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- Các dng chI U viên Ban ch.p hành Dàng b Tap  doàn 

- Các dng chI Lãnh do T.p doàn 
- Các Ban tham mu'u gi1p vic Dàng üy Tap  doàn 
- Cong doàn Du khI Vit Nam, Hi Cim Chin binh, Doàn 

Thanh niên Tp doàn 
- Các Dàng b, Chi b trVc  thuc Tap dioàn. 

Ban Thumg vu Dàng Uy Tp doàn gi:ri tOi dông chI các tài 1iu sau: 

1. Nghi quyt s 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 càa Ban chp hành Trung 

ung Dàng khóa XIII v tip 1itc xay dirng va hoàn thin Nhà nuóc pháp quyn 

xã hôi chü nghia Viêt Nam trong giai doan mói (van bàn sao 1iic 69-SL/DUK 

ngày 28/11/2022 cüa Dâng üy KEi) 

2. Nghj quyt s 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 cüa Bô ChInh tr v phát 

trin kinh t-xã hôi va bào dam quc phông, an ninh vüng dng bang Song 

Hng dn nàm 2030, tm nhIn dn nàm 2045 (van bàn sao içic 70-SL/DUK 
rigày 28/11/2022 cña Dâng üy Khôi) 

3. Kt luan  s 45-KLITW ngày 17/11/2022 cüa Ban chp hành Trung 

uang Dâng khóa XIII v djnh huO'ng Quy hoch tng th quc gia thai k' 202 1-

203 0, tm nhIn dn nàm 2050 (van bàn sao 1ic 71-SLIDUK ngày 28/11/2022 

cUa Dàng iy Khi) 

4. Nghj quyt s 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 cüa Bô ChInh tn v tip 

tiic dy manh cong nghiêp boa, hiên dai hóa dt nurc dn nàm 2030, tam nhIn 

dn näm 2045 (van bàn sao 1ic 72-SL/DUK ngày 28/11/2022 cUa Bang üy 
Khi) 

5. Chi thj sé 19-CT/TW ngày 18/11/2022 cüa Ban BI thu v vic t chirc 

Tt Qu Mao flàm 2023 (van bàn sao 1Tc 73-SL/DUK ngày 28/11/2022 cia 

Bang ày Khi). 
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D nghj các dng chI nghiên c(ru, quán trit ni dung tti các van ban và 
chi do trin khai, t chiirc thuc hiên phñ hop vi Dàng be/Dan vj. 

Trân tr9ng./. 

Noi nhân: 
- Nhu trên, 
- Thithng trrc E)UTf) (de b/cáo), 
- BCH, Ban Lãnh do TD (e-copy), 
- HDTV, TUD Tp doán, 
- CácBanxâydimgDâng, 
- Doàn the CT-XH, 
- Chi/Dàng b trrc thuc, 
- Lisu VPDU. 
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Sô'và ks 
I- TINH HiNH 

NGH! QUYET 

HOI NGHI LAN THIIJ SAU 
CHAP HANH TRUNG CiNG DANG KHOA xiii 

p tic xây thyng và hoàn thin Nhà ntr&c pháp quyên 
A hi chü nghia Vit Nam trong giai doin mó'i 

~7/ /  

SANG VY TAP DAN DAli KHI QUOC DIA VIET 

BAN CHAP HANH TRIJNG IY(ING BANG CQNG SAN VI1T NAM 

S 27-NQ/TW
Ha N5i, ngày 09 tháng 11 nám 2022 

Qua han 35 nàm cti mi và han 30 näm thirc hin Cuo'ng linh xây dipig 

dt rnrâc trong thai kr qua dO len chü nghia xã hOi  (Cro'ng linh nàm 1991, b 

sung, phát trin näm 2011), cong cuOc  xây d%rng Nhà nuóc pháp quyn xã hOi 
chü nghia Viêt Nam càa Nhan dan, do Nhân dan, vi Nhân dan duó'i sr lành d.o 

0 0 - .-' 0 - A P P A cua Dang da dt dixc nhung thanh tiru rat quan tr9ng. Nhmn thuc, ly 1un ye 
Nhà rnthc pháp quyn xä hOi  chU nghia ViOt Nam ngày càng thng nh.t, d.y dü 
và sâu sc han. H th&ig pháp 1ut dà dixçrc hoàn thin mOt  buâc Co ban; vai trô 
ci'ia pháp 1ut và vic.thrc thi pháp 1ut dugc chü trong trong t chüc, hot dng 
cUa Nba nithc và xã hOi.  Co ch phân cOng, phti hcip và kim soát giUa các co 

quan nha nuac trong thc hiçn cac quyen 1p phap, hanh phap, tu phap ngay 
0 - P A A 0 P 0 P cang ro hcm va -Co chuyen bien tich crc. Bc may nba nucic tiing bucc trnh gn, 

hoat dng hiu hrc, hiu qua. T chi'rc và ho?t dng cña Quc hOi  có nhiêu diii 

mâi, chit lucmg duçic nâng cao. Hoit dOng cüa Chfnh phü chü dng, tIch circ, 

t.p trung han vào quãn 1, diu hành vi mô, tháo go' rào can, phic vi, h trçi 
phát trin. Cái cách hành chInh, cài cách tu pháp có bi.ràc dOt  phá trên mOt  séi 
linh virc. T chirc bO may cüa toà an nhân dan, viOn kim sat nhân dan, co quan 

diu trà, co' quan thi hành an, co' quan b trçr tu pháp tip ti1c duç'c kiOn toàn, 

chat luqng ho.t ding duçic nâng len. Quyn con nguôi, quyn cong dan theo 
Hin djnh  tip tuc duo'c cu th hoá bkg pháp 1ut va thrc hin t& han trên thpc 

tá; dan chü trirc tip va dan chü di din duqc tang cithng. Ho?t dng cüa Mt 
tr.n T qu6c Vit Nam và các t chüc chinh tn, - xã hOi  timg bu&c duçxc di 
mri. Mo hmnh Nhà nithc pháp quyn xã hOi  chü nghia Vit Nam khOng ngfrng 
duqc hoàn thin, vn hành theo Co ch "Dàng länh dto, Nhà nithc quân 1, Nhân 
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dan lam chü", gop phn quan trpng vào nh[tng thành tçru to lón, có ' nghia ljch 
sü cña sir nghip di mcvi, xây di.rng và báo v 'I qu6c. 

Tuy nhien, cong cuc xây drng Nhà rnthc pháp quyn xã hi chi'i nghTa 
Vit Nam vn con nhftng h.n ch, bt cap, có m.t chtra dáp üng yêu cu phát 
trin, quán l' và báo v dt rnr&c trong tInh hinh mài. Mt s v.n d l 1un và 
thirc tin chua dirçc 1un giãi mt cách dy tin, thuyt phiic; t chüc b may nhà 
nithc, h th6ng pháp lut cOn mOt  s bt c.p, chua dáp irng yêu cu thirc tin. 
Quyn lc nhà nuâc chi.ra duqc kirn soat hiu qua, cc ch kim soát quyn 1c 
chua hoan thiçn; vai tro giam sat cua Mat tr?n To quoc Vit Nam, cac to chuc 
chinh trj - xã hi và Nhan dan chtra duçic phat huy manh  me; thCrc chp hnh  
pháp 1ut cüa mtt bO phn can b, cong chIrc, clang viên và Nhãn dan chi.ra 

A , , A A A A A nghiem; ca che bao dam quyen lam chu cua Nhan dan, quyen con nglrrn, quyen 
A A • 7 cong dan co m?t  chua duçc phat huy day du; cai cach hanh chinh, cai cach tu 

A X phap chua clap img yeu cau phat trien dat nucic... 

Nguyen nhân cüa nhüng hn ch& bt cp nêu trên chñ yu là do: Viec xây 
drng Nhà nuóc pháp quyn xà hi chü nghTa Viet Nam là vn d ló'n, phüc tap, 
lâu dài; cong tác tng kát thirc tin, nghiên ci'm, hoàn thien l' lun chua duqc 
quan tam dung muc; quyet tam chmh tn, cong tac lanh dao,  chi  dao  cua mçt SO 

A , A r • A , A A 

cap uy, to chuc dang, chinh quyen trong thc hiçn cac chu tmong, nliiçm viii ye 
xây dmg, hoàn thien  Nhà nuó'c pháp quyn xã hi chà nghia Viet Nam chua 
tucing xnng vói yeu cAu d.t ra. 

II- QUAN DIEM 

1. Kiên djnh, vn dimg và phát trin sang tao  chü nghia Mac - Lenin, tu 
tuO'ng H ChI Minh; kien djnh mic tiêu dc 1p dan tic và chü nghia xà hi; 
kiên djnh duvng lidi mói Va báo darn sirinh dao,  cm quyn cüa Dãng. 
Nam vung va xu lytot cac mm quan hç 1cm giva Dang lanh dao,  Nha nuac quan 

va Nhan dan lam chü; gita nhà nuóc, th truO'ng và xã hi; gitta thirc hành 
d chU xã hi chü nghia và tang cu&ng pháp ch, bào dam k ciro'ng xã hi. 
Tip t11c xây dirng và hoàn thien Nhà nu&c pháp quyn xã hi chü nghia Viet 
Nam cüa Nhan dan, do Nhân dan, vi Nhan dan di.râi sir lãnh do cüa Dãng là 
nhim vi trçng tam cüa di mOi h thng chInh trj; luôn phãi dtt trong ting th 
cong tác xay dijng, chinh d6n Dãng và h thng chInh trj trong sach,  vftng 
manh; phát huy süc manh dai tioàn kt toàn dan tc, huy dng sir vào cuc 
cüa cà h thng chInh trj v&i quyt tam cao, n 1c lón, hành dng quyt liet, 
kiên tn, hiu qua; thrc hien  thng igi sr nghip xây dirng và bào ye T quc, vi 
mic tieu dan giau, nixac manh,  dan chu, cong bang, van minh. 
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2. Thixc hin nhi.t quán nguyen tc i.t eá quyn lçrc nhà nuóc thuc v 
Nhan dan, phat huy quyen lam chu cua Nhan dan trong Nha nuoc phap quyen 

A 9 A A A F A A 

xa h91 chu nghia Viçt Nam; quyen 1c nha nuoc la thong nhat, co s phan cong 
rành mach,  phi hqp chit ch, kim soát hiu qua gia CC co quan nhà nu&c 

trong vic thrc hin các quyn lap pháp, hành pháp, tu pháp duó'i sr giám sat 
cüa Nhân dan. 

9 A F A F F A 

3. Bao dam thuqng ton Hien phap va phap luat. Nha nuoc phap quyen xa 
hôi chü nghTa Viêt Nam t chüc và hoat dng theo Hin pháp và pháp luat,  quãn 
l' xa hi bang Hi&i pháp và pháp luat,  dng th?i coi trong giáo diic, nâng cao 
dao drc xà hOi  chü nghia; th ch hoá kjp thai, d.y dü và t chüc thrc hin hiu 
qua chü tniang, dung 1i cüa Dâng; 1.y con nguô'i là trung tam, mic tiêu, chü 
th va dng lçrepliát Lrin cliit nu&c; Nhà niràc tOn tryng, báo darn, bào v quyn 
con ngi.rol, quyen cong dan. 

F V F 9 F A 1 9. 9 

4. Barn sat thrc tien dat nuoc va xu the phat tnen cua tho'i dai,  ke thua 
nhttng thành ttru dà dat  dugc, tip thu có ch911 icc kinh nghim quc t phü hqp 
roi Vit Nam; kt hcip sue rnanh  dan tc viii sirc rnanh  thai  dai, si..'rc rnanhciuc 

gia voi sue manh  quoc te; bao darn cao nhat lçn ich quoc gia - dan tc, bao vç 
vüng chác dc lip, chü quyên, thông nhât và toàn yen lành thô, an ninh quôc 
gia, chê d xä hi chü nghia. 

'7 A A A • A A • A • V A V I • F 5. Bao dam tong the, dong bç, hen thong giva doi mm 1ap  phap, cai each 
hành chmnh, cãi each tu pháp; kt hqp hài hoà gita k thi'ra, n djnh vai di méd, 
phát trin; tin hành khn truong, nghiêm minh, nh.t quail, co trçng tarn, trong 
diem va 19 truth, bixac di vung chac. Nhung van de thrc tien doi hoi, da ro, 

F S 9 V F P. '7 • A duçic thrc tien chung minh la dung, co S%i thong nhat cao thi kien quyet th%rc 
hin; nhUng vn d. chua rö, con nhiu kin khãc nhauthI tip tic nghiên 
ciru, tong két thrc tiên, thrc hin thI diem khi co quan có thâm quyên cho phép; 

I - fl A '7 '9 • A V • A nhung chu truong cia thirc hiçn, nhung khong phu hqp thi nghien cuu dieu 
chinh, süa di kjp thai. 

III- MUC TIEU, TRQNG TAM 

1. Mitc tiêu 

1.1. Mtc tiêu tJng quát 

Hoàn thin Nhà nuâc phá.p quyn xà hQi chü nghia Vit Nam cUa Nhân 
dan, do Nhân. dan, vi Nhãn dan, do Dâng Cong  san Vit Nam 1nh dao; có he 

A F A '7 • A • A • A F Fl thong phap 1ut hoan thiçn, dime thuc hiçn nghiem minh, nhat quail; thuong ton 
Hin pháp và pháp luat,  ton tr9ng, bào dam, bào v hiu qua quyn con ngithi, 
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quyn cong dan; quyn lrc nhà nu&c là thng nht, &rçlc phân cong rành mich, 
pMi hçip cht ch, kim soát hiu qua; nn hành chinh, tu pháp chuyôn nghip, 
pháp quyn, hin dti; b may nhà nithc tinh gun, trong sich, hoat dng hiu lirc, 
hiu qua; dôi ngü can b, cong chirc, viên chlrc có dü phm cht, nàng lirc, thc 
sr chuyên nghip, hem chinh; quail trj quc gia hin dai,  hiu qua; dáp 1mg yêu 
cu phát trin d.t ni.rOc nhanh, bn vUng, tth thành nuóc phát triên, có thu nhp 
cao theo djnh huàng xà hi chü nghia vào näm 2045. 

1.2. Muc tiêu cii thit1n nâm 2030 

- Hoàn thin co bàn các ca ch bào darn quyn lam chà ci:ia Nhân dan, 
7 7 7 A X • A A A A A bao dam va bao vç quyen con ngucn, quyen cong dan. Thuqng ton Hien phap va 

pháp lu.t tth thành chun mrc 1mg XT ciia mci ch th trong x hi. H thng 
phap lutdân chü, cong bAng, nhan d?.o,  dAy âü, dng b, thng nhAt, kjp thô'i, 
kha thi, cong khai, minh  bach, on dmh, de tiep can, m dung cho doi mm sang 
tao, phát trin bn vUng và co ch t chlrc thtrc hin pháp lust nghiêm minh, 
nhât quán. Hoàn thin co chê phãn công, phôi hçip, hem soát giia các cc quan 
nhà nincc trong vic th%rc hin các quyn l.p pháp, hành pháp, tu pháp, báo dam 
quyn l%rc nha nuó'c là thng nhAt, dirqc kim soát hiu qua. 

- Tip t%ic di mói t chlrc và nâng cao chAt lucng hoat  dng cüa Quc 
hi; bào dam Quc hithirc sir là co' quan dai  biu cao nhAt cüa Nhân dan, co' 
quan quyn lrc nhà nithc cao nhAt, nâng cao hiêu qua thirc hin chlrc nng, 
nhim vii theo quy djnh cia Hin pháp. 

- Hoàn thành cc ban vic xây drng nn hành chInh nba rnrâc phiic vii 
Nhân dan, dan chñ, pháp quyn, chuyên nghiêp, hin dai,  trong  sach,  vUng 
mnh, cong khai, rninh bach;  bào dam ChInh phü là co quan hành chInh nhà 

A P A 7 A A 

nuoc cao nhat, thirc hiçn quyen hanh phap, co quan chap hanh cua Quoc hi; 
A A A P • 7 fl phan cap, phan quyen hy'p ly giva Trung uo'ng va dia phi.wng; Co ban hoan thiçn 

to chüc b may chinh quyên dja phi.ro'ng. 

7 • A A P A 'A • A - Hoan thanh co' ban vic xay dmg nen tir phap chuyen nghip, hiçn di, 
A • A • A P A A 7 cong bang, nghiem mmh, hem chmh, phing sr To quoc, phiic vi Nhan dan, bao 
A A P 7 A A • A A A 7 A A A • 9 v cong ly, bao vç quyen con ngum, quyen cong dan, bao vç che d xa hçn chu 

nghTa, bäo ye lri ich cüa NIià nuâc, quyn và lçii Ich hqp pháp, chInh dáng cüa 
t chi'rc, cá nhân. 

- T chlrc b may nhà nithc co bàn tinh gçn, hoat dng hiu lc, hiu qua; 
di ngü can bO,  cong chlrc, viên chüc có dü phm chAt, nàng lirc, chuyên 
nghip, hem chInh, chI cong, vô ttr. 
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2. 1'rçng taut 

- Roan thin h thng pháp lut và ca ch t chüc thc hin pháp 1ut 
nghiêm mmli, nht quán; bâo dam thuqng ton Hin pháp và pháp lu.t; nâng cao 
chat krqng nguon nhan 1rc phap luat. 

- Hoàn thin co ch kim soát quyn 1irc nhà nithc, dLy manh  phông, 
ch6ng tham nhüng, tiêu ci.rc; tip tçic d.y m.nh câi cách hành chinh, thng cuông 
phân cp, phân quyn, lam rO chüc nàng, nhim vi, quyn han  cüa các t chirc, 

cá nhân trong b may nhà nuâc di dôi vó'i nãng cao näng lirc thrc thi; xây drng 
t chüc b may nhà nuâc tinh gçn, hoat dng hiu lirc, hiu qua. 

- Dy manh  cái cách tu pháp, bão dam tInh dOe 1p cña toà an theo thm 
quyn xét xr, th.m phán, hOi  th.m xét xü dOc  1p và chi tuân theo pháp lust. 

IV- NHIM VL.J vA GIAI iiA 

1. Dy minh tuyén truyn, ph bin, giáo dttc, nâng cao nhn thirc ye 
Nhà nuIrc pháp quyn xâ hi chü nghia Vit Nam 

- Tang cixg tng kt thc tin, nghiên elm, xây drng và hoàn thin h 
thông l lun ye Nhà nu6c pháp quyên xã hOi  chü nghia Vit Nam. Thông nhât 
nhn thlrc v các d.c trtxng cüa Nhanithc phap quyn xä hi chü nghTa Vit 
Nam, do la: Nha nuoc phap quyen xa hçi chu nghia Viçt Nam do Dang Cçng 
san Vit Nam lãnh dao;  Nba nuóc cüa Nhan dan, do Nhân dan, vi Nhân dan; 

A A A A A A 9 A quyen con ngucn, quyen cong dan duçic cong nhn, ton trçng, bao dam, bao vç 
theo Hin pháp va pháp 1ut; Nha rnthc duçc t chlrc Va hot dng theo Hin 
phap va phap luat, quan ly xa h9i bang Hien phap. va phap luat; quyen hrc nha 

P 9 P A A 9 A - 9 • A P nuoc la thong nhat, Co SiI phan cong ranh mach,  phoi hçp chat che va kiem soat 
A 9 P 9 p A P A A P 9 

hiçu qua gum cac Co quan nha nuoc trong thrc hiçn cac quyen lap phap, hanh 
f P A A P A A 9 A A A , A phap, tu phap; hç thong phap luat  dan chu, cong bang, than dao,  day du, dong 

A . .9 • , • A • A • A • A A 

b9, thong that, lqp thcn, kha thi, cong khai, mmli bach,  on  dinh,  de tiep can, 
• A .9 A P A A 9 'I P. A duoc thixc hiçn nghiem mmli va that quail; dQc 1p cua toa an theo tham quyen 

xét xlr, th.m phán, hOi  thâm xét xü dOc  1.p và chi tuân theo pháp lu.t; ton 
.9 9 • A P A P . .9 P A .9 A • tr9ng va bao dam thirc hiçn cac dieu uoc quoc te ma nuoc C9ng hoa xa hçn chu 

nghia Vit Nam là thiT1h  viên, bão dam cao nht lqi Ich quôc gia - dan tOc  trên 
9 F A .9 .9 • . A .' .9 A co' so cac nguyen .tac co ban cua Hien chuong Lien hçp quoc va luat  phap 

quôc té. 

- Dy math  tuyên truyn, ph bin, giáo diic nâng cao nhn thlrc cho can 
b, dãng viên và Nhân dan v Hin pháp và. pháp 1u.t, v Nba nithc pháp quyn 
xã hOi  chü nghia Vit Nam và yêu câu, thim vii tiêp tçic xây dirng, hoàn thin 
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Nhà nithc pháp quyn xA hOi  chü nghTa Vit Nam trong giai do?n  mói. Quán 
trit sâu sc viec xây drng và hoàn thin Nhà nuóe pháp quyn xã hci chü nghia 
Vit Nam là nhim vi 1r9ng tam cüa di mâi h thng chinh tn; chxçic tin hãnh 
dng bO vói thrc hin dan chü xã hi chü nghia và phát trin kinh t thj tnthng 
dnh huâng xã hi chü nghra. 

2. Bão dam quyn lam chñ cüa Nhân dan, thurçng ton Hin pháp Va 
pháp 1ut, ton trçng, bão dam và bão v quyn con ngirô'i, quyn cong dan 

A A ? 9 A r A 9 A A A - The che hoa day du va thrc hin dung dan, hiçu qua ci che Nhan dan 
• A A 9 A 9 A A 9 A A 9 thrc hiçn quyen 1rc nha nuoc bang dan chu tri,rc tiep, dan chu dai  din, nhat la 

A 9 9 A A A • A 9 A F 9 A F dan chu a ca so. Tong ket vic th%rc hiçn va nghien cuu hoan thin cac quy dnh 

pháp 1ut theo hiróng phát huy t6t hon các hmnh thüc dan chü tnic tip cüa Nhiin 
dan; có cor ch bão dam thirc hin quyn cüa Nhân dan tham gia tháo lun và 

A . A - , A A hen ngh vrn co quan nha nuoc ye cac van de cua Co so, d!a  phuang va ca 
nuóc; cong khai, minh bach  trong vic tip nh.n, xi:r 1', giâi quyt, phãn hi 
kin, kin nghj, phãn ánh, khiu n.i, t cáo cCia Nhân dan. Di mâi ca ch bu 
cfr d 1ra ch9n thrçrc nhfrng ngithi xl'rng dáng dai  din cho Nhân dan; nghien cIru 
vic bó phi&i bu cCr cüa cOng dan Vit Nam dang ânuóc ngoài, lam ro nhCtng 
trucmg hçip khong thrqc bau Cu. Phat huy dan chu di doi van tang cuong phap 
ch, d cao dao  drc xà hi và trách nhim cong dn, giEt vttng k lut, k 
cuong, d.0 tranh hen quyt vói nhüng biu hiên dan chü c%Ic cloan, dan chü 
hmnh thüc; xü l' nghiêm mci hành vi 1i dnng dan chü d xâm phm lçi Ich cüa 
Nha rnróc, quyn, lGi Ich hçp pháp cña t chüc, cá nhân, xâm pham an ninh 
quc gia, trt tsr, an toàn xã hi. 

- Xây dirng ' thi.rc và 1i sng thugng ton Hin pháp và pháp lut trong h 
thng chInE trj và toàn xã hi; dua ni dung phü hçTp v Hin pháp và Nhà nuâc 
pháp quyn xã hi chü nghia Vit Nam vào chuong trInh dào tao,  bi duoiig cüa 
h théng giáo diic quc dan. Nang cao thirc trách nhim, näng 1irc cüa can b, 
dàng viên, Cong chüc, viên chirc trong thc thi Hin pháp, pháp 1ut. Cii th hoá 
và xay dimg co ch d các chii th thirc hin dy dü quyn và trách nhim bào v 
Hin pháp. 

- Tip tinc th ch hoá, cin th hoá kjp thM, dy dñ quan dim, chü truo'ng 
cüa Dáng và quy djnh cüa Hin pháp v quyn con ngithi, quyn và nghia vçi Co 

bàn cüa Cong dan; ni lust hoá các diu uic quc t v quyn con nguôi ma 
Vit Nam dâ tham gia; xác djnh rO trách nhim cüa Ca quan nhà nuâc trong vic 
ton trng, báo dam, bão v quyn con ngnthi, quyn cong dan. Thirc hin t& 
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nguyen tc cong dan di.rc lam t.t cà nhüng gi pháp lu.t khOng cam; quyn cong 
dan không tách thi nghia. vi cong dan, vic thrc hin quyn con ngithi, quyn 
cong dan không dugc xâm pham lqi Ich quc gia - dan tc, quyn và lçii Ich hqp 
pháp cüa t chixc, cá nhân. 

