm trước;
kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại
hối ổn định, lạm phát được kiểm soát;
thu ngân sách nhà nước đạt trên 58,2%
so với dự toán, tăng 15,5% so với cùng
kỳ năm 2020; hoạt động đầu tư, sản
xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu tiếp
tục phát triển. Đời sống của nhân dân,
nhất là của người lao động ở vùng xảy
ra dịch bệnh, vùng có khó khăn tiếp

tục được chăm lo. Bản chất tốt đẹp của
chế độ ta và tinh thần yêu nước, đoàn
kết, “thương người như thể thương
thân” của dân tộc ta tiếp tục được phát
huy. Quốc phòng, an ninh chính trị,
trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ
vững. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục
được đẩy mạnh phù hợp với tình hình
dịch bệnh trên thế giới, góp phần nâng
cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của
Việt Nam...

Tuy nhiên, Trung ương cũng thẳng
thắn lưu ý và chỉ rõ: Trong 6 tháng đầu
năm vừa qua, kinh tế - xã hội vẫn chưa
đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh
những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta
vẫn đang đứng trước không ít những
khó khăn, thách thức mới và lớn, thậm
chí gay gắt hơn. Tình hình dịch bệnh
vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp,
nguy hiểm hơn trước, có thể còn tiếp
tục lan rộng, kéo dài, tác động mạnh
đến mọi mặt của đời sống xã hội. ị
trường tài chính - tiền tệ, nhất là thị
trường chứng khoán, thị trường bất
động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hoạt
động sản xuất kinh doanh và đời sống
của nhân dân, nhất là ở những vùng,
địa bàn và những ngành, lĩnh vực bị
ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh gặp
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nhiều khó khăn. Vì vậy, toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta cần  tiếp tục nỗ
lực phấn đấu cao hơn nữa, quán triệt
đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng để xây dựng và tổ chức thực
hiện thật tốt các kế hoạch mới có thể
hoàn thành thắng lợi được mục tiêu
tổng quát đã đề ra cho cả nhiệm kỳ là:
Bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và
bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ
mô, kiểm soát lạm phát, phát triển
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng
tạo; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng
kinh tế cao hơn mức bình quân của 5
năm 2016 - 2020, để đến năm 2025
Việt Nam là nước đang phát triển có
công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt
qua mức thu nhập trung bình thấp.
Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế;
thực hiện có hiệu quả các giải pháp
khắc phục tác động của đại dịch
COVID-19, nhanh chóng phục hồi
tăng trưởng kinh tế. Phát huy mạnh
mẽ giá trị văn hoá và sức mạnh của con
người Việt Nam. Từng bước xây dựng
xã hội có trật tự, kỷ cương, an toàn,
lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh; bảo đảm cuộc sống của nhân
dân yên bình và hạnh phúc. Bảo đảm

an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần của nhân
dân. Chú trọng bảo vệ tài nguyên, môi
trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh;
kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ
vững môi trường hòa bình, ổn định để
phát triển đất nước. Chủ động, tích cực
hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả
công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của
Việt Nam trên trường quốc tế.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu:
Ngay sau Hội nghị này, Ban cán sự
đảng Chính phủ cần chỉ đạo các cơ
quan chức năng khẩn trương, nghiêm
túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung
ương để hoàn thiện thêm một bước
các dự thảo kế hoạch trình Quốc hội
xem xét, quyết định. Trong quá trình
này, cần tiếp tục bám sát các quan
điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chủ
trương chính sách, biện pháp mà Đại
hội XIII của Đảng đã đề ra để rà soát
thật kỹ, chuẩn xác hoá nội dung Tờ
trình và Dự thảo các kế hoạch, bảo
đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội với Kế
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hoạch tài chính quốc gia và Kế hoạch
đầu tư công trung hạn; có những giải
pháp mang tính đột phá, khả thi cao và
sát hợp với thực tế tình hình: Vừa phải
tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế -
xã hội vừa phải chủ
động, tích cực phòng,
chống dịch bệnh có thể
còn tiếp tục kéo dài,
thậm chí nguy hiểm, lan
rộng nhanh hơn.

Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội cần tiếp
tục được bổ sung, làm
rõ, tạo sự thống nhất
cao về các vấn đề lớn,
hết sức quan trọng như:
Sự đúng đắn, phù hợp
của mục tiêu tổng quát,
các chỉ tiêu chủ yếu, các
cân đối lớn của nền
kinh tế và 12 nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu đã đề
ra. Các cơ chế, chính
sách, biện pháp để thực
hiện thắng lợi sáu
nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá
chiến lược đã được Đại hội XIII của
Đảng xác định để sớm khắc phục
những hạn chế, yếu kém tồn đọng từ

lâu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định
ngày càng vững chắc hơn kinh tế vĩ
mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; cơ
cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô
hình tăng trưởng, nâng cao năng suất,

chất lượng, hiệu quả và
sức cạnh tranh; huy
động, phân bổ, sử dụng
có hiệu quả nguồn lực
của Nhà nước, doanh
nghiệp nhà nước và các
thành phần kinh tế cho
phát triển nhanh và bền
vững, đặc biệt là các
chính sách, biện pháp
phát triển văn hoá, xã
hội, xây dựng con người,
bảo đảm an sinh, phúc lợi
xã hội, cải thiện môi
trường đầu tư kinh
doanh, tạo điều kiện
thuận lợi để người dân,
doanh nghiệp vượt qua
những khó khăn do đại
dịch COVID-19 gây ra.
Tập trung nghiên cứu, đề

xuất và triển khai xử lý nhanh, dứt
điểm các vướng mắc, tồn tại, điểm
nghẽn trong quá trình phát triển.

Việc xây dựng kế hoạch tài chính
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Việc thực hiện đường
lối đổi mới đã đem lại
những chuyển biến rõ
rệt, hết sức sâu sắc và
tích cực ở Việt Nam:
kinh tế phát triển, lực
lượng sản xuất được
tăng cường; nghèo đói
giảm nhanh, liên tục;
đời sống nhân dân
được cải thiện, nhiều
vấn đề xã hội được giải
quyết; chính trị, xã hội
ổn định, quốc phòng,
an ninh được bảo đảm;
đối ngoại và hội nhập
quốc tế ngày càng được
mở rộng...
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quốc gia cần thấy hết những thuận lợi,
thời cơ cũng như những khó khăn,
thách thức để xác định một cách đúng
đắn, khoa học và có cơ sở thực tế mục
tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể
về tài chính - ngân sách nhà nước giai
đoạn 2021 - 2025 trong bối cảnh đại
dịch COVID-19 đang tác động rất tiêu
cực đến phát triển  kinh tế - xã hội; chú
ý bảo đảm tỉ lệ chi hợp lý cho đầu tư
phát triển và chi thường xuyên gắn với
tinh giản bộ máy, biên chế, cải cách
tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội...
Trong chỉ đạo quản lý, điều hành, cần
coi trọng sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị; bám sát thực tiễn, lấy thực
tiễn làm thước đo; gắn kết chặt chẽ kế
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước
với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và kế hoạch đầu tư công; tôn trọng các
nguyên tắc của nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững
kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách
nhà nước; chi ngân sách nhà nước
trong khả năng của nền kinh tế và vay
trong khả năng trả nợ, bảo đảm an
ninh, an toàn tài chính quốc gia; coi
trọng công tác thanh tra, kiểm tra,
phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
tiêu cực.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công
trung hạn cần nhìn thẳng vào sự thật
để tìm cho được các nguyên nhân của
những hạn chế, yếu kém tồn đọng từ
lâu để đề ra các chính sách, biện pháp
có tính đột phá, khả thi cao, tạo ra sự
chuyển biến tích cực, rõ nét trong việc
khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải,
kém hiệu quả; giải ngân chậm, nhiều
dự án, công trình chậm tiến độ, thua lỗ,
thất thoát, lãng phí... Đặt kế hoạch đầu
tư công trong tổng thể kế hoạch đầu tư
chung của toàn xã hội; gắn đầu tư công
với đầu tư xã hội; đầu tư công phải thực
sự có trọng tâm, trọng điểm, dẫn dắt và
kích hoạt đầu tư của mọi thành phần
kinh tế. Tập trung rà soát, loại bỏ
những dự án chưa thật sự cần thiết, cấp
bách để ưu tiên nguồn vốn cho các dự
án, công trình trọng điểm, cấp bách của
quốc gia và các ngành, lĩnh vực, các địa
phương, nhất là các dự án phát triển kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có ý nghĩa
chiến lược, liên vùng, tạo động lực cho
phát triển nhanh và bền vững. Kiên
quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xoá bỏ
cơ chế “xin - cho”; chống tham nhũng,
tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong đầu tư
công. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền,
phân công, phân nhiệm đi đôi với tăng
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cường phối hợp, giám sát, kiểm tra,
đánh giá việc thực hiện; linh hoạt, kịp
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành
chính, giải phóng mặt bằng để đẩy
mạnh việc giải ngân thực hiện dự án
đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng
công trình...
2. Về các quy chế, quy định của Ban
Chấp hành Trung ương

Hội nghị đã cho ý kiến để hoàn
thiện và quyết định ban hành Quy chế
làm việc của Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy
chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra
Trung ương khoá XIII; Quy định về thi
hành Điều lệ Đảng và Quy định về
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của
Đảng nhiệm kỳ khoá XIII. Ban Chấp
hành Trung ương đánh giá cao việc
chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có chất
lượng các dự thảo và cơ bản nhất trí
với những nội dung do Bộ Chính trị
trình; đồng thời cho ý kiến sửa trực
tiếp vào các điều khoản cụ thể của
từng văn bản. Bộ Chính trị đã tiếp thu
đầy đủ các ý kiến xác đáng và giải trình
thấu đáo về các ý kiến khác.

eo đó, các quy chế, quy định mới
đã bám sát Điều lệ Đảng, kế thừa

những nội dung cốt lõi của các quy
chế, quy định của các khoá trước; đồng
thời bổ sung, sửa đổi một số nội dung
cho phù hợp với thực tế tình hình
nhiệm kỳ khóa XIII. Tuy nội dung bổ
sung, sửa đổi không nhiều nhưng Quy
chế làm việc của Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa
XIII đã có những bổ sung, sửa đổi
quan trọng liên quan đến trách nhiệm
và quyền hạn của Ban Chấp hành
Trung ương, của Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương (bao gồm cả Ủy viên
Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư), của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trách nhiệm
và quyền hạn của Tổng Bí thư, đồng
chí ường trực Ban Bí thư, của Ủy
viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư,
và về chế độ làm việc, phương pháp
công tác.

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm
Trung ương khóa XIII đã quy định rõ
hơn các vấn đề liên quan đến trách
nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương; trách nhiệm, quyền
hạn của thành viên Ủy ban Kiểm tra
Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn
của ường trực Ủy ban, Chủ nhiệm
và Phó Chủ nhiệm Ủy ban; và về mối
quan hệ công tác với các ban đảng, ban



cán sự đảng, đảng đoàn, ban chỉ đạo
của Trung ương...

Những nội dung mới của Quy định
thi hành Điều lệ Đảng lần này chủ yếu
tập trung vào một số vấn đề để làm tốt
hơn công tác đảng viên như: Giới thiệu
và kết nạp người vào Đảng; công nhận
đảng viên chính thức; phát thẻ và quản
lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng
viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng;
một số quy định về thực hiện nguyên
tắc tập trung dân chủ; bầu đại biểu dự
đại hội đảng bộ cấp trên; việc lập các
cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp
việc, đơn vị sự nghiệp của cấp uỷ; sinh
hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ cơ sở;
đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết
định kết nạp và khai trừ đảng viên; tổ
chức cơ quan kiểm tra; khen thưởng
đối với tổ chức đảng và đảng viên;
đảng đoàn và ban cán sự đảng...

Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định
về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
của Đảng trong Chương VII và
Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI đã
thể chế, cụ thể hoá các nội dung đã
được Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp
hành Trung ương khoá XII kết luận tại
Nghị quyết số 53-NQ/TW; cụ thể hoá
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về

công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của
Đảng; và bổ sung nhiều quy định cụ
thể khác liên quan đến các vấn đề nảy
sinh trong thực tiễn, có tính bản chất,
phổ biến hoặc còn thiếu,... nhằm phát
huy đầy đủ, đúng đắn hơn nữa chức
năng kiểm tra, giám sát của Đảng.
3. Về công tác cán bộ

Ban Chấp hành Trung ương ghi
nhận, đánh giá cao những nỗ lực của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ
chức Trung ương, các cơ quan có liên
quan trong việc đổi mới, nâng cao chất
lượng công tác cán bộ, triển khai thực
hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung
ương 2 về kiện toàn một bước cán bộ
lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời gian
qua; cách chuẩn bị bài bản, chặt chẽ,
thận trọng, theo đúng nguyên tắc tập
trung, dân chủ, tạo được sự đồng
thuận, thống nhất cao. Đồng thời,
Trung ương cũng nhất trí cao với
Phương án do Bộ Chính trị trình về
tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức
danh lãnh đạo của các cơ quan nhà
nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.
Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí
đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự
đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo
Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.
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Cũng tại Hội nghị này, sau khi xem
xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban
Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung
hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung
ương; đồng thời quyết
định thi hành kỷ luật
đối với đồng chí Trần
Văn Nam, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Bình Dương bằng hình
thức cách chức tất cả các
chức vụ trong Đảng; thi
hành kỷ luật đồng chí
Vũ Huy Hoàng, nguyên
Ủy viên Trung ương
Đảng bằng hình thức
khai trừ ra khỏi Đảng.

ưa các đồng chí,
Hội nghị lần thứ ba

Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XIII đã
thành công tốt đẹp. Những nội dung
được Trung ương đưa ra xem xét,
quyết định tại Hội nghị này có ý nghĩa
rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên
và nhân dân hết sức quan tâm, coi đây
là một bước cụ thể hóa sớm và kịp thời
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ
chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội

nghị Trung ương lần này sẽ góp phần
tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng

Đảng và hệ thống chính
trị trong sạch, vững
mạnh toàn diện, xây
dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa
tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả.

Mỗi đồng chí Ủy viên
Trung ương cần nêu cao
hơn nữa tinh thần trách
nhiệm, gương mẫu đi
đầu thực hiện và lãnh
đạo tổ chức thực hiện
thật tốt Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng, các
nghị quyết của Trung
ương và đặc biệt là Nghị
quyết Hội nghị Trung

ương lần này.
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế

mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn
thành tốt trọng trách của mình trước
Đảng, trước nhân dân và đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn” n
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hội nghị lần thứ ba Ban
Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XIII đã
thành công tốt đẹp.
Những nội dung được
Trung ương đưa ra xem
xét, quyết định tại hội
nghị này có ý nghĩa rất
quan trọng, được cán
bộ, đảng viên và nhân
dân hết sức quan tâm,
coi đây là một bước cụ
thể hóa sớm và kịp thời
Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng. 



I. Về NHậN THứC
1. Quá trình phát triển nhận thức và
những nội dung đã rõ

a.) Nhận thức về nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh của Đảng có sự đổi mới
và ngày càng hoàn thiện.

Trên cơ sở xác định nhất quán về
nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của
quốc phòng, an ninh là bảo vệ Tổ quốc,
nhận thức của Đảng ngày càng phát
triển, đáp ứng tình hình trong mỗi
chặng đường lịch sử. 

Từ Đại hội III (tháng 9/1960), cho
tới Đại hội VI (tháng 12/1986), Đảng
ta luôn xác định phải đẩy mạnh công
tác xây dựng nền quốc phòng toàn
dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân ngày càng vững mạnh bảo đảm
điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây
dựng kinh tế.

