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Lời giới thiệu 
 

 Một mùa xuân mới lại về trên ñất nước ta – Xuân Giáp Ngọ! Xuân sang, vui tự lòng 
người, vui cùng ñất trời giao hòa, cỏ cây nảy lộc, ñâm chồi. Xuân của niềm tin với bao 
khát vọng. Xuân của yên vui, ấm áp tình người. Cùng nhịp thời gian, những tín hiệu tốt 
lành như những mầm xuân ñang bật lên từ tầng tầng gian khó.  
 Năm Quý Tỵ 2013, ý ðảng lòng dân hội tụ, hàng chục triệu ý kiến tâm huyết, trí tuệ 
ñóng góp sửa ñổi Hiến pháp, thêm một bước hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng và ñộng lực 
mới ñể phát triển ñất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh. 
 Kiên ñịnh, quyết tâm thực hiện kịp thời và hiệu quả ñường lối ñổi mới, những quyết 
sách lớn của ðảng và Nhà nước ñề ra, Việt Nam ñã tạo ñược những chuyển biến tích cực: 
Kinh tế vĩ mô ổn ñịnh, lạm phát ñược kiềm chế, an sinh xã hội ñược ñảm bảo. Những chỉ 
số về tăng trưởng kinh tế, cân ñối cung - cầu, xuất nhập khẩu, thu hút ñầu tư… là những 
tín hiệu vui về nền kinh tế ñang từng bước phục hồi. Những chính sách lớn của ðảng, Nhà 
nước về tái cấu trúc về nền kinh tế, xóa ñói giảm nghèo, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ 
vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, các chương trình xây dựng nông thôn mới, thắt chặt 
kỷ cương pháp luật, chế ñộ trách nhiệm, chống tham nhũng lãng phí… ñang ñược triển 
khai ñồng bộ và ñạt hiệu quả bước ñầu. 
 Xuân mới về, những cơ hội lớn và khó khăn thách thức ñan xen, chúng ta càng thấm 
thía bài học về sự kiên ñịnh ñường lối của ðảng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, 
ñảng viên, biết phát huy quyền làm chủ, khơi dậy trí tuệ và sức sáng tạo của nhân dân… 
Tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, về ðảng quang vinh, chúng ta càng vững tin 
trên bước ñường ñi tới.  
  Hòa cùng sắc xuân của ñào thắm, mai vàng trên khắp nẻo quê hương ñất nước, 
Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn ñọc Thông tin khoa học chuyên ñề 
“Nỗ lực giành thắng lợi mới”. 
 Trân trọng giới thiệu! 
 

BAN BIÊN SOẠN 
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 HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN,  
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2014, TẠO NỀN TẢNG PHÁT 

TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG 
 

 Trong năm qua, toàn ðảng, toàn quân, toàn dân ta ñã nỗ lực vượt qua 
nhiều khó khăn, thách thức, ñạt ñược những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô 
ổn ñịnh tốt hơn, tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn năm 2012. Văn hóa, 
xã hội, bảo vệ môi trường có bước tiến bộ. Quốc phòng, an ninh ñược bảo ñảm. 
Hoạt ñộng ñối ngoại ñạt nhiều thành tựu. Chính trị - xã hội ổn ñịnh. Vị thế nước 
ta trên trường quốc tế ñược nâng cao.  
 Thực hiện Kết luận của Trung ương ðảng, Quốc hội và Chính phủ ñã có 
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Trong ñó xác ñịnh tăng cường 
ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho 
sản xuất kinh doanh, ñẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phấn ñấu ñạt mức tăng 
trưởng cao hơn năm 2013. Bảo ñảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện 
ñời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả công 
tác ñối ngoại và hội nhập quốc tế. 
 Mặc dù kinh tế thế giới ñã có những tín hiệu phục hồi; kinh tế - xã hội nước 
ta chuyển biến tích cực nhưng khó khăn, thách thức còn lớn, ñòi hỏi cả hệ thống 
chính trị phải thống nhất hành ñộng với quyết tâm cao ñể hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. ðồng thời triển khai quyết liệt, 
ñồng bộ các nhiệm vụ trung và dài hạn nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh 
và bền vững. Tập trung nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh 
mẽ quyền làm chủ của nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ñịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 
mới. 
 Chúng ta ñang sống trong thời ñại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu 
rộng. Việc tham gia các hiệp ñịnh thương mại tự do với yêu cầu cao hơn, toàn 
diện hơn tạo ra nhiều cơ hội cho hợp tác cùng phát triển nhưng sự tùy thuộc lẫn 
nhau cũng tăng lên và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Báo cáo thường niên của 
nhiều tổ chức quốc tế ñều xếp hạng năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. 
ðây là chỉ báo tham khảo quan trọng về vị trí của từng quốc gia trong cuộc ganh 
ñua toàn cầu. Quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội ñể 
vượt lên, phát triển nhanh và bền vững.  
 Năng lực cạnh tranh ñược quyết ñịnh bởi nhiều yếu tố, trong ñó chất lượng 
thể chế và môi trường kinh doanh có tầm quan trọng hàng ñầu. Chất lượng thể 
chế không chỉ tác ñộng như một yếu tố tự thân mà còn ảnh hưởng có tính quyết 
ñịnh ñến môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế, của 
từng doanh nghiệp và là ñiều kiện tiên quyết ñể phát huy có hiệu quả lợi thế quốc 
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gia. Không thể có ñược năng lực cạnh tranh cao nếu không có một thể chế chất 
lượng cao và một nền quản trị quốc gia hiện ñại. 
 Nhìn lại gần 30 năm qua, những bước phát triển vượt bậc của ñất nước ta 
ñều gắn liền với những ñổi mới có tính quyết ñịnh về thể chế, bản chất là mở 
rộng dân chủ, thực hiện cơ chế thị trường trong hoạt ñộng kinh tế mà bước ñột 
phá lớn và toàn diện là từ ðại hội VI của ðảng.  
 ðột phá trong quản lý nông nghiệp bắt ñầu từ Khoán 10 ñã ñưa Việt Nam 
từ thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản hàng ñầu 
thế giới. Mở rộng mạnh mẽ quyền tự do kinh doanh với việc ban hành Luật Công 
ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật ðầu tư nước ngoài... ñã ñưa nền kinh tế 
nước ta ra khỏi trì trệ, phát triển năng ñộng với tốc ñộ cao. Chủ ñộng hội nhập 
kinh tế quốc tế ñã tạo ra không gian phát triển mới, rộng mở hơn.  
 Những quyết sách ñổi mới phù hợp của ðảng và Nhà nước ta ñã ñưa Việt 
Nam từ một nước kém phát triển trở thành quốc gia ñang phát triển có thu nhập 
trung bình và công cuộc xóa ñói giảm nghèo ñạt thành tựu ấn tượng, ñược cộng 
ñồng quốc tế ñánh giá cao. 
 Trong những năm gần ñây, năng lực cạnh tranh của nước ta chậm ñược 
cải thiện. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng ñã chậm lại. Xã hội có 
không ít vấn ñề bức xúc. Một trong những nguyên nhân là ñộng lực mà những 
cải cách trước ñây tạo ra ñã không còn ñủ mạnh ñể thúc ñẩy phát triển. ðây là 
lúc chúng ta cần có thêm ñộng lực ñể lấy lại ñà tăng trưởng nhanh và phát triển 
bền vững. Nguồn ñộng lực ñó phải ñến từ ñổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ 
quyền làm chủ của nhân dân. 
 Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người ñã chỉ rõ nước 
ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực ñều thuộc về nhân dân. ðảng ta ñã khẳng 
ñịnh dân chủ vừa là mục tiêu vừa là ñộng lực trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài 
người. Từ chế ñộ nô lệ lên chế ñộ phong kiến và từ chế ñộ phong kiến lên chế 
ñộ tư bản là những bước tiến dài về dân chủ. Chế ñộ xã hội chủ nghĩa mà chúng 
ta ñang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và ðảng ta phải nắm chắc ngọn 
cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng, quản lý của nhà nước cũng là 
nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân. Dân chủ sẽ phát huy khả 
năng sáng tạo của mỗi người, góp phần xóa bỏ mặc cảm, tăng cường gắn kết xã 
hội và khối ñại ñoàn kết toàn dân tộc. 
 Trong ñiều kiện khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh, ñặc biệt là 
công nghệ thông tin, thế hệ trẻ nước ta ñược trang bị kiến thức ngày càng cao và 
phần lớn thường xuyên truy cập internet ñể giao lưu, học hỏi, khám phá và chiêm 
nghiệm thực tế. Thế hệ này ñang và sẽ ñóng vai trò quyết ñịnh ñối với sự phát 
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triển cũng như vận mệnh của ñất nước. ðây vừa là áp lực vừa là ñiều kiện thuận 
lợi ñể chúng ta tăng cường dân chủ và hoàn thiện thể chế. 
 Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế 
chính trị hiện ñại. Cùng với bảo ñảm quyền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñặc 
biệt quan tâm ñến việc xây dựng nhà nước pháp quyền. ðây là mối quan hệ giữa 
dân chủ và kỷ cương. Người viết “Trăm ñiều phải có thần linh pháp quyền”. Nhà 
nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo ñảm ñược công 
lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải ñược xem xét cẩn 
trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ tổ quốc, bảo ñảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn 
xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, ñạo ñức tốt ñẹp của dân tộc. Người dân 
có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật ñể bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công 
chức chỉ ñược làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết ñịnh quản lý của 
nhà nước ñều phải minh bạch. 
 Hiến pháp sửa ñổi năm 2013 vừa ñược Quốc hội thông qua ñã mở ra 
không gian hiến ñịnh mới ñể chúng ta thực hiện tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Không một quốc gia nào có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp ở tất 
cả các cấp cũng như trong tất cả các lĩnh vực của ñời sống xã hội nhưng dân 
chủ trực tiếp càng sâu rộng và thực chất thì dân chủ ñại diện càng hiệu quả. Vì 
vậy, phải ñặt mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ ñại diện trong tổng 
thể các giải pháp bảo ñảm quyền làm chủ của nhân dân. Phải mở rộng dân chủ 
trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc hội và hội ñồng nhân dân các cấp. 
Sớm thực hiện thí ñiểm nhân dân trực tiếp bầu chủ tịch ủy ban nhân dân xã theo 
Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. ðồng thời, phải hoàn thiện cơ chế phản biện 
xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính 
sách và lựa chọn cán bộ. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng chất vấn của Quốc hội, 
hội ñồng nhân dân các cấp và trách nhiệm giải trình của người ñứng ñầu cơ 
quan hoạch ñịnh chính sách.  
 ðể phát huy tốt nhất quyền làm chủ của nhân dân, Nhà nước phải làm tốt 
chức năng kiến tạo phát triển. Nhà nước không làm thay dân mà phải tập trung 
xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp và tạo ñiều kiện cần thiết ñể mọi người 
phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và ñóng góp cho xã 
hội. Chỉ khi dân giầu thì nước mới mạnh. Xã hội hóa không chỉ ñể huy ñộng các 
nguồn lực mà còn tạo ñiều kiện cho xã hội thực hiện những chức năng, những 
công việc mà xã hội có thể làm tốt hơn. Và chỉ như vậy mới có thể xây dựng 
ñược một bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 
 Nhà nước phải bảo ñảm và phát huy ñược quyền làm chủ thực sự của 
người dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người 
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ñại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản. Quyền làm chủ phải ñi ñôi với trách 
nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật.   
 Nhà nước phải tạo môi trường cạnh tranh bình ñẳng theo cơ chế thị 
trường; kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ ñộc quyền doanh nghiệp cũng như những 
cơ chế chính sách dẫn ñến bất bình ñẳng trong cạnh tranh. Pháp luật và cơ chế 
chính sách phải tạo thuận lợi nhất cho mọi người dân và doanh nghiệp phát triển 
sản xuất kinh doanh. Tài nguyên, nguồn lực của quốc gia phải ñược phân bổ tới 
những chủ thể có năng lực sử dụng mang lại hiệu quả cao nhất cho ñất nước. 
 Nhà nước phải có chính sách ñào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và 
huy ñộng các nguồn lực ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ñáp 
ứng yêu cầu phát triển. Phải chủ ñộng, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường 
và ñiều kiện thuận lợi ñể xây dựng và bảo vệ ñất nước.  
 Nhà nước phải xây dựng cho ñược bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với 
ñội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. 
Mọi cơ quan, công chức ñều phải ñược giao nhiệm vụ rõ ràng. Việc ñánh giá tổ 
chức, cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Phải 
hoàn thiện tiêu chí ñánh giá và cơ chế kiểm soát thực thi công vụ. Người ñứng 
ñầu cơ quan hành chính phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chức năng 
nhiệm vụ ñược giao và phải ñược trao quyền quyết ñịnh tương ứng về tổ chức 
cán bộ. 
 Phải tăng cường tương tác giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước và 
giữa bộ máy nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội. Mở rộng ñối thoại với 
người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức ñể nhà nước, cán bộ, công 
chức gần dân hơn và chủ trương, chính sách, pháp luật sát với thực tiễn hơn. Sự 
phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp phải trên cơ sở bảo 
ñảm tính ñộc lập theo chức năng ñược phân công và yêu cầu kiểm soát lẫn 
nhau, bổ trợ cho nhau theo quy ñịnh của pháp luật. ðẩy mạnh phân cấp, phát 
huy chủ ñộng, sáng tạo của cấp dưới, ñồng thời bảo ñảm quản lý thống nhất của 
cả hệ thống. Thường xuyên tăng cường ổn ñịnh chính trị - xã hội.  
 Trên tinh thần ñó, năm 2014 phải tập trung sức cao nhất xây dựng, sửa ñổi 
các luật ñể thực hiện Hiến pháp. ðồng thời rà soát bổ sung thể chế - cơ chế 
chính sách, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm tiếp tục ñẩy mạnh xây dựng nhà 
nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân và hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hiệu lực 
hiệu quả thực thi pháp luật, kỷ luật kỷ cương, xây dựng bộ máy nhà nước trong 
sạch, vững mạnh. ðề cao trách nhiệm của tập thể Chính phủ và từng thành viên 
Chính phủ trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, 
bảo ñảm tiến ñộ và chất lượng.  
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 Trong những năm qua, chúng ta ñã có bước tiến dài về hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường 
cạnh tranh bình ñẳng và cải cách hành chính. ðây cũng là một ñột phá chiến 
lược ñã ñược nêu trong Nghị quyết ðại hội ðảng lần thứ XI. Trong nền kinh tế thị 
trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, trước hết phải tôn trọng ñầy ñủ các quy luật 
của kinh tế thị trường, ñồng thời phải có công cụ ñiều tiết và chính sách phân 
phối ñể bảo ñảm công bằng và tiến bộ xã hội. Thời gian tới phải tiếp tục triển khai 
ñồng bộ các giải pháp ñể thực hiện tốt ñột phá chiến lược nêu trên, trong ñó tập 
trung giải quyết hai vấn ñề quan trọng có liên quan chặt chẽ với nhau là thực 
hiện giá thị trường ñối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và bảo ñảm cạnh tranh 
bình ñẳng. 
 Phải thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường ñối với tất cả các hàng hóa, 
dịch vụ. Những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà nhà nước ñang ñịnh giá phải tính 
ñúng, tính ñủ chi phí, công khai minh bạch các yếu tố hình thành giá và kiên ñịnh 
thực hiện giá thị trường theo lộ trình phù hợp. ðồng thời có chính sách hỗ trợ 
người nghèo, ñối tượng chính sách, ñồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng 
xa. 
 Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt ñộng theo cơ 
chế thị trường. Xóa bỏ tình trạng ñộc quyền doanh nghiệp và những cơ chế 
chính sách tạo ra bất bình ñẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận các 
nguồn lực.  
 Phải kiên quyết thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là 
cổ phần hóa, kể cả các tập ñoàn kinh tế; thoái vốn ñầu tư ngoài ngành và bán 
phần vốn mà nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường, bao gồm 
cả doanh nghiệp ñang kinh doanh có hiệu quả. Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập 
trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, ñịa bàn quan trọng và quốc phòng an 
ninh. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. 
Hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và ñại diện chủ sở hữu 
nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở 
hữu nhà nước. Kiện toàn cán bộ quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh 
nghiệp. Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt ñộng của doanh nghiệp nhà 
nước theo quy ñịnh của pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật 
và không nghiêm túc thực hiện ðề án tái cơ cấu ñã ñược phê duyệt. 
 Chỉ có như vậy, chúng ta mới tạo ñược môi trường cạnh tranh bình ñẳng 
và nâng cao ñược hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường 
sức mạnh của kinh tế nhà nước, góp phần ổn ñịnh kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu 
nền kinh tế.  
 Thực hiện ñường lối ñổi mới, nền nông nghiệp nước ta ñã có bước phát 
triển vượt bậc, ñóng góp to lớn vào thành tựu chung của ñất nước. Những năm 
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gần ñây, tốc ñộ tăng trưởng nông nghiệp ñang giảm dần và bộc lộ những hạn 
chế yếu kém của một nền nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ manh mún, thiếu liên 
kết, năng suất và chất lượng thấp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. 
Vì vậy, phải thực hiện hiệu quả ba ñột phá chiến lược, ñổi mới mô hình tăng 
trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế ñặc biệt là ñẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn 
mới. ðây là nội dung quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế và cũng là ñòi hỏi 
bức xúc cần phải ñược triển khai mạnh mẽ bằng nhiều giải pháp ñồng bộ, trong 
ñó phải tập trung thực hiện ñồng thời việc ñẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật 
và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp.  
 Phải ñặt người nông dân vào vị trí trung tâm và vai trò chủ thể ñể thực hiện 
tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nhà nước có cơ chế chính 
sách thúc ñẩy ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh 
học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và ñẩy nhanh công 
nghiệp hóa nông nghiệp, hiện ñại hóa nông thôn. Khuyến khích phát triển các 
hình thức hợp tác, liên kết ña dạng, nhất là giữa người nông dân và doanh 
nghiệp trong sản xuất, dịch vụ với quy mô phù hợp. Hình thành chuỗi giá trị, bảo 
ñảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia từ sản xuất, chế biến ñến tiêu thụ. 
Tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh, có khả năng cạnh tranh và thị 
trường tiêu thụ. Từng bước hình thành những tổ hợp nông - công nghiệp - dịch 
vụ công nghệ cao, gắn kết chặt chẽ với người nông dân và hướng tới xây dựng 
mô hình sản xuất nông nghiệp ña chức năng, phát triển bền vững.  
 Thu hút mạnh doanh nghiệp ñầu tư vào ñịa bàn nông thôn, phát triển sản 
xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp 
chế biến nông sản và công nghiệp sử dụng nhiều lao ñộng ñể thúc ñẩy tập trung 
ruộng ñất, chuyển dịch cơ cấu lao ñộng và kinh tế nông thôn. ðổi mới phương 
thức và nâng cao hiệu quả ñào tạo nghề. Huy ñộng các nguồn lực ñầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng. Thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. 
Quan tâm bảo vệ môi trường; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền 
thống, tập quán tốt ñẹp của làng quê Việt Nam.  
 Khẩn trương sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn ñể ñẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại nền nông nghiệp 
và xây dựng nông thôn mới. 
 Ba năm qua, kể từ ðại hội ðảng lần thứ XI, toàn ðảng, toàn quân, toàn 
dân ta phải ñương ñầu với nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta ñã dành nhiều 
công sức, nguồn lực ñể giải quyết những vấn ñề trước mắt và ñạt ñược những 
kết quả quan trọng. ðồng thời cũng ñã chú trọng thực hiện nhiệm vụ trung và dài 
hạn nhưng kết quả ñạt ñược chưa ñáp ứng yêu cầu. Thực tiễn cho thấy nếu 
không giải quyết tốt những nhiệm vụ này thì sẽ không bảo ñảm ñược ổn ñịnh 
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kinh tế vĩ mô vững chắc, không khai thác có hiệu quả ñược tiềm năng của ñất 
nước và cơ hội trong hội nhập quốc tế và cũng không tạo lập ñược nền tảng cho 
phát triển nhanh, bền vững. 
 Nhiệm vụ ñặt ra là rất nặng nề. Khó khăn, thách thức là rất lớn. Nhưng ñây 
là cơ hội ñể thúc ñẩy ñổi mới mạnh mẽ hơn. ðòi hỏi phải có quyết tâm và bản 
lĩnh chính trị rất cao. Bản lĩnh của ðảng và nhân dân ta ñã tỏa sáng trong ñấu 
tranh giành ñộc lập dân tộc và thống nhất ñất nước. Bản lĩnh ñó cũng ñã tỏa 
sáng khi ñất nước ta ñối mặt với khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm ñầu 
thập niên 80 của thế kỷ trước ñể hình thành ñường lối ñổi mới. 
 Ngày nay, thế và lực của chúng ta ñã mạnh hơn nhiều. Nhất ñịnh bản lĩnh 
ñó sẽ lại tỏa sáng ñể ñẩy mạnh toàn diện công cuộc ñổi mới theo tinh thần Nghị 
quyết ðại hội XI của ðảng, ñưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc lên tầm 
cao mới vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh. 
                                                               Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
                                                                        (Báo Nhân dân – Ngày 2/1/2014) 

������������ 
KINH TẾ NĂM 2014 TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC 

 

