
1 
 

PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC 

Tại Cuộc họp trực tuyến Chính phủ với 63 địa phương 2020 

 

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,  

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, 

Thưa các đồng chí, các đại biểu, 

Như đã thành thông lệ quý báu, hôm nay chúng ta vui mừng đón TBT, CTN 

Nguyễn Phú Trọng đến tham dự Hội nghị và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. 

Chính phủ cũng vui mừng đón đồng chí Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, các 

đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí ủy viên TƯ Đảng, lãnh đạo 

các Bộ ngành trung ương, địa phương cùng tham dự Hội nghị quan trọng hôm nay.  

Thưa các đồng chí,  

Nhớ lại 5 năm trước, khi Chính phủ bắt tay vào thực hiện kế hoạch phát triển 

KT-XH 5 năm 2016 – 2020, nền kinh tế đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn 

cả trong và ngoài nước. Hôm nay, nhìn lại cả chặng đường đã đi, tôi vui mừng được 

chia sẻ rằng đất nước ta thực sự tốt đẹp hơn bao giờ. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng 

cao, mọi người dân được hưởng thành quả phát triển, biên cương, bờ cõi được giữ 

vững, niềm tin được củng cố, niềm tự hào với bè bạn năm châu được nhân lên. 

Trong nhiệm kỳ qua, chúng ta đã đảm nhiệm thành công nhiều cương vị quan trọng 

tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, khu vực, nhất là nước chủ nhà APEC 2017, Chủ 

tịch ASEAN 2020, AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc. Chúng ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, đặc biệt là 

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. 

Trong suốt hành trình 5 năm, Chính phủ đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của 

BCH TƯ, BCT, sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, những góp ý thẳng thắn, cụ thể 

của các ĐBQH, sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các cơ quan tư pháp; sự ủng hộ 

của MTTQ các cấp trong huy động, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong 

toàn hệ thống chính trị. 

Riêng năm 2020, dưới tác động của Covid-19, trong khi nhiều nước trong khu 

vực và trên thế giới rơi vào suy thoái, Việt Nam chúng ta là quốc gia hiếm hoi duy 

trì được tăng trưởng dương. Dịch bệnh trong nước được kiểm soát vững chắc, giảm 

thiểu số người chết và những thiệt hại về kinh tế; an sinh xã hội được bảo đảm, văn 

hoá, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thông tin truyền thông đạt nhiều 

kết quả ấn tượng, công tác tuyên giáo, dân vận chính quyền phát huy được nhiều 

ảnh hưởng và sức lan tỏa trong cán bộ-công chức và nhân dân. Đến thời điểm này 

có thể khẳng định chúng ta đã đạt được "mục tiêu kép" trong phòng chống dịch 

Covid-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế. Nhìn rộng hơn, chúng ta không chỉ 
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thành công về phát triển kinh tế mà công tác xây dựng Đảng, phòng, chống 

tham nhũng cũng được Đảng, Nhà nước đẩy mạnh, qua đó thiết lập lại kỷ 

cương phép nước, đẩy lùi tiêu cực, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ các 

cấp, từng bước lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và môi trường xã hội.  

Như câu ngạn ngữ, thành công không chỉ được đo bằng những gì đạt được 

mà còn bởi những trở ngại đã vượt qua. Với những thành quả đặc biệt đó, năm 

2020 có thể được xem là năm thành công nhất trong 5 năm nhiệm kỳ của 

chúng ta về ý chí và tinh thần vượt khó vươn lên. Niềm tin của Nhân dân đối với 

Đảng, tương lai đất nước, cơ đồ dân tộc không ngừng được củng cố và vun đắp. Nó 

cho thấy, những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là những dịp bản sắc của tinh thần 

dân tộc ta lại trỗi dây, đó chính là sự đoàn kết, “đồng thanh tương ứng, đồng khí 

tương cầu”. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói: "Đất 

nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày 

nay."  

