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NGHỊ QUYẾT  
về nhiệm vụ, giải pháp cliii yếu (hực hiện Kề hoạch 

phát triên kinh te -  X Û  hội vù I)ự toán ngân sách nhà mrcVc nảm 2021

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chinh phủ ngày 19 thủng 6 năm 2015;
Căn cử các Nghị quyết của Quốc hội: số ¡24/2020/QUI4 ngày II tháng II 

năm 2020 vể Ke hoạch phát tr iền kinh ÍC - xã hội năm 202 ỉ  ỉ số  Ị 28/2020/QHI4 
ngày 12 thủng ỉ ì năm 2020 về Dự toán ngàn sách nhà nước năm 2021.

QUYÉT NGHỊ:

Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác 
động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và thicn tai, bào lù, nhưng 
nhờ sự vào cuộc tích cực với quyết tâm cao của cả hệ thổng chinh trị, sự chi đạo, 
điêu hành quyêi liệt, kịp thời, hiệu quả cùa Chỉnh phủ, Thù tướng Chinh phủ vả 
sự nỗ lực cùa các câp, các ngành, người dàn và doanh nghiệp dưới sự lành đạo 
cũa Dâng, đât nước ta đà đạt được những kêt quà ân tượng, toàn diện trên các lĩnh 
vực, thực hiện thảnh công “mục ticu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa 
phục hói và phát triên kinh tê - xã hội, bảo đảm an sinh xà hội vả đời sổng, sức 
khóc cùa nhân dàn; tăng trưởng kinh tố đạt 2,91%. là một trong sổ ít nền kinh tc 
cỏ mức tăng trường dương trên thê giới vả khu vực, trong khi giữ vửng ổn định 
kinh tc vĩ mô, kiêm soát lạm phát, bảo đảm các cân đòi lớn của nên kinh tế. Quốc 
phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xâ hội được bảo đảm; vị the, uy 
tin cùa nước ta trên trường quôc tế tiêp tục dược nâng lên. Niêm tin của Nhân dân 
vào Dáng, Nhà nước dược cùng cô, tạo không khí phấn khởi trong toàn xâ hội. 
Năm 2020 được xcm là năm thảnh công hơn năm 2019 và lả năm thành còng nhái 
trong 5 năm qua với nhửng kct quả, thành tích dặo biệi gộp phản tô đậm thảnh 
tựu cùa cà nhiệm kỳ 2016-2020.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, lả nảm tổ chức Đại hội toàn quốc 
lan thứ XUI của Dâng, bầu cử Quòc hội khóa XV, bâu cử Hội đông nhân dân các 
cấp và là năm dâu tiên thực hiện Chiến lược phát triền kinh tể - xă hội Ị 0 năm 
2021-2030, Kè hoạch phát trièn kinh tê - xã hội 5 nãm 2021-2025 và các kc hoạch 
5 năm trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Dàng, Ọuổc hội. Dự báo linh hình 
ihê giới, khu vực tièp lục dien biên phức tạp, khỏ lường, cạnh tranh chiên lược giửa 
một số quốc gia, đổi tác trên thố giới và trong khu vực tiếp tục diển ra gay găt. Đại 
dịch Covid-19 chưa thỏ sớm kêt thúc, lác động tiêu cực có thỏ kéo dài, ảnh hưởng 
dèn nhiêu ngành, lĩnh vực. nhất ià dòi với dâu tư. thưcmg mại. dịch vụ, du lịch, vận
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tải hàng không. Ờ trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi và được kế thừa 
những thành tựu quan ưọng của 35 năm dôi mới, tác dộng của dịch bệnh, biến đổi 
khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn ticp tục dicn biên phức tạp; yêu cầu cho 
dầu tư phát triển, phòng, chổng thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với bicn đổi khi hậu, 
bảo đàm an sinh xà hội vả cùng cố quốc phòng, an ninh rai lem trong khi nguồn lực 
còn hạn chê. Các xu hướng mới ve dịch chuyển đẩu tư, thương mại, chuyển đồi sổ, 
củng với sự thay đôi nhanh chỏng của các mô hình kinh doanh, phương thức sản 
xuất, tiêu dũng, giao tiếp xã hôi, khoa học cóng nghệ... vừa lả thời ca, vừa là thách 
thức, đòi hỏi chúng ta tuyột đối không chủ quan, tiếp tục đồi mới tư duy phát triển, 
hành động quyêt liệt, hiệu quả hơn, biên thách ihức thành cơ hội, nồ lực phấn đầu 
với quyết tâm cao thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2021, cùng cổ niềm tin của người dân, doanh nghiệp. tạo nền tảng vừng chẳc 
đẻ đắt nước phát triển nhanh và bén vừng trong thời gian tới theo các Nghị quyết 
cùa Đảng, Ọuôc hội.

I. PHƯƠNG CHÂM  HÀNH ĐỘNG VÀ TRỌ N G  TẰM  CHÍ DẠO ĐIỀU IIÀMI 
CỦA CHỈNH PHỦ

Kc thừa những kct (Ịuả quan trọng, toàn diện đã đạt được, phát huy tinh 
thẩn đoàn kết, chung sức đồng lòng cùa cả hệ thống chỉnh trị, với niềm tin, khật 
vọng vươn lên mạnh mổ, quyểt tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt 
thời cơ, nồ lực phân đâu hoàn thảnh vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, chi tiêu 
Ke họạch phát triền kinh te - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, 
tạo nôn lảng vừng chẳc cho việc thực hiện thẳng lợi Kê hoạch phát triển kinh te - 
xà hội 05 năm giai đoạn 2021-2025, Chinh phủ xác dịnh phương châm hành động 
cùa năm 2021 là “Đoàn két, kỳ cương, đồi mới, sáng tạo, khát vọng pliái triền ” 
với 08 ưọng tâm chi đạo điều hành như sau:

1. Chuẩn bị chu đáo, kỷ lưỡng dc phục vụ tổ chức thành công Dại hội dại biều 
toàn quôc lán thứ XIII của Đảng, bảu cử Ọuòc hội khoá XV và báu cử Hội dòng 
nhân dân các cap nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết liệt hành động, có chương irình, kẻ 
hoạch cụ thê thực hiện hiệu quà các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch 
phát tricn kinh tê - xâ hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Chiên lược phát triển kinh 
te - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 -2030 ngay trong nảra đầu của nhiệm kỳ.

2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoụt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, 
chống dịch bệnh, bão vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xà 
hội trong trạng thái bình thường mới. Phối hợp chặt chỗ, đồng bộ, hiệu quả các chính 
sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác đê kích thích tổng cầu phù hợp, tháo gờ 
khỏ khản cho sân xuất, kinlì doanh, thúc đẩy lảng trưởng; đong thời giừ vũng ổn 
định kinh tê vĩ mô. kiểm soát lạm phát, bảo dảm các cân đòi lởn. Đảy mạnh cơ câu 
lại nền kinh tè găn với dôi mới mô hinh tâng trường. Theo dỏi sát diễn bicn tình hỉnh 
trong nước và quốc tế, kịp Ưìời dự báo và cỉiuân bị phương án, kịch bản, biện pháp, 
dõi sách ứng phó hiệu quả với nhừĩig biến dộng, vân đê mới phát sinh.

3. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thỏ chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện dại, lìội nhập; giải quyết tốt moi 
quan hệ giừa Nhà nước, thị trường và xâ hội, giừa tảng trường kinh tế vả phát 
triển văn hoá, thực hiện tiên bộ, công băng xă hội và bào vộ môi trường. Huy 
dộng, sử dụng các nguồn lực theo cơ che thị trường. Nâng cao kv cương, hiệu quả
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trong xây dựng, hoàn thiện hộ thống pháp luật gắn với thực thi nghiêm pháp luật. 
Dổi mới quàn trị quốc gia theo hướng hiện dại. Xây dựng bộ máy Nhà nước pháp 
quyền xã hội chũ nghĩa tinh gọn, hiệu lực, hiệu quá. Nâng cao hiệu quà công lác 
phòng, chống tham nhũng, lâng phí vả giãi quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chinh, trọng tàm là cãi cách thủ tục 
hành chinh, bào đâm hiệu quả, thực chai gán với dây mạnh thực hiện chuyền đỏi 
số quồc gia, cung cấp các dịch vụ công cho ngưài dân, doanh nghiệp, tạo môi 
trường kinh doanh thông thoảng, thuận lợi hơn, thu hút mạnh mẽ đâu tư, thúc đây 
doanh nghiệp khởi nghiệp, dôi mới sáng tạo.

5. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, trí tuệ con người Việt Nam; khơi dậy 
khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự cưừng, niềm tự hào dân tộc. Đổi mới căn 
bản, toàn diện và nâng cao chat lượng giáo dục, đào tạo; chú trọng phát iriổn nhân 
lực chất lượng cao; đâỵ mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài. Phát triẻn mạnh mẽ 
khọa học công nghệ, đỏi mới sáng tạo và chuyên đôi số đệ lạo bứt phả về nảng 
suất, chất lượng, hiệu quà và sức cạnh tranh của nền kinh tc. Thúc dẩy ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ; làm chú một sổ công nghệ mới, công nghệ có tính chiến 
lược. Chú trọng bảo đảm an sinh xă hội và cải thiện dời sông nhân dân. Tảng 
cưởng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi irường, phòng, chổng thiên tai, dịch bệnh 
và thỉch ứng với biến đổi khí hậu.

6. Tiếp lục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, 
hiện đại. đặc biột là về giao thông» năng lượng, dò thị lớn, ứng phó với biên đôi 
khi hậu; plìát triển mạnh, đông bộ hạ tâng sò, tạo nền tâng phát triển kinh tè số, xã 
hội sổ. Dày nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm 
quôc gia, các dự ản liên két vùng, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ 
chứa nước; tăng cường, nâng cao hiệu quả liên kêt vùng, phát huy vai trò của các 
vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

7. Cúng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt dộng dổi ngoại và hội 
nhập quôc tc; giữ vừng độc lập, chù quyền, toàn vẹn lành thô và môi trường hòa 
bình, òn định cho phát triền nhanh, bên vững; nâng cao vị thê, uy tín cúa nước ta 
trên trường quốc tê.

8. Làm tổt công lác thông tin, truyền thông, kịp thời phân ảnh, lan tỏa các 
nhân tổ tích cực, góp phần củnc cố niêm tin, tạo đỏng thuận trong toàn xã hội. 
Nâng cao hiệu quà công tác phoi hợp giữa các cơ quan trong hộ thông chính trị, 
phát huy sức mạnh của khôi dại dọản kêt tọàn dân tộc, góp phản thực hiện thăng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHẢP CHỦ YÊU
I . Triển khai hiệu quà các nlìiệm vu phục vụ tổ chức Dại hội Dàng, hầu 

cử  Quốc hội vì» llộ i (lồng nhân dân cốc cấp; chuẩn bị, bun hành và triển khai 
ngay các chương trình hành động thụrc hiện Nghị quyét của Dâng, Quốc hội

a) Triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu qụả chương trình, kế hoạch còng tặc 
phục vụ tổ chức Dại hội dại biêu toàn quôc làn thử XIII của Dáng, bâu cử Ọuôc 
hội khoá XV và bầu cử Hội đỏng nhân dân các câp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

b) Xây dựng, ban hành ngay cốc chượng trinh hành dộng, kế hoạch công 
lác dề to chuc triển khai thực hiện Nghị quyct Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử
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XIII và các kết luận, nghị quyết của Đàng, Quổc hội.
c) Xây dựng, triển khai quyết liệt, hiệu quã mộl số nhiệm vụ, £Ìãi pháp đột 

phá chiến lược, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp irọng tâm của kc hoạch phát 
triẽn kinh tẻ - xã hội 5 năm 2021-2025, các kê hoạch 5 năm trcn các lĩnh vực, 
ưong đó có cơ cẩu lại nền kinh lẻ, tài chinh, đẩu tư công.

2. Tiép tục thực hiện lỉnh hoạt, hiệu quả “ mục tiêu kép” vừa phòng, 
chong đụi dịch Covỉd-19, vừa phục hồi và phát tricn kinli tế - xà hội trong 
trạng (hái bình thiràmg mới

a) Tăng cường lãnh đạo. chi dạo, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, 
chỏng dịch, tuyệt đỏi không chủ quan trước dịch bệnh; tiếp tục cúng cố trạng thái 
bình thường mới. Kiêm soát phù hợp người nhập cảnh, ngăn chặn hiệu quà nguồn 
bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Xem xét mở lại các đường bay thương mại quoc tê 
khi điệu kiện cho phcp, bảo đảm phù hợp với yêu câu phòng, chông dịch Covid- 
19. Dây nhanh việc nghiên cứu, hợp tác quôc tè trong phát triền vắc-xin và có 
giải pháp để người dản ticp cận vắc-xin phòng dịch Covid-19 sớm nhất.

b) Chủ động bo iri nguồn lực và triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời 
(trong đỏ cỏ các giải pháp tín dụng, tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phi, lệ 
phí...) đê tháo gờ khó khăn, hỗ irợ doanh nghiệp, người dân, người lao dụng bị mất 
việc, thiếu việc lảm, giảm sâu thu nhập do đại dịch Covid-19 và khỏi phục sàn xuất, 
kinh doanh, nhát là trong các ngành công, nghiệp. dịch vụ, du lịch, hàng không...

3. Tiếp lục hoàn thiện thể chc kinh tế thị trường định hướng xã hội chù 
nghĩa, tạo thuận lợi cho phục hồi vù thúc dẩy tàng trưởng nhanh, bền vùng 
trên cơ sờ  giữ vừng ổn (lịnh kinh tế vĩ mô, kiêm soát lạm phát, hào đàm các 
cân đối lổm; nâng cao khà nâng thích ứng và sức chong chịu cùa nền kinh tc

a) Triển khai nghiêm túc, hiệu cỊUẩ Kết luận sổ 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 
năm 2020 của Bộ Chinh trị vê tòng kêi việc thực hiện Nghị quyểt sò 48-NQ/TW  
cũa Bộ Chinh trị khóa IX vê chiến lược xầỵ dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật Việt Nam đên năm 2010, định hướng đên nãm 2020. Tảng cường kỷ cương, 
nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thông pháp luật găn với 
thực thi nghiêm pháp luật. Kiêm soảt chặt cho việc ban hành các vản bàn quy 
phạm pháp luật, nhất là các văn bản có quy dịnh liên quan đen điểu kiện dầu tư, 
kinh doanh, thủ tục hảnh chinh, ché độ báo cáo, kiềm tra chuyên ngành, tiêu 
chuân, quy chuẩn. Kịp thời ban hành các văn bàn quy định chi tiết thi hành Luật 
mới ban hành, bào dâm chát lượng vả giâm thiêu sô lượng văn bản ban hành.

b) Rà soát sửa dồi, bổ sung quy định pháp luật, các cơ chế, chính sách, nhất là 
trong lĩnh vực ngàn sách nhà nước, thuế, dat đai. tài nguyên, môi trường, đầu tư, xây 
dựng, thương mại, quản lý Uìị trường... dê bào đảm tính thống nhất của hệ thông 
pháp luật, giải phóng các nguôn lực cho phát tricn, lạo môi trường đáu tư, kinh 
doanh thông thoáng, thuận lợi. Dây mạnh phát tricn các thị trường tải chỉnh, chửng 
khoán, bào hiểm; táng cường quàn lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Phát tricn 
thị trường lao động theo hướng minh bạch, cạnh tranh và hội nhập, đa dạng các hình 
thức két nôi cung - cầu lao dộng, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguỏn nhân lực.

c) Tập trung hoàn thiện quy định pháp luật, đẩy nhanh tiến độ thực hiện ca  
chè tự chủ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
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công lập. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước, các dịnh mức kinh tẻ - kỳ thuật dê làm cơ sở cho việc xác định giá dịch vụ 
sự nghiệp công.

