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PHÁT BIỂU 

Của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019) 

Thưa các vị đại biểu, 

Thưa toàn thể các đồng chí, 

Hôm nay, tôi rất vui mừng lại được cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt 
và lãnh đạo các cơ quan Trung ương tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của 
Chính phủ với các địa phương để tổng kết công tác năm 2019 và bàn về việc tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Đây là 
một Hội nghị rất quan trọng. Tôi được biết các đồng chí đã chuẩn bị rất nghiêm 
túc, công phu, chu đáo. Chính phủ đã có báo cáo đầy đủ, cụ thể, rõ ràng. Một số 
ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo địa phương rất cụ thể, phong phú, sinh 
động. Tôi chỉ xin nói thêm một số vấn đề có tính chất tổng quát gợi mở, nhấn 
mạnh thêm để các đồng chí tham khảo, cùng suy nghĩ, trao đổi. 

1 - VỀ NHÌN LẠI NĂM 2019 

Tôi nhớ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, ở chính Hội trường 
này, ngày 28 tháng 12 năm ngoái, tôi có nêu mong muốn và chúc Chính phủ, 
chính quyền các cấp cố gắng, nỗ lực phấn đấu để năm 2019 đạt được kết quả 
cao hơn, tốt hơn năm 2018. Hội nghị đã vỗ tay tỏ ý đồng tình, ủng hộ rất mạnh 
mẽ, với quyết tâm và khí thế rất cao. Giờ đây, khi tổng kết đánh giá, nhìn lại 
năm 2019, tôi muốn và đề nghị các đồng chí trả lời một cách rõ ràng, mạch lạc 
câu hỏi tổng quát đó, rằng năm 2019 kết quả trên các mặt, các lĩnh lực có cao 
hơn, tốt hơn năm 2018 không? Cao hơn, tốt hơn ở mặt nào, lĩnh vực nào? Còn 
mặt nào, việc nào chưa tốt? Nguyên nhân vì sao, cho ta thêm bài học kinh 
nghiệm gì? 

Qua Báo cáo của Chính phủ, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo một 
số địa phương và thông tin được cập nhật đến ngày hôm nay, tôi có cảm nhận là 
chúng ta đã đạt được điều mong ước đó, không biết có phải thế không? Khái 
quát lại, năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự 
nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều 
kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh 
vực, tốt hơn năm 2018. Chứng cứ là: 

- Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước 
ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch (6,6-6,8%), 
thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế 
giới; nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỉ đô la Mỹ, bình quân đạt gần 2.800 đô 
la/người (dân số hơn 96 triệu người), là điều chưa có trong lịch sử nước ta. Chất 
lượng tăng trưởng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được 



kiểm soát ở mức dưới 3%, thấp hơn so với kế hoạch Quốc hội đề ra (dưới 4%). Đầu 
tư xã hội, năng lực sản xuất kinh doanh tăng mạnh. Các cân đối lơn của nền kinh tê 
cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách nhà nước được tăng 
cường; bội chi ngân sách ở mức 3,4% GDP, thấp hơn mức kế hoạch (3,6%). Tỉ lệ nợ 
công so với GDP giảm mạnh, xuống mức 56% và ngày càng thấp xa hơn mức trần 
do Quốc hội quy định (65%). Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế 
được cải thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt gần 80 tỉ đô la Mỹ. Tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỉ đô la Mỹ (đạt khoảng 517 tỉ đô 
la), trong đó xuất siêu gần 10 tỉ đô la, xuất khẩu tăng khoảng 8% so với năm 2018, 
trong khi xuất khẩu của nhiều nước sụt giảm mạnh, thậm chí có nước tăng trưởng 
âm. Có lẽ chính vì vậy mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định: "Mây đen phủ lên 
toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang toả nắng ở Việt Nam". 

- Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt 
được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với 
người có công, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững; tỉ lệ hộ 
nghèo theo chuân mới giảm xuông còn khoảng 4%, thâp hơn 1% so với năm 2018; tỉ 
lệ bao phủ bảo hiểm ỵ tế đạt trên 90%; hơn 54% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, về 
đích sớm hơn kế hoạch gần 2 năm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp 
tục được đẩy mạnh, năng suất lao động được cải thiện; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành 
thị giảm; cơ cấu lao động chuyên dịch theo hướng tích cực. Sự nghiệp y tế, thể dục, 
thể thao, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; 
đôi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguôn nhân 
lực, xây dựng con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên 
tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học và công nghệ, phong trào khởi 
nghiệp, đôi mới sáng tạo đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét. Kết quả của Đoàn 
thê thao Việt Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á vừa qua là một minh chứng sinh 
động vê sự nô lực không mệt mỏi, tinh thần, ý chí Việt Nam: Giành được 288 huy 
chương, trong đó có 98 huy chương vàng, đứng thứ hai toàn đoàn, chỉ sau nước chủ 
nhà Philippines; đặc biệt là, lần đầu tiên cả hai đội bóng đá nam và nữ đều đoạt huy 
chương vàng, riêng đội bóng đá nữ lân thứ sáu đạt huy chương vàng sau gân 25 năm 
tham gia đấu trường thể thao ASEAN (có người lạc quan cho rằng, đó cũng là một 
trong những biểu hiện của vận nước đang lên!). 

- Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được 
đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường 
hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước. Đặc biệt, việc Việt Nam được Đại hội 
đồng Liên Hợp Quốc bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm 
kỳ 2020-2021 với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối và là nước chủ nhà cuộc gặp 
cấp cao Mỹ-Triều lần thứ hai, sự kiện gây ấn tượng mạnh mẽ trong dư luận quốc tế 
đã góp phần tăng cường, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 
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- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, táng cưòng, kế thừa, phát huy tốt 

những kết quả, thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết họp bài bản, 

nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống". Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào 

chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất 

lớn. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm. 

Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được 

phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng 

viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Việc thanh tra, kiểm 

tra Dự án gang thép Thái Nguyên, Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; bổ sung nhiều 

vụ việc vào diện trực tiếp chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

tham nhũng, trong đó có vụ Công ty Nhật Cường; đưa ra xét xử vụ án MobiFone 

mua 95% cổ phần của Công ty AVG... là những ví dụ minh chứng cho những điều 

vừa nêu trên đây (việc xét xử vụ án AVG cho thấy, đây là vụ án đặc biệt nghiêm 

trọng, lần đầu tiên xét xử công khai, kết án rất nghiêm minh hai cựu Uỷ viên Trung 

ương Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và nhiều quan chức khác 

về tội tham nhũng, nhận hối lộ, chứ không chỉ là "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả 

nghiêm trọng". Tất cả các bị cáo đều đã tâm phục, khẩu phục nhận tội, ăn năn, hối 

lỗi, bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản của Nhà nước). 

Các cấp uỷ và tổ chức đảng đang tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị 

đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là việc tổng kết lý luận 

và thực tiễn, xây dựng dự thảo các văn kiện trinh Đại hội XIII của Đảng. Ban hành 

và lãnh đạo, chỉ dạo tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan họng 

về xây dựng Đảng và hệ thống chinh trị, đặc biệt là Quy định của Bộ Chính trị về 

việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

Nhận xét khái quát về năm 2019 là như vậy; không biết có phải thế không? 

Xin các đồng chí cho ý kiến. Nếu tán đồng, xin các đồng chí cho một tràng pháo tay!

Hội nghị đã có một tràng pháo tay rất dài và rất vang; như vậy, các đồng chí 

đều đồng ý. Sự đồng thuận cao này không phải là chúng ta tự khen nhau, tự động 

viên nhau mà là sự thật, đúng với thực tế đã diễn ra và phù hợp với sự nhìn nhận, 

đánh giá của bạn bè quốc tế, không khí phấn khởi trong nhân dân mà qua quan sát, 

nhất là qua tiếp xúc với cử tri tôi thực sự cảm nhận được. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh, biểu 

dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các cấp uỷ đảng, chính quyền, 

đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước 

về những kết quả, thành tích và nhũng nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn đó. 

Tuy nhiên, chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn với những 

kết quả, thành tích đã đạt được, vì đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Tăng trường chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng còn thấp; sức ép lạm  
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phát còn lớn; tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ 
mới. Kinh tê nhà nước, nhât là doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả còn thâp, 
đang gặp nhiêu khó khăn, ách tắc (giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa, thoái 
vôn doanh nghiệp nhà nước còn chậm; việc xử lý các dự án thua lô, chậm tiến độ, 
các ngân hàng thưcmg mại yếu kém còn nhiều vướng mắc, chưa đạt mục tiêu, yêu 
câu đê ra). Kinh tế tư nhân trong nước, kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
phát triên nhanh nhưng chưa thật sự lành mạnh và bền vững. Công tác quản lý nhà 
nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ 
tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập, gây bức xúc xã hội. Đấu tranh bảo vệ chủ 
quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức. Năng lực xây 
dựng thể chế, chính sách còn hạn ché; chất lượng luật pháp, chính sách còn thấp, 
thậm chí một số văn bản còn mâu thuẫn, chồng chéo, ảnh hưởng xấu đến môi trường 
đầu tư kinh doanh. Việc tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, thực thi công vụ 
vẫn là khâu yếu; kỷ luật, kỷ cưomg ở nhiều nơi chưa nghiêm, thậm chí còn có hiện 
tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, cái gì có lợi thì kéo về cho cơ quan, đơn vị và 
cá nhân mình, cái gì khó khăn thì đùn đẩy ra xã hội, cho người khác... 

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn 
chế, yếu kém còn tồn tại, nên chăng Hội nghị của chúng ta cần tập trung phân tích 
thấu đáo, tạo sự thống nhất cao về tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. 
Theo tôi, chúng ta có thể tiếp tục kế thừa, phát huy 3 bài học đã rút ra được tại hai 
Hội nghị trước, đó là: (1) Ke thừa, phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử qua hơn 30 năm đổi mới và những kết quả toàn diện đạt được từ đầu nhiệm kỳ 
đen nay; (2) Tăng cường sự đoàn két, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng 
lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cả hệ thống chính trị, bao gồm các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể kiên quyết, 
kiên trì đổi mới sáng tạo, phối kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ, bài bản trong việc lãnh 
đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tạo ra 
những chuyên biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, đúng 
đắn, sát họp và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra, nhất là các vấn đề quan 
trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội; (3) Tranh thủ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, 
cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các 
tầng lóp nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí,... tạo nên sức mạnh tổng họp, 
đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, bổ sung thêm 
bài học mới của năm nay, tạm gọi là bài học thứ 4: Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo ừong toàn xã hội; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực 
cho phát triển; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, 
thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, cùng với kinh tế nhà 
nước và kinh tế tập thể trở thành lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực nội sinh, 
tính tự chủ của nền kinh tế và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Năm 2019, mặc 
dù giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch đề ra nhưng tổng vốn đầu tư phát 
triển toàn xã hội vẫn tăng cao, lên tới 34% GDP là một minh chứng về bài học này.
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II - VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIÊM VỤ NĂM 2020 

Tôi cơ bản đồng tình với các báo cáo của Chính phủ, chỉ xin gợi ý, nhấn 

mạnh thêm một số ý sau đây: 

Như chúng ta đều biết, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: 

năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng; năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 75 năm Quốc khánh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không 

thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và nhiều sự kiện 

chính trị trọng đại khác. Vì vậy, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ 

thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển 

khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, 

biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tinh thần chung là phải chủ động, tích 

cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019. 

