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THÔNG BÁO 

Triển khai sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2021  
----- 

 

Thực hiện kế hoạch số 15-KH/CB, ngày 30/3/2021 của Cấp ủy Chi bộ về sinh 

hoạt chuyên đề năm 2021 và Công văn số 220-TCĐN/HCQT, ngày 16/7/2021 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận về việc tiếp tục triển khai các giải 

pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19, Cấp ủy Chi bộ thông báo triển 

khai tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 21/7/2021 đến hết ngày 27/7/2021. 

2. Thành phần tham gia: Toàn thể đảng viên chi bộ. 

3. Nội dung sinh hoạt: Tìm hiểu những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

4. Tài liệu sinh hoạt 

Trích một số nội dung trong Tài liệu Hỏi - Đáp các Văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành (đính 

kèm theo Thông báo này). 

5. Hình thức tổ chức 

- Trên cơ sở tài liệu sinh hoạt cấp ủy cung cấp, mỗi đảng viên tự nghiên cứu và 

viết thu hoạch theo 02 nội dung sau: 

 1- Những nội dung mà đồng chí tâm đắc nhất? 

2- Liên hệ nhiệm vụ công tác của đồng chí tại Trường, hãy trình bày những 

phương hướng để thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững 

mạnh? 

6. Phân công thực hiện 

- Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, Phó Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc 

nhở đảng viên trong chi bộ triển khai thực hiện. 

- Mỗi đảng viên nộp bài thu hoạch cho cấp ủy (qua email của đồng chí Nguyễn 

Thị Ngọc Bích - chi ủy viên: ntnbich@dnbt.edu.vn) chậm nhất ngày 27/7/2021. 
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Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích tổng hợp các nội dung bài thu hoạch của đảng viên, 

gửi cấp ủy chậm nhất ngày 29/7/2021.  

- Trên cơ sở bản tổng hợp các nội dung bài thu hoạch của đảng viên, cấp ủy sẽ 

thảo luận, Bí thư chi bộ sẽ kết luận nội dung sinh hoạt chuyên đề. 

Cấp ủy Chi bộ Trường thông báo để đảng viên biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Cấp ủy, 
- Ban Giám hiệu, 
- Đảng viên chi bộ, 
- Mạng CB, 

- Lưu Chi bộ.        

                      T/M CẤP ỦY 

                      BÍ THƯ 
 

                         Đã ký 
 

                        Trần Thị Kim Chung 
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TÀI LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2021 
(Trích trong tài liệu Hỏi – Đáp các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng – Do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành) 
------ 

Phần thứ nhất 

Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn 
quôc lần thứ 13 của Đảng 

Câu 1: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng? 

Trả lời: Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất 
nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy 
mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Đại hội được tổ chức vào thời điểm 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu 
và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải 
qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh 
(bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. 
Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh 
giá tổng quát tiến trình đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây 
dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII. Đại hội khởi đầu thời kỳ phát triển mới của đất nước, chuẩn bị tiền đề cho các 
kỳ đại hội sau. 

Câu 2: Những hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng? 

Trả lời: Những hạn chế, khuyết điểm là: 

1) Việc hoàn thiện thể chế; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh 
tế; công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm, chưa tạo được chuyển biến căn bản về 
mô hình tăng trưởng; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh 
tế chưa cao. 

2) Đổi mới giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành 
động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

3) Lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao. 

4) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi 
khí hậu còn bất cập. 

5) Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một số mặt hạn chế. 

6) Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa có lúc, 
có nơi chưa được quan tâm phát huy đầy đủ. 



4 
 

7) Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có mặt chưa đáp ứng tốt 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới. 

8) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn một số hạn chế. 

Câu 3: Chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng? 

Trả lời: 

- Chủ đề Đại hội XIII của Đảng là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất 
nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh 
thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu 
đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

- Phương châm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng là: Đoàn kết - Dân chủ - 
Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. 

Câu 4: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong 5 năm 2016 - 2020? 

