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TRONG SỐ NÀY 
 

 Mừng xuân, nhớ lời Bác dặn. 
(Tr.1)                                                                     

                             Hoàng Bích Hà 
 

 Đồng sức, đồng lòng, năm mới 
thắng lợi mới! (Tr.2) 

                    nhandan.com.vn 
 

 Kỳ vọng vào những thành quả 
mới. (Tr.3) 

Quốc Phong  
 

 Tiếp tục chủ động, kiên định 
trong chặng đường phía trước. (Tr.5)                                       

    nhandan.com.vn 
 

 Những điểm nhấn của kinh tế 
Việt Nam năm 2016. (Tr.9) 

                                   Nam Khánh 
 

 Nâng cao hiệu quả công tác 
đối ngoại và hội nhập quốc tế. (Tr.11) 

            Phạm Bình Minh 
 

 Nhìn lại công tác quân sự, quốc 
phòng năm 2016: Tạo thế trận quốc 
phòng vững chắc. (Tr.15)            
                                            Lê Duy Hồng 
 

 Du lịch Việt Nam 2016: Tăng 
trưởng kỷ lục. (Tr.17)            
                                                   Hồng Hà 
 

 Năm 2017, ngành Giáo dục đổi 
mới và hành động. (Tr.19)            

                                Lam Nhi (thực hiện) 
 

Việt Nam và các sự kiện tiêu 
biểu 2016: 
 

  10 sự kiện kinh tế - xã hội nổi 
bật năm 2016. (Tr.21)   

Báo Thời báo Kinh tế Việt Nam 
 

 10 sự kiện đối ngoại nổi bật 
2016. (Tr.26) 

                      baoquocte.vn 
 

 10 sự kiện văn hóa, thể thao và 
du lịch tiêu biểu năm 2016. (Tr.28)    

                            Báo Văn hóa  

 10 sự kiện tiêu biểu ngành Y tế 
năm 2016. (Tr.31)       

                                         

  Báo Gia đình và xã hội 
 

 Những sự kiện giáo dục nổi bật 
năm 2016. (Tr.32) 

 

                      Quang Anh 
 

 Công bố 10 sự kiện pháp luật nổi 
bật năm 2016. (Tr.35) 

 

                      Báo Xa lộ pháp luật 
 

 Thế giới 2016: 
 

 Lực đẩy mới. (Tr.37) 
 

                            Thanh Tâm 
 

 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 
2016. (Tr.39) 

 

                              Nguyễn Minh 
 

  10 sự kiện quốc phòng, quân sự 
nổi bật trên thế giới năm 2016 (Tr.43) 

 

                                         Soha.vn 
 

 Sơn La phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2017: 
 

 Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và 
hành động, xây dựng Sơn La phát triển bền 
vững. (Tr.46)                                  

                              Hoàng Văn Chất 
 

 Huy động mọi nguồn lực, phấn 
đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2017. (Tr.50)                                 

                                         Cầm Ngọc Minh 
 

 Tình sâu hơn nước Hồng Hà - 
Cửu Long. (Tr.53)                                  

                       Lê Hải Nam 
 

 Ước hẹn cùng mùa xuân. 
(Tr.55)                                  

                       Nguyễn Tuấn 
 

 10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 
2016. (Tr.57)                                  

                       Báo Sơn La                  



Lời giới thiệu 
 

Một mùa xuân mới lại về - Xuân Đinh Dậu - mùa xuân của đất trời làm vạn vật sinh 
sôi, mùa xuân của lòng người làm thăng hoa cảm xúc và sâu lắng nghĩa tình. Khắp nơi từ 
phố phường, trường học đến các bản làng vùng cao biên giới, đâu đâu cũng rạo rực không 
khí đón xuân. Người người rạng rỡ niềm vui và hy vọng vào năm mới, thêm nhiều thắng 
lợi mới. 

Năm Bính Thân 2016 đã khép lại, mặc dù đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn do 
thiên tai xảy ra liên tiếp: Tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và xâm nhập 
mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long; bão lũ và sự cố môi trường biển tại các 
tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân. Nhưng với sự 
nỗ lực rất cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua mọi thử thách, ổn định 
đời sống nhân dân; giữ vững định hướng chính trị, tận dụng thời cơ, đưa nền kinh tế đất 
nước tiếp tục phát triển; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; quốc phòng, an ninh được 
củng cố và ngày càng vững mạnh. Hoạt động ngoại giao tiếp tục được mở rộng, khẳng 
định vị thế của Việt Nam trên thế giới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, lao động, việc làm, 
an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định. Đại hội XII của Đảng 
thành công tốt đẹp và thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội (Khóa XIV) và Hội đồng nhân 
dân các cấp đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho cả dân tộc. Hoạt động của Chính phủ 
được đổi mới mạnh mẽ, năng động với quyết tâm cao nhất là xây dựng chính phủ liêm 
chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân… Đất nước ta vừa đi qua chặng đường 30 năm đổi mới 
với nhiều thắng lợi và thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Trên đà thắng lợi, đi lên của năm qua, 
năm 2017 sẽ là năm “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần tạo 
thế và lực mới để đất nước tiến bước đi lên, tự tin hội nhập quốc tế trong những năm tới. 

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là sự tác động trước những khó 
khăn chung của nền kinh tế trong nước cũng như những diễn biến bất thường của thời tiết, 
Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đoàn kết, phấn đấu giành được những 
kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế có chuyển biến 
tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt khá. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc tiếp tục được cải thiện. Công tác đối ngoại 
và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả, nhất là với các tỉnh Bắc Lào… Với những thành 
quả đạt được, với niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ, quân 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tăng cường đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy 
bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi 
mới, sáng tạo và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề 
ra của năm 2017, tạo thế và lực mới đưa Sơn La phát triển nhanh và bền vững. 

Mừng xuân mới Đinh Dậu, mừng Đảng ta tròn 87 mùa xuân, Thư viện tỉnh Sơn La 
biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Xuân - Niềm tin và 
hy vọng”. 

Trân trọng giới thiệu! 
                                                                                      BAN BIÊN SOẠN 
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MỪNG XUÂN, NHỚ LỜI BÁC DẶN 
 

Cứ mỗi độ xuân về, đồng bào ta thường được nghe Bác đọc thơ chúc tết đầu xuân. Lời 
thơ ngắn gọn, ngôn từ khúc chiết và cách diễn đạt dễ hiểu: “Mấy lời thân ái nôm na/ Vừa là 

kêu gọi vừa là mừng xuân”. Trong mỗi câu, mỗi bài đều hàm chứa ý thơ, tràn đầy sắc xuân, 
vừa hào hùng vừa ấm áp tình thương yêu. Bởi đó là nét truyền thống của dân tộc, là tình 

cảm, là tấm lòng, là món quà mừng xuân đầu năm mới của Bác gửi tới đồng bào và chiến sỹ 
cả nước. 

Mùa xuân năm 1952 (Xuân Nhâm Thìn), khi kể với bạn bè quốc tế về vui xuân đón tết 
của dân tộc Việt Nam, Bác nói: “May mắn hơn nhiều dân tộc khác, người Việt Nam chúng 
tôi cũng như các bạn Trung Quốc và Triều Tiên, mỗi năm chúng tôi có hai ngày tết. Một lần 

tết theo Dương lịch. Còn một tết thứ hai tính theo âm lịch. Đó là ngày tết theo tục lệ cổ 

truyền của nhân dân. Mùa xuân ở nước chúng tôi bắt đầu từ ngày đầu tháng Giêng âm lịch. 
Khắp nơi nơi là cả một bầu không khí tuyệt vời của mùa xuân... Trong những ngày tết này, 
mọi người đều mặc những quần áo đẹp nhất mà họ có. Gia đình nào cũng nấu nướng, sửa 

soạn những thức ăn ngon nhất. Người ta làm lễ trước bàn thờ tổ tiên. Bạn hữu đi chúc mừng 

thăm hỏi lẫn nhau. Người lớn tặng quà cho trẻ con. Nhân dân gửi tặng phẩm ủng hộ bộ đội... 
Nói tóm lại đây thật là ngày tết của mùa xuân” (Hồ Chí Minh toàn tập). Trong bài “Mừng 
xuân vĩ đại” đăng trên báo Nhân dân số 2141 ngày 27/1/1960, Bác viết: “Xưa kia, người ta 

chỉ mừng xuân hẹp hòi trong khuôn khổ gia đình. Ngày nay, chúng ta mừng xuân rộng rãi, 
từ gia đình đến cả nước, đến khắp thế giới”. Sinh thời, Bác rất quan tâm và đề cao tiết kiệm. 

Bác dùng hình tượng “Sản xuất mà không tiết kiệm như gió vào nhà trống”. Người đặc biệt 
chú trọng kêu gọi, nhắc nhở cán bộ và nhân dân phải thực hành tiết kiệm trong dịp tết. 

Bác căn dặn mọi người trong dịp tết đón xuân là phải hết sức tiết kiệm, không được xa 

hoa, lãng phí. Cũng trong bài “Mừng xuân vĩ đại”, Bác nhắc nhở: “Chúng ta mừng xuân một 

cách vui vẻ, tưng bừng, nhưng tuyệt đối không lãng phí”. Trên báo Nhân dân số 2132, ngày 
28/1/1960, trong bài “Mừng Tết Nguyên đán thế nào?”, Bác viết: “Suốt năm chúng ta thi 
đua lao động sản xuất. Nhân ngày Nguyên đán, chúng ta vui chơi một hôm để chào xuân. 

Việc đó cũng đúng thôi. Nhưng chúng ta nên mừng xuân một cách vui vẻ và lành mạnh. 

Nếu có bao nhiêu tiền đều bỏ ra mua sắm hết để đánh chén lu bù, thế là mừng xuân một 
cách lạc hậu, thế là lãng phí, thế là không xuân... Các đồng chí cán bộ ta cần phải hướng dẫn 
đồng bào làm cho ngày tết vui vẻ và tưng bừng, tiết kiệm và thắng lợi”. Trên báo Nhân dân 
ngày 18/1/1960, nhắc nhở đồng bào cố gắng tiết kiệm, đừng lãng phí trong ngày tết, Bác có 

mấy câu thơ vừa giản dị, vừa sâu sắc: “Trăm năm trong cõi người ta/ Cần kiệm xây dựng 
nước nhà mới ngoan/ Mừng xuân, xuân cả thế gian/ Phải đâu lãng phí, cỗ bàn mới xuân”. 
Bác cũng thường nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đón tết, vui xuân trong ngày 
đầu năm phải nghĩ đến công việc của cả năm. Bác viết trong bài “Mùa xuân quyết thắng” 

trên báo Nhân dân số 2147 ngày 3/2/1960: Tục ngữ có câu: “Suốt năm kế hoạch, định từ 
mùa xuân” (Nhất niên chi kế, thi ư xuân). Thật đúng như vậy. Mùa xuân thì trời vui, đất vui, 
con người càng vui. Cho nên ngay từ đầu mùa xuân, mọi công việc làm được tốt thì cả năm 
sẽ phát triển tốt và đạt kết quả tốt. 
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Bác của chúng ta tuy đã đi xa, nhưng cả dân tộc Việt Nam cảm thấy như Bác vẫn đồng 

hành cùng chúng ta trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và cứ mỗi dịp 
xuân về, nhân dân ta vẫn cảm thấy như có Bác trong ngày tết ấm áp, vẫn nghe rõ những lời 
Bác căn dặn: “Hãy mừng xuân rộng rãi từ gia đình đến cả nước”, “Hãy mừng xuân vui vẻ 

tưng bừng nhưng tuyệt đối không lãng phí” và luôn nhớ câu tục ngữ: “Suốt năm kế hoạch, 

định từ mùa xuân”. 
 

                                                                                  Hoàng Bích Hà 
                                                    (Báo Bảo vệ pháp luật số Xuân Đinh Dậu năm 2017) 

 

 
 

ĐỒNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI! 
  

Đã khép lại một năm đầy khó khăn, 

thách thức. Tình hình quốc tế và biển Đông 

diễn biến phức tạp. Thiên tai, hạn hán, xâm 

nhập mặn, biến đổi khí hậu và sự cố ô 

nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền 

Trung… đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế 

- xã hội, nhất là sản xuất và đời sống nhân 

dân. 

Đại hội XII của Đảng thành công tốt 

đẹp và thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội 

(Khóa XIV) và Hội đồng nhân dân các cấp 

đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho sự đổi 

mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong 

lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cùng sự 

nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân. Kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục 

chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn 

diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ 

mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; sản 

xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển; tái cơ 

cấu nền kinh tế đạt một số kết quả; đầu tư 

khu vực tư nhân chuyển biến mạnh mẽ; 

niềm tin của xã hội và thị trường tăng lên. 

Văn hóa, xã hội có tiến bộ; đời sống vật 

chất và tinh thần của người dân được cải 

thiện. Cải cách hành chính, môi trường đầu 

tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh có tiến 

bộ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí được 

chỉ đạo quyết liệt. 

Quốc phòng, an ninh được tăng 

cường. Công tác đối ngoại và hội nhập 

quốc tế đạt nhiều kết quả… Những thành 

tựu đạt được qua một năm đầy khó khăn, 

thách thức là sự nỗ lực rất lớn của toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 

Năm 2017 đến, dự báo tình hình thế 

giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế 

phục hồi chậm, không đồng đều và còn 

nhiều rủi ro. Giá một số hàng hóa cơ bản và 

dầu thô vẫn ở mức thấp. Tình hình biển 

Đông tiếp tục căng thẳng, khó lường. Trong 

nước, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn 

nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế, yếu 

kém. Thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở 

mức cao. Nợ xấu ngân hàng, nợ đọng xây 

dựng cơ bản còn lớn. Giải ngân vốn đầu tư 

từ ngân sách Nhà nước, nhất là vốn trái 

phiếu Chính phủ, vốn ODA còn chậm. 

Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 

tranh của nền kinh tế còn thấp. Tham 

nhũng, lãng phí, thiếu việc làm vẫn đang là 

vấn đề bức xúc. Tệ nạn xã hội, vi phạm về 

môi trường, an toàn thực phẩm, tai nạn giao 

thông và gian lận thương mại vẫn là nỗi lo 

thường trực của toàn xã hội. Việc thực hiện 
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các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là các 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mở 

ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra 

không ít khó khăn, thách thức. 

Thấu trước những khó khăn, thách 

thức, tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng đã chỉ ra mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2017, đồng thời ban hành các 

nghị quyết hết sức quan trọng để xây dựng 

và phát triển đất nước nhanh, bền vững 

trong năm 2017 và những năm tiếp theo. 

Để tiếp tục hoàn thành trọng trách lãnh đạo 

của mình - nhân tố quyết định sự thành bại 

của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

- Đảng đã ban hành Nghị quyết về “Tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền 

vững trong bối cảnh hội nhập và chồng chất 

khó khăn, thách thức, Đảng ban hành hai 

Nghị quyết: “Một số chủ trương, chính sách 

lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng 

trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, 

năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền 

kinh tế”; “Thực hiện có hiệu quả tiến trình 

hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định 

chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta 

tham gia các hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới”. 

Khó khăn, thách thức còn nhiều 

nhưng chúng ta đã chuẩn bị đủ đầy hành 

trang mới để bước vào năm mới với quyết 

tâm cao và niềm tin lớn vào thắng lợi mới. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, 

thống nhất, đồng sức đồng lòng, nỗ lực 

thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII 

của Đảng và các Nghị quyết của Trung 

ương, chắc chắn không khó khăn nào ngăn 

cản nổi sự nghiệp đổi mới của chúng ta đi 

tới bến bờ giàu mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh. Năm mới thắng lợi mới! 
 

(nhandan.com.vn - Ngày 01/01/2017) 

 

 
 

KỲ VỌNG VÀO NHỮNG THÀNH QUẢ MỚI 
 

Xuân lại về, đây là một mùa xuân đang làm người dân cả nước kỳ vọng về sự 

chuyển động tích cực của cả guồng máy chính trị từ Trung ương xuống đến cơ sở. 

Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trí tuệ của toàn Đảng, Mặt trận Tổ quốc 

và nhân dân đã được huy động tổng lực để tiến hành bầu cử Quốc hội Khóa XIV. 

Những lời tuyên thệ trách nhiệm, mạnh mẽ, cảm động của các vị đứng đầu đất nước 

trước Quốc hội cùng đồng bào cả nước đã mang đến một luồng sinh khí mới về một bộ 

máy lãnh đạo nguyện sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển và trường tồn của 

đất nước. 

Trong lời tuyên thệ tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc bày tỏ thẳng thắn: “Hiện nay đất nước đang ở tình trạng nợ công cao, áp lực trả 

nợ lớn; xử lý nợ xấu chưa thực chất; dư địa chính sách và nguồn lực cho phát triển giai đoạn 

tới rất hạn hẹp. Chính phủ phải nỗ lực tinh giản bộ máy hành chính Nhà nước các cấp, đi 

đầu trong việc tiết kiệm công quỹ, sử dụng tài sản công, xe công, đi công tác nước ngoài... 
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Chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân, phải sử dụng minh 

bạch hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội”…  

Cử tri cả nước tin rằng Chính phủ nhiệm kỳ này sẽ đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư 

có trọng điểm, có chất lượng và luôn chắt chiu, tiết kiệm từng đồng tiền từ nguồn thuế của 

người dân lao động, của các doanh nghiệp đóng góp. Với một tư duy như thế, những năm 

tới, đất nước sẽ bớt đi nhiều dự án làm rồi mà không hiệu quả phải đắp chiếu, nhiều công 

trình văn hóa, bảo tàng, quảng trường, tượng đài... xây dựng chưa cần thiết. Chính phủ sẽ 

dành kinh phí đó (dù còn hạn hẹp) để chăm lo phúc lợi xã hội sao cho thiết thực hơn, giúp 

đời sống của người dân hơn, cho các gia đình chính sách ngày một cải thiện thực sự, không 

phô trương lãng phí. 

Đất nước đang đứng trước những thách thức rất lớn, là gánh nặng nợ công, cải cách hệ 

thống ngân hàng nhằm giảm nợ xấu, đẩy mạnh cổ phần hóa các công ty Nhà nước và bài trừ 

tham nhũng. Đó là chưa kể còn rất nhiều công việc khác như ứng phó với thiên tai và khắc 

phục cả những hậu quả do chính con người gây ra. 

Một cuộc họp hôm gần đây của Văn phòng Chính phủ cho chúng ta những con số rất 

đáng suy nghĩ: Tính chung trong cả nước, từ đầu năm đến 28/11/2016, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ đã giao 10.241 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương có trách nhiệm 

triển khai, yêu cầu báo cáo và cho ý kiến thực hiện. Trong đó, có 5.860 nhiệm vụ đã hoàn 

thành; chưa hoàn thành 4.381 nhiệm vụ (trong hạn 4.186 và quá hạn là 195) Vậy thì cần 

phải cải cách hành chính sao cho thật hanh thông, không bị ùn tắc, “đá quả bóng trách 

nhiệm” lên cấp trên. 

Muốn hoàn thành tất cả những công việc nặng nề đó thì các cơ quan hành pháp “phải 

chuyển từ phương thức mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo, phục vụ; quyết tâm 

xây dựng một Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu quả; nói không với tham nhũng, tiêu 

cực, lãng phí”, như phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp đầu tiên của 

nội các hồi tháng 5/2016. 

Việc xây dựng một bộ máy “liêm chính, minh bạch, hiệu quả” như vậy không thể 

thành công nếu thiếu “bệ đỡ” hết sức quan trọng là công tác chỉnh đốn Đảng - tổ chức chính 

trị duy nhất lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Trong lịch sử, chúng ta đã từng có nhiều nghị 

quyết về vấn đề này, để lại những dấu ấn nhất định ở từng giai đoạn. Song Nghị quyết 4 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành 

ngày 30/10/2016 có những điểm rất khác, bởi sự sâu sắc, cặn kẽ, chuẩn xác, thấm thía. Nghị 

quyết chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và 

những biếu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cách chỉ ra các dấu hiệu như 

vậy là quá rõ. Từ đó, mọi cán bộ, đảng viên tự soi lại chính mình, để sửa mình trước khi quá 

muộn. 

Để góp phần thực hiện nghị quyết nói trên, Bộ Chính trị lại có Quy định số 55-QĐ/TƯ 

ngày 19/12/2016 “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, 
đảng viên” do Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành. 
Theo đó, quy định khá chi tiết như nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, 
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gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít 

tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ 
nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác... để ăn uống tiệc tùng, 
tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi... 

Rồi ngay tức thì, ngày 20/12/2016, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường 
trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh lại ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức tết 

năm 2017, trong đó có nhắc nhở các cấp bộ Đảng phải nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 21-

CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương 
không tổ chức đi thăm, chúc tết địa phương; các địa phương không chúc tết Trung ương. 
Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Các địa 

phương không bắn pháo hoa trong dịp tết; dành thời gian và kinh phí chăm lo tết cho người 
nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu 
hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương 
tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết, lễ hội... 

Như thế đủ thấy cả hệ thống chính trị của chúng ta đang vào cuộc nhịp nhàng, bổ trợ 

chặt chẽ cho nhau trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nhìn vào một số địa phương trên cả nước những 
tháng qua, dấu hiệu chuyển động về tư duy và hành động của bộ máy Đảng; chính quyền sẽ 
thấy rất rõ. Chính vì thế, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân rất kỳ vọng vào một năm mới với 

nhiều thành quả mới hơn bao giờ hết. 
                                                                                                  

                                                                                                Quốc Phong  
                                                                       (Báo Thanh niên số Xuân Đinh Dậu 2017) 
 

 
 

TIẾP TỤC CHỦ ĐỘNG, KIÊN ĐỊNH TRONG CHẶNG ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 
 

Nhân dịp năm mới 
2017, Chủ tịch nước Trần 
Ðại Quang đã chia sẻ với 

báo chí những đánh giá về 
thành tựu trong công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội, 
hội nhập quốc tế, nhận định 

về những vận hội và thách 
thức đối với đất nước và 
dân tộc. Người đứng đầu 
Nhà nước cũng bày tỏ niềm 

tin vào sự đồng lòng, quyết 

tâm của toàn dân tộc, của cả 
hệ thống chính trị trong 
công cuộc xây dựng và phát 

triển đất nước ở chặng 
đường phía trước. Báo 

Nhân dân trân trọng giới 
thiệu bài phỏng vấn Chủ 

tịch nước. 

PV: Thưa Chủ tịch 
nước, chúng ta đang ở trước 

ngưỡng cửa năm mới 2017, 
xin Chủ tịch nước đánh giá 
về những thành tựu của đất 
nước trong năm 2016? 

Chủ tịch nước Trần 
Ðại Quang: Năm 2016 là 
năm đầu tiên toàn Ðảng, 
toàn dân và toàn quân ta nỗ 

lực triển khai thực hiện 
Nghị quyết Ðại hội lần thứ 

XII của Ðảng. Nghị quyết 
đã đề ra mục tiêu tổng quát, 

các chỉ tiêu và nhiệm vụ 
trọng tâm 5 năm 2016 - 

2020. 

Trong bối cảnh kinh tế 
thế giới hồi phục chậm, có 
nhiều biến động phức tạp, 
nền kinh tế Việt Nam đã 

vượt qua những khó khăn 

rất lớn trong quý I, quý II, 
lấy lại đà phục hồi và phát 
triển cả ở góc độ sản xuất, 
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kinh doanh, ổn định kinh tế 

vĩ mô từ đầu quý III; tốc độ 
tăng trưởng GDP tuy không 
đạt được mục tiêu đề ra, 

nhưng vẫn thuộc nhóm tăng 

trưởng hàng đầu khu vực. 

Trên các bình diện 

khác, an sinh xã hội được 

quan tâm nhiều hơn và cơ 

bản được bảo đảm, đời sống 

của nhân dân tiếp tục được 

cải thiện. Chính trị - xã hội 

ổn định, quốc phòng, an 

ninh được tăng cường; 

chúng ta đã kiên quyết, kiên 

trì đấu tranh bảo vệ vững 

chắc độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh 

thổ của Tổ quốc, giữ vững 

hòa bình, ổn định. Công tác 

xây dựng Ðảng, xây dựng 

hệ thống chính trị được chú 

trọng và đạt những kết quả 

quan trọng; quan hệ đối 

ngoại, hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu rộng, hiệu 

quả, góp phần nâng cao vị 

thế, uy tín của Việt Nam 

trên trường quốc tế. 

Tuy nhiên, chúng ta 

cũng đang phải đối mặt với 

nhiều thách thức, như kinh 

tế vĩ mô ổn định nhưng 

chưa bền vững, chất lượng 

tăng trưởng thấp, việc thực 

hiện các đột phá lớn và tái 

cơ cấu các ngành, lĩnh vực 

còn chậm; năng suất lao 

động xã hội còn thấp so với 

nhiều nước trong khu vực 

và trên thế giới; đời sống 

nhân dân ở các vùng sâu, 

vùng xa, vùng bị bão lụt, 

hạn hán, xâm nhập mặn, 

vùng bị ô nhiễm môi trường 

còn nhiều khó khăn... 

PV: Ðất nước ta đã đi 

qua 30 năm đổi mới. Xin 

Chủ tịch nước đánh giá khái 

quát về chặng đường vừa 

qua? 

Chủ tịch nước Trần 
Ðại Quang: Ðổi mới là quá 

trình cải biến sâu sắc, toàn 

diện, triệt để, là sự nghiệp 

cách mạng to lớn của toàn 

Ðảng, toàn dân và toàn 

quân vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh. Ba mươi 

năm đổi mới vừa qua là một 

giai đoạn lịch sử quan trọng 

trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ đất nước, đánh 

dấu sự trưởng thành về mọi 

mặt của Ðảng, Nhà nước và 

nhân dân ta. 