d) Điều hành chinh sách tiền tộ chủ động, linh hoạt, bão đàm an toàn hệ 
thống; phổi hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chinh sách khác nhảm tháo 
gở khỏ khăn cho sản xuất kinh doanh, liỏ trợ phục hói tăng trường phù hợp với 
mục ticu kiêm soát lạm phát, òn định kinh tố vĩ mô. Diêu hành tăng trưởng tin 
dụng hợp lý gẮn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực ưu 
tiên; phát huy hiệu quà tín dụng chỉnh sách; trien khai các giải pháp hồ trợ khắc 
phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; kicm soát chặt chê tín dụng đòi với các lĩnh vực 
ticm ẩn rủi ro. Phát trien da dạng sản phẩm tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chc 
tín dụng đcn và cho vay nặng lãi.

d) Dẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước và tăng cường ký luật, kỳ 
cương tài chính - ngân sách, chống thất Ü1U, chuyển giá, trốn lậu thuế, giâm tỷ lộ 
nợ đọng thuế. Miện dại hóa hệ thông thuế, hài quan, kho bạc nhà nước, mờ rộng 
triển khai hỏa đơn điện tử. Ưu tiên dành nguồn lực cho dầu tư phát triển; triệt dé 
tiết kiệm các khoản chi chưa thật cần thiết, nhất là chi thường xuyên, giảm tòi đa 
kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước. Rồ soát, tô chức sáp xếp lại, dôi 
mới cơ chế hoạt động cún các quỳ tài chính nhà nước ngoải ngân sách. Tiêp tục 
thực hiện cơ chê tài chinh đặc thù đôi với mộl sổ cơ quan, đom vị hành chính nhà 
nước cho tới khi thực hiộn cải cách tiên ỉưcmg theo Nghị quvết số 27-NQ/TW 
ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chàp hành Trung ương. Nâng cao hiệu quả 
quản lý, sử dụng nợ công, không đẻ ảnh hường dên xêp hạng tin nhiệm quòc gia.

c) Công khai, minh bạch trong điều hành đổi với giá điện, xăng dầu cùng 
như các hàng hỏa, dịch vụ quan trợng, thiết yếu khác cỏ ảnh hường đen sản xuất 
kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Bảo đâm cân đổi cung cẩu hảng hóa thiêt 
yếu, ôn định giá cả thị trường, nhât là trong dịp Lc, Tốt. Tăng cường thanh tra, 
kiêm tra, xử lý nghicm hành vi tăng giá bát hợp lý, đầu cơ găm hàng, thao túng 
thị trường và hàng giả; có các giải pháp dong bộ, kịp ihời dê đau tranh phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, không đê ảnh hường tới 
thương mại quôc gia, bào vệ phù hợp sản xuât và tiêu dùng trong nước.

g) Thúc đẩy m ở rộng, đa dạng hỏa thị trường xuất, nhệp khẩu, không đẻ 
phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Tăng cường xúc tiền thương mai găn với 
dầy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam. Chủ động giải quyct hài hòa 
quan hệ thương mại với các dôi tác lớn. I lỏ trợ doanh nghiệp két nôi qua các nền 
tảng số, xuất khẩu qua các nền tảng thương mại diện tử lớn. Triền khai hiệu quả 
các Hiệp định thương mại tự do (FTA) dà ký kết; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, 
đặc biột doanh nghiệp vừa và nhỏ đỏ khai thác vồ tận dụng các ưu đài; tiêp tục 
đàm phán, ký kêt các FTA với các đôi tác. Tăng cường các biện pháp phòng vệ, 
xây dựng và vận hành hiệu quà Hộ thông cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại 
phù hợp vởi các cam kết quôc tẻ đỏ bào vệ sản xuất trong nước và hồ trợ doanh 
nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài.

h) Chú trọng phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông vả kích 
thích ticu dùng hàng Việt Nam. Nâng cao tính kẽt nội giừa sàn xuât với thị trường 
theo chuồi cung ửng; phát triển hộ thống phân phối thòng qua các Đe án phát
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triển thị trường trong nước gẳn với Cuộc vận dộng “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”. Phát triển da dọng, phù hợp các loại hình kết cấu họ tầng 
thương mại, kct hợp hài hòa giữa hạ tầng thương mại truyền thống và hạ tầng 
ihựơng mại hiện đại. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện thô chẽ và tạo thuận lợi phát 
tricn mạnh thương mại diện tứ, tàng cường quản lý thương mại điện tử xuyên 
biên giới; kịp ihời phát hiện vả xử lý nghiêm các vi phạm trong hoại động kinh 
doanh thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử.

4. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh te gan vói chuyến đổi mô hình tâng 
trưửng, nâng cao nãng suất, chấl Itrựng, hiệu quà, tính lự  chủ và sức cạnh 
tranh của nền kinh le dựa Ircn nen tàng khoa học công nghệ, đối mới sáng lạo

a) Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành còng nghiệp thẹo hướng tảng tỳ 
trọng các ngành chế bien, che tạo và giảm tỷ trọng gia công, lẳp ráp; lập trung 
phát triển một sô ngành công nghiệp mùi nhọn, còng nghệ mởi, cõng nghiệp công 
nghệ cao, còng nghiệp hồ trợ... Tập trung phát tộên mạnh cóng nghiệp chẻ biến, 
che tạo găn với công nghệ thỏng minh, chuỵển đổi số để nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thúc đây tiến dộ các dự án công nghiệp lớn, 
cỏ tác động lan toả.

b) Cơ cau lại ngành nông nghiệp phù hợp với từng vùng miền gản với phát 
trièn kinh tỏ nỏn£ thôn và bào đảm đời sông của nông dân, người làm nông nghiệp; 
thúc dây phát triển sản xuất nông nghiệp quy mỏ lớn theo nhu cầu thị trường, nâng 
cao giá trị gia tăng và phát triển bèn vững, ứng dụng công nghệ cao, gẩn với bảo 
quản, che biển vả tiêu ihụ theo chuổi giá trị. Khuyến khích phát triển nông nghiệp 
xanh, sạch, nòng nghiệp sinh thái, nông nghiệp hừu cơ, nông nghiệp còng nghệ 
cao, thông minh, thích ứng với biến dôi khí hậu. Chuvcn dổi cơ cau cây trồng, vật 
nuôi phù hợp, bào đãni hiệu quà và an ninh lương thực vừng chẳc; đay mạnh tái 
đàn lợn, mở rộng chăn nuôi áp dụng quy trình thực lìànlì nông nghiệp tổt VielGAP. 
bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, thản thiện với mòi irưcmg. Theo dõi 
chặt chẽ diễn biên dịch bệnh, thiện tai dê chủ dộng cỏ các biện pháp phòng, chống 
hiệu quả, giảm ihiêu thiệt hại. Dây mạnh khoanh nuôi tái sinh và irộng rừng mới, 
ưụ tiên tròng rừng gồ lớn; nâng cao hiệu quả và tãng trường kinh tê lâm nghiệp. 
Đâu tư hạ láng thủy sán, da dạng hóa đôi tượng và phương thức nuôi tròng thủy 
sản; đẩy mạnh nuôi biên, khai thúc thủy sàn xa bợ gận liên với bảo vệ vả phát triển 
nguồn lợi thủy sản theo quy định và thông lệ quổc te. Xây (lựng chưomg trinh mục 
tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới giai doạn 2021-2025 và tricn khai thực hiện 
đòng bộ, hiệu quà sau khi đirợc càp cỏ thỳnỉ quyền phê duyệt.

c) Tiếp tục cơ cấu lại lĩnh vực dịch vụ vận lài theo hướng lảng thị phần các 
phương thức vận tải đường thủy nội địa và dường sát; chú irọng phát triển vận tải 
dạ phưcmg thức; nâng cao năng lực và giảm chi phi dịch vụ logistics. Triên khại 
đồng bộ, linh hoạt các chính sách kich cau, phục lìồi du lịch nội địa; nâng cao chất 
lượng dịch vụ, phát tnên hệ sinh thái du lịch thộng minh. Phát triên thị trường thông 
tin và truyền thông bền vững; tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ so.

d) Tổ chức xây dựng kế hoạch dầu tư công trung hạn theo hướng nâng cao 
chẩt lượng, hiệu quả, tập trung nguôn lục thúc đây quá trinh cơ cấu lại nền kinh 
tế, đỏi mới mô hình tảng trưởng. Tập tmng hoàn thành và nậng cao chất lượng 
công tác chuản bị đâu tư, dặc biệl các dự án quy mô lớn. Ọuyết liệt thực hiện các
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giải pháp về đẩy mạnh giải ngân, gấn với nâng cao hiộu quả quản lý. sử dụng vốn 
đầu tư công ngay từ đẩu năm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gẳn trách nhiệm 
của người dứng dâu cơ quan, đơn vị với kết quà giãi ngân; kiên quyết cắt giảm, 
điều chuycn vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, ngành, địa phương 
và các dự án chậm giãi ngân sang các bộ, ngành, địa phương và các dự án có khả 
năng giải ngân tốt hơn.

d) Tiếp tục chi đạo cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, dặc biột là các tổ chức 
tỉn dụng ^êu kém; cúng cố, chấn chinh hộ thông quỷ tín dụng nhản dân; tări£ 
cường kicm soát chất lượng tin dụng, hạn che nợ xấu phát sinh, nhất lả trong boi 
cành diễn bien phức tạp cúa dịch Covid-19. Tăng cường thanh tra. giáni sát hoạt 
dụng cùa tô chức tin dụng, đặc biệt là dòi với các lĩnh vực tiềm ân rủi ro cao.

c) Tiếp tục rả soát, thu hẹp phủ hợp các ngành, lĩnh vực kinh doanh mà 
Nhà nước năm giữ 100% vòn. Hoàn thiện cơ chế, chính sảch, thúc đẩy sẳp xép, 
cỏ phân hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phẩn hóa đơn vị sự 
nghiệp công lập dũ diêu kiện. Xây dựng và áp dụng khung quàn trị doanh nghiệp 
phù hợp với chuân mực quỏc tỏ tại các tập doận, tỏng công ly, doanh nghiệp nhà 
nước. Chàp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương về quản lý, sử dụng vổn, tải sản nhà 
nước tại doanh nghiệp, bào đảm công khai, minh bạch. Nâng cao hiệu quà phối 
hợp giừa Uy ban Quản lý vỏn nhả nước tại doanh nghiệp với các bộ, ngành, cơ 
quan liên quan. Tập trung xử lý dứt điỏm các dự án thua lồ, kcm hiệu quà, nhát là 
các dự án ngành công thương.

g) Thúc đầy chuyển dổi sổ toàn diện, xây dựng và hoàn thiện khung khổ 
pháp lý cho các loại hinh kinh doanh mới, kinh tè sò, cung câp dịch vụ còng. Ban 
hành chính sách thử nghiệm (Sandbox) các sản phâni, giải pháp, dịch vụ, mò lìinh 
kinh doanh, công nghệ mới, như: kinh tc chia sẻ, kinh tê ban đêm, đô thị thông 
minh,... đáp ứng kịp thời yêu câu phát triển của ncn kinh tế. Đây nhanh và triền 
khai toàn diện chương trinh hồ irợ chuycn đôi sô cho doanh nghiệp Việt Nam, 
trong đó chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xây dựng hạ táng kinh tê sò, xã hội 
sổ, hạ tâng kết nòi thông minh, phát tricn tri tuệ nhản tạo, internet vạn vật. Từng 
bước hình thành hạ tâng mạng Uìông tin di động 5G. Tăng cường sử dụng chung 
cơ sờ hạ tang công nghệ số và truyền thông, nen tảng dùng chung.

Đầy nhanh tiền dộ xây dựng Chinh phù điện tử hướng tới Chính phủ số, 
nén kinh tổ số và xà hội sổ gắn với hoãn thiện thể chế, tái cấu trúc quy trình 
nghiệp vụ, bảo dảm an toàn thông tin. an ninh mạng. Phát triền, hoàn thiện các hộ 
thòng thỏnị» tin, các cơ sờ dừ liệu nên tảng, còt lõi của Chinh phú điện tử; đáy 
mạnh két noi, tích hợp, chia sẻ dừ liệu. Tảng cường sử dụng văn bận điện tử, chừ 
ký sỏ, xử lý công việc trên mỏi trường mụng và họp irực tuyên; triển khai các chè 
dộ báo cảo, chi tiêu kinh tế - xã hội trôn I lệ thông thông tin báo cáo quổc gia, kêt 
nổi với Trung tâm thông tin chi đạo, diêu hành cùa Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phú. Tièp tục tái câu trúc quy trình đê tích hợp, cung câp các dịch vụ công trực 
tuyển mức độ 3, 4 và đây mạnh lích hợp dịch vụ thanh toán ưcn Còng Dịch vụ 
công quổc gia. Khẩn trương triển khai việc kổt noi chia sè dừ liệu hành chinh 
giừa các cơ quan quàn lý nhà nước dê hinh thành hệ thông thông tin thống kê 
quốc gia phục vụ quản lý, diều hành các cap.

h) Phát triền mạnh và nâng cao hiệu quà kinh tế tập thẻ, nòng cốt là hợp lác
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xà. Lựa chọn, nhản rộng các mò hinh hop tác xà điền hình, có quy mỏ phù hợp, hiệu 
quả. Phát trien mạnh kinh tê tư nhản, kêt hợp hài hòa ỉ»iừa hiộu quả kinh tê với irách 
nhiệm xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, thúc dây liên kct doanh nghiệp trong 
nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư 
nhản cỏ quy mỏ vừa và lớn, xảy dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam; thúc 
đây khởi nghiệp, sáng lạo, hô trợ phù hợp doanh nghiệp nhỏ vả vừa để khai thác thị 
trường nội địa và tham gia hiệu quà vào chuồi giá trị toàn cầu.

5. Tảng cường huy động và sử dung có hiệu quả các n^uồn lực; dầy 
nhunh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch, trien khui các dự án kct cấu hạ tầng 
kinh te - xã hội trọng điêm; phát triển manh kinh tể biên; tâng cường liên 
kct vùng; phát huy vaỉ trò các vùng kinh tc trọng điểm, dô thị lớn; duy mạnh 
xây dựng n ô n g  thôn mói

a) Tăng cường huy dộng, sử dụng có hiệu qụả các nguồn lực đầu lư, chú 
irọng phát huy nội lực của nẻn kinh tê, đòng thời tièp tục huv dộng vốn ODA và 
vôn vay ưu đài của các nhà tài trợ, thu hút cỏ chọn lọc các nguòn lực dâu tư từ 
bên ngoải, nhảt là các luông vốn FDI dịch chuyển trong khu vực và toàn cầu. Đẩy 
mạnh đâu tư theo phương thức đổi tác công tư.

b) Tập trụng nguồn lực cho các dự án hạ tầng giao iliòng trọng điểm như 
đường bộ cao tổc Bãc - Nam phía Dòng. Bien I ỉòa - Vùng Tàu, một so công trinh 
trọng điểm, giao thông liên vùng ở phía Bắc, nhất là ở vùng Tầy Băc; dây nhanh 
thực hiện thu phi sử dụng dường bộ Ü1CO hinh thức điện tử không dừng; tập trung 
đẩu tư giai đoạn 1 cậng hàng không qụổc tế Long Thành, đầu tư, mở rộng các 
cảng hàng không quoc tế: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Năng. Đẩy nhanh tien độ 
xảy dựng, nâng cáp các tuyên dường ven biên két nối liên vùng và các khu kinh 
tc, đô thị lớn ven biên cà nước. Tiếp tục phát triền hộ thòng câng biên quôc gia, 
cảng cửa ngô quốc tc tọi các vùng kinh tế trọng diềm; đau lư hạ tầng các khu kinh 
tê ven biên được xác dịnh ưu tiên phát triền. Phát triển phù hợp hạ tâng kinh tố xâ 
hội nòng thôn, miền núi, vùng khó khăn dề tạo ticn.dc thút xlíịy phát triền kinh tể 
xà hội trên địa bàn.

c) Tập trung tháo gở khỏ khăn, vướng mẮc cho các dự án trọng diổm ngành 
điện, huy động tối đa các nguỏn lực bão đàm cung ứng ílủ diện cho sản xuât và 
sinh hoạt, tuyệt dôi không dê thiểu điện. Bão đảm tăng trưởng diện phù hợp vói 
ứng trường kinh tể. Khuyến khích sự tham gia mạnh mõ của khu vực kinh tồ ngoải 
nhà nước, đa dạng hóa phát triền nguồn cung năng lượng, bảo đàm hiệu quà, bền 
vừng. Thực hiện các giài pháp nhàm giảm ton thất điện năng, ticl kiệm, sử dụng 
hiệu quả điện trong sản xuàt, truyên tải vả phân phối. Rà soát các thủy điện nhỏ và 
vừa, bảo đảm cơ câu hợp lý giữa các nguôn diện gân với vản dê bảo vệ mòi trường.

d) Dẩy nhanh việc lập và phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 
vùng, quy hoạch tinh, quy hoạch đô tĥ , quy hoạch nông thôn giai đoạn 2021- 
2Ọ30. Bảo đảm mặt băng cho thu hút dầu tư, phát trien sản xuất. Thúc dẩy liên 
kêt nội vùng, liên vùng, hội nhập qutk tế, khai thác chức năng đặc thù các vùng, 
phát huy vai trò của các vùng kinh tê trọng điểm, dò thị lớn. Phát triên mạnh kinh 
tê biên, bảo đảm cuộc sổng người dân gẳn với bảo vệ chù quyền biển đào.

d) Tăng cường quản lý phát triển dò thị, xử lý hiệu quá các vắn đồ giao 
thòng, ngập úng, mỏi trường và rác thài dô thị. Tiêp tục rà soát, cập nhật hoãn
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thiện cư sờ dừ liộu dô thị.
c) Rả soái, hoàn thiện khung khổ pháp luật, ca chề, chinh sách hỗ trợ xây 

dựng nông thôn mới; bố trí nguồn lực phù hợp cho xây dựng nông thôn mới. 
Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 
gắn với cơ câu lại ngành nông nghiệp”.

