
TPNĐ tổ chứcHội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả 

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII 

         Chiều 18/05/2022, tại Nhà Văn hóa trung tâm 3-2 tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh 

kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII tới 

các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị đầu mối trực 

thuộc Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt các nội 

dung tại hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên 

BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ 

và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo các trường đại 

học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí nguyên là 

Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban TVTU, trưởng, phó Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ 

hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Nam Định. Hội nghị 

được kết nối đến 235 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 18.000 đại 

biểu tham dự. 

         Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu thành phố Nam Định có 

đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành 

ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phạm Duy Hưng, Tỉnh 

ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các 

đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ thành 

phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn 

thể chính trị - xã hội của thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh 

đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố qua các thời kỳ. 

 



Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Nam 

Định 

         Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả nội dung, 

chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII. 

         Sau 6 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao (từ ngày 

4 đến ngày 10/5/2022), Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình 

đề ra. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội 

dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong 

thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức 

cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kết quả công tác kiểm 

tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022 và một số vấn đề quan trọng khác. 

         Hội nghị tập trung vào nội dung 4 nghị quyết quan trọng: 

Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực 

đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", Trung ương 

khẳng định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện 

chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Người sử dụng đất có quyền và 

nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện các chính sách 

để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất nguồn lực tài nguyên đất 

đai; kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ đất, sử dụng đất không 

đúng mục đích, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, gây khiếu kiện, 

bức xúc trong nhân dân. 

         Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045" tiếp tục khẳng định Nông dân là 

chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp. Phát 

triển nông nghiệp, nông thôn phải hướng tới nâng cao toàn diện 

đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và người dân nông thôn; 

lấy lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất, xây dựng nông thôn 

hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh. 



 

Toàn cảnh hội nghị 

         Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 

quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" nhằm tạo sự thống nhất 

cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng 

chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển 

khai thực hiện để kinh tế tập thể ngày càng phát triển mạnh hơn, 

thực sự trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

         Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận và thông 

qua Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở 

đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình 

mới" nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa 

trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 

cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần 

xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong 

sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp 

uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ 

chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nâng 

cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng 

viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

         Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bàn và thống nhất rất 

cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù 

hợp với tình hình thực tế hiện nay.  

         Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc yêu cầu các đảng bộ 

trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tuyên truyền 

kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII tới 

toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thống nhất về nhận 



thức, hành động và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị, 

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XX./. 
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