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TRONG SỐ NÀY 
 

���� Hội nhập quốc tế của Việt Nam 

- Quá trình phát triển nhận thức, thành 

tựu trong thực tiễn và một số yêu cầu đặt 

ra. (Tr.1) 
TS. Phạm Thanh Hà  

 

���� Hội nhập kinh tế quốc tế của 

Việt Nam: Thành tựu và kinh nghiệm. 

(Tr.4) 
              PGS, TS Vũ Quang Vinh 

       ThS Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Phương 
  

���� Vấn đề văn hóa trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế. (Tr.9) 
 

GS, TSKH Phan Xuân Sơn                                                                                  

ThS Chu Thị Thanh Huyền       
 

Sơn La hội nhập - Tiềm năng và 
lợi thế 

 

���� Với một không khí mới, một 

tâm thế mới, một vị thế mới, nhất định 

Sơn La sẽ có bước phát triển mới. 

(Tr.14) 
                                   Báo Sơn La 
 

����  Bài phát biểu chào mừng của 

đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại 
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 

2017. (Tr.18) 
   Báo Sơn La  

 

���� Sơn La: Tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư. 

(Tr.19)                                  
           Hoàng Mẫn 
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���� Một Sơn La, ba điểm đến! 

(Tr.21)                                  
Đức Tuấn  

 

���� Sơn La tăng cường đẩy mạnh 

thu hút đầu tư. (Tr.24)                                  
Diệp Hương 

 

���� Sơn La chủ động trong công tác 

ngoại giao kinh tế. (Tr.25)                                  
                baoquocte.vn 

���� Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực cho tỉnh đáp ứng thời kỳ hội nhập và 

phát triển. (Tr.27)                                  
Thạc sỹ Bùi Thanh Thủy  

 

���� Giữ gìn, phát huy bản sắc văn 

hóa các dân tộc trong hội nhập và phát 

triển. (Tr.29)                                  
Anh Đức 

   

���� Mộc Châu - Vùng đất tiềm 

năng, phát triển và hội nhập. (Tr.30)                                 
baosonla.org.vn  

 

���� Khởi công nhà máy chế biến 

nông sản 7,5 triệu USD ở Vân Hồ, Sơn 

La. (Tr.32)                                  
Nguyễn Văn Toàn 

 

���� Để hương xoài Yên Châu bay 

xa. (Tr.33)                                  
Hồng Luận  

 

���� Cà phê Arabica trên đất đỏ Sơn 

La. (Tr.35)                                  
Minh Duyên 

 

���� Chanh leo xuất khẩu - Cây làm 

giàu cho người dân Sơn La. (Tr.37)                                 
                Hồng Việt 

 

���� Nông dân Sơn La thu tiền tỷ từ 

trồng nhãn ghép. (Tr.38)                                  
Tuyết Lan, Hoàng Long  

 

Sơn La - Bắc Lào hợp tác và 
phát triển toàn diện 

 

���� Xây dựng mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự 

hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi 

xanh tươi, đời đời bền vững. (Tr.39)                                 
Báo Sơn La  

   

���� Vun đắp mối quan hệ hợp tác 

toàn diện giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh 

Bắc Lào lên tầm cao mới. (Tr.41)                                 
Lê Hải Nam  

 



���� Xây dựng tuyến biên giới hòa 

bình, hữu nghị ổn định và phát triển toàn 

diện. (Tr.43)    
Phong Lưu 

���� Đào tạo nguồn nhân lực cho các 

tỉnh Bắc Lào - Lĩnh vực hợp tác chiến 

lược. (Tr.45)    
Việt Anh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lời giới thiệu 
 

Trải qua hơn 120 năm thành lập và phát triển, thực hiện đường lối đổi mới do 

Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân các dân tộc Sơn La luôn đoàn kết và nỗ 

lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng.  

Trong nhiều năm trở lại đây cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Sơn 

La luôn mở rộng cánh cửa cho các nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, 

thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến 

tìm hiểu, triển khai các dự án trên các lĩnh vực nhằm tận dụng các lợi thế sẵn có của 

địa phương. Bên cạnh việc quan tâm, chú trọng đến hoạt động quảng bá, giới thiệu 

các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư ban hành thời gian gần đây; chính quyền 

các cấp tỉnh Sơn La đã và đang tích cực, chủ động lựa chọn, tiếp nhận nguồn vốn 

đầu tư; phối hợp chặt chẽ với Trung ương trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch, tổ chức xúc tiến đầu tư. Nhờ tích cực quảng bá, xúc tiến, một làn sóng đầu 

tư mới của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đã đến với tỉnh Sơn La, trong 

đó có các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế như: TH Truemilk, VinGroup, 

Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam... Từ năm 2003 đến nay, tỉnh Sơn 

La thu hút được 373 dự án đầu tư, với số vốn gần 26.540 tỷ đồng, trong đó có 9 dự 

án đầu tư trực tiếp nước ngoài; riêng, năm 2016, đã thu hút được 95 dự án, với tổng 

vốn đầu tư là 3.886 tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với năm 2015 và trong 6 tháng đầu năm 

2017, thu hút được 57 dự án, với vốn đăng ký đạt 4.432 tỷ đồng, bằng 3,6 lần so 

với cùng kỳ năm 2016.  

Với nhiều tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và nguồn nhân 

lực dồi dào cùng niềm tin và sức mạnh đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng; 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La chủ động, sáng tạo tiếp 

tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng 

lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đưa Sơn La 

cùng cả nước ngày càng phát triển và đi lên trên con đường hội nhập. 

Nhằm tham gia đẩy mạnh việc hội nhập, đầu tư trên địa bàn tỉnh nhà, Thư 

viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên 

đề: “Sơn La - Hội nhập, đầu tư và phát triển”.  
Trân trọng giới thiệu! 

 

                                                                                                                         BAN BIÊN SOẠN 
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HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM - QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC,  
TH�NH TỰU TRONG THỰC TIỄN V� MỘT SỐ YÊU CẦU ĐẶT RA 

 

* Mở đầu 

Chặng đường hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam từ 1986 đến nay là 
một quá trình đồng hành đầy thử thách, khó khăn. Những thành công đạt được có ý nghĩa lịch 
sử, tạo tiền đề và động lực để Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng và phát 
triển mạnh mẽ, toàn diện hơn. Hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu, do bản chất 
xã hội của lao động và quan hệ giữa con người với nhau. Ngày nay, quá trình hội nhập quốc tế 
đang diễn ra ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn dưới sự tác động của nhiều nhân tố, trong đó kinh 
tế thị trường và sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ là động lực hàng đầu. Hội 
nhập quốc tế đã, đang là một xu thế lớn của thế giới hiện đại, tác động sâu sắc đến quan hệ quốc 
tế và đời sống của từng quốc gia. 

 “Hội nhập quốc tế” (Interational Integration) là một thuật ngữ được dùng khá phổ biến ở 
Việt Nam hiện nay. Trên thực tế, có rất nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau về thuật ngữ 
hội nhập quốc tế. Dù chưa có một định nghĩa nhận được sự nhất trí hoàn toàn trong giới học 
thuật và giới làm chính sách, song hội nhập quốc tế thường được hiểu là một quá trình các nước 
tiến hành các hoạt động tăng cường sự gắn bó giữa các nước với nhau, qua việc tham gia vào 
các tổ chức quốc tế và khu vực, dựa trên sự chia sẻ về lợi ích, mục tiêu, nguồn lực, quyền lực, 
giá trị… Tuy nhiên, phải tuân thủ các nguyên tắc, luật chơi chung trong khuôn khổ của tổ chức 
khu vực và quốc tế đó. 

 Hội nhập quốc tế có thể diễn ra trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, 
văn hóa, an ninh - quốc phòng, giáo dục...), hoặc diễn ra trên cùng nhiều lĩnh vực với tính chất, 
phạm vi, hình thức khác nhau. Chủ thể chính của hội nhập quốc tế là các quốc gia có đủ năng 
lực và thẩm quyền đàm phán, ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế khi đã ký tham gia. Hội 
nhập quốc tế là một xu thế lớn, tất yếu và là đặc trưng quan trọng của thế giới hiện nay. Hội 
nhập quốc tế đem tới cho các quốc gia không chỉ những lợi ích về mọi mặt, mà còn đặt các 
quốc gia trước những thách thức, bất lợi. Song, con đường phát triển không thể nào khác đối 
với các nước trong thời đại toàn cầu hóa là tham gia hội nhập quốc tế. 

* Quá trình phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế 
Đại hội VI (1986) của Đảng đã mở đầu cho thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước. Cũng 

chính từ Đại hội VI, bước đầu nhận thức về hội nhập quốc tế của Đảng ta được hình thành. 
Đảng cho rằng “muốn kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, nước ta phải 
tham gia sự phân công lao động quốc tế” và “một đặc điểm nổi bật của thời đại là cuộc cách 
mạng khoa học - kỹ thuật đang diễn ra mạnh mẽ, tạo thành bước phát triển nhảy vọt của lực 
lượng sản xuất và đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa các lực lượng sản xuất”. Tiếp đến Đại hội 
VII, tư duy về hội nhập quốc tế tiếp tục được Đảng ta khẳng định, đó là. “cần nhạy bén nhận 
thức và dự báo được những diễn biến phức tạp và thay đổi sâu sắc trong quan hệ quốc tế, sự 
phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất và xu hướng quốc tế hóa của nền kinh tế thế giới để 
có những chủ trương đối ngoại phù hợp”. 

Tại Đại hội VIII (1996), lần đầu tiên thuật ngữ “Hội nhập” chính thức được đề cập trong 
Văn kiện của Đảng, đó là: “Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới”. 
Tiếp theo đến Đại hội IX, tư duy về hội nhập được Đảng chỉ rõ và nhấn mạnh hơn: “Gắn chặt 
việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”. Để cụ thể hóa 
tinh thần này, ngày 27/11/2001 Bộ Chính trị Khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW 
“Về hội nhập kinh tế quốc tế”. Đến Đại hội X, tinh thần hội nhập từ “Chủ động” được Đảng ta 
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phát triển và nâng lên một bước cao hơn, đó là “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, 
đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác”. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ XI, tư duy nhận thức của Đảng về hội nhập đã có một bước phát triển toàn diện hơn, đó là 
từ “Hội nhập kinh tế quốc tế” trong các kỳ đại hội trước chuyển thành “Hội nhập quốc tế”. 
Đảng ta đã khẳng định “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”. Khẳng định và làm sâu sắc 
hơn tinh thần này, ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị Khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-
TW “Về hội nhập quốc tế”. 

Mục tiêu lớn trong Nghị quyết số 22 đưa ra đó là: Hội nhập quốc tế phải nhằm củng cố 
môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước 
nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá hình ảnh 
Việt Nam, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng 
cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

Như vậy, bằng việc ban hành Nghị quyết số 22 “Về hội nhập quốc tế” cho thấy nhận thức 
của Đảng và hội nhập quốc tế đã có một quá trình phát triển ngày một sâu sắc, toàn diện hơn. 
Toàn bộ nội dung của nghị quyết đã xác định rõ hội nhập quốc tế sẽ được triển khai sâu rộng 
trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt, hội nhập kinh tế phải gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng 
và tái cơ cấu nền kinh tế. Với tầm quan trọng của hội nhập quốc tế, vấn đề này cũng đã được thể 
chế hóa trong Hiến pháp (năm 2013) của Việt Nam. 

* Thành tựu trong thực tiễn hội nhập quốc tế của Việt Nam 

Thực hiện chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong đường lối chính 
sách đối ngoại và hội nhập quốc tế (trước Đại hội XI là hội nhập kinh tế quốc tế), quá trình hội 
nhập quốc tế của Việt Nam gần 30 năm qua đã, đang đạt được nhiều kết quả to lớn, đưa Việt 
Nam bước vào một giai đoạn hội nhập quốc tế sâu sắc và toàn diện hơn. Có thể đánh giá kết 
quả, thành tựu của hội nhập quốc tế trên một số mặt chủ yếu như sau: 

Thứ nhất, hội nhập quốc tế góp phần phá thế bao vây, cấm vận, nâng cao vị thế Việt Nam 
trên trường quốc tế. Điều này được phản ánh qua việc Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao, 
kinh tế - thương mại với hầu hết các nước, vùng, lãnh thổ và là thành viên của nhiều tổ chức 
quốc tế ở khu vực và thế giới. Tính đến năm 2014, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 181 
quốc gia, quan hệ kinh tế - thương mại với trên 230 thị trường nước ngoài, là thành viên tích 
cực của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực. 

Tháng 7/1995, Việt Nam gia nhập ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á); Năm 
1996 là thành viên của APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương); Năm 
2000, ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ; Tháng 1/2007 là thành 
viên chính thức của WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) v.v... Trong thời gian qua, Việt Nam 
đã tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) khu vực và song phương như: Cùng với 
các nước ASEAN ký FTA giữa ASEAN với Trung Quốc (2004), ASEAN - Hàn Quốc (2006), 
ASEAN - Nhật Bản (2008)... Ký FTA song phương Việt Nam - Nhật Bản (2008), Việt Nam - 
Chi Lê (2011), Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (2015)... Hiện nay, chúng ta đang hướng 
tới việc ra đời Cộng đồng ASEAN vào tháng 12/2015; Tích cực tham gia đàm phán để đi tới ký 
kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong đó Việt Nam là một thành viên v.v... 

Đến nay, Việt Nam đang là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực quan 
trọng như: Tổ chức Liên hợp quốc (UN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC)... Quá trình hội nhập của Việt Nam có cả ở các cấp độ, phạm vi từ khu vực (ASEAN) 



“Sơn La - Hội nhập, đầu tư và phát triển”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 1/2018 3 

đến liên khu vực (APEC, ASEM) và tới toàn cầu (UN, WTO)... Với cương vị là thành viên 
hoặc gánh vác những trọng trách lớn hơn: Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009, Chủ tịch ASEAN - 2010, Tổng Thư ký ASEAN (2013 - 2017), 
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (2014 - 2016)... Việt Nam đã thể hiện được trách nhiệm 
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, được các nước trên thế giới đánh giá rất cao. 

Thứ hai, hội nhập quốc tế mở ra một không gian phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam, 
tranh thủ được môi trường quốc tế thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Với việc 
Việt Nam trở thành thành viên của nhiều tổ chức khu vực và thế giới, tham gia nhiều Hiệp định 
Thương mại tự do (FTA), mở rộng quan hệ kinh tế song phương với hàng loạt quốc gia... đã 
giúp Việt Nam khắc phục được tình trạng khủng hoảng thị trường do các đối tác truyền thống ở 
Liên Xô và các nước Đông Âu bị thu hẹp đột ngột và do tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng 
tài chính tiền tệ khu vực bắt đầu từ năm 1997. Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ kinh tế với 
hơn 230 thị trường nước ngoài; Việt Nam đã đi lên từ một nước nghèo, lạc hậu trong khủng 
hoảng kinh tế - xã hội trở thành nước có thu nhập trung bình thấp; từ một nước nhận viện trợ là 
chủ yếu thành đối tác hợp tác phát triển… 

Quá trình hội nhập quốc tế, mà trước hết là hội nhập kinh tế quốc tế những năm qua đã 
giúp Việt Nam thu hút hiệu quả cả ba nguồn lực quốc tế lớn là: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn kiều hối. Tính đến hết năm 
2014, tổng số vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam đạt hơn 270 tỷ USD, năm 2014 đạt trên 21 
tỷ USD; Hiện nay có khoảng 60 nhà tài trợ lớn cho Việt Nam (bao gồm cả nhà tài trợ song 
phương và đa phương). Trong giai đoạn 1993 - 2013, tổng vốn ODA ký kết của các nhà tài trợ 
cho Việt Nam vay đạt khoảng trên 62 tỷ USD, năm 2014 là khoảng 5 tỷ USD. Ngoài các nhà tài 
trợ lớn, Việt Nam còn nhận được ODA từ hơn 600 tổ chức phi chính phủ; về nguồn kiều hối, 
giai đoạn 2001 - 2010 đạt gần 40 tỷ USD, năm 2011 đạt 9 tỷ USD, năm 2012 khoảng 10 tỷ 
USD, năm 2013 đạt khoảng 11 tỷ USD, năm 2014 đạt khoảng 12 tỷ USD. 