Sự kiện hôm nay không chỉ tổng kết năm 2020 mà còn cả 4 năm trước đó của 

nhiệm kỳ. Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo 

về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, giai đoạn 5 năm 2016-

2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; báo báo về kiểm điểm điều hành, 

báo cáo về dự thảo Nghị quyết 01 và NQ 02 của Chính phủ. Tôi chỉ xin tập trung 

phân tích rõ hơn một số vấn đề đặt ra của đất nước ta trong những năm tới một cách 

cô đọng nhất.  

Kính thưa các đồng chí,   

Trong 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã cùng nhau tạo ra hơn 

1.200 tỷ đô-la giá trị GDP. Riêng năm 2020, dù trong muôn vàn khó khăn bởi 

Covid-19 và sự suy thoái nghiêm trọng của kinh tế thế giới kể từ Đại suy thoái 

1929-1932, kinh tế nước ta vẫn kiên cường duy trì tăng trưởng dương xấp xỉ gần 

3%. Theo tính toán của IMF, quy mô kinh tế nước ta giờ đây đã đạt hơn 340 tỷ đô-

la – đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tương đương hoặc vượt qua 

một số nền kinh tế có trình độ phát triển cao trong khu vực, kể cả một số con hổ của 

Đông Á. Tạp chí Nhà Kinh tế của Anh xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới 

nổi thành công nhất thế giới. Theo số liệu của WB, với tăng trưởng kinh tế bình 

quân 6,8%/năm trong giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia 

tăng trưởng cao nhất thế giới.  

Chúng ta vui mừng nhận thấy tăng trưởng nay đã bao trùm hơn rất nhiều, 

không chỉ ở đô thị mà còn ở nông thôn, không chỉ ở đồng bằng mà còn miền núi, 

biên giới, hải đảo. Chúng ta cũng chứng kiến những con số tăng trưởng ấn tượng 

của nhiều địa phương mới nổi bên cạnh các địa phương truyền thống. Có thể nói, 

chính sự tăng trưởng bứt phá của các địa phương mới nổi là nhân tố truyền 

cảm hứng cho nhiều địa phương khác tự tin vượt lên chính mình.  
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Ở góc nhìn khác, tăng trưởng kinh tế nay đã không còn phụ thuộc nhiều vào 

riêng một thành phần kinh tế nào, dù là DNNN hay FDI, mà vai trò của kinh tế tư 

nhân đang từng bước được khẳng định là một động lực quan trọng của đất 

nước như tinh thần Nghị quyết 10 của BCHTW (Khóa 12). Chúng ta cũng không 

tập trung vào một vài ngành kinh tế nào mà nay công nghiệp, dịch vụ, và đặc biệt là 

nông nghiệp đều cùng giữ vai trò và đóng góp quan trọng. Trong ngoại thương, nhờ 

nhiều hiệp định FTA, Việt Nam đã không quá tập trung vào một vài thị trường 

truyền thống; đồng thời chú trọng hơn nữa thị trường trong nước. Thu NSNN đạt 

kết quả ấn tượng, cơ bản đạt mục tiêu đề ra; chi NSNN chặt chẽ hơn, tiết kiệm, hiệu 

quả hơn. 

Kính thưa các đồng chí,  

Tăng trưởng GDP có nhiều ý nghĩa vì phía sau đó là những nỗ lực bền bỉ của 

những ngày lao động cần cù, vất vả của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống 

chính trị. Tuy nhiên. GDP không tính đến tuổi thọ và sức khỏe của người dân, 

không đo lường được sự tận tụy, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, 

không đong đếm được tình người trong bão lũ ở miền Trung và đại dịch Covid-

19 vừa qua, và không thể phản ánh đầy đủ được bản chất tốt đẹp của chế độ ta.  

Đó là lý do chúng ta bổ sung nhiều tiêu chí khác, nhất là việc làm và thu 

nhập. Trong 5 năm qua, nền kinh tế nước ta đã tạo ra được hơn 8 triệu việc làm 

mới cho người dân, trong đó bao gồm những người đến tuổi lao động và cả 

những người bị mất việc làm trước đó. Nhờ có việc làm tốt hơn, thu nhập của 

người dân ngày càng tăng lên, kinh tế phát triển, đời sống xã hội tốt đẹp hơn. Hiện 

thu nhập bình quân mỗi lao động đạt gần 5.000 đô-la một năm. Tính cả nhiệm kỳ 

qua, thu nhập bình quân của người dân chúng ta đã tăng gần 145%. Đánh giá theo 

tiêu chuẩn của WB tính theo sức mua tương đương, thu nhập trung bình của người 

dân VN tương đương gần 9.000 đô-la Mỹ.  

