
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
____________ 

 
Số: 69/TB-VPCP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Phiên họp lần thứ của  

Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 

khóa XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 
_____________ 

 

Sáng ngày 09 tháng 3 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012-

2020 (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Tham dự 

cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban 

thường trực; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các 

Thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự 

họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến kết luận như sau: 

1. Đánh giá cao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động, tích 

cực triển khai và tham mưu chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu phục vụ phiên 

họp đầu tiên của Ban chỉ đạo. 

2. Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 

6 năm 2012 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 của Hội nghị 

Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (viết tắt là Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 5 khóa XI) hết sức quan trọng, yêu cầu phải bám sát mục tiêu, 

nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Kết luận số 92-

KL/TW ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII. Việc đánh giá 

phải bảo đảm nghiêm túc, khách quan, đúng thực tế, làm rõ được những khó khăn, 

tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cần tập trung nhận diện 

các vấn đề xã hội mới, những vấn đề cần ưu tiên trong chính sách xã hội đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất quan điểm, chủ trương, định hướng, nhiệm 

vụ, giải pháp khả thi, phù hợp với xu thế, thực tiễn của địa phương, đất nước trong 

thời kỳ mới. 

3. Yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo: 

a) Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, sớm hoàn 

thiện Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, Kế hoạch thực hiện và Đề cương 

Báo cáo bảo đảm thống nhất, rõ ràng, trung thực, khách quan và hiệu quả; thành 



lập Tổ biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện việc tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết.  

b) Phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, các Ban đảng, các Ủy 

ban của Quốc hội, các Bộ, ngành trung ương tổ chức nghiên cứu một số chuyên 

đề quan trọng, một số vấn đề xã hội mới phục vụ đánh giá, tổng kết thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI.  

c) Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ 

chức quốc tế; tổ chức một số đoàn nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế tại một số 

quốc gia có thành tựu về chính sách xã hội phù hợp với thực tế đặc điểm, tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

4. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo chủ động công tác tổ chức tổng kết, đánh 

giá lĩnh vực Bộ, ngành phụ trách, đôn đốc tổng kết ở Bộ, ngành, địa phương mình; 

sử dụng nguồn lực của cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật để 

triển khai tổng kết phù hợp, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch COVID-19, bảo 

đảm chất lượng, tiến độ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phối hợp với Bộ Tài chính 

lập dự toán ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác để phục 

vụ công tác tổng kết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI. 

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban thường 

trực chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tổng kết; thừa ủy quyền duyệt và ký các 

văn bản liên quan; chủ trì một số cuộc họp chuyên môn với các Bộ, cơ quan và 

thành viên Ban Chỉ đạo. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Các Thành viên BCĐTK 10 năm NQTW5 khóa XI; 

- VPTW Đảng; 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,          

  TGĐ cổng TTĐT, 

  các Vụ: PL, KTTH, CN, NN, QHĐP, TH, 

  VP.BCS đảng Chính phủ; 

- Lưu: VT, KGVX (2b), LTKH 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 
 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 
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