Tham gia hội nhập quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã có những bước 
phát triển mạnh mẽ, không ngừng tăng trưởng cả về quy mô và tốc độ. Xuất nhập khẩu của Việt 
Nam đã trở thành động lực chính, quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Nếu 
năm 1986, tổng kim ngạch xuất khẩu mới đạt 789 triệu USD, thì năm 2013 đã tăng đạt 132,2 tỷ 
USD, năm 2014 đạt hơn 150 tỷ USD. Hoạt động nhập khẩu cũng gia tăng mạnh mẽ. Năm 1986, 
kim ngạch nhập khẩu là 1.857,4 triệu USD; năm 1996 là 11.143,6 triệu USD, năm 2014 đạt 
khoảng 148 tỷ USD. Việc gia nhập WTO đã mở ra cho Việt Nam cơ hội để gia tăng xuất khẩu 
sang 160 nước thành viên (Yêmen là thành viên thứ 160 gia nhập WTO vào tháng 12/2013). 

 Thứ ba, thông qua hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam đã tiếp 
thu được khoa học, công nghệ mới và cách quản lý tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp 
phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Nhờ tranh thủ được các nguồn vốn đầu tư và viện trợ quốc tế, nhiều lĩnh vực hạ tầng 
như bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, giao thông vận tải… đã phát triển đáng kể, tạo 
tiền đề và cơ sở quan trọng, đáp ứng yêu cầu, tạo thuận lợi cho hội nhập ở tất cả các lĩnh vực 
khác.  

Việc hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế đã kích thích sự thay đổi tích cực hơn của cơ 
cấu xuất khẩu, chuyển dần từ sản phẩm thô sang công nghiệp chế biến và sản phẩm có hàm 
lượng công nghệ, giá trị tăng cao hơn, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền 
vững, tạo điều kiện cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các yếu tố đầu vào 
như vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý..., thay đổi tư duy sản xuất, làm ăn mới, thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 
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Quá trình hội nhập quốc tế đã góp phần đào tạo cho Việt Nam những nhà quản lý, các 
doanh nhân, đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ và năng lực cả về chuyên môn lẫn quản lý. 
Đồng thời, hội nhập quốc tế cũng thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, cải cách thể chế kinh 
tế thị trường ngày một thông thoáng, tương thích, tạo thuận lợi cho các đối tác nước ngoài làm 
ăn với Việt Nam và Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế thị trường thực sự. 

* Một số yêu cầu đặt ra cho quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian 
tới 

Tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam những năm tới ngày một sâu rộng hơn, không 
chỉ có những thời cơ, thuận lợi mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Để hội 
nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn, cần nhận thức, xác định 
rõ một số vấn đề đặt ra, đó là: 

- Hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Mọi cơ chế, chính sách phải phát huy tính chủ động, 
tích cực và khả năng sáng tạo của tất cả các tổ chức, cá nhân, khai thác hiệu quả tiềm năng của 
toàn xã hội, của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bao gồm cả 
cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. 

 - Hội nhập quốc tế trên cơ sở phát huy tối đa nội lực; gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá 
trình hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, 
nâng cao sức mạnh tổng hợp và năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn kết chặt chẽ với việc tăng 
cường mức độ liên kết giữa các vùng, miền, khu vực trong nước. 

- Hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho 
hội nhập kinh tế, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh 
quốc gia, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội; hội 
nhập trong các lĩnh vực phải được thực hiện đồng bộ trong một chiến lược hội nhập quốc tế 
tổng thể với lộ trình, bước đi phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực của đất nước. 

- Hội nhập quốc tế là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên định lợi ích quốc gia, dân 
tộc; chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu; 
không tham gia vào các tập hợp lực lượng, các liên minh của bên này chống bên kia. 

- Nghiêm chỉnh tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, đi đôi với chủ động, 
tích cực xây dựng và tận dụng hiệu quả các quy tắc, luật lệ quốc tế, tham gia các hoạt động của 
cộng đồng khu vực và quốc tế; chủ động đề xuất sáng kiến, cơ chế hợp tác trên nguyên tắc cùng 
có lợi; củng cố và nâng cao vai trò trong cộng đồng khu vực và quốc tế, góp phần tích cực vào 
cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

 

                                                                                                      TS. Phạm Thanh Hà 
                                                                                               (hcma1.vn - Ngày 28/3/2017) 
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HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM: TH�NH TỰU V� KINH NGHIỆM 
 

Trong thời kỳ đổi mới, nhờ có đường 

lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, 
Việt Nam đã tạo lập và giữ vững môi 

trường hòa bình, ổn định cho phát triển 

đất nước; hội nhập ngày càng sâu rộng 

vào nền kinh tế thế giới và đã thu được 

nhiều thành tựu quan trọng. 

1. Đường lối, chủ trương của Đảng 

về hội nhập kinh tế quốc tế từng bước 
được hoàn thiện 

Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của 
Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
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được bổ sung, hoàn thiện. Đại hội VI của 
Đảng đưa ra quan điểm muốn phát triển kinh 
tế phải tham gia vào phân công lao động 
quốc tế. Đến Đại hội VII, Đảng khẳng định: 
“mở rộng, đa dạng hóa và đa phương hóa 
quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc giữ 
vững độc lập chủ quyền, bình đẳng, cùng có 
lợi”. Trung ương Đảng Khóa VII đã cụ thể 
hóa quan điểm mở rộng quan hệ và tham gia 
các tổ chức, định chế tài chính, tiền tệ, kinh 
tế, thương mại khu vực và quốc tế. Tiếp đó, 
Đại hội VIII xác định đường lối “xây dựng 
nền kinh tế mở”, “đẩy nhanh quá trình hội 
nhập kinh tế khu vực và thế giới”. Đại hội IX 
đánh dấu mốc phát triển mới về hội nhập 
kinh tế quốc tế với chủ trương “chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế” được cụ thể hóa bởi 
Nghị quyết 07-NQ/TW (27/11/2001) của Bộ 
Chính trị. 

Trong tình hình mới, Đảng ta đặc biệt 
quan tâm việc bổ sung, làm rõ thêm quan 
điểm, chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế. 
Tổng kết 20 năm đổi mới, Đại hội X đã nêu 5 
bài học lớn, trong đó bài học thứ 3 là bài học 
về hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền 
kinh tế độc lập tự chủ. Hội nhập kinh tế quốc 
tế được xác định là yêu cầu khách quan, do 
đó phải chủ động, có lộ trình với bước đi tích 
cực, vững chắc, không do dự chần chừ, 
nhưng cũng không nóng vội, giản đơn... 

Đến Đại hội XI, Đảng chủ trương chủ 
động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, 
đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội 
nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế 
kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương, 
lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu 
cao nhất. Nhìn chung, hội nhập kinh tế quốc 
tế trong bối cảnh nước ta hiện nay phải dựa 
trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự 
chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường. 

Đại hội XII của Đảng khẳng định: 
“Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tiếp 
tục đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều 

sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực 
đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa 
phương”. Để đưa hội nhập quốc tế đi vào 
chiều sâu, trên cơ sở quán triệt và thực hiện 
đúng các quan điểm về hội nhập quốc tế 
được nêu trong văn kiện đại hội, đối ngoại 
tập trung làm tốt các công việc: 

Thứ nhất, thực hiện triệt để phương 
châm “triển khai đồng bộ” các định hướng 
đối ngoại được Đại hội XII của Đảng thông 
qua, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với quá trình hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu 
quả sự phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại 
giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, giữa các 
ngành, các cấp, các địa phương. 

Thứ hai, trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối 
cao của quốc gia - dân tộc, đẩy mạnh và làm 
sâu sắc hơn quan hệ đối tác, nhất là các 
khuôn khổ đối tác chiến lược, đối tác toàn 
diện, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định 
cho đất nước, thúc đẩy quan hệ chính trị, 
kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công 
nghệ, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước và 
quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Thứ ba, nâng cao hiệu quả hội nhập, 
thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, theo đó 
cần tăng cường công tác phổ biến các cam 
kết quốc tế ta đã ký kết, đã nội luật hóa và 
các quy định trong quá trình triển khai; làm 
cho mỗi tổ chức, mỗi người dân hiểu rõ thách 
thức, cơ hội mà họ có được từ hội nhập quốc 
tế để tham gia một cách chủ động và tích 
cực; biến quá trình hội nhập từ các hoạt động 
chủ yếu do các cơ quan Nhà nước tiến hành 
thành quá trình tham gia chủ động và tích 
cực của từng địa phương, tổ chức, doanh 
nghiệp, người dân. 

Thứ tư, triển khai các định hướng lớn 
về hội nhập được nêu trong văn kiện đại hội, 
tập trung thực hiện Chiến lược tổng thể hội 
nhập quốc tế đến 2020, tầm nhìn 2030 và các 
đề án, kế hoạch triển khai Nghị quyết 22 của 
Bộ Chính trị; khẩn trương hoàn thiện, nâng 
cao năng lực các thể chế hội nhập; đào tạo, 
bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập; 
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phấn đấu đến 2020, mức độ hội nhập trên các 
lĩnh vực của nước ta ở mức độ cao trong 
ASEAN. 

2. Những thành tựu cơ bản 

Thứ nhất, phá được thế bao vây cấm 
vận; tạo lập và giữ vững môi trường hòa 
bình, thuận lợi cho phát triển đất nước. Việt 
Nam đã bình thường hóa quan hệ với tất cả 
các nước lớn và hầu hết các nước trên thế 
giới; gia nhập nhiều tổ chức quốc tế và khu 
vực quan trọng; trở thành thành viên có vai 
trò quan trọng trong ASEAN; đồng thời lần 
đầu tiên đảm nhiệm thành công vai trò Ủy 
viên không thường trực Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008 - 2009). Do 
vậy, vị trí của nước ta trong chính sách khu 
vực của các đối tác cũng ngày càng được coi 
trọng hơn. 

Thứ hai, củng cố và tăng cường quan 
hệ với các nước láng giềng; kiên quyết và 
kiên trì đấu tranh giữ vững chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Quan hệ đoàn kết 
hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào tiếp 
tục được củng cố, mở rộng, đi vào chiều sâu 
từ đó đạt được những bước phát triển tốt đẹp, 
đặc biệt là trong hợp tác kinh tế, thương mại 
và đầu tư. Quan hệ Việt Nam - Campuchia 
tiếp tục được củng cố, phát triển về mọi mặt. 
Hai bên đã nhất trí phương châm phát triển 
quan hệ đối ngoại trong thời kỳ mới theo 
hướng “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền 
thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. 
Với Trung Quốc, quan hệ hai nước có nhiều 
bước phát triển kể từ khi bình thường hóa; 
hợp tác kinh tế - thương mại phát triển nhanh 
chóng; hai bên đã phân giới cắm mốc xong 
trên thực địa toàn tuyến biên giới; phê chuẩn 
Hiệp định phân định và Hiệp định hợp tác 
nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ; thỏa thuận thiết lập 
quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược toàn 
diện” theo tinh thần 16 chữ và bốn tốt. Trong 
bối cảnh tình hình trên biển Đông có nhiều 
diễn biến phức tạp, có lúc căng thẳng, chúng 
ta đã xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, 
kiên trì và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, 
quyền chủ quyền và quyền tài phán của 

mình, đồng thời giương cao ngọn cờ hòa 
bình và công lý, chủ trương thông qua các 
biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc 
tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật 
Biển; kiên trì tôn trọng thỏa thuận giữa 
ASEAN và Trung Quốc về cách ứng xử trên 
biển Đông (DOC), nỗ lực cùng các nước liên 
quan xây dựng một Bộ Quy tắc ứng xử 
(COC) thực sự có hiệu lực trong việc quản lý 
tranh chấp và ngăn ngừa xung đột ở biển 
Đông. 

Thứ ba, bình thường hóa, thiết lập quan 
hệ ổn định, lâu dài với các nước, nhất là các 
nước lớn, tiếp tục đưa các mối quan hệ đi vào 
chiều sâu. Việt Nam đã có những bước phát 
triển quan trọng trong quan hệ với Hoa Kỳ kể 
từ sau bình thường hóa quan hệ (1995); cụ 
thể, quan hệ kinh tế phát triển nhanh; quan hệ 
an ninh, quân sự từng bước được thiết lập; 
hợp tác về khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, 
lao động, văn hóa v.v… không ngừng được 
mở rộng. Đồng thời, Việt Nam cũng ưu tiên 
phát triển quan hệ với các nước, các trung 
tâm chính trị - kinh tế lớn của thế giới theo 
các khuôn khổ phù hợp. 

Thứ tư, từng bước chủ động và tích cực 
hội nhập quốc tế, hội nhập ngày càng sâu 
rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực. 

Đến năm 2015, Việt Nam có quan hệ 
ngoại giao với 185/193 nước thành viên Liên 
hợp quốc, thiết lập quan hệ “đối tác chiến 
lược” với 13 nước, quan hệ “đối tác chiến 
lược” trên một số lĩnh vực với 2 nước, quan 
hệ “đối tác toàn diện” với 11 nước. Trong 
các đối tác trên có 5 nước Ủy viên Thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

Việt Nam đã gia nhập hầu hết các tổ 
chức khu vực và quốc tế quan trọng, mở rộng 
hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh và 
các lĩnh vực khác; từng bước khẳng định 
được hình ảnh và vị thế của một quốc gia tích 
cực và có trách nhiệm; tăng cường sự hiểu 
biết của cộng đồng quốc tế về văn hóa, con 
người và đất nước Việt Nam; đóng góp tích 
cực cho duy trì, bảo vệ môi trường hòa bình 
chung thông qua các cơ chế, diễn đàn an ninh 
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quốc tế và khu vực, thông qua xây dựng các 
chuẩn mực, quy tắc ứng xử chung quốc tế và 
khu vực; được bầu vào Hội đồng Nhân quyền 
của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016 với 
số phiếu cao; là thành viên Ủy ban Di sản thế 
giới - UNESCO. 

Sau 30 năm đổi mới, hội nhập kinh tế 
quốc tế và 10 năm gia nhập WTO (2006), 
Việt Nam đã tận dụng được cơ hội và thu 
được nhiều thành tựu quan trọng. 

Thị trường xuất nhập khẩu được mở 
rộng, số lượng đối tác thương mại gia tăng, 
tranh thủ được khối lượng lớn vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ mới và các nguồn lực quan 
trọng khác, đóng góp tích cực vào tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng hiện đại. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 
có sự chuyển dịch mạnh theo hướng giảm tỷ 
lệ nông sản thô, nguyên nhiên liệu và tăng tỷ 
lệ các mặt hàng công nghiệp và chế biến; 
phát triển được nhiều ngành, sản phẩm có 
năng lực cạnh tranh, phục vụ tốt yêu cầu phát 
triển kinh tế và cải thiện vị thế của Việt Nam 
trên bản đồ kinh tế của khu vực và thế giới. 

Tạo được những chuyển biến lớn về tư 
duy của cả chính quyền, doanh nghiệp và xã 
hội, tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự 
nghiệp đổi mới; hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hệ 
thống luật pháp; điều chỉnh chính sách theo 
các chuẩn mực quốc tế, từ đó nâng cao hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong 
5 năm, Việt Nam đã sửa đổi và xây dựng 86 
luật để tạo điều kiện phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với sự 
ra đời Luật Đầu tư nước ngoài và sự điều 
chỉnh của các điều luật, cơ chế, chính sách 
khác, Việt Nam đã và đang tạo lập môi 
trường pháp lý ngày càng thuận lợi hơn cho 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Đại hội XII của Đảng đánh giá: “Đầu 
tư trực tiếp nước ngoài phục hồi, vốn đăng 
ký giai đoạn 2011 - 2015 đạt 99 tỷ USD, thực 
hiện đạt 60,5tỷ USD. Vốn ODA ký kết 
khoảng 27,8 tỷ USD, giải ngân khoảng 22,3 

tỷ USD, đóng góp quan trọng vào kết cấu hạ 
tầng”. 

Tiếp thu công nghệ mới và đào tạo 
nguồn nhân lực. Hội nhập kinh tế quốc tế đã 
tạo cơ hội và động lực cho các doanh nghiệp 
Việt Nam tiếp cận, áp dụng những thành tựu 
khoa học công nghệ mới nhất. Nhiều công 
nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến 
được áp dụng, tạo ra bước phát triển mới 
trong các ngành sản xuất. Quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế cũng góp phần đào tạo cán bộ 
trên nhiều lĩnh vực. Hàng vạn lao động trực 
tiếp, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý,… được 
đào tạo và trưởng thành có thể tiếp cận và 
chuyển giao thành công các công nghệ hiện 
đại của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. 

