ĐỀ CƢƠNG THÔNG BÁO NHANH
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII
-----

Thực hiện Chƣơng trình làm việc toàn khoá, từ ngày 04/5 đến ngày
10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ƣơng
Đảng khoá XIII đã họp bàn về các nội dung sau: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp
luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng
kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 7 khoá X về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội
nghị Trung ƣơng 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả
kinh tế tập thể. (4) Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Báo cáo
kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ năm 2021. (6) Đề
án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (7) Báo
cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị
Trung ƣơng 4 đến Hội nghị Trung ƣơng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội
nghị Trung ƣơng 5 đến Hội nghị Trung ƣơng 6 khoá XIII. (8) Báo cáo kết quả
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phƣơng hƣớng,
nhiệm vụ năm 2022. (9) Nghe báo cáo chuyên đề về: "Xung đột Nga - U-crai-na:
Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra".
Đồng chí Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và
bế mạc Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên chính thức, Uỷ viên dự
khuyết Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng. Đại biểu mời dự Hội nghị gồm các
đồng chí: Bí thƣ Tỉnh uỷ Đắk Nông, Chính uỷ Quân khu 2, Chính uỷ Bộ Tƣ
lệnh Thủ đô, Phó Chủ nhiệm và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng.
Sau 6 ngày làm việc khẩn trƣơng, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ năm Ban
Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chƣơng trình đề
ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ƣơng Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã
thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận,
đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận
để tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng và giải trình những vấn đề
còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã thống nhất cao
thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ƣơng.
Sau đây là Thông báo nhanh về kết quả Hội nghị.
I- TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG
ƢƠNG 6 KHOÁ XI VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ
ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã xem xét, thảo luận Tờ trình và Đề án
của Bộ Chính trị; thống nhất ban hành Nghị quyết với tên gọi: "Tiếp tục đổi mới,
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hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng
đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" với
những nội dung cơ bản nhƣ sau:
1. Tình hình và nguyên nhân
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất đánh giá, sau gần 10 năm thực
hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XI,
chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, từng bƣớc tạo hành lang
pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn; tạo ra
những động lực mạnh mẽ cho phát triển đô thị, tăng đáng kể nguồn thu cho
ngân sách, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh của đất nƣớc. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc thực hiện theo
hƣớng tiếp cận tổng hợp, liên ngành và trở thành công cụ quan trọng để Nhà
nƣớc thống nhất quản lý, phân bổ và sử dụng đất đai. Chính sách giao đất, cho
thuê đất từng bƣớc đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
quốc phòng, an ninh; góp phần giải quyết các vấn đề xã hội; đời sống và sinh kế
của ngƣời có đất bị thu hồi đƣợc bảo đảm tốt hơn. Quyền và nghĩa vụ của tổ
chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất đƣợc bảo đảm và phát huy, nhất là
trong sử dụng đất nông nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện chính sách, pháp luật về đất đai; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
và vi phạm pháp luật về đất đai có nhiều chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất còn nhiều hạn chế. Một số nội
dung của Nghị quyết chƣa đƣợc thể chế hoá hoặc thể chế hoá chƣa đầy đủ; Luật
Đất đai và một số luật có liên quan còn có sự chồng chéo, chƣa thống nhất. Hệ
thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có sử dụng đất chƣa
bảo đảm tính tổng thể, hệ thống và đồng bộ. Công tác giao đất, cho thuê đất ở
một số nơi còn nhiều bất cập, sai phạm. Việc thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ, tái
định cƣ ở một số địa phƣơng còn chậm, chƣa đúng Nghị quyết và với các quy
định pháp luật, làm ảnh hƣởng đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của ngƣời có
đất bị thu hồi, gây thất thoát ngân sách nhà nƣớc. Cải cách hành chính về đất đai
còn chậm và chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn. Hệ thống tổ chức, bộ máy
quản lý nhà nƣớc về đất đai chƣa đồng bộ, thiếu thống nhất, thiếu ổn định và
chƣa đƣợc đầu tƣ tăng cƣờng; năng lực quản lý nhà nƣớc về đất đai chƣa đáp
ứng đƣợc yêu cầu. Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai
còn diễn biến phức tạp, đơn, thƣ tố cáo về đất đai có xu hƣớng tăng; nhiều vụ
việc chậm đƣợc xử lý, giải quyết, gây bức xúc xã hội.
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khẳng định, những hạn chế nêu trên có
nguyên nhân khách quan và chủ quan nhƣng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ
yếu, trong đó do chƣa có sự thống nhất cao về nhận thức đối với một số vấn đề
liên quan đến quản lý và sử dụng đất; nhận thức về chính sách, pháp luật về đất
đai có nơi, có lúc chƣa đúng, chƣa đầy đủ. Ý thức chấp hành pháp luật về đất
đai của một bộ phận cán bộ và ngƣời dân còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện
chính sách, pháp luật về đất đai còn chậm, chƣa đầy đủ, chƣa nghiêm, còn có sai
phạm. Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai có lúc, có nơi còn
chƣa kịp thời, dứt điểm và chƣa đúng pháp luật.
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2. Quan điểm

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất các quan điểm sau:
- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc là đại diện chủ sở hữu và
thống nhất quản lý. Nhà nƣớc thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc
quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,
công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định
thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần
giá trị tăng thêm từ đất không phải do ngƣời sử dụng đất tạo ra. Nhà nƣớc thu
hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc
gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo luật định, bảo
đảm công bằng, công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Quản lý và
sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân đƣợc tạo điều
kiện tiếp cận, sử dụng đất công bằng, hiệu quả và bền vững.
Nhà nƣớc thống nhất quản lý đất đai theo lãnh thổ quốc gia, cả về diện
tích, chất lƣợng, giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi
trƣờng; phân công hợp lý giữa các cơ quan nhà nƣớc ở Trung ƣơng, đồng thời
có sự phân cấp phù hợp, hiệu quả đối với địa phƣơng.
- Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhƣng không
phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đƣợc pháp luật
bảo hộ. Ngƣời sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của
pháp luật. Nhà nƣớc không thừa nhận việc đòi lại đất đã đƣợc Nhà nƣớc giao
cho ngƣời khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất
đai; không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá
nhân; có chính sách để đất nông nghiệp đƣợc sử dụng với hiệu quả cao nhất.
- Thể chế, chính sách về đất đai phải đƣợc hoàn thiện đồng bộ với thể chế
phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa; có chính sách phù
hợp với đối tƣợng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao
nhất nguồn lực đất đai; khắc phục tình trạng sử dụng đất đai lãng phí, tham
nhũng, khiếu kiện và đầu cơ đất đai.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về đất đai. Hiện đại hoá
công tác quản lý đất đai, dịch vụ công về đất đai. Củng cố, hoàn thiện hệ thống
tổ chức bộ máy quản lý đất đai tập trung, đồng bộ, thống nhất. Nâng cao vai trò
và năng lực các cơ quan tƣ pháp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về
đất đai. Đất đai phải đƣợc điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, lƣợng hoá, hạch
toán đầy đủ trong nền kinh tế; đƣợc quy hoạch sử dụng hợp lý với tầm nhìn dài
hạn, hài hoà lợi ích giữa các thế hệ, các vùng, miền, giữa phát triển kinh tế - xã
hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trƣờng và thích ứng với biến
đổi khí hậu; bảo đảm an ninh lƣơng thực quốc gia. Giải quyết tốt những bất cập,
vƣớng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của
thực tiễn.
- Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân trong xây dựng, thực
hiện và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.
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3. Mục tiêu
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng xác định mục tiêu tổng quát là: Hoàn
thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế phát
triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Đất đai đƣợc huy
động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; đƣợc quản lý với hiệu lực, hiệu
quả cao; thị trƣờng bất động sản, trong đó có thị trƣờng quyền sử dụng đất, trở
thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả; nguồn lực đất đai đƣợc
vốn hoá, khai thác, phát huy cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá; bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và bảo đảm quốc phòng,
an ninh; bảo vệ môi trƣờng, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để
nƣớc ta trở thành nƣớc phát triển có thu nhập cao.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là: (1) Ƣu tiên thời gian, nguồn lực để sớm
hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 vào năm 2023 và một số luật liên
quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. (2) Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ
liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ,
đa mục tiêu và kết nối liên thông. (3) Hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy
quản lý nhà nƣớc về đất đai theo hƣớng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ,
thống nhất; có sự phân cấp phù hợp, hiệu quả kèm theo cơ chế kiểm tra, giám
sát và kiểm soát quyền lực. (4) Giải quyết cơ bản những tồn tại, vƣớng mắc có
liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trƣờng quốc
doanh; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất và xây
dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp tập trung đông ngƣời
đã di dời ra khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất tôn giáo; đất kết hợp sử dụng
nhiều mục đích; đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Mục tiêu đến năm 2030: (1) Hệ thống pháp luật về đất đai đƣợc hoàn
thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trƣờng
định hƣớng xã hội chủ nghĩa. (2) Khắc phục cơ bản tình trạng sử dụng đất lãng
phí, để đất hoang hoá, ô nhiễm, suy thoái.
4. Nhiệm vụ, giải pháp
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cụ
thể sau:
4.1. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về quản lý và sử dụng đất
trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa
Thống nhất nhận thức về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc là
đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhất là về quyền và nghĩa vụ của
Nhà nƣớc với tƣ cách là đại diện chủ sở hữu theo quy định của Hiến pháp và
pháp luật; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đƣợc trao
quyền sử dụng đất. Đất đai là nguồn lực to lớn cần đƣợc phát huy, đồng thời cần
đƣợc quản lý và sử dụng có hiệu quả, bảo đảm công bằng xã hội; đƣợc bảo vệ,
không để bị suy thoái, huỷ hoại, lãng phí, tham nhũng.
4.2. Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ
với thể chế phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm là sửa đổi,
bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các luật khác có liên quan, bảo đảm sự đồng
bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Cụ thể:
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- Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy
hoạch sử dụng đất đƣợc lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, đáp ứng yêu
cầu thực hiện Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm
quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trƣờng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhà
nƣớc bảo đảm đủ kinh phí cho việc lập quy hoạch sử dụng đất.
- Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử
dụng đất. Chủ yếu thực hiện việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền
sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy định cụ thể về các trƣờng hợp
đấu giá quyền sử dụng đất, các trƣờng hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất, hạn
chế và quy định chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá
quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; bảo đảm công khai, minh
bạch. Có cơ chế đồng bộ, cụ thể để xử lý trƣờng hợp vi phạm quy định về giao
đất, cho thuê đất, nhất là liên quan tới đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự
án có sử dụng đất.
