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A衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 XII A違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam h丑p t瑛 ngày 20-01-

2016 đ院n ngày 28-01-2016, t衣i Th栄 đô Hà N瓜i, sau khi th違o lu壱n các v<n ki羽n do Ban 

Ch医p hành Trung 逢挨ng khoá XI  trình,  

QUY蔭T NGH卯  
I- Tán thành nh英ng n瓜i dung c挨 b違n v隠 đánh giá tình hình 5 n<m th詠c hi羽n Ngh鵜 

quy院t A衣i h瓜i XI  (2011 - 2015) và ph逢挨ng h逢噂ng, nhi羽m v映 5 n<m 2016 - 2020 nêu 

trong Báo cáo chính tr鵜, Báo cáo kinh t院 - xã h瓜i c栄a Ban Ch医p hành Trung 逢挨ng 

A違ng khoá XI  trình A衣i h瓜i : 

1- Aánh giá t鰻ng quát k院t qu違 th詠c hi羽n Ngh鵜 quy院t A衣i h瓜i XI  và nhìn l衣i 30 

n<m đ鰻i m噂i 
N<m n<m qua (2011 - 2015), bên c衣nh nh英ng th運i c挨, thu壱n l嬰i, tình hình th院 gi噂i, 

khu v詠c có nhi隠u di宇n bi院n r医t ph泳c t衣p; kinh t院 th院 gi噂i ph映c h欝i ch壱m; kh栄ng ho違ng 

chính tr鵜 荏 nhi隠u n挨i, nhi隠u n逢噂c; c衣nh tranh v隠 nhi隠u m員t ngày càng quy院t li羽t gi英a 

các n逢噂c l噂n t衣i khu v詠c; di宇n bi院n ph泳c t衣p trên Bi吋n Aông,... đã tác đ瓜ng b医t l嬰i đ院n 

n逢噂c ta. Trong n逢噂c, ngay t瑛 đ亥u nhi羽m k┻, cùng v噂i nh英ng 違nh h逢荏ng c栄a kh栄ng 

ho違ng tài chính và suy thoái kinh t院 toàn c亥u, nh英ng h衣n ch院, khi院m khuy院t v嘘n có 

c栄a n隠n kinh t院, nh英ng h衣n ch院, y院u kém trong lãnh đ衣o, qu違n lý và nh英ng v医n đ隠 m噂i 

phát sinh đã làm cho l衣m phát t<ng cao, 違nh h逢荏ng nghiêm tr丑ng đ院n 鰻n đ鵜nh kinh t院 

v┄ mô, t嘘c đ瓜 t<ng tr逢荏ng và đ運i s嘘ng nhân dân. Thiên tai, d鵜ch b羽nh, bi院n đ鰻i khí h壱u 

gây thi羽t h衣i n員ng n隠. Nhu c亥u b違o đ違m an sinh xã h瓜i, phúc l嬰i xã h瓜i ngày càng cao. 

A欝ng th運i, chúng ta ph違i dành nhi隠u ngu欝n l詠c đ吋 b違o đ違m qu嘘c phòng, an ninh và 



b違o v羽 ch栄 quy隠n đ医t n逢噂c tr逢噂c nh英ng di宇n bi院n m噂i, ph泳c t衣p c栄a tình hình khu 

v詠c và qu嘘c t院. Trong b嘘i c違nh đó, toàn A違ng, toàn dân, toàn quân ta đã n厩 l詠c ph医n 

đ医u th詠c hi羽n Ngh鵜 quy院t A衣i h瓜i l亥n th泳 XI  c栄a A違ng và đ衣t đ逢嬰c nhのng thành quＶ 

quan trがng. 

