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Theo chương trình Hội nghị, các Báo cáo đầy đủ về công tác chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ; tình hình và kết quả kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2022; 

phương hướng và nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023 đã được gửi đến các 

đồng chí. Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, sau đây tôi xin trình bày 

tóm tắt những nội dung chủ yếu. 

I. VỀ BỐI CẢNH TÌNH HÌNH VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2022 

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH trong bối cảnh thuận lợi, 

cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, 

mới hơn, phức tạp hơn. Tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức 

tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo khi xây dựng Kế hoạch phát 

triển KTXH năm 2022. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay 

gắt; xung đột Nga - Ukraine xảy ra và kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu 

hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch 

COVID-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi ro tài chính, tiền 

tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực hiện hữu. Trong nước, bên cạnh những 

thuận lợi rất cơ bản, tình hình chính trị, xã hội ổn định, dịch bệnh được kiểm soát…, 

nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đến từ cả những yếu tố 

bên ngoài lẫn nội tại bên trong. Áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên 

vật liệu biến động mạnh; các thị trường lớn, truyền thống suy giảm; sản xuất kinh 

doanh gặp nhiều khó khăn. Công việc thường xuyên ngày càng nặng nề hơn; 

trong khi phải xử lý nhiều vấn đề phát sinh và những tồn tại, yếu kém đã tích tụ 

từ lâu. Trong khi đó, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ diễn biến phức 

tạp, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. 

Trong bối cảnh đó, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới 

sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đề ra các định hướng, quyết sách lớn của Ban 

Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự chủ động, tích cực, đồng 

hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự 

ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự quan tâm 

giúp đỡ của bạn bè quốc tế; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, 

các địa phương đã bám sát các Nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc 

hội để chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, thống nhất, bài bản, khoa học, 

linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm với phương châm hành động 
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“Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát 

triển”. Chính phủ đã khẩn trương xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, 

kịch bản điều hành phù hợp với thực tiễn; quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, 

các địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều 

hành và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phấn đấu hoàn thành cao nhất các 

mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện 

thắng lợi Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2021-2025.  

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ chấp hành 

nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và của Nhân dân; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo 

quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ và các quy định có liên quan. 

Phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành 

viên Chính phủ; giải quyết công việc theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ; 

tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, kiểm tra, giám sát,  

kiểm soát quyền lực và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Bám sát tình hình thực 

tiễn, có đối sách, giải pháp phù hợp, xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh. 

II. NHỮNG TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển KTXH, thực hiện 03 đột phá chiến 

lược (về hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực); tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh; tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài, nhất là các ngân hàng yếu kém, 

các dự án thua lỗ, kém hiệu quả, các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng 

khoán, bất động sản; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; 

đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đổi mới, nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, 

thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững trật tự an toàn 

xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội nhập 

quốc tế và tăng cường thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.  

Nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình KTXH phục 

hồi tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh 

vực; trong 15 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt, 01 chỉ tiêu 

xấp xỉ đạt, 01 chỉ tiêu không đạt. 

1. Điều hành chủ động, linh hoạt, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ 

mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của 

nền kinh tế 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình 
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thế giới, trong nước, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải 

pháp, nhất là về tiền tệ (bảo đảm thanh khoản, cung tín dụng, điều chỉnh phù hợp 

tỷ giá, lãi suất), tài khóa (giãn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí) để thực 

hiện nhất quán các mục tiêu nên trên. Thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ 

động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa với chính sách tài khóa mở 

rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; bảo đảm sự cân 

bằng, hài hòa, hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất, giữa tăng trưởng và lạm phát; chấn 

chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm, bất cập về tín dụng, ngân hàng, các thị 

trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản. Những giải pháp linh 

hoạt, kịp thời, đúng thời điểm của Chính phủ đã góp phần giữ vững sự ổn định 

trong điều kiện bất định, giữ thế chủ động trước những diễn biến phức tạp, khó 

lường, tạo động lực thúc đẩy phục hồi, phát triển KTXH.  

Nhờ đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ 

số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 3,15%; tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức 

cao nhất trong hơn 10 năm qua; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. 

