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Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!
Kính thưa các đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch 

Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng!
Thưa các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ 

viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương!
Thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!
Hôm nay, trong không khí phấn khởi cả nước vừa thực hiện thành 

công nhiệm vụ năm 2022 và đang triển khai kế hoạch năm 2023, Hội 
nghị của chúng ta rất vui mừng được chào đón các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là 
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian quý báu đến 
dự và phát biểu chỉ đạo.

Thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, 
Bộ, ngành, địa phương và toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu tham dự 
Hội nghị những tình cảm nồng ấm, quý trọng, lời cảm ơn chân thành, 
sâu sắc và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Năm 2022, tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, 

khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khó khăn hơn so với dự báo. 
Đại dịch COVID-19 và hậu quả còn diễn biến phức tạp; xung đột Nga - 
Ukraine kéo dài; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; 
lạm phát tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ; suy 
giảm tăng trưởng, nguy cơ suy thoái kinh tế; rủi ro tài chính, tiền tệ, bất 
động sản, mất an ninh năng lượng, lương thực… đang hiện hữu tại đa số 
các quốc gia trên thế giới. Ở trong nước, hậu quả của dịch bệnh cần thời 
gian để khắc phục; tác động của nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài tạo sức ép 
lớn đối với điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là về lạm phát, tỷ giá, lãi suất; 
giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh, chi phí sản xuất 
kinh doanh tăng cao; nhiều thị trường lớn, truyền thống của ta suy giảm 
(như Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…). Bên cạnh đó, khi 
khó khăn, những bất cập, yếu điểm bên trong của nền kinh tế lại bộc lộ rõ 
nét hơn như tín dụng ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, 
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bất động sản. Mặt khác, các loại dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức 
tạp, gây nhiều thiệt hại. Có thể nói, năm 2022 nền kinh tế chịu tác động 
tiêu cực kép cả từ bên ngoài và bên trong đến cùng một thời điểm. 

Trong bối cảnh đó, chúng ta đã đoàn kết, trên dưới đồng lòng, dọc 
ngang thông suốt, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, 
vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà 
nước và Nhân dân giao phó. Tôi xin nêu một số vấn đề mang tính chất 
trao đổi, gợi mở để các đồng chí thảo luận, làm rõ thêm về những trọng 
tâm chỉ đạo, điều hành, mặt được, chưa được, nguyên nhân, nhất là 
nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm để năm 2023 phải đạt được 
nhiều thành tích, kết quả hơn so với năm 2022:

1. Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII, Kết luận của Trung ương, các 
Nghị quyết của Quốc hội; dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên là Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu 
là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chính phủ đã cùng các cấp, 
các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời góp phần xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng XHCN độc lập, tự chủ gắn với chủ 
động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. 
Tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược vắc-xin, chúng ta đã kiểm soát 
được đại dịch COVID-19 và từ giữa tháng 3/2022 đã mở cửa toàn bộ nền 
kinh tế với tinh thần phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Tập trung rà 
soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tham 
vấn ý kiến, kiểm tra thực tiễn, đánh giá tình hình, phát hiện, giải quyết 
những hạn chế, bất cập. Đổi mới cách làm, không dàn trải, xác định trình 
tự ưu tiên, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, làm 
việc nào dứt việc đó; thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác để đôn đốc, 
kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tại các địa 
phương và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Chúng ta đã vừa nỗ lực xử lý hiệu quả những nhiệm vụ thường 
xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, Nhân dân chờ mong, 
đòi hỏi ngày càng lớn; vừa ứng phó kịp thời, hiệu quả các vấn đề cấp 
bách phát sinh diễn biến nhanh, khó lường, khó dự báo; đồng thời phải 
tập trung giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng, khó khăn, nhạy cảm kéo dài 
nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, nhất là 6 ngân hàng yếu kém, 8/12 doanh 
nghiệp, dự án thua lỗ, các nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 
1, Long Phú I, Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn... Quyết tâm, quyết liệt 
chấn chỉnh, lành mạnh hoá các thị trường tín dụng, ngân hàng, chứng 
khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản.. 
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2. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung 
ương đến địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng 
đồng doanh nghiệp và sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình 
KTXH đất nước phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, 
khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; đạt được mục tiêu tổng quát; đạt và 
vượt 13 chỉ tiêu, xấp xỉ đạt 1 chỉ tiêu và chưa đạt 1 chỉ tiêu trong số 15 
chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu do Trung ương, Quốc hội giao; có nhiều điểm 
sáng đáng mừng về quy mô GDP, thu nhập bình quân đầu người, kim 
ngạch xuất, nhập khẩu; xuất khẩu nông sản; thu NSNN; vốn FDI thực 
hiện; số doanh nghiệp thành lập mới…; cụ thể là:

