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NGHJ QUYET
V K hoch phát trin kinh t - xã hi 5 nãm 2021 - 2025
QUOC HQI
Can ci? H/en pháp ntthc Ct5ng Ma xd hç5i chi nghia Vit Nam;
Tcén cc s& xem xét các Báo cáo ctha C'hmnh phü, Tôa an nhán dan tot cao,
Vin, k/em sá nhán,dán tOi cao, C6C cc quan cüa QuOc hot, cc quan hfru quan và
kién dat b/eu QuOc hat;
QUYET NGHJ:
1. Mçc tiêu tng quát
Bâo dam tang trithng kinh tE nhanh và bn v&ng trén co sO tang cuOng on
dinh kinh té vi mô, phát triên khoa hoc, cong nghê va dOi mOi sang tao, phát buy
tôi da tiêm nãng, lai the cüa dat nuOc; phn dâu tôc dO tAng tnthng kinh té cao
hon murc binh quân cüa 5 Mm 2016 - 2020, den nAm 2025 là nuOc dang phát
triên có cong nghip theo huOng hiên dai, vuqt qua môt thu nhp trung bmnh
thâp. Nâng cao nAng suit, chat lugng, hiOu qua và sfrc c?nh tranh cUa nén kinh
té; thirc hin dng bO cac giãi pháp kh&c phvc có hiu qua tác dng cUa dai djch
Covid-19, nhanh chOng phvc hi va phát triên kinh t. Phát buy manE me giá trj
van hoá, süc manh con nguôi Vi@ Nam và thc sang tao cM mi cá nhân. Tüng
buOc xay dmg xA Mi trât tu, k5' cuong, an toàn, lành manh, dan chü, cong bang,
vAn minh; bào dam cu)c sng binh yen và hanh phüc càa Nhãn dan, tinh than
xuyên suM là "khOng dé ai bj bó lai phIa sau". Trong qua trInh phát triên dat
nuó'c, luôn quan tam bào dam an sinE và phüc lçxi xã h5i, nâng cao dôi song vt
chat và tinh thn cM Nhân dan. CM trçng Mo v môi tru&ng và Mg phó hiu
qua vOi bin di 1±1 hu. TAng cuàng quc phOng, an ninE; kiên quyêt, kiên tn
dâu trait bào v vthg chic dOc 1p, chü quyén, thông nEat, toãn vcn lath thO
quOc gia và giU vUng mOi tnthng hoâ bmnh, On djnh âé phát triên dat nuOc. CM
dc5ng, tIch qic hOi nhp quôc té, nâng cao hiOu qua cong tác dôi ngoi và vj the,
uy tin cM Vit Nam trén trutng quôc té.
2. Các chi tiêu chü y&i
2.1. Các chi tiéu ve k/nh t:
Toe do tang tnthng tng san phm trong nuOc (GDP) bmnh quãri 5 nAm
khoàng 6,5 - 7%.
GDP bmnh quân dAu nguM dk Mm 2025 dat khoãng 4.700 - 5.000 USD.

T trong cong nghip ch bin, ch tao trong GDP dat trén 25%; kinh tê so
dat khoàng 20% (}DP.
Dóng gop cüa näng suAt cac nhân t6 Mng hap (TFP) vào tang truâng dat
khoãng 45%.
TOc dO tang nàng suAt lao dng xa hØi bmnh quân trên 6,5%!nam.
T lé dO thi hOa khoâng 45%.
TS' l bôi chi ngãn sách nhà nuOc giai do?n 202 1-2025 binh quãn 3,7% GDP.
2.2. Các chi tiêu v xâ ho!:
Tui thy trung bInh khoàng 74,5 tui, trong dO thi gian sang khoé manh
dat tOi thiêu 67 nàm.
T tryng lao dng nông nghip trong thng lao dng xã hôi khoàng 25%.
T l lao dng qua dào tao là 70%, trong dO cO bAng cap, chüng chi dat 28 - 30%.
T' l thAt nghip & kim vijc thành thj dur&i 4%.
T 1 ho nghêo (theo chu&n nghèo da chiu) duy trI müc giãm 1 1,5%/näm.
CO 10 bác si và 30 giumg bnh trén 1 vn dan.
Tr lé tharn gia bão him y té dat 95% dan s&
TS' I sé, xâ dat chuAn nông thôn m&i t& thiu 80%, trong dO cO 10% dat
chuân nOng thOn mOi kiêu mu.
2.3. Các chi tiêu ye mói trtràng:
TSr l sfr dung nu&c sach, nutc hap ye sinh cüa dan cit thành thj là 95 100% và nOng thOn là 93 - 95%.