Bước sang thập kỷ 90 của thế kỷ XX,
mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và
các nước Đông Âu sụp đổ, Đảng đã
nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò,
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một SỐ vẤn đỀ lÝ luẬn, thỰc tiỄn
vỀ QuỐc phÒng, an ninh, 

BẢo vỆ tỔ QuỐc 
Qua 30 nĂM thực hIện cưƠng lĨnh
XÂy Dựng đất nưỚc tROng thỜI kỲ

QuÁ đỘ lÊn chủ nghĨa XÃ hỘI
l GS, TS Vũ Văn Hiền

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương 
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nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc
phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Tại
Đại hội VII (tháng 6/1991), Đảng ta đã
thông qua Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội. Trong Cương lĩnh năm
1991, Đảng chỉ rõ
nhiệm vụ quốc phòng,
an ninh một cách toàn
diện: “...bảo vệ vững
chắc độc lập, chủ quyền,
lãnh thổ toàn vẹn của
Tổ quốc, bảo vệ chế độ
xã hội chủ nghĩa, sự ổn
định chính trị, trật tự và
an toàn xã hội, quyền
làm chủ của nhân dân,
làm thất bại mọi âm
mưu và hành động của
các thế lực đế quốc,
phản động phá hoại sự
nghiệp cách mạng của
nhân dân ta”1.

Đến Nghị quyết
Trung ương 8 khóa IX và sau đó là
Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI,
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được
nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn:
Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh không
chỉ là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc, mà còn bảo vệ Đảng, Nhà
nước, nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc,
bảo vệ nền văn hóa, giữ vững ổn định

chính trị và môi trường
hòa bình để xây dựng và
phát triển đất nước theo
định hướng xã hội chủ
nghĩa. 

Kế thừa, bổ sung và
phát triển Cương lĩnh
năm 1991, Cương lĩnh
năm 2011 của Đảng đã
khẳng định: “Mục tiêu,
nhiệm vụ của quốc
phòng, an ninh là bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,
bảo vệ Đảng, Nhà nước,
nhân dân và chế độ xã
hội chủ nghĩa, giữ vững

hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm
an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã
hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại
mọi âm mưu và hành động chống phá
của các thế lực thù địch đối với sự
nghiệp cách mạng của nhân dân ta”2.

Bảo vệ vững
chắc độc lập,
chủ quyền,

lãnh thổ toàn vẹn của
Tổ quốc, bảo vệ chế độ
xã hội chủ nghĩa, sự ổn
định chính trị, trật tự và
an toàn xã hội, quyền
làm chủ của nhân dân,
làm thất bại mọi âm
mưu và hành động của
các thế lực đế quốc,
phản động phá hoại sự
nghiệp cách
mạng của
nhân dân ta.



Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ
chung nhất của quốc phòng, an ninh
như vậy, Cương lĩnh năm 2011 còn cụ
thể hóa với những nội dung hết sức rõ
ràng như sau:

ứ nhất, xác định rõ trách nhiệm
và lực lượng thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh: “Tăng cường quốc
phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật
tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng
yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà
nước và toàn dân, trong đó Quân đội
nhân dân và Công an nhân dân là lực
lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận
quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ
với thế trận an ninh nhân dân vững
chắc. Phát triển đường lối, nghệ thuật
quân sự chiến tranh nhân dân và lý
luận, khoa học an ninh nhân dân. Chủ
động, tăng cường hợp tác quốc tế về
quốc phòng, an ninh”3.

ứ hai, chỉ rõ những yếu tố và cách
thức triển khai để tăng cường sức
mạnh quốc phòng, an ninh của đất
nước: “Sự ổn định và phát triển bền
vững mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội
là nền tảng vững chắc của quốc phòng
- an ninh. Phát triển kinh tế - xã hội đi
đôi với tăng cường sức mạnh quốc
phòng - an ninh. Kết hợp chặt chẽ kinh

tế với quốc phòng - an ninh, quốc
phòng - an ninh với kinh tế trong từng
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính
sách phát triển kinh tế - xã hội và trên
từng địa bàn”.

ứ ba, xây dựng lực lượng, tăng
cường sức mạnh quốc phòng, an ninh
để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ
quốc, Cương lĩnh năm 2011 chỉ rõ:
“Xây dựng Quân đội nhân dân và
Công an nhân dân cách mạng, chính
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,
tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với
Đảng, Nhà nước và nhân dân, được
nhân dân tin yêu... Chăm lo nâng cao
phẩm chất cách mạng, trình độ chính
trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ,
chiến sĩ các lực lượng vũ trang; bảo
đảm đời sống vật chất, tinh thần phù
hợp với tính chất hoạt động của Quân
đội nhân dân và Công an nhân dân
trong điều kiện mới. Xây dựng nền
công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo
đảm cho các lực lượng vũ trang được
trang bị kỹ thuật từng bước hiện đại”4.

ứ tư, xác định rõ vai trò lãnh đạo
của Đảng và quản lý của Nhà nước đối
với lực lượng vũ trang: “Tăng cường sự
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
của Đảng, sự quản lý tập trung thống
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nhất của Nhà nước đối với Quân đội
nhân dân, Công an nhân dân và sự
nghiệp quốc phòng - an ninh”2.

Đại hội XII của Đảng (tháng
01/2016) đã nâng tầm nhận thức, coi
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh còn là:
“Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi
âm mưu, hoạt động chống phá của các
thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác
những thông tin và luận điệu sai trái,
đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã
hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe
dọa an ninh truyền thống và phi
truyền thống; bảo đảm an ninh, an
toàn thông tin, an ninh mạng”5.

Nếu như Cương lĩnh năm 2011 chủ
trương “kết hợp quốc phòng - an ninh
với kinh tế” thì tới Đại hội XII, Đảng
nhấn mạnh thêm: “Kết hợp chặt chẽ
giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại;
tăng cường hợp tác quốc tế về quốc
phòng, an ninh”6. Văn kiện Đại hội
XIII cụ thể hơn: “Kết hợp chặt chẽ hiệu
quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối
ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa
quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn
hóa, xã hội và đối ngoại7.

b.) Phát triển nhận thức về tăng
cường sức mạnh cho việc thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Nhận thức của Đảng ngày càng rõ
hơn về sức mạnh và lực lượng để thực
hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của
đất nước về chính trị, tư tưởng, kinh tế,
xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,
sức mạnh của cả hệ thống chính trị
dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý
của Nhà nước, trong đó lực lượng vũ
trang là nòng cốt. Để tăng cường sức
mạnh cho lực lượng vũ trang thực hiện
tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng chủ
trương: “Xây dựng Quân đội nhân
dân, Công an nhân dân cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện
đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân
chủng, binh chủng, lực lượng; vững
mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng
tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt
đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng,
Nhà nước và nhân dân”8. Đến Đại hội
XIII, Đảng ta xác định rõ hơn: “Đến
năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội,
công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề
vững chắc, phấn đấu đến năm 2030
xây dựng Quân đội nhân dân, Công an
nhân dân cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, hiện đại; văn minh về chính trị,
tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”9.
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c.) Xác định ngày càng rõ hơn các
nhiệm vụ cụ thể về quốc phòng, an ninh.

Nhận thức của Đảng về nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh đã ngày càng sâu
sắc, toàn diện, đồng bộ, xác định rõ
nhiệm vụ cụ thể của toàn Đảng, toàn
dân, tất cả các ngành, các lĩnh vực, lực
lượng vũ trang và các địa phương, đơn
vị. Trong quá trình đổi mới, trước
những diễn biến phức tạp của tình
hình, nhất là tranh chấp chủ quyền
biển, đảo, biên giới và các thủ đoạn
chống phá mới của thế lực thù địch,
nhận thức của Đảng đã kịp thời được
bổ sung, phát triển. Đảng đã nhận thức
đầy đủ, rõ ràng, cụ thể hơn về nội
dung, phương thức thực hiện nhiệm
vụ quốc phòng, an ninh trong tình
hình mới, coi đó là những hoạt động
thường xuyên để bảo vệ Tổ quốc. Đảng
chỉ rõ, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
là xây dựng lực lượng lớn mạnh, sẵn
sàng đấu tranh với các thế lực thù địch
trong các tình huống: xâm phạm chủ
quyền lãnh thổ, biển, đảo, biên giới,
gây rối, biểu tình, bạo loạn chính trị,
bạo loạn vũ trang, lật đổ, ly khai; đấu
tranh thường xuyên chống các tư
tưởng, hành động sai trái với đường
lối, quan điểm của Đảng.

d.) Nhận thức về đối tác, đối tượng là
tư duy mới có tính đột phá.

Cùng với việc xác định phương thức
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là
kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh phi vũ
trang và đấu tranh vũ trang, kết hợp
xây dựng với bảo vệ, lấy xây dựng để
bảo vệ; nhận thức của Đảng về đối tác,
đối tượng có bước phát triển mới, có
cách nhìn biện chứng. Việc chuyển từ
tư duy bạn, thù sang tư duy đối tác, đối
tượng trên cơ sở lợi ích quốc gia - dân
tộc là bước đột phá, thấy rõ sự đan xen,
chuyển hóa giữa đối tượng, đối tác, xác
định lấy đối tác làm cơ sở để thiết lập
quan hệ quốc tế rộng rãi, đồng thời đấu
tranh với đối tượng, với mặt đối tượng.

Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
chỉ rõ: Để phát huy thuận lợi, hạn chế
thách thức, cần có cách nhìn mới và
thống nhất về đối tác, đối tượng.
Những ai chủ trương tôn trọng độc lập,
chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan
hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng,
cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác
của chúng ta. Bất kể thế lực thù địch
nào có âm mưu và hành động chống
phá mục tiêu của nước ta trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều
là đối tượng đấu tranh của Việt Nam.
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đ.) Cụ thể hóa về vai trò lãnh đạo của
Đảng và quản lý của Nhà nước đối với
việc thực thi nhiệm vụ.

Để tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện
đại cho lực lượng Quân đội nhân dân
và Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,
nhân tố quan trọng hàng đầu để lực
lượng vũ trang thực hiện và hoàn
thành nhiệm vụ chính là phải tiếp tục
giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo
tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của
Đảng, sự quản lý tập trung, thống
nhất của Nhà nước đối với Quân đội
nhân dân, Công an nhân dân và sự
nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời,
Đảng chủ trương tạo cơ sở vật chất -
kỹ thuật ngày càng tiên tiến, hiện đại
cho lực lượng Quân đội nhân dân và
Công an nhân dân; đẩy mạnh công
tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục
nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân, của các
cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng
viên và từng người dân đối với nhiệm
vụ quốc phòng, an ninh.
2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên
cứu làm rõ 

Nhận thức chung về nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh đã có những bước phát

triển mới và có chuyển biến tích cực
nhưng chưa thật sâu sắc, cụ thể, chưa
gắn với nhiệm vụ của địa phương, cơ
quan, đơn vị. Nhận thức của một số
cán bộ các cấp, các ngành chưa thật sâu
sắc, đầy đủ về nhiệm vụ đặt ra trong
tình hình mới, về xây dựng nền quốc
phòng toàn dân gắn với xây dựng nền
an ninh nhân dân; về xây dựng thế trận
quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng
thế trận an ninh nhân dân; về xây dựng
“thế trận lòng dân”; về đấu tranh trên
các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh
tế, văn hóa; về đấu tranh ngăn chặn
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ. Chưa phân
định rõ nội dung đấu tranh bảo vệ an
ninh phi truyền thống và đấu tranh
trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, nhận thức về những
biến động mau lẹ, phức tạp, khó lường
trên thế giới và khu vực, tác động trực
tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an
ninh chưa thật rõ. Nhận thức về những
diễn biến phức tạp và nguy cơ trên
Biển Đông chưa thật sâu sắc và có lúc,
có nơi chưa đưa ra được những dự báo
chính xác.
II. Về THựC TIễN
1. Thành tựu
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Đảng, Nhà nước đã tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh một cách toàn diện,
kiên quyết và đạt được những thành
tựu quan trọng, thể hiện trên một số
nội dung chính sau:

a.) ành tựu cơ bản, bao trùm 
Đó là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc,
bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và
chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn
định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

ực hiện Cương lĩnh và các nghị
quyết của Đảng, quốc phòng, an ninh
đã đạt nhiều thắng lợi quan trọng. Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an đã tham
mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện đường lối đối nội,
đối ngoại hài hòa, chủ động triển khai
lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu
tranh và đấu tranh có hiệu quả đối với
các hoạt động xâm phạm chủ quyền,
an ninh quốc gia, giữ vững ổn định
chính trị, phục vụ phát triển kinh tế -
xã hội. Đã kịp thời ngăn chặn, vô hiệu
hóa nhiều âm mưu, hoạt động gây rối,
gây bạo loạn, phá hoại, khủng bố. Đã
chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu
tranh bằng các biện pháp phù hợp, bảo

vệ được chủ quyền biển, đảo, vùng trời.
Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu
chính trị, kinh tế, quốc phòng và an
ninh, các sự kiện chính trị, văn hóa đất
nước, góp phần tạo môi trường hòa
bình, ổn định để phát triển đất nước,
nâng cao vị thế của Việt Nam trên
trường quốc tế.

b.) Ban hành nhiều chủ trương, chính
sách để triển khai nhiệm vụ quốc phòng,
an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

iết thực triển khai thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do
Cương lĩnh đề ra, tiếp theo là Nghị
quyết Trung ương 8 khóa IX và sau đó
là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về
chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới, trong đó xác định toàn diện
các vấn đề cơ bản đáp ứng tình hình
mới. Các nghị quyết đã mở ra bước đột
phá mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh,
bảo vệ Tổ quốc. Cùng với hai nghị
quyết rất quan trọng đó, một số chiến
lược về quốc phòng, quân sự, chiến
lược an ninh, chiến lược bảo vệ biên
giới và nhiều chủ trương, giải pháp
trong các chiến lược tiếp tục được cụ
thể hóa và hoàn thiện. Đó là cơ sở
quan trọng để các tỉnh ủy, thành ủy,
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ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy
trực thuộc Trung ương xây dựng các
chương trình hành động cụ thể để thực
hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm
vụ gắn với các hoạt động trên các lĩnh
vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,
quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Từ đó
đã xây dựng và tổ chức thực hiện các
đề án phát triển kinh tế - xã hội, thực
hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an
ninh tại các vùng chiến lược Tây
Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Nam
Trung Bộ, các thành phố lớn, các địa
bàn chiến lược, các vùng kinh tế trọng
điểm, các khu kinh tế cửa khẩu, khu
công nghiệp.

c.) Về xây dựng lực lượng Quân đội
nhân dân và Công an nhân dân. 

Đảng luôn xác định việc xây dựng
lực lượng vũ trang là một trong
những nội dung quan trọng của
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đặt
nó trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước; xây dựng lực lượng Quân đội
nhân dân và Công an nhân dân dựa
vào sức mạnh tổng hợp của chế độ;
xây dựng một cách toàn diện và có
trọng điểm các yếu tố để tạo thành
sức mạnh chiến đấu tổng lực để bảo

vệ Tổ quốc. ực hiện nhiệm vụ của
quốc phòng, an ninh do Cương lĩnh
năm 2011 đề ra là “Xây dựng Quân
đội nhân dân và Công an nhân dân
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại, tuyệt đối trung
thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà
nước và nhân dân, được nhân dân tin
yêu”, thành tựu nổi bật trong những
năm qua là: sức mạnh tổng hợp, khả
năng chiến đấu của Quân đội nhân
dân và Công an nhân dân được chú
trọng xây dựng và từng bước nâng
cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ củng
cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới. Lực lượng
vũ trang đã nâng cao tinh thần chiến
đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu;
các quân chủng, binh chủng trong
Quân đội và các lực lượng trọng yếu
của Công an đã được củng cố, tăng
cường; các vũ khí, khí tài được nâng
cấp và trang bị tốt hơn; một số quân
chủng, binh chủng của Quân đội và
một số lực lượng tinh nhuệ của Công
an đã phát triển theo hướng chính
quy, tinh nhuệ và đi thẳng lên hiện
đại. Đời sống vật chất, tinh thần của
cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang
được quan tâm và cải thiện đáng kể.
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Quân đội nhân dân và Công an nhân
dân tiếp tục giữ vững và phát huy
phẩm chất cao đẹp của đội quân cách
mạng, đoàn kết, nhất trí cao trong nội
bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân, có
lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội,
tinh thần quốc tế cao cả, khắc phục
mọi khó khăn, hoàn thành mọi
nhiệm vụ.