 Năm 2013 ñã ñi tới những ngày cuối cùng. Một năm ghi nhận nhiều 
thành tựu về mặt ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, ñặc biệt là kết quả tích cực trong 
kiềm chế lạm phát. Tuy vậy, vẫn chưa thể nói nền kinh tế ñã khởi sắc trở 
lại, bởi còn quá nhiều khó khăn với những vấn ñề lớn chưa ñược giải 
quyết. 
 Nhìn lại một năm ñầy khó khăn 
 Những dấu hiệu khả quan hơn ñã ñược nhìn thấy rõ từ các con số thống 
kê của 11 tháng ñầu năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn ñịnh, lạm phát ñược kiềm 
chế, những chỉ số như chỉ số giá tiêu dùng, trong 11 tháng tăng 5,5%, là chỉ số 
thấp trong 10 năm qua. Sản xuất công nghiệp tăng, ñặc biệt là công nghiệp chế 
biến, tháng sau tăng cao hơn tháng trước, xuất khẩu tăng 16,2%... 
 Những con số này cho thấy bức tranh chung của nền kinh tế bắt ñầu khởi 
sắc. Từ những con số ñó, chúng ta có thể hình dung ra nỗ lực trong sự lãnh ñạo 
của ðảng, Quốc hội, sự chỉ ñạo, ñiều hành quyết liệt của Chính phủ, các bộ, 
ngành, các cấp, ñặc biệt là của nhân dân, doanh nghiệp, nỗ lực vượt mọi khó 
khăn ñể làm nên kết quả ñó. Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ gần ñây 
nhất, khi ñề cập ñến những số liệu này, tân Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ Nguyễn Văn Nên cũng ñã cho rằng ñó là những tín hiệu rất ñáng 
mừng. 
 Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2013, khi thảo luận về tình 
hình kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ cũng ñã thống nhất nhận ñịnh: 
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Dưới sự chỉ ñạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các 
cấp, các ngành ñã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp ñề ra trong các 
Nghị quyết số 01, số 02, Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và 
các văn bản chỉ ñạo ñiều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
 Qua ñó, tình hình kinh tế - xã hội nhìn tổng thể thì cũng ñã chuyển biến 
ñúng hướng, ñạt ñược những kết quả tích cực trong việc kiềm chế lạm phát và 
ổn ñịnh kinh tế vĩ mô; lãi suất giảm; tăng trưởng tín dụng cao gấp ñôi cùng kỳ 
năm trước; thanh khoản của các tổ chức tín dụng ñược cải thiện; nợ xấu từng 
bước ñược xử lý; sản xuất công nghiệp từng bước hồi phục, trong ñó công 
nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước; lĩnh vực 
dịch vụ phát triển khá; xuất khẩu duy trì ñà tăng trưởng cao hơn kế hoạch ñề ra; 
tỷ lệ nhập siêu thấp; vốn FDI ñăng ký và thực hiện tiếp tục ñạt cao hơn cùng kỳ; 
giải ngân vốn ODA ñạt khá; an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục ñược bảo ñảm. 
 Tuy nhiên, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên 
cũng ñã nhận ñịnh, từ thực tế diễn biến nền kinh tế, những số liệu và ñánh giá về 
các kết quả ñạt ñược của nền kinh tế thời gian qua cho chúng ta sự ñộng viên và 
chỉ là bước ñầu. Bởi vì tình hình còn khó khăn, lạm phát còn tiềm ẩn, nợ (nhất là 
nợ xấu) xử lý chưa tốt, chưa ñúng theo kế hoạch ñề ra. 
 Ngay trong vấn ñề xã hội, một trong những vấn ñề nóng là tai nạn giao 
thông tuy có một số chỉ số có giảm, nhưng số người chết vẫn tăng mặc dù chúng 
ta ñã làm nhiều biện pháp ñể kiềm chế; tệ nạn xã hội còn xảy ra ở một số nơi và 
một số vụ rất nghiêm trọng... 
 “Tình hình trên cho thấy những người ñiều hành, quản lý, và tất cả chúng 
ta cần phải cố gắng hơn nữa ñể khắc phục khó khăn trong năm 2014” - ông Nên 
cho biết. 
 Tìm kiếm cơ hội 
 Một trong những cơ hội mở rộng kinh doanh và hợp tác mới ñược trông 
ñợi sẽ tác ñộng mạnh ñến ñà phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam 
trong năm 2014, là Hiệp ñịnh ðối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vẫn chưa ñi 
ñến thỏa thuận cuối cùng, dù ñã rất ñược với kỳ vọng là sẽ ñược ký kết trong Hội 
nghị các Bộ trưởng Tài chính của các quốc gia tham gia Hiệp ñịnh này, diễn ra 
tại Singapore hồi ñầu tháng 12 (Hội nghị kết thúc mà không ñi tới bất kỳ kết quả 
nào, do những bất ñồng sâu sắc giữa các quốc gia có nền kinh tế lớn). 
 Tất nhiên chúng ta không chỉ trông ñợi vào riêng TPP. Hiện Việt Nam cũng 
ñã và ñang thúc ñẩy quá trình ñàm phán nhiều hiệp ñịnh thương mại và hợp tác 
khác, như Cộng ñồng Kinh tế chung ðông Nam Á (AEC), Hiệp ñịnh thương mại 
tự do với châu Âu hay Hiệp ñịnh ñối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhằm 
tạo ñộng lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Vấn ñề ở chỗ, khi ñã hội nhập sâu 
rộng và toàn diện, nghĩa là chấp nhận mở cửa hơn nữa, trong môi trường cạnh 
tranh mạnh hơn nữa. Trong khi ñó, sức khỏe nền kinh tế vốn dĩ không lấy gì làm 
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cường tráng của chúng ta, lại vẫn ñang lay lắt trong “trận ốm” kéo dài, sẽ trở 
thành thách thức ñầu tiên trong triển vọng ñẩy mạnh hợp tác ñể phát triển. 
 Thực tế, “thách thức ñầu tiên” này chỉ là tổng hợp của tất cả các thách 
thức trong nội tại nền kinh tế ñã và ñang gặp phải trong một năm trở lại ñây và sẽ 
còn là những vấn ñề lớn của nền kinh tế một vài năm tới. Từ một nền kinh tế có 
ñà tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân ở mức trên 7% mỗi 
năm của giai ñoạn nửa cuối thế kỷ XX và những năm ñầu thế kỷ XXI, trong 3 
năm trở lại ñây, chúng ta loay hoay trong mức tăng trưởng quanh mốc 5% (tăng 
trưởng GDP 2011 ở mức 5,89%, năm 2012 là 5,03%, dự kiến năm 2013 tăng ở 
mức 5,3% - 5,4%). Dự báo mới ñây của Ngân hàng Thế giới cho thấy tăng 
trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2014 cũng chỉ ở mức 5,4%. Dự báo này 
tuy thấp, nhưng xem ra lại hợp lý khi nhìn vào tổng mức ñầu tư toàn xã hội so với 
GDP cho năm 2014 ñược Chính phủ ñịnh hướng vào khoảng 30%, tức cũng chỉ 
tương ñương với năm 2013. 
 Một thách thức nữa cũng cần chỉ ra là theo quy luật, khi nền kinh tế có 
tăng trưởng thấp thì lạm phát lại bị áp lực tăng. Bởi lẽ, tăng trưởng thấp kéo dài 
sẽ buộc Chính phủ phải nới lỏng các chính sách tài khóa và tiền tệ ñể thúc ñẩy 
tăng trưởng. ðó cũng là cảnh báo về khả năng lạm phát năm 2014 sẽ cao hơn so 
với 2013 (dự báo lạm phát năm 2013 ở mức 6,7%, ñạt mục tiêu Quốc hội ñặt ra 
trước ñó là dưới 7%), mà theo dự báo của Ngân hàng Thế giới ñối với Việt Nam 
là sẽ ở mức trên 8%. Cái ñáng chú ý hơn là mức tăng này chủ yếu là do tác ñộng 
từ việc các chính sách ñiều hành giá ñiện, xăng dầu, than, gas... ñang dần ñược 
nới lỏng, chứ không phải do sức tiêu thụ của thị trường tăng. 
 Chỉ ra những thách thức, cũng là ñiều cần thiết ñể kịp thời có các chính 
sách ñiều hành thích hợp cho nền kinh tế. ðây cũng là những vấn ñề Chính phủ 
ñã nắm rõ và ñề ra hàng loạt giải pháp ñón ñầu trong thời gian qua. Kỳ vọng của 
người dân là những giải pháp và chính sách sẽ sớm ñi vào thực tiễn, với những 
chuyển ñộng ñồng bộ chứ không bị cản trở quá lớn bởi ñộ trễ chính sách thường 
thấy ở nước ta, ñiển hình là ñối với ñề án tái cơ cấu nền kinh tế, ñược ñưa vào 
và khởi ñộng ñã hơn một năm trời, nhưng chuyển ñộng thực tiễn thì vẫn còn quá 
thấp so với kỳ vọng. 
                                                                              Bắc Sơn  
                                  (Báo Giáo dục và thời ñại số ñặc biệt – Cuối tháng 12/2013) 
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NĂM 2013: TỪNG BƯỚC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ðỀ XÃ HỘI 
 Nhờ kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn ñịnh nên trong năm 2013, mặc dù 
gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng chúng ta vẫn từng bước 
giải quyết tốt các vấn ñề xã hội, ñời sống của ña số người dân ñược cải 
thiện.  
 Các biện pháp quyết liệt trong chỉ ñạo, ñiều hành kinh tế vĩ mô, kiềm chế 
lạm phát trong năm 2013 ñã mang lại những kết quả tích cực. Chỉ số giá tiêu 
dùng tháng 12/2013 tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 6,04% so với tháng 
12/2012; là năm có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại ñây. 
ðây là tiền ñề quan trọng ñể từng bước giải quyết các vấn ñề xã hội, ổn ñịnh và 
nâng cao ñời sống nhân dân.  
 Dân số, lao ñộng và việc làm 
 Dân số trung bình cả nước năm 2013 ước tính 89,71 triệu người, tăng 
1,05% so với năm 2012, bao gồm: Dân số nam 44,38 triệu người, chiếm 49,47% 
tổng dân số cả nước, tăng 1,08%; dân số nữ 45,33 triệu người, chiếm 50,53%, 
tăng 1,03%. Trong tổng dân số cả nước năm nay, dân số khu vực thành thị là 
29,03 triệu người, chiếm 32,36% tổng dân số, tăng 2,38% so với năm trước; dân 
số khu vực nông thôn là 60,68 triệu người, chiếm 67,64%, tăng 0,43%. 
 Tổng tỷ suất sinh năm 2013 ñạt 2,10 con/phụ nữ, tăng so với mức 2,05 
con/phụ nữ của năm 2012. Tỷ số giới tính của dân số ñạt 97,91 nam/100 nữ, 
tăng so với mức 97,86 nam/100 nữ của năm 2012. Tỷ suất sinh thô ñạt 17,05 trẻ 
sinh ra sống trên 1.000 người dân. Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh duy trì ở 
mức khá cao với 113,8 bé trai/100 bé gái, tăng so với mức 112,3 bé trai/100 bé 
gái của năm 2012. Tỷ suất chết thô năm 2013 là 7‰; tỷ suất chết của trẻ em 
dưới 1 tuổi là 15,3‰; tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi là 23,0‰. Tỷ suất chết 
tiếp tục ở mức thấp, thể hiện rõ hiệu quả của chương trình chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ và trẻ em nói riêng và công tác bảo vệ sức khỏe, nâng cao mức sống cho 
người dân nói chung trong năm qua. 
 Lực lượng lao ñộng từ 15 tuổi trở lên ước tính ñến 01/01/2014 là 53,65 
triệu người, tăng 864,3 nghìn người so với cùng thời ñiểm năm trước, trong ñó 
lao ñộng nam chiếm 51,5%; lao ñộng nữ chiếm 48,5%. Lực lượng lao ñộng trong 
ñộ tuổi lao ñộng ước tính ñến 01/01/2014 là 47,49 triệu người, tăng 409,2 nghìn 
người so với cùng thời ñiểm năm 2013, trong ñó nam chiếm 53,9%; nữ chiếm 
46,1%. Lao ñộng từ 15 tuổi trở lên ñang làm việc trong các ngành kinh tế năm 
2013 ước tính 52,40 triệu người, tăng 1,36% so với năm 2012. Lao ñộng từ 15 
tuổi trở lên ñang làm việc năm 2013 của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 
chiếm 46,9% tổng số, giảm 0,5 ñiểm phần trăm so với năm trước; khu vực công 
nghiệp và xây dựng chiếm 21,1%, giảm 0,1 ñiểm phần trăm; khu vực dịch vụ 
chiếm 32,0%, tăng 0,6 ñiểm phần trăm. 
 Tỷ lệ lao ñộng phi chính thức trong tổng số lao ñộng 15 tuổi trở lên ñang 
làm việc năm 2013 ước tính chiếm 34,2%, trong ñó khu vực thành thị là 47,4%; 
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khu vực nông thôn 28,6% (năm 2012 các tỷ lệ tương ứng là: 33,7%; 46,8% và 
28%). 
 Tỷ lệ thất nghiệp của lao ñộng trong ñộ tuổi năm 2013 ước tính là 2,2%, 
trong ñó khu vực thành thị là 3,58%; khu vực nông thôn là 1,58% (năm 2012 
tương ứng là: 1,96%; 3,21%; 1,39%). Tỷ lệ thiếu việc làm của lao ñộng trong ñộ 
tuổi năm 2013 ước tính 2,77%, trong ñó khu vực thành thị là 1,48%; khu vực 
nông thôn là 3,35% (năm 2012 tương ứng là: 2,74%; 1,56%; 3,27%).  
 Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong ñộ tuổi 15 - 24 năm 2013 ước tính 
6,36%, trong ñó khu vực thành thị là 11,11%, tăng 1,94 ñiểm phần trăm so với 
năm trước; khu vực nông thôn là 4,87%, tăng 0,62 ñiểm phần trăm. Tỷ lệ thất 
nghiệp của lao ñộng từ 25 tuổi trở lên năm 2013 ước tính 1,21%, trong ñó khu 
vực thành thị là 2,29%, tăng 0,19 ñiểm phần trăm so với năm trước; khu vực 
nông thôn là 0,72%, tăng 0,06 ñiểm phần trăm. Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp có 
xu hướng tăng lên do sản xuất vẫn gặp khó khăn làm ảnh hưởng ñến việc làm 
của người lao ñộng. 
 ðời sống dân cư và bảo ñảm an sinh xã hội 
 Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo trong năm qua ñược ðảng, Nhà 
nước và Chính phủ tập trung quan tâm, chỉ ñạo các cấp, các ngành thực hiện. 
Thực hiện Nghị ñịnh số 103/2012/Nð-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về việc 
quy ñịnh mức lương tối thiểu ñối với người lao ñộng và Nghị ñịnh số 
66/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ về việc tăng mức lương tối thiểu 
ñối với khu vực Nhà nước, ñời sống người làm công ăn lương ñược cải thiện 
hơn.  
 Ở khu vực nông thôn, trong năm cả nước có 426,7 nghìn lượt hộ thiếu ñói, 
giảm 5,2% so với năm 2012, tương ứng với 1.794 nghìn lượt nhân khẩu thiếu 
ñói, giảm 6,2%. ðể khắc phục tình trạng thiếu ñói, từ ñầu năm các cấp, các 
ngành và ñịa phương ñã hỗ trợ các hộ thiếu ñói 45,3 nghìn tấn lương thực và 24 
tỷ ñồng. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2013 ước tính 9,9%, giảm 1,2 ñiểm phần 
trăm so với năm 2012. 
 Tổng số tiền mặt và hiện vật dành cho công tác an sinh xã hội và giảm 
nghèo, cứu ñói năm 2013 là 2.929 tỷ ñồng, trong ñó quà thăm hỏi và hỗ trợ các 
ñối tượng chính sách là 1.378 tỷ ñồng; thăm hỏi và hỗ trợ các hộ nghèo 1.085 tỷ 
ñồng; cứu ñói và cứu trợ xã hội 466 tỷ ñồng. Cũng trong năm 2013 cả nước có 
trên 7,4 triệu sổ, thẻ bảo hiểm y tế, giấy khám chữa bệnh ñược phát miễn phí 
cho các ñối tượng chính sách tại các ñịa phương. 
 Giáo dục và ñào tạo 
 Tính ñến cuối năm 2013, cả nước có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương ñạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi, trong ñó 04 tỉnh/thành 
phố ñược công nhận ñạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi mức ñộ 2 
(năm 2012 là 03 tỉnh). Tình trạng học sinh bỏ học trong năm học 2012 - 2013 ñã 
giảm so với năm học trước, cả nước có 8,9 nghìn học sinh tiểu học bỏ học, giảm 
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0,1% so với năm trước; 44 nghìn học sinh trung học cơ sở bỏ học, giảm 0,3% và 
gần 42 nghìn học sinh trung học phổ thông bỏ học, giảm 0,2%. 
 Ngành giáo dục, ñào tạo năm 2013 tiếp tục nhận ñược sự quan tâm ñầu tư 
phát triển. Tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và ñào tạo trong năm là 
194,4 nghìn tỷ ñồng, tăng 14,1% so với năm 2012, trong ñó chi thường xuyên 
cho giáo dục và ñào tạo là 164,4 nghìn tỷ ñồng, tăng 17,3%; chi cho xây dựng cơ 
bản là 30 nghìn tỷ ñồng, tương ñương mức chi năm trước.  
 Tình hình dịch bệnh, ngộ ñộc thực phẩm 
 Trong năm 2013, cả nước có 67,8 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất 
huyết (40 trường hợp tử vong); 810 trường hợp mắc bệnh viêm não virút (17 
trường hợp tử vong); 656 trường hợp mắc bệnh thương hàn; 39 trường hợp mắc 
viêm màng não do não mô cầu (03 trường hợp tử vong); 76,5 nghìn trường hợp 
mắc dịch chân, tay, miệng (20 trường hợp tử vong); 18 trường hợp mắc hội 
chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân; 02 trường hợp mắc cúm A (H5N1), 
01 trường hợp tử vong; tổng số người nhiễm HIV hiện còn sống của cả nước 
tính ñến ngày 17/12/2013 là 215,7 nghìn người, trong ñó 64,6 nghìn trường hợp 
ñã chuyển sang giai ñoạn AIDS. Số người tử vong do AIDS cả nước tính ñến 
thời ñiểm trên là 68,5 nghìn người. Trong năm, trên ñịa bàn cả nước xảy ra 139 
vụ ngộ ñộc thực phẩm nghiêm trọng làm 4,7 nghìn người bị ngộ ñộc, trong ñó 26 
trường hợp tử vong.  
 Hoạt ñộng văn hóa, thể thao 
 Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục phát triển mạnh cả về quy mô, nội 
dung và hình thức. Trong năm nay, ngành Văn hóa ñã nỗ lực thực hiện tốt các 
nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác. Nhiều hoạt ñộng văn hóa mang ý nghĩa 
lớn phục vụ các ngày lễ lớn của dân tộc ñược tổ chức sôi nổi với nội dung phong 
phú. Nhiều ñợt phim, tuần phim, chương trình nghệ thuật và các hoạt ñộng triển 
lãm có nội dung sâu sắc nhằm quảng bá con người, ñất nước Việt Nam ñược tổ 
chức tại các thành phố lớn. Công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc 
tiếp tục ñược duy trì và ñẩy mạnh.  
 Trong hoạt ñộng thể thao thành tích cao, ngành Thể dục Thể thao tổ chức 
thành công 187 giải thể thao trong nước và quốc tế; mở 24 lớp tập huấn, bồi 
dưỡng huấn luyện viên, trọng tài; cử 157 ñoàn và ñội tuyển tham dự các giải thể 
thao quốc tế và cử 52 ñội, ñoàn ñi tập huấn ở nước ngoài. ðể chuẩn bị cho các 
giải ñấu lớn, ngành ñang xây dựng ñề án ñào tạo vận ñộng viên và triệu tập 61 
ñội tuyển, ñội tuyển trẻ các môn thể thao tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện 
Thể thao. Tại ðại hội Thể thao ðông Nam Á lần thứ 27 năm 2013 (Sea Games 
27) tổ chức tại Mi-an-ma, ñoàn thể thao Việt Nam thi ñấu thành công và ñạt vị trí 
thứ ba toàn ñoàn với 73 huy chương vàng. 
 Tai nạn giao thông  
 Tính từ 16/11/2012 ñến 15/11/2013, trên ñịa bàn cả nước ñã xảy ra 31,3 
nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết 9,9 nghìn người và làm bị thương 32,2 
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nghìn người. So với năm 2012, số vụ tai nạn giao thông giảm 13,8%, số người 
chết tăng 0,1% và số người bị thương giảm 15,5%. 
 Thiệt hại do thiên tai 
 15 cơn bão với cường ñộ mạnh và diễn biến phức tạp trong năm qua, ñặc 
biệt tình trạng mưa, lũ sau bão ñã gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho 
nhiều tỉnh và thành phố. Theo báo cáo sơ bộ của các ñịa phương, thiên tai ñã 
làm 313 người chết và mất tích; 1.150 người bị thương; 6.401 ngôi nhà bị sập 
ñổ, cuốn trôi; trên 692 nghìn ngôi nhà bị ngập nước, hư hỏng; 88,2 km ñê, kè và 
894 km ñường giao thông cơ giới bị vỡ, sạt lở; gần 8 nghìn cột ñiện gãy, ñổ; hơn 
17 nghìn ha lúa và 20 nghìn ha hoa màu bị mất trắng; gần 117 nghìn ha lúa và 
154 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Các ñịa phương có số người bị chết và 
mất tích nhiều do thiên tai là: Quảng Bình 46 người; Nghệ An 29 người; Lào Cai 
23 người; Quảng Ngãi 22 người; Bình ðịnh 22 người. Trong ñó Quảng Bình là 
ñịa phương bị thiệt hại nặng nhất về tài sản. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây 
ra trong năm 2013 ước tính gần 30 nghìn tỷ ñồng (gấp hơn 2 lần năm 2012), 
trong ñó Quảng Bình thiệt hại khoảng 12,4 nghìn tỷ ñồng, chiếm 41,6% tổng giá 
trị thiệt hại của cả nước. Theo báo cáo sơ bộ, tổng số tiền mặt cứu trợ các ñịa 
phương bị ảnh hưởng thiên tai trong năm là gần 795 tỷ ñồng và khoảng 20 tấn 
lương thực. 
 Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường 
 Tình trạng cháy, nổ trên ñịa bàn cả nước có xu hướng gia tăng trong thời 
gian gần ñây gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong năm 2013 (từ 
15/11/2012 ñến 15/11/2013), trên ñịa bàn cả nước ñã xảy ra 2,5 nghìn vụ cháy, 
65 vụ nổ nghiêm trọng, làm 127 người chết và 339 người bị thương. Tổng giá trị 
thiệt hại do cháy, nổ ước tính 1,6 nghìn tỷ ñồng. Trong năm 2013, các cơ quan 
chức năng ñã phát hiện 9,4 nghìn vụ vi phạm quy ñịnh về vệ sinh môi trường, 
trong ñó 5,2 nghìn vụ bị xử lý với tổng số tiền phạt gần 52 tỷ ñồng.  
 Nhìn chung trong năm 2013, các lĩnh vực xã hội cơ bản ổn ñịnh; ñời sống 
người dân từng bước ñược cải thiện, nhất là nhóm ñối tượng những người 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, các lĩnh vực xã hội vẫn tiềm ẩn 
những khó khăn, thách thức. ðể từng bước vượt qua những khó khăn, thách 
thức, bên cạnh việc thực hiện tốt các giải pháp nhằm duy trì ổn ñịnh và phát triển 
kinh tế, tạo nguồn lực giải quyết các vấn ñề xã hội, cần tiếp tục nâng cao hiệu 
quả thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp 
sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường ñể giải quyết việc làm; ưu tiên cho các 
chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; bảo ñảm tính hiệu quả và 
nâng cao chất lượng các khoản chi trong chi cho phúc lợi xã hội.  
 Việc ñiều chỉnh giá các mặt hàng cơ bản và dịch vụ công cần có sự phối 
hợp ñồng bộ giữa các ngành liên quan và lộ trình hợp lý về thời ñiểm tăng giá, 
mức tăng giá… Tăng cường công tác quản lý ñiều hành nhằm bình ổn giá cả thị 
trường, bảo ñảm trật tự an toàn xã hội; quản lý, ñiều hành các mặt hàng thiết 
yếu, dịch vụ công phù hợp nhằm giảm áp lực tăng giá trong các tháng cuối năm. 
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Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, 
hàng kém chất lượng, ñầu cơ, găm hàng ñẩy giá lên cao hoặc tăng giá ñột biến 
trong dịp Tết Nguyên ñán.  
 Tiếp tục thực hiện cuộc vận ñộng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” cùng với triển khai chương trình ñưa hàng bình ổn về nông thôn. Mở rộng 
các nhóm hàng bình ổn cũng như thời gian phục vụ cùng với cải tiến phương 
thức thực hiện nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn. Tăng cường kiểm tra các ñiểm 
bán hàng bình ổn giá về mặt hàng, giá bán. Kiên quyết xử lý nghiêm những 
trường hợp cố tình vi phạm. Nhân rộng mạng lưới các ñiểm bán hàng bình ổn và 
tập trung nhiều hơn ñến các vùng nông thôn, khu vực ñông dân cư, khu công 
nghiệp. 
 Phát triển và ñẩy mạnh hoạt ñộng của các ngân hàng chính sách xã hội tại 
các ñịa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa ñể người nghèo trên cả nước tiếp cận 
ñược với dịch vụ tài chính. Tăng cường ñào tạo tay nghề cho người lao ñộng 
cùng với ñào tạo kỹ năng mềm ñể tăng cơ hội xin việc làm. Rà soát sửa ñổi, bổ 
sung một số luật liên quan ñến người lao ñộng ñể khắc phục những hạn chế, bất 
cập, bảo ñảm phù hợp với thực tiễn nhằm bảo vệ lợi ích, quyền lợi cho người lao 
ñộng. Tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục 
hậu quả thiên tai, nhanh chóng phục hồi sản xuất và ổn ñịnh ñời sống; hỗ trợ 
giống cây trồng, vật nuôi. Tạo ñiều kiện cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ tiếp 
tục vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh. 
                                                                                  Nð tổng hợp 
                                                     (www.tapchicongsan.org.vn – Ngày 27/12/2013)  

���� 
TIẾP TỤC GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ðỊNH,  

TẠO THUẬN LỢI CHO CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN ðẤT NƯỚC 
 

 Chiều 31/12/2013, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Phạm Bình Minh ñã có cuộc gặp gỡ, thông tin cho báo chí về tình hình khu vực, 
thế giới, thành tựu ñối ngoại năm 2013, ñịnh hướng công tác ñối ngoại của Việt 
Nam trong năm 2014. 
 Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, tình hình thế giới và khu 
vực trong một năm qua, có thể nói các xu thế lớn trên thế giới như hòa bình, hợp 
tác cùng phát triển; toàn cầu hóa và liên kết kinh tế, thương mại, ñầu tư; chuyển 
dịch quyền lực từ Tây sang ðông, từ Bắc xuống Nam; sự phát triển mạnh của 
cuộc cách mạng khoa học - công nghệ; cục diện thế giới “ña cực”… vẫn là dòng 
chảy chính của thời ñại. 
 Năm 2013, kinh tế thế giới có một số chuyển biến tích cực, những dấu hiệu 
của kinh tế thế giới phục hồi ngày một rõ nét. Khu vực ñồng Euro sau hai năm bị 
tác ñộng của cuộc khủng hoảng nợ công, ñã bắt ñầu tăng trưởng trở lại; trong 
quí III năm 2013, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,8%, Nhật tăng trưởng 1,9%; kinh tế 
Trung Quốc tuy tăng trưởng chậm lại, nhưng vẫn ở mức cao từ 7,5% - 7,8%. 
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Cuộc ñàm phán ðô ha sau 12 năm bế tắc, với thỏa thuận ñạt ñược tại Hội nghị 
Bộ trưởng WTO lần thứ 8 tại Ba-li (12/2013), ñã mở ra những dấu hiệu có thể 
ñược khai thông. Xu hướng liên kết kinh tế, thương mại, ñầu tư khu vực và liên 
khu vực ở mọi tầng nấc phát triển mạnh, ñộng lực của xu hướng này là các cuộc 
ñàm phán về các hiệp ñịnh thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp ñịnh ðối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp ñịnh ðối tác thương mại và ñầu tư xuyên 
ðại Tây Dương (TTIP), Hiệp ñịnh ðối tác kinh tế khu vực toàn diện (RCEP) và 
nhiều hiệp ñịnh thương mại tự do song phương khác ở khắp các châu lục. 
 Bên cạnh những chuyển biến tích cực ñó, cũng có những lo ngại về kinh tế 
thế giới phục hồi chậm, không ñồng ñều, không vững chắc; xu hướng gia tăng 
của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, hàng rào thuế quan “sau biên giới”. 
 Tình hình chính trị - an ninh trên thế giới cũng có những diễn biến phức 
tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn ñịnh, bất trắc, khó lường. Tranh chấp tài 
nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển ñảo, xung ñột sắc tộc, tôn giáo, hoạt ñộng can 
thiệp, lật ñổ, ly khai, khủng bố… tiếp tục gia tăng. Các nước lớn tiếp tục ñiều 
chỉnh chính sách, vừa hợp tác, vừa ñấu tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các 
quan hệ quốc tế. Cộng ñồng quốc tế phải ñối phó ngày càng quyết liệt với các 
thách thức an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, ñặc biệt là vấn ñề an 
ninh mạng qua vụ “nghe lén Snowden”. 
 Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong ñó có ðông Nam Á vẫn ñược coi 
là khu vực phát triển năng ñộng, là “ñầu tầu” của kinh tế thế giới; nhưng cũng là 
trọng ñiểm cạnh tranh chiến lược của các nước lớn. Do ñó, môi trường hòa bình, 
an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ðông Nam và ðông Á trong năm 
qua diễn biến rất phức tạp, các ñiểm nóng trong khu vực vẫn rất căng thẳng, 
chưa có dấu hiệu dịu xuống. 
 Các nước ASEAN ñạt ñược nhiều thành tựu trong công cuộc phát triển 
kinh tế - xã hội, cải cách kinh tế, chuyển ñổi mô hình tăng trưởng; nỗ lực phấn 
ñấu hoàn thành việc xây dựng “Cộng ñồng ASEAN” vào năm 2015. Trong cấu 
trúc an ninh khu vực ñang ñịnh hình ở châu Á, ASEAN tiếp tục phát huy vai trò 
trung tâm, và ñược các nước lớn, các nước ñối tác coi trọng. Có thể nói, ASEAN 
ñang có nhiều ñiều kiện phát huy tốt hơn vai trò trung tâm trong việc duy trì hòa 
bình, ổn ñịnh và thúc ñẩy liên kết kinh tế khu vực; và ñiểm ñáng ghi nhận trong 
năm 2013 là ñã có một số tín hiệu tích cực trong việc thúc ñẩy cuộc tham vấn 
giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử ở biển ðông (COC). Bên 
cạnh ñó, những diễn biến phức tạp của tình hình nội bộ một số nước, sự khác 
biệt về lợi ích giữa một số nước thành viên trong một số vấn ñề quốc tế và khu 
vực… có thể tác ñộng ñến vị thế, hình ảnh của ASEAN. 
 Tựu chung lại, tình hình thế giới và khu vực năm 2013 có mặt thuận lợi, 
ñồng thời cũng có mặt rất phức tạp, khó lường, và chúng ta cần phải hết sức 
bình tĩnh, tỉnh táo ñánh giá ñể ñón bắt những cơ hội, nhận ra những thách thức 
ñể hóa giải, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 



 