N隠n kinh t院 v逢嬰t qua nhi隠u khó kh<n, thách th泳c, quy mô và ti隠m l詠c đ逢嬰c nâng lên; 

kinh t院 v┄ mô c挨 b違n 鰻n đ鵜nh, l衣m phát đ逢嬰c ki吋m soát; t<ng tr逢荏ng kinh t院 đ逢嬰c duy 

trì 荏 m泳c h嬰p lý, t瑛 n<m 2013 d亥n ph映c h欝i, n<m sau cao h挨n n<m tr逢噂c. A鰻i m噂i mô 

hình t<ng tr逢荏ng, c挨 c医u l衣i n隠n kinh t院 và th詠c hi羽n ba đ瓜t phá chi院n l逢嬰c đ逢嬰c t壱p 

trung th詠c hi羽n, b逢噂c đ亥u đ衣t k院t qu違 tích c詠c. Giáo d映c và đào t衣o, khoa h丑c và công 

ngh羽, v<n hoá, xã h瓜i, y t院 có b逢噂c phát tri吋n. An sinh xã h瓜i đ逢嬰c quan tâm nhi隠u 

h挨n và c挨 b違n đ逢嬰c b違o đ違m, đ運i s嘘ng c栄a nhân dân ti院p t映c đ逢嬰c c違i thi羽n. Chính tr鵜 

- xã h瓜i 鰻n đ鵜nh; qu嘘c phòng, an ninh đ逢嬰c t<ng c逢運ng; kiên quy院t, kiên trì đ医u tranh 

b違o v羽 v英ng ch逸c đ瓜c l壱p, ch栄 quy隠n, th嘘ng nh医t, toàn v姻n lãnh th鰻 c栄a T鰻 qu嘘c, gi英 

v英ng hoà bình, 鰻n đ鵜nh. Quan h羽 đ嘘i ngo衣i, h瓜i nh壱p qu嘘c t院 ngày càng sâu r瓜ng, hi羽u 

qu違. V鵜 th院, uy tín qu嘘c t院 c栄a n逢噂c ta ti院p t映c đ逢嬰c nâng cao. Dân ch栄 xã h瓜i ch栄 

ngh┄a và s泳c m衣nh đ衣i đoàn k院t toàn dân t瓜c ti院p t映c đ逢嬰c phát huy. Công tác xây 

d詠ng A違ng, xây d詠ng h羽 th嘘ng chính tr鵜 đ逢嬰c chú tr丑ng và đ衣t k院t qu違 quan tr丑ng. 

 

Tuy nhiên, đ鰻i m噂i ch逢a đ欝ng b瓜 và toàn di羽n. M瓜t s嘘 ch雨 tiêu kinh t院 - xã h瓜i ch逢a 

đ衣t k院 ho衣ch; nhi隠u ch雨 tiêu, tiêu chí trong m映c tiêu ph医n đ医u đ吋 đ院n n<m 2020 n逢噂c 

ta c挨 b違n tr荏 thành n逢噂c công nghi羽p theo h逢噂ng hi羽n đ衣i ch逢a đ衣t đ逢嬰c. Nhi隠u h衣n 

ch院, y院u kém trong các l┄nh v詠c giáo d映c và đào t衣o, khoa h丑c và công ngh羽, v<n hoá, 

xã h瓜i, y t院 ch壱m đ逢嬰c kh逸c ph映c. A運i s嘘ng c栄a m瓜t b瓜 ph壱n nhân dân, nh医t là 荏 

vùng sâu, vùng xa còn nhi隠u khó kh<n. B嘘n nguy c挨 mà A違ng ta ch雨 ra v磯n còn t欝n 

t衣i, có m員t di宇n bi院n ph泳c t衣p. Tình tr衣ng suy thoái v隠 t逢 t逢荏ng chính tr鵜, đ衣o đ泳c, l嘘i 

s嘘ng c栄a m瓜t b瓜 ph壱n không nh臼 cán b瓜, đ違ng viên và t羽 quan liêu, tham nh┡ng, lãng 

phí ch逢a b鵜 đ育y lùi. M瓜t s嘘 m員t công tác xây d詠ng A違ng, xây d詠ng h羽 th嘘ng chính tr鵜 

chuy吋n bi院n ch壱m. 