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng 
phục hồi nhanh, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ 
số giá tiêu dùng tăng 3,15%. GDP tăng 8,02%1, nâng quy mô nền kinh 
tế lên 409 tỷ USD, bình quân đầu người đạt 4.110 USD. Thu NSNN 
vượt 27,8% dự toán (tăng 392 nghìn tỷ đồng)2. Tổng kim ngạch xuất, 
nhập khẩu đạt 732,5 tỷ USD; xuất siêu 11,2 tỷ USD. An ninh năng 
lượng, an ninh lương thực được bảo đảm3. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 
tăng 11,2%; vốn FDI thực hiện đạt 22,4 tỷ USD, tăng 13,5%. Trên 208 
nghìn doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại, tăng 30,3% và 
gấp 1,45 lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Nhiều tổ chức quốc 
tế uy tín duy trì, nâng bậc xếp hạng tín nhiệm, đánh giá cao kết quả và 
triển vọng của nền kinh tế Việt Nam.

Công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tinh 
giản bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm. Chính phủ đã tổ chức 9 phiên 
họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; cho ý kiến, thông qua 39 đề nghị 
xây dựng luật, dự án luật và 125 nghị định4; tích cực, chủ động xử lý 
hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập 
trong thực tiễn và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đã cắt giảm, 
đơn giản hoá 1.041 quy định kinh doanh; chỉ số hài lòng của người dân 
đạt 87,5%; tập trung hoàn thiện và từng bước phát huy hiệu quả hệ thống 
dữ liệu dân cư (Đề án 06). Tinh giản bộ máy bên trong, cắt giảm khâu 
trung gian; trong đó giảm 17 tổng cục, 8 cục, 145 vụ, 22 đơn vị sự nghiệp 

1 Tăng trưởng đều ở cả 3 khu vực: nông nghiệp tăng 3,36%; công nghiệp và xây dựng tăng 
7,78%; dịch vụ tăng 9,99%.

2 Trong khi vẫn miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trên 193 nghìn tỷ đồng để 
hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

3 Xuất khẩu trên 7,1 triệu tấn gạo; tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 53 tỷ USD.
4 Thủ tướng Chính phủ ban hành 29 quyết định quy phạm pháp luật, các bộ, cơ quan ngang 

bộ ban hành trên 400 thông tư.
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thuộc bộ, tổng cục, hàng nghìn phòng thuộc bộ, cơ quan, địa phương và 
tinh giản biên chế đạt mục tiêu đề ra. Chủ trì và phối hợp tham mưu cho 
Bộ Chính trị xây dựng, ban hành các Nghị quyết và triển khai các 
Chương trình hành động về phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh 6 vùng trên cả nước. Đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh 
tế tuần hoàn được quan tâm thúc đẩy. Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) của 
Việt Nam xếp hạng 48/132 quốc gia và đứng thứ 2/36 nền kinh tế có thu 
nhập trung bình thấp. 

 Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chú trọng hơn. Các 
cơ quan trung ương và 63/63 địa phương đã có chương trình hành động, 
kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đẩy 
mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tổ 
chức thành công SEAGAMES 31, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. 
Công tác an sinh xã hội triển khai kịp thời, hiệu quả5. Xây dựng nông 
thôn mới được đẩy mạnh; trên 73% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giảm 
nghèo bền vững được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm khoảng 
1%6. Chủ động các biện pháp ứng phó, kịp thời khắc phục hậu quả, giảm 
thiểu thiệt hại của thiên tai, bão lũ.

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Độc lập, chủ 
quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
được bảo đảm; các hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế được 
đẩy mạnh; góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường 
quốc tế. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống 
tham nhũng, tiêu cực, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,  
được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử 
được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, tăng 
cường niềm tin của Nhân dân. 