Với tinh thần đó, tôi đề nghị tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt 

những nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Một là, về phát triển kinh tế: Tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế 

vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. 

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và 

bên vững, thực chất hơn; tạo chuyên biên mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến 

lược, 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. Tăng cường quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tập trung ưu tiên khắc phục những hạn chế, yếu kém vốn có, tồn đọng từ 

lâu của nền kinh tế một cách căn cơ, bài bản và có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn. Khẩn 

trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật 

tốt luật pháp, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 

đầu tư công, xây dựng các dự án, công trình trọng điểm quốc gia. Kiện toàn bộ máy 

tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn các chương trình, kế hoạch 

cơ cấu lại, đôi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, 

nhất là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Xử lý có kết quả cụ thể, 

rõ rệt hơn các công trình, dự án lớn chậm tiến độ, thua lỗ kéo dài, các ngân hàng 

thương mại mua bắt buộc và các ngân hàng thương mại yếu kém khác. 

Hai là, về phát triển văn hóa, xã hội: cần quan tâm hơn nữa và có những 

chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn nữa đối với việc phát 

triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế, nâng 
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cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chăm lo đời sống người có công với 
cách mạng; xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu 
tiên bô trí nguôn lực thực hiện các đê án, chính sách đôi với đông bào dân tộc thiểu 
số và miền núi, đặc biệt là Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng này vừa 
được Quốc hội phê duyệt tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua. Tích cực triển khai các nghị 
quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lưcmg, bảo hiểm xã hội, giáo dục-đào 
tạo, khoa học-công nghệ, y tế, dân số... Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch 
bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; quản lý chặt chẽ thuốc chữa bệnh, vật 
tư, thiết bị y tế; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả các thiết chế 
văn hóa, nhất là ở các khu công nghiệp, khu đô thị mới; bảo tồn, phát huy các giá 
trị di sản, văn hóa tốt đẹp. Thực hiện tốt Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới và đô thị văn minh; chính sách dân tộc, tôn giáo. Quan tâm chăm sóc 
người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ. Xây dựng nếp 
sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống và phòng, chống 
bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội. Phát triển thể dục, thể thao cho 
mọi người và thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp. 

Ba là, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm 
lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng 
cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghiêm các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo 
đảm lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, 
nâng cao vị thế của đất nước. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm 
mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong 
mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh 
tế-xã hội và phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh. Nắm chắc, đánh giá, 
dự báo đúng tình hình, nhất là về Biển Đông để chủ động, kịp thời ứng phó, bảo vệ 
vũng chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Thực hiện đồng bộ 
các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh 
phòng, chống các loại tội phạm và tậ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp bảo đảm 
an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. 

Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao; chủ động, tích cực, làm sâu 
sắc, thực chất hơn quan hệ với các đối tác; đẩy mạnh đối ngoại đa phương. Chủ 
động, tích cực chuẩn bị triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới đã được ký kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tranh thủ tối đa lợi ích 
mà các hiệp định này có thể đem lại. Đồng thời, hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch 
ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, góp phần 
nâng cao hơn nữa uy tín và vị thế quốc tế của đất nước. 

Bổn là, về xây dụng Đảng và hệ thống chính trị: Đẩy mạnh 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 luật, đáp ứng 
yêu cầu "đúng vai, thuộc bài" như tôi vẫn thường nói ở nhiều nơi. Quốc hội và 
các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục rà soát, xác định rõ và làm đúng, hoàn 
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thành tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan 
trọng của đất nước do Hiến định, không trùng chéo với chức năng, nhiệm vụ của 
Chính phủ, không đi quá sâu vào các vấn đề kinh tế-kỹ thuật cụ thể như: Xem xét, 
quyết định danh mục đầu tư công; cho ý kiến vào báo cáo khả thi và lựa chọn nhà 
thầu xây dựng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia... 

Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp cần chú 
trọng hơn nữa đến cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của bộ máy tổ chức, cán bộ, đổi mới phương pháp và lề lối làm việc (chứ không 
đơn giản chỉ là cải cách thủ tục hành chính); xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức 
thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho 
việc tập trung nghiên cứu, xem xét xử lý căn cơ, bài bản, dửt điểm, có trọng tâm, 
trọng điểm các vấn đề kinh tế-xã hội nổi cộm, tránh phô trương, hình thức, né tránh, 
đùn đẩy trách nhiệm. 

Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng 
lực, tăng cường sự phối họp trong việc xây dựng, hoàn thiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức thực hiện luật pháp, chính sách, bảo đảm tính sát hợp, thống nhất, đồng bộ, khả 
thi cao. Đặc biệt, hệ thống các cơ quan tư pháp cần tiếp tục đây mạnh cải cách tư 
pháp, nâng cao năng lực, siêt chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy hơn nữa vai trò lực 
lượng chủ lực trong việc tăng cường pháp ché xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, 
kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc đúng với tinh thần thượng tôn 
pháp luật, bảo đảm công lý. 

Toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI và khóa xn 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 hóa", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 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 đê lựa chọn, 
bô trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, 
vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ 
những người tham nhũng, hư hỏng; chổng 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. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 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 hóa, tính 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 tham nhũng". Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ 
tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ cản trở 
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sự phát triển, làm nhụt chí, 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 ấy thì hãy đứng 
sang một bên để người khác làm! 

Năm là, về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của 
Đảng: Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến 
chỉ đạo hoàn thiện một bước các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và 
giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến 
của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng 
góp ý kiến trong thời gian tới, sau đó xin ý kiến nhân dân trước khi trình Đại hội 
XIII của Đảng. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 
30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lan thứ XIII 
của Đảng. 