Từng bước đưa doanh nghiệp và nền 
kinh tế bước vào môi trường cạnh tranh. Hội 
nhập kinh tế quốc tế buộc các doanh nghiệp 
Việt Nam phải cạnh tranh ở cả thị trường 
trong nước và nước ngoài, do đó các doanh 
nghiệp phải không ngừng đổi mới công nghệ, 
đổi mới quản lý, nâng cao năng suất và chất 
lượng, xây dựng thương hiệu để không 
ngừng phát triển. Hiện nay nhiều mặt hàng 
của nước ta được đánh giá có sức cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế. Một số doanh nghiệp 
đã đầu tư hoạt động ở nước ngoài như: 
Viettel, Petro Vietnam, Hoàng Anh Gia Lai, 
cà phê Trung Nguyên, Vinamilk,… Thị 
trường chủ yếu là Lào, Nga, Singapore, 
Campuchia, Anh, Ấn Độ, Đài Loan,… 

Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế 
khá cao và tương đối ổn định, góp phần cải 
thiện đời sống của nhân dân. Năm 1990, thu 
nhập bình quân đầu người nước ta ở mức 
dưới 100 USD, năm 2005 đạt 640 USD, năm 
2010 đạt 1.168 USD. Tuy nhiên đến Đại hội 
XII của Đảng, “Tốc độ tăng tổng sản phẩm 
trong nước (GDP) bình quân 5 năm đạt trên 
5,9%/năm. Quy mô và tiềm lực của nền kinh 
tế tiếp tục tăng lên; GDP năm 2015 đạt 193,4 
tỷ USD, bình quân đầu người khoảng 2.109 
USD. 

Góp phần củng cố hệ thống chính trị - 
an ninh - quốc phòng Việt Nam. Hội nhập 
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kinh tế quốc tế đã góp phần củng cố hệ thống 
chính trị, nâng cao uy tín, vai trò của Đảng 
và Nhà nước, làm cho vị thế và vai trò quốc 
tế của Việt Nam được tăng cường. Mặt khác 
hội nhập kinh tế quốc tế tạo nền tảng để bảo 
đảm an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện tốt 
hơn để thực hiện các chương trình xã hội như 
xóa đói giảm nghèo, phát triển vùng sâu vùng 
xa. 

Đánh giá những thành tựu trong hội 
nhập quốc tế những năm 2010 - 2015, Văn 
kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Hội 
nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần quan 
trọng vào việc tăng cường nguồn lực cho 
phát triển, thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước”. Trên tinh thần đó, Đại hội 
XII của Đảng xác định: “Nâng cao hiệu quả 
hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc 
tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều 
kiện thuận lợi để phát triển đất nước”. 

3. Một số hạn chế trong hội nhập 
kinh tế quốc tế 

Chưa xác lập được một cách thật sự 
bền vững môi trường thuận lợi cho phát triển 
đất nước. Quan hệ với các đối tác, nhất là các 
đối tác quan trọng chưa ổn định, còn tồn tại 
nhiều trở ngại trong phát triển quan hệ giữa 
nước ta với các nước đối tác lớn. 

Hiệu quả hoạt động đối ngoại trong 
một số trường hợp chưa được như mong 
muốn; việc triển khai thực hiện các kết quả, 
các thỏa thuận chưa kịp thời; sự phối hợp 
giữa các cấp, các ngành còn chưa nhịp nhàng 
và đồng bộ. 

Đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà 
nước về hội nhập kinh tế quốc tế chưa được 
các cấp, các ngành quán triệt đầy đủ, chậm 
cụ thể hóa và thể chế hóa; các đơn vị chưa 
nhận thức rõ, chủ động tận dụng các cơ hội, 
cũng như chưa thấy được thách thức mới nảy 
sinh để chủ động ứng phó. 

Hội nhập kinh tế quốc tế chưa gắn kết 
chặt chẽ với yêu cầu nâng cao hiệu quả, phát 
triển bền vững, bảo vệ an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc; chưa được tiến hành 

đồng bộ với quá trình gia tăng liên kết giữa 
các vùng, miền trong cả nước. Cơ chế chỉ 
đạo, điều hành, giám sát và phối hợp quá 
trình hội nhập, từ Trung ương đến địa 
phương, giữa các ban, ngành còn nhiều bất 
cập. 

Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an 
ninh, văn hóa, xã hội và một số lĩnh vực khác 
chưa đi vào chiều sâu, chưa gắn kết và tạo 
tác động tích cực đối với quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế; trong nhiều trường hợp còn 
bị động; khuynh hướng tiếp nhận trợ giúp 
quốc tế còn phổ biến. 

4. Một số kinh nghiệm 

Từ thực tiễn triển khai đường lối và 
chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của 
Đảng thời kỳ đổi mới, có thể đúc rút một số 
kinh nghiệm: 

Một là, cần nhìn nhận thế giới một cách 
khách quan, biện chứng. Cần có nhận thức 
khoa học và tư duy thay đổi linh hoạt về thế 
giới để có những chiến lược, sách lược phù 
hợp nhất với lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong 
thời kỳ đổi mới, Đảng đã vận dụng rất thành 
công bài học này, và trong bối cảnh môi 
trường quốc tế diễn biến ngày càng phức tạp 
hiện nay, đây là bài học cần hết sức lưu ý, 
chú trọng. 

Hai là, gắn dân tộc với quốc tế, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, để 
lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ 
thắng lớn là đặc trưng của đối ngoại nước ta 
nói chung và đối ngoại thời kỳ đổi mới nói 
riêng. 

Ba là, huy động và củng cố sức mạnh 
vật chất gắn với huy động và phát huy sức 
mạnh tinh thần; kết hợp sức mạnh tự thân với 
sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế; đặc 
biệt chú trọng đến sự đồng thuận, thống nhất 
trong cả quá trình, từ điều hành cho tới triển 
khai các hoạt động đối ngoại 

Bốn là, kiên định về nguyên tắc, linh 
hoạt về sách lược. Kiên trì nguyên tắc độc 
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, 
và xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, 
nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. 
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Đồng thời, linh hoạt, mềm dẻo nhưng kiên 
quyết trong việc bảo đảm những nguyên tắc 
bất di bất dịch ấy. 

Năm là, nắm vững thời cơ, giành thắng 
lợi từng bước. Việt Nam đã từng bước phá 
thế bao vây, cấm vận, bình thường hóa quan 
hệ với các nước; tiến tới đa dạng hóa, đa 
phương hóa nhằm mở rộng quan hệ đối 
ngoại; đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, 
thiết lập các khuôn khổ hợp tác bền vững. 
Trong hội nhập, khởi đầu bằng việc gia nhập 
ASEAN, Việt Nam đã gia nhập các tổ chức 

quốc tế lớn hơn như ASEM (1996), APEC 
(1998), và WTO (2006)... Từ hội nhập kinh 
tế quốc tế, Việt Nam đã từng bước mở rộng 
hội nhập trong các lĩnh vực khác, từ chính trị, 
quốc phòng, an ninh đến các lĩnh vực văn 
hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, giáo dục, 
đào tạo. 

 

PGS,TS Vũ Quang Vinh 
ThS Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Phương 

(lyluanchinhtri.vn - Ngày 6/3/2017) 
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VẤN ĐỀ VĂN HÓA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
 

Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước. Đại 

hội đề ra các phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế về 
văn hóa. Để làm chủ quá trình hội nhập quốc tế cần hiểu được các giá trị, chuẩn mực 

chung, hiểu được sự tác động qua lại giữa các yếu tố của văn hóa chung, quốc gia dân tộc 

và hệ quả của sự tác động trong phát triển đất nước. 

 Vấn đề văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong giai 

đoạn phát triển mới của đất nước, giai đoạn chủ động và tích cực hội nhập quốc tế như sau: 
“Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế.  
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa. Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây 
dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa 
văn hóa nhân loại. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Tiếp tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực văn 
hóa”. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, làm chủ quá trình hội nhập quốc tế, cần hiểu 
được các giá trị, các chuẩn mực chung, hiểu được sự tác động qua lại giữa những yếu tố của văn 
hóa chung (hội nhập) và văn hóa quốc gia - dân tộc, hệ quả của sự tác động đó trong phát triển 
đất nước. 

Quá trình hội nhập là một quá trình hai chiều: Tuân thủ và sáng tạo, bị động và chủ động, 
và cuối cùng là mỗi quốc gia đều góp phần sáng tạo ra, làm giàu thêm cho văn hóa hội nhập nói 
chung và làm giàu thêm văn hóa dân tộc nói riêng. Giao lưu và hội nhập văn hóa giữ vai trò hết 
sức quan trọng đối với văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc: Không có một nền văn hóa nào, 
dù lớn và có ảnh hưởng sâu rộng đến đâu, lại có thể phát triển trong khép kín, biệt lập, tách rời 
với các nền văn hóa khác. Nhưng hội nhập quốc tế trong tất cả các lĩnh vực kể cả văn hóa nói 
chung, văn hóa chính trị nói riêng có hai mặt, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mặt tích cực là sẽ 
giúp cho văn hóa mỗi dân tộc (theo nghĩa quốc gia - dân tộc) luôn phát triển, tiếp nhận được 
những giá trị tiến bộ của văn hóa các dân tộc khác, làm giàu thêm cho văn hóa của dân tộc 
mình, quảng bá được văn hóa của mình cho các dân tộc khác. Tuy nhiên, mặt tiêu cực là nguy 
cơ san bằng và đồng nhất các hệ giá trị, các chuẩn mực văn hóa dân tộc, đe dọa và làm suy kiệt 
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sự phong phú, khả năng sáng tạo của các nền văn hóa dân tộc, dẫn đến nguy cơ tha hóa, vong 
bản, thậm chí thủ tiêu các giá trị văn hóa dân tộc.   

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chúng ta đang đương đầu với nguy cơ tụt hậu xa hơn về 
kinh tế. Nhưng nguyên nhân tụt hậu kinh tế không chỉ nằm trong kinh tế mà còn nằm trong chính 
trị và đặc biệt là trong văn hóa; thậm chí nguyên nhân quan trọng nhất lại nằm trong văn hóa - 
văn hóa hội nhập. Không có văn hóa hội nhập, không thể hội nhập thành công. Cũng như trong 
các lĩnh vực khác, trong hội nhập quốc tế, văn hóa cũng “soi đường cho quốc dân đi”. Vậy văn 
hóa hội nhập là gì? Khi các quốc gia đóng vai trò chủ thể của quá trình hội nhập, văn hóa có vai 
trò như thế nào? Cơ chế nào, yếu tố nào tác động lên sự phát triển văn hóa của một dân tộc trong 
bối cảnh hội nhập?                

Những năm gần đây, có rất nhiều công trình nghiên cứu văn hóa. Điều đó vừa phản ảnh vai 
trò của văn hóa trong đời sống xã hội, vừa cho thấy một trạng thái thiếu vắng, không đủ “văn 
hóa” trong lúc những chuyển biến kinh tế - xã hội quá nhanh, đã tạo ra những “khoảng trống văn 
hóa” lớn trong đời sống chúng ta ở rất nhiều lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực tưởng như đã định 
hình. Sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có một số mặt 
nghiêm trọng hơn, tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước, niềm tin của nhân dân. 
Việc xây dựng và phát triển toàn diện con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa chưa tạo ra được sự chuyển biến rõ rệt... Nhiều nỗ lực từ phía Đảng, Nhà nước và xã hội 
để giải thích nguyên nhân và ngăn chặn đà “suy thoái” này. Nhưng thực tế cho thấy, vấn đề chưa 
được nhìn nhận và giải quyết tích cực, hiệu quả.           

Trên sách báo nước ta và thế giới có hàng trăm định nghĩa về văn hóa, thậm chí có người 
cho rằng có tới hàng nghìn. 

Hầu hết các tác giả trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều cho rằng, khái niệm “văn hóa” 
cần được hiểu theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp. Quan niệm theo nghĩa rộng, văn hóa là tất cả 
những gì do con người sáng tạo ra trong quá trình tồn tại và phát triển của mình. Quan niệm theo 
nghĩa hẹp, văn hóa chỉ là những hoạt động liên quan đến đời sống tinh thần, những quan hệ xã hội 
và những sáng tạo giá trị nghệ thuật. Theo đó, cấu trúc của khái niệm văn hóa gồm “giá trị văn 
hóa” - và đây là cốt lõi của văn hóa “bản sắc”, “di sản”, “biểu tượng” và “chuẩn mực văn hóa”. 
Nhiều tác giả khác lại chia giá trị văn hóa theo giá trị vật chất, giá trị tinh thần, giá trị vật thể, phi 
vật thể. 

Có tác giả đưa ra một cấu trúc văn hóa phức tạp hơn với bốn loại “giá trị”: Con người, hoạt 
động, sản phẩm vật chất, sản phẩm tinh thần; và ba “phương diện”: Tĩnh/động; văn hóa vật 
chất/văn hóa tinh thần; văn hóa vật thể/văn hóa phi vật thể; bốn “đặc trưng” cơ bản là tính nhân 
sinh, tính giá trị, tính hệ thống và tính lịch sử. 

Một cách tiếp cận về cấu trúc của văn hóa mới được Texas University công bố tháng 
5/2015, có thể đã phản ánh được những thành tựu nghiên cứu ở phương Tây hiện đại, không mâu 
thuẫn với các tiếp cận của các nhà khoa học Việt Nam, lại có ưu điểm khá dễ hiểu, dễ nghiên cứu. 
Đó là chia cấu trúc khái niệm văn hóa thành mức độ (các tầng) “sâu”, “nông” và các “cấp độ”. 
Theo cách tiếp cận này, cấu trúc của văn hóa có các tầng sau:  

Ở tầng sâu nhất: Các giá trị (Values). Từ trong đó các giá trị, hình thành nên các cốt lõi của 
một nền văn hóa.     

Tầng thứ hai: Các nghi thức (Rituals). Là các chuẩn mực hoạt động tập thể, được coi là cần 
thiết trong xã hội. Từ cách chào hỏi, các dạng giao tiếp, các nghi lễ tôn giáo và xã hội, v.v…). 

Tầng thứ ba: Các nhân vật - anh hùng (Heroes). Là những nhân vật quá khứ hay hiện tại, 
thực hay hư cấu, có đặc điểm được đánh giá cao trong một nền văn hóa. Họ tồn tại như là mô 
hình cho hành vi. 
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Tầng thứ tư: Các biểu tượng (Symbols). Là lời nói, cử chỉ, hình ảnh, hoặc các vật mang 
một ý nghĩa đặc biệt, được công nhận bởi những người chia sẻ một nền văn hóa cụ thể. Biểu 
tượng mới dễ dàng phát triển, những cái cũ biến mất. Biểu tượng từ một nhóm cụ thể thường 
xuyên được sao chép bởi người khác. Đây là lý do tại sao các biểu tượng đại diện cho lớp ngoài 
cùng của một nền văn hóa. 

Biểu tượng, anh hùng và nghi thức là những khía cạnh hữu hình, ghi lại cách, các thực 
hành của một nền văn hóa. Tuy vậy, ý nghĩa văn hóa thực sự của thực hành này lại là phi vật 
thể. Biểu tượng đại diện cho bề ngoài nhất và giá trị các biểu hiện ở tầng sâu sắc nhất của văn 
hóa, các anh hùng và các nghi lễ ở tầng giữa. 

Cấu trúc văn hóa theo “cấp độ” (có thể coi là quy mô) như: Cấp quốc gia, cấp độ vùng, 
cấp độ giới, cấp độ thế hệ, cấp độ tầng lớp xã hội, cấp độ công ty... Nhiều tác giả cũng đã đề cập 
đến tiếp cận lịch sử văn hóa, từ lịch đại đến đồng đại... Khi nói về nội hàm văn hóa, các nhà 
nghiên cứu không bao giờ bỏ qua yếu tố con người. Tuy nhiên trong các nghiên cứu các 
“ngành” văn hóa cụ thể, như “văn hóa chính trị”, “văn hóa ứng xử”, “văn hóa học đường”... con 
người được nghiên cứu như là một chủ thể văn hóa hoặc tách ra thành một đối tượng riêng, như 
“con người chính trị” chẳng hạn.             