Từ những số liệu nêu trên, có thể nói những kết quả đạt được của 
năm 2022 cao hơn năm 2021 là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc, sự chung sức, đồng lòng, ý chí quyết tâm của cả hệ thống 
chính trị và Nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

3. Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nền kinh tế vẫn còn những 
tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức. Vẫn còn 1 chỉ tiêu chưa đạt và 

5 Luỹ kế đến nay đã hỗ trợ trên 104 nghìn tỷ đồng cho 68,4 triệu lượt người dân, người lao 
động và 1,41 triệu lượt người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

6 Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm khoảng 1%, còn khoảng 3,6%.
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1 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch; sức ép lạm phát cả bên trong và bên ngoài 
còn lớn; giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện một số chính 
sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 3 Chương trình 
mục tiêu quốc gia và công tác lập quy hoạch ngành, quy hoạch địa 
phương còn chậm. Các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh 
nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro; thanh khoản của một số tổ chức 
tín dụng yếu kém gặp khó khăn. Sản xuất kinh doanh trong một số 
ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng, tác động đến việc làm, thu nhập, đời sống 
của một bộ phận người lao động. Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, 
vật tư y tế tại một số cơ sở y tế chưa được xử lý dứt điểm. Phản ứng 
chính sách của một số bộ, ngành để khắc phục hiện tượng thiếu xăng 
dầu cục bộ tại một số địa phương còn chậm. Công tác bảo đảm an toàn 
thông tin, an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên một số 
địa bàn còn nhiều khó khăn, thách thức…

Những hạn chế, bất cập nêu trên có cả nguyên nhân khách quan 
và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Tình hình 
thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường; nước ta là một nước 
đang pháp triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, quy mô 
còn khiêm tốn, có độ mở lớn, năng lực nội tại, sức chống chịu và khả 
năng cạnh tranh còn hạn chế. Công tác phân tích, dự báo, ứng phó với 
biến động tình hình có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng, chưa kịp thời. 
Sự phối hợp giữa một số bộ, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả 
chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; 
còn một số cán bộ, công chức vi phạm quy định, bị xử lý kỷ luật...

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong khó khăn, 
thách thức vừa qua, chúng ta được trải nghiệm nhiều hơn, đã từng bước 
trưởng thành, bản lĩnh hơn và có thêm những kinh nghiệm quý, bài học 
hay như: (1) Phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, 
hiệu quả, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. (2) Theo 
dõi sát, nắm chắc tình hình thực tiễn, bình tĩnh, sáng suốt; không chủ quan 
khi đạt kết quả, không bi quan khi gặp khó khăn, thách thức; phản ứng 
chính sách kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả; chủ động có các phương 
án, kịch bản, chương trình, kế hoạch cụ thể, thực hiện từng bước chắc 
chắn, bài bản, lớp lang, khoa học, hiệu quả. (3) Phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, phối hợp nhịp 
nhàng, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan trong hệ 
thống chính trị; luôn cầu thị, học hỏi, khiêm tốn, lắng nghe. (4) Có cơ chế, 
chính sách phù hợp huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, kết hợp 
hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các nguồn lực bên trong và bên ngoài.      
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(5) Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá 
thể hoá và đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với phân bổ nguồn 
lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát quyền lực và tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện 

Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025. Tình hình thế giới dự báo 
tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh 
tế, xã hội. Những khó khăn, thách thức, yếu tố bất lợi kép từ bên ngoài và 
bên trong cùng những vấn đề mới phát sinh khó lường, chưa dự báo được 
tiếp tục tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình KTXH, đời sống nhân dân, 
an ninh, quốc phòng của đất nước ta. 

Thực hiện Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết 
của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương 
nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 
2023 với phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ 
động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”. Tinh thần đã nói là làm; đã cam 
kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả, sản phẩm 
lượng hoá được cụ thể, rõ ràng, cân đong, đo, đếm được. Tranh thủ thời 
cơ, vận hội, “biến nguy thành cơ”; vừa tập trung xử lý hiệu quả các 
nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao; vừa 
giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập, tồn đọng kéo dài; vừa kịp 
thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh, đồng thời tạo nền tảng mang 
tính căn cơ, lâu dài cho phát triển bền vững. 

Trong các báo cáo của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết 01 gửi đến 
các đồng chí đã thể hiện rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
trên tất cả các lĩnh vực. Sau đây, tôi nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm, 
mang tính gợi mở để Hội nghị chúng ta tập trung thảo luận, làm rõ, thống 
nhất nhận thức và triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2023: 