Tăng cƣờng công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục
đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc
dụng; đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; đất tại các doanh nghiệp nhà nƣớc
thoái vốn, cổ phần hoá các loại đất đƣợc sử dụng đa mục đích; đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất
để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích
công cộng. Việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ phải bảo đảm công khai, minh
bạch, hài hoà lợi ích của Nhà nƣớc, ngƣời có đất bị thu hồi và nhà đầu tƣ theo
quy định của Hiến pháp và pháp luật. Việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp
và quy định của Luật Đất đai nhƣng việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ phải đi
trƣớc một bƣớc, cần có quy định cụ thể về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ nhằm
tránh tình trạng khi thu hồi đất xong thì ngƣời dân không có chỗ ở, bảo đảm
cuộc sống của ngƣời dân có đất bị thu hồi phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
- Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất. Bỏ khung giá đất; có cơ chế,
phƣơng pháp xác định giá đất, cơ quan chịu trách nhiệm xác định, quyết định
giá đất, giám sát, kiểm tra..., có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lƣợng công
tác định giá đất, tính độc lập của hội đồng thẩm định giá đất, năng lực của tổ
chức tƣ vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của các định giá viên; bổ sung
các quy định bảo đảm công khai, minh bạch.
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Chính sách tài chính
về đất đai phải bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nƣớc, ngƣời sử dụng đất và nhà
đầu tƣ. Thực hiện chính sách ƣu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với
lĩnh vực, địa bàn ƣu đãi đầu tƣ; đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia
đình ngƣời có công với cách mạng. Cơ chế Nhà nƣớc thu và điều tiết chung
nguồn thu từ đất của các địa phƣơng. Đồng thời, cần nghiên cứu có chính sách
điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch.
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Về cơ bản thực hiện theo hình thức cho thuê đất trả tiền hằng năm, trừ
trƣờng hợp đặc biệt sẽ đƣợc trả tiền thuê đất một lần theo quy định của pháp
luật, bảo đảm phù hợp với tình hình, tính chất, mục đích sử dụng đất, bảo đảm
nguồn thu ổn định, tránh thất thoát cho ngân sách nhà nƣớc.
- Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động
sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh thƣơng mại hoá
quyền sử dụng đất. Xây dựng hệ thống thông tin thị trƣờng bất động sản gắn với
thông tin đất đai; có chính sách khuyến khích phát triển thị trƣờng quyền sử
dụng đất, nhất là thị trƣờng cho thuê đất nông nghiệp. Hoàn thiện cơ sở pháp lý
và tăng cƣờng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất
động sản. Có cơ chế bảo đảm thị trƣờng bất động sản phát triển lành mạnh;
kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai.
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp. Tạo
điều kiện thuận lợi để ngƣời sử dụng đất nông nghiệp đƣợc chuyển đổi mục
đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
theo quy hoạch. Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải đƣợc sự đồng
ý của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tăng cƣờng quản lý chất
lƣợng đất, khắc phục tình trạng thoái hoá, suy giảm chất lƣợng đất. Ƣu tiên giao
đất đối với đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất.
- Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp
đa mục đích. Bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với quản lý, sử dụng đất
quốc phòng, an ninh trên cơ sở tổng kết việc thí điểm một số chính sách để tháo
gỡ vƣớng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp
với hoạt động lao động sản xuất và xây dựng kinh tế. Bổ sung các quy định về
đất ở kết hợp với thƣơng mại, dịch vụ; đất nông nghiệp kết hợp với thƣơng mại,
dịch vụ; đất cho dự án du lịch có yếu tố tâm linh và một số loại đất khác.
4.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng
lực quản lý nhà nƣớc về đất đai
Kiện toàn, hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở Trung ƣơng và
địa phƣơng bảo đảm tinh gọn, ổn định, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả và đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý đất đai. Hoàn thiện phân
quyền, phân cấp trong việc thực hiện đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và
thống nhất quản lý theo hƣớng nâng cao trách nhiệm của địa phƣơng và có sự
giám sát, kiểm tra, thanh tra của Trung ƣơng; giảm đầu mối, giảm trung gian,
gắn với cải cách hành chính, giảm phiền hà, tiêu cực.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; cơ sở dữ
liệu, hệ thống thông tin quốc gia về đất đai đƣợc bố trí nguồn lực hợp lý để xây
dựng, hoàn thiện đúng tiến độ; bảo đảm quản lý, vận hành tập trung, thống nhất
từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. Tập trung nguồn lực đầu tƣ cho công tác điều
tra, đánh giá tài nguyên đất; thống kê, kiểm kê đất đai; giám sát sử dụng đất;
bảo vệ, cải tạo và phục hồi chất lƣợng đất nhằm quản lý chặt chẽ về số lƣợng,
chất lƣợng đất phục vụ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và làm cơ
sở cho việc sử dụng đất bền vững.
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4.4. Đổi mới, tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý
vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai; siết
chặt kỷ luật, kỷ cƣơng, phòng, chống tham nhũng
Đổi mới, tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra,
giám sát, kiểm soát của Nhà nƣớc trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực
hiện thể chế, chính sách về đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên
quan đến đất đai; tăng cƣờng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý
và sử dụng đất. Tăng cƣờng kiểm soát quyền lực, thƣờng xuyên kiểm tra, giám
sát, thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai và xử lý kịp thời các hành vi vi
phạm pháp luật về đất đai. Tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm giải quyết
khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp, thực hiện phƣơng châm giải quyết các
tranh chấp từ cơ sở, tránh vƣợt cấp lên Trung ƣơng.
4.5. Tập trung giải quyết về cơ bản các tồn tại, vƣớng mắc kéo dài
liên quan đến quản lý và sử dụng đất
Tập trung nguồn lực đầu tƣ, chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm
của các cơ quan Trung ƣơng và chính quyền địa phƣơng trong xử lý những tồn
tại, vƣớng mắc về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trƣờng quốc doanh; đất
của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp tập trung đông ngƣời đã di dời ra khỏi
trung tâm các đô thị lớn; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi sắp xếp lại trụ
sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nƣớc để chuyển sang mục đích phát triển
kinh tế; các loại đất đƣợc sử dụng đa mục đích; giải quyết đất ở, đất sản xuất
cho đồng bào dân tộc thiểu số theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
4.6. Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý
và sử dụng đất
Đẩy mạnh và đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành
pháp luật về đất đai cho mọi cán bộ, đảng viên, ngƣời dân, doanh nghiệp, nhất
là đối với các vùng, địa phƣơng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Các cấp
uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là ngƣời đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo quyết liệt việc xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về đất đai và phải
chịu trách nhiệm nếu để các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý vi
phạm pháp luật để trục lợi, gây thất thoát, sử dụng lãng phí đất đai.
Tăng cƣờng vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, phát
hiện và phản ánh kịp thời những vƣớng mắc, bất cập, sai phạm trong thi hành
pháp luật về đất đai để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.
II- TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
TRUNG ƢƠNG 7 KHOÁ X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã xem xét, thảo luận về Tờ trình, Báo
cáo tổng kết của Bộ Chính trị; thống nhất ban hành Nghị quyết về nông nghiệp,
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nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với những nội
dung cơ bản sau:
1. Tình hình và nguyên nhân
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất đánh giá, sau gần 15 năm
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ƣơng
Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nƣớc ta đã đạt đƣợc nhiều
thành tựu to lớn, toàn diện. Nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và
trình độ sản xuất, duy trì tăng trƣởng ở mức khá cao và tiếp tục khẳng định vị
thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lƣơng thực
quốc gia. Sản xuất kinh doanh nông nghiệp chuyển mạnh theo hƣớng nâng cao
chất lƣợng và giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam trở
thành một trong những nƣớc xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Nông dân đã
phát huy tốt hơn vai trò chủ thể, tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng
dụng khoa học - công nghệ, tham gia hợp tác, liên kết, khôi phục và phát triển
ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hoá dân
tộc. Thu nhập của nông dân ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần
không ngừng đƣợc cải thiện; niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nƣớc ngày
càng đƣợc nâng cao. Nông thôn có sự thay đổi rõ rệt; chƣơng trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan toả
mạnh mẽ, nhận đƣợc sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị từ Trung
ƣơng tới cơ sở, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, đã về đích sớm hơn
1,5 năm so với mục tiêu đề ra.
Bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc, nông nghiệp phát triển còn thiếu bền
vững, tốc độ tăng trƣởng có xu hƣớng giảm, tổ chức sản xuất chủ yếu vẫn dựa
vào nông hộ nhỏ, thiếu liên kết trong sản xuất kinh doanh, kinh tế tập thể, hợp
tác xã chậm phát triển. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới
sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chƣa trở thành động lực chính để tạo đột phá
phát triển. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông
thôn chƣa đạt yêu cầu. Thu nhập của phần lớn nông dân còn thấp, chênh lệch
với thành thị và giữa các vùng, miền còn lớn; tỉ lệ hộ nghèo ở nông thôn còn cao,
nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng nông
thôn mới chƣa đồng đều, nhiều nơi chƣa chú trọng đúng mức tới phát triển sản
xuất, tạo sinh kế cho ngƣời dân, xây dựng đời sống văn hoá, bảo vệ môi trƣờng.
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khẳng định, những hạn chế, yếu kém
nói trên chủ yếu là do nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân,
nông thôn chƣa thật đầy đủ, đúng mức, có lúc, có nơi còn thiếu chủ động, chƣa
sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết; sự
phối hợp giữa các cấp uỷ, chính quyền, bộ, ngành, cơ quan liên quan còn thiếu
chặt chẽ, chƣa hiệu quả; tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc, hệ thống dịch vụ
công chƣa theo kịp yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn. Một số cơ chế,
chính sách thiếu nguồn lực thực hiện, chƣa sát thực tiễn, chậm đƣợc sửa đổi, bổ
sung. Đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc chƣa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, thu hút
đầu tƣ từ xã hội còn thấp.
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2. Quan điểm
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất các quan điểm:
- Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lƣợc lâu dài trong sự
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở và lực lƣợng quan trọng
để phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo
đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con
ngƣời Việt Nam, bảo vệ môi trƣờng sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu,
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp,
nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nƣớc. Nhà nƣớc tiếp tục ƣu tiên đầu tƣ cho nông nghiệp, nông dân,
nông thôn. Phát triển hài hoà giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền;
gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển
nông thôn bền vững với quá trình đô thị hoá theo hƣớng "nông nghiệp sinh thái,
nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".
- Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển. Nâng cao
trình độ, năng lực làm chủ của nông dân theo hƣớng phát triển toàn diện, văn
minh, có tinh thần yêu nƣớc, đoàn kết, tự chủ, sáng tạo, ý chí tự lực tự cƣờng,
khát vọng xây dựng quê hƣơng, đất nƣớc; có trình độ tổ chức sản xuất tiên tiến,
nếp sống văn minh, trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật, bảo vệ môi trƣờng,
đƣợc thụ hƣởng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tiếp cận các dịch vụ tiệm
cận với đô thị. Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải hƣớng tới nâng cao toàn
diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và ngƣời dân nông thôn, lấy lợi
ích của ngƣời dân là mục tiêu cao nhất.
- Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển
nông nghiệp hiệu quả, bền vững, minh bạch, trách nhiệm, tích hợp đa giá trị
theo hƣớng sinh thái, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần
hoàn. Phát huy lợi thế vùng, miền, tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp
theo chuỗi giá trị, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo,
giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển mạnh từ
sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, sản xuất gắn với nhu
cầu thị trƣờng, nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh, phát triển cả thị
trƣờng xuất khẩu và thị trƣờng trong nƣớc.
- Xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh,
có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với đô thị; đời sống văn hoá
phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; môi trƣờng xanh, sạch, đẹp; an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội đƣợc bảo đảm. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội
cần chú trọng phát triển đồng bộ cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ gắn với
cơ cấu lại lao động, tạo sinh kế, việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho nông
dân và ngƣời dân nông thôn. Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu
quả, bền vững. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi
trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái. Chủ
động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng
chống chịu, bảo đảm an toàn cho ngƣời dân.
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- Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân và
ngƣời dân nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Tăng
cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của ngƣời đứng đầu.
Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc. Phát
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
trong giám sát, phản biện và vận động hội viên, ngƣời dân thực hiện chủ trƣơng,
đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về nông nghiệp, nông
dân, nông thôn.
3. Mục tiêu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu tổng quát đến
năm 2030 là: Nông dân và ngƣời dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất
và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông
thôn. Nông nghiệp phát triển hiện đại, sản xuất hàng hoá quy mô lớn, hiệu quả,
bền vững theo hƣớng sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh
lƣơng thực quốc gia. Nông thôn phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội đồng bộ, hiện đại, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, môi trƣờng sống tốt đẹp; an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đƣợc giữ vững; xây dựng tổ chức đảng và
hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là: Tốc độ tăng trƣởng GDP ngành nông
nghiệp bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình
quân từ 5,5 - 6%/năm. Tốc độ tăng trƣởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn bình
quân trên 10%/năm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, trong đó, 50% số
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn
mới trên 70%, trong đó 35% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng
cao. Thu nhập bình quân của ngƣời dân nông thôn năm 2030 tăng gấp 2,5 - 3
lần so với năm 2020. Tỉ lệ hộ gia đình nông thôn đƣợc sử dụng nƣớc sạch theo
quy chuẩn đạt 80%. Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội
dƣới 20%; bình quân hằng năm đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động
nông thôn; tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 60%. Tỉ lệ che phủ rừng
ổn định ở mức 42%, nâng cao năng suất, chất lƣợng rừng; tỉ lệ chất thải rắn sinh
hoạt nông thôn đƣợc thu gom, xử lý theo quy định đạt 90%.
Tầm nhìn đến năm 2045 là: Nông dân và ngƣời dân nông thôn văn minh
phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông nghiệp sinh thái, thông minh, sản
xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, công nghiệp chế biến
nông sản hiện đại, quy mô xuất khẩu nông sản đứng hàng đầu thế giới. Nông
thôn hiện đại, điều kiện sống tiệm cận với đô thị, giàu bản sắc văn hoá dân tộc,
môi trƣờng sống xanh, sạch, đẹp, quốc phòng, an ninh đƣợc bảo đảm vững chắc.
4. Nhiệm vụ, giải pháp
Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu sau:
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4.1. Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời
sống vật chất, tinh thần của nông dân và ngƣời dân nông thôn
Đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực làm chủ của nông dân và ngƣời dân
nông thôn là nhiệm vụ ƣu tiên, xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện
đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Đổi mới toàn diện hình thức tổ chức, nội dung
đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, nhất là
cho lao động trẻ, đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng. Đẩy nhanh quá trình chuyển
dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hƣớng tăng lao động trong khu vực công
nghiệp, dịch vụ, giảm lao động nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông
thôn, tạo nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập. Hoàn thiện các quy định về
thực hiện dân chủ ở cơ sở, sớm ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phƣờng,
thị trấn. Đẩy mạnh các phong trào nông dân khởi nghiệp, thi đua sản xuất kinh
doanh, cùng nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo môi trƣờng thuận lợi để nông dân và ngƣời
dân nông thôn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm ổn định, tiếp
cận các nguồn lực, tiến bộ kỹ thuật; nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi từ
sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ứng
dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu cơ cấu
lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
4.2. Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hƣớng sinh
thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lƣợng, giá trị
gia tăng
Cơ cấu lại nông nghiệp thực chất, hiệu quả, khai thác và phát huy lợi thế
nền nông nghiệp nhiệt đới, tiềm năng, lợi thế của từng vùng, địa phƣơng; phát
triển nông nghiệp hàng hoá tập trung quy mô lớn theo hƣớng hiện đại, chuyên
canh hàng hoá chất lƣợng cao. Sản xuất nông nghiệp dựa trên nền tảng ứng
dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cơ giới hoá, tự động hoá các khâu
sản xuất; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với
bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản. Tiếp tục đầu tƣ, cải tạo, nâng cấp, xây
dựng mới cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp, ƣu tiên các công trình, dự án
phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp. Đầu tƣ, phát triển mạnh công nghiệp giống cây
trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lƣợng cao, chống chịu đƣợc dịch bệnh
và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đổi mới mạnh mẽ, tạo đột phá trong tổ chức
lại sản xuất, phát triển mạnh trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp,
thúc đẩy liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển
bền vững. Mở rộng thị trƣờng xuất khẩu nông sản đồng thời chú trọng phát triển
thị trƣờng trong nƣớc, tránh phụ thuộc vào một số ít thị trƣờng.
Về trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phù hợp lợi thế và nhu cầu thị
trƣờng, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các vùng sản xuất chuyên
canh, quy mô lớn. Về chăn nuôi, phát triển chăn nuôi công nghiệp ứng dụng
công nghệ cao; hỗ trợ chăn nuôi trang trại, gia trại thân thiện với môi trƣờng. Về
thuỷ sản, phát triển nuôi trồng thuỷ sản cả trên biển và nội địa theo hƣớng công
nghiệp, sinh thái; nâng cao hiệu quả khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ
quyền biển, đảo quốc gia. Về lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phục
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hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi
trƣờng sinh thái.
4.3. Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn
Xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các quy hoạch phát triển kinh
tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển công
nghiệp, dịch vụ. Phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế nông thôn với cơ cấu nông
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ hợp lý, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới
sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, trình độ
tổ chức sản xuất kinh doanh của nông dân và ngƣời dân nông thôn. Đầu tƣ phát
triển các cụm công nghiệp, làng nghề phù hợp với quy hoạch và điều kiện cụ thể
tại địa phƣơng; tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi thu hút các thành phần kinh
tế đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn, hình thành các doanh nghiệp có quy mô
lớn trong sản xuất nông nghiệp, chế biến, thƣơng mại; tạo nhiều việc làm tại
chỗ, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, từng bƣớc giảm tình trạng di cƣ
lao động nông thôn ra thành thị. Bảo tồn, phát triển các ngành nghề, dịch vụ
nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Thực hiện hiệu quả chƣơng
trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá
truyền thống.
4.4. Xây dựng nông thôn theo hƣớng hiện đại gắn với đô thị hoá
Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị
hoá, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của ngƣời dân.
Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
và xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản. Có chính sách phù hợp đối với xây
dựng nông thôn mới ở từng vùng ven đô thị, đồng bằng, miền núi, biên giới,
hải đảo. Đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại, kết nối
với đô thị, nhất là các khu vực ven đô thị lớn, thị trấn, thị tứ, từng bƣớc tiệm
cận về điều kiện hạ tầng, dịch vụ của đô thị. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển
kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cƣờng quốc phòng, an ninh, phát triển bền
vững kinh tế - xã hội khu vực biên giới, biển đảo.
4.5. Hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn. Hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai theo hƣớng quản lý, sử dụng bền
vững, hiệu quả đất nông nghiệp; thúc đẩy tích tụ, tập trung, sử dụng linh hoạt
đất nông nghiệp; khắc phục tình trạng bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, làm
thoái hoá đất; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của ngƣời có đất thu hồi theo
đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tăng đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc
giai đoạn 2021 - 2030 cho nông nghiệp, nông thôn ít nhất gấp 2 lần giai đoạn
2011 - 2020. Tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ƣu đãi, khuyến khích các tổ
chức tín dụng cho vay đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hoàn thiện cơ
chế, chính sách hỗ trợ tín dụng cho hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ nông thôn phát
triển sản xuất kinh doanh; nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng. Xây dựng chính
sách đủ mạnh để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tƣ
vào nông nghiệp, nông thôn.
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4.6. Tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ,
đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực trong nông
nghiệp, nông thôn
Đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ cao,
công nghệ thân thiện với môi trƣờng; đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện ngành
nông nghiệp, trong đó khẩn trƣơng xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu lớn;
thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo để khoa học - công nghệ thực sự
trở thành động lực chính phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Hỗ trợ thành lập các vƣờn ƣơm, trung tâm khởi nghiệp, quỹ đầu tƣ đổi
mới sáng tạo, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn.
Thúc đẩy các mô hình liên kết giữa các viện, trƣờng, doanh nghiệp, hợp tác xã
và nông dân. Đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề trong nông nghiệp công nghệ cao,
công nghệ mới. Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp và ngƣời dân ứng
dụng công nghệ cao. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và
chuyên ngành.
4.7. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng nông thôn, nâng cao khả
năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai
Chuyển mạnh sang mô hình tăng trƣởng xanh. Quản lý, sử dụng tiết kiệm,
hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên nƣớc gắn với bảo tồn đa
dạng sinh học. Quy hoạch sử dụng đất nông thôn gắn kết với phát triển đô thị,
khai thác và phát huy nguồn lực đất đai trong xây dựng, phát triển kinh tế nông
thôn. Bảo đảm an ninh, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, bền vững nguồn nƣớc.
Khuyến khích phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm, áp dụng
công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện môi trƣờng.