. A • A * A t A • A t . A 

3. Tiep tic hoan thiçn h thong phap 1ut va co' che to chure thic hiçn 
pháp 1ut nghiém minh, hiu qua, bão dam yêu cu phát triên dt nro'c 
nhanh và bn vUng 

- Xây dmg h th6ng pháp luat dan chu'i, cong bang, than dao,  dy âü, kjp 

thi, dng b, thng nMt, Cong khai, minh bach,  n djnh, khà thi, d tip c.n, 
dñ khà näng diu chinh cá.c quan h xA hOi,  ly quyn và lçi Ich hcp pháp, chinh 
dláng cüa nguYi dan, to chirc, doa  iili  nghip lain trung tam, thác dy di inc'i 

sang tao.  Tp trung hoàn thin h thng pháp lu.t tr011 tt cà các linh virc, tháo 
g kjp thi khó khän, vuó'ng mc, khoi day, phát huy mi tiêm nàng Va nguôn 
lirc, tao  dng 1rc mó'i cho phát trin nhanh và bn vung  cüa dt nuOc. Nh.t là: 

• A P A A P A P A P P 'A A 

Hoan thiçn phap lut ye to chuc, hoat d9ng cua b9 may nha nuo'c va h thong 
chunh tn; phát huy dan chü, bào dam, bào v quyn con ngithi, quyn Cong dan; 
th ch kinh t thj trithng djnh huóiig xã hi chü nghTa, mi quan h gifta Nhà 
rnthc, thj tru?mg va xà hi; phát trin giáo d1ic - dào tao,  khoa h9c Va cong ngh; 
phát trik ngun nhân lyc, thu hut, tr9ng ding than tài; van boa, thông tin, 
truyn thOng, th thao, y t, an sinh xã hi, bào v môi trumg, thIch uing vó'i 
bin dè,i khI h.u; phát trin kinh t xanh, kinh t s, kinh t tun hoàn; tu pháp, 
quoc phong, an nmh quoc gla, trat  tir, an toan xa h91; doi ngoi va h9l nhp 
quôc té. 

- Tip tic di mri, hoàn thin quy trInh xây dirng pháp lut, bào dam 

chuyên nghip, khoa hpc, kjp thai, khã thi, hiu qua. Quy djnh rO hxn quy trInh 
xây dirng chfnh sách, phân djnh rO quy trInh 1p pháp và quy trinh xây dirng van 

bàn dithi 1ut. Phát huy tInh näng dng, sang tao,  tIch circ, vai trô, trách nhim 

cüa các chü th, dc bit là Chinh phü trong quy trinh 1.p pháp. Phát huy vai trô 
cüa Mt trn T quc Vit Nam, các t chirc chInh trj - xä hi và Nhân dan, 

chuyen gia, nhàkhoa hpc tham gia xây dig pháp lu.t. bàn thin cc ch phàn 
biçn xa h9l, giai trmh va tiep thu y hen cua Nhan dan doi vcn di,r thao van ban 
quy pham pháp 1ut. Báo. dam dng b, kjp thai trong xây dmg chInh sách, 
pháp lust  giüa Quéc hi vói ChInh phñ, giUa các b, gita Trung ucng và dja 
phuung. Da dng hoá ngun pháp luat,  d cao và coi tr9ng dao  1u.t, dcm giàn 
boa, giã.m tang n.c, thai hInh van bàn trong h thng van bàn quy phtm pháp 
luât. Xác diinh dung, rô các co quan có tham quyn ban hành van bàn quy phm 
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pháp 1ut, hn ch dn mire. thp nht sir ding hinh thirc'. phñp inh d ban hành 
quy phm pháp 1ut; lut hoá dn mire. tM da nh(ng v.n d quan tr9ng cüa dat 

nuâc thuc thm.quyn quyt djnh cUa Quc hi. Thng cithng xây drng các dto 
1ut có ni dung ci th, hiu lrc trirc tip; khc phic tInh trng lut thiu tInh n 
djnh, chm ban hành vn b5n quy djnh chi tit, huóiig dn thi hành. Tang cithng 

.f F 9 F 9 F A P V A hem tra, giam sat, xix ly van ban quy phm phap lu?.t  trai phap luat;  siet chat icy 
1ut, k)' cirong, d cao trách nhim, nht là trách nhiêm ngu&i dung du, kiên 
quyt chng tiêu c%rc, "lvi Ich nhóm" trong Cong tác xây dirng pháp lut. 

- Tip 1ie &i rnói cOng tác ph bin, giáo dic p1iáp 1ut. Xây dçrng mng 

lithi, nâng cao näng lirc cira h th6ng djc.h vi pháp 19, trçl giiip pháp 19' và h trçr 
pháp 19' d6 ngithi dan và doanh nghip d tip cn pháp 1ut. fMi mói co ch thi 

hành pháp 1u.t, g.n kt ch.t chè gifra xây drng pháp luat vóiT thirc hin pháp 
luât, bâodãm phap luât duqc thc hin cong bng, nghiêm minh, nht quán,kp 
thoi, hieu 1çrc, hiçu qua. Xac dinh  ro trach nhiçm cua to chuc, ca nhan, nhat la 
trách nhiêm cüa ngu?ri ding du trong t chic thi hành pháp 1ut. Hoàn thin 
các quy djnh v giâi thich pháp lut. Tang cithng giám sat, kim tra,, thanh tra, 
phát hién và xi 19' nghiêm minh, kjp th&i cac hành vi vi phm pháp 1u.t; tang 
cithng thi hanh phap 1ut trong các lTnh virc quan trQng lien quandnicri Ich 
thiet yeu cuangum dan; hoan thiçn co che tiep nhn, xu ly lqp thcn, hieu qua 
kin nghj, phãn ánh cira nguii dan, doanh nghip. 

- Phát trin ngun nhan hrc pháp lust, hin dai  hoá phirong thirc, phuoig 
A A F A 9 P • A F A 9 A 9 A tiçn xay dmg phap luat  va to chuc thirc hiçn phap luat.  Cung co, kiçn toan to 

chic pháp ch& t chic lam cong tác pháp lut; nâng cao nàng 1irc, trInh d, bn 

linh chinh trj ci:ia di ngü can bO,  cong chirc lam cong tác xây dirng và thi hành 

pháp lu.t. Phát trinkhoa h9c pháp 19, nâng cao cht lucing các cor s& nghiên 

elm và dào tao  pháp 1ut. Co co ch thIch hçrp bào dam và thng cuông ngun lic 

dàu tu, dii mài co ch phân b, sir dung hiu qua kinh phi xây drng và thi hành 

pháp luât. 

4. Tip tic di mói t chu'c và nâng cao chat hrç'ng hot dng cüa 
Quôc hôi 

- Tip tiic xay d1rng Quc hi thrc sr là co quan dai  biu cao nhât cira 
Nhân dan, dlai  din cho 9' chI, nguyen vQng cüa Nhân dan, là co quan quyôn lirc 
nha nu6c cao nh.t; phát huy tInh dan chir, pháp quyn, hin dai,  chuyên nghip, 
khoa hoc, cong khai, minh bach,  hiu lc, hiu qua trong t chic và hoat dng, 
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bào dam Quc hOi  thirc hin t6t chi.c nng 1p pháp, quyt dtnh  cãc vn d quan 

tr9ng cüa dt rnrâc, giám sat t6i cao dti v&i hot dng cüa Nba nithc. 

- cao vai trO trung tam cüa dai  bi&i Quc hi; nâng cao chit luqng, 
hiu qua ho.t dIng, bào dam tiêu chun, cor cu dai  biu Quc hi; tang hçp 1' 

s krcing dai  biki Quc hi chuyên trách, giám s luqng dai  biu cong tác a cac 
cci quan hành pháp, tu pháp. Gn trách nhim cüa ctti biu Quc hi v&i don vj 
bu cü Va ci tn; di m&i manh  me  nOi  dung, hmnh thIrc tip xc cr tn ccia dsai 
bieu Quoc hçi; hoan thien cci che giam sat cua cu tn va cor che, phucing thirc, 
tiêu chI dánh giá di vai dai  biu Qu6c hi; bâo dam các diu kiin d dai  bik 
Quc hi thirc hin tat vai trO trung tam cüa mInh. 

- 'l'ip tçte di rnai U chrc, hoii dng ctla Quc hOi  tlieo huthig nghien 
ciiru tang hçp 1 s k' h9p cüa Quac hi; kin toàn t chrc, nâng cao hiu qua 
hoat dng cila U ban Thuông vi Quac hi d thirc hin t& chirc nàng, thim 
vii do Hin pháp quy djnh; d cao vj tn, vai trO, kin toàn t chüc, nang cao 
näng 1irc hoat  dng cüa Hi dông dan tc, các ban cüa Quôc hOi,  các cc quan 

A 9 9 A A V 9 9 A V thuc Uy ban Thucmg vi Quoc hQi theo huang ranh  mach,  chu dung, trach 
nhim, chuyên sâu, nhay ben; hoàn thin thiat ch Tang Thu k Quac hi, Ban 
Thu k Quac hi; xây dirng Quac hi din tir. 

- Tip ti1c dai rnâi can bàn, nâng cao cht hrqng, hiu qua hoat  dng 1p 
phap, bao dam quan tr quoc gia bang Hien phap va phap luat, dap ung yeu cau 

A A h91 nhp quoc te. 

- Tip tic nghiên cfru d xác djnh rö horn pham vi, dai tixcmg, phucmg 
pháp, hInh thIrc giám sat tai cao cüa Quac hi phit hqp thirc tin; nâng cao cht 
hrçing hoat dng chat van, giâi trInh, giám sat van ban quy pham phá.p 1ut, chi'i 
trong viêc theo dOi, xem xét, diôn dac vic thc hin các kin nghj sau giárn sat; 
thirc hin nghiêm vic 1.y phiu tIn nhim cüa Quac hi. 

V . x 9 P P 9 - Doi mm quy trmh quyet dnh ye ngan sach nha nuorc bao dam thirc chat, 
A P P P • A A A V 9 A A 9 di doi von giam sat viec thrc hiçn ngan sach, tung buoc thay the vic ban hanh 

các ngh quyt b&ng các dao  1ut v tài cbfnh, ngân sách. 

5. Tiêp titc thic hin tot thiêt chê Chü tjch nic theo Hiên pháp 

Nhn th'irc dáng, dÀy dU, sâu s&c v vi tn, quyn han,  nhim vii cüa Chü 
tjch nurc vài vai trO là nguyen thU quac gia. Tip tic nghin ci'ru lam rO horn 
nhim vii, quyn han  ciXa ChU tjch nuac trong vai trô thang lTnh các 1rc lucing 
vu trang, ChU tjch Hi dang quac phông và an nirth, trong hoat dng dai nôi, dai 
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ngoi, trong m6i quan h v6i Quc hi, Chmnh phi, toà an nhân dan, vin Kiêm 
sat nhãn dan theo quy djnh ctta Hin pháp. 

6. Tip tiic di mn t chwc vâ hoit dng cüa Chinh phü, chmnh quyn 
dja phirmg; xây dijng nn hành chInh nhà nithc phjc vi Nhân dan, chuyên 
nghip, pháp quyn, hiên di, hiu li1rc, hiu qua 

A A P P - Tiep tiic doi mcn to chuc va hoat  dçng cua Chinh phu, chinh quyen da 
phuung theo huóng tinh gçn, hoat ctng hiu l%rc, hiu qua; t chirc các b, các 
co quan chuyên mon da ngành, da linh vrc; giám hqp l s luqng các b, co 
quan ngang b vñ co quan chuyên mOn thuc u ban nhân dan cp tinh, cp 
huyn. Tang euông vai trô, nâng cao trách n1iim cila b truóng vó'i tu cách 
thành vien Chmnh phñ trong quán l' vi mO và xây drng chinh sách. Thçtc hin 
nguyen t&c mt vic chi giao cho mt Co quan chil trI, chju trách nhim chmnh, 
các cor quan có lien quan phi hqp th1rc hin; tirng btthc xoá bO co ch phi hqp 
lien ngành, gn vâi vic xácctjnh rO trách nhim cüa nguô'i dirng du. Phát huy 
day du v tn, vai tro cua Chinh phu Ia co' quan hanh chinh nha nuoc cao nhat, 
thirc hin quyn hành pháp, là ccc quan ch,p hnh cila Quc hôi; d cao tinh chil 
dng, sang tao,  tp trung vào quãn 1' vi rnô, xay dirng chinh sách, pháp lust, 
chMn lime, quy hoach, ké hoach, cong c%1 kiêm tra, giám sat, báo dam tinh thông 
nht, thông suM, k lu@, k cuoug, hiu lc, hiu qua cüa nn hành chinh quc 
gia. Di miii quãn trj qu6c gia theo hu&ig hiên dai, hiu lirc, hiu qua, tp trung 
quàn l phát trin; báo dam thucmg ton Hin pháp và pháp lu.t, nâng cao tfnh 
minh bach,  trách nhim giài trInh và sir tham gia cüa ngithi dan. 

- Xác djnh rö và thc hiên dy dü vi trI, vai trô, thm quyn, trách nhim 
cüa Chinh phil trong xây dirng pháp lut, nâng cao nàng lic phãn img chinh 
sách; bào dam chü dng tham gia, phM hop chit chë, tang cuô'ng kiêm soát cUa 
Chinh phü dM vói nn hành chinh quic gia và vic thic hin quyn 1p pháp. 

- Xây dimg nn hành chInh ph%lc vi Nhan dan, dan chü, pháp quyên, 
chuyên nghip, hin dai, khoa hoc, trong sach, cong khai, minh bach, tao mOi 
thxèng thun lçii cho ngui dan, doanh nghip. Tip tçic dy manh  cãi each hành 

chinh, trçng tam là nâng cao cht luçmg dOi ngü can b, cOng chirc, viên chi'rc 
vi ba trti ct chInh: T chirc b may; cong vii, cong chüc; hh chmnh din tr 
và chuyn di sêi. Don giãn hoá thu tc hành chInh, c&t bö các thu t1ic không cn 

A A 'A A • A ) thiet, gay phien ha cho ngxo'i dan va doanh nghicp, can tro canh  tranh thnh  
V A 9 • A A A • A . V manh; ap di.ng hiçu qua dch vi cong trrc tuyen; xay dmg nen kmh te so, chinh 

phü s& xã hi s. Tip tçtc câi cách, nâng cao hiu qua quãn l tài chinh công, 
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chat lizqng djch vt công; s&p xp 1.i các dan vj si nghi4p cong ip theo hithng 

tinh gun, báo dam chat luçmg, hot dng hiu qua. 

- Hoàn thin t chircchfnh quyn dja phuang phii hgp vài cac dja ban do 

th4, nông thôn, mien mu, hai dao, dun v hanh chmh - kmh te dac  biçt; giam cap 

chfnh quyn phii hçp i mt s dja phuang; xây drng mO hinh quán trj chinh 
quyn dja phtrang phü hqp vói tüng dja bàn, gn vài yêu cu phát trin các 

yang, khu kinh té. 

- Tip titc sp xp các dun vj hành chInh cp huyn, cp xà; nghiên ciru 

thi dim s.p xp dun vj hành chfnh c.p tinh phi hçp vó'i quy ho.ch tng th cac 

dun vi hanh chinh cua quoc gia va tung d!a  phuang; xay drng ca che, the che, 

chInh sách dàc thu thüc dy phát trin vmg, lien kt vüng dü manh,  dáp irng yêu 

cu phát trin kinh t - xä hOi,  bào dam quc phông, an nirih cüa dt nu&c. 

- Dy manh  phân c.p, phân quyn khoa hçc, hçip l, di dôi viii nâng cao 

trách nhim, gn vxi bào dam ngun lrc, näng 1rc thirc hin pháp lu.t cho các 

dja phucing và các b; tang cuông kim tra, giám sat; bão dam quàn l thng 

nht cüa Chmnh phi, phát huy vai ttô chü dng, sang t.o, tir chju trách n1iim 

cña tirng dja phiro'ng và các bO.  Xác djnh rô trách nhim giUa Chmnh phü vci các 

b; giüa cácb vrinhau; gitia Chinh phü, các b vâi chInh quyn dja phuang; 

khac phic tnçt de tmh trng chong cheo chirc nang, nhiçm vi, quyen han;  phan 

dijnh rO trách nhim giüa Ca nhân và tp th, d cao vai trô, trách nhim cá nhan, 

nht là nguvi drng d.0 trong các cu quan hành chInh nhà nuóc. 

A P • A • A • A A A A 

- Tap trung phat tnen toan diçn va nang cao chat lugng nguon nhan l%rc 
S P P 

dáp irng yêu cau cña nen hành chInh quOc gia; cài each manh  me chê d cong 

vu, cOng chirc; hoàn thin h thng tiêu chuân chirc danh, v tn vic lam, tiêu 

chun nghip vii, tiêu chI dánh giá can b, cong chirc, viên chüc dira trên kt 

qua thirc hin nhim vii duçc giao bang san phâm ci the và sr hài lông cÜa 

ngthi dan, doanh nghip. 

7. Xây dipig nn tir pháp chuyêu nghip, hin di, cong bang, nghiêm 
minh, Hem chmnh, phtng sir T quc, phiic vi Nhân dan 

- Hoàn thiên chinh sách, pháp lu.t lien quan dn tu pháp, bào dam ton 
S A S A A A S • A S 

trçng va bao vç quyen con nglxo!i, quyen cong dan. Hoan thiçn co che phong 
ngàa, ngän chän, xii l mçi hành vi can thip trái pháp lut vào hoat dng ti.r 
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pháp; báo dam tinh ctc l.p  cüa toà an theo thm quyn xét xü, th.m phán, hi 
thm xét xü dc 1.p và chi tuân theo pháp 1ut. 

A

-Xây dirng ch djnh t ti1ng tupháp 1.yxét xir là trung tam, tranh ting1à 
dçt pha; bao dam to tiing tu phap dan chu, cong bang, van mmh, phap quyen, 
hin dai,  nghiêm minh, d tip cn, báo dam và bào v quyn con ngithi, quyén 
cong dan. Ap dung hiêu qua thu tic M tiing ti.i pháp tht g911; kt hqp các phtro'ng 
thüc phi t ti1ng tu pháp voi các phiwng thüc t tiing tu pháp. Di m6i Va nâng 
cao hiu qua cci ch Nhân dan tham gia xét xü tai  toà an. Tng kt thirc tin, 
nghiên ci"ru hoan tbin quy djnh pháp 1ut v kh&i kin vii an dan sir trong 
trithng hçrp chü th cac quyn dan sr là nhóm d bj tn thuong hoc tni&ng hqp 
liOn quan dn iqi Ich cong nhung không có ngui dirng ra khri kin. 

-Hoàn thin Ca ch d khc phic tmnh trng quan h giUa các c.p toà an là 
quan hç hanh ehmh, bao dam dcc lap giva cac cap xet xu va dc lap cua tham 
phán, hi thm khi xét xà. Phân dinh rô nhiêm vu xét xü sa th,m, xét xir phi1c 
thm, xét lai ban an, quyt dinh theo thu tic giám dc .thm, tái thrn; xây dirng 
toà an din ttr. Xác dinh  th.m quyn cüa toà an d thrc hin dy dCi, dung dn 
quyn tii pháp; m rng th.m quyn cüaloà an trong xét xü các vi pham hành 
chInh, quyt djnh mOt  s6 vn d lien quan dn quyn con nguè'i, quyn cong 
dan. Nghien cu 1mrO thm quyn hOi  dng xét xü khñ t vii an ti phiên toà, 
nMng trtthng hçip toà an thu thp chrng Cu trong hoat dng xét xir. 

- Hoàn thiên th ch d viên kim sat than dan thrc hin t& chüc nãng 
thirc hành quyn cOng t và kirn sat hoat  dng tu pháp; hoàn thin co ch tang 
cuè'ng trách nliiém cong t trong hoat dng diu tra, tang cuô'ng kiêm soát ben 
trong vic thirc hành quyn cong t, kim sat hoat  dng xét xü phà hçip v&i 
nguyen t.c thm phán, hi thm xét xcr dc 1p và chi tuân theo pháp 1ut. 

, , . x • t A - Tiep tue ra soat, dlieu chinh, hoan thien chtrc nang, nhiçm Vigi, to chuc b9 
may cua co quan diu tra va các Co quan duçc giao nhim vi tin hành mit s 

A 1 A • A A hoat dung theu tra theo huong tmh, gun, chuyen nghicp, chat luqng, hiçu 1c, 
A P A A • I A , A hiçu qua, dap irng yeu cau, nhiem vi duqc giao va gop phan bao dam quyen con 

ngiri, quyn cong dan déi v6i ngithi bj giü, bj bit, tam  giü,  tam  giam theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. Nghiên ciru hoàn thin co ch Co quan diu tra kin ng 
xem xét, giãi quyt tnrô'ng hqp các lênh, quyt djnh t ting cüa co quan diu tra 
bj vin kim sat hu bO hoc không phê chun không phu hçp vói quy djnh cüa 
pháp lust. 
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- Tip tçic di moi t chCrc va hott dtng cüa h thSng Co quan thi hành an. 

bàn thin cci ch thi hãnh an hinh sr theo hung nãng cao hon nih hiu qua 

cong tác quail 1 giáo diic, câi to pham nhân, quàn 1, giám sat, giáo dicngithi 
chap hành an hmnh sr ti cong dông; bào dam và bão v tot han quyên con 

ngithi, quyn cong dan di vói ngithi chp hrnh an theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

Hoàn thin co ch nâng cao ch.t luqng, hiu qua thi hành an dan sir, hành chinh 
theo hi.ràng tht ng.n thii gian, giãm thiki chi phi. Nâng cao hiu qua phôi hçip 

gita các ca quan trong thi hành an hInh sr, dan sir và hành chinh; thirc hin xã 

hi hoá mt s hot dng thi hành an dan sir vài Co ch bão dam và 1 trmnh 

phi hqp. 

- Hoân thin th ch v 1ut sir và hành ngh 1ut sir, bão dam d lust sir 
thc hin tt quyn, nghTa vi, trách nhim theo quy djnh cüa pháp lutt. Nang 

cao hiêu lirc, hiu qua quail i nhà nuoc và trách nhim tir quàn cüa t chIrc xã 
A . A V • A I A 'I A 

hcn - nghe nghiçp doi vol luat sir, tang ciiang ky luat, ky cucmg trong hoat  dl9ng 

hành ngh luat sir. Tang cuông cong tác dào tao, bi diröng, xây dimg và phát 

then dci ngu luat Sir co ban lmh chmh trl vlrng yang, do &rc nghe nghiep trong 
sang, am hiu pháp 1ut, giói v k nng hãnh ngh và-ngoi ngt, dáp 1mg yêu 
c.0 câi cách tir pháp va hOi nhp quc t. Cüng c hi 1ut gia các cp, nâng cao 

vai trô, trách nhim cüa thành vien hOi  1ut gia trong thirc hin nhim vi dung 

quy dnh pháp 1ut. 

- Tip tic hoàn thin co ch huy dtng ngun lirc d xà hi hoá và phát 
trin các linh visc cong chlrng, hoà giâi, tr9ng tài, thüa phát lai, 

giám djnh tu 
pháp; xay drng di ngü hành ngh cong chlrng, hoà giái, trçng tài, thüa phát 1i, 
giárn dinhtir  pháp dü v s hrçmg và bào darn cht iuqng, ho.t dng chuyen 
nghiep, tuan thu phap 1ut va chuan mirc do due nghe nghip, dap img tot nhu 
câu cña xã hôi. 

- Nâng cao vai trô, tthh chuyên nghip và cht luqng trçi giüp pháp 1, 
nh.t là trong ho.t dng t tiing tu pháp; hin di hoá, tang cu&ng 1mg diing cong 
ngh thông tin trong h thng trclgiüp pháp 1'; mO' rng di tucmg duqe trV giáp 
phap ly phu hqp vrn dieu kiçn cua dat nuo'c. 

- Phát trin nhan 1irc tu pháp dli s luç'ng, bâo dam chat luqng, có co câu 

hqp 1. Nâng cao chit lucmg dào to nhân lrc tu pháp; rà soát, s.p xp hçip 1 

cac co sO' dào t.o dr nhân 1ut. Xác djnh rô h tiêu chun v chuyên mOn nghip 

vi, bàn linh chInh trj, ph.m ch.t do dIre, trách nhim nghe nghip, kin thirc 
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A A A • A A • • P A phap luat,  kinh te, xa hoi va kinh nghiem thrc tien doi vm ttxng chuc dnnh, nhan 

1rc tu pháp. M rung nguin, c1y mrnh  thirc hin eu cli thi 1uyii d b nhirn 
P p p. p A n ,. A cac chuc danh tu phap. Doi mm chinh sach, che dQ tien lucmg, thai h?n  bo 

nhim và ca ch bào dam d ctOi ngü can b tu pháp yen tam cong tác, hem 

chinh, Cong tarn, chuyên nghiêp, dáp üng yeu cu nhim vi trong tInh hInh  mâi, 
p p .7 

nhât là dôi vOi di ngü thâm phán. 

