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uê-hoàn thiện thê chề kinh tê thị trưòng định hưóng xã bội chủ nghĩa

1Qưa hơn 30 năm đổi mói, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung
ương 6 khoá X, Đảng ta luôn quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận,
rút ra các bài học kinh nghiệm, tiếp tục xâv dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù họp với từng aiai đoạn phát triển, góp
phần quan trọng đua nước ta ra khỏi tình trạng kém ohát triển, trở thành quốc
gia có thu nhập trung bình, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; .bảo đảm an
sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường
sinh thái, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập
quốc tế.
“ Nhận thức về nền kinh tế thỉ truòng định hướng xã hội chủ nghĩa ngày
càng đầy đủ hơn; kinh tế thị trường định huứng xã hội chủ n^hĩa từng bưó‘c hỉnh
thành, có nhiều đặc điểm của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập. Hệ
thông pháp luật, CO' chế, chính sách ngày càns; hoàn thiện và phù họp hon vói
luật pháp quốc tế, đồng thòi đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện cam kết hội
nhập quốc tế. Chế độ sờ hữu, các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp
phát triển đa dạns. Các quyền và nghĩa vụ về tài sản được thể chế hoá tương đối
đây đủ. Hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâns; lên. Việc đôi
mói, săp xếp, cơ cấu lại, nâns cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đưọ'c đây
mạnh; kinh tế tập thể được quan tâm đồi mói; kinh tế tư nhân ngàv càng được
coi trọng; đội H£Ũ doanh nhân không ngừns lớn mạnh; thu hút vốn đầu tư nước
ngoài đạt được kêt quả tích cực.
Các yếu tố thị trường và các loại thị trườnơ được hình thành đồng bộ
hơn, san kết vói thị trường khư vực và thế siới. Hầu hết các loại sfiá hàng hoá,
dịch vụ được xác lập theo cơ chế thị trường. Môi trường đầu tư kinh doanh
được cai thiện và thông thoáns hơn; quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình
đăns siữa các doanh nghiệp thuộc các thành nhan kỉnh tê được bao đảm hơn.
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- Hội nhập kình tế quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng
vê hình thức, từng buởc thích ứng vcri nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường
toàn câu. Việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực phù họp hon với CO' chế
thị trường. Các CO' chế, chính sách đã chú trọng kết họp giữa phát triển kinh tế
vói thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo cơ hội cho ngưòi dân tham 2 Ía và
nhận được thành quả từ quá trình phát triển kinh tế. Phưong thức ỉãnh đạo của
Đảng, hoạt động của Nhà nước từng buức đưọ'c đổi mới phù họp hơn vói yêu
câu phát triên nền kinh tế thị trường định hướno; xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế.
2- Tuy nhiên, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta thực hiện còn chậm. Một số quy đình pháp luật, cơ chế, chính
sách còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu ổn định, nhất quán; còn có biểu hiện lọi
ích cục bộ, chưa tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ vá sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực phát triển.
- Hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp
trong nền kinh tế còn nhiều hạn chế. Việc tiếp cận một số nguồn lực xã hội
chưa bình đãng giữa các chủ thể kinh tế. Cải cách hành chính còn chậm. Môi
trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, mức độ minh bạch, ổn
định chưa cao. Quyền tự do kinh doanh chưa được tôn trọng đầy đủ. Quyền sỏ’
hữu tài sản chưa được bảo đảm thực thì nghiêm minh.
- Một số loại thị trường chậm hình thành và phát triển, vận hành còn
nhiêu vướng mắc, kém hiệu quả. Giá cả một số hàng hoá, dịch vụ thiết yếu chưa
được xác lập thật sự theo cơ chế thị trường.
- Thể chế bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội còn nhiều bất
cập. Bất bình đẳng xã hội, phân hoá giàu - nghèo có xu hướng gia tăng. Xo á đói,
giảm nghèo còn chưa bền vững.
- Đôi mớĩ phương thức lănh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát
triên kình tê - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới về kinh tế. Cơ chế kiểm soát
quyên lực, phân công, phân cấp còn nhiều bất cập. Quản lý nhà nước chưa đáp
ứng kịp yêu câu phát triển của kinh tế thị trưcmg và hội nhập quốc tế; hiệu lực,
hiệu quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm. Hội nhập kinh tế quốc tế
đạt hiệu quả chưa cao, thiếu chủ động trons phòng ngừa và xử lý tranh chấp
thương mại quốc tế.
3Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguvên nhân khách quan và chủ
quan, nhưng chủ yếu ỉà do nguyên nhân chủ quan, đặc biệt là do: Nhận thức về
nên kinh tê thị trường định hướng xâ hội chủ nghĩa chưa đủ rõ. Tư duy bao cấp
còn ảnh hưởng nặng nề. Nãns ỉực xây dựno, và thực thi thể chế còn nhiều bất
cập, chưa theo kịp vó‘i sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Việc quán triệt,
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tô chức thực hiện các chủ trưcng của Đản Si, chính. ¿ách. pháp luật của Nhà nước
ở các câp, các ngành, nhất là người đứne đầu thiếu quvết liệt, hiệu quả thấp và
chưa nghiêm. Vai trò, chức nỗng, phươns thức hoạt động của các CO’ quan trong
hệ thống chính trị chậm đồi mói phù họp vói yổu cầu phát triển kinh tế thị
trường trong điêu kiện hội nhập quốc tế. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lôi sống, tệ quan liêu, tham nhũng ỏ' một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng
viên làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính
sách, pháo ỉuật của Nhà nước.
II- QUAN ĐIÉM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU
1- Quau điểm chỉ đạo
- Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa ỉà một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực
đê phát triên nhanh và bền vững; đổi mói mô hỉnh tăng trưởng, CO' cấu lại nền
kinh tê, đây mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền kinh tế độc ỉập,
tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
- Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúns đắn các quy luật khách
quan của kinh tế thị trường, thông ỉệ quốc tế, đồng thời bảo đảm định hướns; xã
hội chủ nghĩa phù họp với điều kiện phát triển của đất nước trong từng giai
đoạn. Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế.
Găn kêt hài hoà giữa tăng trưởng kỉnh tế vói thực hiện tiến bộ và công bằnơ xã
hội, phát triên văn hoá, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
- Hoàn thiện thế chế kình tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là quá
trình phát triển liên tục; kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị
trường của nhân loại và kinh nghiệm tổn2; kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta;
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời bảo đảm siữ vững độc
lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xă hội.
- Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi vói hoàn thiện thể chế chính trị mà
trọng tâm là đoi mcri, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt độnơ của tổ chức bộ máy
và cán bộ. Có bước đi phù họp, vững chắc, vừa làm vừa tống kết, rút kình
nghiệm để tiếp tục hoàn thiện. Xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức
năng và môi quan hệ của Nhà nước, thị trường và xă hội phù hợp vói kinh tê thị
trường; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; tăn«; cường và giữ vữn£ vai trò
lãnh đạo của Đảng.
- Hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướns; xã hội chủ nghĩa là
nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa ỉâu dài của cả hệ thông chính trị. Đôi
mới phươnơ thức, nâng cao năns; lực lănh đạo của Đảng, hiệu lực yà hiệu quả
quản ỉý cùa-Nhà nước, phát huv sức mạnh của cả hệ thôns chính trị và của toàn
xầ hội tron» quá trình hoàn thiện thế chế kinh tế nhị trườnơ đính hướns xà hội
chủ nghĩa.
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2- Mục tiêu
Mục íiêu íểng quát