Quân đội nhân dân và Công an
nhân dân đang thực hiện sắp xếp bộ
máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chú
trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững
vàng về chính trị, mạnh về bản lĩnh
chiến đấu, sáng tạo trong tổ chức thực
hiện nhiệm vụ, chức trách. Với đội ngũ
của lực lượng vũ trang hùng hậu, được
trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật đúng
mức, phù hợp với tình hình và nghệ
thuật quân sự Việt Nam, các lực lượng
vũ trang có đầy đủ khả năng làm tròn
nhiệm vụ được giao phó.

Nhìn một cách tổng quát, việc xây
dựng lực lượng Quân đội nhân dân và
Công an nhân dân đã quán triệt
phương hướng, mục tiêu, nguyên tắc
và định hướng chính sách về quốc
phòng, an ninh mà Cương lĩnh và các
nghị quyết của Đảng đã xác định.
Đảng luôn xuất phát từ tình hình thực

tế của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh,
phát huy truyền thống độc lập, tự chủ,
sáng tạo để xác định các chủ trương,
biện pháp đúng đắn về xây dựng lực
lượng vũ trang nhân dân. Bởi vậy, lực
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã
không ngừng lớn mạnh, đủ sức để
hoàn thành mọi nhiệm vụ.

d.) Phương thức tiến hành các nhiệm
vụ mới về quốc phòng, an ninh.

Trong những năm qua đã xuất hiện
nhiều vấn đề phức tạp mới đặt ra đối
với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đòi
hỏi phải có những phương thức đấu
tranh, tác chiến phù hợp. Đó là những
biểu hiện mới của các thế lực thù địch
thực hiện âm mưu “diễn biến hòa
bình”; các hoạt động phá hoại, gây rối,
bạo loạn, lật đổ; các mối đe dọa an
ninh phi truyền thống; gia tăng các
loại tội phạm mới; những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ. 

Lực lượng quốc phòng, an ninh đã
cơ bản nắm bắt, đánh giá đúng tình
hình, dự báo tương đối chính xác về
âm mưu, thủ đoạn chống phá của các
thế lực thù địch. Đã vận dụng đúng
các quan điểm chỉ đạo của Đảng,
hướng dẫn của Chính phủ, xử lý đúng



và hiệu quả từng vấn đề cụ thể; xử lý
phù hợp mối quan hệ đối tác, đối
tượng. Phương thức đấu tranh khi
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an
ninh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo,
linh hoạt. Đã có những chủ trương và
giải pháp phòng, chống các thủ đoạn
xâm phạm chủ quyền quốc gia và âm
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù
địch lợi dụng chiêu bài nhân quyền,
dân chủ, tôn giáo, kích động chủ
nghĩa yêu nước cực đoan... để chống
phá Đảng, Nhà nước. Đã xử trí tương
đối hiệu quả, kịp thời các tình huống
quốc phòng, an ninh trên không, trên
biển, biên giới, nội địa để bảo vệ độc
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo
vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế
độ xã hội chủ nghĩa; ngăn chặn không
để xảy ra bạo loạn lật đổ, bạo loạn vũ
trang, xung đột vũ trang. Đã có
những nỗ lực và đạt được hiệu quả
trong việc ngăn chặn những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ; chống âm mưu “phi chính trị
hóa” lực lượng vũ trang, đòi đa
nguyên, đa đảng. Kết quả của việc
thực hiện các nhiệm vụ nêu trên đã
góp phần quan trọng trong thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc,

bảo đảm trật tự, an ninh xã hội, giữ
vững môi trường hòa bình để phát
triển đất nước.

đ.) Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, quản lý của Nhà nước đối với lực
lượng vũ trang.

Trong quá trình thực hiện Cương
lĩnh năm 1991, cơ chế lãnh đạo của
Đảng đối với Quân đội nhân dân và
Công an nhân dân đã được bổ sung,
hoàn thiện, bảo đảm giữ vững và tăng
cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp
về mọi mặt của Đảng đối với lực
lượng vũ trang, nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đảng
luôn nắm vững quyền lãnh đạo cả về
chính trị, tư tưởng và tổ chức đối với
sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo
vệ Tổ quốc. Mọi hoạt động, mọi
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong
bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, ở
đâu, bất kỳ cấp nào cũng đều đặt dưới
sự lãnh đạo chặt chẽ, tuyệt đối của
Đảng. Đảng bộ Quân đội nhân dân và
Công an nhân dân đã thực hiện
nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của các tổ chức đảng trong các lực
lượng vũ trang được nâng lên. Các tổ
chức cơ sở đảng được xây dựng ngày
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càng trong sạch, vững mạnh. Các cấp
ủy được xây dựng, kiện toàn, có năng
lực lãnh đạo toàn diện. Đã xây dựng
được hệ thống tổ chức bộ máy công
tác đảng, công tác chính trị có số
lượng hợp lý và chất lượng cao; đã ban
hành các nghị quyết mới về Chiến
lược quốc phòng, Chiến lược quân sự,
Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia,
Chiến lược an ninh quốc gia.

Quán triệt các chủ trương của Đảng
về xây dựng lực lượng vũ trang, Nhà
nước đã sửa đổi, bổ sung các luật về
bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ
trang nhân dân, các quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành các luật, pháp
lệnh, nghị định về xây dựng Quân đội
nhân dân và Công an nhân dân. Mặc
dù còn nhiều khó khăn, nhưng Nhà
nước đã bảo đảm ngân sách cho quốc
phòng, an ninh, cho các hoạt động của
lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an
ninh trong tình hình mới.

Trong những năm qua, cơ chế lãnh
đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước
đối với lực lượng vũ trang được hoàn
thiện và vận dụng hiệu quả trong thực
tiễn. Vai trò lãnh đạo của Đảng và
quản lý của Nhà nước từ Trung ương

đến các Bộ, ban, ngành và các địa
phương đối với nhiệm vụ quốc phòng,
an ninh phát huy hiệu quả và luôn là
nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
2. Hạn chế, khuyết điểm

Trong thực tiễn thực hiện nhiệm
vụ quốc phòng, an ninh còn một số
hạn chế: việc chỉ đạo và tổ chức thực
hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh,
bảo vệ Tổ quốc có lúc, có nơi chưa
thật đầy đủ, sâu sắc; cơ chế, chính
sách, pháp luật về quốc phòng, an
ninh chưa thật hoàn thiện. Nhân tố
chính trị, tinh thần, thế trận lòng dân
chưa được chú trọng đúng mức. Xây
dựng khu kinh tế - quốc phòng - an
ninh có nơi chưa đạt hiệu quả cao;
kết hợp nhiệm vụ quốc phòng với an
ninh, quốc phòng - an ninh với kinh
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với
đối ngoại chưa thật hài hòa, thiếu
đồng bộ, cơ chế kiểm tra, giám sát,
nội dung kết hợp chưa thật cụ thể, kết
hợp chưa rõ ràng, xử lý sai phạm
thiếu kiên quyết.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh đã
được tăng cường một bước nhưng vẫn
còn có mặt hạn chế, việc xây dựng cơ
sở vật chất - kỹ thuật, trang bị phương
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tiện, nâng cao chất lượng vũ khí cho
lực lượng vũ trang mặc dù đã được
quan tâm đặc biệt nhưng thực sự còn
có mặt hạn chế so với đòi hỏi của yêu
cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
trong tình hình mới.

Chưa phát huy cao độ sức mạnh
tổng hợp của hệ thống chính trị và
của nhân dân để thực thi nhiệm vụ.
Sự phối hợp giữa các ban, ngành, cơ
quan, đơn vị, địa phương trong công
tác bảo đảm an ninh trật tự chưa
thường xuyên. Sự phối hợp giữa xây
dựng nền quốc phòng toàn dân với
nền an ninh nhân dân, thế trận quốc
phòng toàn dân với thế trận an ninh
nhân dân chưa thật chặt chẽ, vẫn còn
thiếu cơ chế và giải pháp cụ thể. Công
tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu
chiến lược còn hạn chế, đánh giá, dự
báo tình hình có mặt chưa cụ thể, kịp
thời. Chỉ đạo, điều hành có lúc, có
nơi chưa thật tập trung, kiên quyết.
Xác định và xử lý đối tượng, đối tác
trong một số trường hợp chưa thật
linh hoạt.
3. Đánh giá tổng quát

ực hiện Cương lĩnh của Đảng, lĩnh
vực quốc phòng, an ninh đã đạt được
những thành tựu chủ yếu như sau:

ứ nhất, đã tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng, thường xuyên quán
triệt, nắm vững đường lối, quan
điểm, tư duy mới của Đảng về bảo vệ
Tổ quốc, lấy đó làm kim chỉ nam cho
việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng,
an ninh.

Đây là bài học lớn nhất và là giải
pháp quan trọng bậc nhất có ý nghĩa
quyết định đến thành bại của việc thực
thi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

ứ hai, nắm vững và thực hiện tốt
phương châm chỉ đạo việc thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây
dựng lực lượng vũ trang nhân dân
vững mạnh.

Phương châm chỉ đạo việc thực
hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là
vấn đề rất quan trọng, là cơ sở để xác
định đúng mục tiêu, phương thức,
cách thức để bảo vệ sự bất khả xâm
phạm của quốc gia, bảo vệ lợi ích tối
cao của quốc gia - dân tộc, bảo đảm an
ninh chính trị và trật tự, an toàn xã
hội. Những nội dung trọng yếu là:
nắm chắc tình hình và giải quyết đồng
bộ các vấn đề do thực tiễn đặt ra; dự
báo đúng tình hình thế giới, khu vực,
tình hình trong nước và từng địa bàn
cụ thể; nhận rõ các thách thức quốc
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phòng, an ninh, các tình huống xảy ra;
đưa ra các định hướng hành động
chính xác, kịp thời, linh hoạt để đối
phó có hiệu quả với mọi tình huống,
không để bất ngờ, bị động. Mục tiêu
tối ưu của việc thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh chính là ngăn
ngừa, đẩy lùi các nguy cơ xung đột, bất
ổn, sẵn sàng ứng phó và ứng phó
thành công trong mọi tình huống.
Nắm chắc các vấn đề đó chính là
những giải pháp căn bản để thực hiện
tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm
an ninh quốc gia.

Nắm vững phương châm thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để xây
dựng lực lượng Quân đội nhân dân và
Công an nhân dân không ngừng lớn
mạnh, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả, tinh thông
nhiệm vụ, sẵn sàng hoàn thành mọi
nhiệm vụ được Đảng và nhân dân
giao phó. Tăng cường thực lực quốc
phòng, an ninh của đất nước, đẩy
mạnh phát triển công nghiệp quốc
phòng, công nghiệp an ninh theo
hướng hiện đại và lưỡng dụng, đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

ứ ba, tăng cường công tác tư
tưởng, đẩy mạnh phát triển kinh tế,

văn hóa, xã hội, tạo điều kiện vững
chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh.

ường xuyên làm tốt công tác
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận
thức cho toàn dân về đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh; nhận thức rõ và vạch
trần những âm mưu, thủ đoạn chống
phá, hoạt động nguy hại của các thế lực
thù địch. Tăng cường bồi dưỡng kiến
thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ
cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ
trang và cho toàn dân. Lựa chọn nội
dung và đa dạng hóa các hình thức
tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính
sách, pháp luật phù hợp với từng đối
tượng, từng địa bàn. Chủ động trong
cuộc đấu tranh tư tưởng làm thất bại
âm mưu chống phá của các thế lực thù
địch và hoạt động lợi dụng vấn đề tôn
giáo, dân tộc để chống phá, lôi kéo
người dân tham gia.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội, nắm chắc nhiệm vụ phát
triển kinh tế là trung tâm, xây dựng
Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng
tinh thần của xã hội, củng cố quốc
phòng, an ninh là nhiệm vụ thường
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xuyên, trọng yếu. Giải quyết hợp lý, hài
hòa việc phát triển bền vững, sáng tạo,
bao trùm kinh tế - xã hội đất nước với
xây dựng Quân đội nhân dân và Công
an nhân dân chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại.

ứ tư, sẵn sàng đối phó kịp thời với
chiến tranh kiểu mới, chiến tranh công
nghệ cao, mối đe dọa an ninh phi
truyền thống.

ường xuyên theo dõi, nghiên cứu,
nắm chắc sự phát triển của các hình
thức chiến tranh công nghệ cao, chiến
tranh kiểu mới. Nghiên cứu, giải quyết
đồng bộ các vấn đề chiến lược, từ quan
điểm, nguyên tắc, phương thức và nội
dung, cách thức tác chiến. Trên cơ sở
đó, tập trung tổ chức xây dựng lực
lượng, vũ khí, trang thiết bị, xây dựng,
phát triển công nghiệp quốc phòng,
công nghiệp an ninh đi thẳng vào hiện
đại và ứng dụng công nghệ cao, nghiên
cứu sản xuất các trang thiết bị, vũ khí
hiện đại của Việt Nam để ứng phó với
tình hình.

Trong điều kiện mới, vẫn cần khẳng
định: chiến tranh nhân dân vẫn là
phương thức hữu hiệu để đối phó với
chiến tranh công nghệ cao, chiến
tranh kiểu mới; trang bị vũ khí hiện

đại là quan trọng, không thể thiếu
nhưng vấn đề trọng yếu và cốt tử vẫn
là nhân tố con người. Cần bồi dưỡng,
đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ,
chiến sĩ lực lượng vũ trang có bản lĩnh
chính trị, trình độ nắm bắt, khai thác,
làm chủ khoa học và công nghệ, vũ
khí, trang thiết bị hiện đại. Chú trọng
hiện đại hóa, trí tuệ hóa nguồn nhân
lực của lực lượng vũ trang. Phát triển
nghệ thuật quân sự Việt Nam trong
điều kiện mới trên cơ sở tiếp thu, ứng
dụng thành tựu khoa học -công nghệ
và có những giải pháp hữu hiệu
phòng, chống chiến tranh công nghệ
cao, chiến tranh kiểu mới.

Hiện nay, mối đe dọa an ninh phi
truyền thống đang trở thành vấn đề
toàn cầu, cả thế giới cùng chung tay để
phối hợp giải quyết. Trong bối cảnh
như vậy, Việt Nam cần nghiên cứu
những mức độ, khả năng và tình
huống diễn biến của các loại hình an
ninh phi truyền thống để có sự chuẩn
bị chu đáo và có các giải pháp hữu hiệu
ứng phó. Đồng thời, cần tích cực, chủ
động tham gia các định chế và giải
pháp toàn cầu để giải quyết các vấn đề
an ninh phi truyền thống một cách
hiệu quả.
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ứ năm, xác định rõ đối tác, 
đối tượng.

Để xác định rõ đối tác, đối tượng,
trước hết phải thực hiện nghiêm các
nguyên tắc: tuân thủ sự lãnh đạo của
Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà
nước, phục vụ lợi ích tối cao của quốc
gia - dân tộc; nâng cao cảnh giác, bảo
đảm bí mật quốc gia.

Việc xác định đối tượng không nêu
đích danh mà thông qua mô tả nội
dung, hành động để nhận thức cho
đúng. Các đối tượng cơ bản gồm: (1)
ế lực hiếu chiến, đồng minh và tay
sai là đối tượng cơ bản, lâu dài; (2) ế
lực nước lớn có tham vọng, hành động
xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, lợi ích
quốc gia của Việt Nam và chư hầu là
đối tượng trực tiếp, nguy hiểm, lâu dài;
(3) Tổ chức phản động trong và ngoài
nước, lực lượng cơ hội, suy thoái chính
trị, đạo đức sẵn sàng câu kết, tiếp tay
cho thế lực bên ngoài là đối tượng
nguy hiểm.