Ba m⇔¬i n<m đごi mずi là m瓜t giai đo衣n l鵜ch s穎 quan tr丑ng trong s詠 nghi羽p xây d詠ng 

và b違o v羽 đ医t n逢噂c, đánh d医u s詠 tr逢荏ng thành v隠 m丑i m員t c栄a A違ng, Nhà n逢噂c và 

nhân dân ta. A鰻i m噂i mang t亥m vóc và ý ngh┄a cách m衣ng, là quá trình c違i bi院n sâu 

s逸c, toàn di羽n, tri羽t đ吋, là s詠 nghi羽p cách m衣ng to l噂n c栄a toàn A違ng, toàn dân và toàn 

quân vì m映c tiêu "dân giàu, n⇔ずc mＴnh, dân chて, công bｊng, v<n minh". 

Nhìn t鰻ng th吋, qua 30 n<m đ鰻i m噂i, đ医t n逢噂c ta đã đ衣t đ逢嬰c nhのng thành tばu to lずn, 

có ý ngh┄a lおch sぬ;đ欝ng th運i c┡ng còn nhi隠u v医n đ隠 l噂n, ph泳c t衣p, nhiｚu hＴn chｘ, 

yｘu kém c亥n ph違i t壱p trung gi違i quy院t, kh逸c ph映c đ吋 ti院p t映c đ逢a đ医t n逢噂c phát tri吋n 

nhanh và b隠n v英ng h挨n. 

Nh英ng thành t詠u to l噂n, có ý ngh┄a l鵜ch s穎 qua 30 n<m đ鰻i m噂i kh鰯ng đ鵜nh đ逢運ng l嘘i 

đ鰻i m噂i c栄a A違ng ta là đúng đ逸n, sáng t衣o; con đ逢運ng đi lên ch栄 ngh┄a xã h瓜i c栄a 

n逢噂c ta là phù h嬰p v噂i th詠c ti宇n c栄a Vi羽t Nam và xu th院 phát tri吋n c栄a l鵜ch s穎. Thành 

t詠u và nh英ng kinh nghi羽m bài h丑c đúc k院t t瑛 th詠c ti宇n đã t衣o ti隠n đ隠, n隠n t違ng quan 

tr丑ng đ吋 đ医t n逢噂c ta ti院p t映c đ鰻i m噂i và phát tri吋n m衣nh m胤 trong nh英ng n<m t噂i. 

2- M映c tiêu t鰻ng quát, các ch雨 tiêu quan tr丑ng và nhi羽m v映 tr丑ng tâm trong 5 

n<m 2016 - 2020 

N<m n<m t噂i, tình hình th院 gi噂i và khu v詠c s胤 còn nhi隠u di宇n bi院n r医t ph泳c t衣p, tác 

đ瓜ng tr詠c ti院p đ院n n逢噂c ta, t衣o ra c違 th運i c挨 và thách th泳c. Hoà bình, đ瓜c l壱p dân t瓜c, 

dân ch栄, h嬰p tác và phát tri吋n v磯n là xu th院 l噂n. Toàn c亥u hoá, h瓜i nh壱p qu嘘c t院, cách 

m衣ng khoa h丑c - công ngh羽, kinh t院 tri th泳c ti院p t映c đ逢嬰c đ育y m衣nh. Châu Á - Thái 

Bình D逢挨ng, trong đó có khu v詠c Aông Nam Á đã tr荏 thành m瓜t c瓜ng đ欝ng, ti院p t映c 

là trung tâm phát tri吋n n<ng đ瓜ng, có v鵜 trí đ鵜a - kinh t院 - chính tr鵜 chi院n l逢嬰c ngày 

càng quan tr丑ng; đ欝ng th運i, đây c┡ng là khu v詠c c衣nh tranh chi院n l逢嬰c gi英a m瓜t s嘘 

n逢噂c l噂n, có nhi隠u nhân t嘘 b医t 鰻n; tranh ch医p lãnh th鰻, ch栄 quy隠n bi吋n, đ違o trong khu 

v詠c và trên Bi吋n Aông còn di宇n ra gay g逸t. 

