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Tài liệu sinh hoạt Hội viên Học tập  

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng  

toàn quốc lần thứ XII 

 
Câu hỏi 1: Mục tiêu tổng quát phát 
triển đất nước trong 5 năm tới 
(nhiệm kỳ 2016 - 2020) được xác 
định như thế nào? 

     Trả lời: 

-Tăng cường xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh. 

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công 
cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, 
bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta 
cơ bản trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại. 

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân. 

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 
bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và 
chế độ xã hội chủ nghĩa.  

Câu hỏi 2: Nhiệm vụ tổng quát phát 
triển đất nước trong 5 năm tới 
(nhiệm kỳ 2016-2020) được xác 
định như thế nào? 

     Trả lời: 

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

- Đổi mới căn bản và toàn diện giáo 
dục, đào tạo, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. 

- Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con 
người Việt Nam phát triển toàn diện đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 

- Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao 
phúc lợi xã hội; thực hiện tốt chính sách 
với người có công; nâng cao chất 
lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
chất lượng dân số, chất lượng cuộc 
sống của nhân dân. 

- Khai thác, sử dụng và quản lý hiệu 
quả tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi 
trường; chủ động phòng, chống thiên 
tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 
bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và 
chế độ xã hội chủ nghĩa. 

- Giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

- Hoàn thiện, phát huy dân chủ xã hội 
chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân 
dân; không ngừng củng cố, phát huy 
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc. 

- Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng bộ 
máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, 
vững mạnh. 

- Xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, 
tăng cường bản chất giai cấp công 
nhân và tính tiên phong, sức chiến đấu, 
phát huy truyền thống đoàn kết, thống 
nhất của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Câu hỏi 3: Sáu nhiệm vụ trọng tâm 
trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng 
là gì? 



     Trả lời: 

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung 
xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội 
ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng 
lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ. 

- Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn 
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu. 

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, chú trọng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.  

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc. 

- Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề 
bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, 
nâng cao phúc lợi xã hội và giảm 
nghèo bền vững. Phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Phát huy nhân tố con người trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập 
trung xây dựng con người về đạo đức, 

nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực 
làm việc; xây dựng môi trường văn 
hóa lành mạnh. 

Câu hỏi 4: Hội viên, phụ nữ cần làm 
gì để thực hiện hiệu quả nội dung 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XII? 

     Trả lời: 

- Nghiêm túc thực hiện chủ trương của 
Đảng, chấp hành đúng, đầy đủ luật 
pháp và chính sách của Nhà nước; 
tích cực tham gia thực hiện phong trào 
thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng gia đình 
hạnh phúc”  gắn với Cuộc vận 
động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch” góp phần xây dựng nông thôn 
mới và văn minh đô thị. 

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt 
Chi, tổ Hội và tại khu dân cư; tham gia 
đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật về bình đẳng 
giới; chấp hành và thực hiện đầy đủ 
các quy định trong hương ước, quy 
ước khu dân cư. 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh 
bằng những việc làm cụ thể, thiết thực 
và rèn luyện các phẩm chất đạo đức 
“Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm 
đang”. 

- Gìn giữ và phát huy các giá trị văn 
hóa truyền thống, phong tục, tập quán 

tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của 
người phụ nữ Việt Nam; đồng thời phê 
phán, đấu tranh với những hiện tượng 
tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng 
phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội. 

- Tích cực tham gia học tập; vận động, 
giáo dục con em tích cực đến trường; 
tham gia thực hiện phong trào đọc 
sách, báo để nâng cao kiến thức, kỹ 
năng cần thiết. 

- Tham gia các phong trào phát triển 
kinh tế do Hội phát động nhằm sử 
dụng và phát huy hiệu quả đồng vốn, 
nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc 
sống, vươn lên làm giàu chính đáng. 

- Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, gắn 
kết các thành viên bằng tình yêu 
thương, tạo dựng sự đoàn kết, hoà 
thuận trong gia đình.  

- Gìn giữ và phát huy tinh thần tương 
thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau giữa 
các thành viên trong cộng đồng. 

- Tích cực tham gia công tác bảo vệ 
chủ quyền biên giới, biển, hải đảo của 
Tổ quốc. 

- Tích cực tham gia phong trào văn 
hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, mỗi 
người lựa chọn một môn thể thao 
thích hợp để rèn luyện sức khỏe góp 
phần nâng cao thể chất, trí tuệ và tầm 
vóc người Việt Nam. 
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