Thu nhập là một tiêu chí quan trọng nhưng chúng ta chứng kiến, có những 

quốc gia có thu nhập tăng nhưng tuổi thọ của người dân không tăng, tỷ lệ tử vong 

trẻ sơ sinh hay tỷ lệ học vấn của người dân không được cải thiện.  

 

 

Việt Nam không chỉ thành công về kinh tế mà còn đạt được nhiều tiến bộ 

nhanh chóng về xã hội. Tuổi thọ trung bình của người dân chúng ta nay đã tăng lên 

gần 74 tuổi. Theo UNICEF, chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc 

nâng cao tỷ lệ sống sót của trẻ dưới 5 tuổi. Trong Báo cáo gần đây của UNDP, Chỉ 

số Phát triển Con người (HDI) của Việt Nam đã được xếp vào nhóm phát triển cao 

của thế giới. Kinh tế phát triển nhanh nhưng tình trạng bất bình đẳng được kiểm 

soát tốt, cả bình đẳng về thu nhập lẫn bình đẳng giới. Việt Nam cũng đạt được nhiều 
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thành quả vô cùng ý nghĩa về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tỷ 

lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 3% so với 10% của 5 năm trước. 

Cách đây hơn 1 năm, tôi rất cảm động khi đọc tin thấy cụ bà Đỗ Thị Mơ ở 

Thanh Hóa, dù đã 83 tuổi nhưng vẫn đạp xe lên xã xin trả lại sổ hộ nghèo. Tinh 

thần của Cụ là tấm gương có sức lan tỏa trong cả nước.  

Về giáo dục, Đảng và Nhà nước ta luôn thống nhất quan điểm "Đầu tư cho 

giáo dục là đầu tư cho phát triển", xem "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng 

đầu". Mỗi năm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục không thấp hơn 20% tổng chi 

ngân sách, tương đương trên 5,7% GDP, thuộc nhóm cao trên thế giới. Chất lượng 

giáo dục nhìn chung được nâng lên. Việt Nam tiếp tục giữ vững truyền thống xưa 

nay là giành nhiều thành tích quan trọng ở các kỳ thi khu vực và quốc tế.  

Bên cạnh giáo dục, Đảng và Nhà nước ta cũng đã đầu tư và thực hiện 

ngày một tốt hơn các chính sách chăm sóc y tế cho nhân dân. Nếu không nhờ 

sự quan tâm và đầu tư đó, chúng ta rất khó đạt được những thành quả trong 

phòng chống dịch vừa qua. Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là quốc 

gia có mô hình chống dịch hiệu quả hàng đầu trên thế giới. Thành quả chống Covid-

19 có được là ý chí của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn dân và đã phần nào 

cho thấy tính hiệu quả của hệ thống y tế công cộng mà Đảng, Nhà nước ta đã quan 

tâm đầu tư. Cùng với đó, chính sách bảo hiểm y tế đang đóng vai trò rất lớn trong 

mạng lưới an sinh xã hội. Nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không may mắc 

bệnh hiểm nghèo, rất cần sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế.  

Chúng ta cũng vui mừng nhìn thấy sự thay đổi nhanh chóng trong đời sống 

vật chất lẫn tinh thần của người dân trên mọi miền tổ quốc. Đô thị hóa đang lan tỏa 

mạnh mẽ. Chương trình nông thôn mới đã đem lại nhiều thay đổi rất tích cực. Ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương đã 

ưu tiên nguồn lực ngân sách đáng kể để đầu tư kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế và các 

thiết chế văn hóa, v.v… vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, thực hiện chính 

sách giảm nghèo, vừa phục vụ đời sống người dân. Đảng và Nhà nước luôn ghi 

nhận những đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển 

kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Nghị quyết 120 về phát triển bền 

vững ĐBSCL đã được triển khai trên cả giác độ tái cơ cấu kinh tế và phát triển cơ 

sở hạ tầng thiết yếu.  Song song, chúng ta đã và đang ngày càng quan tâm, đề cao ý 

thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa vật thể lẫn phi vật thể 

của dân tộc ta. 

