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TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC  

LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG 

 (phục vụ tuyên truyền trong Nhân dân) 

  

Câu 1. Thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng? 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ 

ngày 20 đến 28 tháng 01 năm 2016 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Mỹ Đình, Hà 

Nội. Có 1.510 đại biểu  đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên tham dự. Đây là sự kiện 

chính trị có ý nghĩa then chốt, bầu nhân sự: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giới 

thiệu vị trí Tổng Bí thư và đánh giá kết quả lãnh đạo phát triển đất nước sau 30 năm 

đổi mới; quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI (2011-2015) và đề ra mục 

tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong giai đoạn 2016-2020. 

Câu 2. Đại hội XII của Đảng có nhiệm vụ gì? 

 Đại hội có nhiệm vụ  

- Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 – 2015);  

- Nhìn lại 30 năm đổi mới;  

- Quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020; 

- Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; 

- Đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; 

- Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Câu 3. Chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII của Đảng? 

 Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều có một chủ đề. Chủ đề Đại hội XII của Đảng là: 

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

tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa 

nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 

 Phương châm chỉ đạo đại hội: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới” 

Câu 4. Đại hội XII của Đảng đã đánh giá những thành tựu và hạn chế, khuyết 

điểm qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016) đất nước là gì? 

Thành tựu: 

- Đất nước đã ra khỏi khủng khoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát 

triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. 

- Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

từng bước hình thành, phát triển; chính trị - xã hội có bước phát triển, bộ mặt đất nước 

và đời sống của Nhân dân có nhiều thay đổi. 
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- Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng; đại đoàn kết 

toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. 

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống 

chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên 

quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và 

chế độ xã hội chủ nghĩa. 

- Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín 

của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. 

Hạn chế, khuyết điểm: 
- Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận còn bất cập, chưa làm rõ một 

số vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới. 

- Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu 

của thực tế nguồn lực được huy động. 

- Bốn nguy cơ được đề ra trong Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 

khóa VII của Đảng vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp như tình trạng thang nhũng, 

lãng phí, diễn biến hòa bình, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”, 

niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Đảng, chế dộ có mặt bị giảm sút.  

Câu 5. Những thành tựu đạt được và những hạn chế yếu kém sau 5 năm 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015? 

Thành tựu: 

- Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; lạm phát được kiểm soát, 

kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý. Ba đột 

phá chiến lược (thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển 

nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội) được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển 

dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nông thôn mới được đẩy 

mạnh. 

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

phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được đảm bảo, đời 

sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. 

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; cải cách hành chính đạt 

những kết quả tích cực; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. 

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác 

đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực.  

Hạn chế, yếu kém: 

- Đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định nhưng chưa 

vững chắc, nợ công tăng nhanh. Kinh tế phục hồi còn chậm, tăng trưởng chưa đạt chỉ 

tiêu đề ra; chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Thực hiện 
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các đột phá chiến lược và tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt mục tiêu đề ra.  

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều mặt yếu kém, chậm được khắc phuc: 

giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ. Tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến 

phức tạp; đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng. Quản lý và sử dụng tài nguyên, 

môi trường còn bất cập. Đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn. 

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhiều bất cập. Hội nhập kinh tế quốc tế 

có mặt chưa thật chủ động và hiệu quả chưa cao. 

Câu 6. Những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại về giáo dục, 

đào tạo; phát triển nguồn nhân lực ở nước ta trong 05 năm 2011-2015; phương 

hướng nhiệm vụ trong thời gian tới? 

Thành tựu: 

- Quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng. Hệ 

thống giáo dục và đào tạo các cấp từ cơ sở đến đại học, dạy nghề được tổ chức lại một 

bước. Quan tâm đầu tư cho giáo dục, đào tạo. Chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến 

bộ.  

- Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện và có bước hiện đại 

hóa. Đội ngũ nhà giáo và bộ quản lý giáo dục có bước phát triển cả về số lượng và 

chất lượng. Xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh.  

- Công tác quản lý giáo dục và đào tạo có hướng chuyển biến. Chủ trương đầu 

tư cho giáo dục là đầu tư cho con người đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm 

chỉ đạo thực hiện và nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội. 