Ba mươi năm đổi mới 

cũng là một chặng đường 

hội nhập kinh tế quốc tế sâu 

rộng trên nhiều cấp độ, đa 

dạng về hình thức, phù hợp 

với những nguyên tắc và 

chuẩn mực của nền kinh tế 

toàn cầu. Ðất nước ta đã 

thiết lập được nhiều quan hệ 

đối tác chiến lược về kinh 

tế; ký kết 16 hiệp định 

thương mại tự do thế hệ 

mới; đã có 59 quốc gia, 

trong đó có các đối tác 

thương mại lớn, công nhận 

nền kinh tế thị trường của 

Việt Nam. 

Sau 30 năm đổi mới, 

chúng ta đã đạt được những 

thành tựu to lớn, có ý nghĩa 

lịch sử, khẳng định đường 

lối đổi mới của Ðảng ta là 

đúng đắn, sáng tạo, con 

đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội là phù hợp với thực tiễn 

của đất nước và xu thế phát 

triển của lịch sử. Thành tựu 

và những kinh nghiệm, bài 

học đúc kết từ thực tiễn đã 

tạo tiền đề, nền tảng quan 

trọng để đất nước ta tiếp tục 

đổi mới và phát triển mạnh 

mẽ trong những năm tới. 

PV: Thưa Chủ tịch 

nước, đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí 

ở nước ta đã đạt được 

những kết quả quan trọng, 

tuy nhiên tệ nạn này còn 

diễn biến phức tạp và có 

nguy cơ đe dọa sự tồn vong 

của Ðảng và chế độ ta. Trên 

cương vị Trưởng Ban Chỉ 

đạo cải cách tư pháp Trung 

ương, xin Chủ tịch nước 

cho biết ý kiến về vấn đề 

này? 

Chủ tịch nước Trần 
Ðại Quang: Năm 2016, 

công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí đã 

đạt những kết quả tích cực, 

nhiều vụ án tham nhũng, 
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kinh tế đặc biệt nghiêm 

trọng được đưa ra xét xử, 

được dư luận đồng tình, 

đánh giá cao, nhưng vẫn 

chưa đáp ứng được yêu cầu 

đề ra và sự mong mỏi của 

nhân dân. 

Tham nhũng là một 

trong bốn nguy cơ đe dọa sự 

tồn vong của Ðảng và chế 

độ. Ðảng, Nhà nước ta đã 

xác định tiếp tục tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thường 

xuyên, liên tục, huy động 

sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị, của toàn dân, đề 

cao tinh thần thượng tôn 

pháp luật trong cuộc đấu 

tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí đầy cam go. 

Ðể cuộc đấu tranh này 

đạt được yêu cầu đề ra, cần 

xây dựng và thực hiện 

nghiêm túc cơ chế phòng 

ngừa, quản lý, giám sát chặt 

chẽ để không thể tham 

nhũng; cơ chế răn đe, trừng 

trị để không dám tham 

nhũng; xử lý kiên quyết, 

triệt để các đối tượng tham 

nhũng, không chịu áp lực 

của bất cứ tổ chức, cá nhân 

nào và có biện pháp hiệu 

quả thu hồi số tài sản tham 

nhũng bị chiếm đoạt. Cùng 

với đó, các cơ quan tư pháp 

cần phối hợp chặt chẽ với 

cơ quan chức năng các nước 

để khẩn trương truy bắt số 

đối tượng phạm tội lẩn trốn 

ở nước ngoài, bảo đảm tính 

nghiêm minh của pháp luật 

và răn đe số đối tượng có ý 

định bỏ trốn; không để kẻ 

phạm tội ảo tưởng nước 

ngoài là nơi ẩn náu, là nơi 

dung thân an toàn, chạy trốn 

sự trừng trị của pháp luật. 

PV: Vấn đề ngăn 

chặn, đẩy lùi suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ tiếp tục là 

nhiệm vụ quan trọng, 

thường xuyên và cấp bách. 

Thưa Chủ tịch nước, yêu 

cầu đặt ra với công tác này 

trong giai đoạn sắp tới như 

thế nào? 

Chủ tịch nước Trần 
Ðại Quang: Bộ Chính trị 

vừa qua đã tổ chức Hội nghị 

trực tuyến cán bộ toàn quốc 

phổ biến, quán triệt Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 

4 (Khóa XII) về “Tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn 

Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự 

suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Yêu cầu đặt ra đối với công 

tác này là phải kết hợp chặt 

chẽ giữa “xây” và “chống”, 

đấu tranh là để tự hoàn 

thiện mình ngày càng trong 

sạch, vững mạnh, phòng 

ngừa, triệt tiêu cả những 

nguyên nhân chủ quan và 

khách quan. Kẻ thù không 

bao giờ mong muốn chúng 

ta mạnh. Chúng luôn có 

nhiều âm mưu thâm độc, 

thủ đoạn xảo quyệt hòng 

chuyển hóa chế độ chính trị, 

xóa bỏ vai trò lãnh đạo của 

Ðảng Cộng sản Việt Nam... 

Mục tiêu của “diễn biến hòa 

bình” chính là thúc đẩy 

những người cộng sản “tự 

diễn biến”, “tự chuyển 

hóa”, nhưng chúng có thực 

hiện được hay không là tùy 

thuộc ở chúng ta. Nếu 

chúng ta xây dựng được nội 

bộ trong sạch, vững mạnh 

thì kẻ thù không thể làm gì 

được. 

Việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 4 (Khóa XII) là 

nhiệm vụ của toàn Ðảng, 

toàn dân và toàn quân, tinh 

thần tự giác chấp hành là 

yếu tố quan trọng nhất. 

Cùng với đó, vai trò nêu 

gương của người đứng đầu 

cũng hết sức quan trọng. 

PV: Thưa Chủ tịch 

nước, nhiều cử tri đã bày tỏ 

quan ngại khi đất nước phải 

đối mặt với những thách 

thức nghiêm trọng về chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ, 

nhất là sau những diễn biến 

phức tạp ở biển Ðông. Chủ 

tịch nước có ý kiến gì với 

cử tri chung quanh vấn đề 

này? 
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Chủ tịch nước Trần 
Ðại Quang: Biển, đảo là 

một phần lãnh thổ thiêng 

liêng, không thể tách rời 

của Tổ quốc. Bảo vệ vững 

chắc độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh 

thổ là trách nhiệm, nghĩa vụ 

của mỗi người con đất Việt. 

Các quyền và lợi ích của 

Việt Nam ở biển Ðông được 

luật pháp quốc tế, trong đó 

có Công ước Liên hợp quốc 

về Luật Biển năm 1982, 

công nhận và bảo vệ. Chúng 

ta kiên quyết, kiên trì đấu 

tranh bảo vệ vững chắc độc 

lập, chủ quyền, thống nhất 

và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 

quốc; giữ vững môi trường 

hòa bình, ổn định để phát 

triển đất nước; giải quyết 

những bất đồng, tranh chấp 

bằng giải pháp hòa bình 

trên cơ sở tôn trọng luật 

pháp quốc tế. 

Nhiệm vụ xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới đang đặt ra những 

yêu cầu mới, đòi hỏi cả hệ 

thống chính trị và toàn dân 

tộc, trong đó lực lượng vũ 

trang nhân dân là nòng cốt, 

phải chuẩn bị tốt về mọi 

mặt, sẵn sàng chiến đấu 

cao, không để bị động, bất 

ngờ trong mọi tình huống. 

Việc tăng cường thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng, an 

ninh, xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân vững mạnh 

toàn diện là yếu tố vô cùng 

quan trọng để triển khai có 

hiệu quả mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, hội nhập 

quốc tế và bảo vệ vững chắc 

độc lập, chủ quyền, toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

PV: Trên cương vị 

thay mặt Nhà nước về đối 

nội và đối ngoại, xin Chủ 

tịch nước đánh giá về thành 

tựu đối ngoại của đất nước 

trong năm 2016? 

Chủ tịch nước Trần 

Ðại Quang: Bảo đảm lợi 

ích tối cao của quốc gia - 

dân tộc, trên cơ sở các 

nguyên tắc cơ bản của luật 

pháp quốc tế, bình đẳng và 

cùng có lợi là mục tiêu cốt 

lõi trong chủ trương đối 

ngoại của Ðảng, Nhà nước 

ta. Văn kiện Ðại hội Ðảng 

toàn quốc lần thứ XII một 

lần nữa khẳng định chủ 

trương tiếp tục thực hiện 

nhất quán đường lối đối 

ngoại độc lập, tự chủ, hòa 

bình, hợp tác và phát triển; 

đa phương hóa, đa dạng hóa 

trong quan hệ đối ngoại; 

chủ động và tích cực hội 

nhập quốc tế; là bạn, là đối 

tác tin cậy và thành viên có 

trách nhiệm của cộng đồng 

quốc tế; nâng cao hiệu quả 

các hoạt động đối ngoại, 

tiếp tục đưa các mối quan 

hệ hợp tác đi vào chiều 

sâu... 

Năm 2016, các hoạt 

động đối ngoại tiếp tục phát 

huy thành tựu đã đạt được 

trong những năm qua và 

chủ động, tích cực đưa 

đường lối đối ngoại mà Ðại 

hội lần thứ XII của Ðảng đề 

ra đi vào cuộc sống. Trong 

bối cảnh tình hình thế giới 

và khu vực có nhiều diễn 

biến mới, phức tạp, nhưng 

với những giải pháp phù 

hợp, kịp thời và đồng bộ, 

công tác đối ngoại tiếp tục 

phục vụ tốt yêu cầu xây 

dựng và phát triển đất nước, 

góp phần nâng cao vị thế 

của đất nước trên trường 

quốc tế. Việt Nam tiếp tục 

là điểm sáng về ổn định 

chính trị và tiềm năng phát 

triển. Chúng ta tiếp tục thắt 

chặt, làm sâu sắc quan hệ 

hữu nghị, hợp tác với các 

nước, các đối tác để cùng 

phát triển bền vững. Không 

chỉ phát huy vai trò tích cực 

trong xây dựng cộng đồng 

ASEAN, chúng ta còn làm 

tốt vai trò ủy viên của các tổ 

chức thuộc Liên hợp quốc, 

như Hội đồng Nhân quyền, 

Hội đồng Kinh tế - Xã hội, 

Hội đồng Chấp hành 

UNESCO, đại diện Việt 

Nam được bầu vào Ủy ban 

Luật pháp quốc tế...; tích 

cực tham gia và có nhiều 
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đóng góp quan trọng vào 

các diễn đàn đa phương, 

được bạn bè quốc tế đánh 

giá cao. 

PV: Nhân dịp năm mới 

2017, Chủ tịch nước có mong 

muốn gì gửi đến nhân dân cả 

nước, đồng bào ta ở nước 

ngoài? 

Chủ tịch nước Trần 
Ðại Quang: Trước thềm năm 

mới là dịp để chúng ta nhìn 

lại chặng đường đã qua, 

chuẩn bị hành trang, tiếp tục 

chủ động, kiên định trong 

chặng đường phía trước. 

Ðảng ta đã xác định 

đổi mới mô hình tăng 

trưởng để nâng cao chất 

lượng tăng trưởng, năng 

suất lao động và sức cạnh 

tranh của nền kinh tế, phát 

triển nhanh và bền vững, 

toàn diện về cả kinh tế, xã 

hội và môi trường. Quá 

trình hội nhập quốc tế và 

tham gia các hiệp định 

thương mại tự do thế hệ 

mới ở mức độ sâu rộng đã 

mở ra không gian phát triển 

mới cho nền kinh tế Việt 

Nam, đồng thời cũng đặt ra 

không ít khó khăn, thách 

thức đan xen... 

Tôi mong đồng chí, 

đồng bào ra sức nỗ lực trên 

cương vị của mình để thực 

hiện thành công các mục 

tiêu mà chúng ta đã đề ra; 

đoàn kết, phấn đấu để đất 

nước ta ngày càng phồn 

vinh, nhân dân ta ngày càng 

có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Nhân dịp năm mới 

2017 và chuẩn bị đón tết cổ 

truyền Ðinh Dậu của dân 

tộc, tôi xin gửi những lời 

chúc mừng tốt đẹp nhất đến 

đồng bào và chiến sỹ cả 

nước, đồng bào ta ở nước 

ngoài. 

PV: Xin trân trọng 

cảm ơn Chủ tịch nước. 
 

(nhandan.com.vn 
Ngày 30/12/2016) 

 

 
 

NHỮNG ĐIỂM NHẤN CỦA KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2016 
 

Chỉ còn một vài ngày nữa là bước sang năm mới 2017, nhìn lại toàn cảnh 

bức tranh đa sắc màu của kinh tế Việt Nam năm 2016 có thể nhận thấy, dù có 

nhiều gam màu trầm, nhưng về chủ đạo, kinh tế Việt Nam đã có nhiều dấu hiệu 

cải thiện cả ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Dưới 

đây xin điểm lại những điểm nhấn đáng chú ý của nền kinh tế Việt Nam trong 

năm qua... 

Nhiều khó khăn, nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng khá 

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm của cả hệ 

thống chính trị và sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, năm 2016, nền kinh tế 

tiếp tục tăng trưởng khá. Tăng trưởng chung GDP cả năm tăng 6,21% so với năm 

trước, bất chấp những khó khăn về thiên tai, các tỉnh miền Trung ảnh hưởng sự cố 

môi trường biển và tác động bất lợi từ kinh tế thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. 

Lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. 

Đột phá số lượng doanh nghiệp thành lập mới 

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (World Bank) năm 2016, Việt Nam xếp 

thứ 82/190 quốc gia về mức độ dễ dàng kinh doanh, tăng 9 bậc so với năm ngoái. Các 
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tiêu chí mà WB đánh giá gồm: Thành lập doanh nghiệp, xin cấp phép xây dựng, tiếp 

cận điện năng, đăng ký tài sản, vay vốn, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ, nộp thuế, giao 

thương quốc tế, thực thi hợp đồng, xử lý khi mất khả năng thanh toán. 

Năm 2016, Việt Nam đã cải thiện được một số tiêu chí như tiếp cận điện năng, 

bảo vệ nhà đầu tư nhỏ, nộp thuế và giao thương quốc tế. Trong đó, bảo vệ nhà đầu tư 

nhỏ có sự cải thiện thứ hạng lớn nhất. 

Trong những năm vừa qua, xếp hạng của Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể. 

Nếu năm 2012, Việt Nam chỉ đứng 99/183 thì đến năm 2014 đã xếp 93/189 nước. Đến 

năm 2015, thứ hạng này tiếp tục được cải thiện lên thứ 91 và tiếp tục tăng 9 bậc lên 

82 vào năm 2016. Nhờ vào đó, cả năm 2016 đã có 110.100 doanh nghiệp đăng ký 

thành lập mới - tăng 16,2% so với năm 2015. 

Bứt phá mạnh mẽ của ngành sản xuất 

Trong năm 2016, nhìn vào chỉ số quản trị mua hàng PMI - một chỉ số tổng hợp về 

tình trạng sản xuất có thể thấy Việt Nam đang có sự tăng vọt mạnh mẽ ở ngành sản 

xuất. 

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, chỉ số PMI Việt Nam luôn ở trên mức 50 

điểm, vốn là định mức an toàn đối với ngành sản xuất - cao nhất trong vài năm qua. 

Trái ngược với tình hình khả quan ở Việt Nam, chỉ số này các nước như Thái Lan, 

Malaysia liên tục giảm trong nhiều tháng, dưới cả định mức an toàn. 

Nông nghiệp gặp khó nhất trong vòng 6 năm qua 

Theo ghi nhận, nông nghiệp đã thoát khỏi tăng trưởng âm, đạt 0,05% trong 9 

tháng qua. Tuy nhiên, về tổng thể, khu vực nông nghiệp vẫn đang ở trạng thái thấp 

nhất trong 6 năm vừa qua, chỉ đạt 6,19%. Cả năm, GDP từ nông nghiệp chỉ tăng 

trưởng 1,2%. 

Nguyên nhân khiến cho ngành nông nghiệp gặp khó là thời tiết khắc nghiệt, thiên 

tai, hạn hán diễn ra liên tục. Riêng đối với thủy sản, ngoài những khó khăn như rét 

đậm, rét hại ở những tháng đầu năm thì tình trạng ô nhiễm nguồn nước hạn hán, xâm 

nhập mặn tại các tỉnh phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long thì sự cố Formosa 

cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự tăng trưởng của ngành trong năm qua. 

Kỷ lục đón 10 triệu lượt khách quốc tế 

Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2016, 

tăng 25% so với năm 2015, đạt kỷ lục cả về lượng khách và mức tăng tuyệt đối trong 

một năm. 

Đồng thời, ngành du lịch đã phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu toàn 

ngành đạt 400.000 tỷ đồng. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của 

du lịch Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và là một 

ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. 

Dệt may tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm 

Theo thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may năm 2016 đã 

không đạt mục tiêu. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 5,2%, thấp nhất trong 10 năm 

gần đây. Nguyên nhân được đưa ra là do tổng cầu thế giới yếu, giá sản phẩm giảm... 
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Khó khăn không chỉ đến với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà ngay cả các 

công ty lớn cũng gặp nhiều bất lợi. Các nhà nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu đều có xu 

hướng giảm lượng nhập khẩu ở Việt Nam và tìm đến thị trường có lao động, thuế 

quan rẻ hơn như: Bangladesh, Myanmar hay nước mới nổi trong ngành này là 

Campuchia. 

Một khó khăn khác của ngành dệt may là chính sách giữ tỷ giá của đồng Việt 

Nam ổn định hơn so với một số ngoại tệ đã khiến hàng hóa Việt Nam trở nên đắt hơn 

các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc, Ấn Độ. 

Năm 2017, theo các chuyên gia dự báo, ngành dệt may Việt Nam vẫn sẽ đối diện 

với những khó khăn khi lực cầu chưa được cải thiện. Tuy nhiên, mục tiêu của kim 

ngạch xuất khẩu của ngành đặt ra là 30,5 tỷ USD. 
 

                                                                                       Nam Khánh 
                                                      (Báo Giáo dục và thời đại số 313 - Ngày 30/12/2016) 
 

 
 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
 

Năm 2016 đã khép lại với những diễn 

biến phức tạp và khó lường hơn trong tình 

hình khu vực và quốc tế. Kinh tế thế giới 

bấp bênh, tốc độ tăng trưởng giảm xuống 

mức thấp nhất trong nhiều năm qua. 

Các trào lưu dân túy, dân tộc chủ 

nghĩa gia tăng. Vụ Brexit (Anh rời khỏi 

Liên hiệp châu Âu) và những thay đổi 

chính trị ở nhiều nước diễn ra bất ngờ. Tiến 

trình toàn cầu hóa, hội nhập đứng trước 

những thách thức mới. Cạnh tranh chiến 

lược và tập hợp lực lượng giữa các nước 

lớn diễn biến phức tạp, tác động nhiều 

chiều tới các nước vừa và nhỏ. Nhiều điểm 

nóng ở Trung Đông, Đông Á, Nam Á tiếp 

tục bế tắc, có lúc manh nha nguy cơ bùng 

nổ. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển 

đảo, tài nguyên vẫn quyết liệt trong khi các 

thách thức an ninh phi truyền thống như 

biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an 

ninh mạng, di cư, khủng bố… nổi lên gay 

gắt, đe dọa an ninh và ổn định của nhiều 

nước, trong đó có Việt Nam. 

Trong bức tranh toàn cảnh với nhiều 

gam mầu xám như vậy, châu Á - Thái Bình 

Dương tiếp tục nổi bật là khu vực phát triển 

năng động nhất thế giới. ASEAN vẫn đạt 

tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 

khoảng 5%, đẩy mạnh các nỗ lực xây dựng 

Cộng đồng, tiếp tục duy trì được vai trò 

trung tâm trong các cấu trúc đang định hình 

ở khu vực. Vai trò của luật pháp quốc tế 

trong việc xử lý các tranh chấp ở khu vực 

được công luận quốc tế quan tâm hơn 

trước, đặc biệt sau phán quyết ngày 

12/7/2016 của Tòa Trọng tài Thường trực 

trong vụ kiện giữa Phi-li-pin và Trung 

Quốc về biển Đông. 

Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại 

của nước ta tiếp tục được triển khai chủ 

động, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, 

chú trọng hiệu quả, phục vụ đắc lực mục 

tiêu đối ngoại “bảo đảm lợi ích tối cao của 

quốc gia - dân tộc” được Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII đề ra với năm hướng lớn 

sau đây: 
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Thứ nhất, chúng ta đã khẩn trương 

quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương đối 

ngoại lớn của Đại hội XII, đặc biệt là 

những bổ sung, phát triển mới về đường lối 

hội nhập quốc tế. Ngay sau Đại hội, Chính 

phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xây 

dựng đề án đánh giá tổng thể tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế kể từ khi nước ta trở 

thành thành viên Tổ chức Thương mại thế 

giới (WTO), thẳng thắn chỉ ra các nguyên 

nhân dẫn đến các yếu kém của tiến trình 

hội nhập thời gian qua, phân tích sâu các cơ 

hội và thách thức từ việc thực hiện các cam 

kết thương mại tự do thế hệ mới, kiến nghị 

định hướng nâng cao hiệu quả tiến trình hội 

nhập trong giai đoạn mới. Tháng 11/2016, 

Ban Chấp hành T.U Đảng đã thông qua 

Nghị quyết 06 về “Thực hiện hiệu quả tiến 

trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn 

định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước 

ta tham gia các hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới”. Ngành ngoại giao cũng tổ 

chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 với 

chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng 

lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 

lần thứ XII” nhằm kịp thời quán triệt đường 

lối đối ngoại của Đại hội XII, xác định 

trọng tâm của công tác đối ngoại thời gian 

tới và tìm ra các biện pháp mới, cách làm 

mới, phối hợp chặt chẽ hơn với quốc 

phòng, an ninh, kinh tế… để phục vụ hiệu 

quả hơn các mục tiêu phát triển, bảo vệ an 

ninh Tổ quốc. 

Thứ hai, chúng ta đã triển khai mạnh 

mẽ các hoạt động đối ngoại, nhất là hoạt 

động đối ngoại cấp cao, coi đây là hướng 

quan trọng để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, 

ổn định, mang lại các lợi ích thiết thực cho 

đất nước. Năm qua, lãnh đạo Đảng và Nhà 

nước ta đã thực hiện 16 chuyến thăm nước 

ngoài; chúng ta cũng đón gần 30 lãnh đạo 

cấp cao các nước thăm Việt Nam. Trong 

đó, chúng ta dành ưu tiên trao đổi đoàn cấp 

cao với các nước láng giềng Lào, Cam-pu-

chia, Trung Quốc, với các nước ASEAN 

như Xin-ga-po, Bru-nây, Mi-an-ma, Phi-li-

pin, các nước lớn như: Hoa Kỳ, Nga, Nhật 

Bản, Ấn Độ, Pháp và các nước bạn bè 

truyền thống như Cu-ba, I-ran… Các hoạt 

động đối ngoại quan trọng này được triển 

khai theo hướng ngày càng gia tăng mức độ 

đan xen lợi ích giữa nước ta và các đối tác, 

nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác 

và tăng cường lòng tin chính trị giữa hai 

bên. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sử dụng 

hiệu quả hơn các cơ chế được thiết lập qua 

trao đổi cấp cao để xử lý kịp thời các vấn 

đề nảy sinh trong quan hệ với các đối tác. 

Tổng thống Phi-li-pin R.Đu-téc-tê trong 

cuộc gặp với lãnh đạo nước ta tại Hà Nội 

cam kết thả ngay 17 ngư dân ta về nước, 

In-đô-nê-xi-a lần đầu trao trả ngư dân Việt 

Nam ngay trên biển. 

Thứ ba, chúng ta đã đẩy mạnh công 

tác biên giới, lãnh thổ, củng cố phên dậu 

của Tổ quốc. Trong năm 2016, chúng ta đã 

hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ 

thống mốc quốc giới, ký Nghị định thư về 

đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp 

định về quy chế quản lý biên giới và cửa 

khẩu biên giới trên đất liền với Lào; đã thực 

hiện được hơn 83% khối lượng công việc 

phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ với 

Cam-pu-chia. Chúng ta cũng đã triển khai 

hiệu quả Hiệp định khai thác tài nguyên du 

lịch thác Bản Giốc và Hiệp định về tự do đi 

lại của tàu thuyền ở cửa sông Bắc Luân. Về 
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các vấn đề trên biển, chúng ta tiến hành 

đàm phán về phân định vùng đặc quyền 

kinh tế với In-đô-nê-xi-a, tiếp tục trao đổi, 

đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh 

thổ với Trung Quốc, cùng ASEAN thúc 

đẩy thực hiện hiệu quả Tuyên bố về ứng xử 

của các bên ở biển Đông (DOC), sớm xây 

dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông 

(COC)… 

Thứ tư, trong các hoạt động đối ngoại 

đa phương, chúng ta đã chuyển mạnh từ 

“tham dự” sang “chủ động và tích cực tham 

gia” thực chất vào quá trình xây dựng và 

định hình luật chơi chung trong các tổ 

chức, diễn đàn khu vực và quốc tế. Chúng 

ta đã tích cực đóng góp vào hoạt động của 

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái 

Bình Dương (APEC), Tổ chức các nước 

Pháp ngữ, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng 

châu Á (AIIB), cơ chế Hợp tác Mê Công - 

Lan Thương, Đại hội đồng Liên nghị viện 

Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á 

(AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới 

(IPU); tổ chức thành công các Hội nghị cấp 

cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ay-ây-a-oa-

đi - Chao Phray-a - Mê Công (ACMECS) 

lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao hợp tác Cam-

pu-chia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam 

(CLMV) lần thứ tám, Diễn đàn Kinh tế thế 

giới (WEF) về khu vực Mê Công lần thứ 

nhất. Những đề xuất, sáng kiến của chúng 

ta tại ASEAN, APEC, ASEM... được bạn 

bè, đối tác tích cực hưởng ứng. Chúng ta đã 

thực hiện tốt vai trò thành viên của các cơ 

quan quan trọng của Liên hợp quốc như 

Hội đồng nhân quyền, Ủy ban Di sản thế 

giới, Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp 

quốc (ECOSOC), Hội đồng chấp hành 

UNESCO… Lần đầu đại diện của Việt 

Nam được bầu vào Ủy ban Pháp luật quốc 

tế của Liên hợp quốc (ILC). Công tác 

chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2017 

về cơ bản đã hoàn tất; chủ đề mà Việt Nam 

đưa ra là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp 

tương lai chung” đã được các nền kinh tế 

thành viên tích cực hưởng ứng, ủng hộ. 