T' I thu gom và xU 1 chAt thai rAn sinh hoat do thj bão dam tiêu chuân,
quy chuAn dat 90%.
T' lé khu cong nghiêp, kim ch xuAt dang hoat dng cO h thông xU l?
nu'O'c thai tp trung dat tiêu chuân môi tru&ng dat 92%.
15' ìé co s& gay o nhim mOi tru&ng nghiém tryng dugc th 15' dat 100%.
T5' l che phU rirng khOng thAp hon mire 42%.
3. Nhj
vij và giãi pháp chü yu
3.1. T(Ip trung thec Ji4n myc lieu kip vita ph/mg, c/zng djch C'ovid-19,
vita phyc hi, phd! tHIn kink ii - xo hoi, nineng can cfr vào link kink I/nrc Éê
va dja bàn cy Ike dê ly'a chpn in, lien, bào dam sfrc k/the, lInk myng cüa
Nhân dan và an sink xâ hôi
Quy& liët trin khai cac giãi pháp phOng, chng djch Covid-19 theo
phuang châm hOn tai ch6 vOi tinh than chü dng, quyêt lit, linh hoat, sang tao;
irng dyng math me, hiu qua cOng ngh; khãn tnrang triên khai chiên luoc vãcxin toàn diên, hiu qua, tO chüc chuang trInh tiêrn chung vàc-xin Covid-19 cho
Nhãn dan, phãn dâu dat min dich cong dOng vào cuti nãm 2021, dâu näm
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2022. Nghiên eüu, xây dung vã triên khai thvc hien Chuang trInh phvc hè'i và
phát trin kinh tê lchà thi, hieu qua.
3.2. TiEp Eye xây d4ng, hoàn thiçn dng he d,i chlphát Er/h,, tnthc h&
là t/z c/il kin/i ti thj (ruling djnh hwöng xã ht5i c/ia nghia
Kip thOi th chE boa các thU truang, dutng Mi Nghj cuy& Dai hi dai biéu
toãn quôc lAn thir XIII cUa Dáng. Tip tyc dOi rnoi, nâng cao hiu qua xây dvng
và thi hành pháp 1ut. Khan trucxng rà soát, bô sung, hoàn thin các quy djnh
pháp 1ut không con phU hap, chông chéo, chua day dU hoic vuOng mac, nhât là
ye quy hoach, dâu w, kinh doanh, dt dai, tài chinh, ngân sách, tài san công,
thuê... theo htrông vuOng mc ô cp, ngãnh nâo thI cap, ngành do thU dng, tIch
cac sfra dôi, hoàn thiên; nghiên thu khAn truong sàa dOi, thay the các cu the,
chInE sách không con phü hap vOi thvc tin dé giài quyét nhItng van tlô ton
d9ng gay that thoát, lang phi; tru&ng hap cAn thiêt ban hãnh mOt Iu@ sUa nhiêu
141 hoc ngh quyêt thi dim dôi vOi nhftng van dé mOi phát sinh, chua duqc
quy dinh trong 141 hoàc dã cO nhimg cO nhiéu vu&ng mac, bat c3p, không cOn
phU hap vOi thuc tin. Day nharth xây dung khung chfnh sách, pháp 141 phát
triên h tang so tiên tâi chuyn dôi sO quôc gia. Xây dvng, thcr nghim, hoãn
thiên khung kho pháp 15" cho cac mô hInh kinh doanh mOi (mg diing cOng ngh
cao; mô hmnh kinh tê chia sé; giao djch, quãn l cãctài san 15? thu3t so; dâu tu
mao hiêm; các phuccng th(rc thath than mói; h thông xác thirc vã djnh danh
din lii Rà soát, diêu chinh, bô sung các quy djnh pháp 141 dáp üng yêu câu
theo cam két quôc tê. Nâng cao chat luqng phân tich, dv báo, canE báo; hoàn
thien h thông thông tin, thông ké. Khân truang ban bait và triên khai thvc hin
h thông quy hoach quOc gia theo quy djnh cUa pháp 141. Day manh han nUa
phân cAp, phân quy&n, cá th boa trách nhim gãn vOi kiêm soát quyên lçrc va
tang cu&ng phOi hap, kiêm tra, giám sat; tao sr chU dng, linh hoat, sang tao và
nâng cao trách thim cUa cap duOi.
Diu hành chinh sách tãi khóa cht chë, chinh sách tin t thU dQng, linE
boat, than trçng, phôi hap hal hoà gifta cac chInE sách nhàm kiêm soát lam phát,
gilt vltng On djnh kinh te vi mO, bào dam các can dOi ion, thñc day tang tnthng
kinh té.