Kính thưa các đồng chí, các đại biểu,  

Trong các chương trình nghị sự, Chính phủ đặt quyền và lợi ích của người 

dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Chính phủ đã đưa nghị quyết về cải thiện 

môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia lên Nghị quyết số 02, chỉ 

sau Nghị quyết 01 về nhiệm vụ phát triển KT-XH trong những năm qua.  
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Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế; an ninh 

lương thực được bảo đảm; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 

nghiệp sạch, hữu cơ đang trở thành xu hướng; xuất khẩu nông sản đạt hơn 41 tỷ 

USD. Công nghiệp chuyển biến theo chiều sâu với tỉ trọng hàng xuất khẩu qua 

chế biến tăng từ 65% năm 2016 lên 85% năm 2020; tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm 

công nghệ cao tăng từ 23% lên 50% trong cùng kỳ. Nhiều ngành dịch vụ có tiềm 

năng, lợi thế, hàm lượng khoa học, công nghệ cao như viễn thông, công nghệ thông 

tin, tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại điện tử phát triển khá nhanh.  

Bên cạnh kinh tế nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chúng ta cũng 

vui mừng chứng kiến khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam ngày càng lớn 

mạnh trở thành mũi nhọn tại một số ngành/lĩnh vực kinh tế quan trọng. Doanh 

nghiệp của VN đang dần chiếm lĩnh một số vị trí then chốt của nền kinh tế. Chúng 

ta cũng vui mừng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp VN chuyển hướng đầu tư vào 

công nghệ, sáng tạo, nắm bắt và làm chủ các thành tựu của cách mạng công nghiệp 

4.0. Nhiều sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp VN sản xuất hay thương hiệu Việt 

Nam, Made in Việt Nam đã vươn ra thị trường toàn cầu.  

Mới đây, một hãng định giá thương hiệu nổi tiếng của Anh đã định giá trị 

thương hiệu quốc gia của Việt Nam là 319 tỷ USD, tăng 29% so với năm ngoái, 

đưa Việt Nam lên vị trí thứ 33 (tăng 9 bậc) trong Top 100 thương hiệu quốc gia 

giá trị nhất thế giới. Đây không phải là kết quả mới mà liên tục 4 năm qua, thứ 

hạng giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đã tăng một cách vững chắc nhờ 

những nỗ lực của Việt Nam về cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh 

xuất khẩu, hỗ trợ thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh 

Covid-19, Việt Nam nổi lên là "thiên đường" sản xuất mới tại Đông Nam Á với 

những dự báo tích cực về tăng trưởng GDP.  

Kính thưa các đồng chí, các đại biểu,  

Hệ thống tài chính của chúng ta đã lâu rồi mới tạo lập lại sự ổn định hiếm có 

như những năm qua. Thị trường chứng khoán tăng trưởng đạt điểm kỷ lục lịch sử 

với 1.200 điểm vào tháng 4/2018. Quy mô vốn hóa thị trường đạt trên 100% GDP, 

trong đó cổ phiếu đạt gần 70% GDP, giúp bổ sung thêm khoảng trên 120 tỷ đô-la 

vào tài sản quốc gia so với cách đây 5 năm. Giá trị tài sản của các ngân hàng tiếp 

tục tăng lên; năng lực tài chính, độ vững mạnh và an toàn hệ thống tiếp tục được 

củng cố, tỷ lệ nợ xấu thấp. Việc điều hành chính sách tiền tệ đạt được nhiều tiến bộ 

quan trọng, đặc biệt là các công cụ chính sách được sử dụng linh hoạt, thận trọng, 

bám sát các tín hiệu của thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế. Chính sách tỷ giá 

phản ánh các quan hệ cung của thị trường hối đoái, sức mua của tiền đồng so với 

các đồng tiền quốc tế được duy trì, giúp đạt được mục tiêu ổn định vĩ mô.  