Trong năm 2020, các cấp uỷ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần 
khẩn trương, nghiêm túc quán triệt Nghị quyêt của Trung ương và Chỉ thị của Bộ 
Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, 
đáp ứng thật tốt các yêu cầu sau đây: 

- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII 
của Đảng phải thực hiện phưong châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát 
huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng 
chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là 
người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức; kiên 
quyết chống lãng phí, tiêu cực. Tránh các biểu hiện xấu thường thây trước môi kỳ 
Đại hội như: "hoàng hôn nhiệm kỳ", "nê nang, thoả hiệp", "né tránh va chạm", "vận 
động, tranh thủ phiếu bầu", "kích động, chia rẽ nội bộ"... Thông qua đại hội đảng 
bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, 
đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng. 

- Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, 
mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII 
của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ 
phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kêt quả thực hiện 
nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ 
xây dựng, chỉnh đôn Đảng, đâu tranh phòng, chông tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 
chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra 
những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng 
thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát 
với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. 

- Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng 
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. cấp uỷ nhiệm kỳ 
2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chât lượng, có sô lượng và cơ câu hợp lý; tiêu 
biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có đức, có tài, năng lực lãnh 
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đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Không để 
lọt vào cấp uỷ những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, 
lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. 

- Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ 
đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với 
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có 
hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức 
xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, 
Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ 
động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, 
thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội 
chính trị, bất mãn. 

Thưa các đồng chí, 
Với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và từ đầu nhiệm 

kỳ đến nay, tôi tin tưởng và tha thiết mong rằng, sau Hội nghị này, với niềm tin 
mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng 
với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và 
nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, 
nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khoá XII, góp phân xây dựng đât 
nước thân yêu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ 
hằng mong đợi. 

Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Xuân Canh Tý sắp đến, thay mặt 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin chúc Chính phủ và chính 
quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh 
nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, hoàn thành trọng trách được 
Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Năm 2020 lại phải đạt được nhiều 
thành tích và tiến bộ hơn năm 2019! 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang kỳ vọng, đòi hỏi và trông chờ ở chúng 
ta, ở các đồng chí! 

Chúc toàn thể các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỀN XUÂN PHÚC 

TẠI HỘI NGHỊ TRựC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG 
(Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019) 

Thưa các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, 

Thưa quỷ vị đại biểu và toàn thể các đồng chỉ, 

Tại Hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương hôm nay, chúng ta đã 
nghe các báo cáo quan trọng về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2019, 
kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và dự thảo các Nghị quyết số 01, 
02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 
KTXH và dự toán NSNN năm 2020 và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Tại Hội nghị này, đã có 36 kiến nghị trực tiếp của 13 địa phương phát biểu và 
366 kiến nghị bằng văn bản. Chúng tôi rất lắng nghe các kiến nghị của các ngành, các 
địa phương. Đây là những thông tin cần thiết để Chính phủ xử lý những vấn đề đặt ra. 
Tôi giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao 
cho các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, trả lời những kiến nghị này với thời 
hạn cụ thể. Làm như vậy mới đảm bảo được kết quả hội nghị rõ ràng, tốt hơn, xử lý kịp 
thời những vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh. 

Năm 2019, chúng ta đã thực hiện đồng bộ và thành công, toàn diện, vượt mức 
các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đây lả điều rất đáng mừng. Chúng ta đặ thực hiện tốt hơn, 
cao hơn năm 2018, nâng cao đời sống nhân dân trên mọi miền đất nước. Tiềm lực đất 
nước được khơi dậy và sức mạnh của đất nước được nâng lên, tốt hơn. Chưa bao giờ 
Việt Nam có được cơ đồ như thế. Đó là kết quả nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính 
trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cộng đồng doanh nghiệp. Đó là sự kế thừa 
của nhiều năm đổi mới mà chúng ta tiếp tục thúc đẩy thực hiện tốt hơn. 

Tại Hội nghị này, qua các báo cáo của các địa phương và các ngành, chúng ta 
thấy có nhiều mô hình tốt, cách làm tốt, kỷ luật tốt được thiết lập ở cấp địa phương, cấp 
cơ sở. Nói như vậy để địa phương nào, cơ sở nào chưa làm tốt thì phải làm tốt hơn. Tình 
hình chung của cả nước cơ bản là tốt, kể cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư 
nhân, họp tác xã và người dân chúng ta đều rất năng động, tích cực. Điều này phải được 
thể hiện ở sự khát vọng phát triển ở các Bộ, ngành, địa phương. Chính vì vậy, nếu Bộ 
ngành nào, địa phương nào, doanh nghiệp nào chưa làm tốt thì phải thấy được mình 
đang ở đâu để khắc phục những hạn chế, yếu kém, để vươn lên với xu thế của xã hội, xu 
thế của nền kinh tế Việt Nam trong định hướng phát triển của đất nước. 

Trong đó, vai trò của các Bộ trưởng, Trưởng ngành, vai trò của các đồng chí 
Lãnh đạo địa phương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
phải được phát huy để giải quyết cụ thể các vấn đề tồn tại, bất cập. Nhiều tập đoàn, 
doanh nghiệp, họp tác xã trên địa bàn của các đồng chí còn nhiều khó khăn, cần phải
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tháo gỡ thế nào để giải quyết được những khó khăn đó trong phạm vi trách nhiệm của 
các đồng chí như: mặt bằng, nguồn nhân lực, hạ tầng, an ninh trật tự... Nói như vậy để 
thấy rằng, chúng ta nói sự khát vọng đổi mới sáng tạo, nhưng đồng thời cũng phải khắc 
phục nhanh những hạn chế, yếu kém, bất cập tại Hội nghị này đã nêu ra, chứ không phải 
chúng ta cứ nói chung chung, lý thuyết mãi. Ngoài thành tích được Đảng, Nhà nước, 
được xã hội, được nhân dân đánh giá cao, chúng ta phải thấy được những bất cập, tồn 
tại trong một số lĩnh vực, như: giải ngân đầu tư công, sắp xêp lại, cổ phần hoá doanh 
nghiệp nhà nước chậm, vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là không khí, rác thải và những 
vấn đề bức xúc xã hội như ma túy, văn hóa ứng xử... Chúng ta cần phải làm tốt hon, 
nhanh hơn để khắc phục; không để tình trạng quý 1/2020 vẫn như tình hình chúng ta nói 
trong ngày hôm nay, 31/12/2019. 

