Sáng 26-1, i hi i biu toàn quc ln th XIII ca ng Cng sn Vit Nam ã khai mc trng th ti Trung tâm Hi ngh Quc
gia, Th ô Hà Ni. i hi có ch : "Tng cng xây dng, chnh n ng và h thng chính tr trong sch, vng mnh; khi dy ý
chí và quyt tâm phát trin t nc, phát huy sc mnh i oàn kt toàn dân tc kt hp vi sc mnh thi i; tip tc y mnh toàn
din, ng b công cuc i mi; xây dng và bo v vng chc T quc, gi vng môi trng hòa bình, n nh; phn u n gia th k
XXI, nc ta tr thành mt nc phát trin, theo nh hng xã hi ch ngha".
Ti phiên khai mc i hi, ng chí Nguyn Phú Trng, Tng Bí th, Ch tch nc, Trng Tiu ban Vn kin trình bày Báo cáo
ca Ban Chp hành Trung ng khóa XII v các vn kin trình i hi XIII ca ng, tp trung vào mt s vn chung, c bn, có
tính cht khái quát, làm rõ nhng ni dung ch yu và các im nhn quan trng i hi xem xét, tho lun, cho ý kin
quyt nh.
Toàn cnh khai mc i hi.
Kt tinh trí tu ca toàn ng, toàn dân
V quá trình chun b các vn kin, Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng cho bit, trong hn 2 nm qua, các Tiu
ban ã phi hp cht ch vi các c quan nghiên cu, các b, ban, ngành Trung ng và các cp y, chính quyn a phng
t chc gn 60 cuc hi ngh, hi tho, to àm, thành lp 50 oàn i kho sát thc t, làm vic, xin ý kin các ng chí nguyên
lãnh o cp cao ca ng và Nhà nc, tham vn ý kin các chuyên gia; t chc ta àm vi mt s t chc quc t, 2 oàn i kho
sát, nghiên cu kinh nghim nc ngoài. Các c quan nghiên cu lý lun, khoa hc ã gi khong 80 báo cáo t vn, kin
ngh cho các Tiu ban. Các Tiu ban ã tin hành 20 phiên hp tho lun, thông qua cng và các d tho vn kin. B
Chính tr ã hp nhiu ln cho ý kin hoàn thin cng và các d tho vn kin trình xin ý kin Ban Chp hành Trung ng
ti các Hi ngh Trung ng 10, 11, 14 và 15.
Các d tho Báo cáo ã c chnh lý, sa cha nhiu ln và c gi xin ý kin rng rãi ca các i biu Quc hi, y ban Trung ng
Mt trn T quc Vit Nam, nhiu t chc, c quan, oàn th... B Chính tr ã quyt nh cho công b công khai toàn vn các
d tho Báo cáo trên các phng tin thông tin i chúng lng nghe ý kin rng rãi ca nhân dân. ã có hàng triu lt ý
kin óng góp vào d tho các vn kin và c tng hp gi v Trung ng; các ý kin óng góp c tng hp li thành 1.410
trang.
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng khng nh, vic chun b d tho các vn kin trình i hi XIII ln này ã c tin
hành rt công phu, chu áo, bài bn, có nhiu i mi quan trng v ni dung và phng pháp.
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng trình bày Báo cáo ca Ban Chp hành Trung ng ng khóa XII v các vn kin trình i hi
XIII ca ng.
Du n ni bt, to ng lc mi, khí th mi
Tng kt nhim k i hi XII và nhìn li 35 nm i mi, Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng nêu rõ, nm nm qua, nm
bt thun li, thi c, vt qua khó khn, thách thc, nht là tác ng ca dch bnh và thiên tai liên tip xy ra, toàn ng,
toàn dân, toàn quân ta ã phát huy tinh thn yêu nc, oàn kt, ý chí quyt tâm, bn lnh, sáng to, n lc phn u t c
nhiu thành tu rt quan trng, khá toàn din, to nhiu du n ni bt; t nc phát trin nhanh và bn vng; cng c, nâng
cao nim tin ca nhân dân i vi ng, Nhà nc và ch xã hi ch ngha. Kinh t nc ta duy trì c tc tng trng bình quân
khá cao (khong 5,9%). Nhiu khó khn, vng mc, hn ch, yu kém t các nm trc ã c tp trung gii quyt và t nhng kt
qu bc u. Cht lng tng trng c ci thin; kinh t v mô n nh khá vng chc; lm phát c kim soát và duy trì mc thp;
các cân i ln ca nn kinh t tip tc c bo m và có bc c ci thin. C cu li nn kinh t gn vi i mi mô hình tng trng, thc
hin ba t phá chin lc t c nhng kt qu quan trng. Chính tr, xã hi n nh, i sng ca nhân dân c ci thin rõ rt. Các
lnh vc an sinh xã hi, y t, giáo dc - ào to, khoa hc - công ngh, bo v môi trng, phát trin vn hóa, xây dng con
ngi Vit Nam... có nhiu chuyn bin tích cc, có mt khá ni bt.