雲 trong n逢噂c, th院 và l詠c, s泳c m衣nh t鰻ng h嬰p c栄a đ医t n逢噂c t<ng lên, uy tín qu嘘c t院 c栄a 

đ医t n逢噂c ngày càng đ逢嬰c nâng cao. N逢噂c ta s胤 th詠c hi羽n đ亥y đ栄 các cam k院t trong 

c瓜ng đ欝ng ASEAN và WTO, tham gia các hi羽p đ鵜nh th逢挨ng m衣i t詠 do th院 h羽 m噂i, h瓜i 



nh壱p qu嘘c t院 v噂i t亥m m泳c sâu r瓜ng h挨n nhi隠u so v噂i giai đo衣n tr逢噂c. Th運i c挨, v壱n h瓜i 

phát tri吋n m荏 ra r瓜ng l噂n. Tuy nhiên, v磯n còn nhi隠u khó kh<n, thách th泳c. B嘘n nguy 

c挨 mà A違ng ta đã ch雨 ra v磯n t欝n t衣i, nh医t là nguy c挨 t映t h壱u xa h挨n v隠 kinh t院 so v噂i 

các n逢噂c trong khu v詠c và trên th院 gi噂i; nguy c挨 "diいn biｘn hoà bình" c栄a th院 l詠c thù 

đ鵜ch nh茨m ch嘘ng phá n逢噂c ta; tình tr衣ng suy thoái v隠 t逢 t逢荏ng chính tr鵜, đ衣o đ泳c, l嘘i 

s嘘ng, nh英ng bi吋u hi羽n "tば diいn biｘn", "tば chuyあn hoá" trong m瓜t b瓜 ph壱n cán b瓜, 

đ違ng viên, công ch泳c, viên ch泳c; s詠 t欝n t衣i và nh英ng di宇n bi院n ph泳c t衣p c栄a t羽 quan 

liêu, tham nh┡ng, lãng phí,... 

A吋 t壱n d映ng, phát huy t嘘t nh医t th運i c挨, thu壱n l嬰i, v逢嬰t qua khó kh<n, thách th泳c, toàn 

A違ng, toàn dân, toàn quân ta c亥n đoàn k院t m瓜t lòng, quy院t tâm th詠c hi羽n th逸ng l嬰i 

m映c tiêu, các ch雨 tiêu và nhi羽m v映 sau : 

Mつc tiêu tごng quát : 

T<ng c逢運ng xây d詠ng A違ng trong s衣ch, v英ng m衣nh, nâng cao n<ng l詠c lãnh đ衣o và 

s泳c chi院n đ医u c栄a A違ng, xây d詠ng h羽 th嘘ng chính tr鵜 v英ng m衣nh. Phát huy s泳c m衣nh 

toàn dân t瓜c và dân ch栄 xã h瓜i ch栄 ngh┄a. A育y m衣nh toàn di羽n, đ欝ng b瓜 công cu瓜c đ鰻i 

m噂i; phát tri吋n kinh t院 nhanh, b隠n v英ng, ph医n đ医u s噂m đ逢a n逢噂c ta c挨 b違n tr荏 thành 

n逢噂c công nghi羽p theo h逢噂ng hi羽n đ衣i. Nâng cao đ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh th亥n c栄a 

nhân dân. Kiên quy院t, kiên trì đ医u tranh b違o v羽 v英ng ch逸c đ瓜c l壱p, ch栄 quy隠n, th嘘ng 

nh医t, toàn v姻n lãnh th鰻 c栄a T鰻 qu嘘c, b違o v羽 A違ng, Nhà n逢噂c, nhân dân và ch院 đ瓜 xã 

h瓜i ch栄 ngh┄a. Gi英 gìn hoà bình, 鰻n đ鵜nh, ch栄 đ瓜ng và tích c詠c h瓜i nh壱p qu嘘c t院 đ吋 

phát tri吋n đ医t n逢噂c; nâng cao v鵜 th院 và uy tín c栄a Vi羽t Nam trong khu v詠c và trên th院 

gi噂i. 