Trả lời: 

- Kinh tế tăng trưởng từng bước vững chắc và ngày càng được cải thiện, quy 
mô kinh tế ngày càng mở rộng, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. 

- Giá cả hàng hóa tương đối ổn định, lạm phát hằng năm được kiểm soát thấp 
hơn mục tiêu đề ra. 

- Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thị trường ngoại hối và tỷ giá đi vào 
ổn định, lãi suất giảm dần. 

- Cơ cấu thu chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, các 
nhiệm vụ chi được thực hiện theo hướng tăng dần tỷ lệ chi đầu tư phát triển, giảm 
dần chi thường xuyên, bảo đảm các mục tiêu về bội chi và nợ công. 

- Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng lên, vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài tăng mạnh, đạt mức kỷ lục và hiệu quả sử dụng dần được nâng cao. 

- Cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa được cải thiện rõ rệt, chuyển từ thâm hụt 
sang thặng dư, cơ cấu xuất, nhập khẩu chuyển dịch tích cực, bền vững hơn. 

    - Thương mại trong nước tăng trưởng nhanh, kết cấu hạ tầng thương mại phát 
triển nhanh chóng, nhất là các hình thức bán lẻ hiện đại. 

Câu 5: Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực 
hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt 
trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) có ý nghĩa như thế 
nào? 

Trả lời: 

Những thành tựu đó đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là 
đúng đắn, sáng tạo. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng 



5 
 

tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước 
ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạnh 
Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, 
Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy 
tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Câu 6: Mục tiêu cụ thể phát triển đất nước trong giai đoạn tới được Đảng ta 
xác định như thế nào? 

Trả lời: 

Đại hội XIII xác định mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn là: 

- Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua 
mức thu nhập trung bình thấp. 

- Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, 
có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. 

- Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, 
thu nhập cao. 

Phần thứ hai 
Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội  

10 năm 2021- 2030 
 

Câu 7: Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2021 - 2030 là gì? 

Trả lời: 

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là: 

Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, 
thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu 
quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt 
động đối ngoại và hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát 
huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội phồn vinh, 
dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống 
bình yên, hạnh phúc của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của 
nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển 
đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Phấn đấu 
đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

Câu 8: Chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 là 
gì? 
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Trả lời: 

Chủ đề của Chiến lược là: 

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con 
người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và 
bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu 
đến năm 2030 (Năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) là 
nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 
(Năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 

Câu 9: Các chỉ tiêu chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2021 - 2030 là gì? 

Các chỉ tiêu chủ yếu của Chiến lược là: 

1. Về kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 
7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 
7.500 USD. 

- Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP, kinh tế số đạt 
khoảng 30% GDP. 

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. 

- Tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33 - 35% GDP; nợ công không quá 
60% GDP. 

- Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 50%. 

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm. 

- Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1 - 1,5%/năm. 

2. Về xã hội 

- Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,7 

- Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối 
thiểu 68 năm. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. 

- Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống 
dưới 20%. 

3. Về môi trường 

- Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%. 

- Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông 
đạt trên 70%. 

- Giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính 
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- 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường. 

- Tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5% diện tích tự nhiên 
vùng biển quốc gia. 

Phần thứ ba 
Những nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 

 

Câu 10: Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025? 

Trả lời:  

Bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ 
mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phấn đấu tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016 - 2020, đến năm 2025 là nước đang 
phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình 
thấp. Nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện các 
giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế. 
Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá 
nhân. Từng bước xây dựng 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. Bảo 
đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường và 
ứng phó hiệu quả 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 hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Chủ 
động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của 
Việt Nam trên trường quốc tế. 

Câu 11: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong 5 năm 2016 - 
2020? 

Trả lời: 

- Kinh tế tăng trưởng từng bước vững chắc và ngày càng được cải thiện, quy 
mô kinh tế ngày càng mở rộng, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. 

- Giá cả hàng hóa tương đối ổn định, lạm phát hằng năm được kiểm soát thấp 
hơn mục tiêu đề ra. 

- Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thị trường ngoại hối và tỷ giá đi vào 
ổn định, lãi suất giảm dần. 

- Cơ cấu thu chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, các 
nhiệm vụ chi được thực hiện theo hướng tăng dần tỷ lệ chi đầu tư phát triển, giảm 
dần chi thường xuyên, bảo đảm các mục tiêu về bội chi và nợ công. 

- Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng lên, vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài tăng mạnh, đạt mức kỷ lục và hiệu quả sử dụng dần được nâng cao. 
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- Cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa được cải thiện rõ rệt, chuyển từ thâm hụt 
sang thặng dư, cơ cấu xuất, nhập khẩu chuyển dịch tích cực, bền vững hơn. 

- Thương mại trong nước tăng trưởng nhanh, kết cấu hạ tầng thương mại phát 
triển nhanh chóng, nhất là các hình thức bán lẻ hiện đại. 

Câu 12: Kết quả thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí trong 5 năm 2016 - 2020? 

Trả lời: 

- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước tiếp tục được kiện toàn phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm cấp trung gian; tinh 
giản biên chế được đẩy mạnh và đạt kết quả bước đầu (Tính đến ngày 31/12/2019, 
đã giảm được 539.926 người). 

- Phương thức hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục được đổi 
mới. Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực. Đã tập trung triển khai các giải 
pháp trọng tâm xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và đạt được 
những kết quả bước đầu. Tăng cường họp, làm việc trực tuyến, xử lý hồ sơ công việc 
trên môi trường điện tử, đặc biệt trong năm 2020, khi xảy ra đại dịch Covid-19. 

- Hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành được tăng cường và đạt 
kết quả tích cực. Chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng dần được hoàn 
thiện. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có bước tiến mạnh. Công tác 
tiếp dân ngày càng được quan tâm. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn 
đọng, phức tạp đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và đạt kết quả tích cực. 

 
Phần thứ tư 

Những nội dung cơ bản trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng 

Câu 13: Những ưu điểm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 
như thế nào? 

Trả lời: 

Nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt chú 
trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, 
nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Kết hợp chặt chẽ, 
hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng được 
tập trung đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường. Đề cao trách nhiệm 
của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp; phát huy dân 
chủ; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Nhiều vấn đề khó, phức 
tạp đặt ra và thực hiện từ nhiều năm trước nhưng hiệu quả thấp, đến nay đã đạt được 
kết quả quan trọng. 
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- Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng; bản lĩnh chính 
trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. 

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực. 

- Đấu tranh 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” trong nội bộ được thực hiện 
quyết liệt, có chuyển biến rõ nét. 

- Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt 
kết quả quan trọng, rõ nét. 

- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được 
quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực. 

- Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng 
tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, 
đạt kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, pháp luật Nhà 
nước được đề cao. 

Câu 14: Nguyên nhân của ưu điểm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 
Đại hội XII như thế nào? 

Trả lời: 

Nguyên nhân đạt được những kết quả trong công tác xây dựng Đảng nhiệm 
kỳ Đại hội XII là: 

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Trung ương và tổ chức thực 
hiện nghiêm túc, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng; giải quyết kịp thời, có kết 
quả nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp nảy sinh trong thực tiễn; kiên quyết khắc phục 
hạn chế, khuyết điểm; kế thừa những kinh nghiệm hay, bài học quý và phát huy có 
hiệu quả những thành tựu xây dựng Đảng của 35 năm đổi mới. 

- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức 
đảng đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. 

- Đa số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nhận thức 
sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tăng cường công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. 

- Phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

- Các cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước đã chủ động, tích cực tham 
mưu, hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong thực tiễn. 

Câu 15. Ba nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại 
hội XIII được nêu trong Báo cáo là gì? 
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Trả lời: 

Ba nhiệm vụ trọng tâm là: 

Một là, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương. 

Hai là, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; 
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu 
các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Ba là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao 
chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

                                                         ------ 
 
 
 
 
 




