
DE CUNG THÔNG BAO NHANH 

KET QUA HQI NGH! LAN TH1' BA 
BAN CHAP HANH TRUNG hONG BANG KHOA xiii 

Thrc hin Chuong trInh lam vic toàn khoá, hr ngày 05/7 dn ngày 
08/7/202 1, t?i  Thu do Ha Ni, Hi nghj 1n thir ba Ban Chap hành Trung uong 
Dãng khoá XIII dã h9p bàn, cho kiên ye các ni dung sau: (1) Vé tInh hInh, ket 
qua thirc hin Kê hoach  phát trien kinh tê - xã hi, tài chinh quôc gia, dâu tu cong 
trung hin 5 nãm 2016 - 2020 và dr kiên K hoach 5 näm 2021 - 2025. (2) Quy ché 
lam vic cüa Ban Chp hành Trung uoiig, B ChInh trj và Ban BI thu khoá XIII. 
(3) Quy chê lam vic cüa U' ban Kiêm tra Trung rnmg khoá XIII. (4) Quy djnh 
thi hành Diêu 1 Dàng. (5) Quy djnh v cong tác kiêm tra, giám sat và k lut cüa 
Dãng. (6) V co cu to chüc b may Nhà nithc và phuang an gii thiu bô sung 
nhân sir dam nhim mt s chüc danh lãnh do cc quan Nba nuórc khoá XV, 
nhim k' 2021 - 2026. (7) Bu bô sung U viên U ban Kiêm tra Trung uung 
khoá XIII. (8) Xem xét, thi hành k' lut can b. (9) Báo cáo nhüng cong vic 
quan trQng B Chinh trj dã giài quyêt hur sau Hi nghj Trung ucing 2 den Hi nghj 
Trung ucmg 3 và các nhim vii tr9ng tam lit Hi nghj Trung uang 3 den Hi nghj 
Trung uang 4. (10) Báo cáo tInh hInh phOng, chông djch bnh Covid-19. 

Dng chI Tng BI thu Nguyn Phñ Trng chü trI, phát biu khai mac  và b 
mac Hi nghj. 

Tham dir Hi nghj l.n nay có 194 dng chi U' viên Trung uong Dàng 
(175 U viên chinh thüc và 19 U' viên dir khuyêt). Dai  biêu mt'yi dir 17 dông chI 
không là viên Trung uong Dàng (BI thu Tinh u Dãk Nông, ChInh u' Quân 
khu 2, ChInh u' Bô Tu lênh Thu do Ha Ni, Phó ChU thim và US'  viên  US'  ban 
Kiêm tra Trung uang khoá XIII). Tong so có 211 dai  biêu tham dir Hi nghj. 

Sau 4 ngày lam vic khn trucmg, nghiêm t(ic, Hi nghj lAn thu ba Ban ChAp 
hành Trung uing dã hoàn thành toàn b ni dung chucmg trInh d ra. Các dng 
chI US'  viên Trung ucrng Dáng và các dng chI tham dir Hi nghj dä th hin tinh 
thin trách nhiêm cao, phát huy dan chü, trI tue, thAng thAn thào 14n, dóng gop 
nhiêu S' kien quan tr9ng vào các báo cáo. B ChInh trj dä h9p, thào 1un d tiêp 
thu S' kien dóng gop cüa Ban ChAp hành Trung uoiig và giãi trInh nhCtng vAn d 
con có S' kin khác nhau. Ban ChAp hành Trung ucmg Dãng dã thng nhAt cao 
thông qua nhitng nti dung ca bàn các van kin cüa Hi nghj Trung ucmg. 

Sau day là Thông báo nhanh v kt qua Hi nghj. 

I- YE T1NH HiNH, KET QUA THI)C HIN KE HOCH PHAT TRIEN 
KINH TE - xA HQI, TAI CHiNH QUOC GIA, DAU TIX CONG TRUNG HN 
5 NAM 2016 - 2020 VA DI MEN KE HOLCH 5 NAM 2021 - 2025 

Ban ChAp hành Trung uong Dãrig ca bàn tan thành ni dung báo cáo v 
tInh hInh, kêt qua thiic hin ké hoach  phát triên kinh té - xä hi, tài chInh quOc 
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gia, du tu cong trung han  5 näm 2016 - 2020 và dir kin k hoch 5 nãm 
2021 - 2025 do Ban can sx dâng ChInh phü trInh; dng th&i thng nht nhân 
manh mt so diem sau day: 

A- KE HOICH PHAT TRIEN KJNH TE - XA HOT  5 NAM 2021-2025 

1. V bi cãnh Va tlnh hInh giai doin 2016 - 2020 

Giai doan 2016 - 2020, mc dü gp nhiu khó khan, thách thüc vi nhUng 
yêu t khó hthng, nht là dai  djch Covid-19 xut hin và büng phát tü du 
nàm 2020, nhung vi sir vào cue,c  quyt !it cüa ca h thng chInh trj, sir n 1rc 
phn du cüa toàn Dáng, toàn dan, toàn quân và cong dng doanh nghip dithi 
si,r lãnh dio cüa Dâng và giám sat cüa Quc hi, sir quàn 1, diu hành quyt 1it 
cüa ChInh phü, v tng th& dt nithc ta dã dat  duqc nhiing thành tiru rt quan 
tr9ng, khá toàn din, tao  nhiu du n ni b.t. 

Chüng ta dä chü dng thrc hin nhiu bin pháp quyt 1it, chü dng, kjp 
th?yi, sang tao kim soát dai  djch Covid-19, khc phiic thiên tai, sir cô môi 
tru?mg... Các chi tieu kinh t vi mô n djnh vUng chc hcm, các can di lan cüa 
nn kinh t dirçic bào dam, lam  phát thrçic kim soát müc th.p; thu ngân sách 
nhà rnthc vuo't k hoach;  bi chi, nçi cong giâm manh;  kim ngach xutt nhp 
khtu dat  k liic, can can thuang mai  thng dii 5 näm lien tip. Ca câu 1i nén 
kinh t gn vri dM mai mO hInh tang tnuang dat  kt qua tIch circ, dung huàng, 
thrc chit han. Thrc hin 3 dt phá chin huc dat  mt s kt qua bithc du. K& 
cu ha tang phát trin dng b, nht là ha tng giao thông và ha tang do thj 1&n; 
trong do m,t s cong trinh, dir an quan trpng, quy mô lón duc tp trung du tu, 
hoàn thành. Nhiu nhà may, di an có cong ngh hin dai  dã duçic dua vào san 
xut. Các nn tang cn thit d phát triên kinh t s dang tirng bithc duçic hInh 
thành. Thirc hin tin b, cong bng xa hi dat  duc nhiu thành tçru quan tr9ng; 
phát trin van boa duqc quan tam chü tr9ng và dâu tu nhiêu han; an sinh xã hi 
ca bàn duqc bão dam, dai sang nhan dan dugc cái thin. Xây drng nông thOn 
mai vuo't muc tiêu d ra tnuâc thai han  han 2 nãm. Quân I tài nguyen, bão v 
mOi tnuang, phOng, cMng thién tai, thIch 1ng vai bin di khI hu có nhi 
chuyên bin tIch c%rc. Câi cách hành chInh duqc thirc hin quyet 1it; môi trithng 
dâu tu, kinh doanh duçc cài thin rO ret. B may quàn l nhà nuac ducic kin 
toàn, tirng buac tinh g9n, boat dng hiu lirc, hiu qua han; tinh giãn biên ch 
dirc chü tr9ng và dat  miic tieu dê ra. Cong tác thanh tra, kim tra, giâi quyêt 
khiéu nai,  to cáo và phông, chng tham nhflng, tieu circ, lang phi duqc dy 
mnh và dat  nhiu kt qua tich circ. ChInh trj, xã hi n djnh, quc phông, an 
ninh duçic giU vttng và tang cuang; an ninh chinh trj, trt tir, an toàn xã hi duqc 
bào dam. COng tác di ngoai và hi nhp quc t thrqc chü dng day manh,  di 
vào chiu sâu, thirc chit, hiu qua han. K kêt và trin khai nhiu hip djnh 
thuo'ng mai  tir do th h mâi quan tr9ng. Vj th và uy tin quôc té cña nuac ta 
duqc nâng cao. Dai sng cüa ngu&i dan dirçc cãi thin; ti I giãm nghèo vu9t 
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miic tiêu d ra, nbt là tai  vüng dng bào các dan tc. Nim tin cüa nhân dan di 
vii sir lãnh dao  cüa Dâng, Nhà nithc dizçic cüng cô và tang cthng. 

Tuy nhiên, tc dt tang tru&ng kinh t bInh quâri nhim k' chua dat  miic 
tiêu dê ra, chü yêu do ãnh hi.thng cüa dai  djch Covid-19; näng suât, chat luqng, 
hiu qua, sue ch6ng chju và canh  tranh cüa nên kinh tê chua cao. CG câu 1i nên 
kinh tê gän v&i dôi mâi mô hInh tang truông chiia có but phá lan, buy dng 
nguôn lrc phát triên kêt câu h tang giao thông theo phnmg thüc dôi tác cong 
tu con ton tai, han chê; kêt qua thirc hin 3 dt phá chiên luqc chixa dat  duc 
m11c tiêu dê ra. The ché kinb té thj truang djnh hithng xã hOi  chü nghia cOn mt 
so rn.t chua dông b, day dü. Ngun nhân lirc, khoa h9c cOng ngh và kêt câu 
h tang chien luqc, dông b phát triên chm. Kêt qua giãm nghèo da chiêu chi.ra 
thixc sirr ben vitng, nguy cc tái nghèo cOn cao, nhât là do djch bnh gay ra. Van 
hoá có bithc phát triên nhung chi.ra tucing xIrng vai kinh tê. Chat krçmg môi 
trii&ng nhiêu ncii di xuông. B may nhà nithc mt so ncvi cOn cOng knh, trüng 
cbéo; phân cOng, phân cap, phân quyn g.n vài kiêm tra, giám sat chua thirc sir 
hiu qua, hçp l. Báo v thu quyên quôc gia, toàn vçn länh th cOn nhiêu thách 
thuc; vic kêt hqp kinh tê, van boa, xâ hi vâi quôc phOng, an ninh a mt s 
don vj, dja phuong hiu qua chua cao, cOn biu hin chü quan, mat cânh giác; 
tInh hInh an ninh, trt tir, an toàn xä hi & mt sO dja bàn chi.ra that vng chàc. 
Chua tn ding, khai thác tôi da, hiu qua nhüng cci hi trong hi nhp quc t. 

Nhü'ng hgn ché', yé'u kern nêu trén có cá nguyen nhán khách quan và chj 
quan, nhu'ng nguyen nhán chz quan là chi yéu. Nguyen nhân khách quan den tr 
tInh hInh the giai din biên nhanh, phüc tap,  khó hthng, d ma cüa nén kinh t 
lan; näng l?c  ni  t?i  cüa nên kinh tê cOn thâp; djch bnh, sr cO môi truang bin, 
biên dôi khI hu, thiên tai, han  han, lü Fçit, sat ia dat... tác dng math  và thithng 
xuyên ban, dc bit là dai  djch Covid-19 tü dâu nam 2020 tác dng nghiêm 
trng trén nhiêu ITnh vrc ành hu&ng den kêt qua phát triên cüa câ giai doan 
2016 - 2020. Nguyen nhân chü quan do mt so cci ch& chInE sách cOn bt cp; 
quy djnh pháp 1ut chua dOng b, thông nhât, cOn chông chéo và ch.m duct sua 
dOi, bO sung; cong tác phôi h'p giUa các cp, các ngành cO lüc, có noi cOn yu 
kern, chua ch.t chë, hiu qua; buy dng nguôn 11rc cho dâu ti.r phát trien chua 
dáp img yêu câu; phâm chat, nang hrc, uy tin, trách thim cüa mt b phn can 
b, nhât là ngithi dung dâu a mt s cp, ngành chua thrc sir ngang t.m thim 
vi; cOng tác to chuc thrc hin, chi dao,  diêu bath mt so mt a mt so dja 
phixcing, ngành chiia quyet liêt; to chüc thirc hin vn là khâu yêu, chm duçc 
khac phçic; cong tác phân tich, di,r báo cOn han  chê; mt sO dir an thua lô, to 

chuc tin ding, doanh nghip nhà nuóc yêu kern chm ducic xir li... 