Công tác xây dng, chnh n ng và h thng chính tr c c bit chú trng, c tin hành toàn din, ng b, có hiu qu trên
tt c các mt chính tr, t tng, o c, t chc và cán b. Nhiu vn phc tp c t ra và thc hin t nhng nm trc, nhng hiu qu
còn thp, trong nhim k này ã có chuyn bin tích cc. Công tác kim tra, giám sát và u tranh phòng, chng
tham nhng, lãng phí, tiêu cc c trin khai quyt lit, bài bn, i vào chiu sâu, có bc t phá và t nhng kt qu c th, rõ
rt. Nhiu v án kinh t, tham nhng c phát hin, iu tra, khi t, xét x nghiêm minh, to sc rn e, cnh tnh, c cán b, ng
viên và nhân dân hoan nghênh, ánh giá cao và ng tình ng h. Tình trng tham nhng, tiêu cc, suy thoái, "t
din bin", "t chuyn hóa" trong ng và h thng chính tr tng bc c kim ch, ngn chn.
Trc tình hình th gii và khu vc có nhng din bin nhanh chóng, phc tp, Vit Nam ã coi trng cng c, tng cng sc
mnh quc phòng và an ninh, ch ng x lý thành công các tình hung, không b ng, bt ng. An ninh chính tr,

kinh t, vn hóa, xã hi và trt t, an toàn xã hi c gi vng. Hot ng i ngoi và hi nhp quc t c y mnh, không ngng m
rng và i vào chiu sâu; kiên quyt, kiên trì bo v c lp, ch quyn, thng nht, toàn vn lãnh th và li ích quc gia dân tc; gi vng môi trng hòa bình, n nh phát trin t nc, ng thi óng góp tích cc, có trách nhim cho hòa bình,
hp tác, phát trin ca th gii và khu vc, c cng ng quc t ng tình ng h, ánh giá cao; uy tín, v th ca ng, Nhà nc, th
và lc ca t nc không ngng c nâng cao trên trng quc t.
Nm 2020, trong bi cnh i dch Covid-19 tác ng mnh n nc ta, gây nhiu thit hi v kinh t - xã hi, nhng vi s n lc c
gng vt bc, t nc ã t c nhng kt qu, thành tích c bit hn so vi các nm trc. Trong khi kinh t th gii suy thoái, tng
trng âm gn 4%, kinh t nc ta vn t mc tng trng 2,91%, là mt trong nhng nn kinh t có tc tng trng cao nht th
gii.
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng nhn mnh nhng kt qu t c trong nhim k i hi XII có ý ngha c bit quan
trng, không ch to c du n ni bt, mà còn góp phn cng c nim tin, to ra ng lc mi, khí th mi toàn ng, toàn dân,
toàn quân ta vng vàng vt qua khó khn, thách thc, tn dng thi c, thun li, a t nc bc vào mt thi k phát trin mi.
Th tng Nguyn Xuân Phúc c Din vn khai mc i hi.
Nhng bài hc kinh nghim quý báu
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng nêu mt s bài hc kinh nghim quý báu rút ra t thc tin công cuc i mi,
nht là 5 nm thc hin Ngh quyt i hi XII ca ng, là c s quan trng ng ta tip tc vn dng, phát huy và phát trin sáng
to trong lãnh o, ch o, kiên nh, vng vàng và t tin khi bc vào nhim k khóa XIII.
Mt là, công tác xây dng, chnh n ng phi c trin khai quyt lit, toàn din, ng b, thng xuyên, hiu qu c v chính tr, t
tng, o c, t chc và cán b. Công tác cán b phi thc s là "then cht ca then cht", tp trung xây dng i ng cán b,
nht là cán b cp chin lc và ngi ng u phm cht, nng lc và uy tín, ngang tm nhim v; phát huy trách nhim nêu
gng ca cán b, ng viên theo phng châm chc v càng cao càng phi gng mu, nht là y viên B Chính tr, y viên
Ban Bí th, y viên Ban Chp hành Trung ng.
