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TRONG SỐ NÀY 
 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh với 
mùa xuân xây dựng Đảng Cộng sản 
Việt Nam. (Tr.1) 

PGS.TS. Vũ Quang Hiển  
 

 Thông điệp mùa xuân. (Tr.3) 
Mai Thắng 

 

 Vị trí cầm quyền và vai trò 
lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi 
mới. (Tr.5) 

Nguyễn Danh Tiên 
Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 Nhìn lại năm 2015: Những 
chuyển biến trong xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. (Tr.8) 

                            Nguyễn Đức Hà 
 

 Trên dưới đồng lòng, vượt 
qua thử thách, đưa đất nước đi lên. 
(Tr.11) 

                                 PV 
 

 Năm 2015: Kinh tế tăng 
trưởng cao nhất 8 năm qua. (Tr.15) 

Ngọc Ước 
 

  Thành tựu đối ngoại Việt 
Nam trong năm năm qua. (Tr.17) 

 Phạm Bình Minh 
 

  Quản lý Nhà nước về quốc 
phòng - an ninh trong thời kỳ mới. 
(Tr.19) 

Chu Văn Lộc 
Lê Thanh Hải 

 

Việt Nam và các sự kiện 2015: 
 10 sự kiện nổi bật năm 2015. 

(Tr.23) 
dangcongsan.vn 

 

 10 sự kiện kinh tế - xã hội 
nổi bật năm 2015. (Tr.26) 

                                 vneconomy.vn 
 

 10 sự kiện Quốc hội năm 
2015. (Tr.30) 

                                                 PV 
 

 10 sự kiện quân sự, quốc 
phòng nổi bật năm 2015. (Tr.33) 

                                  qdnd.vn 

 10 sự kiện khoa học và công 
nghệ nổi bật nhất trong năm 2015. 
(Tr.35) 

Nhữ Trang 
 

 10 sự kiện văn hóa, thể thao 
và du lịch tiêu biểu năm 2015. (Tr.37) 

                                                K.T 
 

 10 sự kiện nổi bật của ngành 
Y tế năm 2015. (Tr.40) 

                                  dangcongsan.vn 
 

 10 sự kiện giáo dục nổi bật 
năm 2015. (Tr.42) 

                                  dantri.com.vn 
 

Thế giới và các sự kiện 2015: 
 Thế giới một năm nhìn lại. 

(Tr.44) 
Hoàng An 

 

Năm 2016: Lạc quan và triển 
vọng:  

 Chuyển động 2016! (Tr.47) 
                                  Thanh Quang 

 

 Thống nhất các giải pháp 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
(Tr.49) 

                                            PV                                  
 

 Thủ tướng: Năm 2016, tiếp 
tục đẩy mạnh ba đột phá chiến lược. 
(Tr.51) 

Chu Thanh Vân 
 

 Nền kinh tế 2016: Những tín 
hiệu tốt. (Tr.55) 

Trâm Anh 
 

Sơn La trên đà phát triển: 
 Sơn La xuân mới thắng lợi 

mới. (Tr.57) 
                                     Thu Hiền 

 

 Xây dựng Sơn La sớm trở 
thành tỉnh phát triển khá trong vùng. 
(Tr.60) 

                                  PV 
 

Trang thơ: 
 Với Đảng, mùa xuân. (Tr.63) 
 

 Mừng Đảng. (Tr.65) 



 
LỜI GIỚI THIỆU 

 

Năm mới 2016 đã tràn về trong niềm vui hân hoan của hơn 90 triệu người dân 

đất Việt: Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 86 mùa Xuân, mừng dân tộc Việt Nam bước 

sang một trang mới - trang của mốc son ghi dấu đất nước hành trình tròn 30 năm đổi 

mới.  

Năm 2015 đã đi qua, mặc dù phải trải qua bao khó khăn thách thức ngặt nghèo, 

nhất là chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc có nhiều động thái mới, nhiều nguy cơ khó 

lường, song Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng, lãnh đạo đất nước thực hiện hai 

nhiệm vụ chiến lược thành công. Biểu hiện cụ thể là nền kinh tế Việt Nam đã tạo được 

nhiều dấu ấn: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng khoảng 6,68%, kinh tế vĩ 

mô ổn định, lạm phát được kiểm soát xuống thấp kỷ lục 0,63%, kim ngạch xuất khẩu 

cả năm ước tăng 17,9% so với cùng kỳ, vượt 2% so kế hoạch. Nền kinh tế tiếp tục hội 

nhập sâu rộng với khu vực và thế giới thông qua việc Việt Nam tham gia đàm phán và 

ký các hiệp định thương mại tự do như FTA với Liên minh kinh tế Á - Âu, kết thúc 

đàm phán FTA với EU, TPP... Quốc hội đã thông qua 16 luật, 15 nghị quyết trong đó 

có một số đạo luật quan trọng liên quan tới đời sống xã hội và người dân tạo nền tảng 

chính trị, pháp lý của quốc gia phù hợp với thời kỳ đổi mới, xây dựng nền kinh tế mở, 

hội nhập với khu vực và thế giới. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 

nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tại tất cả các 

châu lục, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với nhiều quốc gia chủ chốt 

trên thế giới… Năm 2015 là năm diễn ra các kỳ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý 

nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục nâng cao năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công 

cuộc đổi mới, nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã 

hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI. 

Vượt lên những khó khăn, thách thức, năm 2015 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã vươn lên đạt được nhiều thành 

tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, mọi mặt đời sống 

của đồng bào các dân tộc được cải thiện, đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá 

trong khu vực. Bước sang năm mới 2016, dưới sự lãnh đạo năng động sáng tạo của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đồng thuận của nhân 

dân các dân tộc, chắc chắn Sơn La sẽ tiếp tục vượt khó thành công, cùng cả nước vững 

bước đi lên trên con đường xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Mừng xuân mới Bính Thân, mừng Đảng ta tròn 86 xuân, Thư viện tỉnh Sơn La biên 

soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề “Mừng Đảng - Mừng 

xuân: Niềm tin và ước vọng”. 

Trân trọng giới thiệu! 
 

                      BAN BIÊN SOẠN 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI MÙA XUÂN XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Mùa Xuân năm 1930, Đảng ra đời, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối, tổ chức và 
giai cấp lãnh đạo cách mạng. 

Kể từ đây, cách mạng Việt Nam bước sang một thời kỳ mới. Người có vai trò quyết định 
cho sự ra đời của Đảng là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 

Tìm ra con đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra 
đời của Đảng 

Năm 1858, thực dân Pháp tiến công Đà Nẵng, mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam. 
Gần 30 năm sau, vua quan nhà Nguyễn “để cho đế quốc Pháp đạp trên đầu”, buộc phải ký các 
hàng ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884), làm cho “hơn hai mươi triệu đồng bào hấp hối 
trong vòng tử địa”. Bóng mây đen của chủ nghĩa thực dân bao trùm toàn cõi Việt Nam. Cả dân 
tộc bước vào một mùa đông khắc nghiệt. 

Tuy nhiên, sự thống trị, áp bức và bóc lột dân tộc càng tăng thì mâu thuẫn dân tộc với 
chủ nghĩa đế quốc càng sâu sắc, cuộc đấu tranh vì sự tồn vong của dân tộc càng quyết liệt, gay 
gắt về tính chất, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức. 

Với tinh thần “người trước ngã, người sau đứng dậy”, các phong trào yêu nước chống 
Pháp diễn ra liên tục và anh dũng, nhưng đều bị đế quốc Pháp dìm trong biển máu. 

Sau khoảng 10 năm vượt qua các đại dương, tới nhiều quốc gia trên thế giới, ở cả 
phương Đông và phương Tây, nhất là các nước tư bản phát triển; vừa nghiên cứu lý luận, vừa 
khảo sát thực tiễn, Nguyễn Ái Quốc đến với “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề 
dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lê-nin. 

Người thấy “cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng” và khẳng định: “Đây là cái cần 
thiết cho chúng ta! Đây là con đường giải phóng cho chúng ta”. Suốt những năm 20 của thế kỷ 
XX, Nguyễn Ái Quốc kiên trì, bền bỉ, xây dựng và truyền bá “lý luận giải phóng dân tộc,” đồng 
thời tích cực chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời một chính 
đảng cách mạng ở Việt Nam. 

Vượt lên những khuôn mẫu giáo điều, với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo và bản lĩnh 
khoa học, Nguyễn Ái Quốc hoạch định một học thuyết độc đáo về cách mạng ở thuộc địa. Thực 
tiễn lịch sử cho thấy, ở các nước thuộc địa “cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở 
phương Tây... Sự xung đột về quyền lợi của họ được giảm thiểu. Điều đó không thể chối cãi 
được”. 

Xuất phát từ mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với đế 
quốc xâm lược và tay sai, khẳng định “dân tộc cách mệnh chưa phân giai cấp”, học thuyết “Dân 
tộc cách mệnh” của Hồ Chí Minh hết sức nhấn mạnh cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

Lực lượng của “dân tộc cách mệnh” bao gồm toàn dân tộc, trong đó công nhân và nông 
dân là “chủ cách mệnh”, “gốc cách mệnh”, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là “bầu bạn 
cách mệnh của công nông”. 

Là ngọn cờ hướng đạo phong trào dân tộc Việt Nam trong thời kỳ vận động thành lập 
Đảng, học thuyết “Dân tộc cách mệnh” của Hồ Chí Minh trở thành vũ khí tư tưởng cho mọi 
tầng lớp nhân dân Việt Nam, giữ vị trí quyết định trong việc chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho 
sự ra đời của Đảng và đặt nền móng để xây dựng nên cương lĩnh chính trị của Đảng sau này. 

Cùng với sự chuẩn bị về tư tưởng chính trị, Nguyễn Ái Quốc còn tích cực chuẩn bị điều 
kiện về tổ chức cho sự ra đời một chính đảng cách mạng ở Việt Nam. 

Cuối năm 1924, Người rời Liên Xô, về Quảng Châu (Trung Quốc), tiếp xúc với những 
thanh niên yêu nước Việt Nam trong Tâm tâm xã và nhận thấy họ không hiểu gì về lý luận, lại 
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càng không biết việc tổ chức. Người chọn một số thanh niên tiên tiến, lập ra nhóm Cộng sản 
đoàn (tháng 2/1925) làm hạt nhân để sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (tháng 
6/1925). 

Đến năm 1929, phong trào đấu tranh yêu nước của các tầng lớp nhân dân Việt Nam phát 
triển mạnh mẽ, đòi hỏi sự lãnh đạo của một đảng cộng sản. 

Yêu cầu đó tác động vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Tân Việt cách mạng 
Đảng, dẫn tới cuộc đấu tranh nội bộ và sự chuyển hóa tích cực trong những tổ chức này, hình 
thành nên ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam: Đông Dương cộng sản Đảng (6/1929), An Nam 
cộng sản Đảng (8/1929) và Đông Dương cộng sản Liên đoàn (9/1929). 

Điều đó chứng tỏ học thuyết “Dân tộc cách mệnh” của Hồ Chí Minh đã thấm sâu trong 
phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam và xu thế thành lập đảng cộng sản đã 
trở thành tất yếu ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, trong một quốc gia dân tộc lại có tới ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ 
với nhau, làm cho lực lượng và sức mạnh của cách mạng bị phân tán. Đó là điều không phù hợp 
với lợi ích của phong trào cách mạng và nguyên tắc tổ chức của đảng cộng sản. Phải chấm dứt 
tình trạng biệt phái giữa các tổ chức cộng sản và thống nhất thành một đảng là yêu cầu cấp thiết. 

Hợp nhất các tổ chức đảng, thành lập chính đảng duy nhất 
Ngày 27/10/1929, Quốc tế Cộng sản gửi cho những người cộng sản Đông Dương tài liệu 

Về việc thành lập một đảng cộng sản ở Đông Dương, nêu rõ “nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp 
bách nhất của tất cả những người cộng sản ở Đông Dương là thành lập một đảng cách mạng có 
tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa là một đảng cộng sản có tính chất quần chúng ở 
Đông Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức cộng sản duy nhất ở Đông Dương”. 

Tuy nhiên, vào thời gian cuối năm 1929, chưa có một người cộng sản nào ở Đông 
Dương tiếp cận được tài liệu này. 

Tháng 11/1929, Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở Xiêm (Thái Lan). Khi biết tin sự chia 
rẽ giữa các tổ chức cộng sản ở trong nước, Người lập tức rời Xiêm đi Trung Quốc và tới đó vào 
ngày 23/12/1929. 

Lấy tư cách là phái viên Quốc tế Cộng sản, có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên 
quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, Người triệu tập đại biểu của 2 nhóm: Đông 
Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng họp Hội nghị hợp nhất tại Cửu Long (Hong 
Kong, Trung Quốc). Hội nghị bắt đầu họp ngày 6/01/1930. 

Sau khi nghe Nguyễn Ái Quốc nói về những sai lầm của sự chia rẽ và nhiệm vụ phải 
thành lập đảng cộng sản, các đại biểu đều đồng ý thống nhất hợp nhất hai tổ chức thành một 
đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Không chỉ có vai trò quyết định trong việc thống nhất tổ chức, Nguyễn Ái Quốc còn là 
người soạn thảo Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đầu tiên của Đảng. Trong Cương lĩnh chính trị 
đầu tiên, nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và tay sai được nhấn mạnh trên cả hai 
phương diện: Chính trị và kinh tế. 

Về chính trị, đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Việt 
Nam được hoàn toàn độc lập, dựng ra chính phủ công - nông - binh và tổ chức ra quân đội công 
nông. 

Về kinh tế, tịch thu hết các sản nghiệp lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng...) của tư 
bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính phủ công - nông - binh quản lý; tịch thu hết 
ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm của công và chia cho dân cày nghèo... 

Trong khi chủ trương tịch thu ruộng đất đang nằm trong tay kẻ thù dân tộc, Cương lĩnh 
đặt vấn đề “chuẩn bị cách mạng thổ địa và lật đổ bọn địa chủ phong kiến”. Cương lĩnh chủ 
trương tập hợp lực lượng toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. 
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Kết hợp lý luận Mác - Lênin về đảng cộng sản với thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ 
Chí Minh đã xây dựng và truyền bá một học thuyết về cách mạng giải phóng dân tộc trong nhân 
dân Việt Nam; giải quyết vấn đề đường lối cứu nước gắn liền với sự chuẩn bị những điều kiện 
về tư tưởng chính trị và tổ chức để sáng lập một đảng cách mạng, phù hợp với thực tiễn Việt 
Nam, gắn bó với nhân dân, với dân tộc, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, 
được nhân dân, được dân tộc thừa nhận là đội tiên phong của mình. 

Ngay từ ngày mới thành lập, “Đảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và 
lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của 
Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta 
vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”. 

Mùa Xuân 1930 - mùa Xuân dựng Đảng, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát 
triển của lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng 
kéo dài mấy chục năm đầu thế kỷ XX. 

Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt 
Nam. Nó chứng tỏ rằng, giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. 

 

               PGS.TS. Vũ Quang Hiển  
       (vietnamplus.vn - Ngày 02/02/2015) 
 

    
 

THÔNG ĐIỆP MÙA XUÂN 
 

Năm mới 2016 đã 
tràn về trong niềm vui hân 
hoan của hơn 90 triệu 
người dân đất Việt: Mừng 
Đảng Cộng sản Việt Nam 
86 mùa Xuân, mừng dân 
tộc Việt Nam bước sang 
một trang mới - trang của 
mốc son ghi dấu đất nước 
hành trình tròn 30 năm đổi 
mới. 

Năm 2015 đã đi qua. 
Mặc dù phải trải qua bao khó 
khăn thách thức ngặt nghèo, 
nhất là chủ quyền biển, đảo 
của Tổ quốc có nhiều động 
thái mới, nhiều nguy cơ khó 
lường, song Đảng đã chèo lái 
con thuyền cách mạng, lãnh 
đạo đất nước thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược thành 
công. Biểu hiện cụ thể là nền 
kinh tế Việt Nam đã tạo 
được nhiều dấu ấn: GDP 
tăng 6,68% - cao nhất trong 

vòng 5 năm qua và vượt kế 
hoạch đề ra, lạm phát tăng 
hơn 2% so với năm 2014, 
cũng là mức thấp nhất trong 
vòng 14 năm trở lại đây. Môi 
trường đầu tư kinh doanh 
trong nước tiếp tục được cải 
thiện, thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài tăng, xuất khẩu 
tăng… Thị trường tài chính 
ổn định, nợ xấu được kiểm 
soát dưới 3%. 

Nền kinh tế tiếp tục 
hội nhập sâu rộng với khu 
vực và thế giới thông qua 
việc Việt Nam tham gia đàm 
phán và ký các hiệp định 
thương mại tự do như FTA 
với Liên minh kinh tế Á - Âu, 
FTA với Hàn Quốc, kết thúc 
đàm phán FTA với EU, 
TPP… Cộng đồng kinh tế 
ASEAN chính thức ra đời từ 
ngày 01/01/2016. Những chuyển 
biến tích cực này sẽ tạo tiền 

đề để kinh tế tiếp tục phát 
triển nhanh và vững chắc 
hơn trong năm 2016. 

Những thành tựu của 
Đại hội XI của Đảng là một 
bộ phận hợp thành quan 
trọng của những thành tựu 
trong 30 năm đổi mới, kể từ 
năm 1986, khi Đại hội lần 
thứ VI của Đảng đề ra đường 
lối đổi mới toàn diện. Thông 
qua một cuộc tổng kết sâu 
sắc, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng nhận định “Nhìn 
tổng thể, qua 30 năm đổi 
mới, đất nước ta đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử trên con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa”. Dư luận quốc tế đánh 
giá cao thắng lợi của đổi mới 
ở Việt Nam góp phần quyết 
định tương lai của chủ nghĩa 
xã hội trên phạm vi thế giới, 
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mở ra triển vọng khắc phục 
các cuộc khủng hoảng, thúc 
đẩy sự hình thành một trật tự 
thế giới mới công bằng hơn. 

Kế thừa và phát huy 
những thành tựu đạt được 
của năm 2015, 5 năm 2011 - 
2015 và 30 năm đổi mới nói 
chung, năm 2016 và các năm 
tiếp theo, toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta phải nỗ lực 
phấn đấu không ngừng để 
khắc phục những tồn tại, tiếp 
tục đưa đất nước phát triển 
nhanh, bền vững theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. 
Năm 2016 là năm diễn ra Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII, là năm tạo đà và bảo 
đảm cho việc hoàn thành 
thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2016 - 2020 và Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm 2010 - 2020. 

Trong thời điểm có 
tầm quan trọng đặc biệt này, 
Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ 
quyết định phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2016 - 2020. Chủ 
đề của Đại hội Đảng lần thứ 
XII là “Tăng cường xây 
dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh; phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc và dân chủ xã 
hội chủ nghĩa; đẩy mạnh 
toàn diện, đồng bộ công cuộc 
đổi mới; bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc, giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định; 
Phấn đấu sớm đưa Việt Nam 
cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại”. 

Có thể thấy rằng, chủ 
đề Đại hội XII của Ban Chấp 
hành Trung ương gồm 5 
thành tố gắn kết hữu cơ và 
quyết tâm rất cao: 

Thành tố thứ nhất là 
“Tăng cường xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh”. Ở 
đây, cụm từ “tăng cường” thay 
thế cụm từ “tiếp tục”của chủ 
đề Đại hội XI, cho thấy ý 
chí, quyết tâm lớn hơn của 
Đảng ta trong xây dựng tổ 
chức Đảng, đồng thời cũng 
đòi hỏi cao hơn đối với các 
cấp ủy Đảng trong nhiệm vụ 
này. 

Thành tố thứ hai là  
“Phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc và nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa”. So với chủ đề 
Đại hội XI, dự thảo chủ đề 
Đại hội XII đã bổ sung thêm 
cụm từ “và nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa”. Điều này 
khẳng định rõ hơn định 
hướng phát triển của đất 
nước ta. 

Thành tố thứ ba là 
“Đẩy mạnh toàn diện, đồng 
bộ công cuộc đổi mới”. So 
với chủ đề Đại hội XI, lần 
này Đảng ta đã bổ sung cụm 
từ “đồng bộ”. 

Thành tố thứ tư là 
“Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, 
giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn định”. Đây là thành 
tố mới so với chủ đề Đại hội 
X, XI, riêng chủ đề Đại hội 
IX có nêu thành tố về quốc 
phòng, an ninh khi xác định 
“Xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa”. Bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc, giữ vững môi trường 
hòa bình, ổn định là một đòi 
hỏi tất yếu trong mọi hoàn 
cảnh lịch sử cũng như mọi 
giai đoạn phát triển của đất 
nước. Đặc biệt trong giai 
đoạn hiện nay, tình hình thế 
giới, trong đó có khu vực 
Đông Á, Đông Nam Á và 
Việt Nam có nhiều diễn biến 
phức tạp. Vì vậy, Đảng ta 
khẳng định rõ hơn vấn đề 
này khi đưa vào chủ đề Đại 
hội XII. 

Thành tố thứ năm là 
“Phấn đấu sớm đưa Việt 
Nam cơ bản trở thành nước 
công nghiệp theo hướng hiện 
đại” chính là mục tiêu mà đất 
nước cần và nhất định phải 
đạt tới trong giai đoạn 5 năm 
2016 - 2020. 

Năm 2016 đã tới. 
Toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân Việt Nam đang vững 
bước theo nhịp bước của thời 
đại. Dẫu trải qua bao thăng 
trầm, chông gai; dẫu chấp 
nhận bao hy sinh mất mát, 
song mỗi bước đi của dân tộc 
Việt Nam là một bước tiến 
vững chắc. Bước tiến ấy là 
sức mạnh nội lực mùa xuân 
của hơn 90 triệu trái tim 
người dân Việt Nam trên mọi 
miền Tổ quốc, đã và đang 
đồng lòng, đồng hành cùng 
sự phồn thịnh của dân tộc. 

 
Mai Thắng 

(laodongthudo.vn 
Ngày 05/01/2016) 

 

 

 



“Mừng Đảng - Mừng Xuân: Niềm tin và ước vọng”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 02/2016 5 

VỊ TRÍ CẦM QUYỀN VÀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 
 

Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một 
đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của 
giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc trong cuộc đấu tranh 
chống đế quốc, phong kiến, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, Đảng 
Cộng sản Việt Nam vẫn luôn là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng và lãnh đạo công 
cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Vị trí cầm quyền của Đảng 
Xu thế mới của đất nước và thời đại hiện nay đã và đang đặt ra cho Đảng những nhiệm 

vụ mới. Đây vừa là điều kiện thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức đối với sự lãnh 
đạo của Đảng. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, Đảng Cộng sản Việt 
Nam vẫn luôn là lực lượng chính trị khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, vì mục tiêu 
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế 
nhằm nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và của dân tộc. Tại Đại hội XI của Đảng (năm 2011), một lần nữa, Đảng khẳng định: 
“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong 
của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”. 

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại Điều 4, Hiến pháp năm 
1992 và tiếp tục được khẳng định trong nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều 4, Hiến pháp năm 
2013: 

1- “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội 
tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”;  

2- “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự 
giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”;  

3- “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn 
khổ Hiến pháp và pháp luật”. Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư 
tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò duy nhất lãnh đạo của Đảng, mà còn là 
một nguyên tắc bất di, bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị - xã hội 
mà Việt Nam đã lựa chọn. 

Việc quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp năm 2013 
một lần nữa khẳng định tính tất yếu lịch sử, khách quan vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. 

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới 
 Trên cơ sở xác định vị trí cầm quyền, trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã khẳng định vai trò 
lãnh đạo đối với đất nước và dân tộc. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện ở những điểm 
sau: 

Về tư tưởng chính trị: Trong bối cảnh phức tạp của tình hình trong nước và sự sụp đổ chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng vẫn xác định: Đảng lấy chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đại 
hội X của Đảng cụ thể hóa: “Đổi mới không phải là xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng 
tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng 
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của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng”. Nhờ xác định được hệ tư tưởng và đường 
lối chính trị đúng đắn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở vận 
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng đã dẫn dắt 
đất nước và dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử. 

Về kinh tế: Trong thời kỳ đổi mới, Đảng không ngừng đổi mới nhận thức và tư duy lý 
luận về kinh tế. Từ tư duy kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang tư duy kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Quan niệm về mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là bước đột 
phá lý luận cơ bản và sáng tạo của Đảng, là thành quả lý luận quan trọng, xuất phát từ thực tiễn 
Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. 

Kết quả bước đầu về phát triển kinh tế thị trường đã tạo nên những thành quả quan trọng: 
Kinh tế Nhà nước từng bước phát huy vai trò chủ đạo, hệ thống doanh nghiệp Nhà nước bước 
đầu được tổ chức lại và cổ phần hóa. Kinh tế tập thể bước đầu được đổi mới, các hình thức hợp 
tác kiểu mới hình thành. Kinh tế tư nhân tăng nhanh về số lượng, từng bước nâng cao hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đóng góp ngày càng lớn vào GDP. Kinh tế nước 
ngoài được khuyến khích phát triển, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội. Các loại thị trường đang hình thành và ngày càng phát triển. Hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng, quy mô xuất, nhập khẩu đạt hơn 300 tỷ USD năm 2014. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ chiếm gần 85% năm 2014. Sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh với việc hình thành hàng trăm khu công 
nghiệp, khu chế xuất và các vùng kinh tế trọng điểm. Kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Tổng thu 
nhập nền kinh tế quốc dân đạt khoảng 205 tỷ USD năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người 
tăng từ hơn 200 USD những năm đầu đổi mới lên hơn 2.000 USD năm 2014. 

Về văn hóa - xã hội: Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong thời kỳ đổi mới là: 
Gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế 
đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi, từng chính sách và 
trong suốt quá trình phát triển. Bên cạnh đó, Đảng xác định phát triển văn hóa đồng bộ và tương 
xứng với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội; xây dựng văn hóa và con người vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là 
quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư cho giáo dục - đào tạo và 
khoa học - công nghệ là đầu tư cho phát triển. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc. 

Sau 30 năm đổi mới, lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực. Các giá trị 
văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc được phát huy. Các di sản văn hóa được bảo tồn, 
thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư xây dựng. Những nhân tố và giá trị mới của văn hóa và con 
người Việt Nam từng bước định hình trong đời sống xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới” và các phong trào xóa đói, giảm nghèo, đền 
ơn đáp nghĩa trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội của các tầng lớp nhân dân. Giao lưu, hợp 
tác quốc tế về văn hóa ngày càng mở rộng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người 
Việt Nam ra toàn thế giới. Nước ta trở thành điểm sáng về giáo dục toàn dân và xóa đói, giảm 
nghèo. 

Về đối ngoại: Sự chuyển biến tư duy quan trọng trong lĩnh vực đối ngoại là quan điểm 
“thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế”. Trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế, 
Đảng chủ trương “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh 
vực khác” theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm 



“Mừng Đảng - Mừng Xuân: Niềm tin và ước vọng”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 02/2016 7 

độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ 
vững bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường. Thông điệp ngoại giao là: “Việt Nam sẵn 
sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của các tổ chức quốc tế”, 
tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. 

Thành tựu nổi bật trong hoạt động đối ngoại là: Phá thế bao vây, cấm vận của các thế lực 
thù địch, mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa. Chủ động và tích 
cực hội nhập quốc tế. Hiện nay, Việt Nam ký Hiệp ước đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện 
với hầu hết các nước lớn, như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Ấn Độ, Ý, Hàn 
Quốc... Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực: Văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, 
giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác. Giải quyết hòa bình các vấn đề biên giới, lãnh thổ biển, 
đảo với các nước liên quan, như Trung Quốc và các nước ASEAN. Xúc tiến quan hệ thương 
mại, khai thác hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc tế, các nguồn lực về vốn, khoa học - công nghệ 
và kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển; khai thác hiệu quả các khuôn khổ đã ký kết, 
đặc biệt là khu vực mậu dịch tự do song phương và đa phương. Tranh thủ ODA, thu hút FDI, 
mở rộng thị trường ngoài nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Việt Nam thu hút 
hàng chục tỷ USD vốn ODA, khoảng 250 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tiến một bước 
dài trong hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc gia nhập các diễn đàn kinh tế AFTA, APEC, 
WTO... 

Về an ninh - quốc phòng: Trong bối cảnh mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn được 
Đảng xác định là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, khái niệm 
và nội hàm “bảo vệ Tổ quốc”, được xác định đầy đủ hơn: Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ 
lãnh thổ, biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển mà còn là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; bảo vệ kinh tế, văn hóa dân tộc, 
bảo vệ sự nghiệp đổi mới...; khẳng định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của 
khối đại đoàn kết toàn dân với nền tảng là “thế trận lòng dân”, kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại. 

Thành tựu cơ bản, bao trùm về an ninh - quốc phòng là giữ vững độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ 
nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ củng 
cố an ninh, quốc phòng với chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; vô hiệu hóa hoạt động 
của các đối tượng phản động trong và ngoài nước lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân 
quyền, để gây mất ổn định. Quan tâm xây dựng, phát triển tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất 
nước; xây dựng lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội và công an theo hướng chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại. Xây dựng được thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân. 

Về đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Trong 
thời kỳ đổi mới, Đảng quan tâm chỉ đạo đổi mới hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bảo đảm quyền 
lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan thực hiện lập pháp, 
tư pháp và hành pháp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị của các đoàn thể nhân 
dân và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo; là cơ 
sở chính trị của chính quyền nhân dân. Nhân dân là người làm chủ xã hội thông qua Nhà nước 
và thông qua cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, làm chủ thông qua dân chủ trực 
tiếp, dân chủ đại diện và hình thức tự quản. 

Việc đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân đã đạt được những kết quả bước đầu. Quốc hội đẩy mạnh xây dựng 
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luật pháp, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động theo hình thức Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nền hành chính quốc gia được cải cách một bước. Bộ máy 
Chính phủ và chính quyền địa phương được kiện toàn ngày một hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức thành viên từng bước đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động cho 
phù hợp với tình hình mới. 