2. Dir kiên Kê hoich phát triên kinh tê - xã hi 5 nãm 2021 - 2025 

Bi cành quc t, trong nithc thai gian tai có nhU'ng cci hi, thun lçii và 
khó khán, thách thüc dan xen, nhiing khó khän, thách thuc nhiêu hon; canh 
tranh chiên hic giüa các rnrac ló'n gia tang; các thách thuc an ninh truyên thông 
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và phi truy&n thng ngày câng phirc tap; di djch Covid-19 tip tçic ânh hu&ng 
ion. Thj tru&ng tài chInh, tién t quôc té tiêm an nhiêu rüi ro. Cuc each mang 
cong nghip 1n thu tu tác dng ngày càng sâu rng. 0 trong nuOc, sau 35 näm 
dôi mOi, the và lire eüa ta dã ion manh hon nhiêu. TInh hInh chInh trj - xã hi on 
djnh, hem tin cüa nhân dan tang len. Kinh t phát triên và hi nhp ngày càng 
sâu rng vOi nhiêu hip djnh thuong mai  tr do (FTA) th h mOi ducvc k kêt. 
Chüng ta phài dôi mt vOi rat nhiéu khó khàn, thách thüc, nhât là tác dng rat 
ning ne cüa dai  djch Covid- 19 và mt sO tn t?i, han chê eli chm duçvc khàc 
phic, nhiêu vn dé xã hi, môi trir&ng nhu già hoá dan so, chênh lch giàu 
nghèo, bin di khI hu...; bão v dc lip, chIt quyn con nhiêu thách thlrc. 

2.1. Quan diém phát trkn 

(1) Phát trin nhanh và bn vng trên Co sO khoa bce, cong ngh, di mOi 
sang tao,  chuyn di s và phát buy ti da tim näng, igi th cIta dt nuOc. Phát 
trin hài hoà gilia kinh t vOi van boa, xã hi, báo v môi truOng và thich 1mg 
vOi bin di khI hu. (2) T.p trung di mOi, b6 sung, hoàn thin, nâng cao chit 
krcmg th ch kinh t thj tri.thng djnh hithng xã hi chIt nghia gân vOi nâng cao 
cht luçmg xây dirng th ch và thirc thi pháp iu.t hiu lirc, hiu qua. Phát trin 
nhanh, hài boa, hqp i, hiu qua hon giüa các vItng kinh t, các khu virc kinh t 
và các loi hInh doanh nghip; phát trin kinh t iii nhân thirc s1r là mt dng 
lirc quan tr9ng cIta nn kinh th. (3) Tip tic khori dy và thItc dy khát v9ng, )' 
chI tir lirc, tir cuOng, quyt tam phát trin d.t nuOc phn vinh, hanh  phItc và phát 
buy sue manh  cIta khi di doàn kt toàn dan tc. Phát buy tM da nhân t con 
nguOi, xác djnh con ngithi là trung tam, chIt th& ngun lirc quan tr9ng nhât và 
mile tiêu cao nht cIta sir phát trin. Kt hçip hài boa, hp 1, hiu qua giüa phát 
trin kinh t vOi phát trin van boa và báo v môi tnrOng bn vftng. (4) Xây 
dijng nn kinh t dc 1.p, tir chIt trên cor sO lam chIt cOng ngh và chIt dng, tIch 
circ hi nhp, da dng boa thj tri.r&ng, nâng cao khã nang thIch Itng cIta nn kinh 
t. Phát huy ni lire  là yu t quyt djnh gtn vOi ngoi lirc là quan tr9ng, dt 
phá. (5) ChIt dng, kien quyt, kien tn du tranh báo v vtThg chic dc lip, chIt 
quyn, thng nht và toàn vçn lãnh th cIta T quic; gn k& chat chë, hài boa, 
h'p l, hiu qua gifla phát trin kinh t - xã hi di dOi vOi cling c vüng chic 
quc phOng, an ninh; nâng cao hiu qua boat dng di ngoi và hi nh.p qu& 
t; gilt vng mOi truOng boa bInh, n djnh chInh trj, an ninh quc gia, trt tsr, an 
toàn xä hi. 

2.2. Myc lieu lông quál 

Bào dam tang truOng kinh t nhanh và bn vltng, trên cor sO tang ci.rOng, 
cling c On djnh kinh th vi mô bn vltng, phát triên khoa hoc, cOng ngh và dôi 
mOi sang tao,  phát buy ti da tim näng, lqi the cIta dt nuOc; phn d.0 tc d 
tang truOng kinh tê cao horn mIte bInh quãn clia 5 näm 2016 - 2020, den näm 2025 là 
nuOc dang phàt tniên có cOng nghip theo huOng hin di, v119t qua mlrc thu nhp 
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trung bInh thp. Nâng cao nãng su.t, hiu qua và süc cnh tranh cüa nn kinh t; 
thirc hin các giái pháp khc phiic tác dng cüa dai  djch Covid- 19, nhanh chóng 
phiic hôi kinh tê. Phát huy mnh me giá trj van hoá, con ngithi Vit Nam và süc 
sang tao  cüa mi cá nhân. Tirng buâc xây dirng xã hi trt tir, kS'  cung, an 
toàn, lành manh, dan chü, cong bang, van minh; báo dam cuc sOng bInh yen và 
hanh phüc cüa nhân dan, tinh thn iOn là "không dê ai bj bO 'ai  phia sau" trong 
phát triên d.t rnrOc. Bào dam an sinh xa hi và nâng cao di song nhân dan. Chü 
tr9ng bão v môi trithng và irng phó hiu qua biên dôi khI hiu. Tang cuOng 
quOc phông, an ninh; kiên quyt, kiên trI du tranh bào v vttng chäc dc lip, 
chü quyên, thng nht, toàn vçn länh th quôc gia và giU vitng mOi triz&ng hoà 
bInh, on djnh dé phát triên dt ni.r&c. Chü dng, tIch circ hi nhp quOc tê, nâng 
cao hiu qua cong tác di ngoi và vj th& uy tin cüa Vit Nam trén tru&ng 
quôc tê. 

2.3. Các chI tiêu chü yu: K hoach phát trin kinh t - xA hi 5 nãm 
2021 - 2025 gOm 23 chi tiêu nhu báo cáo cüa Ban can sr dàng ChInh phü dã 
trInh Ban Chap hành Trung i.10ng; trong do CO mt so chi tiêu quan tr9ng: Toe 

d tang truOng GDP blnh quân 5 nãm khoâng 6,5 - 7%; dóng gop cüa näng suit 
các nhân to tOng hçrp (TFP) vào tang trithng dat  khoàng 45%; bi chi ngân 
sách nba nisc bInh quân 3,7% GDP; ti 1 h nghèo theo chuân da chiêu giãm 
1 - 1,5%/nam; ti 1 tham gia báo him y tê dat  95% dan s; ti l che phü rung on 
dinh a mirc 42%. 

2.4. Nhiêm vy, giáipháp 

- T.p trung thirc hin "mijc tiêu kép" vt'ra phOng, chng djch Covid-19, vi'ra 
phic hi, phát trin kinh t - xa hi, nhiing can cü vào tInh hInh thirc t d lira 
ch9n uu tiên; bão dam dOn sing, süc khoé, tInh mang cüa nhân dan. Quyt lit 
trin khai các giái pháp phOng, chng djch theo phucmg châm "5K + vc-xin" và 
1rng diing cong ngh chtt chë, rng rãi; khn truang trin khai chin luqc vc-xin 
toàn din, hiu qua, t chüc tiêm chüng vc-xin Covid-19 cho da s nguOni dan, 
sam dat  min djch cong dng vào cui näm 2021, du näm 2022. Nghién ciru, xây 
drng chuong trmnh phiic hi và phát trin kinh t, khá thi, hiu qua. 

- Tip tic xây drng, hoàn thin dng b th ch phát trin, trurOnc ht là th 
ch kinh t thj trisOnng djnh hu&ng xã hi chü nghia; kh.n trucmg rà soát, b 
sung, hoàn thin các quy djnh pháp 1ut không cOn phü hcip, trüng chéo, hoc 
chua dy dü, nht là v du tu, kinh doanh, dt dai, quy hoach, ngân sách, tài 
san cOng, thug... theo hithng vuOng mc a cap nào thI cp do chü dng tich cc 
sua di, hoàn thiên; ban hành môt s co ch& chInh sách dc thu dê giài quyêt 
nhng vn d tn d9ng, phuc tap;  truOnng hp cn thit ban hành mt lut sua 
nhieu Iut ho.c nghj quyt thI dim di vOni nhüng bt cp khi chua süa lut, 
nhtrng vn d mai phát sinh chixa duqc quy djnh trong lut hoc dä cO nhung 
không cOn phü hqp vai thirc tin. Khn truGng rà soát, sua dôi các nghj djnh, 
nghj quyt khOng cOn phü hgp hoc vuOng mc khi thirc hin. 
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Khn truorng ban hành các quy hoach  theo quy djnh, lam co s& cho du tir 
phát triên. Day manh  horn nUa phân cap, phân quyén gän v&i kiêm soát quyên 
11rc và tang cithng kiêm tra, giám sat. Diêu hành chInh sách tiên t, tài khoá chü 
dng, linh hoat,  than tr9ng, phôi hqp hài hoà giita cac chinh sách nhäm kiêm 
soát lm phát, giü vüng on djnh kinh tê vi mô, thñc day tang trithng. 

- Dy manh Co cu lai  nn kinh t gn vi dM môi mô hInh tang trithng, 
nâng cao näng suât, chat lucmg, hiu qua và sue canh  tranh; phát triên nên kinh 
tê sO, xã hi so. Xây drng nên kinh té dc 1.p, tçr chü, nâng cao khá näng thich 
irng và süc chông chju cüa nên kinh tê. Nhanh chóng phiic hôi nen kinh tê trong 
nhUng näm dâu nhim ks'; birt phá, phát triên trong nhirng näm tiêp theo. Quyêt 
lit hiu qua horn nüa trong Co CâU 'a  dâu tu công, các to chüc tin d1ing Va 

doanh nghip nhà nuóc. 

- Tang cung huy dng và sü diing có hiu qua các ngun lirc. Tp trung 
tháo gO kho khãn, vung mac cüa các dir an ton d9ng, kéo dài dê s6m dxa vào 
khai thác, sir dung, tao  nguôn 1irc cho phát triên. Day manh  triên khai các dir an 
theo hInh thüc dôi tác Cong tu', các dr an BOT dê phát triên ha tang chiên luçic 
trên nguyen täc hài boa lçi Ich, chia sé rüi ro giüa nhà nithc, nhà dâu tu và 
ngithi dan. U'mtiên thu hñt các dir an dâu tr nuc ngoài có cong ngh cao, quàn 
trj hin dai;  tang ciRmg lien kêt giUa khu v1rc kinh té trong nrnrc và khu virc 
kinh tê nuâc ngoài. 

- Dy manh  xây drng, phát trin h thng kt dtu h tng dng b, hin 
dai, nhât là h thông ha tang giao thông (duôrng b cao toe, ththng hang không, 
du&ng sat) a các vüng kinh tê trng diem và con khó khän; ha tang näng krqng; 
ha tang tang cithng nãng 1irc irng phó biên dOi khi hu, nhât là dông bang song 
Cüu Long, duyên hài mien Trung - Tay Nguyen. Phát triên hài boa h thông ha 
tang kinh té, xã hi; thüc day phát triên ha tang so, ha tang két nôi các phu'ong 
thüc vn tái, logistics. 

- Nâng cao ch.t krcrng ngun nhân 1irc g.n vai dy manh  di mri sang 
t?o, irng diing và phát triên manh  m khoa h9c, cong ngh. Co câu 1i và nâng 
cao chat 1ung, hiu qua thj tnrôrng lao dng. Thirc hin chuyên dôi sO quOc gia, 
chuyên dOi sO trong các doanh nghip; tang cuôrng lien kêt doanh nghip v&i các 
vin nghiên ciru, tru?ing dai  h9c, lay doanh nghip lam trung tam. 

- Nghiên cüu phân vüng phü hçip, nâng cao chit krçmg quy hoach  vüng 
theo huó'ng tIch hçip, da ngành, phát huy tOt nhât nhng tiêm nang, lçii the cüa 
ti'rng vüng; thüc day rnanh  me phát trién lien kêt vñng, lien vüng, có the chê 
diêu phôi vüng, co chê, chInh sách de phát huy vai trô dng 1irc tang tru&ng cüa 
eác vüng kinh tê trong diem, sam tao  các vüng dng lirc mai, cijc tang truang 
m&i, day manh  lien két ni vüng và gifla eác vüng. 

- Phát huy giá trj van hoá, con ngithi Vit Nam và sue mnh toãn dan tc, 
thirc hin tien b, cOng bang xã hi, nâng cao dai song nhân dan, bào dam gan 
kêt hài boa giüa phát triên kinh tê vâi xã hi. Không dánh dôi cOng bang, tien 
b xã hi và bâo v mOi tru'ang dê chay theo tang truO'ng kinh té don thuãn. 
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Thirc hin hiu qua các chuo'ng trInh mi1c tiêu quc gia v giám nghèo bn 
vng, xây dung nông thôn m&i và phát trin kinh t - xã hi vüng dông bào dan 
tc thiu s và min nüi. Nâng cao chat lucing djch v1i y tê, sue khoê cho ngithi 
dan, bào dam an sinh xa hi. Day manh  phong trào thi dfla yêu nuée; tang 
cix&ng cong tác thông tin truyên thông, truyên cam hung cho nhân dan và t?o 
dông thun xã hi. 

- Tang cithng quàn l tài nguyen và báo v môi tnrô'ng; bào dam an ninh 
nguOn nithc, an toàn dp, ho chüa nithc; chü dng phông, chông, han  ché tác 
dng cüa thiên tai, thIch üng vói biên dôi khI hu. Thirc hin hiu qua các mic 
tiêu phát triên ben vüng theo Chung trInh nghj s1r 2030 cüa Lien h9p quOe. 