Cán cân thanh toán quốc tế, nhất là cán cân vãng lai, trong đó đặc biệt là cán 

cân thương mại hàng hóa liên tục thặng dư trong suốt 5 năm qua nhờ những lợi thế 
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cạnh tranh có tính cơ cấu, và nhờ sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng toàn 

cầu. Điều hành tỷ giá của Việt Nam không nhằm mục tiêu duy trì lợi thế xuất 

khẩu mà phản ánh khách quan các quan hệ của thị trường.  

Cùng với cân đối bên ngoài tốt, cân đối bên trong cũng được cải thiện tích 

cực. Tỷ lệ bội chi ngân sách và nợ công đều được kéo giảm xuống mức an toàn hơn, 

nhờ đó không gian tài khóa và dư địa chính sách của chúng ta được nâng lên đáng 

kể. Chính dư địa này đã trở thành bệ đỡ, giúp nền kinh tế vượt qua muôn vàn khó 

khăn trong giai đoạn dịch bệnh do Covid-19 vừa qua. Ở góc độ người dân và doanh 

nghiệp, cũng như toàn xã hội nhờ có sự tích lũy sau những năm tăng trưởng tốt và 

việc làm ổn định mà hoạt động được duy trì, phúc lợi được giữ vững. Hệ số tín 

nhiệm của Việt Nam được nâng lên ở mức triển vọng ổn định, trong khi rất nhiều 

quốc gia trên thế giới bị hạ bậc hoặc hạ triển vọng do dịch bệnh Covid-19 và những 

vấn đề về cơ cấu.  

Kính thưa các đồng chí,  

Bất luận trong hoàn cảnh nào, Chính phủ đều nhận diện những hạn chế, 

khó khăn mà nền kinh tế nước ta đang gặp phải, chẳng hạn tăng trưởng kinh tế còn 

chưa tương xứng với tiềm năng và chưa thực sự bền vững. Công ăn việc làm của 

một bộ phận người dân chưa được đảm bảo, nhất là ở vùng nông thôn, khu vực 

nông nghiệp và khu vực phi chính thức. Mặt bằng thu nhập vẫn còn thấp và thiếu ổn 

định, nhất là dưới tác động của Covid-19. Nhiều địa phương đang tăng trưởng 

nhanh nhưng không phải địa phương nào cũng tìm được động lực tăng trưởng tương 

xứng với tiềm năng, nhất là ở các tỉnh vùng sâu, miền núi, các vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. Khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp 

tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn chung vẫn còn khó khăn, sức cạnh tranh 

thấp. Các vấn đề cơ cấu của nền kinh tế, những nút thắt về cơ sở hạ tầng, chất lượng 

nguồn nhân lực, cải cách thể chế pháp luật, môi trường kinh doanh… vẫn còn nhiều 

trở ngại, mỗi năm có hàng vạn doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản.  

Trong khi đó, chất lượng giáo dục, y tế và các chính sách xã hội của chúng ta 

nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Đô thị hóa phát triển nhưng chúng ta 

vẫn còn những khu nhà lụp xụp, quá tải. Những vấn đề sát sườn với đời sống người 

dân như tai nạn giao thông, an ninh trật tự, tội phạm xã hội, ma túy, cờ bạc, cho vay 

nặng lãi, nhiều giá trị xã hội bị suy giảm; nhất là tình trạng suy nghĩ lệch lạc, mất 

định hướng giá trị, sống thiếu hoài bão, thiếu lý tưởng trong một bộ phận giới trẻ. Ô 

nhiễm môi trường và tác động do biến đổi khí hậu đang ngày càng hiện rõ.  