8. Hoàn thin cr ch kim soát quyn ltyc nhà nirc; dy mnh phông, 

chng tham nhung, tiêu circ 

.' .A A . p - 
- IJoan thiçn co' che thc thi. quyen lirc nha ni.rac, xac ctpih ro han vai tro, 

P p - • P. • A• A • A v! tii, chuc nang, nhiçm vii, quyen han  ci the cua moi cci quan va moi quan hç 

giüa cac cci quan nha ni.thc trong thrc hin cac quyn l.p pháp, hành pháp, tti 
P 7 9 A 9 P S A P A , - phap; bao dam quyen liic nha nuoc la thong nhat, co S%i phan cong ranh mach, 

phi hçip ch.t ch va tang curng kim soát quyn lirc ben trong mi cci quan và 

gifta các cci quan nha rnthc, giuia Trung uong va dja phi.ro'ng, gifta các c.p chInh 
S P 5 

quyên dja phucing và giUa các cci quan trong cl'ing mt cap chinh quyên. Quy 

dnh rö han thm quyn, trách iThim cüa cci quan hành pháp trong kim soát 

cac cci quan thrc hin quyn l.p pháp, quyn tu pháp; cüa cci quan tu pháp trong 
I S S S 

kiêm soát các cci quan thirc hin quyên hành pháp, quyên l.p pháp. M9i quyên 
• • A . A , • A P 

1?c phai thrc kiem soat chat che bang cci che, phai dugc rang bu9c bang trach 

nhim, quyn hrc dn dâu trách nhiêm dn do, quyn 1çrc càng cao trách nhim  
S P . 7 p P 'A 5 7 P 

cang 1cm; 1?.m  ding, lçii diring quyen hrc phai b! truy culi trach nhiçm va xi.r ly. 
p ,. A -, n , n 

Kiem soat quyen l%rc gan vm siet chat ky luat, ky ctrang trong hoat  d9ng cua 

Nhà nuóc và can bt, Cong chrc, viên chirc. 

- Kt hçrp ch?.t chê, hiu qua các co ch kiêrn tra, giám sat, kim soát 

quyn Iirc nhà nuOrc cña Dãng, Nhà nithc và Nhan dan; thirc hin d.y dü nguyen 

tc t.p trung dan chü, trách nhim giài trInh, cong khai, mirth bach  trong trng 

cci quan nhà nu6c. Tip tiic di mói, nâng cao hiu qua hoat  dng cüa các cci 

quan kim tra dàng, cci quan tham muu, gi1p vic cüa Dàng, cci quan thanh tra, 
I P P •7 S 

kiêm toán nha rnthc. Hoàn thin cci ché dê Nhân dan trçrc tiêp kiêm soát quyên 

lire nh rnró'c.; bao dam qnyn tip c.n thông tin, quyn kin nghj, phàn ánh, 
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khiu ni,  t cáo và các quyn khác cüa cong dan theo quy djnh cüa Hin pháp 

va pháp 1ut. Phát huy han nfta vai trô cia M.t trn T quc Vit Nam, các to 

chirc ch{nh tn - xã 1ôi, doàn th và CC cci quan báo chi trong giám sat, kim 

soát quyên 1irc nhà rnthc. 

- Kiên quyt, kiên tn d.0 tranh, ngän chn, ct.y 1ài tham nhüng, tiêu circ. 

Nghiên ciru thnh 1p các thit ch mói v kim soát quyn hrc, phàng, chng 

tham nhüng, tiêu cuc; ban barth các quy djnh v kim soát quyn 1irc d phông, 

chng tham nhüng, tiêu circ trong Cong tác thanh tra, kim tra, kim toán, diu 

Ira, truy to, xét xir, thi hành an; trong cong tác xây dimg pháp luât và quãn 1', sr 

dig tài chIuh, tài san cong. HInh thành. cor ch phông ngra chat chë dé khong 

th tham nhflng, tiêu crc; phát hin, xü 1' kp thè'i, nghiêm minh các hành vi 

tham nhüng, tiêu circ d không dam tham nhüng, tiêu circ; day mtnh cái each 

chinh sách tin luong, nâng cao dôi sng cüa can b, cong chirc, viên chrc; xây 

dg van hoá hem chInh, tit kim d không can, không mun tham nhing, 

tiêu circ. 

9.Täng ctrô'ng, chü dng hi nhp quc t dáp irng yêu câu xây dipig, 

hoan thiçn Nha ntryc phap quyen xa hoi chu nghia Viçt Nam, xay drng va 
9 •' 

bão v To quôc trong tInh bhih mó'i 

p p , p p 

- Tiêp tue hoàn thin co' chê d chü dng, tIch circ hi nhp quôc tê toãn 
A A A A • A A A V A • A • • diçn, sau r9ng, thçrc chat, hiu qua, thirc hiçn that quan duang loi doi ngoi dQC 

1.p, tir chü, hoà bInh, hüu nghj, hgp the và phát trin; bào darn cao nht igi Ich 

quc gia - dan ttc trén Ca sO' các nguyen tc co' ban cüa Hin chuong Lien hçip 

quôc và pháp luât quôc tê; gi ving dôc l.p, chü quyén, thông nhât và toàn vn 

1nh th& an ninh quéc gia, ch d xa hOi chü nghia. Chü dng tham gia, dóng 

gop vào vic xay dmg, djnh hinh cac th ch da phuong và trt tier quc t, khu 

vxc. Hoan thiçn phap 1ut dieu chrnh moi quan hç gnra phap 1ut Viçt Nam va 

pháp 1ut quc t; giái quyt hiu qua các xung dt v thm quyn và pháp 1u.t 

giüa Viêt Nam và các quc gia khác, báo dam t& các qüyn và lqi Ich hçrp pháp, 

chinh dáng cüa cá nhân, t chüc, co' quan nhà nithc Vit Nam. Hoàn thin Co 
A A I P A P • A • A A che va nang cao nang lrc cua cac Ca quan, to chire Co lien quan, thrc hiçn day 

, , A .X , A A . •-. .-. , A du, hl9u qua cac cam ket, dieu uac quoc te ma Viet Nam da ky ket ho.c tham gia. 
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- Nâng cao hiu qua, chat hiqng dao tao nhan 1c hqp tác pháp 1ut quôc 

t; xây dirng ca ch thüc dy sr tham gia và hin din cüa chuyên gia pháp 1ut 

Vit Nam trong các thit ch pháp 1ut quct; hoàn thin c eh pháp 1 v 

bào h, bâo v quyn, lçci ich hcp pháp, chinh dáng cüa cong dan, pháp than 

Vit Nam r nuâc ngoài. 

- Tang cixO'ng cong tác thông tin di ngoi v chü tri.rcmg, dithng 1i cüa 

Dãng, chmnh sách, pháp 1ut cüa Nhà nrnc, nhUng thãnh tçru trong xây d1rng, 

hoàn thin Nhà ni.ró'c pháp quyn xã hi chünghTa, phát trin kinh t - xã hi, 

bao dam va bao vç quyen con ngurn, quyen cong dan cua Viçt Nam. 

10. Tang cffông si lAnh do cüa Bang, phát huy vai trô cüa Mt trn 

T quôc Vit Nam và Nhân dan trong xây drng, hoàn thin Nhà nir&c pháp 

quyên xã hi chü nghia Viêt Nam 

- Tip tiic di mi phucing thüc lãnh dao  cüa Bang, bào dam sir lành dao 

toàn din, thng. nht cüa Bang, phát huy trách nhim, tinh thu dng, sang tao 

và hiu 1rc, hiu qua trong quãn 1, diu hànhcüa Nhà nithc. Tip tiic di môi, 

nâng cao chit luçmg xay dirng, ban hành và t churc thirc hin nghj quyt cüa 

Bang. Tang cu?mg lãnh dao xay dirng t chüc b may, xay dirng di ngü can bO, 

cong chirc các c.p do phrn chit, nàng 1irc và uy tIn, dáp urng yêu câu, nhim vi 

xây drng va hoàn thin Nhà nuo'c pháp quyn xà hi chà nghia Vit Nam. Phát 

huy vai trô nOu gucing cOa can bô, dãng vien, nh.t là nguài dirng du. Chü tr9ng 

lành dao  di mOi, nâng cao chat krqng 1p pháp, cài each hành chinh và cài each 

ti.r pháp. Tip tiic cii th hoá phumig thirc lành dao  cOa Bang thông qua vic ban 

hành, si'ra dIi, b sung các quy ch, quy djnh, quy trInh cii th, cong khai dê can 

b, dàng vien và •Nhân dan bitt, giám sat viêc thçrc hin. Tang cuông kiêm tra, 

giám sat viêc cu th hoá, th ch hoá va t chi'rc thirc hin các chü trucmg, 

di.thng 1i cOa Bang; kh&c ph%ic triêt d tInh trang thrc hin khOng dy dCi, 

không nghiêm, khOng hiu qua. 

, , •. •,.. - Tiep tue cu the hoa, the che hoa, hoan thiçn, thirc hiçn tot ca che Dang 

lânh dao, IV7th nithc quán 1)5, Nhán dan lam chü" và phiiung châm "dan bié't, 

dcn bàn, dan lam, dan kiém tra, dan giám sat, dan th hithng". Mi chi:i trtxong, 



9i4QTW27 17 

dtthng 1i ciia Dáng, chInh sách, pháp luit ccia Nhà niiOe du vi lçii ich và haiih 

phk cña Nhãn dan; phát buy dy dii quyn lam cliii, tinh tIch circ, sang tao  ciia 

Nhân dan. bàn thin c ch d phát huy vai trô cilia Nhân dan tham gia xây 

drng Dàng và h thng chinh tn trong sach,  v&ng m?nh, cáo quy djnh ci th d 

tang cu?ing va bão dam Dãng gn bó mt thit vó'i Nhân dAn, phiic vii Nhân dan, 

chju sr giám sat ciia Nhân dan, chju trách n1iim tnthc Nhãn dan v nhttng 

quyt djnh cilia mInh; báo dam cáo t chiic dáng và dng viên hoat dng trong 

khuôn kh Hin pháp và pháp 1ut, thirc sr gircing mu, di du trong vic tuân 

thu lien phap va phap 1ut. 

- Tip tuc di mói t chiic b may, c ch hoat  dng, phát huy dy dii, 

hiu qua vai trô cilia Mat trn T quc Vit Nam, các t chiic chInh trj - xä hOi, 

doàn th trong xay dirng, hoàn thin Nba nuác pháp quyn xã hi cliii nghia 

Vit Nam. Xây dimg và hoàn thin cci ch d Mt trn T quc Vit Nam và các 

t chi'rc chmnh tn - xä hi th%rc hin tt vai trô nông c& trong vic phát huy 

quyn lam chili cilia Nhân dan, giám sat, phán bin xã hOi,  tham gia xây drng 

Dang, Nha rnxcic, hem soat quyen 1irc nha nucc va phong, chong tham nhung, 

tiêu circ, gop phn. tang cuàng siic manh dai doàn kt toàn dan tc trong xay 

dirng va bao vç To quoc. 

V- TO CHtC THIJC 111W 

1. B ChInh tn ban hành K hoach thirc hin Ngh, quyt; lành dao, chi 

dao trin khai dng bO,  kjp thi, hiu qua, tao  chuyn bin mnh me trong nhan 

thiic, hành dông cilia câ h thng chInh trj và toàn xã hi v xây dirng, hoàn 

thin Nhà nithc pháp quyn xã hi chili nghia Vit Nam. 

2. Các tinh us', thành u, các ban dáng, ban can sir dáng, dãng doân, dAng 

tric thuc Trung ucing t chiic nghiên ciru, hc tsp,  quán trit, xây dirng 

chirong trInh, k hoach  và t chiic thirc hin Nghj quyt. 

3. Dãng dioàn Quc hôi, Ban can sir dáng Chfnh phii, Ban can six dáng 
Toa an nhan dan toi cao, Ban can sr dang Viçn Kiem sat nhan dan toi cao chi 
do rà soát silra di, b sung cáo van ban pháp 1ut có lien quan, bâo dam dng 
b, th&ig nht, tao  co sà pháp 1 thirc hien  nhim vii xây drng Nhà nithc pháp 

quyn xã hôi chili nghia Vit Nam và giãm sat vic thirc hin Nghj, quyt. 
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4. Mt trn T quc VitNarn Va CC th chüc chInh  trj - xã hi thngcixàng 
cong tac-giam sat, phan biçn xa h9i, day m?nh  vn d911g cac tang lop Nhan dan 
tIch circ tham gia xây drng Nba rnthc pháp quyn xã hQi chi nghia Vit Nam và 
giátn sat vic thirc hin Ng quyt. 

A V J' 5. Ban Tuyen giao Trung uong chu tn, phoi hop voi Ban NQI chinh Trung 
ucing gii.p Bô Chinh ti-i, Ban BI thu huthig dan, t chüc nghiên cim, h9c tap, 
quán trit, tuyên truyn, ph bin v Nghi quyt; chi dao  các co quan báo chf 
thng cithng tuyên truyM v Nha nuàc pháp quyn xã hi chü nghia Vit Nam 
và qua trInh thirc hin Nghj quyt. 

6. Ban Ni chinh Trung uong chU trI, phi hop vth các co quan lien quan 
thuông xuyen don dc, huo'ng dan, kirn tra, giám sat vic thirc hin Nghj 
quyet; dinh  icy so ket, tong ket, bao cao B Chinh tr!, Ban Bi thu. 

TIM BAN CHAP HANH TRUNG U(YNG 
TONGBI THU 

Dä k: Nguyn Phil Trong  

BANG T KIlO! 
DOANH NGHIP TRUNG If(ING 

* 

s6 69-SL/DTJK 

Ncyinhân:  
- Các dng chi Uy viên BCH DBK, 
-Cacban,dcinjDângñyKhôi, 
- Các ctng üy triic thuOc, 
-LuuVànthu. 

Ha Ni, ngây 28 tháng 11 näm 2022 
Saohic 

2 , .., .2 . 1k quan triØ, trien kizat, th(rc hien 
TIL BAN TBTSUNG VU 

VAN PHONG 

K : ')A: H NGR 
TRUNG IN 

Vu Dfrc Tü 



So 30-NQ/TW 

vêph 
UY TAP DOAN OAU KMI  

BAN CHAP HANH TRUNG hONG 
* 

NGII! QUYET 
CUABOCHThTHTRI 

t frin kinh t - xã hi và bão dam quc phông, an mnh 
gbng Song Hông dn nãm 2030, tam nhIn dn nám 2045 

DANG CQNG SAN VIT NAM 

Ha Ni, ngày 23 tháng 11 nám 2022 

A Sô  -4W  
DEN Ngày:J2LG'22 

Chuyê'n  iP  LJ 1-TIN] 
Sô'và k hiu 

KLNH 

Th%rc hin Nghj quyt s 54-NQ/TW ciia Bô Chfnh tn khoá IX và K& 
lun s6 13-KL/TW cüa BO ChInh frj khoá XI v phát trin kinh t - xà hi và 
bâo dam qu6c phông, an ninh viing dng bng Song Hong, các cp, các ngành, 
nht là các dja phixang trong vüng dã nhn thCrc ngày càng rô hcmv vai trà, vj 
ti-I, tarn quan trQng cüa vng; khai thác t6t cac tim näng, lçri th& tip tiic kh&ng 
dnh val tro la vung kmh te dçng lirc, dong gop quan trpng vao tang throng kinh 

A n A . , •A r , , .A , 
te cua ca nuoc. M9t so da phi.rong phat trien but pha, tro thanh diem sang cua 
v11ng và Ca nuâc. Kinh t ving tang truâng bInh quân giai doan  2005 - 2020 
dat 7,94%/nm, cao hcm mt'rc bInh quân Ca nithc; quy mô kinh t tng nhanh, 
nãm 2020 dt 2,37 trifu ti ding, chim 29,4% GDP cà nuàc; GRDP bmnh quân 

dau nglsol dat  103,6 triçu dong/nam, gap 1,3 lan bmh quan ca nixoc. Co cau kmh 
t chuyn djch tIch circ, khu virc cong nghifp - xây dirng và djch vii gi& vai trô 
trV cot. Thu hut dutii nithc ngoài thng manh.  Dôth phát trin nhanh, ti if do 

th1 hoa tren 41 /a. Chuong trmh xay drng nong thon mm dt thanh tru no' bat, 

99,2% s xã dat'chun  nOng thôn miii. Kinh t bin phát trin kha, dc bift 
thanh pho Hai Phong va tmh Quang Nmh dan tro thanh trung tam kmh te bien 

ion. Viing kinh tê tiçngdiêm Bäc Bf phát triên manh  me, di dâu trong thrc hifn 

các dot phá chin luoc va di mài mô hInh tang tru&ng Kt câu ha tng krnh 

te - xa hpi dugc tap  thing dau tii va phat then kha dong b9, hiçn di, nhat la h 
A ... A 

tang giao thong; phat huy tot vai tro cua cac hanh lang, vanh da, kmh te. Quan 
l, sir ding tài nguyen và bào vf môi truOng duqc chtt trQng; chü dng thIch 
urng vi bin diii khI hu. Van hoá - xã hfi duqc quan tam phát trin; các giá tn 
van hoá duqc bào tn và phát huy; quy mô, chit krqng giáodic- dao tao, 
duqc nang len ro rçt, dan dau ca nuoc. Nguon than 1irc co ban dap ung yeu cau 
ccta thj trueing lao dng, U If lao dng qua dào tao tang nhanh. Khoa h9c - cOng 
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nghê duqe üng ding m?nh  me. Di sng 4t chit, tinh th.n cUa Nhân dan duqe 
nâng len rô ret, ti l h( nghèo giám nhanh. Tr1 tir, antoàn xA hOi  duqc bão dam; 

quôc phông, an nhih duqc gict vCtng, báo v vUng chAc dc lap, chü quyên, toàn 
vçn lành th quc gia. Cong tác xây drng, chinh dn Dãng và h th6ng chinh tn 
duqc dy manh;  hiu lrc, hiu qua quân l' nha nuóc duçc nâng cao. 

Tuy nliiên, tang tnthng kinh t cüa yang chua tuang xirng vâi tirn nng, 
iqi th; chuyn djch ca cu các ngành kinh t can chm; các cija phuang phát 
trien khong dong deu, tang trucing phii thuçc nhieu vao von va lao dQng. Ca cau 
tli ngân sách a mt s dija phucrng chua bn vctng. Cong tác quy hoach con 
nhiM bt cp, nht là quy hoach do thj; tInh trang quy hoach "treo", d%r an "treo" 
cOn khá ph bin. H thing do thj phát trin chua hçip li', thi&i bn vrmg; phát 
trin nhà i xã hi chua dáp frng yêu cu; các khu cong nghip thiu lien kit, 
chua hinh thành duqc các ciim lien kt ngành. Du tu Cong cOn dan trài, hiu 
qua chua eao, mt s6 d%r an ch.m tin d, thua l. Quãn l dt dai, tài nguyen 
con nhieu han  che; o nhiern moi trlxclng ngay cang phixc tap, nhat la rnrcc thai, 
chat thai nguy hai.  Phát triên van hoá - xã hi nhiêu mt cOn bat cp; dão tao 
than iirc chit luqng cao chtra dáp üng yêu c&u phát tnin; cMt lucmg y co sâ, 
y t dir phOng yu, chua duqc chü tr9ng, tIrih trng qua tãi & các bnh vin 
tuyn cui ehua duqc kh&c phiic. Lien kt, hçip tác gira the dija phtro'ng trong 
viing chua chtt che, hiu qua thp. Nhim vi phát trin thành ph Nam Djnh 
thành do thj hat  nhân cUa tiu vüng Nam dng bang Song Hng và xây dmg 
Khu kinh t tng hqp Van Dn (Quàng Niiih) chua hoàn thãnh. An ninh chIrih 
tn, tnt tir, antoàn xã hi con tim n nhttng yu t phüc tap. Cong tác xây 
dirng, chinh don Dang va hç thong chinh tn, nang 1irc quan ly nha nuoc a m9t 
s dja phuong con han  ch. 

NMng han ch& yu kern trên chü yu là do: Nh.n thirc v vj trI, vai trO 
cüa ng và phát tnin yang chua dy dü; th ch, lien kt yang chum thrqc di 
mai. Thiu co ch, chinh sách gn kt giüa mic tiêuphát tnin cüa dja phuong 
vâi miic tiêu chung cña vl'lng. Cht hrqng quy hoach  ng và dja phuong trong 
yang thp, thiu lien kit; tmnh trng tu' tintrong diu chinh quy hoach din ra 
kha pho bien. Nguon hrc bo tn thxc hien  cac cong trmh, dr an co tinh lien ket 
yang gtp khó khàn. Phi hçip gitta cac b, ngành, dija phtTang có lüc, cO ncri 
chua lqp thai, thieu chat die, hiçu qua chua cao. Nang l%rc, trach nhiçm cua mQt 
bO phn can b cong chirc chua dáp ng yeu c.0 phát trin, chua phát huy d.y 
dü trác.h nhim ngu'&i di'rng dii i mt s ca quan, t chirc, dcm vj, dja phucing. 
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II- QUAN DIM, M1JC TIEU 

1. Quañ dim 

- Ving dng bang Song Hng là dja bàn chiM luqc dc bit quan trçng v 
chInh trj, kinh t, van boa, xà hi, rnôi trtthng, quc phông, an ninh và di ngoi 
cUa Ca ni.ràc; ncii luu gift nhiu giá trj van hoá, ljch sü dc sc cüa dan tc. Khai 
thác ti da tim nãng, lçii th vuçit tri d phát trin nhanh, bn vftng ving dng 
bng Song Hng thc sr là vüng dung 1rc phát trin hang du, có vai trô djnh 
hurng, dk dt qua trmnh ca cu 1i nn kinh t và chuyn di mô hinh tang 
truthig cüa dt nithc. 

Phát trin vüng phái phü hcip vâi chi&i luqc phát trMn kinh t - xà hi 
cua dat nucic, hç thong quy hoach quoc gia. Hoan thiçn the che, cci che, chmh 
sách thtc dy lien kt và phát trin vüng dü rnnh, thit thirc, hiu qua; thI dirn 
m9t so mo hinh, co che, chnih sach mm; tang cuong hen ket nçi vung, hen 
vüng; phát huy vai tro Va khai thác hiu qua các hành lang, vànhdaikinht& cixc 
tang truong, thing tam kmh te, hç thong do th de tao  dgt pha phat then vung. 

- Khai thác va phát huy các th rnanh cUa vñng v dja chInhtrj, dja kinh 
te, dieu kiçn tr nhien, cac gia trj van hoa, lch six; huy d9ng, phan bo va six diing 
hiu qua các ngun lrc, nht là dt dai, nhân hrc chat luqng cao; phát trin 
nhanh mng luâi dO thj vi kt cuha t.ng dng b, hin dai;  di du frong üng 
dung khoa hçc - cong nghç, doi mm sang tao,  phat trien kmh te so, xa hçi so; 
cái cách thu tic hành chInh, tao  môi trithng dutu kinh doanhthun lcri, thu hilt 
nguon lrc dau tu tu cac thanh phan kinh te de tap thing phat then cac nganh san 
xuât cong nghip, djch vi hin dai  và nông nghip Cong ngh cao, hCu cc', xanh, 
tun hoan, bào dam ctng bng Song Hng tr& thành yang phát trin hin dai, 
van mmh, smh thai dan dau ca nuc. 

, .x ,. , ,• , .z -, •n , 
-Phat tnen kmh te hai hoa vm phat then van hoa, thc hiçn tien bo va 

cong bang xã hi; bào dam bInh dang trong tiêp cn các djch vi xà hi cci bàn. 
Gift gIn, phát huy bàn s.c van hoá, giá trj ljch sil, nht là van boa dng b.ng 
Bc Bô. Phát trin h thng y t, giáo diic - dào tao  chit krqng cao, hin dai, 
tuong ducing vài các qu6c gia phát trin trong khu v%rc. Nâng cao d?i song v.t 
chit, tinh th.n và hanh  phüc cüa Nhân dan, bào dam an sinh xà hC,i,  thu hçp 
khoâng cách phát trin gitta nông thôn và thành thi. Chii trçng bào v môi 
trtthng, chü dng phông, ch6ng thiên tai va thich (mg vài bin d6i khi hu. 

- Kt hqp chit chê gifta phát trin kinh t - xã hi vâi bào dam quc 
phOng, an ninh. Nâng cao hiu qua. hoat  dng d6i ngoai va hi nhp quc t. 
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Tip tiic dy manh  xay dimg, chinh c1n Dáng và h thng chInh tn th%rc sir 
trong sch, vCtng mnh toàn din. Nâng cao nng lçrc lãi.ih dio, sue chin du 
cüa các c.p us', t chüc clang; hiu lrc, hiu qua quãn l cüa các cp chfnh 
quyn; dy mnh phân công, phi hqp và phân c.p, phân quyn gn vói kim 
tra, giám sat và kim soát quyn lirc, d.y manh  phông, chng tham nhüng, tiêu 
circ; tang ci.rông, phát huy sue manh  lthi  dai  doàn kt toàn dan. 