Nỗ lực giành thắng lợi mới                                                                    

6Created by Thanh An  - 16 -Thanh An Page 16

 3/31/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 1/2014 16

 Về những thành tựu của công tác ñối ngoại 2013, Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: Chúng ta ñã kiên trì giữ vững 
nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, ñặt lợi ích quốc gia dân tộc lên hàng ñầu; 
triển khai ñồng bộ, toàn diện, chủ ñộng và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh 
thần của Nghị quyết ðại hội XI của ðảng. 
 Ngoại giao chính trị ñã triển khai mạnh chủ trương ñưa các quan hệ hợp 
tác của nước ta với các nước ñi vào chiều sâu, ổn ñịnh, thực chất; và nội hàm 
này ñược ưu tiên hàng ñầu trong các hoạt ñộng ñối ngoại của các ñồng chí lãnh 
ñạo cấp cao của ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; của các bộ, ngành, ñịa 
phương. Chúng ta ñã ñạt ñược những kết quả rất quan trọng là trong năm 2013 
ñã nâng cấp quan hệ lên tầm ñối tác chiến lược với Italia, Indonesia, Thái Lan, 
Singapore, Pháp; quan hệ ñối tác toàn diện với Hoa Kỳ và ðan Mạch. Nếu tính 
những quan hệ ñối tác ñã thiết lập trước ñó với Nga, Trung Quốc, Ấn ðộ, Nhật... 
ñến nay Việt Nam ñã thiết lập 13 ñối tác chiến lược và 11 ñối tác toàn diện, trong 
ñó có 5 nước lớn ủy viên thường trực Hội ñồng Bảo an Liên hợp quốc. ðiều có ý 
nghĩa quan trọng là, các quan hệ ñối tác này không chỉ tạo khuôn khổ quan hệ 
hợp tác lâu dài, ổn ñịnh, mà còn góp phần củng cố lòng tin, tạo cơ sở chính trị 
quan trọng cho ñẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, ñầu tư, an ninh, quốc 
phòng, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục ñào tạo, giao lưu nhân dân. 
 Các nước ta thiết lập quan hệ ñối tác ñều là những ñối tác thương mại, 
ñầu tư lớn của Việt Nam. Nhật Bản là nước cung cấp ODA và ñầu tư lớn nhất ở 
Việt Nam, với tổng vốn ñầu tư là 33,4 tỉ USD, sau Nhật Bản là Singapore, Hàn 
Quốc... 
 Năm 2013 cũng là năm triển khai mạnh ngoại giao ña phương và kết quả 
ñạt ñược cũng rất khích lệ. Lần ñầu tiên, Việt Nam ñược bầu vào Hội ñồng nhân 
quyền Liên hợp quốc với số phiếu cao nhất trong số các nước ứng cử; ñược bầu 
và ñảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội ñồng Thống ñốc Cơ quan năng lượng 
nguyên tử quốc tế (IAEA) niên khóa 2013 - 2014, tiếp ñó là ñược bầu vào Ủy ban 
Di sản thế giới của tổ chức UNESCO nhiệm kỳ 2014 - 2017. Lần thứ hai trong 
APEC, Việt Nam ñược tín nhiệm giao ñăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 
2017, và hiện nay chúng ta ñang tích cực triển khai cho việc tham gia lực lượng 
gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ứng cử lần thứ hai vào Ủy viên không thường 
trực Hội ñồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, ứng cử vào Ủy ban 
Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC). 
 Những kết quả trên của ngoại giao ña phương ñã cho thấy Việt Nam 
không chỉ tham gia, mà còn khẳng ñịnh vai trò là một thành viên có trách nhiệm 
của cộng ñồng quốc tế. 
 Cùng với việc chủ ñộng, tích cực hội nhập quốc tế, ngoại giao kinh tế ñược 
coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm qua, chúng ta ñã chủ 
ñộng tham gia, ñưa ra nhiều ñề xuất nhằm thúc ñẩy ñàm phán Hiệp ñịnh ðối tác 
xuyên Thái Bình Dương (Hiệp ñịnh TPP), Hiệp ñịnh ñối tác kinh tế khu vực toàn 
diện (RCEP); ñàm phán về Hiệp ñịnh thương mại tự do (FTAs) với Liên minh 
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châu Âu (EU), Hàn Quốc, Liên minh hải quan gồm Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan. 
ðồng thời, chúng ta cũng ñẩy mạnh công tác vận ñộng các nước công nhận quy 
chế kinh tế thị trường của Việt Nam, kết quả ñạt ñược là ñến nay ñã có 43 nước 
công nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị trường. Các hoạt ñộng quảng bá, xúc 
tiến thương mại, ñầu tư, du lịch cũng ñược ñẩy mạnh nhằm hỗ trợ ngành, ñịa 
phương, doanh nghiệp tìm ñối tác, mở rộng thị trường, ñó là: Những Ngày Việt 
Nam tại I-ta-lia (1/2013), Chương trình Gặp gỡ ðịa phương - Ngoại giao ñoàn 
dành cho các tỉnh duyên hải miền Trung (6/2013), những Ngày Việt Nam tại Nhật 
Bản (9/2013), Diễn ñàn Hợp tác kinh tế ñồng bằng sông Cửu Long tại Vĩnh Long 
(MDEC, 11/2013). 
 Công tác biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thường xuyên ñược quan 
tâm và chỉ ñạo sát sao. Tình hình biên giới trên bộ với Trung Quốc, Lào và 
Campuchia cơ bản ổn ñịnh. Việt Nam và Lào ñã hoàn thành công tác triển khai 
Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào với việc cắm 
792 vị trí mốc, tương ứng với 834 cột mốc trên toàn tuyến biên giới 2.067km 
(7/2013). Hai nước cũng ñã ký Thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn ñề 
người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới (7/2013). 
Trong năm 2013, Việt Nam và Trung Quốc ñã tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm 
thực hiện 03 văn kiện về biên giới, và thúc ñẩy tiến ñộ ñàm phán tiến tới ký kết 
Hiệp ñịnh hợp tác khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch khu vực thác Bản Giốc. 
 Trong vấn ñề biển ðông, chúng ta kiên trì lập trường nguyên tắc, kiên 
quyết ñấu tranh với các hành ñộng của Trung Quốc vi phạm chủ quyền và các 
quyền hợp pháp của ta trên biển, tranh thủ ñược mối quan tâm thường xuyên và 
sự ủng hộ của dư luận quốc tế và khu vực, bảo ñảm các hoạt ñộng kinh tế trong 
vùng ñặc quyền kinh tế, thềm lục ñịa 200 hải lý ñược triển khai bình thường. 
ðồng thời, tiếp tục tiến hành ñàm phán với Trung Quốc về những vấn ñề liên 
quan ñến hai nước nhằm giảm căng thẳng và từng bước tìm giải pháp cơ bản, 
lâu dài cho các vấn ñề tranh chấp ở biển ðông trên cơ sở luật pháp quốc tế. 
 Công tác ñấu tranh trong vấn ñề dân chủ, nhân quyền và tôn giáo ñược 
triển khai ñồng bộ bằng các biện pháp vận ñộng, ñấu tranh ñối ngoại phù hợp, 
chủ ñộng ñối thoại trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng với các nước, qua ñó vừa 
góp phần bảo ñảm an ninh quốc gia, vừa giảm thiểu các tác ñộng tiêu cực và 
không ñể vấn ñề dân chủ nhân quyền gây trở ngại cho việc thúc ñẩy quan hệ với 
các nước. 
 Công tác ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, lãnh 
sự, bảo hộ công dân, thông tin, tuyên truyền ñối ngoại ñược triển khai mạnh và 
ñạt ñược những kết quả quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh của Việt Nam 
trên thế giới, góp phần củng cố khối ñại ñoàn kết dân tộc, bảo vệ các quyền lợi 
chính ñáng và hợp pháp của ñồng bào ta. 
 Các hoạt ñộng ñối ngoại quốc phòng - an ninh tiếp tục ñược triển khai chủ 
ñộng, tích cực, có chiều sâu cả trong quan hệ song phương, và trong các cơ chế 
ña phương, ñặc biệt là trong cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước 
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ASEAN mở rộng (ADMM+). Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngoại giao, quốc phòng, 
an ninh ñã tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn ñịnh, củng cố an ninh quốc gia. 
 Như vậy, trong các thành tựu chung của ñất nước, công tác ñối ngoại ñã 
góp phần quan trọng vào giữ vững môi trường hòa bình, ổn ñịnh; bảo vệ vững 
chắc ñộc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; tranh thủ 
những ñiều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế, những nguồn lực bên ngoài 
phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển ñất nước. 
 ðể có những kết quả quan trọng nói trên, nguyên nhân quan trọng hàng 
ñầu là chúng ta phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, của toàn hệ thống chính trị, 
triển khai nhất quán ñường lối ñối ngoại của ðảng “ñộc lập tự chủ, ña phương 
hóa, ña dạng hóa”, nhận diện ñúng thời cơ và thách thức. 
 Về trọng tâm công tác ñối ngoại năm 2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: Năm 2014 có ý nghĩa rất quan trọng ñối với 
nước ta, ñó là năm then chốt triển khai Nghị quyết ðại hội ðảng toàn quốc lần 
thứ XI, năm thứ hai ñẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nhập quốc tế của Bộ 
Chính trị. 
 Những dự báo của tình hình thế giới năm 2014 cho thấy bên cạnh những 
yếu tố thuận lợi, tình hình thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục 
phức tạp, khó lường. Do ñó, một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng ñầu là tiếp 
tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn ñịnh, tạo môi trường thuận lợi cho công 
cuộc phát triển ñất nước. Trong tình hình ñó, ñể tiếp tục thực hiện thắng lợi các 
nhiêm vụ của ðại hội XI của ðảng, công tác ñối ngoại của ðảng và Nhà nước 
trong năm 2014 hướng vào các trọng tâm sau: 
 ðẩy mạnh triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế 
với chủ ñề của công tác ñối ngoại năm 2014 là “Ngoại giao chủ ñộng, tích cực 
hội nhập quốc tế”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chương trình Hành ñộng 
của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28. 
 Tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, ổn ñịnh với các 
nước láng giềng, ñặc biệt là quan hệ với Lào, Campuchia, Trung Quốc, các nước 
ðông Nam Á và các nước khác trong khu vực; ñồng thời nỗ lực xử lý ổn thỏa 
những vấn ñề còn tồn tại, những vấn ñề phát sinh trong quan hệ với các nước 
trên cơ sở bình ñẳng và luật pháp quốc tế. 
 Tiếp tục ñẩy mạnh và ñưa quan hệ của nước ta với các nước, ñặc biệt là 
với những nước ñã thiết lập quan hệ ñối tác chiến lược, ñối tác toàn diện ñi vào 
chiều sâu, hiệu quả và ổn ñịnh; chủ ñộng, tích cực thúc ñẩy việc thực hiện các 
hiệp ñịnh, thỏa thuận ñã ký với các nước ñối tác, tăng cường ñan xen lợi ích. 
 Tiếp tục ñẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, trọng tâm là tăng cường 
công tác nghiên cứu, tham mưu triển khai các chủ trương lớn về kinh tế, ñặc biệt 
là kinh nghiệm của các nước chuyển ñổi cơ cấu kinh tế, ñổi mới mô hình tăng 
trưởng; triển khai vận ñộng chính trị, ngoại giao phục vụ các cuộc ñàm phán về 
TPP, RCEP, và các hiệp ñịnh thương mại với EU, Liên minh Hải quan               
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Nga - Bê-la-rút - Ca-dắc-xtan; ñẩy mạnh hơn nữa vận ñộng các nước công nhận 
quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mở 
rộng thị trường xuất khẩu, và tìm kiếm ñối tác ñầu tư, kinh doanh; bảo vệ lợi ích 
của ta trong các cuộc tranh chấp thương mại, chống bảo hộ, áp ñặt các tiêu 
chuẩn kép trong thương mại. Thông qua các hoạt ñộng trên, ngoại giao kinh tế 
cần góp phần tích cực vào khôi phục nền kinh tế lấy lại ñà tăng trưởng, ổn ñịnh 
kinh tế vĩ mô, tăng thu hút FDI, mở rộng thị trường xuất khẩu. 
 Phát huy thế mạnh của ngoại giao ña phương, kết hợp ngoại giao song 
phương và ña phương, chủ ñộng, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ những 
ñiều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc; tích cực chuẩn bị cho việc Việt Nam tham gia hiệu quả các hoạt ñộng 
gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và Hội ñồng nhân quyền từ năm 2014. 
 Triển khai ñồng bộ và toàn diện công tác ñối ngoại trên các lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ 
công dân, thông tin - tuyên truyền ñối ngoại, tạo thành sức mạnh tổng hợp, nâng 
cao hơn nữa vị thế của nước ta trên thế giới. 
 Tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng làm công tác 
ñối ngoại, ngoại giao Nhà nước, ñối ngoại ðảng, ñối ngoại nhân dân, ñối ngoại 
quốc phòng và an ninh tại trung ương và ñịa phương trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ ñối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường công tác quản lý thống nhất 
ñối ngoại, thực hiện triệt ñể tiết kiệm, nâng cao hiệu quả các ñoàn ñi công tác 
nước ngoài. 
                                                                                         Mạnh Hùng 
                                                                     (dangcongsan.vn – Ngày 01/01/2014) 
 
 

TOÀN QUÂN NỖ LỰC PHẤN ðẤU HOÀN THÀNH TỐT                        
NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG NĂM 2014    

 

Năm 2013, toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
(QS,QP) trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến ñộng phức tạp; 
ñất nước có nhiều khó khăn do sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới, thiên tai 
gây hậu quả nặng nề; các thế lực thù ñịch tiếp tục chống phá ta quyết liệt bằng 
chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Tuy nhiên, dưới sự lãnh ñạo, chỉ ñạo chặt chẽ, 
sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự 
nỗ lực cao của toàn quân, chúng ta ñã triển khai toàn diện các nhiệm vụ QS,QP; 
trong ñó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. 

Kết quả nổi bật là, chúng ta ñã làm tốt chức năng tham mưu cho ðảng, 
Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) và lực 
lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh. Công tác sẵn sàng chiến ñấu ñược thực 
hiện nghiêm túc, xử lý kịp thời, ñúng ñắn các tình huống, bảo vệ vững chắc biên 
giới, hải ñảo, chủ quyền lãnh thổ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ñể 
phát triển toàn diện ñất nước. Thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, 
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khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) ñược xây dựng vững chắc trên ñịa bàn cả 
nước. Quân ñội chủ ñộng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 
khắc phục hậu quả sau chiến tranh và tham gia xây dựng cơ sở chính trị ñịa 
phương vững mạnh. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến ñấu của toàn quân 
ñược nâng lên. Thực hiện ba khâu ñột phá theo Nghị quyết ðại hội ñại biểu ðảng 
bộ Quân ñội lần thứ IX có chuyển biến rõ. ðối ngoại quốc phòng ñược mở rộng 
và có chiều sâu. Việc bảo ñảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ ñược tiến 
hành chủ ñộng, có chất lượng tốt. Nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp 
quốc phòng theo Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ñược tập trung chỉ ñạo 
triển khai thực hiện ñúng tiến ñộ. ðời sống của bộ ñội ổn ñịnh, từng bước ñược 
cải thiện. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng ðảng 
và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), nhất là khắc phục khuyết ñiểm 
sau kiểm ñiểm tự phê bình và phê bình ñược triển khai tích cực, có chuyển biến 
tốt. Tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn quân ổn ñịnh, ñoàn kết, thống nhất 
cao, tin tưởng tuyệt ñối vào sự lãnh ñạo của ðảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành 
mọi nhiệm vụ ñược giao. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng ta cũng còn một số 
hạn chế, khuyết ñiểm. ðó là công tác nắm tình hình liên quan ñến nhiệm vụ 
QS,QP có lúc chưa kịp thời. Chất lượng huấn luyện, diễn tập có mặt còn hạn 
chế. Công tác quy hoạch tổ chức, biên chế hệ thống nhà trường tiến ñộ còn 
chậm. Tình hình vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tai nạn giao thông và mất an toàn 
trong huấn luyện, lao ñộng sản xuất vẫn còn xảy ra. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần 
nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế nói 
trên ñể tạo ñà cho năm tới thực hiện tốt nhiệm vụ và xây dựng ñơn vị vững mạnh 
toàn diện. 

Năm 2014, xu thế chủ ñạo của tình hình thế giới, khu vực tiếp tục sẽ là hòa 
bình, hợp tác, phát triển; nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố bất trắc, khó lường. 
ðối với nước ta, tình hình an ninh, chính trị tiếp tục ổn ñịnh; kinh tế - xã hội có 
bước phát triển; quốc phòng - an ninh ñược tăng cường; ñối ngoại ñược mở 
rộng và có chiều sâu, uy tín, vị thế quốc tế của nước ta ñược nâng cao; tiềm lực 
mọi mặt của ñất nước ñược nâng lên. Tuy nhiên, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
ñất nước cũng có những khó khăn, thách thức không nhỏ. Các thế lực thù ñịch 
sẽ tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ñể chống phá ta 
quyết liệt hơn bằng những hình thức, thủ ñoạn mới tinh vi, thâm ñộc. ðối với 
quân ñội, năm 2014 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng: Kỷ niệm 60 năm Chiến 
thắng ðiện Biên Phủ, 70 năm Ngày thành lập Quân ñội nhân dân Việt Nam và 25 
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; là năm có ý nghĩa quyết ñịnh việc hoàn 
thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết ðại hội XI của ðảng, Nghị quyết ðại hội 
ñại biểu ðảng bộ Quân ñội lần thứ IX. 
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Nhiệm vụ QS,QP năm 2014 rất nặng nề. ðể hoàn thành tốt, cấp ủy, chỉ 
huy, cán bộ chủ trì các cấp cần ñề cao trách nhiệm, ñoàn kết, chủ ñộng, sáng 
tạo; trong ñó, tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, làm tốt chức năng tham mưu cho ðảng, Nhà nước về nhiệm vụ 
QS,QP; nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến ñấu của quân ñội, ñáp 
ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước hết, quân ñội cần chủ 
ñộng tham mưu cho ðảng, Nhà nước cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới”. ðây là vấn ñề quan trọng vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài, có 
quan hệ trực tiếp ñến quân ñội với tư cách là lực lượng nòng cốt cả về tham 
mưu và tổ chức thực hiện. Theo ñó, các cơ quan, ñơn vị, nhất là cấp chiến lược 
phải tập trung nghiên cứu, nắm chắc tình hình, dự báo ñúng các tình huống, xử 
lý kịp thời, hiệu quả, kiên quyết không ñể bị ñộng và diễn biến xấu xảy ra gây bất 
lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi xử lý những vấn ñề nảy sinh, 
phải hết sức thận trọng, giữ vững nguyên tắc chiến lược, có ñối sách phù hợp 
trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo ñảm giữ vững chủ quyền quốc gia, 
môi trường hòa bình và quan hệ truyền thống, láng giềng với các nước. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quân ñội phải thường xuyên nêu cao 
cảnh giác, sẵn sàng chiến ñấu và xác ñịnh rõ ñây là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng hàng ñầu. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải lãnh ñạo, chỉ ñạo duy trì nghiêm 
túc, nền nếp các chế ñộ trực sẵn sàng chiến ñấu và chủ ñộng bổ sung, hoàn 
chỉnh kế hoạch phòng thủ phù hợp với sự thay ñổi của tình hình và yêu cầu 
nhiệm vụ. Các ñơn vị, nhất là bộ ñội biên phòng, hải quân, phòng không - không 
quân, cảnh sát biển tích cực chủ ñộng khắc phục mọi khó khăn ñể hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ ñược giao; chủ ñộng phối hợp với các lực lượng ñể kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn các hoạt ñộng vi phạm chủ quyền biên giới, biển ñảo và ñấu 
tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, quản lý chặt chẽ biên giới, vùng biển, 
vùng trời của Tổ quốc. Chúng ta cần ñẩy mạnh hơn nữa công tác ñối ngoại quốc 
phòng ñể tạo các nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng quân ñội, bảo vệ Tổ quốc. 
Trong ñó, chú trọng quán triệt, triển khai Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về 
hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng; thực hiện tốt các ñiều ước quốc tế, 
các hoạt ñộng ñối ngoại song phương và ña phương; xây dựng và thực hiện tốt 
ðề án tham gia hoạt ñộng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; xây dựng, củng 
cố lòng tin với cộng ñồng quốc tế qua việc xử lý ñúng ñắn, có trách nhiệm các 
vấn ñề liên quan ñến quốc phòng, an ninh của ñất nước và quốc tế. 

Hai là, chăm lo xây dựng và củng cố nền QPTD vững mạnh, xây dựng thế 
trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. ðây là quan ñiểm, chủ 
trương xuyên suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của ðảng ta và là 
nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của quân ñội nhân dân. Vì thế, thời gian tới, 
toàn quân cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ ñộng phối hợp với các 
ban, ngành, ñoàn thể Trung ương, ñịa phương và các lực lượng ñẩy mạnh xây 
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dựng, củng cố nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh 
nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nhất là trên các ñịa bàn, 
hướng chiến lược. Trong quá trình thực hiện, cần tập trung ñầu tư xây dựng hệ 
thống phòng thủ, các công trình chiến ñấu, xây dựng thế trận quân sự của khu 
vực phòng thủ, các công trình, dự án kinh tế - quốc phòng; tiếp tục triển khai thực 
hiện tốt Dự án ñường Trường Sơn ðông, ñường tuần tra biên giới. Bên cạnh ñó, 
phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở các ñịa phương và 
bộ, ngành Trung ương; chú trọng công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ và sử 
dụng ñúng mục ñích ñất quốc phòng. 

Các ñơn vị cần làm tốt việc huy ñộng lực lượng, phương tiện, luyện tập 
phương án ñể chủ ñộng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu 
nạn, cháy rừng; coi ñây là nhiệm vụ chiến ñấu của quân ñội trong thời bình. 
ðồng thời, chuẩn bị tốt lực lượng, trang bị phương tiện ñể sẵn sàng tham gia cứu 
trợ thảm họa theo hiệp ñịnh ASEAN. Các ñơn vị, cơ quan quân sự ñịa phương 
phải phối hợp chặt chẽ với công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ñịa 
phương về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xử lý tốt các tình huống, bảo ñảm an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở từng ñịa bàn và cả nước. Bên cạnh ñó, 
phải chủ ñộng và tích cực triển khai thực hiện Luật Giáo dục Quốc phòng và An 
ninh, tạo sự chuyển biến mới về chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng - an ninh cho các ñối tượng, nhất là số cán bộ thuộc diện Trung ương 
quản lý; tiếp tục thực hiện tốt công tác ñào tạo cán bộ quân sự cơ sở và triển 
khai các chương trình, ñề án về tổ chức, hoạt ñộng ñối với lực lượng dân quân 
tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ. 

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến ñấu của 
quân ñội; phấn ñấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị 
quyết ðại hội ñại biểu ðảng bộ Quân ñội lần thứ IX. Trước hết, tập trung ñẩy 
mạnh xây dựng quân ñội vững mạnh về chính trị, tạo cơ sở ñể nâng cao chất 
lượng tổng hợp, sức mạnh chiến ñấu của quân ñội nhân dân. Cấp ủy, người chỉ 
huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, 
tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí, quyết tâm, trách nhiệm trong thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ ñược giao và giữ gìn ñạo ñức lối sống, chấp hành 
pháp luật, kỷ luật của cán bộ, ñảng viên và quần chúng; kịp thời phát hiện và giải 
quyết những vấn ñề tư tưởng tiêu cực nảy sinh. Chủ ñộng phối hợp với các lực 
lượng nắm chắc tình hình, phát hiện và ñấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, 
hành ñộng chống phá nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế 
lực thù ñịch, nhất là thủ ñoạn thúc ñẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính 
trị hóa” quân ñội, nhằm giữ vững trận ñịa tư tưởng của ðảng trong quân ñội; bảo 
ñảm an ninh, an toàn chính trị nội bộ. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành ñộng của 
Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Hội 
nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và ñổi mới sự lãnh ñạo của ðảng 
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ñối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Chương trình hành ñộng của Bộ 
Quốc phòng thực hiện công tác dân vận ñến năm 2020. Trong quá trình thực 
hiện, các ñơn vị cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ñoàn thể chính trị - xã hội 
tuyên truyền, vận ñộng nhân dân xây dựng cơ sở chính trị ñịa phương vững 
mạnh, nhất là ở các ñịa bàn chiến lược, biên giới, biển ñảo, vùng ñồng bào dân 
tộc, tôn giáo; tích cực thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới”, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa ñói giảm nghèo, phòng chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Chủ ñộng nghiên cứu, cụ thể hóa các 
chế ñộ, chính sách của ðảng, Nhà nước ñối với quân ñội và hậu phương quân 
ñội; tích cực giải quyết các tồn ñọng về chính sách sau chiến tranh và thực hiện 
ðề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai ñoạn 2012 - 2020 và những năm tiếp 
theo. Triển khai ñồng bộ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo ñảm tốt 
các chế ñộ, chính sách cho các ñối tượng theo quy ñịnh. 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh ñạo, chỉ ñạo, tạo chuyển 
biến mạnh mẽ về tổ chức lực lượng. Trong ñó, tập trung xây dựng lực lượng 
thường trực theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt; kiên quyết cắt giảm quân số 
dôi dư, ñảm bảo quân số sát biên chế, ưu tiên quân số cho các ñơn vị làm nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến ñấu, ñịa bàn trọng ñiểm. Nâng cao chất lượng công tác tuyển 
quân; chủ ñộng ñề xuất xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về công tác ñộng 
viên quân ñội, ñộng viên công nghiệp; ñổi mới phương thức xây dựng lực lượng 
dự bị ñộng viên ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục ñổi mới, 
nâng cao chất lượng huấn luyện và ñào tạo; coi trọng huấn luyện về kỹ thuật, 
chiến thuật, thể lực và năng lực làm chủ các loại vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí 
mới, hiện ñại. ðẩy mạnh xây dựng chính quy lên một bước mới, duy trì nghiêm 
chế ñộ, nền nếp công tác; tăng cường quản lý kỷ luật bộ ñội, quản lý vũ khí, 
trang bị và thực hiện tốt các quy ñịnh về bảo ñảm an toàn trong huấn luyện, lao 
ñộng sản xuất, an toàn giao thông; hạn chế vi phạm kỷ luật, pháp luật, nhất là 
các vụ việc nghiêm trọng. ðẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao 
chất lượng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực QS,QP 
ñể phục vụ tốt cho nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng và chỉ huy, quản lý 
quân ñội, dân quân tự vệ. Cùng với ñó, phải thực hiện tốt các mặt công tác hậu 
cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng, công tác kế hoạch và ñầu tư, 
công tác tài chính, công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác cơ yếu và 
khoa học quân sự,… ñáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của quân ñội trong tình hình 
mới. 

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng ðảng. Trong thời gian tới, 
tiếp tục ñẩy mạnh xây dựng ðảng bộ Quân ñội vững mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tổ chức. Trong ñó, coi trọng thực hiện các giải pháp về khắc phục khuyết ñiểm 
sau kiểm ñiểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); 
thực hiện nghiêm các quy ñịnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ñảng viên, 
nhất là cấp ủy, cán bộ lãnh ñạo, chỉ huy các cấp với phương châm: “Tự soi, tự 
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sửa”. Tổ chức tốt sơ kết cấp toàn quân thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW (khóa 
IX) của Bộ Chính trị nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh ñạo tuyệt ñối, trực 
tiếp về mọi mặt của ðảng ñối với quân ñội. Chủ ñộng kiện toàn cấp ủy, cán bộ 
chủ trì các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới, nhất là cán bộ lãnh 
ñạo, chỉ huy, quản lý cấp chiến dịch, chiến lược và cán bộ cơ quan quân sự ñịa 
phương tham gia các tỉnh ủy, thành ủy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp theo quy ñịnh của ðiều 
lệ ðảng và Quy ñịnh của Quân ủy Trung ương “Một số vấn ñề thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong ðảng bộ Quân ñội”. Thực hiện tốt phương châm: 
“Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng ñiểm”; qua ñó, chủ 
ñộng phát hiện, ngăn ngừa ñảng viên và tổ chức ñảng có dấu hiệu vi phạm, xem 
xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh, ñúng nguyên tắc các vi phạm. ðồng thời, tăng 
cường rà soát, bổ sung và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ðại 
hội ñại biểu ðảng bộ Quân ñội lần thứ IX ñã ñề ra và làm tốt công tác chuẩn bị 
ðại hội của tổ chức ñảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới ðại hội ñại biểu 
ðảng bộ Quân ñội lần thứ X và ðại hội XII của ðảng. 