Về công tác xây dựng Đảng: Nhận thức lý luận về công tác xây dựng Đảng được nâng 
lên một bước với việc xác định đầy đủ hơn bản chất của Đảng và xác định rõ hơn nền tảng tư 
tưởng của Đảng cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, nội dung công tác xây dựng 
Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị 
trường và hội nhập quốc tế được nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng khẳng định: Xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng; thường 
xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Giữ vững bản chất 
cách mạng và khoa học của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tổ chức. 

Do nhận thức và quan điểm đúng đắn đó nên trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều 
diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tấn công toàn diện vào Đảng và chế độ, Đảng vẫn vững 
vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; từng bước nâng cao nhận thức, 
đổi mới tư duy, thống nhất tư tưởng trên những vấn đề cơ bản của công cuộc đổi mới, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. 

Thực tiễn lịch sử hơn 85 năm qua khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố 
hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng 
chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Thắng 
lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
thắng lợi của 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử 
sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới là bằng chứng sinh động và là cơ sở khoa học khẳng 
định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là chính đáng, hợp lòng dân, hợp 
pháp. Có thể nói, vị trí cầm quyền và lãnh đạo của Đảng là “không thiên tư, thiên vị”. 

 

Nguyễn Danh Tiên - Nguyễn Thị Thu Hương 
  (Tạp chí Cộng sản - Tháng 12/2015 - Số 108) 
 

 
           NHÌN LẠI NĂM 2015 

                NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 
 

Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về xây 
dựng Đảng, năm 2015 là sự tiếp nối của quá trình đưa nghị quyết đặc biệt quan trọng này 
vào cuộc sống. Việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết được các cấp ủy từ Trung 
ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, khoa học với quyết tâm chính trị cao. 

Ba nhiệm vụ cấp bách và bốn nhóm giải pháp nêu trong nghị quyết được cụ thể 
hóa bằng các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn... tương đối kịp thời, đồng bộ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện ở các cấp,... Vì thế, bốn năm qua, việc thực 
hiện nghị quyết đã tạo chuyển biến đáng kể trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, nhất là trong chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm, 
tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân có một số nội dung và cách làm mới, đem lại 
hiệu quả thiết thực. Đó là việc lấy ý kiến góp ý trước kiểm điểm; cấp trên rà soát, gợi ý 
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kiểm điểm đối với cấp dưới; nội dung kiểm điểm tập trung vào ba vấn đề cấp bách nêu 
trong nghị quyết, gắn với xem xét việc thực hiện các quy chế, quy định của Đảng và giải 
quyết những vấn đề bức xúc của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trình tự kiểm điểm 
từ trên xuống dưới, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp trên dự và chỉ 
đạo chặt chẽ việc kiểm điểm ở cấp dưới. Sau kiểm điểm, cấp ủy có kết luận về những ưu, 
khuyết điểm của tập thể, cá nhân và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết 
điểm; kết quả kiểm điểm được báo cáo trước hội nghị cấp ủy hoặc hội nghị cán bộ chủ 
chốt cùng cấp góp ý kiến và cấp ủy cấp trên trực tiếp đánh giá; tập thể, cá nhân nào kiểm 
điểm chưa đạt yêu cầu thì phải kiểm điểm bổ sung hoặc kiểm điểm lại... 

Những kết quả đem lại tuy chưa đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, nhưng đã tạo chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng. Trước hết là, 
việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đã giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ 
cán bộ, đảng viên thấy rõ tầm quan trọng và sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; nhận diện rõ hơn những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay. Từ đó, mỗi cán bộ, 
đảng viên xác định trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghị quyết. Từ thống nhất 
nhận thức đã chuyển hóa thành việc làm cụ thể, góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy 
thoái trong Đảng, trong xã hội. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, kết hợp với các 
mặt công tác khác, đã có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm; siết 
lại kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh, ngăn 
chặn, đẩy lùi một bước tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong ba năm (2012, 2013, 2014), toàn 
Đảng đã xử lý kỷ luật hơn 54 nghìn đảng viên và xóa tên, đưa ra khỏi Đảng hàng nghìn 
trường hợp khác, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng. 

Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng Đảng đã kịp thời sửa 
chữa, khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm, yếu kém của công tác xây dựng 
Đảng. Sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các cấp 
ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa 
chữa, khắc phục khuyết điểm đã được kết luận qua tự phê bình và phê bình. Do vậy, một 
số hạn chế, khuyết điểm, yếu kém về công tác tổ chức cán bộ; về thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, từng bước được khắc phục. Nhiều 
vụ, việc nổi cộm, bức xúc trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; trong 
xây dựng, trật tự đô thị và một số vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài được giải quyết. Nhiều 
cấp ủy đã quy định cụ thể về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 
đầu; quy định cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp 
ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; định kỳ tiếp xúc và đối thoại với 
nhân dân tại cơ sở... 

Qua thực hiện nghị quyết, công tác cán bộ, nhất là ở cấp Trung ương đã tạo một số 
chuyển biến mới, tích cực. Các cấp ủy đã rà soát, đánh giá và sắp xếp, bố trí hợp lý đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ, đảng viên tín nhiệm thấp. Công tác 
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp được 
tăng cường và đẩy mạnh hơn. Lần đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương xây dựng và tiến 
hành quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Bộ Chính trị quyết định tổ chức hai lớp bồi dưỡng, 
cập nhật kiến thức mới cho hơn 150 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI; sáu lớp 
bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp cho hơn 500 đồng chí; ba lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 
theo chức danh cho 170 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện; điều động, luân chuyển và sắp 
xếp, bố trí gần 100 cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và các địa phương, phục vụ 
công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp tỉnh và Đại hội XII của Đảng. Nguyên tắc 
tập trung dân chủ tiếp tục được cụ thể hóa, xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm 



“Mừng Đảng - Mừng Xuân: Niềm tin và ước vọng”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 02/2016 10 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức 
Đảng từ Trung ương đến cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định đã có 
cho phù hợp; đồng thời ban hành một số quy chế, quy định mới nhằm phát huy dân chủ, 
tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và đề cao trách nhiệm, thẩm quyền của người 
đứng đầu; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa cấp ủy, ban 
thường vụ và thường trực cấp ủy; thực hiện quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 
các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện việc chất vấn trong 
các kỳ họp của cấp ủy; triển khai thực hiện quy định về kiểm tra, giám sát và phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhiều cấp ủy đã coi trọng cải tiến 
phong cách, lề lối làm việc, đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết; tích 
cực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy. 

Những kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần quan trọng 
vào sự thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội XII của 
Đảng; các tổ chức Đảng tích lũy thêm kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
trong tình hình mới hiện nay. 

Có được những kết quả nêu trên là do nghị quyết được ban hành kịp thời, đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình 
thực hiện nghị quyết, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy 
Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, sâu sát với quyết tâm chính trị cao và có một 
số đổi mới về nội dung, cách làm phù hợp, hiệu quả. Có sự tham gia tích cực của các tổ 
chức trong hệ thống chính trị ở các cấp; sự gương mẫu, nghiêm túc, tự giác trong kiểm 
điểm, tự phê bình, phê bình và sửa chữa khuyết điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để cấp 
dưới và cán bộ, đảng viên học tập, noi theo. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 còn bộc lộ một số hạn chế, 
khuyết điểm. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, 
sâu sắc về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; chưa thấy rõ ý nghĩa của việc 
thực hiện nghị quyết đặc biệt quan trọng này trong tình hình mới; còn nể nang, né tránh, 
ngại va chạm và bệnh thành tích; chưa nhận thức đúng mức về trách nhiệm của mình đối 
với các nhiệm vụ được giao và những hạn chế, khuyết điểm chung của tập thể. Trong 
kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về một số vấn đề bức xúc của xã hội, một số cấp ủy, 
tổ chức Đảng chưa làm rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, chưa chỉ ra đối tượng cụ 
thể phải chịu trách nhiệm, như tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống; tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, cục bộ, “lợi ích nhóm”... Sau kiểm điểm 
tự phê bình và phê bình, một số nơi chậm đề ra kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết 
điểm hoặc xây dựng kế hoạch còn chung chung, thiếu những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, 
đồng bộ. Khi đưa việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 trở thành thường xuyên, 
gắn với kiểm điểm công tác cuối năm, một số cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo 
chưa chặt chẽ, cho rằng khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã kiểm điểm kỹ lưỡng. 

Trong quá trình thực hiện nghị quyết, việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy 
định, quy chế, hướng dẫn trên một số lĩnh vực còn chậm và chưa đồng bộ; một số cấp ủy, 
tổ chức Đảng chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Một số 
vụ việc nổi cộm, phức tạp để kéo dài, chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm và nghiêm minh, 
gây bức xúc trong Đảng và xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận 
về kết quả thực hiện nghị quyết có lúc còn hạn chế, thiếu kịp thời. 

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do những vấn đề cấp 
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bách về xây dựng Đảng nêu trong nghị quyết là những vấn đề lớn, khó và phức tạp, trong 
đó có những vấn đề đã tồn tại qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ và liên quan nhiều cấp, 
nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, không thể khắc phục, giải quyết trong một sớm, một chiều. 
Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức 
Đảng, nhất là người đứng đầu chưa thường xuyên, chặt chẽ và thiếu kiên quyết. Công tác 
quản lý cán bộ, đảng viên có mặt còn sơ hở; một bộ phận cán bộ, đảng viên tính chiến 
đấu yếu, thiếu gương mẫu và chưa tích cực, tự giác thực hiện nghị quyết. 

Từ những kết quả, hạn chế, khuyết điểm nêu trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm 
như sau: Trung ương đã lựa chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay để ra nghị quyết. Khi có nghị quyết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức 
Đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, cụ thể, với quyết tâm chính 
trị cao ngay từ khi tổ chức học tập, quán triệt. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu gương mẫu, tự giác 
thực hiện, có tác dụng làm gương cho cấp dưới và đảng viên học tập, noi theo. 

Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận 
trọng; ba vấn đề cấp bách và bốn nhóm giải pháp nêu trong nghị quyết được cụ thể hóa 
bằng các quy định, quy chế, quyết định, hướng dẫn của Trung ương tương đối kịp thời, 
đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện ở các cấp. Các cấp ủy, tổ 
chức Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan Trung ương đều xây dựng chương trình, kế 
hoạch thực hiện nghiêm túc, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình 
hình của địa phương, cơ quan, đơn vị... 

Việc chuẩn bị, xem xét, thông qua các đề án, cơ chế, chính sách thực hiện nghị 
quyết được tiến hành khẩn trương, chu đáo, bảo đảm chất lượng và kịp thời bổ sung, điều 
chỉnh, hoàn thiện những chủ trương đã ban hành nhưng chưa phù hợp thực tiễn. Trong 
quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng 
đầu phải thường xuyên chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện; định kỳ kiểm tra, đánh 
giá và rút kinh nghiệm kịp thời. 

 
 

         Nguyễn Đức Hà 
    (nhandan.com.vn - Ngày 24/12/2015) 

 

     
 

TRÊN DƯỚI ĐỒNG LÒNG, VƯỢT QUA THỬ THÁCH, ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN 
  

Năm cũ qua đi, năm mới sắp đến. Trước thềm năm mới 2016, Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những đánh giá và nhận định về cơ 
hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng 
bạn đọc. 

Hội nhập để phát triển đất nước 
PV: Thưa Chủ tịch nước, trước thềm năm mới 2016, xin Chủ tịch cho biết đánh giá 

vắn tắt những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội mà đất nước ta đạt được trong năm 
2015? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Về tình hình kinh tế - xã hội 2015, là năm cuối của 
kế hoạch 5 năm, Quốc hội mới đây đã họp và đánh giá rồi, tôi nói vắn tắt thôi. Năm nay là một 
năm hết sức khó khăn, cả về tình hình trong nước cũng như trong khu vực. Nhưng với sự nỗ lực 
chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kết quả phát triển kinh tế - xã hội vẫn khá tích cực, 
tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt khá, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định; tiềm lực kinh tế của đất 
nước tăng lên. Tôi cho rằng đó là một sự cố gắng rất lớn, tạo tiền đề cho năm 2016 và các năm 
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tiếp theo. 
Bên cạnh đó, trong năm 2015, chúng ta ký kết một loạt hiệp định thương mại tự do song 

phương và đa phương với tiêu chí cao so với các tiêu chí trong các hiệp định chúng ta đang thực 
hiện. Thời cơ nằm ở chỗ, thị trường sẽ mở rộng nhiều, chúng ta có thể huy động được các 
nguồn lực nhiều hơn, công nghệ tiên tiến có thể vào nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra 
thách thức rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp và nói chung với nền kinh tế Việt Nam. Cho 
nên phải có một sự nỗ lực vượt bậc hơn nhiều so với trước đây mới tận dụng được tối đa cơ hội, 
và vượt qua được thách thức trong kế hoạch 5 năm tới 2016 - 2020, mà năm 2016 đã bắt đầu 
rồi. 

PV: Thưa Chủ tịch nước, với hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã 
được ký kết và chúng ta sẽ phải thực hiện sắp tới đây, phải chăng chúng ta đang bước vào 
một cuộc cạnh tranh còn quyết liệt hơn nữa? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Đúng như vậy. Nhìn lại thời kỳ trước đổi mới, 
chúng ta thấy một nền kinh tế khép kín, biệt lập, không hội nhập nên không phát triển được. Từ 
đó, Đảng và Nhà nước đã đề ra chủ trương, chính sách đổi mới, hội nhập quốc tế để phát triển 
kinh tế đất nước. Nhưng hội nhập thì phải cạnh tranh. Khi ký các hiệp định thương mại với tiêu 
chí cao hơn thì phải chấp nhận cạnh tranh ở một trình độ cao hơn. So với 30 năm đổi mới vừa 
qua, ngày nay, với sức mạnh của đất nước, kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà 
nước và với đội ngũ doanh nhân Việt Nam cũng đã trưởng thành hơn qua nhiều năm đổi mới, 
tôi tin chắc công cuộc hội nhập của đất nước trong giai đoạn mới sẽ giành được thắng lợi. 

Chúng ta phải đứng trên đôi chân của chính mình 
PV: Cơ hội thường đến và qua đi rất nhanh. Nếu muốn nắm bắt được cơ hội thì 

chúng ta phải có được một bộ máy Nhà nước chuyên nghiệp và hành động nhanh chóng. 
Theo Chủ tịch nước, chúng ta phải làm gì để có được một bộ máy đáp ứng được yêu cầu 
này? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Khi hội nhập, ngoài các doanh nghiệp là chủ thể trực 
tiếp đi vào cuộc cạnh tranh hết sức khốc liệt, thì còn có bộ máy Nhà nước ở các cấp; bộ phận 
này có vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi phải tương xứng, đáp ứng được yêu cầu mới. Năng 
lực, phẩm chất và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức phải khác nhiều so với 
trước, ta phải phấn đấu nâng lên cho bằng được. Mối tương tác giữa hai chủ thể, giữa bộ máy 
Nhà nước các cấp với đội ngũ doanh nhân hết sức quan trọng. Điều lo nhất hiện nay là sức cạnh 
tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp và của nền kinh tế nước ta còn rất thấp so với khu vực và 
thế giới. Với những tiêu chí hội nhập mới, thách thức còn lớn hơn. Cần phải nâng cao sức cạnh 
tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, 
trách nhiệm của Nhà nước là rất lớn. Thời gian qua, đổi mới thể chế kinh tế, chúng ta làm tương 
đối tốt. Khâu đào tạo nguồn nhân lực cũng có kết quả, nhưng so với yêu cầu còn có nhiều mặt 
hạn chế. Tới đây, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà 
nước, đáp ứng cho kỳ được yêu cầu của thời kỳ tự do hóa thương mại và hội nhập sâu rộng của 
đất nước với tiêu chí và trình độ cao hơn so với lâu nay. 

PV: Thưa Chủ tịch nước, trong 5 năm tới, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư 
phát triển có nhiều khó khăn, cả nguồn vốn bên ngoài lẫn nguồn vốn trong nước. Vậy trong 
5 năm tới, chúng ta phải làm gì để huy động các nguồn lực đáp ứng được nhu cầu phát 
triển? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Lâu nay, chúng ta xác định rất rõ, để phát triển đất 
nước trong bối cảnh hội nhập, cần có một sự kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực trong nước và 
ngoài nước, trong đó không được quên rằng nguồn lực trong nước là quyết định, nguồn lực bên 
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ngoài là hết sức quan trọng. Hội nhập nhưng phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phải 
đứng trên đôi chân của chính mình. 

Có một thực tế là thời gian gần đây, nguồn lực bên ngoài tăng nhanh trong khi bên trong 
tăng chậm. Nhưng điều này không phải do không có nguồn lực trong nước. Tôi cho rằng nguồn 
lực trong nước còn rất lớn, phải tiếp tục giải phóng nguồn lực này. Chẳng hạn như Quốc hội 
mới đây đưa vào nội dung luật yêu cầu các ngành các cấp không được cản trở tự do kinh doanh, 
giảm thiểu tối đa lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Các nước đi trước trở thành các nước công 
nghiệp phát triển cũng dựa vào nguồn lực trong nước là chính. Có đi vay bên ngoài cũng là để 
bổ sung, khơi dòng, khai thác nguồn lực bên trong. 

Khả năng thu hút nguồn lực bên ngoài cũng còn rất lớn. Tôi cho rằng, thời gian sắp tới 
nguồn (ODA), (FDI) có thể vẫn tăng, nhưng không được ỷ lại vào đó. Chúng ta cũng biết rằng, 
sau cột mốc 2017 - 2018, lãi suất vay ODA sẽ khác hoàn toàn so với thời gian 30 năm qua, bởi 
nước ta đã được xếp vào hàng ngũ các quốc gia có thu nhập trung bình, phải chấp nhận lãi suất 
cao. Vay thì cần, nhưng trả không đơn giản; một đất nước rơi vào tình thế vay nợ mà đến thời 
gian trả nợ không được là mất uy tín và ảnh hưởng rất tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, 
xã hội. Khả năng thu hút đầu tư nước ngoài cũng rất lớn, tuy nhiên, cần có chọn lọc và đầu tư 
nước ngoài phải tạo được sự lan tỏa và thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế nước ta. 

Nguồn lực nào thì cũng phải đề phòng tham nhũng lãng phí 
PV: Một trong những điều chỉnh căn bản để thích ứng với những thay đổi về nguồn 

lực, phải chăng là chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, thưa Chủ tịch nước? 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Đúng thế. Cùng với yêu cầu huy động các nguồn 

lực, thì chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm phải là chủ trương và hành động nhất 
quán của tất cả các ngành, các cấp. Nguồn lực nào thì cũng phải phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí. Tham nhũng, lãng phí làm giảm hiệu quả đầu tư, giảm chất lượng công trình, làm hư hỏng 
cán bộ, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Chúng ta day dứt, trăn trở trước 
thực trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn tồn tại và phải cương quyết phấn đấu để nước ta không 
nằm trong danh sách những nước có thực trạng tham nhũng cao trên thế giới. Nguồn lực nào 
cũng phải quan tâm đến quản lý chặt chẽ, sử dụng một cách có hiệu quả, trong đó có việc phải 
chống tham nhũng, lãng phí một cách quyết liệt. Phải cố gắng khắc phục cho bằng được yếu 
kém này. 

PV: Thưa Chủ tịch nước, liên quan đến tình trạng tham nhũng, lãng phí thì vẫn có 
một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa biến chất trong bộ máy Nhà nước. Chúng ta đã có 
những giải pháp gì để đẩy mạnh công tác phòng, chống suy thoái, nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong những giai đoạn phát triển mới? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Trước tình hình sự suy thoái của một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước, Đảng đã có rất nhiều biện pháp 
đấu tranh, mà thể hiện tập trung nhất là các biện pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 
XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Đây là một nghị quyết được sự 
hưởng ứng và đánh giá cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân đặt kỳ vọng lớn vào thực hiện mục tiêu mà nghị quyết đề ra là phải ngăn chặn, đẩy lùi 
được tình trạng suy thoái, tiêu cực này. 

Để cái “bộ phận không nhỏ” đó không còn thì tất cả các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, 
đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước 
và toàn dân phải kiên quyết thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống suy thoái, tiêu cực mà 
Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đã đề ra một cách đồng bộ và liên tục. Tôi tin chắc rằng, 
dù có khó đến mấy đi nữa, nhưng toàn Đảng, toàn dân quyết tâm cao, liên tục bền bỉ thực hiện 
thì nhất định sẽ giành thắng lợi. 
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PV: Thưa Chủ tịch nước, với vai trò của đảng cầm quyền, Đảng lựa chọn cán bộ cho 
bộ máy Nhà nước, nhưng khi nảy sinh vấn đề, ai sẽ chịu trách nhiệm: Cá nhân hay tập thể? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Tôi cũng trả lời một cách rất thẳng thắn thế này: Cả 
hai, cả tập thể và cá nhân có liên quan đều phải chịu trách nhiệm. Nhưng hiện nay, ở các cấp, 
các ngành, trách nhiệm tập thể nhìn chung là rõ, còn trách nhiệm cá nhân chưa rõ. Không chỉ 
trong công tác cán bộ mà nhiều lĩnh vực khác cũng vậy. Bên cạnh những thành tựu lớn của đất 
nước thì trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công tác cán bộ, cũng bộc lộ nhiều khuyết 
điểm, thiếu sót. Nhưng trách nhiệm cá nhân thì không rõ, tạo ra bức xúc trong xã hội và ngay 
trên diễn đàn Quốc hội. 

Bây giờ nghị quyết của Đảng nhiều rồi, luật lệ của Nhà nước cũng nhiều, hệ thống thể 
chế của Việt Nam so với 30 năm trước đây đã được hoàn thiện hơn nhiều. Hạn chế hiện nay là 
cả trong chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, những quy định về trách 
nhiệm cá nhân còn chưa đầy đủ. Chính từ đó cho nên có chuyện gì xảy ra, ưu điểm thì dễ tìm 
còn khuyết điểm, trách nhiệm cá nhân tìm vô cùng khó. Còn có cả nguyên nhân là các cơ quan 
quản lý cán bộ không đánh giá đúng cán bộ, nể nang, né tránh. Phải sửa điều đó và thực hiện 
nghiêm túc các quy định khi đã ban hành. 

Đất nước phát triển sẽ bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ 
PV: Thưa Chủ tịch nước, đất nước đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm 

trọng về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; xin Chủ tịch nước cho biết yếu tố nào sẽ giúp 
chúng ta vượt qua được những thách thức này? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Từ thuở đất nước chúng ta có vài triệu người cho 
đến bây giờ trên 90 triệu, trong suốt chiều dài lịch sử đó, cả dân tộc ta đã đồng lòng chung sức, 
đoàn kết thành một khối vững chắc nên không một kẻ thù nào có thể đánh bại chúng ta được. 
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nội lực của đất nước là nguồn sức mạnh vô địch để chúng ta bảo 
vệ Tổ quốc. Ngày nay, trong thời đại toàn cầu hóa, Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước 
trong cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; bạn bè chúng ta ngày càng đông, sự 
ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt 
Nam ngày càng nhiều. Đây là sức mạnh to lớn để chúng ta bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ. 

Tiếp tục thực hiện đường lối này, thêm bạn bớt thù, khép lại quá khứ, hướng về tương lai 
thì chắc chắn sự ủng hộ của thế giới dành cho Việt Nam sẽ ngày càng tăng; đồng thời, đất nước 
chúng ta ngày càng phát triển vững chắc và ổn định, nội lực của đất nước được tăng cường, thì 
chúng ta ngày càng có sức mạnh để vượt qua mọi thách thức và bảo vệ vững chắc chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

PV: Chủ tịch nước có thể nói rõ hơn vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hiện 
nay? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Trong bối cảnh trên thế giới và khu vực có nhiều 
diễn biến hết sức phức tạp, Việt Nam vẫn ổn định và phát triển, vẫn là điểm đến an toàn của 
nhiều nhà đầu tư, thì đây là kết quả của 30 năm đổi mới. Nói rộng hơn, đó là thành quả cách 
mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Nhờ đường lối đúng đắn, đặc biệt là khi chúng ta có đường lối đổi mới thì nguồn lực 
trong nước được phát huy, cộng với huy động nguồn lực bên ngoài làm cho nền kinh tế chúng 
ta phát triển, chính trị xã hội ổn định. Từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã trở 
thành nước có thu nhập trung bình, được thế giới đánh giá cao. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên 
hợp quốc trong năm qua, tôi đi dự họp cũng gặp nhiều đại biểu có chung đánh giá như vậy. 
Thành tựu phát triển của đất nước và đường lối đối ngoại đúng đắn, đa dạng hóa, đa phương 
hóa, Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và 
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phát triển, tham gia có trách nhiệm vào những vấn đề của khu vực và thế giới đã nâng cao vai 
trò, vị trí, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

PV: Thưa Chủ tịch nước, trước thềm năm mới, Chủ tịch nước có thông điệp cũng 
như chia sẻ gì với nhân dân cả nước? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Năm mới 2016 là năm bản lề giữa hai nhiệm kỳ Đại 
hội Đảng, Quốc hội, Chính phủ, năm chuyển tiếp giữa hai kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và 2016 - 2020. 
Trong năm 2016 và 5 năm tới, thuận lợi nhiều mặt tăng lên, nhưng khó khăn, thách thức cũng 
rất lớn. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu cao 
hơn, mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 
bền vững; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và có sức chiến đấu cao; nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý Nhà nước tương xứng với thời kỳ hội nhập sâu rộng và tiêu chí cao, tiếp tục nâng 
cao đời sống và quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, phải tập trung nâng cao được hiệu quả 
sử dụng các nguồn lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế; đẩy mạnh cuộc đấu 
tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà 
nước… như được thể hiện trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng. 

Nhân dịp xuân về, tôi xin chúc toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, kiều bào 
ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, mang hết trí tuệ, sức lực, khả năng của mình để góp phần 
thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân 
yêu của chúng ta trong giai đoạn mới. 

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch nước! 
PV 

     (nhandan.com.vn - Ngày 30/12/2015) 
 

 
 

NĂM 2015: KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT 8 NĂM QUA 
 

GDP NĂM 2015 ƯỚC ĐẠT 6,68% 

Báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác 
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình 
thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2015 tại hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho 
biết: Dù còn nhiều khó khăn thách thức, 
nhưng dưới sự chỉ đạo tập trung quyết liệt 
của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự 
nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh 
nghiệp và toàn dân, năm 2015 đất nước ta đã 
đạt được những kết quả quan trọng. Nền kinh 
tế tiếp tục phục hồi với mức tăng trưởng cao 
nhất trong 8 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, 
lạm phát thấp. Các ngành, các lĩnh vực của 
nền kinh tế đều có bước phát triển khá. 

Cụ thể, về tình hình thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, 
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho hay: Kinh tế 

vĩ mô tiếp tục ổn định. Các cân đối lớn của 
nền kinh tế được giữ vững, lạm phát ít biến 
động, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Chính 
sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh 
hoạt; thị trường tài chính ổn định. Công tác 
quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước được 
tăng cường, thu ngân sách Nhà nước cả năm 
ước vượt dự toán. Bộ trưởng Bùi Quang 
Vinh nhấn mạnh: “Kinh tế tiếp tục đã phục 
hồi với mức tăng trưởng GDP năm 2015 ước 
đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, 
vượt mục tiêu đề ra, tạo đà cho sự phát triển 
5 năm tới”. 

Cũng theo Bộ trưởng Bùi Quang 
Vinh, sản xuất công nghiệp có mức tăng cao 
hơn nhiều so với các năm trước, là động lực 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước. 
Lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn 
được quan tâm đầu tư. Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp 
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tục được triển khai và đạt nhiều kết quả; 
chính sách phát triển thủy sản, kinh tế biển 
gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia được chú 
trọng. Khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển, 
sức mua và tổng cầu được cải thiện đáng kể. 

Cơ cấu lại nền kinh tế đạt được nhiều 
kết quả; môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số 
năng lực cạnh tranh toàn cầu được cải thiện 
đáng kể; hoạt động phát triển doanh nghiệp 
trong nước chuyển biến tích cực. Huy động 
vốn cho đầu tư phát triển đạt khá, đặc biệt là 
thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI), đóng góp tích cực cho sự 
phát triển của nền kinh tế. Công tác đào tạo, 
dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm 
thực hiện; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo 
đảm. Các cơ chế, chính sách, hệ thống các 
văn bản pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; 
cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả 
tích cực. 

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc 
tế đạt nhiều kết quả tích cực; tiềm lực quốc 
phòng an ninh được tăng cường, đảm bảo giữ 
vững độc lập, chủ quyền; an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

NĂM 2016: GDP TĂNG KHOẢNG 6,7% 

Trình bày dự thảo nghị quyết về 
những nhỉệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo 
điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 
năm 2016, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
cho biết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 
2016 là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu 
tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim 
ngạch xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá 
tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát 
triển toàn xã hội khoảng 31% GDP; tỷ lệ hộ 
nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,3 - 
1,5%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 
dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 53%; 
số giường bệnh trên một vạn dân là 24,5 
giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 
là 76%... 

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 
và tạo đà cho việc thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, 

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành có giải 
pháp cụ thể, nỗ lực tổ chức thực hiện đồng 
bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các 
lĩnh vực; tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu 
quả các đột phá chiến lược, các chương trình, 
đề án, quy hoạch, kế hoạch và chính sách, 
pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
đã đề ra. 

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng 
Nhà nước phải điều hành chính sách tiền tệ 
chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với 
chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế 
vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 
đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần hỗ 
trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Bộ Tài 
chính thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, 
phối hợp với chính sách tiền tệ để hỗ trợ phát 
triển sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ 
mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Các bộ, ngành, địa phương phải đẩy 
mạnh giám sát và công khai, minh bạch việc 
sử dụng ngân sách Nhà nước, nhất là trong 
các lĩnh vực để phát sinh lãng phí, tiêu cực. 
Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với 
các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tiếp 
tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế 
chính sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, 
minh bạch và thực hiện đồng bộ các giải 
pháp về phòng chống tham nhũng, thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí. 