Các chえ tiêu quan trがng : 

- Vｚ kinh tｘ: T嘘c đ瓜 t<ng tr逢荏ng kinh t院 bình quân 5 n<m đ衣t 6,5 - 7%/n<m. A院n n<m 

2020, GDP bình quân đ亥u ng逢運i kho違ng 3.200 - 3.500 USD; t雨 tr丑ng công nghi羽p và 

d鵜ch v映 trong GDP kho違ng 85%; t鰻ng v嘘n đ亥u t逢 toàn xã h瓜i bình quân 5 n<m b茨ng 

kho違ng 32 - 34% GDP; b瓜i chi ngân sách nhà n逢噂c còn kho違ng 4% GDP. N<ng su医t 

các nhân t嘘 t鰻ng h嬰p (TFP) đóng góp vào t<ng tr逢荏ng kho違ng 30 - 35%; n<ng su医t lao 



đ瓜ng xã h瓜i bình quân t<ng kho違ng 5%/n<m; tiêu hao n<ng l逢嬰ng tính trên GDP bình 

quân gi違m 1 - 1,5%/n<m. T雨 l羽 đô th鵜 hoá đ院n n<m 2020 đ衣t 38 - 40%. 

- Vｚ xã hじi : A院n n<m 2020, t雨 l羽 lao đ瓜ng nông nghi羽p trong t鰻ng lao đ瓜ng xã h瓜i 

kho違ng 40%; t雨 l羽 lao đ瓜ng qua đào t衣o đ衣t kho違ng 65 - 70%, trong đó có b茨ng c医p, 

ch泳ng ch雨 đ衣t 25%; t雨 l羽 th医t nghi羽p 荏 khu v詠c thành th鵜 d逢噂i 4%; có 9 - 10 bác s┄ và 

trên 26,5 gi逢運ng b羽nh trên 1 v衣n dân; t雨 l羽 bao ph栄 b違o hi吋m y t院 đ衣t trên 80% dân s嘘; 

t雨 l羽 h瓜 nghèo gi違m bình quân kho違ng 1,0 - 1,5%/n<m. 

- Vｚ môi tr⇔ぜng : A院n n<m 2020, 95% dân c逢 thành th鵜, 90% dân c逢 nông thôn đ逢嬰c 

s穎 d映ng n逢噂c s衣ch, h嬰p v羽 sinh và 85% ch医t th違i nguy h衣i, 95 - 100% ch医t th違i y t院 

đ逢嬰c x穎 lý; t雨 l羽 che ph栄 r瑛ng đ衣t 42%. 

Các nhiうm vつ trがng tâm : 

Trong nhi羽m k┻ A衣i h瓜i XII, trên c挨 s荏 quán tri羽t và lãnh đ衣o, ch雨 đ衣o toàn di羽n vi羽c 

th詠c hi羽n các quan đi吋m, nhi羽m v映 trên t医t c違 các l┄nh v詠c đã nêu trong Báo cáo chính 

tr鵜 và Báo cáo kinh t院 - xã h瓜i, c亥n đ育y m衣nh toàn di羽n, đ欝ng b瓜 công cu瓜c đ鰻i m噂i, 

phát huy m丑i ngu欝n l詠c và đ瓜ng l詠c đ吋 phát tri吋n đ医t n逢噂c nhanh, b隠n v英ng; đ員c bi羽t 

chú tr丑ng t壱p trung lãnh đ衣o, ch雨 đ衣o th詠c hi羽n có k院t qu違 các nhi羽m v映 tr丑ng tâm sau 

: 

(1) T<ng c逢運ng xây d詠ng, ch雨nh đ嘘n A違ng; ng<n ch員n, đ育y lùi s詠 suy thoái v隠 t逢 

t逢荏ng chính tr鵜, đ衣o đ泳c, l嘘i s嘘ng, bi吋u hi羽n "t詠 di宇n bi院n", "t詠 chuy吋n hoá" trong n瓜i 

b瓜. T壱p trung xây d詠ng đ瓜i ng┡ cán b瓜, nh医t là đ瓜i ng┡ cán b瓜 c医p chi院n l逢嬰c, đ栄 

n<ng l詠c, ph育m ch医t và uy tín, ngang t亥m nhi羽m v映. 