Năm 2014 là năm có ý nghĩa quyết ñịnh kết quả thực hiện Nghị quyết ðại 
hội ñại biểu ðảng bộ Quân ñội lần thứ IX. Với tinh thần ñó, toàn thể cán bộ, chiến 
sĩ trong toàn quân cần ñề cao trách nhiệm, tăng cường ñoàn kết, chủ ñộng, sáng 
tạo, nỗ lực phấn ñấu hoàn thành tốt nhiệm vụ QS,QP, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

                                                                   ðại tướng Phùng Quang Thanh 
                                                                 (tapchiqptd.vn - Ngày 03/01/2014) 

 
 

Tâm thế mới ñón chào xuân mới 
 

 Dẫu còn muôn vàn khó khăn ñể bứt lên, thực trạng khiến ta không thể lạc 
quan mù quáng, nhưng thay vì giam mình trong tâm thế bi quan ta chắt chiu từng 
ñiểm sáng trong ñời ñể sống, ñể lạc quan, ñể tạo dựng TÂM THẾ MỚI ðÓN 
CHÀO XUÂN MỚI! 
 Nói vậy ñâu phải là “sáng tác” thêm một khẩu hiệu mừng xuân, mà là tâm 
nguyện ñược xây từ hiện thực ñời sống xã hội ñể vững bước trên con ñường 
hướng tới tương lai. Trong quá khứ, chúng ta ñã từng chắt chiu, gom góp “mẩu 
sắt, cân ngô” xây dựng cơ ñồ một miền Bắc hậu phương lớn vững vàng, một 
miền Nam tiền tuyến lớn anh hùng ñể có một Việt Nam ñộc lập, hòa bình và 
thống nhất hôm nay. Vậy chẳng lẽ hiện nay ta chẳng có bất kỳ một thứ gì giống 
như "mẩu sắt, cân ngô” ñể có thể “chắt chiu, gom góp” dựng tương lai! Nếu tĩnh 
tâm suy ngẫm thì không một ai, dù có bi quan ñến mấy cũng không thể nói rằng 
hiện nay ta chẳng có gì ñể có thể xây nên tâm thế cho ta, cho cả dân tộc này 
trong một thế giới hội nhập dẫu còn muôn vàn thử thách, khó khăn. Vấn ñề là 
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mỗi người chúng ta, cả cộng ñồng này có bản lĩnh vượt qua chính mình, từ bỏ 
quán tính cũ, thói quen xấu thụ ñộng với số phận, trách oán người khác, tranh 
công, ñổ lỗi, “vui thì vỗ tay vào” vừa gặp khó ñã vội “ngoảnh mặt làm ngơ” như 
chẳng hề có liên quan, thậm chí còn rắp tâm “cắp giò chuồn thẳng”! Bản lĩnh phải 
ñược thể hiện trong chính thời khắc cam go nhất! Người bản lĩnh, khôn ngoan 
phải biết mình, biết người, biết hoàn cảnh và cũng phải “tri túc, tri bỉ” mới có thể 
vững bước ñi lên trong thời hội nhập lắm thời cơ nhưng cũng không ít thử thách 
cam go.  
 Vậy Việt Nam là ai trước thềm năm mới? Việt Nam là một quốc gia hòa 
bình, ñộc lập và thống nhất! Việt Nam ñã là thành viên có trách nhiệm ñược cộng 
ñồng khu vực và quốc tế công nhận. Việt Nam là ñối tác ñáng tin cậy của hầu hết 
các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam là ñối tác chiến lược, ñối 
tác toàn diện của 5 nước thường trực Hội ñồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), 
của nhiều quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn về chính trị và kinh tế trên trường quốc 
tế. Việt Nam là thành viên tích cực và quan trọng trong cộng ñồng ASEAN. Vì 
sao Việt Nam lại có vị thế như vậy trên trường quốc tế? ðiều ñó chắc chắn 
không thể xin ñược như xin viện trợ không hoàn lại thời gian khó. Mở cửa hội 
nhập ngày càng sâu rộng ñòi hỏi và tạo cho Việt Nam cách tiếp cận mới, cách 
thể hiện mới và thực sự trở thành gương mặt mới trong xu thế toàn cầu hóa. 
Thời kỳ ñầu, biết mình là nước nghèo, Việt Nam tập trung xóa ñói, giảm nghèo 
và ñạt kỳ tích trong lĩnh vực này, ñược thế giới ñánh giá là “hiệu quả ñi ñầu 
ngoạn mục” trong chương trình chung của LHQ. Vấn ñề ở ñây không phải là 
thành tích, mà là trách nhiệm của một quốc gia khi tham gia chương trình của 
LHQ. Có cách nào tốt hơn trong cộng ñồng khi mục tiêu chung ñược các thành 
viên tham gia ñều tán thành và triển khai có hiệu quả. Chủ ñộng hội nhập suy 
cho cùng là chủ ñộng trở thành thành viên có trách nhiệm trong cộng ñồng quốc 
tế. Thành viên có trách nhiệm không thể là thành viên “ngồi chờ, hưởng lợi” từ 
cộng ñồng mà phải là thành viên có ñóng góp cho cộng ñồng.  
 Về kinh tế, Việt Nam ñã và ñang là thành viên quan trọng trong chương 
trình an ninh lương thực toàn cầu. Việt Nam là một trong những nước ñứng ñầu 
về xuất khẩu gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt ñiều… Vấn ñề ở ñây không chỉ là thu ngoại 
tệ, là công ăn việc làm của hàng chục triệu người Việt Nam, mà là kho dự trữ và 
cung cấp có trách nhiệm trong chương trình an ninh lương thực cho cộng ñồng 
quốc tế. Hãy nhớ rằng, trên thế giới hiện nay vẫn còn hàng trăm triệu người ñang 
bị ñe dọa bởi nạn ñói. Hãy nhớ rằng, trong lịch sử Việt Nam ñã có giai ñoạn bi 
thương bởi hàng triệu người chết ñói, và cũng có giai ñoạn khó khăn “ñói cho 
ñến chết”. Xem vậy mới thấy vai trò của Việt Nam trong an ninh lương thực cho 
mình và cho cộng ñồng quan trọng ñến mức nào. 
 Thế giới có nhiều biến ñộng khó lường. Xu thế toàn cầu hóa tưởng chỉ có 
ñối thoại lại ñang hé lộ sự ñối ñầu sinh tử, bởi mâu thuẫn giữa lợi ích dân tộc hẹp 
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hòi với lợi ích cộng ñồng có vẻ khó bề hòa hoãn. Và vì thế, xu thế hòa bình, thịnh 
vượng chung của thế giới khó thành hiện thực. ðiều ñó ñặt ra yêu cầu về một 
niềm tin có tính chiến lược. Không xây dựng ñược niềm tin ấy làm sao các quốc 
gia có thể trở thành các ñối tác ñáng tin cậy! Làm sao có hòa bình, thịnh vượng 
chung cho cả cộng ñồng quốc tế? Không có niềm tin chiến lược ắt phải thủ thế 
cho mình, việc chạy ñua vũ trang ñể giành ưu thế quân sự, kìm hãm phát triển 
kinh tế của nhau ñể giành lợi thế cạnh tranh… sẽ ñẩy thế giới ñi về ñâu? Trong 
tình thế ấy, Việt Nam ñã ñưa ra sáng kiến: Xây dựng lòng tin chiến lược tại ñối 
thoại quốc tế Shangri - La ở Singapore hồi tháng 5/2013, ñược cả cộng ñồng 
quốc tế ñồng tình ñón nhận và hoan nghênh.  
 Cũng tại diễn ñàn này, Việt Nam tuyên bố sẽ cử lực lượng tham gia gìn giữ 
hòa bình, một lần nữa khẳng ñịnh tinh thần trách nhiệm ngày một rõ hơn của Việt 
Nam trước cộng ñồng thế giới. Tinh thần ấy ñược cộng ñồng quốc tế thừa nhận 
bằng việc tín nhiệm cao thông qua phiếu bầu ñể lần ñầu tiên Việt Nam trở thành 
Chủ tịch Hội ñồng Thống ñốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), 
một lĩnh vực quan trọng và hết sức nhạy cảm trong quan hệ quốc tế hiện nay. Và 
ñặc biệt hơn, vào dịp gần cuối năm 2013 Việt Nam với số phiếu tín nhiệm cao, 
lần ñầu tiên trở thành thành viên của Hội ñồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm 
kỳ 2014 - 2016. 
 Có ñược vị thế ấy chính là vì ta có trách nhiệm và khả năng thực thi trách 
nhiệm trước cộng ñồng quốc tế. Hơn thế nữa, chúng ta có niềm tin của cộng 
ñồng quốc tế về một quốc gia ổn ñịnh, ñang phát triển, yêu chuộng hòa bình, 
trung thực và thật sự ñáng tin cậy. Vậy ñiều gì ñang làm cho niềm tin của chính 
chúng ta lung lay? Ai cũng hiểu mất niềm tin là mất tất cả! Vậy tại sao lại ñể cho 
niềm tin trong trái tim ta, trong huyết quản lung lay ñến cơ hồ sụp ñổ nếu cứ duy 
trì tâm trạng xã hội và vị thế tự kỷ như hiện nay. Phải chăng chúng ta chưa biết 
quý trọng những gì chúng ta ñang có? Phải chăng còn một bộ phận không nhỏ 
không chỉ tham nhũng, thoái hóa, biến chất, mà còn ươn hèn chưa tin vào chính 
mình, chưa tin vào ñạo lý dân tộc vốn khoan dung, ñộ lượng và hết sức nhân từ 
ñể cởi mở lòng mình, không loanh quanh, dối trá, sẵn sàng rũ bỏ ñiều xấu, tạo 
dựng ñiều hay, coi dân là gốc mà làm lại từ ñầu cho xứng là công bộc của nhân 
dân. Phải chăng còn bộ phận không nhỏ không biết thỏa mãn với những gì ñang 
có, tham lam vô ñộ, sẵn sàng bán rẻ lương tâm, phẩm giá làm người mà dối trên, 
nạt dưới, dùng mọi thủ ñoạn nham hiểm, ñộc ác chia rẽ nội bộ, lừa gạt, ức hiếp 
nhân dân làm cho xã hội bất an. Và phải chăng, chính chúng ta, mỗi người dân 
nước Việt chẳng những chưa tin vào chính mình mà còn không biết trân trọng 
những gì ta ñang có, chỉ chìm ñắm trong tâm trạng buồn nản, bi quan, than thân 
trách phận mình, rồi phận nước, tưởng như cái “phận ấy” là do ai ñó gây ra mà 
mình thì vô can! Bài học về việc biết quý trọng cái gì ñang có ñể tạo dựng niềm 
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tin cho mình và tâm trạng chung cho xã hội mà làm nên tâm thế mới ñang là ñòi 
hỏi có thực trong ñiều kiện hiện nay.  
 Việt Nam hôm nay dẫu còn muôn vàn khó khăn nhưng ñã vượt xa chính 
mình khi xưa; Việt Nam ñang còn tụt hậu trong khu vực cũng như trên thế giới 
nhưng cũng ñã có vị thế và ñộ tin cậy ñáng có trên trường quốc tế. Chúng ta 
ñang có những tư duy mới, hành ñộng mới phù hợp với xu thế phát triển của thế 
giới. Trong kỳ họp Quốc hội cuối năm 2013 tư duy mới thể hiện qua nhận thức 
mới, ñối sách mới về lạm phát (kiểm soát chứ không kiềm chế) hay về nợ công 
(Quốc hội thảo luận ñể biểu quyết việc nâng trần nợ công chứ không nâng tự 
phát) khá mới mẻ, rất ñáng trân trọng và nhân rộng trong xu thế ñổi mới hơn 
nữa, quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa. Nhân sự trong bộ máy Nhà nước cũng có 
những gương mặt mới rất ñáng tin cậy, ñẹp theo nghĩa rộng của nó trong lòng 
ñại bộ phận cán bộ và nhân dân. Tại sao chúng ta cứ phải trói mình yếm thế với 
“bộ phận không nhỏ” mà không tin vào một bộ phận lớn cán bộ ñảng viên có tâm, 
có tầm ñang có tâm nguyện như chính chúng ta muốn vượt ra, bứt lên ñể xây 
dựng tương lai ñất nước.  
 Chúng ta ñang có một Việt Nam hòa bình, ñộc lập và thống nhất; có một 
Việt Nam với 90 triệu người, từ nông thôn ñến thành thị, từ miền ngược ñến miền 
xuôi, từ núi rừng ñến hải ñảo xa xôi, người trong nước cũng như ở nước ngoài 
ñoàn kết thương yêu và cùng ước mơ về một ñất nước hòa bình, dân giàu, nước 
mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng và văn minh. Chúng ta có cả một truyền thống 
anh hùng, bất khuất, có cả một nhân dân bách chiến, bách thắng, chẳng lẽ không 
nhân lên trong hiện tại mà tạo dựng tâm thế mới cho dân tộc ñể hoàn thành 
mong ước chính ñáng của toàn dân. Việt Nam hòa bình, thống nhất, ñộc lập, tự 
do, ấm no, hạnh phúc không phải là khẩu hiệu mà là ước mơ và ý chí của cả dân 
tộc ta. Hãy gạt ñi mọi trở lực trong mỗi chúng ta và trong toàn ðảng, toàn dân ñể 
tạo dựng một tâm thế mới, ñúng với chính mình, với dân tộc mình mà vững vàng 
bước vào năm mới như là sự mở ñầu thời kỳ mới: THÁI BÌNH – THỊNH TRỊ!  
                                                                                  TS. Nguyễn Viết Chức 
                                                                         (daidoanket.vn - Ngày 02/01/2014) 
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   10 sự kiện kinh tế - xã hội năm 2013 
 1. Quốc hội thông qua Hiến pháp và Luật ðất ñai sửa ñổi 
 Ngày 28/11/2013, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII ñã thông qua Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa ñổi) với 97,59% số phiếu 
tán thành. ðây là bản Hiến pháp của thời kỳ ñổi mới toàn diện, ñồng bộ về kinh 
tế và chính trị; ñề cao quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, 
khẳng ñịnh tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.  
 Nói về kết quả này, tại Hội nghị Tổng kết hoạt ñộng của Ủy ban Dự thảo 
sửa ñổi Hiến pháp năm 1992, ngày 26/12/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
nhấn mạnh: “Bản Hiến pháp thực sự là trí tuệ của toàn dân thể hiện tập trung ý 
chí , nguyện vọng của toàn ðảng, toàn dân và theo tư tưởng chỉ ñạo của ðảng”. 
Tuy nhiên, cũng theo Tổng Bí thư, “thông qua Hiến pháp mới là bước ñầu, triển 
khai Hiến pháp ñi vào cuộc sống mới là vấn ñề quan trọng hơn nữa”. 
 Cũng trong Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua việc sửa ñổi  Luật ðất ñai. 
Luật ðất ñai sửa ñổi có 14 chương, 212 ñiều (Luật cũ có 7 chương, 146 ñiều). 
Một trong những ñiểm nổi bật của luật này, là về nguyên tắc ñịnh giá ñất: “Phù 
hợp với giá ñất phổ biến trên thị trường của loại ñất  có cùng mục ñích sử dụng 
ñã chuyển nhượng hoặc giá trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất ñối với những nơi 
có ñấu giá quyền sử dụng ñất hoặc thu nhập từ việc sử dụng ñất”. So với quy 
ñịnh tại luật cũ tuy vẫn dựa trên cơ sở thị trường, nhưng quy ñịnh mới rõ ràng 
hơn. Theo ñánh giá của nhiều người trong giới chuyên gia, Luật ðất ñai sửa ñổi 
lần này tuy chưa có những ñổi mới mang tính ñột phá, nhưng cũng sẽ giúp tháo 
gỡ những nút thắt trong lĩnh vực ñất ñai. 
 2. Tiễn biệt một huyền thoại 
 Chiều tối ngày 4/10/2013, ðại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất 
sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ðại tướng ñầu tiên va Tổng Tư lệnh 
Quân ñội nhân dân Việt Nam ñã từ trần ở tuổi 103. Ban Chấp hành Trung ương 
ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quân ủy 
Trung ương quyết ñịnh tổ chức tang lễ ðại tướng Võ Nguyên Giáp với nghi thức 
Quốc tang. Cả biển người ñã ñổ ra ñường tiễn ñưa ðại tướng của nhân dân về 
với ñất mẹ Quảng Bình. Khắp cả 3 miền Bắc Trung Nam, ở ñâu ñâu cũng ñều 
gặp những dòng nước mắt tiếc thương cho sự ra ñi mãi mãi của người anh hùng 
dân tộc, vị tướng thiên tài ñã sống cả cuộc ñời vì nước, vì dân. 
 Lần ñầu tiên kể từ sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ñời hơn 40 năm 
trước, Việt Nam mới lại chứng kiến một lễ tang mà cả dân tộc dường như xích lại 

Việt Nam
Và các sự kiện
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bên nhau. Sự ra ñi của ông, ñã làm bừng tỉnh những giá trị dân tộc, nhân cách và 
sức mạnh ñoàn kết của hàng triệu người Việt Nam. 
 3. CPI thấp nhất trong 10 năm qua 
 Lạm phát năm 2013 chạm ñáy trong vòng 1 thập kỷ qua khi CPI cả năm 
chỉ tăng 6,04% so với năm 2012. Như vậy, cũng giống như năm 2012, CPI về 
ñích thành công khi chưa chạm tới giới hạn cho phép là 7% như mục tiêu ñề ra. 
Quy luật “hai cao một thấp” của CPI ñược xác lập kể từ năm 2006 trở lại ñây ñã 
bị phá vỡ. Kinh tế Việt Nam chuyển từ trạng thái “bị ñộng” phải “ñuổi” theo lạm 
phát, kiềm chế lạm phát  thì nay ñã có thể “chủ ñộng” kiểm soát lạm phát. Có 
ñược kết quả này là nhờ những chính sách ñiều hành kịp thời của Chính phủ. 
 Năm 2013 chỉ tiêu CPI ñã hoàn thành mục tiêu ñề ra khi tăng ở mức thấp 
thậm chí có lúc còn gây lo lắng về giảm phát nhưng việc giá cả tăng thấp trong 
thời gian qua cũng là cơ hội, tạo thêm dư ñịa cho Chính phủ thực thi các chính 
sách dài hạn phù hợp tạo ñà cho sự phát triển trong tương lai. ðặc biệt, khi kinh 
tế vĩ mô bước ñầu ổn ñịnh, lòng tin ñầu tư và lòng tin tiêu dùng của người dân 
tăng trở lại sẽ là tiền ñề cho tăng trưởng kinh tế. 
 4. Thắng lợi của ngoại giao và kinh tế ñối ngoại 
 Năm 2013 là một năm khá bận rộn của lãnh ñạo Việt Nam trong các 
chuyến thăm nước ngoài cũng như tiếp ñón các phái ñoàn cao cấp của nước 
ngoài ñến thăm Việt Nam. Quan hệ ñối ngoại ñược thúc ñẩy trên mọi lĩnh vực từ 
chính trị, kinh tế, an ninh – quốc phòng, văn hóa… với nhiều ñối tác ở mọi châu 
lục, cả quan hệ song phương lẫn quan hệ ña phương. Việt Nam ñã tập trung 
thúc ñẩy hợp tác với tất cả các nước lớn trên thế giới. 
 Kết quả là Việt Nam ñã thiết lập quan hệ ñối tác chiến lược với 5 nước lớn 
như Pháp, Italia, Indonesia, Thái Lan và Singapore trong năm này, nâng tổng số 
ñối tác chiến lược lên 14 quốc gia. ðồng thời, Việt Nam cũng xác lập khuôn khổ 
quan hệ ñối tác toàn diện với Mỹ và trở thành quốc gia ñầu tiên và duy nhất trong 
ASEAN có quan hệ ñối tác chiến lược và ñối tác toàn diện với 5 quốc gia thường 
trực của Hội ñồng Bảo an Liên hợp quốc và nhiều ñối tác lớn khác. Năm 2013 
cũng là năm ghi dấu những nỗ lực của Việt Nam trong việc tiến tới một Hiệp ñịnh 
thương mại tự do với Liên minh châu Âu, cũng như Hiệp ñịnh ñối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP), ñồng thời khởi ñộng ñàm phán Liên minh thuế quan với Nga 
– Belarus – Kazakhstan. 
 5. Xóa sổ Vinashin và cấp bách tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 
 Ngày 30/12, Bộ Giao thông – Vận tải tổ chức lễ ra mắt, công bố quyết ñịnh 
thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC), chính thức xóa 
bỏ cái tên Vinashin. Sự ñổ vỡ của doanh nghiệp này là hậu quả của cơ chế quản 
lý và giám sát doanh nghiệp không chặt chẽ. ðiều ñáng lo ngại là số nợ hơn 1,3 
triệu tỷ ñồng của 127 tập ñoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vẫn treo lơ lửng 
khi quá trình tái cơ cấu khối doanh nghiệp này vẫn giậm chân tại chỗ. Do ñó, tái 
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cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là ñòi hỏi bức thiết trong giai ñoạn hiện nay ñể 
những con tàu kinh tế Việt Nam vững tay lái trong hành trình mới, chắc chắn về 
chiến lược, chặt chẽ và nghiêm khắc trong quản lý và kiểm soát.  
 6. Nới trần bội chi ngân sách và cảnh báo nợ công ñến ngưỡng an 
toàn 
 Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội ñồng ý nâng bội chi ngân 
sách năm 2014 lên mức 5,3% GDP và phát hành thêm 170.000 trái phiếu Chính 
phủ giai ñoạn 2014 - 2016. Chính phủ cho biết, tăng bội chi ngân sách một phần 
là ñể trả nợ, phần còn lại tập trung ñầu tư các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội thiết 
yếu, hoàn thành các dự án kinh tế ñang dở dang, ñầu tư nông nghiệp nông thôn, 
khắc phục tình trạng ñầu tư dàn trải kéo dài, xử lý nợ ñọng cơ bản, xử lý nợ xấu, 
tăng giải ngân vốn ODA… ñảm bảo tổng vốn ñầu tư xã hội bằng 30 – 31% GDP, 
ñồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho 
người lao ñộng, tăng năng lực sản xuất, thực hiện ñột phá trong xây dựng hạ 
tầng. 
 Chính phủ khẳng ñịnh nợ công 3 năm tới vẫn trong giới hạn an toàn, 
không quá 65% GDP mặc dù áp lực trả nợ rất lớn. Tuy nhiên, ngưỡng an toàn 
của nợ công không chỉ hạn hẹp về ý nghĩa ở con số với cách “cộng – trừ” không 
nhất quán giữa các tổ chức và các quốc gia. Sự an toàn chỉ có ñược khi tỷ lệ chi 
trả nợ không tăng mạnh qua các năm, không còn những khoản bảo lãnh cho các 
hợp ñồng kinh tế với mục tiêu lợi ích nhóm và tổng vốn vay nợ ñược sử dụng 
hiệu quả. 
 7. Năm khởi ñầu xử nhiều vụ án tham nhũng lớn 
 Vụ Công ty cho thuê tài chính  2 (ALC II) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribanks) có số lượng bị cáo lên ñến 11 người 
và số tiền sai phạm lên tới 531 tỷ ñồng. Vụ án khép lại với 2 án tử hình nhưng 
vẫn còn những dấu hỏi về sự dễ dãi trong quản lý tài chính của ñơn vị chủ quản 
khi mà trong 1 ngày ALC II vừa ký và giải ngân 4 hợp ñồng hàng trăm tỷ ñồng 
nhưng không hề có một sự kiểm tra, giám sát nào… 
 Vụ tham nhũng tại Vifon diễn ra từ trước khi doanh nghiệp này ñược cổ 
phần hóa và ñây cũng là lời “thúc giục” thực hiện nhanh công tác cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước ñể tăng cơ chế giám sát lẫn nhau trong nội bộ doanh 
nghiệp. 
 Vấn ñề tạo nên sự “nổi tiếng” của vụ Vinalines nằm ở cá nhân bị cáo 
Dương Trí Dũng, bắt ñầu từ con ñường chạy trốn lệnh truy nã của Dương Trí 
Dũng diễn ra như trong một bộ phim hình sự. Với sự giúp sức của những người 
anh em trong ngành công an, Dương Trí Dũng ñã sử dụng hầu hết các phương 
tiện giao thông ñể chạy trốn và qua mặt ñược cả cơ quan quản lý xuất nhập cảnh 
khi xuất cảnh sang Campuchia dễ dàng… 
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 8. ðộc quyền kinh doanh vàng miếng, mua nợ xấu và tái cơ cấu ngân 
hàng 
 Nhà nước tuyên bố ñộc quyền thị trường vàng miếng và quản lý chặt thị 
trường vàng trang sức theo Nghị ñịnh 24/2012/Nð-CP của Thủ tướng về quản lý 
hoạt ñộng kinh doanh vàng. 
 Trong quá trình thực hiện, Ngân hàng Nhà nước rất ít nhận ñược sự ñồng 
thuận từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng và phản biện tại các kỳ họp Quốc 
hội cùng các chuyên gia kinh tế. Và nếu như kết thúc năm 2013, Ngân hàng Nhà 
nước không nộp vào ngân sách trên 8 nghìn tỷ ñồng lợi tức có ñược do ñộc 
quyền vàng miếng; loại bỏ rủi ro thanh khoản khỏi hệ thống ngân hàng bởi tác 
nhân kinh doanh vàng và không ñể vàng gây bất ổn với quản lý tỷ giá  thì không 
ai ñong ño ñược trách nhiệm mà các cơ quan này phải hứng chịu ñến ñâu. ði 
kèm với một số kết quả ñược cho là thành công thì giới kinh doanh vàng bị lỗ 
nặng. 
 Một dấu ấn khác của Ngân hàng Nhà nước là xử lý nợ xấu với kết quả 
ñược ghi nhận ñến thời ñiểm 16/12/2013 là mua ñược 28.170 tỷ ñồng nợ xấu từ 
26 TCTD thông qua VAMC trong tổng số 105,9 nghìn tỷ ñồng nợ xấu ñược ñưa 
ra theo dõi ngoại bảng bằng các giải pháp nguồn dự phòng và cơ cấu lại nhóm. 
Nhưng sau khi VAMC mua nợ, sẽ xử lý tiếp như thế nào vẫn là câu hỏi còn bỏ 
ngỏ. 
 ðối với vấn ñề tái cơ cấu hệ thống, thành công của Ngân hàng Nhà nước 
là sắp xếp lại cơ cấu chủ sở hữu, loại bỏ nguy cơ mất thanh khoản của 9 ngân 
hàng thương mại và bắt ñầu triển khai sáp nhập thêm một số ngân hàng lớn lành 
mạnh với nhau. 
 9. Thiên tai gây thiệt hại hơn 27.000 tỷ ñồng 
 Năm 2013 chứng kiến thiên tai phức tạp và bất thường, ñã có tới 13 cơn 
bão  (chưa tính các áp thấp nhiệt ñới) hoạt ñộng trên biển ðông, ghi nhận là năm 
có nhiều cơn bão nhất trong vòng 50 năm qua. Thiên tai khốc liệt trong năm vừa 
qua ñã khiến 285 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 27 nghìn tỷ ñồng. 
Thiên tai ngày càng cực ñoan và bất thường ñược nhận ñịnh là do tác ñộng tiêu 
cực của biến ñổi khí hậu; là hậu quả của nạn phá rừng, khai thác tài nguyên kiểu 
tận diệt; ñặc biệt là “phong trào” làm thủy ñiện tràn lan, thiếu kiểm soát, thiếu 
phương án bảo ñảm an toàn hồ ñập. 
 Năm 2013 cũng ghi nhận Chính phủ, các cấp, ngành từ trung ương ñến 
ñịa phương ñã huy ñộng nguồn lực cao nhất cho công tác phòng chống thiên tai 
nên ñã giảm thiệt hại. 
 10. Xuất siêu và những vấn ñề ñặt ra 
 Năm 2013 Việt Nam tiếp tục xuất siêu 863 triệu USD, bằng 0,7% tổng kim 
ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong ñó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 13,1 
tỷ USD và khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài xuất siêu gần 14 tỷ USD. Như vậy, 
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xuất siêu năm nay hoàn toàn thuộc về khu vực ñầu tư nước ngoài. Tỷ trọng xuất 
khẩu của khu vực này có xu hướng tăng mạnh trong 3 năm qua: Năm 2011 ñạt 
57%, năm 2012 là 63% và 2013 ước 67%. Các doanh nghiệp nước ngoài ñã góp 
phần tạo công ăn việc làm cho khoảng 2,6 triệu lao ñộng (22% lao ñộng của 
doanh nghiệp). Tuy nhiên cũng ñặt ra vấn ñề về quản lý hoạt ñộng của khu vực 
này cần chặt chẽ ñể tránh thất thu thuế thông qua các hoạt ñộng chuyển giá, 
chuyển lợi nhuận về nước của các nhà ñầu tư nước ngoài. 
 Trong khi ñó khu vực kinh tế trong nước vẫn tiếp tục nhập siêu, ñặc biệt là 
từ thị trường Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt 
Nam với kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này năm 2013 ước tính ñạt 36,8 tỷ 
USD, tăng 26,7% (tương ñương 7,8 tỷ USD), ñưa mức nhập siêu của Việt Nam 
với thị trường Trung Quốc trong năm 2013 lên mức  23,7 tỷ USD. Tỷ trọng xuất 
khẩu nhóm nông sản giảm trong khi nhóm hàng gia công lắp ráp tăng nhưng tỷ 
trọng xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước vẫn tiếp tục giảm cũng cho thấy 
hiệu quả của hoạt ñộng xuất khẩu năm 2013 không cao. 
                                   (Báo Thời báo Kinh tế Việt Nam số 1+2 – Ngày 1-2/1/2014)  

    
10 SỰ KIỆN VĂN HÓA NĂM 2013 

 