Trên cơ sở như vậy phải vừa xác
định một cách khách quan, toàn diện
về đối tượng bên ngoài trong từng tình
huống, vừa chỉ rõ sự nguy hiểm của đối
tượng bên trong. Phải cảnh giác, nắm
rõ tình hình, kịp thời phát hiện âm

mưu, hành động của đối tượng; vừa
hợp tác, vừa đấu tranh, tranh thủ mặt
đồng thuận, hạn chế mặt đối lập, thêm
bạn, bớt thù, tránh bị cô lập, kịp thời
ngăn chặn và phá vỡ những liên minh
gây chiến tranh xâm lược đất nước.

Về vấn đề đồng minh, liên minh,
cần xác định rõ, trong sự cạnh tranh
chiến lược quyết liệt giữa các nước
lớn, nếu dựa vào nước lớn này làm
đồng minh, liên minh thì sẽ trở thành
đối tượng chiến lược, đối đầu với
nước lớn khác. Vì vậy, Việt Nam kiên
định chính sách “ba không”, thêm
bạn, bớt thù; hài hòa quan hệ với các
nước lớn; thiết lập, củng cố quan hệ
với tất cả các nước, nhất là các đối tác
chiến lược, hội nhập quốc tế sâu rộng,
gia tăng sự đan xen lợi ích chung với
nhiều nước, tạo sự ủng hộ, giúp đỡ
của quốc tế; ngăn ngừa nguy cơ và đối
phó thắng lợi với mọi hình thức chiến
tranh xâm lược.

ứ sáu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Trước hết, cần xác định nguyên tắc:

Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo
đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp
và mọi mặt của Đảng, thường xuyên và
trực tiếp là của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư; sự quản lý tập trung thống nhất
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của Nhà nước; sự tham gia của toàn
dân, trong đó lực lượng vũ trang đóng
vai trò then chốt.

Để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của
Tổ quốc, cần đẩy mạnh tuyên truyền,
giáo dục, nâng cao nhận thức, trách
nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất
cao về tư tưởng, hành động của toàn
Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ
thống chính trị trong việc bảo vệ chủ
quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Xây dựng Quân chủng Hải quân,
Phòng không Không quân, lực lượng
Cảnh sát biển, Kiểm ngư chính quy,
tinh nhuệ, hiện đại, có trang bị vũ khí,
phương tiện tiên tiến, hiện đại; nâng
cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh

chiến đấu, công tác của lực lượng vũ
trang đủ sức bảo vệ vững chắc vùng
trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc. Xây
dựng thế trận quốc phòng toàn dân,
thế trận an ninh nhân dân trên biển;
thành lập lực lượng dân quân trên
biển; củng cố, xây dựng khu vực phòng
thủ vững chắc trên các đảo và trên đất
liền. Nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả
năng nghiên cứu, nắm và dự báo sớm,
sát, đúng tình hình để chủ động tham
mưu xử lý các tình huống kịp thời,
hiệu quả.

Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng
cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc
phòng, an ninh trong bảo vệ chủ quyền
biển, đảo n

1 ĐCSVN: Văn kiện Đảng, Toàn tập, t.51, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.142.
2, 3, 4 ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc
gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.81-82, 82, 82-83, 83.
5, 6 ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, sđd, tr.148, 149.
7, 8, 9 ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc
gia - Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.157, 149, 158.



1. Quán triệt sâu sắc quan điểm của
Đảng, chính sách của Nhà nước, nâng
cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa,
tầm quan trọng của chuyển đổi số,
phát triển kinh tế số

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ
quan nhà nước, các tổ chức trong hệ
thống chính trị ở các cấp, các ngành,
nhất là những người đứng đầu, cần
phải nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu
sắc các chủ trương, quan điểm của
Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà
nước về chuyển đổi số, phát triển kinh
tế số, về chủ động, tích cực tham gia
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư nói chung. Việc quán triệt và nhận
thức sâu sắc của tập thể lãnh đạo, của
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
các cấp, các ngành, các địa phương
phải được thể hiện bằng việc chủ động,
tích cực xây dựng và thực hiện, kiểm
tra đôn đốc việc thực hiện các chương

trình, kế hoạch chuyển đổi số, phát
triển kinh tế số trong phạm vi ngành,
lĩnh vực, địa phương mình phụ trách;
đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để
đánh giá. 
2. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể
chế cho phát triển kinh tế số

Các cơ quan lãnh đạo, quản lý của
Đảng, Nhà nước ở các cấp, các ngành
cần phải bám sát tình hình thực tiễn,
kịp thời phát hiện sự xuất hiện của
những lĩnh vực kinh tế mới, mô hình
kinh doanh mới dựa trên nền tảng
công nghệ số, những bất cập của cơ
chế, chính sách quản lý nhà nước đối
với những mô hình mới, lĩnh vực mới
này để nhanh chóng nghiên cứu, sửa
đổi, bổ sung cơ chế, chính sách tạo
khung khổ pháp luật, môi trường
thuận lợi cho các mô hình mới cùng
hoạt động, phát triển, từ thực tiễn để
tìm ra cách thức quản lý phù hợp,
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không vì chưa biết quản lý thế nào
hoặc chưa quản lý được thì ngăn chặn,
ngăn cấm. Hoặc cho phép thực hiện
thí điểm một số cơ chế, chính sách
trong một phạm vi nhất định, một
thời gian nhất định, tạo hành lang
pháp luật, cơ sở cho lĩnh vực mới, mô
hình mới hoạt động để ngăn ngừa
những tác động, ảnh hưởng tiêu cực
có thể xảy ra, lan rộng từ những hoạt
động này (Sandbox).

Cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung
một số nội dung trong Luật Công
nghệ thông tin, Luật Đầu tư công,
Luật Ngân sách để khuyến khích đầu
tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa
học - công nghệ phát triển mạnh công
nghiệp công nghệ thông tin truyền
thông, lực lượng nòng cốt trong phát
triển hạ tầng số, nền tảng số, dịch vụ
số, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển
kinh tế số; khuyến khích, hỗ trợ hoạt
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trên nền tảng công nghệ số. Hoàn
thiện thể chế, khuyến khích các
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần
kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng số.
Hoàn thiện thể chế, các chính sách ưu
đãi, hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi
số trong các ngành, lĩnh vực kinh tế,

phát triển các lĩnh vực mới, mô hình
kinh doanh mới dựa trên nền tảng
công nghệ số. Xác định rõ mối quan
hệ, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm
của các công ty cung cấp nền tảng
công nghệ và những người hoạt động
kinh doanh trên nền tảng công nghệ
đó làm cơ sở cho hoạt động quản lý,
xử lý tranh chấp và thu thuế từ các
chủ thể này.

Cần hoàn thiện thể chế để bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ, các tài sản trí tuệ
do Việt Nam tạo ra, tạo động lực cho
đổi mới sáng tạo; khuyến khích
thương mại hóa và chuyển giao để
khai thác hợp lý, hiệu quả các tài sản
trí tuệ và ngăn chặn, xử lý nghiêm các
sai phạm. Hoàn thiện thể chế bảo vệ
quyền lợi của người tiêu dùng trong
nền kinh tế số. Xây dựng, hoàn thiện
thể chế, luật pháp, chính sách, quy
trình, tiêu chuẩn cho xây dựng cơ sở
dữ liệu, quản trị dữ liệu, truy cập, khai
thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu; cho bảo
đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ
thông tin, bí mật cá nhân; tạo cơ sở
pháp luật cho định danh số và xác
thực điện tử quốc gia. Sớm nghiên
cứu, ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn
thống kê về kinh tế số phù hợp với
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thông lệ, tiêu chí, tiêu chuẩn quốc tế
để thực hiện thống nhất, phản ánh
đầy đủ, chính xác về sự phát triển
kinh tế số ở các ngành, lĩnh vực và của
đất nước.
3. Phát triển hạ tầng số

Hạ tầng số cần phải được xây dựng
đi trước một bước để tạo cơ sở, tiền
đề cho sự ra đời, hoạt động, phát triển
kinh tế số; đồng thời, đòi hỏi phải
thường xuyên được nâng cấp, hoàn
thiện để đáp ứng yêu cầu kết nối,
truyền tải, lưu trữ, xử lý nhanh chóng,
chính xác một khối lượng thông tin
ngày càng lớn của nền kinh tế số
không ngừng phát triển và hội nhập
quốc tế ngày càng sâu rộng (cùng với
sự phát triển của chính phủ số, xã hội
số). Trên cơ sở chiến lược, mục tiêu
phát triển kinh tế số, chính phủ số, xã
hội số tới năm 2025, cần rà soát, bổ
sung, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch
xây dựng phát triển hạ tầng số, có
chính sách huy động các nguồn lực xã
hội, của các thành phần kinh tế, trong
và ngoài nước vào phát triển hạ tầng
số. Phát triển, nâng cấp mạng cáp
quang, Internet băng rộng, sớm hoàn
thành việc chuyển đổi từ giao thức
IPv4 sang giao thức mới IPv6 trên

toàn quốc. Phát triển mạng Internet
vạn vật (IoT) tích hợp với các hệ
thống hạ tầng thiết yếu như giao
thông, truyền tải điện, nước, nhất là ở
các đô thị lớn, hình thành hệ thống hạ
tầng số chung, bao trùm các ngành,
lĩnh vực.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất
lượng xây dựng đồng bộ hệ thống cơ
sở dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ
liệu vùng, các cơ sở dữ liệu chuyên
ngành kết nối đồng bộ, thống nhất,
hình thành hệ thống dữ liệu đầy đủ,
tin cậy của đất nước; ưu tiên đầu tư
xây dựng các cơ sở dữ liệu về dân cư,
đất đai, tài chính, doanh nghiệp, y tế.
Chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ trên
môi trường mạng, việc gửi văn bản,
nhận văn bản, báo cáo tích hợp chữ ký
số giữa các cơ quan quản lý nhà nước,
tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đơn vị
sự nghiệp; số hóa các hồ sơ, tài liệu lưu
trữ để hình thành và phát triển các cơ
sở dữ liệu số. Đầu tư trang thiết bị và
đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp thu làm
chủ việc sử dụng các công nghệ điện
toán, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, thực
tế ảo/thực tế tăng cường ở các cơ quan
Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp,
đơn vị sự nghiệp lớn để xử lý thông
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tin, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ
cho công tác lãnh đạo, quản lý, các
hoạt động sản xuất kinh doanh. u
hút các nguồn lực xã hội đầu tư dưới
hình thức hợp tác công - tư xây dựng
một số trung tâm điện toán, ứng dụng
công nghệ trí tuệ nhân tạo đủ mạnh
để phân tích thông tin, xử lý dữ liệu
cho phép các tổ chức, các doanh
nghiệp cùng khai thác.

Nhà nước cần ban hành các tiêu
chuẩn, quy chuẩn về an toàn, an ninh
thông tin với mọi dự án xây dựng,
nâng cấp hệ thống hạ tầng số (chỉ cho
phép triển khai dự án khi đáp ứng đầy
đủ các tiêu chuẩn này); ban hành các
tiêu chuẩn an toàn, an ninh đối với
từng thiết bị công nghệ, thực hiện
kiểm định chặt chẽ, cấp tem xác nhận
đạt yêu cầu về an toàn, an ninh cho
từng thiết bị trước khi được lắp đặt,
kết nối vào hệ thống mạng; xây dựng
bộ tiêu chí đánh giá về mức độ an
toàn, an ninh mạng của Việt Nam,
đặc biệt là với các mạng quan trọng
của đất nước. Yêu cầu các tổ chức,
doanh nghiệp cung cấp, vận hành hệ
thống hạ tầng số phải cam kết bảo
đảm an toàn, an ninh, có khả năng tự
sàng lọc, ngăn chặn, phát hiện các

cuộc tấn công mạng, bảo vệ mạng ở
mức cơ bản; các cơ quan quản lý nhà
nước định kỳ kiểm tra, đánh giá. Nhà
nước đầu tư xây dựng hệ thống giám
sát, cảnh báo nguy cơ, phát hiện sớm
các cuộc tấn công mạng, điều phối,
ứng cứu sự cố mất an ninh, an toàn
mạng, bảo đảm an toàn, an ninh
mạng quốc gia. Xây dựng các trung
tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng ở
các cấp, các ngành, các doanh nghiệp,
các trung tâm hỗ trợ các doanh
nghiệp nhỏ và vừa, các đơn vị sự
nghiệp ứng phó, xử lý các sự cố mất
an toàn, an ninh thông tin. Đồng thời,
tăng cường tuyên truyền, giáo dục,
nâng cao ý thức bảo vệ an ninh, an
toàn, tôn trọng pháp luật, ứng xử văn
hóa, bảo vệ các giá trị đạo đức đối với
các tầng lớp nhân dân, mọi đối tượng
tham gia hoạt động trên mạng; xây
dựng, hình thành nên những quy tắc
ứng xử, văn hóa ứng xử trên không
gian mạng.
4. Phát triển khoa học - công nghệ và
nguồn nhân lực

Phát triển, nâng cao tiềm lực khoa
học - công nghệ, năng lực đổi mới
sáng tạo quốc gia. Đẩy mạnh cơ cấu
lại các tổ chức nghiên cứu khoa học -



công nghệ công lập. Nhà nước tập
trung đầu tư cơ sở vật chất theo
hướng hiện đại, tăng cường tiềm lực
đủ mạnh cho các trung tâm khoa học
- công nghệ quốc gia và một số trung
tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ
trọng điểm của một số ngành kinh tế
mũi nhọn của đất nước; đồng thời,
khuyến khích thành lập, phát triển các
tổ chức khoa học công nghệ ngoài
Nhà nước, trong các doanh nghiệp,
nhất là các doanh nghiệp lớn nước
ngoài. Tăng cường hợp tác, liên kết
giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học
- công nghệ với các trường đại học và
doanh nghiệp, giữa nghiên cứu với
đào tạo và sản xuất kinh doanh. Coi
trọng cả nghiên cứu cơ bản và nghiên
cứu ứng dụng, nhất là tiếp thu, làm
chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại trên
thế giới để sử dụng trong nước; trong
đó, ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng một
số công nghệ cao, cốt lõi để phát triển
công nghệ số, phát triển kinh tế số,
như công nghệ thông tin, Internet vạn
vật, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám
mây, chuỗi khối, thực tế ảo/thực tế
tăng cường, cùng với những công
nghệ tiêu biểu khác của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư, như:

công nghệ nanô, vật liệu mới, công
nghệ in 3D, công nghệ năng lượng
mới, năng lượng sạch, công nghệ y -
sinh... Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản
lý hoạt động khoa học - công nghệ.
Tăng cường đầu tư của Nhà nước cho
khoa học - công nghệ, tăng cường cơ
chế hợp tác công - tư, cùng đầu tư,
cùng tài trợ cho hoạt động khoa học -
công nghệ. Đổi mới công tác xây
dựng chiến lược, kế hoạch phát triển
khoa học công nghệ; các nhiệm vụ
khoa học - công nghệ phải hướng vào
giải quyết các vấn đề lớn của đất nước
đặt ra, góp phần thực hiện các mục
tiêu phát triển đất nước. Mở rộng việc
thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng,
đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ khoa
học - công nghệ với cơ chế khoán đến
sản phẩm cuối cùng, có sự tư vấn,
phản biện, giám định, đánh giá của
các tổ chức khoa học công nghệ độc
lập đối với việc đấu thầu và chất lượng
sản phẩm cuối cùng.

