NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT
TRONG DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

TẦM BAO QUÁT VÀ TẦM NHÌN CỦA ĐẠI HỘI XIII
Mới trong nhiệm vụ của Đại hội XIII
Thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ
Ý
nghĩa
đặc
biệt
quan
trọng

35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991,
10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội
2011-2020
Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh,
phức tạp, khó dự báo

MỚI TRONG XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ,
PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
• Kế thừa 5 thành tố trong chủ đề Đại hội XII: về Đảng, về dân
tộc, về đổi mới, về bảo vệ Tổ quốc và về mục tiêu.
• Dự thảo chủ đề Đại hội XIII là: Tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;
phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng
tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững
chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định;
phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước
phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

MỚI TRONG XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ,
PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
• Chủ đề Đại hội XIII chỉ giữ nguyên thành tố về
bảo vệ Tổ quốc, phát triển các thành tố còn lại.
Trong đó, thành tố mục tiêu được đề ra cho đến
giữa thế kỷ XXI.
• Phương châm chỉ đạo Đại hội XIII:
“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương
- Sáng tạo - Phát triển”

MỚI TRONG XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
Về mục tiêu tổng quát:
So với Đại hội XII, mục tiêu tổng quát không chỉ đề cập đến xây
dựng Đảng mà cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bổ
sung mục tiêu:
“ Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế
độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sáng tạo, ý chí, khát vọng phát
triển; chú trọng đổi mới sáng tạo, phấn đấu đến giữa thế kỷ
XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã
hội chủ nghĩa.”

MỚI TRONG XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
Phương án 1: Tiếp cận theo trình độ
phát triển, trình độ công nghiệp và thu
nhập bình quân đầu người.
- Đến năm 2025: Là nước đang phát
triển, có công nghiệp theo hướng hiện
đại, thu nhập trung bình cao.
- Đến năm 2030: Là nước đang phát
triển, có công nghiệp hiện đại, thuộc
nhóm trên của các nước có thu nhập
trung bình cao.
- Đến năm 2045: Trở thành nước phát
triển, có thu nhập cao.

Phương án 2: Tiếp cận theo trình độ
công nghiệp và thu nhập bình quân đầu
người.
- Đến năm 2025: Cơ bản trở thành
nước công nghiệp theo hướng hiện đại,
có thu nhập trung bình cao.
- Đến năm 2030: Trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc
nhóm trên của các nước có thu nhập
trung bình cao.
- Đến năm 2045: Trở thành nước công
nghiệp hiện đại, có thu nhập cao.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII
VÀ DIỆN MẠO ĐẤT NƯỚC SAU 35 NĂM ĐỔI MỚI

Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XII
1
2
3
4

5

Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục và cao hơn nhiệm kỳ trước
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc
biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển
biến mạnh mẽ
Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường

Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng
cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn
vẹn lãnh thổ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII
VÀ DIỆN MẠO ĐẤT NƯỚC SAU 35 NĂM ĐỔI MỚI

Phấn
đấu liên
tục, bền
bỉ

Đoàn
kết,
thống
nhất, sự
lãnh đạo,
chỉ đạo
đúng
đắn, có
hiệu quả,
kịp thời

Quản lý,
điều
hành
quyết
liệt

Nỗ lực
đổi mới
nội dung
và
phương
thức
hoạt
động

Sức
mạnh
đại
đoàn
kết

NGUYÊN NHÂN

Nỗ lực
của đội
ngũ cán
bộ, đảng
viên

Tinh thần
lao động
tích cực,
sáng tạo,
trách
nhiệm

Sự
đồng
tình,
ủng
hộ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII
VÀ DIỆN MẠO ĐẤT NƯỚC SAU 35 NĂM ĐỔI MỚI
MỚI TRONG NỘI DUNG MỘT SỐ KINH NGHIỆM

Về xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị
Về nhận thức và phát huy vai trò của dân
Về lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

Về xây dựng thể chế
Về bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước
(bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991,
35 năm thực hiện công cuộc đổi mới
Mười năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực
hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020
- Bước tiến quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định
những giá trị to lớn của Cương lĩnh.
- Là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng dẫn dắt dân tộc tiếp tục vững vàng đẩy
mạnh công cuộc đổi mới trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định
đường lối đổi mới của Đảng vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh".

Đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước
(bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991,
35 năm thực hiện công cuộc đổi mới
• Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, lý
luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng
sáng rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa, Đất nước đã đạt
được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn
diện so với những năm trước đổi mới.
• Dự thảo Báo cáo chính trị nhấn mạnh: Đất nước chưa bao giờ có được cơ
đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn,
thách thức cần kiên quyết khắc phục để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Mới trong xác định ý nghĩa của thành tựu thực hiện
công cuộc đổi mới và Cương lĩnh
• Tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn,
sáng tạo;
• Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh
sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt
Nam và xu thế phát triển của thời đại;
• Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu
quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

HỆ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
Mới trong dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới
• Về dự báo tình hình thế giới
(1) Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư;
(2) Kinh tế thế giới tiềm ẩn nguy cơ khủng
hoảng và suy thoái;
(3) Khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ
Dương, trong đó Đông Nam Á có vị trí chiến
lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh
tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn
nhiều bất ổn.

• Về dự báo tình hình trong nước
(1) Tình hình Biển Đông tiềm ẩn
nhiều nguy cơ khó lường;
(2) Những đòi hỏi của Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư;
(3) Hệ lụy của biến đổi khí hậu;
(4) Chất lượng dân số còn thấp và xu
hướng già hóa dân số nhanh.

MỚI TRONG VIỆC ĐỀ RA HỆ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

Quan điểm 1
nêu tư tưởng
chỉ đạo xuyên
suốt của toàn
Đảng, toàn dân,
toàn quân ta
trong giai đoạn
mới

Quan điểm 2
nêu tư tưởng
chủ đạo về
chiến lược
tổng thể phát
triển đất nước

Quan điểm 3
nêu định
hướng tạo
động lực
phát triển

Quan điểm 4
nêu định
hướng huy
động, phát
huy mọi
nguồn lực

Quan điểm 5
nêu định
hướng xây
dựng, chỉnh
đốn Đảng và
hệ thống
chính trị, xây
dựng đội ngũ
cán bộ, đảng
viên

MỚI TRONG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

1

Định hướng xây dựng thể chế phát triển đất nước

2

Định hướng về phát triển kinh tế

3

Định hướng về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

4

Định hướng về xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam

5
6

Định hướng về quản lý phát triển xã hội
Định hướng về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

MỚI TRONG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

7

Định hướng về bảo vệ Tổ quốc
Định hướng về đối ngoại

8
9

10

11
12

Định hướng về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đại
đoàn kết toàn dân tộc
Định hướng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa
Định hướng về xây dựng Đảng
Về các mối quan hệ lớn

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
SỰ QUAN TÂM THEO DÕI
CỦA QUÝ THẦY CÔ

