
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu 
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Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, 

Thưa các vị đại biểu, 

Thưa toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị tại Trung tâm Hội nghị và các 

điểm cầu địa phương. 

Hôm nay, tôi rất vui mừng được đến dự Phiên họp đầu tiên của Chính phủ 

nhiệm kỳ 2021-2026 - một Phiên họp có ý nghĩa rất quan trọng và đã được chuẩn 

bị rất chu đáo về nhiều phương diện, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước hết, tôi xin được thay mặt các đồng chí 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, nhiệt liệt chào mừng các vị đại 

biểu cùng các đồng chí tham dự Hội nghị; và đặc biệt xin nhiệt liệt chúc mừng 

đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được Quốc hội bầu và các đồng chí 

thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn với số phiếu tín nhiệm rất cao. 

Hội nghị của chúng ta hôm nay diễn ra vào thời điểm có nhiều sự kiện lớn của 

đất nước, thể hiện sự phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị ở 

nước ta; sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; một 

phương thức, cách làm rất bài bản, hợp lý, khoa học, theo tinh thần "Trên dưới 

đồng lòng", "tiền hô hậu ủng", "nhất hô bá ứng" và "dọc ngang thông suốt". Vì sao 

tôi dám nói như vậy? Tôi xin chứng minh: Trong bối cảnh tình hình trong nước và 

thế giới bên cạnh thuận lợi cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là phải đối 

phó với dịch bệnh COVID-19, chúng ta đã tiến hành rất thành công đại hội đảng 

bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tháng 01/2021); 

tiếp theo đó là 3 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tổ chức thắng lợi 

cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay (tháng 5/2021); tiến hành Kỳ họp thứ 

nhất của Quốc hội khoá XV (tháng 7/2021) để kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự 

và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội XIII và các nghị 

quyết hội nghị của Trung ương Đảng. Các cấp, các ngành đã khẩn trương triển 

khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Trung ương theo đúng 

tiến độ, kịp thời, với sự đồng thuận, nhất trí cao, dư luận quốc tế rất quan tâm. 

Chính phủ họp hôm nay cũng chỉ sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV có mấy 

ngày. Tôi được biết, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang 

tích cực, khẩn trương chuẩn bị để sẽ họp Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sau Hội nghị này của Chính phủ. Rõ ràng, đây 

là sự phối hợp rất cần thiết, rất nhịp nhàng, bài bản, và thực tế cho thấy đây là cách 

làm hợp lý, cho kết quả tốt đẹp. 

Chúng ta biết rằng, hệ thống chính trị ở nước ta gồm có 3 bộ phận: Đảng lãnh 

đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Đảng lãnh đạo có nghĩa là Đảng đề ra 
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đường lối, chủ trương, phương hướng xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, mở 

rộng các quan hệ đối ngoại. Nhà nước (bao gồm Quốc hội, Chính phủ và các cơ 

quan tư pháp) quản lý có nghĩa là Nhà nước tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu 

quả đường lối, chủ trương của Đảng, biến nó thành hiện thực. Nhân dân (thông qua 

Mặt trận, các tổ chức quần chúng thành viên của Mặt trận) làm chủ là chủ thể thực 

hiện đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và 

được thụ hưởng các thành quả do mình làm ra. Riêng về các cơ quan nhà nước thì 

Quốc hội là cơ quan lập hiến, lập pháp, thể chế hoá đường lối, chủ trương của 

Đảng; Chính phủ là cơ quan hành pháp, có trách nhiệm cụ thể hoá và tổ chức thực 

hiện, biến luật pháp của Nhà nước, tức cũng là đường lối của Đảng thành hiện 

thực, tạo ra của cải vật chất, quản lý xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho toàn thể 

nhân dân, cho đất nước; các cơ quan tư pháp (gồm Toà án, Viện Kiểm sát,...) là cơ 

quan bảo vệ pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn cho xã hội, cho nhân dân. 

Hôm nay, được họp với Chính phủ, tôi xin chỉ tập trung nói riêng về Chính 

phủ (các nguyên tắc, nội dung, cơ chế hoạt động của Chính phủ) đặt trong mối 

quan hệ tổng thể của các cơ quan nhà nước, của cả hệ thống chính trị ở nước ta, để 

chúng ta có cái nhìn bao quát chung về sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm quản lý 

của Nhà nước và vai trò làm chủ của Nhân dân, nhằm một mục tiêu chung là xây 

dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 

minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Thưa các đồng chí, 

Như chúng ta đã biết, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 02 

tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Tuyên cáo với quốc dân đồng bào, 

với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ Lâm thời của Việt Nam và đọc 

Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Ngay sau khi 

Quốc hội khoá I ra đời (tháng 3/1946), Chính phủ Liên hiệp kháng chiến hợp hiến, 

hợp pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã được thành lập để điều hành đất 

nước. Từ đó đến nay, trải qua hơn 75 năm, với 15 nhiệm kỳ hoạt động, dưới nhiều 

tên gọi khác nhau, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà trước đây cũng 

như Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, đã luôn luôn 

gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan 

hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp; thực hiện có hiệu quả 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, điều hành phát triển kinh tế, văn hoá, xã 

hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại,... theo đúng quy định của Hiến pháp 

và pháp luật, có những đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1960, Chính phủ đã cùng nhân dân cả 

nước tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, từng bước cải cách dân chủ, thực 

hiện thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược; vừa 

khôi phục, phát triển kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, vừa tiếp tục đấu 

tranh giành độc lập ở miền Nam và thống nhất đất nước. 
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Từ năm 1960 đến năm 1975, hoạt động trong thời kỳ nước ta thực hiện đồng 

thời hai nhiệm vụ chiến lược (Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và Đấu tranh 

giải phóng miền Nam), Chính phủ đã có những đóng góp to lớn vào việc xây dựng 

cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến hành cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, thu non sông về một 

mối. 

Từ năm 1976 đến nay, Chính phủ nước ta là Chính phủ của nước Việt Nam 

thống nhất; tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả và kinh nghiệm của 

Chính phủ các khoá trước, ngày càng chủ động, tích cực trong công cuộc khôi 

phục, phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh (1976-1985); năng động, sáng tạo 

trong triển khai thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 

(từ năm 1986 đến nay), cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có những đóng 

góp xứng đáng vào thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, làm cho đất nước ta ngày càng phát 

triển, chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 

Đặc biệt là 5 năm gần đây, nắm bắt được thuận lợi, thời cơ, vượt qua nhiều khó 

khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 và thiên tai liên tiếp xảy 

ra, Chính phủ đã cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu 

nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt 

được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đất 

nước phát triển nhanh và bền vững; góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân 

dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Nhìn một cách tổng thể, chúng ta nhận thấy, mỗi nhiệm kỳ của Chính phủ đều 

đã để lại những dấu ấn riêng và đều hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và 

nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ 

chức Chính phủ trong việc tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật; hoạch định 

chính sách và trình dự án luật, pháp lệnh; quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành 

phát triển kinh tế - xã hội; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu; phát triển văn hoá, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, 

thông tin và truyền thông; thực hiện các chính sách xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn 

giáo; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh các 

hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế... 

Cần phải khẳng định, những thành tựu đạt được của Chính phủ trong 75 năm 

qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta - nhân tố quyết định 

để Chính phủ hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin 

tưởng giao phó. Chính phủ các khoá đã luôn luôn nắm vững đường lối, quan điểm 

và các chủ trương, chính sách của Đảng để cụ thể hoá và thể chế hoá thành luật 

pháp và vận dụng đúng đắn vào các hoạt động của Chính phủ. Đó là kết quả của sự 

gắn bó mật thiết giữa Đảng, Quốc hội và Chính phủ với các tầng lớp nhân dân, 

bám sát thực tế, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; lắng nghe và 

tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị xác đáng để không ngừng hoàn thiện thể chế kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đó cũng là kết quả của quá 
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trình đổi mới không ngừng về tổ chức bộ máy, phương thức và lề lối làm việc, 

nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ và 

chính quyền các cấp; với sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm của 

Quốc hội, Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan 

khác. 

Thưa các đồng chí, 

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, nhất trí cao đề 

ra Chiến lược xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, trong đó có Chiến lược phát 

triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021- 2030, Tầm nhìn đến năm 2045, đưa nước ta trở 

thành nước phát triển có thu nhập cao và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã kiện toàn một bước 

các nhân sự chủ chốt trong hệ thống chính trị, ban hành Kết luận về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; 

và đã được Quốc hội khoá XV nhất trí, thể chế hoá tại Kỳ họp thứ nhất mới đây. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang khẩn trương, tích cực triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các kết luận, quyết định chỉ đạo 

của Trung ương trong bối cảnh, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn 

trước và gay gắt hơn so với dự báo. Từ đầu năm đến nay, cả nước vẫn phải tiếp tục 

nỗ lực, quyết liệt chống dịch COVID-19; đợt bùng phát dịch lần thứ tư lây lan rất 

nhanh, hết sức nguy hiểm, phức tạp, khó kiểm soát và có thể còn tiếp tục kéo dài; 

thậm chí vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới. Kinh tế-xã hội nước 

ta tuy tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2020 

nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra. Sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, 

nhất là ở những vùng có dịch và những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp 