Qua các công trình nghiên cứu về văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, có thể 
thấy: 

Thứ nhất, tất cả đều khẳng định tính tất yếu của hội nhập và Việt Nam tham gia vào quá 
trình hội nhập với thế giới trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có văn hóa là đòi hỏi khách quan, 
cho dù đó là một quá trình phức tạp. Ngày nay, nói đến hệ quả của toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tế, không chỉ nói đến một khuynh hướng không đảo ngược được, mà còn phải nói đến 
những vấn đề đặt ra trong quá trình hội nhập, “các vấn đề toàn cầu” đầy bế tắc, “một thách thức 
nghiêm trọng đối với văn hóa”. Trong bối cảnh đó, một lối thoát mà người ta trông cậy vào văn 
hóa, đưa ra “một chiều kích văn hóa của sự phát triển như một con đường khả thi để phá tan sự 
bế tắc này” và người ta cho rằng đây là “quan niệm mới về phát triển”. 

Nói đến hội nhập là nói đến nhiều chủ thể tham gia vào những quá trình “sống chung”. 
Trong quá trình đó, không thể chỉ có đồng thuận mà còn có cả mâu thuẫn, xung đột trên nhiều 
phương diện và cấp độ khác nhau. Cách thức để quản lý và giải tỏa các mâu thuẫn và xung đột, 
chỉ có thể là văn hóa - văn hóa “hòa giải”, văn hóa “bao dung”. Chính vì thế, những năm đầu 
thế kỷ XXI, khi xu hướng hội nhập trở nên sâu rộng, “ngoại giao hòa giải”, “quyền lực mềm” 
đã và đang trở thành chiến lược rõ ràng trong quan hệ quốc tế. Hội nhập thành công, khi thước 
đo của nó không chỉ ở một vài phương diện như kinh tế và công nghệ mà phải đo bằng sự thành 
công của hội nhập văn hóa. Vì vậy, trước hết trong hội nhập cần khẳng định vai trò đặc biệt 
không thể thiếu của văn hóa. Để làm được điều đó, các nhà nghiên cứu quan tâm trước hết là tư 
duy về văn hóa, đặc biệt là tư duy lãnh đạo của Đảng, tư duy quản lý của Nhà nước, tư duy 
trong văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tư duy của từng con người, đã tự ý thức 
hoặc buộc phải trở thành “công dân toàn cầu”. Một đặc trưng nổi trội của văn hóa là giao lưu và 
tiếp biến; theo đó, tác động qua lại và chịu ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nền văn hóa, tiếp nhận 
các giá trị văn hóa bên ngoài, biến đổi nó cho phù hợp và dần trở thành cái của mình, làm phong 
phú thêm vốn văn hóa của mình là hiện tượng có tính quy luật. “Giao lưu, ảnh hưởng, vay 
mượn còn là một nhân tố quan trọng trong quy luật truyền thống và đổi mới của văn hóa: 
Truyền thống (tradition) - Tiếp biến (tiếp nhận - biến đổi - accuturation), Đổi mới (renovation)”. 
Trong hội nhập, giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc là quan trọng, bởi bản sắc văn hóa 
chính là cái làm cho dân tộc không là cái bóng của dân tộc khác. Song, giữ gìn bản sắc không 
loại trừ sự tiếp biến văn hóa; văn hóa dân tộc phải hội lưu với văn hóa nhân loại, rồi theo dòng 
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chảy của nó mà tiếp thu những cái “chân - thiện - mỹ” của các nền văn hóa trên thế giới để bồi 
đắp cho văn hóa bản địa. 

Thứ hai, để hội nhập thành công, văn hóa Việt Nam cần tiếp biến những giá trị văn hóa 
thế giới. Nhưng tiếp biến văn hóa thế giới như thế nào? Chúng ta thấy rằng ở cấp độ đời thường 
cũng như tư duy chính sách đều có tranh luận, thậm chí gay gắt, xuất hiện các xu hướng “cấp 
tiến”, “bảo thủ” hay “trung dung”. Tuy chưa thật sự rõ ràng và thuyết phục, nhưng một số 
nghiên cứu đã bước đầu chỉ ra “cơ chế tiếp biến” nền văn hóa thế giới. Cần thực sự cầu thị và 
khoa học trong tư duy, tránh căn bệnh giáo điều, để hội nhập, phải cùng lúc “trở về” với dân tộc 
nhiều hơn theo phương châm “Tư duy toàn cầu, hành động địa phương”. Ở một góc độ khác, 
cần nhận diện những xung đột, mâu thuẫn và những cản trở trên con đường giải phóng, hội 
nhập để phát triển văn hóa Việt Nam. 

Thứ ba, vấn đề đặt ra, không chỉ tiếp biến văn hóa nhân loại, không chỉ “cùng lúc trở về 
với dân tộc nhiều hơn”, mà văn hóa Việt Nam có thể đóng góp những giá trị văn hóa đặc sắc gì 
của mình vào văn hóa chung của nhân loại? Văn hóa Việt Nam có đủ tầm vóc, bản lĩnh, tự tin 
để tham gia định hình những giá trị chung trong văn hóa hội nhập của nhân loại? Và nếu chúng 
ta vốn có một nền văn hóa có đủ tầm vóc, thì chúng ta có thể làm gì để làm điều đó? Chúng ta 
phải làm gì để có “quyền lực mềm” trong hệ thống quyền lực toàn cầu? 

Trong lúc nhân loại còn chưa nhận thức hết những thách thức của hội nhập toàn cầu (gần 
đây xuất hiện những vấn đề an ninh “phi truyền thống”, khủng bố, di cư...) thì cho dù “phát 
triển văn hóa” được nêu lên như là một giải pháp toàn cầu để khắc phục những vấn nạn của toàn 
cầu hóa, của những vấn đề toàn cầu, nhưng bản thân khái niệm này cũng được hiểu khác nhau 
từ “hợp tác phát triển về văn hóa” đến “chống lại văn hóa phương Tây”; nó đặt ra vấn đề “bản 
sắc” văn hóa so với “bản đối chiếu văn hóa phương Tây và châu Âu”... Từ trong bối cảnh toàn 
cầu hóa và hội nhập, mỗi chủ thể hội nhập đã bắt đầu đặt ra vấn đề “giá trị cốt lõi” trong văn 
hóa của mình, “bản sắc văn hóa”, “văn hóa quốc gia” và “khủng hoảng giá trị văn hóa”. Điều 
này đưa đến mâu thuẫn giữa những “văn hóa quốc gia”, “văn hóa tôn giáo”, “văn hóa vùng” và 
giữa những “giá trị cốt lõi” và những “giá trị không cốt lõi”. Trang Ott Schoefthaler dùng khái 
niệm “xung đột văn hóa” và “đối thoại văn hóa” như là những khái niệm phổ biến của thời đại 
toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa ngày nay. Ông chỉ ra các yêu cầu chung của hội nhập văn hóa, 
như: Tính đa dạng văn hóa, quyền khác biệt, sự chồng chéo giữa các yếu tố tình cảm và nhận 
thức của các quan hệ văn hóa quốc tế, tự do ngôn luận... 

Tuy tồn tại nhiều lý thuyết giải thích hiện tượng toàn cầu hóa và hội nhập với tiếp cận văn 
hóa học, như “xung đột văn hóa”, “xâm lăng văn hóa”, “liên văn hóa”, “đồng nhất văn hóa”, 
“văn hóa toàn cầu”... nhưng dù thế nào đi chăng nữa, các lý thuyết cũng đem đến cho nhân loại 
cảm nhận rằng, bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đã và “đang phá vỡ giới hạn vốn có, đang 
phát triển trong tác động và ảnh hưởng lẫn nhau trên phạm vi toàn cầu. Trong điều kiện mở cửa, 
hội nhập và môi trường mạng toàn cầu, sự ảnh hưởng lẫn nhau, cùng chung sống cạnh tranh và 
chia sẻ với nhau của các nền văn hóa khác nhau đang không ngừng gia tăng”. Chính từ đây, 
xuất hiện một khái niệm mới cần phải thừa nhận trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập, đó là 
chính bản thân hội nhập quốc tế là một giá trị văn hóa mới, thậm chí là một giá trị “văn hóa cốt 
lõi” của nhân loại và của mỗi quốc gia. 

Tính tất yếu của hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa đặt ra nhiều vấn đề về phát triển văn 
hóa của từng quốc gia, dân tộc; buộc họ “phải lựa chọn cho mình một thái độ ứng xử, một chính 
sách phát triển về văn hóa để đạt tới mục tiêu phát triển chung”. Những ý kiến như vậy có ý 
nghĩa phương pháp luận, đặc biệt là đối với tư duy phát triển, tư duy hoạch định chính sách.  



“Sơn La - Hội nhập, đầu tư và phát triển”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 1/2018 13 

Sự hội nhập quốc tế đã đưa đến sự tiếp xúc giữa các nền văn hóa, văn minh. Vì vậy, xuất 
hiện các dự báo về xung đột giữa các nền văn minh. Huntington dự đoán rằng, nguồn gốc xung 
đột trong thế giới mới không còn là hệ tư tưởng và kinh tế nữa, mà là văn hóa. Ông cho rằng 
văn hóa là cơ sở của các nền văn minh và khẳng định “Sự xung đột giữa các nền văn minh sẽ là 
nhân tố chủ đạo của chính trị thế giới”. Hậu quả của xung đột giữa các nền văn minh như thế 
nào, nếu để xung đột diễn ra chỉ theo chiều hướng tiêu cực? Nhiều nghiên cứu vượt qua những 
sợ hãi của chủ nghĩa khủng bố, vượt qua những dự báo bi quan về xung đột, chia rẽ, vẫn quảng 
bá cho một khuynh hướng chung lớn của nhân loại là “Đối thoại giữa các nền văn hóa”, ủng hộ 
Tuyên bố của UNESCO về đa dạng văn hóa, coi đa dạng văn hóa như “di sản chung của nhân 
loại”, coi “việc bảo vệ tính đa dạng văn hóa là chỉ lệnh đạo đức” và có ý nghĩa không kém gì 
Tuyên bố chung về các quyền con người. Nhiều nghiên cứu hy vọng sự đối thoại giữa các nền 
văn minh sẽ đưa đến “sự kết tụ tâm hồn phương Đông và lý tính của phương Tây”, sẽ đạt tới 
“sự hiểu biết lẫn nhau mang tính lịch sử” và “bằng cách đó, bảo đảm hòa bình và công lý trên 
toàn thế giới”. Những quan điểm tương tự cũng có thể gặp trong các nghiên cứu của Jakhnhin 
V.I, Karnash G.J, Philipmonov G.J, Hà Bình Mạnh v.v... 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ở chỗ tạo dựng một nền văn hóa mới trên phạm vi toàn cầu thế 
nào để thích ứng với các quá trình phức tạp của hội nhập? Như vậy, phải chăng văn hóa trong 
hội nhập quốc tế đang phải đảm nhận một chức năng mới, chức năng giải tỏa xung đột văn hóa 
và liên kết văn hóa, làm cơ sở, “dẫn đường” cho hội nhập kinh tế, khoa học, công nghệ và các 
lĩnh vực khác? Đó là vấn đề đang tranh luận trong giới học giả, các chính trị gia trên khắp thế 
giới và Việt Nam. 

Thứ tư, các nghiên cứu cũng đã nêu lên những thành tựu, những yếu kém và thách thức 
trong phát triển văn hóa Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Thứ năm, các nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp để xây dựng một nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Tóm lược như sau: 

- Phải từ bỏ cách nhìn coi văn hóa là phép cộng đơn thuần của 7 lĩnh vực: Tư tưởng, đạo 
đức và lối sống; giáo dục và khoa học; văn học và nghệ thuật; thông tin đại chúng; giao lưu văn 
hóa với nước ngoài; thể chế văn hóa; thiết chế văn hóa.  

- Phải tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. 
- Phải xác định được một hệ giá trị cho văn hóa Việt Nam hiện tại và tương lai. 
- Đảm bảo văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất 
mà đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ, 
khoa học. 

-  Tư duy toàn cầu, hành động địa phương. 
 

                                                                                           GS, TSKH Phan Xuân Sơn 

                                                                                           ThS Chu Thị Thanh Huyền                                                         

                                                                                   (lyluanchinhtri.vn - Ngày 29/11/2016) 
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VỚI MỘT KHÔNG KHÍ MỚI, MỘT TÂM THẾ MỚI, MỘT VỊ THẾ MỚI,  
NHẤT ĐỊNH SƠN LA SẼ CÓ BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI 

  

Lược ghi bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 

tỉnh Sơn La năm 2017. 

Như chúng ta đã biết, trong phạm vi Quốc gia, trong từng địa phương, vấn đề xúc tiến đầu 
tư thương mại rất quan trọng, tôi hoan nghênh và đánh giá cao tỉnh Sơn La trong việc chuẩn bị 
tốt để có Hội nghị Xúc tiến hôm nay. Sự chuẩn bị nội dung có sự phối hợp tốt của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, các tỉnh Tây Bắc đối với tỉnh Sơn La, để chúng ta có thể công bố được tại Hội nghị 
này nhiều dự án, khoảng trên 23 nghìn tỷ đầu tư vào tỉnh Sơn La trong dịp này, với nhiều dự án 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ chế biến hết sức quan trọng có tính bền vững của Sơn La. Tôi 
nhiệt liệt chúc mừng tỉnh Sơn La và tất cả các đồng chí đại biểu có mặt trong ngày hôm nay. Và 
tôi nghĩ rằng, cách chuẩn bị của Sơn La cũng là kinh nghiệm trong các tỉnh Tây Bắc trong quá 
trình chuẩn bị tìm ra một hướng đi, một cách làm mới để thức tỉnh tỉnh nhà, cùng với sự quan 
tâm của Nhà nước. 

Tôi lên đây từ năm 2015, khi công bố và xúc tiến Khu Du lịch Vân Hồ và Mộc Châu, có 
thể nói đến giờ phút này, tỉnh Sơn La đã có một sự chuyển mình rất đáng được ghi nhận, năm 
vừa rồi, là một tỉnh miền núi vùng cao mà có gần 2 triệu du khách trong nước và quốc tế đến 
đây, không những thế, nông nghiệp, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã xuất hiện với 
nhiều sản phẩm là thế mạnh riêng có của Sơn La. Cùng với đó, là phát triển thế mạnh dược liệu 
của địa phương, cùng với công nghiệp ứng dụng công nghệ cao là công nghiệp chế biến để 
tránh tình trạng được mùa, mất giá mà chúng ta thường hay nói ở các địa phương vùng núi thế 
mạnh là nông nghiệp. Nhờ quảng bá xúc tiến, làn sóng đầu tư mới của các nhà đầu tư Việt Nam 
và các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao các tập đoàn lớn 
trong nước và quốc tế bước đầu thành công ở Sơn La, với thương hiệu nổi trội như Tập đoàn 
TH, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Mường Thanh, Xuân Thành, Tập đoàn 
nuôi cá tầm Việt Nam, Tập đoàn Cao su Việt Nam và rất nhiều đơn vị kinh doanh khác, những 
dấu hiệu đầu tư thành công đó, hay những công trình mà các vị đã làm ở mảnh đất này đều nói 
lên rằng vùng đất Sơn La đang chuyển mình mạnh mẽ cùng với sự phát triển của đất nước thân 
yêu của chúng ta. Nhân sự kiện hôm nay được tổ chức tại Mộc Châu, tôi muốn nói với các bạn 
rằng vùng cao nguyên rộng lớn đồng thời cũng là Khu Du lịch Quốc gia với diện tích gần 2.000 
km² gồm hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ là một điểm nhấn sâu sắc làm nên vẻ đẹp bất tận như 
khẩu hiệu của du lịch Việt Nam đã nêu ra và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 
nếu có chiến lược đúng đắn cùng với sự giúp đỡ của Trung ương và các doanh nghiệp nhất định 
chúng ta sẽ thu hút mọi du khách, mọi nhà đầu tư từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu đến mảnh 
đất này. Đặc biệt, chúng ta biết rất rõ đây là nơi chúng ta có thể thưởng lãm các sản phẩm nông 
nghiệp nhiệt đới, lẫn ôn đới, khám phá địa danh kỳ bí, cảm nhận được sự hòa quyện tinh tế giữa 
sự kỳ vỹ của thiên nhiên và bàn tay khéo léo của con người qua những thửa ruộng bậc thang, 
những đồi chè xanh ngắt, những lễ hội mang đậm tính di sản văn hóa châu Á... mà ở nơi khác 
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không có được. Đây cũng là nơi những bản làng, những cộng đồng và 12 dân tộc như Thái, 
Tày, Mông, Dao, Kinh... sống chân phương, yên bình và hài hòa cùng thiên nhiên để lại nhiều 
dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách Việt Nam và quốc tế. Điều đáng quý, văn hóa của đồng bào 
của chúng ta giữ được, để chúng ta thấy được thiên nhiên hùng vỹ nơi đây.  