6. Nâng cao chất Itrựng và sử  dụng hiệu (ịUỉì nguồn nhân lực gắn vói đẩy 
mạnh (lôi mới sáng tạo, ứng dụng và phác tricn mạnh mẽ khoa học, công nghệ

a) Thực hiện đồn^ bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân 
lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gẳn với 
chuyên dịch nhanh cơ câu lao động, nhât là ờ nông thôn, c ỏ  cơ chê phù hợp thu hút, 
trọng dụng và bói dưởng nhân lài, xây dựng đội ngù iri thức trong thời kỳ mói.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới củn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Rà 
soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sỡ giáo dục và đào lạo trong cà nước; 
nâng cao chẩt lượng, chuân hóa đội ngù giáo vicn, giảng viên và cán bộ quản lý 
giáo dục các cấp. Bảo đảm chất lượng, tiến độ trién khai về dôi mới chương trinh, 
sách giậo khoa giáo dục phô thông theo Nghị quyêt sổ 88/2014/QI113 và Nghị 
quyct số 51/2017/ỌH14 cùa Ọuôc hội. Tiếp tục triên khai hiệu quà chương trình 
giáo dục phổ thòng mới. Nâng cao chát lượng dạy học ngoại ngừ; tăng cường 
giáo dục dạo đức, lòi sông, kỷ năng cho học sinh, sinh vicn; bào dám an toàn 
trường học. Đây mạnh phân cáp quản lý nhà nước vả ihực hiện quyên tự chủ, 
trách nhiệm giải trinh đôi với cơ sở giủo dục. Tảng cường công tác quản trị nhà 
trường; thúc dây ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đào tạo.

c) Triển khai hiộu quả cơ che, chinh sách phát triển giáo dục nghề nghiệp. Đổi 
mới phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại, ứn£ dụng mạnh mõ còng nghệ thông 
tin. Chú trụng phát triển nhân lực có kỳ nxlng nghề, dào lạo, đào lạo lại, chuyển đổi 
nghê nghiệp cho neười lao dộng thích ímị» với cuộc Cách mạng công nghiệp lẩn thứ 
tư. 'l ăng cường các hoạt động đào lạo nghe nghiệp cho người dận tộc thicu số, người 
khuyết tụt vả các nhỏm ycu thê khác trong xã hội; xây dựng, tỏ chức thực hiện các 
chương trình khởi sự, khởi nghiệp, xúc tiến việc làm cho học sinh, sinh viên.

d) r iếp  tục thực hiện hiệu quả cốc nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ sản xuất 
và đời sống, nhát là công tác phòng, chỏng dại dịch Covid-19, đặc biột là nghiên 
cứu sản xuât vắc-xin. Nâng cao tiêm lực khoa học công nghệ. Cơ câu lại vả tỏ 
chức triển khai hiệu quà các Chương trinh khoa học và công nghệ quôc gia. Đòi 
mới cơ chế quàn lý, cơ chế tài chính dôi với các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học, sự tham gia của doanh nghiệp; hoàn 
thiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lộp. Thúc dày hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và sự gán kct, hợp tác giừa các trưởng đại 
học, viện nghiên cứu với khu vực công nghiệp và doanh nghiệp, phát huy vai trò 
hệ thổn£ các trung tâm dôi mới sáng lạo. c ỏ  cơ chê. chính sách dệ thu hút mạnh 
các nguồn lực khoa học công nghệ cao từ các tập đoàn hảng đàu thê giới.

7. Phổi triển văn hóa, xã liội, thực hiện tiền bộ, công bằng xả hội, gắn 
kết luìi hòa với phát triển kinh tc

a) Tiếp tục thực hiện tốt Kẹt luận sổ 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 
của Bộ Chính trị và Nghị quyết sô 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 cùa Hội
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nghị Trung ương 9 khoá XI về xây dựng vả phát triển văn hóa, con người Việt Nam 
đáp ứng yêu cầu phát triển hên vững dat nước. Ưu tiên nguồn lực cho trùng tu, tôn 
tạo, phát huy các giá trị di sàn văn hóa. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, 
thực hiện tôt ncp sông vủn minh trong lẻ hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xảy 
dựng đời sổng văn hóa”. Dầy mạnh xã hội hỏa các hoạt dộng sáng lạo văn hóa, nghệ 
thuật nhăm nâng cao mức hường thụ văn hoá của nhân dân... Xây dựng cơ sở dử liệu 
vê gia đinh; láng cường giải pháp quản lý và cung câp dịch vụ công về gia đinh.

b) Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hỗ vĩ đại”; đa dạng các hỉnh thức tỏ chức tập luyện ihê dục, thê thao 
ở  cơ sở; đôi mới nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động thê dục thê thao 
quần chúng. Tăng cưèmg bồi dưởiig, dào tạo tài nảng thồ thao, nâng cao trinh độ, 
thành tích cùa thc thao thành tích cao; chuẩn bị các diêu kiện vả tỏ chức tỏt việc 
đảng cai SeaGames 31 và ASEAN Para Gamcs 11.

c) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII vẻ tàng cường cõng tác bão vệ, chăm sóc và nàng cao sức khòe 
nhân dân trong tinh hình mới và Nghị quyêt sổ 21-NQ/TNV của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa x n  ve công tác dân sá trong tinh hình mới. Phát triên mạng 
lưới y tè cơ sờ đáp img yêu câu nhiệm vụ trong linh hình mới. Tập trung theo dõi, 
quản lý sức khỏe người dân, tăng cường khám chửa bệnh từ xa, chuycn giao kỹ 
thuật cho tuyên dưởi. Nâng cao năng lực của hộ thong y tế dự phòng; nghicn cửu, 
sàn xuất, kiểm nghiệm, kiểm định thuốc, vắc-xin, sinh phẩm, trang thiết bị V tế dổ 
chủ động trong phòng, chong và điều trj dịch, bệnh. Bảo đảm an ninh y tể, an toàn 
thực phâm. Nâng caọ chàt lượng tiêm chùng, khám, chừa bệnh, đỏi mới đậo lạo 
nhân lực y tc, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi sổ y 
tế, tăng mức hài lòng cùa người dân. Kết hợp chặt chè y học cỏ truyền với y học 
hiện đại. Tiếp tục thực hiện lộ trinh tính đúng, tinh dii giá dịch vụ y tê gẳn với lộ 
trình bảo hiềm y te toàn dân; tảng cường phân cấp, tự chủ gẳn với trách nhiệm giải 
trình, bảo đảm công khai, mi tứ» bạch. Duy tri vừng chăc mức sinh thay thê trong cả 
nước, giảm mất cân băng giỏi tinh khi sinh. Nâng cao kbà năngiticp tận các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe người cao tuòi và bà mọ, trẻ em.

d) Triển khai thực hiện Kct luận số 92-KL/TW ngày 05 tháng 11 năm 2020 
cùa Bỷ Chinh irị vô tiếp tục thực hiện Nghị quyết I lội nghị Trung ương 5 khóa XI 
một số vẩn đề về chinh sách xà hội £Ìni đoạn 2012-2020. Phật triên hệ thòng chinh 
sách xă hội toàn diện, bao trùm và bồn vững, bảo đảm bình đảng về cơ hội tiếp cận. 
riếp tục thực hiện dồng bộ, hiệu quà các chính sách, chương trinh, dc án giải quyết 
việc làm; triỏn khai thực hiện chinh sách việc làm công, chinh sách hồ trợ cho thanh 
nicn lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp. I lỏ trợ tạo việc làm, cãi thiện dièu kiện làm 
việc cho lao động trong khu vực phi chinh thức, nhóm lao động yếu thô. riếp tục 
mờ rộng diện bao phủ bảo hiểm xă hội, báo hiểm thất nghiệp, bào hiểm tai nạn lao 
dộng, bệnh nghê nghiệp. Xảy dựng quan hệ lao động hài hòa, ôn định và tiến bộ 
trong tinh hinh mới; bảo dâm an toàn lao dộng. Nàng cao nhận thức của người lao 
động, người sử dụng lao dộng trong viộc thực hiện chính sách tiền lưcmg, bảo hiểm 
xã hội, bào hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

đ) I loàn thiện phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều gẳn với các 
mục tiêu phát triển bền vừng giai íloạn 2021-2025. Nhân rộng các mô hình giảm
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nghèo hiệu quả, phát huy sáng kiến giảm nghèo dựa vảo cộng đồng. Tăng cường vận 
động, khơi dậy ý chi vươn lên chủ động thoát nghèo. Thực hiện dóng bộ, hiệu quả 
các chính sách, chương trình, đc án giảm nghẻo theo hướng bên vững, bao trùm, 
lảng khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghco.

c) Thực hiện dầy dủ, hiệu quả, công khai, minh bạch chinh sách ưu dài 
người cỏ công với cách mạng, bảo dảm thanh toán chi trả thuận lợi, an toàn, 
khuyên khích chi trả thông qua tỏ chức dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện tỏt 
còng tác chăm sóc sức khỏe dôi với người có công với cách mạng. Ticp tục thực 
hiện Đề án xác định hãi côt liệt sỳ còn thiếu thông tin; hoàn thiện cơ sở dừ liệu về 
liệt sỹ, ihân nhân Hệt sỳ, mộ và nghĩa trang liệt sỷ. Dây mạnh các phong irào Đen 
ơn đáp nghĩa, “Uông nước nhớ nguôn", huy động nguồn lực trong xã hội cùng 
chinh sách hồ ượ cúa Nhà nước đê chăm sóc tôt hơn đời sống của người có công 
với cổch mạng, nhất là hỗ trợ về nhà ở.

g) Thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp thường xuycn và đột xuất 
đỏi với các đòi tượng yêu thê trong xã hội. Phát triền mô hình chăm sóc người cỏ 
hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đong, khuyên khích sự tham gia cùa khu vực tư nhân 
vảo triền khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trỏ mồ côi, người khuyẻi tật. 
Tăng cường ứng dụng còng nghệ thông tin trong giải quyết, chi trả chinh sách 
bảo hiỏm, an sinh xâ hội cho người dân. Thúc dây phát triền nhà ở xã hội tại khu 
vực dô thị, nhà ở cho công nhản lao dộng tại các khu côỉiị» nghiệp, nhà ở cho 
thuê, nhà ở cho người thu nhập thâp, nhà ờ thương mại giá thâp.

h) Thực hiện tốt quyền trỏ em, các Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà 
Việt Nam đẳ phc chuân. Tăng cường truyền thõng về thực hiện quyền irè em; bão 
vệ tre em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trê em; giảm mạnh tỷ lộ trê em bị đuối 
nước. Phát triển hệ thống cơ sở dử liệu về trô em từ trung ương đen dịa phương. 
Tăng cường đánh giá, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật vè 
phòng, chổng xâm hại trè em. Tổ chức tricn khai thực hiện hiệu quà Luật Thanh 
niên năm 2020. Thực hiện tôt các chính sách thúc đây bình đăng giới và vi sự tiên 
bộ của phụ nữ; tăng cường sự tham gia của phụ nừ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo 
và cơ quan dân cử. Da dạng hóa truyền thông nâng cao nhận thức về binh dẳng 
giới; phòng chống bạo lực gia đình.

i) Quán triệt quan điềm, chú trương của Đảng về vấn đề dân tộc, đoàn két 
dán tộc; tricn khai Đè án tông thể phát triển kinh tỏ - xã hội vùng đỏng bào dân 
lộc thiểu sổ vả miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trinh mục ticu quôc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng dồng bảo dân tộc thicu sổ và miền núi giai doạn 
2021-2030 và các nhiệm vụ về công tác dân tộc trong tinh hình mới.

k) Lảm tổt công tác quân lý nhà nước về tôn giáo, nhất là ờ cap cơ sờ; 
nghiên cứu chính sách tạo diều kiộn cho các tò chức tôn giáo tham gia vận động 
thực hiện nép sổng văn hỏa, văn minh, phát triển kinh te, xã hội. Tô chức lốt cậc 
hoạt dộng đoi ngoại tôn giáo. Bảo đảm an ninh trong tôn giáo, đâu tranh phản bác 
các luận diệu xuyên tạc, vu cảo của cảc thê lực thù địch.

I) Tiếp lục xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; nâng cao 
chất lượng công tác dào tạo, sát hạch, cẩp giấy phép lái xe, dăng kiểm phương 
tiện; tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, kiêm soái tải trọng 
phương tiện. Dây mạnh các hoại động thông tin, tuycn truyên, giáo dục trên các
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phương tiện thông tin đại chúng, phát dộng vả thực hiện phong trào toàn dân 
tham gia phòng, chông tệ nạn xà hội.