Tại Hội nghị này, các đồng chí Lãnh đạo Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và 
toàn thể chúng ta đặt ra vấn đề đạo đức trong xã hội, nhất là đạo đức trong kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải mở rộng thông điệp “không đánh đổi môi 
trường lấy kinh tế”, bổ sung thành “không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội 
lấy kinh tế” để thể hiện rõ hơn định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Chúng ta cần xác định rõ, xây dựng và phát triển đất 
nước theo định hướng này. Môi trường văn hóa bị ô nhiễm cũng độc hại không kém môi 
trường không khí; nền tảng xã hội là bệ phóng, trụ đỡ cho phát triển kinh tế nhanh và bền 
vững. Chúng ta nhắc nhiều đến kinh tế là đúng, nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn 
thể, Mặt trận Tổ quốc của chúng ta cần quan tâm hơn đến môi trường sống, môi trường văn 
hóa và văn minh xã hội cùng với phát triển kinh tế mạnh mẽ. Những biểu hiện về vấn đề 
đạo đức xuống cấp thời gian qua làm chúng ta đau lòng, chính vì vậy chúng ta cần chuyển 
hướng mạnh mẽ. Kinh tế phát triển nhưng - đạo đứe văn hóa tốt đẹp, truyền thống, bản sắc 
dân tộc phải được gìn giữ, phát huy; các hành vi, ứng xử của mọi công dân phải văn minh 
và nhân văn. 

Đồng thời, chúng ta nhấn mạnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa phải là môi trường tốt để hình thành, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có 
tinh thần dân tộc, biết tôn trọng cội nguồn, biết tuân thủ pháp luật, hòa ý chí, khát vọng 
của mình cùng cả dân tộc để xây dựng một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng. 
Việc hòa chung ý trí, khát vọng rât quan trọng đê củng cô sức mạnh khôi đại đoàn kết 
toàn dân tộc; nếu không người nghèo vẫn nghèo, người giàu càng giàu - đó là vấn đề lo 
ngại của chúng ta. Cho nên, ý Đảng, lòng dân và tinh thần doanh nghiệp cùng với phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là công thức 3 trong 1 của sự phát triển thịnh 
vượng và bền vững của đất nước chúng ta. Người dân đều mong muốn 2 mặt: vật chất 
và tinh thần, kinh tế và văn hóa trong mọi mặt của đời sống xã hội. Chính vì vậy, tôi đề 
nghị từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền phải chỉ đạo toàn hệ thống một cách liên tục, bài 
bản, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Trước hết, chúng ta phải thấy được 
những hạn chế, bất cập trong xã hội, những tồn tại, khuyết điểm, yếu kém để tập trung 
giải quyết, khắc phục. 

Tại Hội nghị này, Chính phủ và các cấp, các ngành cần nghiêm túc tiếp thu 4 bài 
học, 5 nhiệm vụ mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã định 
hướng chỉ đạo trong bài phát biểu quan trọng vào sáng hôm qua (30/12/2019). 
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Thứ nhất, kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 
30 năm đổi mới và nhũng kết quả toàn diện đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Neu đạt 
được thành tụư mà dừng lại, thỏa mãn non thì không bao giờ thành công được; chúng 
ta cần phải phát huy, phải nhân lên mạnh mẽ hơn. 

Thứ hai, tăng cưòng sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng 
lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bác Hồ đã nói “Hãy giữ gìn sự đoàn két 
như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Từ sự đồng lòng, đoàn kết ấy mà chúng ta quyết 
tâm thực hiện tốt, vươn lên trong công việc được Đảng và Nhà nước giao cho từng cơ 
quan, tùng đon vị, từng cá nhân. Quyết tâm này ở một số tổ chức, cá nhân còn thấp, 
khí thế, trách nhiệm chưa phải là cao. Các đồng chí cần đặc biệt lưu ý việc này. 

Thứ ba, tranh thủ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp 
thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan 
thông tin, báo chí...; tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí của cả hệ thống 
chính trị và toàn xã hội. Phải lắng nghe nhiều thêm nữa, không thể sống trên dư luận, 
bỏ qua dư luận được. 

Thứ tư, là bài học được rút ra từ thành quả năm 2019 và thời gian gần đây - đó 
là đây mạnh khởi nghiệp, đôi mới sáng tạo trong toàn xã hội; huy động, quản lý và sử 
dụng có hiệu quả mọi nguôn lực cho phát hiên; khuyên khích, tạo điêu kiện thuận lợi 
cho kinh tế tư nhân phát triển, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh 
tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với kinh tê nhà nước và kinh tê tập thê 
trở thành lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ của nền kinh tế 
và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Làm sao để đầu tư xã hội phải cao hơn, tốt hơn 
những năm vừa qua - đấy chính là động lực quan trọng để tạo nguồn lực phát triển đất 
nước. Trong khỉ đầu tư công có nhiều bất cập thì chúng ta phải huy động nguồn lực 
đầu tư xã hội rất quan trọng này. Chúng ta lo cho dân, vì dân và dựa vào nhân dân - bài 
học này rất quan họng mà chúng ta phải nhân lên trong chỉ đạo, điều hành. Thể chế của 
chúng ta phải phát huy được mặt mạnh này trong nhân dân, nếu chỉ có nguồn vốn của 
Nhà nước thì không thể đủ được, chưa đáp úng đủ yêu cầu phát triển. Đi liền với thành 
công mà mọi người đang mong muốn, một thực tiễn đang đặt ra, đó là khoa học công 
nghệ, là kinh tế số, là phủ sóng 5G, là khởi nghiệp sáng tạo và đặc biệt phải có chủ 
trương, chính sách phù họp giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển. 