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đình hướng xã hội chủ
nghĩa tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dụng thành công và vận hành đồng bộ,
thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy
động và phân bổ, sử đụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã
hội phát triển nhanh và bền vững vi mục tiêu '-dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
cồng bằng, văn minh".
Mục tiều cụ thế đến năm 2020
Phấn đấu hoàn thiện một bước đồng bộ hon hệ thống thể chế kinh tế thị
trưòĩig định hướng xã hội chủ nghĩa theo các chuấn mực phổ biển.của nền kinh
tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Cơ bản bảo đảm tính đồng bộ giữa
thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; sự hài ho à
giữa tăng trưởng kinh tế vói phát triển văn hoá, phát triển con người, thực hiện
tiên bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển
xã hội bền vững. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với xây dựng
nền kinh tế độc lập, tự chủ.
M ục tiêu đến năm 2030
Hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trưòĩìg
định hưÓTLg xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YỂU
1“ Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hưóng xã hội
chủ nghĩa ỏ* nưó'c ta
- Nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây
dựng là nền kinh tể vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị
trường, đồng thời bảo đảm định hướns; xã hội chủ nghĩa phù họp vói từng giai
đoạn phát triền của đất nước; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc
tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản
Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh".
- Tính hiện đại và hội nhập quốc tế của nền kinh tế thị trường định hướng
xă hội chủ nghĩa ỏ' nước ta thể hiện ỏ' chồ kế thừa có chọn ỉọc những; thành tựu
phát trì en kinh tế thị trườns của nhân loại, kinh rxshiêm tổng kết từ thực tiễn
hơn 30 năm đôi mó‘i; có hệ thons pháp iuật, C0‘ chế, chính sách và các vếu tố thị