- Nâng cao hiu 1irc, hiu qua quàn 1 nhà nuc; sit ch.t k' lu.t, k' 
cucmg hành chInh di dOi vi m& ra môi trizông dôi m1i sang tao;  có c chê bào 
v can bdôi mó'i, sang t.o, dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim vi Igi Ich 
chung. Day mtnh phân cap, phan quyên, ca the hoá trách nhim gän vi kiêrn 
tra, giám sat và kiêm soát quyên 1irc; dé cao trách nhim nguri dirng dâu. Tiêp 
tue cat giàm thuc chat thu tue hành chInh, diêu kin kinh doanh. Rà soát, sap 
xêp 'ai  to chuc b may; tinh giàn biên chê gãn vri nâng cao chat luçmg di ngü 
can b, cong chüc, viên chuc. Tang cumg phông, chông tham nhüng, tiêu cijc, 
lang phi; xu l nghiêm các v11 an kinh tê, tham nhüng; nâng cao hiu qua thu hôi 
tài san tham nhüng; ngãn chn các hành vi nhüng nhiêu, gay ,phiên ha ngui dan 
và doanh nghip. Tp trung giài quyêt khiêu nai  to cáo, nhât là nhing vii vic 
ton dçng, kéo dài. 

- Phát trin kinh t di lin vâi cüng c& tang cu&ng tim lire qu& phông, 
anninh; kiên quyêt, kiên tn dâu tranh báo v và giü vüng dc lap, chü quyên, 
thông nhât, toàn vçn lãnh thô; xây dirng 1irc Iuqng Quan di nhân dan, Cong an 
nhân dan each mng, chInh quy, tinh nhu, tüng buc hin dai;  mt so hire 
luçing tiên thang len hin dai;  giü virng an ninh chInh trj, trttir, an toàn xã hi, 
an ninh con ngui, an ninh kinh tê, an ninh mng. Không dê bj dng, bat ng, 
ngän chn vic hInh thành các tO chüc chinh trj dOi lap; dâu tranh manh  me vi 
cáe loai  ti phm, t nan  xã hi. 

- Nâng cao hiu qua hoat  dng di ngoi, chU dng và tIch c1re hi nhp 
quc t toàn dién, sâu rông, gin gilt mOi trung boa bInh, n djnh d phát trin 
dat nuóc, phtn du hoàn thành phân giói cm mc, giài quyt cáe v.n d con 
tn d9ng v biên gith, iãnh th& trong do có vic thüc dy giài quyt các tranh 
ch.p trên Bin DOng bng bin pháp boa bInh và trén co' sà 1u.t pháp quc t, 
COng uóc Lien hçp quc v Lut Bin näm 1982. Lam t& cOng tác bào h cOng 
dan, ngi.r&i Vit Nam nuc ngoài. 

B- KE HOACH TAI CHINH 5 NAM QUOC GIA GIAI DON 2021 - 2025 

1. TInh hInh, két qua thirc hin giai don 2016 - 2020 

COng tác tài chInh - ngân sách nhà nuc 5 nam 2016 - 2020 dat kt qua 

tIch circ. H thông pháp lut ye tài chInh, ngân sách tiêp t1ic hoán thin. Ca câu 
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'ai ngân sách nba nuóc và quán 1 nç cong c bàn dat  và vuçlt m'ic tiêu d ra, 
dam bào an ninh, an than tài chInh quôc gia. Tài san cong duçic quân 1 chat 
chë, hiu qua hon. H thông các don vj sir nghip cOng l.p bi.thc du discic sp 
xêp li. K' lut, k cixcmg tài chInh dirçc nâng cao. 

Tuy nhiên, mt s quy djnh pháp lut v tài chInh - ngân sách nhà nurc 
con bat cp. Các can doi tài chInh vi mô chi.ra tht bn vüng. Thj trithng chüng 
khoán phát triên nhanh nhung thiêu ben vüng. Vai trô chü dao  cUa ngân sách 
trung hang có xu hthng giàm. Hiu l'çrc, hiu qua sü dimg các ngun Iirc tài 
chmnh china cao; mt so qu tài chInh nhà ni.thc ngoài ngân sách boat  dng hiu 
qua china cao. DOi miii các dan vj si nghip cOng 1p cOn chm; c ph.n boa, 
thoái vOn doanh nghip nhà nithc china dat  yêu cu, miic tiêu d ra. 

Nhüng han ch& yu kern nêu trên có nguyen nhân do bin dng tInh hinh 
the gi&i và khu vi.rc, tác dng cüa thiên tai, djch bnh, nht là dai  djch Covid-19, 
nhung chü yêu do mt s ca chê, chInh sách, quy djnh pháp 1ut china dng b; 
phân cap, phân quyên, thanh tra, kiêm tra, giám sat china dáp üng duçc yêu câu; 
phôi hqp cong tác có lüc, có nai china cht chê. 

2. Dnh hlthng Ké hoch tài chInh 5 nám quôc gia giai doin 2021 - 2025 

2.1. Quan dkm clii duo: Huy dng tng th các ngun 1rc, trong do 
nguOn lrc ben trong là chiên krgc, ca bàn, lâu dài, quyêt djnh két hcTp chat chë, 
hiu qua vi nguôn 1irc ben ngoài là quan trçng, dt phá; chi chi ngân sách nhà 
nithc trong khâ nang cüa nên kinh tê và chi vay trong khà näng trà ng, báo dam 
an toàn tài chinh quOc gia và quán 1, si'r dicing dung miic dIch, hiu qua, cong 
bang, ben vcrng ngun 1irc tài chInh quOc gia; tiêp tic co' câu 'ai  ngân sách nhà 
nuâc, tang thu, trit d tiêt kim chi thinO'ng xuyên dé tang chi dâu lir; tang 
cithng phán cp, phân quyên g.n vâi nâng cao trách nbim giài trInh, cá the boa 
trách nhim, bâo dam cong khai, minh bach. 

2.2. Djnh hzthng can tti tài chunh qu6c gia và m3t sui c/il lieu chü ylu 

- Tng thu ngân sách nhà ninc giai doan 2021 - 2025 khoâng 8,3 triu ti 
dng, g.p khoàng 1,2 ln giai doan  2016 - 2020; ti 1 huy dng vào ngân sách nhà 
nuâc bInh quan khoãng 16% GDP, trong do tr thue, phi khoàng 13 - 14% GDP. 

- Tng chi ngân sách nhà nuâc giai doan khoãng 10,26 triu ti dng, trong 
do chi dâu tu' phát triên khoàng 2,87 triu ti dông, chiêm khoàng 28%; trong tO chirc 
thisc hin, phn du dt khoâng 29%; chi thi.thng xuyen khoàng 6,4 triu ti dOng, 
bInh quân khoáng 62 - 63%, phn dâu xuông khoáng 60%. T' 1 bi chi ngan 
sách nba ni.thc bInh quân 3,7% GDP. Trân nq công, nq ChInh phü không qua 
60% và 50% GDP; ngu'Ong an toàn tuang üng là 55% và 45% GDP. 

2.3. Giãipháp thtc hin 

- Sira di b sung các 1ut thu& trong do có 6 lut thus quan tr9ng theo 
hurng mi rng Ca si thu, chng xOi mOn nguôn thu, nhât là tü khu virc kinh te 
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phi chInh tht'rc, các hoat  dng thi.rong mai  din tü; áp diing thu sut hqp 1, thu 
hçp các i.ru dãi thu...; khai thác hiu qua nguôn 1rc tr dat dai cho phát triên két 
cu ha tng. 

- Sira di Lut Ngân sách nhà nithc và các van bàn pháp 1ut lien quan 
theo hrnng di mâi ca ch phân d.p ngân sách nhà nuic, tüng buâc khc phiic 
tInh trng 1ng ghép trong quàn 1 ngân sách nhà rnrc, tang vai trô chü dao  cüa 
Ngân sách trung uong, khuyn khIch tInh chü dng, sang tao,  các dja phung 
tang thu, huy dng các ngun 1?c  phát trin kinh t - xä hi trên dja bàn. 

- Nâng cao hiu qua quàn l, phân b& sr diing ngân sách nhà nuàc; phát 
buy manh  me vai trô vn "mi" cüa du tis công, ly du tir cong dn dat, kIch 
boat các ngun lrc ngoài nhà nrnrc. Dty manh  cái each hành chInh, t chüc sp 
xp 'ai  b may, tinh giân biên ch; di mói Co ch tài chInh di vth don vj sir 
nghip cong lap; cc cu 'ai  doanh nghip nba nrnc. Tit kim 10% chi thithng 
xuyên tang them (ngoài luo'ng) d tang chi du tu phát trin và phn du giãm 
bi chi ngân sách nhà nuâc. 

- Quàn 1 cht chë, sir diing hiu qua nq công; huy dng nguôn 1irc phü 
hçip vói khã näng vay, trâ nç cüa nn kinh t. Phát trin bn vUng, nâng cao chit 
luçmg, hiu qua, tInh minh bach  cüa thj tri1ng chüng khoán, djch v1,i tâi chInh. 

- Sit cht k' 1ut, k' crnmg trong quãn l tài chInh - ngân sách nhà nh1c; 
tang cithng thanh tra, kim tra phông, chng tham nhüng, tiêu circ, thirc hành 
tiêt kiêm, chng lang phi. Chü dng hgp tác và hi nhp qu& t trong linh virc 
tài chInh. 

C- KE HOCH DAU TV' CONG TRUG HN GIAI DOAN 2021 - 2025 

1. TInh hInh, kêt qua thirc hin giai don 2016 - 2020 

K hoach  du tu' cong trung han  giai  doan  2016 - 2020 ducic thirc hin 
quyt 1it vó'i nhiu di mói. Th ch pháp 1ut v du tu cong ngày càng hoàn 
thin. Ca cu d.0 tu' cOng chuyn bin tIch circ, hài boa giüa các vüng, min. 
Dy manh  üng diing cOng ngh thông tin, gop ph.n bão dam cong khai, minh 
bach trong du tu cong. Hiu qua du tu cong trng bithc duqc cal thin, dn 
khc phic du tu phân tan, dài trài, gop phn tich circ phát trin h tMng kt 
cu ha tAng, thu hut dAu tu ngoâi nba nucc, thüc dAy tang tru'ng kinh t bâo 
dam an sinh xa hi, cai thin di sng nhân dan. Tuy nhiên, mt s co ch, 
chinh sách, quy djnh pháp Iut v dAu tu cong diu chinh chua theo kjp yeu cAu 
thirc tin; trInh tir, thu tic con phüc tap;  vic ho trI von mc dü dã duçc cãi 
thiên nhung vn con dan trai, manh mün, chia cit... Can di ngân sách trung 
uong cho dAu tu khOng dat  mi1c tiêu d ra. ChAt 1uçmg k hoach và cOng tác 
chuAn bj dir an cOn nhiu bAt cap. Tin d trin khai cac dr an quan tr9ng quOc 
gia, dir an lón, tr9ng dim chua dáp ung yêu cAu, lang phi, kéo dài... 
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NhUng ban  ch nêu trén Co nhiu nguyen nhân, trong do thirc chp hành 
pháp lu.t, k' lut, k cucmg chua cao; vai trO, trách nhim nguOri dirng du ca quan, 
dan vj chua duçic the hin rô; phân bô von dâu tu cOng cOn bInh quân, thiu 
tr9ng tam, tr9ng diem; nãng lirc triên khai thirc hin con nhiu bat cap. 

2. Quan dim, mic tiêu và giãi pháp thtrc hin Kê hoch dâu tir cong 
trung hin giai don 2021 - 2025 

2.1. Quan dièm chi dio: Du tu Co tr9ng tam, tr9ng dim, dng b, hin 
dai, tp trung cho 3 dt phá chin krçic, các 1mb virc uu tiên, vüng dng hrc, 
vüng khó khän, khu virc chju ãnh hu&ig lan bai thiên tai, bin di khi hu, các 
cOng trInh, dir an tr9ng dim có src Ian toà cao; báo dam co cu du tu hài boa, 
hçp 1, hiu qua giüa các vüng, min, vi'ra gia tang dng lirc tang tnrang, vi'ra 
bào dam an sinh xã hi, thu hçp chênh 1ch vüng min và khoàng each giàu 
nghèo. Dy manh  phân cp, phân quyn di dôi vai tang cu&ng giám sat, kim 
tra; khen thuâng, k lut kjp th&i, nghiêm minh. Phát buy vai trO dn dat cüa 
d.0 tu cOng; giám ti trng vn du tu cong trong Ca cu vn d.0 tu toàn xa h(i. 
Kiên quyt khac phic tInh trng du tu dan trái, phâri tan, kéo dài, lang phi; xoa 
bO "xin cho", tham nhüng, lçii Ich nhóm và các han  ch, bat cap; tao chuyn bin 
rO net trong dt phá chin luçic v h tang, gop phan hin th%rc hoá các m11c tiêu 
phát trin kinh t - xã hi dê ra. 