Không chỉ có vậy, Mộc Châu có lợi thế rất lớn về nông nghiệp, công nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, phát triển dược liệu và các lĩnh vực dịch vụ khác khi Mộc Châu, Vân Hồ của 
tỉnh Sơn La đang tiếp tục là một trong những nơi đón nhiều du khách lớn nhất cả nước và thu 
nhập người dân nơi đây tham gia đang gia tăng một cách nhanh chóng. Người ta nói Mộc Châu 
là một máy lạnh khổng lồ của Việt Nam. Tôi muốn nói lại một số tiềm năng như thế để góc 
nhìn ở đây từ y tế đến nông nghiệp và du lịch và nhiều ngành đến các tài nguyên và các lĩnh vực 
khác, cùng với tỉnh, chúng ta tìm ra một lối đi, một cách làm cùng với Sơn La phát triển thế 
mạnh nơi đây. 

Tại Hội nghi Xúc tiến đầu tư ở Thủ đô Hà Nội, tôi đã nhấn mạnh, mọi bộ máy cơ sở phải 
chuyển biến nhạy bén, kịp thời, sâu sát, với tính cấp thiết từ Chính phủ và Trung ương, người 
dân, doanh nghiệp mong mỏi sự chuyển biến cả hệ thống từ Trung ương đến xã, phường. Tôi 
muốn nói điều này để tại Hội nghị này, chắc chắn rằng các đồng chí bí thư, chủ tịch các huyện, 
thành phố của Sơn La có mặt hôm nay, chúng ta có chuyển biến để phục vụ người dân và doanh 
nghiệp không? Cái chuyển động cả hệ thống để cải cách, nhất là cải cách thủ tục hành chính để 
người dân và doanh nghiệp phát triển là rất quan trọng trong đầu tư và phát triển của Việt Nam 
nói chung và đặc biệt là những tỉnh miền núi địa hình phức tạp, khó khăn Sơn La nói riêng. Ai 
đến Sơn La đều có thời cơ để phát triển, ai đến Sơn La đều có những thuận lợi trong phát triển... 

Cũng tại đây tôi muốn nói một điều rất đáng được biểu dương, một thành quả kiến tạo 
đáng khích lệ tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La là một tấm gương, có thể nói Vân Hồ là một trong 
những huyện nghèo nhất của Sơn La nói riêng, Tây Bắc nói chung. Năm 2017, dưới sự chỉ đạo 
sâu sát, kịp thời của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ngành, ban lãnh đạo huyện, 
Vân Hồ thu hút được 2 dự án quy mô 2.300 tỷ đồng từ Tập đoàn TH. Tôi được biết đây là dự án 
có ý nghĩa vô cùng, đem lại những giá trị bền vững về xã hội, về môi trường, bao gồm các hạng 
mục: Một là phát triển cây dược liệu, cây cam, hai là nhà máy chế biến hoa quả công nghệ cao 
và tất cả người dân chúng ta, người dân tộc của chúng ta được hưởng lợi từ dự án này rất lớn, 
nâng cao đời sống của nhân dân. Một huyện Vân Hồ khó khăn nhất nước, huyện 30a làm nên 
một kỳ tích như vậy, như vậy các huyện miền núi khác có làm được kỳ tích trong phát triển như 
vậy không? Tôi cho rằng đây chính là một ví dụ về hành động kiến tạo tại địa phương, cụ thể là 
ở cấp tỉnh và cấp huyện thuộc miền núi Tây Bắc. Tôi xin nêu một thông điệp rằng: Nếu một địa 
phương đặc biệt khó khăn về kinh tế, phức tạp về an ninh tương tự như Vân Hồ thì có thể tạo 
đột phá đạt được những thành quả thu hút đầu tư ban đầu tuyệt vời như vậy thì tất cả các huyện 
miền núi Tây Bắc, Đông Bắc cũng như cả nước đều có khả năng và thời cơ thành công. Tôi đề 
nghị lãnh đạo các tỉnh, các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ có hình thức 
động viên khen thưởng các cá nhân, các tập thể đã đầu tư vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn 
như đã đầu tư vào huyện Vân Hồ. Hành động thiết thực trước cuộc sống của nhân dân, hành 
động đó phù hợp với điều kiện của địa phương, thiết thực cho người dân là quan trọng nhất. 
Chính vì vậy, cùng với huyện Vân Hồ của Sơn La, tôi đề nghị các bộ, các ngành Trung ương, 
các địa phương thời gian qua đã có những hành động để thực hiện tinh thần kiến tạo của Chính 
phủ. Mà Chính phủ kiến tạo tôi xin lưu ý, không phải chỉ ở Hà Nội, mà chính là tất cả các cấp, 
các ngành trong hệ thống của chúng ta, mà chính sách kiến tạo phải là bằng hành động cụ thể, 
mà hành động đó phải có kết quả cụ thể, đặc biệt ở cấp cơ sở. Kiến tạo không phải chỉ biết tìm 
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khó khăn để đối phó, phó mặc cho định mệnh, mà chúng ta phải có tinh thần vượt lên chính 
mình như chuyển động của một số địa phương trong thời gian vừa qua, trong đó có Sơn La. 

Muốn kiến tạo phải có niềm tin, biết sáng tạo, phát huy những giá trị độc đáo, nét khác 
biệt riêng có của địa phương. Tôi nghĩ các nhà đầu tư đến với chúng ta vì thế mạnh đặc trưng 
nào đó đem đến cho họ sự phát triển, chứ không phải đến với chúng ta vì khó khăn... Tôi cũng 
xin nói lại cái ý mà tôi đã từng nói ở nhiều nơi, mà câu này cũng là câu của đồng chí nguyên 
Tổng Bí thư của nước ta đã nói: Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Mà hành động thế nào để 
tự cứu mình, tôi xin đặt ra 6 yêu cầu cho Sơn La nói chung và các tỉnh khó khăn nhất của Tây 
Bắc nói riêng, trước hết chúng ta phải biết giữ gìn, bảo vệ an ninh biên giới, an ninh trật tự an 
toàn xã hội, đặc biệt chú trọng hơn nữa là thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền 
thống. Đây trực tiếp tác động rất lớn. Và đi liền cái đó, đói nghèo chính là một trong những căn 
nguyên và thách thức phức tạp nhất đối với các mối đe dọa về an ninh ở nhiều nơi, ở Sơn La. 
Chúng ta muốn bảo đảm an ninh, chúng ta phải giải quyết căn bản đời sống cho đồng bào. 

Cái thứ hai là phải thúc đẩy ngành sản xuất hàng hóa phát triển theo cơ chế thị trường, 
thay thế tư nhân kinh tế kiểu tự cung, tự cấp manh mún, nhỏ lẻ trong phát triển; tăng cường các 
mô hình liên kết hợp tác sản xuất. Báo cáo của tỉnh nói rõ, 111 doanh nghiệp và hàng chục hơp 
tác xã đi vào sản xuất chế biến, phân phối chuỗi giá trị này. Hàng loạt hợp tác xã và doanh 
nghiệp chế biến, quả dưa leo nếu làm lớn, không có chế biến làm sao mà tiêu thụ được, làm cao 
su nhiều mà không có nhà máy chế biến mủ làm sao có giá trị gia tăng và giải quyết việc làm 
được, rất hoan nghênh Tập đoàn Cao su khởi công nhà máy chế biến mủ cao su ở đây và muốn 
có nhà máy thì phải có sản lượng cao su tự nhiên cần thiết, một diện tích rừng trồng cao su cụ 
thể. 

Thứ ba: Cần hiểu biết, động viên, ý chí khởi nghiệp, sự vươn lên trong mọi người dân, 
mọi cộng đồng thiểu số trên mọi lực lượng phát triển, không chỉ nhìn ở một khía cạnh đối tượng 
chính sách; kiên quyết đẩy lùi tư duy tiểu nông làm theo quán tính, tập quán cũ, ngại làm lớn sợ 
rủi ro... tự ti trong sản xuất hàng hóa. Sáng nay tôi nghe các doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị 
này đều có xu hướng mở rộng, đều muốn tổ chức sản xuất lớn ở đây, dựa trên nền tảng, hộ nông 
dân của Sơn La, của Mộc Châu này để phát triển... Đó là hướng đi đúng và đi liền với đó, chúng 
ta phát triển một số sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các sản phẩm 
du lịch địa phương và làm tăng giá trị sản phẩm bổ sung tính đa dạng của du lịch Sơn La. Sơn 
La phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của địa phương, 
phải hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan... Đặc biệt, chú trọng chế biến sâu và tái tạo các 
diện tích rừng... Bên cạnh hạ tầng cứng được Nhà nước quan tâm đầu tư, chúng ta cần bồi đắp, 
phát huy nguồn lực mềm, yếu tố hạ tầng thông minh như năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ 
công chức, sự gắn kết xã hội giữa các cộng đồng dân tộc, chất lượng quản trị Nhà nước, khả 
năng kết nối thông tin và phổ cập Internet... Sơn La nói riêng, miền núi nói chung không được 
đứng ngoài lề các xu hướng toàn cầu hóa và cách mạng 4.0. Là một tỉnh đứng thứ ba toàn quốc 
về diện tích, việc giáo dục, đào tạo cho thế hệ trẻ rất quan trọng cho việc phát triển bền vững 
của tỉnh nhà... Tôi lưu ý tỉnh khai thác một số thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao... thứ nhất là các đồng chí chú ý công tác quy hoạch đô thị bền vững, thế 
mạnh của Sơn La còn khá tự nhiên, đơn sơ, chưa bị đô thị hóa quá nhiều. Tôi đề nghị các đồng 
chí quy hoạch xây dựng với tầm nhìn xa bền vững, chứ không tập trung những lợi ích ngắn hạn, 
làm sao càng xây, càng đẹp, càng thoáng chứ không phải mất đi vẻ đẹp tự nhiên của Sơn La, 
của Mộc Châu... Thứ hai làm sao để người dân, đặc biệt là đồng bào thiểu số có thể tham gia và 
hưởng lợi từ hoạt động du lịch cũng như nông nghiệp, công nghệ cao, cho nên những mô hình 
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nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao, du lịch cộng đồng 
để người dân tham gia trực tiếp và hưởng lợi từ các mô hình này một cách bền vững. Tôi mong 
Sơn La phát triển điển hình, có thể nhân rộng ra cả vùng Tây Bắc, có như vậy thì phát triển kinh 
tế mới có ý nghĩa, mới bền vững về mặt xã hội, sự hưởng lợi từ người dân, nhất là đồng bào dân 
tộc thiểu số rất quan trọng đối với sự phát triển... chúng ta hay nói kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa chính là mô hình phát triển để người dân tộc ở địa phương được hưởng lợi 
trong phát triển. Chúng ta đặc biệt hoan nghênh các doanh nghiệp đi về vùng sâu, vùng cao 
nghiên cứu đầu tư làm ăn lâu dài, phát triển bền vững. Nhân đây tôi cũng muốn lưu ý các nhà 
đầu tư, đó là “Một Sơn La - ba điểm đến”, một câu nói dân gian người ta hay nói. Một là, các 
vùng tiểu khí hậu độc đáo, trong đó có cao nguyên Mộc Châu được ví như là một máy điều hòa 
khổng lồ; hai là, cảnh quan thiên nhiên kỳ vỹ; ba là, bản sắc địa phương độc đáo. Và theo tôi, 
không phải Sơn La ba điểm đến mà Sơn La có nhiều hơn thế. 

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư hôm nay, tôi xin nêu vài điểm nhấn, cùng với tinh thần xúc 
tiến hôm nay mà chúng ta phải nói lại đó là những tiền đề quan trọng. Một là, Sơn La có tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cao, xếp thứ 2 trên 14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc. Hai là, dự 
kiến năm 2017, tỉnh đã đón gần 2,5 triệu du khách. Sơn La cần hướng tới mục tiêu đón 5 triệu 
khách vào năm 2020 và đặc biệt cần chú ý hơn nữa đến thị trường quốc tế. Hôm nay, có đông 
đủ các nhà ngoại giao, tôi tin rằng các bạn sẽ là những đại sứ du lịch cho Sơn La. Sơn La là một 
tỉnh có nhiều nguồn tài nguyên nước khoáng nóng, các loại khoáng sản đa dạng tạo thế mạnh về 
vật liệu xây dựng... cần được khai thác bền vững. Với 927 nghìn ha đất nông nghiệp có thể phát 
triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả chất lượng cao và đầu tư sản xuất các vùng chuyên 
canh nông nghiệp tập trung có quy mô lớn. Đi liền với đó là khai thác các kiểu vùng khí hậu 
thích hợp để phát triển chăn nuôi bò sữa, mở rộng ra là các loại gia súc ăn cỏ, các loại đại gia 
súc. Tận dụng các nguồn nước trong lòng của những con suối, lòng hồ... nuôi trồng các loại 
thủy sản giá trị cao, có khả năng xuất khẩu lớn, như cá tầm, cá hồi... tôi cho rằng Sơn La có 
điều kiện là nguồn cung ứng lớn các loài hoa, kể cả một số loài hoa vùng ôn đới, không chỉ 
phục vụ trong nước mà còn phải nghiên cứu giá trị xuất khẩu. Với điều kiện thổ nhưỡng, Sơn 
La sẽ tạo ra những loại dược liệu quý hiếm cần được nghiên cứu, khám phá. Và chính vì thế, 
giống cây, trồng và vật nuôi ở khu vực này rất quan trọng. 

Với một không khí mới, một tâm thế mới, một vị thế mới, thay mặt Chính phủ, tôi tin 
tưởng rằng với niềm tin và sức mạnh đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, nhất định tỉnh Sơn La của chúng ta sẽ có bước 
phát triển mới, đáp ứng được niềm tin của Đảng, của Nhà nước và đặc biệt đưa tỉnh Sơn La tiến 
lên, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân, là một tỉnh có trình độ phát triển cao 
của vùng Tây Bắc chúng ta, cái nôi cách mạng của chúng ta, trong đó, có sự đóng góp của 
truyền thống của tỉnh nhà. Trên tinh thần đó, tôi xin chúc Hội nghị của các đồng chí thành công, 
chúc các nhà đầu tư thành công và cảm ơn các vị đại biểu trong nước, quốc tế đã có mặt rất 
đông đủ tại hội nghị quan trọng này. 

 

                                                                                (Báo Sơn La số 6192 - Ngày 18/7/2016) 
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B�I PHÁT BIỂU CH�O MỪNG CỦA ĐỒNG CHÍ HO�NG VĂN CHẤT, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  
TẠI HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA NĂM 2017 

 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân 
Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam! 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Hòa Bình, 
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao! 

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng; Bộ trưởng; 
lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; 
lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các vị khách 
quốc tế, các nhà đầu tư! 

Thưa toàn thể các vị khách quý! 
Hôm nay, tỉnh Sơn La được long trọng 

tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017. 
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
các dân tộc tỉnh Sơn La, tôi xin trân trọng gửi 
tới Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí đại biểu, 
khách quý; cùng toàn thể quý vị đại biểu lời 
kính chúc sức khỏe và lời chào mừng tốt đẹp 
nhất! 

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý! 
Tỉnh Sơn La có diện tích tự nhiên 

14.174km², là một trong ba tỉnh có diện tích 
lớn, dân số trên 1,2 triệu người. Là tỉnh có bề 
dày lịch sử truyền thống cách mạng; mảnh 
đất Sơn La là cộng đồng của 12 dân tộc anh 
em; mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng, song 
có nhiều điểm chung, đậm đà bản sắc của 
nhân dân các dân tộc miền núi Tây Bắc, đó 
là: Cần cù sáng tạo trong lao động; có đức 
tính thật thà, chân thành và giàu lòng nhân ái, 
mến khách; gắn bó keo sơn trong xây dựng 
và bảo vệ quê hương đất nước. Tỉnh có nhiều 
di tích lịch sử và thắng cảnh thiên nhiên đặc 
sắc; khí hậu ôn đới trong lành, mát mẻ quanh 
năm; bản sắc văn hóa các dân tộc luôn được 
giữ gìn và phát huy, tỉnh có 3.300 đội văn 
nghệ tổ, bản. 