trường, các loại thị trường đầy đủ, đồng bộ, vận hành thông suốt, £ắn kết chặt
chể vớỉ các nền kinh tế trên thế giới; vai trò, chức năng của Nhà nước và thị
trường được xác định và thực hiện phù họp với thônơ lệ, nguvên tắc. chiiân mực
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quôc tê phô biên. Định hưởnơ xã hội chủ a^hĩa cua nền kỉnh tế được nhất quán
xác lập và tăng cườnạ thông qua sự lãnh đạo của Đảng và sự auản 1Ỷ của Nhà
nước, ỉây con người làm trung tâm. Vỉ mọi người và do con nẹirò-ụ ohát huv đầy
đủ vai trò làm chủ của nhân dần, thực hiện tiên bộ và công bans: xã hội ngay
trong từng bước và íừns chính sảch phát trien.
“ Nên kinh lê thị trường định hưÓTLS xã hội chử níhĩa Việt Nam có quan
hệ sản xuất tiến bộ phù họp với trinh độ phát triển của lực lượng sản xuất; có
nhiều hỉnh thức sỏ' hữu, nhiều thành phần kinh tế, ứong đó kinh tế nhà nước giữ
vai trò chủ đạo, kỉnh ĩế tư nhân là một độnơ lực auan trọng của nền kinh tế.
Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt và ià mộĩ lực lượng vật chất quan
trọng của kình tế nhà nước. Kirfh tế nhà nước, kinh tế tập thế củrsg vói kinh tế tư
nhân là nòng côt để phát triển một nền kinh tế độc Ịậpr vạ chử. Các chủ thế thuộc
các thành phần kinh tế bình đắns, họp tác, cạnh tranh cùng -phát triển theo pháp
iuật. Khuvến khích làm 2 Íàu họT> pháp. Thực hiên phân phổi chủ yếu theo kết
quả lao độn£; hiệu quả kinh tếj đồng thời theo mức đóng s;óp vốn cùng các
ngưồn lực khác và phân phối thông qua hệ íhốns; an sinh xã hội. phúc Ịợi xã hội.
- Trong nền kinh tế thị trường định hướng xă hội chử nghĩa. Nhà nước
đóng vai trò định hướng, xây dims; và hoàn thiện the chế kinh tế; tạo môi trường
cạnh tranh bình đãng, minh bạch và lành mạnh; sỏ: dans các công cụ, chính sách
và các nguồn lực của Nhà nước đế định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy
sản xuất kinh doanh và bảo vệ tài nguyên, IDdi trườns; phát triên các lĩnh vực
vãn ho ả, xă hội. Thi trường đóng vai irò chủ yeu irons huy độns và phân bố có
hiệu quả các nguồn lực, ià động lực chủ yếu đế giải phóne sức sản xuất; các
nguồn lực nhà nước được phân bồ theo chiến lược, quv hoạch, kế hoạch phù
họpX với cơ chế thị tmờns.
•

•
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2Tiếp tục hoàn thiện thề chế về sử hữxụ phát triển các íhàoh phần
kinh tể, các loại hình doanh nghiệp
Hoàn thiện thể chế về sở hữu
- Thể chế hoá đầy đủ auvền sở hữu tài sản của Nhà nước, tổ chức vả cá
nhân đã được quy định irons Hiến pháo năm 2013. Bảo đảm côn2 khai, minh
bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm irons thủ lục hành chính nhả nước và dịch vụ
côn 2; đê quyên tài sản được 2 !ao dịch thông suôi; bao đả ra hiệu ĩực thực thi và
bảo vệ có hiệu auả quyên sớ hữu tài sản.
- Hoàn thiện pháp luật về ổât đai, tải nsuvèn đẻ huv động, nhâu bô và sử
dụns> hiệu qưả đất đai, tài nguyên, khắc phục linh trạng í ranh châp, khiẻu kiện,
tham nhuns, lãng phỉ irons lĩnh vực nảy. Côn£ khai, minh bạch việc quản K\ sư
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dụng đất công; tăng cưòng gĩám sát, cmản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử
dụng đât giao cho các cộng đồng và doanh nghiệp nhà nước.
Tạo thuận lợi cho việc chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất,
góp von bằng giá trị quyền sử dụng đất; hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất đế
phát triên công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn vả nông nghiệp hàng hoá quy mô
lớn, công nghệ cao, gắn vói bảo đảm việc làm và thu nhập bền vững của nông
dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ỏ’nông thôn.
- Hoàn thiện pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả tài nguyên thiên nhiên. Nhà nước giao quyền khai thác tài nguyên cho các
doanh nghiệp theo cơ chế thị trường.
~ Hoàn thiện pháp luật về đầu tư vốn nhà nước, quản ỉý- và sử dụng có
hiệu quả tài sản công; phân biệt rõ tài sản đưa vào kinh doanh và tài sản để thực
hiện chính sách xã hội. Đầu tư vốn của Nhà nưó'c vào doanh nghiệp theo CO’ chế
thị trưcma.
- Hoàn thiện thế chế về sở hữu trí tuệ theo hướng khuyến khích sáng tạo,
bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền sở hữu trí tuệ đưọ’c bảo vệ và
thực thi hiệu quả.
- Hoàn thiện pháp ìuật về họp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự theo
hướng thống nhất, đồng bộ. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các thiết chế
giải quyết tranh chấp dân sự với các quy trình, thủ tục đơn siản, công khai,
minh bạch. Hoàn thiện các quy định về đăng ký và giao dịch tài sản; phát triển
hệ thống đăng ký minh bạch, liên thông, dễ tiếp cận, nhất là bất động sản.
Hoàn thỉện thể chế phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình
doanh nghiệp