Phát triển hệ thống sáng tạo quốc
gia lấy doanh nghiệp làm trung tâm,
các trường đại học, viện khoa học là
các chủ thể nghiên cứu mạnh,tập
trung vào công nghệ số và các công
nghệ cốt lõi khác của Cách mạng công
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nghiệp lần thứ tư. úc đẩy phát triển
hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo,
trước hết là ở các trung tâm kinh tế,
khoa học - công nghệ như Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; áp
dụng các cơ chế, chính sách có tính
chất đột phá đối với hoạt động đổi
mới sáng tạo để tạo sự phát triển đột
phá trong quá trình chuyển đổi số,
phát triển kinh tế số, tạo ra những mô
hình kinh doanh mới, sản xuất và
cung ứng các sản phẩm mới, dịch vụ
mới trên nền tảng công nghệ số. Đổi
mới, tăng cường, nâng cao chất lượng
các hoạt động thông tin khoa học -
công nghệ, đổi mới sáng tạo. Xây
dựng, phát triển hệ thống cơ sở dữ
liệu quốc gia về khoa học công nghệ
để được khai thác, sử dụng có hiệu
quả cho phát triển khoa học công
nghệ và kinh tế - xã hội đất nước.
Hoàn thiện thể chế, phát triển các tổ
chức tư vấn, thẩm định, đánh giá các
sản phẩm khoa học - công nghệ, tạo
thuận lợi cho phát triển thị trường các
sản phẩm khoa học - công nghệ. Nhà
nước, các ngành, lĩnh vực cần có quy
hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,
phát triển nguồn nhân lực khoa học -
công nghệ cả ở trong nước và ở nước

ngoài, nhất là những người có trình
độ cao, những chuyên gia giỏi trong
các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát
triển của đất nước; đồng thời, có
chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ,
phát huy tài năng của các chuyên gia,
nhà khoa học người Việt Nam làm
việc ở nước ngoài và các chuyên gia
giỏi nước ngoài vào làm việc ở Việt
Nam. Mở rộng, tăng cường hợp tác
quốc tế về khoa học - công nghệ, mở
rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ với các nước,
các tổ chức khoa học - công nghệ, các
doanh nghiệp lớn trên thế giới để
nâng cao trình độ, tiềm lực khoa học
- công nghệ của đất nước.

Phát triển, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực. Trong chương trình
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục -
đào tạo của đất nước nói chung, cần
phải có chương trình riêng về giáo dục
đào tạo đáp ứng yêu cầu số lượng, cơ
cấu, chất lượng nguồn nhân lực thực
hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế
số, chính phủ số, xã hội số. Nội dung,
chương trình giáo dục - đào tạo cần
được đổi mới theo hướng phát triển
năng lực, tư duy sáng tạo, khả năng
thích ứng với môi trường công nghệ
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thay đổi, phát triển nhanh chóng. Cần
đưa vào chương trình giáo dục phổ
thông những nội dung phổ cập về công
nghệ số, kỹ năng số tối thiểu, những
kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn,
an ninh mạng, phương thức ứng xử
khi tham gia mạng. Đưa vào nội dung,
chương trình đào tạo ở trường dạy
nghề, các khóa bồi dường, đào tạo lại
cho người lao động trong các doanh
nghiệp những kiến thức về công nghệ
số, kỹ năng sử dụng, vận hành các máy
móc, thiết bị số, các dây chuyền tự
động hóa điều khiển bằng công nghệ
số phù hợp với từng ngành, nghề, lĩnh
vực. Tất cả các trường đại học, cao
đẳng đều cần bổ sung chương trình
đào tạo các nội dung (kiến thức, kỹ
năng) về công nghệ thông tin, công
nghệ số. Các trường đại học khoa học
- công nghệ phải là các trung tâm
nghiên cứu, đào tạo chuyên gia có
trình độ cao (đại học và sau đại học) về
các công nghệ cốt lõi của công nghệ số,
công nghệ thông tin. Đồng thời, triển
khai các chương trình đào tạo, nâng
cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cho
đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan,
tổ chức trong hệ thống chính trị các

cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ quản lý
doanh nghiệp.

Đổi mới mạnh mẽ cách dạy và học,
quản lý giáo dục trên cơ sở ứng dụng
công nghệ số. Ứng dụng công nghệ vào
quản lý mọi mặt hoạt động của nhà
trường và hệ thống giáo dục đào tạo
(quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, học
sinh, sinh viên, quản lý việc giảng dạy,
học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý
tài chính, cơ sở vật chất...). Số hóa giáo
trình, tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu,
tài nguyên kiến thức phục vụ giảng
dạy, học tập; phát triển nền tảng công
nghệ cho việc dạy và học từ xa, thi,
kiểm tra qua hệ thống mạng trực
tuyến; khuyến khích các mô hình giáo
dục đào tạo mới dựa trên nền tảng
công nghệ số, như các mô hình giáo
dục đào tạo tích hợp khoa học - công
nghệ - kinh doanh - tiếng Anh (STEM,
STEAM...)...
5. Phát triển kinh tế số ở các ngành,
lĩnh vực

Tập trung, ưu tiên phát triển ngành
công nghiệp công nghệ thông tin, điện
tử, viễn thông tạo ra những máy móc,
thiết bị công nghệ số (phần cứng), các
nền tảng số, dịch vụ số (phần mềm),
phát triển hạ tầng số, bảo đảm an ninh,
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an toàn mạng, tạo cơ sở thúc đẩy
chuyển đổi số, phát triển kinh tế trong
cả nền kinh tế. Khuyến khích, hỗ trợ
các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo về công nghệ số. Tạo thuận lợi
cho các doanh nghiệp công nghệ thông
tin, điện tử, viễn thông lớn, thương
hiệu có uy tín của đất nước (Viettel,
VNPT, Mobiphone, FPT...) phát triển,
đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ,
chuyển từ gia công lắp ráp sang sản
xuất các thiết bị số (điện thoại thông
minh, tivi thông minh, thiết bị IoT...
theo Chương trình Make in Viet Nam
- thiết kế, sản xuất tại Việt Nam), các
phần mềm, dịch vụ số, xây dựng các cơ
sở dữ liệu quốc gia, phát triển, ứng
dụng mạng 5G, Internet băng rộng thế
hệ mới, các công nghệ trí tuệ nhân tạo,
điện toán đám mây, chuỗi khối vào
hoạt động quản lý, thiết kế, chế tạo sản
phẩm ở các doanh nghiệp thuộc các
ngành, lĩnh vực. Đồng thời ưu tiên thu
hút các tập đoàn công nghệ thông tin,
điện tử, viễn thông lớn của thế giới đầu
tư ở Việt Nam, có liên kết, chuyển giao
công nghệ cho doanh nghiệp Việt
Nam, xây dựng các trung tâm nghiên
cứu phát triển công nghệ mới ở Việt
Nam, tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Việt Nam nâng cao trình độ khoa học
- công nghệ, tham gia vào mạng sản
xuất và chuỗi giá trị toàn cầu các sản
phẩm công nghệ số và để Việt Nam
củng cố vai trò là một trung tâm của
khu vực và thế giới về sản xuất, xuất
khẩu thiết bị công nghệ số, phần mềm
và các dịch vụ công nghệ số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển
kinh tế số trong các ngành công
nghiệp truyền thống, sản xuất tư liệu
sản xuất và sản xuất tư liệu tiêu dùng
theo hướng trở thành các ngàng công
nghiệp tự động hóa, công nghiệp
thông minh, trong đó các công nghệ
số, thiết bị số được sử dụng trong
quản lý các hoạt động của doanh
nghiệp, trong tất cả các khâu, các công
đoạn của quá trình sản xuất kinh
doanh. Công nghệ số được sử dụng
vào quản lý nhân sự, quản lý tài chính,
tài sản của doanh nghiệp. Công nghệ
máy tính, trí tuệ nhân tạo, điện toán
đám mây, chuỗi khối, thực tế ảo/thực
tế tăng cường được sử dụng trong
thiết kế, thử nghiệm, đánh giá chất
lượng sản phẩm, xây dựng quy trình,
phương án tổ chức sản xuất kinh
doanh trên không gian mạng, nhờ đó,
rút ngắn được thời gian, lựa chọn
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được sản phẩm và quy trình, phương
án sản xuất tốt nhất, hợp lý, hiệu quả
nhất. Quá trình chế biến, chế tạo sản
phẩm được các máy móc, thiết bị
công nghệ số thực hiện theo quy
trình, dây chuyền sản xuất hoàn toàn
tự động hóa, với độ chính xác cao, tiết
kiệm tối đa thời gian, vật tư, nguyên
liệu, năng lượng; việc cung ứng vật tư,
nguyên liệu, năng lượng cho sản xuất
cũng thực hiện theo lập trình của hệ
thống máy tính, hoàn toàn tự động,
đáp ứng chính xác yêu cầu cả về thời
gian, số lượng, chất lượng. Trong quá
trình chế biến, chế tạo, sản phẩm
được hệ thống thiết bị tự động giám
sát, đánh giá về chất lượng, kịp thời
phát hiện, sửa chữa những sai sót hay
loại bỏ những sản phẩm có sai sót,
không đáp ứng đúng các tiêu chuẩn,
yêu cầu về chất lượng. Những công
việc nặng nhọc, ở khu vực độc hại đều
do các robot, thiết bị tự hành đảm
nhận. Đồng thời, các công nghệ số
được sử dụng để phân tích, đánh giá
thị trường, khách hàng; truyền thông
số được sử dụng để quảng bá, giới
thiệu sản phẩm, tương tác với khách
hàng, hướng dẫn sử dụng, bảo hành
sản phẩm, tiếp thu ý kiến của khách

hàng để hoàn thiện, phát triển sản
phẩm và tổ chức hệ thống tiêu thụ,
phân phối hợp lý, hiệu quả.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển
kinh tế số trong nông nghiệp, phát
triển nông nghiệp sản xuất lớn, công
nghệ cao, thông minh, thân thiện với
môi trường. Do đặc điểm của sản xuất
nông nghiệp diễn ra trong không gian
rộng, phân tán, với sự tham gia của
hàng chục triệu hộ gia đình, trang trại,
doanh nghiệp và phụ thuộc rất nhiều
vào điều kiện tự nhiên, đất, nước, khí
hậu, thời tiết, hệ sinh thái... ở từng
vùng, từng địa phương; do đó, việc
xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ
tầng số, cả hạ tầng kết nối (cáp quang,
Internet, mạng 4G, 5G) và các cơ sở
dữ liệu về đất, nước, thời tiết, khí hậu,
hệ sinh thái... ở từng vùng, địa
phương là rất quan trọng đối với phát
triển nông nghiệp số và đòi hỏi có sự
đầu tư của Nhà nước, của các doanh
nghiệp công nghệ lớn vào những lĩnh
vực này. Phát triển kinh tế số trong
nông nghiệp đòi hỏi phải đào tạo, bồi
dưỡng, nâng cao hiểu biết, kiến thức,
kỹ năng sử dụng công nghệ số cho
những người sản xuất nông nghiệp.
Cần có sự hợp tác, hỗ trợ của các
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doanh nghiệp, các tổ chức tài chính,
tổ chức khoa học - công nghệ, các cơ
quan quản lý nhà nước đối với các
chủ thể sản xuất nông nghiệp trong
việc tiếp cận các nguồn lực tài chính,
xây dựng phương án sản xuất kinh
doanh, tuyển chọn giống cây, giống
con có chất lượng tốt, phù hợp với
điều kiện tự nhiên của vùng, mua
sắm, lắp đặt, vận hành hệ thống máy
móc thiết bị sản xuất tự động hóa
trong các khâu từ làm đất, chăm sóc,
thu hoạch, bảo quản, chế biến sản
phẩm đến kiểm định, đánh giá chất
lượng sản phẩm, xây dựng hồ sơ về
xuất xứ hàng hóa và sử dụng công
nghệ số để tiếp thị, giới thiệu, quảng
bá sản phẩm, ký kết hợp đồng tiêu
thụ, nhất là để xuất khẩu được các sản
phẩm nông nghiệp Việt Nam vào các
nước phát triển có yêu cầu cao về chất
lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực
phẩm. ực hiện những nội dung,
nhiệm vụ nêu trên đòi hỏi phải có
quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ
giữa các hộ gia đình với nhau, với hợp
tác xã, với các doanh nghiệp, các tổ
chức khoa học công nghệ; cơ cấu lại
sản xuất nông nghiệp theo hướng sản
xuất lớn, phát triển các hợp tác xã, các

doanh nghiệp trong nông nghiệp.
Phát triển kinh tế số trong lĩnh vực

dịch vụ: phát triển vận tải thông minh,
truyền tải phân phối điện thông minh,
thương mại điện tử, du lịch số, tài
chính, ngân hàng số, kinh tế dữ liệu, y
tế, giáo dục số.

Để phát triển vận tải thông minh,
các cảng biển, cảng hàng không, các
nhà ga vận tải đường bộ, đường sắt
cần phải được tổ chức, sắp xếp lại tổ
chức, đầu tư đổi mới công nghệ, đào
tạo, tập huấn cán bộ để chuyển toàn
bộ hoạt động quản lý, điều hành vận
tải sang sử dụng công nghệ số, như:
bán vé, đặt chỗ, thanh toán qua
mạng, tiếp nhận hành khách, kiểm
tra, thông quan hàng hóa được thực
hiện với các thiết bị hướng dẫn, giám
sát tự động, quản lý, điều tiết các
phương tiện vận tải đi, đến, ra, vào
nhà ga, các cảng được thực hiện theo
chương trình với sự hỗ trợ của các
máy tính điện tử. Trên các phương
tiện vận tải, các tuyến đường giao
thông, nhất là ở các đô thị, thành phố
lớn, có hệ thống giám sát, điều tiết
giao thông tự động, bảo đảm thuận
lợi, an toàn cho người, phương tiện
tham gia giao thông và thuận lợi cho
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việc giám sát, điều tiết giao thông của
cơ quan quản lý nhà nước. Để phát
triển hệ thống truyền tải, phân phối
điện thông minh, cần sử dụng các
công nghệ số vào công tác quản lý ở
các trung tâm điều độ, các trạm biến
áp, ở các công ty bán lẻ điện cho các
hộ sử dụng để tự động hóa, tăng độ
chính xác, công khai, minh bạch, an
ninh, an toàn các quá trình này.

Để phát triển hơn nữa thương mại
điện tử, cần nâng cấp hạ tầng số cho
thương mại điện tử, thanh toán điện
tử, hệ thống bảo đảm an ninh, an
toàn mạng để việc mua bán, thanh
toán diễn ra nhanh chóng, thuận lợi,
an toàn; cần phát triển dịch vụ
logistic vận chuyển giao hàng, rút
ngắn thời gian giao hàng, bảo đảm an
toàn cho hàng hóa; có quy định chặt
chẽ bảo đảm quyền lợi của người tiêu
dùng khi chất lượng hàng hóa nhận
được không đúng như quản cáo, hợp
đồng mua qua mạng, bảo đảm thông
tin của khách hàng không bị thu thập,
sử dụng trái pháp luật. Khuyến khích
phát triển, nâng cao thị phần của các
doanh nghiệp thương mại điện tử
Việt Nam trong thị trường thương
mại điện tử trong nước. Để đẩy mạnh

phát triển du lịch số, các cơ quan
quản lý du lịch, các doanh nghiệp du
lịch cần xây dựng, hoàn thiện các cơ
sở dữ liệu du lịch số, bản đồ du lịch
số; mở rộng, nâng cấp các trang
thông tin, giới thiệu, quảng bá tiềm
năng du lịch của đất nước, bằng các
hình ảnh sinh động giới thiệu các
danh lam thắng cảnh, những bãi biển
đẹp, những địa điểm nghỉ dưỡng hấp
dẫn, các di tích lịch sử, các công trình
văn hóa, khu vui chơi giải trí, mua
sắm, các khách sạn, nhà hàng, các
món ăn nổi tiếng, độc đáo, con người
Việt Nam cởi mở, thân thiện, hiếu
khách... để thu hút khách du lịch.
Đồng thời, nâng cấp công nghệ, có
các công cụ hướng dẫn, hỗ trợ tìm
kiếm nhanh chóng các địa điểm, các
dịch vụ, các tour du lịch đáp ứng yêu
cầu đa dạng, phong phú của khách du
lịch; khách du lịch có thể đặt vé, đặt
xe, đặt phòng khách sạn, đặt tour du
lịch dễ dàng, nhanh chóng, an toàn;
ứng dụng các công nghệ thực tế
ảo/thực tế tăng cường để tạo ra
những hình ảnh sinh động, sản phẩm
du lịch hấp dẫn ở các địa điểm du
lịch, nhất là ở các bảo tàng, các khu
di tích lịch sử.