4.8. Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trƣờng, thu hút
nguồn lực và khoa học - công nghệ
Tiếp tục mở rộng thị trƣờng xuất khẩu nông sản. Khai thác hiệu quả cơ
hội từ các Hiệp định thƣơng mại tự do (FTA), giữ ổn định các thị trƣờng truyền
thống, phát triển thị trƣờng mới, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch. Làm tốt công
tác truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin về các cam kết quốc tế và sự thay
đổi chính sách của các thị trƣờng nhập khẩu. Triển khai hiệu quả, thiết thực
công tác quảng bá, xúc tiến thƣơng mại dựa trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công
nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chủ động phòng, chống gian lận thƣơng mại;
có các biện pháp phòng vệ phù hợp với cam kết quốc tế và kịp thời xử lý tranh
chấp thƣơng mại phát sinh.
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4.9. Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nƣớc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội
Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp ở nông thôn
Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, ngƣời đứng đầu
trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của
Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của
chính quyền và hệ thống cơ quan quản lý nhà nƣớc các cấp về nông nghiệp,
nông dân, nông thôn bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy
vai trò, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân,
các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp trong phát triển nông nghiệp,
nông dân, nông thôn.
III- TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
TRUNG ƢƠNG 5 KHOÁ IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã xem xét, thảo luận về Tờ trình và Đề
án của Bộ Chính trị; thống nhất ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, với những nội
dung cơ bản sau:
1. Tình hình và nguyên nhân
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất đánh giá: Sau 20 năm thực
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể có những chuyển
biến tích cực. Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định
của pháp luật. Số lƣợng liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã thành lập mới tăng; phát
triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế
thành viên, tạo việc làm và thu nhập thƣờng xuyên cho ngƣời lao động. Tổ hợp
tác với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nội dung hoạt động đơn giản nhƣng thiết thực,
đáp ứng đƣợc nhu cầu liên kết linh hoạt và mang tính ngắn hạn của ngƣời dân.
Liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và với các tổ chức kinh tế khác bƣớc đầu
có sự phát triển. Khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục đƣợc tình trạng
yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh,
trật tự, an toàn xã hội, từng bƣớc khẳng định vị trí, vai trò nền tảng trong nền
kinh tế quốc dân.
Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể vẫn chƣa phát triển nhƣ yêu cầu đặt ra;
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả còn nhiều khó khăn. Tốc độ tăng
trƣởng, tỉ trọng đóng góp vào GDP cả nƣớc của khu vực kinh tế tập thể trong
nền kinh tế còn thấp và có xu hƣớng giảm dần. Hợp tác xã phát triển không
đồng đều giữa các vùng, miền, giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.
Số lƣợng hợp tác xã tuy tăng, nhƣng số lƣợng thành viên bình quân trong hợp
tác xã có xu hƣớng giảm; việc tham gia vào hoạt động của hợp tác xã còn hình
thức; năng lực nội tại, hiệu quả hoạt động chƣa cao, mô hình tổ chức còn lỏng
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lẻo, chƣa phù hợp. Phần lớn tổ hợp tác, hợp tác xã có quy mô nhỏ, vốn ít, phạm
vi hoạt động hẹp, lợi ích mang lại cho thành viên thấp.
Những hạn chế, yếu kém nêu trên là do, nhận thức về bản chất, vị trí, vai
trò của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chƣa đầy đủ, thiếu thống nhất. Việc
lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp uỷ đảng, chính quyền còn hình thức, chƣa thực
sự quan tâm, thậm chí còn hoài nghi về sự thành công của kinh tế tập thể. Chính
sách ƣu đãi, hỗ trợ cho kinh tế tập thể dàn trải, phân tán, chủ yếu là lồng ghép,
chƣa thống nhất, thiếu nguồn lực để tổ chức thực hiện. Bộ máy quản lý nhà
nƣớc về kinh tế tập thể còn nhiều bất cập, không thống nhất, phân tán, chƣa hiệu
quả. Công tác quản lý nhà nƣớc ở một số nơi còn buông lỏng hoặc can thiệp quá
sâu, không đúng đối với tổ chức, hoạt động của hợp tác xã. Đội ngũ cán bộ về
hợp tác xã còn yếu, chƣa đƣợc đào tạo chuyên sâu về kinh tế tập thể.
2. Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu
2.1. Quan điểm chỉ đạo
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khẳng định:
- Kinh tế tập thể không ngừng đƣợc củng cố và phát triển, là thành phần
kinh tế quan trọng cùng kinh tế nhà nƣớc ngày càng trở thành nền tảng vững
chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu khách
quan trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, phù hợp với cơ chế thị
trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và phải xuất phát từ nhu cầu của thành
viên, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên tăng năng suất, hiệu quả sản
xuất kinh doanh, phát triển bền vững. Phát triển kinh tế tập thể phải tôn trọng
giá trị, nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã, phù hợp với điều kiện, đặc điểm
kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng, từng vùng và của cả nƣớc.
- Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, phát
triển từ thấp đến cao (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên đoàn hợp
tác xã) trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Tăng cƣờng liên kết giữa các hợp tác xã,
hình thành các liên hiệp, liên đoàn hợp tác xã, không giới hạn về quy mô, lĩnh
vực và địa bàn. Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế là chính, bao gồm lợi ích của
thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội trên địa bàn.
- Kinh tế tập thể phát triển dựa trên sở hữu riêng của thành viên và sở hữu
chung của tổ chức; tổ chức hoạt động theo nguyên tắc đối nhân không phụ
thuộc vào vốn góp; phân phối theo mức độ tham gia dịch vụ, theo lao động và
theo vốn góp. Thành viên kinh tế tập thể bao gồm các cá nhân và pháp nhân,
thành viên chính thức và thành viên liên kết, cả ngƣời ít vốn và nhiều vốn, cùng
góp vốn, góp sức trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng cùng có
lợi và quản lý dân chủ. Khuyến khích việc tích lũy và sử dụng có hiệu quả vốn,
tài sản chung trong tổ chức kinh tế hợp tác.
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể phù hợp
với kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế tập thể cả
về số lƣợng và chất lƣợng, trong đó chú trọng về chất lƣợng, bảo đảm sự hài
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hoà trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn của nền kinh tế, có chính sách ƣu
tiên các tổ chức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn hoạt động sản
xuất kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi
mới sáng tạo và chuyển đổi số; ƣu tiên phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác gắn
với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Đánh giá hiệu quả kinh tế
tập thể phải toàn diện cả kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, cả hiệu
quả của tổ chức và của các thành viên.
- Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm
vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh
đạo, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thƣờng xuyên. Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh hợp tác xã và các tổ chức
đại diện phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham
gia kinh tế tập thể.
2.2. Mục tiêu tổng quát
Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là nền
tảng của nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản
chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông
dân, hộ gia đình, cá nhân và nhiều tổ chức tham gia; không ngừng nâng cao thu
nhập và chất lƣợng cuộc sống thành viên, hộ gia đình, góp phần thực hiện tiến
bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nƣớc.
2.3. Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 cả nƣớc có khoảng 140.000 tổ hợp tác, với
2 triệu thành viên; 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp
tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên; xây dựng thí điểm một số liên đoàn hợp
tác xã. Bảo đảm trên 80% tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động hiệu quả, trong đó
có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 5.000 hợp tác xã ứng
dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các
chuỗi giá trị nông sản hàng hoá gắn với liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đƣa sản
phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nƣớc ngoài.
Tầm nhìn đến năm 2045: Thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ
chức kinh tế hợp tác. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế hợp
tác, bảo đảm chất lƣợng hoạt động ngang tầm phong trào hợp tác xã các nƣớc
trong khu vực và trên thế giới. Các hợp tác xã đều áp dụng công nghệ vào hoạt
động sản xuất kinh doanh dịch vụ; bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế hợp tác
hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Đẩy
mạnh phát triển mô hình liên đoàn hợp tác xã, mô hình doanh nghiệp trực thuộc
các tổ chức kinh tế hợp tác. Có ít nhất 3 tổ chức kinh tế hợp tác nằm trong bảng
xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã quốc tế
(ICA) công nhận.
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3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
3.1. Nhận thức đúng bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong
nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa
Nhận thức rõ phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu và xu thế tất yếu khách
quan trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa ở nƣớc ta; là hình
thức liên kết tự nguyện của các cá nhân, pháp nhân nhằm kết hợp sức mạnh tập
thể với sức mạnh của từng thành viên để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn
đề trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.
Tăng cƣờng công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản
chất, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền
kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa; kịp thời khen thƣởng, tôn vinh
và nhân rộng các tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động hiệu quả, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội tại địa phƣơng, đất nƣớc, cụ thể nhƣ sau:
- Phát triển kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh
tế nhà nƣớc ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân,
là phƣơng thức khắc phục những mặt trái của kinh tế thị trƣờng, là nền tảng
chính trị - kinh tế - xã hội của đất nƣớc để đạt mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh.
- Phát triển kinh tế tập thể ở nƣớc ta không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế, mà
còn mục tiêu xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh. Kinh tế tập thể là cơ sở để
đƣa "hợp tác" trở thành văn hoá, bản sắc trong nền kinh tế thị trƣờng định
hƣớng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Kinh tế tập thể ở nƣớc ta phát triển nhiều cấp độ, dƣới nhiều hình thức
đa dạng, phù hợp với trình độ của lực lƣợng sản xuất, nhu cầu và nguyện vọng
của thành viên, phù hợp với yêu cầu điều kiện của từng ngành, lĩnh vực, từng
địa bàn khác nhau…
- Tổ chức kinh tế hợp tác là hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc
thành phần kinh tế tập thể, là tổ chức kinh tế của những cá nhân, pháp nhân có
nhu cầu, tự nguyện lập ra và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình
theo quy định của pháp luật; hoạt động bình đẳng với các tổ chức kinh tế khác.
Nhà nƣớc không can thiệp trực tiếp vào hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác
mà chỉ quản lý thông qua pháp luật và chính sách.