 1. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương  5 khóa VIII về “Xây 
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, ñậm ñà bản sắc dân tộc” 
ñược Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội ñồng Lý luận, phê bình văn học - nghệ 
thuật Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hội văn học - nghệ thuật 
chuyên ngành, trường ñại học, viện nghiên cứu tổ chức với nhiều hội nghị, hội 
thảo trong cả nước. 
 Nhìn lại quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, các nhà quản lý, 
nghiên cứu trên các lĩnh vực ñều khẳng ñịnh: Nghị quyết ñã thể hiện tầm nhìn 
chiến lược và tư duy cách mạng của Ðảng ta trong thời kỳ ñổi mới với việc ñánh 
giá cao vai trò, sứ mệnh cao cả của văn hóa, vừa là nền tảng tinh thần của xã 
hội, vừa là mục tiêu, ñộng lực thúc ñẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và các mặt 
của ñất nước. Ðây cũng là dịp nhìn lại các mặt ñã làm ñược và chưa làm ñược 
ñể ñiều chỉnh chính sách phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật cho phù hợp 
thực tiễn. 
 2. Các hoạt ñộng kỷ niệm 70 năm tác phẩm Nhật ký trong tù ñược tổ chức 
trong cả nước. Ðây là tác phẩm gồm 133 bài thơ viết bằng chữ Hán, theo thể tứ 
tuyệt (bốn câu) ñược Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian hoạt ñộng 
cách mạng và bị chính quyền phản ñộng Quốc dân ñảng Trung Quốc giam giữ 
năm 1942 - 1943. Nhật ký trong tù là tài sản vô giá trong di sản văn hóa của dân 
tộc Việt Nam, thể hiện khát vọng tự do, tinh thần và ý chí kiên cường của người 
chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh. Tác phẩm không chỉ ñược phổ biến trong nước 
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mà còn ñược ñánh giá cao và giới thiệu bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới. 70 
năm ñã trôi qua, nhưng những giá trị của Nhật ký trong tù vẫn bền vững và ngày 
càng tỏa sáng, ñòi hỏi những nỗ lực nghiên cứu mới ñể làm nổi bật hơn nữa tầm 
vóc của một tác phẩm hàng ñầu trong thơ ca Việt Nam thời kỳ hiện ñại. 
 3. Hội nghị tuyên dương Gia ñình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần 
thứ hai - năm 2013 ñược Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội vào 
trung tuần tháng 12 với sự tham gia của 225 ñại biểu ñại diện cho các gia ñình 
văn hóa tiêu biểu và 58 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
phòng, chống bạo lực gia ñình trong cả nước. Ðây là sự kiện nổi bật của Năm 
gia ñình Việt Nam 2013 có chủ ñề “Kết nối yêu thương” nhằm tôn vinh những 
thành quả ñã ñạt ñược của phong trào xây dựng ñời sống văn hóa cơ sở; giao 
lưu, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa 
gia ñình, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng ñồng dân cư, ñóng góp vào sự 
phát triển của ñất nước và qua ñó tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả phong 
trào. 
 4. Ðàn ca tài tử Nam Bộ ñược công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của 
nhân loại tại phiên họp Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật 
thể lần thứ tám của UNESCO ngày 5/12. Là loại hình nghệ thuật dân gian ñặc 
trưng của vùng ñất phương Nam, ñàn ca tài tử Nam Bộ ñã có bề dày hơn 100 
năm hình thành, ñáp ứng ñược các tiêu chí của UNESCO bởi ñược trao truyền 
từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giáo dục chính thức và không chính 
thức tại khắp 21 tỉnh phía Nam, ñồng thời liên tục ñược tái tạo thông qua trao ñổi 
văn hóa, thể hiện sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc. Di sản Ðàn 
ca tài tử ñã ñược Viện Âm nhạc Việt Nam kiểm kê từ năm 2010 với sự tham gia 
và ñóng góp của cộng ñồng; năm 2012 ñược ñưa vào Danh mục di sản văn hóa 
phi vật thể quốc gia. 
 5. Nghị quyết vinh danh Ðại thi hào Nguyễn Du của Việt Nam và các danh 
nhân văn hóa khác của thế giới có tầm ảnh hưởng thế giới và khu vực ñã ñược 
biểu quyết tại kỳ họp Ðại hội ñồng lần thứ 37 của UNESCO ngày 25/10. Ðây là 
một vinh dự lớn bởi theo nghị quyết này, nhiều hoạt ñộng vinh danh Ðại thi hào 
của Việt Nam sẽ ñược tổ chức ở các nước trong hai năm 2014 và 2015 nhân dịp 
kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông. Bên cạnh tác phẩm Truyện Kiều ñã ñược 
dịch ra 20 ngôn ngữ trên thế giới, Nguyễn Du còn sáng tác nhiều tác phẩm văn 
thơ xuất sắc có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao như: Thanh Hiên tiền hậu tập, 
Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục,... cho thấy sức lao ñộng nghệ thuật bền 
bỉ, sáng tạo cùng tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc của ông. 
 6. Quần thể chùa Khmer Nam Bộ ñược khánh thành tại Thủ ñô Hà Nội. 
Quần thể chùa nằm trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ðồng 
Mô, Sơn Tây (Hà Nội) và ñược xây dựng dựa theo nguyên mẫu ngôi chùa 
K'Leang ở tỉnh Sóc Trăng trên diện tích khoảng 0,8 ha. Công trình ñược các 
nghệ nhân Khmer xây dựng trong ba năm qua, bao gồm: Chính ñiện, am thờ, 
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tháp góc, nhà thiêu, vườn tháp, nhà ghe ngo, nhà thuyền, sa la, cột cờ và ao sen, 
liên thông với nhau qua một hệ thống hành lang lát ñá với thiết kế và trang trí 
mang ñậm bản sắc văn hóa và tín ngưỡng dân tộc Khmer. Ngôi chùa khánh 
thành và ñón khách ñúng vào dịp tổ chức Tuần lễ “Ðại ñoàn kết các dân tộc - Di 
sản văn hóa Việt Nam năm 2013” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt 
Nam với sự tham gia của 17 cộng ñồng dân tộc gồm 400 người ñến từ 13 tỉnh, 
thành phố trong cả nước. 
 7. Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 
2013 do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức, với sự bảo trợ của 
Liên ñoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) ñầu tháng 12 tại Văn Miếu - 
Quốc Tử Giám, Hà Nội. Sau bốn tháng phát ñộng, Ban tổ chức nhận ñược 
15.360 tác phẩm của gần 1.430 tác giả từ 51 quốc gia, vùng lãnh thổ gửi dự thi. 
Có 48 tác phẩm ảnh xuất sắc ở các nội dung ñã ñược trao giải thưởng, trong ñó 
có 24 tác phẩm là của các nghệ sĩ Việt Nam với tác phẩm ñoạt Huy chương vàng 
FIAP Em bé Cơ-tu của Ðặng Văn Nở và hai tác phẩm ñoạt Huy chương vàng 
VAPA: Ðồng Kỵ lễ hội quê tôi của Nguyễn Á và Bắt cá dưới mưa của Ngô Thanh 
Bình. Ban tổ chức ñã chọn 250 tác phẩm ñể trưng bày triển lãm tại Hà Nội và các 
ñịa phương trong cả nước. Cuộc thi và triển lãm này không những mang ý nghĩa 
giao lưu, nghệ thuật mà còn góp phần quảng bá hình ảnh ñất nước, con người, 
nền văn hóa Việt Nam ñến với bạn bè quốc tế. 
 8. Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013 ñược tổ chức tại 
thành phố Hội An với việc ñăng quang ngôi Hoa hậu của người ñẹp dân tộc Kinh 
ñến từ Thanh Hóa Nguyễn Thị Ngọc Anh. Sự kiện này ñã thu hút hơn một nghìn 
thí sinh của các dân tộc trong cả nước ñăng ký dự thi với ba vòng tuyển chọn, 
góp phần tăng cường tình ñoàn kết cộng ñồng, tôn vinh vẻ ñẹp và khẳng ñịnh vai 
trò quan trọng của phụ nữ trong xã hội. Ðây là một trong những ñiểm nhấn của 
chương trình Festival Di sản Quảng Nam 2013 diễn ra từ ngày 21 ñến 26/6 với 
nhiều hoạt ñộng tại Thành phố Hội An, khu di tích Mỹ Sơn và nhiều ñịa phương 
khác trong tỉnh như: Triển lãm “Không gian di sản văn hóa ASEAN”, Hội thi hợp 
xướng quốc tế lần thứ ba tại Việt Nam, Liên hoan nghệ thuật quần chúng các 
dân tộc Việt Nam tại Thành phố Tam Kỳ, Ngày hội văn hóa Chăm tại Mỹ Sơn, 
chương trình tái hiện ñêm phố cổ Hội An ñầu thế kỷ 20. 
 9. NSND Ðặng Thái Sơn biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 
trong chương trình Ðặng Thái Sơn trong âm thanh mới thế kỷ 20. Trong chương 
trình này, lần ñầu, nghệ sĩ pi-a-nô tài năng của thế giới ñã trình bày các bản nhạc 
của hai nhà soạn nhạc tài danh của Pháp ñầu thế kỷ 20 và tác phẩm âm nhạc 
dành cho pi-a-nô của hai nhạc sĩ Việt Nam là Ðỗ Hồng Quân với bản Người ñi 
ñâu và Ðặng Hữu Phúc với bản Chùm hoa Việt Nam. Ðây là hai tác phẩm ñáp 
ứng ñược chất lượng kỹ thuật sáng tác hiện ñại và mang bản sắc riêng ñộc ñáo 
của Việt Nam qua chất liệu dân ca dân gian và quan họ. Cũng trong chương trình 
này, lần ñầu, NSND Ðặng Thái Sơn ñã song tấu cùng nghệ sĩ trẻ Lưu Hồng 
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Quang với mong muốn giới thiệu một thế hệ nghệ sĩ pi-a-nô trẻ tài năng của Việt 
Nam. 
 10. Triển lãm 10 năm ñiêu khắc Việt Nam 2003 - 2013 do Cục Mỹ thuật, 
Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Mỹ thuật Việt 
Nam và Bảo tàng Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm tổng kết và giới thiệu sự sáng 
tạo, phát triển của nghệ thuật ñiêu khắc nước nhà trong mười năm qua. Có 286 
tác phẩm của 230 tác giả cả nước trưng bày, trong ñó có 21 tác phẩm ñược trao 
giải thưởng. Triển lãm ñánh dấu sự trưởng thành của một ñội ngũ sáng tác trẻ 
với những tư duy sáng tạo mới kết hợp giữa truyền thống và hiện ñại, giữa bản 
sắc dân tộc và xu hướng toàn cầu hóa biểu hiện sinh ñộng qua những ñề tài 
mang hơi thở cuộc sống hiện ñại. 
                                                            (www.nhandan.com.vn – Ngày 31/12/2013) 

������ 
10 SỰ KIỆN GIÁO DỤC NỔI BẬT TRONG NĂM 2013 

 

 ðây là những vấn ñề thời sự giáo dục năm qua có ảnh hưởng lớn tới ñời 
sống, tư tưởng của ngành giáo dục và xã hội ñược dư luận ñặc biệt quan tâm. 
 10 sự kiện của ngành giáo dục trong năm 2013 ñược báo ñiện tử Giáo dục 
Việt Nam bình chọn theo tiêu chí là những vấn ñề giáo dục thu hút nhiều ñộc giả 
quan tâm nhất, có ảnh hưởng nhất ñịnh tới dư luận và toàn thể học sinh, phụ 
huynh và những người làm giáo dục. 
 1. Thông qua ð� án ñ�i m�i căn b�n, toàn di�n giáo d	c và ñào t
o 
 Sự kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 8 ñã nhất trí thông qua ðề án ñổi mới 
căn bản và toàn diện nền giáo dục và ñào tạo có ý nghĩa lớn, và cũng là sự kiện 
trọng ñại trong năm của ngành giáo dục. ðây ñược coi là tiền ñề ñể ñưa sự 
nghiệp giáo dục nước nhà sang một tầm cao mới, ñáp ứng yêu cầu CNH - HðH 
ñất nước, hội nhập quốc tế. 
 Về nhận thức, Trung ương cho rằng, ñổi mới căn bản giáo dục và ñào tạo 
là ñổi mới những vấn ñề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan ñiểm, tư tưởng chỉ ñạo 
ñến mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục - ñào tạo cùng các cơ chế, chính 
sách, ñiều kiện bảo ñảm việc thực hiện; ñổi mới từ sự lãnh ñạo của ðảng, quản 
lý của Nhà nước ñến ñổi mới các cơ sở giáo dục - ñào tạo và sự tham gia của 
gia ñình, cộng ñồng xã hội và bản thân người học; ñổi mới ở tất cả các bậc học, 
ngành học, ở cả Trung ương và ñịa phương… 
 Với ñịnh hướng xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, 
học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng 
xã hội học tập; bảo ñảm các ñiều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện ñại 
hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và ñào tạo; 
giữ vững ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn ñấu ñến năm 
2030, nền giáo dục Việt Nam ñạt trình ñộ tiên tiến trong khu vực. 
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 2. T�ng k�t 20 năm phát tri�n mô hình các tr�ng ñ
i h�c, cao ñ�ng 
ngoài công l�p 
 Tính tới năm 2013 hệ thống các trường ñại học, cao ñẳng ngoài công lập 
(ðH, Cð NCL) ñã có quá trình hơn 20 năm phát triển, trong hơn 20 năm ñó có 
nhiều thay ñổi tích cực giúp các trường xác lập ñược vị thế của mình, ñặc biệt là 
các trường ra ñời lâu. Tuy nhiên, do một số thách thức, yếu tố khách quan và 
chủ quan thì một số cơ chế chính sách chưa ñược thực hiện triệt ñể khiến nhiều 
trường vẫn lâm vào tình cảnh khan hiếm người học, xã hội ñịnh kiến… 
 Phải khẳng ñịnh mô hình các trường ðH, Cð NCL là một thành phần mới  
trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Hệ thống các trường tuy chưa phát 
triển như mong muốn của ðảng và Nhà nước, nhưng ñã có nỗ lực vượt khó 
khăn, tìm tòi cách ñi, cách hoạt ñộng, gánh vác một phần tải trọng giáo dục ñại 
học của cả nước. 
 Các trường ðH, Cð NCL hoạt ñộng chủ yếu từ nguồn vốn ngoài ngân sách 
nhà nước, thu hút các nguồn lực xã hội ñể làm giáo dục, tuân thủ pháp luật hiện 
hành, phù hợp với ñiều lệ trường ñại học Việt Nam. 
 ðánh giá về 20 năm phát triển, GS. Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội 
các trường ðH, Cð NCL Việt Nam cho biết, giáo dục ñại học của chúng ta chưa 
hoàn thành ñược sứ mạng cao cả là ñào tạo ra lực lượng lao ñộng cấp cao, có 
chất lượng, xây dựng ñược sứ mạng trí tuệ của ñất nước, góp phần trực tiếp xây 
dựng quốc gia, làm cho ñất nước phát triển nhanh chóng và bền vững - giáo dục 
ñại học chưa làm ñược ñiều này. 
 Nếu ngân sách nhà nước không ñáp ứng ñủ cho giáo dục thì phải có khâu 
ñột phá và không có cách nào khác là thực hiện tốt xã hội hóa, ñây là một chủ 
trương tốt nhưng còn nhiều vướng mắc, còn nhiều ñịnh kiến, trong ñó trường ðH 
NCL là những sản phẩm của xã hội hóa. 
 3. Bộ Giáo dục và ðào tạo lần ñầu tiên công bố phổ ñiểm thi 
 Nhiều lãnh ñạo các trường ñại học, cao ñẳng ngoài công lập ñã lên tiếng 
khẳng ñịnh, chính phổ ñiểm bị giấu những năm qua ñã khiến các trường trở nên 
khan hiếm nguồn tuyển, xã hội không biết Bộ Giáo dục và ðào tạo (GD&ðT) xác 
ñịnh ñiểm sàn như thế nào. 
 Trước nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục cho rằng, Bộ GD&ðT cần 
phải công bố phổ ñiểm ñể thấy ñược chính sách tuyển sinh có công bằng hay 
không? Trả lời báo chí ngay sau khi công bố ñiểm sàn ñại học, cao ñẳng năm 
2013, Thứ trưởng Bộ GD&ðT Bùi Văn Ga nói, năm 2013 Bộ sẽ công bố công 
khai phổ ñiểm ñể cho xã hội cùng kiểm tra, tính toán, giám sát chất lượng của thí 
sinh, với phổ ñiểm ấy thì bất cứ ai cũng có thể biết ñược ñiểm sàn là bao nhiêu. 
 Thực tế, từ năm 2013 Bộ GD&ðT ñã chính thức công bố phổ ñiểm thi. Tuy 
nhiên, theo nhận ñịnh của một chuyên gia trong lĩnh vực này thì việc Bộ có công 
bố phổ ñiểm nhưng cũng chưa yên tâm. Vì, từ năm nay trở về sau có thể sử 
dụng cách xác ñịnh ñiểm sàn này (tổng ñiểm bình quân của thí sinh) ñể tính ñiểm 
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sàn thì ñó là suy nghĩ chủ quan. Việc xác ñịnh ñiểm sàn nhưng Bộ GD&ðT vẫn 
kiểm soát cả chỉ tiêu, do ñó việc ñịnh ñược ñiểm sàn chỉ là ñiều kiện cần chứ 
không phải là ñiều kiện ñủ ñể ñược vào ñại học. 
 4. Quay cóp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT lại diễn ra 
 Sau “sự kiện” tiêu cực trong thi cử tại Trường THPT dân lập ðồi Ngô, Bắc 
Giang năm 2012 dư luận lại phần nào tỏ ra lo lắng ở năm thi tốt nghiệp THPT 
tiếp theo. Mặc dù vụ việc tại ðồi Ngô ñã ñược xử lí trách nhiệm từng cá nhân 
thầy cô giáo, thậm chí buộc thôi việc lãnh ñạo trường khi ñể xảy ra vi phạm quy 
chế thi. Nhưng việc xử lí ñó chưa ñủ ñể làm gương.  
 Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 ở Hội ñồng thi Trường THPT Quang 
Trung, quận Hà ðông, Hà Nội lại xuất hiện những clip vi phạm quy chế tương tự 
như ðồi Ngô năm trước.  
 Mức ñộ phản ánh trong clip này ñược cả lãnh ñạo Bộ GD&ðT, Sở GD&ðT 
TP. Hà Nội chung nhận ñịnh là tuy không nghiêm trọng như vụ việc ðồi Ngô (Bắc 
Giang), tức là không có hiện tượng giải bài và ném bài giải tập thể, nhưng cũng 
cho thấy cả giám thị, thí sinh ñều có hành vi vi phạm quy chế. 
 Ngay sau ñó, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám ñốc Sở GD&ðT Hà Nội 
cho hay: “ñó là sự cố rất ñáng tiếc, Sở ñã làm nghiêm túc. Cá nhân tôi cũng ñi 
kiểm tra ở nhiều Hội ñồng thi khác, chúng tôi không có “trống dong cờ mở” về ñột 
xuất. Theo tường trình của giám thị, phần lớn thời gian các em trong phòng thi ñã 
làm xong và ngồi chờ. Nhưng vào phút cuối thì các em mất trật tự, có 1 - 2 em 
trao ñổi và gây hình ảnh phản cảm. Khi xem chúng ta ñều không hài lòng về 
những giám thị này”.  
 Năm 2013, Bộ GD&ðT bổ sung vào quy chế thi tốt nghiệp, cho phép thí 
sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi, không có chức năng 
phát trực tiếp vào phòng thi. ðây ñược xem là một kênh giám sát ñể kỳ thi 
nghiêm túc hơn. 
 5. Quy ñịnh cộng ñiểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
 Trong khoảng ñầu tháng 7/2013, Bộ GD&ðT ñã ban hành Thông tư 24 sửa 
ñổi, bổ sung ñối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ 
chính quy. Theo ñó, cụ thể hóa Pháp lệnh người công và Nghị ñịnh số 31 của 
Chính phủ ñã có hiệu lực từ tháng 4/2013, bổ sung một số ñối tượng ñược ưu 
tiên.  
 Sẽ bổ sung ñối tượng 03 sẽ ñược cộng 2 ñiểm ñối với Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng, người hoạt ñộng cách mạng trước ngày 1/1/1945, người hoạt ñộng 
cách mạng từ ngày 1/1/1945 ñến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, người 
hoạt ñộng kháng chiến bị nhiễm chất ñộc hóa học, người hoạt ñộng cách mạng, 
hoạt ñộng kháng chiến bị ñịch bắt tù, ñày, người hoạt ñộng kháng chiến giải 
phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp ñỡ 
cách mạng… 
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 Thông tin này ngay lập tức ñã dấy lên phản ứng của dư luận vì cho rằng, 
quy ñịnh như vậy là cứng nhắc, không thực tế. GS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi ñồng 
của Quốc hội cho rằng, khi ñã ra một văn bản quy phạm pháp luật thì phải chú ý 
tới tính thực tế, tính khả thi và phải chú ý xem văn bản ñó ñã bao quát ñược 
những trường hợp phổ biến hay chưa? 
 GS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt 
Nam cũng nhận ñịnh, các bà mẹ nhiều tuổi nếu muốn ñi học cứ tạo mọi ñiều kiện 
cho ñi học, còn việc cộng ñiểm sẽ là rất buồn cười. “Tôi nghĩ những Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng ñâu có cần bằng cấp, họ ñã già rồi, họ chỉ cần chế ñộ ưu ñãi ñặc 
biệt. ðiều ñó vừa ñể thể hiện lòng tôn kính của chúng ta với họ, vừa tạo ñiều kiện 
ñể họ có thể tham gia học suốt ñời”. 
 Sau nhiều phản ứng của dư luận thì ñến ngày 17/7/2013, Bộ GD&ðT ñã 
chính thức bỏ quy ñịnh cộng ñiểm vào ñại học cho Mẹ Việt Nam anh hùng và 
thay vào ñó bằng một Thông tư khác có số 28. 
 6. Kẻ lười biếng luận bàn về giáo dục 
 Clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” của một học sinh có nick name là 
“Châu chấu” hay còn gọi là “Kẻ lười biếng” ñược cư dân mạng lan truyền với tốc 
ñộ chóng mặt. “Châu chấu” là học sinh lớp 12 của một trường THPT tại Hà Nội. 
Trong clip dài hơn 1 giờ ñồng hồ, “Châu chấu” tự giới thiệu hiện ñang là học sinh 
lớp 12 ñã thẳng thắn phân tích, bóc trần rất nhiều vấn ñề ñang ñược xã hội bàn 
luận, cho là “nhức nhối” của nền giáo dục Việt Nam hiện nay như: Thừa kiến 
thức, bệnh thành tích, không chú trọng dạy ñạo ñức, cách dạy lạc hậu… 
 Các lập luận của “Châu chấu” ñược người xem tán ñồng ở mức ñộ cao 
nhờ lập luận chặt chẽ, không né tránh chuyện “nhạy cảm”, và cách thuyết trình 
rất cuốn hút. 
 Nhiều nhà giáo dục ñã lên tiếng ủng hộ suy nghĩ của bạn trẻ này, và cho 
rằng ñó là sự dũng cảm dám nói lên suy nghĩ, trao ñổi thẳng thắn, cởi mở những 
ñiều tự ñáy lòng của em. Clip “Kẻ lười biếng” ñã làm nên một cuộc tranh luận về 
giáo dục trong năm ở thời ñiểm ñó. 
 7. Ông bố sống ở ống cống nuôi các con ăn học 
 Câu chuyện cảm ñộng về người cha sống ở ống cống lấy tiền nuôi các con 
ăn học ñã ñược lan tỏa mạnh mẽ trong năm 2013. Chú Nguyễn Hữu ðịnh, bố 
của thủ khoa ðại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến và tân sinh viên ðại học Bách 
khoa Hà Nội Nguyễn Hữu Tiền ñã phải lang thang, vất vưởng sống ở vỉa hè hơn 
10 năm qua ñể dành dụm tiền gửi về nuôi con ăn học. 
 Trong quãng thời gian hơn 10 năm ñó có bao kỉ niệm, bao sóng gió mà 
chú ñã trải qua. Mỗi lần gặp khó khăn người cha này lại nghĩ về con ñể vượt qua. 
Kì thi tuyển sinh ñại học, cao ñẳng năm 2013 vừa qua ñã ñánh dấu mốc quan 
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trọng trong cuộc ñời của chú ðịnh cũng như toàn gia ñình, dòng họ khi nghe tin 
các con ñỗ ñạt với ñiểm số rất cao.  
 Niềm vui của các con cũng là tự hào của người cha, chú ðịnh cho biết các 
con ñỗ vào ñại học ñó mới chỉ là bước ñầu, còn nhiều gian truân vất vả phía 
trước, ñặc biệt là tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Với câu chuyện nhân văn 
này ở thời ñiểm ñó ñã có không ít nhà hảo tâm tự nguyện giúp ñỡ gia ñình chú 
ðịnh về vật chất và tinh thần ñể vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hiện nay cả 
gia ñình chú ðịnh ñang sinh sống và làm việc tại một căn nhà cho thuê, gia ñình 
ở tầng một sinh sống kiêm làm bảo vệ căn nhà trên ñường Nguyễn Chí Thanh 
(Hà Nội). 
 8. Nhiều chính sách cho giáo viên vùng cao 
 Tại nghị quyết ñổi mới về giáo dục vừa ñược Trung ương thông qua có 
xác ñịnh: “Lương của nhà giáo ñược ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang 
bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công 
việc, theo vùng”. ðây ñược coi là tiền ñề ñể thực hiện hàng loạt các chính sách 
cho giáo viên trong thời gian tới. 
 Cũng trong năm 2013, nhiều chính sách ñối với nhà giáo ñã ñược ban 
hành. Cụ thể, một chính sách ñược Bộ GD&ðT triển khai trong năm nay là việc 
bổ sung chính sách ñối với nhà giáo ñang công tác tại vùng ñặc biệt khó khăn. 
Theo ñó, nếu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ñến công tác ở vùng có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn có gia ñình chuyển ñi theo ñược trợ cấp chuyển 
vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ (thay cho mức trợ cấp là 
6,5 triệu ñồng như quy ñịnh hiện hành). 
 Bên cạnh ñó, Nghị ñịnh 19/2013/Nð-CP sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Nghị ñịnh 61/2006/Nð-CP về chính sách ñối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo 
dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt 
khó khăn, ñây là nguồn ñộng viên to lớn, giúp họ thêm gắn bó với công việc. 
 Cũng kể từ ngày 15/10/2013, theo Quyết ñịnh số 52/2013/Qð-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, những nhà giáo ñã nghỉ hưu chưa ñược hưởng chế ñộ phụ 
cấp thâm niên trong lương hưu sẽ ñược hưởng trợ cấp một lần. 
 9. ðội tuyển Olympic Toán học bội thu Huy chương vàng quốc tế 
 Trong năm 2013 ñánh dấu mốc ñặc biệt quan trọng ñối với ñội tuyển 
Olympic Toán quốc gia khi cả 6 học sinh dự thi Olympic Toán học quốc tế ñều 
ñoạt giải cao, gồm 3 Huy chương vàng và 3 Huy chương bạc. 
 Chủ nhân của 3 Huy chương Vàng là em Võ Anh ðức, học sinh lớp 12, 
Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Em Phạm Tuấn 
Huy, học sinh lớp 11, Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu, ðại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và em Phạm Tuấn Huy, học sinh lớp 11, Trường 
Trung học Phổ thông Năng khiếu, ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Olympic Toán học quốc tế năm 2013 diễn ra từ ngày 17 ñến ngày 27/7/2013 tại 
Côlômbia. 
 Thứ trưởng Bộ GD&ðT Nguyễn Thị Nghĩa bày tỏ, ñây là năm ñánh dấu 
việc bội thu Huy chương Olympic với 23 Huy chương các loại (6 Huy chương 
vàng, 9 Huy chương bạc và 8 Huy chương ñồng), ñặc biệt ñội Toán học từ trước 
tới nay luôn có truyền thống về bảng thành tích cao. 
 10. Bất ngờ kết quả PISA của học sinh Việt Nam 
 Chương trình ñánh giá học sinh quốc tế PISA 2012 ñã công bố kết quả 
khảo sát, theo ñó, học sinh Việt Nam xếp thứ 17 về Toán trên tổng số 65 nước 
tham gia, ngoài ra còn ở các kĩ năng khác như ñọc hiểu, khoa học (Việt Nam xếp 
thứ 8 về Khoa học (528 ñiểm), thứ 17 về Toán (511 ñiểm) và thứ 19 về ðọc hiểu 
(508 ñiểm) học sinh Việt Nam cũng hơn nhiều nước phát triển. ðiều này khiến 
ngay cả lãnh ñạo Bộ GD&ðT cũng bất ngờ. 
 Bất ngờ vì theo quan niệm của PISA với một ñất nước có thu nhập ñầu 
người thấp, có nền kinh tế thấp thì kết quả giáo dục sẽ tỉ lệ thuận. Tuy nhiên, 
ñiều ngược lại lại xảy ra với Việt Nam.  
 Lí giải về việc này, GS. TSKH. Lâm Quang Thiệp, một chuyên gia cao cấp 
trong việc ñánh giá chất lượng giáo dục cho biết, nền kinh tế cao, phát triển thì 
trình ñộ học sinh sẽ cao, nhưng có những trường hợp nằm ngoài như ñặc ñiểm 
về xã hội, về văn hóa ñể học sinh vượt lên trên khó khăn kinh tế ñể ñạt thứ hạng 
cao. Ở Việt Nam thì tỉ lệ học sinh vượt khó cao nên nâng ñiểm trung bình xếp 
hạng lên phù hợp với trình ñộ kinh tế của mình. 
 Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết về lí do tham gia PISA: “Chúng ta 
ñang trong quá trình hội nhập nên cần biết mình ñang ở ñâu, biết ñược học sinh 
mình có thể hội nhập hay không trong ñiều kiện thế giới phẳng, giao lưu về lao 
ñộng và công nghệ? Nếu mình không ñáp ứng ñược nghĩa là không hội nhập 
ñược. PISA góp phần trả lời cho học sinh chúng ta ñang ở mức nào, yếu ở ñâu, 
cần bổ sung gì?”. 
                                                                                              Xuân Trung  
                                                                         (giaoduc.net.vn - Ngày 25/12/2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nỗ lực giành thắng lợi mới                                                                    

6Created by Thanh An  - 41 -Thanh An Page 41

 3/31/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 1/2014 41 

7 nhiệm vụ ngành Y tế hoàn thành năm 2013 
 

Bên cạnh những vụ việc ñáng tiếc xảy ra trong năm 2013, Bộ Y tế cũng ñã 
hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng, góp phần chăm lo sức khỏe cho người 
dân trên khắp các vùng miền cả nước. 