8. Quàn lý, khai thác, sử  dụng hiệu quá, bền vững tài nguycn thiên 
nhicn, bào vệ mỗi trường; chù (lộng ứng phó hiệu quà vcVi biển dổi khí hâu; 
tảng ctrừng phỏng, chong và giám nhẹ tliicn (ai

a) Hoàn thiện dồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên 
và bảo vệ mòi trường, ứng phó biên đòi khi hậu. Tháo gở khó khản, nhất là về thù 
tục hành chính; sửa đỏi, bô sung các quy định, trinh tự, thú tục chưa rỏ ràng, 
chông chéo, bảo đảm dong bộ, khã thi, còng khai, minh bạch, nhất là trong quản 
lý, khai thác, sử dụng đât, nước, tài nguycn thiên nhiên. Tập trung xây dựng hệ 
thòng thông tin, cơ sở dừ liệu về đàt dai, thực hiện kêt nổi liên thòng với cơ quan 
thuế. Dẩy mạnh giâi quyết, sảp xốp dất đai có nguon gốc từ nông, Kìm irưòmg 
quôc doanh. Tăng cường công tác điêu tra và đánh giá rừng và tài nguyên nước. 
Quản lý chặt chẽ diộn tích rừng tự nhiên hiện có, nâng cao dộ che phủ và chât 
lượng rừng. Tăng cường hợp tác quôc tê và sử dụng hiệu quả, bên vừng các 
nguôn tài nguycn nước. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguycn nước găn với chiến 
lược an ninh nguỏn nước; bảo đảm cung câp nước sạch, hợp vộ sinh cho nhản 
dàn, nhát là người dân nông thôn, dông bào dân tộc thiêu sổ. Xử lý nghiêm vi 
phạm trong khai thác, sử dụng tải nguyên nước, xà nước thải vào nguồn nước.

b) Triển khai hiệu quả Luật ỉ3ào vộ môi trường sửa đổi. Hoàn thiện cơ che 
dê thúc đáy mỏ hinh kinh tế luân hoàn. Kiêm soát chặt chè môi trường các khu 
công nghiệp, làng nghê. Tăng cường các biộn pháp phòng ngừa các nguy cơ xảy 
ra sự cổ môi trường. Thúc đây, thu hút dâu tư, xử lỵ tái chc rác thải bằng công 
nghệ chê biến, công nghệ sinh học thay cho chôn lấp trực tiếp. Khôi phục môi 
trường các lưu vực sông; cãi thiện môi trường khôog kkí à  đô thị; bảo tôn và phát 
triển các hộ sinh thái đặc hừu.

c) Tích cực triển khai Chi thị số 42-CT/TW ngày 24 Ịháng 3 năm 2020 của 
Ban Bí thư về Dồ án tảng cưởng sự lảnh dạo của Đảm» đoi với công tác phỏng 
ngừa, ứng phó, khăc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyêt sò 120/NỌ-CP ngày 17 
tháng 11 năm 2017 cùa Chính phú vê phát trièn bên vừng vùng Dông bằng sôn$ 
Cửu Long thích ứng với biên dõi khí hậu. Nghiên cứu xây dựng giãi pháp tòng thê 
phòng, chổng thiên tai ở các vùng chịu nhiều rủi ro thiên tai; lập trung nguôn lực 
cho phát triển Dỏng băng sông Cừu I.ong và các vùng chịu nhiều tác động của biên 
đôi khí hậu. Xây dựng bản đô cảnh báo vùng cỏ nguy cơ trượt lở, sụt lún ở tv lệ 
lớn. Đẩy mạnh xă hội hỏa, nâng cao năng lực quan trác, dự báo, cành báo khí 
tưyng thủy văn, trọng tâm là dự báo, cảnh báo các ihiên tai liên quan dên bào, áp 
thấp nhiệt đới, lũ. !ũ quct, sạt lở đất. Nâng cao nâng lực phòng, chổng thicn tai và 
tim kiểm, cứu nạn; ứng cường truyền thông và nhận thức cộng dông, ứng dụng 
khoa học công nệhệ tiên tiến, hoàn thiện cóng cụ hồ trợ chi đạo điêu hành phòng, 
chông thiên tai; tô chức có hiệu quã quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng dồng.

9. Dầy mạnh cài cách hành chinh, nâng cao hiệu lực, hiệu quà quàn lý 
nhà nước và chất Itrựng đội ngữ cán bộ, cỏ nụ chức, vicn chức; xây dựng hệ 
(hống liànli chính tilià nước kiến tao, phát triển, liêm chính, hành đụng quyct 
liệt, phục vụ nhân (lân; (ảng ctrirng phòng, chống tliam nhùng, tliirc hành tict 
kiệm, chong lãng phí và giãi quyết khiếu nại, tồ cáo
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a) Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước phù hợp theo ngành và lĩnh vực 
bảo đám quàn lý thổng nhất, phát huy tinh chủ động, sáng tạo vồ trách nhiệm cùa 
các câp, các ngành, các dịa phương. Rà soát, kiện toàn các cơ quan hành chinh 
nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quà. Quản lý chặt chẽ việc săp xếp, 
diều chỉnh, thành lập mới và phân loại đơn vị hành chính các câp.

b) Thực hiện tinh giàn bicn ché và cơ cấu lại dội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức. Triển khai Đe án cơ sờ dừ liệu cản bộ, công chức, viên chức trong ca 
quan hành chính nhà nước, Dê án săp xcp, tô chức lại các cơ sở đào tạo, bôi 
dưởng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị 
dẽn năm 2030, Chương trinh quôc gia về học tập ngoại ngừ cho cản bộ, công 
chức, viên chức; chú trọng bôi dường công chức theo các ngạch, bậc, ticu chuân 
chức danh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển và thi nâng 
ngạch công chức, bảo đàm công khai, minh bạch. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, dê cao trách nhiệm người dửng đâu trong các cơ quan hành chinh nhà 
nước các câp. Xây dựng, hoàn thiện hệ thòng bảng lương mới theo vị trí việc làm, 
chức danh và chức vụ lảnh đạo; săp xép lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn 
thiện cơ chê quản lý tiên lương và thu nhập.

c) Tiếp tục chú trọng cải cách thù tục hành chính; dổi mới việc thực hiện cơ 
chè một cửa, một cửa ỉicn thông trong giãi quyết thù tục hành chinh theo hướng 
nâng cao chât lượng phục vụ, không theo địa giới hành chinh, tăng cường ứng 
dụng còng nghệ thông tin, tiêt giảm chi phí vả tạo thuận lợi cho cá nhân, tò chức. 
Dây nhanh tiến độ vả triòn khai có hiệu quả Chương trinh cẳt giảm, dơn giản hóa 
quỵ định liên quan đcn hoạt động kinh doanh giai doạn 2020-2025 cùa Chính phú. 
Tiêp tục đòi mới hoạt dộng kiềm tra chuyên ngành theo hướng tập trung dầu mối, 
phân định rô thẳm quyền, chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

d) Tạo chuyển biến cơ bản, bền vừng, thực chắt công tác thi hành án dân 
sự, hành chính. Tập trung giải cỊuyet các vụ việc trọng dicm, các vụ việc phức tạp, 
kéo dải. Tiếp tục tricn khai đong bộ các hoạt động hồ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp, trong dó tập trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo 
gở khỏ khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhai là các doanh nghiệp chịu tác 
động nặng nê của dại dịch Covid-19. 'Pảng cường hiệu lực, hiệu quá quản lý nhà 
nước vả ứng dụng công nghệ thòng tin trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành 
chính tư pháp, bão đảm phục vụ tót hom nhu câu cùa n^ười dân; đây nhanh tiến 
độ thực hiện Để án Cơ sở dử liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

d) Tăng cường thanh tra công tác quàn lý nhà nước trên các lĩnh vực quan 
trọng cùa các ngành, các câp, bảo đảm khách quan, dúng quy định. Hoạt động 
thanh tra chuỵên ngànlì tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. tham 
nhùng, vân dê gây bức xúc trong dời sông xà hội. Tảng cường phôi hợp, hạn chê 
và xử lý kịp thời chong chéo trong hoạt dộng thanh tra, kiêm tra, kiêm toán, 
không gây khó khăn cho hoạt dộng sàn xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Không 
hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế.

c) Đẩy mạnh, triển khai dồng bộ các chù trương, chính sách, pháp luật về 
phòng, chòng tham nhùng, lăng phỉ, tiêu cực; bào vệ người phát hiện, tổ giác, dấu 
tranh chổng tham nhùng, lảng phí, ticu cực; quy định về xử lý trách nhiệm người 
dứng đầu khi đê xảy ra tham nhùng trong cơ quan, đơn vị; cơ chế kiểm soát
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quyền lực, chống chạy chức, chạy quyển... Đổi mới hình thức, cách thức tuycn 
truyền, phô biến vỏ phòng, chống tham nhùng. Tăng cường theo dõi, đánh giá 
công tác phòng, chòng tham nhũng, lâng phí của các bộ, ngành, dịa phương.

g) Tăng cưởng thực hiện Chi thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 nám 2019 
của Thủ tướng Chính phủ vc việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tinh trạng 
nhùng nhiễu, gảy phiền hà cho người dàn, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

h) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật 
tố cáo, các chi thị, nghị quyct của Trung ương, Ọuốc hội, chi đạo của Chinh phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhẩt 
là Ọuy định sò 1 l-ỌD/TVV ngày 18 tháng 02 nậm 2019 của Bộ Chính trị vê trách 
nhiệm của người dứng đầu cap ủy irong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân 
và xử lý nhửng phản ảnh, kiên nghị cúa dân. Thực hiện cỏ hiệu quà công lác giải 
quyct các vụ việc khiêu nại, tố cáo dông người, phức tạp, kéo dài.

10. Cùng cố quốc phòng, un ninh, giữ vửng an ninh chính trj, trật tự 
an toàn xã hội, nâng cao liiỳti <|uă công lác doi ngoại, liôi nhập quốc tế, giữ 
vững môi trưừng hòa bình, ổn định và thuận lọi ch« phát triển đut nirức

a) Chủ động làm tổt công tác nghiên cứu chiến lược; năm, đảnh giá, dự báo 
đúng tinh hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách 
vả xử lý thăng lợi các tỉnh huòng, không dẻ bị động, bàt ngờ, nhẩt là những vấn 
dề phức tạp, nhạy cảm liên quan đốn dộc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, 
biên giới, biên đào, an ninh chính trị; giữ vừng môi trường hòa bình, ổn dịnh đô 
phát triển đât nước, răng cường các nguôn lực thực hiện mục tiêu hiện đại hỏa 
q u ả n  đ ộ i ;  b ả o  đ ả m  cịuỔc  p h ò n g ,  a n  n i n h  k ể t  h ợ p  c h ặ t  c h ẽ  v ớ i  p h á t  t r i ể n  k i n h  t ế ,  

văn hóa, xã hội, nhât là trcn các tuyến bicn giới, bicn đào, địa bàn chiền lược, 
trọng điểm. Duy tri nghiêm công tác trực sẵn sàng cliicn đấu, quàn lý chặt clid 
vùng trời, vùng biên, biên giới, nội dịa, các dịa bào ttyng diiâii và không gian 
mạng; bảo vệ an toàn hoạt dộng vùng kinh tế biển; phónẹ, chổng, khắc phục hộu 
quả thicn tai, tìm kiêm - cứu nạn. Dây mạnh phòng, chòng, trân áp các loại lội 
phạm; tăng cưởng phòng chỏng cháy nô, bào đàm cuộc sổng bình yên cho nhàn 
dân, xây dựng xà hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Tricn khai cỏ 
hiệu quả Luật Cư trú sửa dôi; sàn xuất, cấp và quản lý Căn cước công dãn gắn với 
việc chuyển đổi phương thức quản lý cư trú bảng hộ khầu giấy sang quản lý bàng 
điện tử. Sớm hoàn thành cơ sở dừ liệu quôc gia vê dàn cư.

b) Bảo đảm tuyệt dối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chinh tri, văn 
hóa, đổi ngoại quan trọng cùa đất nước, trọng tâm là bào vệ an toàn tuyội đôi Dại 
hội dại bicu toàn quôc lân thứ XIII cùa Đàng, bâu cử đại biêu Ọuôc hội khóa XV, 
bầu cử đại biêu Mội dông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

c) Đầy mạnh hội nhập quốc tế, góp phần giự vừng môi trường hòa bình, ổn 
định và thuận lợi cho phái trièn dàt nước. Thúc đây và làm sâu săc quan hệ song 
phương với các nước vả cảc đổi lác, nâng tầm cỉỏi ngoại da phương. Ticp tục đàm 
nhiệm tốt vai trò ùy viên không thường trực Mội dông Bào an Liên hợp Quòc. 
Phát huy tổt vai trò lích cực, di đầu trong ASEAN, tham gia chũ dộng, có trách 
nhiệm trẽn cảc diễn đàn quốc tế, khu vực khác. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng 
dồng người Việt Nam ở nước ngoài và triền khai hiệu quả công tác bảo hộ công 
dân. Tảng cường hợp tác quốc tế ứng phó dại dịch Covid-19. Dây mạnh và đôi
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mới công lác thông tin đối ngoại, quàng bá hình ảnh của Viột Nam, tạo sự đồng 
thuận cao trong dư luận xã hội dôi với hoạt dộng hội nhập quôc tế, nâng cao uy 
tín và vị thế của dất nước trcn trường quổc tể.

11. nẩy tnạnli thông tin truyền thông, tạo niềm tin, đồng thuận xãl hội; 
nâng cao liiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy che dân chủ cơ sờ, 
tâng cirờng phổi hợp côn^ tác với Mặt trẠn Tổ quốc Việt Nam, các tô chức 
chính (rị -  xả hội, đoàn thê nliân dân

a) Tập trung thòng tin tuycn truyền về đường lối, chinh sách cũa Oànp, 
pháp luật của Nhà nước và cảc sự kiện lớn, đặc biệt là Dại hội đại biêu toàn quốc 
lần thứ XIII cũạ Đảng, bầu cử Quôc hội, Hội dôiiỊ» nhận dân các câp. Chú trọng 
tuyên truyền, cổ vũ nhửng gương người tốt, việc tốt, dien hình tiên tiến, vượt khó 
vươn lên, có tác động lan tỏa tích cực, khơi dậy lòng ycu nước, niềm tự hào dân 
tộc và khát vọng phát triền đất nước. Thực hiện nghiêm cơ chế phát ngôn, tảng 
cường kỷ cương hoạt động bảo chí, kịp thời phản bác các quan diêm, tư tưởng sai 
trái, không dỏ đổi tượng thù dịch lợi dụng. Dấu tranh ngăn chặn hiệu quả thông 
tin xấu, độc; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận, vi 
phạm lợi ích cùa Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cùa tổ chức, công dân.

b) Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ 
thống chính trị, nhất là vai trò của Mặt ưận Tổ quốc Việt Nam, các to chức chính 
trị - xã hội, đoản thổ; thực hiện tổt công tác dân vận, quy chê dân chủ cơ sở, 
thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xă hội, góp phần thực hiện ihẳng l<jri các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh te - xă hội dã dề ra theo các Nghị quyết của 
Đảng, Quổc hội.

11!. T Ồ  C H Ử C  TH Ự C HIỆN
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ Cịuan ngang bộ, cơ quan ihuộc Chinh phủ, Chú 

tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Quản triệt phưcmg châm phát huy tối da các mặt tích cực, kết quả đạt 

được ưong nhửng năm qua và khẩn trương khắc phục nhừng mặt còn hạn chế, bất 
cập; theo chức năng, nhiệm vụ dược giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, 
hiệu quả, thực chất và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp dà được đề ra tại Kêt luận 
ỉ lội nghị lần thử 13 Ban Cliâp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyêi của 
Quốc hội về Kc hoạch phát triển kinh tể - xă hội, dự toán ngân sách nhà nưỏc năm 
2021, các Nghị quyết khác cùa Dàng, Quốc hội và các nhiệm vụ, giài pháp nêu tại 
Nghị quyét này; chủ dộng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thê của 
bộ, ngành, dịa phương mình, kịp thời xử lý các vắn dê phát sinh, tạo chuyên biến 
rỏ nét ngay từ dâu năra; chịu trách nhiệm toản diện trước Clìínlì phủ, Thủ tướng 
Chính phủ về két quả thực hiện của Bộ, ngành, địa phương mình.

b) Trước ngày 20 tháng 01 năm 2021, xây dựng, ban hành Chương trinh, Kc 
hoạch hành dộng, các văn bân cụ thc triển khai thực hiện Nghị quyct này và các 
phụ lục kèm theo; trong dỏ xác dịnh rỗ, đầy dú các mục ticu, nhiệm vụ (bao gom 
nhiệm vụ clìủ trì và nhiệm vụ phoi hợp vái các cơ quan liên quan trong tỏ chức 
thực hiện), tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì, gửi Bộ Kê hoạch và Dâu 
tư tổng hợp, báo cáo tại phicn họp Chỉnh plìủ thường kỳ tháng 01 năm 2021.

c) Các bộ, cơ quan ngang Bộ theo dõi sát diễn biến trong nước và quốc tế,
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chủ động phân tỉch, đánh giá, dự báo đỏ có các giài pháp kịp thời, tổng thể, dồnịệ 
bộ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực đôi với ncn kinh tề 
và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; định kỳ hảng quỵ cập nhật 
kịch bản phát tricn ngành, lĩnh vực Ư1UỘC phạm vi quản lý, ịjửi Bộ Kê hoạch và 
F>f»u tư tông hợp, cập nhật kịch bàn tăng trưởng chung của quốc gia.

d) Nghiên cứu, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 
và thực hiện nhửng chính sách cụ thê dê tháo gở khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân bị ảnh hưởng nặng nề bời đụi dịch Covid-19 phù hợp với diễn bien 
thực liễn xảy ra trong năm.

d) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giáni sát tiến độ và két quả thực hiện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ dược giao; định kỳ hằng quý, tổng hợp, đánh giá tình hình 
thực hiện các chi tiêu tại Phụ lục số I và Phụ lục số 3, các nhiệm vụ tại Phụ lục số
4, gửi Bộ Kố hoạch vả Dầu tư tnrớc ngày 20 tháng cuối quý dề tổng hợp, báo cáo 
Chính phủ.

c) Tổng kểt, đánh giá tình hinh thực hiện Nghị quyết trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ dược giao, báo cáo Thủ tướng Chinh phủ, đồng gửi Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư trước ngày 20 tháng 11 năm 2021 dể tổng hợp, báo cáo Chính phũ tại 
phiên họp Chính phù tháng 12 năm 2021.