(1) Để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc 
đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, làm thế 
nào để thực hiện hiệu quả quan điểm điều hành chính sách tiền tệ chắc 
chắn, linh hoạt, hiệu quả kết hợp với chính sách tài khoá mở rộng, có 
trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, bảo đảm phù hợp với tình 
hình mới của năm 2023? Sự phối hợp giữa các công cụ chính sách sao 
cho bảo đảm được sự cân bằng hài hoà, hợp lý giữa tăng trưởng và lạm 
phát, giữa tỷ giá và lãi suất, cán cân thương mại, cán cân thanh toán? 
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Các giải pháp bảo đảm sự ổn định, an toàn các thị trường tài chính, tiền 
tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản đã phù hợp 
chưa? Trước tình hình tăng trưởng kinh tế chững lại từ quý IV/2022, 
chúng ta phải làm gì để tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề vi mô, đẩy 
nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện hiệu quả Chương trình phục 
hồi và phát triển KTXH, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường 
huy động các nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, tạo việc 
làm, bảo đảm an sinh xã hội?

(2) Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra phải tiếp tục đẩy mạnh hoàn 
thiện thể chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng chống 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; các bộ, ngành, địa phương cần phải 
quyết tâm hành động cụ thể như thế nào để thực sự mang lại hiệu quả 
và thúc đẩy phát triển?

(3) Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng 
tạo nền tảng cho nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh, góp 
phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN độc lập, tự chủ, 
hội nhập thực chất, toàn diện, sâu rộng. Cần phải có giải pháp, cách làm 
mới như thế nào để tạo chuyển biến thực chất, hiệu quả hơn? 

(4) Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, công tác quy hoạch và 
phát triển kinh tế vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực 
thu hút đầu tư, phát triển KTXH bền vững. Chúng ta cần có tư duy, 
cách làm, giải pháp thế nào để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, 
tiết kiệm các công trình giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến cao tốc? 
Để thúc đẩy phát triển hạ tầng số, hạ tầng đô thị, văn hóa, xã hội; tăng 
cường thu hút các nguồn lực xã hội, hợp tác công tư…? Cần có phương 
pháp, cách làm thế nào để đẩy nhanh hoàn thành phê duyệt các quy 
hoạch; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương 
trình hành động của Chính phủ về phát triển 6 vùng KTXH? 

(5) Nguồn nhân lực gắn với khoa học công nghệ là những nhân 
tố quyết định đến tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. 
Cần có thêm những cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù gì để thúc đẩy 
đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nhất là kỹ 
năng nghề, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, 
thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn?  

(6) Phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính 
trị, xã hội; gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, 
nâng cao đời sống nhân dân là một chủ trương lớn của Đảng ta.       
Các nhiệm vụ, giải pháp nêu ra trong các báo cáo và Nghị quyết 01 đã 
đầy đủ chưa, cần bổ sung, nhấn mạnh gì, nhất là về các lĩnh vực giáo 
dục, y tế, an sinh xã hội, việc làm, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân?  
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Kế sách nào để huy động, sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, tài 
nguyên, góp phần giảm khiếu nại, khiếu kiện; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 
bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất 
là tại các địa bàn trọng điểm?

(7) Trong tình hình mới, chúng ta cần phải có chương trình,            
kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện thế nào để thực hiện hiệu quả các 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại để gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển 
đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi chưa có nguy cơ?

(8) Công tác thông tin truyền thông có ý nghĩa rất quan trọng, 
nhất là truyền thông chính sách. Đây là một khâu yếu của một số bộ, 
ngành, địa phương. Đề nghị các đồng chí suy nghĩ, đóng góp ý kiến cần 
phải làm gì để phát triển nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân 
văn, hiện đại; để cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan và kịp thời đấu 
tranh, phản bác tin xấu, độc, sai sự thật; để nâng cao hiệu quả công tác 
dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể, góp 
phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân?

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác chỉ 

đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai kế 
hoạch phát triển KTXH năm 2023 theo Kết luận của Trung ương, Nghị 
quyết của Quốc hội. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, 
sâu sát thực tiễn, đề nghị đề nghị quý vị đại biểu, lãnh đạo các địa phương, 
bộ ngành quan tâm dành thời gian nghiên cứu, phát biểu ngắn gọn, tập 
trung đóng góp vào các báo cáo và dự thảo Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Tại Hội nghị hôm nay, chúng ta rất mong đợi được đồng chí Tổng 
Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu, góp ý, chỉ đạo. 
Những ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư và của các 
đồng chí sẽ là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, tạo thêm động lực và bổ sung, 
hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để Chính phủ, các cấp, các ngành, 
các địa phương thực hiện hiệu quả trong năm 2023 và những năm tới.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Chính phủ 
với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2023. 
Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí và quý 
vị đại biểu!
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