Với tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao 
động và khí hậu, hiện nay Sơn La có 
927.000ha đất nông nghiệp, với 2 cao nguyên 

rộng lớn là cao nguyên Mộc Châu và cao 
nguyên Nà Sản; khí hậu và thổ nhưỡng thuận 
lợi cho phát triển các loại cây ăn quả, cây 
công nghiệp. Có 2 con sông lớn là sông Đà 
và sông Mã; 2 lòng hồ Thủy điện Hòa Bình 
và Thủy điện Sơn La với diện tích hơn 
400km²; trên 500 hồ đập công trình thủy lợi, 
35 dòng suối lớn nhỏ và 2.500ha ao hồ để 
đầu tư phát triển thủy sản; Sơn La có tiểu 
vùng khí hậu thích hợp để phát triển chăn 
nuôi đại gia súc, nhất là chăn nuôi bò sữa; 
năm 2014, tỉnh Sơn La đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể 
phát triển Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu, 
đây là tiền đề quan trọng để ngành du lịch 
của tỉnh phát triển. Hệ thống giao thông kết 
nối Sơn La với các tỉnh trong vùng ngày càng 
được nâng cấp, trong đó có Quốc lộ 6 nối Hà 
Nội với các tỉnh Tây Bắc; có 2 cửa khẩu 
Quốc gia (cửa khẩu Lóng Sập, cửa khẩu 
Chiềng Khương) kết nối với các tỉnh Bắc 
Lào. Tỉnh đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ 
cho phép bổ sung tuyến đường Hòa Bình - 
Sơn La vào quy hoạch phát triển mạng 
đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 và đầu tư giai 
đoạn 2017 - 2020 đoạn cao tốc Hòa Bình - 
Mộc Châu (Sơn La), theo hình thức đối tác 
công - tư. 

Nằm ở vị trí thượng nguồn của sông Đà 
sông Mã, địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, 
có nhiều thuận lợi nên đã tập trung đầu tư 
phát triển thủy điện. Ngày nay đang khảo sát 
và đầu tư phát triển điện mặt trời, nhất là trên 
lòng hồ Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa 
Bình. 

Từ năm 2003 đến nay, tỉnh Sơn La thu 
hút được 373 dự án đầu tư, với số vốn gần 
26.540 tỷ đồng, trong đó có 9 dự án đầu tư 
trực tiếp nước ngoài; riêng năm 2016, đã thu 
hút được 95 dự án, với tổng vốn đầu tư là 
3.886 tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với năm 2015; 
trong 6 tháng đầu năm 2017, thu hút được 57 
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dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.432 tỷ 
đồng, tăng 3,06 lần so với cùng kỳ năm 
2016. Tại hội nghị ngày hôm nay, tỉnh Sơn 
La rất vui mừng được trao quyết định chủ 
trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư cho 26 dự án với tổng mức vốn đầu tư 
8.560 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ với nhà 
đầu tư 17 dự án, tổng mức đầu tư 14.932 tỷ 
đồng. 

Kính thưa các đồng chí! 
Trải qua hơn 120 năm thành lập và phát 

triển, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta 
khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân các dân 
tộc Sơn La luôn đoàn kết và nỗ lực phấn đấu 
giành được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh 
tế phát triển, kết cấu hạ tầng được tập trung 
đầu tư; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến 
tích cực; công tác xây dựng nông thôn mới 
gắn với xóa đói giảm nghèo đang thu được 
nhiều kết quả quan trọng. Sơn La đã hoàn 
thành sớm việc di chuyển, đang tiếp tục hỗ 
trợ phát triển sản xuất cho 12.584 hộ tái định 
cư Thủy điện Sơn La và tiếp tục lo ổn định 
đời sống, phát triển sản xuất cho 5.200 hộ tái 
định cư Thủy điện Hòa Bình trước đây. Quốc 
phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ hợp 
tác với 8 tỉnh Bắc Lào và các tổ chức quốc tế 
được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và 
củng cố hệ thống chính trị có nhiều chuyển 
biến tích cực. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế (GRDP) 9,2%; thu ngân sách trên địa 
bàn đạt 4.006 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La đang 

quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 
2020 với mục tiêu “Xây dựng Sơn La sớm 
trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung 
du và miền núi phía Bắc”. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách 
quý! 

Hội nghị Xúc tiến đầu tư hôm nay là cơ 
hội để tỉnh Sơn La tiếp tục quảng bá, giới 
thiệu tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
về chủ trương, định hướng phát triển lớn của 
tỉnh; tiềm năng và cơ hội đầu tư; đồng thời 
cũng khẳng định quyết tâm thu hút đầu tư 
của tỉnh. Đây cũng là diễn đàn, là cơ hội để 
các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư, các 
doanh nghiệp xem xét. Tỉnh cam kết tạo điều 
kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các 
doanh nghiệp đầu tư tại Sơn La. 

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh 
đạo chỉ đạo; cảm ơn các đồng chí và nhà đầu 
tư đã ủng hộ, chung sức xây dựng tỉnh Sơn 
La ngày càng phát triển. 

Xin được kính chúc đồng chí Nguyễn 
Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 
Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước; các quý vị đại biểu, khách quý; các 
đồng chí luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và 
thành công! 

 

(Báo Sơn La số 6192 - Ngày 18/7/2016)
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SƠN LA: TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ 
 

Bên cạnh thế mạnh nổi trội do thiên nhiên ban tặng, trong đó có cao nguyên Mộc 

Châu, được ví như “máy điều hòa khổng lồ”, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và bản sắc địa 

phương độc đáo, tỉnh Sơn La đã chủ động phát huy các lợi thế thu hút mạnh mẽ về đầu 

tư. 

Nhiều tiềm năng, lợi thế 
Giới thiệu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn 

Chất cho biết: Sơn La là một tỉnh miền núi thuộc vùng cao phía Tây Bắc Việt Nam, nằm ở khu 
trung tâm của vùng, có diện tích 14.174km², đứng thứ 3 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương của cả nước (sau Nghệ An và Gia Lai), bằng 4,28% diện tích tự nhiên toàn 
quốc và bằng 37,88% tổng diện tích tự nhiên vùng Tây Bắc; có 250km giáp tỉnh Hủa Phăn và 
Luông Pha Bang - nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với Cửa khẩu Quốc gia Lóng Sập, 
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Cửa khẩu Chiềng Khương; dân số trên 1,2 triệu người với 12 dân tộc. Tỉnh có 11 huyện, 01 
thành phố. 

Với tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động và khí hậu, hiện nay Sơn La có trên 927.000ha 
đất nông nghiệp, với 2 cao nguyên rộng lớn là cao nguyên Mộc Châu và cao nguyên Nà Sản; khí 
hậu và thổ nhưỡng thuận lợi cho việc phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả chất lượng 
cao và đầu tư sản xuất các vùng chuyên canh nông nghiệp tập trung có quy mô lớn... Có 02 con 
sông lớn là sông Đà và sông Mã; 02 lòng hồ Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La với diện 
tích trên 400km²; trên 500 hồ đập công trình thủy lợi, 35 dòng suối lớn nhỏ và trên 2.500ha ao 
hồ thuận lợi để đầu tư phát triển thủy sản, nhất là loại thủy sản có giá trị kinh tế và tiềm năng 
xuất khẩu cao (cá tầm, cá lăng, cá chiên, cá anh vũ...). 

Ngoài ra, Sơn La là tỉnh nằm ở vị trí thượng nguồn của sông Đà và sông Mã, địa hình chia 
cắt mạnh, độ dốc lớn, là điều kiện thuận lợi để phát triển thủy điện. Ngoài ra, tỉnh có tiềm năng 
phát triển điện mặt trời, điện gió và khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng. 

Được ví là Sa Pa của vùng Tây Bắc, Sơn La hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. 
Các di tích lịch sử và thắng cảnh thiên nhiên đặc sắc của tỉnh như: Hang Chi Đảy (ở huyện Yên 
Châu); di tích Nhà tù Sơn La, công trình Thủy điện Sơn La lớn nhất Đông Nam Á. Hiện nay Sơn 
La đã phát huy những lợi thế sẵn có tập trung phát triển thành các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, 
điều dưỡng chữa bệnh, du lịch thăm quan sinh thái gắn với nông nghiệp, du lịch cộng đồng. 

Đặc biệt, Sơn La có cao nguyên Mộc Châu nơi tập trung nhiều tài nguyên du lịch của địa 
phương, với địa hình và khí hậu đặc trưng. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển Mộc Châu nói riêng, Sơn La nói chung trở 
thành một vùng trung tâm du lịch lớn trong vùng và cả nước. 

Sơn La cũng là tỉnh có lực lượng lao động trẻ được đánh giá là khéo léo, chăm chỉ, được 
tỉnh chú trọng đào tạo, về cơ bản có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động trong các lĩnh 
vực sản xuất, chế biến, nông, lâm, ngư nghiệp. Dân số trong độ tuổi lao động của Sơn La năm 
2015 là khoảng 827,68 nghìn người, chiếm 62,2% tổng dân số. Số lao động đã qua đào tạo là 
477,73 nghìn, số lao động phổ thông là 321,63 nghìn lao động. 

Tạo cơ chế “mở” đón nhà đầu tư 

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất, Sơn La luôn mở rộng cánh cửa cho các nhà 
đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện, hướng đến doanh nghiệp, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu, triển khai các dự án trên các 
lĩnh vực nhằm tận dụng các lợi thế sẵn có của địa phương. 

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã chú trọng việc quảng bá, giới thiệu tới các nhà đầu 
tư, trong đó đặc biệt chú trọng các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư đã ban hành thời gian 
gần đây. Trong đó, tỉnh chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển khu 
du lịch, khai thác tiềm năng các lòng hồ thủy điện; tập trung giải quyết kịp thời những vướng 
mắc về thủ tục hành chính... Đến nay, các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh Sơn La hoạt động sản 
xuất kinh doanh luôn ổn định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, lương và chế độ cho người 
lao động được cấp theo đúng quy định. 

Các doanh nghiệp FDI tích cực thực hiện dự án theo đúng cam kết chứng nhận đầu tư, phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, 
tuyển dụng lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án. 

Song song với đó, chính quyền các cấp tỉnh Sơn La đã và đang tích cực, chủ động lựa 
chọn, tiếp nhận nguồn vốn đầu tư; phối hợp chặt chẽ với Trung ương trong quá trình xây dựng 
quy hoạch, kế hoạch, tổ chức xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi. 
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Sơn La cũng đang đẩy mạnh hình thành các khu, cụm công nghiệp, hoàn thiện đường giao 
thông, hệ thống điện nước để tăng sức hấp dẫn các nhà đầu tư. Nhiều khu, cụm công nghiệp 
được hình thành như: Khu công nghiệp Mai Sơn, cụm công nghiệp Mộc Châu, Phù Yên… Bên 
cạnh đó, Sơn La tập trung xây dựng vùng tam giác kinh tế Mường La, Mai Sơn và thành phố 
Sơn La để trở thành trung tâm phát triển kinh tế hành chính, đô thị của tỉnh, thúc đẩy các địa 
phương khác trong tỉnh cùng phát triển… 

Ngoài ra để thu hút các nhà đầu tư, tỉnh Sơn La đã thành lập Quỹ phát triển đất để hỗ trợ 
các nhà đầu tư trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; và đưa ra những cơ chế phối hợp 
giúp giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính; chính sách hỗ trợ đào tạo lao động… 

Đồng chí Hoàng Văn Chất cho biết: Theo thống kê từ năm 2003 đến nay, tỉnh Sơn La thu 
hút được 373 dự án đầu tư, với số vốn đăng ký gần 26.540 tỷ đồng, trong đó có 09 dự án đầu tư 
trực tiếp nước ngoài; riêng năm 2016 thu hút được 95 dự án mới, với tổng vốn đầu tư là 3.886 
tỷ đồng (tăng 3,6 lần so với năm 2015); 6 tháng đầu năm 2017 thu hút được 57 dự án, với tổng 
vốn đăng ký đầu tư 4.432 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 2.000 doanh nghiệp, 346 hợp 
tác xã đang hoạt động (từ năm 2016 đến hết tháng 6/2017 thành lập mới 250 doanh nghiệp, 93 
hợp tác xã). 

Nhờ quảng bá, xúc tiến, một làn sóng đầu tư mới của các nhà đầu tư Việt Nam và nước 
ngoài đã đến tỉnh, trong đó có các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế đã thành công ở Sơn La 
như TH Truemilk, VinGroup, Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam... 

Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 9,2%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 
4.006 tỷ đồng, (tăng 706 tỷ đồng so với năm 2015). Tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai và 
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV với mục tiêu “Xây 
dựng Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”. 

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017 diễn ra vào ngày 17/7 vừa qua, tỉnh 
Sơn La đã trao quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 22 dự án, 
với tổng mức đầu tư 27.619 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ đầu tư với nhà đầu tư 11 dự án, tổng 
mức đầu tư 13.139 tỷ đồng. 

 

                                                                                                                  Hoàng Mẫn 
(dangcongsan.vn - Ngày 22/7/2017) 
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Một Sơn La, ba điểm đến! 
 

Từ một địa phương thuộc diện nghèo nhất trong cả nước, có trải “thảm đỏ” 
nhà đầu tư cũng không đến, với những cố gắng vượt bậc, Sơn La đã trở thành một 
điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Câu chuyện của tỉnh Sơn La đã được Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc lấy làm thí dụ minh họa cho hành động kiến tạo ở địa 
phương. 

1/ Nằm ở miền núi phía Bắc, Sơn La được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tiềm năng 
khí hậu, thổ nhưỡng cũng như cảnh quan đặc sắc mà ít nơi có, tạo điều kiện cho nơi đây 
phát triển những ngành kinh tế đặc trưng. Sơn La có diện tích tự nhiên lớn thứ ba cả 
nước, dân số 1,2 triệu người quy tụ 12 dân tộc anh em sinh sống… Tỉnh có 927.000ha 
đất nông nghiệp, với hai cao nguyên rộng lớn là cao nguyên Mộc Châu và cao nguyên Nà 
Sản; khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển các loại cây ăn quả, cây công nghiệp. 
Trên địa bàn có hai con sông lớn là sông Đà và sông Mã, hai lòng hồ Thủy điện Hòa Bình 
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và Sơn La. Tỉnh còn có nhiều điều kiện để chăn nuôi đại gia súc, nhất là chăn nuôi bò 
sữa. 

Năm 2014, Sơn La được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu 
Du lịch Quốc gia Mộc Châu, đây là tiền đề quan trọng để ngành du lịch Sơn La phát triển. 
Hệ thống giao thông kết nối Sơn La với các tỉnh trong khu vực ngày càng được nâng cấp, 
trong đó Quốc lộ 6 nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, các Cửa khẩu Lóng Sập và Chiềng 
Khương kết nối với các tỉnh Bắc Lào. 

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Sơn La, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại câu nói dân gian: “Một Sơn La, ba điểm đến” với ba thế mạnh 
nổi trội của tỉnh là có các tiểu vùng khí hậu độc đáo, trong đó có cao nguyên Mộc Châu 
được ví như máy điều hòa khổng lồ; cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ trên triền sông Đà và 
sông Mã, cao nguyên Mộc Châu và Nà Sản; đây còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa 
các dân tộc đặc sắc. 

Sơn La còn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tiềm năng phát triển du lịch, có nhiều 
nguồn tài nguyên nước khoáng nóng, các loại khoáng sản đa dạng, có thế mạnh về vật 
liệu xây dựng, dược liệu, nông nghiệp. Nếu tỉnh có chiến lược đúng đắn, với sự giúp đỡ 
của các bộ, ngành Trung ương, hợp tác của các doanh nghiệp, nhất định sẽ thu hút du 
khách, nhiều nhà đầu tư từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu đến mảnh đất này. 