- Hiệu quả của tổ chức kinh tế hợp tác đƣợc đánh giá chủ yếu dựa trên số
lƣợng thành viên tham gia và lợi ích tổ chức mang lại cho thành viên, mang lại
cho cộng đồng xã hội. Đóng góp về mặt kinh tế của kinh tế tập thể trong nền
kinh tế quốc dân bao gồm đóng góp của các tổ chức kinh tế hợp tác và đóng góp
của các thành viên trong tổ chức kinh tế hợp tác. Đóng góp về mặt xã hội của
kinh tế tập thể thể hiện ở số lƣợng thành viên; số lƣợng việc làm; thu nhập bình
quân của thành viên, lao động trong tổ chức…
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3.2. Bổ sung, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích,
hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, các tổ chức kinh tế hợp tác
- Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về kinh tế tập thể theo hƣớng:
Hoàn thiện quy định về các loại hình tổ chức kinh tế hợp tác, tổ chức đại diện;
quy định về bản chất hợp tác xã, phát triển thành viên; quy định về nâng cao khả
năng huy động vốn, tăng tích lũy vốn và tài sản chung; quy định về phát triển
doanh nghiệp trong hợp tác xã; bổ sung đầy đủ cơ sở pháp lý về kiểm toán, các
quy định nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý, điều hành; các quy định
nâng cao hiệu quả, chất lƣợng chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc, quản lý nhà
nƣớc đối với kinh tế tập thể; có chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực, ứng dụng
công nghệ, tiếp cận kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ thích
ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, mở rộng thị trƣờng cho kinh tế tập thể phát
triển, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung các chính sách ƣu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể
theo hƣớng coi các tổ chức kinh tế hợp tác là chủ thể phù hợp kết hợp giữa đầu
tƣ của Nhà nƣớc và đầu tƣ, quản lý của tập thể ngƣời dân (đầu tƣ công - quản trị
cộng đồng). Nhà nƣớc có chƣơng trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể và
bố trí nguồn lực tập trung, tƣơng xứng, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, điều
kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ của đất nƣớc và trình độ phát
triển của kinh tế tập thể.
Để các tổ chức kinh tế hợp tác tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao chất
lƣợng, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng thành viên, Nhà nƣớc
có một số chính sách ƣu đãi, hỗ trợ cho kinh tế hợp tác đáp ứng đƣợc yêu cầu
thực tiễn, bảo đảm tính bình đẳng trong phát triển với các loại hình kinh tế
khác, trong đó tập trung: (1) Chính sách phát triển nguồn nhân lực. (2) Chính
sách đất đai. (3) Chính sách tài chính. (4) Chính sách tín dụng. (5) Chính sách
khoa học - công nghệ. (6) Chính sách hỗ trợ về thông tin kinh tế, kỹ năng tiếp
thị và nghiên cứu thị trƣờng. (7) Chính sách đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng.
(8) Chính sách bảo hiểm xã hội.
3.3. Đổi mới, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức
kinh tế hợp tác
- Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của kinh tế tập
thể; các quan hệ về tài sản của hợp tác xã, đặc biệt là những tài sản liên quan
đến đất đai. Tiếp tục cơ cấu lại các hợp tác xã tín dụng, nhất là xử lý một số hợp
tác xã tín dụng yếu kém.
- Phát huy tinh thần dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
thành viên; kết hợp động lực kinh tế với động lực tinh thần, khơi dậy phong trào
tham gia kinh tế hợp tác. Khuyến khích mở rộng, đa dạng hoá các loại thành
viên. Thành viên tham gia vẫn là những chủ thể kinh tế tự chủ, đƣợc hƣởng đầy
đủ quyền lợi và chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp của mình theo quy định
của pháp luật và điều lệ của tổ chức. Một cá nhân, pháp nhân có thể là thành
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viên của nhiều tổ chức kinh tế hợp tác (nếu điều lệ tổ chức không quy định
khác) và có quyền rút khỏi tổ chức kinh tế hợp tác.
- Khuyến khích việc tăng vốn góp và vốn huy động từ thành viên, tăng
vốn đầu tƣ phát triển, tăng tài sản và quỹ không chia của tổ chức kinh tế hợp
tác; thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ, thành lập doanh nghiệp tại những tổ
chức kinh tế hợp tác có đủ điều kiện; nghiên cứu uỷ thác một số dịch vụ công
cho các tổ chức kinh tế hợp tác; khuyến khích liên kết kinh tế giữa các tổ chức
kinh tế hợp tác hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực, từng bƣớc hình thành các
liên đoàn hợp tác xã hoạt động chuyên môn hoá cao trong một ngành, lĩnh vực
cụ thể.
- Tăng cƣờng mối liên kết giữa tổ chức kinh tế hợp tác với các thành phần
kinh tế khác trong đó đặc biệt là liên kết với kinh tế nhà nƣớc. Doanh nghiệp
nhà nƣớc ƣu tiên hỗ trợ liên kết, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tạo điều
kiện cho các tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả; sớm khắc phục tình
trạng cắt rời kinh tế nhà nƣớc với kinh tế tập thể. Ƣu tiên các tổ chức kinh tế
hợp tác tham gia mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp khi cổ phần hoá, thoái
vốn nhà nƣớc. Ƣu tiên chuyển giao doanh nghiệp nhà nƣớc cho tập thể ngƣời
lao động theo hình thức kinh tế hợp tác.
3.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nƣớc đối với kinh tế
tập thể
- Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đối với kinh tế tập thể trong phạm vi cả
nƣớc trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ là cơ quan thống nhất quản lý nhà nƣớc
về kinh tế tập thể. Xây dựng bộ máy quản lý nhà nƣớc về kinh tế tập thể tập
trung, thống nhất, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ Trung ƣơng đến địa
phƣơng để huy động các nguồn lực và triển khai trực tiếp các chính sách hỗ trợ
của Nhà nƣớc đối với kinh tế tập thể.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,
đƣợc đào tạo chính quy về kinh tế tập thể, có tƣ tƣởng chính trị vững vàng.
- Tăng cƣờng tính minh bạch trong quản lý nhà nƣớc về kinh tế tập thể,
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, từng bƣớc xây dựng, hoàn thiện hệ
thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, liên thông với hệ thống đăng ký
kinh doanh và đăng ký thuế.
- Tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra,
trách nhiệm giải trình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
pháp luật.
- Tăng cƣờng phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng và
triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.
- Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về kinh tế tập thể,
tiến hành thí điểm triển khai những nội dung của Nghị quyết khác với quy định
hiện hành.
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3.5. Đổi mới nội dung, phƣơng thức và tăng cƣờng sự lãnh đạo của
Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với phát triển kinh tế tập thể
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần nắm chắc chủ trƣơng và các quan
điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về kinh tế tập thể để phối
hợp tổ chức vận động và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, góp phần đƣa
Nghị quyết vào cuộc sống.
- Đối với các tổ chức kinh tế hợp tác có số lƣợng thành viên lớn, có các tổ
chức đoàn thể trong tổ chức kinh tế hợp tác, cần xây dựng các tổ chức đoàn thể
vững mạnh, sát cánh cùng hội đồng quản trị, ban giám đốc xây dựng tổ chức
phát triển vững mạnh.
- Tăng cƣờng hoạt động của hệ thống liên minh hợp tác xã và các tổ chức
đại diện. Liên minh hợp tác xã là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của các tổ chức kinh tế hợp tác, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển
kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nƣớc với thành phần kinh tế tập
thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc.
IV- VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã xem xét, thảo luận về Tờ trình và Đề
án của Bộ Chính trị; thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường củng cố,
xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong
giai đoạn mới, với những nội dung cơ bản sau:
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã thống nhất khẳng định: Trong những
năm qua, công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức cơ sở đảng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ đảng viên luôn đƣợc Ban Chấp
hành Trung ƣơng Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ và các cấp uỷ, tổ chức đảng
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng
cƣờng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nƣớc và chế độ. Tổ chức cơ sở
đảng từng bƣớc đƣợc củng cố, kiện toàn, sắp xếp phù hợp; chức năng, nhiệm vụ
đƣợc sửa đổi, bổ sung; tăng cƣờng công tác lãnh đạo, cụ thể hoá, tổ chức thực
hiện nhiệm vụ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao năng lực đội
ngũ cấp uỷ viên, bí thƣ cấp uỷ cơ sở đƣợc quan tâm. Chất lƣợng đội ngũ đảng
viên có chuyển biến tích cực, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị
đƣợc nâng cao hơn; tăng cƣờng công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, quản lý, rà
soát, sàng lọc, đánh giá, xếp loại chất lƣợng, kiểm tra, giám sát đảng viên thực
hiện nhiệm vụ, xử lý đảng viên vi phạm, đƣa đảng viên không còn đủ tƣ cách ra
khỏi Đảng. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, "tự
diễn biến", "tự chuyển hoá" đƣợc đẩy mạnh; phần lớn đội ngũ đảng viên ở cở sở
nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất
đạo đức, lối sống, ý thức tự phê bình và phê bình, tinh thần tiên phong, gƣơng
mẫu, xây dựng mối quan hệ với nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở
đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác phát triển đảng viên đƣợc chú trọng, có
cơ cấu độ tuổi tƣơng đối phù hợp, số lƣợng đảng viên nữ, trẻ, đồng bào dân tộc
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thiểu số, ngƣời có tôn giáo, chủ doanh nghiệp tƣ nhân tăng, tạo nguồn cán bộ
cho Đảng.
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất cho rằng, bên cạnh những
kết quả đạt đƣợc, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở
đảng còn hạn chế, ảnh hƣởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Một số tổ
chức cơ sở đảng chậm đổi mới phƣơng thức lãnh đạo; thực hiện chƣa nghiêm
nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lƣợng sinh hoạt đảng, tinh thần tự phê bình
và phê bình hạn chế; chƣa giải quyết hiệu quả những khó khăn, bức xúc của
nhân dân; chƣa phân công thƣờng xuyên và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ
của đảng viên. Một số cấp uỷ cơ sở chƣa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu
gƣơng mẫu; chƣa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có
dấu hiệu vi phạm; mất sức chiến đấu, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm
kỷ luật đảng, pháp luật, làm giảm niềm tin, ảnh hƣởng đến mối quan hệ giữa
Đảng với nhân dân. Chất lƣợng của tổ chức cơ sở đảng chƣa theo kịp yêu cầu
của quá trình phát triển. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khu vực
ngoài nhà nƣớc, nhất là doanh nghiệp tƣ nhân còn hạn chế, tỉ lệ tổ chức đảng,
đảng viên thấp, vai trò mờ nhạt, còn lúng túng về nội dung và phƣơng thức hoạt
động. Một số tổ chức cơ sở đảng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ở
ngoài nƣớc… hoạt động còn khó khăn. Năng lực, trình độ của một bộ phận đảng
viên chƣa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một bộ phận đảng
viên phai nhạt lý tƣởng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê
bình yếu; tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu giảm sút; chƣa gƣơng mẫu, chạy
theo lối sống thực dụng; suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", vi phạm
nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Công tác giáo dục chính trị, tƣ
tƣởng, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên của một số tổ chức cơ sở đảng còn
buông lỏng, chƣa nắm chắc tình hình tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống của
đảng viên; công tác đánh giá, xếp loại chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên
ở một số nơi còn hình thức, chạy theo thành tích, một số tổ chức cơ sở đảng
chƣa làm tốt công tác quản lý đảng viên; việc xét, miễn công tác và sinh hoạt
đảng còn lỏng lẻo; chƣa thƣờng xuyên, kiên quyết rà soát, sàng lọc, đƣa đảng
viên không còn đủ tƣ cách ra khỏi Đảng. Công tác phát triển đảng viên ở một số
nơi còn chạy theo số lƣợng; chƣa quan tâm công tác giáo dục lý tƣởng cách mạng
và rèn luyện, thử thách đối với quần chúng phấn đấu vào Đảng; nhận thức, động
cơ phấn đấu vào Đảng, chất lƣợng của một số đảng viên mới còn hạn chế; cơ
cấu đảng viên chƣa hợp lý, tỉ lệ đảng viên trẻ chƣa tƣơng xứng với tiềm năng.