Bên cạnh đó, phải kiểm soát chặt chẽ 
nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của 
quốc gia bảo đảm trong giới hạn theo nghị 
quyết của Quốc hội. Quản lý chặt quỹ tích 
lũy trả nợ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
vay, sử dụng vốn vay và trả nợ nhất là các 
khoản vay mới, vay có bảo lãnh của Chính 
phủ; tập trung cấp bảo lãnh và quản lý bảo 
lãnh Chính phủ cho các khoản vay để đầu tư 
các dự án, công trình trọng điểm. 

Đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế 
theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế, tiếp tục tập trung vào 3 
lĩnh vực đầu tư công, tập đoàn kinh tế, tổng 
công ty Nhà nước, ngân hàng thương mại và 
các tổ chức tín dụng. 

Ngọc Ước 
(Lao động xã hội - Ngày 29/12/2015 - Số 156)
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THÀNH TỰU ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM TRONG NĂM NĂM QUA 
 

Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đánh dấu bước chuyển quan trọng về tư duy đối ngoại. 
Chúng ta chủ trương “triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại” trên 
tất cả các kênh song phương và đa phương, dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, 
ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân. Đại hội XI của Đảng cũng đề 
ra chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” và đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết 22 
của Bộ Chính trị, trong đó xác định “chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương, góp 
phần xây dựng trật tự chính trị và kinh tế công bằng, dân chủ, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, 
củng cố hòa bình, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi”. 

Năm năm qua (2011 - 2015), chúng ta triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI 
trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, phức tạp và khó lường hơn. Kinh tế thế 
giới phục hồi chậm hơn dự kiến, một số đối tác kinh tế lớn của chúng ta gặp khó khăn, giá cả 
một số mặt hàng, nhất là giá dầu, giảm sâu. Cạnh tranh và tập hợp lực lượng giữa các nước lớn 
diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, khủng bố quốc tế 
và bệnh dịch có xu hướng trầm trọng hơn. Một số vấn đề khu vực, nhất là tranh chấp lãnh thổ, 
biển, đảo căng thẳng hơn giai đoạn trước. 

Kiên định mục tiêu đối ngoại “vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa giàu mạnh”, trên cơ sở thế và lực của đất nước từng bước được nâng cao, phát huy 
các thành tựu đối ngoại trong 25 năm đổi mới, công tác đối ngoại năm năm qua tiếp tục đạt 
được nhiều thành tựu, trong đó nổi bật là các thành tựu sau: 

Thứ nhất, chúng ta đã giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát 
triển, đưa các mối quan hệ đối ngoại quan trọng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Bên cạnh 
việc tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào, quan hệ hữu nghị truyền 
thống và hợp tác toàn diện với Cam-pu-chia, các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với 
các nước xã hội chủ nghĩa và bạn bè truyền thống, kết quả nổi bật của đối ngoại năm năm qua là 
đã hoàn thành việc xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác với hầu hết các nước có ảnh hưởng lớn 
ở khu vực và trên thế giới. Trong nhiệm kỳ Đại hội XI, chúng ta đã thiết lập thêm quan hệ đối 
tác chiến lược với 8 nước trong tổng số 15 nước đối tác chiến lược đã được xây dựng trong 15 
năm qua, nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện hoặc sâu rộng với 2 nước, lập quan hệ đối 
tác toàn diện với 3 nước trong tổng số 10 nước đối tác toàn diện, trong đó có cả 5 nước Ủy viên 
thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Được xây dựng trên nền tảng quan hệ bình đẳng, 
tôn trọng luật pháp quốc tế, thể chế chính trị, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, 
thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, các khuôn khổ đó đã đưa quan hệ của ta với các đối tác, nhất là 
các đối tác hàng đầu như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, EU, các nước cùng trong Cộng 
đồng ASEAN... đi vào khuôn khổ ổn định, đồng thời mang lại ngày càng nhiều lợi ích về kinh 
tế, thương mại, đầu tư, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa... Quan hệ với các đối tác hàng 
đầu không chỉ phát triển mạnh trên kênh Nhà nước, Chính phủ, mà còn được đẩy mạnh trên cả 
kênh Đảng, Quốc hội. 

Thứ hai, công tác đối ngoại đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội. Năm năm qua, chúng ta ngày càng chủ động, tích cực trong việc đàm phán 
và ký kết các Khu vực mậu dịch tự do (FTA), hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nền kinh tế 
khu vực và thế giới. Ta đã hoàn thành 3 FTA song phương với các đối tác quan trọng, bao gồm 
FTA với Hàn Quốc, FTA với Liên minh kinh tế Á - Âu và FTA với Liên hiệp châu Âu. Tính 
đến nay, Việt Nam đã ký kết và tham gia 11 FTA khu vực và song phương, trong đó có 6 FTA 
trong khuôn khổ hợp tác ASEAN. Đặc biệt, đối với Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Việt 
Nam đã tích cực triển khai các biện pháp ưu tiên nhằm thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng 
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AEC. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia thành viên có tỷ lệ thực hiện cao 
nhất các biện pháp trong lộ trình Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Tháng 10/2015, ta đã cùng các 
nước thành viên kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ta cũng 
tiếp tục đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhằm đạt được một thỏa 
thuận kinh tế toàn diện, phù hợp điều kiện của Việt Nam và các nước ASEAN. Ở cấp độ toàn 
cầu, tại Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 12/2013, Việt Nam đã 
cùng với các thành viên WTO thông qua Gói cam kết thương mại Ba - li, khai thông bế tắc 
trong đàm phán trong khuôn khổ WTO đã kéo dài nhiều năm. 

Cho đến giữa năm 2015, ta có quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 220 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, thu hút trên 250 tỷ USD FDI. Trong năm năm qua, chúng ta đã vận động được 
thêm 36 đối tác mới, nâng tổng số đối tác chính thức công nhận quy chế kinh tế thị trường ở 
nước ta lên 59. Những hoạt động kinh tế đối ngoại này đã đóng góp tích cực vào việc mở rộng 
và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường thu hút đầu tư, ODA, thu hút khách du lịch, 
đấu tranh chống những hành động gian lận thương mại, áp đặt các rào cản thương mại làm tổn 
hại tới lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và Nhà nước ta. 

Thứ ba, công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền 
lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm năm qua, công tác biên giới với Trung Quốc, 
Lào, Cam-pu-chia đều có tiến triển. Với Trung Quốc, hai bên đã ký Hiệp định quy chế tàu 
thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và Hiệp định khai thác và bảo vệ tài 
nguyên du lịch khu vực thác Bản Giốc. Chúng ta đã chủ động và tích cực duy trì đàm phán về 
vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm và bàn bạc về hợp tác 
cùng phát triển. Hai bên đã đạt được “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải 
quyết vấn đề trên biển”. Ngày 19/12/2015, hai bên đã khởi động khảo sát chung tại một số khu 
vực thỏa thuận ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, chuẩn bị triển khai một số dự án về hợp tác ít nhạy cảm 
trên biển để thực hiện mục tiêu phân định và hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này. Với Lào, 
hai bên hoàn thành dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc giới, đạt được nhiều thỏa thuận trong 
việc phát triển đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Với Cam-pu-chia hai bên đã hợp tác tốt giữ 
gìn an ninh, trật tự và giải quyết ổn thỏa các vấn đề phát sinh ở khu vực biên giới; tiếp tục công 
tác phân giới cắm mốc trên đất liền (hiện đã đạt hơn 80%). 

Trước những diễn biến phức tạp ở biển Đông, công tác đối ngoại đã thực hiện nghiêm 
túc những chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sử dụng linh hoạt, triệt để các biện pháp 
chính trị - ngoại giao, mọi kênh đối thoại, tiếp xúc ở các cấp độ song phương và đa phương, khu 
vực và quốc tế, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời chủ động 
tranh thủ mọi cơ hội để giảm căng thẳng, khôi phục lòng tin, thúc đẩy hợp tác hữu nghị, nỗ lực 
đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề biển Đông. Chúng ta đã tranh 
thủ được công luận quốc tế lên tiếng ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam, bác bỏ các 
yêu sách vô lý, phản đối các hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng, vi phạm luật pháp 
quốc tế, nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển 
Đông và khu vực. Trong những năm qua, vấn đề biển Đông là chủ đề được quan tâm và nêu 
trong nhiều tuyên bố, văn kiện của nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương như ASEAN, Hội nghị 
cấp cao Đông Á (EAS), Nhóm nước G-7, EU... 

Đối với các thế lực lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để can thiệp vào 
công việc nội bộ của đất nước, chúng ta đã sử dụng nhiều biện pháp, kiên quyết đấu tranh bảo 
vệ Đảng, bảo vệ sự nghiệp chính nghĩa, bảo vệ hệ giá trị Việt Nam. Năm năm qua, chúng ta đã 
chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế về các vấn đề này. Chúng 
ta cũng đã tăng cường công tác thông tin cho cộng đồng quốc tế về thực tế quá trình xây dựng 
và triển khai chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực này. Công tác đối 
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ngoại đã phối hợp chặt chẽ với công tác bảo vệ pháp luật trong việc đẩy lùi và vô hiệu hóa các 
âm mưu và hành động chống phá Đảng và Nhà nước ta trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, 
tôn giáo. Năm năm qua, nhiều hoạt động hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế nhằm chia sẻ 
thông tin, tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật cũng được mở ra, tạo cơ sở cho 
các đối tác hiểu rõ hơn những chuyển biến về chính sách và thực thi chính sách ở Việt Nam. 

Thứ tư, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước thông qua việc nâng tầm đối ngoại đa 
phương từ “tham gia tích cực” lên “chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chúng”, 
bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an ninh, phát triển của Việt Nam, đồng 
thời thể hiện tinh thần “thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Việt Nam đóng 
góp nhiều sáng kiến quan trọng tại các diễn đàn đa phương có tầm ảnh hưởng lớn như ASEAN, 
Liên hợp quốc, APEC, ASEM, hợp tác tiểu vùng Mê Công... Vị thế của đất nước được nâng lên 
đáng kể với việc chúng ta đăng cai thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) 
lần thứ 132, đóng góp cho Liên hợp quốc trong việc xây dựng, thương lượng và thông qua 
chương trình nghị sự phát triển bền vững sau năm 2015, được các nước tin cậy bầu với số phiếu 
cao vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016, Ủy ban Kinh tế - xã hội 
Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2016 - 2018, Ủy ban di sản thế giới của UNESCO nhiệm kỳ 2013 - 
2017, lần đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (PKO). 

Công tác đối ngoại đạt được những thành tựu kể trên là nhờ đường lối đúng đắn của 
Đảng, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Những thành tựu quan trọng này còn 
là kết quả của sức mạnh đoàn kết dân tộc, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo của các cán bộ làm công 
tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đối ngoại nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của 
các bộ, ban, ngành và địa phương; sự vận dụng sáng tạo, hiệu quả các bài học lớn còn nguyên 
giá trị thời đại của ngoại giao Việt Nam hiện đại, đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn 
biến”. 

Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ thông qua những định hướng và nhiệm vụ chính cho công 
tác đối ngoại trong năm năm tới. Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là duy trì môi trường an ninh 
và tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại, đưa hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu và củng cố 
vững chắc vị thế của Việt Nam trong cộng đồng khu vực và quốc tế. Đây là những nhiệm vụ 
quan trọng đối với toàn Đảng và toàn dân ta. Việc hoàn thành các nhiệm vụ trên có thể gặp 
nhiều khó khăn, thách thức hơn khi bối cảnh khu vực và thế giới vẫn tiếp tục phức tạp và 
chuyển biến rất nhanh. Với thế và lực của đất nước sau 30 năm đổi mới và kiên định phục vụ 
lợi ích quốc gia dân tộc, dựa vào nền tảng tư tưởng hòa hiếu của dân tộc xây dựng sự đồng lòng 
nhất trí trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân và luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đối 
ngoại, công tác đối ngoại Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh và thích ứng nhanh trước 
những biến chuyển của tình hình, tiếp tục đóng vai trò là mặt trận hàng đầu trong việc giữ vững 
môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

 

 Phạm Bình Minh  
Ủy viên TW Đảng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

  (nhân dân - Ngày 01/01/2016) 
------------------------------------------------ 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRONG THỜI KỲ MỚI 
 

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, 
tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá 
sự nghiệp cách mạng. Điều đó đặt ra trọng trách không hề nhỏ đối với công tác quản lý 
Nhà nước về quốc phòng, an ninh. 
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Quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh - nhiệm vụ trọng yếu của quản lý Nhà 
nước 

Chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh đóng vai trò hết sức 
quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân 
gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo đảm công cuộc bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể các hoạt động đối nội 
và đối ngoại về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học... của Nhà nước và nhân dân để 
phòng thủ đất nước, tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, trong đó sức mạnh quân sự làm nòng 
cốt, nhằm giữ vững hòa bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng 
đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, mọi quy mô. Quốc phòng bao gồm các 
hoạt động của cả nước, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kẻ thù xâm lược từ 
bên ngoài thường cấu kết với các lực lượng phản động bên trong, do đó quốc phòng phải kết 
hợp chặt chẽ với an ninh để bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tổ chức quốc 
phòng phụ thuộc trực tiếp vào chế độ xã hội, truyền thống dân tộc, điều kiện khách quan, chủ 
quan cụ thể của mỗi nước. Nhiều nước quan niệm quốc phòng là một bộ phận của an ninh quốc 
gia. 

An ninh được hiểu theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp tùy từng trường hợp. Theo nghĩa rộng, 
an ninh bao gồm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. An ninh quốc gia được biểu hiện ở 
sự ổn định trong quan hệ chính trị giữa các giai cấp, khẳng định vị trí lãnh đạo của giai cấp cầm 
quyền đối với các giai cấp khác và vị trí độc lập, tự chủ của chính quyền Nhà nước đối với các 
Nhà nước khác trên thế giới. An ninh quốc gia bao gồm sự ổn định của hai mặt, hai nội dung 
đối nội, đối ngoại và mối quan hệ giữa đối nội và đối ngoại; an ninh quốc gia phản ánh quan hệ 
chính trị trong phạm vi một nước và quan hệ chính trị quốc tế. 

Bảo vệ an ninh quốc gia là bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, 
bảo vệ cơ sở kinh tế và hệ thống chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quan hệ đối nội 
và đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, an ninh phải gắn bó chặt 
chẽ với quốc phòng. 

Quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh là quá trình nắm và điều hành bằng pháp 
luật, chính sách, kế hoạch và các công cụ khác của Quốc hội và Nhà nước trong mọi lĩnh vực, 
mọi hoạt động xã hội, có quan hệ đến việc giữ gìn, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 
và an ninh quốc gia, do hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của bộ máy Nhà 
nước từ trung ương đến cơ sở tiến hành theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quyền hạn của mỗi 
cơ quan. Chủ thể quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh bao gồm tổng thể các cơ quan Nhà 
nước, từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó, nòng cốt là các cơ quan quản lý Nhà nước. Khách thể 
quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh bao gồm tổng thể các lĩnh vực, các hoạt động xây 
dựng nền an ninh và đấu tranh an ninh, tất cả các hoạt động xã hội có quan hệ đến việc giữ gìn, 
bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia của các cơ quan Nhà nước, của 
toàn dân. Toàn dân và các đoàn thể quần chúng tích cực tham gia các hoạt động quản lý Nhà 
nước về quốc phòng - an ninh dưới nhiều hình thức khác nhau theo cơ chế chung: Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước điều hành, nhân dân làm chủ. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh có những nét đặc 
thù riêng như: Tính nghiêm túc, khẩn trương, tính thống nhất, tập trung, tính bí mật cao, tính 
biến động, phức tạp lớn, tính đối kháng quyết liệt, tính pháp lệnh cao. Các đặc điểm trên đòi hỏi 
việc quản lý Nhà nước phải hết sức khoa học, đồng bộ, cụ thể, chặt chẽ, nghiêm túc. 

Quốc phòng - an ninh được thể hiện ở đây có rất nhiều nội dung, nhiều công việc. Đây là 
lĩnh vực trực tiếp diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc hết sức quyết liệt, phức tạp. 
Bản thân quốc phòng - an ninh mang bản chất chính trị, giai cấp sâu sắc. Chính vì vậy, quản lý 
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Nhà nước về quốc phòng - an ninh cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Đó là bản chất của giai 
cấp công nhân, do các cơ quan Nhà nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực 
hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bản 
chất đó được biểu hiện ở mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng - an ninh là: “Bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân 
dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia 
và trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống 
phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”. Đây là nhiệm vụ 
trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó: “Xây dựng quân đội nhân 
dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp 
lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao…”. 

Như vậy, quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh là vấn đề rất quan trọng của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn Đảng, 
toàn dân, trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Căn 
cứ vào nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh, công tác tuyên truyền, giáo dục 
cần được triển khai, tiến hành sâu, rộng trong toàn xã hội, nhằm tạo ra sự thống nhất nhận thức, 
thấy rõ mục tiêu và nhiệm vụ chung của việc quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh là yêu 
cầu khách quan có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay; cũng như tuyên 
truyền giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền 
lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng - an ninh. Đồng thời, làm cho mọi người hiểu rõ 
những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới như: 
Chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, vùng trời, “diễn biến 
hòa bình”, bạo loạn chính trị, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. 

Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực 
lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân 
dân. Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng khu vực 
phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp chặt 
chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng và an ninh với kinh tế trong từng chiến lược 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển 
đảo. Phối hợp chặt chẽ hoạt động “đối ngoại với quốc phòng, an ninh”. 

Đặt quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng 
Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh, phải luôn quán triệt, các 

quan điểm, đường lối của Đảng trong toàn bộ quá trình quản lý Nhà nước về quốc phòng - an 
ninh, đó là cơ sở của mọi hoạt động quốc phòng - an ninh. Đường lối quốc phòng toàn dân, an 
ninh nhân dân, hai nhiệm vụ chiến lược và kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân, nền an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế, quốc phòng - an ninh với đối ngoại,... luôn cần được 
quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa trong mọi hoạt động quản lý Nhà nước về quốc phòng - an 
ninh. Đồng thời, phải được kết hợp một cách chặt chẽ với tổ chức, quản lý cũng như các mặt, 
các lĩnh vực khác trong xã hội. 

Từ mối quan hệ biện chứng giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa; mối liên hệ mật thiết giữa quốc phòng - an ninh với kinh tế, chính trị, văn hóa, 
với đối ngoại và với tất cả các ngành, các lĩnh vực hoạt động khác của xã hội; từ quan điểm về 
sức mạnh tổng hợp của đất nước là cơ sở của nền quốc phòng - an ninh, là sản phẩm tổng hợp 
của sự kết hợp các tiềm lực của đất nước... dẫn đến yêu cầu khách quan đòi hỏi quản lý Nhà 
nước về quốc phòng - an ninh phải được thường xuyên kết hợp một cách chặt chẽ với tổ chức, 
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quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực khác của xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...). Sự kết 
hợp đó thể hiện tính đồng bộ của quản lý Nhà nước nói chung, biểu hiện trong chỉ đạo chiến 
lược, trong hệ thống pháp luật, trong từng chủ trương, chính sách cụ thể ở mỗi lĩnh vực, trong 
mối quan hệ giữa các ngành, các cấp, các địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 
nền an ninh nhân dân trên cơ sở quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách chung của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

Quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh phải nhằm bảo đảm cho đất nước hòa bình, 
ổn định trên mọi lĩnh vực, “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, sẵn sàng đánh bại 
mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch, mọi cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực phản động 
đối với nước ta. Các thế lực thù địch hiện nay đang thực hiện nhiều âm mưu, nhiều thủ đoạn 
nhằm kìm hãm sự phát triển của đất nước, phá hoại sự ổn định về chính trị, kinh tế, văn hóa,... 
Chúng tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng mọi sơ hở của ta hòng làm suy yếu 
nội bộ để “tự diễn biến”, tạo nên các tình huống phức tạp, bất ngờ, sử dụng các chiêu bài “dân 
chủ”, “nhân quyền” làm mất ổn định chính trị, gây bạo loạn lật đổ hoặc bất ngờ tiến hành chiến 
tranh xâm lược. 

Hòa bình, ổn định, không bị bất ngờ trong mọi tình huống, có đủ sức chống lại mọi âm 
mưu thủ đoạn phá hoại của kẻ địch, đủ sức đánh thắng mọi cuộc chiến tranh của các thế lực 
phản động gây ra với đất nước ta luôn là điều kiện, là yêu cầu đối với toàn Đảng, toàn dân, các 
lực lượng vũ trang. Đây cũng là yêu cầu trực tiếp, thường xuyên của quản lý Nhà nước về quốc 
phòng - an ninh trong tình hình mới. 

Quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh phải được thực hiện trên cơ sở luật pháp, kế 
hoạch, chính sách thống nhất, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng ở từng cấp, từng ngành, 
từng địa phương. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh luôn rất nặng nề, rất phức tạp; các lực lượng 
tham gia công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, đấu tranh quốc 
phòng, đấu tranh an ninh rất đa dạng, các hoạt động của toàn xã hội trong lĩnh vực này hết sức 
phong phú. Điều đó đòi hỏi quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh phải có tính khoa học, 
tính đồng bộ, tính pháp lệnh rất cao. 

Tính khoa học, tính đồng bộ, tính pháp lệnh cao của quản lý Nhà nước về quốc phòng - 
an ninh trước hết thể hiện ở kế hoạch tổng thể, phải được xác định trong kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của cả nước, của từng ngành, từng địa phương trên cơ sở quan điểm, đường lối 
của Đảng, pháp luật, chính sách thống nhất của Nhà nước; đồng thời phải có sự phân công, 
phân cấp quản lý đúng đắn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng cấp, từng ngành, từng vùng 
lãnh thổ. Do tính đặc thù nghiêm ngặt của nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, cần phải xác định rõ 
ràng, cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của từng cấp, từng ngành, từng vùng; 
mối quan hệ giữa các cấp, các ngành; cơ chế lãnh đạo, điều hành, chỉ huy trong các tình huống, 
trong từng nhiệm vụ;... 

Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh, cần nắm 
vững những nội dung cơ bản sau: 

Một là, các cơ quan chức năng kịp thời xây dựng và ban hành, hướng dẫn thi hành các 
văn bản pháp luật có liên quan và chỉ đạo thực hiện kế hoạch quản lý Nhà nước về quốc phòng - 
an ninh trên phạm vi cả nước cũng như đối với từng bộ, ngành, từng cấp, bảo đảm tính nhất 
quán và thống nhất. 

Hai là, hoàn thiện cơ chế, luật pháp tổ chức quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh. 
Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra hoặc sơ kết, tổng kết công tác quản lý Nhà nước về 
quốc phòng - an ninh theo định kỳ ở các cấp, các, bộ, ngành cũng như ở Trung ương và địa 
phương. 
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Quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh có vai trò hết sức quan trọng trong nâng cao 
chất lượng, hiệu quả sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân cũng 
như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình 
mới. Mỗi cán bộ của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an, các ban, ngành, đoàn thể cần nắm 
vững mục tiêu, yêu cầu, nội dung, cơ chế tổ chức quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh; 
nắm vững các phương pháp quản lý theo ngành, địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý 
ngành với địa phương; nắm vững các biện pháp giáo dục quốc phòng - an ninh; từng bước hoàn 
thiện bộ máy quản lý Nhà nước, hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật; tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới 
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh và 
góp phần tích cực vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, 
toàn diện, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. 

 

      Chu Văn Lộc, Lê Thanh Hải 
      Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 

        (tapchicongsan.org.vn - Ngày 10/12/2014) 
 
 
 
 
 
 

10 sự kiện nổi bật năm 2015 
 

Khép lại năm 2015, 
Báo điện tử Đảng Cộng sản 
Việt Nam điểm lại 10 sự 
kiện chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội nổi bật của đất 
nước trong năm qua. 

1. Đại hội Đảng các 
cấp thành công tốt đẹp 

Với tinh thần đoàn 
kết, dân chủ, trí tuệ và trách 
nhiệm, Đại hội Đảng bộ các 
cấp đã thành công tốt đẹp. 
Các đại hội thông qua được 
nghị quyết xác định những 
giải pháp đột phá cho sự phát 
triển trong những năm tới. 
Hầu hết các đại hội đều bầu 
ra được cấp ủy khóa mới cơ 
bản theo đúng phương án 
chuẩn bị và xác định những 
phương hướng, mục tiêu cụ 
thể cho nhiệm kỳ tới. Tỷ lệ 

cán bộ nữ, cán bộ trẻ và 
trúng cử lần đầu tại các cấp 
ủy lần này đều cao hơn so 
với nhiệm kỳ trước. Chất 
lượng, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của các đồng chí 
trúng cấp ủy ngày càng nâng 
cao... Đây là đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng trong toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân 
ta, xác định phương hướng 
nhiệm vụ và giải pháp phát 
triển kinh tế - xã hội, bầu ban 
chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 
2020 và là tiền đề quan trọng 
để tổ chức thành công Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII.  

2. Nhiều dấu ấn ngoại 
giao 

Năm 2015 diễn ra 
nhiều sự kiện khu vực và 

quốc tế quan trọng, năm gặt 
hái được nhiều thành tựu của 
ngành ngoại giao Việt Nam. 
Các hoạt động sôi động và 
hiệu quả trên tất cả các kênh 
ngoại giao chính trị, kinh tế, 
văn hóa đã góp phần củng cố 
quan hệ song phương giữa 
Việt Nam với các nước, thúc 
đẩy hội nhập quốc tế sâu 
rộng trên nhiều lĩnh vực, 
nâng cao vị thế của Việt 
Nam trên khu vực và trên 
trường quốc tế.  

Năm 2015, ngành 
Ngoại giao Việt Nam kỷ 
niệm 70 năm ngày thành lập. 
70 năm qua, ngoại giao Việt 
Nam đã đạt kết quả rất đáng 
tự hào. Việt Nam đã thiết lập 
quan hệ ngoại giao với 185 
nước, thúc đẩy quan hệ kinh 

 

VIỆT NAM VÀ CÁC SỰ KIỆN 2015 
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tế, thương mại, đầu tư với 
224 thị trường tại tất cả châu 
lục; thiết lập quan hệ đối tác 
chiến lược và toàn diện với 
nhiều quốc gia chủ chốt trên 
thế giới... 

20 năm sau ngày Việt 
Nam gia nhập ASEAN, Việt 
Nam cùng 9 nước thành viên 
khác của ASEAN đã chứng 
kiến Cộng đồng ASEAN 
chính thức được thành lập 
vào ngày 31/12/2015. Cũng 
trên bình diện đa phương, lần 
đầu tiên Việt Nam tổ chức 
thành công Đại hội đồng 
Liên minh Nghị viện Thế 
giới IPU 132 và ra Tuyên bố 
Hà Nội. Năm 2015, Việt 
Nam tiếp tục cử sỹ quan 
tham gia Lực lượng gìn giữ 
hòa bình của Liên hợp quốc, 
coi đây là nhiệm vụ chính trị 
và ngoại giao quan trọng, 
góp phần nâng cao hình ảnh, 
vị thế của Việt Nam, là thành 
viên tích cực, có trách nhiệm 
của cộng đồng quốc tế. 

3. Quốc hội đổi mới 
mạnh mẽ chức năng làm 
luật, giám sát tối cao và 
quyết định các vấn đề quan 
trọng của đất nước 

Kỳ họp thứ 10 Quốc 
hội Khóa XIII có nhiều dấu 
ấn nổi trội với việc Quốc hội 
thông qua số lượng lớn dự án 
luật, quyết định nhiều vấn đề 
quan trọng của đất nước và 
đặc biệt là hoạt động chất 
vấn có nhiều đổi mới theo 
hướng tích cực, hiệu quả. Tại 
kỳ họp này, Quốc hội đã 
thông qua 16 luật, 15 nghị 
quyết, cho ý kiến 10 dự án 
luật.  

Việc thông qua các 
đạo luật có vị trí rất quan 
trọng trong hệ thống pháp 
luật nước nhà như: Bộ luật 
Dân sự (sửa đổi), Bộ luật 
Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố 
dụng dân sự (sửa đổi), Luật 
Hoạt động giám sát của 
Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân, Luật Trưng cầu ý 
dân…; đồng thời, xem xét 
chuẩn bị ban hành Luật về 
Hội, Luật Báo chí (sửa đổi), 
Luật Tiếp cận thông tin… đã 
góp phần hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về tư pháp, 
bảo vệ công lý, bảo vệ quyền 
con người, quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dân, thể 
chế kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa, củng cố quốc 
phòng, an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội, tổ chức và hoạt 
động của Quốc hội và đẩy 
mạnh hội nhập quốc tế. 

Cũng tại Kỳ họp này, 
Quốc hội đã quyết định ngày 
22/5/2016 là ngày bầu cử đại 
biểu Quốc hội Khóa XIV và 
Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

4. Đại hội thi đua 
yêu nước toàn quốc lần thứ 
IX 

Dự Đại hội có 1.800 
đại biểu chính thức là những 
điển hình tiên tiến, xuất sắc 
trên các lĩnh vực, Anh hùng 
Lao động, Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân, 
Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ 
sỹ, Nghệ nhân (Nhân dân, 
Ưu tú), Chiến sỹ Thi đua 
toàn quốc, đại diện các tập 
thể, cá nhân được tặng 
thưởng Giải thưởng Hồ Chí 
Minh, Giải thưởng Nhà nước, 

đại diện các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong 
các phong trào thi đua yêu 
nước được Đảng và Nhà nước 
khen thưởng trong 5 năm 
qua. Đây là những tấm gương 
tiêu biểu, đại diện cho hàng 
triệu tập thể, cá nhân tiêu 
biểu, xuất sắc trên mọi miền 
của Tổ quốc, đang hàng ngày 
miệt mài nghiên cứu, công 
tác, học tập, lao động sản 
xuất... góp phần vào công cuộc 
đổi mới đất nước, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu cho 
phẩm chất anh hùng, truyền 
thống yêu nước, ý chí tự lực, 
tự cường của dân tộc Việt 
Nam trong thời kỳ đổi mới. 