Trong các cơ chế hợp tác quốc phòng, an 

ninh và các lĩnh vực khác, chúng ta cũng 

tham gia sâu hơn, thực chất hơn, nhất là tại 

các diễn đàn do ASEAN làm chủ đạo như 

Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước 

ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng 

quốc phòng các nước ASEAN mở rộng 

(ADMM+), Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát 

ASEAN (ASEANAPOL)... 

Thứ năm, chúng ta đã triển khai mạnh 

mẽ “Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc 

tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 

trên hầu hết các lĩnh vực. Việt Nam và các 

đối tác đã chính thức ký Hiệp định Đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (TPP), bắt đầu 

triển khai Hiệp định Thương mại tự do 

(FTA) Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - 

Âu và Hiệp định Đối tác và hợp tác (PCA) 

Việt Nam - Liên hiệp châu Âu (EU) và sắp 

ký chính thức FTA Việt Nam - EU 

(EVFTA); tiếp tục đàm phán nhiều FTA 

quan trọng khác như Hiệp định Đối tác 

kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), FTA 

Việt Nam - I-xra-en. Trong năm qua, chúng 

ta đã vận động thêm được bảy nước công 

nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị 

trường, nâng tổng số các nước công nhận 

lên 66 nước. Hội nhập quốc tế về chính trị - 

ngoại giao, quốc phòng - an ninh cũng đi 

vào chiều sâu với những đóng góp tích cực 

của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ 

hòa bình của Liên hợp quốc, các cơ chế 
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trao đổi, tham vấn, giao lưu, diễn tập chung 

trong khuôn khổ ASEAN và với các đối tác 

lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, 

Ấn Độ, Pháp… 

Với các hướng lớn nêu trên, đối ngoại 

trong năm qua đã đóng góp tích cực vào 

việc duy trì môi trường quốc tế hòa bình, 

thuận lợi cho phát triển, bảo vệ vững chắc 

độc lập, chủ quyền đất nước. Có thể nói, 

trong các thành tựu chung về kinh tế như 

trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng 

hóa của Việt Nam đạt 175,9 tỷ USD, tăng 

8,6%; vốn FDI thực hiện ước đạt 15,8 tỷ 

USD, tăng 9%; khách du lịch quốc tế đến 

Việt Nam lần đầu tiên đạt kỷ lục 10 triệu 

lượt người, tăng 25% so với năm 2015… 

đối ngoại đã có những đóng góp quan 

trọng. 

Bước sang năm 2017, tình hình thế 

giới và khu vực được dự báo là phức tạp và 

khó lường hơn trước. Nhiều nước sẽ tiến 

hành bầu cử, có những điều chỉnh nhất định 

về chiến lược phát triển và chính sách đối 

ngoại. Điều đó sẽ tạo nên tác động nhiều 

chiều tới tình hình thế giới và khu vực, 

trong đó có những vấn đề thiết thân đối với 

an ninh và phát triển của nước ta như môi 

trường khu vực, vai trò trung tâm và sự 

đoàn kết của ASEAN, việc duy trì hòa 

bình, ổn định và thịnh vượng ở biển Đông... 

Chúng ta đứng trước những thách thức mới. 

Nhưng đất nước ta đã có thế và lực mới. Về 

đối ngoại, chúng ta đã tạo dựng được mạng 

lưới đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đủ 

vững bền để ổn định vị thế quốc tế của đất 

nước trước các biến động của tình hình. 

Điều cần có là đối ngoại phải tiếp tục nỗ 

lực gấp đôi với tinh thần chủ động, tích cực 

và sáng tạo hơn nữa. 

Theo đó, hướng đối ngoại chính trong 

năm 2017 là đưa quan hệ đi vào chiều sâu, 

gia tăng mức độ đan xen lợi ích với các 

nước láng giềng chung biên giới là Lào, 

Cam-pu-chia, Trung Quốc, các nước lớn, 

các nước ASEAN; triển khai mạnh mẽ 

chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết 06 của Ban Chấp hành T.U Đảng về 

nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh 

tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, xã 

hội; chủ động chuẩn bị để xử lý ổn thỏa các 

vấn đề nảy sinh trong quan hệ với các 

nước. 

Hoạt động đối ngoại quan trọng nhất 

của năm 2017 là hoàn thành tốt vai trò 

nước chủ nhà APEC và tranh thủ một cách 

hiệu quả hoạt động này để thúc đẩy quan hệ 

song phương với các nước, nhất là Trung 

Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và một số 

đối tác quan trọng khác; biến các hoạt động 

đa phương, các hoạt động ngoại giao cấp 

cao thành cơ hội thực hiện các lợi ích an 

ninh và phát triển của đất nước. 

Để làm được các điều đó, công tác đối 

ngoại năm 2017 phải hết sức quan tâm tới 

việc triển khai Nghị quyết T.U 4 Khóa XII 

về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ, hết sức chú trọng việc thực hiện Chỉ 

thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, nhà ngoại giao 

lỗi lạc cả về trí tuệ và nhân cách để xây 

dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại vừa hồng 

vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn 

đất nước hội nhập sâu, rộng vào khu vực và 

thế giới. Đồng thời, phải nỗ lực hơn nữa 
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trong việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 

các kênh đối ngoại, giữa ngoại giao với 

quốc phòng, an ninh. Dưới sự lãnh đạo 

sáng suốt của Đảng, với những nỗ lực đó, 

chúng ta tin rằng, đối ngoại sẽ làm tốt 

nhiệm vụ là người lính tiên phong trong 

thời bình, tiếp tục phụng sự trung thành và 

hiệu quả lợi ích quốc gia - dân tộc, cho dù 

tình hình có phức tạp, khó lường đến mức 

nào. 

Phạm Bình Minh 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng,  

Bộ trưởng Ngoại giao 
(nhandan.com.vn - Ngày 01/01/2017)

 

 
 

                              NHÌN LẠI CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG NĂM 2016:  

                                                  TẠO THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG VỮNG CHẮC 
 

Phát huy kết quả đạt được thời gian qua, năm 2016, Quân ủy Trung ương - Bộ 

Quốc phòng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo toàn quân thực hiện tốt 

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần củng cố thế trận quốc phòng các tỉnh, thành 

phố và các vùng chiến lược ngày càng vững chắc. 

Tăng cường xây dựng các tiềm lực 

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, năm 2016, các đơn 

vị quân đội đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn dân gắn với quy hoạch của quốc gia và từng địa phương theo hướng 

kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; hình thành các khu vực 

chiến lược vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng và an ninh. 

Khảo sát ở các địa bàn chiến lược như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, chúng tôi 

nhận thấy, cùng với xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai xây dựng cơ sở hạ 

tầng, bố trí hệ thống các công trình kinh tế, kỹ thuật bảo đảm cho thế trận quốc phòng toàn 

dân được quan tâm, chú trọng. Thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, Binh 

đoàn 15 và Binh đoàn 16 đã tham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu của Nhà nước 

và các địa phương trên địa bàn đứng chân như: Điều chỉnh lao động, tạo việc làm, bố trí lại 

dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, định canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới; tham gia thiết thực vào việc xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, góp phần tạo lập 

thế trận kinh tế - quốc phòng và thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở vùng biên giới. Trao 

đổi với Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 15, chúng tôi được biết, tính đến 

tháng 12/2016, binh đoàn đã xây dựng hàng trăm điểm dân cư trên dọc tuyến biên giới; vận 

động, tổ chức hơn 16.000 lao động (trong đó có hơn 7.150 lao động là người dân tộc thiểu 

số) vào làm việc trong các đơn vị của binh đoàn. 

Nét nổi bật trong năm 2016 là cơ quan quân sự các cấp đã phát huy vai trò chủ động, 

tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thuộc các địa bàn Quân khu 1, 2, 3, 

4, 5, 7 và 9, kịp thời ban hành các văn bản về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Vì 

vậy, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã được triển khai thống nhất, chặt chẽ, tạo hiệu ứng 
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tích cực, phát huy được vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng các cấp, các ban, ngành, đoàn 

thể ở địa phương. Đề cập về vấn đề này, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, cho hay: “Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa 

phương nên năm 2016, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm 

vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đáng chú ý là 9/9 tỉnh, thành phố trên địa bàn đã tích 

cực đầu tư kinh phí xây dựng các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, xây dựng các 

công trình quốc phòng. Đây là cơ sở thuận lợi để thế trận quốc phòng trên địa bàn quân khu 

ngày càng hoàn thiện, vững chắc”. 

Ngay sau khi xảy ra sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, các 

thế lực thù địch, phản động liên tục lợi dụng vấn đề đó để lôi kéo, xúi giục nhân dân tụ tập 
đông người, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Để khắc phục tình trạng đó, lực lượng 
vũ trang Quân khu 4 đã phát huy tốt vai trò tham mưu và tích cực phối hợp với các lực 

lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo kẻ xấu, giúp nhân dân 

từng bước ổn định cuộc sống. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Tư lệnh Quân khu 4 cho biết: “Năm 2016, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã đẩy mạnh xây 
dựng khu vực phòng thủ vững chắc, củng cố thế trận lòng dân với mục tiêu “yên dân, ổn 

định và phát triển”. Nhờ làm tốt vấn đề này đã tạo cho quân khu và các tỉnh có thế chủ động 

về chiến lược để giải quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh”. 

 Cùng với việc nâng cao sức mạnh tác chiến của bộ đội hải quân, sức cơ động của cảnh 
sát biển thì thế trận quốc phòng trên biển cũng được các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục 

quan tâm xây dựng. Ở các địa phương ven biển, hầu hết đã xây dựng kế hoạch khai thác gắn 

với bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo. Các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Phú Yên, 
Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu… đã tích cực đầu tư chăm lo xây dựng và huấn luyện, 
trang bị cho lực lượng dân quân biển. Hoạt động của lực lượng chủ lực nòng cốt, kết hợp 
với lực lượng dân quân tự vệ và ngư dân đã dần tạo ra thế trận liên hoàn trên biển, thực hiện 

tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Hiện thực hóa chủ trương quốc phòng toàn dân 

Một trong những nét nổi bật được Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao tại Hội nghị tổng 
kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016, đó là việc triển khai công tác quân sự, quốc 
phòng và pháp luật về dân quân tự vệ. Theo đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; hằng năm, 

cấp ủy địa phương đã đưa nội dung công tác dân quân tự vệ vào trong nghị quyết lãnh đạo 
về công tác quân sự, quốc phòng; nhiều địa phương có nghị quyết chuyên đề về công tác 
dân quân tự vệ; 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành đề án hoặc kế 

hoạch tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân 

tự vệ, trình HĐND cùng cấp quyết định. 

Theo Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục dân quân tự vệ (Bộ Tổng 

tham mưu), đánh giá đúng vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của lực lượng này và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, sau khi 
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Luật dân quân tự vệ được ban hành, nhận thức, trách nhiệm xây dựng lực lượng dân quân tự 

vệ của hệ thống chính trị các cấp và nhân dân được nâng lên một bước. Tổ chức, biên chế 
được kiện toàn, chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục được nâng lên. 
Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV theo đúng 

quy định của Luật dân quân tự vệ. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã rà soát, điều chỉnh 
tinh gọn số lượng dân quân tự vệ. Đến nay, dân quân tự vệ toàn quốc đã bảo đảm số lượng 
phù hợp với nhu cầu. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt hơn 20%. 

Hoạt động của dân quân tự vệ ngày càng đi vào nền nếp, khả năng sẵn sàng chiến đấu 

của dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động được nâng lên; hoạt động phối hợp với 

công an, bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư và các lực lượng khác đã 

ngăn chặn nhiều vụ xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biên 

giới đất liền, tham gia tích cực bảo vệ biên giới biển, đảo. Lực lượng dân quân tự vệ phối 

hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở; tham gia tích cực vào công tác 

phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và làm công tác vận động quần chúng. 

Trong năm 2016, các địa phương đã huy động hàng triệu lượt dân quân tự vệ, dự bị động 

viên tham gia phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy rừng và 

các nhiệm vụ đột xuất khác. Cùng với coi trọng điều chỉnh tổ chức biên chế, kiện toàn, bố trí 

lại lực lượng phù hợp với từng nhiệm vụ, năm 2016, các địa phương và đơn vị đã chú trọng 

xây dựng lực lượng dự bị động viên. Công tác sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ 

thuật vào đơn vị dự bị động viên được các đơn vị, địa phương thực hiện tốt, bảo đảm cả số 

lượng và chất lượng, phù hợp với đặc điểm địa bàn. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là trách 

nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là 

các lực lượng vũ trang nhân dân. Do đó, năm 2017 và những năm tiếp theo, việc xây dựng 

thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới phải triển khai toàn diện, có trọng tâm, 

trọng điểm và phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có như vậy mới góp phần đáp 

ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
 

                                                                                                         Lê Duy Hồng 
                                                                                             (qdnd.vn - Ngày 02/01/2017) 
 

 
 

DU LỊCH VIỆT NAM 2016: TĂNG TRƯỞNG KỶ LỤC 
 

Tại họp báo sáng 

22/12, Tổng Cục trưởng 

Tổng Cục Du lịch Nguyễn 

Văn Tuấn cho biết, năm 

2016, các chỉ tiêu về lượng 

khách quốc tế, nội địa và 

tổng thu từ du lịch của 

Việt Nam đều đạt những 

kỷ lục mới. 

Theo đó, du lịch Việt 

Nam đón 10 triệu lượt 

khách quốc tế, tăng 25% so 

với năm 2015; phục vụ 62 

triệu lượt khách nội địa; 

tổng thu từ du lịch đạt 

400.000 tỷ đồng. Lượng 

khách quốc tế đến Việt 

Nam trong năm 2016 cũng 
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đạt 2 mốc kỷ lục: Tổng số 

khách nhiều nhất trong một 

năm (10 triệu khách) và mức 

tăng tuyệt đối trong một 

năm cao nhất so với cùng kỳ 

năm trước (trên 2 triệu lượt 

khách so với năm 2015). 

Hầu hết các nhóm thị trường 

khách quốc tế đến Việt Nam 

đều tăng, trong đó thị trường 

Đông Bắc Á tiếp tục dẫn 

đầu, đặc biệt là khách từ 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc chiếm khoảng 30% 

khách quốc tế đến nước ta 

với mức chi tiêu khá cao. 

Khách đến từ các thị trường 

này mong muốn khám phá 

bản sắc văn hóa Việt, trải 

nghiệm du lịch nghỉ dưỡng 

gắn với tìm hiểu, thưởng 

ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên kỳ 

thú của Việt Nam. Khách 

đến từ Tây Âu gồm Italy, 

Anh, Pháp, Đức, Tây Ban 

Nha cũng tăng trưởng mạnh, 

đến hết tháng 10/2016 đạt 

635.000 lượt, tăng hơn 16% 

so với cùng kỳ năm 2015. 

Nga là thị trường lớn nhất 

của Việt Nam ở châu Âu 

cũng tăng trưởng cao, lên 

đến 27%. Các thị trường quy 

mô nhỏ như Hà Lan, Thụy 

Điển... có mức chi tiêu cao, 

đuợc cho là tiềm năng rất 

cần được khai thác và tăng 

cường khảo sát thị trường; 

xúc tiến, quảng bá trong thời 

gian tới. 

Một trong những điểm 

nhấn của du lịch Việt Nam 

năm 2016 là tăng cường 

hoạt động quảng bá, xúc tiến 

và triển khai chiến dịch 

marketing nhằm nâng chất 

lượng truyền thông hình ảnh 

du lịch Việt Nam. Việt Nam 

đã tham gia 10 hội chợ du 

lịch quốc tế, tổ chức 

roadshow tại 16 thành phố 

của Trung Quốc và tại nhiều 

quốc gia khác, tổ chức thành 

công các hội chợ du lịch 

quốc tế tại Hà Nội, Đà Nẵng, 

thành phố Hồ Chí Minh... 

Nhiều địa phương trong cả 

nước đã xây dựng được môi 

trường du lịch an toàn, thân 

thiện - yếu tố quyết định sự 

hấp dẫn khách lưu trú lâu 

dài.  

Sau sự cố môi trường 

biển tại miền Trung, ngành 

du lịch đã tổ chức hai hội 

nghị kích cầu các tỉnh Bắc 

Trung Bộ, tổ chức Chương 

trình giới thiệu sản phẩm du 

lịch các tỉnh miền Trung tại 

Udothani và Bangkok (Thái 

Lan), đồng thời tổ chức 2 

đoàn khảo sát dành cho 

doanh nghiệp đến các tỉnh 

miền Trung để chứng kiến 

môi trường đã được phục 

hồi, an toàn, nhằm thu hút 

khách trở lại các địa phương 

này... 

Tuy nhiên, năm qua 

ngành du lịch còn những 

hạn chế, chất lượng dịch vụ 

tại một số khu, điểm du lịch 

chưa bảo đảm, năng lực 

cạnh tranh về điểm đến 

trong khu vực và quốc tế 

chưa cao. Đặc biệt, việc 

quản lý hoạt động khách du 

lịch một số thị trường và 

hướng dẫn viên người nước 

ngoài còn bất cập, nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực du 

lịch thiếu về số lượng và yếu 

chất lượng... Với việc Luật 

Du lịch đang được sửa đổi, 

hy vọng những vấn đề này 

sẽ sớm được giải quyết. 

Trước mắt, “từ những kết 

quả quan trọng đạt được 

trong năm 2016, năm 2017 

ngành du lịch Việt Nam đặt 

mục tiêu đón 11,5 triệu lượt 

khách quốc tế, 66 triệu lượt 

khách nội địa, tổng thu từ 

khách du lịch đạt 460.000 tỷ 

đồng, phấn đấu đến năm 

2020 cơ bản trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn” - Phó chủ 

tịch Hiệp hội Du lịch Việt 

Nam Vũ Thế Bình cho biết. 

Ngày 25/12 tới, tại 
cảng Hàng không quốc tế 
Phú Quốc, Tổng cục Du lịch 
phối hợp với UBND tỉnh 
Kiên Giang, Tổng Công ty 
Hàng không Việt Nam 
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(Vietnam Airlines)… tổ chức 
lễ đón vi khách quốc tế thứ 
10 triệu. Vị khách quốc tế 
thứ 10 triệu đến Việt Nam 
mang quốc tịch Anh, sẽ hạ 
cánh xuống sân bay Phú 

Quốc vào 12h55 trên chuyến 
bay mang số hiệu VN 1815 
của Vietnam Airlines. Hai vị 
khách thứ 9.999.999 (tới từ 
Đức) và 10.000.001 (Thụy 
Điển) cũng sẽ được tặng kỷ 

niệm chương và quà lưu 
niệm. 

Hồng Hà 
(Báo Đại biểu nhân dân 

số 358 - Ngày 23/12/2016)

 
 

 

 

NĂM 2017, NGÀNH GIÁO DỤC ĐỔI MỚI VÀ HÀNH ĐỘNG 
 

Vào những ngày cuối cùng của năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phùng Xuân Nhạ đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Đánh giá lại năm 2016, ông cho 

rằng việc ban hành Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam là điểm nhấn quan trọng hàng đầu. Năm 2017 sẽ là năm lắng nghe, đổi 

mới và hành động của toàn ngành Giáo dục. 

NHỮNG QUYẾT SÁCH TẠO TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC 

PV: Năm 2016 chuẩn bị khép lại. Với ngành Giáo dục, đâu là kết quả nổi bật trong 

năm qua, thưa Bộ trưởng? 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Năm 2016 ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới 

căn bản và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 

là năm đầu tiên đưa nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Trên cơ sở kế thừa, 

phát huy những thành tựu, nỗ lực của toàn ngành những năm qua, xác định rõ yêu cầu, trách 

nhiệm của ngành trước sự vận động, thay đổi của đất nước, nhiều quyết sách, chính sách 

giáo dục trong năm 2016 đã có tác động tích cực, góp phần làm thay đổi suy nghĩ, cách thức 

quản lý và hoạt động của cả hệ thống giáo dục từ Trung ương đến địa phương. 

Ban hành Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam là điểm nhấn quan trọng hàng đầu trong năm 2016. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục 

quốc dân mới được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ 

và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở; định 

hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông; tạo điều kiện để quy hoạch đồng bộ lại mạng 

lưới các cơ sở giáo dục. 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam với cấu trúc thành 8 bậc phù hợp với cơ cấu hệ 

thống giáo dục quốc dân và văn bản pháp luật hiện hành. Thực hiện tốt Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động làm căn cứ để xây dựng 

chương trình đào tạo, công nhận và miễn trừ kinh nghiệm học tập, lao động để thúc đẩy việc 

học tập suốt đời của người dân. 

Việc ban hành Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học trên cơ sở hoàn thiện Thông 

tư 30 đã góp phần làm giảm áp lực, tạo ra khí thế mới cho giáo viên và học sinh tiểu học... 
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Quy chế đào tạo tiến sỹ hay nghị định quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 

vực giáo dục đang trong quá trình hoàn thiện với nhiều điểm mới hứa hẹn sẽ tạo ra những 

chuyển biến tích cực về chất lượng đào tạo. 

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 đã 

cơ bản khắc phục được những hạn chế của kỳ thi năm 2015 và nhận được sự đồng thuận, 

đánh giá cao của xã hội. Có thể nói đây là kết quả quan trọng để ngành tiếp tục triển khai 

phương án thi, tuyển sinh đại học năm 2017 và các năm tiếp theo theo hướng ngày càng nhẹ 

nhàng, khách quan, minh bạch hơn. 

Năm 2016, vị thế của giáo dục Việt Nam tiếp tục được khẳng định với thế giới khi 8 

đoàn học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế đều mang về Huy chương 

Vàng, trong đó có Huy chương Vàng môn Sinh học chúng ta phải chờ đợi 15 năm qua. Kết 

quả PISA 2015, Việt Nam xếp thứ 8 về lĩnh vực khoa học trên tổng số 72 quốc gia tham gia 

đánh giá. 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - BÀI TOÁN KHÓ 

PV: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng nhìn nhận những hạn chế, khó 

khăn của ngành trong năm qua là gì? 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Trong xây dựng và thực hiện chính sách về giáo dục và 

đào tạo cần đề cao tính thực tiễn và hiệu quả thực sự trong quá trình triển khai. Mặc dù 

trước khi xây dựng chính sách đều có nghiên cứu, khảo sát nhưng thực tế cho thấy đâu đó 

vẫn còn những điểm chưa phù hợp, khó triển khai trong thực tiễn. 

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn bất cập, cơ cấu chưa hợp lý, trình độ 

không đồng đều. Vẫn còn một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên chưa theo kịp yêu cầu đổi 

mới. Công tác dự báo, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên và cán 

bộ quản lý giáo dục chưa thật hiệu quả, chưa sát với nhu cầu sử dụng. 

Nguồn lực đầu tư còn hạn chế so với yêu cầu phát triển của ngành. Cơ sở vật chất 

trường, lớp học còn thiếu thốn. Ở một số địa phương nguồn kinh phí đầu tư cho cơ sở vật 

chất trường, lớp còn hạn hẹp, đầu tư còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Công tác xã hội hóa 

trong đầu tư cho giáo dục chưa đạt hiệu quả như mong muốn. 

Chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục đại học chưa đáp ứng được yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Việc tăng quy mô giáo dục đại học không 

tương xứng với các điều kiện bảo đảm chất lượng, trong khi công tác dự báo nhu cầu thị 

trường lao động chưa được quan tâm đúng mức dẫn tới chất lượng đào tạo chưa tốt. Chương 

trình đào tạo chậm được đổi mới, còn nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, thiếu sự gắn kết 

giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. 

NĂM 2017: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC 

PV: Nhìn vào những khó khăn, hạn chế như Bộ trưởng đã nêu có thể thấy năm 2017 sẽ 

là năm ngành Giáo dục có rất nhiều việc phải làm. Đó sẽ là những việc gì thưa Bộ trưởng? 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tiếp tục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải 

pháp cơ bản được đặt ra cho năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo, bước sang năm 
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2017, ngành Giáo dục sẽ tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đối với bậc học mầm non tiếp tục chú trọng đổi 

mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ở bậc 

học phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của 

công dân đối với xã hội, cộng đồng... Riêng với giáo dục đại học sẽ đẩy mạnh việc nâng cao 

chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Trong công tác xây dựng thể chế, ngành Giáo dục sẽ chú trọng hơn tới tính thực tiễn 

của từng chính sách. Việc phân cấp cho địa phương, cơ sở cũng sẽ được thực hiện triệt để 

hơn nữa để các vụ, cục, đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tập trung cho 

nhiệm vụ quản lý Nhà nước, xây dựng văn bản, chính sách của ngành. 

Năm 2017, ngành Giáo dục sẽ tập trung rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ 

giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn, tiêu chuẩn ban hành, từ đó xây 

dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo 

dục đạt chuẩn. Hiện nay, ngành cũng đang triển khai tái cơ cấu các trường sư phạm theo 

hướng giảm bớt số lượng để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

Để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, năm 2017 sẽ là năm đẩy mạnh công tác kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học, công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng và 

kết quả kiểm định, xếp hạng. Từ đó quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học phù 

hợp với nhu cầu nhân lực của đất nước. 

Để triển khai được những nhiệm vụ nói trên, toàn ngành Giáo dục sẽ phải nỗ lực, đồng 

lòng hơn nữa. Niềm tin của xã hội chính là động lực quan trọng để ngành có thể hoàn thành 

được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng! 
 