2. Muc tieu den nam 2030 
.7 .7 .7 .7 

Dông bang Song Hông là yang phát triên nhanh, ben vUng, eó co câu kinh 
t hçrp l, mang darn bàn sc van hoá dan tOe;  tp trung phát triên cong nghip, 
djch viii hin dai  và nông nghip cong ngh cao, hftu ca, xanh, tun hoãn có giá 

A .7 .7 A .7 A A fri kinh te cao; tra thanh trung tam giao diic, dao tao  nhan l%rc chat krcrng cao 
ci:ia ca nuâc; di du v phát trin khoa hc - cong ngh, di mâi sang tao,  kinh 
t s6, xà hOi  s; có htng kinh t - xà hOi  dng  hO,  hin  dai,  dO thj thông minh, 
Co tmh ket noi cao. Tinh tr.ng o nhiem moi tr11ong, un tac giao thong va ngp 
üng co bàn duc giâi quyk T chirc clang, h th6ng chinh trj trong sach,  vthg 
math, hiu 1irc, hiu qua; khi dai  doan kt toàn dan tOe  duqc tang cuô'ng; quc 
phông, an nlith dxçvc giü vthig; quan h di ngoi ma rng, hOi  nh.p quôc t 
hiu qua. Di sang 4t ch.t và tinh thn ct'ia Nhan dan dixçc nâng cao, dn d.0 
Ca nixóc. Xây dirng Thi do Ha NOi  "Van hin - Van minh - HiOn d.i", tr& thành 
trung tam, dng 1rc thitc d.y phát trin vi'mg va ca nuàc, phn du ngang tm 
thu dO các nuac phát trin trong khu virc. 

3. Mt s chi tiêu ciii th den 11am 2030 

- Giai don 2021 - 2030, tang trtx0ng GRDP dat  blnh quân khoãng 
9%Inäm. Dn nam 2030, GRDP vüng tang khoãng 3 1n so vci näm 2020 (gia 
hiOn hành), trong do nông, lam và thu san chim khoàng 3,5%; cong 
nghiêp - xay dirng chim khoãng 47%; djch vii chim khoãng 41%, thug san 
ph.m tth trq c.p chim khoãng 8,5%. GRDP bInh quân d.0 nguäi dat  khoãng 
274 triOu dng/nguàiInam. T6c d tang nãng su.t lao dng binh quân dat  trên 7%. 
Dong gop bmh quan cua nang suat nhan to tong hqp (TFP) vao tang tnrcrng gial 
do?n 2021 - 2030 dat  55%. Kinh t s dat  khoãng 35% GRDP. Ti l do thi hoá dat 
trên 55%; Co 100% s xà dat  chu.n nông thôn mó'i, trong do có ft nh.t 50% sxã 
dit chun nông thôn mài nang cao; 20% s xã d.t chun nông thôn mai kik mu. 

'.7 .7' .7 .7 

- Ti 1 tnxô'ng dat  chuân quôc gia: Mâm non dat  76%, tiêu hQc dat  95%, 
trung hçc co s& dat  90%, trung hçc ph thông dat  68%. Ti 10 lao dOng qua dào 

tao có b&ng c.p, ching chi dt khoàng 48 - 52%, ti 1 th.t nghiOp duy tn a muc 
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dtrài 3%. Ti l hO nghêo theo chun da chiàu giâm khoàng 1 ,5%/nAm. Dat 
32 giu?mg bnh và 11 bác sT/van dan. Ti 1 tham gia báo him y t dat  trn 95% 

dãns6. 

- Ti 1 hO gia dInh duqc sir diing ntrâc sach theo quy chun a thành thj dat 
I A A 0 A A A A 

100%, a nong thon dat  85%; 100/s khu cong nghiep, khu che xuat dang hoat 
dng có h thng xir 1' nuâc thai tp trung dt tiêu chun môi truông; ti 1 thu 
gom, xü 1' chit thai rn sinh hoat do thj bào dam tiêu chun, quy chuk dat 
95%; ti 1 cht thai nguy hai  duçic thu gom, xr 1 theo quy djrih dt 98%. Giám 
9% hrqng phát thai khI nhà kInh. 

4. Tam nhIn dn nàm 2045 
• F 'A • 

Bong bang Song Hong la vung phat trien hiçn dai,  van mmh, smh thai; Ia 
trung tâmkinh t, tàich{nh 1&nmang t&rn khu vrc và th giri; trungtâm hang 
dau cua ca nuoc ye van hoa, giao dic - dao t?o,  khoa h9c - cong nghç, doi mm 
sang tao,  y th và chAin soc süc khoê Nhãn dan; çó kt cu h tng kinh t - xã 

hOi dng  bO,  hin  dai,  thông minh. H th6ng do thj lien k& thành mang  luâi, 
thông mmli, xanh, bn vung. Nguài dan có thu nhp cao, cu*c  sng thjnh 
virqng, hnh phi.c. Qu6c phông, an ninh duçrc bâo dam vüng chic. Các t churc 
dãng, h thing ch{rih frj trong sach,  v€tng  manh;  khi  dai  doãn kt toàn. dan tOc 
dtrqc tAng cu&ng. ThU do Ha NOi  tra thnh thàjTh  ph6 kt ni toàn cku, ngang 
tm thU do các nuâc phát trin trong khu virc và th giri. 

III- NBIM VIJ, GIAI PHAP dc Eu 
A • A A r • A A • A 1. Tp trung hoan thien the che, chmh sach phat then va day minh hen 

kêt yang 

- Quán trit, thng nht cao v nhn thurc và hành dng a tt Ca các cp, 
các ngành, các dja phung v vai trô, vj tn và tm quan tr9ng dc bit cUa vüng 
va lien ket vung; coi lien ket phat trien vung la xu the tat yeu, la dcng 1c ket 
ni và dn dt sir phát tiin cUa các dja phuang trong vUng. 

I A A P P A I P A P A 

- Hoan thiçn co che, chinh sach phat ti-len vung mang tmh d9t pha; xay 
dung th ch lien kt vUng dU manh,  bâo dam hiu qua diu phi, lien kt phát 
tnen vung, tap  trung vao m9t so lmh vc nhu quy hoach,  phat tnen h tang, xuc 
tin du tu, x 1 các vn d rnoi tnthng nOi  yang và lien vüng, phát trin các 
cim lien k& ngành. Nghiën ciru, ban hành Co ch& chInh sách v tài chInh, ngân 

P P - ' P ' sach, dau tu de khuyen khich, nuoi drnmg va phat tnen nguon thu, tao  nguon 
lrc, dng hrc phát trin mâi cho ThU do, vUng ThU do và toàn vUng; cho phép 
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các dja phuang duçic sir dung ngân sách dja phuong du tu cho các dir an viing, 
lien vrng. 

- Khn tnxclng hoàn thin, phê duyt quy hoach vüng và quy hoach ttmg 
djaphuo'ng trong vüng giai do?n  2021 : 2030, tm nhin dn nàm 2050. T chCTc 
khong gian phat then vung bao 4am can bang, ben vung, ket noi hiçu qua cac 
hành lang, vành dai kinh M, các circ thng twOng và h tMng kt cu ha tang 
kinh t - xâ hOi,  nMt là h tang giao thông. Quy hoach các dja phucmg báo dam 
phü hçip vói quy hoach vl'mg; xay drng và trin khai hiu qua các chui giá tn 
ngành, san phm. Quy hoach các dja phuong có bin phü hqp vói quy hoach 
không gian bMn qu6c gia và Chin krçic phát trin bn vftng kirih t bin Vit 
Nam, bào dam tinh lien kt giüa viing bão v - bão tn, vtiing dm và vmg phát 
trin kinh th - xá hi. Cong khai, th1rc hin nghiêm v hiu qua các quy hoteli 
ngnh  quc gia, quy hoch srung, quy hoach tinh, thành ph; giEt nghiêm k 
dicing quy hoach,  tang cathng giám sat, kiêm tra, xi:r l kjp thii các vi phm ye 

quy hoach. Rà soát, diu chirih quy hoch sCr dung dt phii hçip vôi các quy 
hoach, k hoach  sü dmg dt quc gia; quãn li', sCi dimg hiu qua qu dt. 

- Tip tiic phát trin vilng kinh t trçng dim B&c B là du tàu, dng lrc 
thi1c dy phát trin vüng dng b&ng Song Hng; phát trin cOng nghip ch tao, 
ch bin có giá. trj gia tang cao, cong nghip cong ngh cao, kinh t s& tài 
chInh, ngân hang, du ljch và dO thj thông minh. Vüng Nam dng bng Song 
H6ng phát trin các ngành nông nghip cong ngh cao, hthi cci, tun hoàn; cong 
nghip bão quail, ch bin nông san, cong nghip h trq, nàng luqng tái tao, 
nng luqng sach;  phát trin các khu kinh t yen bin, du ljch sinh thai, nghi 
duoiig, du ljch van hoá, tam linh gn vO'i bâo v môl trithng. 

- Thirc hin thI dim môt s mô hInh, cci ch& chInh sách mâi vuqt tri, 
canh tranh quc t cao nh&m phát huy ti da tim nãng, lçri th cüa yang và tam 
giác dng hrc tang trtthng Ha Ni - Hãi Phông - Quâng Ninh. Tap trung dâu t's 
phát trin các hành lang kinh M, tang cuông lien kt ni vUng, lien vüng, quôc tê 
gm: Hành lang kinh t Bc - Nam; Hành lang kinh t COn Minh (Trung 
Quc) - Lao Cai - Ha Ni - Hài Phông - Quãng Ninh; Hãnh lang kinh t Nam 
Nmh (Trung Quoc) - Lang San - Ha N9i - Hai Phong - Quang Nmh; Hanh lang 
kinh t yen bin Quâng Ninh - Hâi Phông - Thai BInh - Nam Djnh - Ninh Birth. 

2. Phát trin kinh t vüng 

- D&y manh  cci c.0 lai  kinh t gn vói di mói mô hmnh tang tnthng, tang 
näng sut lao dng Va nang su.t các nhã.n ti tng hqp da trên nèn tang rng 
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ding manh  me khoa hQc - cong ngh, di mài sang tao,  chuyn dôi s chuyn 
di xanh, phát huy vai trO du tàu, dng 1%rc cüa các tinh, thànhph trong vüng 
nhu Ha N91, Hai Phong, Quang Nmh. Hmh thanh, phat tnen Va nang cao hiçu 
qua các trung tam dôi mói sang tao;  day  manh  phát triên kinh tê so, xà hi so, 

kinh t xanh, kinh t tun hoàn và các mô hhih kinh tmci. Dy manh  phát trin 
cac nganh kinh te trng diem, phan dau ngang tam vai cac nuic phat trien trong 
khu vrc và trên th giri. 

- Phát trin cong nghip theo huâng hin dai,  cong ngh cao, It phát thai 
khl nhã kmnh, có khã nng cinh tranh, giá trj gia tAng cao, tham gia sâu, toàn 
din vao mng san xut, chui giá tn toàn cu. Tp trung phát triên các ngành 
cong nghip hin dai, Co lçii th6 thu cong nghip din tCr, cOng nghip cong 
nghç so, cong nghiçp cong nghç thong tm, cong nghiep phan mem, ti-i tu nhân 

tao, ô to, cong nghip h trçr; thüe dAy phát trin san xuAt thông minh, mô hInh 
nhà may thông minE. Vu tiên phát trin mt s ngãnh cong nghip mâi thu 
chIp, ban dn, robot, cong nghip môi tru&ng, cong nghip näng hrçmg tái tao, 
4t 1iu mdi. Thüc dAy phát trin các vanh dai cOng nghip, hnh thnh eác cni 
lien kt ngành và khu cong nghip chuyên bit. 

- Phát trin nông nghip hiu qua, bn vftng, sinh thai theo huàng nông 
nghip cong ngh cao, hftu cci, tuAn hoàn gn vâi xây dirng nông thôn mi hin 
dai, nông dan van minh. Phát huy 1çi th nông nghip nhit dói, san xuAt san 
phAm có giá tn kinh t cao, da dng theo chui giá trj; phát trin kinh t nông 
nghip gn v&i phát trin cong nghip, djch vi, tao  vic lam tai ch& nâng cao 
thu nhp cho cu dan nông thôn. Tp trung phát trin các vüng san xuAt hang hoá 
chuyen canh quy mô lan, chAt luvng  cao thu kia, rau, hoa, qua dc san, cay 

canh; phat then manh  chan nuoi cong nghiçp cong nghç cao vo'i cac san pham 
chü 1irc thu 1cm, bô, gia cm; dAy math  nuôi trng thu san, khai thác hài san 
gn vâi xay drng, phát trin thucmng hiu. Thüc dAy chuyn di s trong phát 
trin nôngnghip, nôngthôn; phát trin rnanh  cong nghip ch bin nOng san, 
cong nghiçp san xuat thiet bl,  may moc, vat ti.r phiic vi nong nghiçp; hinh thanh 
cac ciim lien k& san xuAt - ch bi&i và tiêu thii nông san g.n vâi doanh nghip, 
hçmp tác xà. Nâng cao chAt luqng nimg dc diving, rcmg phông hO yen bin. Tip 
tçic thirc hin co hiu qua Chuang trInh xây drng nông thôn mO'i, trong do chü 
trQng xây dmg nông thôn mài nâng cao, nông thôn mâi kiu mu g.n vâi do thj 
hoá.Bào v, giü gin mOi truO'ng, không gian cãnh quan, gn phát trin các lang 
nghê truyên thông v&i phát triên du ljch. 
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, , . * . , -. - Phat then vung tra thanh trung tam dch vi hiçn dai  cua khu vrc Dong 
Narn A;  trong do Thu do FIà NOi  trâ thành trung tam tãi chinh, thuo'ng mii, djch 
vii, du llch  mang tm khu vile và qu6c t& thành ph6 Hãi PhOng trâ thành trung 
tam logistics qu6c t hin dai.  Tp trung phát frin djch vii tài chmnh - ngãn hang 
hin dai,  theo chu.n mrc quc t và cia dng loai hInh djch vii; cci câu lai,  nâng 
cao hiu qua hoat dng cüa thj truing tài chmnh, tin t, báo dam minh bach,  bn 
vUng, hi nhp, an toàn h thng. Chuyn di s toan din h thong ngânhàng, 
phat then cac mo hmh ngan hang so, gia tang tiçn ich. Dau tu phat then hç 
thng logistics, chçi du mi hin di, thông minh, bn vUng; dy m?nh  thtrang 
mai din tir; hmnh thành các san giao djch lthng hoá và các ciun, khu vrc hi chq 

A • P A 9 P • A • P A - then lam. Khai thac hiçu qua cac hiep djnh thucmg ma!  tir do, ma r9ng va cia 
dung boa thj trithng xut khu, chU dng các bin pháp phông v phi hqp vOi 
các cam kt, diu uâc qu6c t, bão dam can bang can can xut nhp khu. 

- Phát trin du ljch tri thành ngành kinh t mUi nh9n vâi san phm cia 
dng, dOc  dáo, g&i vOl phát huy gia tn cüa nn van minh Song Hng; thu trQng 
lien ket giva nganh du lch vcn cac nganh, linh c khac trong chuoi gia til san 
phm du ljch; tip tic d&u -t'J phát frin các khu du ljch quc gia trong vüng, 
phn du dn näm 2030 thu hut trên 120 triu luqt kháëh. Tinh Quàng Ninh tr6 
thành trung tam du ljch kt ni vOl khu virc và th giâi. 

- Phát trin bn vüng kinh t bin theo huàng thng trueing xanh, bão tn 
cia dng sinh hçc và các h sinh thai bin. Nghiên ciru, ban hành ca ch& chInh 
sách ixu dãi d xây drng khu wc Hài Phông - Quàng Ninh tth thành trung tam 
kinh t bin hin di, mang tm quc t, hang du 0 Dông Nam A, là cira ngO, 
clQng lrc phát tri&i cüa vüng; chi'i tr9ng phát trin kinh t bin khu virc Thai 
Bmnh - Nam Dinh  - Ninh BInh. Dy nhanh xay dirng hoàn thin kt cu ha tng 
các khu kinh t, khu cong nghip yen bin, phát huy vai trO dng lrc cüa các 
khu kinh te yen bien gan vrn cac khu do th yen bien. Day manh  trng ding khoa 
hçc - cong ngh va dào tao  nhân lijc bin; xây dirng Trung Dai  h9c Hang hài 
Vit Nam là trtthng tr9ng dim quc gia, nghiên elm, dào tao phiic vii phát trin 
bn vUiig kinh t bin. Hoàn thin Trung tam ngh cá l&n t.i Hãi Phông. 

3. Phát .trin h thtng do th1 bn vü'ng và kt cu h tang kinh té - xA 
hôi hiên dai 

A 

- Phát tri&i h thong dO thj trong ving theo mng lu&i, phân b hqp 1, 
thong minh, hiçn dai,  thich ung von bien doi kin hau;  lay  d!nh  hucxng phat then 
giao thông cOng cong (theo mô hInh TOD) lam con sO quy hoach do thj. Ch 
trong phãt tnin cc' dO thi ha-i hen hO SOng Hcng và các song iOn trong yang, 
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dap thig yêu cu thoát lU, phàng, chng thiên tai, khai thác, sr diving hiêu qua 
không gian, qu dat. Trin khai hiu qua xây drng Quy hoach vüng ThU do Ha 
Ni dn nãm 2030 và tm nh'm dn näm 2050; phát huy vai trO ht nhan, 
dng hrc cUa các do thj trong vüng. Phát trin ThU do Ha Ni tr& thành thành 
ph thông minh, hin dai,  có bàn sic, tao  hiu img lan toâ, lien k& vUng do thj 
phia B.c, Ca nrn9c và hi nhp vào mng luài do thj cUa khu vrè Dông Nam A, 
Châu A; thành ph Hài Phông xanh, thông minh, ca bàn dat  các tiêu chI do thj 
loai dc bit, di du trong sr nghip cong nghip hoá, hin dai  hoá; hinh thành 
mOt s trung. tam dO thj cp quc gia, c.p vüng vâi các chi tiêu y th, giáo due, 

dào tao  dt mirc bmnh quân cUa do thj thuc 4 rnthc dn du ASEAN. 

- Diy nhanh t6c dO dO thj hoá, phãt trMn các tiling tam hành ch{rih tlnh, 
thanh pho de tang cuong lien ket va liinh  thanh cac chuoi do th1, frong do, Ha 

A • • V f S A A A 

NQ1, Vmh Phuc, Bac Nmh gan voi phat then vanh dai cong nghiçp, do th1, dch 
vii; chui do thj tai Quãng Ninh, Hãi PhOng, Thai BIrth, Nam Djnh, Ninh BInh 
g&i vâiphát trin kinh t bin, lien kt cht chë thông qua vành dai kinh t yen 
bien. Tiep tVc  thirc hiçn di dcn cac truang dai  hoc, bçnh viçn ra khoi trung tam 

S * 5 A • A 9 * 9 
Thu do Ha Npi. Tap  thing cam tao,  chinh trang cac chung cu het men h?n  sir 
diing, chung Cu xung c.p, mt an toàn, dc bit là i các do thj. Co chfnh sách 
dU manh  thUc dy phát trin nhà a xä hOi,  xây dmng các thiát ch van hoá, nMt 
là tai  các dja phuang có cong nghip phát trin nhanh, thu hUt nbiu lao dng. 

- Huy dng và sü d%Ing hiu qua các ngun lijc d phát trin h thng kt 
câu h tang kinh tê - xà hi, da dng hoá các nguOn lirc và hInh thirc dâu tix, chU 
tr9ng hInh thüc dôi tác cong - tu. T5u tiên bô tn nguôn l%rc cho các cong trmnh 
dng 1irc, có tmnh lan toà, kt nM vUng. Tp trung du tu ha tng vin thông, ha 
tng s hin dai,  an toàn, nh.t là ha tng vin thông bang rng, dintoán dam 
may, JoT... Day manh  xa hçi hoa dau ti.r cac cong trinh van hoa, the thao, du 

V A V A S ? 1 V , • 
lich. Chu tr9ng dau tir cac cong tnnh thu gom, xu ly rae thai, nuac thai, chong 
ngp, nhât là tai  Ha  NOi,  các do thj l&n. Phát triên dong bO kêt câu ha tang nông 

A A A S • * * • is - • 
nghiep, nong thon; cal tao,  nang cap hç thong thuy lçn, de song, de bien, that la 
các tuyên dê cap III, cap dc bit thuOc h thông Song Hong, song Thai Blnh; 

V A A S S A • A • V P F • • e  

chu trQng dau tu cac cong trmh phong, chong thien tam, thich wig vm bien doi 
khI hu. 

• • • A A S 
- Hoan thiçn mng lucn giao thong dong b9, hiçn di, ket nom ni vung, 

lien vUng va quc t; phát trin 4n tâi da phucmg thirc, phát huy lqi th v câng 
bin, cãng hang không, dithng bO,  dithng sit, dung thug nOi  dja và các hành 
lang kt ni cUa vUng. D.y nhanh tin dO,  hoàn thành dirt dim mOt  s cong trmnh 
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ha tng giao thông trQng dim quc gia Co tmnh lien kt vüng, ha tang s& h tng 
dO liii, các dçr an giao thông do thj, các tuyn vãnh dai, các triic hixóng thin, h 
thng giao thông tinh; kh.n trixcYng hoãn thành các tuyn Metro tai  Thu do Ha 
NOi. Nghiên cüu du tu các tuyn duing st do thj k& n6i Ha NOi  vài Bc 
Ninh, Hung Yen, Ha Nam, Vinh Phüc... 

- Dn nAm 2030, hoàn chinh các tuyn duO'ng b cao tc huàng tam và 
cac tuyên vành dai ving Thu do (mi tiên vành dai 4,vãnh dai5). Nâng cp hoàn 
chmh cac tuyen quoc 19 dat  cap III, ma r9ng toi thieu 4 - 6 lan xe doi vol. do?n 

A P A 7 A P qua do th; cac tuyen tinh 19 co ban dat  cap III, IV. Dau tix hoan thanh cac tuyen 
dithng bO cao tc (don qua ving) theo quy hoach; ma rng mOt  sO  doan  iru tièn 
trên mOt  s tuyn quc 1 trong vüng theo quy hoach  và du&ng b yen bin qua 
Thai BInh, Nam Dinh, Ninh Binh. Cãi tao, nâng c.p, khai thác hiu qua các 
tuyn dithng st hin co, kt nôi thông suôt tuyên dung st lien v.n dat  tiêu 
chuan quoc te; hoan thanh tuyen duong sat Yen Vien - Pha Lal - Ha Long - Cai 
Lan; nghien ciru du tu tuyn duông s&t tc dO cao Bc - Nam (xay dimg don 
Ha NOi  - Vinh), tuyn Ha NOi  - Hái PhOng, tuyn vãnh dai phIa Dông Ha NOi 
(do?n Ngçc HM - Thach Li). 

- Cãi tao  các tuyn dung thus' nOi  dja tir Hãi PhOng, Quáng Ninh di Ha 
NOi, Vit Th, Thai BInh, Nam Djnh, Ninh Bmnh va tuyn yen bin V?n  Gia - Ka 
Long; nâng cp tinh khOng cu Du6ng, nao vet 1ung lach tai các dim nghên ha 
tang trên Song Hông. Dâu tu các ben mai tai cãng biên Hái PhOng, Quâng Nmh; 
khai thác hiu qua cãng quc t Lach  Huyn. Nâng c.p, m& rng các cãng hang 
Thông quc t Ni Bài, Cat Bi, Van Dn theo quy hoach. 

4. Phát frin khoa h9c - cong ngh, di moi sang to, chuyn di so 

A P A A A A 

- Tap thing phat then vung tro thanh trung tam khoa h9c - cong nghç, doi 
m&i sang tao  và chuyn di s hang du cña câ nuóc. Chü tr9ng nghiên cüu, 
phát trin cong ngh lOi, cong nghê s. Trin Thai hiu qua, dng bO các chucmg 
trmnh khoa hçc - cong ngh quc gia va cüa vung. Tang cir&ng tim 1irc khoa 
h9c - cong ngh & môt s 1Tnh vtrc có th manh dat trInh dO qu6c t. Xây dirng 
chin luc dao tao,  phát trin ngun nhan 11cTh0ah9c - cong ngh cho yang. 
Khuyen kinch doanh nghiep tham gla, thanh 1ap  mci r911g quy mo cac quy phat 
trin khoa hc - cong ngh; thành 1p va phát trin các trung tam d6i mài sang 
tao; tang cuôiig lien kt giCia doanh nghip voi cac vin, tru&ng, co s& nghiên 
ciru; phát trin thi tru&ng khoa h9c - cong ngh hiu qua, hOi  nhQp quc t. Dy 
manh hçip tác quc t trong nghiên ciu, üng ding và chuyn giao khoa h9c - cong 
ngh. Tip tic hoàn thin co eh& chinh sách v khoa hc - cong ngh và di 
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mâi sang tao  phü hqp vâi thuc t Vit Nam và thông 1 quc t. Tang du tu, da 
dung hoá và si diing hiu qua các ngu6n lc xâ hi cho phát tri&i khoa h9c - cong 

9 9 IS A S P 0 ngh, trong do bao dam ti lç chi ngan sach nha n'ucic tol thieu 2/0 cho khoa 
hQc - cong ngh. Tip t1c h trçl 1mg dmg, chuyn giao tin bO khoa hgc - cong 
ngh d phát trin các san phm chü 1c, lqi th cUa các dja phucmg. 