5. Đất nước kỷ niệm 
nhiều ngày lễ trọng đại  

Năm 2015, nước ta kỷ 
niệm 85 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam 
(3/2); 125 năm Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5); 70 năm Cách mạng 
tháng Tám và Quốc khánh 
2/9; 40 năm giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước 
(30/4); Kỷ niệm 85 năm 
truyền thống ngành Tuyên 
giáo; Kỷ niệm 250 năm này 
sinh Đại thi hào Nguyễn 
Du… Các hoạt động này 
thêm một lần nữa khơi dậy 
niềm tự hào, ý chí độc lập 
dân tộc, động viên toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân 
ta tiếp tục vững bước trên 
con đường đổi mới, hội nhập 
và phát triển.  

6. Hội nhập kinh tế 
quốc tế sâu rộng 

Việt Nam kết thúc 
đàm phán 4 hiệp định tự do 
thương mại (FTA) với Liên 
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minh kinh tế Á - Âu, Liên 
minh châu Âu, Hàn Quốc và 
các đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP), đưa tổng số 
các FTA mà Việt Nam tham 
gia lên 14. Đặc biệt, Cộng 
đồng kinh tế ASEAN (AEC) 
được hình thành từ ngày 
31/12/2015 sẽ tạo thêm cơ 
hội cho Việt Nam hội nhập 
sâu rộng vào nền kinh tế khu 
vực và thế giới.  

7. Tăng trưởng GDP 
cao nhất trong 5 năm qua  

Trong bối cảnh kinh 
tế thế giới còn khó khăn, 
tăng trưởng GDP cả nước 
vẫn đạt trên 6,6%, cao nhất 
trong 5 năm qua (năm 2011 
tăng 6,24%; năm 2012 tăng 
5,25%; năm 2013 tăng 5,42%; 
năm 2014 tăng 5,98%) và 
cao hơn mức 6,2% do Quốc 
hội đề ra đã cho thấy nền 
kinh tế có sự phục hồi rõ nét. 
Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu 
dùng (CPI) được kiềm chế, 
tăng 0,63% so với năm 2014, 
đánh dấu mức tăng thấp nhất 
trong vòng 14 năm qua. Các 
con số cho thấy biện pháp ổn 
định vĩ mô, kiềm chế lạm 
phát của Chính phủ đã phát 
huy tác dụng và mang lại 
hiệu quả trên diện rộng. 

Năm 2015, GDP cả 
nước tăng cao nhất trong 5 
năm gần đây  

Tuy nhiên, kinh tế vĩ 
mô chưa ổn định vững chắc; 
năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, sức cạnh tranh của nền 
kinh tế còn thấp; cân đối 
ngân sách còn khó khăn; nợ 
công tăng; tiến độ cổ phần 
hóa doanh nghiệp Nhà nước 
chưa đạt như mong muốn.  

 8. Lần đầu tiên tổ 
chức Kỳ thi THPT quốc gia 
“hai trong một” 

Với mục tiêu đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục 
và đào tạo, lần đầu tiên Kỳ 
thi Trung học phổ thông 
(THPT) Quốc gia đã được tổ 
chức trên cơ sở hợp nhất hai 
kỳ thi: Tốt nghiệp THPT và 
tuyển sinh đại học, cao đẳng. 
Theo đó, thí sinh chỉ phải 
tham dự duy nhất Kỳ thi 
THPT Quốc gia để công 
nhận tốt nghiệp THPT và 
làm cơ sở cho việc xét tuyển 
sinh đại học, cao đẳng. Điều 
này giúp giảm áp lực cho thí 
sinh, thu gọn thời gian tổ 
chức thi, giảm phiền hà, tốn 
kém cho các gia đình và toàn 
xã hội, đồng thời góp phần 
thực hiện phân luồng, hướng 
nghiệp, khắc phục tâm lý thi 
cử nặng nề. 

9. Thể thao, du lịch 
có nhiều khởi sắc 

Tại Đại hội Thể thao 
Đông Nam Á (SEA Games 
28) thể thao Việt Nam đã giữ 
vững vị trí trong nhóm 3 
nước dẫn đầu đại hội với 186 
huy chương các loại, trong 
đó có 73 Huy chương Vàng. 
Năm 2015 cũng ghi nhận sự 
xuất hiện của nhiều gương 
mặt vận động viên trẻ xuất 
sắc, đặc biệt là “cô gái vàng” 
Nguyễn Thị Ánh Viên. Với 
thành tích 8 Huy chương 
Vàng, Ánh Viên là vận động 
viên giành nhiều Huy 
chương Vàng cá nhân nhất ở 
một kỳ SEA Games. Ngoài 
ra, Ánh Viên còn giành nhiều 
thành tích như: Giành quyền 

tham dự Olympic 2016 tại 
Brazil với 3 chuẩn A; Huy 
chương Bạc và Huy chương 
Đồng tại Cúp Bơi lội Thế 
giới tổ chức tại Pháp, Nga...  

Vườn quốc gia Phong 
Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) 
lần thứ hai được UNESCO 
công nhận là Di sản Thiên 
nhiên Thế giới và là Di sản 
Thiên nhiên Thế giới duy 
nhất tại Việt Nam đến thời 
điểm này đạt 3 tiêu chí  về đa 
dạng sinh học. Trong số 8 Di 
sản Văn hóa và Thiên nhiên 
Thế giới ở Việt Nam, đây là di 
sản đầu tiên được UNESCO 
công nhận tiêu chí về đa dạng 
sinh học có giá trị nổi bật toàn 
cầu. Bên cạnh đó, hang Sơn 
Đoòng và hang Én (Quảng 
Bình) được ABC News, kênh 
truyền hình phủ sóng toàn 
cầu, thực hiện chương trình 
truyền hình trực tiếp Good 
morning America thu hút sự 
quan tâm của du khách quốc 
tế. Sự kiện này sau đó đã tạo 
ra làn sóng mới hút khách du 
lịch nước ngoài tới Việt Nam 
chiêm ngưỡng hang động kỳ 
vĩ bậc nhất thế giới và vào 
“tầm ngắm” trở thành bối 
cảnh phim cho nhiều hãng 
phim lớn thế giới.  

10. Đột phá về kết 
cấu hạ tầng giao thông 

Nhiều công trình giao 
thông lớn như nâng cấp, mở 
rộng Quốc lộ 1 từ Thanh Hóa 
đến Cần Thơ; đường cao tốc 
Thành phố Hồ Chí Minh - 
Long Thành - Dầu Giây; 
đường Hồ Chí Minh qua Tây 
Nguyên; cao tốc Hà Nội - 
Hải Phòng, Nội Bài - Lào 
Cai... được đưa vào khai thác 
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trong năm 2015 đã tạo đột 
phá về phát triển hạ tầng. 
Các công trình này góp phần 
nâng cao năng lực vận tải, 

đẩy mạnh giao thương, tạo 
điều kiện thuận lợi phát triển 
kinh tế vùng miền và đưa kết 
cấu hạ tầng Việt Nam bắt kịp 

xu thế hội nhập. 
 

(dangcongsan.vn  
Ngày 31/12/2015 )

 

 
 

10 SỰ KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI NỔI BẬT NĂM 2015  
 

1. Năm bận rộn của ngoại giao 
Năm 2015 tiếp tục là năm Việt Nam đã để lại những dấu ấn ngoại giao đậm nét 

trong cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước. Đây là một năm khá bận rộn của 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam trong các chuyến thăm nước ngoài cũng như tiếp 
đón các phái đoàn cao cấp của các nước đến thăm Việt Nam. 

Những chuyến ngoại giao cấp cao giữa Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Liên 
bang Nga, Việt Nam - Liên minh châu Âu, Việt Nam - Nhật Bản... tiếp tục làm sâu sắc 
thêm mối quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước. 

Đặc biệt, năm 2015, đánh dấu kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, lần đầu 
tiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và có cuộc hội 
đàm với Tổng thống Barack Obama. Chuyến thăm này mở ra những cơ hội hợp tác thực 
chất hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực. 

2. Năm Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XII 
Từ tháng 4/2015 đến tháng 11/2015, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã 

được tổ chức trên khắp cả nước, tạo tiền đề quan trọng cho thành công của Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự kiến diễn ra từ ngày 20/01/2016 đến ngày 
28/01/2016, tại Thủ đô Hà Nội. 

Đại hội Đảng bộ các cấp đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các 
dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng. 

Kết quả của đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi này cho thấy đã có 26 triệu lượt ý kiến 
góp ý quý báu, tâm huyết cho các văn kiện của Đảng, của các đồng chí lão thành cách 
mạng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các nhân sỹ, trí 
thức, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài. 
Hầu hết các ý kiến đều đồng thuận, coi đây là công trình nghiên cứu tổng kết công phu. 

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, văn kiện trình Đại hội Đảng đã có nhiều bổ 
sung về phương hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới 
mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ... 

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn kiện bổ sung, xác định rõ hơn sự cần 
thiết và định hướng đổi mới tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị đồng bộ hơn với đổi 
mới kinh tế cả về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Tiếp tục xây dựng, hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ, tuân thủ các nguyên tắc 
pháp quyền và phải tạo ra sự chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả hơn. 

Xây dựng Nhà nước về cả lập pháp, hành pháp và tư pháp, gắn với đổi mới hoàn 
thiện chính quyền các địa phương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 
theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng hoàn thiện thể chế và tổ chức thực 
hiện nghiêm pháp luật theo các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp năm 2013. 

3. Việt Nam ký 3 hiệp định thương mại, kết thúc đàm phán 2 FTA; AEC hình 
thành 
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Ngày 05/5/2015, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc chính thức 
được ký kết tại Hà Nội. Hai bên đã thống nhất toàn bộ nội dung hiệp định mang tính toàn 
diện, mức độ cam kết cao và đảm bảo cân bằng lợi ích. 

Ngày 29/5/2015, tại Cộng hòa Kazakhstan, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu được ký kết. Về tổng thể, hai bên dự kiến sẽ dành cho 
nhau mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm khoảng 90% số dòng thuế, tương đương 
vào khoảng trên 90% kim ngạch thương mại song phương. 

Ngày 04/8/2015, sau gần 3 năm, từ ngày 26/6/2012, với 14 phiên chính thức và 
nhiều phiên giữa kỳ ở các cấp bộ trưởng, trưởng đoàn và các nhóm kỹ thuật, Việt Nam và 
EU đã công bố việc kết thúc cơ bản đàm phán FTA giữa Việt Nam và EU. 

Hai bên xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% số dòng thuế. Đây có thể coi là 
mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các FTA đã được ký kết cho tới nay. 

Ngày 05/10/2015, Bộ trưởng của 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP), trong đó có Việt Nam đã đạt được đồng thuận về tất cả các vấn đề và 
chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán. 

Ngày 22/11/2015, văn kiện hình thành Cộng đồng ASEAN, trong đó Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN (AEC) là 1 trong 3 trụ cột, đã được lãnh đạo 10 nước ASEAN ký kết và 
chính thức có hiệu lực vào ngày 31/12. Đây được xem là thành tựu quan trọng của tất cả 
các nước thành viên ASEAN. 

Ngày 27/6/2015 Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và 
Chính phủ nước Lào được ký kết. Đây là cơ sở pháp lý, tạo cơ hội tăng cường hợp tác 2 
bên trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và dịch vụ hỗ trợ thương mại tại khu vực biên 
giới... 

4. CPI thấp nhất trong 14 năm và GDP cao nhất 5 năm 

Trong các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2015, hai điểm sáng nhất là tốc độ tăng chỉ số 
giá tiêu dùng (CPI) ở mức thấp chưa từng có trong 14 năm qua, trong khi, tốc độ tăng 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. 

Cụ thể, CPI bình quân năm 2015 chỉ nhích được 0,63% so với năm 2014, thấp hơn 
nhiều so với mục tiêu 5% của Quốc hội đặt ra. Nguyên nhân chính là do giá nguyên vật 
liệu trên thị trường thế giới sụt giảm và tình trạng cạnh tranh gay gắt trên thị trường lương 
thực khiến giá mặt hàng này được kiềm giữ ở mức thấp. 

Trong năm 2015, chỉ số giá lương thực liên tục giảm từ tháng 3 đến tháng 10, có 4 
tháng tăng nhưng mức độ tăng không cao, do tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp 
nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, giá dầu Brent xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, từ mức 
110,47 USD/thùng (cuối năm 2013) xuống còn dưới 40 USD/thùng (thời điểm ngày 15/12/2015). 

Bình quân giá dầu Brent năm 2015 giảm khoảng 45,6% so với năm 2014, trong khi 
đó, giá xăng dầu trong nước chỉ giảm 24,77% so với năm trước đã góp phần giảm CPI 
chung 0,9%. 

Khác với những năm trước, khi CPI đạt mức tăng cao, tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) mới tăng trưởng ở mức trên 6%. Năm nay, mặc dù CPI gần như giữ nguyên so với 
năm ngoái nhưng GDP vẫn tăng 6,68%, ghi nhận bước tiến mạnh mẽ nhất trong 5 năm 
qua. 

Dù vẫn còn những lo ngại khác về nợ công, ngân sách song đây là một trong 
những dấu hiệu lạc quan cho một năm mới với nhiều hy vọng của kinh tế. 

5. Khánh thành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tổ máy số 1, Thủy điện Lai Châu 
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Ngày 05/12/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chính thức phát lệnh 
thông xe cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là cao tốc hiện đại nhất Việt Nam, với chiều dài 
105,837km chạy qua 4 địa phương TP.Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. 

Dự án có quy mô thiết kế lên 6 làn xe (mỗi làn rộng 3,75m) và 2 làn dừng khẩn cấp 
(mỗi làn rộng 3m). Các phương tiện lưu thông trên tuyến sẽ chạy với tốc độ tối đa 120 
km/giờ và tối thiểu 60km/giờ. 

Dự án có mức đầu tư rất lớn khoảng 45.487 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD). Cao tốc sẽ 
giúp thời gian chạy xe từ Hà Nội xuống Hải Phòng chỉ còn 1 - 1,5 giờ so với 2,5 giờ trước, 
đồng thời, đóng mạch kết nối  “hai hành lang một vành đai kinh tế”. 

Ngày 14/12/2015, tổ máy số 1 - Thủy điện Lai Châu chính thức phát điện hòa vào 
lưới điện quốc gia, vượt kế hoạch đề ra hơn 3 tháng. Đây cũng là mốc tiến độ quan trọng 
và là tiền đề tốt để hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2016, sớm trước 1 năm so với 
Nghị quyết 40/2009/QH12 của Quốc hội. 

Như vậy, cùng với Thủy điện Hòa Bình và Sơn La, Thủy điện Lai Châu (1.200 MW) 
đi vào hoạt động vào cuối năm 2016 sẽ nâng tổng công suất các nhà máy thủy điện trên 
sông Đà đạt 6.500 MW, cung cấp khoảng 25 tỷ KWh điện mỗi năm. Công trình Thủy điện 
Lai Châu đã được gắn biển “Công trình Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”. 

Đây là hai sự kiện đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ của một trong ba đột phá 
chiến lược của nước ta. 

6. Doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất 
Với 94.754 doanh nghiệp thành lập mới, số lượng doanh nghiệp thành lập mới 

trong năm 2015 tiếp tục lập đỉnh mới. Sự “nở rộ” số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 
do các quy định của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 
01/7/2015 đã thông thoáng hơn và được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận. 

Điều này thể hiện rất rõ ở con số doanh nghiệp thành lập trong vòng 6 tháng kể từ 
khi luật có hiệu lực. 

Con số gia tăng này bắt nguồn từ hàng loạt quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho doanh nghiệp, trong đó phải kể đến việc triển khai cấp mã số doanh nghiệp tự động 
nhằm đảm bảo thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3 ngày 
làm việc cũng như quy định mới về con dấu. 

Đáng chú ý hơn, cũng trong khoảng thời gian kể từ khi Luật Doanh nghiệp có hiệu 
lực, tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn cũng tăng lên 
mức 851.024 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập 
mới (601.519 tỷ đồng). 

Việc doanh nghiệp tăng vốn kinh doanh cho thấy rõ sự kỳ vọng, tin tưởng của khu 
vực doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển của thị trường trong tương lai. Đây là dấu 
hiệu rõ nét cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế. 

7. Mua lại ngân hàng không đồng, xóa thương hiệu ngân hàng yếu kém 
Năm 2015, đánh dấu năm cuối thực hiện Quyết định 254/2012/QĐ-TTg ngày 

01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín 
dụng giai đoạn 2011 - 2015 với một số điểm nhấn quan trọng nhưng vẫn còn một số tồn 
đọng. 

Đầu năm 2011, toàn hệ thống có 130 tổ chức tín dụng, không tính ngân hàng chính 
sách xã hội, ngân hàng phát triển, quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài chính quy mô nhỏ, 
văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài. 

Sau gần 4 năm thực hiện đề án, đến cuối 2015, toàn hệ thống giảm 19 tổ chức tín 
dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trong đó, có 9/42 thương hiệu ngân hàng đã 
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“biến mất” khỏi hệ thống do quá trình tái cơ cấu. 
Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước cũng đã tiến hành mua lại 0 đồng đối với 3 ngân 

hàng yếu kém khác là VNCB, OceanBank và GPBank; đồng thời, giao lại cho các ngân 
hàng thương mại Nhà nước chi phối vốn, tham gia quản trị điều hành. 

Tuy nhiên, nếu như hành trình tái cơ cấu khá thuận buồm xuôi gió với các ngân 
hàng quy mô nhỏ và trung bình thì với các ngân hàng cổ phần lớn, Ngân hàng Nhà nước 
gặp nhiều khó khăn hơn và ở một số thời điểm tỏ ra lúng túng. Đó là trường hợp tái cơ 
cấu với Sacombank và Southern Bank; kiểm soát đặc biệt với DongABank hay với 
Eximbank. 

Mặc dù 2015 là năm cuối thực hiện Quyết định 254 nhưng giới phân tích cho rằng, 
còn không ít tồn đọng cần được xử lý trong nhiều năm tới. 

Đó là tình trạng sở hữu chéo đã được ngăn lại đáng kể nhưng chưa xử lý triệt để; 
số lượng ngân hàng thương mại còn nhiều và trong 3 năm tới cần được thu lại 15 đơn vị 
như hé lộ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại hội nghị tổng kết 
hoạt động toàn ngành năm 2015 mới đây. 

8. Cuộc chiến chống tham nhũng có bước chuyển mạnh mẽ 
Cuộc chiến chống tham nhũng đã có bước chuyển mạnh mẽ trong năm 2015. 
Hàng loạt cơ chế, chính sách mở đường cho trận đánh lớn này được ban hành như 

Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát 
hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; nhiều bộ luật quan trọng liên quan phòng, chống 
tham nhũng được Quốc hội thông qua như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa 
đổi), Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự... 

Trong năm 2015, Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 216 vụ, với 460 bị can; Viện 
Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 266 vụ với 591 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã 
xét xử sơ thẩm 253 vụ với 531 bị can. 

Đặc biệt, 8 vụ án trọng điểm đã được Ban Chỉ đạo Trung ương Về phòng, chống 
tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử trước Đại hội XII của Đảng đang được thực hiện được 
xã hội đồng tình, ủng hộ. 

Kết luận tại phiên họp cuối cùng năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Về phòng 
chống, tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh 
“đây là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp, đấu tranh trong mỗi con người, mỗi tổ 
chức. Phải thấy hết trách nhiệm để quyết tâm cao hơn, sắp tới làm quyết liệt hơn”. 

9. Biển Đông tiếp tục dậy sóng 
Năm 2015, căng thẳng biển Đông tiếp tục gia tăng khi Trung Quốc tiến hành cải tạo 

mở rộng diện tích quy mô lớn các bãi đá ngầm mà nước này chiếm giữ trái phép. Động 
thái trên, tiếp tục lộ rõ mưu đồ độc chiếm biển Đông của Trung Quốc và đã vấp phải sự 
phản ứng gay gắt từ phía Việt Nam, của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. 

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối Trung Quốc, tuyên bố mọi 
hoạt động xây dựng, mở rộng của nước ngoài trên các quần đảo mà không có sự cho 
phép của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. 

Cùng với đó, trong hàng loạt các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, 
hai Nhà nước cũng như các bộ, ngành, địa phương như chuyến thăm của Tổng bí thư 
Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc hồi tháng 4; Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình tới thăm Việt Nam tháng 11; Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng 
thăm chính thức Trung Quốc tháng 12 và cuộc tiếp xúc của Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 70 năm chiến 
thắng phát xít... Việt Nam đã nhiều lần đưa vấn đề tranh chấp trên biển Đông để trao đổi 
trực tiếp, thẳng thắn với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. 
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Cùng với đó, trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam cũng chủ động cùng với các 
nước ASEAN nỗ lực thúc đẩy đàm phán với Trung Quốc nỗ lực xây dựng lòng tin, thực 
hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, tiến tới ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông 
COC. 

10. Nợ công sắp chạm ngưỡng 
Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, đến 31/12/2015, mức dư nợ công dự kiến khoảng 

61,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 48,9% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 
41,5% GDP, trong phạm vi quy định. 

Như vậy, dư nợ công vẫn ở dưới mức trần cho phép 65%. Tuy nhiên, điểm đáng lo 
ngại là, dư nợ công đã liên tục tăng trong những năm qua. 

Giải trình trước Quốc hội tại kỳ họp Khóa 13, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng 
thừa nhận, dù nợ công vẫn trong tầm kiểm soát nhưng tốc độ tăng dư nợ quá cao, lên 
đến 20%/năm.   

Giai đoạn 2011 - 2013, Chính phủ đi vay 64.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu với lãi 
suất bình quân 10,5%/năm, có món vay tới 13,2%/năm, món thấp cũng tới 8,4%/năm nên 
phải nhanh chóng tái cơ cấu các khoản nợ này nhằm cân đối ngân sách. 

Về chiến lược nợ công, mục tiêu cho giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 thì nợ 
công không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 55% GDP và nợ nước ngoài không 
quá 50% GDP; tuy nhiên, con số nợ công đang ở mức chạm ngưỡng. 

Nếu đối chiếu với 6 chỉ tiêu đánh giá mức an toàn của nợ công so với GDP và 
nghĩa vụ trả nợ so với thu ngân sách, thì có 5 chỉ tiêu đạt yêu cầu. Chỉ có chỉ tiêu bù đắp 
bội chi là vượt mục tiêu đề ra 5% do bình quân bội chi ngân sách 2011 - 2015 thực tế 
khoảng 5,3%. 

Bộ Tài chính nhận định, nguyên nhân nợ công tăng cao là do ảnh hưởng khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu và nền kinh tế nước ta tăng trưởng chậm lại. Giá dầu thô thế giới 
giảm mạnh trong điều kiện miễn, giảm thuế để nuôi dưỡng nguồn thu, tiến hành tái cơ cấu 
doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng. 

Mặt khác, có nguyên nhân là do cắt giảm thuế quan theo lộ trình khi gia nhập các 
hiệp định thương mại quốc tế làm giảm thu ngân sách.  

 

                                 (vneconomy.vn - Ngày 31/12/2015) 
 

 
 

10 SỰ KIỆN QUỐC HỘI NĂM 2015 
 

1. Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU - 132) với chủ đề Các 
mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ 
chức từ ngày 28/3 đến 1/4 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự. Đây là lần đầu tiên, 
Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng IPU - diễn đàn ngoại giao nghị viện đa 
phương lớn nhất hành tinh và đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực làm nên thành công 
của Đại hội đồng IPU - 132. 

Đặc biệt, với sáng kiến và sự chuẩn bị tích cực của Quốc hội Việt Nam, Đại hội đồng 
IPU - 132 đã thông qua Tuyên bố Hà Nội, khẳng định tầm nhìn của IPU, tổ chức nghị viện đa 
phương đại diện cho 6,5 tỷ dân ở khắp các châu lục, quốc gia không phân biệt thể chế chính trị, 
trình độ phát triển, sắc tộc, tôn giáo… về sự phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, 
thực hiện các quyền con người, trao quyền và tạo điều kiện cho mọi người dân phát huy hết 
tiềm năng của mình, dựa trên 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; bảo đảm hòa bình và an 
ninh quốc tế, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; đề cao vai trò của nghị 
viện các nước trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. 
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2. Năm thứ hai thi hành Hiến pháp mới, Quốc hội tiếp tục dành trọng tâm ưu tiên cho 
công tác lập pháp, sửa đổi, cụ thể hóa các quy định tiến bộ của Hiến pháp thành các luật với 
việc thông qua 27 luật và thảo luận, cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật. 

Một dấu ấn nổi bật trong công tác lập pháp năm 2015 là việc Quốc hội đã thông qua các 
đạo luật có vị trí rất quan trọng thuộc lĩnh vực tư pháp trong hệ thống pháp luật nước ta như Bộ 
luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố 
tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình 
sự… và nhiều đạo luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân như Luật Trưng cầu ý 
dân… góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con 
người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, 
củng cố tổ chức và hoạt động của Quốc hội và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. 

3. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế 
giới lần thứ 4 tại New York và thăm chính thức Hoa Kỳ; thăm hữu nghị chính thức Trung 
Quốc. 

Lần đầu tiên, sau 40 năm kết thúc chiến tranh và 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt 
Nam - Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội nước ta thăm Hoa Kỳ theo lời mời chính thức của lãnh đạo 
Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử này thêm một lần nữa khẳng 
định cam kết, nguyện vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan 
hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của 
nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung của thế giới. 

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 
Hùng diễn ra vào những ngày cuối năm 2015 đã khép lại một năm đối ngoại hết sức sôi động 
của Quốc hội nước ta; mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình hợp tác giữa hai Quốc hội và 
nhân dân hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và 
Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa 
Quốc hội hai nước. Đây là bản thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa cơ quan lập pháp hai nước, là 
cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới, 
góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng 
phát triển tốt đẹp, lành mạnh và đi vào thực chất. 

4. Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 
đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm 15 Thẩm phán Tòa án Nhân 
dân Tối cao. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội thực hiện thẩm quyền này theo quy định của Hiến 
pháp 2013, tạo cơ sở để ngành tòa án thực hiện chức năng xét xử theo đúng yêu cầu của Hiến 
pháp mới. 

5. Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc 
hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu 
cử Quốc gia, phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, quyết định 
chọn ngày 22/5/2016 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới. 
Đây là những bước khởi đầu và chuẩn bị quan trọng cho một trong những sự kiện chính trị hệ 
trọng của đất nước trong năm 2016: Kiện toàn hệ thống cơ quan Nhà nước từ Trung ương 
xuống địa phương nhằm tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và các đạo luật vừa được 
Quốc hội thông qua theo tinh thần Hiến pháp mới. 

6. Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành chất vấn 
trực tiếp những người đứng đầu bộ máy các cơ quan Nhà nước trong thực hiện các nghị quyết 
của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Khóa XIII 
đến nay. Đây là đổi mới chưa có tiền lệ, lần đầu tiên được thực hiện tại Quốc hội, là dịp để kiểm 
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nghiệm, đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học 
cần thiết để tiếp tục hoàn thiện chức năng quan trọng này của Quốc hội trong nhiệm kỳ tiếp 
theo. 

Sau phiên giám sát, chất vấn, Quốc hội đã ra nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các 
nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn, yêu cầu Thủ 
tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục thực hiện có kết quả những cam kết về 
trách nhiệm đã hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước, làm cơ sở để Quốc hội Khóa XIV tiếp tục 
giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. 

7. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành thời gian thảo luận các Dự thảo Văn kiện trình Đại 
hội lần thứ XII của Đảng với những định hướng lớn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước 5 năm 2016 - 2020. Đây là hoạt động 5 năm Quốc hội mới tiến hành một lần. Với tinh 
thần trách nhiệm cao, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình, các đại biểu Quốc 
hội đã góp nhiều ý kiến tâm huyết với Đảng, nhất là những vấn đề về chủ trương, chính sách, 
biện pháp đổi mới có tầm chiến lược, có tính đột phá để góp phần hoàn thiện các Dự thảo văn 
kiện quan trọng này, thiết thực đóng góp vào thành công của Đại hội XII của Đảng. 

8. Tại Kỳ họp thứ 10, thực hiện quy định tại Điều 98, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, 
Quốc hội đã lần đầu tiên bầu Tổng thư ký Quốc hội Khóa XIII. Theo đó với đa số phiếu tán 
thành, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được bầu làm Tổng thư ký 
đầu tiên của Quốc hội nước ta. Tổng thư ký Quốc hội có trách nhiệm tham mưu, phục vụ hoạt 
động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn tham mưu cho Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương 
trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt 
động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban 
của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Cũng theo quy định của Luật, Tổng thư ký Quốc 
hội là người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời là Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt 
động của Văn phòng Quốc hội… Giúp việc cho Tổng thư ký Quốc hội có Ban Thư ký. Cơ cấu 
tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Thư ký do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. 
Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, trong đó có quy định về chức danh Tổng thư ký Quốc hội có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. 

9. Tại Kỳ họp thứ 9, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc liên tiếp xảy ra một số 
trường hợp oan, sai nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật về quyền con người, 
quyền công dân, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề Tình hình oan, sai trong việc 
áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan 
trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Sau giám sát, Quốc hội đã ban 
hành nghị quyết về vấn đề này, ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các cơ quan điều tra, truy tố, xét 
xử trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển 
biến căn bản, không để xảy ra oan, sai và bồi thường cho người bị thiệt hại trong tố tụng hình 
sự. 