                                                                                     Lam Nhi (thực hiện) 
                                                               (Báo Đại đoàn kết số 358 - Ngày 23/12/2016) 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 SỰ KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI NỔI BẬT NĂM 2016 
 

1. Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp 

Đại hội Đảng lần thứ XII diễn ra tại Hà Nội từ 20 đến 28/1/2016. Trên cơ sở tổng kết 

kinh nghiệm 30 năm đổi mới theo quyết sách tại Đại hội VI của Đảng và căn cứ tình hình 

thực tiễn với tầm nhìn cho cả chục năm sau, Đại hội XII đã định ra những đường hướng 

quan trọng cho một thời kỳ phát triển mới của đất nước với “bốn trụ cột”, trong đó “phát 

triển kinh tế - xã hội là trung tâm”, “xây dựng Đảng là then chốt”, “xây dựng văn hóa, con 

VIỆT NAM VÀ CÁC SỰ KIỆN  

TIÊU BIỂU 2016 
 



“Xuân - Niềm tin và hy vọng”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 2/2017 22 

người làm nền tảng tinh thần” và “tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường 

xuyên”. 

2. Chính phủ mới - Chính phủ kiến tạo 

Bộ máy Chính phủ Khóa XIV được chính thức kiện toàn vào tháng 7/2016 với thông 

điệp của tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng Chính phủ liêm chính trong sạch; 

Kiến tạo phát triển; Hành động quyết liệt phục vụ nhân dân. Đề cao phương châm nói đi đôi 

với hành động, rút ngắn khoảng cách giữa nói và làm, nói ít làm nhiều và thực chất từ những 

việc nhỏ nhất. Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ có nhiều điểm mới, toàn diện hơn, quyết 

liệt hơn, vừa giải quyết các vấn đề tổng thể dài hạn, đồng thời coi trọng các vấn đề cụ thể từ 

việc xây dựng thể chế đến điều hành, quản lý; nhạy bén, phản ứng, xử lý nhanh đối với các 

vấn đề phức tạp nảy sinh. Lần đầu tiên trong nhiều năm Chính phủ khắc phục cơ bản tình 

trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật; lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 

tổ công tác để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ để tập trung rà soát, phát hiện nhiều vấn đề bất cập, yếu kém để tập trung 

chỉ đạo giải quyết với tinh thần nói thẳng, nói thật và làm thật... 

3. Những thành tựu quan trọng trong hoạt động đối ngoại 

Với việc đăng cai tổ chức thành công các hội nghị cấp cao ACMECS-7, CLMV-8, 

WEF Mekong, tích cực tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế và triển khai thành công 

nhiều chuyến thăm ngoại giao song phương quan trọng... trong năm 2016, Việt Nam tiếp tục 

khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán và quyết tâm hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn 

diện, góp phần tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên 

trong hai nhiệm kỳ hồi tháng 5/2016 là một trong những sự kiện ngoại giao đáng chú ý trong 

năm 2016. Trong chuyến thăm, ông Obama đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ 

khí với Việt Nam, quyết định được đánh giá mang tính bước ngoặt trong mối quan hệ Việt - 

Mỹ. Tình cảm nồng hậu mà người dân Việt Nam dành cho Tổng thống Mỹ suốt chuyến 

thăm khiến ông Obama phải thốt lên rằng sự thân thiện “đã chạm tới trái tim tôi”. 

4. Kinh tế vĩ mô ổn định, GDP tăng dần qua các quý 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015. 

Trong đó, quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%; quý IV tăng 6,68%. 

Mức tăng trưởng năm nay thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu 

tăng trưởng 6,7% đề ra. Dù vậy, trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, giá cả và 

thương mại toàn cầu giảm, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn 

biến phức tạp, việc đạt được mức tăng trưởng trên được xem là một thành công, khẳng định 

tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp của Chính phủ. Cũng trong 

năm qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tính đạt 1.485,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với 

năm 2015 và bằng 33% GDP. Điều này cho thấy, mặc dù tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 

song chưa đủ sức đẩy mạnh tăng trưởng do một số lực cản nhất định. 
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Kết quả nghiên cứu bước đầu về “Chẩn đoán điểm nghẽn tăng trưởng và Bản đồ năng 

lực sản xuất của Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Cơ quan Phát triển 

quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố cuối năm qua cho thấy, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 

vẫn chịu 3 nhóm “điểm nghẽn” chính. Nhóm 1, trong ngắn hạn, bộ máy hành chính hoạt 

động chưa hiệu quả, vẫn còn tình trạng lãng phí, tham nhũng, một số chính sách về đất đai 

chưa phù hợp thực tiễn và chi phí tài chính cao. Nhóm 2, trong trung hạn gồm rủi ro kinh tế 

vĩ mô và rủi ro thể chế vi mô. Nhóm 3, trong dài hạn là kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. 

Năm 2016 kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, đạt chỉ tiêu CPI dưới 

5%. 

5. Năm bùng nổ về phát triển doanh nghiệp 

Cùng với sự kiện Văn kiện Đại hội Đảng XII lần đầu tiên chính thức xác định khu vực 

kinh tế tư nhân đóng vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt 

Nam, là sự vào cuộc của Chính phủ mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua vực dậy khu vực 

kinh tế này. Ngay khi được Quốc hội bầu làm Thủ tướng vào tháng 4/2016, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, với sự tham gia của 

doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế. Sau hội nghị này, lần đầu tiên có một nghị 

quyết riêng cho doanh nghiệp được ban hành mang tên Nghị quyết 35 nhấn mạnh doanh 

nghiệp là đối tượng để phục vụ. Tất cả các doanh nghiệp đều bình đẳng, không phân biệt 

loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực và đầu tư kinh doanh. 

Chính phủ cũng phát đi thông điệp cởi trói tối đa cho doanh nghiệp, đồng thời tuyên chiến 

không khoan nhượng với giấy phép con, lợi ích nhóm... Kết quả của một loạt hành động trên 

đã đưa năm 2016 trở thành năm bùng nổ về phát triển doanh nghiệp. Kỳ tích đã được thiết 

lập khi lần đầu tiên, trong năm 2016, Việt Nam có 110.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập 

mới, tăng 16,2% so với năm 2015. Số vốn cam kết đưa vào thị trường là 891.094 tỷ đồng, 

đạt tỷ trọng 8,09 tỷ đồng cho mỗi doanh nghiệp thành lập mới; tăng 48,1% so cùng kỳ năm 

2015. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 26.689 doanh nghiệp, tăng 43,1%. 

6. Rút vốn Nhà nước của các “ông lớn” 

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước năm 2016 

là sự rút lui của Nhà nước tại nhiều doanh nghiệp lớn. Trong đó, thương vụ đấu giá cổ phần 

của Tổng Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) được giới quan sát đặt nhiều kỳ vọng 

và cũng ngậm ngùi thất vọng. Kết quả cuộc đấu giá thành công ngày 12/12 cho thấy, chỉ có 

60% cổ phần chào bán đã được mua với mức giá 144.000 đồng/cổ phần. Cụ thể, số lượng cổ 

phần chào bán thành công là 78.378.300 cổ phần, tương ứng 5,4% vốn điều lệ Vinamik 

trong tổng lô chào bán 9% của SCIC. Như vậy, tổng giá trị cổ phần bán ra khoảng 11.386 tỷ 

đồng, tương đương gần 500 triệu USD. 

Vinamilk chỉ là một trong số 10 “ông lớn” được Chính phủ quyết định thoái hoàn toàn 

vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Kế hoạch này được đặt ra từ cuối năm 2015 song đến nay, 

những doanh nghiệp còn lại vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. 

Dù vậy, nỗ lực thoái vốn đầu tư ngoài ngành năm qua cũng đã đạt những kết quả tích 

cực. Cụ thể, năm 2016, các đơn vị đã thoái được 3.646 tỷ đồng, thu về 6.840 tỷ đồng. Nếu 
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tính cả phần vốn thu về từ cuộc đấu giá cổ phần Vinamilk thì tổng số tiền Nhà nước nhận 

được là hơn 18.200 tỷ đồng.  

Về cổ phần hóa, năm 2016 đã có 56 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

phương án cổ phần hóa. Tổng giá trị thực tế của 56 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương 

án сổ phần hóa là 34.017 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh 

nghiệp là 24.390 tỷ đồng. 

7. Formosa gây sự cố ô nhiễm môi trường biển 

Tháng 4 năm 2016, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa 

Hà Tĩnh (FHS) đã gây ra sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Sự cố này 

gây ra hậu quả lớn về kinh tế, xã hội, môi trường trước mắt và lâu dài; đã ảnh hưởng trực 

tiếp đến các ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản, làm muối, dịch vụ hậu cần 

nghề cá, du lịch; đồng thời đã làm xáo trộn, gây mất an ninh trật tự, tâm lý bức xúc, bất an 

trong nhân dân. 

Sau sự cố, Formosa đã thừa nhận hành vi vi phạm, bồi thường thiệt hại cho Chính phủ 

Việt Nam số tiền 500 triệu USD; đồng thời triển khai các biện pháp để khắc phục các vi 

phạm. 

Qua sự cố môi trường lớn này cũng như thực trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam 

hiện nay đặt ra vấn đề cấp bách bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, đòi hỏi 

phải thay đổi tư duy phát triển, tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ 

môi trường phải được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển. Đó chính là 

việc chú trọng tiêu chí môi trường trong lựa chọn các dự án đầu tư, không cho phép đầu tư 

các dự án, các loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường, nhất là dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường, sự cố môi trường ở các vùng nhạy cảm. 

8. Khởi động cuộc chiến chống tham nhũng quyền lực 

Đầu tháng 11 Ban Bí thư Trung ương Đảng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng đã họp và thống nhất 100% bằng phiếu kín quyết định thi hành kỷ luật bằng hình 

thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 - 2016 đối 

với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên 

Bộ trưởng Công Thương. Cùng trong tháng 11 Quốc hội cũng đã ra Nghị quyết phê phán 

nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng trước cử tri cả nước do đã có những vi phạm về công tác 

cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương, gây hậu quả 

nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây bức 

xúc trong xã hội. Đây được xem là sự kiện chống tham nhũng đáng chú ý nhất năm và báo 

hiệu sự khởi đầu cho cuộc chiến chống tham nhũng quyền lực ở cấp cao. Năm 2016 còn 

được xem là năm những cuộc chạy trốn ra nước ngoài của những lãnh đạo phạm tội. Ngoài 

Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy còn có Lê Chung Dũng - nguyên Phó Tổng giám đốc PV 

Power. 

9. Thiên tai gây thiệt hại 1,7 tỷ USD 

Tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều hiện tượng thiên tai cực đoan ở Việt 

Nam, không chỉ khiến 235 người chết trong năm 2016 mà còn gây thiệt hại nặng nề cho sản 
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xuất nông lâm ngư nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính tổng 

thiệt hại toàn ngành do thiên tai trong năm vừa qua lên đến 37.650 tỷ đồng (tương đương 1,7 

tỷ USD) - đây là con số cao nhất từ trước tới nay. Những tháng đầu năm, nhiều vùng miền 

đã trải qua nạn hạn hán khốc liệt nhất từ trước tới nay. Hậu quả là ở vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long có 11/13 tỉnh bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, với 405.000ha lúa và hoa màu, 

28.500ha cây ăn quả, 82.000ha diện tích tôm nuôi bị mất trắng... Khu vực Tây Nguyên cũng 

đã có 157.000ha đất nông nghiệp bị hạn. Ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, hạn hán cũng 

đã khiến 40.500ha lúa phải dừng sản xuất, 36.000ha cây trồng khác bị hạn... Từ giữa tháng 

10 đến giữa tháng 12/2016, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã gặp liên tiếp 5 đợt mưa 

lũ lớn trên diện rộng với cường độ cực đoan, gây ra lũ chồng lũ ở nhiều tỉnh. Tính riêng 5 

đợt này, đã khiến 111 người chết và mất tích, hơn 316.000 ngôi nhà, hơn 42.800ha lúa, 

39.000ha hoa màu bị ngập hư hại. Ngày 26/4/2016, Chính phủ công bố Kế hoạch ứng phó 

khẩn cấp của Chính phủ và Liên hợp quốc cần 48,5 triệu USD. Trong năm đã huy động 

được 26,4 triệu USD, đáp ứng 54,4% kế hoạch ứng phó khẩn cấp, trong đó nguồn lực quốc 

tế huy động được 18,4 triệu USD. 

10. Ngành Văn hóa, thể thao và du lịch thăng hoa 

Với tổng điểm 202,5 ở chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam, xạ thủ Hoàng 

Xuân Vinh đã đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành Huy 

chương Vàng tại kỳ Olympic; vận động viên Lê Văn Công phá kỷ lục Paralympic, giành 

Huy chương Vàng môn cử tạ. Cùng với tấm huy chương mang tầm cỡ thế giới của Hoàng 

Xuân Vinh là sự kiện “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên không có đối thủ trên đường đua 

xanh tại Đông Nam Á khi giành tới 8 Huy chương Vàng tại sự kiện thể thao lớn nhất khu 

vực. Sau đó nữ vận động viên này đã phá kỷ lục Giải bơi vô địch châu Á với thành tích 4 

phút 37 giây 71 và giành Huy chương Vàng 400m cá nhân hỗn hợp. 

Năm 2016, đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam làm nên chấn động ở giải U19 châu Á và 

giành quyền tham dự U20 World Cup. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam giành vé tham 

dự một giải đấu tầm thế giới. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi lời chúc mừng đến 

người hâm mộ Việt Nam. 

Năm 2016 là năm đầu tiên các danh lam, thắng cảnh của Việt Nam được nhà làm phim 

Hollywood đưa vào các cảnh quay trong bộ phim bom tấn của mình; cũng là năm Việt Nam 

có thêm 3 di sản thế giới được vinh danh. Đây còn là năm đầu tiên ngành du lịch đón được 

vị khách thứ 10 triệu, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng trong hành trình 56 

năm phát triển của ngành Du lịch Việt Nam. 
 

                                     (Báo Thời báo kinh tế Việt Nam số 1+2 - Ngày 02-03/01/2017)  
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10 SỰ KIỆN ĐỐI NGOẠI NỔI BẬT 2016 
 

Năm 2016 đã khép lại với nhiều dấu 
ấn đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sau 

đây là 10 sự kiện tiêu biểu trong bức 

tranh toàn cảnh về hoạt động đối ngoại 
của đất nước năm vừa qua do báo Thế 
giới và Việt Nam bình chọn. 

1. Hội nghị Ngoại giao 29 (từ 22 - 

28/8) đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo 
của các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. 
Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động 

đối ngoại và hội nhập quốc tế để thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng”, kết quả lớn nhất của Hội nghị là 
chương trình hành động cụ thể trên mọi 

lĩnh vực - từ ngoại giao chính trị, ngoại 
giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác 
đối với người Việt Nam ở nước ngoài, công 
tác bảo hộ công dân cũng như công tác 

thông tin tuyên truyền đối ngoại nhằm phục 

vụ hai nhiệm vụ chiến lược của ngành 
Ngoại giao - đó là: Góp phần giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định để tập trung sức 
mạnh cũng như tranh thủ nguồn lực từ bên 

ngoài cho phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước; kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ 
cũng như lợi ích quốc gia của đất nước, dân 

tộc trên trường quốc tế và nâng cao vị thế của 

Việt Nam. 

2. Ngày 8 - 9/12, Hội nghị không chính 

thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM) và 

các hoạt động liên quan đã chính thức khởi 

động Năm APEC Việt Nam 2017, thống nhất 

được chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun 

đắp tương lai chung”, với 4 ưu tiên: Tăng 

trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy 

mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; 

nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của 

các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; 

tăng cường an ninh lương thực và nông 

nghiệp bền vững, ứng phó với biển đổi khí 

hậu. Năm 2017 là lần thứ 2 Việt Nam đảm 

nhận cương vị chủ nhà của Diễn đàn APEC 

(lần đầu vào năm 2006). 

3. Chuyến thăm chính thức Việt Nam 

của Tổng thống Barack Obama (từ 23 - 

25/5) đưa quan hệ Việt - Mỹ trở về bình 

thường theo đúng nghĩa với việc Mỹ tuyên 

bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát 

thương với Việt Nam. Nhân chuyến thăm, 

hai bên đã ra Tuyên bố chung nhất trí tăng 

cường quan hệ Đối tác toàn diện theo 

hướng thực chất, hiệu quả, bền vững vì lợi 

ích hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác 

và phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Hai bên đạt được nhiều thỏa thuận kinh tế 

với trị giá lên tới 16,3 tỷ USD; thỏa thuận 

thành lập Đại học Fulbright Việt Nam; thỏa 

thuận khung về việc Việt Nam cho phép 

các tình nguyện viên Mỹ vào dạy tiếng Anh 

ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong 

khuôn khổ Chương trình Hòa bình. 

4. Ngày 16/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ 

Tổng kết cấp Nhà nước việc hoàn thành Dự 

án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc 

giới Việt Nam - Lào. Từ năm 2008, hai 

nước đã phối hợp triển khai cắm mốc đồng 

loạt trên toàn tuyến, tăng dày số cột mốc ở 

những khu vực cần thiết. Với việc hoàn 

thành dự án, đường biên giới quốc gia giữa 

hai nước dài 2.340km đã được bổ sung và 

cắm mới 1.002 cột mốc và cọc dấu, tăng 

gấp 4,5 lần so với trước đây (trước khi có 

dự án, toàn bộ đường biên giới giữa hai 

nước chỉ có 199 cột mốc). 
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5. Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp 

tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phray - 

Mekong lần thứ 7 (ACMECS 7); Hội nghị 

cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - 

Myanmar - Việt Nam lần thứ 8 (CLMV 8) 

và Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới 

về Mekong (WEF - Mekong) (từ ngày 24 - 

26/10) là chuỗi hoạt động đối ngoại đa 

phương lớn nhất của Việt Nam trong năm 

2016. Các biện pháp tích cực huy động 

nguồn lực, khơi dậy tiềm năng khu vực 

Mekong, hợp tác chặt chẽ với các đối tác 

phát triển mang lại triển vọng kết nối khu 

vực Mekong, tăng trưởng xanh và bao 

trùm. Sự kiện tiếp tục ghi dấu ấn Việt Nam 

tích cực tham gia các diễn đàn khu vực và 

quốc tế; thúc đẩy các lợi ích của đất nước 

trong hợp tác khu vực Mekong; củng cố và 

phát huy quan hệ truyền thống với các nước 

láng giềng; góp phần làm cho các cơ chế 

hợp tác này phát triển theo hướng thực chất 

hơn. 

6. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp quốc 

tế tiếp tục đánh giá dù còn gặp những khó 

khăn, thách thức, song với kinh tế vĩ mô ổn 

định và tăng trưởng phục hồi tích cực, Việt 

Nam vẫn là điểm sáng về tăng trưởng kinh 

tế. Chủ đề “Ra khơi thuận buồm xuôi gió” 

của Hội nghị Kinh tế Đối ngoại 2016 (2 - 

3/11) đã phản ánh bối cảnh phát triển hiện 

nay của Việt Nam, phần nào thể hiện được 

tâm thế “con tàu” kinh tế Việt Nam đang 

căng buồm cho những chuyến ra khơi mới 

để tiến đến bến bờ phát triển bền vững và 

thịnh vượng. 

Hội nghị truyền tải đến cộng đồng 

doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông 

điệp về quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta 

về đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh 

tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng trong giai đoạn phát triển từ 

nay đến năm 2020. 

7. Ngày 3/11, Đại sứ Việt Nam tại 

Kuwait Nguyễn Hồng Thao đã trúng cử vào 

Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp 
quốc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại 
diện tham gia Ủy ban Luật pháp quốc tế - 

một diễn đàn pháp lý quốc tế rất có uy tín, 
cơ quan chuyên soạn thảo những công ước 

quốc tế quan trọng, trong đó có các Công 
ước Luật Biển. Sự kiện là bước tiến quan 
trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của 

Việt Nam và sự tham gia tích cực của Việt 

Nam tại các diễn đàn pháp lý của Liên hợp 
quốc cũng như ở cấp độ khu vực như 
ASEAN, APEC. 

8. Năm 2016, sự nghiệp bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam 
tiếp tục có những bước tiến mới. Ngày 
19/5, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ủy ban 
Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu 

Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) tại 
thành phố Huế đã vinh danh thơ văn trên 
kiến trúc Cung đình Huế (Thừa Thiên Huế) 
và Mộc bản Trường học Phúc Giang (Hà 

Tĩnh) là Di sản tư liệu thế giới thuộc 
Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương. Tiếp đó, ngày 1/12, 
tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về 
bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 

của UNESCO tại thành phố Addis Ababa 
(Ethiopia), Di sản Thực hành Tín ngưỡng 
thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính 
thức được UNESCO ghi danh tại Danh 

sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 
nhân loại. 

9. Một năm ấn tượng của Thể thao 

Việt Nam mở đầu với chiến tích lịch sử của 
xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở đấu trường 

Olympic Rio 2016 khi trở thành người đoạt 
Huy chương Vàng đầu tiên và cũng là 
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người duy nhất đoạt 2 huy chương ở một 

kỳ Olympic. Tại Thế vận hội Paralympics ở 
Rio de Janeiro, Brazil, vận động viên Lê 
Văn Công đã giành Huy chương Vàng và 

phá kỷ lục hạng cân 49kg nam môn cử tạ. 

Đây là tấm huy chương đầu tiên của thể 
thao Việt Nam tại các kỳ Paralympics, kể 
từ khi bắt đầu tham dự năm 2000. 

Lĩnh vực bóng đá cũng chứng kiến 
hàng loạt cú sốc khi đội tuyển Futsal Việt 
Nam (môn bóng đá trong nhà) đánh bại 

Nhật Bản để lọt vào vòng chung kết FIFA 
Futsal World Cup 2016 tại Colombia. Gần 
đây, từ chỗ bị đánh giá là đội bóng “lót 
đường”, U19 Việt Nam cũng đã viết nên 

câu chuyện cổ tích thời hiện đại khi giành 

được tấm vé dự World Cup U20 tại Hàn 

Quốc vào năm 2017. 

10. Năm 2016, công tác bảo hộ công 
dân Việt Nam ở nước ngoài được Đảng, 
Nhà nước ta hết sức quan tâm, nhất là trước 
tình hình thế giới và khu vực diễn biến 

phức tạp, khó lường, các cuộc chiến tranh, 

xung đột, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh 
diễn ra liên miên. Tính riêng năm 2016, số 
ngư dân Việt Nam bị phía Indonesia bắt đã 
lên tới gần 1.100 người, tăng gấp rưỡi so 

với năm trước. Đến nay, Indonesia đã trao 
trả hơn 1.000 người cho Việt Nam. 

 

(baoquocte.vn - Ngày 29/12/2016)

 

 

10 SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIÊU BIỂU NĂM 2016 
 

Các sự kiện văn hóa. 
1. UNESCO ghi danh Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người 

Việt tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 
Ngày 01 tháng 12 năm 2016, tại kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Liên chính phủ Công 

ước bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại thành phố Addis Ababa, 
nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, Di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam 
phủ của người Việt” đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 
nhân loại. Đây là di sản thứ 9 của Việt Nam được ghi danh vào danh sách này, góp phần tôn 
vinh văn hóa Việt Nam, khẳng định vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. Tín 
ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tôn vinh, đề cao vai trò của người Mẹ; góp phần gia tăng lòng 
khoan dung giữa các tộc người và tôn giáo; thể hiện sự sáng tạo của con người trong các 
thực hành nghi lễ, lễ hội, các sinh hoạt văn hóa liên quan, ở đó những yếu tố văn hóa, nghệ 
thuật như: Hát chầu văn, nhạc lễ, múa thiêng, trang phục, trình diễn… mang đậm bản sắc 
văn hóa Việt Nam, được sáng tạo, phát triển, lưu truyền qua các thế hệ hàng trăm năm. 

2. Di sản Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế và Mộc bản Trường học Phúc 
Giang (Hà Tĩnh) được Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương ghi danh là Di sản Tư liệu Thế giới 

Tại hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương diễn ra từ ngày 18 - 21 tháng 5 năm 2016 tại thành phố Huế (Việt Nam), Ủy 
ban này đã vinh danh hai Di sản Thơ văn kiến trúc Cung đình Huế và Mộc bản Trường học 
Phúc Giang là Di sản Tư liệu Thế giới thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương. 
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Phần lớn các công trình kiến trúc được xây dựng dưới thời Nguyễn (1802 - 1945) có 
thơ văn và được trang trí “Nhất thi nhất họa”, “Nhất tự nhất họa” - tổng số có 2.679 ô thơ 
văn và cũng có ngần ấy ô họa được chạm khắc, sơn thếp, cẩn xà cừ trên gỗ, trên pháp lam và 
đắp ngõa sành sứ. Đây thật sự là một bảo tàng sống động về văn chương của triều Nguyễn. 

Mộc bản Trường học Phúc Giang (còn được gọi là Mộc bản Trường Lưu) là khối mộc 
bản duy nhất, cổ nhất về giáo dục của một dòng họ còn lưu giữ ở Việt Nam. Mộc bản là bộ 
ván khắc dùng để in sách phục vụ cho việc dạy và học. Hình thức khắc tinh xảo, phong phú, 
thư pháp đẹp trên chất liệu gỗ thị, lưu giữ các bút tích, ấn triện, gia huy, dấu, khẳng định bản 
quyền của 5 nhà giáo, nhà văn, nhà thơ trong một gia đình ba thế hệ của dòng họ Nguyễn 
Huy (nay thuộc xã Trường Lộc, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh) ở thế kỷ XVIII, chứa nhiều 
thông tin về lịch sử, chính trị - xã hội, tư tưởng - văn hóa, ngoại giao… 

3. Chủ trương “mở cửa” Nhà hát Lớn Hà Nội, công diễn thường xuyên các 
chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu chất lượng cao 

Nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - nghệ thuật truyền thống của 
dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ 
biểu diễn thường xuyên các chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu chất lượng cao đã 
được giới nghề nghiệp và khán giả công nhận về chất lượng nghệ thuật và nội dung tư 
tưởng. Đây là luồng gió mới trong hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp công lập trong năm 
2016. Đợt biểu diễn đã nâng tầm chất lượng của các chương trình, vở diễn khi được biểu 
diễn tại khán phòng sang trọng, tạo nên bầu không khí phấn khích trong giới nghệ sỹ, sự 
phản hồi tích cực từ phía khán giả yêu nghệ thuật chân chính, sự quan tâm của dư luận xã 
hội và báo chí. Đây được xem là chủ trương mang tính đột phá về cách tổ chức, tạo hiệu ứng 
cao trong xã hội. 