2. Các bộ, ngành tổng hợp, phụ trách theo dõi các lĩnh vực kinh tế vĩ mỏ cỏ 
trách nhiệm phối hợp chặt chỗ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, 
biện pháp cụ thê điêu hành kinh té vĩ mô, kịp thời báo cáo Chinh phủ, Thủ tướng 
Chính phủ những vân đô phát sinh trong quá trình thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư chủ tri, phôi họp với Văn phòng Chính phù và cơ quan liên quan đôn dổc, theo 
dõi, kiêm tra tình hình thực hiện Nghị quyct này.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chú trì, phổi hợp với Ban Tuycn giáo 
Trung ượng, các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, ngành trung ương và dịa 
phương tổ chức phổ biển, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyct này./

Nơi nhận:
•  B an B I thư  T n in g  ư tm g Đ ảng;
- T hủ  tư óng , cốc Phó T hủ  tư ử ng  C h ính  phủ;
- Cic Bộ, cơ qunn ngang Bộ, cơ quan ihuộc CP;
- HĐND, UBND các tinh. TP trục thuộc TW;
- Vân phòng TW vả cic  Ban của Đáng;
-  V ăn p h ò n g  T ổ n g  B í Ihư;
-  v a n  p h ò n g  C h ủ  tịch  nư ỏc;
• Hội đổng Dẳn lộc vả các UB cúa Quổc hội;
- V in  p h ò n g  Q uốc  hội;
- T òa  án  nhản  dân tố i cao ;
-  V iện K iểm  sá! nhân dán  tồi cao ;
- ƯB Giám sál Ui chính QG;
- K icm  toán  N h ả  nước;
- Ngán hảng Chính sách xA hội;
- N gân h àn g  Phát triển  V iệ t N am ;
- ử y  ban  T W  M ột trận  T ổ  quổc V iệt N am ;
- Cơ quan Trung ương của cic đoàn thể;
- VPCP: BTCN, cácPCN, Trợ lý T ĩg, TGĐ CổngTTĐT,

các  V ụ , C ục, d<m vị trụ c  thuộc;
- Lưu: V iln  thư , K TT1I (2bM -10

TM . CIIỈNII PHỦ
THỦ TƯỚNG



Phụ lục số 1
YẺƯ CỦA KÉ HOẠCH PHÁT TRIỀN KINH TẺ - XẢ HỘI NĂM 2021
Nghị quyết sổ  OỊ/NỌ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chinh phũ)

TT Chì ticu Đơn vị
Kc houch nà ni 2021

•

Quốc hội giao

Mục liêu phấn 
đẩu năm 2021 
của Chính phũ

Cơ quan chù trì 
theo dôi, đánh giá

1 Tốc độ tàng tổng sản phẩm trong nước (CiDP) % Khoáng 6 K hoàng 6,5 BỘKHĐT

2 GDP binh quân dầu người USD Khoảng 3.700 Khoàng 3.700 BỘKHĐT

3 Tốc dộ tãng chi sổ giá tiêu dùnỉ» (CPI) binh quản % Khoảng 4 Khoảng 4 Bộ KHĐT

4
Tỷ trọng dỏng góp của nãng suất các nhân tố tổng 
hợp (TFP) vào tăng trưõng

% Khoáng 45-47 Khoáng 45-47 BỘKHĐT

5 Tốc độ tânii năng suẳt lao dộng xã hội % Khoàng 4,8 Khoảng 4.8 Bộ KHĐT

6

Tỷ lệ lao dộng qua đảo lạo % Khoảng 66 Khoảng 66
Bộ LĐTBXI1- Trong đỏ: Tỷ lệ lao dộng qua đào tạo cỏ bằng cấp. 

chứng chi
% Khoáng 25,5 Khoảng 25,5

7 Tỷ lệ dân số tham gia hão hiểm y tế % Khoáng 91 Khoáng 91 Bộ YT

8
Mức giâm tỷ lệ hộ nghèo theo chuấn nghèo tiếp cận 
da chiều

Diềm % 1 -1 ,5 1 -1 ,5 Bộ LĐTBXH



TT Chi ticu Đvn vị Ke hoạch năm 2021 
Quốc hội giao

x
Mục tiêu phan 
đấu năm 2021 
của Chính phủ

C ơ  quan ehũ tri 
Ihco dõi. đánh giá

9 Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị dược cung cẩp nước 
sạch qua hệ thống cẩp nước tập trung % Trcn 90 Trẻn 90 Bộ XD

10 Tỷ lộ thu gom và xử lv chẩt thải rản sinh hoạt dô thị % Trên 87 Trên 87 Bộ TNMT

11
Tỷ lệ khu công nghiộp, khu chế xuất dang hoạt động 
có hệ thong xử lý nước thài lập trung đạt tiêu chuẩn 
môi trường

% Khoảng 9] Khoảng 91 Bộ KHĐT

12 Tỷ lệ chc phủ rừng % Khoảng 42 Khoảng 42 Bộ NNPTNT



Phụ lục sổ 2
PHẢM TRONG NƯỚC (GDP) NẲM 2021 THEO GIẢ s o  SẢNH 2010
OÌ/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chinh phủ)

Dơn vị: %

TT
--------------------------------------------------- N g ọ  «

Ngành kinh !?
Kịch hãn tủnjỉ trưởng GDP nàm 2021

Q uỷ  I Quý II 6 tháng Quý III 9 ihánR Quỷ IV Cả nà ru

Tồng sân phầm trong nước (GDP) 5.12 7,11 6,22 6,71 6,43 6,67 6,50

1 Nông, lâm nghiệp vả thủy sản 2,95 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2.98 2 3 5 2,78

2 Công nghiệp và tây  dựĩiíỉ 7,11 9,75 8.56 8,97 8,77 10,08 9,00

a) CôrtỊỉ nghiệp 7,33 10,25 X.9I 8,97 8,93 10,55 9,45

- Khai khoáng -4,44 -2,35 -3.28 -3.46 -3.34 -3.96 -3.56

- Cóng nghiệp chẻ bién. chẻ tạo 8,60 11.56 10.21 10.27 10.23 12,92 11,06

- Sản xuiít và phân phổi điện, khi đốt. nước nỏng. h(Ti nước vả điều hỏa 
không khi

9,17 13.40 11,30 9.81 10,74 10.33 10.60

- Cung cấp nước; hoụt động quản lý và xử lý rảc thải, nước thủi 8.15 13,83 11,22 9,10 10.41 10.24 10,36

h) Xảy dựng 5,74 7,23 6,63 6,29 6,49 7,78 7,00

3 Dịch vụ •U 7 6,31 5 3 3 4.86 5,15 6,15 5,48

- Bán buôn và hán lè; sira chữa ò tỏ. mô tó. xc mảy vả xc cỏ động cơ khác 4.00 7.66 5.83 4.85 5.45 5.11 5.33

- Vận tải. kho bili 3.01 10.96 7.08 4.03 5.86 5.43 5.72

- Dịch vụ lưu trú và an uổng 2,76 3.17 2,96 1.97 2,57 2,72 2,62

- Thông tin vả truyền ihỏng 4.31 4.38 4.35 4.42 4,37 7.73 5.44

- 1 loạt động tài chính, ngân hàng vả bảo hicm 5.37 6,54 6.04 7,00 6,53 8.33 7.24

4 Thuc sản phẩm Irử Irợ cáp sùn phẩm 3,48 6.06 4,85 6,04 5,28 6,94 5,80
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ỉỊịcò Ngh ị  q
cụ THẾ CHO CAC NGÀNH, LĨNH vục NĂM 2021
50 Ol/NQ-CP ngày 0! tháng 01 năm 202 /  Cíiđ Chinh phù)

TT ' ^ e i ĩ i r i Ê u Đírn vị Chi liêu phân 
đấu mím 2021

C ơ quan chủ trì 
theo (lôi, đánh giá

I Một số chi tiêu kinh te vĩ mô
1 Tỷ lệ nợ xâu nội bàng % < 3 NHNNVN

2

Tỷ lệ nợ xâu nội bâng, nợ xâu đà bán cho Công ty quản lý tài sản 
cúa các tỏ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), nợ đă thực hiện các 
biện pháp phàn loại nợ (không hao gồm nợ xấu của các ngân hàng 
thương mại yổu kcm. nợ dược cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giừ 
nguyên nhỏm nợ theo quy định tại Thông tư sổ 01/2020/TT-NTINN 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

% < 5 NHNNVN

3 Tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước % 15,5 Bộ TC
4 Tỷ lệ nợ đọng thuê % <5 Bộ TC
5 Tăng thu so với dự toán ngân sách nhà nước % 3 Bộ TC

6 Tỷ trọng chi ihirờng xuyên (không bao gôm chi cải cách tiên lươnu 
và tinh giản bicn chế) % 61,5 BỘTC

7 Tỷ trọng chi dâu tư phát tricn % 28,3 Bộ TC
8 Bội chi ngân sách nhà nước so GDP % 4 BỘTC
9 Dư nợ còng trên GDP % 46,1 BỘTC
10 Nợ Chinh phũ trên GDP % 41,9 BỘTC
11 Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khầu % 4-5 Bộ CT
12 Tỏng vòn dâu tư toàn xã hội so với GDI* % Khoảng 34,5 Bộ KHĐT
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TT CHỈ TIÊƯ i)<m vị Chi tiêu phun 
đấu năm 2021

Cơ quan chủ trì 
theo dõi, đánh »iá

II Một số chi tiêu VC phát triền khoa học, cồng nghệ và đồi mói 
sáng tạo, thúc dẩy tăng trường

13 Tỷ trọng giá trị xuât khâu sản phâni công nghệ cao trong tông giá 
trị xuất khẩu hàni» hoá % Tối thiểu 50 Bộ KHCN

14 Chi sổ đổi mởi sáng tạo quốc gia Thứ hạng

Trong nhỏm 
03 quốc gia 
dần đầu cùa 

ASEAN

Bộ KHCN

15 Chi sò sản xuât côns nghiệp (IIP) % 8 Bộ CT

16 Tôc dộ tăng tỏng mức bán lé hảng hóa vả doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng % 8 Bộ CT

17 Tảng trường thị trường thương mại điộn tử B2C % 20-22 Bộ CT
18 Tỳ l ộ  d o a n h  n g h i ệ p  ứ n g  d ụ n g  t h ư ơ n g  m ạ i  đ i ệ n  t ử % 55 Bộ CT
i n Một sổ chi tiêu về phát triến hệ thống kct cấu hạ tầng
19 Điện sân xuất vả nhập khâu toàn hệ thông điện quôc gia Tỷ Kwh 262-269 Bộ CT

Tóc độ tâng % 5,2-8,0
20 Diện thương phâm toàn hệ thông Tỷ Kwh 226-232 Bộ CT

Tốc độ tảng % 5.6-8,3
21 Diện tích nhả ở bình quân cả nước m’ sản/người 25 Bộ XD
22 Tỷ lộ đô thị hóa % 40,5-41,5 Bộ XD
23 Sỏ thuê bao băng rộng cỏ định trên 100 dàn Thuê bao 18 Bộ r r n '
24 Sô thuê bao băng rộng di dộn£ trên 100 dân Thuê bao 82 Bộ TTTT

25 Tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh trên số người sử dụng 
điện thoại di dộng % Trên 90 Bộ T1T1
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TT CHỈ TIÊU Dơn vị Chi tiêu phấn 
dấu năm 2021

C ơ quan ch ũ tri 
theo dõi, đánh giá

26 Tỷ lộ hộ gia đinh sử dụng cáp quang % 60 BỘTTTT
27 Tỷ lệ các thôn dược phũ sỏng di dộng hoặc internet % 100 Bộ TTTT
28 Tý lệ xâ có diêm phục vụ bưu chính cỏ người phục vụ % 100 Bộ r rn '
29 Tỷ lệ hộ gia đình licp cận kcnh truycn hình thict ycu qua mói 

trường mạng % Trên 80 Bộ TTTT

30 Tỳ lệ sách xuât bàn điộn tử % 10 BỘTTTT
31 Tỷ lệ hộ gia đinh cỏ sử dụne ít nhât 1 thiêt bị thông minh % Trên 95 Bộ TTTT
32 Tỷ lệ người sử dụnẹ Internet % 71 Bộ TTTT
33 Sô doanh nghiệp công nghệ sô trẽn một nghin dãn Doanh nghiệp 0,7 Bộ TTTT

IV
Một số chi tiêu về phát triển van hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, 
công hằng xã hội, xâv dựng nông thôn mói; hào đnm an ninh, 
(rật tự, :m toàn xã hội

34 Đưa lao động đi lảm việc ở nước ngoài theo hợp đông Người 90.000 Bộ LĐTBXH
35 Tỷ lệ lực lượng lao động ưong độ tuôi iham gÌ3 bảo hiêm xã hội % 35 Bộ LĐTBXH
36 Tỷ lệ lực lượng lao động ưone độ tuôi tham gia bảo thàt nghiệp % 28 Bộ LĐTBXH
37 Tỷ lệ dân sô được quản lý sức khòe % 60 BỘYT
38 Tuôi thọ trung binh (tinh từ lúc sinh) r* »  A  •Tuỏi 73,8 Bộ YT

39 Tỷ sổ giới tinh của trẻ em mới sinh
Sô bé trai/100 

bé gái
111.4 BỘYT

40 Sô giường bệnh viện trên 10.000 dán Giường 28.5 Bộ YT
41 Sỏ bác sỳ trên 10.000 dân Bác sỳ 9,2 Bộ YT
42 Sô dược sỳ đại học trên 10.000 dân Người 3,0 BỘYT
43 Sô điêu dường trên 10.000 dân Người 13,0 Bộ YT
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J J CHÌ TIÊU Dơn vị Chì tiêu phấn 
đấu niím 2021

Cơ quan chủ trì 
theo dùi, đánh giú

44 Tỷ sô tử vong mç trên một ưăm nghin trẻ đỏ sông Người 45,5 BỘYT
45 Tỷ suât tử vong trè cm < 1 tuòi (trên 1.000 trỏ đẽ sông) %0 13.7 Bộ YT
46 Tỷ suât tử vong của trẻ em < 5 tuôi (trên 1.000 ưè đỏ sông) %0 20,4 BỘYT

47 Tỷ lệ suy dinh dưởng thê nhẹ cân của trê em dưới 5 tuỏi (cân nặng 
theo tuồi) % 11,7 Bộ YT

48 Tỷ lệ suy dinh dưỡng thê thâp còi cùa trẻ cm dưởi 5 tuỏi (chiêu 
cao/tuổi) % 21 Bộ YT

49 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuỏi được tiêm chủng mở rộng dáy đủ các loại 
văc xin % >95 Bộ YT

50 Tỷ lệ xã đạt tiêu chi quôc gia vẻ y tỏ xà giai đoạn 2021-2030 % 50 Bộ YT
51 Tỷ lệ trạm y tè xã, phường, thị trân cỏ bác sỹ làm việc % 93 Bộ YT
52 Tỷ lệ hài lòng của ncười dân với dịch vụ y tê % >80 BỘYT

53 Tỷ l ệ  n g ự ờ i  l a o  đ ộ n g  c ó  n g u y  c ơ  đ ư ợ c  q u ả n  lý  v ả  k h á m  p h á t  h i ệ n  
bệnh nghề nẹhiệp % 25 Bộ YT