Mặt bằng lãi suất được điều chỉnh phù hợp; thị trường ngoại tệ tương đối ổn định, 

tỷ giá được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường trong và ngoài 

nước; tăng trưởng tín dụng đạt 12,87%. Thu NSNN đạt gần 1,804 triệu tỷ đồng1, 

vượt 27,76% (gần 392 nghìn tỷ đồng) so dự toán, tăng 14,12% so thực hiện năm 

2021. Trong đó thu ngân sách trung ương vượt 25,84% (gần 191 nghìn tỷ đồng), 

tăng 16,28%; thu ngân sách địa phương vượt 29,88% (gần 201 nghìn tỷ đồng), 

tăng 11,91% so thực hiện năm 2021). Trong khi vẫn thực hiện miễn, giảm thuế, 

phí, lệ phí 87,5 nghìn tỷ đồng, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất 105,9 nghìn tỷ 

đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tổng chi ước đạt khoảng 2,206 triệu tỷ đồng, 

bội chi ước khoảng 4%GDP. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 732,5 tỷ USD; 

trong đó xuất khẩu 371,85 tỷ USD, tăng 10,6%; xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp, đạt 

11,2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt trên 3,2 triệu tỷ đồng, 

tăng 11,2%, trong đó, vốn FDI thực hiện đạt 22,4 tỷ USD, tăng 13,5%, cao nhất 

trong 5 năm qua.  

Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, khẳng định vai trò trụ đỡ 

của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời là ngành có 

kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cao kỷ lục, đạt 

trên 53,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu gạo 7,12 triệu tấn; trên 73% số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp tăng 7,69%, trong đó công nghiệp 

chế biến, chế tạo tăng 8,1%, tiếp tục là động lực tăng trưởng2; an ninh năng 

lượng được bảo đảm. Khu vực dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,8%. Thực hiện đồng bộ nhiều giải 

pháp phát triển du lịch3; có gần 102 triệu lượt khách trong nước và 3,7 triệu lượt 

                                           
1 Cập nhật đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 
2 Đóng góp 2,09 điểm phần trăm vào mức tăng chung của toàn nền kinh tế. 
3 Thúc đẩy phục hồi, mở cửa lại hoạt động du lịch phù hợp với điều kiện dịch COVID-19 (mở lại hoàn toàn 

các hoạt động du lịch từ giữa tháng 3/2022, sớm hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực). Tăng cường công 
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khách quốc tế4. Nhiều mô hình, phương thức kinh doanh mới được phát triển,  

thương mại điện tử tăng gần 20% so với cùng kỳ5.   

Đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng quốc gia; ưu 

tiên bố trí vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông cho vùng đồng bằng sông Cửu 

Long, Tây Nguyên, Nam Trung bộ, miền núi phía Bắc, khu kinh tế động lực... 

Hoàn thành và đưa vào sử dụng 310 km đường bộ cao tốc, thông xe kỹ thuật 255 

km; khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-

2025 (chuẩn bị triển khai trên toàn tuyến vào Quý I năm 2023 và nhiều tuyến 

cao tốc liên kết vùng)6, Dự án cầu Rạch Miễu 2, Đường vành đai phía Tây TP. 

Cần Thơ, Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không 

Điện Biên…  

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công7; tích cực triển khai thực hiện Chương 

trình phục hồi và phát triển KTXH8, 03 chương trình mục tiêu quốc gia9. Chủ 

động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh 

tiến độ thi công, thanh toán vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu 

theo quy định. Rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc, điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đi đôi với bảo đảm 

chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn ODA, chống lãng phí, thất thoát, 

tham nhũng.  

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện 

Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 

- 202510; khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền cơ chế xử lý đối với các tổ chức 

tín dụng yếu kém và ngân hàng SCB; tăng cường thanh tra, giám sát; có biện pháp 

quyết liệt để bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Chỉ 

đạo xây dựng phương án xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài để báo cáo cấp có 

thẩm quyền. Đã đưa vào vận hành các nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 

1; tích cực xử lý, cơ cấu lại các dự án, doanh nghiệp khó khăn, vướng mắc, kéo 

dài như Nhà máy điện Long Phú I, Lọc dầu Nghi Sơn, Chuỗi dự án khí điện Lô 

                                           
tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, nhất là trên các nền tảng số; đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm 

du lịch; tăng cường liên kết, nhất là kết nối giữa các trung tâm du lịch. 
4 Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng. 
5 Chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước, Việt Nam được eMarketer xếp vào 

nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. 
6 Dự án vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình 

- Hải Phòng, Đắc Lắk - Vân Phong, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Tân Phú - 

Bảo Lộc … 
7 Thành lập 6 Tổ công tác của Thủ tướng do 04 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Tổ trưởng để đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải 

ngân vốn đầu tư công (Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 02/5/2022). Nghiêm khắc phê bình và yêu cầu kiểm 

điểm việc chậm phân bổ, giải ngân. 