Trong quá trình tiến hành giám sát, Quốc hội cũng đồng thời xem xét, sửa đổi và sau đó 
là thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)... tại Kỳ họp thứ 10, 
trong đó bổ sung nhiều quy định mới nhằm hạn chế tối đa oan, sai trong tố tụng hình sự. Một 
trong những quy định mới lần đầu tiên được pháp luật tố tụng hình sự ghi nhận là bắt buộc ghi 
âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can (Điều 183, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi). Việc ghi 
âm, ghi hình hoạt động hỏi cung nhằm bảo đảm minh bạch quá trình hỏi cung, bảo vệ bị can, 
chống bức cung, dùng nhục hình, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo yêu cầu Hiến 
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pháp, đồng thời bảo vệ người hỏi cung, tránh bị vu cáo là cần thiết. Để bảo đảm tính khả thi, 
hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với điều kiện nước ta, bộ luật quy định việc hỏi cung bị can tại 
cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra phải được ghi âm, ghi hình là phù hợp; còn tại 
các địa điểm tiến hành điều tra khác thì chỉ ghi âm hoặc ghi hình theo yêu cầu của bị can, của 
cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

10. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 
(06/01/1946 - 06/01/2016) với nghi thức quốc gia, có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết 
thực được tổ chức trên khắp cả nước như míttinh kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam cũng 
được đồng loạt tổ chức ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; gặp mặt các cựu đại biểu Quốc hội 
các khóa; tổ chức các chuyến về nguồn, thăm Lăng Bác và Nhà Quốc hội; thi hội diễn văn nghệ 
ở Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, 
thành phố... 

Phát động, tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 70 
năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Trên cơ sở 99 tác phẩm của 87 nhạc 
sĩ chuyên và không chuyên trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước gửi tham dự, Ban Tổ 
chức đã chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng, với 1 giải Nhất, 2 giải 
Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích; lựa chọn những tác phẩm tốt để in Tuyển chọn 70 ca 
khúc chào mừng 70 năm Quốc hội Việt Nam. Tuyển tập này sẽ là một bản hòa ca của các thế hệ 
nhạc sỹ Việt Nam nhằm ca ngợi truyền thống vẻ vang của Quốc hội; ca ngợi những người đại 
diện ưu tú của nhân dân, đã phấn đấu hy sinh suốt đời vì mục đích: Dân giàu - nước mạnh - dân 
chủ - công bằng - văn minh. 

Phát động và tổng kết giải báo chí toàn quốc với sự tham gia của gần 400 tác phẩm về đề 
tài 70 năm Quốc hội Việt Nam. Kết quả 34 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh trong Lễ tổng 
kết và trao giải Báo chí 70 năm Quốc hội Việt Nam do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội 
Nhà báo Việt Nam tổ chức tối 28/12. Đây là lần đầu tiên một giải báo chí lớn quy mô toàn quốc 
về đề tài Quốc hội được tổ chức với nỗ lực nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết trong công 
tác thông tin giữa báo chí với Quốc hội. 

 

        PV 
   (Báo Đại biểu nhân dân - Ngày 01/01/2016 - Số 1-3) 

 

 
 

10 sự kiện quân sự, quốc phòng nổi bật năm 2015 
 

Trong năm 2015, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn 
quân triển khai quyết liệt, toàn diện công tác quân sự, quốc phòng và hoàn thành tốt các 
mục tiêu, nhiệm vụ, có mặt đạt xuất sắc. Báo Quân đội nhân dân xin điểm lại 10 sự kiện 
nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng năm qua. 

1- Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ các cấp trong 
toàn quân tiến hành Đại hội Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X 
diễn ra từ ngày 21 đến 24/9/2015. Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình; bầu 
Đoàn đại biểu Quân đội gồm 43 đồng chí (trong đó 3 đồng chí dự khuyết) cùng 21 đại biểu 
đương nhiên, đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

2- Toàn quân sôi nổi thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và 
Quốc khánh 2/9, các ngày lễ lớn trong năm 2015. Quân đội đã huy động hàng nghìn lượt người, 
tổ chức huấn luyện và tham gia diễu binh, diễu hành, góp phần to lớn vào thành công của Lễ kỷ 
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niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 40 năm Giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), được nhân dân đánh giá cao. 

3- Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX tổ chức ngày 01/7/2015. Đại hội đã 
đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm (2010 
- 2015); đề ra phương hướng, mục tiêu công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua 
Quyết thắng trong quân đội giai đoạn 2015 - 2020; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua. 

4- Ngày 18/9/2015, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức bắn trình diễn thành 
công 10 loại vũ khí mới do ngành công nghiệp quốc phòng nước ta nghiên cứu, chế tạo. Đây là 
các loại vũ khí lục quân hiện đại, tính năng kỹ thuật, chiến thuật ưu việt, sử dụng phù hợp với 
điều kiện địa hình và tác chiến của quân đội ta. 

5- Năm 2015, Bộ Quốc phòng tổ chức sơ kết, tổng kết 5 năm (2011 - 2015) nhiệm vụ 
huấn luyện, các phong trào thi đua: “Dân vận khéo”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác 
Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm 
và an toàn giao thông”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”... Qua tổng kết đã rút ra 
nhiều bài học kinh nghiệm, tôn vinh các mô hình, điển hình tiêu biểu, thống nhất biện pháp để 
triển khai hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020. 

6- Đối ngoại quân sự tiếp tục phát triển, góp phần hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân đội ta đã cử các đoàn đại biểu dự hội nghị 
cấp cao, giao lưu quân đội các nước, trao đổi các đoàn quân sự; phối hợp diễn tập; hoạt động 
gìn giữ hòa bình... Đặc biệt là Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung từ ngày 
15/5 đến 18/5/2015 với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và 
Trung Quốc. 

7- Đóng mới nhiều tàu chiến đấu và tàu cảnh sát biển hiện đại, trang bị cho Quân chủng 
Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Điển hình là ngày 2/6/2015, Tổng công ty Ba Son bàn giao 
2 chiếc tàu tên lửa hiện đại thuộc lớp 12418, mang phiên hiệu 379 và 380 cho Quân chủng Hải 
quân. Đây là lớp tàu tên lửa tấn công nhanh, được trang bị hỏa lực mạnh gồm 4 hệ thống tên lửa 
cùng nhiều vũ khí, khí tài hiện đại. Ngày 30/11/2015, Tổng công ty Sông Thu đã hạ thủy tàu 
cảnh sát biển hiện đại nhất CSB 8005. Đây là chiếc thứ hai, lớp tàu đa năng DN-2000, có lượng 
giãn nước đến 2.400 tấn, có thể hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, trong điều kiện gió 
cấp 12, tầm hoạt động 5.000 hải lý. 

8- Quân đội ta tiếp nhận thêm nhiều vũ khí hiện đại. Ngày 01/8/2015, Quân chủng Hải 
quân tổ chức Lễ thượng cờ hai tàu ngầm lớp Kilo 636: 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa. 
Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp nhận các máy bay chiến đấu hiện đại, đa năng 
Su-30MK2. Nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại khác cũng đã được các quân chủng, binh chủng 
tiếp nhận đưa vào trang bị. 

9- Quốc hội Khóa XIII đã thông qua nhiều luật về tổ chức, xây dựng Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Ngày 19/6/2015, Quốc hội thông qua Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/01/2016. Ngày 26/11/2015, Quốc hội thông qua Luật Quân nhân chuyên 
nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. 

10- Tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập: Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Công nghiệp 
Quốc phòng, Tình báo Quốc phòng, các Quân khu: 1, 3, 4, 5, 7, 9, Binh chủng Thông tin liên 
lạc và 60 năm thành lập Quân chủng Hải quân, đã tạo được hiệu quả giáo dục truyền thống sâu 
sắc, khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của các lực lượng, góp phần nâng cao sức mạnh 
chiến đấu của quân đội. 

                                                                                  (qdnd.vn - Ngày 01/01/2016 )



“Mừng Đảng - Mừng Xuân: Niềm tin và ước vọng”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 02/2016 35 

10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật nhất trong năm 2015 
 

Lần đầu tiên ghép thận thành công 
từ người cho tim ngừng đập; nhà khoa học 
nữ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng 
L’Oreal UNESCO… là những sự kiện nổi 
bật trong năm 2015 được Câu lạc bộ Nhà 
báo Khoa học bình chọn. 

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ 
Nhà báo khoa học và công nghệ, Hội Nhà 
báo Việt Nam phối hợp với Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển truyền thông, Bộ 
Khoa học và Công nghệ công bố kết quả bình 
chọn 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật 
năm 2015. Đây là năm thứ 10 sự kiện được 
diễn ra nhằm tôn vinh cá nhân, tập thể nghiên 
cứu khoa học đã đạt được những kết quả rất 
đáng ghi nhận trong năm qua. 

Dưới đây là 10 sự kiện khoa học công 
nghệ nổi bật năm 2015 đã được bình chọn: 

Lĩnh vực cơ chế chính sách 
1. Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các 

nhà khoa học không chuyên nghiệp và nhà 
khoa học trẻ 

Ngày 12/5/2015, tại Hà Nội, lần đầu 
tiên Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi 
“Gặp mặt các nhà sáng chế không chuyên 
nghiệp tiêu biểu năm 2015” và ngày 11/9/2105, 
tổ chức buổi “Gặp mặt các nhà khoa học trẻ 
tiêu biểu năm 2015”. Việc Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng tham dự cả hai cuộc gặp 
mặt nói trên đã khẳng định sự quan tâm đặc 
biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với 
các nhà khoa học không chuyên nghiệp và 
nhà khoa học trẻ. Đây là dịp để các nhà khoa 
học báo cáo kết quả hoạt động của mình, 
đồng thời cũng kiến nghị với Đảng và Nhà 
nước những cơ chế, chính sách phù hợp từ đó 
có thể đóng góp nhiều hơn cho đất nước và 
cho nền khoa học. 

2. Ngày hội Khởi nghiệp và Công 
nghệ Việt Nam 2015 

Từ ngày 15 đến 17/5/2015, Bộ Khoa 
học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Khởi 
nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2015 
(TECHFEST VIETNAM 2015) tại Đại học 

Quốc gia Hà Nội. Ngày hội lần đầu được tổ 
chức đã thu hút được hơn 1000 lượt đại biểu 
là cán bộ quản lý, các nhà khoa học và công 
nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà đầu 
tư, quỹ đầu tư mạo hiểm và các cơ sở ươm 
tạo nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, có hơn 
50 doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học và 
công nghệ tham gia triển lãm sản phẩm và 
kết nối đầu tư. Sau sự kiện nói trên nhiều đơn 
vị đã tổ chức hàng loạt hội thảo để kết nối 
doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước với các 
nhà đầu tư trong nước và trên thế giới. 

3. Khánh thành Trung tâm Nghiên 
cứu, chuyển giao và giám định công nghệ tại 
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 

Ngày 29/10, UBND TP. Hà Nội tổ 
chức khánh thành Trung tâm nghiên cứu, 
chuyển giao và giám định công nghệ tại Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, 
Hà Nội). Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao 
và giám định công nghệ rộng 2,1ha, là khu 
phức hợp liên thông về khoa học - công nghệ 
lớn nhất cả nước, đáp ứng chỗ làm việc cho 
200 nhà khoa học. Trung tâm sẽ là nơi 
nghiên cứu trọng điểm của cả nước, nơi tập 
trung các chương trình hợp tác nghiên cứu 
giữa Việt Nam với quốc tế. 

Lĩnh vực khoa học và công nghệ 
ứng dụng 

4. Lần đầu tiên ghép thận thành công 
từ người cho tim ngừng đập 

Ngày 18/6/2015, Bệnh viện Chợ Rẫy 
(TP. Hồ Chí Minh) đã ghép thận thành công 
cho hai người bệnh suy thận mãn tính giai 
đoạn cuối với nguồn tạng từ người cho tim 
ngừng đập, máu ngưng tuần hoàn. Đây là 
trường hợp đầu tiên tại Việt Nam ghép tạng 
lấy từ người hiến ngừng tim. Đây cũng là kết 
quả của đề tài khoa học và công nghệ cấp 
Nhà nước “Nghiên cứu triển khai ghép thận 
từ người cho tim ngừng đập”, mã số 
KC.10.28/11-15 (do PGS.TS. Nguyễn Trường 
Sơn làm chủ nhiệm). Thành công của đề tài 
đem lại hy vọng cho hàng trăm, thậm chí 
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hàng nghìn người bệnh có nhu cầu ghép thận, 
giảm chi phí cho họ khi phải ra nước ngoài 
điều trị. 

5. Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, 
hồ và đê biển 

Giải pháp công nghệ: “Cấu kiện lắp 
ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển” của 
Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên 
Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (BUSADCO) thể hiện tính mới, 
tính sáng tạo chưa từng có tại Việt Nam và 
trên thế giới. Giải pháp sử dụng hệ liên kết 
lắp ghép đồng bộ: Hình khối, cột trụ, đà 
giằng nhằm giữ ổn định, kết cấu lắp ghép 
chống đẩy, chống trượt, chống xói chân... 
Sản phẩm được đúc sẵn trong nhà máy, kiểm 
soát được chất lượng và tiến độ. Bên cạnh 
đó, tiến độ thi công chỉ bằng 1/3 thời gian so 
với giải pháp truyền thống do khắc phục 
được bất lợi về thời tiết, khí hậu, thủy văn. 
Thuận tiện cho công tác vận hành, duy tu, 
duy trì, bảo dưỡng. Giảm chi phí đầu tư ít 
nhất 20% so với giải pháp truyền thống. 

6. Bắn trình diễn thành công vũ khí 
mới 

Sáng 18/9/2015, Tổng cục Công 
nghiệp Quốc phòng tổ chức bắn trình diễn vũ 
khí mới. Đây là sản phẩm của Đề án 
KC.NQ06 và một số nhiệm vụ độc lập cấp 
Bộ Quốc phòng do Tổng cục chủ trì nghiên 
cứu, thiết kế và chế thử. Với sự chuẩn bị chu 
đáo và chấp hành nghiêm các quy tắc trong 
quá trình thực hành bắn, buổi bắn trình diễn đã 
thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 
Hầu hết các sản phẩm của Đề án KC.NQ06 và 
một số đề tài độc lập có mức chất lượng tiệm 
cận chất lượng sản phẩm cùng loại của nước 
ngoài và có độ tin cậy cao, phù hợp điều kiện 
tác chiến của Việt Nam. 

Lĩnh vực tôn vinh nhà khoa học 
7. Nhà khoa học nữ Việt Nam đầu tiên 

nhận giải thưởng  L’Oréal - UNESCO 
Ngày 18/3/2015, tại trụ sở UNESCO ở 

Thủ đô Paris (Pháp), Tiến sỹ Trần Hà Liên 
Phương, giảng viên Khoa Công nghệ Y sinh 
trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh) đã vinh dự được nhận Giải 
thưởng “Nhà khoa học trẻ tài năng của thế 
giới” của Quỹ L’Oréal-UNESCO (Vì sự phát 
triển của phụ nữ trong khoa học) cho công 
trình nghiên cứu điều trị ung thư. Phát biểu 
tại buổi lễ nhận giải, tiến sỹ Trần Hà Liên 
Phương nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra 
các loại thuốc không chỉ có tính hiệu quả, mà 
còn phải có giá thành phù hợp vì lợi ích của 
người bệnh ở các nước đang phát triển. 
Hướng nghiên cứu này sẽ đóng góp hiệu quả 
trong công tác điều trị bệnh ung thư ở Việt 
Nam. 

Lĩnh vực hội nhập quốc tế 
8. Việt Nam vào top 3 ASEAN về chỉ 

số đổi mới sáng tạo toàn cầu 
Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới kết 

hợp với Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và Học 
viện Kinh doanh INSEAD (Pháp) công bố 
Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2015. Theo 
đó Việt Nam đứng thứ 52 trên tổng số 141 
nền kinh tế, tăng 19 bậc so với năm ngoái. 
Đây được cho là một bước tăng bậc ngoạn 
mục của Việt Nam nhờ đầu tư cho phát triển 
khoa học và công nghệ trong năm vừa qua, 
nhất là khi Luật Khoa học và Công nghệ có 
hiệu lực. 

Nếu như trước năm 2010 theo chỉ số 
đổi mới sáng tạo toàn cầu Việt Nam còn 
đứng thứ bảy trong ASEAN, năm 2013 nước 
ta vượt qua Philippines, Indonesia, đến năm 
2014, vượt qua Brunei. Năm nay Việt Nam 
vượt qua Thái Lan, vào top 3 ASEAN về chỉ 
số đổi mới sáng tạo toàn cầu. 

Lĩnh vực nghiên cứu cơ bản 
9. UNESCO công nhận hai Trung tâm 

quốc tế về Toán học và Vật lý của Việt Nam 
là trung tâm dạng hai 

Kỳ họp lần thứ 38 của Đại hội đồng 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của 
Liên hợp quốc (UNESCO) tại Paris (Pháp), 
tháng 11/2015 đã thông qua việc thành lập 
Trung tâm Toán học và Vật lý dạng hai của 
Việt Nam dưới sự bảo trợ của UNESCO. 

Năm 2015, UNESCO đã công nhận 17 
trung tâm dạng hai về khoa học cơ bản, trong 
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đó có hai Trung tâm về Toán học và Vật lý 
của Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế hiện nay, việc thành lập các Trung tâm 
quốc tế về Toán học, Vật lý được UNESCO 
công nhận, bảo trợ sẽ giúp nâng cao vị thế 
của khoa học Việt Nam, đưa nền khoa học và 
công nghệ Việt Nam hội nhập sâu rộng với 
khu vực và thế giới. 

Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân 
văn 

10. Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 
250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du 
(1765 - 2015) 

Ngày 8/8/2015, tại Thủ đô Hà Nội, Viện 
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ 

chức Hội thảo quốc tế kỷ niệm 250 năm ngày 
sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015) 
với chủ đề “Đại thi hào dân tộc, Danh nhân 
văn hóa thế giới Nguyễn Du: Di sản và các 
giá trị xuyên thời đại”. Hội thảo là nơi gặp gỡ 
của các nhà Kiều học và Nguyễn Du học, nơi 
thể hiện những tiếng nói đồng cảm, đồng 
lòng, đồng vọng về những giá trị tinh thần 
mà Nguyễn Du trao gửi cho hậu thế. Hội 
thảo còn là dịp mở rộng giao lưu, quảng bá 
các giá trị tinh hoa của văn học cổ điển Việt 
Nam, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. 

 

Nhữ Trang 
(dantri.com.vn - Ngày 24/12/2015)

 

 
 

10 SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIÊU BIỂU NĂM 2015 
 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ngày 24/12/2015 tại Hà Nội, 121 nhà báo 
đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh gồm báo in, báo điện 
tử, phát thanh, truyền hình đã tham gia bỏ phiếu bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, 
du lịch tiêu biểu năm 2015. Kết quả 10 sự kiện được các nhà báo bình chọn như sau: 

1. Chương trình Diễu hành Nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Quốc khánh với chủ đề Việt 
Nam - Khát vọng hòa bình tôn vinh sự đa dạng văn hóa và khát vọng hòa bình của các dân tộc 
Việt Nam đã gây ấn tượng sâu đậm với người dân cả nước và bạn bè quốc tế. 

Quy tụ 2.500 nghệ sỹ, nghệ nhân đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật trong cả nước, Việt 
Nam - Khát vọng hòa bình đã tôn vinh những thành tựu văn hóa của đất nước qua các giai đoạn 
lịch sử. Chương trình cũng khắc họa sinh động những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 
dân tộc Việt Nam và những di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận, đồng thời 
thể hiện khát vọng hòa bình và vươn lên của cả dân tộc. 

2. Triển lãm 70 năm Thành tựu kinh tế - xã hội với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, 
trong đó có nhiều hiện vật thể hiện đỉnh cao thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực 
quốc phòng, an ninh chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… lần đầu tiên được đưa ra 
trưng bày. 

Là sự kiện mang tầm vóc quốc gia, Triển lãm 70 năm Thành tựu kinh tế - xã hội do Bộ 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, đã thu hút 
sự tham gia của 27 bộ, ngành và 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Mang tinh thần “màu cờ sắc áo”, các bộ, ngành, địa phương đã đưa tới cuộc “tổng phô 
diễn” này hàng trăm hình ảnh, tư liệu, hiện vật độc đáo; đặc biệt là các trưng bày, trình diễn 
mang tính đặc thù của các bộ, ngành cũng như khắc họa diện mạo, bản sắc văn hóa của các địa 
phương. Nhiều hiện vật lần đầu tiên được trưng bày phục vụ đông đảo người xem như: Dàn xe 
đặc chủng của Bộ Quốc phòng; các hình ảnh, tư liệu về hoạt động đấu tranh, bảo vệ chủ quyền 
biển đảo của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các không gian văn hóa vùng miền như dân ca 
Quan họ Bắc Ninh, xẩm Hà thành, ca Huế, đờn ca Tài tử Nam Bộ… 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Lễ khai mạc. Trong thời gian diễn ra 
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triển lãm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà 
nước và hàng vạn du khách trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan, chiêm ngưỡng. 

3. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) lần thứ hai được UNESCO công 
nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới và là di sản Thiên nhiên Thế giới duy nhất tại Việt Nam 
đến thời điểm này đạt 3 tiêu chí về đa dạng sinh học. 

Ngày 03/7/2015, tại Thành phố Bonn (Cộng hòa Liên bang Đức), Kỳ họp lần thứ 39 của 
Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã chính thức ghi danh lần thứ hai Vườn quốc gia Phong Nha 
- Kẻ Bàng vào Danh mục Di sản Thế giới với tiêu chí bổ sung về đa dạng sinh học. Trong số 8 
Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam, đây là di sản đầu tiên được UNESCO 
công nhận tiêu chí về đa dạng sinh học có giá trị nổi bật toàn cầu (tiêu chí IX và X). Vườn quốc 
gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO ghi vào Danh mục Di sản Thế giới lần thứ nhất vào 
năm 2003 với tiêu chí VIII về địa chất - địa mạo. 

4. UNESCO ghi danh Di sản đa quốc gia Nghi lễ và trò chơi kéo co (Việt Nam, Hàn 
Quốc, Philippines và Campuchia) tại Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân 
loại. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia xây dựng thành công hồ sơ di sản đa quốc gia. 

Ngày 02/12/2015, tại Phiên họp Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ Di sản 
văn hóa phi vật thể lần thứ 10 của UNESCO diễn ra tại Thành phố Windhoek, nước Cộng hòa 
Namibia, Di sản Nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc, Philippines đã 
chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân 
loại. 

Đây là hồ sơ di sản đa quốc gia đầu tiên Việt Nam tham gia đệ trình và được UNESCO 
ghi danh. Việc ghi danh này thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao của UNESCO đối với cách 
tiếp cận mới của các quốc gia trước các di sản có chung đặc trưng cũng như sự chung tay bảo vệ 
di sản của các quốc gia thành viên đệ trình hồ sơ đa quốc gia. 

5. Lần đầu tiên Nhà nước công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, vinh danh các báu vật 
nhân văn sống trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 

Sau nhiều năm nghiên cứu, thống nhất tiêu chí xét tặng danh hiệu cho các nghệ nhân, 
năm 2015 đánh dấu việc lần đầu tiên Chủ tịch nước đã ký các quyết định công nhận danh hiệu 
Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đây là sự vinh danh cần thiết đối với 
các báu vật nhân văn sống - những con người đã bền bỉ, lặng thầm gìn giữ, truyền lửa từ những 
di sản văn hóa quý báu của dân tộc qua nhiều thế hệ. Sự vinh danh này đồng thời cũng là sự 
công nhận của Nhà nước và toàn xã hội đối với những đóng góp của các nghệ nhân, là động lực 
để các nghệ nhân có thêm sức mạnh gắn bó hơn nữa với các hoạt động gìn giữ, trao truyền di 
sản văn hóa dân tộc. 

6. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh trở thành bộ phim đầu tiên của mô hình Nhà nước đầu 
tư, tư nhân sản xuất tạo được tiếng vang về chất lượng nghệ thuật, hiệu ứng xã hội và hiệu quả 
kinh tế. 

Với thành công vang dội về doanh thu cùng 4 giải thưởng quan trọng dành cho phim 
truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19: Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất, 
Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc và Phim dự thi hay nhất do khán giả bình chọn, “Tôi 
thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là hiện tượng hiếm thấy của điện ảnh Việt Nam có được sự thừa 
nhận của giới chuyên môn cũng như sự hưởng ứng của công chúng. Thành công của bộ phim đã 
góp phần đáng kể làm thay đổi nhận thức của xã hội về dòng phim do Nhà nước đặt hàng, tài 
trợ và là minh chứng cho thấy sự đúng đắn và hiệu quả của chủ trương hợp tác trong lĩnh vực 
điện ảnh giữa Nhà nước và các hãng phim tư nhân. 
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7. Chính phủ ban hành các nghị quyết miễn thị thực có thời hạn cho công dân 6 nước 
châu Âu vào Việt Nam, tạo bước đột phá cho ngành du lịch trong việc phát triển thị trường 
trọng điểm khách có mức chi tiêu cao. 

Trước bối cảnh cực kỳ khó khăn của ngành du lịch từ giữa năm 2014 đến gần hết năm 
2015, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết miễn thị thực đơn phương cho công dân 6 nước 
châu Âu (Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha và Belarus) tới du lịch Việt Nam từ 01/7/2015. 
Những nước được miễn thị thực lần này chủ yếu là những thị trường khách quốc tế trọng điểm 
của Việt Nam. Đây là kết quả của việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiên trì kiến nghị 
Chính phủ quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng du lịch trở lại sau nhiều tháng 
lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm. Một trong những giải pháp hàng đầu được đề xuất 
là miễn thị thực đơn phương cho các thị trường du lịch truyền thống, trọng điểm và đơn giản 
hóa các thủ tục thị thực, cấp thị thực điện tử, cấp thị thực tại cửa khẩu, không tăng phí visa… 
Quyết tâm này đã góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du 
lịch, tăng cường khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam với các nước trong khu vực. 

8. ABC News - Kênh truyền hình Mỹ có độ phủ sóng toàn cầu thực hiện chương trình 
truyền hình trực tiếp Good morning America từ hang Sơn Đoòng và hang Én (Quảng Bình) với 
thời lượng 90 phút, ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế. 

Hơn 6 triệu thuê bao của Đài ABC có thể xem trực tiếp và hàng triệu người khác có thể 
xem trên các nguồn khác (trang web abc.go.com; youtube…) chương trình này. Việc được một 
đài truyền hình lớn của Mỹ có sức phủ sóng toàn cầu lựa chọn để làm chương trình quảng bá dự 
báo sẽ tạo ra làn sóng mới khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam chiêm ngưỡng hang động kỳ 
vĩ nhất thế giới. Chỉ một tuần sau chương trình này, những hình ảnh của hang Sơn Đoòng đã 
xuất hiện trong clip quảng cáo phim bom tấn Peter Pan của hãng Wanner Bross, thu hút hơn 
chục triệu lượt truy cập. Các nhà làm phim King Kong 2 của Hollywood cũng đưa hang động 
này vào “tầm ngắm” làm bối cảnh cho phim. 

9. SEA Games 28 là kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử Thể thao Việt Nam 
khi lần đầu tiên, các môn Olympic đóng góp tới 87% tỷ lệ các môn đoạt Huy chương Vàng. 

Tại SEA Games 28 năm 2015 (Singapore), Thể thao Việt Nam đoạt tổng cộng 186 huy 
chương các loại. Đặc biệt có tới 64 huy chương Vàng đến từ các môn Olympic trong tổng số 73 
huy chương Vàng, chiếm tỉ lệ 87%. Đây là kỳ SEA Games thành tích đạt được từ các môn 
Olympic tăng đột biến, tới 23% so với SEA Games 27, tăng 25% so với SEA Games 26 và tăng 
32% so với SEA Games 25.  

Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam đã tạo được hiệu ứng xã hội, được dư luận đánh 
giá cao. Với kết quả đó, Đoàn đã được Chủ tịch nước gặp mặt, biểu dương; nhiều doanh nghiệp 
quan tâm tài trợ. 

10. Ánh Viên vào top 5 nữ kình ngư xuất sắc nhất châu Á, được báo chí quốc tế mệnh 
danh “Cô gái thép”. 

Với thành tích 8 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 8 lần 
phá kỷ lục SEA Games 28 tại Singapore, Ánh Viên đã được báo chí quốc tế mệnh danh là “Cô 
gái thép”. Ánh Viên cũng là vận động viên đầu tiên của Thể thao Việt Nam được truyền thông 
quốc tế và khu vực Đông Nam Á săn đón và nhận được sự yêu mến của cổ động viên. 

Năm 2015 cũng tiếp tục ghi nhận sự thành công của Ánh Viên trên đấu trường quốc tế. 
Với 15 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, Ánh Viên đã giành quyền 
tham dự Olympic 2016 tại Brazil với 3 chuẩn A, trong đó giành 1 Huy chương Bạc, 2 Huy 
chương Đồng giải Bơi Cúp thế giới tại Nga và Pháp; giành 7 Huy chương Vàng, 5 Huy 
chương Bạc tại giải vô địch các nhóm tuổi châu Á tại Thái Lan... 
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Đặc biệt, Ánh Viên đã có mặt trong top 5 nữ kình ngư xuất sắc nhất của châu Á do Tạp 
chí Bơi lội nổi tiếng của Mỹ Swimswan bầu chọn. 

 

           K.T 
     (dangcongsan.vn - Ngày 29/12/2015) 

 

     
 

10 sự kiện nổi bật của ngành Y tế năm 2015 
 

Ngày 5/1/2016, Bộ Y tế đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 
2015. 

1. Thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh. 

Ngày 04/6/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 2151/QĐ-BYT ban hành kế 
hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh. Các nội dung của kế hoạch được triển khai đồng bộ, toàn diện như tiếp sức 
người bệnh, đường dây nóng, phòng công tác xã hội, đặc biệt là các bệnh viện tuyến 
trung ương và sở y tế các tỉnh đã tiến hành ký cam kết đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Các cơ sở y tế đã có sự thay 
đổi đáng ghi nhận, được người dân và cộng đồng quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ. 

2. Thực hiện thành công kỹ thuật mang thai hộ theo Luật Hôn nhân và gia đình sửa 
đổi.   

Ngày 28/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về 
sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích 
nhân đạo. 

Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, 
được áp dụng cho các cặp vợ chồng chưa có con chung, người vợ không thể mang thai, 
sinh nở do các bệnh lý (tim, thận, gan, phổi) và bệnh lý sản phụ khoa, như: Không có tử 
cung, phải cắt bỏ tử cung, sảy thai nhiều lần không rõ nguyên nhân, làm thụ tinh ống 
nghiệm nhiều lần nhưng chuyển phôi thất bại. 

Từ đầu năm 2015, đã có 3 bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật này là Bệnh 
viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế và Bệnh viện Từ Dũ (TP. 
Hồ Chí Minh). Bệnh viện Phụ sản Trung ương có 60 hồ sơ được duyệt, trong đó đã thực 
hiện 46 ca, cháu đầu tiên dự kiến chào đời vào tháng 1/2016; bệnh viện Từ Dũ có 33 hồ 
sơ được duyệt, đã thực hiện 19 ca. 

3. Ca ghép đa tạng xuyên Việt đầu tiên từ bệnh nhân chết não và sự ra đời của Hội 
Vận động hiến tạng bước đầu đã tạo phong trào hiến tạng, mô, bộ phận cơ thể người. 

Ca ghép đa tạng “xuyên Việt” đêm ngày 04/9/2015 với sự phối hợp nhịp nhàng của 
các đơn vị: Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà 
Nội), Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 
hai trong những người đầu tiên đăng ký hiến mô, tạng khi chết não. Ngày hội “Chung tay 
vì sự sống năm 2015” diễn ra ngày 19/12/2015 tại Học viện Quân y, có hơn 1.400 người 
tham gia đăng ký hiến mô, tạng khi chết não. Ngày 26/6, Hội Vận động hiến mô, bộ phận 
cơ thể người Việt Nam và Hội Ghép tạng Việt Nam được thành lập và tiến hành đại hội 
lần thứ nhất. Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam khóa I (nhiệm kỳ 
2015 - 2020) do Bộ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch Hội. 
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4. Tổ chức Y tế Thế giới công nhận Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng Hệ thống 
quản lý quốc gia về vắc xin (NRA). 

Sau 14 năm chuẩn bị, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 39 được Tổ 
chức Y tế Thế giới công nhận đạt tiêu chuẩn cơ quan quản lý quốc gia về vắc xin trong 
tổng số 43 nước có sản xuất vắc xin trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá hệ 
thống quản lý quốc gia về vắc xin của Việt Nam (NRA) với kết quả rất xuất sắc, khi tất cả 
các chức năng đều đạt trên 90%, trong đó có 3 chức năng đạt 100%, bình quân cả 6 chức 
năng NRA đạt 95%, đã cho thấy chất lượng vắc xin của Việt Nam đã thực sự hội nhập 
bằng tiêu chuẩn quốc tế. 

Với kết quả này, Việt Nam đạt cùng lúc 2 vấn đề: Mở ra cơ hội xuất khẩu vắc xin, 
bởi hiện nay, trên thế giới không có nhiều nước sản xuất được vắc xin. Nhưng điều quan 
trọng hơn là, với chất lượng vắc xin đạt tiêu chuẩn quốc tế, việc triển khai chương trình 
tiêm chủng mở rộng của nước ta càng thêm cơ hội thành công. 

5. Kiểm soát không để các dịch bệnh mới nổi như Ebola, H7N9, Mers-CoV... xâm 
nhập vào Việt Nam trong điều kiện các nước trong khu vực có dịch. 

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên khống chế thành công dịch SARS, 
cúm A (H5N1), cúm A (H1N1) đại dịch; ngăn chặn thành công không để một số dịch bệnh 
nguy hiểm mới nổi xâm nhập như cúm A (H7N9), Ebola, Mers-CoV... góp phần rất lớn vào 
việc ổn định an sinh xã hội trong bối cảnh giao lưu du lịch, thương mại giữa các nước trên 
thế giới ngày càng gia tăng. 

6. Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống tổ chức y tế tại tuyến xã, tuyến huyện, 
tuyến tỉnh để hội nhập và phát triển. 

Chính phủ ban hành Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 8/12/2014 quy định về y tế 
xã, phường, thị trấn; Bộ Y tế ban hành Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn. Sau nhiều năm, chức năng, 
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã được xác định và quy định rõ. 

7. Bộ Y tế thực hiện hiệu quả Đề án giảm tải bệnh viện và bệnh viện vệ tinh. 
Giải quyết tình trạng quá tải và nằm ghép ở trên 80% số bệnh viện Trung ương, 

bệnh viện tuyến cuối của các thành phố lớn. Hoạt động hiệu quả của mô hình bệnh viện 
vệ tinh giúp giảm tỷ lệ chuyển tuyến đạt từ 65 - 100% số ca chuyển tuyến ở những 
chuyên khoa thực hiện chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện vệ tinh. 

Hoàn thành và đưa vào sử dụng, bổ sung trên 4.500 giường bệnh tại các bệnh viện 
tuyến Trung ương và tăng đáng kể số giường bệnh kê tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

8. Khánh thành đưa vào sử dụng, khởi công nhiều công trình y tế hiện đại. 
Khởi công một số cơ sở khám chữa bệnh lớn tại Trung ương như: Bệnh viện Bạch 

Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Liêm Tuyền, Hà Nam; Bệnh viện Chấn thương chỉnh 
hình 175; Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh; Bệnh viện Nhi Hà Nội. 

Khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều cơ sở khám và điều trị của các bệnh viện 
trung ương và tuyến tỉnh: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, 
Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Nội tiết và hàng loạt các bệnh viện địa phương: Bệnh viện 
đa khoa tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, 
Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Thống nhất Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Nghệ 
An… 

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 
01/01/2015, đến cuối năm 2015 có khoảng 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế.  

Nhiều quy định mới trong luật tác động đến việc tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế,  
tác động đến sự thay đổi về tổ chức cung ứng dịch vụ y tế, đảm bảo chất lượng, đặc biệt 
là y tế tuyến cơ sở. 
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10. Ngành Y tế Việt Nam - 60 năm làm theo lời Bác dạy và đón nhận Huân chương 
Độc lập hạng Nhất lần 2. 

Các hoạt động của ngành y tế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm 
ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015), đặc biệt là Chiến dịch truyền thông “Y 
tế Việt Nam - 60 năm làm theo lời Bác dạy”, gồm một số hoạt động chủ yếu: Chương trình 
“Sự hy sinh thầm lặng” lần 3 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 tối ngày 5/2/2015; 
Chủ tịch nước gặp mặt 60 Anh hùng Lao động, thầy thuốc tiêu biểu ngày 27/2/2015; Khai 
trương Phòng truyền thống của ngành y tế tại trường Đại học Dược Hà Nội; Chương trình 
“Y tế Việt Nam - 60 năm làm theo lời Bác dạy” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 
vào tối 27/2/2015 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai. 

 

     (dangcongsan.vn - Ngày 05/01/2016) 
 

 
 

10 sự kiện giáo dục nổi bật năm 2015 
 

Năm 2015 được ghi 
dấu ấn bởi hàng loạt những 
thay đổi trong giáo dục với 
những quyết sách quan 
trọng, đánh dấu năm đầu 
tiên toàn ngành thực hiện 
đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo. Dân trí 
đã bình chọn 10 sự kiện 
tiêu biểu nhất của giáo dục 
Việt Nam 2015 như sau: 

1. Đột phá đổi mới thi 
THPT quốc gia 

Năm 2015, lần đầu 
tiên ý tưởng về một kỳ thi 
THPT quốc gia chung trở 
thành hiện thực sau gần 10 
năm ấp ủ. Việc tổ chức một 
kỳ thi chung với hai mục 
đích, lấy kết quả vừa xét tốt 
nghiệp THPT vừa tuyển sinh 
đại học, cao đẳng, đã giúp 
giảm áp lực thi cử cho học 
sinh, thu gọn thời gian tổ 
chức thi cử, rút gọn quãng 
đường di chuyển cho các thí 
sinh. Kỳ thi cũng khắc phục 
tâm lý thi cử nặng nề, tác 
động tích cực đến việc đổi 
mới phương pháp dạy và 

học. Kỳ thi đã nhận được sự 
đồng thuận, hưởng ứng và 
ủng hộ tích cực của toàn xã 
hội. 

Cũng là năm đầu tiên 
tổ chức kỳ thi THPT quốc 
gia nên vẫn còn những hạn 
chế, thiếu sót trong khâu xét 
tuyển. Hạ tầng công nghệ 
chưa đạt yêu cầu làm trang 
công bố điểm thi bị nghẽn 
thời gian dài, khiến xã hội 
bức xúc. Mở đầu khâu xét 
tuyển đã xảy ra tình trạng 
hỗn loạn xét tuyển nguyện 
vọng 1 vào một số trường đại 
học top đầu. Một cuộc chạy 
đua rút - nộp hồ sơ căng thẳng 
chưa từng có trong lịch sử 
tuyển sinh đại học. 

Ngay sau đó, Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Phạm Vũ Luận đã nhận trách 
nhiệm và đưa ra phương án 
khắc phục cho kỳ thi năm 
sau. 

2. Công bố dự thảo 
chương trình tổng thể đổi 
mới giáo dục phổ thông 

Lần đầu tiên, quy 
trình xây dựng chương trình 

sách giáo khoa được tiến 
hành một cách bài bản và 
thực sự khoa học, đánh dấu 
bằng việc công bố chương 
trình phổ thông tổng thể rồi 
sau đó mới triển khai đến 
chương trình môn học và 
cuối cùng là viết sách giáo 
khoa. Đây là phương pháp 
thiết kế chương trình khoa 
học, hợp lý, đảm bảo sự hài 
hòa, cân đối, nhất quán về 
mạch kiến thức tổng thể cho 
12 năm học. 

Lãnh đạo Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho biết, chương 
trình tổng thể đã được soạn 
thảo, trao đổi và chỉnh sửa 
rất nhiều lần trong vòng 3 
năm qua, với sự tham gia 
trực tiếp của nhiều nhà khoa 
học, cán bộ nghiên cứu… 

Mặc dù tới nay kinh 
phí cho đề án còn chưa được 
cấp nhưng để đảm bảo tiến 
độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã chủ động các hoạt động 
chuẩn bị. Trên tinh thần chú 
trọng phát huy sự đóng góp 
của các tổ chức xã hội nghề 
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nghiệp, các nhà khoa học, 
nhà giáo dục, nhà quản lý… 
và toàn xã hội ngay trong 
quá trình xây dựng chương 
trình mới nên bộ đã sớm đưa 
dự thảo chương trình tổng 
thể ra để xin ý kiến rộng rãi. 

Tuy nhiên, sau khi dự 
thảo được công bố đã nổi lên 
một làn sóng tranh luận gay 
gắt về số phận tích hợp môn 
Lịch sử. 

Ngày 27/11, Quốc hội 
đã thông qua nghị quyết 
trong đó yêu cầu “tiếp tục 
giữ môn Lịch sử trong 
chương trình sách giáo khoa 
mới”. Theo đó, Lịch sử được 
tích hợp ở cấp một, nhưng là 
môn độc lập tại bậc THPT. 
Thí sinh dự thi đại học môn 
này sẽ chọn chương trình 
nâng cao. 

3. Ban hành Quy định 
chuẩn quốc gia đối với cơ sở 
giáo dục đại học 

Tháng 11, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành 
thông tư quy định các tiêu 
chuẩn cơ sở giáo dục đại học 
đạt chuẩn quốc gia gồm 7 
tiêu chuẩn là: Cơ sở vật chất 
thiết bị, đội ngũ giảng viên, 
chương trình đào tạo, tài 
chính, hoạt động khoa học, 
kiểm định chất lượng và xếp 
hạng, sự hài lòng của sinh 
viên, của người sử dụng lao 
động. 

Đây sẽ là căn cứ để 
các cơ sở giáo dục đại học 
phấn đấu để được công nhận 
đạt chuẩn quốc gia theo yêu 
cầu của Luật Giáo dục đại 
học. 

4. Việt Nam đứng thứ 
12/76 quốc gia vùng lãnh thổ 

về kiểm tra Toán và Khoa 
học, học sinh lứa tuổi 15 

Tháng 5/2015, Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế (OECD) công bố 
bảng xếp hạng toàn cầu về 
chất lượng giáo dục dựa trên 
kết quả hai bộ môn Toán và 
Khoa học của học sinh ở lứa 
tuổi 15. Theo đó, Việt Nam 
đứng thứ 12 trên thế giới, 
vượt cả những cường quốc 
như Mỹ, Anh, Úc. 

5. 70 năm ngành Giáo 
dục Việt Nam 

Ngành Giáo dục Việt 
Nam đến nay đã trải qua 70 
năm xây dựng và trưởng 
thành (1945 - 2015). 70 năm 
qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước, giáo dục - 
đào tạo Việt Nam đã đạt 
được nhiều thành tựu to lớn. 

Trong thời kỳ 9 năm 
kháng chiến (1945 - 1954), 
giáo dục từ phổ thông đến 
đại học có sự phát triển, thay 
đổi về chất, tất cả đều được 
dạy bằng tiếng Việt. Công 
tác xóa mù chữ với phong 
trào bình dân học vụ là một 
“kỳ tích” của giáo dục. 

Sau năm 1975 đến 
nay, cả nước mỗi ngày có 
hơn 23 triệu người đến 
trường học tập, hơn 1 triệu 
thầy cô giáo đến trường 
giảng dạy, mạng lưới cơ sở 
giáo dục được phát triển 
mạnh, không còn “xã trắng” 
về giáo dục mầm non, chất 
lượng giáo dục được nâng 
lên. 

7. Ban hành khung 
học phí mới 

Tháng 10/2015, Chính 
phủ công bố Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP quy định về 
cơ chế thu, quản lý học phí 
đối với cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân 
và chính sách miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập từ năm học 2015 - 2016 
đến năm học 2020 - 2021. 
Theo đó, mức học phí sẽ 
được điều chỉnh tăng tại tất 
cả các cấp học từ bậc mầm 
non tới bậc đại học. Học phí 
mầm non, phổ thông vẫn 
tăng bình quân hàng năm 
theo chỉ số giá tiêu dùng và 
vẫn do địa phương quy định 
đảm bảo phù hợp với thu 
nhập của người dân tại địa 
phương như trước đây. 

Học phí đại học 
chương trình đại trà tại 
trường chưa tự chủ tăng 
10%, tăng chậm hơn giai 
đoạn 2011 - 2015 (trước đây 
khoảng 20%/năm). 

8. Phân tầng xếp hạng 
cơ sở giáo dục đại học 

Chính phủ ban hành 
Nghị định số 73/2015/NĐ-CP 
ngày 08/9/2015 quy định tiêu 
chuẩn phân tầng và khung 
xếp hạng cơ sở giáo dục đại 
học. 

Theo đó, cơ sở giáo 
dục đại học được phân thành 
3 tầng gồm: Cơ sở giáo dục 
đại học định hướng nghiên 
cứu; cơ sở giáo dục đại học 
định hướng ứng dụng và cơ 
sở giáo dục đại học định 
hướng thực hành. 

Nghị định quy định rõ 
các tiêu chuẩn xếp hạng cơ 
sở giáo dục đại học gồm: 
Quy mô, ngành nghề và các 
trình độ đào tạo; cơ cấu các 
hoạt động đào tạo và khoa 
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học công nghệ; chất lượng 
đào tạo và nghiên cứu khoa 
học; kết quả kiểm định chất 
lượng giáo dục. 

Nghị định là cơ sở 
pháp lý nhằm sắp xếp lại hệ 
thống giáo dục đại học phù 
hợp với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, làm cơ sở 
cho các trường đại học định 
hướng rõ ràng mục tiêu phát 
triển, công khai chất lượng 
và uy tín của các trường để 
người học, xã hội biết và lựa 
chọn. 

9. Quy định mới về 
phụ cấp ưu đãi đối với nhà 
giáo 

Theo Nghị định số 
113/2015/NĐ-CP quy định 
phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu 
đãi, phụ cấp trách nhiệm 
công việc và phụ cấp nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm đối 
với nhà giáo trong các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp công 
lập: 

Nhà giáo chuyên trách 
giảng dạy người khuyết tật 
trong các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập dành 
riêng cho người khuyết tật 
hoặc lớp học dành riêng cho 
người khuyết tật trong các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp 
công lập được hưởng phụ 
cấp trách nhiệm công việc 
mức 0,3 so với mức lương cơ 
sở và phụ cấp ưu đãi giảng 
dạy người khuyết tật mức 
70% mức lương hiện hưởng 
cộng phụ cấp chức vụ lãnh 
đạo, phụ cấp thâm niên vượt 
khung (nếu có)… 

Nhà giáo dạy tích 
hợp, nhà giáo là nghệ nhân 
ưu tú trở lên hoặc người có 
trình độ kỹ năng nghề cao 
dạy thực hành trong các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp 
công lập được hưởng phụ 
cấp đặc thù mức 10% mức 
lương hiện hưởng cộng phụ 
cấp chức vụ lãnh đạo và phụ 
cấp thâm niên vượt khung 
(nếu có)… 

Nhà giáo dạy thực 
hành, dạy tích hợp tại phòng 
thực hành, xưởng thực hành 
của cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập hoặc doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ với những 
ngành, nghề học nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm có một 
trong các yếu tố nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm được 
hưởng phụ cấp theo 4 mức từ 
0,1 đến 0,4. 

10. Cấm thi tuyển vào 
lớp 6 

Ngày 17/3, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ký công văn 
gửi các sở giáo dục, chỉ đạo 
không tổ chức thi tuyển vào 
lớp 6. 

Theo đó, cuộc chạy 
đua vào lớp 6 căng thẳng xảy 
ra ngay từ khâu bán hồ sơ xét 
tuyển. Phụ huynh xếp hàng 
dài để mua hồ sơ xét tuyển 
cho con rồi lại tiếp tục như 
vậy ở ngày nộp hồ sơ… Phía 
các nhà trường cũng toát mồ 
hôi và đưa ra tầng tầng lớp 
lớp các tiêu chí xét tuyển. 
 

(dantri.com.vn  
 Ngày 01/01/2016)

 

 
 
 
 

 
thế giới một năm nhìn lại 

 

Năm 2015 sắp trôi qua với nhiều thăng trầm, một năm không yên bình của thế giới 
khi tiếng súng chiến tranh vẫn vang lên ở nhiều khu vực, những vụ khủng bố kinh hoàng, 
bất ổn và căng thẳng. Cùng báo điện tử Chính phủ điểm lại những sự kiện nổi bật nhất 
thế giới trong năm qua. 

Tấn công khủng bố tại Pháp 
Ngay khi thế giới vừa bước sang năm mới 2015, ngày 7/01, đã xảy ra một vụ xả súng 

vào văn phòng của Tạp chí Charlie Hebdo tại Paris. Vụ xả súng khiến 12 người thiệt mạng và 9 
người khác bị thương. 

 

THẾ GIỚI VÀ CÁC SỰ KIỆN 2015 
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Có 3 tay súng đã tham gia vào vụ tàn sát, đó là 2 anh em Said Kouachi và Cherif 
Kouachi, mang quốc tịch Pháp. Tay súng còn lại là Hamyd Mourad, 18 tuổi. Các tay súng này 
được cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở bán đảo Arab. 

Nguyên nhân trực tiếp khiến tòa soạn Charlie Hebdo bị tấn công là do tạp chí biếm họa 
này đã đăng lại những bức ảnh châm biếm nhà tiên tri Mohammed trước đó đã từng xuất hiện 
trên một tờ báo của Đan Mạch, gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo. 

Bất chấp vụ tấn công, Charlie Hebdo vẫn tiếp tục phát hành số tiếp theo vào ngày 
14/01/2015 với trang bìa là dòng chữ “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie). Dòng chữ này sau đó 
trở thành khẩu hiệu trong các cuộc biểu tình chống khủng bố tại Pháp. 

Đêm thứ sáu ngày 13/11 tiếp tục đi vào lịch sử đau thương của nước Pháp với liên tục 7 
vụ tấn công khủng bố tại các địa điểm tụ tập đông người ở thủ đô Paris. 

Vụ tấn công thảm khốc nhất diễn ra tại nhà hát Bataclan, nơi đang diễn ra buổi biểu diễn 
của ban nhạc Mỹ Eagles of Death Metal. Ít nhất 118 người thiệt mạng tại đây. 

Cùng thời điểm đó, 3 vụ nổ khác xảy ra ở bên ngoài sân vận động Stade de France, nơi 
đội tuyển Pháp đang thi đấu giao hữu với Đức. Nhóm khủng bố 9 tên chia làm 3 tốp liên tục xả 
súng dữ dội vào các cửa hàng, quán ăn, tiệm cà phê, quán bar ở Paris. 

Vụ tấn công liên hoàn khiến 130 người chết, 332 người bị thương. Sau vụ tấn công, IS đã 
lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Tổng thống Pháp Francois Hollande ngay sau đó đã có 
những động thái quân sự cứng rắn đáp trả, điều động lực lượng tới Syria tiêu diệt IS... 

Rơi máy bay A - 320 của Đức 
Đây là một trong những vụ tai nạn hàng không gây thiệt hại lớn nhất về người trong năm 

2015. Chiếc máy bay A320 mang số hiệu GWI18G của hãng hàng không giá rẻ Germanwings, 
chi nhánh của hãng hàng không Lufthansa (Đức), đã rơi xuống vùng núi Alps, miền Nam nước 
Pháp hôm 24/3 khi đang trên hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf (Đức). 

Cơ phó từng có lịch sử trầm cảm và đang phải trải qua “cuộc khủng hoảng đời sống 
riêng” trước khi điều khiển máy bay lao vào vùng núi ở Pháp khiến toàn bộ 150 người thiệt 
mạng. 

Động đất mạnh nhất ở Nepal trong 8 thập kỷ 
Hai trận động đất mạnh 7,8 độ richter (ngày 25/4) và 7,3 độ richter (ngày 12/5), làm chấn 

động gần như toàn bộ đất nước Nepal, khiến 8.964 người chết và 21.952 người bị thương. Hai 
trận động đất này đã làm thay đổi nhiều cấu trúc địa chất tại Nepal và các nước láng giềng như 
Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh và Pakistan. Liên hợp quốc ước tính có khoảng 8 triệu người 
bị ảnh hưởng, trong đó 1,4 triệu người cần được hỗ trợ về lương thực. 

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Mỹ - Cuba 
Ngày 14/8 đã trở thành dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba khi lần đầu tiên 

quốc kỳ của Mỹ được kéo lên tại Thủ đô La Habana của Cuba sau 54 năm kể từ khi hai nước 
cắt đứt quan hệ ngoại giao. Đây cũng là lần đầu tiên một ngoại trưởng Mỹ đến thăm Cuba trong 
vòng 70 năm qua. 

Sự kiện mang tính biểu tượng này đã hoàn tất tiến trình tái thiết lập quan hệ ngoại giao - 
chương đầu tiên trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa La Habana và Washington, điều 
mà chỉ cách đây gần một năm là không thể tưởng tượng với tuyệt đại đa số những người quan 
sát diễn biến quan hệ hai nước. 

Khủng hoảng di cư ở châu Âu 
Những bất ổn ở Libya, Iraq và nhất là tại Syria đã khiến cho hàng triệu người phải bỏ 

quê hương xứ sở đi tìm những miền đất hứa. Theo số liệu của Liên minh châu Âu (EU), đã có 
khoảng 12 triệu người đăng ký xin nhập cư vào châu Âu. Tuy nhiên, hồi tháng 9, tại cuộc họp 
Thượng đỉnh của EU, số lượng hạn ngạch được thông qua chỉ là 160.000 người cho 2 năm. 
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Vật lộn với làn sóng di dân, mặc dù trong cùng một khối thống nhất miễn thị thực nhưng 
các quốc gia EU đã phải tự lập hàng rào để bảo vệ quyền lợi cho mình. 

Sự trỗi dậy của IS 
Hơn một năm đã trôi qua kể từ thời điểm Mỹ chủ trương và kêu gọi thành lập liên minh 

chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng cho đến nay tổ chức này vẫn 
đang làm cho cả nhân loại bất an. Không chỉ hoành hành ở khu vực Trung Đông, IS dường như 
đã vươn ra khỏi thế giới Arab. Bằng chứng là các cuộc khủng bố kinh hoàng tấn công vào 
khách du lịch ở Tunis, xả súng tại San Bernardino (bang California - Mỹ), đánh bom máy bay 
chở khách của Nga và đỉnh điểm là vụ tấn công tại Thủ đô Paris hồi trung tuần tháng 11. 

IS đã trở thành tổ chức khủng bố đầu tiên trong lịch sử nhân loại phát hành đồng tiền 
riêng, thu thuế trong lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát. IS đã trở thành tổ chức buôn lậu dầu 
mỏ kếch xù, thường xuyên bắt cóc con tin để tống tiền, rửa tiền… 

Nga can thiệp quân sự ở Syria 
Cuộc nội chiến tại Syria diễn ra đã hơn 4 năm. Tại đây, 4 lực lượng chiến đấu chống lại 

nhau gồm quân đội chính phủ của Tổng thống Assad, lực lượng nổi dậy, người Kurd và quân 
IS. Chiến tranh đã khiến đất nước Syria tan hoang, hàng triệu người buộc phải ly hương. 

Ngày 26/9, Nga cùng với Iraq, Iran và Syria thành lập Trung tâm phối hợp chống IS. 
Ngày 30/9, những trận không kích do các chiến đấu cơ của Nga đã luân phiên thực hiện. 

Mặc dù Mỹ chưa thể hiện mong muốn cộng tác với Nga để cùng không kích chống IS 
nhưng cũng không thể phủ nhận những thiệt hại và khó khăn mà IS đã và đang phải đối diện và 
gánh chịu kể từ khi Nga trực tiếp tham chiến tại Syria đến nay. 

Theo đánh giá nếu căng thẳng tại Trung Đông dịu đi và làn sóng di dân cũng lắng dần thì 
mối quan hệ giữa Nga và Mỹ chắc chắn cũng sẽ khởi sắc. Bởi như Đức Giáo hoàng Francis đã 
tuyên bố hồi tháng 9 rằng: “Ngày nay những vấn đề then chốt của thế giới nếu không có sự 
tham gia của Liên bang Nga thì sẽ không thể giải quyết được một cách căn bản”. 

Máy bay dân sự Nga bị gài bom khủng bố 
Chỉ 23 phút sau khi vừa cất cánh từ khu nghỉ mát Sharm El-Sheikh (Ai Cập) tới St. 

Petersburg (Nga), chiếc máy bay Airbus 321 số hiệu 9268 của hãng hàng không Nga chở 224 
người bỗng nổ tung, khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. 

Chiếc máy bay này gặp nạn và rơi xuống bán đảo Sinai (Ai Cập) vào ngày 31/10. Phía 
Nga cho biết 220 người trong số các nạn nhân là du khách Nga sang Ai Cập nghỉ dưỡng, 4 
người còn lại là người Belarus và Ukraine. 

Phía Nga khẳng định có bằng chứng máy bay rơi do bị cài bom khủng bố. IS cũng tuyên 
bố nhận trách nhiệm vụ tấn công kinh hoàng này. Tuy nhiên, ngày 14/12, các điều tra viên Ai 
Cập cho biết chưa tìm thấy dấu hiệu khủng bố nào trên chiếc máy bay Airbus 321. 

“Ngòi nổ hạt nhân ở Iran” được tháo gỡ 
Sau hơn chục năm bị phong tỏa và cấm vận, ngày 14/7 tại thủ đô Vienna (Áo), Iran và 

“sáu bên” (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) đã đạt được thỏa thuận về hạn chế 
phát triển chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ cấm vận vốn đã tồn tại từ năm 2002, mở 
ra triển vọng hạ nhiệt từ những xung đột tại khu vực này. 

Thỏa thuận lịch sử về ứng phó với biến đổi khí hậu 
Ngày 12/12, 195 nước dự Hội nghị Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 

(COP21) tại Pháp đã thông qua thỏa thuận nhằm kiềm chế sự nóng lên toàn cầu, được đánh giá 
là mạnh mẽ và thể hiện sự hợp tác quốc tế rộng rãi nhất từ trước tới nay. Thỏa thuận đặt mục 
tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất không quá 2 độ C vào năm 2100 so với thời kỳ tiền cách 
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mạng công nghiệp. Các nước phát triển cam kết chi tối thiểu 100 tỷ USD mỗi năm giúp các 
nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 

  Hoàng An 
     (baochinhphu.vn - Ngày 31/12/2015) 

 
 
 
 
 
 

 

CHUYỂN ĐỘNG 2016! 
 

Năm 2015 đã qua, bắt đầu năm mới 2016! 
Đất nước đi qua năm 2015 với bao thách thức khó khăn! Khó khăn về thực trạng kinh 

tế - xã hội trong nước. Khó khăn thách thức từ những biến động của kinh tế thế giới dội vào! 
Nhưng đất nước vẫn vượt lên bằng chính sức mình. Quản trị vận hành từ vĩ mô vẫn nhịp 

nhàng. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội vẫn sáng lên những con số ấn tượng. Thì đó 
GDP tăng trưởng 6,68%. Thì đó xuất nhập khẩu vẫn nhịp nhàng. Thì đó dòng chảy đồng vốn 
ngân hàng vượt qua cú sốc nặng từ nợ xấu hơn 17% giờ đã lùi về con số 2,72%, mà vốn tín 
dụng vẫn vượt lên với tăng trưởng 18%. Thì đó kinh tế vĩ mô vẫn vững vàng, an sinh xã hội vẫn 
bảo đảm! Trước thềm năm mới 2016, là những tin vui tổ máy số 1 với 400MW của Thủy điện 
Lai Châu vận hành trước thời hạn 3 tháng hòa vào lưới điện quốc gia. Rồi cầu Hưng Hà vừa 
khởi công trong niềm khát khao mơ ước của người dân Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam. Chỉ 36 
tháng thi công, cầu Hưng Hà vắt ngang sông Hồng sẽ mở ra cho một vùng đất các tỉnh duyên 
hải nơi đây một sự đột phá, bứt lên khó ai ngờ! 