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế ñã tổ chức buổi gặp mặt với các nhà báo, 
phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền 
hình… trong cả nước. Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 
ñã chia sẻ những thành tựu mà ngành Y tế ñã ñạt ñược. 

Trong năm 2013, dưới sự chỉ ñạo, giám sát của Quốc hội, Chính phủ, toàn 
ngành Y tế ñã nỗ lực triển khai các hoạt ñộng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân. Nhìn chung, ngành Y tế phấn ñấu hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng 
tâm của y tế năm 2013 ñã ñạt ñúng tiến ñộ. 

M�t là, xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Y tế ñã 
tham mưu và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản 
pháp quy, ñề án trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phê duyệt ðề án 
bệnh viện vệ tinh với 15 dự án bệnh viện vệ tinh của 14 bệnh viện hạt nhân thuộc 
Bộ Y tế và thành phố Hồ Chí Minh.  

Hai là, cung ứng dịch vụ y tế. ðảm bảo ñủ thuốc phục vụ công tác ñiều trị 
triển khai các biện pháp hữu hiệu ñể bình ổn giá thuốc, quản lý nhập khẩu, lưu 
thông cung ứng thuốc chữa bệnh. Tình trạng quá tải nhiều bệnh viện ñã ñược cải 
thiện bước ñầu ñưa vào hoạt ñộng thêm nhiều cơ sở y tế với 1350 giường bệnh 
mới; 35,7% bệnh viện trực thuộc Bộ, 24% bệnh viện tỉnh mua thêm ghế chờ 
khám bệnh; 14% thực hiện phát số tự ñộng; 64,3% công khai giá dịch vụ y tế. 

Ba là, ñào tạo phát triển nhân lực và khoa học công nghệ. Công tác ñào 
tạo và phát triển tiếp tục chú trọng và tăng cường. Tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 
2013 từ 5 - 10% tùy theo cơ sở và chuyên ngành so với năm 2012. Dự án bác sỹ 
trẻ tình nguyện về công tác tại vùng núi, vùng khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo 
ñã ñược Bộ Y tế phê duyệt… 

B�n là, trang thiết bị y tế. ðảm bảo cung ứng ñủ thuốc có chất lượng và 
giá cả tương ñối ổn ñịnh cho nhân dân. Tại nhiều ñịa phương giá trị thuốc trúng 
thầu ñã giảm ñược 20 - 30%, thậm chí có ñịa phương giảm 40 - 50% so với giá 
kế hoạch của gói thầu. 

Năm là, tài chính y tế. ðổi mới phương thức thanh toán giá dịch vụ bệnh 
viện thông qua thí ñiểm thu trọn gói theo trường hợp bệnh, theo ñịnh suất ñể 
nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Hiện nay, chỉ còn duy nhất thành phố Hồ 
Chí Minh chưa triển khai phương thức này. 

Sáu là, thông tin y tế. Một số hoạt ñộng chuyên môn ñã ñược thực hiện: 
Biên soạn và hoàn thiện cuốn niên giám thống kê y tế, xây dựng thông tư ban 
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hành danh mục chỉ số thống kê cơ bản ngành y tế, cập nhật quản lý dữ liệu quản 
lý khám chữa bệnh, dữ liệu bảo hiểm, quản lý dược… 

B�y là, công tác quản lý nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát theo dõi thực hiện các chính sách y tế tại các ñịa phương. 100% các tỉnh, 
thành phố ñã thành lập chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm và chi cục dân số - kế 
hoạch hóa gia ñình trực thuộc sở y tế. 

Bên cạnh, những thành tựu ñạt ñược Bộ trưởng Tiến cũng nhận một phần 
trách nhiệm vì một số sự việc xảy ra tại ngành mình như: “Ăn bớt” thuốc tiêm 
chủng của trẻ em tại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, hộ lý ñánh rơi trẻ sơ sinh 
tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, 3 trẻ sơ sinh tại Quảng Trị chết sau khi tiêm vắc 
xin viêm gan B, “nhân bản” xét nghiệm tại Bệnh viện Hoài ðức… Bộ Y tế ñã triển 
khai nhiều biện pháp chuyên môn và quản lý ñể tìm hiểu nguyên nhân và xử lý 
kịp thời, khắc phục hậu quả, xác ñịnh rõ trách nhiệm của các ñơn vị, các cá nhân 
có liên quan. 

Ngoài ra, ñầu tư cho y tế dự phòng còn hạn chế, hầu hết các ñịa phương 
chưa phân bổ ñủ mức tối thiểu 30% cho y tế dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Y 
tế và Bộ Tài chính. Tình trạng quá tải bệnh viện Trung ương và bệnh viện các 
thành phố lớn vẫn còn cao, ñặc biệt là các chuyên khoa tim mạch, ung bướu, 
chấn thương, sản nhi… ñòi hỏi có ñầu tư lớn từ phía Chính phủ 

ðể triển khai các nhiệm vụ, ñịnh hướng kế hoạch phát triển năm 2014, Bộ 
trưởng nhấn mạnh, cần củng cố nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, 
chủ ñộng phòng chống dịch bệnh, không ñể các dịch bệnh lớn xẩy ra. Tiếp tục 
thực hiện ñồng bộ các biện pháp ñể giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng 
dịch vụ y tế, quản lý chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc chữa bệnh, tăng 
cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai các 
hoạt ñộng khác nhằm thực hiện các nhiệm vụ ñược giao và các chỉ tiêu y tế ñến 
năm 2015. 

 
                                                                               Thu Hạnh 
                                                   (kinhtevadubao.com.vn - Ngày 27/12/2013)  
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10 THÀNH TỰU NỔI BẬT  
CỦA QUỐC PHÒNG VIỆT NAM NĂM 2013  

 

Cùng với việc mua sắm và tiếp nhận thêm nhiều thiết bị quân sự, vũ khí 
hiện ñại của nước ngoài, trong năm 2013, ngành nghiên cứu khoa học và công 
nghiệp quốc phòng Việt Nam ñã có bước tiến ñáng kể trong nhiệm vụ hiện ñại 
hóa lực lượng vũ trang, tiến tới ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện ñại. 

10 thành tựu quốc phòng nổi bật mà Việt Nam ñã ñạt ñược trong năm 
2013: 

1. Buồng lái mô phỏng tiêm kích Su-27  
ðáp ứng yêu cầu tăng thời gian thực hành, huấn luyện sát thực tế ñơn vị, 

khí tài trang bị mới, hiện ñại của người học và yêu cầu về ñội ngũ cán bộ chuyên 
môn kỹ thuật cao của quân chủng ñang tiến thẳng lên hiện ñại. Trong năm 2013, 
Học viện Phòng không - Không quân ñã chế tạo thành công buồng lái mô phỏng 
tiêm kích Su-27. 

ðây là thiết bị mô phỏng phục vụ huấn luyện ñược nghiên cứu, thiết kế 
thành công bằng trí tuệ, công sức của các cán bộ khoa học của học viện và sự 
giúp ñỡ của một số viện nghiên cứu. 

Hệ thống mô phỏng tiêm kích Su-27 ñược thiết kế ñể mô phỏng mở máy 
ñộng cơ máy bay ở mặt ñất; mở máy ñộng cơ máy bay ở trên không (trong khi 
bay); mở máy lạnh ñộng cơ máy bay và máy khởi ñộng tua bin khí TC-21, cũng 
như chấm dứt quá trình khởi ñộng ñộng cơ ñể quay máy lạnh bọc dầu ở mọi chế 
ñộ khi ấn nút “CTO?”. Các chế ñộ và chu trình khởi ñộng ñều diễn ra ñúng như 
mở máy thực trên máy bay. 

Việc ñưa thiết bị vào huấn luyện rất tiết kiệm, do giá thành thấp hơn so với 
thiết bị nhập ngoại. Giúp tăng cường luyện tập cho người học sát thực tế, khí tài, 
trang bị; nâng cao trình ñộ, khả năng làm chủ và nghiên cứu khoa học của cán 
bộ. Thiết bị còn có thể nghiên cứu, nâng số lượng bài tập thông ñiện lên hàng 
trăm bài khi nâng cấp số cổng kết nối truyền thông RS232 và lập trình thêm các 
bài huấn luyện. 

2. Súng bắn tỉa hạng nặng 12,7mm cùng kính ngắm 
Bên cạnh loại súng bắn tỉa nhập khẩu, Việt Nam ñã chế tạo thành công 

súng bắn tỉa hạng nặng cỡ nòng 12,7mm. 
Theo báo Quân ñội Nhân dân, bằng tinh thần tự lực, các cán bộ Viện Vũ 

khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) ñã nghiên cứu chế tạo thành công súng 
bắn tỉa hạng nặng cỡ nòng 12,7mm cùng kính ngắm. 

Loại súng này ngoài khả năng tiêu diệt bộ binh ñối phương còn rất hữu 
hiệu khi tấn công trang thiết bị quân sự, xe bọc thép hạng nhẹ. 

Trước ñối phương có khả năng cơ giới hóa mạnh, di chuyển bằng xe thiết 
giáp, sử dụng rộng rãi việc cơ ñộng quân bằng trực thăng, cơ giới thì việc có một 
loại súng bắn tỉa 12,7mm ñể sử dụng ñại trà là rất cần thiết. 

Theo một số nguồn tin, súng bắn tỉa Việt Nam ñược làm theo mẫu của 
súng bắn tỉa xuyên giáp KSVK của Nga. Súng ñược thiết kế với hộp tiếp ñạn 
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nằm sau cò súng. Giúp tăng chiều dài nòng súng mà không ảnh hưởng ñến 
chiều dài tổng thể. 

Súng có chiều dài tổng thể 1,35m (trong ñó nòng dài 1m), trọng lượng 12,5 
kg, sử dụng hộp tiếp ñạn 5 viên cỡ 12,7x108mm. Khi bắn thử, sơ tốc ñầu ñạn là 
840m/s, tầm bắn hiệu quả 1.200m, súng bắn tốt trong ñiều kiện thời tiết khắc 
nghiệt. 

Súng ñược trang bị kính ngắm quang học N12 do Việt Nam chế tạo với ñộ 
phóng ñại 10 lần, phạm vi quan sát 1.800m, thị giới 3mm, mức phân biệt 6 giây. 

Kính ngắm N12 có khả năng chịu ñược thời tiết nóng ẩm, chịu rung xóc, va 
ñập, lấy góc bắn nhanh chóng, thuận tiện. 

3. Súng phóng lựu tự ñộng AGS-17 
Theo kênh truyền hình Quốc phòng TV, nhà máy Z125 (Tổng cục Công 

nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) ñã chế tạo thành công súng phóng lựu liên 
thanh AGS-17 của Nga. Trước ñây, chúng ta ñã từng mua một số lượng nhỏ 
AGS-17 và ñã ñưa vào biên chế trang bị. 

ðể ñạt ñược kết quả như vậy, nhà máy Z125 ñã trải qua nhiều khó khăn và 
một trong những yếu tố quyết ñịnh là chế tạo rãnh xoắn nòng. 

Súng phóng lựu liên thanh AGS-17 ñược thiết kế và ñưa vào sử dụng từ 
năm 1967 trong các lực lượng vũ trang Liên Xô. AGS-17 là loại súng phóng lựu 
liên thanh ñược ñánh giá là có tốc ñộ sát thương mạnh, tốc ñộ bắn cao. 

AGS-17 chuyên dùng ñể yểm trợ cho cho bộ binh, ñược gắn trên giá 3 
chân hoặc trên các phương tiện chiến ñấu, dùng loại ñạn lựu 30 mm. ðạn ñược 
ñặt trong thùng có sức chứa tới 29 quả và ñược gắn với súng. Nòng súng có thể 
tháo rời ñể tiện cho di chuyển. Giá 3 chân có cần nâng ñể súng có thể chuyển từ 
bắn thẳng sang bắn cầu vồng. 

Súng phóng lựu AGS-17 có chiều dài 0,84m, ñạt tầm bắn 800m với thước 
ngắm cơ khí hoặc 1,7km với kính ngắm quang học, tốc ñộ bắn 350 - 400 
phát/phút. 

4. Cải tiến xe tăng, xe thiết giáp 
Nhằm tăng cường khả năng chiến ñấu và sẵn sàng chiến ñấu cho lực 

lượng tăng thiết giáp (TTG) trong tình hình mới, Cục Kỹ thuật binh chủng (Tổng 
cục Kỹ thuật) ñã nghiên cứu cải tiến thành công số lượng lớn TTG hiện có. 

Cục Kỹ thuật binh chủng chỉ ñạo, tổ chức thu hồi, cấp phát, ñiều chuyển 
hàng trăm xe TTG, xe chuyên chở tăng; tiếp nhận, lắp ñặt hơn 700 bộ ñài thông 
tin liên lạc cho các ñơn vị TTG toàn quân. 

Công tác nghiên cứu cải tiến, hiện ñại hóa tập trung cho các loại xe tăng  
T-54, PT-76, BMP-1; xây dựng cấu hình xe tăng T-54B cải tiến; khôi phục ñồng 
bộ, nâng cấp tính năng kỹ thuật, chiến thuật cho các loại xe thiết giáp V-100, 
BTR-152, không chỉ phục vụ sẵn sàng chiến ñấu, mà còn làm nhiệm vụ phòng 
chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn. 

Ngoài việc cải tiến, Tổng cục Kỹ thuật cũng ñã nghiên cứu ñồng bộ xe TTG 
và xây dựng quy trình công nghệ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ 
khí trang bị kỹ thuật ngành TTG. 
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Sau ñồng bộ, xe TTG ñều có tình trạng kỹ thuật tốt, các hệ thống thiết bị 
ñặc biệt trên xe như hệ thống bơi nước, thiết bị quan sát và ngắm bắn ban ñêm, 
thiết bị chống cháy và phòng, chống vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ... ñược 
khôi phục tính năng ban ñầu. 

Theo ước tính ñến năm 2010, Quân ñội Việt Nam có 850 xe tăng loại        
T-54/55 do Liên Xô chế tạo. Ngoài ra, tại Việt Nam còn có khoảng 350 xe tăng 
hạng trung T-59, là phiên bản hiện ñại hóa của T-54. 

5. Cải tiến tàu ñổ bộ Mỹ 
ðại úy Vũ Văn Cường (máy trưởng tàu HQ-470), thuộc Lữ ñoàn 127 Hải 

quân ñã cải tiến thành công hệ thống hạ cửa tàu ñổ bộ cỡ nhỏ LCM-8 do Mỹ chế 
tạo. 

Với ñề tài sáng kiến mang tên “Hệ thống hạ cửa ñổ bộ tàu LCM-8”, ðại úy 
Cường ñã thành công khi thực hiện các giải pháp kỹ thuật hệ thống hạ cửa tàu 
ñổ bộ LCM-8 bằng thiết bị ñiện 24V-DC chỉ mất từ 1 - 1,5 phút và chỉ cần một 
người ñiều khiển, bảo ñảm an toàn, không ảnh hưởng ñến kết cấu cũng như tính 
năng kỹ thuật, chiến thuật của tàu của mình ñể giảm thời gian hạ cửa tàu ñổ bộ. 
ðây là một sáng kiến mang ñậm chất sáng tạo và góp phần không nhỏ vào việc 
chuyển trạng thái từ chuẩn bị ñổ bộ sang ñổ bộ cho các binh sỹ, bởi bình thường, 
hệ thống này muốn hạ phải mất từ 25 - 30 phút và cần ñến 3 người. 

LCM-8 là tên của loại tàu ñổ bộ cơ giới cỡ nhỏ do Mỹ sản xuất từ năm 
1959 và ñược viện trợ rất nhiều cho Hải quân quân ñội Sài Gòn. Sau 1975, 
chúng ta ñã thu giữ không ít loại tàu ñổ bộ này và dù gặp nhiều khó khăn do 
thiếu linh kiện, phụ tùng (Mỹ ñang áp ñặt lệnh cấm vận) nhưng chúng ta vẫn duy 
trì hoạt ñộng các tàu LCM-8 cho tới tận ngày nay. 

Tàu ñổ bộ cơ giới LCM-8 có lượng giãn nước toàn tải 111,4 tấn, dài 
22,26m, rộng 6,4m, mớn nước có tải 1,6m. Tàu trang bị 2 máy diesel cho phép 
ñạt tốc ñộ tối ña 17 hải lý/h (có tải), thủy thủ ñoàn chỉ cần 4 - 6 người, trang bị 2 
ñại liên 12,7mm. LCM-8 chở tối ña hơn 50 tấn gồm hàng hóa hoặc các phương 
tiện cơ giới. 

6. ðóng và hạ thủy tàu ñổ bộ vỏ thép 80 tấn 
Tiếp nối những thành công rực rỡ của ngành công nghiệp ñóng tàu hải 

quân, ngày 10/9/2014, tại ðà Nẵng, Công ty TNHH MTV ñóng và sửa chữa tàu 
Hải Sơn thuộc Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc 
phòng) ñã làm lễ hạ thủy tàu ñổ bộ 80 tấn ñầu tiên do Việt Nam tự thiết kế chế 
tạo, con tàu mang tên ST-2300. 

Tàu ST-2300 có vỏ thép, ca-bin bố trí phía ñuôi tàu, phía trước bố trí sàn 
và cầu ñổ bộ. Tàu do Công ty TNHH MTV ñóng và sửa chữa tàu Hải Sơn thiết kế 
với các thông số: Chiều dài 27,5m; rộng 6,8m; cao 2,8m; lượng chiếm nước ñầy 
tải: 153 tấn; vận tốc lớn nhất là 12 hải lý/giờ. Tàu có thể hoạt ñộng liên tục với 
thời gian 60 giờ. 

Nhờ thiết kế với sự năng ñộng, tàu ST-2300 có thể thực hiện ñổ bộ bộ ñội, 
vũ khí trang bị kỹ thuật; vận chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần; 
tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng thực hiện một số nhiệm vụ khác. 
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Việc hạ thủy tàu ST-2300 ñánh dấu bước tiến rõ rệt của ñội ngũ cán bộ 
công nhân Công ty TNHH MTV ñóng và sửa chữa tàu Hải Sơn về nhiều mặt, 
nhất là trình ñộ quản lý sản xuất và tay nghề thi công. 

7. Phát triển máy bay không người lái nội ñịa 
Có thể nói, 2013 chính là năm “khởi ñầu” chính thức cho kỷ nguyên máy 

bay không người lái (UAV) quân sự của Việt Nam với hàng loạt mẫu UAV ñã 
ñược giới thiệu và thử nghiệm. 

Viện Công nghệ Không gian (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam) ñã hoàn thành 5 mẫu máy bay không người lái và thực hiện cuộc bay thử 
thành công 2 mẫu vào ngày 3/5/2013. Sự kiện này ñánh dấu bước tiến lớn trong 
sự phát triển máy bay không người lái tại Việt Nam. 

Các mẫu máy bay ñược thiết kế chế ñộ ñiều khiển tự ñộng bay theo 
chương trình lập sẵn trên nền bản ñồ số. Trên các máy bay ñều có khả năng 
mang camera máy ảnh tác nghiệp trong ñiều kiện ngày và ñêm. Chúng có thể cất 
cánh từ ñường bay, nóc ô tô, bệ phóng hoặc trên tay người. 

Trong số 5 mẫu máy bay không người lái (gồm AV.UAV.MS1, AV.UAV.S1, 
AV.UAV.S2, AV.UAV.S3, AV.UAV.S4), loại to lớn nhất là AV.USV.S4 có trọng 
lượng tối ña tới 170kg, dài 4,2m, sải cánh 5m, tải trọng có ích 50kg. Máy bay 
trang bị ñộng cơ cánh quạt cho phép ñạt tốc ñộ lớn nhất 180km/h, trần bay 
3.000m, bán kính hoạt ñộng tới 100km. Tuy nhiên, ñể có thể hoạt ñộng tốt trong 
vai trò UAV quân sự, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ còn 
nhiều việc phải làm trong thời gian tới. 

Sau Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập ñoàn viễn thông 
Quân ñội (Viettel) thuộc Bộ Quốc phòng cũng ñã bất ngờ tuyên bố sản xuất 
thành công máy bay không người lái VT-Patrol với các tính năng hoạt ñộng ưu 
việt hơn hẳn các mẫu UAV của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Những chiếc máy bay không người lái quân sự VT-Patrol của Viettel ñược 
thiết kế ñể ñáp ứng các nhiệm vụ của quân sự và hoạt ñộng phù hợp ñịa hình, 
thời tiết, khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam, ñây là những ñặc ñiểm quan trọng và 
cấp thiết nhất ñối với yêu cầu hiện ñại hóa của quân ñội hiện nay và Viettel ñang 
từng bước chứng minh khả năng của mình. 

ðể từng bước làm chủ công nghệ máy bay không người lái (UAV), Viettel 
ñã chủ ñộng tự nghiên cứu chế tạo vật liệu composite hàng không chất lượng 
cao ñể bảo ñảm ñộ bền, nhẹ cho UAV VT-Patrol. 

Qua các chuyến bay thử nghiệm thực tế cho thấy, máy bay không người 
lái VT-Patrol có khả năng bay với vận tốc từ 100 ñến 150 km/giờ, cự ly hoạt ñộng 
50km, trinh sát bằng camera quang hồng ngoại full HD có thể nhận dạng và phân 
biệt mục tiêu người lính trong khoảng cách 600m. Có thể nói, sự ra ñời của     
VT-Patrol chính thức ñánh dấu một bước "ñột phá" trong việc nghiên cứu phát 
triển công nghệ UAV ở Việt Nam. 

8. Chế tạo thiết bị phóng nổ cơ ñộng 
Phóng nổ là kỹ thuật dùng một lượng thuốc nổ nhỏ phóng một lượng nổ 

lớn hơn ñể phá hoại và tiêu diệt các loại mục tiêu, có thể áp dụng trong nhiều 
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hình thức chiến thuật. Yêu cầu cao nhất của phóng nổ là ñúng thời cơ, tiêu diệt 
ñược mục tiêu, bảo ñảm an toàn. 

Trong những năm qua, kỹ thuật phóng thuốc nổ thường dùng hố phóng cố 
ñịnh. Phương pháp này bộc lộ một số hạn chế như: Thời gian chuẩn bị tại thực 
ñịa dài khoảng 40 phút; chỉ phóng ñược lượng nổ theo một hướng nhất ñịnh, 
không ñáp ứng ñược yêu cầu chiến ñấu, bởi vì trong thực tế mục tiêu luôn thay 
ñổi vị trí; phải bố trí trước, dễ bị ñịch phá hoại; hố phóng phải ñào nơi ñất liền thổ, 
trong huấn luyện, diễn tập với thao trường có diện tích hạn chế sẽ khó lựa chọn 
vị trí. 

Từ thực tế huấn luyện, các giảng viên bộ môn Công binh (Khoa Binh 
chủng, Trường ðại học Trần Quốc Tuấn) ñã nghiên cứu, chế tạo thiết bị phóng 
nổ cơ ñộng ñể khắc phục những hạn chế của phương pháp phòng nổ trước ñây. 

Ống phóng nổ cơ ñộng sử dụng nguyên liệu sẵn có như: Gỗ, tre, nứa, 
ñược ñan hoặc ñóng theo hình hộp, kích thước 40 x 22 x 22cm. Ống phóng cơ 
ñộng có ưu ñiểm như: Giảm thời gian chuẩn bị tại thực ñịa; ñặt ống phóng ñược 
ở những nơi ñất xốp, diện tích hẹp, xác ñịnh góc phóng dễ dàng, lượng nổ lõm 
ñược ñúc sẵn thuận tiện trong thực hiện nhiệm vụ, có thể tận dụng thuốc nổ của 
mìn ñịnh hướng tròn ñã hỏng làm lượng phóng và thuốc nổ trong bom, ñạn 
không nổ ñể ñúc theo phương pháp thủ công; khả năng cơ ñộng cao, ñáp ứng 
kịp thời các tình huống. 

9. Chế tạo robot chiến ñấu, robot do thám 
Nhằm ứng dụng trong trinh sát; chiếm lĩnh trận ñịa; chiến ñấu bí mật, bất 

ngờ; tác chiến trên ñường phố; chống bạo loạn...Trung tâm công nghệ, Học viện 
Kỹ thuật Quân sự ñã bước ñầu nghiên cứu chế tạo thành công robot chiến 
trường. 

Robot chiến trường có trọng lượng nhỏ hơn 120kg; kích thước không lớn 
hơn 1500 x 800 x 1000mm với hệ thống cơ khí vững chắc, ổn ñịnh; hệ thống 
ñiều khiển tin cậy, robot có thể di chuyển linh hoạt qua các ñịa hình không bằng 
phẳng, gồ ghề, mấp mô (ñịa hình tự nhiên); rẽ phải, trái, tiến, lùi, dừng một cách 
linh hoạt; quan sát ñược xung quanh nhờ các camera không dây, gửi ñược ảnh 
camera về giao diện máy tính tại vị trí ñiều khiển, ghi ñược video camera và có 
thể ngắm bắn qua ảnh camera và gá lắp ñược súng AK hoặc B41… 

ðáp ứng với yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập của học viên, cũng 
như có thể ứng dụng phục vụ công tác quốc phòng và phát triển kinh tế biển, 
trường Sĩ quan Thông tin ñã nghiên cứu chế tạo thành công robot do thám dưới 
nước Yết Kiêu-01 (YK-01).Trong các hoạt ñộng quân sự diễn ra ở môi trường 
nước ñộc hại, robot sẽ thay thế và hỗ trợ phần nào cho bộ ñội ñặc công nước, 
người nhái. 

YK-01 có thể di chuyển ñộc lập theo hành trình lập sẵn và nhận lệnh hoặc 
lựa chọn hành trình từ trung tâm ñiều khiển trên bờ, trên tàu mẹ mà không bị giới 
hạn bởi dây cáp ñiều khiển. YK-01 ñược trang bị camera với thiết bị nhớ ghi lại 
các thông tin quan sát ñược trong hành trình. 
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ðặc biệt, robot thậm chí còn có khả năng mang mìn, bộc phá ñể tấn công 
các mục tiêu như là tàu ñịch ñang neo ñậu tại các công trình quân sự của ñịch 
khi gắn thêm các cơ cấu công tác. Sản phẩm YK-01 sẽ tiếp tục ñược phát triển 
hoàn thiện hơn trong thời gian tới. 

10. Hạ thủy 2 tàu tên lửa tối tân Molniya 
Trong tất cả những thành tựu quốc phòng nổi bật nhất của Việt Nam trong 

năm 2013, việc hạ thủy thành công và tiến hành thử nghiệm 2 tàu tên lửa cao tốc 
nội ñịa Project 1241.8 Molniya ñược coi là thành tựu quan trọng và nổi bật nhất. 
Với việc hạ thủy và thử nghiệm 2 tàu tên lửa Molniya, Việt Nam ñang dần dần 
làm chủ công nghệ ñóng tàu chiến hiện ñại. 

Hợp ñồng xây dựng cho Việt Nam các tàu tên lửa Project 1241.8 trang bị 
hệ thống tên lửa ñối hạm 3K24E Uran-E ñã ñược Việt Nam và Tập ñoàn xuất 
khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport ký kết trong năm 2006. Hợp ñồng bao gồm 
việc cung cấp cho Việt Nam hai tàu tên lửa dự án 12418, và ñóng tại Việt Nam 
sáu tàu như vậy với sự hỗ trợ của Nga. Tổng giá trị của hợp ñồng lên tới 1 tỷ 
USD. 

Theo hợp ñồng này, nhà máy ñóng tàu Vympel cùng với Cục thiết kế 
Almaz sẽ hỗ trợ Việt Nam ñóng tàu Molniya dự án 12418 theo giấy phép của 
Nga. Hai chiếc tàu tên lửa thuộc Project 1241.8 ñã ñược hoàn thành và bàn giao 
cho Hải quân nhân dân Việt Nam trong năm 2007 (số hiệu HQ-375 và HQ-376). 