 8 Đã ban hành 17/17 văn bản cụ thể hóa các chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP. Giải ngân đạt gần 

103,5 nghìn tỷ đồng. Chi đầu tư phát triển đạt 435,7 nghìn tỷ đồng, tăng 22,2%.  
9 Đã ban hành 69/72 văn bản quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện. 63/63 địa phương đã kiện toàn Ban 

Chỉ đạo cấp tỉnh. 52/52 địa phương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn. 
10 Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  
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B - Ô Môn, các Bệnh viện Bạch Mai, Việt - Đức cơ sở 2 …, các dự án tồn đọng 

sau thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 

Nẵng, Khánh Hòa. Đã báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý, tái cơ cấu 

08/12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả; đang tiếp tục hoàn thiện 

phương án xử lý đối với 4 dự án, doanh nghiệp còn lại11. Báo cáo Bộ Chính trị, 

Quốc hội chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát 

NSNN cho các dự án VEC, VIDIFI... Tập trung chấn chỉnh, xử lý sai phạm, tháo 

gỡ vướng mắc cho các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động 

sản, khôi phục niềm tin, bảo đảm sự phát triển lành lạnh của thị trường, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư; thúc đẩy phát triển thị trường 

lao động12. 

Cơ bản giữ ổn định mặt bằng giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu, nhất là các 

mặt hàng thiết yếu. Điều hành giá xăng, dầu theo giá thị trường; tiếp tục thực hiện 

hiệu quả chính sách giảm thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, 

dầu; điều chỉnh phù hợp chi phí kinh doanh; chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy sản xuất  

trong nước của 02 nhà máy lọc dầu và chủ động nhập khẩu xăng dầu theo cung - 

cầu; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu hụt xăng, dầu cục bộ thời gian qua. 

2. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế; rà soát, tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất, kinh doanh, khơi thông các động lực cho phát triển KTXH, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật 

Chính phủ tập trung hơn cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; nâng 

cao năng lực phản ứng chính sách, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời 

các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn phòng, chống 

dịch, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt, khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh, khơi thông nguồn lực thúc đẩy phục hồi, phát triển KTXH. Chính phủ 

đã trình Quốc hội 20 dự án luật; Quốc hội thông qua 12 dự án, cho ý kiến đối với 

8 dự án luật và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp tiếp theo. Chính phủ đã tổ 

chức 9 Phiên họp chuyên đề về pháp luật, chính sách, xem xét, cho ý kiến, thông 

qua 39 đề nghị xây dựng luật, dự án luật; 125 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 29 quyết định quy phạm pháp luật; các Bộ ban hành trên 400 thông tư. 

Tiếp tục cụ thể hóa chủ trương thúc đẩy liên kết vùng, xây dựng quy hoạch 

theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng; xây dựng và ban hành 

các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính 

trị về phương hướng phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng 

                                           
11 Trong đó, năm 2022 đã báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với 03 dự án Công ty Phân đạm 

và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Đạm Ninh Bình và Công ty DAP số 2 Vinachem. Đang chỉ đạo hoàn thiện 

phương án xử lý đối với Nhà máy đóng tàu Dung Quất và Nhà máy Bột giấy Phương Nam, TISCO và VTM 

để báo cáo cấp có thẩm quyền trong 2023. 
12 Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 03 Tổ công tác liên quan đến thanh khoản tín dụng, xử lý khó khăn thị 

trường bất động sản, xử lý vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp (Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 

07/10/2022; số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022). Ban hành các công điện số: 8857/CĐ-VPCP ngày 03/12/2021, 

304/CĐ-TTg ngày 07/4/2022, 311/CĐ-TTg ngày 11/4/2022 và văn bản số 14/TTg-KTTH ngày 14/4/2022 của TTg. 
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kinh tế - xã hội13. Tập trung chỉ đạo công tác lập, phê duyệt quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao 

chất lượng lập quy hoạch14. Quán triệt và triển khai chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển bền 

vững đô thị Việt Nam. Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 

2021 - 2030 nhằm cụ thể hóa các yêu cầu bằng việc triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp để hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch. Thực hiện thí 

điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 

đô thị thuộc một số tỉnh, thành phố. 

3. Chủ động, quyết liệt phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, 

bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường 

xuyên, liên tục, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát tình hình thực tiễn để 

chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch theo phương châm “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Tập trung triển 

khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả; nâng 

cao năng lực điều trị, giảm tối đa các ca bệnh chuyển nặng và tử vong15. Tiếp tục 

nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa 

bệnh tăng cao sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ 

sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm xử lý nhanh nhất các vướng mắc, tạo 

điều kiện cho công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.  