- Phát trin nhanh doanh nghip cong ngh s6; tang nhanh ti tr9ng kinh 
t s trong GDP. Khn trt.ro'ng ph6 cp djch vi mng di dng 5G, huóng dn 
cong ngh 6G. Dy mnh chuyn di s trong hoat dung cüa ca quan nhà nuc 
các cp, phát trin ch{nh quyn din tt, hu&ng dn chfnh quyn s; tao  1p d 
1iu m, cung cp djch vi Cong trTc tuyn mIre dO 4 trén thit bj di dng 
thông juiiih 

- Xây dung Trung tam di mâi sang tao  yang dng bng Song Hng, phát 
trin manh  các cong ngh mâi và kt ni hiu qua các san giao djch cOng ngh 
yang, cá nuàc và quc t. Xây dirng và phát trin các khu, trung tam kh&i 
nghip, di mi sang tao,  tn tu than tao tai Ha  NOi,  Hài PhOng, Ha Nam. 
trong do I-là NOi  trô thành trung tam di mi sang tao,  nghiên clru, phát tnin, 
chuyn giao cong ngh v&i hat  nhân là Khu cong ngh cao Hoà Lac,  các vin 
nghiên clru, trithng dai  h9c; Hái Phông tth thành Tmng tam quc t dào tao, 
nghiên elm, 1mg diing khoa h9c - cong ngh v bin; phát trin Khu cong ngh 
cao }1à Nam tp trung vào linh vrc fri tu nhân tao,  tr dOng hoá, cOng ngh sinh 
h9c. Phn du s doanh nghip khoa hçc - cong ngh tang g&p 2 ln so vâi 
nàm 2020; ti l doanh nghip CO hot dng di mâi sang t?o  chim 50% tong so 

doanh nghip hotdng; ti trong giá trj sãnphm cong nghip cong ngh cao 
trong cac nganh che bien, che tao dat tren 50/s. 

5. Phát trin giáo diic vi dào tao,  nâng cao chat hrqng ngun uhân hrc 

- Phát huy vai trO là trung tam cüa Ca flUÔC trong dâo tao  nhân lc, dc 
bit là nhân lirc chit lucmg cao. Tip tic di mi can bàn, toàn din giáo dic và 
dào tao  theó huâng t3p trung phát trin näng 1irc, k nàng, phin ch.t cho nguôi 
hoc, hài boa dIre, tn, th, m5. Di mài giáo diic m.m non theo hithng phát trin 
phm chit Va nàng hrc cIra trê em. Chun hoá và nâng cao ch.t luqng giáo diic 
pho thong ca fri tuç, the chat; hirih thanh pham chat, nang 1irc ngum h9c, phat 
hin và bi duoiig näng khiu, djnh huàng ngh nghip 'cho h9c sinh ph thông. 
Tang cr&ng du tix, phát trin Dai  h9c Quc gia Ha NOi,  Trithng  Dai  h9c Bach 
khoa Ha NOi, mOt s truông dai  hQc lan, da ngãnh trong vling theo huàng có 
tr9ng tam, trong dim; chIr tr9ng nâng cao chit lucing và quy mô dào tao,  tap 
trung dào tao  nhân lirc cht hrqng cao cho ng và cà n'ithc. D.y math  hgp tác 
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quc M, xã hOi  hoá. và tr chü dai  h9c; tp trung du tu xây dmg mOt  s6 ngành 
dào tto rnUi nliçni dtt trinli dO khu virc, th gkii, chü trQng các chuung trinh dào 
tao cU nhãn tài nAng, chtrcmg trInh chat hxçing cao, chucrng trInh tiên tin và các 
chtrcing trInh dào tao  quc t. 

- Tp trung du ti.r, thu hitt mci ngun lc xã hi cho phát trin nhân lirc, 
tr9ng tam là dào tao  ngh. Di mói, nâng cao chit hrmg giáo diic ngh nghip 
theo huthig ma, linh hoat;  bâo dam thng nht vâi chü truo'ng di mâi can ban 
và toàn din giáo dic và dao tao,  tang nhanh ti l lao dng qua dào tao  có bang 
cp, chüng chi; ch trQng dào tao  nhân lrc cMt luçing cao, than lrc phiic viii 
phát trin cac ngành cong nghip nn tang, uu tiên, müi nhn, có th manh  cüa 
viing. Phát trin thj lnT&ng lao dng hin di, linh hoat và hOi  nhp, có sir ki&m 
soát, quãn l, dièu tit cüa Nhà nuac d chuyn djch nhanh co cu lao dOng, 
giám ti l lao dng khu vvc  phi chinh thc; nãngcao chit luqng diii báo thi 
tnxcmg lao dung. Xay dijng quan h lao dng hai hoa, tien b9, hi nhap quoc te; 
thüc dy chuyn djch và phân b6 hçip l lao dng; hinh thành cc sa dü lieu quãn 
l lao dng, kt n6i vai Ca s dü lieu chuyên ngành khác. 

6. Phát trin van hoá - xã hi, nâng cao dM sng Nhân dan 

, .. - P. •.. P - A• 

- Phat then van hoa ngang tam vcn phat tnen kmh te, chinh trj, xa hçi, 
huàng tâi chân thiên - m, th.m nhun tinh th.n dan tc,nhân van, dan chü Va 

khoa h9c, tao  suc  manh  npi smh to lan cua vm-ig; khcn day manh me tmh than 
yêu nithc, ' chi tij cumg dan tic, sirc sang tao,  tinh thn cng hin, khát vng 
phát trin dt nuàc phn vinh cila Nhân dan trong yang. Giái quyt hài hoà môi 
quan h gitta bào tn di san vAn hoá vói phát trin du ljch; gIn gitt, phát huy các 
giá trj vAn hoá. vt th và phi 4t th, không gian, kin true vAn hoá lang, xA 
nông thôn truyn th&ig; tip thu tinh hoa vAn hoá nhân loai, ding thi nâng cao 
chit hxqng, hiu qua sang tao  các giá trj vAn hoá mai. Phát tiin mng hrai thi& 
ch vAn hoá dng b, hin dai,  dáp irng nhu c.0 sang tao,  hu&ng th%i cüa Nhân 
dan. Xây drng the san phm, djch vi vAn hoá dtc thing cüa nén vAn mirth Song 
Hong. Nâng cap, hin dai  hoá mt so bào tang ithi, trung tam din rih, nhà hat 

• A* S P A P 5 9 • tal Ha Npi va cac do th1 1cm trong vung. Bao ton, phat huy gia tn cac di tich, di 
san vAn hoá nhu: Hoàng thành Thang Long, Van Miu Quc Tü Giám, C do 
Hoa Lu, các khu di tIch qu6c gia, dan, chüa, dan ca Quan h, Ca trti, hat Chèo, 
Ch&u vAn, các l hôi van hoá, tIn nguOng, ton giáo truyn thng... Rà soát, phiic 
dimg, tràng tu, ton tao,  bào tn va phát huy cac giá trj, di tIch ljch sir, di san van 
hoá cüa các dja phucing: Ph Hin (Hung Yen), Tràng An (Ninh BInh), 
COn San - Kip Bac  (Hài Duong), Yen Tt'r (Quang Ninh)... Phát trMn Thñ dO 
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xirng tm vri tmyM thng ngàn nm vn hin Thng Long - Ha Ni, thirc sr là 

trung tam hpi tii, ket trnh van hoa cua ca nucic. 

A I • A A - P 

- Hoan thiçn ca che, chmh sach thuc day phat tnen cong nghiçp van hoa, 
A P A A A • - A • * A A • A 

kinh te the thao. Phat trien hç thong an smh xa hQl toan din, pho cp va hiçn 
A A P P A P P 9 A A - * • 

dai; ho trçi nguoi dan ung pho hiçu qua trtwc cac nu ro ye kinh te - xa hQl va 
môi trithng. Thirc hin dy dü, kjp thii, dng b, hiu qua các chucing trI.nh, d 

an, chmnh sách v uu dãi ngtrJi có công, giàm nghèo bn vftng, trq giáp xà hi; 

quan tam, tao  diu kin d các di tuqng yu th tip cn t6t hn các djch v1i xã 

hi cc bàn, vixo'n len hoà nhp cong dng. Lam t& Cong tác chärn soc Ire em, 

ngtthi cao tui, thüc dy bmnh dng giài và vi sv 
tin b cUa phii nO. Tip tiic mi 

tiên ngu6n 1c thrc hin Chuong trmnh mic tiu qu6c gia giàm nghêo bn vüng. 

- Phát trin dng b h thng y t ving theo quy hoach; bào dam moi 

nguäi dan co c hi tip cnbmnh ding djch v11 y t có cht luqng, huâng tâi 

bao phu cham soc suc khoe va bao hiem y te toan dan. Dau ttx cac bnh viçn cia 
A • 9 A A A A A A 

khoa, chuyen khoa tal  Ha Ni ngang tam cac trung tam chuyen sau ky thuat cao 

ciia khu virc và th giâi; gn phát trin djch v11 y t v&i du ljch khám, chüa bnh 

và nghi duong. Nâng c,p bnh vin cia khoa cp tinh hang I d dam nhn vai trO 

bçnh viçn tuyen cuoi. Tang ciwng quan ly duçc pham, vat  tu, trang thiet b y te 

dap mg yéu cu phông, ch6ng djch, khám, chira bnh và phOng, chng tiêu crc. 
Duy tn ti 1 sinh, khc ph%ic tInh trng mt can bang gi&i tInh. Th%rc hin t6t 

chinh sách ton giáo. 

7. Quãn 1, sfr dyng hiu qua tài nguyen, bão v môi trirôiig, thIch 
frng vói bin di khI hu 

p A , •A , A • A A ' , - Thuc day tang tnwng xanh, phat trien cac mo hinh kmh te tuan ho an, it 
phát thai khf nhà kfnh, thrc hin các mic tiêu phát trin bn v€ng theo các cam 
kt quc t cüa Vit Nam. Tang cuing quail 1, si diing tit kim, hiu qua va 

bn vtrng dt dai; báo dam can d6i qu dt cho phát tri&ikinh t - xà hi; kim 
soat chat che vic chuyen miic dich six diing dat, dac  biçt la dat trong lua, dat 
thng phông h, dt thng dtc dng, dt rimg san xut là rimg tr nbiên Nâng cp, 
hin di hoá. cc sâ dft 1iu dja chinh toàn ving. Dánh giá dung hin trang  dt 
chixa sir diing trong vi1ng. Khn trucmg rà soát, kim tra vic sr dmg dt cüa 
các d an chm dua vào sir diing; kiên quy& xü l', thu hi &uig pháp 1u.t, 

A I•  •A 9 P fl fl 9 A P 

khong de tai then tinh trng dr an treo , su dung khong dung quy hoach,  sai 
muc dIch, phong, chng lçvi Ich nhóm, tiêu crc; lành manh  hoá thj trix&ng b.t 
dng san. 
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- Báo dam an ninh ngun nuâc và an toàn dp, h chira ntrâc, ngän chn 
suy giâm tài nguyen nuâc, scr dig tit kirn và hiu qua ngun nuâc. bàn 
thành vic 1p Qüy hoch tng hçrp luu virc Song Hng giai don 2021 - 2030, 
tmnhIn dn näm 2050. Tang ci.r&ng hçip tác quc M trong bào dam an ninh 
nguôn ni.r&c km virc Song Hông, Song Da, Song Lô. Co bin pháp dé cãi thin, 
phiic hi chit krcng môi tnr?ng nuâc ti 1uu vrc các song Nhu, Day, Bc 
Himg Hái... Tang nhanh ti l dan cix duçc sü diing nixâc sach  theo quy chuân. 
Giâi quyt kjp thii các vn d môi tru&ng c.p bach ti thành ph Ha Ni, thành 

A ,. , , . A A •A pho Hai Phong Va cac do thi khac, nhat la rac thai, khi thai, o nhiem nixcc cac 
song trong nOi  dO, dc biE là sOng TO Lch; khn tnnmg khc phc tnh trng ô 
nhim môi trithng a khu virc nông thôn, nMt là các lang ngh; kiên quyt di d&i 
cac cc' si gay ô nhim ra khOi khu vrc nOi  thànli, khu vrc dOng dan ci'. Xây 
d%rng, phê duyt quy hoch báo v môi tru&ng qu6c gia d djnh htràng vj trI, 
quy mô các khu xir 1 chit thai rtn, cht thai nguy hai  tp trung cp vüng; d&y 
m.nh. xâ hi hoá, thu ht d.0 tu phát trin các khu xü l' rác thai, nuâc thai Va 
ph%lc hoi cac dong song bl suy thoai, cn kiçt. 

- Phiic hi và báo tn các h sinh thai bin, bào v ngun lqi thus' hâi san, 
chü dng thIch 1mg vó'i bin di kkI hu, ntthc bin dâng. Tang cumg lien kt 
vling trong bào tn, khai thác sIr d%rng tài nguyen, da dng sinh h9c cüa các khu 

.7 :. ... . . .7 A A A A . r• .7 bao ton thien nhien, khu di san thien nhien cap quoc gia (Bai Ti' Long, Vnh H 
Long, Vu&n Qu6c gia Cic Phucmg, Vum Quc gia Cat Ba, Vuô'n Quc gia 
Xuân ThuS', Khu bào tn loài va sinh cành Vooc mông tr&ng Kim Bang...); 1mg 
phó, giái quyt cac six c, phuc hi môi trung yang yen bin. Ngan chn suy 
giám da dang sinh hQc khu vrc tip giáp các tinh Trung du và Min nüi phia 
B.c, vlmg clra Song Hng, song Thai BInh, các vüng ng.p n'iràc i Quáng Ninh, 
Hài Phông, Thai BInh, Nam Djnh,. Ha Nam, Ninh BInh. 

8.. Bão dam vü'ng chic qu& phông, an ninh, nâng cao hiu qua cong tác 
dôi ngoi 

- Xây dirng, cüng c th trn quc phông toàn dan, tb trn an ninh nhân 
d g&n vol th trn lông dan vCtng ch&c, nht là khu vire phOng thIr cüa vüng Va 

các dja phuccng trong yang: Phát trin kinh t - xà hi gn ch.t vol cling Co quAc 
phông, an ninh. Trin khai hiu qua the quy hoach quic phOng; du t'..r xây dijng 
các khu kinh t qu6c phông theo quy ho.ch, phIr hçp vol các chin hiçic, d an 
v quail sr, quc phOng. 

- Bào dam virng ch.c an ninh chInh tn, tr.t tr, an toàn xà hi, không bj 
dng, bLt ngi. C1iO dQiig phát hin, d.0 tranh, vo hieu hoá mçi am mrni, hoit 
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dung chng phã Dãng, Nhã nuâc. cüa các th li;c thi' djch, phãn c1ng. Bão dam 
tuyt di an toàn các mic tiêu, sr kin quan trQng cüa dt nrnic; gift vthig môi 
tru&ng hoà binh, n djnh d phát trin kinh t - xà hôi. Trin khai dng b các 
giái pháp bâo dam an ninh trén các linh vrc; báo dam an ninh trt tr trong các 
khu kinh t, khu cong nghip, khu cong ngh cao; bâo v hi mt nhà rnrâc. Tang 
cumgquãn 1 nha nuôc v an ninh irt tr; frng phó có hiu qua các tinh hung, 
các môi de doa an ninh truyên thông, phi truyên thông; phông ngra, trân áp và 
xr 1 hiu qua các 1oi ti phin, t nn xA hi. 

- Trin khai dng b, sang tao, hiu qua hoat dng di ngoi và hi nhp 
quc t, chü dng tham gia các sang kin lien kit, kt ni vói các rnxàc trong 
khu virc, qu& t& Tang cung thu hut FDI, ODA; phát trin quan h thucing mai 
On djnh, bn vthig vi [14 tru&ig Trung Qu&, phát buy vi [ri eCra ngö kt n6i 
cüa ASEAN, da dung hoá d6i tác thucmg mi, khai thác hiu qua các hiêp dinh 
thucmg mai  tr do. Xây dirng c ch& chfnh sách thI dim trin khai Khu hqp tac 
kinh t qua biên gi&i Vit Nam - Trung Qu6c (Quãng Ninh). Lam tht cOng tac 
di ngoai nhãn dan, xây drng biên giói hoà bInh, hftu nghj, hcp táó. 

9. Tang cirô'ng xây dirng, chinh dn Bang và h thng chinh frj 

- Các c&p us', M chirc dãng các dja phucmg trong ving tip tic My manh 
xây dmg, chinh dn Dâng và h thing chInh fri trong. sch, vttng manh,  tinh 
gçn, hiu lc, hiu qua. Tang ctr?mg sr länh dao  cia Dãng d6i v&i h thng 
chmnh trj; xây drng, c1mg c6 t chüc Ca s& dãng, nãng cao chit lucmg dôi ngü 

• F. . * * • a . dang vien. Day mnh phan cap, phan quyen, de cao trach nhiem ngurn dung 
A P A P .Z . • - p dau; khuyen kh.ich, bao vç can bQ doi mm, sang t?o,  dam nghi, dam lam, dam 

chju trách nhim vI lçri Ich chung. 

- Nãng cao nàng 1rc quàn 1 nhà nuc cña các c.p chinh quyn. Tip tic 
hoãn thin rnO hInh chInh quy&n cac c.p, phn djnh rO han th chirc bO may 
chmh quyen do th1, nong thon, hai dao. Xay drng d91 ngu can b9, cong chuc, 
viên chrc dáp ing yêu cu nhiêm vu, nht là dôi ngQ lãnh dao quãn 1 các c.p 
Day mnh Cal  cach.hanh chinh, phat trien chinh quyen diçn tu, chinh quyen so, 
kinh t s va xã hi s& Tang cithng phãn c.p, phan quyn trong các linh vrc 
Mu tu, tài chInh, quy hoach, Mt dai, môi tru&ng và t chirc b may gn vth 
kiêm tra, giám sat và kim soát quyii luc. Di mói cong tác dan van, nOi  dung 
và phucing thirc hoat dng cña Mt trn T6 quc Vit Nam và các t chiic chmnh 
tn - xã hOi,  nâng cao hiu qua các phong trào thi dua, các cuc vn dng, hoat 
dng giám sat, phàn bin xà hi. 
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IV- TO CIiUC THIYC HIN 

1. Các cap u, t ch(rc dãng, M( trn T quóc Vit Nam, các t chüc 
chinh trj xA hi và Nhân dan câ nu&c, nhat là các dja ph.wng trong ving d8ng 
b.ng Song Hng nghiên cüu, tuyén truyn, ph bMn, quán trit và t chüc trin 
khai thrc hin có hiu qua Nghj quyk Phát huy cao dO vai trô lãi. ..4ocüa cp 
uy, to chuc dang, sr vao cu9c quyet liçt cua ca hç thong chinh tn, si dong thun 
cüa xA hi, sir tham giatIch circ cüa toàn dan và cong ding doanh nghip trong 
qua tnnh thc hiçn Ngh quyet. 

2. Ban can su dãng ChInh phü chi dao Ban hành Chuong trInh hành dông 
thirc hin Nghj quyt và xay dimg quy hoach vüng, dja phtrong; hoàn thin th 
ch& cci ch t6 chüc diu ph&, lien kt phát trin vüng; diu chinh, b sung cci ch& 
chinh sách dc thi v phát trin vüng dng bAng Song Hng. 

3. Các ban dãng, ban can sr dãng, dãng doãn, dãng u trrc thuc Trung 
ucvng theo trách nhim cüa minh thu&ng xuyén quan tam, chñ dng pMi hçip v&i 

C A A A • A P cac dja phucing vung dong bang Song Hong de thc hiçn hieu qua Ngh quyet. 

4. Ban Kinh th Trung ucing chü trI, theo dôi, giám sat, kim tra, don de 
vic trin khai thc hin Nghj quyt; dinh  k'sci kt, tang kit, báo cáo B Chinh 
trj,BanBIthu. 

TIM BAN CHAP 1JAN11 TRUNG U'ONG 
TONG B! THf 

Ba k: Nguyen Phil TrQng  

Ha N5i, ngày 28 tháng 11 nàm 2022 
Sao 1ic 

• De quan tr:t, trien khai, thrc hiçn 
TJL BAN T1TU(JNG VU 

CHANH VAN PHONG 

BANG UY KHOI 
DOANH NGHIIP TRUNG I1NG 

* 

S 70-SL/DUK 

Noinhân: 
- Các dng chI Uy viên BCH DBK, 
-CacbandonvDàngüyKhôi, 
-Cacdngüytrircthuc, 
-LuuVnthu. 
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N CHAP HANH TRUNG TJCiNG DANG cnOA XIII 
ANC )Y LP OON DiJ  vubi  hiró'ng Quy hoch tng th quc gia thM k5r 2021 - 2030, 

tkm nhmn dn nám 2050 

hành Trung hang Dáng tMng nht thông qua ni dung ca 
bàn Dán Djnh huóng Quy hoach thng th qu& giathii k' 2021 - 2030, tn 
nhm den nam 2050 do Ban can sir dang Chrnh phu trrnh; dong thai km y, 
thn mnh them mOt  s dim sau day: 

!:' 

E/ gT4'(/ 

BAN CIIAP ILANH I1UJNG U1NG BANG CQNC SAN VIT NAM 

S 45-KL/TW HàNç3i, ngày l7thángll nám 2022 

I- TB ifiNil 

Nhting näm qua, phát trin và t6 chrc không gian phát trin các hoat 
dpng krnh te - xa h9l, quoc phong, an nmh va bao vç mm tnrcmg tren lanh tho 
dt ntrôc dt duqc nhiu kt qua quan trçng. Phát trin viing, lien kt yang 
chuyn bin tIch circ, hInh thành nhiu vüng kinh t ion, quan tr9ng cho phát 
tri&i dt ntrOrc. Bthe du hInh thành các hàrih lang kinh t trên dia bàn các 
vting, lien Yang, nhâtlà các hành lang gn vôi các do thj ithi. Khong gian dO 
th dugc ma r9ng, dan hrnh thanh mng him do thl, gop phan tao  dQng lrc 
cho thng trithng kinh th. DA hInh thãnh mt s vüng san xut tp trung quy 
mô lân thuc các ngành, lTnh vrc quan tr9ng. H thng kt cu ha t.ng duoc 
quan tam. xây drng, nht. là ha thng giao thông, thu lcii, nng krqng, do thj, 
thông tin và truyn thông, ciIng nhiu cong trinh ha t.ng quan tr9ng trong 
các linh vrc giáo diic và dào tao,  khoa hpc và cong ngh, y t, van hoá, th 

thao... tao  din  mao  mâi cho dt nirâc. Các vuiYn quc gia, khu bão tn thiên 
nhiên... duçic quan tam bâoy, m& rng, gop phan tang da dng sinh hoc. 

• , .. 
Ben cnh nhi.rng ket• qua dt duc, to chuc khong gian phat then van 

con mt si h?n ch& y&i.kem: Không gian phát trin bj chia ct nhiu theo dja 
gii hành chmnh, lien k&: vi1ng cOn nhiu b.t cap. D&u tir phát trin cOn dan trâi; 
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chxa tp trung ngun 1irc d hinh thãnh rô các vüng dng 1c có vai trô di du, 
- & A , * dan dat tang triicrng kmh te dat nizoc. Quy hoach phat then cac nganh con 

thiu dng bO,  lien kt. He th6ng k& cu ha tng quc gia chua dng b, hin 
dai; kt cu ha t.ng giao thông chira hoàn thin; ha t.ng nàng hrqng chua dáp 
(mg yêu cu phát trin; mt s cong trInh ha tng van hoá, xA hi quan trQng 
chm dtrçic du tu. H th6ng do thj phãn b6 chua hqp l, tInh lien k& con 
yu, chü yu phát frin theo chiu rng, tác dng lan toá cOn hn ch. Chua 
hInh thành duçic các trung tam tài chInh Ion; phát trin các khu kinh t, khu 
cong nghip, khu du ljch cOn dan trãi, hiu qua thp; chua hInh thãnh duçic 
các ciim lien kt ngành quc gia quy mô kin. O nhim môi trixing & các do 
thj IOn, lang ngh và mt s Irni vijc sOng ch.m duçic khic phiic, các ngun ô 
nhim môi tru?Yng bMn, hái dào gia tang; ha tang ing phO v&i bMn döi khI 
hu, phOng, chông thiên tai cOn han  chê. 

Nguyen nhán chü yu cüa nhüng han  ch, yu kern nêu trên là do tti 
duy phát tri&i theo hi.rOng dan trãi, thiu trong tam, tr9ng dim; thiu quy 
hoach mang tInh tong the quôc gia, dài han.  Vic the ché hoá và to chi'rc thrc 

• * , , . A * A S  A A , hiçn chu trucmg cua Dang ye phat then vung con cham. Thieu cci che, chinh 
sách thüc dy phát trin kinh th lien ngành, lien vng. Chua dãnh ngun h1rc 
thIch dáng d du tu hmnh thành b khung kt cu ha tng quc gia, các vng; 
các khu virc uu tiên phát trin thu vüng kinh t dng hrc, vüng kinh t trQng 

A .A X .. . A - diem, hành lang kinh te. Phat then ben vimg, hai hoa krnh te - van hoa - xa 
hi - môi tnrrng chua thrc sl:r dtrgc quan tam, chira tr& thành tu duy chü dao 
trong hoach djnh và thrc hin chInh sách phát trin. 

