Khai mc trng th Hi ngh ln th 14 Ban Chp hành Trung ng ng khóa XII:
Gii thiu nhân s tham gia B Chính tr, Ban Bí th khóa XIII
Sáng 14-12, Hi ngh ln th 14 Ban Chp hành Trung ng (BCH T.) ng khóa XII khai mc trng th ti Th ô Hà Ni.
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng ch trì Hi ngh. Th tng Nguyn Xuân Phúc iu hành phiên khai mc.

Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng, Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc, Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân và
Thng trc Ban Bí th Trn Quc Vng d Hi ngh.
Theo Chng trình, Hi ngh ln th 14 BCH T. ng khóa XII s bàn v: Tip thu ý kin óng góp ca i hi ng b các cp, ca
Quc hi, Mt trn T quc Vit Nam, các t chc chính tr - xã hi, ca cán b, ng viên và nhân dân vào d tho các vn
kin trình i hi XIII ca ng, xem xét, thông qua ni dung các d tho vn kin, hoàn chnh ln cui trình i hi XIII ca ng.
Ti Hi ngh ln này, T. s gii thiu nhân s tham gia B Chính tr, Ban Bí th khóa XIII; D tho Quy ch bu c, Quy ch
làm vic ti i hi XIII ca ng; và mt s vn quan trng khác.
Phát biu khai mc Hi ngh, Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng nêu mt s vn cn tp trung tho lun, xem xét,
quyt nh ti Hi ngh T. ln này.
Hoàn thin các d tho vn kin trình i hi XIII ca ng
Tính n ngày 20-11-2020, 67 ng b trc thuc T. ã gi báo cáo tng hp ý kin tho lun i hi ng b các cp (bao gm c i
hi ng b cp c s, cp huyn) óng góp vào d tho các vn kin trình i hi XIII ca ng. T ngày 20-10-2020 n ngày 1011-2020, MTTQ Vit Nam, các t chc chính tr - xã hi, các cp, các ngành ã ch ng t chc nhiu cuc hi tho, tho
lun và gi v T. hàng trm bn tng hp ý kin góp ý. ông o cán b, ng viên, nhân dân và ng bào ta nc ngoài ã
nhit tình tham gia góp ý kin, gi th, tài liu cho các c quan và các ng chí lãnh o ng, Nhà nc. Ti K hp th 10,
Quc hi khóa XIV, các i biu Quc hi ã tho lun, óng góp nhiu ý kin vào d tho các vn kin trình i hi. Các c quan
chc nng ca T. ã tp hp, tng hp, phân loi các ý kin óng góp t hn 1.400 trang và xây dng Báo cáo tng hp
chung vi gn 200 trang.
Vic ly ý kin óng góp vào d tho các vn kin trình i hi XIII ca ng là t sinh hot chính tr sâu rng, th hin tinh thn
tht s cu th, dân ch ngày càng cao trong ng, trong nhân dân và xã hi; phát huy trí tu ca toàn ng, toàn dân,
toàn quân tham gia vào quá trình hoch nh ng li, ch trng, chính sách phát trin t nc, xây dng và bo v T quc
trong tình hình mi.
Phn ln các ý kin cho rng, D tho các vn kin c chun b công phu, nghiêm túc, khoa hc, thn trng, k lng, có s i
mi, bo m cht lng; gn kt gia lý lun vi thc tin; phn ánh c tâm t, nguyn vng ca cán b, ng viên và nhân dân; có
nhiu im mi; th hin tm cao trí tu ca ng; phn ánh khách quan, toàn din, sát vi tình hình thc t nhng kt qu ã t
c, nhng hn ch, khuyt im, yu kém còn tn ti và nguyên nhân, bài hc kinh nghim; d báo c tình hình, xu hng
phát trin ca t nc và th gii trong thi gian ti, t ó xác nh úng và trúng nhng nh hng mc tiêu, nhim v, gii pháp
ch yu, khá c th phát trin t nc nói chung và các ngành, lnh vc nói riêng.
Trên c s tng hp, nghiên cu, phân tích các ý kin óng góp, cp nht tình hình trong nc, khu vc và th gii nm
2020, d báo tình hình thi gian ti, các Tiu ban ã xây dng báo cáo tip thu, gii trình các ý kin óng góp ca toàn

h thng chính tr và nhân dân hoàn thin d tho các vn kin, báo cáo B Chính tr xem xét, cho ý kin ch o hoàn
chnh, trình Hi ngh T. ln này.
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng ngh các ng chí Trung ng dành thi gian nghiên cu, tho lun k lng,
góp ý c th vào báo cáo tip thu, gii trình và toàn vn các d tho vi tinh thn tht s cu th, trân trng các ý kin óng
góp ca toàn ng, các i biu Quc hi, MTTQ Vit Nam, các t chc chính tr - xã hi, cán b, ng viên và nhân dân; tp
trung cho ý kin i vi các xut b sung, chnh sa và toàn vn D tho các vn kin, nht là nhng vn còn có ý kin hoc
phng án la chn khác nhau. ng thi, Tng Bí th, Ch tch nc nhn mnh, cn t rõ chính kin và có lp lun sc bén, xác
áng phn bác nhng ý kin sai trái, i ngc li quan im, ng li c bn ca ng; to s thng nht cao trong toàn ng, toàn
dân, t ó xem xét, thông qua ni dung các d tho vn kin hoàn chnh ln cui trình i hi XIII ca ng.

Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng và các i biu d Hi ngh.
Gii thiu nhân s tham gia B Chính tr, Ban Bí th khóa XIII
Ti Hi ngh T. 13, T. ã b phiu gii thiu nhân s tham gia y viên T. chính thc, y viên T. d khuyt và y viên y ban
Kim tra T. khóa XIII. Tip ó, cn c vào K hoch xây dng phng án nhân s B Chính tr, Ban Bí th, ý kin phát hin,
gii thiu ca BCH T., thm nh ca các c quan chc nng và xut ca Tiu ban Nhân s, ngày 20-11-2020, B Chính tr
ã xem xét, tho lun và b phiu quyt nh phê duyt Quy hoch B Chính tr, Ban Bí th khóa XIII.
Tiu ban Nhân s và B Chính tr ã ch o khn trng nghiên cu, tham kho công tác chun b nhân s B Chính tr,
Ban Bí th mt s khóa gn ây v tiêu chun, iu kin, tui, s lng, c cu, cách làm và nhng hn ch, bt cp, các bài hc
kinh nghim c rút ra, làm c s xây dng án v phng hng công tác nhân s B Chính tr, Ban Bí th khóa XIII. Cn c
vào tình hình, yêu cu, nhim v trong thi gian ti và thc t i ng cán b hin có, Tiu ban Nhân s và B Chính tr ã hp
nhiu ln, xem xét mt cách dân ch, khách quan, toàn din; rà soát cht ch, k lng, b sung, hoàn chnh các phng
án nhân s theo úng phng hng, quy trình công tác nhân s ã ra.
Tng Bí th, Ch tch nc nêu rõ, ti Hi ngh ln này, B Chính tr s báo cáo T. v kt qu vic chun b nhân s B Chính tr,
Ban Bí th khóa XIII (v quan im, t tng ch o, mc tiêu, yêu cu, tiêu chun, iu kin, c cu, s lng, quy trình phát hin,
gii thiu và cách làm). Trung ng s tho lun và b phiu biu quyt gii thiu nhân s tham gia B Chính tr, Ban Bí th
khóa XIII. Tng Bí th, Ch tch nc ngh tng ng chí T. tp trung nghiên cu k T trình ca B Chính tr và các tài liu
nhân s có liên quan, suy ngh cân nhc thn trng, t li ích ca ng, ca quc gia - dân tc lên trên ht, trc ht, tho lun
tht k, cho ý kin mt cách thng thn, trách nhim, to s oàn kt và thng nht cao trong vic b phiu quyt nh gii thiu
nhân s tham gia B Chính tr, Ban Bí th khóa XIII.
Ngày làm vic th nht Hi ngh ln th 14 Ban Chp hành T. ng khóa XII
Hi ngh ln th 14 BCH T. ng khóa XII ã khai mc sáng ngày 14-12-2020, ti Th ô Hà Ni. ng
chí Nguyn Xuân Phúc, y viên B Chính tr, Th tng Chính ph thay mt B Chính tr iu hành
chng trình ngày làm vic th nht.
Bui sáng, BCH T. ng hp phiên khai mc ti Hi trng.