Chính vì vậy, Chính phủ và các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc, tiếp thu và 
thực hiện hóa các ý kiến chỉ đạo, đặc biệt là 5 nhiệm vụ ưu tiên mà đồng chí Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu. Trong đó, có ý rất quan trọng là 
chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn nhũng kết quả, thành tích đã đạt được 
vì đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta đang gặp những trở ngại, 
khó khăn rất lớn trong phát triển, trong đó có các vấn đề nội sinh của nền kinh tế, biến 
đổi thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, vấn đề Biển Đông phức tạp, nguồn lực, kỹ năng lao 
động còn hạn chế... Nói vậy để chúng ta không chủ quan, thỏa mãn. Tôi đề nghị các 
đồng chí ở các địa phương, nhất là địa phương đã có bước đầu phát triển; các Bộ, 
ngành, các đồng chí Thành viên Chính phủ không được chủ quan trong vấn đề phát 
triển các lĩnh vực. 
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Về định hướng chỉ đạo điều hành trọng tâm năm 2020, Hội nghị đã có nhiều ý 
kiến đề xuất, kiến nghị và trong các dự thảo Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 đã được thể 
hiện rõ. Tôi nêu một số định hướng chỉ đạo và nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

(1) Không ngừng đổi mới tư duy, xây dựng, hoàn thiện và nâng cao năng lực 
thực thi, hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật. Tập trung tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo 
mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Chúng ta phải chỉ ra tháo gỡ điểm nào ở 
mục nào, phải sửa đổi, xóa bỏ, thay thế quy định pháp luật nào kìm hãm sự phát triển, 
chứ không nói chung hệ thống pháp luật. Không phải nói hệ thống pháp luật ở đây là 
đổ hết cho Quốc hội; các văn bản pháp luật phần lớn do Chính phủ đề xuất; chúng ta 
phải cùng bàn với các cơ quan của Quốc hội và báo cáo Quốc hội xử lý những vấn đề 
vướng mắc, khó khăn, những vấn đề thực tiễn đặt ra để tập trung tháo gỡ với tư duy 
xây dựng, phát triển đất nước. 

(2) Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; giải phóng mọi 
năng lực sản xuất; tận dụng tốt các tiềm năng, thế mạnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc; phát triển mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng. Tôi phải 
nói lại là nguồn lực nước ta còn rất lớn, cho nên đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
đã nói đất nước phát triển như vậy là tốt nhưng còn dưới tiềm năng. Vì vậy yêu cầu 
phát triển cao là có cơ sờ khoa học và thực tiễn. Muốn như vậy thì cơ chế, chính sách, 
pháp luật phải tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. 

(3) Có cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ cơ 
cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách thực chất, hiệu quả trên 
cơ sở thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. Chúng ta phải tiếp tục tái cơ cấu mạnh hơn trong các lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và các ngành, lĩnh vực trong 
các khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Trong đó, phải giải quyết tốt vấn đề 
nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới bằng những định hướng, giải pháp 
mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. 

(4) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều 
hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, nhất là 
đối với người đứng đầu và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm. Nói điều này vì có 
một số địa phương, một số cơ quan không giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nên có tình 
trạng chủ trương rất tốt nhưng thấm vào để tạo ra những kết quả cụ thể, sản phẩm vật 
chất, tinh thần tạo ra chưa được bao nhiêu, thậm chí còn kìm chế. Văn bản gửi xuống 
Bộ hoặc địa phương gửi lên Bộ, ngành nhiều tháng không trình, không đề xuất giải 
pháp, biện pháp xử lý; còn né tránh, đấy qua đẩy lại. Doanh nghiệp, nguời dân kêu 
nhiều, bức xúc nhiều; vì vậy phải có chế tài xử lý nghiêm và kịp thời. Còn có những 
vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, ngành và đất nước, cần phải 
nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, không để tái diễn. 

(5) Khơi dậy mạnh mẽ giá trị văn hóa Việt Nam, tinh thần tự hào. tự tôn dân 
tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, doanh 
nhân và nhân dân để xây dựng đất nước vững mạnh, hùng cường. Chúng ta không có 
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ý thức tự tôn, không có khát vọng phát triển trong từng cá nhân, tùng cơ quan, tùng đon 
vị, từng địa phương thì không thành công; nhất là truyền đạt khát vọng ấy đến cộng đồng 
doanh nghiệp, doanh nhân, đến ngưcri dân chúng ta. 

(6) Phát triển nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh 
tế và phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trưòng, nâng cao đời sống người dân, củng 
cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại trong khu vực và quốc tế. Những việc này 
chúng ta làm thường xuyên, nhung cũng là định hướng lón trong năm 2020 phải tập 
trung triển khai thực hiện. 

Với 6 định hướng trên, tôi yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương thiết kế cụ 
thể, triển khai đồng bộ, tăng cường trách nhiệm theo quy định pháp luật, làm rõ những 
nội dung, định hướng phát triển; trong đó một số nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực 
như sau: 

Thứ nhất, về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tập trung tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc, áp dụng phương pháp một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều 
nghị định, một thông tư sửa nhiều thông tư..., nhất là đối với những vấn đề thuộc về cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bộ Ke hoạch và Đầu tư 
cùng Bộ Tư pháp rà soát kỹ, làm tốt nhiệm vụ này. 