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khẳng định, những hạn chế, khuyết
điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân
chủ quan là chủ yếu: Nhận thức của một số cấp uỷ, một bộ phận cán bộ, đảng
viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý về vai trò, vị trí, yêu cầu nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lƣợng đội ngũ
đảng viên chƣa sâu sắc, toàn diện; một số cấp uỷ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo
hiệu quả chƣa cao. Một số quy định, hƣớng dẫn về tổ chức cơ sở đảng, đảng
viên chậm đƣợc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. Một số nơi chƣa chú trọng công
tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng; chƣa quan tâm rèn luyện bản lĩnh chính trị,
nâng cao đạo đức cho cán bộ, đảng viên; một bộ phận thanh niên giảm sút niềm
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tin, phai nhạt lý tƣởng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
không muốn phấn đấu vào Đảng.
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất, để phát huy những kết quả
đã đạt đƣợc, khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong công tác xây
dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và
nâng cao chất lƣợng đội ngũ đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung
quán triệt, thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện tốt những vấn đề sau:
1. Quan điểm
- Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là
cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị
trí quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng. Đội ngũ đảng viên có vai trò
trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh,
nâng cao chất lƣợng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thƣờng xuyên,
lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đảng viên, góp phần củng
cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải
gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;
tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm tính lãnh đạo,
tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; nâng cao chất lƣợng đội ngũ
cán bộ.
- Tạo môi trƣờng để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh
chính trị, tinh thần tiên phong, gƣơng mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc về
sinh hoạt đảng và lời thề của đảng viên khi vào Đảng; tăng cƣờng mối quan hệ
mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Coi trọng chất lƣợng
phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên, hội viên ƣu
tú, quần chúng tiêu biểu. Thƣờng xuyên rà soát, sàng lọc, đƣa đảng viên không
còn đủ tƣ cách ra khỏi Đảng.
2. Mục tiêu: Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất mục tiêu tổng
quát và mục tiêu cụ thể nhƣ sau:
2.1. Mục tiêu tổng quát
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lƣợng của đội ngũ đảng viên, góp
phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Xây
dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thƣ cấp uỷ đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ
chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lƣợng
phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
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2.2. Mục tiêu cụ thể
Đến năm 2025: (1) Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên
đƣợc đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (2) Phấn đấu đạt 95%
bí thƣ, phó bí thƣ cấp uỷ cơ sở có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
(3) Phấn đấu 90% các trƣởng thôn, tổ trƣởng tổ dân phố là đảng viên. (4) Phấn
đấu 100% thôn, bản có đảng viên. (5) Giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu tỉ lệ kết
nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% - 4% tổng số đảng viên.
Đến năm 2030: (1) Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên
đƣợc đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (2) Phấn đấu 100% bí
thƣ, phó bí thƣ cấp uỷ cơ sở có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
(3) Phấn đấu 100% trƣởng thôn, tổ trƣởng tổ dân phố là đảng viên. (4) Phấn đấu
100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. (5) Giai đoạn 2025 - 2030, phấn đấu tỉ lệ
kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% - 4% tổng số đảng viên.
3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
3.1. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở đảng
3.1.1. Đổi mới, hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng
- Củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện chủ trƣơng của Đảng về công
tác cán bộ. Đối với những nơi có tính đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức
bộ máy, cần nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức cơ sở đảng vừa phù hợp với
nguyên tắc chung, vừa phù hợp với thực tiễn của địa phƣơng, cơ quan, đơn vị.
Nghiên cứu triển khai mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt", cụ thể
là: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lƣợng sinh hoạt tốt; đoàn
kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.
- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng trực thuộc
đảng uỷ xã, phƣờng, thị trấn. Đối với thôn, tổ dân phố có đông đảng viên thành
lập chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở và tổ chức thí điểm sinh hoạt tổ đảng, sinh
hoạt chi bộ phù hợp với số lƣợng đảng viên. Tổng kết, đánh giá mô hình đảng
bộ bộ phận để đề ra giải pháp phù hợp. Tiếp tục duy trì, củng cố, xây dựng và
nâng cao chất lƣợng hoạt động của các chi bộ quân sự, công an xã, phƣờng, thị
trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với quy định về tổ chức đảng trong
quân đội, công an.
- Đổi mới mô hình tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan đảng, nhà nƣớc, Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, nhất là ở cấp huyện.
Sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự
nghiệp theo ngành, lãnh thổ bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị
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và phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng,
phát triển tổ chức cơ sở đảng trong khu vực ngoài nhà nƣớc, nhất là trong doanh
nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, doanh nghiệp tƣ nhân, đơn vị sự nghiệp tƣ.
Giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở có quy mô lớn, quan trọng,
có số lƣợng đảng viên đông; nghiên cứu mô hình tổ chức cơ sở đảng ngoài nƣớc
phù hợp đối với những địa bàn có vị trí quan trọng, số lƣợng đảng viên đông,
hoạt động trên phạm vi rộng, có tổng lãnh sự quán.
- Sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà
nƣớc, doanh nghiệp do nhà nƣớc nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; củng cố,
phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hoá nhằm tăng
cƣờng vai trò hạt nhân chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đối với doanh nghiệp
tƣ nhân, chỉ thành lập tổ chức đảng khi đã phát triển đƣợc đủ số lƣợng đảng viên,
bảo đảm chất lƣợng, phát huy đƣợc vai trò lãnh đạo, định hƣớng hoạt động.
- Thành lập đảng bộ cơ sở tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công
nghiệp; phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc
ngoài để lãnh đạo công tác đảng, công tác quần chúng, phân công cấp uỷ cấp
trên trực tiếp phụ trách. Thực hiện giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng
uỷ cơ sở đối với những nơi có đảng bộ cơ sở trong đảng bộ cơ sở. Đối với những
đảng uỷ cơ sở đƣợc giao quyền cấp trên cơ sở có đủ điều kiện thì nâng cấp
thành cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng (tƣơng đƣơng cấp huyện).
- Tổng kết mô hình tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình kinh tế hợp tác,
hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế trang trại..., tạo điều kiện cho đảng viên làm việc
trong loại hình này có nơi sinh hoạt đảng ổn định, góp phần phát triển kinh tế,
tham gia xây dựng tổ chức đảng.
3.1.2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách
nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng
- Khẩn trƣơng nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá, triển khai thực hiện có
hiệu quả các quy định mới của Ban Bí thƣ về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ
công tác của một số mô hình tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp Trung
ƣơng; đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nƣớc ngoài; đảng bộ, chi bộ cơ sở
trong doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; đảng bộ,
chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nƣớc; tổ chức cơ sở đảng trong tập đoàn,
tổng công ty, ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ
và hƣớng dẫn của cấp trên, đảng uỷ, chi bộ cơ sở xây dựng quy chế cụ thể để
thực hiện.
- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở
đảng và quy chế làm việc của cấp uỷ cơ sở, bảo đảm phù hợp với thực tế và yêu
cầu, nhiệm vụ mới, trong đó, chú trọng các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phƣờng, thị
trấn; đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo
chí, hội quần chúng, trƣờng học, bệnh viện ngoài công lập, doanh nghiệp tƣ
nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, doanh nghiệp trong nƣớc hoạt
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động ở nƣớc ngoài, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác… Rà soát, sửa
đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số tổ chức cơ sở đảng
trong Quân đội, Công an.
- Tăng cƣờng mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức cơ sở đảng trong các tập
đoàn, tổng công ty với cấp uỷ địa phƣơng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập
trung, thống nhất của cấp uỷ tập đoàn, tổng công ty, gắn với sự lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp uỷ địa phƣơng. Nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp uỷ
với chủ doanh nghiệp tƣ nhân, nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng.
- Ban hành quy chế làm việc mẫu của cấp uỷ cơ sở, làm căn cứ để mỗi
cấp uỷ, chi bộ xây dựng quy chế làm việc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn ở cơ sở.
3.1.3. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng;
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
- Đổi mới nội dung, phƣơng thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc,
nâng cao năng lực của cấp uỷ, bí thƣ cấp uỷ ở cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân
và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập
trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật, kỷ cƣơng, đoàn kết
trong Đảng. Nâng cao chất lƣợng cụ thể hoá chủ trƣơng, nghị quyết của cấp
trên, phù hợp với thực tiễn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, giải quyết
kịp thời những vấn đề phát sinh. Cấp uỷ cấp trên trực tiếp phải nắm chắc tình
hình, phân công cấp uỷ viên phụ trách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc,
thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức
cơ sở đảng. Lấy hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng là một trong những
căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp uỷ cấp trên trực tiếp và
cấp uỷ viên đƣợc phân công phụ trách.
- Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng và
đảng viên, khắc phục tình trạng hình thức, chạy theo thành tích trong công tác
đánh giá, xếp loại hằng năm. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân
tham gia góp ý, giám sát hoạt động của chi bộ, cấp uỷ, bí thƣ cấp uỷ cơ sở và
đảng viên. Cấp uỷ, bí thƣ cấp uỷ phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá,
thông báo công khai theo quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức
cơ sở đảng, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong việc nâng cao chất
lƣợng sinh hoạt chi bộ theo quy định của Ban Bí thƣ, góp phần nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung
ƣơng 4 khoá XI, XII, Kết luận của Hội nghị Trung ƣơng 4 khoá XIII về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên;
kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo
đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kịp thời phát hiện, đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ cơ sở.