II- DINH  }LUNG CHU YEU QUY HOiCH TONG TH QUOC GIA 

Vic xay d%rng Quy hoach tong the quôc gia thii k 2021 - 2030, tam 
nhin dn näm 2050 dira trên các nguyêñ t.c, quan dim sau: 

1. Nhn thüc, quán trit sâu s.c, dy dü Nghi quyt Dai  hi XIII cUa 
Dãng, Chin h.rqc phát trin kinh th - xä hi 2021 - 2030, tim nhin dn nam 
2045; barn sat và ciii th hoá các nghj quyt, kt lun cüa Ban Chip hành 
Trung ucmg Bang, Bô ChInh trj v phát trin kinh th, van hoá, x hi, bão v 
môi tn.r&ng, bão dam quc phOng, an ninh giai don 2021 - 2030, tm nhIn 
den näm 2045; can cir vào thrc tê phát triên dat nuâc, d.c bit là to chic 
không gian phát trin qu6c gia 10 nam gn day, xu th phát trin trong nu&c 
Va quôc té. 
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2. Không gian phát trin quc gia phái ducic t chirc khoa h9c, hiu 

qua, thng nht trén ph?m vi. cà nuâc, bão dam lien kt ni vi1ng, lien yang 

trên ca s& 6 vüng kinh t - xà hi hin nay và khai thác lçii th so sánh cüa 
tmg dja phucmg trong ng va toàn vüng; huy dung, phân b và sr ding Co 

hiu qua các ngun 1rc, nãng cao näng 1ic c?nh  tranh quc gia. Phát triên có 

tr9ng tam, tr9ng diem, tp trung vào mt s dja bàn có diu kin thun lcii v 

dja l, kt cu ha tng kinh t - xa hi, ngun nhãn lrc chit lixçing cao và các 

tim nAng, lçii thá khác cho phát tri&i d hInh thành ng dng lrc, hãnh lang 
kirih t, cc tang truâng, tao  hiu üng lan toãthüc dy kinh t càntràc phát 
then nhanh, hiçu qua, ben vtmg. Quy hoach tong the quoc gin phai bao dam 
tinh khãthi, tInh kt ni cho các giai don tip theo phi hçip vâi khà nang can 
doi nguon lc cua nen kmh te. 

• • A S fl p S S • A A S 3. Six d%ing hieu qua, tiet kiçm tai nguyen, nhat la tal nguyen dat, tal 
nguyen nuâc, tài nguyen thng va các loai khoáng san. Bão dam an ninh 
luang thrc, an ninh nãng krcrng, an ninh ngun rnthc; phát trin kinh t xanh, 
kinh t tun hoàn; bão v môi tnxng, báo tn thiên nhiên và nang cao chit 
hrcmg dadng sinh h9c; chU dng phông, chng thiên tai, thIch irng v&i bin 
doi khi hau. 

4. Phái can di, hài hoà giüa phát trin kinh t vói phát trin van 

boa - xä hi, bào dam qu6c phông, an ninh. T chüc không gian phát trin 
qu6c gia, các ng Iãnh th, cac hãnh lang kinh t và h thng do thj phãi g.n 
vói phát trin h th6ng kt cu ha tang dng b, hin dai;  g.n kt giia do thj 
và nông thon; khu virc dt lin vói không gian bin; khai thác và sü diing 
hiu qua không gian ngni, vüng.bin, viingtthi. Phát huy hiu qua cáchành 
lang kinh tê quan tr9ng cüa khu vr và quOc tê; gAn phát triên kinh tê, van 
hoá, xa hi vâi bâo v chU quyn, quyn chi quyn, toàn vçn länh th và 
cüng c& tang ctr&ng tim lixc qu6c phông, an ninh; chü dng, tIch circ hOi 
nhp quc t sâu rng, thirc ch.t và hiu qua. 

5. Tp trung ixu tiên hmnh thành Cu ban b khung kt cu ha t.ng qu6c 
gia; ha tang giao thông, ha tang do thj, ha thng nông thôn, ha tng nang 
lixqng, ha tng s, ha t.ng van hoâ, xã hi, ha tang thuflgi, bào v môi 
trilong, phong, chong thien tal, thich ung vcii bien doi khi hau.  Day mnh cu 
cu iai  nn kinh t gn vói di mOi mô hInh tang truàng dçra trén ca sâ tang 
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näng sut, img ding tin b khoa hçc - cong ngh va di mâi sang 
tao; 

u:u 
- tiên phát trin mtt s nganh, linh vrc có tMm nng, lçii-th và con du ctja lan, 

g.n vói không gian phãt trin mâi. Trén ca s& các vüng kinh t tr9ng dim 
hin nay, hinh thành và phát trin cac vüng dng 1irc; các vãnh dai cong 
ngbiçp, do thh dch vii; cac crc tang trucmg quoc gia quan trQng tra thanh cac 
du tâu dn dt sii phát trin cüa quc gia. Hlnh thành và phát trin các hành 
lang kinh t theo triic Bc - Nam, các hành lang kinh th Bong - Tây, các vành 
dai kiiih th yen bin; k& ni hiu qua các cãng bin, cãng hang không, cCra 
khu qu& t, du m& giao thuang lan, các do thj, trung tam kinh t& ccc thng 
tnr&ng. Vic phán kSr thc hin các chucmg trInh, d an quan tr9ng cüa quôc 
gia do cp có thAm quyn xem xét, diu chlnh phü hcip vài yêu. cu va khá 
nàng ngun 1c. 

ifi- TO CHUC THC HI N 

1. Giao Ban can sl:r dâng Chinh phü can cir Kt lun nay, chi do các co 
quan lien quanhoan thin Quy hoach tng th ucgiathii kr 2021 2030, 
tarn nhin den nam 2050 trmh Quoc hçi xem xet, quyet .dinh theoquy dinh  cua 
pháp lut. 

2. Các tinh u, thành u, các ban dãng, ban can sir dãng, dãng doãn, 
dãng u tric thuc Trung ucing Co trách nhim t6 chüc quán tria va trin 
khai thc hien Ket lu?n nay. 

T/M BAN CHAP HArm TRUNG IX(YNG 
TONG BI THIS 

Dã k: Nguyn Phil Tr9ng  

DANG UY KBOI 
DOANH NGHIP TRUNG IJ'(ING 

* 

S. 71-SL/DUK 

Noi nhân: 
- (' dng chi Uy viên BCH DBK, 
- Các ban, don vi Dãng üy Khôi, 
- Các dñng üy1rirc thuc, 
-LuuVnthu. 

Ha N5i, ngày 28 tháng 1] nám 2022 
Sao hic 

9 9 

Be qudn trit, triên khai, thrc hin 
T/L BAN TUU(NG VU 

VAN PHONG 

Vii Dfrc Tn 
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BAN CHAP HNH TRUNG U(ING BANG CONG SAN VIT NAM 

s6 29-NQ/TW Ha Nç5i, ngày 17 tháng 11 nám 2022 

S 

,.' So  4J3  
DEN Ngày:3L.L(J2Oa' 

Chuyê'ir 1LL 

Sô'và k hiuhô'I:TINR. 

OAN UY APowU1Ii 

NGHII QIJYET 
HOI NGHf LAN m(r SAU. 

CHAP HAM{ TRUNG UONG DANG 1OA Xffl 
c day mnh cong nghip hoá, hin di hoá dat nithc 

A - den nam 2030, tam nhin. den nam 2045 

511 U 
• 11 S 

Cong nghip hoá, hin dai  hoá là chü trizang xuyên su6t và that quán cüa 
Dãng, Nha rnr&c ta trong qua trInh xây dmg và bão v To quôc. Sau han 35 nni 
d6i mri, nhât là trong 10 nm (2011 - 2020), cong nghip hoá, hin dai  hoá dä 
thiIc dy thng trithng kinh tê & müc cao, dt bInh quãn 6,17%/nàm, chat luçmg 
tang tnx&ng duçic cai thin, quy mô nên kinh tê thng nhanh, ca câu kinh tê va ca 
câu lao dng chuyên djch tich c,rc vói ti trng dóng gop vào GDP cüa cong 
nghip và djch vii dat  72,7% vào näni 2020, dim nu&c ta trâ thãnh nithc dang 
phát trin có thu nhp trung bInh. Cong nghip duqc ccicu lai theo hithn giãm 
ti trçng nganh khai khoang, tang nhanh ti trçng nganh cong nghiep che bien, che 
tao; dà hInh thành duçc rnt s ngãnh cong nghip có quy rnO l&n, có khà 
nang c?nh  tranh va vi tri vung chac tren th truong quoc te. Nganh nong nghiçp. 
tang trithng On djnh và ben vftng, tüng buâc dirqc cd cau Ii theo huOng hiên 
di. Dóng gop ca ngành djch vi vào thng tru&ng kinh té ngày cãng tang; dà 
hInh thàrih &rqc mOt  so ngãnh djch vi có ham lucmg khoa hçc, cong ngh cao. 
Phát trien van hoá, xã hi, con ngu&i duçic quan tam; diii song 4t cht, tinh 
than cua Nhan dan khong ngung duçic cal thiçn. 

Tuy nhiên, mic tiOu trâ thành nuâc cong nghip theo huâng hin dai  vao 
nm 2020 không hoàn thanh; thng tru&ng kinh tê không dat  miic tiêu chin krac 

ra, tôc d có xu hu&ng giãm d.n theo chu k' 10 nàm; Co nguy Co tiit hu và 
roi vào bay thu nhp trung b'mh. Ni 1rc cüa nên kinh tê con yêu, nàng su.t1ao 
dng thâp, chin duçic cái thin; nãng hic  dc lap, ti chU thâp, phi thuc nhiu 
vao khu virc có vn du tu nu&c ngoài; khu vrc•  kinh t tu nhân trong nu&c chua 
dáp ng duçc vai trO là mt dng hrc quan trcng thüc day cong nghip hoá, hin 
dai hoá; doanh nghip nhà rnthc cOn nhiêu hn ché; dôi mâi và náng cao hiêu 

A A A A A A A A 
qua kmh te tp the con nhieu kho khan. Cong nghiçp phat then thieu ben vimg, 
giá trj gia tang thâp, chua tham gia sâu vào chuOi giá trj khu vrc va toàn cu; 
các nganh cong nghip nên tang, cong nghip uu tiên, cong nghip müi nh9n, 
cong nghip h trq, cong nghip thông minh phát triên chm. Các ngãnh djch vu 
quan trQng chim ti trong nhö, lien kêt vói các ngành san xut yéu. Do thj hoá 
eliva gall kCt chat ch và dOng b v&i cong iighip hoá, hin d?i  hoá. PháL trin 
van hoá, xà hi, con ngithi, môi tru&ng cOn nhiêu h?n  chê, bat cap. 
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Nguyen nhãn cüa nhng hn ch, tn tai  chü yu là do: Nhn thc, l 
1un, mô hmnh, mvc  tiCu, tiCu clii v cOng nghip hoá, hin dçLi hoá con nhiu nQi 
dung chua rö, chua sat thc tin, cOn chil quan, duy clii; chua có ngh quyt 
chuyên dê cüa Dàng ye cOng nghip hoá, hin dai  hoá d.t nuàc. Chua xác djnh 
rä trQng tam uu tiên phát frin các ngành cong nghip nn tang, cong nghip ru 
tiên, cóng nghip müi nhpn. Vic huy dng, phân b6 và sir dmg ngun lrc cOn 
nhiêu h?n  ehê, chira hiu qua; nguon hrc cüa Nhà nirâc b6. trI cho phát trin 
khoa h9c - cong ngh, di mi sang tao  cOn thp, phan b, sir dicing chua hiu 
quà;thiêu nguon nhãn Ic chit krcrng cao, nht là trong lihhviic khoa hçe - cong 
nghç, doi mm sang tao.  The che, Ca che, chmh sach con nhieu bat cap, chua dap 
üng yêü câu phát 1rin; h thong cáo tiêu chun, djnh mc cOn lao  hu, không 
khuyCn khich, thüc dy phát frin và frng dpng khoa h90 - cOng ngh. Chi do 
và t chic thirc hin vn là khau yu, chm duçcc khc phic; nng lrc th ch 
hoá, ciii th hoá, t6 chirc thrc hin chü truang, thrOng li cña Dãng cOn han  ch. 
Chua quan tam kMm tra, giám sat trách nhim ciia các ca quan, t chüc, dja 
phucmg và ngu?ñ dung du trong thc hin cong nghip hoá, hin dai  hoá. 

II- QUAN DIEM cm io, rxc TrEu vA TAM NuN 

1. Quan dim chi do 

- Cong nghip hoá, hin dai  hoá dt nuàc là qua trInh chuyn di cn ban, 
toàn din nn kinh t và di song xà hi, d?a  thu y&i vào sir phát triên cüa cong 
nghip và djch vi trén nn tang khoa h9c - cong ngh, dM mài sang tao;  là 
nhimvii trung tam cüa chién 1uçc phát trin kinh t- xä hi, xay drng lien 
kmh te dcc lap tir chu, chu dng, tich crc hpi nhap quoc te sau rng, phat then 
nhanh va bn vüng, trâ thành nuâc phát trin, có thu nhp cao theo djnh huâng 
xã hôi chü nghia. 

- Dy rnh cong nghip hoa, hin dai  hoa dt rnthc là sir nghip cüa toàn 
dan va ca h thong chmh trl,  lay con ngurn la trung tam, doanh nghiep la chu 

P ' -, F •A A AS P 'A 'P. A * the, bao dam hai hoa gnra phat trien huh te di doi vm thirc hien tien b va cong 
A S • A A A P P S A 

bang xa hi, bao vç moi trl.rcmg; gan ket chat che va dong b vm qua trmh do th1 
hoa, xây drng nông thOn mâi, di mâi mô hInh thng trir&ng, ca câu 'a  nên kinh 
te va chuyen dch ca cau lao dung. 

- Cong nghip hoá, hin dai  boa phái khai thác và phát huy t& nht mi 
tim näng, lqi th cüa dt nuc, cüa tOng vüng và dja phuang; lqi th cüa nn 
kinh tdi sau và dang trong th&i kr dan s yang; kt hqp dông bO,  hiu qua gifra 
phat then tuan tr vcn di tat don dau; chuyen dch nhanh tix gia cong, lap rap sang 

A P 5 5 5 A A P A A S nghien cuu, thiet ke va san xuat tal  Viçt Nam, tap  trung phat then mt so nganh 
djch vu cO 1cri th& Co ham ltrongtri thuc và cong ngh cao, thu tr9ng day mnh 
dch vi hoa cac nganh cong nghiçp. Coi phat then cong nghiep che tao,  che bien 
là then ch&; chuyn di sO là phuong thuc mâi có tInh dOt  phá d rut ngàn qua 
trInh cOng nghip hoá, hin dai  hoá; cong nghip hoá, hin dai  hoá nông nghip, 
nông thOn là mit trong nhfrng nhim vi uu tiOn hang dâu. 
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- Thxc hin cong nghip hoá, hin dii hoá c.n có 1 trInh và bu&c di cii th, 
Co trçng tam, trç)ng dim; uu tiên ngun 1irc, cO các óY ch& chInh sách dt phá, 
phü hçip d phát trin cácclrc tang trithng, các ngânh cong nghip nn tang, Cong 
nghip uu tiên, cong nghip miii 0h9n, cong nghip h trçl, các ngành djch vi có 
giá trj gia tang cao; tang cu&ng liêñ kt ngành và lien kt vmg; xác djnh ngun 
lrc trong nuôc là ca ban, chin luqc, lâu dài và quyt djnh, nguôn 1%rc ben ngoài 
là quan trQng, dt phá; doanh nghip trong nithc (bao gm cà doanh nghip nhà 
rnthc và doanh nghip tu than) là dng 1c chinh, chü dao;  doanh nghip FDI 
Co vai trO quan tr9ng, dt phá. 

- Trong qua trinh cong nghip hoá, hin dai  hoá phài bão dam On djnh 
- A A A A A A S kinh te vi mo; chu d9ng va tich circ hçn thp quoc te sau r9ng, hiçu qua; khcn 

day khat vng pht trin, tirih thkn khri nghip qu& gia, dti mi sang tao;  pht 
huy giá trj tinh hoa van boa dan tc, ban 11th và tn tu con nguM Vit Nam va 

truyn thing ciia giai cp cong nhn, vai trO xung kIch, di du cüa di ngii fri 
thüc và doanh than Viêt Nam. 

2. Mijc tiêu t1ng quát dn nám 2030: Vit Nam cci ban dat  dtrqc các 
tiêu chi cüa nuôc cong nghip, là nixóc dang phát tnin, có cOng nghip hin dai, 
thunhap trung binh cao; drn song cua Nhan dan duçic nang cao. Xay dmg non. 
cong nghip qu6c gia vüng math  vâi nang 1rc san xut m&i, tr chü, khã nàng 
thIch 1mg, chng chju cao, trng bu&c lam chü cOng ngh 161, cong ngh nn ciia 
các ngành cOng nghip nn tang, cong nghip mi tiên, cong nghip miii nhç>n. 
.Nông nghip phát frin nhanh, bn vttng theo htr(mg sinh thai, urng ding manh 
rn khoa h9c - côngnghtiên tin. Các ngành djch viduqc co c.u1ai d6ng b, 
hieu qua tren nen tang cong nghç hien dai,  cong nghç so vcn chat luqng, hiu 
qua và näng hrc cnh tranh dugc nâng cao, hInh thành duqc nhiu ngành djch 
vi mói, Co giá trj gia tang cao. 

3. Mt so chi tiêu cii the dn näm 2030 
L - ,

o - - Toc d9 tang truclng GDP bmh quan khoang 7/olnam; GDP binh quan 
.r •A - A dau nguoi theo gia hiçn hanh dat  khoang 7.500 USD; GM brnh quan dau ngucn 

• P A • A P F - A A d( theo gia hiçn hanh dat  tren 7.000 USD. Dong gop cua nang suat nhan to tong 
hqp (TFP) vào tang tru&ng kinh t r mIre trên 50%; chi s di mâi sángto toàn 
cu (Gil) thuôc nhóm 40 ntréc dn du th giâi. 

- Ti l lao dng nOng nghip trong tng lao dng xä hi duâi 20%; ti l 
lao dng qua dào tao  có b.ng c.p, chIrng chi dat  35 - 40%; ti l ngithi dan 
trong d tui lao dng duçrc dào tao  k5 nàng s6 cci b dat  trên 80%; dat 
khoãng 260 sinh viên trên mt vn dan. 

- Thuc nhóm 3 nithc dn d&u ASEAN v nAng 1irccanh tranh cong nghip; 
ti tr9ng cong nghip dat  trên 40% GDP; ti trng cOng nghip ch bin, ch tao 
dat khoang 30% GDP; ti tr9ng giá tr san ph.m cong nghip cong ngh cao 
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trong các ngành ch bin, ch tao dat trén 45%; giá trj gia thng cong nghip ch 
tao, chê bin bmnh qun du ngu&i dat  trên 2.000 USD. Ti trQng cüa khu vrc 
djch vi dat  trén 50% GDP, trong do du ljch dt 14- 15% GDP. 

- HInh thành thrçc mt s tp doãn, doanh nghip cong nghip trong nuâc 
Co quy rnO lan, da quôc gia, cOnng lirc c?nh  franh quôc té trong các ngành 
cong nghiçp nen tang, cong nghiep uu tien, Cong nghicp mui nhQn; xay dirng va 
phát trin duçic mt s cim lien kt ngành cong nghip trong nuàc có quy mô 
lan, co nãng lirc canh  tranh qu6c t; lam chü mt s chui giá tn cOng nghip, 
nông nghip. 

Xây dmg di.rqc ngành Cong nghip quc phông, cOng nghip an ninh tr 
trcithng, luong ding, hiên dai. 

Ti trQng kinh th s dat  khoãng 30% GDP. Hoãn thãnh xây d%rng chInh 
phü s6, thue nhóm 50 quc gia hang du th giói và xp thu ba trong khu virc 
ASEAN v chInh phi din t, kinh t s6. 

- Ti l do thj hoá dat  trén 50%. Phn du dat  duqc các chi tiêu v sü ding 
hiu qua tâi nguyen (dt, nuac, khoáng san), tái s'z dpng, tái ch chit thai tucmg 
ducmg v&i các nu&c dn du ASEAN; chi s hiu qua môi tnthng (EPI) dat 
trén 55. Chi S6 phát trin con ngui HDI) duy tn trên 0,7. 

4. Tm nhln dn nám 2045: Vit Nam trâ thãnh nuâc phát trin, có thu 
nhâp cao, thuc nhóm các rn.róc cOng nghip phát triM hang du khu c Châu A. 

ffl-NHIMV[j, GLAIPBAPCIIUYEU 
p p 

1. Dôi mri tLr duy, nhn thfrc và hành dng quyêt liit, tiêp tiic day 
mnh cong nghip hoá, hin di hoá dat nithc 

-, Xác djnh nOi  dung c6t loi cüa s%rnghip cOng nghip hoá, hin dai  hoá 
dat nuoc giai don 2021 - 2030 la thuc day ung diing mnh me khoa hpc - cong 
ngh, d6i mói. sang tao,  nht là thành tiru cüa cuc Cách mng cong nghip lan 
thir tu, tao  ra birt phá v nãng su.t, chit hrqng, hiu qua, süc canh  tranh cia các 
nganh, linh vrc va Ca flfl kinh t; thirc hin chuyM d6i s6 toãn din, thc chat, 
hiu qua, ben virng; nang cao nang 1rc ttj chu ye san xuat, cong nghç va th1 
truàng, bào v và phát huy t6t thj trithng trong nuac; chuyên djch co câu ni 
ngãnh c8ng nghip sang các nganh CO tInh nM tang, uu tién, müi nhçn, Co am 
ltrqng cong ngh và giá trj gia thng cao; chuyM di các ngãnh cOng nghip tham 
diing tài nguyen,. näng ltrcing sang các ngành cOng nghip xanh, cOng nghip 
phát thai cácbon thp; c cu lai  các ngành nOng nghip và djch vii dra trên nn 
tang cOng ngh hin dai,  cOng ngh s6, phát triM các loai  djch vi mói CO tInh 
lien ngành và giá trj gia thng cao, d.y nhanh djch vi hoá các ngành cOng nghip 
ch biM, ch tao. Giai doan  2031 - 2045, tp trung nãng cao chit luqng cOng 
nghiçp hoa va day mnh hien dai  hoa toan din tren tat ca cac lmh vrc cua nen 
kinh t và di s6ng xâ hi. 
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- Nãng cao nhin thrc cüa các cp u, t chirc dáng, chirih quyn, doanh 
nghip và ngir&i dan; ciii th hoá các quan dim, gn k& các mic tiêu, thim vi 
Cong nghip hoá, hin di hoá dt rnxâc vâi xây drng và thirc hin 1ut pháp, 
chInh sách, h thng quy hoach  quôc gia và các chiên krqc, quy hoch, kê hoach 
liOn quan. Thrc hin phán công, phãn cp trit d trong quãn 1 nhà nuóc v 
phát trMn cOng nghip, nông nghip, djch vii; báo dam nguyen täc mt cci quan 
thirc hin nhiu vic, mt vic chi giao cho mt cci quan chü trI thrc hin và 
chju trách nhim chinh. Nang cao näng 1%rc dr báo; xây dmg bO tiOu chi dánh 
giá kt qua cong nghip hoá, hin dai  hoá trOn phm vi cà nuâc, timg vüng và 
dja phucing; tang ctthng cong tác kim tra, giám sat, gn trách nhim ngthi 
dlmg du cp uSr và chmnh quyn các nginh, các c&p trong t chlrc thiic hin. 

2. Xây dnig vl hoàn thifl th eh, chmnh sáeh thile ay cong ñghip 
hoá, hiOn daii hoá dt nu&c 

- Dy nhanh th ch hoá các nghj quyt, kt 1un cüa Dãng có liOn quan 
dn cong nghip hoá, hin dai  hoá. lfu tiên xây drng và hoàn thin h thng 
pháp 1ut chuyOn ngành vO phát triên cong nghip quôc gia và các lTnh we cong 
ngbip dc thi'i nhu cong nghip cong ngh so, cong nghip quOc phông, an ninh, 
nAng lucmg...; to 1p khung pháp 1ut cho phát triOn san xuât thông mirth, mO 
birth nha may thông minh, xây drng Va ban hành các tieu chun qu6c gia v san 
xuat thong mmli; day nhanh hoan thiçn cac tieu chuan, dinh  muc kmh te - icy 
thut cüa các nganh, lh we sat vâi thc tin, tim cn vài chun mc quc tL 

A A A ? A A Xay drng 19 trmh, hoan thiçn cac co che, chinh sach cho thrc hiçn chuyen doi 
nang luçmg xanh, ben vffiig, phü hçrp vài xu th clia the gii, bão dam vfthg chc 
an ninh nang krcxng quc gia. 