Hạn chế tồn tại: Giáo dục và đào tạo chưa thực sự trở thành quốc sách hàng 

đầu, thành động lực phát triển. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp. Hệ 

thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức 

giáo dục, đào tạo. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh 

và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, 

lối sống, kỹ năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra, đánh giá kết quả 

còn lạc hậu, thiếu thực chất. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp 

ứng yêu cầu. Chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục, đào tạo chưa phù hợp. 

Phương hướng:  

- Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn 

diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiển.  

Phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến 

bộ khoa học và công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn lực và thị trường lao động. 

- Đổi mới căn bản công tác quản lý, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội 

của các cơ sở giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục… Phấn 

đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 
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- Hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt 

đời và xây dựng xã hội học tập.  

Câu 7. Định hướng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay? 

Kế thừa, phát triển và vận dụng những quan điểm chỉ đạo và những định hướng 

lớn của Đảng trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và Văn kiện Đại hội lần thứ 

XI về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; cân nhắc yêu cầu, điều kiện 

cụ thể của đất nước trong 5 năm tới, Văn kiện Đại hội XII nhấn mạnh tư tưởng chỉ 

đạo: Các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ và thực hiện có kết quả mục tiêu xây 

dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – 

thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; làm cho 

văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội 

sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục 

tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.   

Văn kiện Đại hội đã lựa chọn, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

trong đó nhấn mạnh một số nội dung mới: Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng con 

người Việt Nam phát triển toàn diện mà trọng tâm là đúc kết và xây dựng hệ giá trị 

văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp 

với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế, trong đó chú trọng xây dựng mội trường văn hóa, đời sống văn hóa lành 

mạnh trong hệ thống chính trị; phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình 

no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong 

các cơ quan nhà nước, các đoàn thể; thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong 

kinh tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân. Phát triển công nghiệp văn hóa 

đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa; có cơ chế 

khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiến tiến để 

nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ văn hóa.  

Câu 8. Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020? 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kinh tế - xã hội của nước ta trong 5 

năm qua đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bước đầu gặt hái được những thành 

tựu cơ bản. Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đại hội XII 

của Đảng tiếp tục đề ra những chỉ tiêu chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội trong 5 năm tới cụ thể: 

Về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quan 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2020, 

GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 5.500 USD. Tỷ trọng công nghiệp và dịch 

vụ trong GDP khoảng 85%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng 

khoảng 32 – 34% GDP. Bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất 



5 
 

các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 – 35%. Năng suất 

lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm. Tiêu hao năng lượng tính trên GDP 

bình quân giảm 1 – 1,5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38 – 40%. 

Về xã hội 

Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 

40%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có bằng cấp, chứng 

chỉ đạt 25%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Có 9 – 10 bác sĩ và trên 

26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 – 

1,5%/năm. 

Về môi trường 

Đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng 

nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử 

lý. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. 

Câu 9. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2016-2020? 

- Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ 

mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cơ cấu lại 

nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức 

cạnh tranh. 

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị. Nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ. 

- Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường. 

- Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân 

trong phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tuân thủ pháp luật. 

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững 

chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc 

tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. 

Câu 10. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

được tiếp tục hoàn thiện trong văn kiện Đại hội XII? 

Phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là một nội dung lớn trong 

đường lối đổi mới của Đảng ta. Qua các nhiệm kỳ đại hội, quan điểm của Đảng ta về 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được hoàn thiện. 

Đại hội XII Đảng ta tiếp tục đề ra những thể chế nhằm thực hiện thành công việc phát 
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triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với những điểm mới có bước 

phát triển rất rõ nét, đó là: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, 

đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển 

của đất nước. Đó 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”. 

Văn kiện cũng đã nêu khái quát những nội dung quan trọng về các bộ phận cấu 

thành, vai trò của thị trường, vai trò của Nhà nước, vai trò của Nhân dân; đồng thời 

định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện rõ ở năm điểm: có sự quản lý của Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa; do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; phát huy vai trò 

làm chủ của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội; xác lập quan hệ sản xuất tiến 

bộ phù hợp để thúc đẩy phát triển mạnh lực lượng sản xuất và nhất là thực hiện tiến 

bộ công bằng, xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Bên cạnh đó, đảng 

ta đặt ra mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu cơ bản hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo các tiêu chuẩn phổ biến của 

nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; đảm bảo tính đồng bộ giữa thể chế 

kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và tị trường; bảo đảm sự hài hòa giữa tăng 

trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người…  

Câu 11. Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền 

làm chủ của Nhân dân ở nước ta trong 5 năm qua (2011-2015) và phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới? 