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- Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ; bảo đảm nguyên tắc tập
trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; nâng
cao chất lƣợng, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng theo hƣớng thiết thực, có
trọng tâm, trọng điểm; kịp thời thông tin, phổ biến, quán triệt chủ trƣơng, nghị
quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà
nƣớc, tình hình thời sự trong và ngoài nƣớc; lắng nghe và giải quyết tâm tƣ,
nguyện vọng chính đáng của đảng viên và nhân dân. Chú trọng công tác giáo
dục chính trị tƣ tƣởng; phát hiện, biểu dƣơng, khen thƣởng, nhân rộng những
tấm gƣơng đảng viên tiêu biểu; đồng thời, phê bình, xử lý tổ chức đảng, đảng
viên vi phạm. Cấp uỷ cấp trên tăng cƣờng hƣớng dẫn những nội dung mới, cần
thiết cho tổ chức cơ sở đảng và thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt
chi bộ.
- Tăng cƣờng sinh hoạt chuyên đề, hƣớng vào những vấn đề mới, cần
quan tâm. Có giải pháp sinh hoạt đảng phù hợp đối với tổ chức đảng ở những
địa bàn có nhiều đảng viên từ nơi khác đến, có nhiều khu công nghiệp, đơn vị
sự nghiệp, doanh nghiệp tƣ nhân…; thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở một số
đảng bộ, chi bộ đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức sinh hoạt đảng
theo tổ đảng đối với một số nội dung phù hợp ở những chi bộ có đông đảng
viên; nghiên cứu, triển khai thực hiện "Sổ tay đảng viên điện tử", "Sổ biên bản
điện tử" ở những nơi có đủ điều kiện.
3.1.4. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và
nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dƣỡng lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp
vụ công tác đảng, công tác quần chúng, kinh nghiệm thực tiễn, nhất là công tác
dự báo, đánh giá tình hình, khả năng cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đƣờng lối,
chủ trƣơng của Đảng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phƣơng, cơ quan, đơn vị
nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính
trị cho đội ngũ cấp uỷ viên, bí thƣ cấp uỷ cơ sở, bí thƣ, phó bí thƣ chi bộ.
- Các cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ngƣời đứng đầu phải
nêu cao trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng ở đảng bộ, chi bộ nơi mình
sinh hoạt; gƣơng mẫu tham gia sinh hoạt đảng và chịu trách nhiệm khi tổ chức
đảng nơi mình đang sinh hoạt yếu kém, xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
- Quan tâm xây dựng, tạo nguồn cán bộ cơ sở, lựa chọn bí thƣ chi bộ từ
đảng viên ƣu tú, có phẩm chất, năng lực tốt, đƣợc đảng viên, quần chúng tín
nhiệm. Đối với chi bộ ở thôn, tổ dân phố, cần chú trọng lựa chọn đảng viên là
cán bộ hƣu trí, cựu chiến binh, cựu quân nhân, ngƣời làm công tác xã hội có uy
tín, năng lực để làm bí thƣ chi bộ.
- Nghiên cứu cơ chế, chính sách đối với cán bộ chuyên trách làm công tác
văn phòng cấp uỷ cơ sở; chế độ phụ cấp cho cấp uỷ viên ở những chi bộ có từ
100 đảng viên trở lên và chi bộ có tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ đặc thù còn
gặp nhiều khó khăn; chế độ phụ cấp cho cán bộ đảng, đoàn thể, tổ chức đảng
trực thuộc đảng uỷ cơ sở trong các doanh nghiệp tƣ nhân; kinh phí hỗ trợ cho
hoạt động của tổ chức cơ sở đảng ở vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, biên
giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; mức đóng đảng phí đối với đảng viên là
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công nhân trong doanh nghiệp, tỉ lệ trích đảng phí để lại chi bộ phù hợp với tình
hình mới.
- Thực hiện thống nhất chủ trƣơng bí thƣ cấp uỷ đồng thời là thủ trƣởng
cơ quan, đơn vị; bí thƣ cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân; bí thƣ
cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Uỷ ban nhân dân ở những nơi có điều kiện; bí thƣ
chi bộ đồng thời là trƣởng thôn, tổ trƣởng tổ dân phố hoặc trƣởng ban công tác
mặt trận.
3.2. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ đảng viên
3.2.1. Đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn
luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên
- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, nâng cao nhận thức,
trình độ lý luận chính trị, tự giác nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ
tƣởng Hồ Chí Minh. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tƣ tƣởng, kịp thời định
hƣớng cho đảng viên trƣớc những vấn đề phát sinh; tăng cƣờng trách nhiệm của
đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng.
- Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù
hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở
cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dƣỡng, rèn luyện. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức
cách mạng, nâng cao ý thức tu dƣỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa", đề cao danh
dự của ngƣời đảng viên. Phát huy vai trò của cơ quan thông tấn, báo chí trong
công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những tấm gƣơng đảng viên tiêu biểu.
3.2.2. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng
lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
- Cấp uỷ cơ sở phải làm tốt công tác quản lý đảng viên; thƣờng xuyên
kiểm tra chi bộ, đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, công tác quản lý
đảng viên của chi bộ; tăng cƣờng công tác quản lý đảng viên ở ngoài nƣớc.
- Cấp uỷ, chi bộ phải phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo điều kiện và kiểm
tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên. Mỗi đảng viên phải xây dựng kế
hoạch phấn đấu, rèn luyện để chi uỷ, chi bộ kiểm tra, giám sát, làm cơ sở để
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.
- Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại chất lƣợng đảng viên; phát hiện,
động viên, khen thƣởng, nhân rộng những tấm gƣơng đảng viên xuất sắc, tiêu
biểu trên các lĩnh vực; kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp đỡ đảng viên không
hoàn thành nhiệm vụ hoặc có khuyết điểm, vi phạm.
- Sửa đổi, bổ sung, quy định chặt chẽ việc sinh hoạt đảng đối với đảng
viên nghỉ hƣu; xem xét miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên tuổi
cao, sức khoẻ yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng, khắc phục tình trạng tuỳ
tiện, buông lỏng quản lý, xem xét không đúng quy định. Rà soát, bổ sung quy
định về quản lý đảng viên đi học tập, làm ăn xa nơi cƣ trú; đảng viên nghỉ hƣu
về làm việc trong khu vực ngoài nhà nƣớc, các hội quần chúng; đảng viên ở
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ngoài nƣớc và đảng viên ra nƣớc ngoài nhất là sinh viên, ngƣời lao động..., tạo
điều kiện thuận lợi cho đảng viên là sinh viên, bộ đội xuất ngũ sinh hoạt đảng.
Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thƣờng
xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cƣ trú. Đẩy mạnh cải
cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đảng
viên bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng; hoàn thành cơ sở dữ liệu tổ
chức cơ sở đảng, đảng viên.
- Thƣờng xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đƣa đảng viên không còn đủ
tƣ cách ra khỏi Đảng. Tổ chức cơ sở đảng phải xác định đƣợc đảng viên không
hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt
hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhƣng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có
thẩm quyền; đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nƣớc; đảng viên
thiếu gƣơng mẫu, uy tín thấp. Khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né
tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đƣa
những đảng viên không còn đủ tƣ cách ra khỏi Đảng. Nghiên cứu quy định phù
hợp việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên là sinh viên tốt nghiệp các trƣờng
đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, đảng viên đi làm ăn xa,
khắc phục tình trạng đảng viên không nộp hồ sơ khi chuyển sinh hoạt đảng.
3.2.3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên
- Các cấp uỷ căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phát triển
đảng viên của cả nhiệm kỳ, hằng năm và thực hiện có hiệu quả; tạo môi trƣờng
thuận lợi để quần chúng phấn đấu, rèn luyện, giác ngộ lý tƣởng, có động cơ,
mục đích vào Đảng trong sáng. Tiếp tục tăng số lƣợng đồng thời chú trọng nâng
cao chất lƣợng phát triển đảng viên; quan tâm phát hiện, bồi dƣỡng kết nạp vào
Đảng những đoàn viên, hội viên ƣu tú, trƣởng thành trong lao động, học tập,
trong lực lƣợng vũ trang; phát triển đảng viên khu vực ngoài nhà nƣớc, trong
công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, miền núi, biên giới, hải đảo theo
phƣơng châm "Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên" nhằm tạo nguồn cán bộ cho
hệ thống chính trị các cấp trƣớc mắt và lâu dài.
- Đối với các địa phƣơng còn nhiều thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, trƣờng
học, doanh nghiệp chƣa có tổ chức đảng, chƣa có đảng viên, cần tập trung củng
cố, nâng cao chất lƣợng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác để tập hợp
quần chúng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, xây dựng lực lƣợng nòng cốt cho
Đảng. Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phân công cấp uỷ viên
phụ trách, cấp uỷ cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ trong việc phát
hiện, bồi dƣỡng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng.
- Đổi mới nội dung, chƣơng trình bồi dƣỡng đối tƣợng kết nạp Đảng và
đảng viên mới bảo đảm thiết thực, chất lƣợng, hiệu quả theo hƣớng tập trung vào
những vấn đề cơ bản về Đảng, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền của đảng
viên, tính tiên phong, gƣơng mẫu, nhất là xác định đúng đắn động cơ vào Đảng.
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3.3. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
- Coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng; kết hợp
kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Nội
dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành
nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, sinh hoạt chi bộ, thực hiện nhiệm
vụ công tác, trách nhiệm nêu gƣơng, quy định về những điều đảng viên không
đƣợc làm…
- Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên đối với tổ chức cơ sở
đảng. Đồng thời, tăng cƣờng công tác chỉ đạo, hƣớng dẫn của uỷ ban kiểm tra
cấp trên đối với cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ cơ sở về công tác
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xử lý kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên
vi phạm.
3.4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội
ngũ đảng viên
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả
hoạt động giám sát việc thực hiện quy định nêu gƣơng, tu dƣỡng, rèn luyện đạo
đức, lối sống của đảng viên ở nơi làm việc và nơi cƣ trú; đẩy mạnh các phong
trào thi đua yêu nƣớc, từ đó phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực trong đoàn
viên, hội viên, quần chúng, ngƣời có uy tín trong cộng đồng dân cƣ để giới thiệu
cho Đảng.
- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã
hội trong việc tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng và
đội ngũ đảng viên. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân
dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ,
đảng viên.
V- BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BỘ CHÍNH
TRỊ, BAN BÍ THƢ NĂM 2021

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành
kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, gƣơng mẫu của Bộ Chính trị, Ban
Bí thƣ và thống nhất đánh giá: Năm 2021, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn,
thách thức, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ luôn luôn đoàn kết, thống nhất, bình tĩnh,
kiên định, sáng suốt trƣớc khó khăn, thử thách, có nhiều đổi mới và sáng tạo,
bám sát quan điểm, chủ trƣơng, đƣờng lối, cụ thể hoá các nội dung quan trọng
của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đã có các quyết sách đúng đắn, kịp thời
và phù hợp với tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân tổ chức triển khai thực hiện, đạt đƣợc những kết quả quan trọng, khá
toàn diện, có những dấu ấn nổi bật, đƣợc cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi
nhận, bạn bè thế giới đánh giá cao.