- ng chí Trn Quc Vng, y viên B Chính tr, Thng trc Ban Bí th báo cáo, xin ý kin BCH T.
ng v Chng trình Hi ngh ln th 14 BCH T. ng khóa XII.
- ng chí Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng phát biu khai mc Hi ngh.
- ng chí Trn Quc Vng, y viên B Chính tr, Thng trc Ban Bí th c Báo cáo ca B Chính tr
tip thu và gii trình nhng ý kin óng góp ca i hi ng b các cp, ca i biu Quc hi, Mt trn T
quc, các t chc chính tr - xã hi, cán b, ng viên và nhân dân vào d tho Báo cáo chính tr
trình i hi i biu toàn quc ln th XIII ca ng.
- ng chí Trng Hòa Bình, y viên B Chính tr, Phó Th tng thng trc Chính ph c Báo cáo ca
B Chính tr tip thu và gii trình nhng ý kin óng góp ca i hi ng b các cp, ca i biu Quc hi,
Mt trn T quc, các t chc chính tr - xã hi, ca cán b, ng viên và nhân dân vào các d tho
Báo cáo Chin lc 10 nm 2021-2030 và Báo cáo Phng hng, nhim v 5 nm 2021-2025
trình i hi i biu toàn quc ln th XIII ca ng.
- ng chí Phm Minh Chính, y viên B Chính tr, Bí th T. ng, Trng Ban T chc T. c Báo cáo
ca B Chính tr v tip thu và gii trình nhng ý kin ca i hi ng b các cp, i biu Quc hi, Mt trn T
quc, các t chc chính tr - xã hi, cán b, ng viên và nhân dân vi d tho Báo cáo tng kt
công tác xây dng ng và thi hành iu l ng nhim k i hi XII trình i hi XIII ca ng.
- ng chí Trn Quc Vng, y viên B Chính tr, Thng trc Ban Bí th c T trình ca B Chính tr v
xây dng Báo cáo kim im s lãnh o, ch o ca BCH T. ng khóa XII và Báo cáo tng kt thc
hin Quy ch làm vic ca BCH T. ng, B Chính tr và Ban Bí th khóa XII.
- ng chí Phm Minh Chính, y viên B Chính tr, Bí th T. ng, Trng Ban T chc T. c T trình
ca B Chính tr v d tho Quy ch làm vic ca i hi XIII ca ng, T trình ca B Chính tr v d tho
Quy ch bu c ti i hi XIII ca ng; T trình ca B Chính tr v ni dung, thi gian và Chng trình i
hi XIII ca ng.
Bui chiu, T. làm vic ti t, tho lun d tho Báo cáo chính tr trình i hi i biu toàn quc ln th
XIII ca ng; d tho Báo cáo tng kt thc hin Chin lc phát trin KT-XH 10 nm 2011-2020, xây
dng Chin lc phát trin KY-XH 10 nm 2021-2030; d tho Báo cáo ánh giá kt qu thc hin
nhim v phát trin KT-XH 5 nm 2016-2020 và phng hng, nhim v phát trin KT-XH 5 nm
2021-2025; d tho Báo cáo tng kt công tác xây dng ng và thi hành iu l ng nhim k i hi
XII ti i hi i biu toàn quc ln th XIII ca ng.
TTXVN
Hoàn chnh d tho Quy ch làm vic và Quy ch bu c trình i hi XIII ca ng
Theo quy nh ca iu l ng, mi k i hi i biu toàn quc ca ng u phi xây dng Quy ch làm vic, Quy ch bu c. Vic ban
hành và t chc thc hin tt các quy ch này có ý ngha rt quan trng, góp phn bo m thành công ca i hi. B Chính
tr ã ch o Ban T chc T. ch trì, phi hp vi các ban và c quan ca T. ng nghiên cu, rà soát li Quy ch làm vic,
Quy ch bu c ti các k i hi trc (t i hi VII n i hi XII ca ng); tng kt, ánh giá vic thc hin Quy ch làm vic và Quy nh
v sinh hot ca i biu ti i hi ( các i hi XI và XII) và ánh giá vic thc hin Quy ch bu c trong ng do BCH T. khóa XI
ban hành, ã c thc hin có kt qu tt p ti i hi ng b các cp. Trên c s ó, B Chính tr xây dng d tho Quy ch làm vic
và d tho Quy ch bu c ti i hi ln này và hôm nay trình T. xem xét, cho ý kin tip tc hoàn chnh, trình i hi XIII
xem xét, quyt nh.
Tng Bí th, Ch tch nc nhn mnh tinh thn chung là phi phát huy dân ch, trí tu, tâm huyt ca mi i biu; ng thi phi
thc hin nghiêm các nguyên tc, các quy nh, gi vng k cng, k lut ca ng, trách nhim ca cá nhân mi i biu d i hi,
c bit là vai trò nêu gng ca các ng chí y viên T. ng khóa XII và các ng chí trng oàn.
Tng Bí th, Ch tch nc ngh các ng chí T., trên c s nm chc các nguyên tc t chc sinh hot ng và thc tin ch o tin
hành i hi ng b các cp va qua, c bit là kt qu thc hin Quy ch bu c trong ng do BCH T. khóa XI ban hành, óng
góp ý kin hoàn chnh d tho Quy ch làm vic và Quy ch bu c trình i hi XIII ca ng, bo m thc hin úng iu l ng,
các nguyên tc, quy ch, quy nh ca BCH T. ng.
Ti Hi ngh ln này, T. tho lun, cho ý kin v Báo cáo kim im s lãnh o, ch o ca BCH T. khóa XII; Báo cáo tng kt

thc hin Quy ch làm vic ca BCH T., B Chính tr, Ban Bí th nhim k khóa XII; Báo cáo tng kt công tác kim tra,
giám sát và thi hành k lut ng nhim k i hi XII; Báo cáo tng kt thc hin Quy ch làm vic ca y ban Kim tra T.
khóa XII; và Báo cáo các công vic quan trng mà B Chính tr ã gii quyt t sau Hi ngh T. 13 n Hi ngh T. 14.
D kin, Hi ngh làm vic n ngày 20-12-2020.
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