Khai thác hiëu qua cac hip djnh thuang mai tic do, ma rQng và da dang
hóa thi trutng xuât, nE9p khâu. Nâng cao nãng lye phOng ye thuang mai phU
hap v&i các cam két quôc té. Tang cuOng kiém tra, kiém soát, chOng gian ln
thuang mai. Day math thyc hiên cO hiêu qua cuOc vn dng "Nguôi Vi@ Narn
uu tién dung hang Viêt Nam", xây dyng thucvng hieu hang Vi@ Nam; phát trién
thucing mai dien t(m hal hOa vOi thuong mai truyn thông.
3.3. DJy ingnh cc clii lgi nh, kin/i té gJn vói CI! mói mô. hlnh thng
truling, nâng cao náng suIt, chat lwpng, hi?u qua và sire ccwh (ran/i; p/ia!
triên kin/i t1s4 xci hôi a
Xây dijng n&n kinh t4 dôc lap, tu chU, tang cu&ng ni lye, nâng cao kha
náng thIch üng và sue chOng chju cUa nén kinh té. Nhanh. chóng phiic hOi nén
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kinh t trong nhüng nàm Mu nhim k5i; but phá, phát trin dAt nuó'c trong nhUng
nàm tiép theo. Tiêp tiic day math cong nghip hoá, hin dai hoá dija trên nên
tang cüa khoa hoc, cOng ngh, dOi mOi sang tao và nhftng thành tçru cong ngh
cüa cuc Cách mang cOng nghiêp lan thu tir. Tht.rc hiên Chutmg trInh quôc gia
ye tang nAng suât lao dông; tp trung phát trin san phm quc gia. HInh thành
các chuOi cung üng, chuôi giá trj trong nuóc và quc t& bào dam chAt luqng,
quy djnh ye truy xuât nguôn gôc.
Phát trik mOt s ngânh cOng nghip nn tang; iru tiên cOng nghip mfli
nhon, cong nghiep cOng nghê cao, cong nghiêp h trq. Tp trung phát triên
manh cOng nghip chê biên, ché tao gân vo'i cOng ngh thông minh; chü tr9ng
phát triên cong nghip xanh. Näng cao nàng lire thit Ic, thi cong xây lap, quân
1 xây dung theo hithng tiên tiên, hiên dai; phát triCn các Ioai v@ Iiu xây dvng
mâi, thông minh, tiêt kiêm nãng lucrng, than thiên mOi trutng.
DAy manh co' cAu lai nông nghip; phát trin kinh M nông thOn và nOng
nghip hiu qua cao gán vói xây drng nOng thOn mOi. Phát triên nOng nghip
hang hoá tp trung quy mO 1&n theo hu&g hiOn dai, üng di,ing cong ngh cao,
nâng cao giá tn gia tang va phãt trin bn vitng. Khuyn khIch phát triên nOng
nghipxanh, sach, sinh thai, h&u co', cong nghê cao, thông minh, thIch img vói
biên dOi kM hâu. H6 trçx, khuyn khich phát trin kinh tá trang trai, hcip tác xA
nông nghiêp va các t6 hop tác. Phát trin thj tri.rông, thüc My tiêu thçi d6i vOi
các san phâm chü lire, có tiêm nàng.
DAy mart phát trin va nâng cao chAt lircmg các ngành dich vu, iru tiên
nhithg ngành có igi th, ham lugng tn thuc, cOng ngh và giá tn1 ga tang cao.
Phát triên các Ioai hInli dich vu mói, xay drng he sinE thai djch vii trong các linh
vvc tài chInh, ngân hang, bào hiêm, pháp 1', y t, giáo dçic - dào tao, khoa h9c,
cOng ngh, vin thông, cong ngh thông tin, logistics, vn tâi, phân phOi... Xây
dvng và dnh vj thucing hiêu du lich quc gia gân vo'i hinh ành cM dao, dôc dáo,
mang dm ban sac van hoá dan tc.
Thirc hin hiêu qua co cAu lai Mu ftc cong theo hithng kiên quy& khc phvc
tInE trng dan trãi, manh mün, kéo dài; tp thing thvc hin 3 dt phá chin huge,
nhât là các ngành, linh vise then ch&, các dir an 1&n, quan tr9ng cüa quc gia, ket
noi vüng va lien yang, tao hiêu irng lan tOa, gia tang dng icc tAng tnxâng. Den
nAm 2025, hoãn tAt vic sAp xp lai kh& doanh nghiêp nhà nude bão dam tiên dO,
hiu qua; xfr 1' dirt diem nhUng yu kern, thAt thoát cüa cac tp doàn, t6ng cOng ty
nhà nude. Cling c, phat trin mOt st' tp doãn kinh t nhà nudc có quy mO IOn,
hoat dOng hiu qua, cO khâ nAng canh trait. Quyêt li@ và hiu qua han nUa trong
co cAu lai các th chirc tin ding vã xü l my xAu; phát trin thanli toán thông dung
tiên mat; nâng cao hiêu qua hoat dQng cüa thj truông ching khoan.