Đẩy mạnh phát triển ngân hàng số,
tài chính số. Các ngân hàng cần tiếp
tục đầu tư nâng cấp công nghệ, nâng
cấp và kết nối các nền tảng Internet
Banking và Mobile Banking, thực
hiện mọi hoạt động của ngân hàng
truyền thống bằng công nghệ số, trên
không gian mạng, trực tuyến, không
tiếp xúc, hoạt động 24h/7 ngày. Khách
hàng không cần đến chi nhánh ngân
hàng, bằng máy tính, điện thoại di
động có thể nộp tiền vào tài khoản,
vay tiền của ngân hàng, chuyển
tiền/chuyển khoản, thanh toán khi
mua sắm, tham gia các sản phẩm đầu
tư, bảo hiểm nhanh chóng, tiện lợi,
tiết kiệm thời gian, chi phí, an toàn.
Đồng thời, ngân hàng còn sử dụng
các công nghệ điện toán, trí tuệ nhân
tạo khai thác, phân tích dữ liệu để
chấm điểm tín dụng, phát triển khách
hàng, mở rộng thị trường; sử dụng
công nghệ chuỗi khối để kết nối thanh
toán, chuyển tiền qua biên giới, công
nghệ QR code, sinh trắc học nhận
diện vân tay, khuôn mặt để xác nhận
khách hàng... bảo đảm an ninh, an
toàn các hoạt động chuyển tiền, thanh
toán tiền trên mạng. Phát triển các
công ty tài chính sử dụng công nghệ

số (fintech) của Việt Nam ngày càng
lớn mạnh, cung cấp các dịch vụ tài
chính đa dạng (thanh toán điện tử,
huy động vốn cộng đồng, cho vay
ngang hàng, quản lý tài sản) với chất
lượng ngày càng cao, chiếm thị phần
ngày càng lớn trên thị trường này và
liên kết, phối hợp chặt chẽ với các
ngân hàng, thúc đẩy phát triển, mở
rộng hoạt động cho các ngân hàng số.
Kinh tế dữ liệu (bao gồm việc xây
dựng, quản lý đến khai thác, sử dụng
cơ sở dữ liệu) là lĩnh vực hết sức mới
mẻ với nước ta, nhưng có tiềm năng
rất lớn trong tương lai. Việt Nam cần
đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn
nhân lực; nghiên cứu, xây dựng thể
chế, luật pháp chính sách để phát triển
và quản lý hoạt động của lĩnh vực này.
Nhà nước cần giao cho các doanh
nghiệp công nghệ thông tin lớn, như
Viettel, VNPT đi tiên phong xây
dựng, phát triển kinh tế dữ liệu.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các
lĩnh vực y tế, giáo dục. Cần có chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch xây dựng
hệ thống y tế, phòng và chữa bệnh,
chăm sóc sức khỏe nhân dân trên nền
tảng công nghệ số, từ việc đầu tư vào
cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ cán bộ
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đến xây dựng cơ chế, chính sách quản
lý... Việc chuyển đổi số, ứng dụng
công nghệ số vào khám, chữa bệnh
được thực hiện từ các bệnh viện lớn
tuyến Trung ương lan tỏa tới các địa
phương, cơ sở; từng bước hình thành
hệ thống quản lý y tế thông minh, các
bệnh viện thông minh. Việc theo dõi,
đăng ký khám, chữa bệnh, thanh toán
viện phí, quan hệ tương tác giữa bệnh
viện và bệnh nhân được thực hiện
qua mạng; bệnh án, hồ sơ sức khỏe
của người bệnh được chuyển thành
bệnh án, hồ sơ điện tử được lưu giữ
tại các cơ sở dữ liệu điện tử, có thể
được trí tuệ nhân tạo khai thác hỗ trợ
quá trình khám, chữa bệnh. Sử dụng
các robot hỗ trợ bác sỹ phẫu thuật đạt
tới độ chính xác cao. Phát triển các
nền tảng công nghệ cho việc khám,
chữa bệnh từ xa, người bệnh ở bệnh
viện địa phương dược các chuyên gia
hàng đầu ở các bệnh viện lớn khám,
điều trị, giảm chi phí, nâng cao chất
lượng khám, chữa bệnh...

Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo,
cần đẩy mạnh việc chuyển đổi số, sử
dụng công nghệ số vào công tác quản
lý giáo dục, từ quản lý của ngành giáo
dục đến quản lý hoạt động của một

trường học (quản lý giáo viên, học
sinh, quản lý tài chính, tài sản, quản
lý thực hiện chương trình dạy và
học...). Số hóa giáo trình, tài liệu, bài
giảng, xây dựng cơ sở dữ liệu tạo
nguồn kiến thức dùng chung, có thể
chia sẻ phục vụ giảng dạy, học tập;
phát triển các nền tảng công nghệ cho
việc dạy, học, kiểm tra, thi từ xa, qua
hệ thống mạng; tạo điều kiện học tập
linh hoạt về thời gian, địa điểm phù
hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt
của mỗi người; mọi người có thể lựa
chọn học những kiến thức, kỹ năng
thật sự cần thiết cho công việc, cuộc
sống của mình, có thể học tập mọi
lúc, mọi nơi, học tập suốt đời, hướng
tới giáo dục, đào tạo cá thể hóa...
6. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các
cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ
chức chính trị - xã hội

Kinh tế số là một bộ phận của nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị
trường có sự quản lý của Nhà nước do
Đảng lãnh đạo và sự tham gia tích cực
của các tổ chức xã hội. ực hiện
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số
trong hoạt động của các tổ chức đảng,
cơ quan nhà nước, các tổ chức trong
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hệ thống chính trị để các tổ chức
đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức
trong hệ thống chính trị theo sát được
sự phát triển của nền kinh tế số, lãnh
đạo, chỉ đạo, quản lý đúng đắn, đáp
ứng kịp thời những yêu cầu phát triển
của nền kinh tế số đặt ra, thực hiện
chủ trương của Đảng, Nhà nước phát
triển đồng bộ cả kinh tế số, chính phủ
số, xã hội số.

Để chuyển đổi số trong các cơ quan
của Đảng, Nhà nước, các tổ chức
trong hệ thống chính trị đòi hỏi phải:
(1) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể
chế, các quy định, quy chế hoạt động
của các cơ quan, tổ chức này phù hợp
với phương thức hoạt động mới trên
nền tảng công nghệ số. (2) Phải xây
dựng hệ thống hạ tầng số kết nối
trong hệ thống các tổ chức đảng,
trong hệ thống các cơ quan nhà nước,
trong hệ thống các tổ chức của hệ
thống chính trị từ Trung ương đến địa
phương, cơ sở và có sự kết nối, liên
thông giữa các hệ thống này và bảo
đảm an ninh, an toàn cho các mạng
này. (3) Phải xây dựng cơ sở dữ liệu
trong từng hệ thống: Cơ sở dữ liệu về
tổ chức đảng, đảng viên, các cương
lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thể

hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với sự
phát triển của đất nước trên tất cả các
lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng về
chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức
và cán bộ, kiểm tra, thi hành kỷ luật
Đảng, công tác dân vận Đảng... qua
các thời kỳ; cơ sở dữ liệu về tổ chức,
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự
nghiệp công lập và hoạt động của bộ
máy nhà nước, về điều kiện tự nhiên
của đất nước, các vùng, các địa
phương; tình hình phát triển tất cả các
ngành, lĩnh vực của đất nước, các địa
phương qua các giai đoạn lịch sử, đây
là một khối lượng rất lớn; cơ sở dữ
liệu về tổ chức và hoạt động của các
tổ chức khác trong hệ thống chính trị.
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các
công nghệ điện toán, trí tuệ nhân tạo
vào khai thác, xử lý dữ liệu phục vụ
cho công tác lãnh đạo của Đảng, công
tác xây dựng Đảng, hoạt động của các
tổ chức trong hệ thống chính trị; đặc
biệt là phục vụ cho công tác quản lý
của Nhà nước, hoạt động chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ, các bộ,
ngành đối với sự phát triển các ngành,
lĩnh vực, tạo thuận lợi cho người dân
và doanh nghiệp n
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1. Đại hội XIII đặc biệt coi trọng công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đại hội XIII đặc biệt coi trọng công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. So với
Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng không chỉ được đề cập trong
Báo cáo chính trị, Đại hội XIII còn có
Báo cáo tổng kết công tác xây dựng
Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
được thể hiện trong chủ đề, bài học
kinh nghiệm, quan điểm, mục tiêu,
định hướng phát triển. 

Một là, chủ đề Đại hội XIII đã phát
triển thành tố “Tăng cường xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh” của Đại
hội XII thành “Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh”. Nhận thức
mới là bổ sung “xây dựng hệ thống
chính trị” cùng với xây dựng Đảng

trong sạch, vững mạnh và không chỉ đề
cập đến xây dựng Đảng, mà cả chỉnh
đốn Đảng.

Hai là, bài học kinh nghiệm về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực
tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại
hội XII của Đảng, Báo cáo Chính trị tại
Đại hội XIII rút ra năm bài học kinh
nghiệm, bài học kinh nghiệm đầu tiên
là về xây dựng Đảng, hệ thống chính
trị, trong đó nhấn mạnh: Công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển
khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên,
hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo
đức, tổ chức và cán bộ. So với Đại hội
XII, Báo cáo Chính trị nhấn mạnh xây
dựng Đảng về cán bộ. Đây là bước phát
triển về nhận thức của Đảng ta. Đồng
thời xác định rõ: Công tác cán bộ phải
thực sự là “then chốt của then chốt”, tập

nhỮng nhẬn thức lÝ luẬn mỚi 
vỀ XÂY DỰng, chỈnh đỐn đẢng 

tROng vĂn kIện đẠI hỘI XIII của đẢng
l PGS, TS nGuyễn ViếT THônG

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương
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trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là
cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất,
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm
vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên theo phương
châm chức vụ càng cao càng phải
gương mẫu; nhất là Ủy viên Bộ Chính
trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng
Đảng và thi hành Điều lệ Đảng rút ra
năm bài học kinh nghiệm:

Một là, nâng cao bản lĩnh chính trị;
kiên định, vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm
Cương lĩnh, Điều lệ và các nguyên tắc
của Đảng; kịp thời tổng kết thực tiễn,
phát triển lý luận để đổi mới sáng tạo,
chống bảo thủ, trì trệ; đấu tranh kiên
quyết với những biểu hiện cơ hội
chính trị.

Hai là, phải đặc biệt coi trọng sự
đoàn kết, thống nhất ý chí và hành
động trong Đảng, trước hết trong Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và cấp
uỷ các cấp. Người đứng đầu các cấp
phải thực sự mẫu mực, nói đi đôi với

làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm,
đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, nhân
dân lên trên hết, trước hết. ường
xuyên tăng cường mối quan hệ gắn bó
mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát
huy vai trò của nhân dân và thật sự dựa
vào dân để xây dựng Đảng.

Ba là, phải thấm nhuần sâu sắc quan
điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ
“then chốt” của công tác xây dựng
Đảng, có liên quan đến sự sống còn
của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán
bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân
tố quyết định sự thành bại của cách
mạng. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất
là cấp chiến lược và người đứng đầu
thật sự có đức, có tài, có uy tín trong
Đảng và nhân dân.

Bốn là, xây dựng Đảng phải gắn kết
chặt chẽ với lãnh đạo phát triển kinh tế
- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh
và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện,
hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn
Đảng, trong đó xây dựng Đảng là
nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài;
chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan
trọng, thường xuyên, cấp bách; đồng



thời, xác định đúng trọng tâm, trọng
điểm, khâu đột phá.

Năm là, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức thực hiện phải có quyết tâm chính
trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt,
cách làm bài bản, dân chủ, chắc chắn và
có bước đi phù hơp; kiên trì, cầu thị,
lắng nghe; không cầu toàn, không chủ
quan nóng vội, mất cảnh giác và không
tự mãn với thành tích đạt được. Đối với
những việc mới, khó, phức tạp thì tiển
hành thí điểm, vừa làm, vừa rút kinh
nghiệm, tìm ra cách làm phù hợp, hiệu
quả nhất để nhân rộng.

Năm bài học về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng nêu trên là một trong những
nhận thức mới của Đại hội XIII.

Ba là, quan điểm chỉ đạo công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Báo cáo chính trị nêu năm quan
điểm chỉ đạo, quan điểm đầu tiên là:
Kiên định và vận dụng, phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội; kiên định đường lối đổi mới của
Đảng; kiên định các nguyên tắc xây
dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ
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Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu 
trong nhiệm kỳ Đại hội XIII _ Ảnh: TL
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vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa. So với Đại hội XII, Đại hội
XIII bổ sung “kiên định nguyên tắc
xây dựng Đảng”. Đây là bước phát
triển nhận thức của Đảng ta.

Bốn là, mục tiêu xây dựng, chỉnh
đốn Đảng 

Đại hội XIII xác định: Nâng cao
năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền
và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh toàn diện. Điểm mới của
Đại hội XIII là không chỉ nâng cao
“năng lực lãnh đạo” mà cả “năng lực
cầm quyền”, không chỉ “xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh”, mà cả “hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh
toàn diện”.

Năm là, định hướng xây dựng,
chỉnh đốn Đảng 

Trong định hướng phát triển đất
nước 10 năm 2021-2030, Báo cáo
chính trị nêu định hướng thứ 11 về xây
dựng Đảng: Tiếp tục xây dựng, chỉnh
đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản
chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi
mới phương thức lãnh đạo, nâng cao
năng lực lãnh đạo, cầm quyền của
Đảng; xây dựng hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt

động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất
là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng, lý
luận; chú trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ
chính trị nội bộ; tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, kỷ luật và dân vận
của Đảng. 

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng
Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nêu
phương hướng công tác xây dựng
Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.

- Tiếp tục kiên định, vận dụng và
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên
định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi
mới của Đảng, hết lòng, hết sức phụng
sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Tăng cường công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư
tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ;
nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực
cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng
và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà
nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
phương thức lãnh đạo của Đảng.
Phát huy sự đoàn kết, thống nhất
trong Đảng, trước hết là Ban Chấp
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hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư.

- Nâng cao hiệu quả công tác tư
tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng,
đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn
nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên
trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá” trong nội bộ.

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất
lượng đội ngũ đảng viên; phát huy
tính tiên phong, gương mẫu, trọng
dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học
dân của cán bộ, đảng viên. Tăng
cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết
giữa Đảng với nhân dân, củng cố và
không ngừng nâng cao niềm tin của
nhân dân đối với Đảng.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ
các cấp, nhất là cấp chiến lược và người
đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy
tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng,
hoàn thiện chính sách phát hiện, thu

hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ
những cán bộ năng động, sáng tạo,
dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám
chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng
tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử
thách và quyết liệt trong hành động vì
lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công
tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và
kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đẩy
mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi
tham nhũng, lãng phí.
2. Những nhận thức mới trong
nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh
đốn Đảng 

Báo cáo chính trị và Báo cáo chuyên
đề về công tác xây dựng Đảng tại Đại
hội XIII xác định 10 nhóm nhiệm vụ,
giải pháp xây dựng Đảng trong 5 năm
2021-2025, trong mỗi nhóm nhiệm vụ,
giải pháp có những nhận thức mới.

Một là, tăng cường xây dựng Đảng
về chính trị

Đại hội XIII tiếp tục khẳng định:
Kiên định và không ngừng vận dụng,
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù
hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng
giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập
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dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định
đường lối đổi mới vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh. Đồng thời bổ sung: “Giữ
vững bản chất giai cấp công nhân của
Đảng, kiên định các nguyên tắc xây
dựng Đảng”. 