(2) Xây d詠ng t鰻 ch泳c b瓜 máy c栄a toàn h羽 th嘘ng chính tr鵜 tinh g丑n, ho衣t đ瓜ng hi羽u l詠c, 

hi羽u qu違; đ育y m衣nh đ医u tranh phòng, ch嘘ng tham nh┡ng, lãng phí, quan liêu. 

(3) T壱p trung th詠c hi羽n các gi違i pháp nâng cao ch医t l逢嬰ng t<ng tr逢荏ng, n<ng su医t lao 

đ瓜ng và s泳c c衣nh tranh c栄a n隠n kinh t院. Ti院p t映c th詠c hi羽n có hi羽u qu違 ba đ瓜t phá 

chi院n l逢嬰c (hoàn thi羽n th吋 ch院 kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢噂ng xã h瓜i ch栄 ngh┄a; đ鰻i 

m噂i c<n b違n và toàn di羽n giáo d映c, đào t衣o; phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c, nh医t là ngu欝n 

nhân l詠c ch医t l逢嬰ng cao; xây d詠ng h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng đ欝ng b瓜), c挨 c医u l衣i t鰻ng 



th吋 và đ欝ng b瓜 n隠n kinh t院 g逸n v噂i đ鰻i m噂i mô hình t<ng tr逢荏ng; đ育y m衣nh công 

nghi羽p hoá, hi羽n đ衣i hoá đ医t n逢噂c, chú tr丑ng công nghi羽p hoá, hi羽n đ衣i hoá nông 

nghi羽p, nông thôn g逸n v噂i xây d詠ng nông thôn m噂i. Chú tr丑ng gi違i quy院t t嘘t v医n đ隠 

c挨 c医u l衣i doanh nghi羽p nhà n逢噂c, c挨 c医u l衣i ngân sách nhà n逢噂c, x穎 lý n嬰 x医u và b違o 

đ違m an toàn n嬰 công. 

(4) Kiên quy院t, kiên trì đ医u tranh b違o v羽 v英ng ch逸c đ瓜c l壱p, ch栄 quy隠n, th嘘ng nh医t và 

toàn v姻n lãnh th鰻 c栄a T鰻 qu嘘c; gi英 v英ng môi tr逢運ng hoà bình, 鰻n đ鵜nh đ吋 phát tri吋n 

đ医t n逢噂c; b違o đ違m an ninh qu嘘c gia, gi英 gìn tr壱t t詠, an toàn xã h瓜i. M荏 r瓜ng và đ逢a 

vào chi隠u sâu các quan h羽 đ嘘i ngo衣i; t壱n d映ng th運i c挨, v逢嬰t qua thách th泳c, th詠c hi羽n 

hi羽u qu違 h瓜i nh壱p qu嘘c t院 trong đi隠u ki羽n m噂i, ti院p t映c nâng cao v鵜 th院 và uy tín c栄a 

đ医t n逢噂c trên tr逢運ng qu嘘c t院. 

(5) Thu hút, phát huy m衣nh m胤 m丑i ngu欝n l詠c và s泳c sáng t衣o c栄a nhân dân. Ch<m lo 

nâng cao đ運i s嘘ng v壱t ch医t, tinh th亥n, gi違i quy院t t嘘t nh英ng v医n đ隠 b泳c thi院t; t<ng 

c逢運ng qu違n lý phát tri吋n xã h瓜i, b違o đ違m an ninh xã h瓜i, an ninh con ng逢運i; b違o đ違m 

an sinh xã h瓜i, nâng cao phúc l嬰i xã h瓜i và gi違m nghèo b隠n v英ng. Phát huy quy隠n làm 

ch栄 c栄a nhân dân, phát huy s泳c m衣nh đ衣i đoàn k院t toàn dân t瓜c. 