3.4. Ding cirOng huy dng, phin bd vi gil' dyng cá hiu quA cit ngu4n lyv

DAi mdi co ch phãn bè ngun lçrc Mu tu, uu tiên thu hut cac ngu6n lye
phát trin the vüng kinh té trpng dirn, các eve tang trudng, các dO thj lan, các
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ngành mUi nEon, các cong trInh tryng dim quc gia. Ph.n d.0 tong von d&u tir
than xä hOi bliTh quãn 5 nãm bng khoãng 32 - 34% GDP. Lay dâu Ui cong dn
dat, kich hoat cac nguôn hrc ngoài rtha nuUc, thAt là dôi vOi dâu Ut phát triên két
câu ha tang theo phuong thüt d& tác cOng Ut. flp trung tháo gâ Rho khan,
vuóng mac cüa cac dçr an dAu rn cOn ttn dçng, kéo dài cüa mpi thành phân kinh
té dé s&m dua vào kiiai thác, sir ding, tao ngun lw cho phát trik.
Thu hut, hop tác dAn Ut nuOc ngoài theo hu&ng tnt tiên cac dv an cO cong
ngh cao, khOng gay ô nhim mOi tnthng, giá trj gia tAng cao, cO mô hInh quãn trj
hin dai, cO chuôi cung irng toãn eAu, cO khã nang lan tOa phát triên và kêt nôi
chat cM vOi thu vuc kirth té trong nuâc. TAng ctthng lien két giüa thu vyc kinh
té trong nu&c và thu vvc cO von dâu Ui nuóc ngoài. Xây drng chInh sách khuyên
khich, uu dâi mang tInh canh tranh qu6c th d6i vói các dv an iOn, quari tryng dé
thu hut duqc các nha dâu Ut chiên luac, các tp doàn da quôc gia dt tr11 sO và
thành Ip các trung tam nghiôn thu - phát trik, d6i mO'i sang tao tai Viet Nam.
3.5. D4y mgnh xây dyng, phát kiln e thing kit câu hz tang chiin 1U'9c
ctoAng bq3, Men dyi
Dn nAm 2025, co bàn hoàn thàit tuyn dirâng bo cao Mc Bàc - Narn phIa
Bong; giai doan 1 Cáng hang thông quc tá Long Thãnh; dôi vOi mOt sO tuyên
du&ng yen biên cap thiôt tr Quàng Nith dEn Kién Giang, ChInh phU rà soát, tInE
toan k9 viêc bô trI vn dAu tu, có giài pháp phU hop dE bão dam tinh khâ thi và
hiu qua dan Ut. TiEp tvc xay dmg các càng biEn quan trçng theo quy hoach;
sOm dua các tuyén du&ng s&t dO thi vao hoat ding; trInh cAp có thârn quyén chü
trucmg dâu ttr duäng sAt toe dO cao; tang cuOng kêt nôi gi&a các do thjtrong
nuOc và thu v?c; dâu tu kêt dii ha thng lien két giira yAng trung du và mien nüi
phIa BAc vai vUng dng bng song Hng và Thu dO Ha NQi; dan tu, nãng cAp
các tuyên giao thông REt n& các tinh Thy Nguyen vOi yAng Dông Nam BO, các
tinh yen biên Nam Trung BO, phát triEn ha thng giao thông két nOi. yAng dông
bAng song Ciru Long v&i yAng BOng Nam Bô va Thành ph HO ChI Minh. Bay
manh trin khai các dv an theo phuong thAt d& tác cong tu, truOc Mt là các dv
an theo hinh thAt xây dung - kith doanh - chuyn giao (ROT) dë phát triên h
tang chiên lugc trên nguyen tAc hài hOa lqi Ich, chia sé riM ro giUa Nhã nuOc, nhâ
dâu Ui và ngu&i dan. NAng cAp và hin dai hoá két cAu ha tang chiên lizqc, h
tang thich Ong vOi biên dôi khi h3u, nhât là trong 11th vvc nOng nghip, nông
thôn tai yAng dOng bAng song CAn Long, Duyén hãi miEn Trung - Tây Nguyen.
XAy dung các cong truth thAy lai, h thAn nuOc tr9ng yEu 0 yAng Thy Nguyen,
Nam Trung BO và dOng bang sOng CAn Long.