Đại hội XIII đã bổ sung, nhấn mạnh
ba nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm tăng
cường xây dựng Đảng về chính trị: 

ứ nhất, về bản lĩnh và năng lực dự
báo, Đại hội XIII xác định: Nâng cao
bản lĩnh, năng lực dự báo của Đảng
trong hoạch định đường lối, chính
sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam
và xu hướng phát triển của thời đại.
Đây là nhận thức mới phù hợp với bối
cảnh tình hình thế giới, diễn biến rất
nhanh chóng, phức tạp, tác động đến
nước ta. 

ứ hai, về tổ chức thực hiện nghị
quyết, thực tế nhiều năm qua việc lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết
Đảng vẫn là khâu yếu, chưa được khắc
phục; năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa
chủ trương, nghị quyết còn hạn chế,
năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ
chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Từ đó Đại hội XIII xác định: Kịp thời
thể chế, cụ thể hoá, triển khai đúng

đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, khắc phục sự yếu kém
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực
hiện. Nâng cao lập trường, bản lĩnh
chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến
đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng và của
mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán
bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp,
cán bộ cấp chiến lược. 

ứ ba, về thực hành dân chủ, Đại
hội XIII xác định: ực hành dân chủ
trong Đảng gắn liền với tăng cường kỷ
luật, kỷ cương của Đảng. Đây là nhiệm
vụ, giải pháp rất quan trọng, là một vấn
đề thuộc bản chất của Đảng ta. 

Hai là, coi trọng xây dựng Đảng về
tư tưởng

Kế thừa Đại hội XII, Đại hội XIII xác
định: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội
dung, phương thức công tác tư tưởng
theo hướng chủ động, thiết thực, kịp
thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến
đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục
trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
quan điểm, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước. Đại hội
XIII đã bổ sung những nhiệm vụ, giải
pháp mới: 
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ứ nhất, về nắm bắt, dự báo tình
hình tư tưởng, Đại hội XIII nhấn mạnh:
Nắm chắc, dự báo đúng, định hướng
chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các
vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã
hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng
dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư
tưởng trong Đảng, đồng thuận cao
trong xã hội. 

ứ hai, về tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu lý luận, Đại hội XIII nhấn mạnh:
Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý
luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam. Gắn kết tổng kết
thực tiễn với nghiên cứu lý luận, định
hướng chính sách... Chú trọng cập
nhật kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu lý luận; sớm kết luận những vấn đề
lý luận đã chín, đã rõ, phát triển, hoàn
thiện đường lối, chủ trương xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết thực tiễn
40 năm đổi mới để bổ sung, phát triển
lý luận của Đảng.

ứ ba, về bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, Đại hội XIII xác định: Tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái,

thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh,
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá” trong nội bộ. 

Ba là, tập trung xây dựng Đảng về
đạo đức

Kế thừa Đại hội XII, Đại hội XIII
tiếp tục xác định: Nêu cao tinh thần tự
giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của
cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục
đạo đức cách mạng, thực hiện thường
xuyên, sâu, rộng, có hiệu quả việc học
tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực
hiện các nhiệm vụ chính trị. Đại hội
XIII bổ sung, nhấn mạnh các nhiệm
vụ, giải pháp mới: 

ứ nhất, coi trọng nêu gương, Đại
hội XIII xác định: ực hiện nghiêm
các quy định về trách nhiệm nêu
gương, chức vụ càng cao càng phải
gương mẫu, trước hết là Uỷ viên Bộ
Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên
Ban Chấp hành Trung ương. Đảng
viên tự giác nêu gương để khẳng định
vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong,
gương mẫu, tạo sự lan toả, thúc đẩy các
phong trào cách mạng. Coi trọng kiểm
tra, giám sát trong Đảng kết hợp với
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phát huy vai trò giám sát của cơ quan
dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, báo chí
và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên
thực hiện các quy định nêu gương.

ứ hai, coi trọng giáo dục đạo đức
cách mạng, Đại hội XIII xác định:
Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các
giá trị đạo đức cách mạng theo tinh
thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”
cho phù hợp với điều kiện mới và
truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân
tộc. Xây dựng các chuẩn mực đạo đức
làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều
chỉnh hành vi ứng xử trong công việc
hằng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức
cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng
viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm
của mình, luôn vững vàng trước khó
khăn, thách thức và không bị cám dỗ
bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Nâng
cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực
hành đạo đức cách mạng. 

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng Đảng
về tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện
tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ thống chính trị

Kế thừa Đại hội XII, Đại hội XIII tiếp
tục xác định: Tiếp tục đổi mới, hoàn
thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động

hiệu lực, hiệu quả. Đại hội XIII bổ sung
một số nhiệm vụ, giải pháp mới:

ứ nhất, về hoàn thiện mô hình tổ
chức của hệ thống chính trị, Đại hội
XIII nhấn mạnh: “Tiếp tục hoàn thiện
mô hình tổ chức của hệ thống chính
trị. Tổng kết các mô hình thí điểm về
tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống
chính trị, khắc phục sự chồng chéo và
những bất hợp lý trong tổ chức của
Đảng và tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị. 

ứ hai, về tinh giản biên chế, Đại
hội XIII xác định: Đẩy mạnh tinh giản
biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức theo vị trí
việc làm.

Năm là, củng cố, nâng cao chất
lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ
đảng viên 

Kế thừa Đại hội XII, Đại hội XIII xác
định: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ
chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Đồng thời, nhấn mạnh: Rà soát, sửa
đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ
công tác của các loại hình tổ chức cơ
sở đảng phù hợp với tiến trình đổi mới,
sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của
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Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao
vai trò, trách nhiệm giáo dục, quản lý,
rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên;
đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động, sinh hoạt của chi bộ. 

Nâng cao chất lượng đảng viên. Phát
hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, phát huy
vai trò những đảng viên ưu tú, có triển
vọng, chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt
các cấp. Đẩy mạnh công tác phát triển
đảng viên trong công nhân trực tiếp
sản xuất, trí thức và doanh nhân. Phát
hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng
những thanh niên ưu tú trưởng thành
trong phong trào lao động, học tập,
trong lực lượng vũ trang, tạo nguồn
cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. 

Sáu là, tăng cường xây dựng Đảng
về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến
lược và người đứng đầu

ứ nhất, về yêu cầu xây dựng đội
ngũ cán bộ, Đại hội XIII xác định: Tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất,
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm
vụ. Hoàn thiện thể chế, quy định về
công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh,
tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ. Xây
dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là
người đứng đầu có bản lĩnh chính trị

vững vàng, có đạo đức trong sáng,
năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói,
dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám
đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với
khó khăn, thử thách, và quyết liệt
trong hành động vì lợi ích chung, có uy
tín cao và thực sự tiên phong, gương
mẫu, là hạt nhân đoàn kết. Sáu “dám”
của đội ngũ cán bộ là một nhận thức
mới, một điểm nhấn của Đại hội XIII.

ứ hai, về trách nhiệm của người
đứng đầu và kiểm soát quyền lực trong
công tác cán bộ, Đại hội XIII xác định:
Xây dựng quy định về thẩm quyền,
trách nhiệm của người đứng đầu trong
công tác cán bộ và quản lý cán bộ; thực
hiện tốt quy định về kiểm soát quyền
lực trong công tác cán bộ, chống chạy
chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh,
đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành
chính và xử lý bằng pháp luật đối với
cán bộ có vi phạm, kể cả khi đã chuyển
công tác hoặc nghỉ hưu.

Bảy là, tiếp tục nâng cao hiệu lực,
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát,
kỷ luật đảng

ứ nhất, về quy định, quy chế, Đại
hội XIII xác định: Tiếp tục xây dựng,
hoàn thiện các quy định, quy chế
nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương,
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nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả
công tác kiểm tra, giám sát. Cải tiến,
đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ
năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ
luật đảng bảo đảm khách quan, dân
chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất,
thận trọng, chặt chẽ, khả thi, trong đó
tập trung vào các cơ chế, biện pháp chủ
động phát hiện sớm để phòng ngừa,
ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của
tổ chức đảng và đảng viên; có chế tài
để phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các
hành vi vi phạm kỷ luật đảng.

ứ hai, về lãnh đạo, chỉ đạo, Đại hội
XIII xác định: Đổi mới mạnh mẽ, nâng
cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của
Đảng; công tác hướng dẫn, chỉ đạo của
uỷ ban kiểm tra cấp trên đối với cấp uỷ,
tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp dưới
trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát, kỷ luật đảng.

ứ ba, về phương pháp, Đại hội XIII
xác định: Triển khai quyết liệt, thường
xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phục
vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong
sạch, vững mạnh. Tập trung kiểm tra,

giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu,
cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra
vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi
cộm, dư luận quan tâm; xử lý kịp thời,
kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm
minh các tổ chức đảng, đảng viên vi
phạm. Tăng cường quản lý, kiểm tra,
giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán
bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp
để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa,
từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi
phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn,
kéo dài và lan rộng. Đẩy mạnh kiểm
tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên
đối với cấp dưới.

ứ tư, về phối hợp với các cơ quan,
Đại hội XIII xác định: Kết hợp chặt chẽ
và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng với giám sát, thanh
tra, kiểm toán nhà nước và điều tra,
truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ
pháp luật. Tăng cường phối hợp giữa
giám sát của Đảng với giám sát của
Nhà nước và giám sát của Mặt trận Tổ
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để
tăng cường sức mạnh tổng hợp và
nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát,
kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp,
lãng phí nguồn lực, không hiệu quả. 

ứ năm, về nội dung kiểm tra, giám
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sát và phát huy vai trò của nhân dân,
Đại hội XIII xác định: Tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan
tham mưu, giúp việc cấp uỷ trong việc
thể chế hoá và thực hiện Cương lĩnh
chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương,
nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.
Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác
cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực,
chống chạy chức, chạy quyền. Phát huy
vai trò giám sát, phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị
- xã hội và nhân dân trong công tác
kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tám là, thắt chặt hơn nữa mối quan
hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào
nhân dân để xây dựng Đảng

ứ nhất, về nhận thức, Đại hội XIII
nhấn mạnh: Tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ trong nhận thức, hành động của
các cấp uỷ đảng, hệ thống chính trị về
công tác dân vận; có cơ chế phát huy
vai trò của nhân dân tham gia xây
dựng Đảng, hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

ứ hai, về phát huy vai trò của
nhân dân, Đại hội XIII xác định: Phát
huy vai trò, sự tham gia của nhân dân
trong xây dựng, ban hành tổ chức thực
hiện các chủ trương của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ
sở bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà
nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa
các vùng, miền; quan tâm đến các đối
tượng yếu thế trong xã hội. Tiếp tục
hoàn thiện, cụ thể hoá, thực hiện tốt
cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước
quản lý, nhân dân làm chủ” và phương
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ
hưởng”. Tổ chức có hiệu quả, thực chất
việc nhân dân tham gia giám sát, đánh
giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức
trong hệ thống chính trị, phẩm chất,
năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng
viên. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng
và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu
chí quan trọng để đánh giá chất lượng
tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ,
đảng viên.

Chín là, kiên quyết, kiên trì đấu
tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí

ứ nhất, về nhiệm vụ, giải pháp
chung, Đại hội XIII xác định: Kiên
quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn,
đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết
tâm chính trị cao hơn, hành động
mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn.
Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng
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ngừa với chủ động phát hiện, xử lý
nghiêm minh, kịp thời những hành vi
tham nhũng, lãng phí, bao che, dung
túng, tiếp tay cho tham nhũng, can
thiệp, cản trở việc chống tham nhũng,
lãng phí, không có vùng cấm. Phát huy
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị và của toàn dân; thực hiện
đồng bộ các biện pháp chính trị, tư
tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế,
hình sự. Gắn phòng, chống tham
nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh, củng
cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

ứ hai, về giải pháp để “không
muốn” tham nhũng, Đại hội XIII xác
định: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao
hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo
dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý
chí và hành động trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân về phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, trước hết là sự
gương mẫu, quyết liệt của người đứng
đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị,
địa phương; kiên trì giáo dục, rèn luyện
đức tính liêm khiết, xây dựng văn hoá
tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí
trước hết trong cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức. 

ứ ba, về giải pháp để “không thể”
tham nhũng, Đại hội XIII xác định:
Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về kinh tế - xã hội, về kiểm tra,
giám sát và phòng, chống tham nhũng,
lãng phí, nhất là các quy định về kiểm
soát quyền lực, trách nhiệm người
đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo
đảm dân chủ, công khai, minh bạch; cơ
chế bảo vệ, khuyến khích những người
làm công tác kiểm tra, giám sát, phát
hiện, xử lý tham nhũng cũng như với
người tố cáo, tích cực đấu tranh chống
tham nhũng, lãng phí, đồng thời xử lý
nghiêm những người lợi dụng chống
tham nhũng, lãng phí để vu khống, gây
mất đoàn kết nội bộ; kiểm soát có hiệu
quả tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ
lãnh đạo, quản lý; thực hiện chế độ
thanh toán không dùng tiền mặt.

ứ tư, về giải pháp để “không dám”
tham nhũng, Đại hội XIII xác định:
Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy
tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm,
xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án
tham nhũng, lãng phí; kiên quyết thu
hồi tài sản tham nhũng; kịp thời xử lý,



thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi
có biểu hiện tham nhũng, lãng phí; xử
lý nghiêm những cán bộ nhũng
nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho
người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục
kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo
đảm liêm chính, trong sạch, nâng cao
năng lực, hiệu quả hoạt động của các
cơ quan, đơn vị có chức năng phòng,
chống tham nhũng và các cơ quan
tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ
đạo công tác phòng, chống tham
nhũng. Từng bước mở rộng phạm vi
phòng, chống tham nhũng ra khu vực
ngoài nhà nước, mở rộng và nâng cao
hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng,
chống tham nhũng. Phát huy vai trò,
trách nhiệm của các cơ quan và đại
biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội,
nhân dân và cơ quan truyền thông,
báo chí trong đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí; từ đó nâng cao
hiệu quả phát hiện và xử lý tham
nhũng, lãng phí.

ứ năm, về giải pháp để “không cần”
tham nhũng, Đại hội XIII xác định:
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách
tiền lương, nâng cao thu nhập và có
chính sách nhà ở, bảo đảm cuộc sống

để cán bộ, công chức, viên chức yên
tâm công tác.

Mười là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
phương thức lãnh đạo của Đảng trong
điều kiện mới

ứ nhất, về xây dựng quy chế, quy
định, quy trình, Đại hội XIII xác định:
Tiếp tục cụ thể hoá phương thức lãnh
đạo của Đảng ở tất cả các cấp bằng
những quy chế, quy định, quy trình cụ
thể và công khai để cán bộ, đảng viên và
nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.
Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền
gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt
chẽ việc thực hiện phân cấp, phân quyền,
chống tha hoá quyền lực; có cơ chế để các
địa phương phát huy quyền chủ động,
sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm,
đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo,
quản lý thống nhất của Trung ương.