Hai tàu ñầu tiên thuộc Project 1241.8 ñã ñược khởi ñóng tại nhà máy Ba 
Son trong mùa thu năm 2010 và mới ñược hạ thủy trong tháng 3 và ñầu tháng 4 
năm 2013. Việc cung cấp các thiết bị bổ sung cho 6 tàu tên lửa Molniya ñóng tại 
Việt Nam sẽ ñược Vympel thực hiện cho ñến năm 2015. 

Theo một số nguồn tin từ báo chí Nga, 2 tàu Molniya ñầu tiên ñóng tại nhà 
máy Ba Son dự kiến sẽ ñược bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào cuối năm 
2013. Bốn tàu còn lại sẽ ñược hoàn thiện và bàn giao cho Hải quân Việt Nam 
vào cuối năm 2015. 

Tàu tên lửa Molniya ñược trang bị 16 ống phóng tên lửa chống hạm cận 
âm Kh-35 Uran-E ñạt tầm bắn xa 130km, 01 pháo hạm 76mm AK-176M, 02 ụ 
pháo phòng thủ tầm gần 6 nòng 30mm AK-630 và tên lửa phòng không Igla. ðây 
là loại tàu chiến hiện ñại hàng ñầu của Hải quân Việt Nam, chỉ sau 2 tàu Gepard 
3.9. 

                                                                                         (soha.vn) 
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ðẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ðUA YÊU NƯỚC, HOÀN THÀNH 
THẮNG LỢI  

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014 
 

 Năm 2013, mặc dù chịu tác ñộng bất lợi của các yếu tố: Thiên tai, giá cả thị 
trường giữ ở mức cao, sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế gặp 
nhiều khó khăn... song ñược sự giúp ñỡ kịp thời, có hiệu quả của Trung ương 
ðảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, sự lãnh ñạo, chỉ ñạo, 
ñiều hành quyết liệt của các cấp ủy ðảng, chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của 
các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, kinh 
tế - xã hội của tỉnh năm 2013 ñã vươn lên ñạt ñược những kết quả quan trọng. 

Nền kinh tế ñạt mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước 
(10,02%), thu ngân sách trên ñịa bàn vượt dự toán (thu trên 2.000 tỷ ñồng); sản 
xuất nông nghiệp duy trì tốc ñộ tăng trưởng ổn ñịnh; sản xuất công nghiệp, dịch 
vụ cải thiện tốc ñộ tăng trưởng trong các tháng cuối năm và ñạt mức tăng khá; 
các lĩnh vực xã hội tiếp tục có tiến bộ, quan tâm giải quyết tốt các vấn ñề an sinh 
xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách xã hội; công tác 
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ñược tập trung 
chỉ ñạo, ñặc biệt trong quản lý, sử dụng ngân sách, ñầu tư xây dựng cơ bản; an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược ñảm bảo, các hoạt ñộng ñối ngoại ñược 
tăng cường; mở rộng. Tổng sản phẩm trên ñịa bàn tỉnh theo giá thực tế ñạt 
24.215,6 tỷ ñồng. Cả ba khu vực kinh tế ñều có sự tăng trưởng: Nông, lâm, thủy 
sản tăng 3,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,99%; dịch vụ tăng 17,41%. 16/17 
chỉ tiêu cơ bản của tỉnh năm 2013 ñạt và vượt kế hoạch. 

ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, các cấp, các ngành, ñịa 
phương, ñơn vị tập trung mọi nỗ lực cao nhất của cả hệ thống chính trị, sự ñồng 
thuận của toàn xã hội, gắn phong trào thi ñua yêu nước trong từng cơ quan, ñơn 
vị, doanh nghiệp, của các tầng lớp nhân dân với việc thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2014, phát huy các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của 
tỉnh ñể thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế, ñảm bảo an sinh xã hội, cải thiện ñời sống 
vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn ñấu ñạt tốc ñộ tăng trưởng kinh tế năm 
2014 tăng trên 11% so với năm 2013, thu ngân sách trên ñịa bàn 2.100 tỷ ñồng; 
tổng vốn ñầu tư toàn xã hội ñạt 13.200 tỷ ñồng... Tập trung ñẩy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng 
cường áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học - công nghệ ñể nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, 
phòng chống cháy rừng. Tạo ñiều kiện thuận lợi và hỗ trợ các thành phần kinh tế, 

 

Sơn La vững bước ñi lên 
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nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ñầu tư vào sản xuất, phát triển công nghiệp 
chế biến và bảo quản nông sản, dịch vụ. ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả quản lý, 
ñiều hành thu, chi ngân sách, thực hiện ñồng bộ các biện pháp tăng thu, chống 
thất thu, phấn ñấu thu vượt dự toán ñề ra. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của 
ñầu tư, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn nhà nước; gắn việc ñẩy mạnh 
phát triển sản xuất kinh doanh với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. ðẩy mạnh 
phong trào thi ñua trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục thực hiện ñổi mới 
toàn diện nâng cao chất lượng giáo dục - ñào tạo; làm tốt công tác ñền ơn ñáp 
nghĩa, uống nước nhớ nguồn; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia 
về y tế, dân số, gia ñình và trẻ em. 

 ðẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương 
ñạo ñức Hồ Chí Minh và các phong trào, cuộc vận ñộng lớn. Thực hiện tốt nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng ñịa phương, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quốc; ñẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ 
nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương và ñạo ñức công vụ của ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   

ðể phong trào thi ñua yêu nước năm 2014 ñạt hiệu quả thiết thực. Các 
cấp, các ngành, các ñịa phương, ñơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của 
mình, xây dựng các chương trình, nội dung phát ñộng thi ñua cho phù hợp với 
tình hình của từng ñịa bàn, từng ñơn vị; biểu dương khen thưởng kịp thời những 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các ñiển 
hình tiên tiến ñể phong trào thi ñua ngày càng thu hút, lôi cuốn ñược nhiều người 
tham gia, ñạt ñược hiệu quả rõ rệt và thực sự trở thành ñộng lực thúc ñẩy phát 
triển kinh tế, xã hội năm 2014. 

Phát huy truyền thống yêu nước, ñoàn kết nêu cao tinh thần cách mạng, 
ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà ra sức thi ñua, hoàn 
thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng - 
an ninh năm 2014, tạo ñà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH giai 
ñoạn 2011 - 2015.  

                                                             (Báo Sơn La – Ngày 03/01/2014) 
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TẬP TRUNG MỌI NỖ LỰC, TẠO BƯỚC BỨT PHÁ TRONG PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ðẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI 

 

 Nhân dịp ñón xuân mới 2014, phóng viên báo Sơn La ñã có cuộc trao 
ñổi với ñồng chí Cầm Ngọc Minh. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn ñọc. 
 Phóng viên: Xin ñồng chí Chủ tịch ñánh giá khái quát kết quả thực hiện 
nhiệm vụ năm 2013 của tỉnh trên các lĩnh vực? 
 ðồng chí Cầm Ngọc Minh: Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2013 - năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, tỉnh ta 
phải ñối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Thiên tai, giá cả các yếu tố ñầu 
vào của sản xuất và hàng hóa phục vụ tiêu dùng của nhân dân vẫn duy trì ở mức 
cao, sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế gặp nhiều khó khăn kéo dài 
từ nhiều năm trước. Song, dưới sự lãnh ñạo, chỉ ñạo, ñiều hành quyết liệt của 
các cấp ủy ðảng, chính quyền; sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, sự 
ñồng thuận của các tầng lớp nhân dân; sự giúp ñỡ kịp thời, có hiệu quả của 
Trung ương ðảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, kinh 
tế - xã hội của tỉnh năm 2013 ñã khắc phục khó khăn, vươn lên ñạt ñược những 
kết quả quan trọng: Tăng trưởng kinh tế ñạt 10,02% so với năm 2012, cả ba khu 
vực ñều có sự tăng trưởng; thu ngân sách vượt 11,11% dự toán năm; sản xuất 
nông nghiệp ổn ñịnh và tiếp tục có sự tăng trưởng; công nghiệp mặc dù gặp khó 
khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhưng vẫn có sự tăng trưởng khá do 
một số dự án công nghiệp mới hoàn thành, ñi vào sản xuất; thương mại - dịch vụ 
tiếp tục khẳng ñịnh ñược vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; công tác 
quản lý ñầu tư ñã khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, ñặc biệt là 
tình trạng ñầu tư dàn trải ñể tập trung vốn thanh toán nợ và ưu tiên vốn cho 
những công trình chuyển tiếp có thể hoàn thành, phát huy tác dụng ngay theo 
ñúng chủ trương tái ñầu tư công của Chính phủ; các lĩnh vực xã hội có những 
chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 27%, giáo dục - 
ñào tạo tiếp tục ñược ñổi mới; các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội ñược triển 
khai kịp thời, ñúng ñối tượng; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí ñược tập trung chỉ ñạo, ñặc biệt trong quản lý, sử dụng 
ngân sách, lĩnh vực ñầu tư xây dựng cơ bản; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội ñược ñảm bảo, các hoạt ñộng ñối ngoại ñược tăng cường, mở rộng. 
 Phóng viên: Xin ñồng chí Chủ tịch cho biết ñâu là những ñiểm nhấn của 
năm 2013? 
 ðồng chí Cầm Ngọc Minh: Trong năm 2013, cùng với việc tổ chức triển 
khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực ñể ñảm bảo hoàn thành các mục tiêu, 
nhiệm vụ ñề ra, UBND tỉnh ñã xác ñịnh những ñiểm nhấn, những khâu ñột phá 
ñể tập trung chỉ ñạo, ñiều hành, kết quả ñạt ñược là hết sức khả quan, ñó là: ðã 
ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
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hội của tỉnh ñến năm 2020; 16/17 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2013 ñạt và 
vượt so với mục tiêu ñề ra; thu ngân sách ñạt 2.000 tỷ ñồng, về ñích trước 02 
năm so với chỉ tiêu ðại hội ðảng bộ lần thứ XIII ñề ra; bộ mặt thành phố có nhiều 
ñổi thay bằng nhiều cách làm mới sáng tạo; ñã ký ñược thỏa thuận với Công ty 
cổ phần Cao su Sơn La thuộc Tập ñoàn Công nghiệp - Cao su Việt Nam về cơ 
chế người dân góp ñất trồng cao su và trở thành cổ ñông, hưởng cổ tức; ñã có 
những bước chuyển biến quan trọng trong công tác quản lý ñầu tư ñối với các 
dự án sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; ñã trình 
HðND tỉnh phương án phân bổ vốn ñầu tư phát triển giai ñoạn 2013 - 2015 và 
danh mục các dự án dừng, tạm dừng, giãn tiến ñộ ñầu tư ñể tập trung nguồn vốn 
cho thanh toán nợ và ñẩy nhanh tiến ñộ những công trình có thể hoàn thành và 
ñưa vào khai thác, sử dụng ngay; ñã chuẩn bị các ñiều kiện về hạ tầng và bộ 
máy ñể ñưa huyện mới Vân Hồ ñi vào hoạt ñộng theo Nghị quyết số 72/NQ-CP 
của Chính phủ; ñã cơ bản hoàn thành quy hoạch sử dụng ñất cấp huyện và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất lần ñầu cho các hộ gia ñình; ñã ñược Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái ñịnh cư Dự án Thủy 
ñiện Sơn La làm cơ sở tổ chức thực hiện; cơ bản hoàn thành việc thu hồi ñất, 
giao ñất, bù chênh về ñất toàn bộ dự án di dân, tái ñịnh cư Thủy ñiện Sơn La; 
công tác quyết toán các khu, ñiểm tái ñịnh cư ñã ñược ñẩy nhanh tiến ñộ hơn 
các năm trước; công tác báo chí, xuất bản của tỉnh cũng có những bước tiến 
quan trọng, vai trò và sức chiến ñấu của các cơ quan báo chí ñược nâng lên, 
từng bước ñáp ứng ngày càng tốt hơn vai trò là cơ quan ngôn luận của ðảng bộ 
tỉnh, tiếng nói của ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; 
trong bối cảnh hết sức khó khăn của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, 
cùng với ñó là những khó khăn mang tính ñặc thù của tỉnh nhưng ñời sống của 
ñại bộ phận nhân dân cơ bản ổn ñịnh, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 
27%; các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội ñược triển khai thực hiện kịp thời, 
ñúng ñối tượng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược ñảm bảo; các vấn 
ñề xã hội bức xúc ñược giải quyết có hiệu quả và tạo ñược niềm tin trong nhân 
dân. 
 Phóng viên: Qua một năm nhìn lại, theo ñồng chí Chủ tịch, những hạn 
chế, tồn tại cơ bản nào cần ñược quan tâm? 
 ðồng chí Cầm Ngọc Minh: Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, vẫn còn 
một số mặt tồn tại, hạn chế ñã ñược UBND tỉnh chỉ rõ và nêu quyết tâm khắc 
phục trong năm 2014 và những năm tiếp theo tại kỳ họp thứ 7 của HðND tỉnh 
khóa XIII ñó là: Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế còn chậm; cải cách hành chính chưa ñáp ứng ñược yêu cầu ñổi mới; thu 
hút ñầu tư còn nhiều hạn chế nên tiềm năng, lợi thế của tỉnh chưa ñược khai 
thác, phát huy ñúng mức; vẫn còn tình trạng dàn trải trong ñầu tư xây dựng cơ 
bản, nợ xây dựng cơ bản tiếp tục tăng; chất lượng một số công trình, dự án còn 
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chưa ñáp ứng ñược yêu cầu; ñời sống của một bộ phận nhân dân, ñặc biệt là 
ñồng bào tái ñịnh cư, gia ñình chính sách hộ nghèo, vùng cao biên giới còn gặp 
nhiều khó khăn... 
 Phóng viên: ðể ñạt ñược những mục tiêu theo quyết nghị của kỳ họp thứ 
7, HðND tỉnh khóa XIII, trong năm 2014, chúng ta cần tập trung vào các giải 
pháp trọng tâm nào? 
 ðồng chí Cầm Ngọc Minh: Trên cơ sở mục tiêu tổng quát là khai thác, 
phát huy tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các vùng kinh tế huy ñộng 
tối ña và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ñầu tư, phấn ñấu ñạt mức tăng trưởng 
cao hơn năm 2013. Tổ chức thực hiện có hiệu quả ðề án tái cơ cấu kinh tế, nhất 
là tái cơ cấu ñầu tư công của Chính phủ. Triển khai thực hiện ñồng bộ, kịp thời 
các cơ chế, chính sách nhằm ổn ñịnh ñời sống, gắn với phát triển kinh tế cho 
nhân dân vùng tái ñịnh cư các dự án thủy ñiện. Cải thiện ñời sống nhân dân, 
giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, ñào tạo và 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, 
phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, bảo ñảm an ninh chính 
trị và trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng ñối ngoại. 
 Bám sát mục tiêu tổng quát ñó, trong năm 2014 tỉnh ta phấn ñấu mức tăng 
trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh ñạt khoảng 11,5%; thu ngân sách ñạt từ 2.100 -
2.200 tỷ ñồng; tổng huy ñộng vốn ñầu tư toàn xã hội ñạt 13.500 tỷ ñồng; sản 
lượng lương thực có hạt ñạt trên 80 vạn tấn; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống 
còn 25%... ðể hoàn thành ñạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ ñã ñề ra, 
trong năm 2014 UBND tỉnh sẽ tập trung nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện ñồng 
bộ, toàn diện các giải pháp trên các lĩnh vực, trong ñó tập trung cao vào các giải 
pháp chủ yếu sau: Tiếp tục cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ñể 
thu hút ñầu tư, huy ñộng tối ña các nguồn lực ñể thúc ñẩy phát triển kinh tế, gắn 
với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, khai thác có hiệu quả tiềm 
năng, lợi thế của tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, ñẩy mạnh phát triển sản xuất 
kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh; triển khai thực hiện nghiêm chủ 
trương tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ñầu tư công của Chính phủ, 
xóa bỏ tình trạng ñầu tư dàn trải, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng 
nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng các khu 
ñiểm tái ñịnh cư Dự án Thủy ñiện Sơn La, gắn với ñẩy nhanh tiến ñộ công tác 
quyết toán công trình hoàn thành; triệt ñể thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu ngân 
sách; triển khai thực hiện kịp thời, ñúng ñối tượng các chính sách an sinh và 
phúc lợi xã hội; thực hiện ñồng bộ các giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững, cải 
thiện ñời sống nhân dân; tiếp tục ñổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - ñào 
tạo, chất lượng nguồn nhân lực; ñẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và 
sản xuất kinh doanh; thúc ñẩy các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 
thao; chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
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lý Nhà nước, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt 
ñộng ñối ngoại. 
 Cùng với các giải pháp nêu trên, UBNQ tỉnh trân trọng ñề nghị Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức ñoàn thể chính trị - xã hội phát ñộng và 
ñẩy mạnh các phong trào thi ñua yêu nước, gắn với tiếp tục ñẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh nhằm tạo sự ñồng thuận cao 
trong các tầng lớp dân cư ñối với các chủ trương của Tỉnh ủy và các giải pháp tổ 
chức thực hiện của UBND tỉnh. Qua ñây, tôi cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân 
không ngại khó khăn, tự lực vươn lên cải thiện ñời sống của bản thân và gia 
ñình, cũng là góp phần ñưa tỉnh Sơn La sớm ñạt ñược mục tiêu trở thành tỉnh 
phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc như Nghị quyết ðại hội ðảng bộ 
tỉnh khóa XIII ñã ñề ra. 
 Nhân dịp ñầu xuân năm mới 2014, cho phép tôi gửi tới ñộc giả của báo 
Sơn La, nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc toàn thể ñồng chí, ñồng bào các dân tộc 
và chiến sỹ các lực lượng vũ trang một năm mới an khang, thịnh vượng! 
 Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ñồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. 
                                                                                         Huy Nghĩa thực hiện 

                                                                       (Báo Sơn La - Ngày 3/1/2014) 
������������ 

XÂY DỰNG CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở ðỊA PHƯƠNG VỮNG MẠNH, 
 ðẠI DIỆN CHO Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG VÀ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN 

 

 Năm 2013, dưới sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Trung ương ðảng, Quốc hội, 
Chính phủ và của Tỉnh ủy, HðND tỉnh và HðND các cấp tiếp tục ñược kiện toàn 
về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt ñộng, ngày càng phát huy vai trò 
của cơ quan quyền lực Nhà nước ở ñịa phương, ñại diện cho ý chí, nguyện vọng 
và quyền làm chủ của nhân dân trong quyết ñịnh những chủ trương và giải pháp 
ñể khơi dậy tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo ñảm quốc phòng, 
an ninh, ñóng góp tích cực xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân. 
 HðND tỉnh ñã kịp thời thể chế hóa chủ trương, ñường lối, chính sách, 
pháp luật của ðảng, Nhà nước vào ñiều kiện thực tiễn, ñịa phương, ban hành 
các nghị quyết ñể tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị 
của tỉnh. Các kỳ họp của HðND tỉnh ngày càng ñổi mới, hiệu quả, ñảm bảo ñúng 
quy ñịnh của pháp luật, bảo ñảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HðND, 
UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan. Các nội dung trình kỳ 
họp HðND ñược lựa chọn kỹ, sát thực tiễn ñịa phương, phù họp với chủ trương, 
nghị quyết của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung tháo gỡ 
vướng mắc, giải quyết khó khăn, ñẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao 
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ñời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc. Tại các kỳ hợp, cùng 
với ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách, 
HðND tỉnh ñã tập trung trí tuệ bàn và quyết nghị những vấn ñề mang tính chiến 
lược nhằm khai thác và phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, ñó là: ðề án 
ñiều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống ñô thị và khu dân cư nông thôn 
giai ñoạn 2010 - 2020; công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; phát triển 
nhân lực giai ñoạn 2011 - 2020; quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020; ñề án 
xây dựng nông thôn mới ñến năm 2020; quy ñịnh cơ chế, chính sách hỗ trợ ñầu 
tư xây dựng ñường giao thông nội tổ bản; quy ñịnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước cho phát triển, nhất là ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông 
nghiệp, nông thôn… 
 ðiểm nổi bật là hoạt ñộng khảo sát, giám sát của HðND tỉnh ngày càng 
ñược tăng cường theo hướng toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả với các hình 
thức giám sát tại kỳ họp; giữa hai kỳ họp; khảo sát, giám sát của Thường trực 
HðND, các ban của HðND, các tổ ñại biểu; giám sát chung và giám sát chuyên 
ñề… Trong ñó, tập trung khảo sát, giám sát việc thực hiện quản lý và sử dụng 
ngân sách tỉnh; quy hoạch, ñầu tư thủy ñiện vừa và nhỏ; khai thác khoáng sản; 
quyết toán các dự án; công tác chuẩn bị bầu cử bổ sung ñại biểu HðND huyện; 
quản lý các nguồn thu từ cấp quyền sử dụng ñất, thuê ñất; việc phân bổ vốn ñầu 
tư xây dựng cơ bản; việc ñảm bảo chất lượng dịch vụ y tế; ðề án ổn ñịnh dân cư, 
phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông ðà; chương trình hỗ trợ giảm 
nghèo nhanh và bền vừng... ðồng thời, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội 
tổ chức khảo sát, giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật trên ñịa bàn. Tổ 
chức lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp năm 
1992; Luật ðất ñai sửa ñổi... 

Nâng cao chất lượng hoạt ñộng chất vấn, trả lời chất vấn, nhất là việc chất 
vấn, trả lời chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp của HðND tỉnh; 
ñổi mới cách thức chất vấn theo nhóm vấn ñề, kết hợp chất vấn với kiểm tra, ñôn 
ñốc giải quyết kiến nghị sau giám sát của các ban của HðND tỉnh tại các kỳ họp. 
ðồng thời, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của HðND tỉnh; 
ñịnh kỳ tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng. Hoạt ñộng các ban của HðND 
tỉnh ñược ñổi mới trong tham mưu, phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp, thẩm tra các 
nội dung trình kỳ họp; giám sát chuyên ñề; thẩm tra, nghiên cứu, ñề xuất hướng 
giải quyết các tờ trình của UBND tỉnh phát sinh giữa hai kỳ họp HðND tỉnh bảo 
ñảm ñúng quy ñịnh của pháp luật. Thực hiện giám sát việc ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và nghị quyết của HðND các huyện, thành 
phố. Các tổ ñại biểu và ñại biểu HðND tỉnh bám sát cơ sở, tích cực tiếp xúc cử 
tri, tuyên truyền, vận ñộng nhân dân thực hiện nghị quyết HðND các cấp và 
nhiệm vụ chính trị của ñịa phương; ñồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và 
cac ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh về Thường trực HðND tỉnh. 
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ðặc biệt, tại Kỳ họp thứ sáu, HðND tỉnh ñã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm ñối với 
17/18 chức danh do HðND tỉnh bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là thước ño 
năng lực, chất lượng hoạt ñộng ñối với những “công bộc” của nhân dân, là biện 
pháp nâng cao hiệu lực giám sát của HðND, giúp người ñược lấy phiếu tín 
nhiệm thấy ñược mức ñộ tín nhiệm ñể phấn ñấu, rèn luyện, nâng cao tinh thần 
trách nhiệm người ñại biểu của nhân dân. 

Vận dụng sáng tạo ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng, Nhà 
nước vào thực tiễn ñịa phương, ñổi mới nội dung, phương thức hoạt ñộng của 
HðND các cấp, ban hành các nghị quyết, cơ chế chính sách phù hợp, phát huy 
tiềm năng lợi thế của ñịa phương gắn với tăng cường giám sát việc tổ chức thực 
hiện, nâng cao vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở ñịa phương. Do ñó, 
kinh tế liên tục ñạt tốc ñộ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch ñúng 
hướng; cơ chế chính sách tiếp tục ñược hoàn thiện tạo môi trường, hành lang 
pháp lý thuận lợi, là ñộng lực thúc ñẩy các ngành, lĩnh vực phát triển; ñời sống 
nhân dân từng bước cải thiện, an ninh quốc phòng giữ vững. Công tác ñối ngoại 
ñược mở rộng và tăng cường. 

Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng toàn quốc lần 
thứ XI, Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Bám sát sự chỉ ñạo của 
Trung ương ðảng, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy, HðND tỉnh tiếp tục nâng cao 
chất lượng hoạt ñộng, trọng tâm là hoạt ñộng của các ban của HðND, các tổ ñại 
biểu và ñại biểu HðND các cấp ñể thực hiện hiệu quả vai trò quyết ñịnh các vấn 
ñề quan trọng của ñịa phương. Tăng cường hoạt ñộng khảo sát, giám sát bảo 
ñảm trọng tâm, trọng ñiểm góp phần giải quyết những vấn ñề vướng mắc của ñịa 
phương, ñôn ñốc giải quyết các kiến nghị sau khảo sát, giám sát và tiếp xúc cử 
tri. Chỉ ñạo các ban của HðND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung và ñiều kiện cần thiết 
ñể tổ chức kỳ họp của HðND tỉnh theo quy ñịnh. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng 
tiếp xúc cử tri bảo ñảm gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư nguyện vọng và các 
kiến nghị của cử tri; kịp thời giải quyết các tờ trình của UBND tỉnh phát sinh giữa 
hai kỳ họp HðND tỉnh theo ñúng quy ñịnh. Phối hợp với Thường trực UBND, 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh và ðoàn ðại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện lịch tiếp công 
dân theo quy ñịnh; tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý ñơn thư theo quy ñịnh, kiểm tra 
và ñôn ñốc các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời kiến nghị, ñơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân. Chủ ñộng tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc 
hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ñối với người giữ chức vụ do 
Quốc hội, HðND bầu hoặc phê chuẩn theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. Giữ mối liên hệ thường xuyên với ñại biểu HðND; thực hiện các 
chương trình phối hợp công tác, tham gia các ñoàn giám sát của các cơ quan 
của Quốc hội; công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt ñộng cho ñại biểu, các ban của 
HðND; nâng cao chất lượng các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, xây dựng và 
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật… của HðND các cấp. 
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 Trước thềm năm mới Giáp Ngọ, với những thời cơ, thuận lợi mới, HðND 
các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, sáng 
tạo, ñổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt ñộng trên cơ sở các quy ñịnh 
của pháp luật, sát ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhằm khai thác, phát 
huy hiệu quả tiềm năng lợi thế, thu hút các nguồn lực ñầu tư ñảm bảo nền kinh tế 
tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, sớm ñưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển 
khá trong khu vực miền núi phía Bắc. 