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng. Triển khai hiệu quả các chính sách trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân 

dân16, nhất là đối với các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo, người sử 

dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay đã hỗ trợ trên 1,41 

triệu lượt người sử dụng lao động và trên 68,43 triệu lượt người lao động với 

                                           
13 Các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị về phương hướng phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Nghị quyết số 78/NQ-

CP ngày 18/6/2022), Đồng bằng sông Hồng (Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022), vùng Tây Nguyên 

(Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022), vùng Đông Nam Bộ (Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 

23/11/2022) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (Nghị quyết 

168/NQ-CP ngày 29/12/2022). 
14 Đến nay đã phê duyệt 5 quy hoạch cấp quốc gia, 01 quy hoạch vùng và 02 quy hoạch tỉnh; đã thẩm định 

xong 7 quy hoạch cấp quốc gia, 13 quy hoạch tỉnh; nhiều quy hoạch ngành cấp quốc gia và quy hoạch tỉnh 

được lập, chuẩn bị trình thẩm định theo quy định. 
15 Đến hết năm 2022, cả nước đã tiêm được trên 265 triệu liều. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Việt Nam 

là 0,4%, thấp hơn nhiều trung bình của thế giới là 1,0%. 
16 Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 992 

nghìn đồng so với năm 2021. 
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tổng kinh phí gần 104,5 nghìn tỷ đồng thông qua hình thức chi trả bằng tiền mặt 

hoặc qua các chính sách trực tiếp và gián tiếp17. Chú trọng phát triển thị trường 

lao động; công tác dạy nghề được quan tâm; cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu 

hụt lao động cục bộ18. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm19. Các hoạt động kỷ 

niệm các ngày sự kiện, ngày lễ lớn được tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa, 

phù hợp.  

Đẩy mạnh thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; ưu tiên sử dụng 

vốn hỗ trợ thực hiện các dự án, kế hoạch phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; 

các dự án, mô hình thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi cho 

học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo… Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1%, trong đó tỷ lệ hộ 

nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% và tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 

từ 4-5%. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ 

em, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới được quan tâm chỉ đạo.  

4. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc  

Công tác phát triển văn hóa được quan tâm, chú trọng hơn; tiếp tục thực hiện 

hiệu quả Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tập 

trung quán triệt, triển khai Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Nhận thức về vai trò của văn hoá ngày càng toàn 

diện và sâu sắc hơn. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá của dân 

tộc được kế thừa, bảo tồn và phát huy; các sản phẩm văn hoá ngày càng đa dạng, 

phong phú20. Nhiều tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được biểu dương, nhân rộng, lan 

toả. Các thiết chế văn hóa, thể thao đang được quan tâm quy hoạch, đầu tư. Giao 

lưu văn hóa trong nước và quốc tế được đẩy mạnh21. 

Xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh và an toàn cho người dân; 

chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chất lượng dân số được cải thiện22. 

                                           
17  Bao gồm thực hiện theo Nghị quyết 42/NQ-CP (ngày 09/4/2020), Nghị quyết 116/NQ-CP (ngày 

24/9/2021), Nghị quyết 68/NQ-CP (ngày 01/7/2021), Quyết định 08/2022/QĐ-TTg (ngày 28/3/2022). 
18 Kỹ năng nghề của người học được tăng cường, khoảng 80% người tốt nghiệp đã có việc làm phù hợp 

ngành nghề và trình độ đào tạo hoặc tự tạo việc làm, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế; đã 

dành 2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn cho dạy nghề.  
19 Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi là 2,32%, trong đó khu vực thành thị là 2,79%; tỷ lệ thiếu việc làm của 

lao động trong độ tuổi ước tính là 2,21%, trong đó khu vực thành thị là 1,7%. 
20 Trong năm 2022, có thêm 04 danh hiệu/di sản được UNESCO ghi danh; nâng tổng số danh hiệu/di sản 

được ghi danh của Việt Nam lên 57, đứng đầu các nước Đông Nam Á. 
21 Tổ chức thành công các chương trình giao lưu văn hóa lớn: Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng 

biên giới Việt Nam-Lào; Giao lưu văn hóa Việt – Hàn… 
22 Mức sinh giảm thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022 và duy trì mức sinh thay thế từ năm 2005 trở lại đây. 
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Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó tập 

trung triển khai hiệu quả về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đẩy mạnh 

thực hiện tự chủ đại học, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, 

đại học năm 2022; nhiều học sinh Việt Nam đoạt giải cao trong các cuộc thi quốc 

tế; có 06 trường đại học trong bảng xếp hạng đại học thế giới23. Đẩy mạnh đổi 

mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ24. Tổ chức thành công SEA Games 

3125 trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tham dự 

và đạt thành tích cao tại nhiều sự kiện thể thao lớn ở khu vực và thế giới (lần đầu 

tiên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023; Đoàn thể thao 

người khuyết tật Việt Nam thi đấu vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 2022…).  