2.2. Dir kkn phwo'ng an phân bô 

Tang müc vn ngân sách nhà nuac thuc k hoach dau lit cong trung han 
giai doan 2021 - 2025 là 2,87 triu ti dng, trong do 1,5 triu ti dng vn Ngân 
sách trung uclng, 1,37 triu ti dng vn ngân sách dja phucmg. B tn dü vn dau 
lit cho các chuo'ng trInh, d%r an tr9ng dim quc gia vá 3 chuo'ng trInh mJic tiêu 
quc gia; hoàn thành cOng tác giâi phóng mt b&ng Dir an Càng hang khOng 
quc t Long Thành và dáp üng yêu c.0 tin d d ca bàn hoàn thành tuyn 
duang b cao tc B.c - Nam phIa Dông, diiOng vành dai 3, 4 cüa khu virc dng 
hrc Ha Ni, Thành ph H Chi Minh, kt ni vüng dng bang sOng Ciru Long, 
tuyn ni Tây Nguyen vai Nam Trung B, khu virc min nñi phIa Bac, tuyn 
dithng yen bin, hành lang kinh t DOng - Tây; tp trung iju tiên vn cho nhQ'ng 
ngành, imnh vrc quan tr9ng, then cht, có sitc lan toà cao cüa nn kinh tL Kiên 
quyt c&t giàm các di an dau tu trung han  ngun Ngân sách trung uang cOn 
duai 5.000 dr an. Phan dau ti l giái ngân vn dau lii cong bInh quân giai doan 
2021 - 2025 trên 90%, s dir an hoàn thành trong giai doan  chim trên 80% tong 
s du an ducic b tn vn. 

2.3. Giáipháp thrc hin k1hoich 

- Rà soát hoàn thin các cci ch, chInh sách, quy djnh pháp 1ut v dau lit 
cong và các pháp 1ut có lien quan, kip thai tháo gi vithng mac, trizac ht d 
nghj tách dir an giái phóng mt bang ra khOi d%r an dau lit. Tip ttic dan giàn boa 
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cao nht v trInh tr, thu tiic, tang cung thirc hành tit kim, chng tht thoát, 
lang phi trong du tix cong. 

- Tang cuô'ng cOng tác lãnh do, chi do, phân cp, phân quyn, phân 
công, phân nhim, cá th hoá trách nhim di dôi v&i phi hcrp, giám sat, kiêm 
tra, dánh giá vic thrc hin và khen thu&ng, kS'  lut kjp thii, nghiêm minh. 
Kim soát cht chê s di,r an vâ thoi gian b trI von, báo dam miic tiêu, hiu qua, 
tInh lien tiic trong du tu cong. 

- Tp trung rà soát, cuang quyt loai  bó nh1tng dr an chua that sir cn 
thit, cp bach, i.ru tiên ngun vn cho các dir an, cong trInh tr9ng diem, cap 

bach, t?o  dng 1irc cho phát triên nhanh va ben vUng. Nâng cao chat krçmg cong 
tác chuân bj và to chirc thirc hin dir an dâu tu cOng, bào dam phü hqp v&i thirc 
t hn ché phái diêu chinh trong qua trInh triên khai; kiêm soát chat chê phm 
vi, quy mO, tng müc dâu ti.r cüa tüng dir an. 

- Kién quyt sit ch.t k' lut, kr cuang, tang cithng kim tra, thanh tra, 
kim toán, giám sat, hu kiêm, xü l nghiêm vi pham; kiêm soát cht chë mic 
lieu, hiu qua sir diingvôn du tu; báo dam cong bang, Cong khai, minh bach. 

II- VI TINH HINH PHONG, CHONG D!CH  BWH COVID-19 

1. TInh hInh chung 

Trên th giâi, tInh dn ngày 09/7/2021 dã ghi nhn trên 186 triu ca mc 
Covid-19, han 4 triu ca tü vong. Tuy các ca mc mri giãm trong 2 tháng g.n 
day nhi.rng dã có du hiu tang, có nguy ca bñng phát trà l?i,  k Ca ti nhCtng 
nurc dã tiêm vãc-xin d?t  ti I cao. Tai  Dông Nam A, djch vn din bin phuc tap. 

Tü du nãm 2020, Vit Nam dã trài qua 4 dçit djch: D9t 1 (tü ngày 
22/01/2020 dn ngày 05/3/2020) v&i 16 ca mc; Dqt 2 (tü ngày 06/3/2020 dn 
ngày 22/7/2020) vri 399 ca mac; Dçit 3 (tü ngày 23/7/2020 dn 26/4/2021) vài 
2.427 ca mac. 

Dat 4, tInh tü ngày 27/4/2021 dn sang ngày 09/7/2021 dã ghi nhn trên 
21 nghIn ca mac, 72 ca ttr vong tai  5 5/63 tinh, thành ph trirc thuc Trung i.rang. 
Dçrt djch nay có quy mO l&n, da ngun lay, da chüng, da bnh, nht là do bin 
chUng Delta lay lan r.t nhanh, nguy him han so vth 3 dcrt djch trixóc. Dc bit, 
djch ln dâu tiên dã xâm nhp vào các khu cOng nghip tp trung. Tai  mt s 
dja phuang nhis Thãnh phO H ChI Minh, các tinh BInh Duang, Dng Nai, Phü 
Yen, Long An, Tiên Giang, Ba Rja - Vüng Tàu... djch vn din bin phrc tap. 
Nguyen nhân cüa dcit djch thu 4 là do có nguôn bnh xâm nhp tü' ben ngoài 
qua dixô'ng nhp cânh, song vic quân l cách ly vá sau cach ly a mt vài dja 
phuang con so h. Bin chüng vi-rüt mâi có d nguy him cao, khã nãng lay 

lan nhanh, m?nh,  lam bnh tang ntng han. Co so hO, lông leo trong thirc hin và 
giám sat phOng, chOng djch ti mt s co sa y t và khu cOng nghip; mt s 
nguôi dan trong các khu cách ly, phong toá chua thirc hin nghiêm quy djnh v 



16.HN3_DCTBN 12 

giàn each, không ti tp dông ngithi. Con có mt s biu hin br là, chü quan, 
mat cânh giác trong m,t b phn nhân dan và trong mt s ca quan, din vj, 
doanh nghiép, nhât là sau khi kim soát tt dçt djch thu 3. Các dja phuang chiia 
có kinh nghim phông, chông djch t?i  các khu cong nghip vói s hrqng l&n 
nguii lao dng an , lam vic tp trung nên bj dng, lung tüng trong chng djch 
thOi gian du. 

2. Kêt qua cong tác phông, chông dch 

Tü du nãm 2020, khi djch bnh mcvi xut hin ti Vit Nam, B ChInh trj, 
Ban BI thz, Quoc hi, Chü tjch nrnc, ChInh phü, Thu tu&ng ChInh phü, Ban 
Chi dao  quc gia, B Y té và các b, ngành lien quan dã barn sat các din bin 
cüa tInh hInh; lãnh dao,  chi  dao  thii&ng xuyên, kjp thai, dung hu&ng, toàn din, 
hiu qua, phñ hqp; huy dng sue manh  cüa cà h thng chInh tn và sir üng h 
cüa ngithi dan, doanh nghip thirc hin "mic tiêu kép" vüa phông, chng djch 
hiu qua, vira thñc dy phát triên kinh t - xa hi. 

Các cp, các ngành, các dja phiiong dà t chirc trin khai kjp thi, quyt 
1it, dông b các bin pháp phOng, chOng djch phü hçip vài tInh hInh, din bin 
djch bnh tti tung dja bàn. Nhiu Co quan, don vj, t chüc, cá nhân CO each lam 
sang t.o, Iinh hoat, hiu qua. Co sçr phi hçvp, h trq ln nhau giita các co quan, 
dcm vj, các cap, các ngành, các dja phiicing trong vic huy dng s hrçng 1n 
nhân lirc, 4t tu, trang thit bj trirc tip h trq các dja phucmg. Trong th&i gian 
ng.n dã thi& 1p các b phn thithng trirc, các trung tam xét nghim, bnh vin 
dã chin, các don vj hi süc cap ciru ngay tai  dja bàn có djch. 

Các dja phuong dã kIch boat toàn b h thng phOng, cMng djch, th?C 
hin nghiêm tic các chi dao  cüa Trung uang và huâng dn cüa B Y t; xây 
dirng kjch bàn irng phó vi các tInh hung djch; thirc hin giãn each, each ly 
phü hcrp theo müc d nguy Ca; th1rc hin truy vt thn tc, phát huy vai trO cüa 
eác t chng djch dira vào cong dng; áp diing các phucing pháp xét nghim phü 
hqp v&i tInh hInh thirc t và t chüc tM cOng tác diu phi 1y mu, xét nghim; 
thirc hin các hInh thüc each ly phü hqp. Chü dng thit 1p bnh vin dã chin 
kjp thai, dáp ung phO hçrp vói náng hrc thu dung, diu trj trên dja bàn; thit 1p 
các trung tam hi süc tIch crc (ICU) d diu trj ca bnh nng, nguy kjch. Chü 
dng thirc hin hu cn theo phuong châm "4 ti ch". Trng buc sit ch.t cong 
tác phOng, chng djch tai  các khu cOng nghip; tang cung thirc hin các bin 
pháp phOng, chng djch tai fbi km trü, sinh boat cüa cong nhân. 

Cong tác diêu trj dat  két qua tIch crc, tInh dn sang ngIy 09/7/2021 dã cO 
han 8 nghIn ngu?i khOi bênh (chiêm 37% sO mac), ti 1 tir vong thâp. To chüc Y tê 
the gii (WHO) và trrc tiêp là Tong Giáni dOe WHO van dánh giá Vit Nam là 
mt trong s các quc gia có kêt qua phOng, chông djch tot trên the giâi và tot 
nh.t trong khu virc (Vit Nam có so dan dOng xêp thu 15 trên the gii nhung 
là 1 trong 10 ni.thc có s ca mc, s ca tCr vong thâp nhât the giri tren 1 triu dan, 
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xp thu 211/222 v s mc và thu 204/222 v s tir vong trén 1 triu dan, xp thu 
138/222 quc gia, vñng lânh thô ye so mac, thir 171/222 ye so t1r vong). 

Kt qua phông, chng djch dã gop phn quan tr9ng bào dam thirc hin 
thành cong các s11 kin chInh trj l&n cüa dt nuàc. T chüc thành cong Dai  hi 
Dàng toàn quc ln thu XIII; bAu Cu Quc hi khoá XV và Hi dng nhân dan 
các cp nhim kr 2021 - 2026 và các si,r kin chInh trj quan tr9ng cüa dt rnxóc, 
báo dam an ninh, an toàn và yeu cu phông, chng djch Covid-19. 

Ben canh  nhtrng kt qua dat  dugc, cOng tác phông, chng djch Covid-19 
con mit s tn tai, han ch: 

- Mt s dja phumg, ca quan, dm vi, doanh nghip và mt b phn ngithi 
dan cOn có tmnh trng chü quan, lci là, mt cânh giác; chua lithng ht müc d 
nguy him và khà näng lay lan nhanh chóng cüa các bin chüng Delta; mt b 
phtn chua thirc hin nghiêm quy djnh v giãn cách, cách ly và khoanh vüng dp 
djch hiu qua. 

- Vic thrc hin phiso'ng châm "4 ti ch&' ô' rnt s nui chua trit d& nht 
là v trang thit bj, vt tu và nhân lirc; cOn lung tüng, e ngi trong thirc hin mua 
s.m trang thit bj, sinh phm xét nghim. 

- Vic quán l ngi.rui nhp cânh, km trü b.t hçp pháp cOn s ha mt s 
nGi; quán l cách ly tp trung tai  mt s khách san,  co s& km trü, vic bàn giao 
và giám sat ngi.thi sau each ly v dja phuong không It noi cOn thiu chat chë, 
thm chi mt s noi bj buông lông. 

- Cong tác phOng, chng djch & mt s cc sà y t (nht là vic xét nghim, 
quàn l bnh nhân, ngu&i nhà bnh nhân) cOn chua nghiêm. Nhiu co s& san xu.t 
cOng nghip, k ca trong khu cOng nghip tp trung chua thrc hin nghiêm các 
bin pháp phOng, chng djch. Mt b ph.n l&n cong nhân phài & trç v&i diu kin 
khó khan, m.t d cao, khi xày ra djch thl nguy co lay nhim r.t cao. 

Tü thirc t cong tác phOng, chng djch Covid- 19, có mt s bài h9c kinh 
nghim sau: 

Thi nhá't, theo dOi sat sao, nm chc tInh hInh; lãnh dao,  chi  dao,  kjp th&i, 
dñng hu&ng, toàn din, tOng th& ly hiu qua là chInh v&i tinh thn "chng djch 
nhu chông gi.c", vüa phOng, chng djch hiu qua, vüa phát trin kinh t - xã 
hi, bào dam an sinh xã hi mt cách toàn din, hiu qua. 

