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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Số: 224 /CĐ-ĐHQG 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

 
 

HƯỚNG DẪN 
Tổ chức lấy ý kiến đoàn viên, viên chức, lao động thảo luận,  

góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và phổ biến, tuyên truyền đề cương 
thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ  

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-LĐLĐ ngày 26 tháng 10 năm 2020 của  Liên 
đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự 
thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống 
Công đoàn Việt Nam” và Công văn số 3750-CV/BTGTU ngày 21/10/2020 của Ban 
Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Đề cương thông báo nhanh kết 
quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI”;  

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến đoàn 
viên, viên chức, lao động (VC-LĐ) thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng và phổ biến, tuyên truyền đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI,  nhiệm kỳ 2020 - 2025” như sau: 

A. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, 
LAO ĐỘNG THẢO LUẬN, GÓP Ý CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA 
ĐẢNG  

I. Những nội dung cần góp ý kiến:  

1. Đối với Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung các 
vấn đề: 

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm 
đổi mới. 

- Tầm nhìn và định hướng phát triển: Quan điểm chỉ đạo; mục tiêu phát triển 
tổng quát; các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; 12 
định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030. 

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế. 
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- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và 
công nghệ. 

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, con người;    
quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. 

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc,      
dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước      
pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch,  
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 

- Về sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội 
XIII của Đảng. 

2. Đối với Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2021 - 2030: 

- Đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XI (2011) đã sát, đúng với tình hình 
chưa? 

- Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên 
nhân trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 đã 
đầy đủ, đúng, sát với thực tiễn chưa? 

- Dự báo bối cảnh quốc tế, khu vực, cơ hội, thách thức và tác động đến phát 
triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới đã đầy đủ chưa? Nội dung nào cần 
nhấn mạnh, bổ sung? 

- Năm quan điểm của Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội nước ta trong thời 
gian tới đã thể hiện rõ, phù hợp chưa? 

- Mục tiêu phát triển đề cập hai phương án, phương án nào phù hợp? Mục tiêu 
tổng quát đã bảo đảm tính bao quát và khả thi chưa? Việc xác định xây dựng nước 
ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại có phù hợp với thực tiễn và     
xu thế phát triển của thời đại trong thời gian tới? Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế,  
xã hội, môi trường nêu trong dự thảo Báo cáo đã phù hợp chưa?  

- Ba đột phá chiến lược nêu trong dự thảo Báo cáo đã phản ánh những trọng 
tâm, trọng điểm cần thực hiện trong 10 năm tới chưa, nhất là những nội hàm được 
bổ sung vào ba đột phá, như: phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ và đổi 
mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc và phát huy giá trị văn hóa, 
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con người Việt Nam. 

- Những nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường          
định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là thị trường quyền sử dụng đất; cơ cấu lại nền 
kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân… 

- Những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về văn hóa, xã hội; các     
biện pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương; hệ thống      
an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng nền văn hóa,      
đạo đức con người Việt Nam; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng 
cường tiềm lực khoa học và công nghệ…những chủ trương, chính sách đó đã phù 
hợp chưa và còn vấn đề gì cần bổ sung? 

- Những vấn đề nổi cộm về thực trạng và phương hướng xây dựng xã hội    
trật tự, kỷ cương, an toàn; những biện pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Những nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm nguồn 
nước, không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu đã đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh 
và bền vững chưa? Những vấn đề gì đang nổi lên tại nông thôn, đô thị cần quan 
tâm hơn? 

- Những nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng   
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý       
Nhà nước…; các vấn đề về xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; 
các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. 

- Nhiệm vụ, giải pháp về kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với bảo đảm      
quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại. 

- Về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện       
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. 

3. Đối với Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ          
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025: 

- Đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XII (năm 2016). 

- Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên 
nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã đầy 
đủ, đúng, sát với thực tiễn chưa? 



4 
 

- Bối cảnh quốc tế, khu vực và cơ hội, thách thức tác động đến phát triển    
kinh tế - xã hội nước ta 5 năm tới. 

- Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2021 - 2025 có bảo đảm tính bao quát và 
khả thi? Có hai phương án, chọn phương án nào? 

- Số lượng, nội dung các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường. 

- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế           
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên 
cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; (2) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức  
cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số; (3) Phát triển các vùng và khu kinh tế; (4) Xây 
dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; (5) Tăng cường huy động và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; (6) Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh 
mẽ khoa học, công nghệ; (7) Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức 
mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân 
dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội; (8) Chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; (10) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo 
phát triển; (11) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì     
đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của 
Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (12) Nâng cao hiệu quả 
hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều 
kiện thuận lợi để phát triển đất nước. 

- Về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện. 

4. Đối với Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành 
Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII: 

- Về công tác xây dựng Đảng, tập trung thảo luận, cho ý kiến về: (1) Đánh giá 
ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã 
nêu trong dự thảo Báo cáo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ của công 
tác xây dựng Đảng; (20) Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội 
XIII, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp 
đột phá. 

- Về thi hành Điều lệ Đảng, tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhận định,  
đánh giá tổng quát; những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành               
Điều lệ Đảng. 
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Lưu ý: Link tham khảo dự thảo văn kiện:  

http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=411259 

II. Bố cục báo cáo tổng hợp ý kiến: 

Gồm 3 phần: 

1. Phần nhận xét chung: 

Nêu khái quát về số Hội nghị tổ chức, số người tham dự, số lượt tham gia       
ý kiến phát biểu, không khí thảo luận, xu hướng chung (nhất trí, không nhất trí…), 
nhận xét về quá trình chuẩn bị văn kiện, chất lượng văn kiện (tính công phu, 
nghiêm túc, nội dung, bố cục…); tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, VC-
LĐ vào sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới… 

2. Phần tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung: 

Tổng hợp từng vấn đề theo trình tự bố cục của các dự thảo văn kiện trình    
Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những nội dung có liên quan đến xây dựng     
giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 

3. Phần đề xuất, kiến nghị: 

Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, VC-LĐ về những 
vấn đề có liên quan đến nội dung văn kiện, quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII nói chung, về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức   Công 
đoàn Việt Nam nói riêng. 

III. Thời gian tổ chức thực hiện: 

Các CĐCS tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên Công 
đoàn, VC-LĐ và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến về Văn phòng Công đoàn bằng văn 
bản kèm file Word qua địa chỉ email: congdoan@vnuhcm.edu.vn trước ngày 
04/11/2020.  

B. TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN ĐỀ CƯƠNG    
“THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ   
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025” 

Nhằm thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố             
Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Công đoàn 
ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS truy cập Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố 
Hồ Chí Minh (mục Tài liệu tuyên truyền) để tải “Đề cương Thông báo nhanh kết 
quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 
2025” và phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, VC-LĐ đơn vị. 
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Trên đây là Hướng dẫn “Việc lấy ý kiến đoàn viên, viên chức, lao động thảo 
luận, góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và phổ biến, tuyên truyền đề cương 
thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 
XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa rõ đề 
nghị thông tin, phản ánh về Văn phòng Công đoàn./. 

 
 
Nơi nhận: 
- LĐLĐ; 
- Đảng ủy, BGĐ ĐHQG-HCM; 
- Các CĐCS trực thuộc; 
- Lưu VT. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