Quan tarn dAu ti thAt dAy phát triEn ha t&ng nAng luqng, ha tAng cong ngh
thông tin và truyên thOng. Bào dam vftng chAc an ninE nAng lirqng quc gia,
khuyên khIch phát triên luOi dien thông minh, näng luqng tái tao và sv tham gia
manh me cAn kin vçrc kinh tE ngoài nhà nuOc. PhAn du t$ 1 tiêu hao nAng
luçxng tInE trén GDP bmnE quAn giàrn 1 - 1,5%/nAm.
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3.6. Nâng cao chat lwçrng ngun n/san lyr gIn vái dJy tnqnh ddi mo'i
sang 4w, frng dyng vâ p/sd! trMn mqnh nuT k/iou /zpc, cling ngh
Cc, cu lai và nâng cao chM hxcing, hiêu qua thj tru&nglao dng. Trin lchai
thirc hin Chutxng trinh h6 trci phát triên thj tnräng lao dng dn nàrn 2030; 1mg
dung chuyën dôi so va cong ngh thông tin trong kt nOi cung - câu lao dng.
Van hành có hiêu qua co so dU 1iu qu& gia ye dan at và nn tang két nOi, chia
sé quôc gia; hinh thành, kêt n& dOng b và th6ng nh.t h th6ng trung tam dü
lieu quôc gia, vüng và dja phutxng. Thvc hin chuyn d& s qu& gia, chuyen
dOi so trong doanh nghip Vit Nam. Cái cách tng the, dOng b chinh sách tiên
lucrng CÜa ngu&i lao dông theo hi.r&ng tuân thu nguyen the lay tang nAng suât lao
dông vâ hiêu qua san xuât kinh doanh là co sO dê tang lucing. TMp tlic day math
phát triên nguôn nhân lye cá v quy mO và chat hxcing, nhât là nhân lye Chat
hxcrng cao. Triên khai có hiu qua h thng giáo dvc quOc dan mói; da dng hoá
phucmg thüc dào tao. Triên khai Chiên lu'gc phát triên giáo dye nghê nghip giai
doan 2021 -2030; chuAn bj ngun nhânhic cho chuyên dOi sO, phát triên kinh tê
sO, xä Mi s&
Xãy dung co ch, chinh sách dac thü, v1.19t tri, uu tiên nguAn lye d khoa
hoc, cOng nghê và di mOi sang tao vth CáC ski phâm, djch vu, mO hInh kinh
doanh cOng ngh mOi thvc sr là dng lye chInh cüa tang tru&ng kinh té. Thüc
dy phát tri4n manh me khoa hoc xa hôi, gAn kM chat ché vOi khoa h9c ti,r nhiên
và cOng nghê. Tap trung phát triên nghiên thu co bàn, nghiên thu img dvng
cOng ngh IOi. Co cAu lal toân diên h th6ng CáC co sO nghiên thu khoa hyc Va
cOng nghê cong lap. Tang cuOng lien két gita doanh nghip vó'i các vin nghiên
clru, tru&ng dai hpc, lay doanh nghiêp lam trung tam; thu hut và phàt huy cô
hiu qua six tharn gia cüa các nba khoa hpc, chuyên gia giôi là nguOi nuOc ngoãi
và ngi.thi Viêt Nam 0 nuOc ngoài. Phát trin manh thj tru&ng khoa hçc và cOng
ngh, dac biêt là mang hxOi cãc to chüc trung gian mOi giói, thAm djnh dánh giá
chuyên giao cOng ngh, h trq nghién thu giài ma, lam chü cOng ngh duqc
chuyên giao. Tang cuOng bào h va thvc thi quyn sO httu trI tue. Day nhanh
thành lap CaC trung tam khOi nghip sang tao quAc gia, truOc mat t?i thành ph
Ha Ni, thành phO Dà Nàng, Thành phO HO ChI Minh. Duy trl xêp hang v& chi
so dOi mOi sang tao toàn cau (Gil) thuc nhóm ba rnxOc d&n dAu ASEAN.
3.7. TIthe ddy p/sd! !riln lien iJt yang, khu kin/s íA và phdt triAn do thj
Nghiên ctru phãn vüng phü hcip, nâng cao chat luccng quy hoach vQng theo
huOng tIch hçip, da ngành. NghiOn clru, ban hãnh quy chê phi hçcp; thüc day
math me phát triên lien ket vüng, nôi yang, lien ng, có thã ch diu phOi
vüng, cci chê, chinE sách dê phát huy vai trô dng icc tAng trtthng cüa các yang
kinh té trpng diem, sOm tao ra các ng dng 1cc moi, crc tAng tnrdxng mOi.
