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- Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII ĐCS Việt Nam
- Báo cáo của BCHTƯ Đảng khóa XI 
về các văn kiện Đại hội XII của Đảng
- Báo cáo chính trị của BCHTW Đảng 
khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2011-2015 và phương hướng 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm năm 2016-2020…
- Nghị quyết Đại hội lần thứ XII
- Diễn văn bế mạc Đại hội XII



1- Chủ đề Đại hội XII

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh 

toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ 

công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại. 



2 - Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI 

(2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016)

* Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện NQ Đại hội XI (2011-2015)

- Những thành quả quan trọng 

+ Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực 

được nâng lên; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, 

tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức hợp lý…

+ Chính trị - xã hội ổn định

+ Quốc phòng, an ninh được tăng cường

+ Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội có bước 

phát triển

+ Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu 

quả…



- Hạn chế, yếu kém

+ Đổi mới chưa đồng bộ, toàn diện, mục tiêu đến 2020 không đạt được, 

kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc, nợ công tăng nhanh; tăng 

trưởng kinh tế thấp, không đạt được mục tiêu đề ra; năng suất, chất 

lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp.

+ Một số công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước Pháp quyền, các 

tổ chức chính trị - xã hội chuyển biến chậm

+ Nhiều yếu kém trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công 

nghệ, y tế, văn hóa…chậm được khắc phục

+ Sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ 

cán bộ đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi…



* Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016)

- Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử

+ Đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình 

trạng kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung 

bình, kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa từng bước hình thành, phát triển

+ Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh tăng cường

+ Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước, đời sống nhân 

dân có nhiều thay đổi. Sức mạnh mọi mặt của đất nước được nâng lên.

+ Công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và HTCT được đẩy mạnh

+ Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ và chế độ XHCN. Vị thế, uy tín được nâng cao.



+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế
1986-1990 tăng trưởng GDP bình quân hằng năm tăng 4,4%
1991-1995, GDP bình quân tăng 8,2%/năm
1996-2000, GDP bình quân đạt 7,6%/năm (khủng hoảng TC khu vực)
2001-2005, GDP bình quân đạt 7,34%/năm 
2006-2010, GDP bình quân đạt 6,32%/năm (suy giảm kinh tế toàn cầu)
2011-2015, GDP bình quân đạt 5,9%/năm 



+ GDP bình quân đầu người

Năm 1992, GDP bình quân đầu người là 140 USD

Năm 2003, GDP bình quân đầu người là 471 USD

Năm 2009, GDP bình quân đầu người vượt ngưỡng 1000 USD bước 

vào nhóm nước có thu nhập trung bình

Năm 2015, GDP bình quân đầu người là 2.109 USD

Năm 2017, GDP bình quân đầu người đạt 2.385 USD

Chỉ tiêu đến 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD

+ Quy mô nền kinh tế 

Năm 2012, quy mô nền kinh tế đạt 153,3 tỷ USD

Năm 2015, quy mô nền kinh tế đạt 204 tỷ USD

Năm 2017, quy mô nền kinh tế đạt 220 tỷ USD













3 kết luận quan trọng

(1) Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta 

tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; 

(2) Những thành tựu đó khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là 

đúng đắn, sáng tạo; 

(3) Những thành tựu đó 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 lịch sử.



Hạn chế, khuyết điểm

+ Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận còn nhiều bất cập. Lý 

luận về CNXH và con đường đi lên CNXH còn một số vấn đề cần tổng 

kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tiếp tục làm rõ.

+ Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng. 10 

năm gần đây kinh tế vĩ mô thiếu ổn định, tốc độ suy giảm, phục hồi 

chậm, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp

+ Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường

+ Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh; còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định

+ Năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm 

nhiệm vụ  



Điện đạm Ninh Bình Sơ xợi Đình Vũ

Dự án Ethanol  Sự cố môi trường



3- Đại hội xác định “bốn trụ cột” phát triển đất nước trong thời 

kỳ mới

- Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; 

- Xây dựng Đảng là then chốt; 

- Xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; 

- Tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. 



4- Chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền 

kinh tế; đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức; 

hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát 

triển chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ KH - CN, 

đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…



- Tập trung xây dựng nền công nghiệp và thương hiệu CN quốc gia. 

- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM; 

XD nền NN theo hướng SX hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao…

Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri 

thức và công nghệ cao

Phát triển mạnh kinh tế biển, Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng 

vùng, đồng thời ưu tiên phát triển các vùng kinh tế động lực



Kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận 

hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của KTTT, đồng thời bảo đảm 

định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất 

nước. Đó là nền KTTT hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của 

Nhà nước pháp quyền XHCN, do ĐCS Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục 

tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; có QHSX 

tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của LLSX; có nhiều hình thức 

sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò 

chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; 

các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh 

tranh theo pháp luật…



5- Chủ trương phát triển các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường

Giáo dục là quốc sách hàng đầu. 

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD,ĐT theo 

hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

- Chuyển mạnh từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện 

năng lực và phẩm chất người học: yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng 

bào, sống tốt và làm việc hiệu quả.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ 

thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

- Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở GD,ĐT. Đổi mới căn bản công tác quản 

lý GD,ĐT. Phát triển đội ngũ nhà giáo và CB quản lý GD… Phấn đấu 

đến năm 2030, nền GD Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.



Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, làm cho khoa học, công 

nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để 

phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ 

môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 



Về xây dựng, phát triển văn hoá, con người: xây dựng nền văn hoá và 

con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, 

thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; xây dựng 

văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; xây 

dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.



Xây dựng con người Việt Nam đẹp về nhân cách, đạo đức, tâm hồn; cao 

về trí tuệ, năng lực, kỹ năng, sáng tạo; khỏe về thể chất; nâng cao trách 

nhiệm XH, nghĩa vụ công dân, ý thức tôn trọng, tuân thủ PL; phát huy 

tốt vai trò chủ thể sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo về Tổ quốc.

Về quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội

Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó BĐKH



6- Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ 

vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động 

đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

7- Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân 

chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa



8- Chủ trương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

9- Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII

Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, 

nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí, quan liêu.



Ba là, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức 

cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá 

chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, chú trọng 

CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại 

ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Bốn là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi 

trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào 

chiều sâu các quan hệ đối ngoại; thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế, 

tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.



Năm là, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo 

của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết 

tốt những vấn đề bức thiết; tăng cưòng quản lý phát triển xã hội, bảo 

đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao 

phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáu là, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống 

xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí 

tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.
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