Các sự kiện thể thao. 

4. Lần đầu tiên thể thao Việt Nam đoạt 1 Huy chương Vàng/1 Huy chương Bạc, 
thiết lập kỷ lục tại Olympic Rio 2016 qua thành tích thi đấu của xạ thủ Hoàng Xuân 
Vinh 

Đây là thành tích tốt nhất của thể thao Việt Nam trong lịch sử 70 năm xây dựng và 
trưởng thành. Hoàng Xuân Vinh cũng đi vào lịch sử của thể thao Việt Nam với tư cách là 
vận động viên đầu tiên đoạt Huy chương Vàng, thiết lập kỷ lục Olympic. Ngoài ra Hoàng 
Xuân Vinh cũng giành thêm 1 Huy chương Bạc tại kỳ Olympic lần này. Thành tích của anh 
đã giúp cho thể thao Việt Nam lần đầu tiên có được vị trí 48/206 quốc gia và vùng lãnh thổ 
tham gia Thế vận hội. 

5. Lần đầu tiên thể thao Việt Nam đoạt 1 Huy chương Vàng, phá kỷ lục 
Paralypic, phá kỷ lục thế giới ở mức tạ 183kg, do vận động viên Lê Văn Công mang lại 

Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đấu 
trường thể thao người khuyết tật thế giới kể từ khi hòa nhập với cộng đồng thể thao người 
khuyết tật quốc tế từ năm 2000 đến nay. Đặc biệt, tấm Huy chương Vàng này được xem là 
biểu tượng cho ý chí, nghị lực phi thường của con người Việt Nam luôn vươn lên chiến 
thắng số phận. 

6. Đội tuyển bóng đá U19 Quốc gia giành vé tham dự Vòng chung kết FIFA U20 
World Cup 
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Tại Vòng chung kết U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội 

được đánh giá rất mạnh gồm U19 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, U19 UAE và 
U19 Irap. Dù bị xem là đội “lót đường” nhưng ngay ở trận ra quân U19 Việt Nam đã tạo cơn 
địa chấn khi đánh bại đội đương kim á quân U19 châu Á, U19 Triều Tiên với tỷ số 2 - 1. 

Lượt trận thứ 2, U19 Việt Nam đã thi đấu kiên cường để hòa U19 UAE với tỷ số 1 - 1 và 

U19 Việt Nam cũng đã xuất sắc cầm hòa được U19 Irap với tỷ số 0 - 0. Kết thúc trận bán 
kết đội tuyển đã giành hạng ba của Vòng chung kết U19 châu Á nhưng U19 Việt Nam được 
đánh giá là bất ngờ thú vị của bóng đá châu Á. Ngay cả Tổng Thư ký Ban Tổ chức FIFA 

U20 World Cup 2017 đã thay mặt Ban Tổ chức FIFA U20 World Cup 2017 gửi lời chúc 
mừng và bầy tỏ sự khâm phục nỗ lực và tinh thần thi đấu tuyệt vời của đội tuyển U19 Việt 

Nam tại Vòng chung kết U19 châu Á 2016. 

7. Lần đầu tiên bơi Việt Nam đoạt Huy chương Vàng tại Giải vô địch Bơi châu Á, 
do công của vận động viên NguyễnThị Ánh Viên 

Năm 2016 tiếp tục ghi nhận sự tiến bộ về thành tích chuyên môn của Bơi lội Việt Nam 

khi vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng và phá 
kỷ lục tại Giải vô địch Bơi châu Á, nội dung 400m hỗn hợp, với thành tích 4 phút 37 giây 71 

(4'37"71) và 3 Huy chương Đồng (nội dung 200m tự do, 200m cá nhân hỗn hợp và 800m tự 
do) tại giải. Đây là thành tích xuất sắc nhất của Bơi lội Việt Nam từ trước tới nay và Ánh 
Viên cũng đi vào lịch sử thể thao Việt Nam với tư cách là vận động viên đầu tiên đoạt Huy 

chương Vàng bơi châu Á. 

Các sự kiện du lịch. 

8. Lần đầu tiên Du lịch Việt Nam đón 10 triệu lượt khách quốc tế trong một năm. 

Tổng thu từ du lịch đạt 400.000 tỷ đồng, về đích trước 4 năm so với mục tiêu đề ra tại 
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 

Năm 2016, du lịch Việt Nam đón 10 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 62 triệu lượt 
khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 400.000 tỷ đồng. Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự 
phát triển của ngành Du lịch, khẳng định vị thế và sự đóng góp của ngành Du lịch đối với 

phát triển kinh tế - xã hội. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 đạt 2 mốc kỷ lục 

từ trước đến nay: Tổng số khách nhiều nhất trong 1 năm (10 triệu lượt khách) và mức tăng 
tuyệt đối trong 1 năm nhiều nhất so với cùng kỳ năm trước (trên 2 triệu lượt khách so với 
năm 2015). 

9. Bộ Chính trị họp và nhất trí ban hành Nghị quyết về Phát triển Du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao xây dựng Đề án “Phát triển ngành Du lịch 

Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, chỉ đạo. Đề án 
đã được xây dựng trên cơ sở quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chiến lược, 
quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam, kế thừa kinh nghiệm quốc tế và tiếp thu ý kiến đóng 
góp của các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp, 

chuyên gia du lịch tại nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn. 

10. Quyết định thu hồi hạng sao của 36 khách sạn từ 3 đến 5 sao trong chiến dịch 
Thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam 



“Xuân - Niềm tin và hy vọng”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 2/2017 31 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục những hạn chế, bất 
cập, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú 
trên toàn quốc, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã triển khai Kế hoạch Tổng kiểm tra, rà soát 
và nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú tại 25 tỉnh/thành là địa bàn trọng điểm và ra 
quyết định thu hồi hạng sao đối với 36 khách sạn từ 3 - 5 sao. Chiến dịch nâng cao chất 
lượng, hình ảnh du lịch Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý 
Nhà nước, chủ đầu tư và những người quản lý, điều hành cơ sở lưu trú về sự cần thiết phải 
duy trì và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Từ đó, tạo bước chuyển biến căn bản trong việc 
nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ, giáo dục ý thức ứng xử văn minh, thái 
độ lịch sự, thân thiện tại các cơ sở lưu trú. 

 

                                                                                                    (Báo Văn hóa số 2882 - Ngày 30/12/2016) 
  

 
 

10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NGÀNH Y TẾ NĂM 2016 
 

Ngày 22/12, Bộ Y tế 
chính thức công bố 10 sự 
kiện tiêu biểu ngành Y tế 
năm 2016. 

1. Em bé đầu tiên ra 
đời bằng phương pháp 
mang thai hộ tại Việt 
Nam: Lúc 7h20 ngày 
22/1/2016, em bé đầu tiên 
được sinh từ mang thai hộ 
đã chào đời tại Bệnh viện 
Phụ sản Trung ương, bằng 
kỹ thuật sinh mổ, đánh dấu 
thành công kỹ thuật mang 
thai hộ và thực hiện theo 
đúng Luật Hôn nhân và gia 
đình (sửa đổi) được Quốc 
hội thông qua năm 2015. 
Đến nay, cả nước có gần 
200 hồ sơ mang thai hộ 
được duyệt, trong đó hơn 30 
trường hợp đã sinh con. 

2. Triển khai đồng 
bộ các giải pháp hướng tới 
sự hài lòng của người 
bệnh như: Đổi mới phong 
cách thái độ phục vụ của 

nhân viên y tế; Xây dựng cơ 
sở y tế xanh - sạch - đẹp; 
Tăng cường quản lý dịch vụ 
từ bên ngoài vào bệnh viện. 

3. Việt Nam sản xuất 
thành công vaccine phối 
hợp sởi - rubella: Ngày 
8/11/2016, Trung tâm 
Nghiên cứu, sản xuất 
vaccine và sinh phẩm y tế 
(Bộ Y tế) cho biết đã thử 
nghiệm lâm sàng thành 
công vaccine phối họp sởi - 
rubella. Đây là vaccine sởi - 
rubella đầu tiên được 
chuyển giao công nghệ sản 
xuất thành công tại Việt 
Nam. Dự kiến, loại vaccine 
này sẽ được sử dụng trong 
Chương trình Tiêm chủng 
mở rộng từ năm 2017. 

4. Lần đầu tiên tại 
Việt Nam, thực hiện phẫu 
thuật nội soi bằng Robot 
cho người lớn: Ngày 
10/12/2016, Bệnh viện Bình 
Dân (thành phố Hồ Chí 

Minh) thực hiện thành công 
phẫu thuật nội soi bằng 
robot và khánh thành khu 
phẫu thuật bằng robot. 
Robot phẫu thuật tại Bệnh 
viện Bình Dân là hệ thống 
robot da Vinci do Mỹ sản 
xuất. Đây là hệ thống robot 
phẫu thuật hiện đại nhất 
hiện nay, cho phép các bác 
sỹ tiến hành phẫu thuật 
nhiều bộ phận với sự xâm 
lấn tối thiểu và độ chính 
xác, hiệu quả an toàn vượt 
trội, giúp bệnh nhân ít mất 
máu, ít đau, giảm nguy cơ tai 
biến và mau hồi phục. 

5. 81,3% dân số tham 
gia bảo hiểm y tế, vượt chỉ 
tiêu của Quốc hội và Chính 
phủ giao: Năm 2016 Chính 
phủ giao độ bao phủ Bảo 
hiểm Y tế là 79%. Ngày 
13/12/2016, Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam cho biết, tính 
đến ngày 30/11/2016 có 
75.160.311 người tham gia 
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Bảo hiểm Y tế, đạt tỷ lệ bao 
phủ bảo hiểm y tế là 81,3%, 
vượt chỉ tiêu 2,3%. 

6. Chỉ số cải cách 
hành chính của Bộ Y tế 
tăng 9 bậc so với năm 
2015: Ngày 17/8/2016, 
Chính phủ đã công bố kết 
quả chỉ số cải cách hành 
chính của Bộ Y tế với tổng 
điểm là 86,58/100 đứng ở vị 
trí số 8/19 bộ, ngành vượt 9 
bậc so với kết quả 17/19 
được công bố năm 2015. 

7. Đề án Xây dựng và 
phát triển mạng lưới y tế 
cơ sở trong tình hình mới 
được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt (Quyết 
định số 2348/QĐ-TTg 
ngày 05/12/2016): Đây là 
cơ sở để củng cố, hoàn 
thiện tổ chức mạng lưới y tế 
cơ sở bao gồm y tế quận, 

huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh; y tế xã, phường, 
thị trấn và y tế thôn bản.  

8. Đưa tiền lương vào 
giá dịch vụ khám chữa 
bệnh bảo hiểm y tế: Thực 
hiện tại 32 tỉnh, thành phố 
có tỷ lệ tham gia Bảo hiểm 
Y tế cao, theo đúng lộ trình 
điều chỉnh giá dịch vụ công 
quy định tại Nghị định số 
16/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

9. Bộ mã danh mục 
dùng chung trong quản lý 
khám, chữa bệnh và 
thanh toán Bảo hiểm Y tế 
lần đầu được xây dựng và 
triển khai rộng rãi: Phục 
vụ kết nối liên thông dữ liệu 
giữa cơ quan quản lý, cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh và 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
nhằm quản lý đầy đủ, chính 

xác thông tin người bệnh và 
thuận lợi trong việc thanh 
toán chi phí khám chữa 
bệnh Bảo hiểm Y tế. 

10. Việt Nam đã 
được bầu vào Ban Chấp 
hành của Tổ chức Y tế 
Thế giới nhiệm kỳ 3 năm, 
từ 2016 - 2019: Đại diện 
cho khối các nước ASEAN 
trong khu vực Tây Thái 
Bình Dương của WHO, 
Việt Nam sẽ góp thêm tiếng 
nói từ các quốc gia đang 
phát triển với các hệ thống 
y tế đang trong quá trình 
chuyển đổi. 

 

(Báo Gia đình và xã hội 
số 154 - Ngày 23/12/2016)

 

 
 

NHỮNG SỰ KIỆN GIÁO DỤC NỔI BẬT NĂM 2016 
 

Năm 2016 khép lại với nhiều sự kiện giáo dục đáng nhớ, với những mặt tích cực 

như: Thi trung học phổ thông quốc gia gọn nhẹ, bội thu huy chương Olympic quốc tế... 

Đây cũng là một năm có nhiều thay đổi của ngành Giáo dục và đào tạo, cũng như 

chứng kiến nhiều vụ bạo lực học đường. 

“Mưa” huy chương tại các kỳ thi Olympic 

Năm 2016, Việt Nam cử 7 đoàn với 37 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế 

và khu vực. Kết quả có 36/37 học sinh của đoàn Việt Nam đoạt giải với 9 Huy chương 

Vàng, 14 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen. Đặc biệt, đây là năm đầu 

tiên tất cả các đoàn tham dự Olympic quốc tế đều có học sinh đoạt Huy chương Vàng, trong 

đó có 1 huy chương vàng hơn 15 năm qua mới có được từ môn Sinh học. 

Với thành tích đã đạt được, đã có 3 học sinh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng 

Huân chương Lao động hạng Ba, 5 học sinh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng bằng khen cho 19 học sinh đoạt Huy 
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chương Bạc, Huy chương Đồng và Bằng khen trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực 

cùng 8 học sinh đoạt giải ba cuộc thi Khoa học và kỹ thuật quốc tế Intel ISCF năm 2016. 

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia gọn nhẹ 

Có thể nói, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016 đã kết thúc với nhiều điểm tích 

cực, thuận lợi và giảm chi phí, tốn kém cho phụ huynh và học sinh. Kỳ thi năm nay, thí sinh 
dự thi với 8 môn, trong đó để tốt nghiệp thí sinh sẽ dự thi ở 4 môn. Kỳ thi được tổ chức tại 
các cụm thi địa phương, học sinh thường trú ở đâu đăng ký dự thi ở đó. Đối với các thí sinh 
dự thi để lấy kết quả vào đại học vẫn được thi tại cụm thi tổ chức tại địa phương do các 

trường đại học, cao đẳng chủ trì. 

Kỳ thi có tổng số thí sinh dự thi là 887.396 (giảm 118.258 thí sinh so với năm 2015). 
Trong khi đó, số lượng thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông là 286.129, 

chiếm 32% (năm 2015 là 28%). Còn số thí sinh thi để vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại 
học, cao đẳng là 519.497 em (chiếm 59%), tương đương năm ngoái. Kỳ thi năm nay cũng 

chứng kiến chất lượng thí sinh được nâng lên khi chỉ có 19.000 bài thi bị điểm liệt (năm 
2015 có đến 37.000 bài điểm liệt). 

Bạo lực học đường gia tăng 

Bạo lực học đường trong những năm qua đã trở thành vấn đề nhức nhối, đáng báo 

động. Tuy nhiên, năm 2016 đánh dấu sự gia tăng của tình trạng này dưới sự tác động của 
mạng xã hội. Bạo lực học đường ngoài có dấu hiệu gia tăng, còn cho thấy tính chất ngày 

càng nghiêm trọng. Đã có học sinh tự tử vì bị bạn làm nhục, nhiều vụ học sinh đánh “hội 
đồng” không thương tiếc rồi quay clip tung lên facebook, tình trạng thầy giáo đánh học sinh, 
cô giáo véo tai học sinh cũng diễn ra ở nhiều nơi. Thậm chí, có trường hợp vì cô giáo đánh 

con mà phụ huynh xông vào trường mạt sát, đánh đập giáo viên (ở Đà Nẵng). 

Bạo lực học đường gia tăng, văn hóa ứng xử học đường xuống cấp khiến Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đã sớm bắt tay vào xây dựng quy tắc ứng xử trường học. Ngoài tăng cường hoạt 

động tuyên truyền, Bộ quy tắc này nhằm góp phần nâng cao văn hóa ứng xử giữa học sinh 
với nhau, giữa giáo viên và học sinh. 

Nhiều nơi dừng triển khai mô hình VNEN 

Mô hình trường học mới (gọi tắt VNEN) áp dụng tại Việt Nam từ đầu năm 2013, đến 
nay đã nhân rộng trên toàn quốc với hơn 2.000 trường tiểu học và hơn 1.000 trường trung 
học cơ sở. Tuy nhiên, trong năm 2016 chứng kiến điều “kỳ lạ” khi hàng loạt địa phương như 

Hà Tĩnh, Hà Giang... tuyên bố tạm dừng triển khai đại trà trên phạm vi toàn tỉnh. 

Ở một số trường học, vì những điểm chưa phù hợp mà phụ huynh gửi đơn xin dừng 
triển khai thực hiện VNEN ở lớp học con mình, thậm chí một số nơi phụ huynh tuyên bố 

cho con chuyển lớp, hoặc chuyển trường để tránh học lớp theo mô hình này. Lãnh đạo Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận mô hình này đã bộc lộ một số hạn chế và khẳng định 

việc tham gia mô hình này hoàn toàn tự nguyện, theo điều kiện của từng nơi. 

Điều chỉnh Thông tư 30 đánh giá học sinh tiểu học 

Ngày 28/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố Thông tư 22 thay thế Thông tư 
30 quy định về việc đánh giá học sinh tiểu học bằng hình thức nhận xét đã gây tranh cãi suốt 
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2 năm qua. Giáo viên được trao quyền tự chủ theo dõi sự tiến bộ của học sinh, ghi chép 

những lưu ý với học sinh có nội dung chưa hoàn thành hoặc có khả năng vượt trội nhằm tự 
mình nắm bắt thông tin và sử dụng khi cần. 

Quy định mới cũng điều chỉnh lại đánh giá thường xuyên đối với học sinh tiểu học, cụ 
thể: Tiếp tục tăng cường nhận xét theo hướng tích cực đối với học sinh, hạn chế cho điểm 
kém, thực hiện cách đánh giá, chấm điểm theo thang điểm A - B - C - D. Việc khen thưởng 

học sinh đảm bảo đánh giá xuyên suốt quá trình học, dựa vào điểm bài kiểm tra định kỳ (học 

kỳ, cả năm) đảm bảo yêu cầu không gây áp lực cho học sinh, phụ huynh và nhằm hạn chế 
bệnh thành tích trong giáo dục. 

Rút ngắn đào tạo đại học 

Tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục 
quốc dân. Đáng chú ý, thời gian đào tạo bậc đại học đã rút ngắn từ 4 - 6 năm xuống còn 3 - 
5 năm. Thời gian đào tạo cao đẳng thay vì 3 năm, nay là 2 - 3 năm. Quy định mới này khiến 

nhiều trường nghiên cứu, xem xét để giảm thời gian đào tạo giúp sinh viên sớm ra trường để 
đi làm hoặc tiếp tục theo học cao hơn. 

Việc rút ngắn này được kỳ vọng giúp người học có cơ hội tìm kiếm việc làm sớm hơn, 

tổng chi phí đào tạo giảm, khung chương trình được giảm tải một số môn học... Tuy nhiên, 
nhiều trường đại học, cao đẳng cũng tính đến việc điều chỉnh chương trình học như thế nào 

để đảm bảo chất lượng đầu ra. 

Phát hiện nhiều sai phạm liên kết đào tạo 

Cuối năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh 
tra giáo dục. Trong năm qua bộ và một số sở giáo dục và đào tạo đã tập trung tiến hành một 

số đợt thanh tra liên kết đào tạo đại học, cao đẳng đã phát hiện nhiều sai phạm như: Liên kết 
không phép, liên kết sai đối tượng, không bảo đảm điều kiện chất lượng, thực hiện trách 

nhiệm liên kết không đúng quy định, có biểu hiện thương mại hóa. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai trong 3 năm qua đã tiến hành 4 cuộc thanh tra tại 4 cơ 
sở giáo dục về công tác liên kết đào tạo và phát hiện nhiều sai phạm. Sở Giáo dục và Đào 
tạo Thanh Hóa cũng phát hiện một số tổ chức, cá nhân phối hợp với các cơ sở đào tạo 
“chui” khi chưa có phép, đào tạo thạc sỹ không tổ chức tại chính cơ sở đào tạo. Nghệ An xử 

phạt hành chính 15 triệu đồng với Trường Y dược Bắc Ninh và dừng tuyển sinh tại chi 
nhánh Nghệ An, chấm dứt liên kết đào tạo Trung cấp Y Dược với Trường Cao đẳng Dược 
Phú Thọ tại trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ SaRA (năm 2013). 

  

                                                                                         Quang Anh 
                                                       (Báo Gia đình và xã hội số 154 - Ngày 23/12/2016)  
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CÔNG BỐ 10 SỰ KIỆN PHÁP LUẬT NỔI BẬT NĂM 2016 
 

Kết thúc năm 2016, theo thông lệ, báo 
Pháp luật Việt Nam tổ chức bình chọn và 

công bố các sự kiện pháp luật nổi bật của 
năm. Các sự kiện đã được đăng công khai 

trên các ấn phẩm của báo Pháp luật Việt 
Nam để lấy ý kiến bạn đọc trên phạm vi cả 
nước, sau đó Hội đồng bình chọn gồm các 

chuyên gia, nhà khoa học, luật sư, nhà báo 
có uy tín đã làm việc nghiêm túc, tiếp thu ý 

kiến đóng góp, đề xuất của độc giả chọn ra 
10 sự kiện pháp luật nổi bật của năm 2016. 

Sau đây là 10 sự kiện pháp luật nổi 

bật năm 2016, báo Pháp luật Việt Nam bình 
chọn và xin trân trọng giới thiệu cùng bạn 
đọc. 

1. Sau thành công của Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 
nhiều nghị quyết quan trọng đã được 
Trung ương ban hành nhằm tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí... Sự quyết tâm 

của Đảng đã tạo chuyển biến quan trọng 
trong nhận thức cũng như trong hành động 

của toàn bộ hệ thống chính trị, từ đảng 
viên, cán bộ, công chức, viên chức tới mọi 

người dân. 

2. Quốc hội tiếp tục đổi mới hình 
thức và nâng cao hiệu quả công tác chất 
vấn: Khác với những kỳ họp trước, từ kỳ 
họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV không chọn 
một bộ trưởng, trưởng ngành, mà chọn 
nhóm vấn đề để chất vấn. Như vậy, đã có 

sự phối hợp trách nhiệm trong việc giải 

quyết công việc và có liên quan đến việc 
phối hợp trả lời chất vấn của các bộ trưởng 
cũng như các thành viên Chính phủ. 

3. Chính phủ nhiệm kỳ mới hành 
động quyết liệt vì mục tiêu xây dựng một 
Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành 
động, phục vụ người dân và doanh 
nghiệp tạo nên động lực mới cho toàn xã 
hội. Lần đầu tiên, riêng trong năm 2016, đã 
có hơn 100 nghìn doanh nghiệp được thành 
lập mới theo Luật Doanh nghiệp, tăng 16% 
về số lượng và 48% về vốn đăng ký so với 
cùng kỳ 2015, thể hiện sự ủng hộ của người 
dân, doanh nghiệp với các quyết sách mới 
của Chính phủ. 

4. Việt Nam tích cực hội nhập quốc 
tế về kinh tế, pháp luật và tư pháp: 
Tháng 2/2016, Vệt Nam đã cùng 11 nước 

ký kết để xác thực lời văn Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại 
Audand, New Zealand. Sau khi ký chính 
thức, các nước sẽ tiến hành thủ tục phê 

chuẩn hiệp định theo quy định của pháp 

luật mỗi nước. TPP được đánh giá là một 
hiệp định mang tính bước ngoặt của thế kỷ 
21, tạo ra một tiêu chuẩn mới cho thương 

mại toàn cầu. Cùng với việc gia nhập TPP, 

ký kết Hiệp định thương mại với EU, tháng 
11/2016, Việt Nam đã chính thức trở thành 
thành viên của Tổ chức quốc tế về Luật 

Phát triển (IDLO). Cũng trong năm 2016, 
một dấu ấn quan trọng trong hoạt động hợp 

tác quốc tế về pháp luật là Đại sứ Việt Nam 
tại Kuwait Nguyễn Hồng Thao trúng cử 
vào Ủy ban Luật pháp quốc tế, thể hiện sự 

tham gia tích cực của Việt Nam tại các diễn 

đàn pháp lý quốc tế. 

5. Chính phủ chuyển hướng chiến 
lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp 
luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật: 
Năm 2016 một loạt các bộ luật mới có hiệu 
lực thi hành, tháo gỡ nhiều khó khăn cho 
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người dân và doanh nghiệp như: Bộ luật Tố 
tụng Dân sự (Tòa án không được từ chối 
giải quyết vụ việc dân sự vì lý do “chưa có 
điều luật để áp dụng”), Luật Hộ tịch (cấp 
mã số định danh cá nhân), Luật Căn cước 
(cấp thẻ căn cước công dân); Luật Đấu giá 
tài sản khắc phục những tồn tại, bất cập của 
hoạt động đấu giá tài sản; đảm bảo tính 
công khai, minh bạch, khách quan... 

6. Formosa xả thải gây ô nhiễm môi 
trường và bài học về sự phát triển bền 
vững: 

Sự cố môi trường do Nhà máy Thép 
Formosa gây ra đối với các tỉnh miền 
Trung không chỉ gây thiệt hại cho môi 
trường biển, ngành thủy sản nói riêng, nông 
nghiệp nói chung mà còn cả bài học sâu sắc 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Từ sự cố 
này, Chính phủ Việt Nam đã kiên quyết 
phát đi thông điệp không đánh đổi môi 
trường lấy sự phát triển, đồng thời, là tiếng 
chuông cảnh báo đối với các doanh nghiệp 
về sự phát triển bền vững có ý thức bảo vệ 
môi trường. 

7. Luật hóa việc xây dựng và ban 
hành quy định về đạo đức nghề nghiệp 
người làm báo: Năm 2016, Hội Nhà báo 
Việt Nam đã ban hành 10 điều quy định 
đạo đức nghề nghiệp của người làm báo 
Việt Nam, nêu cao trách nhiệm xã hội, đạo 
đức nghề nghiệp và nghĩa vụ công dân, làm 
kim chỉ nam cho mọi hoạt động tác nghiệp 
của người làm báo. Cũng trong năm 2016, 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết liệt 
trong việc xử lý, chấn chỉnh các sai phạm 
trong hoạt động báo chí, nhằm tạo một môi 
trường báo chí trong sạch và lành mạnh. 