- Thực hiện nhất quán một chế độ pháp lý kinh doanh cho các doanh
nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế. Mọi doanh
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều hoạt động theo CO’ chế thị trường, bình
đăng và cạnh tranh lành mạnh theo pháp luật. Tạo điều kiện thuận lọi thúc đấy
phát triên doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam thật sự trỏ' thành lực
lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội
nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm tính độc lập, tự chủ của nền kình tế.
- Hoàn thiện pháp luật về đầu tư kinh doanh, nhất là về đầu tư công, đấu
thau. Bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh của các chủ thế
kinh tê đã được Hiến pháp quv định; xoá bổ các rào cản đối vói hoạt động
đâu tư kinh doanh. Đẩy mạnh cái cách thủ;tục hành chính. Hoàn thiện các
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quy định liên quan để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt
động khỏi nghiệp.
- Hoàn thiện thề chế về cạnh tranh; tăng cường tính minh bạch về độc
quyên nhà nưó’c. Xoá bỏ các CO“chế can thiệp hành chính trực tiếp, bao cấp của
Nhà nước đô ị với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ cấu lại, đổi mói và nâng cao hiệu quả
doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh
nghiệp; thực sự hoạt động theo cơ chế thị trường. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới
các doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp, lâm nghiệp nhằm phát huy hiệu
quả sử dụng đất, rừng và các tài sản nhà nước đã đầu tư; bảo đảm lợi ích của
Nhà nước và các bên đang nhận khoán đất đai, vườn cây lâu năm. Tăng cường
quản lý, giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, không
đê thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước.
- Hoàn thiện thê chế, đối mói và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đon
vị sự nghiệp công lập. Trao quyền tụ* chủ, tự chịu trách nhiệm đầy đủ cho các đon
vi sự nghiệp công ỉập về phạm vi hoạt động, tổ chức bộ máv, biên chế, nhân sự và
tài chính gắn vói cơ chế đánh giá độc ỉập. Thực hiện xã hội hoá tối đa các dịch
vụ công, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các đon vị sự nghiệp công lập và các
đon vị ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường.
- Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các họp tác xã tiếp cận nguồn
vôn, đào tạo nơuồĩi nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị
trường. Đối mới nội dung và phương thức hoạt động ctìa kinh tế tập thể. Tăng
cường các hình thức họp tác, liên kết, hỗ trợ cho nôn2; dân tron2 sản xuất, bảo
quản, chế biến, tiêu thụ nồnz sản; nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mói,
hiệu quả; phát triển các hình thức họp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ
nông sản theo chuỗỉ giá trị, kết nổi vói hệ thống tiêu thụ ỏ' cả trong và ngoài
nưó‘c; chuyên mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng ỉẻ sang mô hình sản xuất
họp tác, liên kết tập trung, quy mô 1ÓTL
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi phát triển khu vực kinh tế tư
nhân thực sự trỏ* thành một độn» lực quan trọng của nền kinh tế. Thúc đấy hình
thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có công nehệ hiện dại,
năng iực quản trị tiên tiến. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
nhỏ và vừa.
- Nâns cao hiệu quả tha hút đầu tư trực tiếp của nước n^oài; chủ động lựa
chọn các dự án đầu tư nước naoài có chuyên giao côns; nshệ tiên tiên và quản tậ
hiện đại, có cơ sở nghiên cửu và phát triên côns nghệ tại Việt Nam, có cam kèt
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liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phù
họp vói định hướng cơ cấu lại nền kinh tể và các chiến lược, quy hoạch phát
triển kinh tế.
3Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thi trircrag và các
loại thị trường
Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bô các yếu tố thị trường

- Thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường; bảo đảm tính đúng, tính đủ
và công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá hàng hoá, dịch vụ công thiết
yếu. Không lồng ghép các chính sách xã hội trong giá hàng hoá, dịch vụ.
Chuyến từ cơ chế cấp phát sang CO' chế đặt hàns; từ hỗ trợ cho các đơn vị cung
câp dịch vụ sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng thụ hưỏng. Hoàn thiện pháp
luật vê phí, lệ phí theo hướng chuyển sang áp dụng giá dịch vụ phù họp vói cơ
chê thị trường. Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,
phát huy đúng đắn, đầy đủ vai trò của người tiêu dùng, các hội bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng.
- Cải cách mạnh mẽ chính sách tài chính về đất đai theo hưÓTLổ; đon giản,
ôn định, công khai, minh bạch và công bằng. Nghiên cửu, hoàn thiện pháp luật
về thuế tài sản, nhất là về đất đai, bất động sản. Bảo đảm minh bạch thông tin về
thị trường quyền sử dụng đất. Xác định giá trị quyền sử dụng đất theo CO' chế thị
trường thông qua đấu giá, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, thoả thuận mua
bán trên thị trường; áp dụng phổ biến việc xác định giá trị quyền sử đụng đất
thông qua các tổ chức thẩm định giá độc lập, chuyên nghiệp. Rà soát, điều chỉnh
khung giá quyền sử dụng đất phù họp với thị trường ỏ' từng địa phương. Tăng
cường áp dụng phương thức cho thuê đất.
- Thực hiện bình đẳng trong tiếp cận các yếu tố đầu vào của các doanh
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế- Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả các
quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong tiếp cận các nguồn lực
công, mua sắm và đầu tư công. Tăng cường tính minh bạch đối với độc quyền
nhà nước; kiêm soát, ngăn chặn, xoá bỏ độc quyền doanh nghiệp. Hoàn thiện
thê chê phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường vào những ngành, lĩnh vực và
địa bàn đạt hiệu quả cao, có tác động lan toả. Hoàn thiện pháp luật về phá sản
doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, thể chế bảo vệ nhà đầu tư, quyền sỏ' hữu
và quyên tài sản; không hình sự hoá các mối quan hệ kinh tế và dân sự.
Hoàn thiện thể chế để phát triển đồng bộy vận hành thông suốt các
thỉ• trường
ơ

- Đây mạnh phát triển thị trường hàng hòá, dịch vụ, gồm cả thị trườne
xuât, nhập khâu, thị trường tron» nước và biên mậu; phát triến hạ tầns thươns:
mại. Thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế. Phát triển mạnh các phương thức
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giao dịch thị trường hiện đại. Xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng
hàng ho á, vệ sinh, an toàn thực ohẩm và môi trưòng phù họp vó'i yêu cầu trong
nưó‘c và cam kêt quốc tế, bảo vệ họp ỉý thị trường trong nước, không để bị nước
ngoài thâu tóm, thao túng. Hoàn thiện pháp luật về phát triển nhũng thị trưòng
mói, nhất ỉà thị trường các dịch vụ có hàm lượnơ trì thức, công nghệ cao; thị
trường công nghiệp môi trưcmg, công nghiệp văn hoá...
“ Phát triển cân bằng, đồng bộ thị trường tài chính. Thực hiện có hiệu quả
chủ trương cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công. Đẩy mạnh họp tác
công - tư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trườn2, chứng khoán, thị trường
trái phiếu; hình thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả thị trườncr mua bán nợ.
Phát triên thị trường bảo hiểm, thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn
thuế, thẩm định giá...
- Rà soát, bô sung, sửa đổi luật pháp bảo đảm thực hiện chính sách tiền tệ
theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, phối họp có hiệu quả giữa chính sách tiền tệ,
chính sách tài khoá và các chính sách khác. Điều hành lãi suất phù họp với diễn
biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. Điều hành tỉ giá linh hoạt theo
tín hiệu thị trường. Tăng tính độc lậo của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành
chính sách tiền tệ. Hoàn thiện pháp luật về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn
vói xử lý nợ xấu. Nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành phù họp vói
chưân mực quốc tế; xử ỉý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém và tình trạng
đâu tư chéo, sở hữu chéo trong lĩnh vực ngân hàng; phát triển nhanh và an toàn
dịch vụ tài chính, ngân hàng.
- Đôi mới, phát triên mạnh mẽ và đồng bộ thị trường khoa học - công
nghệ. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sỏ' hữu trí tuệ. Có chính sách hỗ trọ-,
khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nghiên cún, phát triển,
chuyến giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất
kinh doanh; xác định doanh nghiệp ỉà lực lượng quan trọng trong phát triên và
ứng dụng khoa học - cônơ nghệ; tập trang nâng cao nàng ỉực hấp thụ công nghệ
của doanh nghiệp. Hoàn thiện chính sách nhập khấu công nghệ; đẩy mạnh đầu
tư nghiên cứu ứng dụng, nâng cao trình độ thiết kế, chế tạo trong nước.
Tiếp tục đôi mới mạnh mẽ và đồnơ bộ cơ chế quản lý tài chính, tổ chức và
hoạt động khoa học - côns nghệ- Nghiên cứu, đôi mới phương thức sử dụng
ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học - công nshệ. Hoàn thiện quy định về
đâu tư mạo hi êm, nân 5 cao chất lượn 2: hoạt động của các vườn ươm công nzhệ
và doanh nghiệp côĩi£ nshệ cao. Thực hiện cơ chế họp tác công - tư trong việc
triên khai các dự án đôi mới côrì£ ns;hệ, sáns tạo, nghiên cứu và ohát triên. Tíêp
tục phát triên mạnh các khu côn2 nghiệp, khu côn 2 nghệ cao. Hình thành CO' sở'