- Hoàn thin Ca. ch& chfnh sách cho phát trin khoa h9c - cong ngh, di mói 
sang tao  phii hcip vri thic tê Vit Nam và thông l quôc t. Co chinh sách ru 
däi phi hçip v thu& tài chInh, tin dmg, tht dai... cho nghiên elm khoa hQc - cong 
ngh; khuy&i khich doanh nghip du ti.x cho nghiOn clru và trin khai; tao  thun 
li cho trIch lap và sir diing hiu qua qu5 du ti.r cho khoa hçc - cOng ngh, di 
mâi sang tao  cüa doanh nghip. Ban hanh ccr chá, chinh sách v phát trin 
ngun nhân lire chit 1umg cao cho các ngành cong nghip nén tang, cong 
nghip iru tiên, cong nghip mfli nhçn thông qua tang cumg chmnh sách dat 
hang dao tao vàtic hin h trq tài chInh clia Nha nuâc di vài ccr sO'. dào tao 
va ngucn h9c. Ra soat, hoan thiçn chmh sach khuyen khich phat then cac nganh 
cong nghip nn tang, cong nghip tru tiên, cong nghip mUi nh9n theo huó'ng 
không tru dãi theo din rung, dan trài dn các phfin ngành cong nghip, tp trung 
vào các lTnh vrc duçic xác djnh theo tiêu chi phü hçrp cho trng giai doan; b 
sung các chinli sách khuyn khich phát frin vüng nguyen Iiu, cong ngh, vn 
dâu tu, mua ban, sap nhp doanh nghip... Tip tic rà soát, sra d6i, b sung 
khàc phic chng chéo, bt cp không phü hqp trong chInh sách uu dãi thud theo 

- A , , A . A nganh, lmh we dau tu va theo da ban; co cac chmh sach thue nham khuyen 
khIch phát trin khoa hçc - Cong ngh, di mói sang tao  phü hcrp vO'i mic tiOu 
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thi'ic day phát trin và img dmg cong ngh mài, các cong ngh uu tiên phát 
frin, xây dmg va phát triên các trung tam di mâi sang tao. 

- Xây drng khung pháp 1ut cho phát trin kinh t s& xa hi s& chinh phi 
so; ban hành cor chê thfi nghim çó kim soát, các chInh sách thI dim, dc thu 
cho các hoat  dng phát trin, thu nghiém và áp dimg các san phm, giài pháp, 
djch vi, mô hInh kinh doanh dra trén cong ngh s6 và nn tang s; thng clx&ng 
chmnh sách dt hang, giao nhim vi san xut, chmnh sách mua sm cong theo 
hithng uu tiên sü dung hang boa trong nuâc, nãng cao giá frj gia tang Va ti 1 ni 
djahoá. The the hoá các cci chê, chInh sách dc thu cho phát trin cong nghip 
quôc phông, cong nghip an ninh theo huâng hro'ng d%mg, hin dai. 

.' p. p p S p •e p - Tiep tiic doi mcn chinh sach dat dai, tm dmg, tal climb, khoa h9c, cong 
ngh, phát trién nguôn nhânitrc, thu hut du tu tir nhãn, du tu nuc ngoài vào 
nOng nghip, nOng thôn d thic dy vâ h try' qua trinh cong nghip hoá, hin 
dai hoa nong nghicp, nong thon. 

- Rà soát, hoàn thin 1ut chuyên ngành v du ljch, thucmg mai,  du&ng 
sat, buu chinh, cong ngh thông tin, vin thông và các 1ut có lien quan; tiêp tic 

A " 1' - A A P hoan thiçn chrnh sach, phap luat,  day  manh  xa hçn hoa de co cau lal  cac nganh 
djch vi dira trén nn tang cong ngh hin dai,  nht làtrong các lThh vrc thuong 
mai diên tCr, tài chInh, ngãn hang, bâo him, y t, giáo diic, logistics, du ljch, các 
djch vi mâi cUa nn kinh tê s6... Co chin hrçic, cci ch, chInh sách mói vucit 
trOi, cnh tranh quc th cao d thic dy hInh thành mt s trung tam du ljch, 
trung tam logistics, trung tam di mâi sang tao  tm cä khu vrc và quôc tê tai 
môt s do thi. 

- Hoàn thiên co ch& chinh sách, thI dirn thrc hin các Co ch phu hqp d 
tao dOt phá cho phát friên kêt câu h tang, nhât là &thng bO,  du&ng sat. Rà soát, 

* A P • p % S 5* P sua doi phap luit ye ngan sach nba nuac va cac quy dinh  lien quan theo hucing 
tang cthng phãn cap huy dng, su dmg ngun lirc du tu & Trung ucmg và dja 
phuong,to diu kin thun lçii cho các dja phucmg cng du tu ngãn sách vào 
cac ha tang dung chung, ha tang lien ket vung. Nghien cmi hmh thanh quy phat 

p. r r • then h tang. Ban hanh co che, chinh sach phu hqp ye den bu, ho trçi tai dnh ci.r, 
thu hi dt phic vi cho các dir an kt c&u ha tng quan tr9ng cap quôc gia, cap 
vüng. Dôi mâi mô hInh to chüc, co ch hoat  dng cüa các khu cong ngh cao, 
khu nông nghip rng ding cOng ngh cao, khu cong ngh thông tin tp trung. 

A 'A P • • •P • P P P 'A P Xay dirng khung tieu chi va hoan thin hanh lang phap ly cho phat then cac khu 
cong nghip sinh thai, thông minh, khu do thj cOng ngbip - thuong mai  - dch vi. 

- Hoàn thin các tiéu chI v du tu d lira chçn, tru tiên thu hut d&u tu phü 
hqp v&i chin krçvc, quy hoach, dj.nh huàng phát trin các ngành, linh vijc, dja 
ban trong qua trInh cong nghip boa, hin dai  hoá. Co co ch, chInh sách uu dài 
vuçit trOi, canh tranh quc t tao  diu kin kinh doanh thun lqi thu hut các dir 
an Ian, tr9ng dim quc gia, dir  an cOng ngh cao, thu hut FDI tir các di tác 
thuOc các nu&c phát frin. Hoan thin khung pháp lut cho hoat  dng d.0 tu ra 
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nuâc ngoài cáa doanh nghip, mua ban và sap nhp doanh nghip, thoái vein 
du tu tai 

nithc ngoài, mua ban, chuyn giao cOng ngh. Han thin các co chê, 
chinh sách, tiéu chI giám sat, dánh giá, xp loai doanh nghip nhà nithc và 

. A A 
• nguai quan ly theo mic tieu va hiçu qua tong the. 

3. Xây dirng nên cOng nghip queic gia viing mnh, hy lrc, t cuing; 
nâng cao náng lire ngInh xây dirng 

- Dy nhanh thc hin các chü truong cüa Dãng v djnh hu&ng xây drng 
chmnh sách phát trMn cong nghip queic gia. Tip tiic ca cu li ngành cong 
nghicp; thrc hiçn theu chuth phan bo khong gian phat trien cong nghiep cua 
ving, dja phi.rcmg theo huóng g.n vôi các vüng dng 1rc, circ thng truông, hành 
lang kinh t iryng dim, phü hcip vài quy hoach  teing th queic gia, lcvi th cüa 

- fr - ' S 5. A j tüng vIng, báo dam tfrih chuyn mon hoa cao, tang cwnig (mu lien ket nçn vung 
va lien yang; hInh thành các vüng cOng nghip, vành dai cOng nghip, ciim lien 
kt ngành cong nghip, khu cong nghip, trQng tam là hThh thành các cm lien 
kt ngành cOng nghip; xây d%mg và trMn khai có hiu qua quy hoach  yang 
nguyen lieu cho cac ngành cong nghip, dc bit là deii vâi các ngành d may, 
da glay,. che bien nong san, thrc pham. 

- Xây d%rng và trin khai chuang trInh queic gia v nãng cao näng hrc dOc 
lip, trchü, tr lirc, tr cthng cüa nn san xut Vit Nam den nm 2045 (Make in 
Vietnam- 2045) theo hung chü tr9ng nãng cao tir chü v nguyOn lieu, Cong 
nghê, san xut và thi trithng, thng cithng nng 1irc sang to và thiet k& phát trin 
cac ngành cOng nghip si'r ding nhiu cong ngh, có giá fri gia thng cao và các 
ngãnh cOng nghip phát thai cácbon thp; khuyen khIch các doanh nghip du 
tu vao deii rnói, hp thi và lam chü cong ngh, nht là cong ngh lôi, cong ngh 
nguon. Uu tien nguon 1rc va co Ca che, chnih sach khuyen khich du manh  de 

-phát trinnhfng linh virc uu tiên cüa các ngành cong nghip nn tãng:Luyn 
kim (uu tien phat then thep hqp kim, thep dac  chung phiic vii cong nghiep che 
tao may the h mài, nh.t là cho queic phông, an ninh); cci khI chei tao  (uu tiên 
phát trien ca khI che tao  cho san xut may nông nghip, ô to, tàu bien, thiet bj 
cong trInh, thiet bj nang luçing, thiet bj din, thiet bj y te); hoá cht (uu tiên phát 
trien các loai hoá ch.t óci bàn, hoá d.u, hoá duqc, phàn bón); cong nghip näng 
luqng (ixu tiên phát trien cong nghip näng hrqng tái tao,  nang luqng mói); 4t 
lieu (uu tiên phát trien 4t lieu mâi); cOng ngh sei (uu tiên phát trien trI tu 
nhán tao, dft lieu ion, chui kheii, din than dam may, internet ket neii vn 4t, 
thiet bu diçn tu - vien thong, thiet ke va san xuat chip ban dan). 

-Chá tr9ng phát trien mt sei ngành cong nghip müi nh9n: Cong nghiêp 
san xuât rô bôt, ô tO, thiêt bj tich hçp vn hành tir dung, diêu khiOn tir xa; cOng 
nghip che bien, ch& tao  phiac vi nông nghip; cong nghip sinh h9c (tap trung 
vao gen, duqc phãm và các che phm sinh h9c); cOng nghip dt may, da giày 
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các khau to giá trj gia thng cao da trên quy trInh san xut thông mirth, tir dng 
hoá; cong nghip van hoá... Khuyn khich the tp ctoãn, doanh nghip trong 
nuâc lien kit, lien doanh vâi doanh nghip nuâc ngoài san xut thit bj nãng 
hrqng s.ch, tái tao,  h thng pin hiu trü, cong ngh và san ph.m ti& kim näng 
1trçng, dào tao,  chuyên giao cong ngh. 

- Phát trin cong nghip quc phông, cong nghip an ninh theo htthng 
luo'ng dung, hin dai,  tr lc, tir cu?mg, lien kt chit ch vâi cong nghip dan 
sinh, tth thành mill nhçn cUa cOngnghip qu6e gia. Tang cuông lien kit, chuyn 
giao, chuyn d6i cong ngh giüa Cong nghip dan sinh và cong nghip que 
phông, bIrth thành mt. s nn tang dM mói sang tao  dng chung. Tang eu&ng 
hçip tác, lien doanh, lien kt, du t1ingun hrô h trq các Ca s& dan sinh phiic vi 
cong nghip quc phông, cOng nghip an ninh. Cci cAu iai  các cci si cong ng1iip 
qu6c phöng, h1nh thành các cct s& cong nghip an ninh bâo dam tirth gon, hiu 
qua, hin dai  theo huóng 1uo!ng diving, hin dai. 

* . A A A 

- Xay drng va then khai chuong trmh phat then cong nghiep ho trçi den 
nàrn 2030, chü tr9ng dáp lrng các quy tc v ngun g6c xut xCr trong các hip 
djnh thucmg mai  tii do, tp trung vào the lTnh virc: Din tCr thông minh, ô to, dt 
may- da giày, cci khi và ti dnghoá, nông nghip Va cong ngh sinh h9c, cong. 
nghç cao; co cci che khuyen khich va thuc day cac doanh nghicp FDI chuyen 

• a A A A 

giao cong nghe; quy hoach va co cci che, chnih sach dpt pha, khuyen khich phat 
• A • A A A A A 

trieneáckhu, ciim cong nghiçp ho trq tp trung. Hmhthanhhçthongkhu cong 
nghiep hiçn dai  quy mo ion theo huong smh thai di doi vol phat trien khu cong 
nghip, cini cong nghip CO quy mô vira và nhO, tao  diu kin cho phát trin 
cong nghip tai  khu ve nông thôn, min nii. Tip tic nghiên cüu và trin khai 
thI dim cac mô hInh khu kinh t dc thü, khu thucing mai tir do, trung tam tài 
chinh qu6c t, các rnô hInh kinh t mâi tai  mt s dja phucing có tim iiAng và 
.dap ung cac theu kiçn, tieu chi. 

- Co chin luqc và chInh sách nâng cao nàng 1c ngành xây drng. 
Khuyn khIch phát frin mt s tp doan xay drng quy rnô ion, hoat  dng hiu 
qua, co kha nang cnh tranh quoc te. Phat then nganh cong nghiçp san xuat vat 

• A A A A A • . , , 

hçu xay dmg thanh nganh kinh te m?nh, dat trmh dç tien tien, hiçn dai,  dap ung 
cci ban thu c.0 trong nuâc; hn ch& tin tOi dung các hoat  dng san xuât v.t 
1iu xây d%mg sir dmg khOng hiu qua tài nguyen thiên nhiên, gay ô nhim môi 

• A • A A S A F A A • * • .' 

trl.rclng, uu tien phat then vat  liçu xanh, vat  hçu mcii than thiçn you moi trucTng. 

4. Dy nhanh cong nghip hoá, hin di hoá nông nghip, nông thôn; 
tiêp tic co câu lii ngành djch viii dja trên nn tang khoa hçc - cong ngh, 
di mOi sang to 

A A A A PS 7 A 7 

- Trien khai thrc hin dong b9, hiu qua ngh quyet cua Ban Chap hanh 
Trung ucing Dâng v nOng nghip, nông dan, nOng thôn. Tfu tiên d.0 ttx phát 
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trin h. th6ng kêt câu ha tang nông nghip, nông thôn, ha tang k& nôi nông 
thôn vci do thj, nhAt là h thng thuS' lçii, giao thông vn tái, ha tang thuong mai, 
kho bãi, bão quãn, ch bin nông san; dy nhanh xây dirng ha tang so và dü lieu 

s6 nông nghip, nông thôn; nang cap, hin dai  hoá và phat triên san giao djch 
cho các nông san chü lire,  xây  dung  các trung tam hu can Men mu. HInh thành 
cac khu, cuirn  cOng nghip, djch vi h trci phát triên san xuat, kinh doarih nOng 
nghiçp ti mçt so vung san xuat nong nghiçp tap  trung. Khuyen khich phat trien 
cong nghip co khI, hoá chit và cong ngh sinh h9c phic vi san xuât nông 
nghip và ch bin nông, lain, thuS' san. Tiêp ttic phát triên nông nghip theo 
huóng San xut hang boa 1&n, gn v&i cong nghip chê biên và thj trithng, thüc 
d.y Ca gi&i hoá dng bô, hin dai hoá trong toàn ho chui cung üng, chuyn 
d1ch co câu kmh to nông thôn theo htthng tang nhanh ti tr9ng giá tr san pham 
vã lao dng cá.c ngãnh cOng nghip và djch vi, to chi'rc 1a1  san xuât theo chui 
giá trj, phát trin các cim lien kk san xut - ch bin - tiOu thi nông san. Thic 
dy chuyn di s6 toãn din, thc chit, hiu qua nông nghip, nông thôn; uu 
tien bo fri nguon lrc va CO CO che, ch.mh sach dc thu de xa h9i hoa, thrc hien 
có hiu qua chuyn di s trong xây dumg  nông thôn mâi, huâng tài nông thôn 
màithông miith giai doan 2021 - 2025. 

- Thcic dy djch vii hoá các ngành cong nghip ch bin, ch tao;  tip tiic 
co cAu li cac ngành dich vul da trOn nn tang cong ngh hin d.i, cong ngh 
so, phát trin djch vi cong ngh cao, các ioai  djch vi mói cüa nn kinh t sO. 
Tp thing phat then mnh mçt so nganh dch vi Co lçn the va co ham hrcng tn 
thüc, cOng ngh cao nhu: Du ljch, thuang mai,  vin thông, cong ngh thông tin, 
logistics, djch vii k5 thu.t, djch vi tu v.n pháp iS'... Xây dmg h sinh thai dOng 
b, hin dai  hoá Va m& rung CáC djch vi tài chinh, ngân hang, bào him, chüng 
khoán, y tO và chain soc süc khoê, giáo duic  và dào tao,  khoa h9c và Cong ngh, 
cOng nghip van hoá và djch vi van hoá, thOthao, djch vi thuang rnai...HInh 
thanh mçt so trung tam dch vul du itch, y te, giao dic, tai chmh, logistics tam ca 
khu c và quôe tê. Day nhanh tiOn trInh xây dung  và có cci chê vuqt tri dê 
phát triên Thãnh phO HO ChI Mirth và các dO th có tiêm nang trO thành 
trung tam tài chInh quOc tO. 

5. Phát triOn khoa hçc - cong ngh, dôi mth sang to Va nguOn nhân 
hrc châthr9'ng cao dáp frng yêu câu cong nghip hoá, hin di hoá 

- Dy nhanh th chO hoá và ci thO hoá chü truong, duxng 16i ciia Dãng 
v phattriOn khoah9c •11  ngh, dOi rni sang tao.  utiOn du tu cho khoa 
h9c - cong nghe, doi mcii sang tao  di truoc m9t bucic; Co 19 trmh tang ti lç chi tir 

A r , , •A • p L ngan sach nha nucic tmh tren GDP cho nghien cmi va phat trien, phan thu den 
näm 2030 dat  ti l thuc nhóm 3 rnthc drng dâu ASEAN, tim cn ti lê bInh 

A P A quan chung cua cac nuoc thuçc khoi OECD. 

A

- Phát triOnh sinh thai dOimri sángtotrong các nganh cong nghip, 
nong nghiçp va dch vi gan you cac chuoi gia tr! nçn da, khu vurc  va toan cau, 
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các cm lien k& ngành vâi vai. trô dn dt cüa các doanh nghip ion, tp trung 
vo các ngành cO giá tn xut khu và doanh thu ion nhu dt may, da giày, din ti:r, 
thit bj, may móc, ch bin g, ch bMn nông san, khai thác khoáng san, duqc 
phãm... Phát trin h thng trung tam d6i mâi sang tao  quc gia, cac trung tam 
dôi mâi sang tao  ngành, ving, các thing tam h trq kh&i nghip sang tao  nhtm 
phat trien, tich hqp hmh thanh cac ciim lien ket doi mm sang tao  voi cac khu 
cong ngh cao, khu dan cu, trung tam tài chinh, qu du tu mao  him, tnthng 
dai hçc, vin nghiOn cru. Trin khai manh  m cac vu&n uom cong ngh, nén 
tang di mài sang tao  m&, mng hrOi d6i mài sang tao  m&. Khuyn khich doanh 
nghip thànhlp các trung tam ngbiên ciru, thing tam d6i mâi sang tao. 

- Thrc hin thI dim cci ché, chinh sách mâi, dãc thu v khoa hpc, Cong 
ngh và d6i m&i sang tao tai mt s6 dja phucing, tru?mg dai  h9c, vin nghiên 
ciru, doaflh nghip (tlTçic giao nhiin vi nghién cfru vâ phát trin cong ngh lôi, 
cOng ngh ngun. Rà soát, cu cu !i các chuong trInh, nhim vi khoa hpc và 
cong ngh theo hu&ng ru tiên phát trin các ngãnh cong nghip nn tang, cong 
nghip uu tién, Cong nghip müi nhpn, nông nghip Cong ngh cao, các ngãnh 
djch v1 cO giá trj gia tang cao. Rà soát, náng c.p va di mói co ch vn hãnh h 
th6ng cac phông thI nghim do Nhà rnxâc du tu. Dy m?nh  nghiOn thu cc bàn 
va nghiên thu ing dmg trong các linh vuc \Tiêt  Nam có th manh nhu toán h9c, 
vt 1, hoá hoc, khoa h9c sir sng, khoa h9c trái dt và khoa hpc bién... lam chü 
cong nghç loi, cong nghç nguon. 

- Rà soát, hoãn thin cac chin Iuqc v giáo d%ic, dào tao,  phát triên nhân 
li?c qu6c gia phi hçip vri yêu cu Cong nghip hoá, hin dai  hoá. Quy hoach lai 
mng luói cci s& giáo dic ngh nghip, giáo diic dai  h9c thuc linh virc k5 
thuat, cong nghe. Tnen khai cac hoat  dQng dao tao  hen thuc, ky nang ye khoa 
h9c - cong ngh và di mâi sang tao  trong các trithng ph thOng. HInh thãnh các 
chuang trmnh cp quc gia và cp dja phucmg, ngãnh, lTnh vrc v dào tao,  thu 
hut, trQng dung rihân tài, lao dOng có k5 nang, chuyên mon cao. Xây drng Va 

trin khai chucmg tninh dào tao  chuyên gia, nhãn lirc cht lucmg cao, lao dng 
k5' thut trong các linh vrc cOng nghip nn tang, COng nghip uu tiên, cong 
nghip müi nh9n. Quan tam dào tao,  náng cao trInh d lao dng nông thôn; tang 
s krçng lao dng k thut Co tay ngh; phát trin nhan lic nghiên ciru, chuyên 
gia trong nông nghip. Khuyri khfch phát trin CáC iiii tang dy và h9c tiVC 
tuyn m&, các mô hInh dai  hQc mài thIch üng vâi qua trInh chuyn di sé. 

9 . , 9 

6. Phát triên kêt câu h tang dông b, hin dai; thñc day do thj hoá 
nhanh va bn 'vung, gn kt chAt chë và tao  dng krc cho cong nghip hoá, 
hiên dai hoá dat nithc 

. . . - Xay drng hç thong ket cau h tang dong b9, hiçn dai  ca ye kmh te va xa 
hi; uu tiên phát tnin mt s cOng trmnh h t.ng tr9ng diem quc gia Va vüng v 
giao thông, thich Crng vri blén di khi h.u, näng luçing, h tang so, các cong trInh 
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h tang xãhi v y t, giáo dic cia vüng. Phát tri&i h thng dtthng b cao the 
dat mic tieu 5.000 km vao nam 2030. Quan tam dung muc va phat then ket cau 
h tng dung st Co tr9ng tam, tr9ng dMrn; $p trung cal tao, nâng cp d tip 
tic khai thác có hiu qua cac tuyn dung st hin có; nghiên thu, s&m dâu tu 
xây dimg tuyn du&ng st t& do cao Bc - Nam, các tuyén du&ng sAt do thj tai 
Ha Nôi, Thành ph R CM Minh và mt s thành pM khác, mt s tuyn 
duing s&t kt ñi vài cac khu kinh t, khu congnghip, cãnghãng khOng, cáng 
bien. Day nhanh xay dimg danh mic cac an keu gçi dau tu ha tang giao 

A • A I A A - -. 

thong giai do?n 2021 - 2030. Xay dimg tie an tong the- thong that ye co che giao 
quàn 1, khai th4c  các tài san két çu h tng giao thông hang hài, hang không, 
du&ng b, duông st va &ring thug nOi  dja .theo huthig thng cuông xA hi boa, 
tách bitrô vai trO quãn 1r nhà nrnrc vol vai trô quãn 1, khai thác két cu h 
tang giao thông In tái; nghiên ciru áp diing thi diem mO hhih dku tu cong quàn 
frj tu,- d.0 tu tu - sir ding cOng; da cIng hoá ngun lrc, huy dng t6i da ngun 
1c tii qu dt trong du tu phát trin kt cu h tng. 

- Xây dmg va trin khai chin luçic phát trin h tng thông tin, ha t.ng 
s& quy hoach ha tng thông tin và truyen thông cho giai doan  tOi theo djnh 
huOnSha tng s là thi& yu, bào dam an toàn thông tin mng là then ch&, uu 
tien dau tii phat then nhanh, di truoc mçt bucic. Phat then dong b9, hiçn dai ha 
tang vAn hoá, xA hi. 

•Pháttrin h th6ng do thj ben vtrng theo huOng do thj xanh, thông minh, 
thich tmg vai bien doi kin hau,  phong, chong thien tai va dch bçrih, co tmh ket 
n& theó mng hroi cao và g&i kt chit  chê vOi qua trinh cong nghip hoá, hin 
dai hoá. Hoãn thin mô hhih khu kinh tê, khu cong nghip sinh thai yen bin 

I - I A P A I A • gan voi hinh thanh-phat then do th va phat trien cac trung tam kmh te bien 
I I . A ' A A A mnh. Khuyen kbich-phat trien mo hmh khu cong nghiçp - do th1 - dch vi, that 

là -tai các do th, vng do thj có mt d dan s cao. Tip tic nghiên ciu, diu 
chiith tiêü chi nông thôn m&i, nông thôn mOi nâng cao, nông thôn mOi kiu mu 
tiêm can v&i tiêu chI do thi sinh thai. 