                                                                 Hoàng Văn Chất 
                                   Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HðND tỉnh 
                                                          (Báo Sơn La – Ngày 03/01/2014) 

   

 
 
 

                                      Vài chuyện Ngựa kỳ thú trong lịch sử 
 
 

 ðội kỵ binh của nữ tướng samurai 
 Lâu nay chúng ta vẫn thường nghe nói về những samurai (võ sĩ ñạo) là 
nam giới. Số samurai nữ rất hiếm hoi và ít khi ñược nhắc ñến. Tuy nhiên, vẫn có 
những nữ samurai nổi tiếng xuất hiện trong lịch sử phong kiến Nhật Bản và ñể lại 
những dấu ấn hào hùng. Một trong số họ là Nakano Takeko. Cô là tiểu thư con 
một vị quan thuộc thị tộc Aizu. Takeko ñã ñược phụ thân cho huấn luyện võ nghệ 
cung kiếm lão luyện từ thuở nhỏ. Khi Takeko khôn lớn, cũng là lúc nước Nhật 
xảy ra những biến ñộng lịch sử quan trọng. Hiệp ước Kanagawa ñược ký kết 
giữa Phó ñề ñốc Matthew C. Perry của hải quân Mỹ với ñế quốc Nhật. Hiệp ước 
này khiến Nhật phải mở hai hải cảng Shimoda và Jakodate cho thương thuyền 
Hoa Kỳ vào buôn bán, chấm dứt thời kỳ bế môn tỏa cảng kéo dài 200 năm của 
ñất nước Phù Tang. 
 Hiệp ước cũng ñánh dấu sự chấm dứt triều ñại Mạc Phủ (tướng quân) 
Tokugawa và nước Nhật bắt ñầu xảy ra nội chiến (còn gọi là cuộc chiến năm 
Mậu Thìn - Boshin) kéo dài từ năm 1868 ñến năm 1869, diễn ra giữa phe Mạc 
Phủ và phe muốn phục hồi quyền lực của hoàng ñế. Cuộc chiến kết thúc năm 
1869, mở ra triều ñại Minh Trị (Meiji) ở Nhật. Nakano Takeko, thuộc quân ñội 
Mạc Phủ, thường tham gia các trận chiến với ñội nữ kỵ binh của riêng cô. Cuối 
cùng trong trận Aizu, diễn ra giữa 5.000 quân gồm các chiến binh và samurai 
Aizu ñương ñầu với 20.000 quân của nhà vua. Chưa nói ñến sự chênh lệch quá 
nhiều về quân số, quân ñội của phía Takeko ngoài cung kiếm, ñã không ñược 
trang bị súng ống như quân ñội của hoàng ñế. Sau một cuộc xông xáo, chém 
giết, Nakano Takeko ñã bị trúng ñạn vào ngực. Cô trăn trối với em gái, bảo chặt 
lấy thủ cấp của cô ñem về ñể khỏi bị rơi vào tay quân giặc. Hiện nay, tại ñền thờ 
Fukushima vẫn còn lưu lại những di vật của nữ tướng samurai Nakano Takeko. 
 Hai chiến mã nổi tiếng trong Tam quốc chí 

         

Bạn Bạn Bạn Bạn     
       có biết?       có biết?       có biết?       có biết?        
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 Khi ñọc truyện Tam quốc chí, có lẽ ñộc giả sẽ chú ý ñến hai chú ngựa ấn 
tượng nhất trong thời kỳ này, ñó là ngựa Xích Thố và ngựa ðích Lư. Cả hai chú 
ngựa ñều là những chiến mã. Nhưng một con thì “hại” chủ và một con thì không. 
Ngựa Xích Thố ban ñầu là của ðổng Trác ban cho Lã Bố. Tương truyền ngựa 
dài một trượng, cao tám thước, màu ñỏ rực như lửa, không hề có một sợi lông 
tạp, mỗi ngày có thể ñi ñược ngàn dặm. Khi Lã Bố chết, ngựa thuộc về Tào 
Tháo. Sau Tháo tặng nó cho Quan Công (Quan Vũ). Với ngựa Xích Thố, Quan 
Vũ ñã nổi tiếng với thành tích “quá ngũ quan, trảm lục tướng” (qua năm ải, chém 
sáu tướng), một phần là nhờ cưỡi ngựa Xích Thố. Khi Quan Vũ mất, ngựa cũng 
bỏ ăn bỏ uống chết theo ông. 
 Ngựa ðích Lư cũng là một giống ngựa quý. Chỉ hiềm mắt nó như ứa lệ (Lệ 
ðiểm), nên các nhà coi tướng ngựa nói rằng ñó là tướng sát chủ. Có người nói 
cho Lưu Bị biết chuyện ñó. Nghe xong, Bị nói một câu nổi tiếng: “Mạng ta ở trời 
chứ không phải ở con ngựa”. Sau ñó ông cứ dùng ngựa này mà cưỡi. Về sau, 
Lưu Bị bị Thái Mạo mang quân truy sát, ñến ñường cùng ở suối ðàn Khê. Con 
suối này rộng và sâu. Bị tế ngựa chạy bừa xuống suối thì gặp bãi lầy, không chạy 
tiếp ñược. Không ngờ con ngựa chợt vùng lên, phóng cao tới ñưa Lưu Bị thoát 
khỏi ðàn Khê. Sự kiện này khiến ai nấy phải kinh ngạc. 
 Nhưng về sau, khi Lưu Bị ñưa ngựa ðích Lư cho mưu sĩ Bàng Thống 
cưỡi. Bàng Thống ñi qua hẻm núi tên gọi Lạc Phụng Ba, bị trúng phải loạn tiễn 
của quân ñịch do Trương Nhiệm chỉ huy. Cả người lẫn ngựa ñều chết, ứng với 
ñiểm “ðích Lư hại chủ”. 
 Từ Liên Hoàn Giáp Mã ñến Thiết Phù ðồ 
 ðây là hai trận ñồ nổi tiếng về ngựa ñã ñược nhắc ñến trong lịch sử Trung 
Quốc. Một có tên là Thiết Phù ðồ, một tên là Liên Hoàn Giáp Mã. ðó là những 
ñội kỵ binh vô ñịch, tung hoành giữa chiến trận như “ñi vào chỗ không người”, 
gây kinh hoàng cho ñịch quân. Thế nhưng chúng vẫn gặp khắc tinh và bị phá vỡ. 
Theo thứ tự thời gian, trước hết phải nói ñến Liên Hoàn Giáp Mã, vốn là sở 
trường của tướng Hô Diên Chước do triều ñình nhà Bắc Tống ñiều ñi ñể trấn áp 
Lương Sơn Bạc. Liên Hoàn Giáp Mã là ñội quân kỵ với khoảng ba chục con 
ngựa dàn hàng ngang, cả người lẫn ngựa ñều mặc giáp dày kín ñáo như tường 
thành. Tất cả ñều ñược kết nối liền lạc thành một khối, chỉ hở bốn chân ngựa, 
vừa thương dài vừa cung tên ñều lao lên cùng lúc, hết hàng này tới hàng khác. 
Cung tên không ñộng ñến ñược, quả thật lợi hại. Quân Lương Sơn Bạc bị thua 
to. Thủ lĩnh Tống Giang phải treo miễn chiến bài. Có người hiến kế mời tướng 
Từ Ninh, ngoại hiệu Kim Sang Ban, sở trường về ñánh câu liêm có thể phá ñược 
Liên Hoàn Giáp Mã. Quân sư Ngô Dụng của Lương Sơn bày kế ñưa Từ Ninh về 
ñầu Lương Sơn. Từ Ninh tuyển chọn 500 quân ñể tập luyện ñánh câu liêm. Cứ 
10 lính ñánh câu liêm, xen lẫn với 10 lính ñánh gậy móc. Trong khi ñội câu liêm 
phá ngựa liên hoàn thì quân gậy móc bắt sống người. Quân Liên Hoàn Giáp Mã 
ñã bị dụ vào rừng lau và trúng phải ñội quân câu liêm mai phục móc vào chân 
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ngựa khiến cả ñám bị gục ngã và bị bắt sống toàn bộ. Hô Diên Chước ñại bại, 
không còn ñường về, về sau cũng ñành phải quy hàng Lương Sơn Bạc. 
 Trận kỵ binh thứ hai là Thiết Phù ðồ. Trong cuộc nam chinh xâm lăng Nam 
Tống, tướng nước Kim là Kim Ngột Truật ñã thất trận trước danh tướng nhà 
Tống là Nhạc Phi. Buộc lòng hắn phải sử dụng ñến ñội quân bách thắng Thiết 
Phù ðồ. ðây là ñội kỵ binh tinh nhuệ. Cứ ba lính kỵ nối thành một ñội, cả người 
lẫn ngựa ñều mặc giáp rất dày. Lại có hai ñội kỵ binh yểm trợ hai bên gọi là Quải 
Tử Mã. Ban ñầu ñội quân này ñã gieo rắc kinh hoàng cho quân Tống. Nhạc Phi 
theo dõi và nghiên cứu cách phá trận. Ông lệnh cho tiền quân mỗi người mang 
theo một cây búa, chờ cho kỵ binh Kim xung trận thì họ cứ nhằm chân ngựa mà 
chém. Cứ thế, quân Tống ñã ñánh cho Thiết Phù ðồ và Quải Tử Mã của quân 
Kim ñến lạc hoa lưu thủy. Nghe tin bại trận, Ngột Truật ñã khóc lóc thê thảm, nói: 
“Từ ngày khởi binh ñến nay, toàn dựa vào Quải Tử Mã mà chiến thắng, nay 
không còn hy vọng gì nữa”. 
 Nói chung, hai trận Liên Hoàn Giáp Mã và Thiết Phù ðồ tuy có khác nhau 
chút ít nhưng ñại thể cũng tương tự như nhau. Cách phá trận của Từ Ninh và 
Nhạc Phi, kẻ dùng câu liêm móc chân ngựa, người dùng dao chém chân ngựa, 
cũng ñều là lối ñánh vào hạ bàn ñối phương ñể phá vỡ thế trận “liên hoàn mã”. 
 Những chiến mã lừng danh trong lịch sử Việt Nam 
 Con ngựa thần xuất hiện sớm nhất trong lịch sử Việt Nam ñó là con ngựa 
sắt của Thánh Gióng. Chính nhờ con ngựa ñặc biệt này mà Tháng Gióng, tức 
Phù ðổng Thiên Vương, ñã ñánh lui giặc Ân xâm lược. Vào ñời vua Hùng Vương 
thứ sáu, nhà Ân xua quân sang xâm chiếm ðại Việt, trước nạn nước, cậu bé 
Gióng ñã yêu cầu nhà vua ñúc cho “ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt và nón sắt ñể 
ñánh giặc”. Tương truyền, sau khi ñánh tan giặc, Thánh Gióng ñã phi ngựa ñến 
chân núi Sóc Sơn, cởi giáp và nón sắt treo lên cành cây. Sau ñó cả người lẫn 
ngựa sắt ñều bay về trời. 
 Danh tướng thời Lý là Lý Thường Kiệt có con ngựa quý tên gọi Song Vĩ 
Hồng. ðuôi ngựa chia làm hai màu: Một bên màu hồng, một bên màu trắng. Khi 
ngựa phi trông như có hai ñuôi (nên ñược gọi là Song Vĩ Hồng - ngựa hồng hai 
ñuôi). Nê Thông là chiến mã của vua Trần Duệ Tông. Theo ðại Việt sử ký toàn 
thư, nhà vua ñã cưỡi con ngựa này ñánh thành ðồ Bàn của Chiêm Thành dưới 
thời Chế Bồng Nga. “Nê” ñể chỉ ngựa có hai màu lông ñen trắng, còn “Thông” là 
lông ngựa sắc xanh. Nê Thông là giống ngựa quý cực kỳ hiếm có. ðiều ñáng tiếc 
là vua Trần Duệ Tông ñã trúng kế lừa của Chế Bồng Nga, khi quân Chiêm cho 
người ñến trá hàng nói vua Chiêm ñã bỏ trốn, vua tưởng thật ñem quân vào 
thành và bị phục binh giết chết. 
 Nhà Tây Sơn có những chiến mã nổi tiếng, tục gọi là Tây Sơn Ngũ Thần 
Mã, bao gồm: 
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 Ngựa Bạch Long Câu của vua Thái ðức Nguyễn Nhạc. Con bạch mã này 
là loại “Ngựa Hạc”, chạy nhanh như gió, nhẹ nhàng như bay. 
 Ngựa Xích Kỳ của ñô ñốc Tuyết, là loại “Ngựa Tía”, lông ñỏ và lông ñuôi 
ñen. Ngựa thuộc giống Bắc Thảo, vốn là cống phẩm của vua Cao Miên cho chúa 
Nguyễn, ñô ñốc Tuyết ñã ñoạt ñược nó từ Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát. 
 Ngựa Ngân Câu, thuộc giống Huyết Hãn Mã, của nữ tướng Bùi Thị Xuân. 
Nó là loại “Ngựa Kim”, nên ñặt tên là Ngân Câu. 
 Ngựa Hồng Lư, thuộc giống Huyết Hãn Bảo Câu, của tướng Lý Văn Bưu. 
Là “Ngựa Hồng Lão”, sắc lông màu nâu hồng ánh vàng. Có ñầu giống ñầu lừa 
(hồng lư). ðặc biệt khi con Hồng Lư cất tiếng hí là những con ngựa khác ñều thất 
kinh bỏ chạy. 
 Ngựa Ô Du của ñại tướng ðặng Xuân Phong, lông ñen, thuộc giống “Ngựa 
Ô Qua”. Thuộc loại thần mã về tốc ñộ. 
 Triều Nguyễn, vua Minh Mạng có một con ngựa quý tên gọi An Tường Ký. 
Nhà vua từng viết về nó như: “ðô thống Phạm Văn Diễn có dâng con ngựa trắng, 
dù không là giống ngựa tuyệt trần chạy như mây bay, nhưng trẫm cưỡi thấy 
ñược yên ổn nên gọi nó là An Tường Ký”. 
                                                                                Văn Toàn 
                                          (Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh - Số xuân 2014) 
 
  

Những kỷ lục về ngựa 
 Danh họa số 1 về ngựa 
 Danh họa Từ Bi Hồng (Trung Quốc, 1895 - 1953) là người vẽ ngựa nổi 
tiếng nhất thế giới. Ông ñã nghiên cứu sâu về ñặc ñiểm, cấu trúc, giải phẫu, hình 
dáng của loài ngựa và vẽ nhiều tranh ngựa với ñủ thể loại: ðộc mã, song mã, 
tam - tứ mã hoặc cả bầy ngựa tung bờm, tung vó cực kỳ sinh ñộng. Kiệt tác tranh 
ngựa của Từ Bi Hồng ñã có mặt khắp Trung Quốc và hàng trăm nước khác. 
 Tượng ngựa lớn nhất 
 Tượng bằng ñá lớn nhất là con ngựa và vị tù  trưởng da ñỏ ngồi trên lưng, 
tạc ở sườn núi Thunderhead, bang South Dakota (Mỹ). Tượng cao 194,86m; dài 
171,15m ñược hoàn thành với số tiền hơn 4 triệu ñô la. Còn tượng bằng ñồng 
lớn nhất là do thủ lĩnh Zizeka cưỡi, trên ñồi Vitkov ở thủ ñô Praha (Czech). 
Tượng cao 9m, dài 100m và nặng 16,5 tấn. 
 Ngựa ñắt nhất 
 ðó là chú ngựa 2 tuổi (2006) ở bang Florida (Mỹ) có giá bán tới 16 triệu ñô 
la. Chú ngựa này ñã tạo ấn tượng tốt trong cuộc bán ñấu giá vì có thể chạy hơn 
402m chỉ trong vòng 9 giây. Kỷ lục con ngựa ñắt nhất trước ñây thuộc về con 
ngựa Seatle Dancer (Mỹ) ñược bán vào tháng 7 năm 1985 với giá 13,1 triệu ñô 
la. 
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 Ngựa nhỏ nhất 
  Loài ngựa Falabella ở Argentina, trung bình khi trưởng thành chỉ cao 0,6m; 
nặng khoảng gần 40kg. Kỷ lục thế giới ñã ghi nhận thuộc về con ngựa Litter 
Pumpkin ở bang South Carolina (Mỹ), chỉ cao 0,36m và nặng gần 9kg. 
 Ngựa hiếm nhất 
 Ngựa Przewaiski có nguồn gốc ở Mông Cổ. Loài ngựa này có tầm vóc bé 
nhỏ, thân ngắn, ñầu to, lông rậm màu vàng hoặc vàng nâu thuộc loại hiếm nhất. 
Riêng loài ngựa Tarpan ở Nga, dáng ñẹp, bờm thẳng, chân cao, lông xám mịn 
với một sọc ñen chạy dọc lưng thì ñến nay không còn nữa. 
 Bức tranh ngựa ñắt giá nhất 
 Bức tranh lụa vẽ hình con ngựa của danh họa Italy là Léonardo de Vinci 
ñược bán ñấu giá kỷ lục tới gần 1,4 triệu ñô la. Mặc dù bức tranh chưa hoàn 
thiện nhưng nó có giá trị như cổ vật của họa sĩ vĩ ñại nhất thời Phục hưng. 
 Ngựa nhảy cao nhất, xa nhất 
 Nhảy cao nhất là con ngựa mang tên Loyal ở Chile ñạt tới gần 2,5m. Nhảy 
xa nhất là con ngựa tên là Pando ở Tây Ban Nha, bước tung mình của nó ñã ñạt 
tới 8,3m. Mức nhảy xa này chỉ thua ñôi chút so với kỷ lục nhảy xa của người là 
gần 9m. 
 Chiếc xe ngựa cổ nhất 
 Xuất hiện sớm nhất là ở miền Nam Mesoptamia (Tây Á) cách ñây hơn 
5.500 năm. Sau ñó, xe ngựa có ở lưu vực sông Indus (Ấn ðộ) cách ñây hơn 
4.500 năm, Hy Lạp hơn 3.550 năm, Nga hơn 3.400 năm… 
 Ngựa lớn nhất 
 Loài ngựa Shire ở nước Anh, có màu lông sẫm, dài và ñuôi ngắn. Trung 
bình, khi trưởng thành chúng có chiều cao hơn 1,7m, cân nặng trên 700kg. Kỷ 
lục ghi nhận con ngựa lớn nhất thuộc loài Shire tên là Samspson (sinh năm 
1946), cao 2,16m; nặng 1,5 tấn. 
 Ngựa khỏe nhất 
 Kỷ lục ñơn thuộc về chú ngựa Fors ở Nga ñã kéo nổi 23 tấn hàng với cự ly 
35m (trọng tải hằng năm gấp 29 lần khối lượng của nó). Còn kỷ lục ñôi thuộc về 
hai con ngựa ở bang Michigan (Mỹ) ñã kéo 42,3 tấn gỗ trên tuyết vào tháng 2 
năm 1893. 
                                                              (Báo Văn nghệ trẻ - Ngày 26/1 - 9/2/2014) 
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Loài ngựa khác nhau như thế nào  
trong văn hóa phương ðông và phương Tây? 

 

Ngựa vốn là loài vật gắn bó với con người. Nó nằm trong “lục súc” - 6 loại 
gia súc nuôi trong nhà như ngựa, trâu, bò, cừu, dê, chó và lợn. Trước khi kết 
thúc thời ñại ñồ ñá mới, các cư dân Á ðông ñã thuần hóa thành công 6 loại gia 
súc này trước tiên. 

Ngựa là con vật thông minh, khôn ngoan, sống gần người và ñược con 
người yêu quý. Trong ñời sống vất vả, ngựa không chê chủ nghèo mà luôn trung 
thành, cần mẫn lao ñộng với chủ. Khi xông pha trận mạc, ngựa lại kề vai sát 
cánh, cùng chung sinh tử với chiến binh. 

Xuất phát từ ñặc ñiểm tự nhiên của loài ngựa mà hình tượng con ngựa 
luôn ñại diện cho những gì ñẹp ñẽ. Ngựa vừa có dáng vẻ ñẹp ñẽ, tính cách mạnh 
mẽ, sức lực sung mãn, vừa có ñức tính trung thành, tình nghĩa thủy chung. 

Ở các nước phương Tây, ngựa ứng với cung “Nhân Mã” - cung thứ 9 
trong 12 cung Hoàng ñạo. Về cung này, có khá nhiều truyền thuyết, tất cả ñều 
nhấn mạnh vào sự dũng mãnh, thiện chiến. Như truyền thuyết kể rằng những 
chiến binh huyền thoại xưa kia sau khi hoàn tất sứ mệnh của mình sẽ bay lên 
trời, hóa thân vào chòm sao Nhân Mã. 

Hình một cung thủ người ngựa, tay giương cung tên, còn ñược cho là 
tượng trưng cho vị thần Chiron, người ñã truyền dạy cách chiến ñấu cho nhiều 
anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Cũng có truyền thuyết nói rằng Nhân Mã là 
chòm sao ñược Thần Dớt tạo ra từ con ngựa thần có cánh Pegasus sau khi nó 
hoàn tất sứ mệnh giúp người anh hùng Hy Lạp Bellerophon thắng trận. 

Truyền thuyết Hy Lạp cổ ñại có kể về 12 kỳ công của Héc-quyn, trong ñó 
có 2 kỳ công liên quan ñến ngựa là thuần phục ñàn ngựa cái của Diomedes - vua 
trị vì xứ Thracia và dọn chuồng ngựa của vua Augeas. 

Bốn con ngựa trong sách khải huyền của thần thoại Kitô giáo biểu tượng 
cho sự chinh phục, chiến tranh, nạn ñói và cái chết. 

Với người phương ðông, ngựa cũng gắn với nhiều truyền thuyết về trận 
mạc, giữ gìn bờ cõi, bảo vệ non sông. Như trong truyền thuyết “Thánh Gióng” 
của Việt Nam có hình ảnh ngựa sắt. Trong truyện “Tây du ký” của Trung Quốc có 
hình ảnh ngựa Bạch Long Mã hay trong “Tam quốc diễn nghĩa” có ngựa Xích 
Thố… Triều Tiên có truyền thuyết về ngựa thần Chollima (Thiên Lý Mã) sở hữu 
ñôi cánh sải rộng. 

Ở cả hai nền văn hóa, người ta ñều coi ngựa là biểu tượng của lòng trung 
thành, sự phóng khoáng, vượt ra khỏi những giới hạn kiềm tỏa ñể vươn tới 
những ñiều lớn lao, ý nghĩa. Ngựa cũng là chủ ñề khơi gợi nhiều nguồn cảm 
hứng trong thơ ca, nghệ thuật. Ở cả phương ðông và phương Tây, người ta có 
thể thấy có nhiều thơ phú, nhạc họa sáng tác dựa trên hình ảnh ngựa. 
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Nổi tiếng nhất trong truyền thuyết phương Tây là hình ảnh “Con ngựa 
thành Troy” của thần thoại Hy Lạp - con ngựa gỗ ñã giúp quân Hy Lạp dành 
chiến thắng trước ñội quân thiện chiến của thành Troy (ngày nay là ñất nước Thổ 
Nhĩ Kỳ). 

Có lẽ chính nhờ hình ảnh này mà người phương Tây thường gắn loài 
ngựa với những ñiều ñẹp ñẽ như khả năng chinh phục, vinh quang, chiến 
thắng... Những người sinh ra dưới chòm sao Nhân Mã vì vậy ñược cho rằng 
thiên bẩm ñã là người có khả năng “tác chiến” ñộc lập, giàu tính sáng tạo, thể lực 
- trí lực dồi dào, dễ ñạt tới ñỉnh cao... 

Theo quan niệm của người phương ðông, ngựa tượng trưng cho tính 
dương, ñại diện cho hành Hỏa trong ngũ hành. Vì vậy, ở một số quốc gia, ngựa 
tượng trưng cho mặt trời tỏa sáng. 

Xưa kia, ngựa còn ñược sử dụng rất nhiều khi binh lính ra trận. Những vị 
danh tướng trong các truyện truyền thuyết luôn có ngựa hay. Quan hệ giữa chủ 
nhân và ngựa không khác gì ñôi bạn thân, cùng nhau vào sinh ra tử, xông pha 
trận mạc. Bên cạnh chiến binh, ngựa ñược coi là chiến mã, tượng trưng cho sự 
dũng mãnh, thần tốc và lòng kiêu hãnh. 

Trong cuộc sống ñời thường, ngựa giúp con người lao ñộng, làm những 
việc nặng nhọc như thồ hàng, kéo xe, thậm chí bần cùng, ngựa có thể thay trâu 
bò kéo cày. Ngựa chuyên dùng ñể di chuyển ở những nơi hiểm trở, khó ñi… Vì 
vậy, ngựa ñối với người phương ðông còn là biểu tượng của lòng trung thành, 
sự kiên trì, nhẫn nại và cần mẫn. 

Người Á ðông dùng 12 con giáp ñể làm lịch. Ngựa hay Ngọ là con giáp thứ 
7 trong 12 con giáp. Câu chúc “chuẩn” nhất cho năm Ngọ là “Mã ñáo thành công” 
(có ngựa ắt sẽ thành công). 

Người Trung Quốc còn có câu chuyện cảm ñộng về ngựa Xích Thố của 
Quan Vân Trường. Khi Quan Công mất, Xích Thố bỏ ăn, không cho ai cưỡi lên 
lưng. Cuối cùng, nó chết ñể tỏ lòng trung thành với chủ. 

Theo quan niệm của người Trung Quốc nói riêng và người Á ðông nói 
chung, những người sinh ra trong năm Ngọ tính tình phóng khoáng, rộng rãi, 
thông minh, nhanh nhẹn, trung thực, cần mẫn, nhẫn nại. Gặp việc gì cũng 
thường bắt tay làm ngay, không chần chừ do dự nhưng chính sự nhanh nhẹn ñó 
lại cấu thành nên ñiểm yếu nóng vội. 

Ở Việt Nam, câu chuyện truyền thuyết nổi tiếng và ñặc sắc nhất về ngựa là 
hình ảnh ngựa thần của Thánh Gióng. Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa thần 
bay lên trời tượng trưng cho sự tự do, bất khuất, lòng dũng cảm, ý chí kiên 
cường. 

Trong ñiêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh, hình ảnh những chú ngựa phi nước 
ñại cũng thường xuyên trở thành ñề tài sáng tác bởi hình ảnh này rất truyền cảm 
hứng, tạo ra ấn tượng mạnh mẽ về sự dũng mãnh, khí thế.  
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Tuy vậy, trong một số nền văn hóa, vẫn có những truyền thuyết không ñẹp 
về loài ngựa. Như thần thoại ở các nước Bắc Âu có con ngựa nước, hình thù 
giống với hà mã, tên là Kelpie. Kelpie có màu trắng, thoạt nhìn giống với bạch mã 
nên nó lừa ñược nhiều người leo lên cưỡi. Khi ñã cưỡi lên lưng con ngựa nước 
này rồi, con người sẽ bị nó ñưa ñến vùng nước sâu và ăn thịt. 

Trong khi ñó, truyện dân gian Philippines lại kể về con quái vật người ngựa 
Tikbalang thường ẩn nấp trong rừng sâu, ñêm tối thì tới các bản làng cướp bóc, 
rình bắt phụ nữ, trẻ em…  

                                                                (dantri.com.vn – Ngày 30/12/2013)  
 

 
 
 

      Tết này - Giáp Ngọ, ngựa hý vang… 
“Xã tắc hai phen bon ngựa ñá 
Non sông nghìn thủa vững âu vàng”  
Con ơi! Nghe chăng 
Từ thủa xa xưa, cha, ông mình phá giặc  
Trống trận giục từng hồi nơi ải Bắc  
Ngựa hý vang trời và tiếng gươm khua  
Máu và máu thấm vào từng tấc ñất  
Cho muôn ñời non nước Việt mình ñây 
Con ơi biết không, ñêm hằng ñêm cha giật mình, tỉnh giấc 
Tưởng ñâu như ngàn, vạn tinh binh 
Vó ngựa trường chinh thần tốc 
Gõ vào thời gian 
Nhắc hậu thế lúc thanh bình 
Đừng quên trăm họ thủa rách áo, ñói cơm 
Cùng sỹ, tốt dốc lòng binh ñao, trận mạc............ 
Con ơi! 
Đại Việt mình ñã mấy ngàn năm 
Qua bao mùa xuân, ngựa phi nước ñại 
Đến miền vinh quang 
Ngựa Ông Gióng phun rừng rực lửa thiêng 
Dằn mặt giặc thù luôn giở thói “ngựa quen ñường cũ” 
Con ơi! Xuân về, lộc biếc, chồi non  
Suốt dọc ñường “Thiên Lý Mã” thênh thang  
Và, bạt ngàn xanh Tổ Quốc mình - nước Việt  
Tết này - Giáp Ngọ, ngựa hý vang. 
 
                                                      Thế  Dũng 

                                                              (Báo Văn nghệ trẻ - Ngày 26/1 - 9/2/2014 

 

Trang thơ 
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Chào xuân mới 
Xuân bước nhẹ trên nhành non lá mới 

Vùng trời ñông phơi phới ánh dương hồng 
Thấy muôn hoa tươi thắm non sông 

Ôi tuyệt diệu một giang sơn hình chữ S 
Cả ba miền, Bắc, Trung, Nam rất ñẹp 

Từ Cà Mau cho ñến Mục nam quan 
Nơi nào cũng thấy biển bạc rừng vàng 
ðể mỗi xuân về yêu thương tha thiết 

ðất nước bốn nghìn năm sáng ngời nhân kiệt 
ðất Văn Lang con Lạc cháu Hồng 
Một Việt Nam rực rỡ trống ñồng 

Có huyền thoại thành ñồng Thánh Gióng 
Có Tứ Bất tử người ñời hy vọng 

Một Việt Nam lừng lẫy kiên cường 
Một Việt Nam ñang tiến bước trên ñường 

Một Việt Nam có Bác Hồ vĩ ñại 
Có tướng tài Võ Nguyên Giáp huyền thoại 

ðể muôn ñời tăm tiếng bao la 
Xuân bước nhẹ, xuân nở muôn hoa 
Mừng Tổ quốc non sông ñổi mới 

Việt Nam ñang trên ñường tiến tới 
ðể vĩnh hằng ñất nước thăng hoa. 

                                                                       Lê Xuân Tường 
                                  (Tạp chí Môi trường và sức khỏe số Xuân - Tháng 12/2013) 