5. Hoàn thiện đồng bộ chủ trương, chính sách để quản lý, sử dụng hiệu 

quả, phát huy nguồn lực tài nguyên, chuyển đổi xanh và chủ động phòng, chống 

thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu 

Thực hiện tổng kết các chủ trương, cơ chế, chính sách hiện hành và trình 

Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết, Kết luận về đất đai, khoáng 

sản, tài nguyên nước26. Tập trung sửa đổi Luật Đất đai trình Quốc hội; giải quyết 

kịp thời các bất cập, điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tài nguyên cho 

phát triển; tích cực triển khai Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội về Quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia; hướng dẫn thực hiện các cơ chế đặc thù trong cấp phép 

khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu đất đắp nền đường cho Dự án xây dựng đường 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông; kết nối dữ liệu đất đai và dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Triển khai công tác điều tra cơ bản, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước 

quốc gia, thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nước, phòng chống lũ, hạn hán, 

xâm nhập mặn, bảo đảm sử dụng hài hòa và bền vững nguồn nước. Hệ thống chính 

sách, pháp luật về bảo vệ môi trường được hoàn thiện. Công tác bảo vệ môi trường, 

phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng, nhất là 

chuyển đổi năng lượng xanh, tăng trưởng xanh; chủ động ứng phó, kịp thời khắc 

                                           
23 Năm 2022, Việt Nam có 38/38 học sinh tham dự các cuộc thi Olympic khu vực, quốc tế được nhận 

huy chương, bằng khen (13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 bằng khen), 

nâng chỉ số xếp hạng giáo dục mũi nhọn của Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có thành tích cao 

nhất trên thế giới. Theo THE WUR 2023, Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

trong nhóm 401 - 500; Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm 1001 - 1200; Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội, Đại học Huế và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm từ 1501 trở lên. 
24 Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ được chú trọng; thị trường KHCN có bước phát triển; chất 

lượng nguồn nhân lực KHCN được nâng lên; nhiều nhà khoa học có uy tín, được thế giới vinh danh. Hệ sinh 

thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cùng xu hướng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn được hình thành và phát triển. 
25 Với sự tham gia của hơn 10 nghìn vận động viên, trọng tài, huấn luyện viên. Đoàn Thể thao Việt Nam 

thi đấu thành công, đứng thứ nhất toàn đoàn, với tổng số 446 huy chương các loại, phá nhiều kỷ lục của Đại 

hội ở các môn Bơi, Điền kinh, Cử tạ… 
26 Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý 

và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 10-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045.  
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phục hậu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra. Chủ động hội nhập 

với xu thế phát triển, tiếp cận công nghệ mới và huy động nguồn lực từ các đối tác 

hỗ trợ cho chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), thúc đẩy chuyển đổi xanh.  

6. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và nâng cao hiệu lực hiệu quả 

của hệ thống hành chính nhà nước các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong hệ thống hành chính nhà nước được chỉ 

đạo quyết liệt. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực 

hợp lý và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm 

của người đứng đầu. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các bộ, 

ngành, địa phương gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. Đã ban hành 23 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ 

cấu tổ chức của các bộ, cơ quan, cắt giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương, 8 

cục, 145 vụ/ban (thuộc Bộ và Tổng cục); giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập27. 

Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được đẩy mạnh28. Tập 

trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, 

doanh nghiệp để quán triệt quan điểm và thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, 

hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022 - 202529. Trong năm 

2022, đã cắt giảm, đơn giản hóa 1041 quy định kinh doanh tại 101 văn bản quy 

phạm pháp luật30. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa 228 quy định; phê duyệt phương án phân cấp 699 thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.  

Chuyển đổi số quốc gia được triển khai một cách sâu rộng, thực chất; đẩy 

mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội 

số và công dân số31, đặc biệt là thúc đẩy triển khai Đề án 06 trên toàn quốc32. Hệ 

                                           
27 Ở địa phương, cấp tỉnh giảm 711 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện; về sắp xếp ĐVSNCL thuộc sở giảm 1.020 đơn vị, giảm 03 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp 

tỉnh, giảm 548 đơn vị SNCL thuộc chi cục thuộc Sở. 
28 Các nhiệm vụ trọng tâm đã được Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo quyết liệt tại 02 Phiên họp của Ban Chỉ 

đạo cải cách hành chính của Chính phủ. 
29 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022. 
30 Gồm: 05 Luật, 21 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 72 Thông tư, Thông tư liên tịch 

và 01 văn bản khác. 
31 Có 99% doanh nghiệp nộp thuế điện tử; 100% doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hoá đơn điện tử. 

Có trung bình 40 triệu người dùng/tháng sử dụng 03 nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam, tăng 43% 

so với năm 2021. Có 2,7 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ Mobile Money, tăng hơn 7,3 lần so với năm 2021. 