của đại dịch gặp nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, 

tăng trưởng trở lại nhưng chưa thật vững chắc; thương mại và đầu tư quốc tế suy 

giảm; nợ công toàn cầu tăng mạnh, thị trường tài chính - tiền tệ thế giới tiềm ẩn 

nhiều rủi ro, vẫn còn nguy cơ lâm vào khủng hoảng. Đại dịch COVID-19 có thể 

còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh 

tế thế giới, khu vực, trong đó có khu vực Đông Nam Á và nước ta; làm thay đổi 

sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị và tổ chức hoạt động kinh tế 

và đời sống xã hội toàn cầu, buộc nhiều nước phải thay đổi định hướng, chiến lược 

phát triển kinh tế theo hướng nâng cao nội lực, chú trọng phát triển thị trường 

trong nước, phát triển kinh tế số, xã hội số... 

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIII, Hội nghị 

Trung ương 3 của Đảng và Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XV đã đề ra, Chính 

phủ nhiệm kỳ 2021-2026 cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa truyền 

thống vẻ vang, những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý 

báu mà Chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên 

con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai 

đoạn phát triển mới. Tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá 

chiến lược, xử lý dứt điểm những "điểm nghẽn", vướng mắc, tồn tại để phát triển 

đất nước nhanh và bền vững hơn trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát 
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triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế 

của đất nước; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng 

bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19, nhanh 

chóng phục hồi và phát triển kinh tế; phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hoá, sức 

mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân; từng bước xây dựng 

một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; 

bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; chú trọng bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên 

quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; 

chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị 

thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong quá trình này, cần phải luôn 

luôn quan tâm nghiên cứu, nắm chắc và quán triệt thật sâu sắc các vấn đề lý luận 

và thực tiễn cơ bản, có tính nguyên tắc rất quan trọng đã được thể hiện trong 

Cương lĩnh, đường lối cơ bản của Đảng ta về cách mạng nước ta. Đặc biệt là một 

số vấn đề sau đây: 

Một là, về phát triển kinh tế: Mô hình kinh tế mà chúng ta xây dựng là kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là một đột phá lý luận rất cơ 

bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua hơn 35 năm thực 

hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc 

kinh nghiệm của thế giới. Theo đó, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo 

các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ 

nghĩa, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức 

sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật 

đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, 

cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong đó, kinh tế nhà 

nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển; 

kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế; kinh tế 

hỗn hợp, đa sở hữu, nhất là các doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển; kinh tế 

nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền 

kinh tế quốc dân. Quan hệ phân phối bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát 

triển; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, 

đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua 

hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp 

luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất để định 

hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đầy đủ và đúng đắn 

chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa. 
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Hai là, về phát triển văn hoá, xã hội: Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính 

quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt 

Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã 

hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong 

từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là: 

Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ 

và công bằng xã hội, càng không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy 

theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trái lại, mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng 

tới mục tiêu phát triển xã hội; mỗi chính sách xã hội đều phải nhằm tạo ra động lực 

thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; khuyến khích làm 

giàu hợp pháp phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, chăm 

sóc những người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một yêu 

cầu có tính nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững, theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta coi văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội và xác định phát triển 

văn hoá đồng bộ, tương xứng với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội cũng là một 

định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền văn 

hoá mà Việt Nam xây dựng là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một 

nền văn hoá thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; kế 

thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc của tất cả các dân 

tộc trong nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hoá nhân loại, phấn đấu xây 

dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, 

với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng 

ta xác định: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển 

văn hoá, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi 

mới; phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu; 

bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền 

vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của 

xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng là một xã hội hướng tới các 

giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội, khác hẳn 

về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và 

phe nhóm, do đó cần và có điều kiện để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì đối 

lập, đối kháng xã hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa 

Đảng, Nhà nước và Nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục 

tiêu và lợi ích; mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt 

động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Mô hình chính trị và cơ chế vận 

hành tổng quát là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ, như trên 

tôi đã nói. 

Ba là, về tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Tình hình thế giới, 

trong nước đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn 

quan tâm giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; kiên quyết, 
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kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, 

đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển 

đất nước. 

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường quốc 

phòng - an ninh theo đúng phương châm: "phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ 

trung tâm; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên". Trong mọi 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phải luôn luôn quan tâm 

vấn đề quốc phòng, an ninh. Sớm cụ thể hoá và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây 

dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 

bước hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 

2030, xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ 

năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực 

lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận 

quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự 

nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Quân đội và Công an phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng 

với nhau như hai cái cánh của một con chim trong sự nghiệp bảo vệ độc lập và giữ 

gìn trật tự an ninh của Tổ quốc. 

Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an 

ninh, trật tự; không để xẩy ra các "điểm nóng", phù hợp với tình hình dịch bệnh 

đang diễn biến rất phức tạp. Kịp thời đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội 

phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng 

công nghệ cao, tội phạm ma tuý… 

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc 

tế ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công tác đối 

ngoại của Đảng với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Nâng cao năng 

lực hội nhập, nhất là cấp vùng và địa phương, doanh nghiệp; tận dụng tối đa các cơ 

hội từ quá trình hội nhập mang lại, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới đã ký kết. Xây dựng nền ngoại giao hiện đại, trong đó chú trọng đẩy mạnh 

ngoại giao quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi 

nước chưa nguy. Tăng cường ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân 

và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mở rộng và nâng cao hiệu quả ngoại giao 

văn hoá, đối ngoại nhân dân, đóng góp thiết thực vào việc quảng bá hình ảnh, 

thương hiệu quốc gia và tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước. 

Bốn là, về xây dựng tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ: Đây là vấn đề cơ 

bản, rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ hoạt động của Chính phủ. 

Vì vậy, tôi đề nghị Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các 

cấp cần đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác này, thực hiện nghiêm Luật Tổ 

chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác có liên 

quan nhằm xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có 

đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn 

vững vàng. Tránh tình trạng chỉ lo công tác chuyên môn đơn thuần. Đồng thời tiếp 

tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ 

quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp 
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luật, đáp ứng yêu cầu "đúng vai, thuộc bài" như tôi vẫn thường nói. Chú trọng hơn 

nữa đến việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, 

điều hành; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, 

cán bộ; xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, 

kế hoạch công tác, dành thời gian thoả đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem 

xét, xử lý một cách căn cơ, bài bản, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề 

kinh tế - xã hội nổi cộm, tránh hình thức, phô trương, né tránh, đùn đẩy trách 

nhiệm. 

Đặc biệt là cần phải đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc phân cấp, phân 

quyền, phân công, phối hợp, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát giữa các cơ 

quan, đơn vị thuộc Chính phủ, chính quyền các địa phương và giữa các cơ quan, 

đơn vị này với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 

cấp, hệ thống các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

chính trị-xã hội; bảo đảm cả hệ thống tổ chức bộ máy luôn luôn vận hành một cách 

đồng bộ, thống nhất; tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", "quyền 

anh, quyền tôi", "cua cậy càng, cá cậy vây". 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI 

và khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự 

chuyển hoá", gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực 

chất theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị. Triển 

khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, nhất là việc quản lý, nhận xét, đánh giá cán 

bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài; thật sự "cần, kiệm, 

liêm, chính", "chí công vô tư"; thật sự tâm huyết vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh 

đạo của bộ máy chính phủ và chính quyền các cấp. Đừng "nhìn gà hoá cuốc", 

"đừng thấy đỏ tưởng là chín", đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc 

làm vô liêm sỉ. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng, suy thoái về 

phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy 

quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát 

huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân 

của cán bộ, công chức, viên chức. Sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách 

khuyến khích và bảo vệ những tổ chức và cá nhân dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các đề xuất đổi mới đúng đắn, hợp lý phải được 

cấp uỷ, chính quyền bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng, cho làm thí điểm theo thẩm quyền; 

cái gì đổi mới đúng thì phải được bảo vệ, tiếp tục triển khai; cái gì sai thì phải kịp 

thời chấn chỉnh, uốn nắn, sửa chữa, rút kinh nghiệm. "Phải trái phân minh", "nghĩa 

tình trọn vẹn"; không được "dĩ hoà vi quý". 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo 

chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính 
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chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn 

thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn, không 

cần tham nhũng". Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ 

rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm 

nhụt chí dẫn đến làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong 

một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Tôi đã nhiều lần nói rồi; nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp 

sang một bên cho người khác làm! Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được 

đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất! 

Thưa các đồng chí, 

Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta 

đã lựa chọn; với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan trực 

thuộc Chính phủ; với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy nhà 

nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; sự ủng hộ và 

giám sát của nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Chính phủ nhiệm 

kỳ 2021-2026 nhất định sẽ phát huy những kết quả, kinh nghiệm và truyền thống 

vẻ vang của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt 

động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc 

đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa đất nước từng bước quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan hành chính nhà nước 

cao nhất, thực hiện quyền hành pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; là cơ quan trực tiếp tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả mọi 

chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, biến đường lối, chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực sinh động, mang lại ấm no, tự 

do, hạnh phúc cho nhân dân, làm vẻ vang cho Dân tộc, cho giống nòi. 

Xin chúc Chính phủ nhiệm kỳ mới 2021-2026: Khí thế mới, nỗ lực mới, 

quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 

được giao, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân 

dân! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 