Ba dang hóa, khai thác và sü dvng hieu qua ngun lye phát trin dO thj ya
kinh té dO thi, dOi mOi tài chinh do thj. Phân dâu có It that ba do thj thông minh
tai ha vüng kinh te trpng diem phia Bk, phIa Narn và min Trung. Phát tri4n

mnh cac do thj v tinh cUa mt s dO thj 1&i, gAn Ick phát trin dO thj và nOng
thOn; ichu dO thj sinh thai yen bin, hInh thành và phát trin các trung tam kinh té
biên manh gn voi bão ye chü quyn bin dâo. Lçra chpn mt so dja diem, dO tht
có lcxi the dc bit dê xay dçrng trung tam kinh té, tái chInh, có tInh dot phá, cô
lchá nàng canh tranh quOc t cao, kM ni vOl các trung tam kinh té iOn trong khu
virc vã the gi&i. Hang Mm báo cáo Quc h'i dánh giá vic thvc hin thI diem ccx
chê dc thü, chInh quyn do thj.
3.8. Phát huy giá trf van hod, the manh con nguuri V4€I Nam và the
mynh 4! doàn Mt bàn dan toe, thrc h/en 11hz b, cong bang xii hO!, nâng
cao diii sOng N/san dan, báo dam gIn kêt hài hod gifra phdt triên kink be vol
vim hOa, xii hOi
KhOng dánh di cOng bang, tin bô xã hi và mOi tru&ng d chy theo tang
tnrOng kinh té dun thuân. Xây dimg, phát huy yeu tO van hóa dO thvc si,c là dt
pha phát triOn kinh té - xA hôi, hôi nhâp quôc tO. Timg buOc thu hçp khoãng each
ye huOng th van hoá giüa thành thj va nông thOn, gi&a các vüng, miOn; chOnh
lêch giàu nghOo; tiOp can các dich vu xä hQi ccx bàn; tip cn vic lam giuia các
yang, nhOm dan cu. Thuc hiên hiêu qua các chuscmg trinh rniic tiOu quOc gia ye
xãy di,rng nông thOn mOi, giám nghêo bn v&ng va phát triOn kinh tO - xà hi
vüng dông bào dan tØc thiu s6 và min nái.
Tip tic hoàn thin chInh sách, pháp 1ut v dan s6, tn dTng hiu qua ccx
câu dan so yang. Chuyên trpng tam chInh sách dan sO tui kO hoach hi5a gia dmnh
sang dan sO va phát trin. D6i mói manh me va than diên, nãng cao chat hxgng
dich vu y t, süc khôe cho nguxi dan, báo dam an sinE xã hi; phân dâu dOn nàrn
2025, t' lê hài lông cUa nguti dan vOi dich vçi y tO dt trOn 80%. Day mnh y tO
dv phông và nâng cao slrc khóe, phông, chOng bnh lay nhiOm va không lay
nhim, báo darn an toán, an ninh y tO... Phát triOn rnng luOi bnE vin v tinh;
quan tam phát triOn y tO co sO, y tO hpc thrOng. KhuyOn khich hcxp táC cOng tu,
dâu Ui tu nhân, cung cap các dich vu khám, chQ'a bênh theo yOu câu; phát triOn
mO hIrth bác s gia dmA-i. Phát triOn y h9c cO truyOn gàn vOi y bce hin d?i. Thüc
dÀy manh me vic nghiOn c&u san xuât vàc-xin, thuOc chuia bnh vá trang thiOt
bj y tO. Tlwc hin 1i trinh tiOn tOi bào hiOm y tO Wan dan. Bào dam can dôi Qu
bào him xà hOi trong dài ban. Phtn dâu dOn Mm 2025, t' i lao dng trong d
tuOi tham gia báo hiêm xä hôi là 45%; t5? I lye lucmg lao dQng trong d tuOi
tham gia báo hiOm that nghip là 35%.
DÀy rnanh thkrc hin chin luqc va cac chInh sách phát trin thanh niOn.
TriOn khai hiêu qua ChiOn luoc quOc gia ye bmnh däng giOi giai do?n 2021 2030, Chucxng trinh phông ngOa và 1mg phó vOi bao lçrc trén ccx sO giOi giai do?n
2021 - 2025. Thvc hin dOng b các giái phap phông, chOng té nn xã hi, nhât
là te nan ma thy, rnai dam. DAy rnanh phát triOn the diic, the thao Wan dan, the
thao trong cng dng; tp trung phát triOn the thao thánh tIch cao, the thao
chuyOn nghip. Day rnnh phong trào thi dua yOu nuOc; dOi rnói và tang cirOng
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thông tin truyk thông, tmyn dông ivc, tao cam hung eho Nhân dan và dong
thuãn cao cüa xa h0i.