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyề thông, kinh tế số đóng góp 14,5% vào GDP, gấp 2 lần năm 2021; 

giảm gần 1000 quy định 
32 Trong năm 2022 đã tổ chức 03 phiên họp của UBQG về chuyển đổi số, 03 Hội nghị triển khai Đề 

án 06 và 01 phiên họp của Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia để thúc đẩy triển khai nhiệm 

vụ này. 
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thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn 

cước công dân, sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử được triển khai 

sâu rộng ở các cấp, ngành, địa phương. Đến nay, đã cấp gần 77 triệu căn cước công 

dân gắp chíp điện tử cho công dân; kích hoạt gần 2,6 triệu tài khoản định danh 

điện tử. Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, 

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được nâng cấp, phát triển 

và ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các cấp, tạo thuận 

lợi cho người dân, doanh nghiệp33. Chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) của Việt 

Nam xếp hạng 55 toàn cầu (tăng 7 bậc so với với năm 2021).  

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan 

trọng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân. Chỉ đạo khẩn trương 

điều tra xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực34. Thành lập Tổ công tác 

kiểm tra, rà soát và Ban cán sự đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị “Đề án 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận 

thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Tăng 

cường thanh tra, kiểm tra35; qua đó chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính 

sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 86 nghìn tỷ 

đồng, 8.777 ha đất. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú 

trọng, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự36.  

7. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ 

quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự góp phần giữ vững ổn định chính 

trị - xã hội để phát triển đất nước; chủ động, tích cực, sáng tạo, nâng cao 

hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan 

chức năng, các địa phương thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình 

hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, đối sách, xử lý linh 

hoạt, hiệu quả các tình huống quân sự, quốc phòng phát sinh, không để bị động, 

bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, biên giới, biển đảo, thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ. Triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương37, các 

chiến lược, đề án, pháp luật về quân sự, quốc phòng; tăng cường tiềm lực quốc 

phòng kết hợp phát triển KTXH ở địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh hội nhập quốc 

                                           
33 Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp gần 4,4 nghìn DVC trực tuyến mức độ cao (gấp 3 lần năm 2021). 
34 Cty Việt Á, Cục Lãnh sự, Cty AIC…, các Tập đoàn: FLC, Tân Hoàng Minh, Cty CP đầu tư An Đông… 
35 Đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra chuyên ngành. phát hiện vi phạm 

về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất; kiến nghị thu hồi 26.654 tỷ đồng, 574 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá 

trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 59.344 tỷ đồng, 

8.203 ha đất; ban hành 145.558 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.624 tỷ đồng; kiến nghị 

xem xét, xử lý hành chính 3.530 tập thể, 8.619 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 441 vụ, 295 đối tượng… 
36 Cơ quan hành chính nhà nước tiếp 355.264 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với tổng 

số người được tiếp là 382.491 người về 284.897 vụ việc, có 3.031 đoàn đông người. Đã giải quyết 88,8% số 

vụ việc, tăng 8,5% so với năm 2021.  
37 Nghị quyết 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết 08-

NQ/TW về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng; Nghị quyết 22-NQ/TW về phòng thủ dân sự 
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tế, đối ngoại về quốc phòng; tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế 

Việt Nam lần thứ nhất… 

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự 

kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Chủ động nắm chắc tình 

hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù 

địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính 

trị đối lập trong nội địa. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh 

văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã 

hội, an ninh tại các địa bàn chiến lược. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

được chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, kiềm 

chế gia tăng tội phạm góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, 

lành mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn 

với chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử. Triển khai đồng bộ các giải 

pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ38.  

Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác đối ngoại; tổ chức thành 

công các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước39. Có đối sách linh 

hoạt, uyển chuyển, phù hợp đối với các vấn đề phát sinh, bảo đảm lợi ích quốc 

gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Xử 

lý cân bằng, linh hoạt, hài hòa quan hệ với các nước trong bối cảnh cạnh tranh 

chiến lược ngày càng gay gắt. Chủ động, tích cực thúc đẩy, nâng tầm đối ngoại 

đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và ASEAN, bảo đảm lợi ích của đất nước 

và đóng góp vào giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh, góp phần củng cố, nâng 

cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế40. Chú trọng ngoại giao kinh 

tế, đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư với các quốc gia, khu vực. Triển 

khai kịp thời, hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công 

dân41; ngoại giao văn hóa, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được quan tâm. 

8. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, khơi dậy 

tinh thần đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội. 