dữ liệu quôc ơia về công nghệ, chuyên
công nghệ. Phát triền các dịch vụ tư
vân, thâm định, môi aiới, định gìá sản phâm khoa học và công nghệ.
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- Hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách đế phát triển và vận hành thông
suôt thị trưòĩig bất động sản. Xây dựng thể chế và các mô hình phù họp để gắn
kêt quá trình công nghiệp hoá với đô thị hoá và xây dựng nông thôn mới. Xây
dựng chính sách xã hội về nhà ở.
Tập trung xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phát triển thị trườns SO' cấp,
thứ cấp quyền sử dụng đất, kể cả đất nông nghiệp; bảo đảm thị trườn 2 quyền sử
dụng đất hoạt động công khai, minh bạch và có trật tự. Phát triển và nâng cao
hiệu quả hoạt động của thị trường cho thuê đất nông nghiệp- Nghiên cứu hoàn
thiện pháp luật về thuế sử dụng tài sản, nhất là về sử dụng đất đai,
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đồng bộ, liên thông thị trưòng
lao động cả về quy mô, chất lượng lao động và cơ cấu ngành nghề. Có cơ chế,
chính sách để định hướng dịch chuyển lao động, phân bố họp lý lao động theo
vùng; lao động di cư và gia đinh được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội.
Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ tư vấn việc
làm theo quy định của pháp luật. Minh bạch thông tin thị trường iao động. Đấy
mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là bậc đại học và
dạy nghề. Hoàn thiện các thiết chế hoà giải, trọng tài trong giải quyết tranh chấp
ỉao động.
- Đẩy mạnh cải cách chế độ tiền lương, giải quyết tốt mối quan hệ giữa
tăng năng suất lao động và tăng tiền lương, lấy tăng năng suất lao động làm cơ
sở để tăng tiền lương. Tiếp tực hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền công, bảo
hiêm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiếm tai nạn lao động;
hình thành cơ chế tiền lương theo nguyên tắc thị trường; bảo đảm hài hoà lợi ích
của nguửi lao động và người sử dụng lao động. Phái huy vai trò của tổ chức
công đoàn ỏ’doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của người lao động.
4Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trương kinh tế vói bảo đảm phái
triên bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ
môi trưòng và ứng phó với biến đối khí hậu
- Tích cực thực hiện "Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững"
của Liên họp quốc; triển khai chiến lược tãng trưởng xanh. Kết họp chặt chẽ
phát triên kinh tế nhanh và bền vững với phát triển xã hội bền vững, thực hiện
tiên bộ, công bằng xã hội, tạo cơ hội cho mọi thành viên trons xã hội tham sfia
bình đăng và thụ hưỏng công; bằng thành quả tù’ quá trình phát triền. Phát triên
hệ thông an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, thống nhất; huv độns; sự tham £Ìa của
các tâng ỉóp nhân dân, cộng đồng xã hội thực hiện chính sách an sinh xă hội;
khuyên khích người dân tự nguyện tham £Ìa bảo đảm an sinh xă hội. Tập trung
nguồn ỉực thực hiện ChưottR trình mục tiêu quốc gia về giảm nơhèo bền vữns.
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- Hoàn thiện pháp ỉuật đê tăng cường hiệu lực, hiệu quả cơ chế giám sát,
thanh tra, kiêm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng, chốns
thiên tai, ứng phó vói biến đổi khí hậu.
- Đây mạnh đôi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu
câu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Phát triển y tể, bảo vệ
sức khoẻ nhân dân. Phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam phát triển
toàn diện.
- Hoàn thiện thể chế về kết họp phát triển kinh tế vói bảo đảm quốc
phòng, an ninh. Có cơ chế huy động các nguồn lực xã hội tham gia ohát triển
kinh tế các vùng biên giói trên đất liền, trên biển và hải đảo; phát triển các khu
kinh tê - quôc phòng. Phát triển mạnh các ngành kinh tế biển sắn với bảo vệ
vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân 'dân vùng biển, đảo.
Có cơ chê, chính sách đặc thù đối vói doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, ơắn
kêt chặt chẽ giữa cônơ nghiệp quốc phòng, an ninh vói công nghiệp dân sinh
trong tống thể chính sách công nghiệp quốc gia.
~ Xây dựng thế chế ỉiên kết vùng, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế
vùng trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương; ưu tiên nhát triến
các vùng kinh tế động lực, đồng thời có chính sách hỗ trợ các vùng còn nhiều
khó khăn; xây dựng mộí số đo‘n vị hành chính - kinh tế đặc biệí vói thế chế vưọt
trội để tạo cực tàng trường và thử nghiệm đối mói, hoàn thiện tổ chức bộ máy
thuộc hệ thống chính trị. Sớm xây dựng mô hình điều phối liên kết vùng, xác
định rõ địa phương đầu tàu và nhiệm vụ của tùng địa phương trong vùng.
5quốc tế

Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế

- Triến khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban
Châp hành Trung ưong Đảng khoá XII về thực hiện có hiệu quả tiến trinh hội
nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trons, bối cảnh nước ta
tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mói.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống pháp iuật và các thiết chế, cơ chế
liên quan đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế. Xây dựng và hoàn
thiện cơ chê phôi họp điều hành £Ĩữa các bộ, ngành, địa phương trong thực thi
các cam kêt hội nhập và tiếp cận thị trường. Đối mói côn2 tác xúc tiến thươns;
mại và đâu tư, curìg cấp thônơ tin, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường,
nhât ỉà thị trườn 2; xuất khâu. Nâng cao năng ỉực phò na ngừa, sịầì quvêt tranh
chấp thương mại, đầu tư quốc tế.
- Thực hiện nhất quán chú trươnơ đa phưona hoá, đa dạng hoá trons: họp
tác kinh tế quốc tế. không để ỉệ thuộc vào một số ít thị trườnơ. Nâna cao năng
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ỉực cạnh tranh quốc gia, tiềm lực của các doanh nghiệp trong nước. Xây dựng
và thực hiện các cơ chế phù họp với thông lệ quốc tế để phản ứng nhanh nhạy
trước các diễn biến bất ỉợi trên thị trường thế giới, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân
tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
6Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xâv dựng và thực
hiện thể chế kỉnh tế của Nhà nưórc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân
trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hưóỉig xã hội chủ nghĩa
Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng về kinh tế -x ã hội

- Nâng cao năng ỉực hoạch định đường lối, chủ trương phát triển kinh tế - xã
hội của Đảng. Tăng cưÒTLg lãnh đạo việc thể chế hoá và tổ chức thực hiện đường
lôi, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội.
Tiếp tục đổi mói, nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu ỉý luận và
xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng về kinh tế - xã hội. Đối mới, kiện toàn
tô chức bộ máy và phương thức hoạt động của Đảng, đáp ứng yêu câu ỉãnh đạo
phát triên kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong
Đảng và trong xã hội đối vói các chủ trương của Đảng về xây dựng thể chế kinh
tế thị trưcmg định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Đổi mói phương thức đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí
cán bộ và lãnh đạo? chỉ đạo việc thực hiện của ổộì ngũ cán bộ hoạt độ nơ trong
các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh đẩy lùi tham nhũng,
suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biên",
"tự chuyên hoá" của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đúng đầu.
“ Tâng cường công tác kiểm tra, giảm sát, sơ kết, tổng kết; kịp thời phát
hiện và giải quyết đúng đắn những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp về kinh íế - xã
hội của đất nước.
Nâng cao năng ỉực xây dựng và thực hiện thế chế của Nhà nước

- Nhà nước tập truns thể chế hoá nghị quyết của Đảng, xây dựng và tổ
chức thực hiện pháp luật; tăng cường sự phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa
cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp; bảo đảm ổn định kinh
tê vĩ mô; khắc phục mặt trái của thị trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải
thiện mô ì trường đầu tư kinh doanh.
- Đổi mói phươns thức quản lv nhà nước về kinh tế; thực hiện đúng đán
và đây đủ chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trườns. Điều hành nền
kỉnh tê không chỉ bảo đảm mục tiêu na;ẳn hạn mà còn hướnơ tới thực hiện các

u N C T W 1 1 .D O C

13

mục tiêu trung và dài hạn. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, nhất là dự báo
chiên ỉuxỵc. Đôi mới căn bản và toàn diện ccng tác xây dựng và thực hiện các quy
hoạch, kê hoạch phát triên kinh tê - xã hội, đâu tư công và tài chính công thực
sự theo CO’ chế thị trường, khắc phục tình trạng ”xin - cho”, chủ quan, duy V chí.

Đôi mói công tác thống kê phù họp vói chuẩn mực quốc tế. Nâng cao hiệu lực,
hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và thực thi pháp luật.
- Nghiên cứu, 1'à soát, đối mới việc xây dựng, ban hành các văn bản quy
phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính
minh bạch, tính nhất quán, ổn định và dự đoán đưọ'c của pháp luật.
- Rà soát, CO' cấu lại bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu
quả. Hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương và quan hệ giữa Chính phủ
vói chính quyền địa phương. Đổi mới tiêu chí và cách thức đánh giá kết quả
hoạt động của chính quyền các cấp phù họp với thể chế kinh tế thị trường định
hương xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện quy định về phân cấp; bổ sung quy định rõ
nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Trung ương và địa phương về phát triến
kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh cải cách tư pháp. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của
các thiết chế giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, trọng tâm ỉà
các hoạt động hoà giải, trọng tài thương mại và toà án nhân dân các cấp, bảo vệ
quyền, lợi ích họp pháp của người dân và doanh nghiệp. Xử ỉý nghiêm minh các
vi phạm pháp luật về kinh tế. Tăng cường tính độc lập của hệ thống tư pháp các
câp trong xét xử, thi hành án dân sự, kinh tế. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn
xã hội, tạo môi trường thuận lọi cho phát triển sản xuất kinh doanh.
Phát huy quyền làm chủ của nhẫn dân, sự tham gia của Mặt trận Tỡ
quốc Việt Nam và cấc tẳ chức chỉnh trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp

- Thê chê hoá các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyên
công dân, quyền và n^hĩa vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội, xã hộĩ - nshề nghiệp. Bảo đảm mọi người đều được bình đắng
trong tiêp cận các cơ hội và điều kiện phát triển, được tham gia và hưởng lợi từ
quá trình phát triền.
- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quôc Việt
Nam và các tố chức chính trị - xã hội. Mỏ’ rộng thu thập ý kiên đánh s;iá từ
doanh nghiệp và người dân đối với quá trình triển khai thực hiện đườns; lôi, chủ
trưcmg của Đ ả n c h í n h sách, pháp luật cúa Nhà nước.
- Tạo điẻu kiện thuận lợi đê các tố chức xã hội - nshê nghiệp tham £Ìa vào
các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, thúc đâv các hình
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thức liên kết doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thâm
nhập, phát triển thị trường.
7- Một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chi đạo thực hiện
Giai đoạn tù' nay đến năm 2020, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
một số nhiệm vụ quan trọng sau:
- Hoàn thiện thể chế về huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các
nguồn ỉực và thể chế về phân phối kết quả làm ra để giải phóng sức sản xuất,
tạo động lực và neuồn lực cho táng trường, phát triển, bảo đảm tiến bộ, công
bằng xã hội, quốc phòng, an ninh.
- Hoàn thiện thể chế về cải thiện mô ỉ trường đầu tư kinh doanh; có chính
sách đột phá tháo gỡ những vưởng mắc, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát
triên trên cơ sở đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Xây
dụng thế chế làm căn cứ xử lý dứt điểm, hiệu quả các tồn tại, yếu kém đã tích tụ
trong nền kình tế nhiều năm qua, đặc biệt là việc xử lý các tập đoàn kinh tế,
tông công ty nhà nước, các dự án, công trình đầu tư công không hiệu quả, thua
lô kéo dài; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng vếu kém 2 ắn với xử lý nợ xấu.
- Hoàn thiện thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, giáo
dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất ỉà nhân lực chất lượng cao, tranh
thủ nhũng cơ hội và thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đổi
mói mô hình tăng trưởng, nâng cao nănơ suất lao động, chất ỉượng và sức cạnh
tranh của nền kinh tế.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nền kinh tế và năng lực kiến tạo sự
phát triến của Nhà nước, đặc biệt là năng lực, hiệu quả thể chế hoá đưòng ỉối,
chủ trương của Đảng và tồ chức thực hiện luật pháp, chính sách cùa Nhà nước.
- Đồi mói phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện thể chế kiểm soát
quyên lực, tinh giản bộ máy, biên chế, xâv dựng đội ngũ cán bộ có năng lực,
phâm chât đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ; nâng cao chât lượng, hiệu quả hoạt động
của toàn hệ thống chính trị.
IV- TỐ CHỨC THựC HIỆN
1“ Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo bổ sun2; chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh, ưu tiên các dự án luật trực tiếp phục vụ triển khai thực hiện Nghị
quyêt; tăng cường giám sát của Quôc hội, Uỷ ban Thườn £ vụ Quôc hội, Hội
đông Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hộ ỉ đối với việc hoàn thiện, thực hiện thê
chê kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
2Ban cán sự đảng Chính phủ, ban cán sự đảng các bộ, cơ quan nsanơ
bộ, CO’ quan trực thuộc Chính phiu Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiếm sát nhân
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dân tối cao, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương
xây dựng chương trinh, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình
và phân công trách nhiệm cụ thể.
3- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung
ương, Ban cán sự đảng Chính phủ, các bộ, ngành, nghiên cứu tiến tói xây dựng
bộ tiêu chí về nền kỉnh íế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
4- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan
xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ
chửc bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn
thiện thể chế chính trị gắn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng,
xã hội chủ nghĩa.
5- Mặt trận Tô quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã'hội xây dựng
chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
6- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung
ương tổ chức việc học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu, rộng Nghị quyết, kếí
quả thực hiện Nghị quyết.
7- Ban Kinh tế Trung ương chủ tri, phối hợp với Văn phòng Trung ương
Đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thường
xuyên theo dõi, kiểm tr2L, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết; sơ kết, tổng
kết, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

T/M BAN CHẮP HÀNH TRƯNG ƯƠNG
TÔNG BÍ THƯ
______ Đã ký: Nguyễn Phủ Trọng
THÀNH ƯỶ HÀNỘI
VĂN PHÒNG

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017

Số 76 - BS/VPTƯ
SAO LỤC
Nơi nhân.:
- Các đồng chí Thành ủy viên;
- Các
\ y v l v ban Đảng và
V A Văn
V C U I phòng
p i Ậ V Ì i ^ Thành
A ỉ l C i l L i ỉ ủy;
J ?
- Các Ban cán sự Đàng, đàng đoàn trực thuộc;
- Các đảng bộ trực thuộc;