Trong 5 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng việc đề ra và tổ chức chỉ 

đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật quy chế, quy định mới nhằm 

phát huy hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, cụ 

thể: 

  Tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy dân 

chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Quyền con 

người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được xác định đầy đủ hơn trong Hiến 

pháp năm 2013 và trong hệ thống pháp luật mới được ban hành và sửa đổi. Quyền 

làm chủ của Nhân dân được phát huy tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, 

nhất là trong lĩnh vực chính trị và kinh tế. Coi trọng chăm lo hạnh phúc và sự phát 

triển toàn diện của con người, bảo vệ và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của con người. 

Để tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm thực hiện quyền làm 

chủ của Nhân dân Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới với 

những điểm mới được bổ sung, phát triển: 

 Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước 

thuộc về Nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
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Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, 

được Nhân dân tham gia ý kiến. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên 

tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thể chế hóa và nâng cao chất lượng các hình 

thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Thực hiện quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; gắn 

quyền với trách hiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội. Bảo đảm phát huy dân chủ 

trong Đảng là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội. Đẩy mạnh dân chủ 

hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo giám 

sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân. Phát huy dân 

chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân giữ vững kỷ 

luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội. Phê phán những biểu hiện dân chủ, cực 

đoan, dân chủ hình thức.  

Trong đó có nhiều điểm mới so với Đại hội XI về phát huy dân chủ xã hội chủ 

nghĩa là: “Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực 

của đời sống xã hội”; “Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013”; “Bảo đảm phát huy dân chủ trong 

Đảng là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội. Đẩy mạnh dân chủ hóa xã 

hội để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo giám sát và 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân”. 

Câu 12. Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta trong 5 

năm 2011-2015 và phương hướng trong thời gian tới? 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong thời gian qua khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường trong bối cảnh đất nước có nhiều khó 

khăn, thách thức. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân có đổi mới cả 

về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, quản 

lý nhà nước, quản lý xã hội; thường xuyên tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp 

phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước. 

Từ những nhận định trên, Đại hội XII tiếp tục đề ra phương hướng phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: 

- Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là 

động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông 

dân và đội ngũ tri thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm 

năng sáng tạo của Nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng 

một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng tôn trọng những điểm 

khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc, đề cao tinh thần dân tộc, 
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truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt 

Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, 

Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết dân tộc. So với Đại hội XI, điểm 

mới trong văn kiện Đại hội XII là:  Đại đoàn kết toàn dân tộc là “động lực và nguồn 

lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, 

mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Tôn trọng 

những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc”; bên cạnh 

đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa khoan dung, nêu rõ phải đề cao 

“tinh thần yêu nước” để tập hợp, đoàn kết. 

Câu 13. Những điểm mới nổi bật của nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong văn kiện Đại hội toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng? 

Trong quá trình đổi mới, Đảng ta luôn coi trọng đổi mới hệ thống chính trị mà 

trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Kế thừa 

Đại hội XI, Đại hội XII hoàn thiện hệ thống nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Nhà nước  

pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó nổi bật là: 

 Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước 

theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng các đòi hỏi của Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm 

pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để Nhân dân làm 

chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực Nhà nước, quản lý đất nước theo pháp luật, đồng 

thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. 

Xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp thực thi quyền lực nhà nước, nhất là cơ 

chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền 

lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ sở quyền lực nhà nước là thống nhất; xác định rõ 

hơn quyền hạn và trách nhiệm của mỗi quyền. 

Thực hiện thí điểm dân trực tiếp bầu một số chức danh ở cơ sở và ở cấp huyện; 

mở rộng đối tượng thi tuyển chức danh cán bộ quản lý. Hoàn thiện tiêu chí đánh giá 

và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ; xác định rõ quyền hạn, 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính. 