Thứ hai, về điều hành kinh tế vĩ mô. Tình hình thế giới biến đổi rất nhanh, nhất 
là xu hướng kinh tế vĩ mô không ổn định, lạm phát tăng, trong khi ta đặt vấn đề tăng 
trưởng nhanh và bền vững. Vì vậy, ổn định kinh tế vĩ mô là bài học đầu tiên và là nhiệm 
vụ ưu tiên trong điều hành của Chính phủ, của các cấp, các ngành. Vừa qua, chúng ta đã 
chỉ đạo điều hành về vấn đề này rất thành công. Tôi giao các Bộ, ngành liên quan và các 
địa phương cần tiếp tục xử lý, giải quyết những tồn tại, bất cập về tài chính, ngân sách 
nhà nước, về giải ngân vốn đầu tư công, về phát triển thị ừường trong nước, về sử dụng 
các biện pháp phòng vệ phù hợp, về phòng chống buôn lậu và giải quyết hài hòa quan 
hệ với các đối tác... 

Thứ ba, về cơ cấu lại nền kinh tế. Phải đề xuất, xử lý kịp thời hơn những vấn 
đề liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực. Trong đó, từng Bộ phải có những chương 
trình, kế hoạch cụ thể, như: ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ, 
ngành chức năng phải tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước thế nào? Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành 
liên quan xem xét vấn đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, kinh 
tế tập thể thế nào? Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung cơ cấu lại, phát 
triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao thế nào, đặc biệt là ngăn chặn 
kịp thời, hiệu quả dịch tả lợn châu Phi? Bộ Công Thương phát triển mạnh công nghiệp 
chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ kết nối doanh nghiệp FDI thế nào? Năm nay Chính 
phủ giao Bộ Công Thương có giải pháp cán đích xuất khẩu 300 tỷ đô la Mỹ và yêu cầu 
tiếp tục là năm thứ 5 liên tiếp xuất siêu. Đối với Bộ Giao thông vận tải, các công trình 
trọng điểm quốc gia cần được đẩy nhanh tiến độ; nhũng nút thắt hiện nay phải được 
tập trung xử lý, giải quyết; nhũng lời hứa về thu phí không dừng phải được giải quyết 
dứt điểm trong năm nay. Bộ Thông tin và Truyền thông phải tập trung phát triển 
hạ tầng số, đưa vào hoạt động, tùng bước làm chủ công nghệ làm nền tảng chuyển 
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đổi sang nền kinh tế số; công nghệ 5G hoạt động rồi thi tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy 
thực hiện các lĩnh vực dịch vụ góp phần xóa đói giảm nghèo đa chiều; quản lý làm sao đế 
xã hội có một sức mạnh toàn dân tộc, một ý chí, phát động toàn dân yêu nước cách mạng, 
phát huy truyền thống, khát vọng dân tộc. Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế... và 
các địa phưong chú trọng đổi mới sự nghiệp công, cải cách giáo dục, y tế, cải cách tiền 
lưong, bảo hiểm xã hội, tinh giản biên chế trên tinh thần Nghị quyết Trung ương. 

Thứ tư, về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. 
Nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng, đáp ứng nhu cầu thị trường có vai trò 
rất quan trọng trong phát triển đất nước. Chúng ta đã xác định rõ định hướng này nên 
các đồng chí phải đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực. Nếu nhân lực có kỹ năng thì nghề 
nghiệp, công việc luôn có, không chỉ trong nước mà trên toàn cầu, trong khi người Việt 
Nam chúng ta rất giỏi và thông minh. Lần này, chúng ta phải đề xuất một cơ chế, một 
thể ché phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài không chỉ trong nước mà cả ở nước 
ngoài về Việt Nam. Đồng thời, những vấn đề về đời sống văn hóa, đời sổng vật chất 
tinh thần của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vấn đề chất lượng giáo dục, y tế dự phòng, 
giảm suy dinh dưỡng trẻ em, an toàn thực phẩm, thể dục thể thao, thể thao thành tích 
cao... phải đặt ra như thế nào, giải quyết thế nào để phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao, phát triển con người Việt Nam toàn diện. 

Thứ năm, về tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là vấn đề 
rất lớn của toàn cầu, đặc biệt đối với Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh 
hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các 
Bộ, ngành, địa phương cần tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi thể chế, cơ chế kiểm 
soát, nguồn rác thải cũng như tăng cường, nâng cao chất lượng dự báo về thiên tai, sạt 
lở bờ sông, bờ biển, nhất là khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, miền Trung, miền núi 
phía Bắc. 

Thứ sáu, về công tác cải cách hành chính, thanh tra, xử lý khiếu nại tố cáo, 
phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản 
biên chế; đơn giản hoá, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đi liền 
với việc đó là vấn đề phân cấp, giám sát thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, đề cao trách nhiệm người lãnh đạo. Bộ Nội vụ, đặc biệt Tổ công tác của 
Thủ tướng Chính phủ phải đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện, trong đó 
phải bảo đảm thực thi tốt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Tại Hội nghị hôm nay, giao 
cơ quan thường trực là Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung xây dựng Chính phủ 
điện tử, nâng bậc xếp hạng Chính phủ điện tử với những công việc, nhiệm vụ cụ thể, 
trong đó có phát triển thành phố thông minh, thanh toán điện tử... Các đồng chí trong 
ngành Thanh tra cùng các cơ quan liên quan tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao 
đế toàn hệ thống đi vào nề nếp, làm đúng pháp luật, chống tham ô, chống tham nhũng, 
lợi ích nhóm. Các cấp, các ngành phải thực hiện tốt Chỉ thị 35, Luật thanh tra, Luật 
khiếu nại tối cáo, Luật tiếp công dân; làm sao để công dân hạn chế khiếu nại, tố cáo; 
hạn chế người kéo từ địa phương lên Trung ương khiếu nại, khiếu kiện đông người. 
Tôi đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân các địa 
phương phải tập trung lo việc này. Đồng thời, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai 
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quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần củng cố niềm tin trong 
Nhân dân. 