8. Kiên quyết chống hình sự hóa các 
quan hệ dân sự, kinh tế: Năm 2016, 2 
công dân ở thành phố Hồ Chí Minh, một 
người bị khởi tố vì chưa có Giấy phép kinh 
doanh sau 5 ngày khai trương quán cà phê 

“Xin Chào” và một bị dọa khởi tố vì “mua 
bán điện thoại cùi bắp” khiến dư luận dậy 
sóng. Ngay sau khi có thông tin dư luận 
phản ánh, Thủ tướng Chính phủ, các cơ 
quan tư pháp Trung ương đã vào cuộc, kiên 
quyết chỉ đạo xử lý nghiêm những cá nhân, 
đơn vị vi phạm, trả lại môi trường kinh 
doanh tự do, lành mạnh cho người dân và 
doanh nghiệp. 

9. Nhiều sai phạm và bài học đặt ra 
trong công tác tổ chức cán bộ: Hàng loạt 
lùm xùm trong quy trình bổ nhiệm, luân 
chuyển, đề bạt cán bộ gây dư luận trái 
chiều được phản ánh trên các diễn đàn 
trong năm 2016 đặt ra câu hỏi lớn đối với 
công tác tổ chức cán bộ. Sự vào cuộc tích 
cực của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và xử 
lý nghiêm khắc các cá nhân vi phạm một 
lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị của 
Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng và làm trong sạch bộ máy. 

10. Nhiều vụ án oan được nghiêm 
túc xem xét lại: Tiếp theo các vụ án oan 
của ông Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn 
Nén, việc tử tù “xuyên thế kỷ” Trần Văn 
Thêm và mới đây là vụ tử tù Hàn Đức Long 
được minh oan một lần nữa khẳng định thái 
độ nghiêm túc khách quan nhìn nhận lại 
những khiếm khuyết trong quá trình tố tụng 
của các cơ quan tư pháp theo tinh thần cải 
cách tư pháp, bảo vệ nhân quyền, xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân, vì dân. Đây cũng là những bài 
học nghiêm khắc cho các cơ quan tố tụng 
trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. 

 

(Báo Xa lộ pháp luật số 7 
Ngày 31/12/2016)
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LỰC ĐẨY MỚI 
 

Một năm 2016 đã trôi qua với nhiều sự kiện và biến cố diễn ra dồn dập. Những 
thách thức an ninh và biến động kinh tế - tài chính toàn cầu chưa kết thúc, mà được 
dự báo sẽ tiếp tục là mối quan tâm chung của nhiều quốc gia trong năm 2017. Nhưng 
những gam mầu sáng trên bức tranh thế giới năm 2016 tạo nên những hy vọng về một 
năm mới ít âu lo hơn. 

Thế giới năm 2016 kết thúc cùng nhiều bộn bề, lo toan. Dịch bệnh Zika lan rộng tại 
nhiều nước, tranh chấp lãnh thổ khiến tiếng súng vẫn vang lên tại một số vùng biên giới, bán 
đảo Triều Tiên chưa bớt căng thẳng với các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, 
cuộc đảo chính quân sự bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ kéo theo đợt thanh trừng phe đối lập lớn 
chưa từng có của chính quyền Ankara, bê bối chính trị tại Hàn Quốc khiến Tổng thống Park 
Geun - hye đối mặt nguy cơ bị phế truất và sự chia rẽ nội bộ của đảng cầm quyền... 

Nếu phải chọn một hình ảnh gây ám ảnh nhất trong năm 2016, đó hẳn là ánh mắt buồn 
bã của đứa trẻ Syria toàn thân phủ vôi vữa lẫn vết thương do chiến tranh. Cuộc nội chiến 
Syria bước sang năm thứ sáu, để lại những hệ lụy vô cùng to lớn: Khoảng 400.000 người 
thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ quê hương tìm nơi trú ẩn mới. Không chỉ Syria, 
khủng bố, chiến tranh, bạo lực và đói nghèo đang biến các nước khu vực Trung Đông - châu 
Phi khác, từ Tunisia, Yemen cho đến Libya... trở thành những “điểm nóng” của thế giới. 

Một thế giới Arab từng rất đỗi yên bình, nay bị xâu xé và phân mảnh bởi nhiều thế lực. 
Sự chia rẽ khiến một số chính quyền ở khu vực này mất đi sự kiểm soát đối với một hoặc 
nhiều phần lãnh thổ, khiến những nơi đó trở thành cứ địa của khủng bố, phiến quân... Vòng 
xoáy bất ổn ở khu vực này cũng là nguồn cơn khiến số người tị nạn vào các nước châu Âu 
tăng đột biến trong những năm trở lại đây. Qua ba năm, cuộc khủng hoảng di cư vẫn là bài 
toán khó khiến giới chức “lục địa già” loay hoay tìm lời giải. 

Không thể phủ nhận giá trị nhân đạo của chủ trương mở cửa đón người di cư giúp 
hàng vạn người tị nạn có nơi trú ngụ, nhưng chính sách của Thủ tướng Đức Angela Merkel 
đến nay đang đối mặt “thách thức kép”, vừa vấp phải sự phản đối ngay từ nội bộ Đảng Liên 
minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà và các đảng đối lập, vừa bị chỉ trích vì tình trạng 
các phần tử khủng bố trà trộn vào dòng người nhập cư gây bất ổn an ninh tại Đức.  

Thách thức về an ninh cũng không chỉ riêng của nước Đức. Châu Âu trong năm qua 
phải hứng chịu hàng loạt vụ tiến công nhằm vào những thành phố lớn như Brussels (Bỉ), 
Nice (Pháp) hay Berlin (Đức). Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng ra nhận trách 
nhiệm sau mỗi vụ tiến công, dù chưa hẳn thủ phạm đã là thành viên IS, nhằm khuếch trương 
thanh thế. Bên cạnh đó, IS còn âm thầm truyền bá tư tưởng thánh chiến trên Internet nhằm 
tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan của một bộ phận thanh, thiếu niên, biến họ trở thành những 
“sói đơn độc” tiến hành khủng bố ngay trong lòng châu Âu. 
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Tuy nhiên, năm 2016 đã có dấu hiệu cho thấy sự suy tàn của nhóm khủng bố nguy 
hiểm hàng đầu thế giới này. Bị đánh bật khỏi cứ địa chiến lược Mosul ở Iraq, IS sẽ còn hứng 
chịu nhiều tổn thất khi các cường quốc Nga, Mỹ với sự hưởng ứng của chính quyền Syria, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Iran... bước đầu đoàn kết chống lại mối đe dọa IS ở Syria. 

2016 còn là năm đánh dấu thế giới tuyên chiến với sự tồn tại của các “thiên đường 
thuế”. Những mảnh đất mầu mỡ dung túng cho hành vi trốn thuế đã bị vạch trần qua vụ rò rỉ 
“Hồ sơ Panama”, vụ việc do hàng loạt cơ quan báo chí, truyền thông trên thế giới hợp tác 
điều tra và công bố. Việc đưa “Hồ sơ Panama” ra ánh sáng cho thấy nhiều nước vẫn chưa 
quyết liệt trong việc giám sát và xử lý các âm mưu trốn thuế. Điều đó khiến khoảng cách 
giàu nghèo hay bất công xã hội ngày càng giãn rộng. 

Năm qua cũng cho thấy nhiều bước chuyển dịch lớn về bối cảnh chính trị ở nhiều 
nước. Kết quả cuộc trưng cầu ý dân ở Anh ngày 23/6 phản ánh nguyện vọng của cử tri muốn 
Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Có thể người dân “xứ sở sương 
mù” không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào một nước Anh sẽ phát triển hùng cường hơn 
trong “mái nhà chung” châu Âu, trong khi các quy định và ràng buộc khắt khe của EU 
dường như đang kìm hãm bước tiến của nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới (theo số liệu năm 
2015). 

Bên kia Đại Tây Dương, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2016 cho 
thấy cử tri đã lựa chọn tỷ phú Donald Trump - người cam kết sẽ hủy bỏ hàng loạt hiệp định 
thương mại tự do của Mỹ với các khu vực trên thế giới, là chủ nhân mới của Nhà Trắng. Dù 
còn không ít hoài nghi về tỷ phú Trump, người vốn không có nhiều kinh nghiệm chính 
trường, song phần lớn cử tri Mỹ vẫn kỳ vọng một nhân vật có phong thái mới mẻ có khả 
năng “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” như ông Trupm từng tuyên bố. 

Sự kiện Brexit hay cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 dù ít nhiều gây sốc, song 
giới chuyên gia cho rằng về dài hạn, sự thay đổi cấu trúc liên kết chính trị và cơ cấu quyền 
lực có thể đem lại những xung lực mới cho phát triển kinh tế không chỉ của Anh và Mỹ. 
Bởi, sự thay đổi đó chắc chắn sẽ buộc các quốc gia bị tác động cũng như bên ngoài tầm ảnh 
hưởng phải tự củng cố sức mạnh nhằm ổn định kinh tế và đối phó các rủi ro. Chính điều này 
vô hình chung thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu theo hướng tích cực hơn. 

Có thể thấy rằng xu hướng bắt tay giữa các quốc gia trong năm qua, thậm chí là những 
bên đối địch, là không thể phủ nhận. Nếu Iran và phương Tây không “làm hòa” thì làm sao 
lệnh cấn vận Tehran được dỡ bỏ? Nếu Cuba và EU không gạt bỏ bất đồng thì thỏa thuận 
bình thường hóa quan hệ, mở ra thời kỳ mới hợp tác cùng có lợi giữa hai bên khó có thể 
thành hiện thực. Nếu Tổng thống Colombia Manuel Santos và thủ lĩnh Lực lượng vũ trang 
cách mạng Colombia (FARC) còn khác biệt thì thỏa thuận lịch sử mang lại hòa bình và một 
cuộc cải cách nông nghiệp, nông thôn, cơ sở hạ tầng toàn diện ở Colombia đã không thể đạt 
được vào năm 2016... 

Những nỗ lực hợp tác trên toàn cầu đã phải trải qua vô vàn thử thách khắc nghiệt song 
đang dần gặt hái được thành quả. Trong bối cảnh những bất ổn của năm cũ vẫn còn kéo dài 
sang năm 2017 và những biến động về chính trị, an ninh và kinh tế - xã hội chưa thể chấm 
dứt, những điểm sáng trên bức tranh thế giới năm qua sẽ là những yếu tố tận lực đẩy giúp 
các nước đối phó các thách thức hiệu quả hơn. 

 

                                                                                                Thanh Tâm 
                                                                        (Báo Thời nay số 727 - Ngày 01/01/2017) 
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Tỷ phú Donald Trump 
trở thành Tổng thống đắc cử 
của Hoa Kỳ 

Ông Donald Trump sinh 
ngày 14/6/1946 tại New York 
trong một gia đình có 5 anh chị 
em. 

Donald Trump, ngay từ 
thuở hàn vi, dù chưa hề giàu 

có nhưng đã từng có biệt danh 

là “vua tiền mặt” do tính cách 
quyết đoán đến mức phi 
thường và gần như rất liều 

lĩnh. Để trở nên nổi tiếng khắp 

nước Mỹ, ông phải nỗ lực gây 
dựng cơ đồ, thương hiệu trên 
cả hai mặt trận doanh nhân lẫn 

nhà sản xuất chương trình 
truyền hình. Tạp chí Forbes 

đánh giá tài sản của ông 
khoảng trên 4,1 tỷ USD. Dù 

vậy, nhiều công ty thẩm định 
cho rằng tài sản vô hình của 

“thương hiệu Trump” có giá trị 
nhiều hơn thế nữa. 

Donald Trump có 

khuynh hướng chính trị “người 

theo chủ nghĩa chiết trung, ứng 
biến và đôi khi không nhất 
quán”. Trump từng tham gia 
các đảng phái khác nhau như: 

Dân chủ, Cộng hòa cải cách. 
Từ năm 2012 đến nay, ông là 
thành viên của Đảng Cộng 
hòa. 

Trump chính thức tuyên 

bố tham gia tranh cử Tổng 
thống Mỹ nhiệm kỳ 2016 vào 

ngày 16/6/2015, với cam kết 

hành động để phục hưng và 
đưa nước Mỹ “trở lại vĩ đại 

như xưa”. 

Ông là nhân vật gây 

nhiều tranh cãi không chỉ bằng 

những câu nói “đụng chạm” 

tới chính giới mà vô số đối 

tượng khác như: Kỳ thị người 

Hồi giáo, khinh miệt di dân, 

xúc phạm phụ nữ. Công việc 

kinh doanh của ông với những 

mối làm ăn bị đổ gãy, nhiều 

lần bị kiện tụng, nhiều lần khai 

phá sản mà qua đó có thể được 

lợi về thuế, từ chối công khai 

hồ sơ thuế cá nhân và hoạt 

động tài chính của quỹ từ thiện 

Donald Trump cũng gây nên 

nhiều phiền phức. 

Theo đánh giá, bầu cử 

Tổng thống Mỹ năm 2016 là 

cuộc bầu cử chia rẽ chính 

trường quốc tế nhất từ trước 

tới nay với xu thế ủng hộ áp 

đảo dành cho bà Hillary 

Clinton. Tuy vậy, kết quả cuối 

cùng của cuộc bầu cử Tổng 

thống Mỹ năm 2016 với việc 

ông Trump thắng bà Hillary 

được ví như một cơn địa chấn 

“càn quét” cả nước Mỹ lẫn thế 

giới. 

Đảo chính không 

thành công ở Thổ Nhĩ Kỳ 

Vào ngày 15 -  

16/7/2016, một nhóm trong 

quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến 

hành đảo chính nhằm lật đổ 

Chính phủ đương nhiệm của 

Tổng thống Erdogan. Ít nhất 

264 người đã bị giết chết và 

hơn 1.390 người bị thương. 

Sau khi Tổng thống Erdogan 

quay về Istanbul, chính quyền 

đã nhanh chóng đập tan cuộc 

đảo chính. Theo Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp Bekir Bozdag, cho 

đến nay có khoảng 6.000 

người đã bị bắt giữ và 2.745 

thẩm phán bị sa thải. 

Tuy cuộc đảo chính chỉ 

tồn tại trong 3 giờ nhưng hậu 

quả của nó đã làm thay đổi bàn 

cờ địa - chính trị ở khu vực và 

thế giới. 

Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí địa 

lý cực kỳ lý tưởng. Các thế lực 

đối đầu đã dựa vào điều đó để 

khống chế nước Nga bất luận 

là trong quá khứ, hiện tại hay 

tương lai. Ngược lại, Ankara 

cũng ý thức được vai trò của 

mình nên tích cực tham gia 

Chiến lược Đại Trung Đông 

của Hoa Kỳ. Chiến lược này 

xuất phát từ ý đồ Washington 

muốn vẽ lại bản đồ địa - chính 

trị trong một khu vực rộng lớn 

kéo dài từ châu Phi qua Trung 

Đông đến Trung Á và Nam 

Á. Ankara “tương kế, tựu 

kế” để thực hiện tham vọng 

khôi phục Đế chế Ottoman 

nhằm bành trướng lãnh thổ 

từ các vùng Tiểu Á, Trung 

Đông, một phần Bắc Phi, 
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châu Âu, kéo dài đến khu 

vực Caucasus. 

 Anh trưng cầu dân ý 

về “Brexit” 

Brexit là kết hợp của 
hai từ tiếng Anh “Britain” 
(Vương quốc Anh) và 
“Exit” (thoát ra), với hàm ý 

diễn tả sự kiện Anh bỏ 
phiếu để rời khỏi EU. 

Cộng đồng Kinh tế 

châu Âu (EEC) được thành 
lập năm 1957 nhưng mãi tới 

năm 1963 và một lần nữa 
vào năm 1967 Anh mới nộp 
đơn xin gia nhập EEC. Cả 

hai lần đều “xôi hỏng bỏng 

không” vì Tổng thống Pháp 
Charles de Gaulle phản đối 
với lý do một số khía cạnh 

kinh tế của Anh không 
tương hợp với châu Âu. 

Anh trở thành thành viên 
EEC từ đầu năm 1973 chỉ 
sau khi Tướng De Gaulle 

“về vườn”. 

Năm 1975, Anh đã 

từng trưng cầu dân ý khả 

năng rời EEC dưới sự phát 
động của lãnh đạo đảng đối 
lập Lao động Harold 

Wilson. Bởi vì, người Anh 

cảm thấy bản sắc dân tộc và 
lợi ích thiết thân của mình 
không còn “như xưa”. Tuy 

vậy, kết quả là Anh vẫn ở 
lại EEC. 

Ngày 1/11/1993, EEC 

trở thành EU. Từ một liên 

minh kinh tế trở thành một 

liên minh kinh tế - chính trị 

- quân sự khiến người Anh 

có cảm tưởng họ đang bị 

EU hóa dẫn tới việc London 

không còn tự giải quyết 

được các vấn đề của mình 

nếu thiếu 28 thành viên còn 

lại của Liên minh. 

Cuộc trưng cầu dân ý 

diễn ra hôm 23/6 với kết 

quả 52% người Anh ủng hộ 

phương án “Brexit” đã như 

“một đòn trời giáng” vào 

quyết tâm chính trị rất chủ 

quan của Thủ tướng 

Cameron lẫn lãnh đạo EU. 

Việc Anh không là 

thành viên EU có thể sẽ 

châm ngòi cho nhiều nước 

khác làm theo và gây ra 

hiệu ứng Domino. Dường 

như Brexit của cử tri Anh 

đã truyền cảm hứng cho cử 

tri Mỹ để ông Donald 

Trump đắc cử Tổng thống 

Mỹ. Điều này đang tạo nên 

một số thuận lợi cho phe 

cánh hữu và chủ nghĩa dân 

túy trỗi dậy ở châu Âu. Và 

xu hướng này nếu không 

được kiểm soát sẽ khiến 

châu Âu dần tan rã, đẩy 

châu lục này và cả thế giới 

vào bất ổn không chỉ về 

kinh tế, chính trị mà cả an 

ninh... 

Công nghệ AlphaGo 
tạo ra một bước ngoặt lịch 

sử loài người 

Chiến thắng của 
AlphaGo mang tầm vóc lịch 

sử mới trong sự tiến bộ của 

công nghệ trí tuệ nhân tạo 
kể từ sau sự kiện máy tính 
Deep Blue của hãng IBM 

đánh bại nhà vô địch cờ vua 

thế giới Garry Kasparov vào 
năm 1997. 

Chương trình AlphaGo 
của Google, khởi đầu là công 
cụ thông minh nhân tạo được 
phát triển cho việc chơi cờ 

vây. Từ trước tới nay, chưa 
bộ não nhân tạo nào có thể 
đánh bại được tuyển thủ 
Hàn Quốc với 14 năm liên 

tiếp là nhà vô địch. Nhưng 

cuối cùng AlphaGo của 
Google Deep Mind đã làm 
được việc đó. Điều này 

đồng nghĩa với việc tạo ra 

một sự tiến bộ vượt bậc 
trong nấc thang tiến hóa của 
loài người. 

AlphaGo là phần mềm 

máy tính được công ty con 
Deep Mind của Google phát 
triển tại London, Anh vào 
cuối năm 2015. AlphaGo 

được thiết kế bằng cách mô 

phỏng hoạt động não người 
với hệ thống tế bào thần 
kinh tinh xảo. Trí tuệ nhân 

tạo này có thể phân tích 

từng bài học để tìm ra 
những sai lầm rồi đề ra 
phương án tốt hơn cho mỗi 
lần chơi cờ tiếp theo. Chiến 

thắng của AlphaGo không 
chỉ thể hiện sức mạnh của 
máy móc mà còn chứng 
minh tính ưu việt của thuật 
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toán xử lý mới, mở đường 

cho những bước phát triển 
cao cấp đầu tiên của hệ 
thống trí tuệ nhân tạo. 

Hiện tại, AlphaGo được 
sinh ra chỉ để chơi cờ vây. 

Trong tương lai, Google 

Deep Mind hướng tới việc áp 
dụng trí tuệ nhân tạo để phục 
vụ cuộc sống hàng ngày và 
chúng là công cụ hữu hiệu tạo 

ra hầu hết của cải trên thế 
giới. 

Zika Virus lây lan 

trên khắp thế giới  

Virus Zika (ZIKV) lây 
truyền chủ yếu qua vết cắn 

của muỗi Aedes bị nhiễm. 
Tên của virus lấy tên từ khu 
rừng Zika, gần hồ Victoria 
ở Uganda, nơi đầu tiên phân 

lập vào năm 1947. Đến năm 

2015, virus mới xuất hiện 
tại Trung Mỹ, vùng 
Caribbean và Nam Mỹ. Tại 

những nơi này sốt Zika đã 

đạt đến cấp đại dịch. Trong 
đó, Brazil đang bị ảnh 
hưởng nặng nhất với hơn 
1.500.000 trường hợp 

(chiếm 0,72% dân số). Đến 

nay, bệnh do Zika gây nên 
chưa có thuốc điều trị đặc 
hiệu và chưa có văc xin 

phòng bệnh. 

Sốt Zika gây ra hậu 
quả và có thể dẫn đến tật 
đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh với 

các biến chứng não nghiêm 

trọng khác. Còn người lớn 
bị nhiễm Zika sẽ dẫn đến 

hội chứng Guillain Barre - 

tổn thương thần kinh và có 
thể gây liệt. 

Vào ngày 1/2/2016, 
Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) ban bố tình trạng 

khẩn cấp sau khi virus Zika 

đã lây sang hơn 70 quốc gia 
và vùng lãnh thổ khiến 
nguy cơ xảy ra dịch là rất 
lớn. WHO ước tính khoảng 

4 triệu người có thể bị 
nhiễm virus Zika trong năm 
nay. 

Bắc Triều Tiên tuyên 
bố thử bom H thành công 

Bắc Triều Tiên vào 

ngày 6/1/2016 đã loan báo 
nước này thử nghiệm thành 
công bom khinh khí, hay 
còn gọi là bom H. Động 

thái này khiến thế giới sửng 

sốt và buộc các cường quốc 
thế giới cực lực lên án. 
Trước đó, Bắc Triều Tiên 

đã ba lần thử nghiệm hạt 

nhân vào các năm 2006, 
2009 và 2013. Nhưng tiến 
tới thử thành công bom H, 
còn gọi là bom nhiệt hạch, 

mạnh hơn hàng nghìn lần so 

với bom nguyên tử là điều 
không ai ngờ. Thử thành 
công bom H, có nghĩa là 

Bắc Triều Tiên đã đủ trình 

độ tạo ra các vụ nổ hạt nhân 
lớn với một khối lượng 
nguyên liệu hạt nhân nhỏ để 

tạo ra vũ khí hủy diệt ghê 
gớm có thể bay xa tới các 

lãnh thổ bên kia đại dương. 

Hiện có 9 nước tuyên 

bố đang sở hữu vũ khí hạt 
nhân, bao gồm Mỹ, Anh, 
Pháp, Nga, Trung Quốc, Ấn 

Độ, Pakistan và Bắc Triều 

Tiên (có thể thêm Israel). 
Tuy nhiên, chỉ có Mỹ, Anh, 
Pháp, Nga, Trung Quốc đã 

làm chủ được công nghệ 
bom H. Với vụ thử nghiệm 

này, Triều Tiên đã chính 
thức bước vào nhóm 6 
cường quốc hạt nhân hàng 

đầu thế giới. 

Iran và các quốc gia 

Arab cắt quan hệ ngoại 

giao 

Quan hệ giữa Saudi 
Arabia và Iran trở nên căng 

thẳng sau khi Saudi Arabia 

xử tử một giáo sỹ dòng Shia 
Sheikh Nimr al-Nimr. Hàng 
nghìn người quá khích bao 

vây, đập phá, ném bom 

xăng vào Đại sứ quán Saudi 
Arabia ở Tehran để phản 
đối vụ hành quyết này. 
Ngày 3/1, Riyadh tuyên bố 

cắt đứt quan hệ ngoại giao 

với Tehran và trục xuất các 
nhà ngoại giao của Iran về 
nước. Sau vụ việc, một số 

quốc gia thuộc Liên minh 

Arab hạ cấp quan hệ với 
Iran và triệu các đại sứ ở 
Tehran hồi quốc. 

Có thể thấy rõ ràng 
rằng sự đổ vỡ trong quan hệ 

giữa Saudi Arabia và Iran sẽ 
làm triển vọng hòa bình ở 

Syria trở nên xa vời, và nếu 
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những mâu thuẫn giữa hai 

quốc gia này không được 
giải quyết thì rất có thể sẽ 
thổi bùng lên ngọn lửa vốn 

đang âm ỉ tại Trung Đông, 

đẩy khu vực này tiếp tục 
chìm sâu vào vòng xoáy của 
bạo lực và bất ổn. 

Quốc vương Thái Lan 
Bhumibol Aduladej qua đời 

Quốc vương Bhumibol 
Aduladej sinh ngày 5/12/1927 

và mất ngày 13/10/2016. Ông 
còn được gọi là Vua Rama IX 

trị vì Thái Lan từ ngày 
9/6/1946 cho đến khi mất. 

Ông lên ngôi sau khi anh trai 
mình (vua Rama VIII) chết 
do bị ám sát. 

Vua Rama IX được 
xem là một trong số những 

vị quân vương trị vì lâu nhất 

thế giới với 70 năm trên 
ngai vàng và cũng là vị vua 
trị vì lâu nhất trong lịch sử 

Thái Lan. Trong suốt triều 

đại của ông, Thái Lan đã 
trải qua 30 đời Thủ tướng. 

Theo Hiến pháp Thái 

Lan ban hành sau cuộc đảo 
chính ngày 24/6/1932, quốc 

gia này thực thi chế độ 
Quân chủ lập hiến. Theo đó, 
Quốc vương là người đứng 

đầu đất nước, là biểu tượng 

của quốc gia nhưng không 
can thiệp vào chính trị. 