54 Tỷ lệ chât thải y tê của bệnh viện được xử lý đạt quy chuân % 91 BỘYT
55 Tỷ lộ huv động trè nhà trẻ % 30 Bộ GDĐT
56 Tỷ lộ huy động trẻ mẫu giáo % 92 Bộ GDĐT
57 Sô đem vị câp tinh đạt chuân phô cập giáo dục tiêu học mức độ 2 Sô linh 63 Bộ GDDT
58 Sô đom vị câp tinh đạt chuân phô cập giáo dục tiểu học mức độ 3 Sô tinh 21 Bộ GDĐT

59 Sò đơn vị câp tinh đạt chuản phô cập giáo dục trung học cơ sở (tinh 
đạt chuẩn mức độ 1 ) Số tinh 50 Bộ GDĐT

60 Sô đơn vị câp tinh đạt chuân phô cập giáo dục trung học cơ sở (tinh 
đạt chuẩn mức độ 2) Sổ tinh 37 Bộ GDĐT
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TT CH i TIÊU Đơn vị
Chi liêu phấn 
đấu núm 2021

Cơ quan chủ trì 
theo dõi. đánh giá

61
Sỏ đơn vị câp tính đạt chuản phô cập giáo dục trung học cơ sờ (tinh 
đạt chuẩn mức độ 3)

Sổ tinh 13 Bộ GDĐT

62 Tỷ lệ lượt người được tham gia dào tạo, bôi dưõmg tại các cơ sớ 
giáo dục thường xuycn

% 45 Bộ GDĐT

63 Kct quả đạt chuẩn xóa mù chữ (tinh đạt chuẩn mức độ 1 ) Sổ tỉnh 40 Bộ GDĐT

64 Kct quả đạt chuẩn xóa mù chừ (tinh đạt chuẩn mức độ 2) Sổ tinh 60 Bộ GDĐT

65 Tỷ lệ giảng viên đại học có bằng liến sỳ % 28 Bộ GDĐT

66 Tỷ lệ dân cư nông ihôn được sử dụng nước hợp vệ sinh % 91 Bộ NNPTNT

67 Tỷ lệ sổ xã đạt tiêu chuẩn nông thòn mới % 68 Bộ NNPTNT

68 Tỷ lệ xã đạt tiêu chi môi trường trong xây dựng nông thôn mới % 75 Bộ NNPTNT

69 Sô đơn vị câp huyện đạt chuản/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
n ò n g  t h ô n  m ớ i

Dơn vị 193 Bộ NNPTNT

70
Ngân chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xâu. độc. sai sự 
thật mà phát hiện và xác minh được trên mạng xà hội % 85-90 Bộ I I 11

V
Một số chi tiêu VC cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ 
diện tử, cãi thiện môi trường đầu tư kinh doanh

71 Chi sô cải cách hành chính cùa các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
binh quân cả nước (Par-Index)

% 85,5 Bộ NV

72 Chi sô cải cách hành chinh của các tinh, thành phô trực thuộc trung 
ương binh quân cả nước (Par-Index)

% 82 Bộ NV

73 Chi sô hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chinh nhà nước 
bình quân cả nước (SIPAS) % 86 Bộ NV



6

TT CHỈ TIỀU Đom vị Chi tiêu phấn 
đấu nã 111 2021

C ơ quan chủ trì 
theo dôi, đánh £Ỉá

74 Tỷ lệ tinh giản biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước %

giảm ít nhất lả 
10% so với sổ 
biên chế công 

chức được 
giao năm 2015 

(của khối 
Chính phủ 
quản lỷ)

Bộ NV

75 Tỷ lộ tinh giãn biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước %

g i ả m  í t  n h â t  l à  

10% so với số 
lượng người 

làm việc được 
eiao năm 2015 

(của khối 
Chính phủ 
quản lý)

BỘNV

76

Tỷ lộ các bộ, ngành, địa phương triển khai đổi mới việc thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết ihũ tục hành 
chinh theo hưởng nâng cao chât lượng phục vụ, không theo địa giới 
hành chính

% 30 VPCP

77

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyốn mức độ 3, 4 trên tổng số 
thủ tục hành chinh thuộc thâm quvén giãi quyct của các bộ, ngành, 
địa phương lên cổn g  Dịch vụ công quốc gia tăng thcm so với năm 
2020.

% 20 VPCP
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TT CH i TIÊU Đơn vị C h i tiêu  ph ân  
đấu nãm 2021

Cơ quan chủ trì 
theo dõi, đánh giá

78 Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổn g  Dịch vụ công quốc gia trên 
t ổ n g  s ố  g i a o  d ị c h  t h a n h  t o á n  c ù a  d ị c h  v ụ  c ô n g .

% 25 VPCP

79 Tỷ lệ thủ tục hành chinh có yêu cầu nghĩa vụ tủi chinh được thanh 
toán trực tuyến trên cổn g  Dịch vụ công quốc gia.

% 50 VPCP

80 Tỷ lệ cung cấp thanh toán trực tuyến đối với các khoản thuế nội địa 
trên Cồng Dịch vụ công quốc gia.

% 100 VPCP

81 Tỷ lệ các bệnh viện từ hạng 2 trở lên cung cấp thanh toán viện phi 
trực tuyến trên cổn g  Dịch vụ công quốc gia. % 50 VPCP

82 Tỷ lệ các tmờnẹ dại học, cao đẳng, trung cấp cung cấp thanh toán 
học phí trực tuyến trên cổn g  Dịch vụ công quốc gia.

% 30 VPCP

83 Tỷ lệ đơn vị cắp xã cung cấp dịch vụ chửng thực bản sao điện tử từ 
bản chinh

% 35 VPCP

84 Tỷ lệ bộ, ngành, địa phương thực hiện dồng bộ đẩy dù kết quả xử 
lý hồ sơ thũ tục hành chinh

% 100 VPCP

85 Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chinh của bộ, ngành, địa 
phương được đồng bộ đẩy đủ trên cổng Dịch vụ công quốc gia. % 100 VPCP

86
Tỷ lệ hô sơ của hệ thông một cửa điện tử của bộ, ngành, địa 
phương được đồng bộ trạng thái trên Công Dịch vụ công quổc gia 
phục vụ việc theo dỏi. giám sát, dánh giá.

% 100 VPCP

87
Tỷ lệ Hệ thông thông tin báo cáo vả phán mẻm các chê độ báo cáo 
cùa bộ. ngành, địa phương được xây dựng, trien khai và kêt nòi với 
Hệ thổng thông tin báo cáo Chinh phù.

% 100 VPCP



8

TT CH! TIÊU Đ<rn vị Chi ticu phân 
đấu năm 2021

Cơ quan chủ tri 
theo dôi, đúnh giá

88

Tỷ lệ các chê độ báo cáo thuộc phạm vi quàn lý của bộ, ngành, địa 
phương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chinh phú dược trien khai 
trên Hệ thông thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương và kết 
nôi với Hệ thong thông tin báo cáo Chính phủ.

% 50 VPCP

89

Tỷ lệ các chê độ báo cáo thuộc phạm vi quân lý cúa bộ, ngành, địa 
phương không phải bảo cáo Chinh phủ, Thú tướng Chinh phủ được 
trien khai tren Hệ thông thòng tin báo cáo cùa bộ, ngành, địa 
phương.

% 50 VPCP

90
Tỷ lộ các hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu quôc gia, chuyên ngành; 
Bộ phận Một cửa cáp bộ. cấp tình két nôi, tích hợp với Trung tâm 
thỏng tin, chi đạo điẻu hành của Chinh phủ. Thủ tướng Chinh phú

% 100 VPCP

91

Tỷ lệ các chi ticu chủ yểu của Kê hoạch phát trien kinh tê-xã hội 
năm 2021 cung cáp, tích hợp ưên Hệ thống ihòng tin báo cảo 
Chinh phù và Trung tám thông tin, chi đạo điêu hành của Chinh 
phủ, Thủ tướng Chính phủ.

% 100 VPCP

92
Tỷ lệ các vụ, cục và tương dương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuòc Chinh phũ xử lý vãn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sa 
mật) trẽn môi trường mạng

% VPCP

Đôi veri các vụ, cục và tương đuơng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuôc Chinh phũ. % 100 VPCP

Đỏi veri các sở, ngành và tirơììg đưcmg thuộc UBND tinh, thành 
phô trirc thuộc Trung ương. % ¡00 VPCP

Dổi với các phòng, ban và tương clitơng thuộc UBND cap huyện. % 80 VPCP

93 Tỷ lộ các địa phương trien khai 1 lệ thông thông tin họp và xử lý 
công việc của HĐND và UBND câp tinh. % 50 VPCP
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TT C H ỈT IÊ U Do n vị Chi liêu phíin 
đầu năm 2021

Cơ quan chủ tri 
theo dõi, đánh gi:í

94
Tỷ lệ cât giảm, dan giản hóa quy định; chi phi tuân thủ quy định 
liên quan dên hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu 
lực thi hành tinh đến hct ngày 31 thản£ 5 nám 2020

% 10-15 VPCP

95 Tỷ lẹ về sổ lượng gỏi thầu thực hiện đấu ihẩu qua mạng' % 70 Bộ KHĐT
96 Tỷ lệ về giá ưị gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng* % 35 Bộ KHĐT

I Tinh trÝn lổng sổ tượng gối tháu áp đung hlnh thừc chảo hAng cạnh tranh v ầ  d iu  th iu  rộng rủi dủ diẻti kiộn áp dựng đáu tháu qua mang 
■’ Tính trẻn tồng giả tri gối th iu  áp dụng hlnh ihửc chAo hảng canh tranh vA d iu  thầu rộng r i i  đủ đièu kiện ảp dụng d iu  thẰu qua mang.



Phụ lục số 4
VỤ CỤ THẺ CHO CÁC NGÀNH, LĨNH v ự c  NẢM 2021

hạ ữt sỏ 01/NỘ-CP ngày 01 tháng 01 nám 2021 của Chinh phù)

TT

------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------

NHIỆM VỤ
Then hạn 
trinh CP, 
TTgCP

Cơ quan chủ trì 
theo dõi, đánh giá

I

Nhóm nhiệm vu về công tác xây dựng, thi hành hệ thong pháp luật, 
tạ« môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng thuận lọi tạ« điều kiện phục hồi 
và thúc đây tãng trường nhanh, bển vững trên cơ sờ  giử vừng ổn định kinh tề vĩ 
mô, kiêm soái lạm phát, hão đâm các cân đoi líVn, nâng cao khà nãng thích ủng 
và sức chống chịu của nền kinh tá

1 Nghị dịnh ban hành quy chê lảm việc của Chính phủ (sửa đói) Năm 2021 VPCP

2 Phương án cắt giảm, đơn giàn hóa quy dịnh liên quan đến hoạt động kinh doanh của 
Bộ, ca quan ngang Bộ

Lân 1: Trước 
31/5/2021; 

Lẩn 2: Truớc 
30/9/2021

VPCP

3

Nghị định quy định chê độ áp dụng biện pháp xử lý hành chinh giíío dục tại xã. 
phường, thị tran (thay thế Nghị định số 11 l/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chinh 
phù quy định chế dộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tụi xã. phường, thị 
trẩn vả Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 cùa Chinh phù sửa dổi, bổ sung 
một sổ diỉu cùa Nghị định số 111/2013/NĐ-CP)

Tháng 6 Bộ TP

4 Nghị định về đãng ký biện pháp bào dàm Tháng 11 Bộ TP

5 Nghị định thay thế Nghị định sổ 101/2012/NĐ-CP ngàv 22/11/2012 vể thanh toán 
không dùng tiền mặt Tháng 3 NIĨNNVN



TT NHIỆM VỤ /
Thời hạn 
trình C l \  
TTrCP

Cơ quan chủ tri 
theo (lõi, (lánh giá

6 Nghị định vê cơ chc thử nghiệm có kiêm soát hoạt động công nghệ lài chinh (Fintcch) 
trong lĩnh vực ngân hảng Quý IV NHNNVN

7
Nghị định cùa Chính phú VC chính sách tín dụng ưu đài thực hiện Chương trình mục 
tiêu quòc gia phát trien kinh tê - xà hội vùng đồng bào dán tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021 - 2030

Quý IV NHNNVN

8 Nghị định của Chính phũ sửa dổi, bô sung Nglìị định sò 32/2017/NĐ-CP ngày 
31/3/2017 của Chinh phủ vê tin dụng đẩu tư của Nhã nước Thảng 3 Bộ TC

9 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản 
phâm. dịch vụ thủy lợi và hô trợ tiên sử dụng sản phàm, dịch vụ công ích thủv lợi Thảng 6 BỘTC

10 Nghị định quy định việc quàn lý, sứ dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của 
nhà nước Tháng 6 BỘTC

11 Nghị định quy định về cơ chẻ quản lỵ, phương thức, trinh tự, thú tục kiểm tra chất 
lượng và kiềm ưa an toàn thực phâm đòi với hàng hóa nhập khâu Tháng 6 Bộ TC

12 Nghị định vê quàn lý. sử dụng nguòn thu từ chuyên đôi sỡ hìru doanh nghiệp, đơn vị 
sự nghiệp công lập vả chuycn nhượng vốn nhà nước Quý I BỘTC

13
Nghị định sửa đổi, bổ sung một sổ diều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 
21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hài quan vẻ 
thù tục hải quan, kiêm tra, giảm sát hải quan

Tháng 9 BỘTC

14 Nghị định sửa đỏi, bỏ sung Nghị định sô 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chinh 
phủ quy dịnh chi tict và hướng dần thi hành một số dicu cùa Luật Phi vả lệ phi Tháng 7 Bộ TC



3

TT NHIỆM VỤ
Thời hạn 
trinh CP, 
TTgCP

Cơ quan chù trì 
theo dõi, đánh giá

15
Nghị định quy định thực hiện két nôi và chia sẽ thông tin trong lĩnh vực xuât khẩu, 
nhập khâu, xuất cảnh, nhập cành, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tái 
theo cơ chố một cửa quốc gia

Tháng 12 BỘTC

16 Nghị định sửa đôi, bô sung Nghị định sô 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 cùa Chính 
phủ về kinh doanh casino Thảng 12 BỘTC

17 Nghị định sữa đòi. bỏ sung Nghị định sổ 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 cùa Chính 
phũ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chỏ vả bóng đá quốc te Tháng 12 BỘTC

18 Nghi định thay thẻ Nghị định sô 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 cùa Chính phú về 
kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Tháng 12 BỘTC

19 Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyêt toán dự án sử dụng 
vốn đẩu tư công Tháng 3 BỘTC

20

Quvct định sửa đôi, bó sung Quyết định sỏ 53/2013/QD-TTg và Ọuyêt định sô 
10/2018/QĐ-TTg về việc tạm nhập khầu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuvển nhượng đổi 
với ò tô, xe hai bánh gán máy của đổi tượng được hường quyền ưu dâi, miền trừ tại 
Việt Nam

Tháng 1 BỘTC

21 Quyết định sửa đổi. bổ sung Ọuyết định số 22/2019/ỌĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ 
tướng Chỉnh phũ về thực hiện chinh sách hồ trợ bảo hiềm nòng nghiệp Tháng 12 BỘTC

22 Báo cáo đánh giá tinh hinh thực hiện kê hoạch tài chinh 05 năm quốc gia giai đoạn 
2016 - 2020 và định hướng kc hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 Tháng 7 Bộ TC

23 Nguycn tăc, tiêu chi và định mức phán bỏ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà 
nước năm 2022 Tháng 7 BỘTC

24 Kê hoạch vay, trả nợ công 5 nảm giai đoạn 2021 - 2025 Thảng 10 Bộ TC
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25

Ọuyêt định cùa Thù tướng Chinh phù vê nguyên tủc hồ ượ có mục tiêu lừ ngán sách 
trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xà hội irong 
giai đoạn mới (thay the Quyết định số 579/ỌĐ-TTg ngày 28/4/2017 trong giai đoạn 
2017-2020)