Minh chứng là Vân Hồ, một trong những huyện biên giới nghèo nhất của tỉnh Sơn 
La, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2017 đã thu hút được hai dự án, với quy mô vốn đầu tư 
khoảng 2.300 tỷ đồng, của Tập đoàn TH Truemilk. Với cách thức đầu tư theo hướng để 
người dân địa phương được tham gia, hưởng lợi, đơn vị này sẽ phát triển vùng nguyên 
liệu trồng cây dược liệu, cây ăn quả, với số vốn 1.100 tỷ đồng và đầu tư dự án Nhà máy 
chế biến hoa quả, chanh leo, với số vốn 1.200 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng đem lại 
những giá trị bền vững về xã hội và môi trường, góp phần nâng cao đời sống cho đồng 
bào các dân tộc của huyện. 

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây chính là một thí dụ minh họa sống động về 
hành động kiến tạo ở các địa phương. 

2/ Nhắc về câu chuyện thu hút đầu tư của tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh cho biết, trước đây Sơn La từng trải ”thảm đỏ”, mời gọi nhưng 
những nhà đầu tư tiềm năng, làm ăn lớn chưa đến. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ 
lẻ, đến giữ đất, làm ăn chóng vánh rồi lại rút. Trong suốt 10 năm thu hút đầu tư, Sơn La 
đã phải rút giấy phép của hàng chục đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ 
của Trung ương, tỉnh Sơn La đã năng động, tìm ra hướng đi và cách làm mới hiệu quả để 
có sự chuyển mình đáng ghi nhận. Minh chứng, ngay tại Hội nghị xúc tiến đầu tư mới đây 
được tổ chức tại cao nguyên Mộc Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã trao giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án, với tổng vốn đăng ký 8.560 tỷ đồng; ký biên bản ghi 
nhớ cam kết đầu tư cho 17 dự án, tổng vốn dự kiến 14.932 tỷ đồng. 

Một làn sóng đầu tư mới của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã đến với 
Sơn La, trong đó có các tập đoàn lớn đã đầu tư thành công trên địa bàn như: TH 
Truemilk, VinGroup, Viettel, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 
Nam... Từ năm 2003 đến nay, Sơn La đã thu hút đầu tư được 373 dự án, với tổng số vốn 
26.540 tỷ đồng. Riêng năm 2016 thu hút được 95 dự án, với tổng vốn đầu tư 3.886 tỷ 
đồng, tăng 3,6 lần so năm 2015. Trong sáu tháng đầu năm 2017, tỉnh đã thu hút được 57 
dự án, với vốn đăng ký đạt 4.432 tỷ đồng, bằng 3,6 lần so cùng kỳ năm trước. 

Một trong những điểm đáng chú ý là tỉnh Sơn La mời gọi thu hút đầu tư không tràn 
lan, mà có trọng điểm, định hướng rõ ràng. Lĩnh vực được quan tâm nhất là nông nghiệp 
ứng dụng khoa học công nghệ cao và phát triển du lịch. Chia sẻ điều này, đồng chí Hoàng 
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Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, cho biết: Sơn La cũng đã từng thất bại, loanh quanh 
mãi vẫn không tìm được lối ra. Nhưng sau 30 năm đổi mới, cuối cùng tỉnh Sơn La cũng đã 
tìm cho mình hướng phát triển dựa trên thế mạnh khí hậu, đất đai của từng vùng miền, 
phù hợp từng loại cây, con, tạo giá trị cao trên một ha đất nông nghiệp. 

Với điều kiện thiên nhiên của vùng Tây Bắc, Chính phủ quyết định quy hoạch Khu 
Du lịch Quốc gia Mộc Châu đang tạo cho vùng đất này chuyển động mạnh. Cách đây 5 
năm Sơn La chỉ đón từ 200.000 đến 500.000 lượt khách du lịch mỗi năm thì năm 2016 đã 
đón 1,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 900 tỷ đồng. Dự báo lĩnh vực này sẽ còn tăng 
trưởng mạnh trong thời gian tới. 

Cũng nhờ định hướng đầu tư gắn với tiềm năng lợi thế, Sơn La đã tạo ra vùng 
nguyên liệu và sản phẩm có thương hiệu, như: 21.000 con bò sữa Mộc Châu, sản lượng 
đạt 75,663 tấn, doanh thu đạt khoảng 2.330 tỷ đồng; 12.400ha cây cà phê Catimo, 
5.000ha cây mía; 3.900ha chè, với chè shan tuyết, ô long được cấp văn bằng bảo hộ; 
35.000 ha cây ăn quả các loại, đạt 102.000 tấn, thu nhập bình quân từ 200 - 400 triệu 
đồng/ha... 

Năm 2016, Sơn La được xếp vào nhóm 10 tỉnh đứng đầu cả nước về an toàn thực 
phẩm nông sản, có đến 86 sản phẩm nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận VietGAP, 
36 chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ổn định cung cấp cho thị trường Hà Nội 
và các tỉnh đồng bằng. 

3/ Với mục tiêu “Xây dựng Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung 
du và miền núi phía Bắc”, theo Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Chất, Sơn La đang tập trung 
thực hiện bảy chương trình trọng tâm, trong đó có chương trình phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu, khai thác tiềm năng các lòng 
hồ thủy điện… 

Đặc biệt, mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ về bổ sung quy hoạch 
và cho phép lập dự án Đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La. Hiện tỉnh Sơn La đang đề nghị 
Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung tuyến đường Hòa Bình - Sơn La vào quy hoạch 
phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và 
giai đoạn 2017 - 2020 sẽ đầu tư đoạn cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác 
công - tư (PPP). Tỉnh cũng đang kêu gọi đầu tư phát triển điện mặt trời trên lòng hồ Thủy 
điện Sơn La và Hòa Bình. 

Đây là những tín hiệu vui hướng đến việc kết nối Sơn La với Thủ đô Hà Nội và các 
địa phương và sẽ là “cú huých” giúp Sơn La vượt lên chính mình, thoát khỏi đói nghèo để 
trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và các tỉnh phía Bắc. 

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
đánh giá, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội Sơn La có nhiều chuyển biến đáng mừng 
với nhiều dự án lớn, cơ sở hạ tầng được cải thiện. Đời sống nhân dân có nhiều tiến bộ. 
Quan hệ giữa địa phương với nước bạn Lào được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tỉnh còn gặp 
nhiều khó khăn, thách thức. Công tác tái định cư thủy điện còn bất cập. Tỷ lệ đói nghèo 
còn cao. Cải cách thủ tục hành chính, nhất là tạo môi trường đầu tư kinh doanh còn nhiều 
vấn đề cần khắc phục. Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Sơn La cần nỗ lực hoàn 
thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng, thu 
ngân sách và giảm nghèo. Tiếp tục giữ gìn an ninh biên giới và an toàn cho người dân, 
đặc biệt là phòng, chống ma túy có hiệu quả, triệt để hơn nữa. Quan tâm đến các xã tái 
định cư thủy điện. Làm tốt công tác quy hoạch để “không làm việc này lại phá hỏng việc 
kia” trong định hướng phát triển bền vững. 

                                                                                                     Đức Tuấn 
                                                                              (nhandan.com.vn - Ngày 25/7/2017) 
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  SƠN LA TĂNG CƯỜNG ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ 
 

Để triển khai thực 

hiện thu hút doanh nghiệp 
đầu tư vào tỉnh Sơn La, 

ngày 01/10/2016 Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Sơn La 
đã ban hành Nghị quyết số 

07-NQ/TU về định hướng 
thu hút doanh nghiệp đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Sơn La 
giai đoạn 2016 - 2020. Cùng 

với đó, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng 
ban hành nhiều văn bản, 

chính sách nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp thu hút đầu 

tư vào tỉnh. 

Nhờ vậy, số lượng các 
dự án thu hút đầu tư tại tỉnh 
Sơn La đã tăng nhanh trong 
thời gian gần đây. Đến nay, 
tỉnh Sơn La đã thu hút được 
373 dự án đầu tư với tổng số 
vốn đăng ký gần 26.540 tỷ 
đồng và 9 dự án đầu tư trực 
tiếp nước ngoài số vốn đăng 
ký gần 150 triệu USD. Trong 
6 tháng đầu năm 2017, tỉnh 
đã thu hút được 57 dự án, với 
tổng vốn đăng ký đầu tư 
4.432 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần 
so với cùng kỳ năm 2016. 
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 
2.113 doanh nghiệp đang 
hoạt động. 7 tháng đầu năm 
2017, đã có 208 doanh nghiệp 
đăng ký mới. Cả tỉnh hiện có 
350 hợp tác xã. 

Ngày 17/7/2017 vừa 
qua, tỉnh Sơn La đã tổ chức 
thành công Hội nghị Xúc tiến 
đầu tư năm 2017. Ngay tại 
hội nghị, tỉnh đã trao quyết 
định đầu tư cho 26 dự án của 
25 nhà đầu tư với số vốn 

đăng ký 8.561,65 tỷ đồng. 
Đồng thời 17 bản cam kết 
đầu tư dự án đã được ký với 
số vốn đăng ký 14.932,38 tỷ 
đồng. Huy động được 10 tỷ 
đồng đầu tư cho công tác an 
sinh xã hội của tỉnh. 

Để tiếp tục nâng cao 
hiệu quả thu hút đầu tư theo 
chủ trương của Chính phủ về 
kiến tạo, khởi nghiệp, hỗ trợ 
doanh nghiệp, với phương 
châm coi doanh nghiệp là 
khách hàng, là đối tượng 
phục vụ, tỉnh Sơn La đang 
tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 
các giải pháp cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
Trong đó có việc thực hiện 
nghiêm túc 10 cam kết đã ký 
với VCCI. 

Trong đó tỉnh cam kết 
giải quyết thủ tục hành chính 
nhanh gọn. Các cấp, các 
ngành trong tỉnh đã rà soát, 
rút ngắn thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính, nhất là 
trong hoạt động đầu tư, trong 
cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh. Đáng kể nhất là 
cam kết rút ngắn thời gian 
tiếp cận đất đai đối với nhà 
đầu tư, về thủ tục hành chính 
được rút ngắn từ 1.400 ngày 
xuống dưới 100 ngày. Việc 
thành lập Trung tâm Hành 
chính công tỉnh đưa toàn bộ 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả hiện nay ở các sở, ban, 
ngành tập trung tại một đầu 
mối; tổ chức, cá nhân chỉ đến 
một nơi để giải quyết thủ tục 
hành chính. Mọi thông tin về 

tiến trình, thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính đều 
công khai, minh bạch. Đến 
nay, 100% thủ tục hành 
chính được đưa ra thực hiện 
tại trung tâm hành chính 
công, tạo thuận lợi hơn cho 
doanh nghiệp và người dân. 

Tỉnh đã chỉ đạo thành 
lập và công khai đường dây 
nóng của các sở, ngành. 
100% cơ quan, đơn vị trong 
tỉnh đã công bố số điện thoại 
và email đường dây nóng để 
tiếp nhận thông tin phản ánh, 
kiến nghị về giải quyết thủ 
tục hành chính. Tập trung 
xây dựng và triển khai các 
hoạt động hỗ trợ kết nối 
doanh nghiệp theo cụm liên 
kết ngành, chuỗi giá trị. 
Trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ và lĩnh vực quản 
lý, các sở, ban, ngành hỗ trợ 
bằng nhiều hình thức như 
trực tiếp, internet, điện thoại, 
tổ chức tập huấn… 

Tỉnh Sơn La đặc biệt 
quan tâm hoàn thiện các cơ 
chế, chính sách thu hút đầu 
tư, hỗ trợ bảo đảm quyền lợi 
cho các doanh nghiệp. Tỉnh 
đã tổ chức nhiều cuộc tiếp 
xúc, đối thoại, kịp thời tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc về 
chính sách thuế, vay vốn, cấp 
đổi giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất… cho doanh 
nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh 
chỉ đạo các cấp, các ngành 
tích cực, thường xuyên rà 
soát, cắt giảm tối đa thủ tục 
hành chính, đầu mối về đầu 
tư, giảm bớt thời gian, chi 
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phí cho doanh nghiệp khi 
đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh. 

Việc tỉnh Sơn La cam 
kết thực hiện tốt 10 cam kết 
với các nhà đầu tư thông qua 
bản cam kết với VCCI, đồng 
thời ban hành nhiều chính 

sách ưu đãi thu hút đầu tư 
không chỉ tạo động lực thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. Mà qua đó, đã 
góp phần quan trọng chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, tăng tổng 
sản phẩm, tạo nhiều công ăn 

việc làm cho người lao động, 
cải thiện đời sống nhân dân. 

 

Diệp Hương 
(sonla.gov.vn   

Ngày 04/8/2017)
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SƠN LA CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC NGOẠI GIAO KINH TẾ 
 

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có 
buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh Sơn La do ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động 
ngoại giao kinh tế, nhất là thu hút các nguồn lực đầu tư cho tỉnh Sơn La. 

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Ngoại 
giao và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. 

Thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại 

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Cầm Ngọc Minh cho biết, Sơn La là tỉnh miền núi biên 
giới nằm ở phía Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 14.174km², với 250km đường biên giới giáp tỉnh 
Houaphanh và Luangprabang, Lào; dân số toàn tỉnh trên 1,2 triệu người với 12 dân tộc. 

Thực hiện các quy định của Trung ương Đảng và Chính phủ về thống nhất quản lý các 
hoạt động đối ngoại, trong thời gian qua, hoạt động đối ngoại của tỉnh đã đi vào nền nếp, thiết 
thực góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính 
trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

Hiện tại tỉnh đang triển khai 9 dự án FDI với tổng mức vốn đăng ký đầu tư trên 148 triệu 
USD, có vốn đầu tư từ khi khởi công đến nay đạt khoảng 140 triệu USD. Các dự án FDI chủ 
yếu thuộc các lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, trồng và chế biến chè, rau quả. 

Tính đến năm 2016, có 26 dự án ODA được triển khai tại Sơn La, tập trung vào các lĩnh 
vực nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, y tế... Ông Cầm Ngọc Minh nhấn mạnh, các dự án FDI 
và ODA triển khai tại tỉnh cơ bản đảm bảo tiến độ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã 
hội của Sơn La. 

Về công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trong giai đoạn từ 
2012 - 2016, Sơn La tiếp nhận mới 44 dự án/khoản viện trợ, tổng giá trị cam kết viện trợ đạt 
7,224 triệu USD. Cùng với đó, các chương trình, dự án trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Sơn 
La và vùng Languedoc Roussillon Midi Pyrénées cũng đã có đóng góp quan trọng vào việc giải 
quyết việc làm cho người dân địa phương, nâng cao kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo 
điều kiện cho nhân dân phát triển dịch vụ du lịch. 

Tỉnh cũng duy trì quan hệ hợp tác với 14 đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, thường 
xuyên tổ chức các đoàn công tác thăm làm việc tại các đại sứ quán cũng như đón tiếp các đoàn 
công tác của các đại sứ quán đến thăm làm việc tại tỉnh để trao đổi về tiềm năng và tìm kiếm 
các cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh. 

Ngoài ra, tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý biên giới lãnh thổ, công tác lãnh sự 
và bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào 
cũng như ký kết thỏa thuận quốc tế, quản lý hội thảo hội nghị quốc tế... 



“Sơn La - Hội nhập, đầu tư và phát triển”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 1/2018 26 

Cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Ngoại giao và các đơn vị chức năng trong Bộ đối với 
tỉnh thời gian qua, ông Cầm Ngọc Minh mong muốn, trong thời gian tới Bộ Ngoại giao tiếp tục 
quan tâm, kêu gọi các chương trình, dự án từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA),  
giới thiệu cho tỉnh các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực kinh tế, đủ khả năng đầu tư trực tiếp 
có hiệu quả tại địa hình miền núi phức tạp như tỉnh Sơn La. 

Bộ Ngoại giao tăng cường giúp tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên sâu 
làm công tác đối ngoại đặc biệt là trong công tác đối ngoại nhân dân, ưu tiên những xuất học 
bổng nước ngoài để bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ công tác đối ngoại. 

Vị Chủ tịch tỉnh cũng đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm giúp đỡ Sơn La về kinh 
nghiệm trong công tác thu hút đầu tư gắn với các chương trình, dự án và công tác đối ngoại, đặc 
biệt là tổ chức các hoạt động trong năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2017. 

Tỉnh cũng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ/ban/ngành liên quan tham 
mưu cho Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định rõ những nhiệm vụ cụ thể 
công tác biên giới đối với cơ quan ngoại vụ địa phương và thẩm quyền của Sở Ngoại vụ đối với 
công tác biên giới lãnh thổ. 