Thi hai, phát buy sue manh  tng hçp cüa cá h thng chInh trj, nht là & 
co s&, sir vào cuc chü dng, tIch cue cüa các lirc 11.rng tuyn dâu, dac  bit là 
lirc krng nOng cot nhis y tê, quân di, cOng an... Bâo dam sir ph6i hçp chat chë, 
hiu qua giüa các cp, các ngành, các Iirc luç'ng; thirc hin phân cp, phân 
quyn rö, cá th hoá trách thim ngl.r&i dung du trong phOng, chng dlch. 
Khen thii&ng, k 1u.t nghiêm minh, kjp th&i. 
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Thi ba, huy dng süc mnh di doàn kt dan tc, sir tham gia, dóng gop 
tIch crc cüa cong dng doanh nghip và ngithi dan. Thirc hin tt hot dng 
truyn thông, truyn cam hung, tto sir dng thun cao trong toân xä hi. 

Thu tu', kiên djnh các thu truo'ng, djnh hng, giãi pháp hrn có tInh chin 
lucic, dng th?yi linh hoat,  sang  tao,  kjp thyi, hiu qua dê có dáp ung phü hap 
trrnc din bin mfri cüa tInh hInh djch bnh. Nêu cao tinh thn chü dng tin 
cong. Tip tic thirc hin nghiêm giái pháp "5K + väc-xin" di vâi cá nhân, k 
cã trong diu kin có vc-xin cho tii khi có min djch cong dng chic chn; dôi 
vó'i ca sâ san xut, dan vj, doanh nghip, t chüc thI thrc hin nghiêm các giâi 
pháp phông, chng djch. 

Thi nãm, chü dng, tang ciixng hap tác vi các quôc gia, t chüc qu& té; 
tranh thu các ngun 1irc, kinh nghim trong phông, chng djch cling nhu tip cn 
vc-xin. Dng thô'i tIch c1rc hap tác, tham gia các chuang trInh quc t v phOng, 
chng djch. 

3. Tlnh hInh mua, nhâp khu, nghiên cñ'u, san xuât và to chfrc tiêm 
vác-xin Covid-19 

Nhn thlrc dixqc vai trô, nghia chin lizçic, lâu dài, quyt djnh cüa vc-xin 
trong phông, chng djch; thirc hin kt 1u.n, chi dao  cüa B ChInh trj và Ban BI 
this, tlr du nàm 2020, ChInh phü dã tp trung chi do trin khai quyt 1it chin 
hsçic vc-xin trên toàn din các linh v1rc: Mua, nhp khu vtc-xin, nhn chuyn 
giao cong ngh, nghiên clru san xut vc-xin trong nuâc, t chlrc tiêm vc-xin... 

Ngay tü giUa näm 2020, Vit Nam cia chü dng tip can, dam phán vói cac 
nba san xu.t ngay tü trong giai doan  nghiên c1ru, thu nghim lam sang. TInh 
dn nay, Vit Nam cia phé duyt trong tInh hung cp bach mt s Ioai  v&c-xin 
phông Covid- 19 cüa các hang: Astra Zeneca, Gamaleya (Sputnik V), Sinopharm, 
Pfizer, Moderna. 

Do các diu kiên mua ban vc-xin ma các nhà san xut vc-xin disa ra Co 
nhiu visàng mc so vi pháp 1u.t Vit Nam, B Chinh trj cia có kin chi dao  và 
thng nht chi dao,  tháo go' nhli'ng vu&ng mc v m.t pháp 1 d thüc dy vic 
dam phán, mua ban vc-xin vi các nhà san xut trong trtrô'ng hap cp bach. 

Thu ttthng ChInh phü cia quyt djnh 1p Qu vc-xin phOng, chng Covid-19 
nhm buy dng tng 1irc, dóng gop xã hi d chia sé vi ngân sách nhà nisc 
nhm phiic vii cho boat dng mua, nhp kMu v.c-xin, nghiên cüu, san xut 
vac-xin trong nuàc và sü diing vAc-xin cho nhân dan. 

Dn nay, cia có cam kt vin trq, k hap dng cung üng trong nàm 2021 
khoâng han 105 triu 1iu, dang dam phán khoãng 45 triu 1iu và tip tic tim kim, 
dam phán các ngun vc-xin khác. Tuy nhiên, trong diéu kin khan him vc-xin 
trén toàn c.u, tlr nay dn ht qu 111/2021, vn r.t khó khän v vc-xin (dir kin 
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trong qu 111/2021 së có khoâng 30 triu 1iu vc-xin). Tr qu IV/2021, vàc-xin 
v& nhiu hm và dn nãm 2022, tInh hInh cung cp vc-xin së thay dôi tIch crc. 

Nguyen nhãn chInh cüa vic cung üng v&c-xin con chm là do tInh trang 
khan him vc-xin trên toàn cu; vc-xin không phái là san phâm thng mai 
disçc tx do mua ban; tin d giao vc-xin phii thuc hoàn toàn vào nhà san xuât, 
cung üng; vc-xin trong Chirnng trInh COVAX thrcc iru tiên cung üng cho các 
nrrc tr san xut và các rnthc có tInh hInh djch bnh nghiêm tr9ng (trong khi 
Vit Nam dirge dánh giá là chông djch tot). Diêu kin mua ban các nhà san xuât 
dt ra chua cO trong tin l, không phü hqp vci các quy djnh ye san phâm di.rgc, 
v mua sm cong theo quy djnh hin hành cüa pháp lut nuâc ta. 

V vic chuyn giao cOng ngh, nghiên ciru san xut vc-xin trong nizc, 
Vit Nam là mt trong s It quc gia trong khu vrc dã chü cling nghiên c1ru 
vc-xin. Tü tháng 3/2020, Thu ti.ro'ng Chinh phü dã chi dao  các b, co quan lien 
quan tp trung nghiên cüu, san xut vc-xin phOng Covid-19 trong nuOc và dn 
nay dã dat  dirgc k& qua bu&c dâu tIch circ, là mt trong s It nithc có 2 vc-xin 
dang dugc thir nghim lam sang và là nuàc dAu tiên trong khu virc Dông Nam A 
thu nghim lam sang giai dotn 3. 

V& chuyn giao cong ngh, ChInh phü dã chi dao  vic tip c.n, dam phán 
vói các nba san xut cüa nhiu nithc d nh.n chuyn giao Cong ngh san xut 
ve-xin trong nithc. Dir kin, ngay trong qu 111/202 1, së có vc-xin sputnik V 
dóng ng nhn chuyn giao cong ngh eüa Nga. 

Cong tác t chüc tiêm vc-xin dã dirge trin khai dñng k hoch, dung di 
tuçmg uu tiên, bào dam hiu qua và không d lang phi, qua han,  dc bit chñ 
vic sn sang xir l các sr c Co th xãy ra do tiêm vc-xin. Co vc-xin dn dâu 
t chüc phân b, tiêm ngay dn do theo yeu cu phOng, chng djch. Ph.n du 
cui näm 2021 dat  70 - 75% ngiii dan dirge tiêm và nhm du näm 2022 dat 
min djch cong dng. Trong qu 111/202 1 sê uu tiên tiem cho các d& trgng 
tuyn du phông, chng djch, ngl.r&i lao dng trirc tip san xut các khu cong 
nghip, các dja phixong tr9ng dim, du tàu kinh t, không d dut gay các boat 
dng san xut, ngixi dan i vüng có nguy cc cao. 

Dr kin, tr näm 2022, khi dã dat  dirge min djch cong dng và th gii có 
nhiu loai vtc-xin, Chinh phü se xem xét áp diing co ch tiêm chüng dâ 4n 
hành tü nbiu nàm là tiêm min phi di vâi loai v.c-xin thông diing, giá không 
cao và tiêm djch yu di yyj  loai yc-xin däc biêt yà giá cao (tuang tr tiêm 
ehüng m& rng dugc áp diing tr nbiu näm). 

4. Mic tiêu, nhim vi1, giãi pháp trong thôi gian tói 

Trên th giâi dir báo djch bnh cOn tip tiic din bin phüc tap.  O các nuc 
có nhiu yc-xin, tuy dt min djch cong  dng nhung vn cOn nguy ca djch 
bnb quay lai  do các bin chüng miii. O cáe nithe dang phát trin, yiêc dat  dirge 
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tInh trng min djch cong dng chm han. Trong thôi gian tri Co th xut hin 
các bin chüng mi nguy him han, lay lan nhanh han, manh  han. Do do 
nhiu khá näng, chua dat  duçic min djch cong dng trén toàn cu cho dn h& 
nàm 2022. Trong nu&c, djch bnh vin tip tic xãy ra; có nhiu khâ nãng các dja 
phirnng trên Ca nucc du sê cO djch bnh, nu không tp trung dp ngay tr du 
thI có nguy cci lan rng. 

V mic tiêu trong th&i gian tth, tip tic kiên djnh thirc hin m1ic tiêu kép, 
vira ngän chn, dy lüi djch bnh, vi'ra phát trin kinh t - xã hi; không d djch 
lan rng trên quy mô toàn quc tâi mirc phâi thrc hin phong toà toàn quc nhu 
mt s nizrc; di vi các dja phuang nhu Thành ph H Chi Minh, BInh Duang 
và mt sO dja phixang cO djch can tp trung iru tiên cao nht nhm dp djch 
nhanh nht, sam nht. 

V nhiêm vii, giài pháp, trong thii gian t&i cn trin khai dng b, hiu qua 
các nhim vii, giái pháp phOng, chng djch, trong do tp trung: 

1. PhOng, chng djch là nhim vij cüa cá h thng chInh trj và cüa toàn dan. 
Tang cir&ng sir lãnh dao,  chi  dao  cüa các cap ui', chInh quyn; tip ttc buy dng 
toàn b h thng chInh trj, nhtt là tai  ca sO'; phát buy sue manh  khi  dai  doàn 
kt toàn dan tc, tham gia tIch crc vào cong tác phông, chng djch và phát triên 
kinh t xã hi. 

2. Kiên trl djnh huàng, chin li..rçic phOng, cMng djch dã duçic thixc hin tir 
du và duqc kim nghim qua th1rc tin. Trong do tiêp tic quán trit tinh thn 
"chng djch nhu chng gic", chin luçc "5K + VäC-X1fl" vài cá nhân, an toàn 
Covid v&i ca sO' sari xut kinh doanh và 1mg ding cong ngh chat chê, rng rãi; 
chi dao  t chlrc trin khai thng nh.t, quyt 1it ngay tir du; tip tjc d cao cãnh 
giác, khOng la là, chü quan, mt cành giác, nht là lai lông các bin pháp phOng, 
chng djch khi bt du tiêm vc-xin nhung chua dat  duqc min djch cong dng. 

3. Các dja phuang cn chü dng han thrc hin nghiêm "4 tai  ch", khi 
chua có djch thI h& sIre cành giác, thrc hin các bin pháp phOng, chng, luOn 
sn sang cho mi tInh hung djch bnh cao han; khi có ca nhim xày ra thI 
phãi chi do quyt lit, ngay tim ban du dê dp djch nhanh nhât cO the, sam on 
djnh tInh hInh. Tui tInh hInh, dja bàn ma iru tiên chông djch hay phát trin kinh 
t - xã hi hoc dng thO'i cà hai, nhung luôn phâi bào dam yêu cu chng djch, 
bào ye sire khoé nhân dan. 

4. Thng nht ca ch lãnh dao,  chi  dao  xuyên sut, phi hçip chat chë giüa 
các ngành; mt mt tuân thu yéu cAu chuyên mon v y t, mt khác phài dong 
b vài các ngành nhm bào dam n djnh dO'i sang nhân dan, n djnh xã hi, an 
ninh trt ti,r trên dja bàn, khOng lam xáo trn trén mirc c.n thit di vói hoat 
dng san XUtt kinh doanh và dO'i sOng nhân dan. Dc bit km chuân bj các 
kjch bàn khi djch xâm nhp vào khu cong nghip, chuân bj các giài pháp phOng, 
cMng djch cn thit, k cá thi diem mt so giài pháp chi.ra cO tiên I. 
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5. Tip t%lc kh.n tmng tip cn các ngun vc-xin d có vc-xin nhanh 
nhAt, tiêm duçic cho nhiu ngithi nht, dc bit là trong th?i gian tü nay den hêt 
qu 111/2021, nhm srm kim soát djch bnh trong cong dng và dua cuc sang 
trâ li bInh thi.thng. Thic dy mnh me tin d nghiên ci'ru, phát triên vc-xin 
san xut trong nisOc, mua và chuyn giao cong ngh dé &ng biiâc tr chü väc-xin 
vào näm 2022. Ti chi'rc trin khai hiu qua chin djch tiém chüng toàn quc bào 
dam an toàn, hiu qua. 

6. Phát huy vai trô Mt trn T quc Vit Nam và các doàn th tip tiic 
tuyên truyn, vn dng, huy dng toàn dan tich cl,Ic, tr giác thrc hin yêu câu 
5K, tiêm vc-xin; các t chüc, doanh nghip thirc hin nghiêm các giài pháp báo 
dam an toãri trong san xut, kinh doanh. Tang cuäng siic manh dai doàn kt dan 
tc, khori dy tinh thn tucing than, tuo'ng ái, huy dng sir üng h cüa nhân dan, 
doanh nghip di vci cong tác phông, ch6ng djch. 