Đa dạng hóa các biện pháp, hình thức và nâng cao hiệu quả thông tin, 

                                           
38 Chính phủ tổ chức Hội nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 

83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy nhằm đánh giá kết quả đã 

đạt được, xác định những tồn tại, hạn chế, khó khăn và đưa ra các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới 

để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
39 Tổ chức 49 đoàn Lãnh đạo ta thăm, dự Hội nghị ở nước ngoài; đón 65 đoàn Lãnh đạo cấp cao nước ngoài 

thăm Việt Nam và tổ chức 20 sự kiện đối ngoại, trong đó có chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước thăm chính thức Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia; Thủ tướng Chính phủ 

dự Hội nghị cấp cao ASEAN 40-41, ASEAN - EU, thăm chính thức Mỹ, Liên hợp quốc, Campuchia, 

Luxembourg, Hà Lan, Bỉ; Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Campuchia, Philippines, Úc, New Zealand… 
40 Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, trúng cử Hội đồng Nhân 

quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Tham gia và có đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương (ASEAN, APEC, 

WTO, hợp tác tiểu vùng sông Mê Công,…) 
41 Sơ tán 6.000 người Việt tại Ukraine khi chiến sự nổ ra; triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong 

vụ nổ khí độc ở Jordan; tiếp nhận và đưa về nước 1.200 công dân trong vụ cưỡng bức lao động tại Campuchia. 
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truyền thông. Tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, đậm nét các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước và nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH, phòng, chống dịch bệnh, 

chương trình phục hồi và phát triển KTXH, bảo đảm an sinh xã hội… Đẩy mạnh 

truyền thông khơi dậy khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, tinh thần đoàn kết, 

tương thân tương ái, lan tỏa năng lượng tích cực trong phòng, chống dịch bệnh 

và phục hồi, phát triển KTXH, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 

đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Triển khai nhiều giải pháp 

kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời thông tin giả, xấu, độc hại, phản 

cảm, chống phá Đảng, Nhà nước, gây bất ổn xã hội; xử lý nghiêm các sai phạm. 

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC 

KINH NGHIỆM 

1. Một số hạn chế, khó khăn 

Nhìn tổng thể công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành là thông 

suốt, nhịp nhàng, đồng bộ, kết quả đạt được là cơ bản nhưng có lúc, có nơi, có 

việc còn hạn chế, bất cập, kết quả đạt được chưa cao.  

- Kinh tế vĩ mô còn chưa ổn định vững chắc; sức ép lạm phát tăng; các thị 

trường tài chính, tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản 

tiềm ẩn nhiều rủi ro; tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng.  

- Giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn ODA còn chậm42; việc triển 

khai thực hiện một số chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển 

KTXH, 03 chương trình mục tiêu quốc gia và việc lập các quy hoạch chưa đáp 

ứng yêu cầu. Cơ cấu lại nội ngành và giữa các ngành, lĩnh vực chuyển dịch chậm; 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng khoa học, công nghệ trong 

nhiều ngành, lĩnh vực còn hạn chế; chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch về tăng năng suất 

lao động (tăng 4,7-5,2%, mục tiêu là 5,5%) và xấp xỉ đạt chỉ tiêu về tỷ trọng công 

nghiệp chế biến chế tạo trong GDP (25,03%, mục tiêu là 25,5%-25,8%). Công 

tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước chưa có nhiều chuyển biến. Việc xử 

lý các ngân hàng yếu kém và các dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả còn nhiều khó 

khăn, vướng mắc. Các động lực tăng trưởng, sản xuất công nghiệp có xu hướng 

chậm lại do các thị trường xuất khẩu lớn bị thu hẹp, đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, 

trong khi chi phí đầu vào ở mức cao và thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu. 

- Cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, chưa thật đầy đủ, 

đồng bộ, dễ bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực. Một số quy định pháp luật còn vướng 

mắc, bất cập, chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Việc tổ chức thực thi, pháp 

luật ở một số lĩnh vực còn chưa kịp thời, hiệu quả. Việc xây dựng, thực hiện một 

số đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

còn những bất cập, chưa bảo đảm tiến độ và chất lượng.  

- Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 

                                           
42 Đến nay mới giải ngân được 9.681,29 tỷ đồng, đạt 27,99%. 
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giải quyết công việc chưa được ngăn chặn triệt để. Kỷ luật, kỷ cương hành chính 

có lúc, có nơi chưa thực sự nghiêm; đạo đức, năng lực của một bộ phận cán 

bộ, công chức, viên chức còn chưa cao; còn một số cán bộ, công chức vi phạm 

quy định, bị xử lý kỷ luật. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tham 

nhũng, tiêu cực còn khó khăn, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp 

giữa các bộ, cơ quan có lúc, có nơi còn rời rạc, thiếu gắn kết, chưa kịp thời, 

chất lượng chưa cao.  

- Phát triển văn hoá chưa ngang tầm với phát triển kinh tế. Công tác bảo 

đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững còn nhiều thách thức. Đời sống một bộ 

phận người dân còn khó khăn. Chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, chưa theo 

kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động còn thấp; xuất hiện tình trạng một bộ phận nhỏ cán bộ, 

công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. 

Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh 

chưa được xử lý dứt điểm.  

- Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và đấu tranh, phòng, chống tội 

phạm trên môi trường mạng còn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình trật tự an 

toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. 