Tạp chí Forbes ước 
tính, tài sản và các khoản 
đầu tư tài sản của Quốc 

vương Bhumibol có trị giá 

30 tỷ USD và ông là người 

đứng đầu danh sách Hoàng 
gia giàu nhất thế giới. Ông 
Bhumibol sử dụng tài sản to 

lớn của mình để cung cấp 

tài chính cho nhiều đề án 
phát triển, đặc biệt là ở 
nông thôn. 

Người dân Thái sùng 
bái nhà vua gần như một 
thần linh. Người thừa kế 

của ông Vajiralongkorn, 
không được lòng dân như 
cha mình, dẫn đến lo ngại 
rằng chế độ Quân chủ lập 

hiến Thái Lan sẽ bị mất uy 

tín khiến chính trường của 
quốc gia này có khả năng bị 
ảnh hưởng theo. 

Thế vận hội mùa hè 
Rio de Janeiro 

6 giờ sáng ngày 6/8 

(tức 20 giờ ở Brazil), lễ khai 
mạc Thế vận hội mùa hè 
Rio de Janeiro năm 2016 đã 

tưng bừng diễn ra trên sân 

vận động Maracana. Có trên 
10.500 vận động viên tham 
gia tranh tài đến từ 206 
quốc gia, trong đó có 

Kosovo và Nam Sudan lần 

đầu xuất hiện và tham gia 
cùng tranh 306 bộ huy 
chương trong 28 môn thi 

đấu. Thế vận hội năm 2016 

đã xác lập lên với 19 kỷ lục 
thế giới và 60 kỷ lục 
Olympic. 

Đây cũng là Thế vận 

hội mùa hè đầu tiên được tổ 
chức hoàn toàn trong thời 

gian mùa đông của quốc gia 

chủ nhà, cũng là lần đầu 
tiên tổ chức tại một nước 
Mỹ Latinh kể từ năm 1968, 

và lần đầu tiên kể từ năm 

2000 được tổ chức tại Nam 
bán cầu. 

Thế vận hội được tổ 
chức thành công đã phản 
ánh những nỗ lực vượt bậc 
của nước chủ nhà trong 

hoàn cảnh Brazil rơi vào 
cuộc khủng hoảng chính trị 
vì lý do tham nhũng và sự 
bất ổn trong Chính phủ liên 

bang dẫn tới việc Tổng 

thống Brasil Dilma 
Rousseff đã bị đình chỉ 
chức vụ để đối mặt với một 

phiên luận tội. 

Sự ra đi của Tổng 

thống Hàn Quốc Park 
Geun-hye 

Bà Park Geun-hye 
tuyên thệ nhậm chức sáng 

ngày 25/2/2013, chính thức 

đi vào lịch sử Hàn Quốc. Ở 
tuổi 61, bà Park không chỉ 
là nữ Tổng thống Hàn Quốc 
đầu tiên mà còn là người 

con đầu tiên của một cựu 

Tổng thống đắc cử vị trí 
đứng đầu đất nước. 34 năm 
sau khi rời khỏi Nhà Xanh 

(Phủ Tổng thống Cheong 

Wa Dae) trong nước mắt 
đắng cay vì vụ ám sát người 
cha là cựu Tổng thống Park 

Chung-hee, bà Park đã lội 
ngược dòng trở về trong 

vinh quang. 
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Thế nhưng, sự nghiệp 

huy hoàng của bà Park đã 
tan thành mây khói sau khi 
Quốc hội Hàn Quốc biểu 

quyết với thủ tục luận tội. 

Với kết quả này, bà Park sẽ 
ngay lập tức bị đình chỉ tạm 
thời chức vụ Tổng thống. 

Trong lịch sử chính trường 
Hàn Quốc, đây là lần thứ 

hai một tổng thống đương 
nhiệm bị Quốc hội tiến 
hành thủ tục luận tội. 

Theo tờ Japan Times 
“việc bà Park từ chức có thể 

thay đổi những tính toán 

của Nhật Bản trong các mối 
quan hệ song phương cũng 

như bức tranh an ninh khu 

vực” vì bà Park không tham 
dự cuộc họp thượng đỉnh 3 
bên Trung - Nhật - Hàn đã 

rất mất công lên kế hoạch tổ 

chức ở Tokyo vào tháng 
12/2016. Ngoài ra, nhiều 
khả năng Hàn Quốc sẽ trì 

hoãn và thậm chí hủy bỏ 
việc triển khai hệ thống 

phòng thủ khu vực tầm cao 
giai đoạn cuối (THAAD) 
của Mỹ. Và cuối cùng, do 

Chính phủ Hàn Quốc đang 

chìm trong vụ bê bối chính 
trị sẽ dẫn tới khả năng 
Seoul thất bại trong vai trò 

dẫn dắt các sáng kiến hợp 

tác 3 bên giữa Hàn Quốc - 

Nhật Bản - Mỹ trong việc 
đối phó với mối đe dọa hạt 
nhân ngày một tăng lên từ 

Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Triều Tiên. Như vậy, 
khoảng trống lãnh đạo ở 
Hàn Quốc dẫn tới khả năng 

làm hao mòn những tham 
vọng quốc tế mà Seoul lao 

tâm khổ tứ phấn đấu trong 
hàng thập kỷ qua. 

 

Nguyễn Minh 
(Báo Bảo vệ pháp luật  
số Xuân Đinh Dậu năm 

2017 - Ngày 03/01/2017)

 

 
 

10 SỰ KIỆN QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ NỔI BẬT TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2016 
 

Năm 2016, bức tranh toàn cảnh thế giới nói chung, lĩnh vực quốc phòng, quân sự 
nói riêng tiếp tục nổi rõ hai gam màu “tối - sáng” đan xen. Trong đó, nhiều sự kiện có 
nguồn gốc từ năm trước, nay có diễn biến đột phá, phức tạp, tác động mạnh mẽ đến an 

ninh toàn cầu. Tạp chí Quốc phòng toàn dân lựa chọn, giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự 
kiện quốc phòng, quân sự nổi bật. 

1. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) suy yếu, nhưng hoạt động khủng bố gia tăng, 

diễn biến phức tạp 

Sự ra đời với những hành động man rợ thời Trung cổ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng 

(IS) đã làm rúng động toàn thế giới. Kẻ “gieo gió ắt gặt bão”, năm 2016, với nỗ lực chung 

của các quốc gia, IS hứng chịu tổn thất nặng nề ở Trung Đông, Bắc Phi, đặc biệt là ở I-rắc, 

Li-bi, Xy-ri, khiến tổ chức cực đoan này đứng trước nguy cơ tan rã. 

Tuy vậy, hoạt động khủng bố lại có chiều hướng gia tăng. Cùng với IS, các nhóm 

khủng bố khác, như: An Kê-đa, Ta-li-ban, Gia-ma-ây-tun, An Sa-báp,… đẩy mạnh hoạt 

động ở khắp các châu lục và lần đầu tiên xảy ra ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, đặt 

Đông Nam Á trước thách thức an ninh mới. 

Với phương thức tiến công đa dạng, liều lĩnh, thậm chí dùng cả trẻ em làm “bom 

sống” tự sát, hoạt động khủng bố tiếp tục là mối đe dọa an ninh toàn cầu. Đó cũng là lý do 

sự kiện này được đặt ở vị trí số 1. 
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2. Các nước tăng cường phối hợp diễn tập quân sự 

Tháng 9/2016, với sự tham gia của 1.800 binh sỹ, 01 tàu sân bay, 12 tàu đổ bộ và khu 

trục cùng 180 máy bay các loại, Mỹ đã tổ chức cuộc diễn tập thực binh quy mô lớn mang 

tên “Valiant Shield - 2016” ở Tây Thái Bình Dương. 

Cùng thời điểm đó, lần đầu tiên, Trung Quốc và Nga tiến hành cuộc diễn tập liên hợp 

“Hợp tác trên biển - 2016” tại biển Đông (trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền diễn biến 

phức tạp). 

Trước đó, tháng 6/2016, tại Ba Lan, với hơn 30.000 binh sỹ cùng nhiều phương tiện 

chiến tranh hiện đại, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tổ chức cuộc tập 

trận lớn nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. 

Đó chỉ là những cuộc diễn tập nổi bật, còn rất nhiều các cuộc diễn tập khác. Hiện 

tượng bất thường này nói lên điều gì? Câu trả lời còn bỏ ngỏ, nhưng đây chắc chắn là sự 

kiện gây quan ngại đối với nhiều nước trong khu vực và thế giới, có thể dẫn đến nguy cơ 

của cuộc chạy đua vũ trang mới. 

3. Cuộc chiến ở Xy-ri tiếp tục diễn biến phức tạp 

Năm 2016, với sự tham chiến, hỗ trợ đắc lực của Nga, quân đội Xy-ri mở nhiều cuộc 

tấn công, thu hẹp địa bàn chiếm đóng của IS và lực lượng đối lập. Cùng với đó, lực lượng 

vũ trang người Cuốc (được Mỹ hậu thuẫn) liên tục công kích, giải phóng nhiều làng mạc từ 

tay IS. 

Không đứng ngoài cuộc, tháng 9/2016, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc tiến công “lá 

chắn Euphrates”, tiến sâu vào lãnh thổ Xy-ri, khiến cuộc chiến nơi đây càng thêm phức tạp. 

Gần đây, trong khi Chính phủ Xy-ri tập trung lực lượng và giành thắng lợi lớn tại 

thành phố chiến lược A-lép-pô, thành phố cổ Pan-mi-ra lại một lần nữa rơi vào tay IS sau 9 

tháng quân đội giành quyền kiểm soát. Điều đó cho thấy, tình hình cuộc chiến ở Xy-ri còn 

diễn biến phức tạp và chưa thể kết thúc trong một sớm, một chiều. 

4. Quan hệ Nga - phương Tây leo thang căng thẳng 

Cuộc đối đầu giữa Nga với các nước phương Tây tiếp tục leo thang do bất đồng gia 

tăng giữa hai bên liên quan đến cuộc khủng hoảng ở U-crai-na, nội chiến ở Xy-ri và trong 

nhiều vấn đề quốc tế. Với luận thuyết “mối đe dọa” từ Nga, năm 2016, Mỹ và NATO quyết 

định triển khai 4 tiểu đoàn phản ứng nhanh tại 4 nước vùng Ban-tích (sát biên giới Nga); 

kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ru-ma-ni; thậm chí, Na Uy còn cho phép lực lượng 

hải quân lục chiến Mỹ đồn trú, sẵn sàng tham gia tác chiến. 

Đáp trả, Nga đã thành lập 3 sư đoàn tác chiến mới, kích hoạt trạm ra-đa cảnh báo sớm 

ở Crưm, triển khai tên lửa Ít-xkan-đơ tại Ka-li-nin-grát; đồng thời, tạm ngừng Thỏa thuận 

Nga - Mỹ về tiêu hủy chất plutoni. Động thái trên khiến dư luận thế giới lo ngại về một 

“cuộc chiến tranh lạnh” mới, kéo theo đó là những hệ lụy khôn lường. 

5. Liên minh châu Âu công bố chiến lược toàn cầu mới 

Ngày 28/6/2016, đại diện cấp cao về an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu 

(EU), bà Mô-ghê-ri-ni đã công bố chiến lược toàn cầu mới của EU. 
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Theo đó, EU đặt ra yêu cầu hợp tác quốc phòng phải trở thành chuẩn mực, trên cơ sở 

tăng cường vai trò an ninh - phòng thủ nội khối; đẩy mạnh hợp tác an ninh giữa EU với 

NATO; nâng cao năng lực triển khai các hoạt động quân sự độc lập của Liên minh; đồng 

thời, gia tăng sự hiện diện và đóng góp thực chất hơn vào vấn đề an ninh châu Á. 

Như vậy, cùng với quyết định tăng ngân sách quốc phòng nội khối, chiến lược toàn 

cầu mới của EU được dự báo sẽ có tác động mạnh mẽ tới cục diện an ninh quốc tế. 

6. Phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện của Phi-líp-pin 

đối với Trung Quốc ở biển Đông 

Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài (PCA - thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp 

quốc về Luật Biển 1982) đã ra phán quyết 5 điểm về vụ kiện của Phi-líp-pin đối với Trung 

Quốc ở biển Đông. 

Trong khi Trung Quốc tuyên bố không thừa nhận và cho rằng phán quyết của PCA là 
“không có giá trị” thì ngược lại, cộng đồng quốc tế đã hoan nghênh và coi đó là đóng góp 
quan trọng vào nỗ lực giải quyết các tranh chấp ở biển Đông thông qua luật pháp quốc tế, 
nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 

7. Vấn đề hạt nhân Triều Tiên và sự gia tăng các biện pháp trừng phạt của Liên 
hợp quốc 

Tháng 01 và tháng 9/2016, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành hai vụ 
thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay. Phản ứng trước động thái của Bình Nhưỡng, ngày 
02/3/2016, Liên hợp quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt, chủ yếu nhằm vào xuất khẩu và kiểm 
tra toàn bộ hàng hóa đến và đi của Triều Tiên. 

Đặc biệt, ngày 30/11/2016, Liên hợp quốc tiếp tục ban hành Nghị quyết 2321 (trừng 
phạt vụ thử hạt nhân lần thứ 5); trong đó, tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu than đá - nguồn 
thu ngoại tệ lớn nhất của Bình Nhưỡng - cùng 11 quan chức và 10 tổ chức liên quan. Tuy 
nhiên, hiệu lực của các lệnh trừng phạt này đến mức độ nào vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. 

8. Nhật Bản thực thi Luật An ninh mới và hiệu ứng khu vực 
Sau nhiều năm tranh cãi, cân nhắc, ngày 29/3/2016, Luật An ninh mới của Nhật Bản 

cũng đã chính thức có hiệu lực. Theo đó, lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 
lực lượng Phòng vệ (SDF) của xứ Phù Tang sẽ được phép tham chiến ở nước ngoài ngay cả 
khi Nhật Bản không bị tấn công. 

Đây là sự thay đổi chính sách quốc phòng mang tính bước ngoặt của Nhật Bản. Tuy 
nhiên, động thái này không hẳn đã: “Xuôi chèo mát mái”, bởi vấp phải sự phản đối của các 
chính giới trong nước. 

Đồng thời, làm dấy lên mối quan ngại của các nước trong khu vực về những tác động 
của nó đối với cấu trúc an ninh, không chỉ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mà còn ở 
cả bình diện thế giới. 

9. An ninh mạng tiếp tục là mối quan ngại toàn cầu 

Năm 2016, thế giới chứng kiến sự “nóng lên” những nguy cơ và mức độ nguy hiểm 
của các vụ tấn công mạng ở nhiều nước. Theo cơ quan tình báo Nga, ngày 02/8/2016, toàn 
bộ mạng máy tính của 20 tổ chức, trong đó có các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp quốc 
phòng của nước này đã bị nhiễm mã độc, không thể hoạt động. 
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Tiếp đó, cuối tháng 11/2016, trang web tuyển dụng forces.ca của Bộ Quốc phòng Ca-

na-đa đã bị tin tặc tấn công, buộc phải ngưng trệ trong thời gian dài. Trước đó, vào tháng 

9/2016, mạng lưới thông tin liên lạc chung của Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Các lực lượng 

Phòng vệ (SDF) đã bị các hắc-cơ xâm nhập một cách tinh vi, khiến nhiều thông tin bị rò rỉ. 

Các chuyên gia cảnh báo rằng, những vụ việc trên chưa có dấu hiệu dừng lại, trong khi 

khả năng ngăn chặn triệt để là không thể. Điều này đang gây quan ngại sâu sắc trên toàn 

cầu. 

10. Xung đột quân sự ở Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc 

Ngày 02/4/2016, xung đột quân sự đã bùng phát giữa hai nước Ác-mê-ni-a và A-déc-

bai-gian tại khu vực tranh chấp Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. Hai bên đã tiến công và không kích 

bằng pháo hạng nặng, xe bọc thép và máy bay vào các vị trí của nhau ở hai bên đường giới 

tuyến. 

Mặc dù sau đó, một thỏa thuận ngừng bắn được thực thi, nhưng xung đột đã gây thiệt 

hại nặng nề cho cả hai phía. Dư luận quốc tế cho rằng, hành động “ăn miếng trả miếng” 

bằng vũ lực không phải là giải pháp cơ bản, lâu dài cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở 

khu vực này. 

Hai bên cần xây dựng các giải pháp chính trị, tiếp cận hòa bình, mới hy vọng đem lại 

sự bình yên cho vùng đất vốn đã căng thẳng và khổ đau suốt 20 năm qua. 
 

(soha.vn - Ngày 05/1/2017) 
 

 

  
 
 
 

 

ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO VÀ HÀNH ĐỘNG, XÂY DỰNG SƠN LA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
 

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội Khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 

2021, đồng thời chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành mục 

tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 3/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh. 

Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và các ban, ngành Trung 

ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, 

khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự tác động trước những 

khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, cũng như những diễn biến bất thường của thời 

tiết, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu giành được những 

SƠN LA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2017 
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kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung, chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu 

quả 7 chương trình trọng tâm và đạt những kết quả quan trọng. Kinh tế có chuyển biến tích 

cực, tốc độ tăng trưởng đạt khá; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; đã tập trung 

tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh kịp thời; cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển 

dịch theo hướng tích cực; các chỉ số: Năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính 

công, cải cách hành chính đang tăng; thu chi ngân sách cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo tăng cường các giải 

pháp ổn định và phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế gắn 

với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế. Tập trung huy động các nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực đầu tư phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát tình hình giải ngân các nguồn 

vốn thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo phát triển sản 

xuất nông nghiệp; xây dựng các mô hình điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao để đánh giá nhận diện, gắn với nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn 

mới; vận động thành lập các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới và thu hút các doanh nghiệp 

đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc và ban 

hành chính sách hỗ trợ nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả trên đất dốc, mở diện 

ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Lĩnh vực văn 

hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải 

thiện; tập trung khắc phục ổn định sản xuất cho nhân dân vùng thiên tai; làm tốt các chính 

sách đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bệnh, 

tăng cường công tác y tế. Chú trọng đến hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, 

tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh phòng chống, tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời 

đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân... Quốc phòng, an ninh được củng cố, thực hiện 

tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh. Công tác đối ngoại 

và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả, nhất là với 8 tỉnh Bắc Lào. Công tác giáo dục chính 

trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng 

bộ tiếp tục được tăng cường; phương thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 

Đảng; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường và hoạt động hiệu quả, ngày càng đáp 

ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ; công tác phát triển Đảng được quan tâm đẩy mạnh với gần 

3.600 đảng viên được kết nạp trong năm, nhất là ở các bản chưa có đảng viên và chi bộ 

đảng; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường... Những kết quả quan trọng đã đạt được 

trong năm 2016 tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong 

những năm tới. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế: Tăng trưởng kinh tế 

đạt khá, song so với kế hoạch chưa đạt chỉ tiêu; tiến độ triển khai phân bổ nguồn vốn 

chương trình mục tiêu, hỗ trợ có mục tiêu còn chậm; công tác quản lý điều hành tại một số 

ngành, đơn vị còn hạn chế. Vai trò, trách nhiệm của một số сấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 
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tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nơi, có việc còn hạn chế; đời sống của 

một bộ phận nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp còn gặp khó khăn. 

Năm 2017, trên cơ sở đánh giá khách quan những kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ 
những hạn chế cần khắc phục, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn 
thành các mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của 
cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

Mặt trận Тổ quốc và các tổ chức đoàn thể; tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong thực 

hiện các chủ trương của Chính phủ về các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 
mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống 
của nhân dân. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng, xã hội. Ứng phó 

với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo 
vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với 
giảm nghèo bền vững. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo sự 
chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng рhí; tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; xây dựng khu 
vực phòng thủ vững chắc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, an ninh quốc gia và trật tự, an 
toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, củng сố quan hệ hữu nghị và hợp tác 
toàn diện với 8 tỉnh Bắc Lào. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy các cấp cần tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của tổ chức Đảng, bản lĩnh chính trị, đạo đức và năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; 
tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa ХII về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời triển khai một cách hiệu quả việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Нồ Chí Minh theo yêu cầu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng 

cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân 
chuyển cán bộ; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, trọng tâm là phát triển Đảng ở cơ sở 
chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, chi bộ thiếu bền vững; chú trọng xây dựng chỉ bộ, các tổ 
chức trong hệ thống chính trị ở các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, biên giới; phát triển 

mô hình tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp tư nhân, nông thôn và vùng có đồng bào 

theo tôn giáo; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai thực hiện và hoàn 
thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, chú trọng công tác phòng ngừa sai phạm 
trong tổ chức Đảng và đảng viên gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, 

tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 
Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị của Đảng bộ. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị, chính 
quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp. Tăng cường công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền 

các cấp, công tác vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 

phương. Thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách tư 
pháp, đảm bảo minh bạch, công khai cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển; mở rộng và 
phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành 
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chính, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường giám sát, đôn đốc 

việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; kịp thời phát 
hiện, điều chỉnh những bất hợp lý trong quyết định các chủ trương, trong chỉ đạo, điều hành 
và tổ chức thực hiện của cơ quan trong bộ máy hành chính Nhà nước các cấp. 

Trong lĩnh vực kinh tế: Phấn đấu đạt tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 10%; cơ 
cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 52%, nông nghiệp chiếm 27,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 

20,5%; GRDP bình quân đạt 27,7 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách trên địa bàn 4.050 tỷ 

đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt khoảng 13.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 
khoảng 3%; phấn đấu hết năm 2017 có 15 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Tiếp tục 
triển khai có hiệu quả chủ trương của Chính phủ về thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu 
lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả và sức cạnh tranh. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm; quy hoạch đô thị 
làm căn cứ xây dựng các chương trình và kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm. Tập trung 
thực hiện cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thu hút mạnh mẽ các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu 

quả, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bảo đảm an toàn thực 
phẩm. Thúc đẩy phát triển công nghiệp; chú trọng các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; tập 
trung phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế và tiếp tục đổi mới, tạo điểm nhấn trong phát 

triển du lịch. Tăng cường chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư đối với một số tập đoàn 

kinh tế vào đầu tư tại tỉnh; trọng tâm là đề xuất về định hướng thu hút đầu tư, cơ chế đầu tư; 
lựa chọn những “điểm nhấn”, “điểm trọng tâm” thu hút nhà đầu tư. Khai thác tiềm năng 
lòng hồ Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình và các hồ thủy điện khác trên địa bàn tỉnh 

để phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản; du lịch lòng hồ; giao thông vận tải đường sông, 
lòng hồ. Huy động, thu hút các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật du lịch 

vào các khu du lịch trọng điểm như: Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu, vùng lòng hồ Thủy 
điện Sơn La, các điểm du lịch cộng đồng... Khuyến khích thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, 
đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, ở các khu vực nông thôn; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn từ 

các tổ chức tín dụng, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác. Tập trung nguồn vốn cho 

đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là địa bàn sản xuất, hệ thống thủy lợi, đường giao 
thông, nước sinh hoạt, điện, trung tâm giống, dịch vụ thương mại, trường học, trạm xá, nhà 
văn hóa... Phấn đấu tăng thu ngân sách để cải cách tiền lương, tăng chi cho đầu tư phát triển, 

tập trung nguồn lực hỗ trợ để xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt 
động của hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu cho vay 

vốn phát triển sản xuất của các thành phần kinh tế. Đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức hoạt 
động khoa học và công nghệ, đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ 

lực của tỉnh. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ổn định đời sống nhân dân vùng tái 
định cư các công trình thủy điện; trình triển khai thực hiện (giai đoạn 2) Dự án ổn định dân 

cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La; xây dựng để trình, triển 
khai Đề án ổn định dân cư vùng tái định cư Thủy điện Hòa Bình (giai đoạn 4). Thực hiện tốt 
các giải pháp về quản lý tài chính - ngân sách, thu ngân sách Nhà nước, đáp ứng kịp thời các 
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nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của tỉnh. Trong lĩnh 

vực văn hóa, chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, đẩy 
mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu tăng tỷ lệ gia 
đình văn hóa đạt 64,5% trong năm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, 

nhất là người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo 

dục ở các cấp học, thực hiện xã hội hóa học tập, duy trì và mở rộng việc thực hiện chủ 
trương tổ chức nấu ăn tập trung cho các trường có học sinh bán trú; tăng cường công tác y 
tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân; thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát ma 

túy, duy trì vững chắc kết quả phòng, chống ma túy. Lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ. Tăng cường 

công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn 
diện với 8 tỉnh Bắc Lào; tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao hai nước Việt - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị 

và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), đăng cai Ngày hội văn hóa Việt - Lào 

tại Sơn La năm 2017; và tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam -  
Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. 

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo và hành động, Đảng bộ, chính quyền, quân 
và nhân dân các dân tộc quyết tâm hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, xây 
dựng tỉnh nhà phát triển bền vững. 

 

                                                                                          Hoàng Văn Chất 
                                                                             Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
                                                                          (Báo Sơn La Xuân Đinh Dậu năm 2017) 
  

 
 

HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH THẮNG LỢI  

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 
 

Năm 2016, mặc dù 
còn gặp không ít khó khăn 
từ bối cảnh chung của cả 
nước và tác động bất lợi do 

tình hình thời tiết, khí hậu, 

thiên tai... Song, được sự 
quan tâm tạo điều kiện của 
Trung ương Đảng, Quốc 

hội, Chính phủ, các bộ, ban, 

ngành Trung ương; cùng 
với sự lãnh đạo sát sao của 
Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều 

hành quyết liệt của UBND 

tỉnh, sự giám sát chặt chẽ 
của HĐND tỉnh, sự cố gắng 
nỗ lực của các cấp, các 
ngành, các thành phần kinh 

tế và nhân dân các dân tộc, 

chiến sỹ các lực lượng vũ 
trang trong toàn tỉnh, kinh 
tế, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại 

của tỉnh đã đạt được những 
kết quả quan trọng. 