7. Xü 1 nghiêm các truông hçp vi pham trong cong tác phông, chng djch; 
ding thi khen thi.rOng, biu ducmg, nhân rng kjp thôi nhung CG quan, dcin vj, 
dja phirnng và Ca nhân lam t&, có hiu qua trong phông, ching djch. 

8. Trong thñ gian tru&c m&t, tp trung lirc hiçing d dp djch nhanh nht, 
sôm nht có th tai  Thành ph Ho Chi Minh, không d tiêp t11c büng phát rng 
và lay lan djch bnh ra các dja phwng khác. 

III- YE QUY CHE LAM VIEC CUA BAN CHAP HANH TRUNG hONG, 
BO CHINH TRj, BAN B! THIX KiIOA xiii 

Ban Chip hành Trung uang Dàng thào lun và thng nht cao vri miic 
dIch, yêu cu cüa vic xây drng Quy ch khoá XIII nhm ci1 th hoá chüc náng, 
nhiêm v1i, quy&n han  cüa Ban Chp hành Trung uong, B ChInh trj, Ban BI thu 
theo quy djnh cUa Diu 1 Dáng; thirc hin dung các nguyen tc th chüc và boat 
dng cüa Dáng, nhât là nguyen thc t.p trung dan chü; th hin rO vai trô lãnh 
do, quán l th6ng nht cña t.p th Ban Chip hành Trung uoTlg, B ChInh trj và 
Ban BI thu di vi các vn d 1ón, quan tr9ng cüa d.t nuàc trên các linh virc, di 
dôi vôi phát buy vai trô, trách nhim, tInh chU dng, sang tao  cüa các dng chI 
US' viên B ChInh trj, U5' viên Ban BI thiz, US'  vién Ban Ch.p bath Trung trong 
trong xir IS',  giài quyt cong vic thuc linh virc, dja phuo'ng duçic phân cong 
phi trách và trách nhim chung. Tip tic di mi phuo'ng thirc lAth dao  cüa 
Dâng, xây d%mg t chirc b may cüa toàn h thông chInh trj tinh g9n, boat  dng 
hiêu krc, hiu qua. Nâng cao vai trô lAnh dao  cüa Dàng, dng thô'i phát buy 
manh me vai trô, hiu hc, hiu qua quàn iS' cüa Nba nithc, tip tic nâng cao 
chit luçmg hoat dông cüa Mt tr.n T6 quOc và các to chuc chInh trj - xA hi; dôi 
mii phong cách, l 1i lam vic, khoa h9c, barn sat thirc tin, nói di dôi v&i lam; 

dy manh  cái cách hành chinh trong DAng. K thiira nhttng ni dung dung d.n, 
con phü hqp trong Quy ch khoá XII; b sung, sua di mt s ni dung cn thit, 
nhüng vn d mri ma thuc tin yêu cu, dA chin, dA rö; khtc phiic nhng ban 
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ch dã duçc tng kt trong qua trinh thirc hin Quy ch khoá XII; c.p nht và 
tiêp tic thirc hin các quy djnh Co lien quan dn trách nhim, quyn han,  ch d 
và phuong pháp cong tác cüa Ban Chip hành Trung uong, B Chinh trj và Ban 
BI thu cia duçic ban hành trong khoá XII; báo dam phü hcp vói Cung linh, 
Diêu 1, Hiên pháp và pháp 1ut. Phát huy dan chü, tang cithng k cuang, k 
lut, giU v&ng doàn kt, thng nht trong Dáng và trong xã hi; tp hçxp duqc trI 
tu cüa lãnh dao  các ban dáng, ban can sir dáng, dáng doàn, dáng u, tinh u, 
thành u' trirc thuc Trung uong. 

V can dr xây drng Quy ch khoá XIII, Ban Chip hành Trung iiong Dáng 
thông nht can cü vào Cuo'ng lTnh xây dirng dt nuic trong thOi k qua d len 
chü nghTa xã hi (bô sung, phát triên näm 2011); Diu l Dãng; Hin pháp 
näm 2013; Nghj quyt Di hi di biu toàn quc ln thu XIII cüa Dáng; Báo 
cáo tong kt th%rc hin Quy ch lam vic cüa Ban Chip hành Trung uong, B 
ChInh trj và Ban BI thu khoá XII. 

Ban Chip hành Trung umg Dàng thng nht kt cu d%r tháo Quy ch 
khoá XIII co bàn giü nhis Quy ch lam vic cüa nhim k' trurc, bao gm 3 chuang, 
17 diêu. 

Ghu'cing I: Trách nhim và quyn han,  gm 9 diu quy djnh trách nhim, 
quyn han  cüa Ban Chp hành Trung uGng, U viên Ban Chap hành Trung 
ucrng; cüa Bô ChInh trj, Ban BI thu, U' viên B ChInh trj, U viên Ban BI thu; 
cüa dng chI Tng BI thu và các ding chI U' viên B ChInh trj là Chü tjch nufrc, 
Thu tuóiig ChInh phü, Chü tjch Quc hi, dng chI Thung trrc Ban BI thu. 
Chwang II: Ch d lam vic và phisang pháp cOng tác, gm 7 diu quy djnh v 
vic chu.n bj và t chirc các hi nghj Ban Chp hành Trung uGng, hi nghj B 
ChInh trj, hi nghj Ban BI thu; v lãnh dao,  chi  dao  di v&i c quan nhà nuOc, 
Mt trn T quc và các t chüc chinh trj - xã hi; chê d lam vic, sa kêt, tOng 
kit, tir phê bInh, phê bInh và chit vn, ch d di cOng tác Co s, dir hi nghj, lé kr 
nim, l hi do các ngành, dja phuo'ng, don vj t chüc. Chircing III: Diu khoàn 
thi hành. 

Ban Chp hành Trung i.roiig thão lun, thng nh.t mt s ni dung süa 
dOi'. Ci th nhu sau: 

- V trách nhim, quyn han  chung cña Ban Chip hành Trung uang: B 
sung ni dung "chinh dn Dáng"; "Xáy dy'ng và hoàn thin Nhà ntthc pháp 
quyn xã h5i chi nghki, xáy dmg h thông chInh trj" (khO dâu, truc Khoàn 1), 
vi chü d và ni dung các van kin Dai  hi XIII cña Dàng cia nhn manh  cong 
tác chinh dn Dãng, tip tic xây dirng và hoàn thin Nba nuc pháp quyên xâ 
hOi chü nghia Vit Nam cüa dan, do dan, vi dan, là nhUng nhim vi1 tr9ng tam 
cüa Dáng trong nhim kS'  nay. 

'Nhung chU in nghiéng Jà c1 nghj bô sung, sCra di. 
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- V nhim vi cüa Ban Chtp hành Trung ixcmg (Diu 1), b sung, sira di 
ni dung "... chü truong v vic Vit Nam tham gia cong iic, hip uc hoc k 
kt hip djnh song phucmg, da phucmg dc bit quan tr9ng phâi Co sir phé chuân 
hoc xin kin cüa Quc hi" thành "... chü tru'crng Vit Nam tham gia k). kêt 
hoc chá'm dtt hiu ly'c cia Diu zthc quôc té dc bitt  quan trQng phái du'cic 
Quó'c h5i phê chudn hoác xem xét, quyêt djnh" (Khoàn 4) dê phü hqp vii 
Diu 70 cüa Hin pháp và Lu.t Diu i.thc quôc tê näm 2016. 

sung trách nhim cüa Ban Chip hành Trung uang trong "Djnh hthng 
xáy drng, thu'c hién chién lu'crc can b5 cja h thông chInh trj", "Xác d.inh 
phwo'ng hiróiig cong tác nhán sr Ban C'háp hành Trung iro'ng Dáng trInh Dqi 
hç5i toàn quOc cza Dáng" (Khoan 6). Day là nhüng van dê Ban Chap hành 
Trung uong các nhim k5' truâc dã thrc hin, phü hcrp vci các nghj quyt cüa 
Trung uorng Dãng v cOng tác can b; kêt 1utn cüa Dáng v thirc hin chiên 
luqc can b gn vói yeu cu thirc hin chin luçc phát triên kinh té - xa hôi và 
tInh hlnh thirc t qua các ki Dti hi. 

- V trách nhim và quyn han  cüa U' viên chInh thirc Ban Chip hành 
Trung uo'ng (bao gm Ca U viên B ChInh trj, U) viên Ban BI thi.r) (Diu 2), 
bsung ni dung v trách nhim cüa U' viên Ban Chp hành Trung ung: "Gu'o'ng 
mâu di dáu thrc hin nghiêm các quy djnh cza Dáng ye trách nhiém nêu 
gircing; kiém soát quyên lrc trong cOng tác can bó, chOng chgy chic, chgy 
quyên; dé cao trách nhiém cá nhán, khOng tham nhüng, lang phi, tiêu cliv" 
(Khoãn 6); bô sung cijm tü "giü gin doàn két, thông nhât trong Dáng, nêu 
gu'crng chdt vá'n... ", ' thzc td chtc kj> luit" (Khoàn 8), nhm cii th boa và d.y 
manh vic thirc hin Quy djnh cüa Trung uong ye nêu guo'ng và c11 the boa các 
nghj quyêt cüa Trung inng v xây dirng, chinh d6n Dàng. 

- V trách nhim và quyn han  cüa B ChInh trj (Diu 4), ghép 2 miic quc 
phông, an ninh (Khoàn 4) và dii ngoi (Khoàn 5) thành m11c "Vé' qudc phOng, 
an ninh, dOi ngoai", do day là các vn d có lien quan chat chë vri nhau. 

- V nhim vii ci th cüa B ChInh trj b sung nii dung "Dfnh lcj) hang qu 
và khi can thiét cho j kién ye tInh hInh dat rntO'c" vào Khoàn 1 nhm bâo dam 
tang cthng sir lãnh do, chi dao  toàn din, thithng xuyên, kp thi cüa B 
ChInh trj trên tAt ca các linh virc cüa däi sng xã hi. 

- V trách nhim và quyn han  cüa Ban BI thu (Diu 5), b sung mt s 
dim sau: B sung Khoân 2 và hoàn chinh lai là "Chi dao  xây drng và kié'm tra 
quy ché lam vic cña các ban dng Trung uang, các dáng doàn, ban can s, dáng, 
dáng uj, tinh uj', thành uj trtrc thuç5c Trung uv'ng". Day là vn d xut phát hr 
tInh hInh th?c tin trong thii gian qua. B sung mâi vao Khoãn 2 ni dung "Xác 
djnh chic nàng, nhiém vy, td chic b(5 may, biên chê cci quan chuyên trách tham 
mu'u, giip viêc cap uj, Mat trán To quôc và các to chjc chInh trj - xd h3i cap 
tinh, c4 huyçn ". B sung ni dung nay cho phi hçp vài tinh hInh thirc tin, 
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dng thñ Ban BI thu dâ ban hânh các quy djnh v vn d nay. Bi sung mói vào 
Khoân 12 ni dung cho "Chz trw.lng xáy dy'ng titçxng dài hoqc di tIch hru nim 
các danh nhán Vit Nam & nzthc ngoài và các danh nhán nzthc ngoài tgi Vit 
Nam" dé ciii th boa thm quyn cüa Ban BI thu. B sung m&i Khon 15 v 
trách nhim, quyn h?n  cüa This&ng trrc Ban BI thu "Th1eô71g trtc Ban BI thw 
gôm dông chI Tdng BI thu' và dóng chI Thu'&ng trtc Ban BI thw, giái quye't cong 
viêc, cho j kién ye các van dé vutrt thám quyn cla dng chI Thw&ng trtc Ban 
BI tint nhwng chwa den mt-c phái báo cáo B5 ChInh trj, Ban BI thir,' và nhti'ng 
cOng vic dirctc Bô ChInh trj, Ban BI tine giao, u) quyn" Day là vic ma 
Thuô'ng trrc Ban BI thu dã thirc hin qua nhiu nhim kS'  nhirng chisa duc dua 
vào Quy ch, dng thi th hin rO han trách nhim, quyn han  cüa Thumg trirc 
Ban BI thu. 

- V trách nhim và quyn han  cüa Tng BI thu (Diu 6): V chü trI các hi 
nghj cüa Ban Chp hành Trung ucing, B Chmnh trj, Ban BI thu: B sung mâi ni 
dung "Khi can thiét Tang BI tine uj quyén cho m($t dOng chI Uj' vién Bó ChInh 
trj chi trI các h$i nghj nay" vào Khoân 2. Bô sung trách nhim, quyên hn cüa 
dông chI Tng BI thu, gm: "Trw&ng Ban Chi dgo Trung u'ong v phông, chng 
tham nhiing; tham gia Thir&ng vy Dáng uj COng an Trung lrang" vào Khoãn 5, 
vi dng chI Tng BI thu dä và dang tham gia dam nhim các chüc vii nay. 