• 7. Phát trien các thành phn kinh t nhm thñc day cong nghip hoá, 
hin di hoá 

- Thrc hin ding b, quyt 1it chü truo'ng cüa Dãng v tip tiic cci c.0 
li, d6i mOi và nang cao hiu qua doanh nghip nhà nuOc, phát trin doanh 
nghip tu nhan, thu hat FDI. Xay dmg Va trin khai djnh huOng phát trien mt 
so tap  doan kmh te, doanh nghiep nha nuoc, doanh nghiçp tu than trong nucic 
có quy mO iOn, hoat  dng hiu qua, có nAng lrc cnh tranh quOc tê, dóng vai ire 

dn dt, trii ct trong mt s lTnh vc quan tr9ng ci:ia qua trInh cOng nghip hoá, 
hin dai  hoá thu nAng luçrng, Cong ngliip ch bin, ch tao,  tài chinh - ngân 
hang, nông nghip, vin thông, két câu ha tang... Tang cuông cci ché dt hang, 
giao nhiem  vit cho mQt s t.p, doãn, doanh nghip nhà nuOc và doanh nghip 
tu nhân trong nuOc có quy mô 1OTl, có dü nAng 1rc thc hin mt so thim vu 
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Co tmh chien luqc, dan dat qua trmh cong nghiep hoa, hiçn di hoa; chu tr9ng 
chInh sách mua s&n cong và các chinh sách nãng cao näng hrc doanh nghip 
trong rnxàc cüa Vit Nam. 

- Xây ding tiêu chI c1 phãn cp, phân quyn thu hit FDI giüa Trung 
uo'ng và dja phixang; coi tr9ng cht luçing, có tr9ng tam, trQng dim; ilL! tiên các 
d an du tu có cong ngh cao, báo dam tiéu chun v moi trithng, thu hut lao 
clOng Co k5 nàng cüa các cong ty cia quc gia lan gn vài yéu cu phài chuyn 
giao tn thirc, cong ngh và quân trj; nãng cao ti 1 ni cija hoá. 

- Tip tic d6i mâi, nâng cao cht hrctng, hiu qua hoat  dng ctia kinh té 
tp the, nông cot là các hcrp tác xä; i.ru tiên phát trién các to churc kinh té $p  the 
gân vai phát trin nông nghip cong ngh cao, kinh t xanh, kinh t tun hoãn. 

8. Di mói chinh sách tàichinh, tIn dung thile dy cong nghip hoá, 
hiçn dj hoa dat rnro'c nhanh, ben virng 

Nâng cao hiu qua .quãn 1, khai thác, huy dung, phfin b& sir dmg cac 
S p A S U P P % nguon 1irc tal chinh theo nguyen tac th1 truclng; tiep tiic cia dng hoa cac hinh 

thiic huy ctng và sir diing ngun hrc; thic dy xA hi boa, thu hi't manh  m 
ngun lijc du ti5r ngoài nhà nuâc cho Cong nghiêp hoá, hin dai  hoá theo hithng 
My c1u ttr cong dn dt du tu tu nhãn; iru tien ngun 1irc tâi chinh nhà nithc 
du tu cho phát trik ha tng lien kt viing, ha thng nàng lucing, chuyn dôi so, 
khoa h9c - cong ngh, d6i mai sang tao.  Nãng cao hiu qua du tu công; thng 
curng k lut, k3 cuo5ng trong giâi ngãn vn du tu cong. gn trách nhim 
nguäi dung du cp u va chInh quyn các ngành, cac cp lien quan trong sir 
ding nguon von dau tt.r cong. Day nhanh cc cau la' th! truong tai chmh, tien tç 
dáp img yêu c.0 huy dng và sir diing rn có hiu qua; phát trin thj truông 
chirng khoánbên vüng, trà thãnh keith huy dng quan tr9ng vOn trung và dài 
hn cho thirc hin Cong .nghip hoá, hin dai  hoá. 

- S A P P S S P A P 

- Hoan thiçn ccr che, chmh sach phu hç'p ye dau ti5r, tai chnih, ngan sach 
di vài mt s dja phucrng; rà soát, xác djnh ti l ngun thu gii lai  hqp l di 
vói cac do thj dc ?it  va các dôthj lan d bão dãmphát huyvaitrO cña các ciic 
tang truong kmh te trong thirc hiçn cong nghicp hoa, hiçn cia, hoa. Su.dimg hiçu 
qua chinh sach dt hang san xut vàchinh sách mua sm cong dê thuc dy 
chuyn di s, chuyn di xanh, náng cao näng l'irc tir thu v cong ngh và san 
xu&t. Di mâi chfnh sách iru dãi vhhu phñ hcip vài thông l quc th, huthig tài 
trgngtâm tru tiên thuc day phat triOn h sinh thai và chuôi giá trj san xuât, djch 
vii hiçn di. Thuc hiçn dong b9 ca che, chmh sach de hrnmg tm d%ing tp trung 
VO 111th V1!C san xuât, 11nh vrc tru tiên; thtrc hiên cac chInh sách iru dãi v tài 
chmh, tm diing du math  de thuc day phat trien cac nganh cong nghiep nen tang, 
cong nghip uu tiên, cong nghip müi nhQn, nOng nghip irng ding cong ngh 
cao, các ngành djch vi có giá trj gia thng cao; phát trMn mnh tài chInh xanh, 
tin diing xarih. 
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9. Quãn 1, sfr diftng hiu qua, titkirn tii nguyen, bâo v môi tnrô'ng, 
chu d9ng thich rng vol bien doi khi hu; tang cirèng hi nhp qu6c te san 
rung, biu qua di dôi vol bão v và phát trin thj throng trong nirrc 

- Khai thác và sz ding tài nguyen hiu qua; có 1 trIrih phát trin nng 
hiçrng tái tao  phü hqp vâi diêu kin, trmnh d phát triên cia dat nuàc trén ca sà 
dánh giátng th v lçii Ich va chi phI cüa nn kinh t; s&m xay drng co ch 
phan bo hn ngach phat thai khi nha kmh va thi tracmg tm chi cacbon. Xay drng 
cci ch tiu tiên d phát trMn m?nh  cong nghip tái ch và cong nghip tái tao. 
Quan 1 chat chë và toàn din vic sü di:ing qung và cht thai chi'ra kim loai 
màu, nguyen t dt him Co chin lircrc phát trin khai thác, ch bin quàng dt 
him và môt s loai khoáng san có giá fri cao có lçii th canh tranh Phát then 
Cong nghip si't dmg trit d chtkt thai ran, chAt thai cong nghip, tái ch chAt 
thai xây drng. 

- Phát frin mnh ngãnh cong nghip môi tnzông. Mi rng phm vi, tang 
ti trç)ng rnua s&n chInh phü d& vi san phm thânthin rnOi truing. Khuyn 
khich phat then dch vi cai tao,  phic hoi moi thxcrng, hç sinh thai tr nhien. 
Thrc hin chirng thrc, cong nhn d nhän sinh thai, hiu qua nàng lucmg di 
vài n phâm trong các lThh vrc cong nghip, xây drng, giao thông 4n tâi va 

• A • P A 1 • A I' A • hang tieu dung, chimg nhn san pham tiet kiçm nang lucing. Co lç trmh phu hçirp 
dgiãm ti da, ti&i tó'i khong sCr d%lng san phm nhra dung rnt 1n. ThIdirn, 
nhan r9ng va phat then cac mo hn-.ih su dpng hiçu qua tai nguyen thien nhien, tal 
sr diing, tái ch cht thai phü hçp vâi tmg ngành, vüng, min. Nghién cüu, thr 
nghimáp dizng h thing hch toán v6n tir nhiên trong nn kinh t theo thông 1 
quôc tê và phi hçrp vài thirc tin Vit Nam. 

- Trin khai m?nh  m, dng b, sang tao,  hiu qua Cong tác ngoi giao 
kinh t phiic vi phát triên d.t nuôc; tn dung, khai thác hiu qua mang  1ui các 
di .tác chin luçxc, toàn din d xây dmg và triM khai các chiM luqc, chucing 
trinh, k hoach cong nghip hoá, hin dai  hoá. Nghién cüu thit Ip quan h di 
tác chiên hrçTc trong mt so ngành, linh vrc cOng nghip nn tang, cOng nghip 
uutiên, phát triM xanh, bn vtrng. ChU dng xây drng và hoàn thin h th6ng 
phong vç de bao vç nen kinh te, doanh nghiep, th trucvng trong nuc phu hqp 
vi các cam kêt quôc tê và yêu câu cong nghip hoá, hin dai  hoá. 

10. Phát huy giá trl van hoá, bàn iinh, trI tu con ngirb'i Vit Nam, 
A • S A A A S A • AS - xay dirng giai cap cong uhan hiçn dai,  ion mnh; dci ngu tn thirc va 

doanh nhân xung kich, di du trong cong nghip hoá, hin di hoá dt nirOc; 
bäo dam tot an smh xa hi 

- Xây dmg h giá trj quc gia, h gia fr vAn hoá và chuAn mirc  con ngu&i 
Vit Nam gin vol giü gIn, phát triM h giá tr giadinh Vit Nam thai k' dy 
manh cong nghip hoá, hin dai  hoá và hi nh.p quôc té. HInh thành môi trithng 
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vn hoá s& Phát trin nhanh, bn vttng, hiu qua các ngãnh cong nghip van 
hoá va djch vi van hoá gn viii phái. triii du ljch. Co cci ch& chmnh sáeh sóm 
khc phc khoãng each chénh 1ch v ha tang van hoá gita thnh thj và nông 
thôn, ding bang và min nii, vüng sâu, vüng xa, biên giâi, hãi dâo; chênh 1ch 
v mile thi huâng vAn hoá gifla cac giai tang, các nhóm xa hi, các cong dng 
dn ctr. 

a en P P fl A P •P - Tap thing uu tien dau tu thich dang, tao  theu kiçn thun lqi phat trien 
manh m giai cp cong nhan cà v s6 luqng và cht krçvng, có ban linh chInh 
trj, trinh d h9c vn, chuyên môn, k5 nang ngh nghip, tác phong cong 
nghip, k' 1u.t lao dng clap uing yêu can cong nghip boa, hin di hoá trong 
tinh hInh mi Quan tam chain lo dn s&ig vat chit, tmh than, nhà cc và phile lou 
xAhoi cho cong nhãn, bão ye quyn, lou ich hccp pháp, chInh clang cüa cong 
nhan. U'u tiên quy dat, von va co cac clunh sach uu dai, tao  thun lqi cho trien 
khaixây dmg dn nam 2030 dtrçic it nhat 1 triu nhà & xä hOi  cho cong nhãn Va 
ngllal co thu nhap thap; bao dam clap ung cong b9 ha tang xa hçn thiet yeu ye 
giao thông, y t, giáo dic, van hoá cüa các khu nha &, tao  ch & n djnh, nang 
cao d&i sng d Cong than an tam lao dng san xuk Tip tiic di m6i, nãng cao 
hiu qua Cong tác dua nguôi lao dng và chuyên gia Vit Nam di lam vic & 
nuórc ngoài. Day mnh tn thirc hoá cong nhán thông qua dào tao,  dào  tao  1i Va 
boi duong nang cao trmh d9 hçe van, chuyen mon, ky nang nghe nghicp, ky 
näng so cho cong nhân. 

- Di mâi tu duy, nâng cao nhn thire và phát huy vai trô dc bit quan 
trong cüa di ngü tn thilc Va doanh nhân Vit Nam thôi k' day rnnh cong nghip 
hoa, hiçn di hoa trong tmh hmh mcci. Xay thing va trien khai Chien ltrgc phat 
trin di ngü fri thirc, Chin luçic phát trMn dingü doanh nhân dn nàm 2030, 
chucing trInh qutc gia v dào tao  doanhnhãn, xay dimg vAn boa kinh doanh 
Vit Nam tien tien, giau ban sac va h9l nhap quoc te. 

- Xây dirng h th6ng an sinh xä hi tiên tin, hin dai,  hueràng tài bao phü 
toàn dan, nh&t là v chAin soc sue Thoê Va bâo him y t; quan tam trci giüp cho 
cac nhom doi tuçing yeu the. Tiep tic cai each mnh me hç thong bao hiem xa 
hi theo hu&ig da tang dra trên nguyen tc dóng - huthng, chia sé bn vthig. 
Trin khai dng b các giál php giam nghêo da chièu, bao trüm, bn vüng, bâo 
dam mile sing t& thiu và các djch vii cci ban; khuyn khich và eó ehInh sách 
iru dAiphát triên da dng các mô hInh san xuat và djch vi có sr tham gia cüa 
các h nghèo, can ngheo; h trcl phát trin các mô hInh san XUa kinh doanh phii 

1 • A A A A P hqp you nglerrn. •ngheo, nhat lao vung nong thon, mien nui. 

IV- TO CIUC TBIU'C HIN 

1. B Ch'inh trj ban hành K hoach thrc hin Nghj quyt; lAth dao,  chi 
dao triên khai ding bô, kip thai, tao su chuyn bin manhmë trong nhn thc, 
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A p S P A • flt 

hanh dçng cua Ca hç thong chmh tn ye cong nghip hoa, lin  du lioa trong boi 
canh va dieu hen nioi. 

2. Cac tinh u, thành ui'; các ban dàng, ban can sr dàng, dàng doàn, dàng u 
trrc thuc Trung ucxng th chtc nghién ci'u, quán tnit và xây dijng chuoTig trinh, 
k hoach thc hin Nghj quy& phü hçp vâi tinh hInh cüa ngành, dja phuong, co 
quan, dcin vj; djnh k' kim tra, dánh giá vic thpc hin. 

3. Dãng doàn Qu6c hi, Ban can sir dãng ChInh phü lnh do, clii d.o, tp 
trung th ch hoá ni dung Nghj quyt; mi tiên b tn ngun lic cho thc hin 
cong nghiêp hoá, hin dai  hoá, nht là phát trin. các ngãnh cong nghip nn 
tang, cong nghip uu tiên, cong nghip müi nhçn phic vi1 phát trin nhanh, bn 
vtThg; tang cuing kim tra, giám sat viêc th chirc thixc hin Nghj quyt. 

Ban can sn dãng Chunh phü clii dao  sra di, b sung các van bàn dixâi 
lut; xây dirng Chi&i luçcc cong nghiép hoá, hin dai  boa den nam 2030, tm 
ñhin d&i nAtn 2045 và các quy hoch, chin luçic lien quan; ci the hoá h tiêu 
clii dánh giá kt qua cong nghip hoá, hin di boa; xây drng và th chi'rc trin 
khai các chucing trInh, k hoach, d an thirc hin Nghj quy& dng b, hiu qua. 

4. Mt trn T quc Vit Nam va các t chüc chinli tn - xã hi xay 
dung chucing trInh, k hoach  tuyên truyn, vn dng và giám sat vic thrc 
hin Nhj quyt. 

5. Ban Tuyên giáo Trung ucmg chñ trI, phi hqp vri Ban Kinh t Thing 
iwng t cht'ic hu&ng dn vic nghiên ciu, hçc tp Va quán tni?tuyên truyn sau 
rng v ni dung Ngh quyt va kt qua thc hin. 

6. Ban Kinh t Trung uong chi trI, ph6i hçip vci các cci quan lien quan 
thithng xuyen theo dôi, giám sat, kim tra, don dc vic tnin khai thrc hin 
Nghj quyt; djnh kr si kt, tng kt, báo cáo B Chfnh trj, Ban BI thu. 

T/M BO CfflNH TRI 
TONGBI THU 

Ba k9: Nguyn Phü Tr9ng 

- 

DOANH NGHTP TRUNG TSONG 
* 
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Nciinhãn:  
- Các dng clii Uy viên BCH DBK,, 
- Cácban,don'4DãngiXyKhôi, 
- Các dàng ñy tnic thuc, 
- Lixu Vn thu. 

Ha N5i;  ng'y- 28 tháng-i 1-nàm 2022 
Sao Ic 

2 P .2 • 
De quan trit, trien k/tat, thrc hien 

T/L BAN TH1TNG VJ 
CkH VAN PHONG 
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DEN So.E( HANH TRUNG UONG BANG CONG SAN V11T NAM 
Ngày.Oj./&o22I * 

Chuyê'w V1'tL 19-CT/TW - HâN5i, ngày 18 tháng 11 nám 2022 
Sôvà k hiêu hô Sd:. 

C}IITHI 
CUA BAN Bf THU' 

ye viêc t chfrc Tt Qu5 Mao näm 2023 

D chun bj Mt th.t các diu kin ph%ic vi nhan dan don mirng näm 
mm 2023 va vui xuan, don let Nguyen dan Quy Mao lanh mnh, an toan, tiet 
kim, t?o  IthI th phn khâi, quyt tam tip ti1c thc hin thng lcii Nghj quyêt 
Dai hOi XIII cUa Dãrig và Ngh quyt dai  hi dãng bO các cap, n djnh kinh t vi 
mô, phát trin kinh th - xä hOi,  Ban BI thu yêu cu c.p u, M chrc dãng, chinh 
quyn, M.t trn T qu6c và các tt chirc chinh trj - xä hOi  các c.p tp trung 
lãnh d.o, chi dao  và t6 chi'rc thic hin tot mt so nhim vi trQng tam sau: 

1. Thuc hién t& các chInh sách. an  sinh xã hi, phát huy truyn thng 
di doàn két, tinh than 'tuong than, tucmg ái" cüa dn tOe,  chàm lo di song 
vat chat va trnh than cua nhan dan, bao dam mçn nha, mpi ngucn deu co dieu 

F'. A r A P r P 'I kiçn vui xuan, don Tet. Quan tam cham lo cho cac gia dmh chinh sach, nguoi 
P 1 P P A A 7 P 'A co hoan canh kho khan, cac ho ngheo, dong bao cac da phuang b1 thiçt hai 

do thiên tai, djch bênh, vüng sâu, vt'lng xa, biên giài, hài dão, vüng dan tOc 
thiu s và min nüi; cong than, ngu&i lao dng lam vic tai  các khu kinh t, 
khu cong nghip, khu ch xu.t, nht là ngu&i bj mt vic lam. 

A F A A 7 P A A 7 To chuc. tot vic tham hoi, chuc Tet thuang brnh, bnh binh, gia drnh 
1it si, gia dInh có cong vi nuâc, can bô lao thành cách mang,  M Vit Nam 
Anh hang, nhân si, tn thrc, van ngh si, ngithi có uy tin trong dng bào dan 
tOc.thiêu s, chirc s&ctôn. giáo tiêu. biu, các .dn v 1irc lucing. vu trang, lirc 
higng thuOng trirc lam nhim viii trong nhüng ngay Tat, nh.t là& biên gith, 
hai dao, vung kho khan, da ban phuxc tap  ye an ninh chinh tq, trat tr an toan 
xàhôi. 

2. Thçrc hin Mt cong tác quán 1 và M chirc lê hOi  theo quy djnh, bào 
dam các hoat dng 1 hôi, vui xuân, kr nim ngày truyn thng, hOi  nghj Mng 
kt näm, g.p m.t d.0 nãm, Tt trng cay... thit thirc, an toàn, .tit kim, phü 
ho'p vó'i np s6ng van minh, tmyn thng van hoá cüa dan tOe  và phong tiic, 
t.p quán Mt dçp cña tirng dja phuang. Lanh dao  các dja phi.rang can cr vào 
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tlnli hinh th%rc tin, quyt djnh vic t chüc b.n pháo hoa chào müng näm 
mó'i 2023 và Tét Nguyen clan Qu Mao phü hqp v&i diêu kin, khã nng cüa 
dja phixang, báo dam an toàn, tit kim, không sr ding ngân sách nha nilâc. 

A P - P A I - A A A 3. Khong to chtic tham, chuc Tet cap tren va lanh d.o cac cap; khong to 
chirc doàn cüa Trung uang thäm, chüc Tt cp u, chInh quyn các tinh, 
thành phô; nghiem cam biêu, tng qua Têt cho lânh dao  các cap dixâi mi 
hInh thüc; chi di 1 chüa, l hi khi dir rc phân công; không tham gia các hoat 
dng me tin dj doan; không si:r d1ing ngân sách nhà niràc, phi.ro'ng tin, tài san 
cong trái quy djnh. Can b, clang viên, nh.t là ngui dirng du cp u, t 
chirc clang phâi that  sir nêu gucmg trong vic thirc hin vui xuân, don Têt lành 
manh, an toãn, tMt Um. 

4. Kim tra, giám sat cht chë, báo dam t& cong tác an toàn thrc phm, 
v sinh môi trtràng, phOng, cMng djch bnh, dc bit là djch Covid-19, cüm, 
st xut huy&, du müa khi... TAng cithng cong tác di,r báo và quàn l thi 
truing, n djnh giá Ca, Mo darn can di cung - cu hang hoá, djch viii, bâo 
dam xAng du, các mt hang thit yu; kjp th&i phát hin, xir l nghiêm mci 
hành vi gian ln thuang mai,  san xuât, kinh doanh hang già, hang kern chat 
ltrcmg, du Ca, tIch tr&, dy giá hang hoá tAng cao bt thi.rông d thu ici  bt 
chInh. Chü dung co k hoach bào dam dü phtrong tin vn chuyn hang hoá 
va phic vçi nhan dan, kieu bao ta tu nucc ngoai ye que don Tet di I.i thun 
tin, an toàn. Co k hoach Cu th& b trI can bô, nhân viên trrc Tt, kjp thai 
xir 1, giái quyt hiu qua mi cong vic, tInh hung phát sinh; thirc hin 
nghiêm ch dO thông tin, bao co trong dip nghi; khn trirang tth lai  lam vic 
bInh thträng sau ngày nghi, ph.n du hoàn thành nhim vi ngay tir nh&ng 
tháng dâu nAm. 

5. Chü trcng cong tác Mo dam quc phông, an ninh, trt t1r, an toàn xã 
hOi, an toàn khÔng;Jgjanmng•  ChU dng phong ngüa, phát hin s6m, san 
sang phiro'ng án ngAn chn, xir 1 hiu qua các tInh hung phüc tap  xày ra, 
không d bj dng, b.t ng&; bão v vüng ch&c dOc chü quyn và toàn vçn 
lAnh th cüa T qü6c. TAng :ong  các bin pháp phông ngüa, du tranh có 
hiu qua di vói các loai tOi phm, vi ph?m pháp lust va t nan  xA  hOi;  xü 15' 
nghiêm các vi phm, bào v tuyt di an toàn các m1c tiêu, cOng trInh trçng 
dim, cac su kiên chInh trj, d6i ngoi, vAn boa - xA hOi  cüa dt nuâc. Tang 
cithng cong tác tu..n tra, kim soát, Mo dm trat tij, an toàn giao thông; 
phông, chng cháy, n. Tlc hin nghiêm cac quy djnh v quán 15', sr ding 
pháo và v.t Iiu n. 
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6. Các cp u, t chüc dang, chfnh quyn, Mt trn T quc, cac t6 
chüc chinh trj - xa hi hoãn thành vic t6ng kt cong tác nàm 2022 truic 
ngày 10/01/2023 (uu tiên t6 chirc hOi  nghj tric tuyn, chi trirc tip khi cAn 
thit) d tp trung clii dao  thirc hin các nhim vii chInh frj nm 2023 và 
chain 10 T& cho nhân dan; nghiêm t(ic quán trit và t6 chüc trin khai thc 
hin Co hiu qua Chi thi nay, gop pMn thirc hin thng lçii mçñ nhim vi d ra. 

7. Ban Tuyên giao Trung ucing thu trI, phi hcp vái B?  Thông tinvà 
Truyen thong, B Van hoa, The thao va Du 1ch, BQ Y te va cac ca quan lien 
quan chi dao,  hu&ng dan, tang cu?ing tuyên truyên ye nhtng thãnh tiru cüa 
dt nuâc, cac hoat dông mi'rng Pang, mlng Xuãn, hoat dng van hoá, th 
thao, l hi trong djp T&; nãng cao thirc tr giác càa nhân dan trong thrc 
hin cácquy djnh v antoàn giao thong, si'i dimg pháo và 4t 1iu n6; phông, 
chong dch bçnh; chu dQng dau tranh phan bac cac thong tm, quan them sal 
trái, xuyên tac,  lam tht bai  mçi am mini phá hoai cüa các th lirc thi'i djch. 

Van phông Trung uang Pang thu trl, ph6i hcip v6i các Ca quan lien 
quan nam trnh hinh trien khai thc hiçn va bao cao Ban Bi thtr ye ket qua 
thrc hiñ Chithj. 

T/M BAN B' THU 
Ba k: Vô VAn Thiró'ng 

BANG UY KHOI 
DOANU NGHIEP TRUNG hONG 

* 
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Norinhân:  
- Các d/c UV BTV Dãng uyKhM, 
-Cácban,donvjDângüyKhoi, 
-CádngüytrircthuQc, 
- Urn Vn thu. 

Ha Nôi, ngày 28 tháng 11 näm 2022 
Saohic 

Be qudn lriêt, triên kiwi, 1hrc hin 
T/L BAN THIY(NG VV 
cuAi VAN PHONG 
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