Kinh tế duy trì tốc độ 

tăng trưởng khá so với bình 

quân chung của cả nước. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh (theo giá so sánh năm 

2010) ước đạt 22.384 tỷ 

đồng, tăng 9,2% so với năm 

2015. Cơ cấu kinh tế tiếp 

tục chuyển dịch theo hướng 

tích cực: Khu vực nông, 

lâm nghiệp và thủy sản 

chiếm tỷ trọng 28,8%; khu 

vực công nghiệp và xây 

dựng chiếm 20%; khu vực 

dịch vụ chiếm 51,2%. Tổng 
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huy động vốn đầu tư toàn 

xã hội năm 2016 ước đạt 

12.370 tỷ đồng. Thu ngân 

sách trên địa bàn đạt 4.000 

tỷ đồng. Trong lĩnh vực 

nông nghiệp, tỉnh đã tập 

trung chỉ đạo toàn diện các 

lĩnh vực nông lâm nghiệp 

và thủy sản, đặc biệt là xây 

dựng các mô hình điểm sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao để đánh giá 

nhân diện; khuyến khích  

trồng cây ăn quả trên đất 

dốc và ban hành chính sách 

hỗ trợ nhân dân cải tạo 

vườn tạp... Từ những cố 

gắng, nỗ lực đó sản lượng 

lương thực có hạt đạt 778 

nghìn tấn, tăng 1,0% so với 

năm 2015. Sản lượng mía 

đạt 418.418 tấn, tăng 14,7% 

so với năm 2015. Tổng diện 

tích cây lâu năm ước đạt 

44,8 nghìn ha, tăng 4,7% so 

cùng kỳ; trong đó diện tích 

cây ăn quả các loại 20,7 

nghìn ha, tăng 5,9% so với 

năm trước. Thực hiện 

chương trình xây dựng nông 

thôn mới, tỉnh ta đã lồng 

ghép các nguồn vốn tập 

trung đầu tư thực hiện các 

tiêu chí xã nông thôn mới 

với tổng số vốn phân bổ 

234 tỷ đồng, triển khai xây 

dựng 320 công trình kết cấu 

hạ tầng nông thôn; thực 

hiện 1.035 tuyến đường với 

chiều dài 272km, giá trị 

thực hiện 344 tỷ 881 triệu 

đồng (ngân sách Nhà nước 

hỗ trợ 107 tỷ 39 triệu đồng, 

chiếm 31%; nhân dân đóng 

góp 237 tỷ 842 triệu đồng, 

chiếm 69%); hết năm 2016, 

bình quân đạt 7,8 tiêu chí/xã 

(8 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới; 6 xã đạt 15 -  18 tiêu 

chí; 24 xã đạt từ 10 - 14 tiêu 

chí; 132 xã đạt 5 - 9 tiêu 

chí; 18 xã đạt dưới 5 tiêu 

chí). Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả chủ trương tái cơ 

cấu lĩnh vực đầu tư công. 

Sử dụng hiệu quả các nguồn 

vốn tập trung cho các 

chương trình dự án trọng 

điểm của tỉnh. Rà soát, điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch các 

khu đô thị đáp ứng yêu cầu 

phát triển; huy động các 

nguồn lực để đẩy mạnh phát 

triển kết cấu hạ tầng và 

chỉnh trang đô thị. Tập 

trung ổn định đời sống, sản 

xuất các hộ dân tái định cư 

Dự án Thủy điện Sơn La và 

Thủy điện Hòa Bình. Lĩnh 

vực văn hóa - xã hội tiếp tục 

có nhiều chuyển biến tiến 

bộ, thực hiện tốt các chính 

sách an sinh xã hội, giảm 

nghèo bền vững; nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực; 

chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng, chống một số 

dịch bệnh nguy hiểm. Công 

tác cải cách hành chính; 

thực hành tiết kiệm, phòng 

chống lãng phí có nhiều 

chuyển biến tích cực. An 

ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn toàn 

tỉnh được đảm bảo. Tiếp tục 

mở rộng trao đổi thông tin 

với các đại sứ quán, các tổ 

chức quốc tế để vận động, 

thu hút đầu tư; tăng cường 

mối quan hệ hữu nghị và 

hợp tác toàn diện trên các 

lĩnh vực với các tỉnh Bắc 

Lào, xây dựng tuyến biên 

giới đoàn kết, hữu nghị và 

phát triển. 

Bên cạnh những kết 

quả đạt được, việc triển khai 

thực hiện nhiệm vụ năm 

2016 còn một số tồn tại, hạn 

chế như: Tăng trưởng kinh 

tế đạt khá, song chưa đạt 

mục tiêu đề ra; công nghiệp 

khai khoáng giảm, xuất 

khẩu chưa có nhiều cải 

thiện; chất lượng, hiệu quả, 

sức cạnh tranh của các 

ngành, lĩnh vực, các thành 

phần kinh tế chưa cao. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

đúng hướng, nhưng còn 

chậm và chưa vững chắc. 

Việc làm, thu nhập, đời 

sống của nhân dân ở một số 

vùng chưa thực sự được cải 

thiện, nhất là đồng bào dân 

tộc thiểu số ở các xã vùng 

cao, biên giới. Công tác cải 

cách hành chính, chất lượng 

cung ứng một số dịch vụ 

công còn chưa đáp ứng 
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được yêu cầu; sự phối kết 

hợp giữa các cấp, các 

ngành, các đơn vị chưa 

đồng bộ và chặt chẽ. 

Năm 2017 là năm thứ 
2 thực hiện kế hoạch 5 năm 
(2016 - 2020) được dự báo 

có sự ổn định và phục hồi 
với mức tăng trưởng khá, 

tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều 
khó khăn, thách thức. Với 
sự quyết tâm tận dụng thời 

cơ, vượt qua khó khăn, 

thách thức, tỉnh ta đã đề ra 
mục tiêu phấn đấu: Tốc độ 
tăng tổng sản phẩm trong 

tỉnh (theo giá so sánh 2010) 
tăng 10% so với năm 2016; 

cơ cấu kinh tế: Dịch vụ 
chiếm 51,5%; nông lâm 

nghiệp, thủy sản chiếm 
28%; công nghiệp - xây 

dựng chiếm 20,5%; GRDP 
bình quân đạt 27,7 triệu 

đồng/người; kim ngạch xuất 
khẩu đạt 7 triệu USD; tổng 

thu ngân sách trên địa bàn 
4.050 tỷ đồng; tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội ước đạt 

khoảng 13.500 tỷ đồng; tỷ 
lệ hộ nghèo giảm 3%; đến 

hết năm 2017, có 15 xã đạt 
và cơ bản đạt chuẩn về 

nông thôn mới. Về văn hóa 
xã hội, phấn đấu tăng tỷ lệ 

gia đình văn hóa đạt 65%. 
Đăng cai tổ chức Ngày hội 

giao lưu Văn hóa, Thể thao, 
Du lịch vùng biên giới Việt 
Nam - Lào lần thứ II - 2017. 

Duy trì và nâng cao chất 

lượng, quản lý chặt chẽ việc 

tổ chức nấu ăn tập trung tại 
231 trường với 30.392 học 
sinh ăn bán trú. Duy trì đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ 
cập giáo dục tiểu học và 
trung học cơ sở; xây dựng 

trường học đạt chuẩn quốc 
gia toàn tỉnh. Tăng cường 

công tác y tế chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, phấn đấu 
đạt 5,95 bác sỹ trên 1 vạn 

dân; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc 

gia về y tế 45,1%... 

Để hoàn thành cao 
nhất các mục tiêu đề ra, 
UBND tỉnh sẽ tập trung 
thực hiện đồng bộ, toàn 
diện các giải pháp trên các 
lĩnh vực; trong đó tập trung 
cao vào các nhiệm vụ giải 
pháp chủ yếu, đó là: Tiếp 
tục thực hiện tái cơ cấu một 
số ngành, lĩnh vực theo chủ 
trương của Chính phủ, đặc 
biệt là tái cơ cấu đầu tư 
công và tái cơ cấu trong 
nông nghiệp, nông thôn; 
tăng cường các giải pháp 
huy động vốn đầu tư, tăng 
thu ngân sách, gắn với triệt 
để tiết kiệm chi, kiểm soát 
giá cả thị trường. Đẩy mạnh 
phát triển sản xuất kinh 
doanh, nâng cao hiệu quả, 
sức cạnh tranh của các 
ngành, các lĩnh vực và 
thành phần kinh tế. Cải 
thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, thúc đẩy tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ 

cấu các ngành, lĩnh vực 
kinh tế theo hướng hợp lý 
và bền vững. Tập trung thực 
hiện nhiệm vụ ổn định sản 
xuất, đời sống nhân dân 
vùng tái định cư các dự án 
thủy điện, nhân dân các xã, 
bản còn đặc biệt khó khăn, 
vùng thiên tai, vùng có 
nguy cơ sạt lở cao, vùng 
chưa có điều kiện phát triển 
bền vững. Đảm bảo an sinh 
xã hội, giảm nghèo bền 
vững. Nâng cao chất lượng 
giáo dục - đào tạo, khoa học 
- công nghệ, y tế, văn hóa - 
thể thao, thông tin - truyền 
thông, giải quyết có hiệu 
quả các vấn đề xã hội còn 
nhiều phức tạp. Quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo đối với 
vấn đề quản lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững. Tập trung 
thực hiện cải cách hành 
chính, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý Nhà nước, 
tăng cường công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng 
phí. Tiếp tục củng cố thế 
trận quốc phòng toàn dân 
vững mạnh, xây dựng khu 
vực phòng thủ vững chắc, 
đảm bảo quốc phòng, an 
ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, không ngừng 
mở rộng và nâng cao hiệu 
quả các hoạt động đối 
ngoại. 

Bước vào năm mới, 
với niềm tin tưởng tuyệt đối 
vào chủ trương đường lối 
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của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, đặc biệt 
là Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị 

quyết Đại hội toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh tiếp 

tục đẩy mạnh các phong 
trào thi đua yêu nước, gắn 

với tiếp tục đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, quyết tâm 
phấn đấu hoàn thành thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2017, thực 
hiện tốt kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2016  

- 2020, sớm đưa Sơn La trở 
thành tỉnh phát triển khá 

trong vùng trung du miền 

núi phía Bắc theo tinh thần 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIV đề ra. 

 

Cầm Ngọc Minh 
Phó bí thư Tỉnh ủy,  

Chủ tịch UBND tỉnh 
(baosonla.org.vn  
Ngày 03/01/2017) 

 

 
 

TÌNH SÂU HƠN NƯỚC HỒNG HÀ - CỬU LONG 
 

Trong lịch sử thế giới xuất hiện nhiều hình thức liên minh, đồng minh, hợp tác, 
nhưng đối với hai dân tộc Việt Nam và Lào, quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt 

Việt Nam - Lào thủy chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hệ quốc tế;  
được coi là tình nghĩa ruột thịt, thân thiết, trước sau như một, được thử thách qua hai 
cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc vì độc lập dân tộc mỗi nước và 
trở thành mối tình “sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” như Bác Hồ đã nói và “quý 

hơn ngọc quý nhất” như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã viết. 

Nằm chung trong mối quan hệ đặc biệt đó, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Sơn La 
với các tỉnh Bắc Lào được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân dân, chiến sỹ hai bên vun đắp 

ngày càng bền chặt, thắm thiết. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, với tinh thần đoàn 
kết, tin tưởng lẫn nhau, sự hợp tác chặt chẽ giữa tỉnh Sơn La với 8 tỉnh Bắc Lào trong năm 

2016 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đưa mối quan hệ giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh 
Bắc Lào lên tầm cao mới. 

Trong năm 2016, Đảng bộ, chính quyền hai bên đã tích cực phối hợp tuyên truyền sâu 

rộng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc mỗi bên về truyền thống đoàn kết hữu 

nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh 

Bắc Lào nói riêng. Hoạt động ngoại giao giữa tỉnh Sơn La với 8 tỉnh Bắc Lào tiếp tục được 

duy trì và tăng cường. Năm 2016, tỉnh ta đã tổ chức đón tiếp và làm việc với 43 đoàn, 428 

lượt người đến từ nước Cộng hóa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có các Đoàn đại biểu cấp 

cao của các tỉnh: Bò Kẹo, Hủa Phăn, U Đôm Xay; Bên cạnh đó tỉnh Sơn La cũng đã cử 25 

đoàn với 289 lượt người sang thăm và làm việc tại nước Cộng hóa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Tổ chức Hội đàm cấp cao giữa hai tỉnh Bò Kẹo, Sơn La ký kết công tác phối hợp và hợp tác 

năm 2016 - 2017; Hội nghị giao ban phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ 

XVI năm 2016 giữa các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An (Việt Nam) với các 

tỉnh Phông Sa Lỳ, Luông Pha Bang, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng (Lào). Đặc biệt, tổ chức 3 

Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh thăm và làm việc với các tỉnh Bắc Lào (Hủa Phăn, Xay Nha 
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Bu Ly, Xiêng Khoảng, Thành phố Viêng Chăn, Luông Pha Bang, Phông Sa Lỳ, Luông Nậm 

Thà, Bò Kẹo, U Đôm Xay). Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May và Quốc khánh nước Cộng 

hóa Dân chủ Nhân dân Lào lãnh đạo tỉnh Sơn La đã gửi thư chúc mừng tới Đảng bộ, Chính 

quyền 8 tỉnh Bắc Lào; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho lưu học sinh Lào đang theo 

học tại các cơ sở đào tạo của tỉnh vui đón tết cổ truyền nhằm tuyên truyền về mối quan hệ 

hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La và 8 tỉnh Bắc Lào nói riêng. 

Tiếp tục truyền thống hữu nghị, củng cố quan hệ láng giềng bền vững giữa Sơn La với 

các tỉnh Bắc Lào, tỉnh ta đã giúp các tỉnh bạn hơn 22 tỷ đồng bằng ngân sách địa phương 

xây dựng và hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và giáo dục, như: Hỗ 

trợ tỉnh Bò Kẹo 5,2 tỷ đồng xây dựng Trung tâm cá giống và giống cây trồng; hỗ trợ tỉnh U 

Đôm Xay 6,1 tỷ đồng để xây dựng Trường học của Hội người Việt Nam tại U Đôm Xay và 

xây dựng 1 hạng mục công trình của tỉnh; tỉnh Luông Nậm Thà 5,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng 

hội trường - Trường Dân tộc nội trú tỉnh; Tỉnh Phông Sa Lỳ 5,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng 1 

hạng mục của Trường Chính trị tỉnh... Đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi 

cho các ngành, các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thị trường, trao đổi hàng hóa và đầu tư 

sản xuất, kinh doanh; tổ chức các đoàn thăm quan, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh 

tế, khoa học kỹ thuật nhằm từng bước phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên. Trong giai 

đoạn 2015 - 2016, hợp tác giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào đã có nhiều tiến bộ, ngày 

càng có nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh của hai bên tham gia các hội chợ, hoạt động 

thương mại. Nhờ thế, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới năm 2016 đạt gần 

1,5 triệu USD (trong đó, kim ngạch xuất khẩu gần 800 nghìn USD, kim ngạch nhập khẩu 

654 nghìn USD). Các mặt hàng chủ yếu tỉnh ta xuất sang các tỉnh Bắc Lào là: Hàng công 

nghiệp, vật liệu xây dựng (xi măng, tấm lợp, thép), điện thương phẩm, bếp và ga khí hóa 

lỏng, đường, các loại ngô, đậu tương giống, thuốc chữa bệnh cho người và gia súc; một số 

mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác như muối, dầu hỏa, các mặt hàng mà Sơn La có lợi thế. 

Các mặt hàng nhập khẩu từ các tỉnh Bắc Lào chủ yếu là: Than, hàng nông sản (ngô, đậu 

tương...), sản phẩm từ gỗ, một số hàng hóa tiêu dùng. 

Các chương trình hợp tác trong phát triển khoa học công nghệ, văn hóa xã hội tiếp tục 

được triển khai có hiệu quả; trong đó tập trung cao cho lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo. 

Năm học 2016 - 2017 có 1.084 lưu học sinh Lào nhập học tại tỉnh ta; bên cạnh đó tỉnh ta đã 

mở 1 lớp bồi dưỡng tiếng Việt cho 40 cán bộ của 8 tỉnh Bắc Lào. Tỉnh Sơn La với các tỉnh 

Bắc Lào luôn coi trọng hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm quốc phòng, an ninh. Lực lượng 

quân sự, Công an Sơn La và 8 tỉnh Bắc Lào tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp giải 

quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội 

mỗi bên, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh 

Hủa Phăn, Luông Pha Băng tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, 

phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm hiệp định, quy chế biên giới. 

Năm 2017 là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào 

nói chung và Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, đó là tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 55 
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năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước Việt - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm 

Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), đăng cai 
Ngày hội văn hóa Việt - Lào tại Sơn La năm 2017; tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích lịch 
sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Để tổ 

chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng này, tỉnh ta tiếp tục duy trì tốt việc trao đổi các 

đoàn đại biểu cấp cao; duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với các 
tỉnh Bắc Lào; thực hiện tốt Chỉ thị số 14/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị 
quyết số 30-NQ/TU, Kế hoạch số 38-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp tác và xây 

dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện. 
 

                                                                                                    Lê Hải Nam 
                                                                              (Báo Sơn La Xuân số Đinh Dậu 2017) 
 

 
 

ƯỚC HẸN CÙNG MÙA XUÂN 
 

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Ngay từ đầu năm, trong 

không khí ra quân đầu xuân và kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng, các chi bộ, 

đảng bộ và các tổ chức chính trị xã hội trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua 

yêu nước với tâm thế mới, phong cách mới và quyết tâm xây dựng tỉnh ta sớm trở 

thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. 

Trong điều kiện tỉnh còn gặp không ít khó khăn: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 

trên 34%, đường ô tô đến 28/204 xã, phường, thị trấn chưa được cứng hóa; gần 14% 

số hộ chưa được dùng điện lưới quốc gia. Với quyết tâm vượt khó đi lên, Đảng bộ, 

nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới 

về tư duy lãnh đạo và phương pháp làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực 

hiện tốt Quy chế dân chủ; chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất; áp dụng các 

tiến bộ khoa học vào thâm canh cây trồng, vật nuôi; mở rộng thị trường, đẩy mạnh 

kinh doanh... Nhìn lại năm qua, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; nhiều 

chương trình, đề án có tính chiến lược, có tầm cỡ khu vực được mở ra. Nổi bật là đầu 

tư 10 mô hình phát triển sản xuất với 136 dự án như: Tưới nhỏ giọt theo công nghệ 

Israel, trồng cây ăn quả trên đất dốc, sản xuất rau, củ, quả an toàn; chương trình phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển Khu Du lịch quốc gia Mộc 

Châu... Một trong những vấn đề tái cấu trúc và mang tính đột phá trong phát triển kinh 

tế nông - lâm nghiệp, được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, đó là: Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc đến năm 

2020 đây là chủ trương lớn của tỉnh được hình thành từ thực tiễn, nhằm tăng hiệu quả 

giá trị sử dụng 21.000ha đất trồng cây ăn quả, cho thu nhập từ 300 triệu đồng/ha đến 

500 triệu đồng/ha. Đồng thời, tạo việc làm bền vững, đảm bảo môi trường sinh thái và 

thể hiện rõ phương thức sản xuất mới theo mô hình hợp tác xã kiểu mới và lối ra của 

sản phẩm rộng mở hơn. Cũng trong năm qua, vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội 
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là Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, với đề án có tầm cỡ khu vực nhằm 

đánh thức ngành công nghiệp không khói ở 28 hồ chứa của các thủy điện, nhất là hồ 

Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La. Đề án tập trung khai thác hiệu quả thế 

mạnh của vùng hồ với phát huy, bảo tồn các giá trị hiện có, phát triển kinh tế, văn hóa 

xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho bà con 

vùng hồ; theo mục tiêu của dự án, đến năm 2020, toàn tỉnh hình thành từ 30 - 50 hợp 

tác xã thủy sản với tổng số lồng cá trên vùng hồ đạt 5.000 lồng, trị giá thu hoạch 

khoảng trên 550 tỷ đồng; thu hút 180.000 lượt khách du lịch/năm... Nằm trong lộ trình 

phát triển nông thôn mới, toàn tỉnh có hàng nghìn công trình mới được hình thành và 

đã có 8/188 xã được công nhận nông thôn mới, trong đó năm 2016 có 5 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng 

bước được cải thiện. Đến nay, 204/269 trường có học sinh bán trú thuộc các xã đặc 

biệt khó khăn đã tổ chức nấu ăn tập trung cho gần 26 nghìn học sinh, giảm ½ số học 

sinh bỏ học hằng năm; mô hình nấu ăn tập trung tại các trường phổ thông bán trú ở 

tỉnh ta được xã hội đánh giá cao... 

Vấn đề có tính quyết định cho sự phát triển toàn diện trong năm 2016 ở tỉnh ta là 

hệ thống chính trị không ngừng được củng cố; đặc biệt là sau thành công Đại hội 

Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 100% tổ chức cơ sở 

đảng đã đi vào xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết đại hội của 

Đảng các cấp trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và bước 

đầu đã tạo ra bước phát triển mới; các tổ chức cơ sở đảng đã gắn việc tổng kết 5 năm 

thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về công tác xây 

dựng Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; qua đó đã tạo 

nên sức mạnh trong Đảng, tăng cường khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; quyền làm 

chủ của nhân dân được phát huy; công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực 

hiện; việc phát triển kinh tế, văn hóa được gắn liền với xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân với thế trận an ninh vững chắc. 

Năm 2016 khép lại, với những thành quả đạt được đã thắp sáng niềm tin để cán 

bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững tâm, tiếp bước trên con đường 

đổi mới; phát huy nội lực, đoàn kết một lòng, chung sức khơi dậy tiềm năng, thế mạnh 

của địa phương để xây dựng Sơn La ngày một vững mạnh. 
 

                                                                                                  Nguyễn Tuấn 
                                                                               (baosonla.org.vn - Ngày 03/01/2017) 
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10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA TỈNH NĂM 2016 
 

1. Ngày 12/12, đồng chí Tòng Thị 

Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch 

Thường trực Quốc hội; Đoàn lãnh đạo 

Quốc hội và các nữ Trưởng đại diện cơ 

quan nước ngoài, các nữ đại sứ các nước tại 

Việt Nam thăm, làm việc tại tỉnh ta. Đồng 

chí Tòng Thị Phóng đã dự và phát biểu tại 

Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

2. Ngày 22/5/2016, cùng với cử tri cả 

nước, cử tri của tỉnh đã tích cực tham gia 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; tỷ lệ cử tri tham gia 

bầu cử đạt 99,65%; cuộc bầu cử diễn ra dân 

chủ và an toàn. Ngày 23/6, Kỳ họp thứ nhất 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021 đã kiện toàn tổ chức bộ 

máy và cán bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương. 

3. Tỉnh ủy tập trung cao cho công tác 

xây dựng Đảng. Năm 2016 đã kết nạp 

3.561 đảng viên mới, thành lập 62 chi bộ 

trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổ chức tổng kết 

Chỉ thị số 03 và triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách 

Hồ Chí Minh; đánh giá tổng kết, nhân rộng 

xây dựng mô hình Dân vận khéo; chỉ đạo 

đại hội của các tổ chức đoàn thể chính trị - 

xã hội các cấp. 

4. Tổng kết Dự án di dân tái định cư 

Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ta 

đã hoàn thành di chuyển an toàn 12.584 hộ 

dân ở 3 huyện, 17 xã, 169 bản đến tái định 

cư tại 70 khu, 276 điểm tái định cư thuộc 

8/12 huyện, thành phố. Tiếp tục ổn định đời 

sổng và sản xuất của nhân dân các vùng tái 

định cư trong tỉnh. 

5. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 
năm 2016 ước đạt 22.384 tỷ đồng, tăng 

9,2% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp 

tục chuyển dịch theo hướng tích cực; thu 
ngân sách trên địa bàn đạt gần 4.000 tỷ 
đồng. Tập trung phát triển nông nghiêp 
theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thực 

hiện trồng cây ăn quả trên đất dốc và từng 
bước tạo ra chuỗi giá trị trong sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm. 

6. Lồng ghép 234 tỷ đồng các nguồn 
vốn để thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới; triển khai xây dựng 320 
công trình hạ tầng cơ sở; làm 1.035 tuyến 

đường với chiều dài 272km, trị giá 344 tỷ 
881 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 

237 tỷ 842 triệu đồng. Hết năm 2016, bình 
quân toàn tỉnh đạt 7,8 tiêu chí/xã (8 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới; 6 xã đạt 15 - 18 tiêu 

chí; 24 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 132 xã đạt 
5 - 9 tiêu chí; 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí). 

7. Thu hút đầu tư, huy động các 

nguồn lực đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ 
tầng và chỉnh trang đô thị; đầu tư xây dựng 
dự án Trung tâm thương mại tại thành phố 
Sơn La và các huyện Mộc Châu, Mai Sơn; 

đầu tư để trùng tu, nâng cấp các hạng mục 
di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh. 

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. 
Nâng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh 

năm 2015 tăng 5 bậc so với năm trước, tăng 
từ tốp trung bình lên tốp khá của cả nước; 
chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

tỉnh Sơn La năm 2015 xếp trong nhóm 

trung bình cao, xếp thứ 31/63 tỉnh, thành; 
Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 14 
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bậc so với năm 2014, tăng từ nhóm C lên 

nhóm B. 

9. Tổ chức nấu ăn tập trung cho các 
trường có học sinh bán trú; tiếp tục tổ chức 
nấu ăn thí điểm cho các trường mầm non ở 
xã vùng cao có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. Duy trì đảm bảo chất 

lượng phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội 
học tập tại các xã, phường, thị trấn trong 
tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 172 trường mầm 
non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia và 100% 

các xã, huyện duy trì tốt công tác phổ cập 
giáo dục và xóa mù chữ. Tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại 

Sơn La đạt 99,6%. 

10. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 
Quân khu II. Tổng kết 10 năm công tác xây 
dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến 
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc giai đoạn 2006 - 2016. Tăng 

cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc 
tế, duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác 
hữu nghị toàn diện với 8 tỉnh Bắc Lào. 

 

(Báo Sơn La số Xuân Đinh Dậu 2017) 
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