Câu 14. Những giải pháp chủ yếu để tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên 

quyết, kiên trì, đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 

thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội? 
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Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo 

đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Đại hội XII đã đề ra những giải pháp 

mang tính chiến lược, so với Đại hội XI đã bổ sung, phát triển cụ thể: 

- Thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường 

quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và 

môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước; không để bị động, bất ngờ trong 

mọi tình huống. Xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính 

quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đẩy mạnh tuyên truyền trách nhiệm và nghĩa vụ 

của công dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

- Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội; các dự án phát triển kinh tế, xã hội trong các khu vực phòng thủ phải bảo đảm 

yêu cầu về quốc phòng, an ninh, nhất là ở những vị trí trọng yếu, chiến lược. Đẩy 

mạnh hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng 

quốc tế để duy trì môi trường hòa bình, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ 

quyền quốc gia, khẩn trương hoàn thành phân định biên giới. Tham gia hoạt động giữ 

gìn hòa bình của Liên hợp quốc phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Thực hiện đồng 

bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng xã hội kỷ cương, 

an toàn. Đẩy mạnh phòng, chống, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường an 

ninh, an toàn giao thông tin mạng. Bảo đảm trật tự, an toàn và giảm tai nạn giao 

thông. 

Trong văn kiện Đại hội XII về quốc phòng, an ninh được đề cập đậm nét hơn 

và có những điểm mới thứ nhất là: “kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc 

phòng an ninh và quốc phòng an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội” cần được thực hiện 

trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội,trên tất cả mọi 

vùng miền của Tổ quốc; thứ hai “chủ động đấu tranh đấu tranh làm thất bại mọi âm 

mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”. Văn kiện cũng nhấn mạnh: “để 

thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phải tiếp tục giữ vững, 

tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, 

thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội Nhân dân, công an Nhân dân và sự nghiệp 

bảo vệ Tổ quốc…Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cả hệ 

thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng vũ trang làm nòng cốt 

trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện hệ thồng pháp luật, cơ chế, chính sách về 

quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

quốc phòng, an ninh”. 

Câu 15. Những giải pháp được đề ra nhằm thực hiện đẩy mạnh đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới? 

Vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là điểm mới trong văn 

kiện Đại hội XII được đề cập trong cả hai phần về xây dựng Nhà nước và xây dựng 
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Đảng, trong đó xây dựng cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn quan hệ “lợi ích nhóm”; 

chống đặc quyền, đặc lợi, khắc phục “tư duy nhiệm kỳ”; đẩy mạnh cải cách hành 

chính, cải cách tư pháp, được nêu một cách cụ thể: 

Xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường 

xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm 

của các cấp ủy, chính quyền, và của toàn bộ hệ thống chính trị. Kiên quyết phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham 

nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí bao che dung túng, 

tiếp tay cho các hành vi tham nhũng lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham 

nhũng, lãng phí. 

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, 

minh bạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Kiện 

toàn mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy phòng, chống tham 

nhũng. Chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công vụ. Đề cao, quy 

định rõ trách nhiệm của tổ chức Đảng và người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị 

trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm 

tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và xử lý nghiêm, đúng pháp luật các 

hành vi tham nhũng, lãng phí.Thiết lập cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lưc hiệu 

quả. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

Nhân dân và của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy 

mạnh tuyên truyền giáo dục, phát huy vai trò và trách nhiệm của cơ quan thông tin 

truyền thông trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nghiêm trị những hành vi lợi 

dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

trong phòng, chống tham nhũng. 

Câu 16. Nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời gian tới? 

Năm năm qua, Đảng ta luôn kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt 

về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạt được những kết quả 

quan trọng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng nói chung cũng bộc lộ nhiều hạn chế, 

khuyết điểm thể hiện trên các mặt, các nội dung, các khâu công tác. 

Từ đó, Đại hội XII đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp (kế thừa những 

nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XI còn giá trị), cụ thể: 

Một là, chú trọng xây dựng Đảng về chính trị. 

Hai là, đổi mới công tác tư tưởng, lý luận. 

Ba là, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá 

nhân, cơ hội, thực dụng. 
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Bốn là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính 

trị. 

Năm là, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ 

chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. 

Sáu là, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị 

nội bộ. 

Bảy là, đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật 

đảng. 