Đất nước bước sang trang mới của thời hội nhập toàn cầu với những hiệp định kinh tế 
được ký kết với các nước ASEAN, với Liên minh châu Âu (EU), với Hiệp định Đối tác Kinh tế 
Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Phía trước đang ngời lên với bao cơ hội mở ra: Một 
bước ngoặt mới cho kinh tế đất nước! Rõ ràng chân không thể chậm bước, tầm mắt phải nhìn xa 
hơn, rộng dài hơn. 

Hội nhập là để đi lên! Ra biển lớn không thể bằng cái thuyền ba lá mà chống chọi với gió 
cả sóng lừng. Hội nhập ta không chỉ biết có ta muốn thế nào cũng được. Tư duy cũ mòn phải 
thay đổi, nhường chỗ cho cách nhìn, cách làm mới. Nhanh nhẹn và năng động đón bắt thời cơ, 
chớp lấy cơ hội là không thể khác. Đời một con người ai cũng có cơ hội để vượt lên. Nhưng ai 
đó để tuột tay coi như mất đà, hụt hẫng, cơ hội chả mấy khi có lại. Một đất nước, một quốc gia 
cũng vậy, cơ hội “chìa tay” ra mà ta không kịp nắm bắt, là ta tự bước lùi, tụt lại phía sau? 
Không ai cho ta, mà tự ta phải lăn vào cuộc. Thách thức làm sao tránh khỏi. Khó khăn ai lường 
trước được sẽ thế nào? Nhưng ta không thể cứ ngồi chờ, không thể ngửa cổ rồi đợi, rồi mong. 
Hội nhập sâu rộng, ta ra biển lớn mênh mông, chơi cùng với “sân chơi toàn cầu”, với các nước 
ASEAN, với các nước EU, với cả 12 nước của TPP. Đó là thành công của tầm nhìn xa rộng của 
Đảng ta, là chiến lược của đường lối ngoại giao rộng mở: Ai cũng là bạn! Nhưng ai là bạn với 
chúng ta phải tôn trọng chủ quyền, tôn trọng nét cốt cách riêng của phong tục truyền thống dân 
tộc và pháp luật của ta. Giờ hàng loạt hiệp định kinh tế đang dần đi vào thực thi, ai hay những 
bền bỉ, nhanh nhạy, trí tuệ của chúng ta phải kiên trì, công phu, đủ cả cứng rắn và mềm dẻo mới 
có được. 

NĂM 2016 

LẠC QUAN VÀ TRIỂN VỌNG 
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Biển lớn trước mặt! Nhưng không thể bằng chiếc thuyền nhỏ nhoi, cách làm ăn xưa cũ, 
mà chúng ta phải trang bị tàu lớn, với tư duy mới, với tay chèo năng động nhanh nhẹn mới đủ 
sức vươn khơi. 

Quốc hội kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên với bao đổi mới ấn tượng, ghi 
dấu ấn trong xây dựng luật, trong chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội. Quốc hội 
hoạt động ngày càng chuyên nghiệp đi vào lòng dân. Hiến pháp qua 4 lần sửa đổi đã gắn với 
thực tiễn thời đại và cuộc sống đặt ra. Tư duy của chúng ta là liên tục đổi mới, bám sát thực tế 
chuyển động của đất nước, của thế giới để tìm cách bứt phá vượt lên. Cái gì không còn hợp nữa, 
thì kiên quyết vứt bỏ. Cái gì có lợi ích cho dân tộc, cho người dân, thì khó mấy cũng kiên quyết 
phải làm. Người dân được tự do mở doanh nghiệp, được sản xuất kinh doanh tất cả những gì mà 
Nhà nước không cấm! Rõ ràng cách xây dựng pháp luật đã đi trúng lòng dân, “bắt đúng mạch 
nguồn” của nền kinh tế mở cửa thông thoáng. Quyền con người được đặt lên trên hết trong các 
văn bản pháp quy. Người dân được thỏa sức vươn tới làm giàu chính đáng! 

Đất nước đi lên, đổi thay có thể nhìn thấy từng ngày. Bến cảng, sân bay rộn rã. Hầm 
xuyên sông Sài Gòn, hầm xuyên Hải Vân, hầm xuyên qua Đèo Cả. Đường cao tốc dọc ngang 
thênh thang những đoàn xe xuôi ngược. Bao cây cầu lớn bắc ngang những dòng sông lớn như 
dáng rồng bay, như dải lụa giữa trời, ai đó nghĩ như mơ. Con sông Đà từng lồng lên hung dữ 
giờ đã bị trí tuệ và sức người khuất phục! Chúng ta trị thủy xây dựng trên cái hung dữ của con 
sông Đà này ba nhà máy thủy điện lớn: Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu. Chỉ thời gian ngắn nữa, 
Thủy điện Lai Châu vận hành nốt 2 tổ máy, thì sông Đà cho đất nước nguồn “vàng trắng” tới 
6.500MW, cung ứng cho đất nước 25 tỷ kWh/năm! 

Nhìn xem: Người dân trong Nam, ngoài Bắc đều bước chân ra từ năm tháng chiến tranh 
dài, từ bùn lầy, từ khó nghèo, từ cái gì cũng thiếu! Giờ gạo, cá tôm, cà phê, cao su, hồ tiêu, cây 
trái tràn ngập trong cái “sự thừa” kia. Thành tựu là đó, kỳ tích là đó! Thừa, mà nỗi âu lo chả 
thua gì cái ngày loay hoay với cái thiếu! Mới hay cuộc sống bao giờ cũng lắng đọng, chen nhau 
trong vui buồn, trong ngọt ngào và cả những ưu tư cay đắng của kiếp người chăng? Cuộc sống 
giờ chưa hết những ưu tư? Nhưng rõ ràng, cái sự giàu có trong dân ta thì hơn 40 năm trước ai 
dám nghĩ, dám mơ? Cứ kêu loạn khó khăn, mà nhà tầng cao vút, biệt thự nguy nga? Bao nhiêu 
người thành đại gia có tuổi có tên và bao nhiêu người chả ai hay đã “đại gia” chưa, mà xe hơi 
xịn, nhà riêng ngút ngát? Bao vùng quê đổi mới sang trọng có thua gì phố xá? Có đi xuôi Nam, 
ngược Bắc mới thấy dân ta lăn lộn, mới thấy “cái chí” vươn tới sự giàu của dân ta chả chịu thua 
ai? Hành lang pháp luật và những thông thoáng mở doanh nghiệp dễ dàng, đã cho đất nước này 
mỗi năm 80 - 90 nghìn doanh nghiệp lớn nhỏ khai sinh. Tất nhiên cơ chế thị trường “có sinh, có 
tử”, doanh nghiệp này vượt lên làm ăn tấn tới, thì cũng chả thiếu những doanh nghiệp kia “ngã 
ngựa”, giơ tay, vì không chịu nổi với sóng gió rát bỏng của cơ chế thị trường! 

 Càng thấy không thể tư duy xưa cũ, không thể khư khư cách nhìn kiểu “ao làng lũy tre” 
mãi được! Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp diễn ra với ý chí và niềm tin 
cháy bỏng: Phải đưa đất nước vượt nhanh hơn, đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể để 
tuột tay! Bức tranh kinh tế thời hội nhập sẽ thiết kế, phác thảo tiếp thế nào? Những “hạt nhân” 
lãnh đạo cao nhất của đất nước sẽ phải có “tố chất”, bản lĩnh, năng lực trí tuệ ra sao, để đủ sức 
gánh vác điều hành, quản trị đất nước vững vàng đi ra biển lớn. Vị trí con người, bộ máy, và thể 
chế là những vấn đề nóng bỏng đặt ra trên bàn nghị sự. 

Đặt lên trên hết lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân và vị thế quốc gia. Có gì khác là bảo vệ 
Đảng, bảo vệ chế độ và toàn vẹn biển trời, bờ cõi non sông. Có gì khác là tạo điều kiện thông 
thoáng, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh. Có gì khác là 
hướng tới một “sân chơi” toàn cầu bình đẳng cùng những cam kết với các nước mà chúng ta đã 
đặt bút ký! Đảng cầm quyền là không thể khác, là bất di bất dịch, để xây dựng một quốc gia 



“Mừng Đảng - Mừng Xuân: Niềm tin và ước vọng”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 02/2016 49 

bình đẳng công bằng, văn minh. Thế nên, câu chuyện chọn người đứng đầu ở các vị trí trụ cột, 
vị trí chiến lược đất nước, tư lệnh các bộ, ngành vô cùng hệ trọng. Vị trí nào cũng cần những 
người xuất chúng, những vị “tướng tài năng” trên lĩnh vực được giao. 

Gánh nặng trên vai của Đảng, Quốc hội, Chính phủ như càng nặng nề hơn trong năm 
2016 - năm mở đầu cho nhiệm kỳ mới? Nhìn rõ: Kinh tế chưa bền vững, nợ công và bội chi còn 
đó những lo toan. Xã hội vẫn nhức nhối về nạn tham nhũng, tình trạng kiếm cớ hành dân trong 
một bộ phận đảng viên có chức quyền trong các cơ quan công quyền chưa trị hết “nọc”! Ngổn 
ngang, bề bộn bao việc, rất cần từ chỉ đạo vĩ mô đến vi mô những giải pháp cấp thiết không thể 
chậm hơn. Pháp luật chả thiếu, hệ thống chính trị rất mạnh, đâu có non yếu, không thể nói 
chống tham nhũng khó chỉ mặt gọi tên? Nếu không quyết liệt tuyên chiến, cứ để cho tham 
nhũng thò “vòi bạch tuộc” vào đủ các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cái gì cũng ăn, cái gì cũng móc 
được, thì dân sao có niềm tin? 

Năm mới 2016 đang mở ra chân trời mới: Chân trời của hội nhập. Chân trời của niềm 
tin. Chân trời của những gương mặt mới trong đội ngũ lãnh đạo trụ cột và chiến lược của Đảng! 
Vàng đem thử lửa, ắt vàng sẽ càng sáng chói hơn. Trọng trách phụng sự dân tộc phục vụ dân, vì 
một Việt Nam không thua kém bạn bè, đó là kỳ vọng của hơn 90 triệu dân! Lắng nghe dân, khơi 
dậy sức dân, bắt trúng mạch nguồn từ lòng dân, dứt khoát Đảng ta sẽ làm nên những chuyển 
động mới, những dấu ấn mới từ 2016 này! 

 

          Thanh Quang 
   (Báo Đại biểu nhân dân - Ngày 01/01/2016 - Số 1-3) 

 
 
 

THỐNG NHẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 
 

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 
các địa phương tổ chức ngày 28 - 
29/12/2015 có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng, trong đó có nội dung thống nhất 
các giải pháp trong Nghị quyết về phát 
triển kinh tế - xã hội 2016 của Chính phủ. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Các biện pháp, 
giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 
2016 phải được xây dựng dựa trên nền tảng 
tình hình thực tế; đồng thời triển khai 
nhanh, toàn diện ngay từ đầu năm mới - 
năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội 
lần thứ 12 của Đảng và Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 của 
đất nước. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận nhóm vấn đề về các giải 
pháp, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội năm 2016. Các đại biểu 
nhất trí báo cáo với 9 nhóm nhiệm vụ, giải 

pháp do Chính phủ đề xuất; trong đó nhiệm 
vụ số một là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, 
tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. 

Ý kiến của các đại biểu tập trung vào 
những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa 
học và công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, 
cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn 
hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; 
quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo 
vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên 
tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh 
xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên 
nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người 
dân và doanh nghiệp. 

Trong năm 2016, Chính phủ tiếp tục 
đặt quyết tâm tạo chuyển biến căn bản về 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc 
phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc 
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gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao 
hiệu quả hoạt động đối ngoại, giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện 
thuận lợi để phát triển đất nước, tăng cường 
công tác thông tin truyền thông. 

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 
và tạo đà cho việc thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, 
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung 
ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, các đơn vị, cá nhân liên quan 
nỗ lực tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm 
vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực; tiếp 
tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đột 
phá chiến lược, các chương trình, đề án, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính 
sách, phát luật phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội đã đề ra. 

Tại hội nghị lãnh đạo các địa phương 
cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ tăng cường chỉ đạo bổ sung nguồn vốn 
phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là những dự án 
trọng điểm, có ý nghĩa lớn cho việc thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế - xã hội tại địa phương. 
Bên cạnh đó, các địa phương đóng góp một 
số ý kiến đối với các giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội trong năm 2016; đặc biệt là 
công tác chuẩn bị cho việc gia nhập các hiệp 
định thương mại tự do để đảm bảo tính chủ 
động cho doanh nghiệp... 

Trên lĩnh vực tài chính - tiền tệ, 
Thống đốc Nguyễn Văn Bình chia sẻ: Một 
số mặt hàng thiết yếu được Nhà nước quản 
lý đang trong lộ trình tiếp tục điều chỉnh 
theo cơ chế thị trường là những yếu tố có 
thể làm mặt bằng giá cả và lạm phát có khả 
năng tăng trở lại vào năm 2016 và những 
năm tiếp theo. Từ góc độ đó, để tiếp tục 
kiềm chế lạm phát cần có biện pháp kịp 
thời, nhanh nhạy, phù hợp với diễn biến của 

kinh tế thế giới và những vấn đề phát sinh 
tại Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên 
định kiềm chế lạm phát ở mức mà Quốc hội 
đã thông qua ở mức dưới 5% trong năm 
2016 và những năm tiếp theo. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ 
cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, nếu 
có điều kiện thì lãi suất cho vay trung và dài 
hạn sẽ được giảm hơn nữa (có thể giảm 
thêm 0,3%) để hỗ trợ cho đầu tư, phát triển. 
Về tỷ giá, năm 2016, Ngân hàng Nhà nước 
phấn đấu tiếp tục giữ ổn định thị trường 
ngoại tệ, cũng như tỷ giá của đồng Việt 
Nam. Về tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng 
Nhà nước sẽ kiểm soát ở mức dưới 20%. 
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục 
triển khai Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ 
chức tín dụng để các tổ chức tín dụng lành 
mạnh hơn, vững chắc hơn, có thể chống 
chọi được với những tác động bất lợi từ bên 
ngoài cũng như từ nội tại của nền kinh tế. 

Về thương mại, Bộ trưởng Công 
Thương Vũ Huy Hoàng tin tưởng Việt Nam 
sẽ duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu năm 
2016 là 10%. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng 
chia sẻ, vài năm vừa qua, kinh tế Việt Nam 
đều tăng trưởng, năm sau cao hơn năm 
trước, đặc biệt năm 2015 đạt mức gần 6,7% 
tuy nhiên đi cùng đó cũng là những vấn đề 
về lạm phát, chênh lệch về phát triển vùng, 
đời sống dân sinh... Do đó, trong thời gian 
tới cần có chính sách để đảm bảo vừa tăng 
trưởng kinh tế hợp lý, vừa đi đôi với phát 
triển bền vững, nâng cao an sinh xã hội, 
giảm thiểu chênh lệch phát triển vùng giữa 
thành thị và nông thôn, miền núi với đồng 
bằng. 

 

PV 
(Báo Tin tức cuối tuần 
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       THỦ TƯỚNG: 

                 Năm 2016, tiếp tục đẩy mạnh ba đột phá chiến lược 
 

Ngày 29/12, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị 
quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 
nước năm 2016 tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã thể hiện sự nhất trí cao với Dự thảo nghị 
quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016. 

Trong điều kiện khó khăn, nhất là tình hình giá dầu thô thế giới giảm mạnh nhưng 
tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 6,68%, cao nhất trong 8 năm gần đây và đặc biệt là thu 
ngân sách vẫn tăng hơn so với dự toán đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ và 
các bộ, ngành trong điều hành kinh tế, xã hội. 

Đại diện các địa phương bày tỏ tin tưởng với sự điều hành của Chính phủ đã giữ 
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng 
thời đóng góp một số ý kiến đối với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm tới, 
đưa ra các kiến nghị đối với một số vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của 
Trung ương cũng như các vấn đề cụ thể của địa phương. 

Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Giao thông Vận tải, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài 
chính cũng đã giải đáp một số nội dung các địa phương quan tâm đặt ra tại hội nghị. 

Tự điều phối biên chế, giảm đúng chỉ tiêu được giao 

Về tổ chức bộ máy hành chính các cấp, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho 
biết sẽ thu gọn đầu mối các cơ quan trực thuộc các bộ và ở địa phương. Bộ Nội vụ đã ban 
hành thông tư liên tịch để hướng dẫn tổ chức các bộ máy cơ quan chuyên môn của ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, huyện. 

Trong quá trình thực hiện, các bộ, ngành Trung ương, địa phương cần tiếp tục 
nghiên cứu để có thể đơn giản hóa, thu gọn đầu mối các cơ quan thuộc các bộ, các cơ 
quan của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện. 

Về thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, theo Bộ trưởng 
Nguyễn Thái Bình, qua rà soát vẫn còn 11 tỉnh sử dụng biên chế vượt so với Chính phủ 
giao, các địa phương này cần phải tự điều phối biên chế, giảm đúng chỉ tiêu được giao. 
Sắp tới, sẽ thực hiện cơ chế khoán hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước để 
giảm biên chế. Đối với đơn vị sự nghiệp sẽ tiến tới tự chủ 50%, 100%, đồng thời xã hội 
hóa một số dịch vụ công. 

Hạn chế phương tiện cá nhân 

Nói về lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân, Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Đinh 
La Thăng cho biết, Chính phủ đã phân quyền cho các địa phương lập đề án hạn chế xe 
cá nhân và thực hiện có lộ trình, tùy từng loại phương tiện, tuyến đường. 

Tại đề án trình Chính phủ cuối năm 2013, bộ đã dự kiến việc hạn chế phương tiện 
cá nhân theo nhiều hình thức như theo từng tuyến đường, với từng loại phương tiện, 
trong những khoảng thời gian nhất định. Đề án đặt ra yêu cầu đẩy mạnh sử dụng phương 
tiện công cộng, đồng thời hạn chế dần phương tiện giao thông cá nhân. 

Trước kiến nghị xử lý nhanh việc giải quyết phần vốn dư của các dự án Quốc lộ 1 
và đường Hồ Chí Minh cho các dự án đã được Quốc hội phê duyệt, Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng nêu rõ danh mục dự án đã thảo luận thống nhất, Quốc hội cũng đã thông qua, 
cần thẩm định, phê duyệt theo đúng thẩm quyền để triển khai, không phải xin chủ trương 
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đầu tư. Việc thẩm định dự toán cần làm kỹ lưỡng, kiểm tra đảm bảo chất lượng. 

Siết chặt nợ công 

Thông tin về tình hình tài chính, ngân sách, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng 
cho biết thu ngân sách theo dự toán giao năm 2015 là 911 nghìn tỷ đồng, đến thời điểm 
26/12 đã vượt dự toán 4,2%, dự kiến cả năm thu ngân sách đạt 973 - 975 nghìn tỷ đồng, 
tăng 62 - 64 nghìn tỷ đồng so với dự toán và khả năng không phải dùng đến 10.000 tỷ 
đồng dự phòng cân đối hụt thu ngân sách Trung ương năm 2015. 

Có 55 địa phương hoàn thành dự toán, 8 địa phương có khả năng hụt nhưng số hụt 
không lớn. Thực hiện dự toán năm 2016, các địa phương cần thực hiện tích cực ngay từ 
đầu năm, quản lý chi phải triệt để tiết kiệm. Bộ Tài chính đã thanh tra hơn 75.600 cuộc, 
qua thanh tra, kiểm tra phát hiện, kiến nghị xử lý về tài chính trên 38.000 tỷ đồng. 

Năm 2016 cần siết chặt nợ công và nợ chính quyền địa phương, phải đảm bảo khả 
năng trả nợ của địa phương và nợ chung của quốc gia. Trong điều hành giá cả, phải tính 
giảm chi phí đầu vào, phải làm tốt, sát hơn, quản lý chặt đầu vào vận tải. 

Bộ trưởng nhận định giá dầu năm 2016 khả năng có tác động lớn đến ngân sách, 
bộ đã có phương án tính toán điều hành giá dầu. Còn theo Phó thủ tướng Hoàng Trung 
Hải có khả năng năm 2016, giá dầu thế giới xuống đến 20 USD/thùng, tác động của giá 
dầu đến ngân sách và các ngành liên quan rất mạnh mẽ; tiếp tục đầu tư vào khâu tìm 
kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí là chiến lược bảo đảm năng lượng dài hạn cho đất nước. 
Bộ Công Thương chỉ đạo ngành Dầu khí tìm kiếm thăm dò nâng tổng trữ lượng dầu xác 
minh cho quốc gia. 

Chủ động hội nhập 

Hội nhập là vấn đề được nhiều ý kiến quan tâm tại Hội nghị. Phó thủ tướng Hoàng 
Trung Hải cho rằng giai đoạn 2016 - 2020 chứng kiến sự cạnh tranh thị trường nhiều hơn 
trước, là giai đoạn phải thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa ra thị trường thế giới và tính đến việc 
hàng hóa các nước tham gia vào thị trường Việt Nam, phải cạnh tranh ngay trên sân nhà, 
nên bên cạnh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước, Bộ 
Công Thương và Bộ Tài chính cần nâng cao công tác điều hành để đảm bảo xử lý kịp thời 
các vấn đề phát sinh. Xử lý chậm như hiện nay, hàng hóa nước ngoài tràn ngập thị 
trường, sẽ thiệt hại lớn. 

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh lo ngại Việt Nam là một trong những nước nhận 
thức về thuận lợi của cộng đồng ASEAN còn hạn chế. Các nước trong ASEAN rất quan 
tâm đến phát triển nội khối, tranh thủ những điều kiện thuận lợi trong ASEAN trong khi 
Việt Nam lại quan tâm đến các thị trường nơi xa như EU, Mỹ, không tận dụng được thuận 
lợi nội khối, như vậy những cam kết chính sách đưa ra triển khai không tận dụng được. 

Khác biệt trong các nước ASEAN hiện nay là các nước chủ động tìm hiểu tăng 
cường các hoạt động tạo thuận lợi trong khi Việt Nam lại thụ động đón các cơ hội đó. Do 
đó, các bộ, ngành, địa phương cần rà soát chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, 
người dân trong cộng đồng ASEAN. 

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng cần tập trung thúc đẩy sản xuất với chất 
lượng hiệu quả cao hơn để chủ động hội nhập. Theo Phó thủ tướng, cần tiếp tục sắp xếp 
cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp đã phê duyệt phương án cổ 
phần hóa phải triển khai tiếp, các doanh nghiệp đã triển khai cổ phần hóa nhưng tỷ lệ vốn 
Nhà nước còn cao phải tiếp tục thoái vốn; đồng thời nhanh chóng sắp xếp các công ty 
nông, lâm nghiệp; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, ngân hàng; tái cơ cấu nông nghiệp; 
chương trình xây dựng nông thôn mới phải làm thực chất, không được huy động quá sức 
dân. 
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Phó thủ tướng cũng cho rằng cần nâng cao kỷ luật tài chính ngân sách, tiết kiệm 
chi hành chính, quản lý chặt chẽ nợ công, cơ cấu lại nợ công và thu chi ngân sách, trên 
cơ sở đó giảm dần bội chi. Làm cho cơ cấu tín dụng tốt hơn, kiểm soát chặt chẽ tín dụng 
cho bất động sản, tiếp tục xử lý nợ xấu, xem xét về khả năng giảm lãi suất ngân hàng, 
Phó thủ tướng nói. 

Trước ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Nguyễn Văn Bình cho biết mặt bằng lãi suất hiện đang phù hợp với định hướng lâu dài, 
dư địa để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất rất khó khăn, giảm lãi suất hiện nay có thể được 
trong ngắn hạn nhưng phá vỡ ổn định lâu dài. Mặt bằng lãi suất cố gắng duy trì ổn định 
như năm 2015, nếu có cố gắng sẽ giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn thêm 0,3%. 

Một con số đáng quan tâm mà Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đưa ra tại hội nghị, 
đó là trong năm, mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm thực hiện Nghị quyết 01 
của Chính phủ về tăng cường hiệu quả của các đoàn đi ra nước ngoài, đã giảm 10% số 
đoàn so với năm 2014 nhưng số đoàn đi ra nước ngoài còn lớn với 2105 đoàn ra nước 
ngoài, trong đó 35/63 tỉnh thành giảm số đoàn ra nước ngoài, song, vẫn còn trên 20 tỉnh 
tăng số đoàn đi, một số đoàn vẫn đi với mục đích là học tập kinh nghiệm mà không có 
chương trình hợp tác. 

Tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược 

Phát biểu kết luận 1,5 ngày làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao ý 
kiến phát biểu sâu sắc của các bộ trưởng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đề nghị Văn 
phòng Chính phủ tiếp thu đưa vào dự thảo nghị quyết để triển khai ngay từ ngày đầu, 
tháng đầu của năm 2016. 

Thống nhất với Dự thảo báo cáo, Thủ tướng nêu rõ chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc 
năm và kết thúc kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, trong năm 2015, bên cạnh thuận lợi rất cơ 
bản do thành tựu của công cuộc đổi mới mang lại, nước ta phải vượt qua nhiều khó khăn 
thách thức, giá dầu giảm sâu đến mức không lường trước được. 

Trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, năng lực cạnh 
tranh của Việt Nam có cải thiện nhưng so với yêu cầu, mong muốn là còn thấp, khó khăn 
nội tại rất lớn, yêu cầu nguồn lực để đầu tư cho phát triển cả về kinh tế, hạ tầng, an ninh 
quốc phòng là rất lớn, trong khi huy động chưa được nhiều. 

Thủ tướng đánh giá: Bằng sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, sự nỗ lực của cả hệ 
thống chính trị, nhìn lại 5 năm, đặc biệt là năm 2015, nền kinh tế đã chuyển biến tích cực, 
đạt được các kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Từ kết quả đạt được tạo tiền 
đề điều kiện thuận lợi để năm 2016 và 5 năm tới có khả năng phấn đấu đạt kết quả tốt 
hơn, cao hơn, vững chắc hơn. 

Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng, cạnh tranh 
trong kinh tế thị trường ngày càng quyết liệt, Cộng đồng ASEAN hình thành, nhiều hiệp 
định thương mại tự do đã ký, đang vận hành, 55 quốc gia có hiệp định thương mại tự do 
với Việt Nam, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh là xu thế của thế giới mà Việt Nam không thể 
đứng ngoài. Đi liền với hội nhập sâu, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh khu vực cũng có 
nhiều phức tạp, khó lường. 

Bối cảnh đó đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền các cấp phải ra sức 
phát huy những thành tựu đạt được, có kinh nghiệm quản lý điều hành tốt, hiệu quả, khắc 
phục các hạn chế yếu kém khó khăn, biến thách thức thành thuận lợi, ứng phó chính sách 
kịp thời trước những diễn biến mới, phấn đấu đạt chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. 

Nhấn mạnh về các nhóm giải pháp để đạt được các mục tiêu tổng quát và các chỉ 
tiêu chủ yếu của năm 2016 và 5 năm tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải kiểm soát tốt lạm 
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phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, từng bộ, từng địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh 3 
đột phá chiến lược, đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; phát triển nhanh nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. 

 Trước hết, cần hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường để huy 
động nguồn lực, phân bổ nguồn lực bởi thực tế nước nào có thể chế tốt, thu hút đầu tư sẽ 
tốt; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, một mặt 
quản lý chặt chẽ, phát triển đầu tư hiệu quả nhưng phải tạo mọi thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp. 

Đối với đột phá về xây dựng hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo an toàn nợ 
công, tạo cơ chế thu hút đầu tư của xã hội, cả trong nước và ngoài nước, đột phá xây 
dựng kết cấu hạ tầng nhưng chỉ nhìn vào ngân sách là không đủ. Hạ tầng tốt là một tiêu 
chí về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, Thủ tướng nói. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đến đột phá về nguồn nhân lực, trong đó 
đào tạo các loại hình, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, từng 
ngành, từ địa phương phải thực hiện kế hoạch tái cơ cấu đầu tư công để có hiệu quả; tạo 
điều kiện để các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tạo sức cạnh tranh. Từng bộ phải phê 
duyệt lại các đơn vị sự nghiệp, tự chủ đến mức nào, để nâng cao chất lượng của hoạt 
động sự nghiệp và kiểm soát tốt biên chế. 

Thủ tướng nhấn mạnh sự quan tâm phát triển văn hóa xã hội, công bằng xã hội, an 
sinh của người dân, triển khai đồng bộ các lĩnh vực: Văn hóa, xã hội, môi trường, y tế, 
giáo dục, giảm nghèo, tập trung chỉ đạo tốt hai chương trình mục tiêu quốc gia là chương 
trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm để triển khai có 
hiệu quả, tìm cách tăng thêm nguồn lực thực hiện hai chương trình này. 

Thủ tướng nêu rõ các bộ, ngành, địa phương tập trung cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân, 
trong đó chú ý ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ 
động hội nhập quốc tế để tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, đẩy nhanh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Thủ tướng cũng chỉ rõ muốn hội nhập thành công phải nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của sản phẩm, đặc 
biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng cần phát huy kiến nghị các rào cản kỹ thuật để 
bảo hộ thị trường trong nước, lấy tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo hộ. Quan tâm 
quyền làm chủ của người dân để tạo đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân - Thủ tướng nêu rõ, bởi chỉ khi nào phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất quyền làm 
chủ của người dân mới tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng được khối đại đoàn kết 
toàn dân, có sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, phải bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia. Thủ tướng 
cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương rút kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành 
để năm 2016 điều hành sâu sát... 

 

             Chu Thanh Vân   
       (vietnamplus.vn - Ngày 29/12/2015) 
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NỀN KINH TẾ 2016: NHỮNG TÍN HIỆU TỐT 
 

Những con số tổng kết kinh tế năm 2015 đã cho thấy một bức tranh nhiều gam màu 
tươi sáng. Với đà đó, cùng với những nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi 
trường kinh doanh, công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế cũng đạt những kết quả bước đầu, cơ 
hội từ những hiệp định tự do thương mại đã và sẽ được ký kết… chúng ta hoàn toàn có 
thể tin tưởng một triển vọng kinh tế sáng sủa vào năm 2016. Bên cạnh đó, chúng ta cũng 
cần chủ động để đối diện với những khó khăn tất yếu mang lại do sự hội nhập ngày càng 
sâu rộng với các nền kinh tế lớn trên thế giới.  