Mọi người đều xót xa khi mỗi năm có nhiều trẻ em bị bạo lực, xâm  hại và 

đuối nước. Chúng ta cũng còn nhiều cụ già neo đơn, không người chăm sóc vv… 

Kính thưa các đồng chí, các đại biểu,   
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Nhìn lại những đánh giá cách đây 5 năm, không ai nghĩ rằng kinh tế thế giới 

lại rơi vào suy thoái nghiêm trọng như hiện nay. Thậm chí cách đây chỉ 1 năm, từ 

Covid chưa hề xuất hiện trong từ điển của con người, tuy nhiên cách mạng 4.0, 

chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo… cũng là những từ khóa thường xuất 

hiện trong những năm qua. Nhiều người cũng đã nói nhiều đến những thay đổi 

không chỉ về mặt công nghệ, những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4, mà còn các mô thức kinh doanh mới, những loại hình việc làm mới, và cả 

những thay đổi trong cấu trúc xã hội, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, vấn đề 

nhân khẩu học, già hóa dân số, và cả biến đổi khí hậu cực đoan, v.v…  

Trong số những thay đổi đó, có những thay đổi tích cực, mang lại nhiều đột 

phá để giải phóng sức lao động của con người, làm cho cuộc sống của con người trở 

nên tốt đẹp hơn, chẳng hạn như các đột phá trong y học ghép tạng giúp con người 

có thể sống khỏe mạnh và thọ hơn. Hay đơn cử là việc các nhà khoa học hiện nay 

chỉ mất gần 1 năm để tìm ra Vaccine Covid-19 trong khi thường cần khoảng 10 

năm. Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu tiến hành những thử nghiệm lâm sàng về 

Vaccine Covid-19 trên người, qua đó cho thấy nền y học của nước nhà không 

thua kém nhiều nước trên thế giới, kể cả các nước phát triển. Tuy nhiên cũng có 

những thay đổi làm phát sinh nhiều rủi ro và làm trầm trọng hơn vấn đề bất bình 

đẳng, nguy cơ mất việc làm và sự suy giảm thu nhập. Các doanh nghiệp cũng sẽ dễ 

dàng dịch chuyển đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới.  

Chúng ta cũng nhìn thấy nhiều thách thức của biến đổi khí hậu mà Việt Nam 

là một trong số 05 nước bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tượng "lũ chồng lũ, bão 

chồng bão" hiếm có ở miền Trung mới đây là một ví dụ; hoặc tình trạng hạn hán, sa 

mạc hóa ở Nam Trung Bộ; tình trạng xâm nhập mặn ở ĐBSCL… Tuy nhiên, dù 

chúng ta có lo ngại hay lạc quan, muốn hay không muốn thì những thay đổi ấy vẫn 

đang diễn ra. Trách nhiệm của Nhà nước là phải kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tối đa 

những thiệt hại cho người dân và nền kinh tế. Đồng thời trong khó khăn, chúng ta 

cũng nhìn thấy cơ hội mang lại từ làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

chuyển đổi số  là rất lớn, giúp mở ra không gian mới cho sự phát triển.  

Mọi người sẽ sớm nhận ra rằng, từ nửa sau thế kỷ 21 này, thế giới có thể sẽ 

không còn nhớ đến những quốc gia dẫn đầu về thu nhập nhưng sẽ luôn nhớ 

đến những quốc gia, những tổ chức, những cá nhân tiên phong trong một số 

thành tựu đem lại cuộc sống tốt hơn cho con người. Việt Nam chưa thể đứng ở 

nhóm đầu các quốc gia về thu nhập, nhưng hoàn toàn có thể đi đầu trong một số 

ngành và lĩnh vực mới khai phá. Chúng ta cần sớm nhận ra cơ hội trong khó 

khăn. Nghị quyết 52NQ/TW của Bộ Chính trị cho thấy Đảng ta đã sớm nhận ra cơ 

hội này và đã chủ động đề ra chủ trương và chính sách lớn. Cả hệ thống chính trị và 

người dân chúng ta phải có trách nhiệm và quyết tâm đưa Nghị quyết đó vào thực 

tiễn, biến cơ hội thành lợi thế, biến lợi thế thành nguồn lực, chuyển nguồn lực thành 

kết quả tăng trưởng bền vững cho đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.  



8 
 

Kính thưa các đồng chí,   

Tôi tin những đặc tính của dân tộc ta như tinh thần đoàn kết, ý chí, 

quyết tâm, tính cần cù, lạc quan và thích ứng nhanh sẽ làm nên thành công. 