Tám là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan 

hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. 

Chín là, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Mười là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Câu 17. Vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)? 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành 

Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là Nghị quyết 

cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Xi của Đn3g, có ý nghĩa rất quan trọng, 

là bước đột phá về công tác xây dựng Đảng, được toàn Đảng, toàn dân đạc biệt quan 

tâm và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao. 

Các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng được xác định trong Nghị quyết Trung 

ương 4 là những vấn đề quan trọng, khó và đã kéo dài nhiều nhiệm kỳ cần có những 

giải pháp đủ mạnh, kiên trì và quyết tâm chính trị cao thì mới có thể mang lại hiệu 

quả trong công tác xây dựng Đảng. 

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là giải quyết mối quan hệ giữa xây và 

chống trong công tác xây dựng Đảng, lấy xây là chính, lấy xây để chống và lấy chống 

để xây, xây đi đôi với chống. 

Việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương góp phần đấu tranh ngăn 

chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính rtị, đạo đức, lối sống của một bộ 

phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xây 

dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu 

cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xác định rõ 

thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với 

tập thể cấp ủy, cô quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Câu 18. Những tác động của việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 đối 

với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và kết quả đạt được trong 

đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức 

lối sống của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thời gian qua? 
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Những tác động trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thời gian qua đã đạt được những kết 

quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần 

cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi một số tiêu cực, suy thoái 

trong Đảng. Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung 

ương 4 và việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm đã 

góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương trong Đảng tạo được chuyển biến tích cực bước 

đầu trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 

trong Đảng. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có 

tác dụng tích cực, giúp cán bộ tự soi mình, tự điều chỉnh hành vi, bước đầu tự sửa 

chữa khuyết điểm, nổ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng được phát huy.  

Kết quả đạt được trên phương điện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình 

trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống 

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đã trở 

thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, được cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân đặc biệt quan tâm theo dõi, cơ bản đạt yêu cầu đề ra.  

- Thứ nhất, kết quả việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các cấp 

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư đã làm rõ hơn, sâu sắc hơn ưu điểm, khuyết điểm và những hạn chế của tập thể, cá 

nhân trên một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Trong quá trình kiểm điểm, 

nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc hoặc dư luận liên quan đến các đồng chí lãnh đạo chủ 

chốt của các cơ quan trung ương đã được xem xét và kết luận, góp phần đánh giá 

năng lực, phẩm chất cán bộ, bảo vệ tổ chức, bảo vệ cán bộ, sau đó thông tin lại cho 

các tập thể, cá nhân góp ý kiến, phản ánh.  

Qua kiểm điểm ở cấp tỉnh và tương đương, từng tập thể và cá nhân đã nhận 

thức sâu sắc, đầy đủ hơn ưu, khuyết điểm của mình; đồng thời phân tích làm rõ một 

số nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, khuyết điểm. Nhiều tập thể, cá nhân, ở mức độ 

khác nhau đã nhận dạng rõ hơn, sâu sắc hơn những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của tập thể và cá nhân. Bộ Chính trị và một số 

ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đã nghiêm túc tự nhận hình thức kỷ luật và nhận 

khuyết điểm với Trung ương, với đảng bộ và Nhân dân địa phương; đồng thời, xem 

xét trách nhiệm, xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đối với một số đồng chí có khuyết 

điểm. 

- Thứ hai, kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra trong 

kiểm điểm 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đều 

xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận 
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qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình với phương châm: Những việc phải khắc phục 

và có thể khắc phục được ngay thì chỉ đạo khắc phục, sửa chữa ngay; những việc phải 

khắc phục nhưng cần có thời gian chuẩn bị thì phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ 

thời gian, lộ trình khắc phục, sửa chữa.  

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phúc,sửa chữa khuyết điểm đã được 

các cấp ủy tập trung chỉ đạo và đạt được các cấp ủy tậpt rung chỉ đạo và đạt được một 

số kết quả bước đầu, thể hiện trên một số lĩnh vực chính như về xây dựng hoàn thiện 

thể chế; tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc; về đổi mới công 

tác cán bộ. 

Kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình ở các 

cấp, các ngành đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối 

với Đảng./. 

 

 

 

 

 

 

                     

   