Hai là, trong mi công vic ca ng và Nhà nc, phi luôn quán trit sâu sc quan im "dân là gc"; tht s tin tng, tôn
trng và phát huy quyn làm ch ca nhân dân, kiên trì thc hin phng châm "dân bit, dân bàn, dân làm, dân
kim tra, dân giám sát, dân th hng".
Ba là, trong lãnh o, ch o, iu hành, t chc thc hin, phi có quyt tâm cao, n lc ln, hành ng quyt lit, nng ng,
sáng to, tích cc; có bc i phù hp, phát huy mi ngun lc, ng lc và tính u vit ca ch xã hi ch ngha; kp thi tháo g
các im nghn, vng mc; cao trách nhim ca ngi ng u gn lin vi phát huy sc mnh ng b ca c h thng chính tr;
phát huy dân ch i ôi vi gi vng k cng; coi trng tng kt thc tin, nghiên cu lý lun; thc hin tt s phi hp trong lãnh
o, qun lý, iu hành; coi trng cht lng và hiu qu thc t; to t phá phát trin.
Bn là, tp trung u tiên xây dng ng b th ch phát trin, bo m hài hòa gia kiên nh và i mi, k tha và phát trin; gia
i mi kinh t và i mi chính tr, vn hóa, xã hi; gia tuân theo các quy lut th trng và bo m nh hng xã hi ch ngha;
gia tng trng kinh t vi phát trin vn hóa, con ngi, gii quyt các vn xã hi, bo v tài nguyên, môi trng; gia phát
trin kinh t, xã hi vi bo m quc phòng, an ninh; gia c lp, t ch vi hi nhp quc t; thc s coi trng, phát huy hiu qu
vai trò ng lc ca con ngi, vn hóa, ca giáo dc và ào to, khoa hc và công ngh trong phát trin t nc.
Nm là, ch ng nghiên cu, nm bt, d báo úng tình hình, tuyt i không c b ng, bt ng. Kiên quyt, kiên trì bo v c
lp, ch quyn, thng nht và toàn vn lãnh th ca T quc i ôi vi gi vng môi trng hòa bình, n nh an ninh, an toàn
phát trin t nc. Ch ng, tích cc hi nhp quc t toàn din và sâu rng trên c s gi vng c lp, t ch, t lc, t cng. X lý úng
n, hiu qu mi quan h vi các nc ln và các nc láng ging; ánh giá úng xu th, nm bt trúng thi c. Phát huy hiu qu
sc mnh tng hp ca t nc kt hp vi sc mnh ca thi i. Khai thác, s dng có hiu qu mi ngun lc, áp ng yêu cu ca s
nghip xây dng, phát trin t nc và bo v T quc trong tình hình mi.
Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân thay mt oàn Ch tch và toàn th i hi phát biu ý kin.
y mnh toàn din, ng b công cuc i mi
V phng hng, nhim v nhim k i hi ng và nhng nm tip theo, Tng Bí th nhn mnh tip tc thc hin ng li i mi trong
giai on ti.
T tng ch o xuyên sut ca toàn ng, toàn dân và toàn quân ta là phi kiên nh và vn dng, phát trin sáng to ch
ngha Mác - Lênin, t tng H Chí Minh; kiên nh mc tiêu c lp dân tc và ch ngha xã hi; kiên nh ng li i mi ca ng;
kiên nh các nguyên tc xây dng ng; bo m cao nht li ích quc gia - dân tc trên c s các nguyên tc c bn ca lut

pháp quc t, bình ng, hp tác, cùng có li xây dng và bo v vng chc T quc Vit Nam xã hi ch ngha. ây là vn
mang tính nguyên tc, có ý ngha sng còn i vi ch ta, là nn tng vng chc ca ng ta, không cho phép ai c ng
nghiêng, dao ng.
Chin lc phát trin tng th ca t nc ta là y mnh toàn din, ng b công cuc i mi, phát trin nhanh và bn vng t nc; bo
m gn kt cht ch và trin khai ng b các nhim v, trong ó: Phát trin kinh t - xã hi là trung tâm; xây dng ng là
then cht; phát trin vn hóa là nn tng tinh thn; bo m quc phòng, an ninh là trng yu, thng xuyên.
ng lc và ngun lc phát trin quan trng ca t nc là khi dy mnh m tinh thn yêu nc, ý chí t cng dân tc, sc mnh i
oàn kt toàn dân tc và khát vng phát trin t nc phn vinh, hnh phúc. Phát huy sc mnh tng hp ca c h thng
chính tr và nn vn hóa, con ngi Vit Nam; thúc y i mi sáng to, ng dng mnh m khoa hc và công ngh, nht là
nhng thành tu ca cuc Cách mng công nghip ln th t; kt hp sc mnh dân tc vi sc mnh thi i; phát huy ti a ni
lc, tranh th ngoi lc, trong ó ngun lc ni sinh, nht là ngun lc con ngi là quan trng nht.