- V trách nhim và quyn han  cüa U' viên B ChInh trj, U' viên Ban BI 
thu (Diu 7), b sung trách nhim, quyên han  trong vic chi dao  'áy deng các 
d an, báo cáo Ban Ch4i hành Trung u'clng, Bó ChInh trj, Ban BI thir (theo s,r 
phán cOng cla Bó C'hinh trj, Ban Bi thu)" vào Khoãn 5 d the hin rO han trách 
nhim cüa các dng chI U viên B ChInh trj, U' vién Ban BI thu và thirc tê 
trong các nhim k' vi'ra qua, các dông chI U viên B ChInh trj, Ban BI thu dã 
duçic phân cong dam nhim cong vic nay. 

- V trách nhim và quyn han  cüa dng chI Thung trrc Ban BI thu 
(Diu 9), b sung ni dung "djnh kj), thie&ng xuyên nghe báo cáo và cho iden ye 
tInh hInh trkn khai thu'c hién các kIt lun cüa Bó ChInh trj, Ban BI thu', Tdng Bi 
thw" vao Khoãn 2 d kjp thai nm bt tlnh hInh và lãnh do, chi dao  các ca quan 
lien quan trong qua trInh t chüc thrc hin. B sung ni dung "chi dgo cong tác 
báo v nén tang tie tu'&ng cüa Dáng, dáu tranh phán bác các quan dilm sai trái, 
thI d,ich; chi dao cái cách hành chinh, ing dyng cOng ngh thong tin trong các 
co' quan dáng" vào Khoàn 6 d cii th boa trách nhim theo phân cong. 

- V hi nghj cüa Ban Ch.p hành Trung uang si.'ra dM, b sung mt s 
dim (Diu 10): B sung nOi  dung "g'i nhing van d lO'n, cOn có j kién khác 
nhau ccn tp trung tháo lun" và "Nhirng vá'n dé lan, quan trQng và cO ,j  kiln 
khác nhau phái bieu quylt bang phieu kin" vào Khoân 4 nhäm tang cithng tInh 
tp trung, dan chü, khách quan trong hoat  dng cüa Ban Chip hành Trung uang. 
B sung mOi ni dung "àn ci vào nhu cáu, tlnh hInh cy the, trong các Hi 
nghj Trung zto'ng, bO' trI th&i gian ã'é Trung leang nghe mç5t sd báo cáo chuyén di" 
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vào Khoàn 9, nh.m bào dam cung cp kjp th&i các thông tin, vn d ni len, cn 
thi& cho Trung ung. B sung mâi ni dung "Ta trInh can ngán gn khóng qua 
10 trang, nêu rö các n5i dung Bó ChInh trj, Ban BI thw can tp trung tháo lun, 
cho kiln, dng thai có kiln nghj, dl xuá't cy the dl B C'hInh trj, Ban BI thir xem 
xét, quylt dfnh" vào Diu 11, Khoãn 2 vi trong thrc tê thñ gian qua van dê nay 
chua có six thng nht, mt s ca quan chuân bj ti trinh qua dài. Quy djnh nay 
nh&m nâng cao chit krçmg, báo dam th&i gian tháo 1u.n trong các cuc h9p ella 
Bô Chinh tn, Ban BI thu. 

iv- yE QUY CHE LAM VIC CUA u'c BAN KIEM TRA TRUNG IkNG 
KiiOA xiii 

Ban Chtp hành Trung uang Dáng thng nhtt dánh giá, Quy ch lam vic 
ella U' ban Kim tra Trung ucing khoá XII dã xác djnh nO ho'n trách nhim, 
quyn han,  ch d lam vic và phuo'ng pháp, mi quan h cong tác ella U ban 
kim tra, thành viên U' ban Kim tra Trung ixong. Quy ch lam vic khoá XII 
co bàn là hçip l, nhisng vn có mt s dim con han ch& ành hu&ng nht djnh 
dn hiu qua cong tác kim tra, giám sat và k lut ella Dãng cn duqe xem xét 

sung, slla di. Nguyen tc b sung, sira di là phài barn sat và cii th hoá chllc 
nãng, nhim vi, quyn han  dlla U5' ban Kiêm tra Trung uorng theo quy djnh ella 
Diu l Dàng; thirc hin dung các nguyen tc t chllc và hoat  dng ella Dâng; th 
hin rO vai trO lãnh dao,  quàn 1 thng nht ella U ban Kim tra Trung ucing di 
vâi các nhim vi v cong tác kim tra, giám sat, kS'  1ut Dâng, phát huy vai trO, 
tráeh nhim, tInh chll dng, tp hqp trI tu ella eác dng chI thành vien U ban 
Kim tra Trung ucmg trong xfr l, giài quy& cOng vic thuc 1mb virc, dn vj 
duqc phân cong phii trách; tip tic dOi mri phong cách, lê 1i lam vic, barn sat 
thuc tin; dy manh eài cách hành chInh; nâng cao chit luçing, hiu lirc, hiu 
qua theo tinh th.n Van kin Di hi XIII ella Dãng. 

Ban Chp hành Trung uong Bang thng nht, Quy ch lam vic ella Ui 
ban Kiêm tra Trung uong khoá XIII Ca bàn k thüa nhung ni dung cOn phil 
hçp trong Quy ch lam vic khoá XII; bô sung, süa dOi mt so ni dung c.n 
thiêt, nhung van e mâi ma thirc tin yeu câu; khäc phiic nhUng han  che, bat cp 
trong tO chic thire hin và dáp ng yeu eâu nhim vi cong tác kim tra, giám 
sat, k 1ut dlla Dãng hin nay; cp nht eác quy djnh eó lien quan den cOng tác 
kiem tra, giám sat, k lut Dâng ella Ban Chap hành Trung uang, B ChInh trj, 
Ban BI thu và Ban Chi do Trung uang ye phOng, chông tham nhung. 

Cu th& Quy eh khoá XIII eó mt s dim mdi: Quy ch eó 4 chuang, 
10 diêu (giãm hai diu so vi Quy ché khoá XII); ni dung có mt so diem mâi: 

- B6 sung nhim vi, quyn hn ella U ban Kim tra (Diu 1), thu thm 
quyên "quyét djnh /cj) luçt to cht'c dáng khi kiêm tra cách cap"; bô sung tráeh 
nhim ella U ban Kiêm tra Trung iso'ng trong xll l các vii vie, vii an do Ban 
Chi dao  Trung uang ye phOng, chOng tham nhllng theo dOi, chi dao  theo dOi 
"Kiêm tra, xi'r lj kjp thai các to chi'c dáng, dáng viên khi có dâu hiu vi phgm 
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trong các viii viéc, vii an thuóc din Ban Chi dgo Trung u'o'ng v phóng, chng 
tharn nhüng theo d6i, chi dqo"; bô sung nhim vi thông tin, báo cáo cüa U' ban: 
"Hang nám và cuôi nhiém kj) hoäc khi có yêu cáu d5t xutit, báo cáo Ban Chá 
hành Trung utrng, Bó Chjnh trj, Ban BI thw ye cong tác kiêm tra, giám sat và /g' 
lut cia Dáng, ye hogt d5ng cza U ban Kiém tra Trung itang và uj ban kiém 
tra các cap" dê thông nhât vri Quy ch lam vic cüa Ban Chp hành Trung 
hang, B) ChInh trj, Ban BI thu. 

- B sung nhiêm vii, quyn han  cüa thành viên U' ban Kim tra Trung 
uong (Dieu 2), nhäm khãng djnh vi trI, vai trô và yêu câu cong tác di vó'i thành 
viên U ban Kiêm tra Trung ucmg, xác djnh rô trách thim cá nhân vi trách 
nhim tp the U ban, nhu: "hfu  trách nhim trzthc U ban ye vic th!!c hin 
nhim vy, quyén hgn du'çrc giao,... ", "Guctng máu, hem chInh, trong sqch, tu 
dufing phám chat dgo thc cách mqng, ban hlnh chInh trj vrtng yang, chuyên 
nghip và trách nhiçm; khOng suy thoái, tham nhüng, lang phI, tiêu crc dithi 
mi hInh thj'c và kiên quyêt dáu tranh, ngán chn tham nhIng, lang phi, tiêu 
cc, lcri Ich nhóm, mu'u icri cá nhán";... 

- B sung nhim v1i, quyn hn cüa Thuông tri:rc  U' ban, Chü nhim, các 
Phó Chü nhiém U ban (Diêu 3), nhàm khàng djnh rO tInh pháp 1, vai trô, nhim 
v1i, quyên han  cüa Thuô'ng trrc U) ban, Chü nhim, các Phó Chü nhim U' ban. 

Quy ch con diu chinh, biên tp lai  mt s lit, cllm lit so vi Quy ch lam 
vic khoá XII d báo dam chat chê, khoa h9c và phü hqp han. 

v- yE QUY BJNH THI HANH IMEU LE BANG 

Ban Ch.p hành Trung uang Dàng dã thão lun v kt qua thi:rc hin Quy 
djnh s 29-QD/TW, ngày 25/7/20 16 cüa Ban Chap hành Trung uong khoá XII 
v thi hành Diu l Dáng (g9i tt là Quy djnh s 29) và cho ring, trong thai gian 
qua, Quy dijnh s 29 và các quy djnh, hithng dn cüa Dàng co bàn dáp irng yêu 
cu cong tác xây d1rng Dãng và xây drng h thng chInh trj; là ca sO' quan tr9ng 
d bào dam thi:rc hin nghiêm tñc Diêu 1 Dâng. Ni dung cüa Quy djnh ngn 
g9n, rO rang, phü hçTp vO'i thirc tin, vic thitc hin ca bàn thun lçi. Tuy nhiên, 
qua trInh thi:rc hin Quy djnh s 29 cOn có mt s han ch& vuóng mc v giO'i 
thiu và kt nap ngu&i vào Dàng; b sung l ljch hang nàm dôi vO'i dãng viên 
cong tác, lao dng, h9c tp a ngoài nithc; d cO' d bu dai  biu  di:r dai hi dàng 
b cp trên; vic sinh hoat  cüa dàng b, chi b có tInh cht d.c thü, dOng dâng 
viên; t.ng Huy hiu Dãng; vic h9p djnh kS'  cüa dàng doàn, ban can s,r dáng. 
Do do, vic nghiên cüu sO'a dôi, bô sung, thay the mt s quy djnh khOng con 
phü hçp trong to chüc thi hành Diêu l Däng là cn thiêt. 

Ban Chip hành Trung uang Dáng thng nht, vic xây drng Quy dlnh  thi 
hành Diu l Dâng cüa khoá XIII phài bão dam mt so nguyen tãc sau: (1) Bào 
dam tuân thu Diu l Dâng, ca bàn kê thüa bô c11c, ni dung con phü hqp cüa 
Quy djnh s 29. (2) Pham vi sira di khOng mO' rng do chua stra di Diu l Dáng, 
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nhUng ni dung ma Diu 1 Dáng dã th hin rô thI không quy djnh them; chi ci 
th hoá môt s6 quy djnh trong Di&u 1 Dáng có the dn den cách hiêu khác nhau 
trong th1rc hin. (3) Cp nhât, sira di, b sung mt s ni dung cho phü hcip vài 
các van bàn cüa Dáng có lien quan và giâi quyêt nhung vung mac trong thirc 
tin. (4) Ni dung v cong tác kim tra, giám sat cüa Dáng; ye u' ban kiêm tra 
các cp vâ k 1ut dáng quy djnh t?i  Chuang VII, Chuo'ng VIII cüa Diêu l 
Dáng së duçc Ban Chip hành Trung iiong quy djnh riêng. (5) Mt s ni dung 
mi chua duçc quy djnh trong Diu 1 Dáng së tip tçic tiêp thu, tng hçip, 
nghiên ciru trong qua trInh tng kt 15 näm thi hành Diu 1 Dâng trong nhim 
k' Dai  hi XIII cüa Dàng. 

Ban ChAp hành Trung hang Dáng thng nhAt, Quy djnh mi có b cllc gm 
35 miic nhu Quy djnh s 29. Trong do, 23 m1ic k thira ni dung cüa Quy djnh 
s 29 nhi.rng có diu chinh mt s câu, chü, cách din d.t cho phü hçip, d hiu 
hon; dng thai, süa di, b sung mt s ni dung cña 12 miic. Cii the nhu sau: 

- Vic kt np ngui vào Dâng i noi chua cO dáng viên, chua có chi b 
(Miic 3), b sung ni dung: "hotc cüng sinh boat non cu trif' vào Diem 3.2.1 và 
bién tp 1i nhu sau: "Là dáng viên chInh thic, cling cong tác, lao d5ng, hQc tçp 
hoc cling sinh hogt ncri cit trj It nhát 12 tháng vài ngithi dwcic giái thiêu vào 
Dáng. .. "; b sung ni dung: "noi ngu&i vào Dàng cOng tác, lao dng, h9c tap, 
cu trü" vào Dim 3.4.1 và biên t.p lai  nhu sau: "Cá uj c4o trên trc tiê cüa t 
chic ccl sà dáng (ncri ngic&i vào Dáng cong tác, lao d(3ng, hQc tap, cit tr4) giao 
cho chi b5 có diêu kin thun lçri nhât dé phán cOng dáng vién chInh thi'c giip 
dã ngzthi vào Dáng". Vic b sung ni dung nay nhm tao  diêu kin kt nap 
Dàng nhüng noni chua cO t chüc dáng, dàng viên, dc bit là i các khu cong 
nghip, doanh nghip ngoài khu virc Nba nithc. 