Thứ bảy, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chúng ta phải tập trung thực hiện 
tốt nhiệm vụ giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia; kết họp chặt chẽ 
hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, xã hội. Các cấp, các 
ngành phải tăng cuờng đấu tranh chống phá các loại tội phạm, đảm bảo an toàn cho 
người dân, chú trọng bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Trách nhiệm 
Chủ tịch ASEAN 23 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Họp quốc 
phải được tập trung chỉ đạo, làm tốt, làm hiệu quả; đi liền với tăng cường công tác đối 
ngoại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Vận động bà con Việt kiều ở nước ngoài, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để kiều bào về tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tôi nói một số nhiệm vụ trọng tâm như vậy để các đồng chí lưu ý tập trung 
triển khai thực hiện tốt trong năm 2020 và thời gian tới. Có rất nhiều việc phải làm, 
nhưng chúng ta cần tập trung làm tốt nhũng công việc trọng tâm, xử lý tốt những vấn 
đề nổi lên thuộc lĩnh vực quản lý của các cấp, các ngành trong bối cảnh, điều kiện hiện 
nay. Tình hình thế giới, khu vực rất nhạy cảm, phức tạp, ta phải chủ động ứng phó, có 
đối sách phù họp để ổn định vĩ mô cho phát triển đất nước; phải tập trung hơn nữa, nhất 
là các Bộ, ngành Trung ương phải tháo gỡ thê chế và những bất cập, vướng mắc kịp 
thời hơn, giải quyết tốt một số vấn đề đang bức xúc hiện nay như: phát triển nguồn 
nhân lực, lực lượng lao động có kỹ năng; giải quyết vấn đề năng lượng; chú ý hơn nữa 
vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hoá, dịch vụ phục vụ tốt 
gần 100 triệu dân Việt Nam; vấn đề thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao tính tự chủ, khả 
năng chống chịu của nền kinh tế... 

Tất cả những việc đó đi liền với việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên 
ché, tăng cường tiết kiệm chi, tạo nguồn cải cách tiền lương, nâng lương cho cán bộ, 
công chức vào năm 2021 theo đúng lộ trình mà Trung ương đề ra. Chúng ta nói vấn đề 
phòng chống tham nhũng rất quyết liệt, nhưng nếu không đề cập đến vấn đề cải thiện 
đời sống cán bộ, công chức thì chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Từ nay đến cuối 
năm 2020, chúng ta sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng phương án để năm 2021 
chúng ta sẽ thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương. 

Tôi cũng đề nghị và yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, các đồng chí lãnh 
đạo địa phương chỉ đạo rà soát kỹ các công việc cần làm, nhũng vấn đề còn hạn chế, 
bất cập, khó khăn, vướng mắc, nhất là nhũng vụ việc còn tồn đọng ở địa phương mình 
để có kế hoạch, giải pháp cụ thể tập trung triển khai thực hiện, tháo gỡ, giải quyết, xử 
lý dứt điểm, không được để xảy ra điểm nóng, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến 
sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. 

Đồng thời, chúng ta tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các 
cấp; huy động sức mạnh của Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, đoàn thê quân 
chúng các câp và sự giám sát của Quôc hội. Toàn dân một ý chí đê khát vọng dân tộc 
được thực hiện, trong đó có vai trò quan trọng của tât cả các cơ quan trong hệ thông 
chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; đê cao tinh
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thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương và vai trò của truyền 

thông, báo chí để thực hiện khát vọng ấy, để xây dựng và nhân rộng nhiều gương người 

tốt, việc tốt, thúc đẩy xã hội phát triển, xây dụng đất nước vững mạnh, hùng cường. 

Thưa quỷ vị đại biểu và toàn thể các đồng chí, 

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán cổ truyền; tôi yêu cầu các 

cấp, các ngành, nhất là các cơ quan chức năng và các địa phương không để thiếu hàng 

hóa trong dịp Tet, nhất là thịt lợn, thực phẩm, không được để thiếu hàng, sốt giá làm ảnh 

hưởng đến đời sống của người dân và tình hình lạm phát trong quý 1/2020. Chúng ta tập 

trung lo bảo đảm an ninh, an toàn tài chính, tiền tệ, bảo đảm giao thông vận tải hành 

khách và hàng hoá, nhất là bảo đảm cho mọi nhà, mọi người đều có Tết, nhất là người 

có công, đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Chúng 

ta đặc biệt lưu ý đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết; 

các cơ quan trực Tết đầy đủ để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Tôi đề nghị Bộ 

trưởng Bộ Công an chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan chức năng, các địa phương chú trọng 

phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội để bảo 

đảm người dân an toàn hơn trong dịp Tet này. Đồng thời, chúng ta cũng phải lo vấn đề 

nông nghiệp thiếu nước, hạn mặn đang diễn ra ở nhiều nơi để chủ động có biện pháp ứng 

phó, xử lý phù họp. 

Nhân Hội nghị này, tôi lưu ý các đồng chí, các cấp, các ngành, theo chủ trương 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ, không tranh thủ dịp Tet đế 

cấp dưới biếu quà cấp trên, tất cả các đồng chí đều phải nêu gương, thực hiện tốt. Các 

cấp, các ngành quán ừiệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực 

hỉện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính và kỷ luật lao động theo quy định. 

Tại Hội nghị này, tôi không thể nói hết những ý kiến thảo luận, những định 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất, kiến nghị mà các đồng chí đã nêu. Văn phòng 

Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổng họp, rà soát, tiếp thu 

các ý kiến góp ý của tất cả các đồng chí để hoàn thiện các báo cáo, đặc biệt là dự thảo 

Nghị quyết 01, 02 để Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong ngày 01/01/2020. Trên cơ 

sở đó, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ 

thể để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ đầu 

năm, ngay trong Quý 1/2020. 

Trên tinh thần đó, tôi xin chúc quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, 

hạnh phúc và thành công, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2020 và thời gian tới. 

Trân trọng cảm ơn các đồng chí. 
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