(6) Phát huy nhân t嘘 con ng逢運i trong m丑i l┄nh v詠c c栄a đ運i s嘘ng xã h瓜i; t壱p trung xây 

d詠ng con ng逢運i v隠 đ衣o đ泳c, nhân cách, l嘘i s嘘ng, trí tu羽 và n<ng l詠c làm vi羽c; xây 

d詠ng môi tr逢運ng v<n hoá lành m衣nh. 

II - Thông qua Báo cáo ki吋m đi吋m s詠 lãnh đ衣o, ch雨 đ衣o c栄a Ban Ch医p hành Trung 

逢挨ng A違ng khoá XI  trình A衣i h瓜i XII. 

Giao Ban Ch医p hành Trung 逢挨ng A違ng khoá XII ti院p thu ý ki院n c栄a A衣i h瓜i, phát huy 

逢u đi吋m, kh逸c ph映c khuy院t đi吋m, nâng cao ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 công tác lãnh đ衣o, 

ch雨 đ衣o trong nhi羽m k┻ t噂i. 

III-  Thông qua Báo cáo t鰻ng k院t vi羽c thi hành Ai隠u l羽 A違ng khoá XI; đ欝ng ý không 

s穎a đ鰻i, b鰻 sung Ai隠u l羽 A違ng hi羽n hành. 



Giao Ban Ch医p hành Trung 逢挨ng A違ng khoá XII h逢噂ng d磯n, quy đ鵜nh c映 th吋 và t<ng 

c逢運ng ki吋m tra, giám sát, b違o đ違m thi hành nghiêm, th嘘ng nh医t Ai隠u l羽 trong toàn 

A違ng. 

IV - Thông qua Báo cáo t鰻ng k院t th詠c hi羽n Ngh鵜 quy院t Trung 逢挨ng 4 khoá XI  "M瓜t s嘘 

v医n đ隠 c医p bách v隠 xây d詠ng A違ng hi羽n nay". Giao Ban Ch医p hành Trung 逢挨ng A違ng 

khoá XII kiên quy院t, kiên trì v噂i quy院t tâm chính tr鵜 cao lãnh đ衣o, ch雨 đ衣o ti院p t映c 

th詠c hi羽n toàn di羽n Ngh鵜 quy院t Trung 逢挨ng 4 khoá XI  "M瓜t s嘘 v医n đ隠 c医p bách v隠 

xây d詠ng A違ng hi羽n nay" g逸n v噂i vi羽c th詠c hi羽n Ngh鵜 quy院t A衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn 

qu嘘c l亥n th泳 XII c栄a A違ng. 

V- Thông qua k院t qu違 b亥u Ban Ch医p hành Trung 逢挨ng A違ng khoá XII g欝m 200 đ欝ng 

chí, trong đó 180 đ欝ng chí U益 viên Trung 逢挨ng chính th泳c, 20 đ欝ng chí U益 viên 

Trung 逢挨ng d詠 khuy院t. 

VI - Ban Ch医p hành Trung 逢挨ng A違ng khoá XII và các c医p u益, t鰻 ch泳c đ違ng lãnh đ衣o, 

ch雨 đ衣o c映 th吋 hoá và t鰻 ch泳c th詠c hi羽n th逸ng l嬰i đ逢運ng l嘘i và nh英ng ch栄 tr逢挨ng nêu 

trong các v<n ki羽n A衣i h瓜i XII. 

A衣i h瓜i kêu g丑i toàn A違ng, toàn dân, toàn quân, đ欝ng bào ta 荏 n逢噂c ngoài phát huy 

cao đ瓜 tinh th亥n yêu n逢噂c, ý chí t詠 l詠c t詠 c逢運ng, s泳c m衣nh đ衣i đoàn k院t toàn dân t瓜c, 

ra s泳c th詠c hi羽n th逸ng l嬰i Ngh鵜 quy院t A衣i h瓜i, m荏 ra th運i k┻ phát tri吋n m噂i, v飲 vang, 

t嘘t đ姻p c栄a đ医t n逢噂c, v英ng b逢噂c đi lên ch栄 ngh┄a xã h瓜i. 

A萎I H浦I A萎I BI韻U TOÀN QU渦C L井N TH永 XII  

 