Tháng 7 BỘTC

26 Dỏ án đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nợ công Tháng 12 BỘTC

27 Quyỏt định của Thủ tướng Chinh phù vê danh mục tài sản cụ thê phải mua bảo hiêm 
cho rủi ro bão, lũ, lụt và lộ ưinh thực hiện Tháng 12 BỘTC

28
Đê án sửa đòi cơ chế phân cáp quản lý ngân sách nhủ nước, đảm bủo vai trò chủ đạo 
cùa ngân sách trun£ ương vả tính chù dộng của ngân sách địa phương, phù hợp với 
định hướng phát triên kinh tế - xà hội 5 năm 2021-2025

Quý IV BỘTC

29 Đê án định hướng cãi thiện cóng tác xêp hạng tin nhiệm quồc gia thời kỳ 2021 - 2025 Tháng 11 BỘTC

30
Nghị định quy định về việc cho phép tinh vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ 
chức các khoàn chi úng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chổne dịch Covid-19 khi 
xác định thu nhập chịu thuế Uiu nhập doanh nghiệp

Tháng 1 BỘTC

31 Dự án Luật sửa đôi, bô sung Phụ lục - Danh mục chi ticu thông kê quòc gia của Luật 
Thống kê (theo quy trình rút gọn) Tháng 6 Bộ KHĐT

32 Đánh giá định lượng vc lác động của EVFTA sau dại dịch Covid đôi với các mặt kinh 
tể - xà hội cùng như các ngành cụ ihề, kiến nghị các biện pháp ứng phó phù hợp Quý IV Bộ KHĐT

33 Nghị dịnh của Chinh phủ quy định cơ chè quản lý các chương trinh mục tiêu quõc gia 
giai đoạn 2021 - 2030 Tháng 8 Bộ KHĐT
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34
Nghị định sửa đổi, bô sung một sò diêu của Nghị định sỏ 95/2020/NĐ-CP ngày 
24/8/2020 cùa Chinh phủ hướng dản thực hiện về đâu thầu mua sẢm theo Hiệp định 
Đối lác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thối Bình Dương

Quý III Bộ KHĐT

35 Nghị định sửa đỏi, bỏ sung Nghị định sô 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chinh 
phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh té Quý III Bộ KHĐT

36 Nghị định sửa đỏi bô sung một sô điêu của Nghị dịnh sô 52/2013/NĐ-CP ngày 
16/5/2013 của Chinh phủ về thương mại diện tử. Q uýl Bộ CT

37 Nghị định "Sản xuât tại Việt Nam” Quý IV Bộ CT

38 Nghị dịnh sửa đổi, bô sung Nghị định sổ 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của 
Chinh phủ về phát triẽn cóng nghiệp hồ trợ Quý IV Bộ CT

39 Nghị định quy định chửc năng, nhiệm vụ và quyên hạn cùa Uy ban Cạnh tranh Quác 
gia Ọuý m Bộ CT

40 Nghị định của Chinh phủ vê quản lý nhập khâu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đôi 
tác Toàn diện vả Tiên bộ xuyên Thái Binh Dương (CPTPP) Quý IV BỘCT

41 Nghị định sửa đòi Nghị định sỏ 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi 
hành một sổ điều cùa Luật kinh doanh bất động sản Tháng 9 Bộ XD

42

Nghị dịnh sửa đói, bỏ sung một sô điêu của Nghị định số  139/2017/NĐ-CP ngày 
27/11/2017 quy dịnh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; 
khai thác, chc biên, kinh doanh khoáng sàn làm vụt liệu xây dựng, sản xuất, kinh 
doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỷ thuật; kinh doanh bất động 
sản, phát triỏn nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Tháng 6 Bộ XD
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43

Nghị định sửa đỏi, bỏ sung cốc Nghị định sô 60/2014/ND-CP ngày 19/6/2014 của 
Chính phủ quy định vẻ hoạt động in và Nghị định sỏ 25/2018/NĐ-CP ngày 
28/02/2018 của Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều cùa Nghị định số 
60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chinh phù quy định về hoạt động in

Quý IV Bộ 1TIT

44
Nghị định sửa đói, bỏ sung một sô nội dung của Nghị dịnh sô 47/2011/NĐ-CP ngây 
17/6/2011 của Chính phú quy định chi tiết thi hành một sổ nội dung cùa Luụt bưu 
chinh

Quý IV BỘTTTT

45 Nghị định sựa đỏi Nghị định sô 72/2013/NĐ-CP và Nghị định sô 27/2018/NĐ-CP cùa 
Chính phũ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng Quý IV BỘTTTT

46
Nghị định hướng dần thi hành một sổ điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một sổ dieu của 
luật phòng, chòng nhiễm vi rút gây ra hội chửng suy giảm miền dịch mắc phải ỏ 
ngươi (HIV/AIDS)

Thảng 5 BỘYT

47 Hỏ sơ Dự án Luật Khám bệnh, chừa bệnh (sửa đỏi) Tháng 10 BỘYT
48 Hổ sơ Dự án Luật sửa đổi, bó sung một sò diêu cùa Luật Sở hửu trí tuộ Tháng 6 Bộ KHCN

49 Nghị định sửa đôi, bô sung một sô điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 
13/03/2019 của Chinh phủ về quy định chi tiết Luật do đạc vả bản đồ Tháng 6 BỘTNMT

50 Hô sơ Dự án Luật thi đua khen thường (sửa đôi) Thảng 4 Bộ NV

51
Nghị định của Chinh phủ về hợp đông lao động ưong cơ quan hành chinh và cơ chê 
hợp dòng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đổi với vị tri việc lảm dược xác định 
l ả  v i ê n  c h ứ c  t r o n g  đ ơ n  v ị  s ự  n g h i ệ p  c ô n g  l ậ p

Ọuý IV Bộ NV

52 Đê án Hoàn thiộn hộ thòng văn bản quy phạm pháp luật ngành nội vụ giai đoạn 202 - 
2025, định hưcmg dên năm 2030 Tháng 12 Bộ NV
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53 Mồ sơ Dự án Luật Thanh tra (sửa đồi) Tháng 5 Thanh tra Chính 
phủ

54 Nghị dịnh sửa đôi Nghị định sô 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phú quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhùng Tháng 8 Thanh tra Chính 

phủ

II

Nhóm nhiệm vụ về cơ cáu lại các ngành, lĩnh vực gắn vói chuyển đổi mõ hình 
tảng tnrỡng, Ihúc đẩy tiền trình công nghiệp hon, hiện đại hon, chuyển đồi số, 
phát triển nền kinh tc so, phá! triển kinh tc tir nlìân, kinh tế tập thể, nâng cao 
nâng lực nội tại. tỉnh lự  chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tc

55 Đê án phát tricn thanh toán không dùng ticn mặt giai đoạn 2021 - 2025 Tháng 6 NHNNVN

56 Đê án cơ câu lại hộ thông các tỏ chức tin dụnc gắn với xử lv nợ xấu giai đoạn 2021 - 
2025 Tháng 9 NHNNVN

57 Chiên lược phát triển thòng kè Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tâm nhin dén năm 
2045 Tháng 4 Bộ KHĐT

58 Kẽ hoạch cơ câu lại nên kinh tc giai đoạn 2021 - 2025 Tháng 5 Bộ KHĐT
59 Xây dựng Chương trinh hó trợ chuyên đòi số cho doanh nghiệp Việt Nam Tháng 9 Bộ KHĐT

60 Báo cáo Đánh í>iá tinh hinh thực hiện kc hoạch phái triển kinh tè - xà hội 5 năm 2016 
- 2020 và dự kicn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 nâm 2021 - 2025 Quý I Bộ KHĐT

61
Chưcmg trinh hành động của Chinh phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 
kinh tê - xâ hội 2021 -  2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 
2021 -2025

Tháng 5 Bộ KHĐT

62 Nghị quyết của Chinh phũ về hồ trợ và phát tricn doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 Thảng 9 Bộ KHĐT
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63 Đc án hỗ trợ chuyển dổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025, định 
hướng đến nàm 2030 Quý IV Bộ KHĐT

64 Dẻ án Phát triên giông cây lâm nghiệp Quý IV Bộ NNPTNT
65 Chương trinh quôc gia bảo vệ và phát triển nguỏn lợi thủy sản Quý II Bộ NNPTNT
66 D ê  á n  p h á t  t r i è n  n g à n h  c h ê  b i ê n  t h ủ y  h ã i  s ả n Quý I Bộ NNPTNT
67 Đẻ án Phát triền Nuôi biên Việt Nam đến năm 2030, tâm nhin đến năm 2045 Quý I Bộ NNPTNT
68 Đè án phát triền đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sán Quỷ IV Bộ NNPTNT

69 Đc án "Phát triển sản xuất và ticu thụ cá tra Vùng Đông háng sông Cửu Long dên nàm 
2031 dịnh hướng đến năm 2045” Quý IV B ộ NNPTNT

70 Đê án Đảy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ưong việc ihu thập thông tin. dự báo 
tinh hình ihị irucmg nòng sản Quý III Bộ NNPTNT

71 Đồ án chuán hóa chẩt lượng, an toàn thực phẩm và gia tăng chuồi cung ứng nông lám 
thủy sản giai doạn 2021 - 2025 Quý IV Bộ NNPTNT

72 Đc án Hợp tác xă nỏng nghiệp thich ứng với biến đồi khi hậu vùng dồng bàng sông 
Cửu Long Quỷ IV Bộ NNPTNT

73 Chương trinh phát triên lảm nghiệp bên vừng giai đoạn 2021-2025 Quý IV Bộ NNPTNT

74 Nghị quyết cùa Chinh phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Quý IV Bộ NNPTNT

75 Đc án phát triển ngành chế biển rau, củ. quà giai đoạn 2021 - 2030 Quý II Bộ NNPTNT

76 Đè án phát triẻn ngành công nghiệp chế biến gồ bẻn vừng, hiệu quả giai đoạn 2021 - 
2025 Quý II Bộ NNPTNT
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77 Chương trinh trien khai chú trương trông 1 tý cây xanh ưong 5 năm tới Năm 2021 Bộ NNPTNT

78 Dô án tái cơ cẩu ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2030 Quý IV Bộ CT

79 Chién lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đen năm 2030, tầm nhìn đẻn 
năm 2045

Quý IV BỘCT

80 Chiên lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đôn năm 2030, tâm nhin 
dến năm 2035 Ọuý IV BỘCT

81 Chương trình phát triển còng nghiệp CNTT, điộn tử - viên thông đên năm 2025, tầm 
nhìn dến năm 2030, chù động tham gia Cuộc cách mạng công nghiỳp lan thứ lư Quý IV Bộ TTTT

82 Dê án phát triên kinh tê sỏ Việt Nam den năm 2025. định hướng đèn năm 2030 Quý IV Bộ r r r T

i n
Nhóm nhiệm vụ về huy dộng và sử  dụng các nguồn lực, xây dựng quy hoạch và 
phái triển hệ thống kết cẩu hạ tầng xâ hội trong điểm, tãng cưừng liên kct vùng, 
phái triển kinh tế vùng, kinh 1 ế biên, phác triển đô thị và nông thôn

83 Báo cáo tình hinh thực hiện kê hoạch đâu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và 
dự kiến ké hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Tháng 5 Bộ KHĐT

84
Dê án về Xây dựng hệ thông kêt cấu hạ lâng đông bộ giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện 
dột phá chiến lược phát trien kinh tế - xâ hội đất nước theo tinh thần Nghị quyết sổ 
13-NQ/TW

Tháng 9 BộK H Đ T

85
Báo cáo về nghicn cứu giài pháp thu hút dâu tư trực tiếp nước ngoài trong bôi cảnh 
thực thi Hiệp định EVFTA

Ọuý IV Bộ KHĐT

86 Đề án của Chinh phú trinh ủ y  ban Thường vụ Quốc hội về một số cơ chế, chinh sách 
đặc thù xây dựng và phái triển tinh Thanh Hóa đốn năm 2030, tầm nhin dên năm 2045 Quý IV Bộ KHĐT
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87 Đê án phát triên cụm liên két ngành kinh lê biên găn với xảy dựng các trung tâm kinh 
tố biên mạnh thời kỳ đến nảm 2030 Tháng 12 Bộ KHĐT

88 Báo cáo nghiên cứu, xây dựng các quy định khăc phục tinh trạng "vôn mông", đâu tư 
"chui", đẩu tư "núp bóng" Tháng 12 Bộ KHĐT

89 Đẽ ản bào tồn và phát triển làng nghê giai đoạn 2021 - 2025 Quý IV Bộ NNPTNT
90 Chương trinh mục liêu quòc gia xây dựng nông thỏn mới giai đoạn 2021 - 2025 Quý IV Bộ NNPTNT

91 Bộ tiêu chi quòc giạ về nông thôn mới các cáp (tinh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt 
chuẩn, nâng cao, kiểu mầu) giai đoạn 2021 - 2025 Quý IV Bộ NNPTNT

92 Chương trinh khoa học và còng nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 
-2025 Quý IV Bộ NNPTNT

93 Đê án về tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nòng thôn mới giai 
đoạn 2021 -2025 Quý IV Bộ NNPTNT

94 Đẻ án Chương trinh Mỏi xà một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 
2030 Quý IV Bộ NNPTNT

95
Quyổt định của Thủ tựớng Chinh phù quy định điều kiện, trinh tự, thủ tục, hồ sơ xét, 
công nhận và công bỏ địa phương dạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông ihỏn mới giai đoạn 2021 - 2025

Quý IV Bộ NNPTNT

96 Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030. tẩm nhin dến năm 
2050 Năm 2021 Bộ NNPTNT

97 Ọuy hoạch phát triẻn điện lực quòc gia giai đoạn 2021 - 2030, cỏ xét đen nâm 2045 Tháng 1 Bộ CT

98 Quy hoạch tỏng thê về nảng lượng quôc gia thời kỳ 2021 - 2030, tẩm nhin đến nảni 
2050 Quý I Bộ CT



II

TT NHIỆM VỤ
Thòi hạn 
trinh CP, 
TTgCP

Cơ quan chủ tri 
theo dôi, đánh giá

99 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chê biên và sử dụng các loụi khoáng sân thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhin đến năm 2050

Quý IV BỘCT

100 Quyết định của Thủ tưcmg Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triền nhà ở quòc gia 
đen nãm 2030, tầm nhin đến năm 2035

Tháng 10 BỘXD

101 Quyết định sửa đôi. bô sung hoặc thay thê Quyết định sỏ 27/2015/ỌĐ-TTg ngày 
10/7/2015 cùa Thú tướng Chinh phũ về tiêu chuân nhà ở công vụ

Tháng 12 BỘXD

102 Quyết dịnh phê duyệt Định hưởng Kiến trúc Việt Nam Tháng 6 BỘXD

103 Quy hoạch hạ tâng Thông tin vả Truyền thông quỏc gia thời kỳ 2021 - 2030, tâm nhìn 
đến năm 2050

Quý IV Bộ TTTT

104 Ọuy hoạch phát triển mạng lưới cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thõng tin 
điện tử, cơ sỏ xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tâm nhìn dcn năm 2050

Ọuý IV Bộ TTTT

105
Tờ trình của Chinh phủ trình Ưy ban Thường vụ Quòc hội, Ọuỏc hội xcm xct thông 
qua chủ trương dầu tư các đoạn còn lại trcn tuyến Bắc - Nam Năm 2021 Bộ GTVT

106 Quyét định cùa Thủ tướng Chính phủ phc duvệt Ọuy hoạch mạng lưới cơ sở y tê thời 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhin đến năm 2045 Tháng 11 Bộ YT

107
Nghị định của Chính phủ quy định về vay vỏn, huy động vôn. liên doanh, liên kết, 
thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ dôi với đơn vị sự nghiệp cóng lập thuộc 
lĩnh vực y té - dân sổ

Q uýl BỘYT

108 Ọuyct định cùa Thú tướng Chinh phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo 
dục đại học và sư phạm

Tháng 12 Bộ GDĐT

109 Ọuy hoạch phát triển, ứng dụng nàng lượng nguycn tử thời kỳ 2021 - 2030, tâm nhìn 
đen năm 2050

Ọuý IV Bộ KI-ICN
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Thòi hạn 
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Cơ quan chủ tri 
theo dõi, đánh giá