- V kt np lai ngui vào Dâng, b sung ni dung: "dáng vien dâ bj dua ra 
khOi Dáng do vi phm chInh sách dan s và k hoach boa gia dInh thI thirc hin 
theo quy djnh cüa Ban BI thu" vào Tit b, Diem 3.5.1 và bien t.p li nhu sau: 
"It nhát là 36 tháng k tli' khi ra khOi Dáng ('riêng ngu'ài bf an hlnh sy' ye ti it 
nghiêm trQng thI phái sau 60 tháng ké tit khi dwcrc xoá an tIch, dáng viên dâ bj 
dita ra khOi Dáng do vi phgm chInh sách dan so và ke hogch hoá gia dInh thI 
thic hin theo quy djnh cia Ban BI thit". Vic bô sung ni dung nay d dng b 
vâi van bàn Trung uang dã ban hành v kt nap  ngui vi pham chInh sách dan 
s và k hoach boa gia dInh vào Dãng. 

- V phát the yâ quán 1 the dàng viên, quán 1 h& son dáng viên và thu tiic 
chuyên sinh hot dàng (Mic 6), b sung ni dung: "Di vi dáng viên ra nuóc 
ngoài cOng tác, lao dng, hçc t.p tü 12 tháng tth len, cp u' quán 1 h son dâng 
vien hithng dn b sung 1 ljch khi dãng viên y nizàc vào cu6i Dim 6.2.3 và 
bien tp lai  nhu sau: "Hang nám, các cap uj) chi dgo, kiérn tra vic b sung lj 
ljch dáng viên và quán l hO sd dáng viên. DOi vài dáng viên ra nithc ngoài 
cong tác, lao d5ng, hQc tp tlr 12 tháng trO' len, cap uj quán l, h so' dthng viên 
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hit&ng dJn bá sung lj ljch khi dáng viên v nithc". Quy djnh nay nh&m báo dam 
vic b sung 1 ljch dng viên phü hqp vâi thrc t. Vi theo quy djnh, tht ca h 
so cüa dáng viên là tài lieu mt cüa Dãng, phài dugc quân 1 & trong nithc nên 
vic b6 sung l 1ch hang näm cüa dáng viên dang a nu&c ngoài khó thirc hin. 

- V bu dai  biu dir dti hi dáng b cp trén (Miic 11), b sung cim tü: 
"Chi ducrc dà cü dai biu chInh thi.'rc cüa dai hôi d bu lam dai biu du dai hôi 
dãng b c.p trên" vào kh du cüa Dim 11.4.1. 

- V sinh hoat  djnh k cüa dáng b co s&, chi b (Miic 20), b sung 
Khoán 20.4: "Vic thi dim sinh boat  trijc tuyn & mt s dàng b, chi b dc 
thu hoc trong hoàn cãnh dc bit theo hix&ng dn cüa Ban BI thi". Vic b 
sung nay d phü hçp v&i tInh hInh thirc t cüa các chi b dông dáng viên, tInh 
chat dc thü, dja bàn boat  dng rng và diêu kin phông, chông djch bnh... 

- V dáng doàn, ban can sir dâng (Miic 31), si'ra di ni dung tr "h9p djnh 
kS' 3 tháng 1 1.n "thành "hQp djnh k' 1 tháng 1 1n" t?i  Diem 3 1.1.3. Vic süa 
di nay d dáp t'rng yêu cu, nhim viii cong tác lânh dao,  chi  dao  cüa dáng doàn, 
ban can sir dãng trong tInh hInh mài. 

VI- QUY D!NH yE CONG TAC KIEM TRA, GL&M SAT VA Kc  LUJLT 
CUA BANG 

Ban Chp hành Trung ucing Dáng nhn djnh: Quy djnh s 30-QD/TW, 
ngày 26/7/20 16 cUa Ban Chip hãnh Trung uong Dáng khoá XII (Quy djnh s 30) 
dã barn sat, cij th boa Diu 1 Dãng, bào dam tInh k thüa các quy djnh trizóc 
day cüa Trung irong Va CO bàn phü hqp. Qua thirc hin Quy djnh s 30, k 1ut, 
k' cuong trong Dàng dugc sit cht han, có tác diing cành báo, cánh tinh, ran 
de, phông ngüa sai pham di v&i t chüc dàng và can b, dãng viên, gop phan 
quan tr9ng vào cong tác xay dirng, chinh dn Dàng, thrc hin thang igi Nghj 
quy& Dai  hi XII cüa Dàng. Tuy nhiên, trong qua trInh thirc hin, Quy djnh 
s 30 có mt s dim bt cp, vlz&ng mc, han  ch nhu mt s ni dung con 
thiu, chua bao quát ht nhItng v.n d m&i phát sinh; khi áp dicing cOn lung t(ing, 
vu&ng mc trong trin khai thirc hin; có ni dung chua thQt sir rO dn dn each 
hiu, each vtn diing khác nhau. 

Nham tip tic di m&i manh  me, nâng cao cht h.rcng, hiu hrc, hiu qua 
cOng tác lãnh dao,  chi  dao  và t chirc th1rc hin cong tác kim tra, giám sat và 
k' 1ut cüa Dáng; xác djnh rô thm quyn chi dao  cüa u ban kim tra cp trên 
di vói cp u, t chüc dàng, ur ban kim tra cp du&i trong thirc hin nhim 
vii kim tra, giám sat cüa Dáng; cái tien, dôi m&i phuong pháp, quy trInh, k 
nãng cOng tác kim tra, giám sat, k' 1ut cua Dàng; khc phic nhüng khó 
khãn, vu&ng mc trong thirc hin. Ban Chp hành Trung uong Dâng thng 
nht ban hành Quy djnh m&i v cOng tác kim tra, giám sat và kS'  1ut cüa 
Dãng thay th Quy djnh s 30. 
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Nguyen tc vic ban hành Quy djnh mri là barn sat và ci,i th hoá các ni 
dung v kim tra, giám sat, k lugtt dàng cüa Diêu l Dãng, Van kin Dai  hi XIII 
cüa Dàng; k thira Quy djnh s 30, cp nht chü tnrong, quan diem, nguyen täc 
cüa Dáng trong các quy djnh, kt 1un cüa Trung wing, B ChInh trj, Ban BI 
this, Ban Chi do Trung uong v phông, chng tham nhüng; bô sung nhing ni 
dung mài ma qua thirc tin thin thây dã rO, thrc hin có hiu qua; hxçic bô 
nhüng ni dung không con phü hçip; két câu lai  bô ciic cho khoa hçc. 

Quy djnh mài có mt s dim mdci sau: 

- B ciic duçic kt cu bang các chucing, diu, khoán theo chüc näng, 
nhim vii cña cap ui', u' ban kiém tra và các ni dung ye cong tác kiêm tra, 
giám sat, k 1ut cüa Dàng cho khoa h9c, d tra ciru, dê nhó, dê thrc hin, 
không bj chông chéo (Quy djnh mcci có 7 chucing, 36 diêu, quy djnh the ttrng 
linh v11c, tüng ni dung - Quy djnh so 30 cO tinh chat hung dan trng diêu ti 
Chuang VII và Chucmg VIII cüa Diu l Dáng, không có chuang, diêu). 

- Ten gi di tr "Quy djnh thi hành Chucmg VII và Chucmg VIII Diu l 
Dáng v cong tác kiêm tra, giám sat, k' lut cüa Dáng" thành "Quy djnh ye 
cong tác kiêm tra, giám sat, k' lut cüa Dàng". 

- Sap xp thng nhat, hçip l các ni dung, nhu: Co di ti.rcmg diu chinh, 
nguyen tc hot dng, giãi thIch ni ham các khái nim, tü ngU có tInh phô biên 
duçic dê cp trong kiêm tra, giám sat và k lut cüa Dáng (trrnc day nm 
nhiêu diu, khoãn, mvc  khác nhau trong Quy djnh sO 30). 

- Mt s ni dung mi b sung, süa di, nhu: Quy djnh vic "khóng dup'c 
th dicing thiêt bj ghi am, ghi hlnh, thu phát song khi lam vic vO'i chi the kiém 
tra, giám sat" nhãm phông ngi'.ra vic dôi tuçmg kiêm tra ghi am, ghi hInh li các 
ni dung clang trong qua trInh kiêm tra, chisa duçic phép cOng khai vi m%ic dIch 
xau, bào dam giü bI mt danh tInh nguôri to cáo; tang trách nhim, thâm quyên 
cho cap u' "Ldnh dgo, chi dgo kiêm tra, giám sat tO chz'c dáng, dáng viên chap 
hành chInh sách, pháp lut cüa Nhà nzthc", vic "giái quyét tO cáo dói vài các 
trwàng hctp can b5 ye hiru bj tO cáo trong th&i gian dang dtrcing chü'c"; tang 
thâm quyên cho u ban kiêm tra các cap "Chi dgo cap ui', tO chüc clang, u ban 
kiêm tra cap dithi ye cOng tác kiêm tra, giám sat, k' 1ut cüa Dáng" (Quy 
djnh so 30 chi có hisàng dan, kiêm tra); tang ni dung giám sat cüa u ban kiêm 
tra các cap ye "Tu' tu'O'ng chInh trj và thy'c hiçn trách nhiçm nêu gztoiig theo các 
quy dfnh  cia Dáng", "viêc Ice khai tài san cia can bó, cOng chic, viên chi'c"; 
thâm quyên trong phOng, chông tham nhüng "kiêm tra, xt'r l ki th&i, nghiêm minh 
các tO chic dáng, dáng viên cO dáu hiu vi phc?m trong các vy viéc, vy an thuc 
din Ban Chi dgo ye phOng, chóng tham nhüng theo dôi, chi dgo"...,• bô sung, 
nguyen tAc k lut, giái quyt dan M cáo (có cã dcm nc danh), phm vi giãi quyt 
khiêu nai;... 

Quy djnh mâi cOn thay th, b sung mt s tir, ciim tü cho phü hap yyj các 
quy djnh mi cüa Dáng. 
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VII- Ban Chp hành Trung uong Dáng tan thành T trinh cüa B ChInh trj 
ye Co CâU to chirc b may Nhà nuâc và phuo'ng an gici thiu b sung nhân sir 
dam nhiêm mt so chüc danh lãnh 40 CO quan Nhà nithc khoá XV, nhim k 
2021 - 2026. Dông thôi, giao cho B ChInh trj nghiên thu két qua ghi phiu 
giâi thiu cüa Trung uong tai  Hi nghj Trung izong 2 và 3 khoá XIII, chInh thüc 
gii thiu nhân s1,r các chüc danh lãnh dao  các co quan nhà nu&c khoá XV, 
nhim k' 2021 - 2026 dé Quôc hi bâu hoc phê chuân theo quy djnh. 

VIII- Ban Chp hành Trung uong Dãng dâ bu b sung hal US'  viên U5' ban 
Kim tra Trung ucrng khoá XIII là dng chI Pham Di'rc Tin, Viii tnring V%i Dja 
phuong II, Co quan US'  ban Kiêm tra Trung i.xang và dong chI Nguyen Van 
Quyet, Vi tru&ng Vii Dja phuong V, Co quan US'  ban Kiêm tra Trung uong. 

IX- YE XEM XET, THI HANH K LU1T CAN BQ 

Ban Chap hành Trung uong Dàng quyt djnh thi hành kS' lutt dng chI Vu 
Huy Hoàng, nguyen US'  viên Trung uo'ng Dáng b&ng hInh thüc khai tth ra khOi 
Dàng; thi hành k5r lut dong chI Trãri Van Nam, US'  viên Trung uang Dáng, BI 
thu Tinh uS', Tnràng Doàn dai  biêu Quoc hi khoá XIV tinh Blnh Duong bang 
hlnh thüc cách chtrc tht cá các chüc vi trong Dâng các nhim k5' 2010 - 2015, 
2015 -2020, 2020 -2025. 

X- Ban Chp hành Trung uang Dãng dã cho S' kin, thông qua Báo cáo 
nhung cong vic quan tr9ng B ChInh trj dã giái quyt tir sau Hi nghj Trung 
ucmg 2 dn Hi nghj Trung uo'ng 3 và các nhim vii tr9ng tam ti's Hi nghj 
Trung uong 3 dn Hi nghj Trung ucmg 4. 

Ban Chip hành Trung ucing Dàng kêu gci toàn Dãng, toàn dan, toàn quân 
doàn kt, thng nht S' chI và hành dng, n hrc ph.n d.0 vuçt qua mçi khó khàn, 
thách thüc, tip tiic trin khai dng b, quyt 1it các bin pháp phông, chng 
djch Covid- 19 di dôi vri phát trin kinh t - xa hi, báo dam quc phông, an ninh, 
phn du hoàn thành k hoch phát trin kinh t - xã hi näm 2021, gop phn 
thirc hin thng Igi Nghj quyt Dti hi dai  biu toàn quc ln thu XIII cüa Dáng. 
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