Bởi cha ông ta, cũng với tinh thần đó, đã đứng vững trước mọi thách thức của thiên 

tai cũng như đẩy lùi mọi cuộc xâm lược để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của 

tổ quốc ta. Cũng với tinh thần đó, các nhà lãnh đạo đi trước đã giành được nhiều 

thành tựu vô cùng ý nghĩa trong gần 35 năm đổi mới. Chính tinh thần ấy đã giúp 

chúng ta được sự tiến bộ không ngừng trong 5 năm qua. Chính nhờ tinh thần ấy, 

tăng trưởng kinh tế của chúng ta luôn thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Cũng tinh thần 

ấy, tinh thần "chống dịch như chống giặc", chúng ta đã kiểm soát được sự lây lan 

và giảm thiểu được thiệt hại kinh tế do Covid-19 gây ra. Những thành quả đó là sự 

nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, là sự hòa quyện của "Ý Đảng và 

Lòng Dân".  

Kính thưa các đồng chí,  

Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm chúng ta cần phải củng cố niềm tin vào 

những giá trị truyền thống, tin vào bản lĩnh, khí phách, sự gan góc của một dân tộc 

anh hùng. Nền kinh tế chúng ta, đất nước chúng ta đang tiến nhanh về phía trước 

với tốc độ mà cách đây ít năm một số đánh giá cho rằng điều này khó có thể xảy ra 

và chắc chắn rằng dân tộc chúng ta sẽ tiếp tục tiến nhanh hơn nữa về phía trước như 

tinh thần dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng sắp khai mạc vào 

ngày 25/1/2021.  

Kính thưa các đồng chí,   

Sứ mệnh của chúng ta là kiến tạo một môi trường mà ở đó mọi người dân đều 

có cơ hội tham gia đóng góp vào sự phát triển và "không để ai bị bỏ lại phía sau". 

Chúng ta đã cùng nhau đạt được những kết quả bước đầu, và không được chủ quan 

bởi chúng ta còn có thể làm tốt hơn thế. Bên cạnh việc đầu tư những dự án lớn quốc 

gia, chúng ta cũng không được bỏ sót những dự án nhỏ, những con đường, 

chiếc cầu ở nông thôn, miền núi. Các cháu phải có cầu qua sông để đi học, đó là 

mệnh lệnh của trái tim! Cùng với giao thông, hạ tầng viễn thông cũng sẽ được 

nâng cấp và bao phủ hơn nữa, nhất là mạng 5G.  

Giáo dục, đào tạo và dạy nghề là một cách trao cơ hội tốt nhất để mỗi 

người dân có thể tự mình tìm kiếm được một công việc phù hợp. Chúng ta sẽ 

phải nâng cấp chất lượng giáo dục, dạy nghề bắt đầu với việc lựa chọn, khuyến 

khích những thầy giáo, cô giáo có năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và đạo 

đức nghề nghiệp. Đất nước ta phải luôn đề cao tinh thần "tôn sư trọng đạo", "tiên 

học lễ, hậu học văn". Chính phủ phải đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành 

mạnh, không có bạo lực, khói thuốc và chất kích thích, nhất là tệ nạn ma túy; xóa bỏ 

bệnh thành tích trong giáo dục.  
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Cùng với giáo dục, Đảng và Nhà nước ta sẽ đầu tư để có được một hệ thống 

chăm sóc sức khỏe có chất lượng, dễ dàng tiếp cận và chi phí phù hợp cho mọi 

người dân, nhất là đối với người dân vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Chúng ta 

phải tiếp tục mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế lên 100% trong thời gian sớm 

nhất, đồng thời phải sớm thực hiện thông tuyến, mở rộng phạm vi thanh toán bảo 

hiểm y tế, nhất là đối tượng trẻ em, người già, người có hoàn cảnh khó khăn; hướng 

tới trẻ em dưới 16 tuổi cần được Nhà nước chi trả bảo hiểm y tế hoàn toàn.  