110 Quy hoạch mạng lưới các tò chức khoa học và công nghệ công lập Quý IV Bộ KHCN

111
Quy hoạch mạng lưới trạm Khí tượng thúy văn quòc gia thời kỳ 2021 -  2030, tâm 
nhìn dến năm 2050

Tháng 12 Bộ TNMT

112 Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030. tâm nhin đcn năm 2050 Tháng 12 Bộ TNMT
113 Quy hoạch mạng lưới các dem vị sự nghiệp còng lập thuộc Bộ Nội vụ Quý IV Bộ NV
114 Dê án Dịnh hướng huy động các nguỏn lực xã hội đâu tư két câu hạ táng hàng không Quý ì Bộ GTVT

IV
Nhóm nhiệm vụ về nâng cao chất lupọmg và sử dụng hiệu quà nguồn nhân lực gan 
với đẩy mạnh đổi mới sáng lạo, ứng dụng và phái triển mạnh mê khoa học, cõng 
nghệ

115 Đê án Phát triển kinh tê tuân hoàn ỡ Việt Nam Thảng 12 Bộ KHĐT
116 Đẽ án dôi mới, nâng cao chãt lượng đảo tạo nghê nông thôn Quý IV Bộ NNPTNT

117 Đê án nâng cao nhận thức, đào tạo và phát tricn nguòn nhản lực chuycn đôi sô đôn 
năm 2025, định hướng dcn nàm 2030 Quý IV Bộ 111 1

118 Chiến lược phãt triển khoa học, công nghệ và đôi mới sáng lạo giai đoạn 2021 - 2030 Quý IV Bộ KHCN

119 Đỏ án "Kê hoạch phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc giai đoạn 2021 - 2025. định 
hướng đến 2030” Quý IV BộKHCN

V Nhóm nhiệm vụ vc phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiên bộ, cônjỉ bằng xã hội
120 Nghị quyêt của Ọuỏc hội vê giàm nghèo bao trùm đcn nảm 2030 Quý IV Bộ LĐTBXI1

121 Chương trình mục tiêu quôc gia về Giảm nghèo và an sinh xà hội bên vừng giai đoạn 
2021 -2 0 2 5 Quý IV Bộ LĐTBXH



13

TT NHIỆM VỤ
Thời hạn 
trình CP, 
TTgCP

C ơ quan cluì trì 
(hco dôi, đánh giá

122 Ọuyêt định của Thù tướng Chính phũ vể Tiêu chí huyện nghèo và tiêu chí xà đặc biội 
khó khăn vùng băi ngang ven bien và hài đảo giai đoạn 2021 - 2025 Ọuý IV BộLĐTBXH

123
Dê án liên kcl cơ sở dào tạo nghê vói doanh nghiệp hoạt dộng dịch vụ dưa người lao 
dộng đi lảm việc ở nước ngoài theo hợp đòng dê đào tạo, chuân bị nguỏn lao động Năm 2021 Bộ LĐTBXH

124 Đê án dưa lao động kỳ thuụt, lao động qua đảo tạo nghê di làm việc theo hợp đông ở 
các thị trường nước ngoài có thu nhập cao Năm 2021 BộLĐTBXH

125 Đẻ án chuyển đỏi sô và dạy học trực tuyên trong giáo dục nghê nghiệp Tháng 12 Bộ LĐTBXH
126 Đé án thí điêm dào tạo trình dộ cao đăng cho học sinh tòi nghiệp trung học cơ sở Tháng 12 Bộ LĐTBXH

127 Đê án thi điẽm dào lạo nâng cao kỷ nâng nghê của người lao dộng dáp ứng yêu câu 
của cuộc Cảch mạng công nghiệp lần thứ tư Tháng 12 Bộ LĐTBXH

128 Chiên lược phát triển giáo dục nghê nghiệp, quy hoạch mạng lưới cơ sờ giáo dục nghê 
nghiộp, cơ chế tự chù của các cơ sở giáo dục nghè nghiệp Năm 2021 Bộ LĐTBX1I

129 Quyct định cùa Thủ tướng Chinh phú phê duyột Đê ản nghiên cứu phát trien văc xin 
phòng CO VID-19 Tháng 6 Bộ YT

130 Ọuyêt định của Thủ tướnẹ Chinh phủ phc duyệt Chiến lược quôc gia về dinh dưỡng 
giai đoạn 2021 - 2030 vả tam nhìn den năm 2040 Thảng 12 Bộ YT

131 Quyết định cùa Thú tướng Chính phú về một sô chế độ chính sách cho cán bộ y tê cơ 
sờ, y tế dự phòng Tháng 9 BỘYT

132 Đô án đào tạo nhản lực y tẻ vùng khỏ khăn giai đoạn 2021 - 2030 Quý I Bộ YT

133 Dê án phát trien hệ thông bão đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đỏi với giáo dục 
đại học và cao dằng sư phạm giai đoạn 2021 - 2030 Tháng 11 Bộ GDDT
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Cơ quan chủ trì 
theo dõi, đánh giá

134 Đê án tăng cường ứng dụng công nghệ thòng tin và chuyển đỏi sô trong ngành giảo 
dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 Thảng 7 Bộ GDĐT

135
Đê án nâng cao chàt lượng dạy học các mòn ticng dân tộc thiêu sô trong chương trình 
giáo dục phổ thông Tháng 12 Bộ GDĐT

136 Đê án Xây dựng "Xà hội học tập" giai doạn 2021 - 2030 Quý 11 Bộ GDĐT

137
Báo cáo việc ticp tục tricn khai Quyết định sô I74/QD-TTg, ngày 09/02/2017 của Thú 
tướng Chinh phú phê duyệt Đe án Bồi dưởng cán bộ. công chức làm công lác tôn giáo 
giai đoạn 2017 - 2020

Thảng 3 BỘNV

138 Chiến lược phát triền thanh nicn Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 Tháng 3 Bộ NV

139
Báo cáo két quả sơ két 3 năm triển khai thi hành Luật tin ngường, tòn giáo và Nghị 
định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chinh phú quy định chi tiết một số 
diêu và biện pháp thi hành Luật tin ngưởng, tôn giáo và kiên nghị, đè xuất

Tháng 8 Bộ NV

140
Ọuyêt định cùa Thủ tướng Chính phũ phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, 
khu vực II, khu vực I thuộc vùng đỏng bào dân tộc thiểu số vả miền núi giai đoạn 
2021 - 2025

Tháng 3 ủ y  ban Dân tộc

141 Quyêt định của Thủ tướng Chinh phũ phê duyệt Chiến lược cóng lác dãn tộc giai đoạn 
2021 - 2030 Tháng 12 ủ y  ban Dân tộc

142

Ọuyêt địnli của Thủ tướng Chinh phũ ban hành nguycn tác, ticu chi, định mức phân 
bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hồ ượ thực hiện Chương trình mục 
tiêu quôc gia phát triển kinh tê - xâ hội vùng dỏng bào dân tộc thicu sổ và miền núi 
giai đoạn 2021-2030

Tháng 6 ủ y  ban Dân tộc
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143 Quyết định cùa Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quôc gia phát 
triỗn kinh tố - xà hội vùng đỏng bào dân tộc thiêu sổ và miền núi giai đoạn 2021-2030 'ITiáng 6 ủ y  ban Dân tộc

144 Quyết định của Thủ tướng Chính phũ phê duyột danh sách các dân tộc còn gặp nhiêu 
khó khăn, cỏ khỏ khăn dặc thù giai đoạn 2021 -  2025 Tháng 6 ủ y  ban Dân tộc

VI
Nhỏm nhiệm vụ vc quăn lý, khai thác, sử  dụng hiệu quà, bền vừng tài nguyên 
thiên nhiên, bảo vệ môi trinYng, chù (lộng ứng phỏ có hiệu qu:i vói biến đôi khi 
hậu, phông, chống và giỉim nhẹ thiên tai

145 Chiến lược quỏc gia về tàng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 Tháng 6 Bộ KHĐT
146 Dỏ án Thi dicm cho thuê mòi trường rừng đổ nuôi trồng, phát triền cây dược liệu Quý IV Bộ NNPTNT

147 Dê án tăng cường nũng lực quản lý hệ thòng khu bào tôn đên năm 2025, lâm nhìn đên 
năm 2030 Quý IV Bộ NNPTNT

148
Đê án thành lộp mới các khu bào tôn biên, phục hôi các hộ sinh thái biên đên năm 
2025, đổ đàm bủo diện tích các khu hão tồn hiển, ven biền dạt 3% diện tích các vùng 
biển Việt Nam

Quý IV Bộ NNPTNT

149
Chương trình bỏ tri dán cư các vùng: thiên tai. đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di 
cư tự do, khu rừng đặc dụng uiai doạn 2021 - 2025 vả định hướng đến năm 2030 Quý IV Bộ NNPTNT

150 Đc án An ninh nguồn nước và an toàn dập, hồ chira nước giai doạn 2021 -  2030. tầm 
nhin đến năm 2045 Ọ u ýll Bộ NNPTNT

151
Chicn lược quôc gia câp nước vả vệ sinh mỏi trường nông thôn dên năm 2030 vả tám 
nhìn đển 2045 Quý II Bộ NNPTNT

152 Chương trình tỏng thê Phòng, chỏng thiên tai quôc gia Quý II Bộ NNPTNT
153 Kê hoạch phòng, chông thiên tai quòc gia giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2021 Bộ NNPTNT
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154 Kc hoạch hành động quôc gia về Bào tôn và sử dụng bên vững các vùng đât ngập 
nước ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 Tháng 5 BỘTNMT

155 Chiên lược quỏc gia về Đa dạng sinh học giai doạn 2021 -  2030, tâm nhin đèn 2040 Tháng 10 Bộ TNMT

156 Đê án kiêm kẻ, quan trăc, lập báo cáo và xây dựng cơ sò dữ liệu đa dạng sinh học giai 
đoạn 2021 - 2030, tầm nhin đến 2040 Tháng 10 Bộ TNMT

157 Chiên lược khai thác, sử dụng bên vừng tài nguyên, bào vệ môi trường biên và hãi đào 
đến năm 2030, tẩm nhin đến năm 2045 Tháng 11 Bộ TNMT

158 Đê án Việt Nam chủ động tham gia đàm phán và xây dựng Thỏa thuận toàn câu về 
chổng rác thải nhựa đại dương Tháng 6 Bộ TNMT

159 Quyết định thay thê Ọuyct định sô 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thù tướng 
Chinh phủ quy định chi tiết về câp độ rủi ro thiên tai Tháng 3 Bộ TNMT

160 Quyêt định thay thè Ọuyêt định sỏ 03/2020/ỌĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng 
Chinh phủ quy định về dự báo. cảnh báo và truyền tin thiên tai Tháng 3 BỘTNMT

161 Dê án tổng kiêm kê tải nguyên nước quôc gia giai đoạn đên năm 2025 Tháng 10 Bộ TNMT

162 Dô án Diêu tra, đánh giá, lập bàn đô tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lãnh thô Việt 
Nam Tháng 11 Bộ TNMT

163 Quyết dịnh của Thủ tựớng Chinh phủ ban hành Hộ thông giám sát và đánh giá hoạt 
dộníi thich ứng biến đồi khi hậu. Tháng 10 BỘTNMT

164 Quyết định của Thủ tướng Chinh phù phê duyệt Dô án phát triền thị trường cảc-bon 
tại Việt Nam. Tháng 11 Bộ TNMT

165 Quyết định của Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt Chương trình Hỗ trợ thực hiện Đóng 
gỏp do quôc eia tự quyêt định (NDC) của Việt Nam Tháng 12 Bộ TNMT
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VII Nhóm nhiệm vụ VC lổ chức bộ máy, cài cách hành chỉnh, phòng, chống tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm chong lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cá«

166 Quyct dịnh cùa Thủ tướng Chính phú phê duvệt danh mục dịch vụ công trực tuyên ưu 
tiên tích hợp, cung cấp trên Cóng Dịch vụ công Quốc gia Tháng 3 VPCP

167
Quyêt định sửa đôi, bô sung các Ọuyêt định cùa Thủ tướng Chinh phủ quy định vê 
thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của 1 lội đồng phối hợp phô biến, ciáo dục pháp 
luật

Tháng 5 Bộ 1 ?

168 Quvêt định ban hành Chương trinh tòng thê cũa Chinh phú về thực hành tiêt kiệm, 
chổng làng phi giai đoạn 2021 - 2025 Thảng 9 BỘTC

169 Nghị định thay thê Nghị định sô 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chinh phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực ké hoạch và đầu tư Tháng 9 Bộ KI IĐT

170
Nghị định sửa đòi, bô sung Nghị định sô 43/2011/ND-CP của Chinh phủ quy định về 
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyển trên trang thông tin diện tử hoặc 
cổng thòng tin điện tử cùa cơ quan nhà nước

Quý IV Độ 1111

171 Nghị định sửa dôi bỏ sung Nghị định sô 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 cùa Chinh 
phũ quy định về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Quý IV Bộ 11 n

172 Chicn lược dừ liệu quòc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng den năm 2030 Quý IV BỘTTTT

173

Báo cáo Tông kêt thực hiện Quyết dịnh sô 2218/ỌĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thù 
tướng Chinh phù về Kế hoạch của Chinh phũ thực hiện Nghị quyết sổ 39-NQ/TW  
ngàv 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giãn biên chế, cơ cấu lại dội ngũ cán bộ. 
công chức, viên chức

Năm 2021 Bộ NV

174 Chương trinh tông ihê Cải cách hành chinh Năm 2021 Bộ NV
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175 Nghị định thay thố Nghị định sổ 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chinh phù về 
tổ chức các hoạt động thanh tra ngành Nội vụ Quý IV BỘNV

176 Đê án Đào lạo đội ngù cản bộ câp xă tại chò, kêt hợp tâng cưỡng tri thức trè trong 
phát triển bền vừng khu vực biên giới Tháng 11 Bộ NV

177 Đê ản Cơ sờ dử liệu của ngành nội vụ Tháng 11 Bộ NV
178 Đê án Bão hiểm tải liệu lưu trừ quòc gia giai đoạn II (2021 - 2030) Tháng 10 BỘNV

179 Đc án Cộng bỏ tải liệu lưu trữ quôc gia phục vụ phát triển kinh tẻ - xã hội, bảo vệ chủ 
quyền đat nước Tháng 11 Bộ NV

180 Đê án Kiện toàn tò chửc bộ máy quán lý nhã nước lĩnh vực văn thư, lưu trử đáp ứng 
yêu câu quản lý tập trung thõng nhât tủi liệu lưu trừ điện tử của các cơ quan nhà nước Thảng 5 Bộ NV

181 Quyết định cúa Thú tướng Chinh phủ ban hành Đẻ ản Cơ sở dừ liệu quốc gia về kiểm 
soảt tài sản, ihu nhập của người có chức vụ, quyên hạn Tháng 9 Thanh tra Chinh 

phủ

182 Nghị quyết của Chinh phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham 
nhũng đến nảm 2030 Tháng 12 Thanh tra Chính 

phù
VIII Nhỏm nhiệm vụ về bão đăm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tc

183 Chương trinh quỏc gia về phòng chòng tội phạm, phòng chỏng ma túy, phòng chỏng 
mua bản người giai đoạn 2021 - 2025 Nám 2021 Bộ CA

184 Chiên lược an toàn, an ninh mang quốc gia giai đoan 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 
2030 Quý IV Bộ CA

185 Đỏ án xây dựng nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam Ọuý IV Bộ CA
IX Nhỏm nhiệm vụ vè thông tin, truyền thông tạo niềm tin, dồng thuận xâ hội
186 Đê án tuyên truyên, phô biên giáo dục pháp luật đặc thù cho người khuyct tật Tháng 9 Bộ TP
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187 Dê án tô chức thông tin, phô biên vê chinh sách quan trọng trong dự thào văn bản quv 
phạm pháp luật để tạo dồng thuận xă hội Tháng 12 Bộ TP

188 Chương trình truycn thông vê bình đăng giới đên năm 2030 Tháng 9 Bộ LĐTBXH