ứ hai, về phương hướng, phong
cách, lề lối làm việc, Đại hội XIII xác
định: Đổi mới phương pháp, phong
cách, lề lối làm việc của các cơ quan
lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới
cơ sở; xây dựng và thực hiện phong
cách làm việc khoa học, tập thể, dân
chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì
dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học
hỏi, nói đi đôi với làm n
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Hiện nay, các biểu hiện tiêu
cực, sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống

có tính chất, mức độ khác nhau, diễn
ra ở các đối tượng khác nhau, từ đảng
viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản
lý đến đảng viên giữ vị trí lãnh đạo,
quản lý các cấp, kể cả cán bộ cao cấp.
Những biểu hiện tiêu cực, vi phạm và
suy thoái, đặc biệt về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ,
đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, người
đứng đầu có chiều hướng phức tạp
trong Đảng, trong hệ thống chính trị
và trong xã hội. Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII đã nhận diện khá rõ
nét hành vi tiêu cực, suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ qua 27 biểu hiện. Dưới sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
và cấp ủy các cấp, kể từ đầu nhiệm kỳ
Đại hội XII, công tác kiểm tra, giám

sát, kỷ luật của Đảng nhằm phát hiện,
xử lý những hành vi tiêu cực, vi phạm,
suy thoái đã có nhiều chuyển biến tích
cực, đạt nhiều kết quả quan trọng,
được cán bộ, đảng viên và nhân dân
đồng tình, ủng hộ.
1. Tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể
chế, cụ thể hóa đường lối, chủ trương,
quy định, quy chế của Đảng trong lĩnh
vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập
trung tham mưu cho Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng; sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều
văn bản quan trọng về công tác kiểm
tra, giám sát và kỷ luật đảng để thực
hiện thống nhất trong toàn Đảng, tạo
điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, ủy ban
kiểm tra các cấp triển khai thực hiện
nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó
nội dung mới, nội dung khó, nhất là cụ
thể hóa những nội dung liên quan công
tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu

công tác kiểm tra, giám Sát vỚi
nhiỆm vụ XÂY DỰng, chỈnh đỐn đẢng
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hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và
công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí. Đã tham mưu hoàn thiện các
quy định của Đảng và Nhà nước về xử
lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi
phạm; công tác kiểm tra, giám sát đối
với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối
sống của cán bộ, đảng viên; trách
nhiệm, thẩm quyền của UBKT trong
phòng, chống tham nhũng; việc kiểm
tra, giám sát kê khai tài sản, công tác cán
bộ; bổ sung vào Quy định xử lý kỷ luật
đảng viên hình thức kỷ luật đối với 27
biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; chủ
động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ
cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp
trong việc thực hiện các văn bản về công
tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật.

Trong nhiệm kỳ, đã chủ trì tham mưu
ban hành 14 quy định, quy chế, kết luận
và phối hợp tham mưu ban hành 3 quy
định, hướng dẫn của Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành
kỷ luật liên quan về phòng, chống suy
thoái, tham nhũng, tiêu cực, xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện
tốt về kiểm soát quyền lực. Những chế

tài về xử lý hành vi vi phạm trong thực
thi nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng
viên; về xử lý kỷ luật những tập thể, cá
nhân suy thoái nghiêm trọng về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời
nói và việc làm thể hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” nghiêm trọng đều được
quy định cụ thể trong Quy định số 102-
QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ
Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi
phạm và Quy định số 07-QĐi/TW,
ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử
lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị,
quyết định, quy định, kết luận của Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công
tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra,
giám sát và kỷ luật đảng, Ủy ban Kiểm
tra Trung ương đã ban hành 15 quy
định, hướng dẫn để cụ thể hóa việc thực
hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật trong đảng, gồm các văn
bản hướng dẫn thực hiện một số điều
trong Quy định của Trung ương; ban
hành mẫu bộ quy trình kiểm tra, giám
sát chuyên đề, giải quyết tố cáo, khiếu
nại, thi hành kỷ luật đối với tổ chức
đảng, đảng viên; quy định tiếp nhận, xử
lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân;
giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu



cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp;
Quy định về hoạt động của Đoàn kiểm
tra, giám sát... Đó là những văn bản
quan trọng, làm căn cứ để phát hiện, xử
lý nghiêm minh các vi phạm, tạo điều
kiện thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng,
UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ
thống nhất từ Trung ương đến cơ sở,
góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII và
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của
Đảng vào cuộc sống. 

Công tác nghiên cứu, tổng kết thực
tiễn: nhiều đề tài, đề án có chất lượng,
làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và làm
tiền đề, cơ sở cho việc thể chế hóa, cụ
thể hóa và hoàn thiện một bước
phương thức, quy trình, cách thức tiến
hành kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong
Đảng. Từ năm 2016 đến nay, UBK-
TTW đã chủ trì nghiên cứu 14 đề tài, đề
án khoa học và đang hoàn thiện 07 đề
tài, đề án liên quan đến công tác phòng,
chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực,
kiểm soát quyền lực được Hội đồng
khoa học các cơ quan Đảng giao. Đặc
biệt đến cuối năm 2020, Ủy ban Kiểm
tra Trung ương đã chủ trì nghiên cứu
hoàn thành, nghiệm thu đạt loại xuất
sắc đề tài cấp Nhà nước với nội dung
“Đổi mới nội dung và phương thức lãnh

đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra,
giám sát trong đấu tranh phòng, chống
tham nhũng ở Việt Nam”.
2. Công tác phòng, chống suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” thông qua công tác kiểm
tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban
Kiểm tra Trung ương đã có nhiều chủ
trương, biện pháp chỉ đạo thực hiện
phòng, chống suy thoái, tham nhũng,
tiêu cực qua thực hiện công tác kiểm
tra, giám sát, đạt được kết quả ban đầu,
góp phần quan trọng vào việc đấu
tranh về phòng, chống suy thoái, tham
nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà
nước. Tăng cường kiểm tra khi có dấu
hiệu vi phạm trên cơ sở thông tin từ
nguồn tin cậy, có căn cứ, kết quả giám
sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, giải
quyết đơn thư tố cáo; làm bài bản, chặt
chẽ, khoa học, chắc chắn. Mở rộng
phạm vi hoạt động của công tác kiểm
tra; tăng trách nhiệm, thẩm quyền của
ủy ban kiểm tra. Việc kiểm tra, xem xét
xử lý kỷ luật vi phạm thực thi nhiệm
vụ trước đây chỉ thực hiện đối với đảng
viên đương chức, nhưng nay xem xét,
xử lý cả đảng viên là cán bộ đã nghỉ
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hưu; quan điểm về xử lý kỷ luật là
“không có vùng cấm, không có vùng
trống, không có ngoại lệ, không có đặc
quyền, không có hạ cánh an toàn”, cả
dân sự và cả trong lực lượng vũ trang,
mọi đảng viên đều bình đẳng khi xử lý
kỷ luật, làm nghiêm từ trên xuống. 

UBKT Trung ương đã tham mưu
cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo,
chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt
Chương trình kiểm tra hằng năm của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời chủ
động triển khai thực hiện nhiệm vụ
kiểm tra, giám sát của mình đạt kết quả
tích cực. Nội dung kiểm tra được tập
trung vào việc chấp hành các nghị
quyết, chỉ thị của Trung ương, trong đó
tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị
số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh và các quy định về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên. Ngoài ra, đã thành lập nhiều đoàn
kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 3 khóa X về tăng cường
công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí; Nghị quyết Trung ương 6

khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới
hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động của các
đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực
hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày
28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung
ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới,
hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung
ương đến cơ sở và Nghị quyết số 39-
NQ/TW, ngày 17/04/2015 của Bộ
Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức. Qua kiểm tra, Bộ
Chính trị đã ban hành kết luận số 43-
KL/TW, ngày 28/12/2017 về kết quả
kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-
KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính
trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy
hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo,
quản lý đến năm 2020 và những năm
tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế bổ
nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ; Ban
Bí thư đã ban hành Kết luận số 48-
KL/TW, ngày 26/4/2019 về việc tự kiểm
tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ
theo Kết luận số 43-TB/TW, ngày
28/12/2017 của Bộ Chính trị và ban



hành Kết luận số 71-KL/TW, ngày
24/3/2020 về xử lý sai phạm trong công
tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên
chức theo Kết luận số  43-TB/TW, ngày
28/12/2017 của Bộ Chính trị; chỉ đạo
Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Bộ
Nội vụ ban hành Hướng dẫn số
2965/HD-BNV, ngày 15/6/2020 về việc
xử lý đối với những trường hợp có sai
phạm trong công tác tuyển dụng cán
bộ, công chức, viên chức. Kết quả, Ủy
ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành
kỷ luật theo thẩm quyền và đề nghị cấp
có thẩm quyền thi hành kỷ luật trên 100
cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp
rất tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết
liệt trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm  đối với tổ chức
đảng và đảng viên (trong đó trên 1/2
đảng viên là cấp ủy viên các cấp), giám
sát thường xuyên và giám sát chuyên đề
đối với tổ chức đảng và đảng viên; tập
trung nhiều vào những điểm “nóng”,
những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh
tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà dư
luận quan tâm như: Việc chấp hành
nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế
làm việc; công tác cán bộ; suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;

trách nhiệm nêu gương; quản lý, sử
dụng đất đai, tài nguyên, tài chính,
ngân hàng; bảo vệ môi trường, cổ phần
hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh
nghiệp; thực hiện dự án đầu tư, xây
dựng cơ bản, mua sắm tài sản công...
Trong đó, có nhiều việc mới, việc tồn
tại đã lâu, rất khó khăn, phức tạp, nhạy
cảm, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành,
nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã
hội đã được phát hiện, làm rõ, kết luận
và xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ
chức đảng và đảng viên vi phạm, có cả
những đồng chí giữ cương vị cao của
Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các
địa phương, đơn vị, sĩ quan cấp tướng
trong lực lượng vũ trang, đương chức
hoặc đã nghỉ hưu,... Các tổ chức đảng
và đảng viên sau khi được kiểm tra,
giám sát đã nghiêm túc khắc phục, sửa
chữa vi phạm, khuyết điểm và hậu quả
gây ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết
quả tích cực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ
cương của Đảng.

Đã kỷ luật nghiêm minh những cán
bộ, đảng viên sa vào chủ nghĩa cá
nhân, ích kỷ, thực dụng, cơ hội; không
chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ
chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu,
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không làm tròn chức trách, nhiệm vụ
được giao. Một bộ phận cán bộ lãnh
đạo, quản lý lợi dụng, lạm dụng chức
vụ, quyền hạn để cố ý làm trái, trục lợi
cá nhân hoặc để người thân, người
quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của
mình trục lợi. Có nơi bổ nhiệm cán bộ
tràn lan, sai nguyên tắc, trong đó có cả
người nhà, gây bức xúc trong xã hội, đã
từng bước giữ vững, nâng cao uy tín
của Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên,
trong đó có người đứng đầu chưa thể
hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn
biểu hiện quan liêu, cửa quyền, làm
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức
đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán
bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức
phải thi hành kỷ luật đảng và bị xử lý
theo pháp luật. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã
tham mưu cho Ban Bí thư ban hành
Quy định số 195-QĐ/TW, ngày
18/6/2019 về chỉ đạo của ủy ban kiểm
tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp
dưới trong công tác kiểm tra, giám sát,
kỷ luật của Đảng, trong đó chú trọng
chỉ đạo tăng cường kiểm tra tổ chức
đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi
phạm, tập trung vào những vi phạm
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,

lối sống, những vụ việc nghiêm trọng,
phức tạp, lĩnh vực nhạy cảm, quan
trọng; giám sát tổ chức đảng, đảng viên,
nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng
cấp quản lý trong việc thực hiện nghị
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước;
việc thực hiện trách nhiệm nêu gương
và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống
của cán bộ, đảng viên; yêu cầu chuyển
hồ sơ vụ việc lên ủy ban kiểm tra cấp
trên xem xét, xử lý khi có căn cứ cho
thấy uỷ ban kiểm tra cấp dưới không xử
lý hoặc xử lý không đúng mức đối với
tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ
động thành lập Tổ tham mưu, giúp
việc trong công tác kiểm tra, giám sát
phòng, chống suy thoái về tư tưởng
chính trị theo Nghị quyết Trung ương
4 khóa XII (Quyết định số 731-
QĐ/UBKTTW, ngày 10/4/2018); tổ
chức thực hiện các nội dung theo chỉ
đạo của Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo 35
Trung ương một cách nghiêm túc, đầy
đủ và đạt kết quả tích cực. ường
xuyên chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ
quan tăng cường công tác theo dõi,
nắm tình hình và tham mưu, giúp
ường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung
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ương xem xét, quyết định kiểm tra,
giám sát đảng viên có biểu hiệu suy
thoái về tư tưởng chính trị theo quy
định. Chỉ đạo Tạp chí Kiểm tra thường
xuyên đăng các bài mang tính luận cứ
phản bác, phê phán quan điểm sai trái,
xuyên tạc, thù địch nhằm bảo vệ Đảng,
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. 

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Trung
ương thường xuyên phối hợp với Ban
Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo
Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Trung ương triển
khai thực hiện nghiêm túc các nội dung
Quy định số 126-QĐ/TW, ngày
28/02/2018 của Bộ Chính trị (trước đó
là Quy định số 57-QĐ/TW) quy định
một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội
bộ Đảng theo Quy chế phối hợp. Đồng
thời, phối hợp xem xét, xử lý kỷ luật
nghiêm minh đối với những đảng viên
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”, có những bài viết, phát
ngôn trái với Cương lĩnh chính trị,
Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy
định của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, vi phạm quy định
những điều đảng viên không được làm
và nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. 

ông qua công tác kiểm tra, giám
sát, kỷ luật nghiêm minh đã góp phần
ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng,
củng cố niềm tin của nhân dân với
Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo
vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của
Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. 
3. Tuyên truyền, giáo dục về phòng,
chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã
thường xuyên chú trọng tuyên truyền,
giáo dục nâng cao nhận thức về phòng,
chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí,
tiêu cực bằng nhiều phương pháp,
hình thức, nhất là việc phối hợp với
Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ
quan thông tấn báo chí để thông báo,
đăng tải trên thông tin đại chúng kết
quả sau mỗi kỳ họp của UBKT Trung
ương theo Quy định số 120-QĐ/TW,
ngày 19/7/2012 của Ban Bí thư. Qua
đó, có tác dụng cảnh tỉnh, phòng ngừa
những sai phạm, đồng thời, giáo dục,
răn đe đối với các tổ chức, cá nhân; làm
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cho đảng viên và tổ chức đảng vi phạm
thấy rõ sai trái, để tự sửa chữa, khắc
phục, và giáo dục cho các tổ chức, cá
nhân khác thấy được cái sai, lỗi phạm
để làm đúng, làm tốt, rút kinh nghiệm,
tránh đi vào “vết xe đổ”. 

Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban thường
xuyên phối hợp với Đảng ủy Cơ quan
Ủy ban chỉ đạo các chi bộ, bộ phận
chuyên môn và cán bộ, đảng viên quán
triệt, phổ biến các nội dung tăng cường
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch trong tình hình mới,
nhằm nâng cao nhận thức và hành
động, tự giác rèn luyện, nâng cao bản
lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và
giữ gìn sự trong sáng, thanh liêm, luôn
cảnh giác trước mọi hành động lôi kéo,
mua chuộc, dụ dỗ, kích động của các
thế lực thù địch đối với cán bộ kiểm
tra. Một số cán bộ, công chức trong cơ
quan thường xuyên viết bài về đấu
tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thông
qua công tác kiểm tra, giám sát, phòng,
chống tham nhũng,  “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”... đăng trên các phương
tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, đề
nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
đảng ủy ở các bộ, ngành, đoàn thể

Trung ương tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo
kiểm điểm, xử lý các trường hợp có vi
phạm trong việc phát ngôn, xuất bản,
viết bài có dụng ý chống phá Đảng,
Nhà nước trên mạng xã hội.

UBKT Trung ương đã thành lập Ban
Tuyên truyền, phân công một số đồng
chí ành viên Ủy ban phụ trách công
tác tuyên truyền, phát ngôn của Ủy
ban; cho ý kiến khi các đồng chí ành
viên Ủy ban hoặc cán bộ có trách
nhiệm trực tiếp trả lời báo chí khi có
đề nghị liên quan đến công tác kiểm
tra, giám sát và công tác phòng, chống
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực. Phân công đồng chí
ành viên Ủy ban viết các tin, bài
định hướng, tham gia báo cáo viên tại
các hội nghị, hội thảo, tập huấn... n

(Nguồn: Lược trích báo cáo tham luận
của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại tọa
đàm “ “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn
về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ” do Hội đồng
Lý luận Trung ương tổ chức)