Như tôi đã phát biểu trước Quốc hội mới đây, Chính phủ không chấp 

nhận tình trạng bệnh nhân mù mờ trước chi phí y tế. Chúng ta rất vui khi ngay 

sau đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã khai trương Cổng Công khai Y tế, tuy nhiên vẫn còn 

nhiều việc cần làm để hệ thống y tế của chúng ta phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chúng ta đã kiểm soát được sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng, và phải nỗ 

lực để không cho dịch tái bùng phát. Hiện Vaccine phòng Covid-19 đang tiến triển 

tốt. Chính phủ nỗ lực để không ai bị bỏ rơi do chi phí Vaccine cao vượt khả 

năng chi trả của người dân.  

Cùng với giáo dục và y tế, chúng ta cũng đang xây dựng một lưới an sinh 

xã hội rộng lớn để bảo vệ những người yếu thế trong xã hội. Chúng ta phải có 

trách nhiệm chăm lo cho những người có công với đất nước; người nghèo, người 

tàn tật, người già, nhất là người già neo đơn; bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em 

gái trước vấn nạn xâm hại tình dục, trẻ em bị ngược đãi về thể chất và tinh thần. 

Cùng với bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp cũng rất quan trọng để giúp người 

lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, tìm được một cơ hội việc làm mới. Chúng ta 

thường xuyên quan tâm đến công tác quốc phòng an ninh và đối ngoại, tạo môi 

trường thuận lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển, đặc biệt là trên Biển 

Đông. 

Bên cạnh hai trụ cột Kinh tế và Xã hội, chúng ta phải chú trọng hơn nữa vấn 

đề Môi trường. Mọi người đều phải có trách nhiệm nhiệm bảo vệ môi trường, từ 

không khí cho đến nguồn nước, từ dòng sông cho đến con suối, từ hồ ra đến biển. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính Phủ đã yêu cầu đóng cửa rừng tự nhiên. Trước Quốc 

hội, Thủ Tướng CP đã đề xuất trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới.  

Cả hệ thống chính trị chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một xã hội phát triển 

toàn diện, ở đó mọi tầng lớp nhân dân bất kể thành phần, dân tộc, tôn giáo, tín 

ngưỡng, tuổi tác… đều có cơ hội chung tay góp sức, chia sẽ khát vọng mãnh liệt 

về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.  

Kính thưa các đồng chí,   

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 đặt mục tiêu:  

 Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo 

hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. 
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 Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang 

phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. 

 Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành 

nước phát triển, thu nhập cao. 

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội đặt mục tiêu 

tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6%, lạm phát khoảng 4%, cùng 10 chỉ tiêu KT-

XH khác. Những chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở đã tính toán, cân đối các 

nguồn lực gắn với bối cảnh dự báo cho năm 2021, nhất là tình hình Covid-19 trong 

nước và thế giới. Mặc dù để đạt được mục tiêu này là rất thách thức, nhưng với 

quyết tâm chính trị cao, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu trong điều hành GDP 

2021 thêm ít nhất 0,5 điểm phần trăm, lên mức 6,5% và đặt quyết tâm cao hơn cho 

các chỉ tiêu KT-XH khác.  

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; thưa  các đồng chí, 

Đất nước ta sẽ tiếp tục đối diện với nhiều cơ hội mới đan xen thách thức mới. 

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta cần tiếp tục hun 

đúc, gìn giữ ngọn lửa khát vọng, tinh thần lạc quan, bền bỉ cho 5 năm tiếp theo 

và xa hơn, với niềm tin và sự kiên định với lý tưởng và con đường mà Đảng và Bác 

Hồ đã lựa chọn.  

Cuối cùng, thay mặt Chính phủ, một lần nữa, tôi xin cảm ơn sâu sắc đến đồng 

chí TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, 

Đồng chí Thường trức Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí Uỷ viên BCT, 

Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên BCH TƯ Đảng, lãnh đạo các bộ ngành và 63 địa 

phương đã luôn đồng hành, ủng hộ Chính phủ trong 5 năm qua.  

Xin chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí!  

Xin trân trọng cảm ơn!  