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đồng tình, nhất trí cao với những bài
học kinh nghiệm dẫn đến thành công của năm 2021, đó là: (1) Tập thể Bộ Chính
trị, Ban Bí thƣ, lãnh đạo chủ chốt là một tập thể đoàn kết, thống nhất, trên dƣới
đồng lòng, đã phát huy những bài học kinh nghiệm đƣợc rút ra tại Đại hội đại
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biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt,
toàn diện, đồng bộ, thƣờng xuyên công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng
Nhà nƣớc và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quán triệt, thực hiện
nghiêm túc quan điểm "dân là gốc"; lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị
cao, hành động quyết liệt, có bƣớc đi phù hợp; chủ động nghiên cứu, nắm bắt,
dự báo đúng tình hình; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trƣờng hoà bình, ổn định
để phát triển đất nƣớc; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khai thác, sử dụng
có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nƣớc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(2) Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã bám sát
Quy chế làm việc, Chƣơng trình làm việc toàn khoá và Chƣơng trình làm việc
năm 2021, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành khoa học, phối hợp nhịp nhàng,
thống nhất, không có tình trạng chồng chéo hoặc "trống đánh xuôi, kèn thổi
ngƣợc". (3) Phƣơng thức lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ có đổi mới, có
sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, bảo đảm đƣợc sự lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành trực tiếp, toàn diện.
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất với những nhiệm vụ trọng
tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ năm 2022 là:
(1) Tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Chuẩn bị nội dung trình các hội nghị
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng trong năm 2022. (2) Tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện Chƣơng trình phòng, chống dịch Covid-19 và Chƣơng trình phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính,
cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, hoàn thành ở mức cao nhất các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Theo dõi sát tình hình quốc
tế, khu vực để kịp thời ứng phó trong điều hành sản xuất trong nƣớc, cân đối
cung cầu và có chính sách xuất, nhập khẩu phù hợp. Đặc biệt, quan tâm chú ý
chỉ đạo thực hiện hiệu quả chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội,
không để xảy ra sai phạm. Tăng cƣờng chỉ đạo chất lƣợng, hiệu quả việc thực
hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trƣởng, nâng cao năng
suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số; đẩy
mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất
lƣợng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Chú
trọng giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và
nâng cao mức sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng,
chống thiên tai. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên;
bảo vệ, cải thiện môi trƣờng; chủ động các giải pháp thích ứng với biến đổi khí
hậu. (3) Củng cố, tăng cƣờng tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì
đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
quốc gia. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chỉ đạo
thực hiện tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lƣợc, đánh giá đúng tình hình,
xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ trƣớc
mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và phát triển kinh
tế, văn hoá, xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị
nội bộ, an ninh văn hoá tƣ tƣởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội,
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an ninh công nhân. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, phát huy sức
mạnh tổng thể của 3 trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nƣớc, đối ngoại nhân
dân; gắn kết chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại để xử lý
hài hoà, khéo léo, cân bằng các mối quan hệ, phát huy vị trí chiến lƣợc, tranh
thủ những cơ hội để có biện pháp phù hợp nhằm giữ vững môi trƣờng hoà bình,
ổn định để phát triển đất nƣớc. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội
nhập quốc tế, đƣa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu; chủ động, tích
cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trƣờng quốc tế.
(4) Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 03-KH/TW,
ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban
Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng
và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng
viên suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn
biến", "tự chuyển hoá". Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng
Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong
sạch, vững mạnh, nêu cao vai trò tiên phong, gƣơng mẫu của cán bộ, đảng viên
và nhất là trách nhiệm của ngƣời đứng đầu các cấp; củng cố lòng tin, sự gắn bó
của nhân dân với Đảng, Nhà nƣớc và chế độ xã hội chủ nghĩa. (5) Tiếp tục rà
soát, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. Đẩy
mạnh cải cách hành chính trong Đảng và Nhà nƣớc, cải cách tƣ pháp, sắp xếp tổ
chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cƣờng kỷ luật, kỷ
cƣơng; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm.
VI- ĐỀ ÁN THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG,
CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã xem xét, thảo luận Tờ trình của Bộ
Chính trị, Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực; dự thảo Quy định của Ban Bí thƣ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất chủ trƣơng thành lập Ban Chỉ đạo
cấp tỉnh và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ
máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh với những nội
dung chủ yếu sau:
1. Chức năng: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do ban thƣờng vụ tỉnh uỷ, thành uỷ
trực thuộc Trung ƣơng thành lập, chịu trách nhiệm trƣớc ban thƣờng vụ tỉnh uỷ,
thành uỷ và Ban Chỉ đạo Trung ƣơng trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc,
kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phƣơng.
2. Nhiệm vụ: (1) Tham mƣu, đề xuất xây dựng, ban hành và tổ chức thực
hiện các chủ trƣơng, chính sách của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;
chỉ đạo cụ thể hoá chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về
công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phƣơng; chỉ đạo thực hiện
kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ƣơng và kết luận, kiến nghị của các cơ
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quan có thẩm quyền ở Trung ƣơng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực. (2) Xây dựng và tổ chức thực hiện chƣơng trình, kế hoạch phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực ở địa phƣơng và kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng
kết việc thực hiện. (3) Chỉ đạo, đôn đốc, điều hoà phối hợp, kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa
phƣơng. (4) Chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu
cực; những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu
cầu khắc phục, hoàn thiện. (5) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp uỷ, tổ
chức đảng và các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, thanh tra, xử lý các vụ
việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, tiêu
cực. (6) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý khiếu nại, tố cáo về
hành vi tham nhũng, tiêu cực và xử lý thông tin, kiến nghị về vụ án, vụ việc
tham nhũng, tiêu cực ở địa phƣơng. (7) Chỉ đạo tuyên truyền, định hƣớng cung
cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý vi phạm
trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
(8) Tổ chức sơ kết, tổng kết, định kỳ và đột xuất báo cáo ban thƣờng vụ tỉnh uỷ,
thành uỷ và Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về tình hình, kết quả công tác phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực, các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp,
dƣ luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phƣơng và kết quả hoạt động của Ban Chỉ
đạo cấp tỉnh. (9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thƣờng vụ tỉnh uỷ, thành
uỷ và Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.
3. Quyền hạn: (1) Yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức,
đơn vị, ngƣời có thẩm quyền báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực; về xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. (2) Yêu cầu các
cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý
các vụ án, vụ việc; chỉ đạo xem xét lại việc kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý
các vụ án, vụ việc. (3) Yêu cầu các cơ quan chức năng kết luận, xử lý các vụ án,
vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Trực tiếp chỉ đạo về chủ trƣơng xử lý đối với một
số vụ án, vụ việc cụ thể hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức và ngƣời có thẩm quyền
xem xét lại việc giải quyết hoặc giải quyết lại. (4) Kiến nghị hoặc yêu cầu các
cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành
vi tham nhũng, tiêu cực hoặc có hành vi cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (5) Yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ
quan chức năng nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện cấp uỷ
các cấp quản lý thì phải kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo xử
lý hoặc báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ƣơng; nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu
tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền, không chờ đến
khi kết thúc mới chuyển. (6) Trực tiếp làm việc với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ
quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan; đƣợc sử dụng bộ máy tổ chức,
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cán bộ, công chức, viên chức và phƣơng tiện của các cơ quan, tổ chức có liên
quan để phục vụ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
4. Tổ chức bộ máy
- Trƣởng ban là đồng chí Bí thƣ tỉnh uỷ, thành uỷ.
- Các Phó Trƣởng ban gồm: (1) Phó Bí thƣ thƣờng trực tỉnh uỷ, thành uỷ.
(2) Trƣởng Ban Nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ. (3) Trƣởng Ban Tổ chức tỉnh uỷ,
thành uỷ. (4) Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ. (5) Giám đốc Công
an tỉnh, thành phố. Trƣởng Ban Nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ là Phó Trƣởng Ban
thƣờng trực Ban Chỉ đạo.
- Các Uỷ viên là lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh,
thành phố, gồm: (1) Trƣởng Ban Tuyên giáo. (2) Chánh Văn phòng tỉnh uỷ,
thành uỷ. (3) Chánh án Toà án nhân dân. (4) Viện trƣởng Viện Kiểm sát nhân
dân. (5) Chỉ huy trƣởng Bộ Chỉ huy quân sự, Tƣ lệnh Bộ Tƣ lệnh Thủ đô Hà
Nội, Tƣ lệnh Bộ Tƣ lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. (6) Giám đốc Sở Tƣ pháp.
(7) Chánh Thanh tra. (8) Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (9) Phó
Trƣởng Ban Nội chính.
- Thƣờng trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, gồm: Trƣởng ban và các Phó Trƣởng
ban. Ban Nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ làm nhiệm vụ Cơ quan Thƣờng trực của
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
Ngoài các thành phần, cơ cấu nêu trên, trƣờng hợp thật cần thiết phải điều
chỉnh về cơ cấu các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thì Ban Thƣờng vụ tỉnh uỷ,
thành uỷ báo cáo, xin ý kiến của Thƣờng trực Ban Chỉ đạo Trung ƣơng trƣớc
khi quyết định.
5. Chế độ làm việc: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh làm việc theo chƣơng trình
hằng năm, họp thƣờng kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất khi cần; khi cần thiết,
tổ chức hội nghị của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng hoặc hội nghị
chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với các cấp uỷ, tổ
chức đảng trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ. Thƣờng trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh họp
thƣờng kỳ 3 tháng một lần, họp đột xuất khi cần.
6. Quan hệ công tác: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chịu sự chỉ đạo, đôn đốc,
kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ƣơng; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực
tiếp, toàn diện của Ban Thƣờng vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trong thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao.
VII- Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Bộ
Chính trị và Ban Bí thƣ khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã xem
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xét và thống nhất cao với Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã
giải quyết từ sau Hội nghị Trung ƣơng 4 đến Hội nghị Trung ƣơng 5 và một số
nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ƣơng 5 đến Hội nghị Trung ƣơng 6
khoá XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
năm 2021; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2022.
*
*

*

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
tăng cƣờng đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vƣợt qua khó khăn, thách
thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung
ƣơng Đảng lần thứ năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và
mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.
____________________