Đà lực tốt của năm cũ 
Kinh tế vĩ mô Việt Nam tăng trưởng ổn định, kiểm soát được lạm phát ở mức thấp, trong 

khi đó tăng trưởng lại được duy trì ở mức độ cao, cơ cấu nền kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch 
tích cực... Đó là những nhận định có thể đưa ra từ những con số thống kê kinh tế Việt Nam năm 
2015. Theo Tổng cục Thống kê, quy mô nền kinh tế năm 2015 theo giá hiện hành đạt 4.192,9 
nghìn tỷ đồng. GDP năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, GDP bình quân đầu 
người năm 2015 ước tính đạt 45,7 triệu đồng, tương đương 2.109 USD, tăng 57 USD so với 
năm 2014. Hầu hết các ngành chủ chốt như công nghiệp, xây dựng, thương mại, ngân hàng... 
đều tăng trưởng cao. Đặc biệt, công nghiệp tăng 9,39%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng 6,32% 
năm 2014. Riêng công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 10,6% (năm 2014 tăng 7,41%). Trong đó, 
đáng lưu ý, ô tô tăng 54,5%; ti vi tăng 51,2%; điện thoại di động tăng 31,6%... 

Lạm phát năm 2015 ở mức 0,6%, thấp nhất kể từ năm 2001, lạm phát cơ bản bình quân 
năm 2015 tăng 2,05% so với năm 2014. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia thì lạm phát 
thấp trong năm 2015 không phản ánh tổng cầu yếu mà chủ yếu do giá hàng hóa thế giới giảm 
mạnh. Giá thế giới giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá tiêu dùng trong nước, chỉ số giá tiêu 
dùng (CPI) chỉ tăng 0,63%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng các năm trước. Trong khi đó, xét 
về tổng cầu của nền kinh tế, chỉ số tiêu dùng tăng 9,12% - cao nhất trong 5 năm trở lại đây; 
trong đó tiêu dùng của Nhà nước tăng 6,96%, tiêu dùng của hộ dân cư tăng 9,33%. Tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (đã loại trừ yếu tố giá) tăng khoảng 10,6 - 10,8%, cũng đạt 
mức cao nhất trong 5 năm qua. Chỉ số niềm tin tiêu dùng - CCI tháng 12 của Việt Nam do ANZ 
công bố ở mức 144,8 điểm tăng 9,2 điểm so với cùng kỳ năm 2014 và ở mức cao nhất kể từ đầu 
năm 2014. 

Trong năm 2015, hoạt động của các doanh nghiệp cũng có những chuyển biến tích cực, 
số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số vốn tăng cao. Năm 2015, số doanh nghiệp thành 
lập mới tăng 26,6% và số vốn tăng tới trên 39%; số doanh nghiệp phục hồi trở lại cũng tăng rất 
cao. Ngoài ra, do kinh tế hồi phục thì đây cũng là hệ quả của những chính sách tốt như Luật 
Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) và các giải pháp cải thiện môi trường kinh 
doanh theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, năm 2015 là năm thứ 
hai liên tiếp xếp hạng về năng lực cạnh tranh và điều kiện kinh doanh của Việt Nam được cải 
thiện. Xếp hạng năng lực cạnh tranh tăng từ 75 (năm 2013) lên 70 (năm 2014) và 68 (năm 
2015); xếp hạng điều kiện kinh doanh tăng từ 99 (năm 2013) lên 93 (năm 2014) và 90 (năm 
2015). 

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thì bên cạnh những 
kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Trong đó nổi lên là 
chất lượng tăng trưởng bền vững chưa cao vì vẫn phải dựa vào vốn, phụ thuộc vào tăng trưởng 
từ nguồn lao động giá rẻ, tăng trưởng nhờ qua đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngoài ra, tái cấu trúc 
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nền kinh tế mới chỉ đạt được kết quả bước đầu, chưa đi vào chiều sâu, nhất là vấn đề về tăng 
năng suất lao động… Còn theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu thì nếu nhìn về mức độ ổn 
định, con số tăng trưởng, con số lạm phát thì có thể hài lòng. Nhưng ở từng ngành, từng thành 
phần kinh tế vẫn còn những mảng “màu đen”, “màu xám” chưa thể lạc quan. Chẳng hạn như 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn có thể tăng nhưng việc chuyển giao công nghệ từ 
các doanh nghiệp bạn đối với doanh nghiệp nội còn hạn chế. Doanh nghiệp và ngân hàng vẫn 
chưa gần nhau, khiến cho câu chuyện tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn khó… 

Triển vọng kinh tế sáng sủa 

Báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhận định, năm 2016 sẽ có nhiều điều 
kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trước hết, tăng trưởng kinh tế thế giới cao 
hơn, kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, cơ hội từ việc ký kết TPP sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư 
nước ngoài. Đồng thời, đầu tư tư nhân cũng sẽ cải thiện nhờ những chính sách, giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh đã triển khai trong thời gian qua sẽ tiếp tục củng 
cố niềm tin kinh doanh. Việc triển khai thực hiện các luật mới liên quan đến cải thiện môi 
trường kinh doanh, như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi và các giải pháp cải thiện môi 
trường kinh doanh tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm tới giúp cải thiện năng suất tổng hợp 
của nền kinh tế. Hơn nữa, TPP cũng tạo ra sức ép buộc Việt Nam phải hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao tính minh 
bạch trong quản lý của Nhà nước, từ đó nâng cao năng suất của nền kinh tế, thúc đẩy tăng 
trưởng dài hạn. 

Năm 2016, dự báo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trưởng cao hơn so với năm 2015 nhờ 
kinh tế và thương mại thế giới được dự báo tăng trưởng cao hơn. Trong khi đó, các hiệp định 
thương mại có hiệu lực trong năm 2016 giúp mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt 
hàng dệt may, giày dép, nông, lâm, thủy sản. Lạm phát năm 2016 về cơ bản sẽ không cao hơn 
nhiều năm 2015, ở khoảng 3% và lạm phát sẽ thấp hơn lạm phát cơ bản, ở khoảng 2 - 3%. Đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (giải ngân) được dự báo tăng từ 13,2 tỷ USD ước cho năm 2015 lên 13,5 
tỷ USD trong năm 2016. Đầu tư gián tiếp nước ngoài dự báo cũng tăng trong năm 2016 do tăng 
trưởng tiếp tục cải thiện, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định… 

Phải vượt qua thách thức 
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, thách thức lớn nhất là phải 

khai thác hiệu quả những cơ hội từ hội nhập khi đã tham gia Cộng đồng ASEAN và các hiệp 
định thương mại tự do. Bởi theo bộ trưởng, sự mở cửa nền kinh tế càng rộng thì lại càng phải 
đối mặt với nhiều cạnh tranh. Nền kinh tế không nâng cao được khả năng cạnh tranh của mình, 
sản phẩm không cạnh tranh hơn, vẫn sản xuất manh mún, làm ăn như cũ thì sẽ bị thua ngay trên 
sân nhà, chưa nói tới sân khách. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương, mỗi ngành phải 
tìm ra các giải pháp hiệu quả để tháo gỡ được những khó khăn, đẩy mạnh sự phát triển và nâng 
cao tính cạnh tranh. Cần xác định ngành mình trong nước phải đối mặt với những gì, ngoài 
nước các đối thủ cạnh tranh ra sao và đề ra giải pháp cụ thể, hiệu quả, không thể nói chung 
chung. 

Ở một khía cạnh khác, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định chúng ta phải đối 
mặt với không ít thách thức cả trong và ngoài nước. Dù nền kinh tế trong nước có tiền đề tốt 
nhưng đối diện với nhiều thay đổi trên thế giới cũng sẽ bị tác động nhất định. Chẳng hạn đồng 
Nhân dân tệ được đưa vào rổ tiền tệ thanh toán quốc tế, biến động giá dầu xuống thấp, giá vàng 
xuống thấp, xung đột quân sự nghiêm trọng, chiến dịch chống khủng bố của Tây phương… 
Ngoài ra hiện tại nền kinh tế Việt Nam cũng có nhiều khó khăn vẫn tồn tại như lãi suất cao, nợ 
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công cao, lãi suất ngân hàng sẽ khó giảm. Giá dầu thế giới sẽ tiếp tục giảm khiến ngân sách đã 
khó lại thêm khó khăn, thất thu ngân sách trong thời điểm chi ngân sách chưa tiết kiệm. 

Cũng theo các chuyên gia, hội nhập giúp chúng ta mở rộng thị trường xuất khẩu nhưng 
cũng đi kèm với những rào cản. Chẳng hạn mặt hàng nông thủy sản giảm về giá, rào cản kỹ 
thuật ngày càng cao. Trong khi đó, trong cơ cấu xuất khẩu thì tới 70% là khối doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, đa phần trong số này nhập linh kiện, phụ tùng từ nước ngoài mà không 
phải từ nguồn cung của doanh nghiệp nội địa nên giá trị gia tăng của nền kinh tế cũng thấp. 

Trong khi đó, số doanh nghiệp thành lập mới tuy tăng, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân 
trong nước phát triển khá mạnh, khá đông đảo nhưng để hội nhập còn yếu vì tới 96% là doanh 
nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ, 2% doanh nghiệp quy mô vừa, và chỉ 2% là doanh nghiệp lớn. 
Làm sao để khu vực doanh nghiệp trong nước lớn lên được, làm sao để chúng ta có nhiều doanh 
nghiệp có thể tham gia liên kết chuỗi giá trị toàn cầu chính là thách thức lớn nhất trong bối cảnh 
hội nhập.  

 

     Trâm Anh 
        (Báo An ninh thủ đô - Ngày 03/01/2016 - Số 556) 

 
 
 
 
 
 
 

Sơn La xuân mới thắng lợi mới 
 

Vượt lên những khó khăn, thách thức, năm 2015 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã vươn lên đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, mọi mặt đời sống của đồng 
bào các dân tộc được cải thiện, đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. 
Trong những ngày đầu tiên của năm mới chúng ta hãy cùng nhìn lại những kết quả mà 
tỉnh Sơn La đã phấn đấu đạt được trong năm qua. 

Chúng ta đã bước vào năm mới 2016. Một mùa xuân mới đang về rạo rực khắp phố 
phường, thôn xóm, rạo rực lòng người. Mùa xuân với hoa đào, hoa mận thắm đang bừng lên 
trên mọi nẻo đường, góc phố mang lại cho mỗi chúng ta bao dự định, ước mơ, khát vọng về 
cuộc sống ấm no, yên bình và hạnh phúc. Cả đất trời và lòng người phơi phới bước vào một 
năm mới với nhiều ước mơ, hy vọng. Chia tay năm 2015, một năm với những khó khăn thử 
thách và còn đâu đó những dự định, ước mơ chưa thực hiện được, nhưng những kết quả đạt 
được trong năm qua tạo động lực, niềm tin cho chúng ta vững vàng bước vào năm mới với một 
tâm thế mới. 

Năm 2015, với bao khó khăn do sự tác động của suy giảm kinh tế, thời tiết diễn biến 
phức tạp, thiên tai hạn hán, mưa lũ; dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra… song dưới sự lãnh đạo 
của Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự đồng thuận, nỗ lực của nhân dân các 
dân tộc, Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, ổn định kinh tế vĩ mô, 
bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và tăng cường công tác đối ngoại. 

Nổi bật trên lĩnh vực kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 21.330 tỷ đồng; tốc độ 
tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 9,02%. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 

 

SƠN LA TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN 
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3,36%; công nghiệp, xây dựng tăng 8,65%; dịch vụ tăng 18,99%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng tích cực; Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung đẩy mạnh 
thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị thu nhập trên một ha diện tích 
canh tác. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 763,5 nghìn tấn. Sản lượng mía cây đạt 352,3 
nghìn tấn; chè búp tươi ước đạt gần 31 nghìn tấn; sản lượng cà phê nhân ước đạt trên 13,5 nghìn 
tấn và hơn 100.000 tấn quả các loại, chăm sóc tốt trên 6000ha cây cao su đã trồng. 

Chương trình chăn nuôi phát triển khá toàn diện cả về tổng đàn và sản lượng sản phẩm 
cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục củng cố và phát triển các trang trại 
chăn nuôi gia súc tập trung thu hút nhiều lao động nông thôn. Triển khai nhiều mô hình liên kết 
sản xuất giữa doanh nghiệp và các hộ nông dân. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt trên 54.800 
tấn; tăng 3,1%; sản lượng sữa tươi ước đạt hơn 65.000 tấn, tăng 20% so với năm trước. Tổng 
diện tích nuôi trồng thủy sản trên 2500ha; sản lượng thủy sản đạt gần 6500 tấn. Giá trị sản xuất 
công nghiệp năm 2015 ước đạt trên 6.700 tỷ đồng tăng 9,8% so với năm 2014; Hoạt động tài 
chính, tín dụng có nhiều tiến bộ, nâng cao các biện pháp quản lý tài chính, tăng cường công tác 
huy động vốn, cải tiến thủ tục, hình thức cho vay phục vụ tốt nhu cầu về vốn cho các doanh 
nghiệp và nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 
3.300 tỷ đồng, bằng 118% dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, tăng 13% so với thực hiện năm 
2014. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, các địa phương đã 
triển khai tốt công tác giao đất giao rừng cho các tập thể, hộ gia đình quản lý sử dụng gắn với 
trồng rừng theo các chương trình dự án. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được hoàn thiện một bước; công tác quản lý đầu 
tư xây dựng ngày càng tốt hơn. Tổng vốn huy động cho đầu tư phát triển giai đoạn 2010 -2015 
khoảng 65.300 tỷ đồng. Các dự án quan trọng về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trụ sở 
làm việc, cơ sở y tế được quan tâm đầu tư đúng mức. Công tác sắp xếp, ổn định dân cư các xã, 
bản đặc biệt khó khăn, vùng tái định cư các công trình thủy điện, các dự án đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội được quan tâm và mang lại kết quả bước đầu tích cực. Tập trung huy động được 
các nguồn lực trong dân, cùng với hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng các tuyến 
đường giao thông phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh. Đã làm được trên 2000 tuyến đường bê tông dài hơn 1000km. Chương trình xây 
dựng nông thôn mới đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt 
15 - 18 tiêu chí, 32 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí về nông thôn mới. Những con đường bê tông trải 
rộng, làm cho bộ mặt nông nông ngày thêm khởi sắc, thể hiện ý Đảng, lòng dân. 

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm phát triển và đã duy trì 100% xã, 
phường, thị trấn và 100% huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 
phổ cập trung học cơ sở; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ học sinh 
xếp loại khá giỏi ngày càng tăng; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp các năm đều đạt trên 90%, nhiều học sinh 
đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 36%. Tiếp tục 
tổ chức nấu ăn tập trung cho 23.000 học sinh tại 214 trường bán trú góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, triển khai có 
hiệu quả các chương trình y tế quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, công tác y tế dự phòng, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số, 
người cao tuổi, giảm thiểu các bệnh xã hội. Toàn tỉnh có 22,1 giường bệnh và 5,8 bác sỹ/1 vạn 
dân, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%. Văn hóa, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển. 
Truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy; 
nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng gắn với phát triển văn hóa cộng đồng và du lịch; 
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phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển cả về bề rộng và 
chiều sâu. Công tác giải quyết các vấn đề xã hội được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và 
đạt kết quả, đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được nâng lên, số hộ khá, giàu tăng, 
tạo việc làm mới cho hàng chục ngàn lao động, giảm hộ nghèo xuống còn 22,44%. Công tác an 
sinh xã hội được đẩy mạnh, phong trào vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết được triển 
khai rộng khắp, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hộ nghèo vươn lên từng bước ổn định cuộc sống. 

Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo; công tác 
đấu tranh phòng chống ma túy tiếp tục thu được kết quả quan trọng, đã tập trung đấu tranh, triệt 
phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, giữ vững các đơn vị đạt tiêu chuẩn 
không có ma túy và 4 không về ma túy. Mở rộng việc điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng Methadone góp phần giảm tỷ lệ người nghiện ma túy. Quốc phòng an ninh được 
đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tiềm lực quốc phòng được củng cố, tăng cường. 
Phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù 
địch, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra. Quan hệ đối ngoại được duy trì, củng cố và 
phát triển, giữ vững tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác với các tỉnh Bắc Lào. 

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ 
chức. Các cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục những hạn chế tồn tại sau 
kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay”, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên; nâng cao sức chiến đấu của 
Đảng; xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Tổ chức thành công Đại 
hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Tuy nhiên, nhìn lại năm 2015 tỉnh Sơn La vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, 
đó là: Kinh tế nông nghiệp chưa bền vững, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, chất lượng 
hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp. Cơ cấu các ngành công nghiệp chưa đa dạng, quy mô nhỏ 
bé. Cơ chế chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để huy động nguồn lực tư nhân trong và ngoài nước. 
Tiến độ triển khai thực hiện một số chương trình dự án, giải ngân thanh toán một số nguồn vốn 
chậm; quy mô sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế; Việc làm, thu nhập, đời sống 
của người dân chưa thực sự được cải thiện, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Cải 
cách hành chính chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng dịch vụ công còn hạn 
chế…  

Bước vào năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở 
phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa 
XIII đã xác định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 
2016. 

Dẫu phía trước vẫn còn không ít những khó khăn thách thức, nhưng với những gì đã làm 
được trong năm 2015 vừa qua, cùng với những dự báo lạc quan về kinh tế của đất nước và điều 
cơ bản là với những thành tựu đã đạt được tạo cho chúng ta một tâm thế mới, với niềm tin 
tưởng, hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Dưới sự lãnh đạo năng động sáng tạo của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đồng thuận của nhân dân các dân tộc, chắc chắn 
Sơn La sẽ tiếp tục vượt khó thành công, quyết tâm vươn lên giành được thành tích cao hơn 
trong năm mới, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cùng vững bước vào xuân, chung 
sức, chung lòng thực hiện ước vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

 

    Thu Hiền 
(sonlatv.vn - Ngày 01/01/2016) 
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XÂY DỰNG SƠN LA SỚM TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ TRONG VÙNG 
 

 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ 
chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, kết thúc thắng lợi 5 năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; 30 năm thực hiện 
công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập 
tỉnh Sơn La, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc 
biệt Nhà tù Sơn La. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV được tổ chức trên cơ sở kết quả thành công của 

Đại hội 18 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV; bầu đoàn đại biểu tham dự 
Đại hội lần thứ XII của Đảng; tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành 
động trong toàn Đảng bộ, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ 
được Đảng và nhân dân các dân tộc tin tưởng giao phó. 

Trong 5 năm (2010 - 2015), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết vươn lên, vượt qua nhiều khó 
khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. 

Trong điều kiện còn có nhiều khó khăn, kinh tế tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì tốc độ tăng 
trưởng khá, cơ cấu có bước chuyển dịch tích cực và vững chắc hơn. Tổng sản phẩm (GRDP) 
năm 2015 ước đạt 22.126 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2010, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 tăng 
10,93%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát huy mạnh lợi thế, tiềm năng của tỉnh. 
Năm 2015, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.300 tỷ đồng, gấp 3,5 lần năm 2010; GRDP bình 
quân đầu người đạt 1.257 USD (tương đương 26,4 triệu), gấp 2 lần năm 2010. Sản xuất nông 
lâm nghiệp phát triển khá, đã coi trọng việc ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản 
xuất. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai, đạt một số kết quả quan 
trọng. Công nghiệp có bước phát triển mới, tiềm năng, lợi thế được phát huy, giá trị sản xuất 
công nghiệp tăng 68,4% so với năm 2010. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh cả về 
quy mô, ngành nghề và thị trường. Hoạt động tài chính, tín dụng đạt kết quả quan trọng; huy 
động có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
được hoàn thiện một bước; trong 5 năm huy động được khoảng 72.300 tỷ đồng cho đầu tư phát 
triển. Tỉnh ta đã ưu tiên tập trung ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, bản đặc biệt 
khó khăn; tăng cường các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng, ổn định sản xuất, định cư, giảm 
nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng vùng tái định cư Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa 
Bình cơ bản được đầu tư đồng bộ, đời sống và sản xuất của nhân dân tiếp tục ổn định và được 
cải thiện đáng kể. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bước đầu thực hiện có hiệu quả 
chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe nhân dân được quan tâm chăm lo, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực 
hiện có hiệu quả; văn hóa, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển, truyền thống và bản sắc văn hóa 
tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Các cấp, các ngành đã thực hiện tốt 
chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; đời sống nhân dân, đời sống các đối 
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tượng chính sách được cải thiện và nâng lên đáng kể. Các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung 
giải quyết; công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tiếp tục đạt kết quả tích cực. Các chính 
sách về dân tộc được triển khai có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân 
tộc được nâng lên. Quốc phòng được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững; đối ngoại được tăng cường. 

Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII là 
sự kết tinh của trí tuệ, ý chí và quyết tâm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, thể hiện rõ sự vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện thực tiễn địa phương trên 
cơ sở tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh 
đoàn kết các dân tộc, kiên trì các biện pháp, giải pháp mang tính đột phá, nhằm tạo chuyển biến 
tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết quả đạt được trong 5 năm qua có ý 
nghĩa quan trọng, tạo điều kiện và tiền đề để tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn 
trong những năm tới. 

Xác định rõ những thuận lợi, thời cơ, cũng như những thách thức, khó khăn, tỉnh ta xác 
định mục tiêu tổng quát trong chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La 5 năm tới là: 
Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân 
tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tập trung phát 
triển kinh tế nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, nâng cao đời 
sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; sớm xây dựng Sơn La 
trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

Tỉnh Sơn La phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên 
địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân khoảng 10%/năm, tạo nền tảng để xác lập bước đột phá mới 
trong phát triển kinh tế, trên cơ sở ứng dụng mạnh công nghệ cao với phương thức quản lý tiến 
bộ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 
Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng 
công nghệ cao, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất gắn với phát huy lợi thế của địa phương 
và thị trường tiêu thụ; đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm. Duy trì tốc độ gia tăng giá trị 
nông lâm nghiệp bình quân 5,25%/năm; giá trị thu nhập bình quân 50 triệu đồng/ha đất canh 
tác, xây dựng và nhân rộng mô hình có giá trị thu nhập trên 1 tỷ đồng/ha đất canh tác. Tập trung 
thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, có 50% số 
xã trở lên đạt các tiêu chí cơ bản về nông thôn mới, trong đó có 23 xã trở lên đạt chuẩn nông 
thôn mới; ổn định một bước đời sống nhân dân tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn 
đặc biệt khó khăn.  

Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, hàm lượng khoa 
học công nghệ và bảo vệ môi trường; phấn đấu giá trị gia tăng lĩnh vực công nghiệp bình quân 
10,94%/năm. Nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại; phát triển nhanh khu vực dịch vụ, ưu 
tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao, trọng tâm là phát triển 
kinh tế du lịch, đa dạng các loại hình và sản phẩm du lịch, ưu tiên du lịch canh nông, kết nối với 
chuỗi du lịch vùng Tây Bắc, phấn đấu giá trị gia tăng khu vực dịch vụ bình quân 12,51%/năm. 
Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh để nuôi dưỡng các nguồn thu, huy động và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực tài chính trong dân và các thành phần kinh tế; phát huy vai trò các tổ 
chức tín dụng trong cung ứng nguồn lực cho phát triển kinh tế. Tăng cường xây dựng Đảng bộ 
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trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tiếp tục xây dựng, củng 
cố vững chắc khối đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính. 

Trong những năm tới, Đảng bộ tỉnh Sơn La tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét 
một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng 
chính quyền, các cơ quan tư pháp vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới 
quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; củng cố hệ 
thống chính trị cơ sở, tập trung vào địa bàn vùng khó khăn, biên giới; đầu tư hạ tầng các xã, bản 
đặc biệt khó khăn; phát triển kinh tế du lịch; tạo sự đột phá trong kinh tế nông lâm nghiệp; phát 
triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn và 
phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. 

Về lĩnh vực phát triển kinh tế, Sơn La tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực 
thu hút đầu tư phát triển, trọng tâm là thu hút nguồn lực, tập trung đầu tư một số dự án trọng 
điểm như: Dự án Khu di tích lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, 
huyện Yên Châu; Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường, 
tại thành phố Sơn La; khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và một số công trình trọng 
điểm tại thành phố và các huyện. Hoàn thiện hạ tầng các xã, bản đặc biệt khó khăn như: Đường 
ô tô, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc; điện lưới quốc gia... Phát triển kinh tế du lịch, trọng 
tâm là hoàn thiện cơ chế để thu hút các nguồn lực đầu tư hoàn thành các tiêu chí chủ yếu Khu 
du lịch Quốc gia Mộc Châu, tạo điểm nhấn, động lực phát triển kinh tế du lịch toàn tỉnh, tiểu 
vùng Tây Bắc. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kế thừa thành tựu của 30 năm đổi mới, Đảng 
bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, năng động và 
sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, 
phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cùng với cả nước thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh. 

 

          PV  
(baotintuc.vn - Ngày 22/9/2015) 
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Với Đảng, mùa xuân 
 

Thơ ơi thơ sẽ hát bài ca gì 

Tôi muốn dắt thơ đi 

Tôi muốn cùng thơ bay 

Mùa xuân nay 

Đến tận cùng đất nước. 

Ôi! Mùa xuân bốn nghìn năm mơ ước 

Hơn nửa đường đi, tôi đã biết đâu 

Tổ quốc tôi rất đẹp, rất giàu 

Đẹp từ mái tóc xanh đầu nguồn Pắc Bó 

Đẹp đến gót chân hồng đất mũi Cà Mau. 

Xưa quê cha mà tôi nào được biết 

Có Trường Sơn cao, có biển Đông sâu 

Tuổi thơ ùa trong mưa dầm da diết 

Cát truông dài nắng bỏng lưng trâu... 

Đảng dạy tôi biết ngẩng đầu, đứng dậy 

Vững hai chân, đứng thẳng, làm người 

Tôi đi tới, với bạn đời, từ ấy 

Đến hôm nay, mới thấy trọn vùng trời! 
 

Đâu phải đường xanh. Đường qua máu chảy 

Năm mươi năm, máu đỏ thành hoa 

Cuộc sinh nở nào đau đớn vậy? 

Rất tự hào, mà xót tận trong da. 

Giặc đã diệt. Còn ta, vĩnh viễn 

Cả những người vắng bóng hôm nay 

Ôi, nếu Bác... 

Không, Bác vẫn đời đời hiển hiện 

Người vẫn hằng dìu dắt chúng con đây! 

Vĩnh viễn cùng ta, những gì còn, mất 

Những yêu thương, căm giận, buồn lo 

Những tiếng hát và những dòng nước mắt 

Cho núi sông này độc lập, tự do. 

Trang thơ 
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Việt Nam! 

Người là ta, mà ta chưa bao giờ hiểu hết 

Người là ai? Mà sức mạnh thần kỳ 

Giữa cái chết, không phút nào chịu chết 

Lửa quanh mình, một tấc cũng không đi! 

Sống cho ta, sống cả cho người 

Là trái tim, cũng là lẽ phải. 

Việt Nam ơi! 

Người là ai ? Mà trở thành nhân loại. 
 

Không chỉ hôm qua 

Hôm nay, mãi mãi 

Đất nước này vạn đại tươi xanh 

Như rừng đước, cháy rồi, lại mọc 

Tràm lại ra hoa cho ong mật đu cành. 

Ngút mắt trông 

Biển lúa mênh mông 

Sông nước Cửu Long dào dạt 

Dừa nghiêng bóng mát 

Thơm ngọt xoài ngon. 

Tươi rói đất son 

Rừng cao su xanh thẳng tắp 

Bắp mẩy, mía giòn. 

Bát ngát Tây Nguyên vẫy gọi 

Nào trai tài gái giỏi 

Lại đây! 

Khai phá, dựng xây 

Trên trận địa năm xưa, rạch những đường cày mới 

Thời gian không đợi 

Cả trời đất vào xuân, cùng ta đồng khởi 

Cho những mùa gặt lớn mai sau 

Phải nhanh chân từ những bước đầu. 

Tổ quốc ta phải giàu, phải mạnh 

Ta sẽ đi, như lao vào trận đánh. 

Đường Hồ Chí Minh rộng mở, thênh thang 

Ta phải thắng thiên nhiên, và thắng cả chính mình 

Cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi. 
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Hãy bước tới. 

Từ đỉnh cao này vời vợi 

Đến những chân trời xa... 

Hạnh phúc ở mỗi bàn tay vun xới 

Mỗi nụ mầm nở tự lòng ta. 
 

Xứ sở mình có đủ nắng quanh năm 

Cuộc sống ấm ân tình, với Đảng 

Lớn khôn chung, một sẽ hóa thành trăm 

Đời rạng rỡ, mỗi con người tự sáng. 

Phải thế chăng, hỡi mùa xuân hùng tráng 

Mà tuyến đường Thống Nhất nổi còi vang 

Mà Nam Bắc hòa sắc màu duyên dáng 

Đầu mạ non xanh, đầu lúa chín vàng. 

Lịch sử sang trang. 

Đại hội Đảng mở mùa vui. Phơi phới 

Từ chiến trường ra, ta xốc tới công trường 

Người chiến thắng là người xây dựng mới 

Anh em ơi 

Tất cả lên đường. 
 

                              Tố Hữu 
(dantri.com.vn - Ngày 10/01/2016) 

 

 
 

MỪNG ĐẢNG 
 

Mừng tám sáu (86) xuân, Đảng vẻ vang 

Bảy mươi mốt (71) tuổi Nước huy hoàng 

Chung tay xây dựng cơ đồ vững 

Đoàn kết đấu tranh phản loạn tan 

Mây xám khôn che vầng nhật nguyệt 

Bão giông khó chuyển dãy Trường Sơn 

Muôn đời non nước an bình thịnh 

Hội nhập tung bay cánh đại bàng. 
                                                   

Phan Kế Toán  
     (hoitruongson.vn - Ngày 06/01/2016) 
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