3.9. Tang cwöng quán ij thi nguyen va báo v môi tnthng; chü djing
phbng, ch6ng, !zzn cite' Mc (1ç3ng cüa thiên Wi, ditch frng vol biên dôi khI lz?iu
Thvc hiên có hiu qua cac rnc tiéu phát triên bn v&ng theo Chucing trinh
nghi six 2030 vl sir phát triên ben v&ng cUa Lien hcip quôc. Bào v, phát triên
ben vQng các he sinh thai tu nhiên, bão ton thiën nhiên và da dang sinh hpc. Xãy
dung 10 trinh, ca chê, chinh sách, pháp luât dê hmnh thành, 4n hành mO hlnh
kinh té xanh, kinh té tuãn hoân, kinh té các-bon thâp, giàm nhç phát thai khI nhà
kItTh. Chü dông giám sat, &ng phO có hiéu qua vài bién dôi lchi hu. Bào dam an
ninh nguèrn nuOc, an toàn dp, h chüa nuOc và ngAn chn suy giám tài nguyen
niró'c, o thim nguôn rnió'c, dAc bit là nguôn mro'c ngot, nuOc ngâm. ChU dng
phOng, chOng, han ché táe dng cUa triu cuOng, ng4p
sat là, xâm nhp m4n
do rnrâc biên dâng, nEat là dOi vài Wing dLng bang sOng Cüu Long, dông bang
song Hông, yen bién mien Trung; 15 ông, 15 quét. sat là nUi a khu we trung du,
mien nái. Nãng cao chat luong dánh giá tác dng mOi tnr&ig. Tang cirông hqp
tác quôc té trong quàn 15' tài nguyen, bão ye mOi trir&ng và ü'ng phO vài biên ci
lchI hâu. Day manE thanh tra, kiêm tra, xfr 15' vi phm pháp luat, dâu tranh
phOng, chOng tôi pham ye tài nguyen, mOi tnrông.

3.10. Nâng cao hiéu lwc, h&u qua qua,, 1j nhà nithc vâ nàng 14cc kiln t90
phát tilén; i/lye h&n cal each tin lining; silt chöt kj luçit, kf cuo'ng hank
chInh di ct/il nfl 4w d4cng môi truIrng 66! mo! sang 4z0
Xây dmg nn hành chInh quc gia hin dai, chuyén nghip; xây dkrng Va
thuc hién ChinE phS then tü, huâng tói ChinE phà so. Tip tçic ct giãm thuc
chat thu tue hành chInh, diéu kiên kinh doanh. Rà soát, sAp xêp 'a tO chfrc bo
may; tinh giàn bién ch gãn vOj ccx cAu Ii và nâng cao chAt hxqng dQi ngQ can
ho, cOng chüc, viên chüc. Tp trung ngun luc dé thçrc hiên cãi each tiên hrnng
tili ngày 01 tháng 7 nãm 2022. Không sü ding ngun cãi each tin luang con dix
cho dãu tix xay dirng ccx bàn và các mic dIch khac, trü truOng hcxp nghj quyt
cüa QuOc hi cho phép. ChInh phU chju trách nhiCm v viêc càc Bô, ccx quan
trung uung, các dja phucxng thvc hin dung quy djnh trong các nghj quyk cSa
QuOc hôi ye viêc sfr ding nguôn cal each tiên lwcng cOn dir cho các muc dIch
khac, bào dam dü nguOn thirc hin cãi each tiCn luang theo dung Nghj quyét 27NQ/TW. Dày math phãn cap, phân quyn, ca th hoa trach thim thçrc thi cOng
vu gàn vó'i k14m tra, giàm sat vã kiém soat quyén 1irc. Hoân thin quy ctjnh phap
luöt, tao diêu kin thun igi và bào ye can bO dOi mài, sang tao, dam nghi, dam
lam, dam chiu trách nhiêm vi Ioi ich chung. Tang cutng phOng, chOng tham
nhSng, tiéu cisc, lang phi; xü 15' nghiêm cac vu an kinh té, tham nhSng; nãng cao
hieu qua thu hi tài san tham nhUng; ngän chän the hành yj nhSng nhiêu, gay
phin ha nguài dan và doanh nghip. Tp trung giai quyêt khiéu nai, to cáo, nhât
ia nhüng Vk1 vic phüc tap tOn dçng, kéo dài.