2. Nguyên nhân 

Những hạn chế, khó khăn nêu trên có cả nguyên nhân chủ quan và khách 

quan; trong đó nguyên nhân chủ yếu là do: 

- Nền kinh tế có độ mở lớn, năng lực nội tại, sức chống chịu, khả năng thích 

ứng còn hạn chế; còn những vấn đề tích tụ lâu năm bộc lộ rõ nét hơn trước tác 

động từ bên ngoài. Trong khi đó, công tác phân tích, dự báo, phản ứng chính sách 

của một số cơ quan chức năng và sự phối hợp giữa một số bộ, ngành, địa phương 

chưa được quan tâm đúng mức, chưa theo kịp yêu cầu đề ra. 

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, chưa thực sự vào cuộc, chưa phát huy hết thẩm quyền, chức 

trách, nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu. Một bộ phận cán bộ, công chức 

năng lực còn yếu, còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.  

- Phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành nhiều nơi còn chậm được đổi mới; 

chưa bám sát thực tiễn; chưa chủ động, tích cực trong giải quyết công việc, còn 

trông chờ, ỷ lại. Kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa nghiêm. Việc phân cấp, 

phân quyền trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước chưa thật sự mạnh 

mẽ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực chưa quyết liệt, kịp 

thời, hiệu quả.  

3. Bài học kinh nghiệm 

Qua thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có thể rút ra một số 

kinh nghiệm sau đây: 

(1) Phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 
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của Nhà nước; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất, xuyên 

suốt, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, sâu sát thực tiễn; đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc 

lên trên hết, trước hết. 

(2) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, 

lấy khó khăn, thách thức là động lực phấn đấu vươn lên; phát huy tinh thần trách 

nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành. 

(3) Theo dõi sát, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, trong nước; 

nâng cao năng lực phân tích, dự báo; phản ứng chính sách kịp thời; huy động và 

sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; kết hợp hài hòa, chặt chẽ, phối hợp hiệu quả giữa 

nguồn lực bên trong và bên ngoài, giữa trung ương và địa phương, giữa sức mạnh 

dân tộc với sức mạnh thời đại.  

(4) Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; chấp hành nghiêm 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn 

lực, nâng cao năng lực thực thi gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát. 

Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.  

(5) Chú trọng bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn 

hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Bảo đảm 

ổn định chính trị - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại, 

hội nhập quốc tế.  

(6) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin trong Nhân 

dân, tạo sức mạnh, đồng thuận xã hội. Đề cao và phát huy vai trò của các cấp, 

các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân và cả 

hệ thống chính trị. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2023 

Tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh 

chiến lược các nước lớn gay gắt hơn; kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, nguy 

cơ suy thoái gia tăng; tình trạng lạm phát ở mức cao và chính sách tiền tệ thắt 

chặt, tăng lãi suất tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia, nền kinh tế; hoạt động sản 

xuất kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng giảm sút; các thị trường tài chính, tiền tệ, bất 

động sản gặp nhiều khó khăn; các vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực, 

thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Ở trong nước, khó khăn, 

thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Áp lực lạm phát còn cao; các yếu 

tố đầu vào tiếp tục biến động mạnh, chi phí sản xuất ở mức cao. Các thị trường 

xuất khẩu, nhập khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp, đơn hàng giảm sút. Nhiều 

doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, tình hình 

lao động, việc làm khó khăn hơn. Công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là về ổn định 

kinh tế vĩ mô đối mặt với áp lực lớn do tác động, ảnh hưởng của nhiều yếu tố từ 

bên ngoài và bên trong. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ 

và dịch bệnh tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ. 
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Trong bối cảnh đó, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 

là thách thức rất lớn; bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược 

phát triển KTXH 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 

2025; Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết của Quốc 

hội về Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023; Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, 

ngành, địa phương quyết tâm thực hiện hiệu quả phương châm “Đoàn kết kỷ cương,  

bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”; tăng cường đoàn kết, nỗ 

lực, quyết tâm hành động cao nhất; khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, vận hội 

để thúc đẩy phục hồi và phát triển KTXH; đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, 

tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; 

tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; chủ động thích 

ứng với tình hình; kiểm soát rủi ro, ứng phó kịp thời với nguy cơ suy thoái, khủng 

hoảng từ bên ngoài; quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên 

các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết 

số 01, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KTXH, thực hiện thành công kế 

hoạch phát triển KTXH năm 2023, tạo đà thuận lợi để phấn đấu đạt cao nhất các 

mục tiêu theo Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025. 

Với tinh thần, ý chí quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, với 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo 

của Đảng, quản lý của Nhà nước, nhất định chúng ta sẽ phục hồi và phát triển 

KTXH nhanh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của Nhân dân, đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới, hội nhập 

và phát triển. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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