Nhân t có ý ngha quyt nh thành công ca s nghip xây dng, phát trin t nc, bo v T quc là tip tc tng cng xây
dng, chnh n ng, nâng cao nng lc lãnh o, nng lc cm quyn và sc chin u ca ng; xây dng ng và h thng chính
tr tht s trong sch, vng mnh toàn din, xây dng Nhà nc tinh gn, hiu lc, hiu qu; xây dng i ng cán b, ng viên,
nht là i ng cán b cp chin lc, ngi ng u, phm cht, nng lc và uy tín, ngang tm nhim v.
Mc tiêu phát trin tng quát trong nhim k 2021 - 2025 và nhng nm tip theo là: Nâng cao nng lc lãnh o, nng
lc cm quyn và sc chin u ca ng; xây dng ng và h thng chính tr trong sch, vng mnh toàn din; cng c nim tin
ca nhân dân i vi ng, Nhà nc, ch xã hi ch ngha; khi dy khát vng phát trin t nc phn vinh, hnh phúc, phát
huy ý chí và sc mnh i oàn kt toàn dân tc kt hp vi sc mnh thi i; y mnh toàn din, ng b công cuc i mi, công
nghip hóa, hin i hóa; xây dng và bo v vng chc T quc, gi vng môi trng hòa bình, n nh; phn u n gia th k XXI,
nc ta tr thành mt nc phát trin, theo nh hng xã hi ch ngha.
Thng trc Ban Bí th Trn Quc Vng trình bày Báo cáo kim im s lãnh o, ch o ca Ban Chp hành Trung ng ng khóa XII.
6 vn trng tâm
Nêu các nh hng ln bao quát nhng vn phát trin quan trng ca t nc trong giai on 10 nm ti, Tng Bí th nhn
mnh, các vn kin trình i hi XIII ã ra a t nc ta bc vào mt giai on phát trin mi vi 6 trng tâm.
Mt là, tip tc y mnh xây dng, chnh n ng, xây dng Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha và h thng chính tr trong
sch, vng mnh.
Hai là, i mi mnh m và có hiu qu mô hình tng trng, c cu li nn kinh t, y mnh công nghip hóa, hin i hóa trên
nn tng khoa hc và công ngh, i mi sáng to và ngun nhân lc cht lng cao; xây dng, hoàn thin ng b th ch phát
trin nn kinh t th trng nh hng xã hi ch ngha y , hin i, hi nhp.
Ba là, khi dy tinh thn và ý chí, quyt tâm phát trin t nc phn vinh, hnh phúc; dân tc cng thnh, trng tn; phát
huy giá tr vn hóa, sc mnh con ngi Vit Nam trong s nghip xây dng và bo v T quc.
Bn là, gi vng c lp, t ch; tng cng tim lc quc phòng, an ninh; nâng cao cht lng, hiu qu hot ng i ngoi, hi nhp
quc t; kiên quyt, kiên trì bo v vng chc c lp, ch quyn, thng nht, toàn vn lãnh th, bin, o, vùng tri; gi vng môi
trng hòa bình, n nh phát trin t nc.
Nm là, Phát huy sc mnh i oàn kt toàn dân tc, dân ch xã hi ch ngha, quyn làm ch ca nhân dân; tng cng
pháp ch, bo m k cng xã hi.
Sáu là, qun lý cht ch, s dng hp lý, hiu qu t ai, tài nguyên; tng cng bo v, ci thin môi trng; ch ng, tích cc trin
khai các gii pháp thích ng vi bin i khí hu.
Vi phng châm: oàn kt - Dân ch - K cng - Sáng to - Phát trin, Tng Bí th Nguyn Phú Trong ngh i hi cn tho
lun k lng t c s thng nht cao và biu quyt thông qua các vn kin ca i hi, bo m cho s thành công ca i hi, to c s
cho vic quán trit, trin khai thc hin tht tt Ngh quyt i hi, hoàn thành thng li các mc tiêu, nhim v ã ra.
Tip ó, ng chí y viên B Chính tr, Thng trc Ban Bí th Trung ng khóa XII Trn Quc Vng trình bày báo cáo kim
im s lãnh o, ch o ca Ban Chp hành Trung ng khóa XII.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