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3.11. Phdt triEn kink Ii - xd h?ii gn lien voi cüng c3, tang cwd'ng 11cm ly'c
quôc phông, an ninh; kiên quyit, kiên in dulu tranh Mo v và gil? vfrng d3c
l(ip, chü quyên, tháng nhult, toàn vçn lânh thJ qu6c gia; gifr vü'ng môi tru*ng
hàa binh, on djnh dphát triên dli nut
Xây dijng Quân dôi nhân dan, Cong an nhân dan cách mang, chInh quy,
tinh nhu, tmg bute hin dai; mQt s6 km luccng, quàn ehüng, binh chUng tiên
thàng len hien dai; gift vUng an ninh chInh tn, trât Pr, an toàn xâ hi, an ninh con
nguti, an ninh kith t, an ninh mang. san sang ü'ng phó hiu qua vâi các thách
thüc an ninh truyên thng và phi truyn thkg. KhOng d bj dng, b.t ngâ,
không dé hinh thânh cac tã chüc chInh trj dái lip; dâu tranh manh me vói the
loai tOi pharn, té nan xà hôi. T chüc, trin lchai dng bt), thng nhât vic xây
dung, phát tniên kiith t - xa hôi g&n v&i xay drng nn quôc phông toàn dan, the
4n quOc phông toàn dan gàn vOi th trn an ninh nhãn dan vfl'ng math. Tang
cu&ng bào ye, hO tro hoat dông kinh t bi4n, ngu dan barn bik, khai thác thüy
san hiêu qua. Tiép tue xây dung, phát triên cong nghip quOc phOng, an ninh
theo huóng liøng dung, ngày càng hien dai.
3.12. Nâng cao hiu qua hog! dng dli ngogi, chü dng và itch qrc hi
nhip quOc tê bàn d&n, sau rang, ndng cao vj tlth, uy tin thu V&t Nam trên
triràng quôc t1
Gn k& chat chê di ngoai vOi quc phông, an ninh và ph'¼1c vi phát tniên
kith té - xâ hOi. Thüc dày quan h vói cac dOi tác, dc bi@ là dOi Mc quan trng,
di vào chiêu sâu, hiêu qua, ben vftng, tang cutng dan xen lcci Ich; xü 1' linh
hoat, sang tao, hiêu qua m& quan h vói cac rnxâc IOn. Nâng tam dOi ngoai da
phuccng, th?c hien Mt cac trçng trách quOc tá. Kt hcxp cht chë, hieu qua cOng
tác dôi ngoi cfla Dàng v6i ngoi giao nba rnthc và dOi ngoai than dan. Phân
dâu co bàn hoàn thành phân giOi c&m mOe, giãi quyôt cae van dê eon tOn dçng
ye biên giOi, länh th, trong do hen tn thüc dy giãi quyk cáctranh chap trén
biên Dông bang bin pháp hOa bith và trén co so luöt pháp quOc té, Cong u6c
Lien hcxp quOc ye L4t Bin 1982. Thirc Men tOt cong tác bào h cOng dan,
ngu&i Viet Narn 0 ntthc ngoài.
4. To chü'c thyt hin
ChInh phü, TOa an than dan t'i eao, Viên kim sat than dan Mi cao, Kiêm
toán nhà nuOc, trong pham vi che nãng, nhiêm vy cüa minh, xây dung chuong
trmnh hành dng cUa nhiêm ks', k hoach cu S cho tüng nàm, to chüc tlwc hien
dat hieu qua Nghj quyêt cüa Quc hOi; cuOi nàrn 2023 báo cáo QuOc hi ket qua
thrc hien Nghj quyêt gifta nhiem k5'.
tJy ban Thutng vi Quc hôi, Hi dèng Dan tQc, cae U' ban cña Quôc hQi,
the Doàn dai biêu Quc hôi, dai biu Quc hi giám sat viec thvd hien Nghj
quyêt nay.
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M4t Iran T quc Viêt Nani, các t6 chüc thành viên cüa Mat trn vã eác to
châcxa hOi duxe thành 1p theo quy dj.nh cüa pháp 1* giám sat Va dng viên
eac tang l&p Nhãn dan thvc hin Nghj quy& nay.
Quc hi kêu gçi dèng bào, chin s cà nuâc và dng bào ta a nuOc ngoãi
nêu cao tinh thn thi dua yeu nuóc, doàn kát, phát huy nØi ice, $11 ciçtng thMca
thun iqi, vtxçxt qua lcho khn, tháeh thüc thkre hin K hoach phát tri& kinh té xa hcxt 5 nam 2021 - 2025 dat ket qua cao nhat.
Nghi quylt thy thrcrc QuO'c hç51 nwo'c C(5ng hôa xa hç5i chili nghia Vit Nam
khoáXV k3) hçp thz[e nhJt thong qua ngây 27 tháng 7 nám 2021.
CHU TJCH QIJOC HQI
(cia k35)
Vtnrng Binh Hu
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