Hỗ trợ tối đa, thúc đẩy phát triển kinh tế 
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao 

những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của Sơn La thời gian qua và cảm ơn sự phối hợp 
chặt chẽ của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở/ban/ngành tỉnh dành cho Bộ Ngoại giao. 

Thứ trưởng Thường trực cho rằng, các đề nghị của Sơn La rất thiết thực, thể hiện sự quan 
tâm cao của lãnh đạo tỉnh Sơn La tới công tác đối ngoại và hội nhập của tỉnh. Thứ trưởng khẳng 
định, Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ tỉnh trong công tác đối ngoại. 

Bộ Ngoại giao luôn đánh giá cao và rất coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương; 
luôn sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ các địa phương trong việc triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế xã hội, nhất là mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, thúc đẩy các hoạt động kinh tế 
đối ngoại là một trong những nội dung quan trọng của công tác ngoại vụ. 

Trong thời gian tới, Sơn La xác định rõ trọng tâm, nhu cầu về hợp tác quốc tế để Bộ 
Ngoại giao hỗ trợ tìm kiếm đối tác phù hợp. Bộ Ngoại giao sẵn sàng tích cực hỗ trợ tỉnh Sơn La 
trong việc tìm kiếm, kết nối, phát triển quan hệ với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Australia, 
Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước Bắc Âu, trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, 
tăng trưởng xanh, nông nghiệp sạch… 

Bộ Ngoại giao mong muốn tỉnh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động do bộ tổ chức. 
Sở Ngoại vụ Sơn La chủ động kiến nghị tổ chức các buổi làm việc với Cục Ngoại vụ và các đơn 
vị liên quan tới các đối tác Sơn La mong muốn mở rộng quan hệ đồng thời đẩy mạnh quảng bá, 
giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương tới các đối tác, và lồng ghép các nội dung này 
vào hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương. 

Sở cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Ngoại giao, đặc biệt là nhân 
dịp địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2017. 

Tỉnh cũng cần cân nhắc xây dựng các dự án phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, giáo dục, y 
tế (quy mô vừa và nhỏ) tại địa phương và phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc vận động vốn từ các quỹ phát triển của khu vực như: 
Quỹ Phát triển Saudi Arabia (SFD), Quỹ Phát triển quốc tế của OPEC (OFID), Quỹ Phát triển 
kinh tế Ả rập của Kuwait (KFAED) cho các dự án này… 

Về công tác quản lý biên giới lãnh thổ, hiện Bộ Ngoại giao đang dự thảo văn bản trình 
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban 
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Biên giới Quốc gia. Để cụ thể hóa nội dung công tác biên giới, lãnh thổ của Sở Ngoại vụ các 
tỉnh biên giới (cả trên bộ và trên biển), Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan nghiên cứu tích cực vấn đề này. 

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thời gian qua bộ đã tích cực hỗ trợ Sơn La nâng 
cao trình độ nguồn nhân lực làm công tác đối ngoại. Trong hai năm 2014 và 2015, bộ đã hỗ trợ 
đào tạo khoảng 200 cán bộ ngoại vụ và các sở ngành khác của tỉnh. Cục Ngoại vụ, Vụ Tổng 
hợp Kinh tế sẽ tiếp tục thông báo về kế hoạch các lớp đào tạo để địa phương có kế hoạch cử cán 
bộ tham gia. 

Bộ Ngoại giao cũng luôn quan tâm dành các suất học bổng nước ngoài ngắn hạn và dài 
hạn cho các địa phương, góp phần nâng cao năng lực cán bộ. Ngoài ra, nếu địa phương có nhu 
cầu tổ chức lớp với nội dung riêng, đề nghị thông báo cho Bộ (Cục Ngoại vụ) để thu xếp, hỗ trợ 
giảng viên. 

                                                                                           (baoquocte.vn - Ngày 21/3/2017) 
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Đ0O TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO TỈNH  
ĐÁP ỨNG THỜI KỲ HỘI NHẬP V0 PHÁT TRIỂN 

 

Trường Chính trị tỉnh tiền thân là 
Trường Đảng tỉnh, được thành lập ngày 
20/12/1962. Trải qua nhiều lần sáp nhập, đổi 
tên, ngày 31 tháng 5 năm 1995, Trường 
chính thức mang tên Trường Chính trị tỉnh 
Sơn La theo Quyết định của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Sơn La. Suốt chiều dài lịch sử 55 
năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã 
khẳng định vai trò của mình, góp phần xây 
dựng và củng cố hệ thống chính trị, công tác 
xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, 
củng cố quốc phòng - an ninh của địa 
phương. 

Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân 
dân tỉnh, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống 
chính trị cấp cơ sở và cán bộ công chức ở địa 
phương về lý luận chính trị - hành chính; 
đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; 
kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước... Trải 
qua 55 năm xây dựng và phát triển, dưới sự 
lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường luôn 
phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ cán 
bộ, giảng viên, công nhân viên chức của 

trường ngày càng được nâng cao về số lượng, 
chất lượng. Hiện nay, nhà trường có 56 cán 
bộ, giảng viên, về chuyên môn có 2 tiến sỹ, 
21 thạc sỹ; về trình độ lý luận có 24 người có 
trình độ cao cấp và tương đương, 7 trung cấp. 
Tổ chức bộ máy và cơ cấu cán bộ, giảng viên 
được sắp xếp, điều chỉnh hợp lý đáp ứng yêu 
cầu về nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập quốc tế. Nhiều cán bộ, 
giảng viên nhà trường đã thể hiện tốt phẩm 
chất, năng lực, được Tỉnh ủy điều động, phân 
công đảm nhận nhiều cương vị chủ chốt tại 
các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố 
trong tỉnh. Cùng với đó, cơ sở vật chất nhà 
trường được quan tâm đầu tư xây dựng và 
phát triển theo hướng từng bước hiện đại. 
Quy mô, hình thức đào tạo, bồi dưỡng được 
mở rộng, hiệu quả được khẳng định và nâng 
cao. Tính đến hết năm 2017, nhà trường đã 
mở được 932 lớp với hơn 66.450 lượt học 
viên, học viên sau khi ra trường đã góp phần 
không nhỏ nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đặc biệt, 
thực hiện nhiệm vụ quốc tế, nhà trường đã 
mở 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho nước 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (1 lớp 
Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính với 
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51 học viên thuộc 6 tỉnh Bắc Lào và 1 lớp 
Bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ cho trưởng 
bản thuộc tỉnh Luông Nặm Thà). 

Song song với công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng 
luôn được nhà trường quan tâm, xác định đây 
là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng đội ngũ 
giảng viên. Tính đến nay, Trường Chính trị 
tỉnh đã nghiên cứu, nghiệm thu và đưa vào 
ứng dụng thực tế 86 đề tài, đề án nghiên cứu 
khoa học, trong đó có: 65 đề tài, đề án cấp cơ 
sở, 21 đề tài, đề án cấp khoa, phòng; biên 
soạn 4 tập bài giảng phục vụ công tác đào 
tạo, bồi dưỡng của nhà trường; tổ chức 81 
hội thảo chuyên sâu về nghiệp vụ... 

Trước yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế, Trường Chính 
trị tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 
sau: 

Một là, tập trung đổi mới nâng cao chất 
lượng quản lý trong nhà trường: Bổ sung, 
chỉnh sửa các quy chế, quy định cho phù 
hợp; tăng cường cải cách hành chính nhằm 
đảm bảo tính hiệu quả của bộ máy quản lý, 
tạo lập mạng lưới thông tin hai chiều thông 
suốt từ Ban Giám hiệu, đến các khoa, phòng, 
các lớp, viên chức, học viên; thực hiện tốt 
công tác bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng 
viên chức; tiếp tục thực hiện đổi mới về công 
tác thi cử, kiểm tra, đánh giá học viên theo 
hướng chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh. 

Hai là, đổi mới nội dung, chương trình 
đào tạo, bồi dưỡng: Tăng cường đào tạo, bồi 
dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm; đổi 
mới và áp dụng các phương pháp truyền đạt 
kiến thức theo từng đối tượng đào tạo, bồi 
dưỡng, kết hợp tốt giữa đào tạo lý luận với 
kiến thức thực tiễn, thực hiện có hiệu quả 
phương châm đào tạo “gắn kết giữa lý luận 
với thực tiễn”...  Tiếp tục tham mưu cho tỉnh 
thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận 
chính trị cho cán bộ, công chức các tỉnh Bắc 
Lào. 

Ba là, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nâng 
cao chất lượng đội ngũ giảng viên theo 
hướng hoàn thiện các quy định về tuyển dụng 
giảng viên; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, đảm bảo 100% giảng viên đủ tiêu 
chuẩn theo quy định; thực hiện có hiệu quả 
hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ 
giảng viên. Tiếp tục tham mưu với Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án cử giảng 
viên đi biệt phái về các ban, ngành cấp tỉnh, 
các huyện, thành phố và các xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh để rèn luyện, bổ sung 
kiến thức thực tiễn, nâng cao chất lượng đội 
ngũ giảng viên. 

Bốn là, tiếp tục đầu tư, tăng cường cơ 
sở vật chất: Tăng cường huy động các nguồn 
kinh phí để tu bổ, tu sửa trường lớp, khuôn 
viên, đảm bảo tốt cho công tác an ninh, an 
toàn trường học; kiểm tra tu bổ, sửa chữa, 
nâng cấp và mua sắm thường xuyên các thiết 
bị, đáp ứng mọi hoạt động trong công tác 
giảng dạy. 

Năm là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
trong nhà trường: Bảo đảm thực hiện tốt việc 
quản lý và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm 
việc của cán bộ, công chức, viên chức; 
nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị số 25-
CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu 
cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy 
mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 
toàn trường; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ 
cương, xử lý nghiêm những trường hợp vi 
phạm; gắn việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
vào phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ của nhà trường. 

Với hành trang bề dày kinh nghiệm của 
55 năm truyền thống, cùng với sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự 
giúp đỡ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 
Chí Minh và sự phối hợp tích cực của các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành 
phố, Ban Giám hiệu, cùng toàn thể cán bộ, 
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giảng viên Trường Chính trị tỉnh quyết tâm 
vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - nguồn 
nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 

hội nhập quốc tế, kế tục xứng đáng sự nghiệp 
mà thế hệ đi trước đã gây dựng. 

 

Thạc sỹ Bùi Thanh Thủy 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

 Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh 

(Báo Sơn La số 6303 - Ngày 20/12/2017) 
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GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC  
TRONG HỘI NHẬP V� PHÁT TRIỂN 

 

Sơn La - miền đất sinh sống của 12 dân tộc anh em đoàn kết, gắn bó, phát huy các 

giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch của tỉnh ngày càng 

hội nhập và phát triển. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII về “Xây dựng và 
phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 9, Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tỉnh ta đã chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ các 
giải pháp giữ gìn, phát huy bản sắc giá trị văn hóa các dân tộc, khôi phục và phát triển các lễ hội 
truyền thống, đưa văn hóa các dân tộc Sơn La tiến xa hơn đến với bạn bè trong nước và quốc tế. 

Cuối năm 2015, sau khi nghệ thuật xòe Thái chính thức được Bộ Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát, sưu tầm tại các cơ sở, lựa chọn từ hơn 3.000 điệu xòe, động 
tác xòe cơ bản lưu truyền trong các bản làng để tổng hợp, chọn 6 động tác xòe cơ bản xây dựng 
thành văn hóa xòe Sơn La để phổ cập rộng rãi. Tại Lễ hội hoa ban Thành phố và xã Chiềng 
Khoa (Vân Hồ), nghệ thuật văn hóa xòe Sơn La đã được hàng nghìn nam, nữ diễn viên không 
chuyên thể hiện thuần thục với quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay, gây ấn tượng tốt đẹp 
trong cộng đồng và du khách. 

Từ năm 2000 trở lại đây, Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu không chỉ là ngày tết 
truyền thống của riêng đồng bào dân tộc Mông mà đã trở thành ngày hội văn hóa của nhân dân 
các dân tộc Sơn La, được duy trì đều đặn hằng năm, được tổ chức với quy mô lớn và đa dạng 
hóa các loại hình sinh hoạt văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm cỡ cấp tỉnh, khu vực và cấp 
vùng, để lại nhiều dấu ấn và sự ngưỡng mộ của du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó, 
hàng trăm lễ hội truyền thống tiếp tục được sưu tầm, phục dựng để bảo tồn và phát triển, như: 
KinPangThen; lễ hội Gội đầu; Nào Sồng; Xên bản, Xên mường; Mừng cơm mới; Xíp xí; Cầu 
mưa; Cấp sắc; Gieo hạt; Mợi; Mương a mạ, Xên pang a... góp phần làm phong phú thêm kho 
tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Gần đây nhất, huyện Yên Châu đã tổ chức thành công Ngày 
hội xoài Yên Châu năm 2017, thu hút đông đảo du khách thập phương về dự, thưởng thức 
những trái xoài thơm ngọt riêng có của vùng đất Yên Châu, hiện đang được khảo sát, kiểm 
định, quy hoạch vùng trồng xoài để xuất khẩu ra nước ngoài. 

Ngoài lễ hội, các lĩnh vực âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh cũng góp phần quan trọng trong 
việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Thông qua Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà hát 
Ca múa nhạc dân tộc Sơn La, các đội văn nghệ quần chúng đã chuyển tải, quảng bá rộng rãi 
trong và ngoài nước những nét văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc các dân tộc của Sơn La. 
Việc xây dựng các điểm du lịch cộng đồng còn khuyến khích người dân gìn giữ những nếp nhà 
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truyền thống, các phong tục, tập quán tốt đẹp, văn hóa ẩm thực dân tộc có cơ hội trở thành sản 
phẩm hàng hóa đem lại thu nhập cho người dân, như: Rượu cần, rượu men lá, pa pỉnh tộp, mọ 
tu cáy, nhứa dảng, cơm lam, cốm, bánh dầy, thắng cố, cá ống tre... là những món ăn ngon, lạ, 
hấp dẫn du khách. Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc như: Khăn piêu, váy áo cóm Thái, váy áo 
hoa văn sặc sỡ của đồng bào Mông không những được thị trường trong nước ưa chuộng mà còn 
vươn ra bạn bè quốc tế bởi vẻ đẹp quyến rũ và sự tinh tế riêng có của nó. Còn nữa, khèn bè, tính 
tẩu, sáo Mông dìu dặt, lời đang, câu khắp... đậm chất văn hóa vùng miền, cuốn hút lòng người, 
níu chân du khách thập phương... 

Có thể nói, Sơn La đang sở hữu những giá trị văn hóa vô cùng đa dạng và phong phú của 
cộng đồng các dân tộc Tây Bắc. Các tài nguyên du lịch hấp dẫn ấy đã và đang góp phần tích 
cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 

                                                                                                          Anh Đức 
                                                                                      (baosonla.org.vn - Ngày 14/7/2017) 
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MỘC CHÂU - VÙNG ĐẤT TIỀM NĂNG, PHÁT TRIỂN V0 HỘI NHẬP 
 

Mộc Châu là huyện 

miền núi, cao nguyên và 
biên giới, nằm ở hướng 

Đông Nam của tỉnh Sơn 
La, cách Hà Nội 180km về 
hướng Tây Bắc. Sau khi 

điều chỉnh địa giới hành 
chính huyện Mộc Châu 

chia tách thành 2 huyện 
gồm Mộc Châu và Vân Hồ. 

Diện tích tự nhiên là 
1.081,66km², chiếm 7,49% 
diện tích của tỉnh Sơn La. 
Huyện có Quốc lộ 6, 43 đi 
qua, có 40,6km đường biên 
giới với nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào và có 15 
đơn vị hành chính trực thuộc, 
bao gồm thị trấn Mộc Châu, 
thị trấn Nông trường Mộc 
Châu và 13 xã. Mộc Châu có 
vị trí quan trọng cả về kinh 
tế, văn hóa, xã hội và an 
ninh, quốc phòng; là vùng 
trọng điểm phát triển kinh tế, 
dịch vụ, du lịch của tỉnh. 

Cao nguyên Mộc Châu 
với địa hình tương đối bằng 

phẳng, độ cao trung bình 
khoảng 1.050m so với mặt 
nước biển, diện tích rộng, đất 
đai màu mỡ, khí hậu cao 
nguyên ôn hòa, mát mẻ 
quanh năm. Hệ sinh thái đa 
dạng, vùng thảo nguyên cảnh 
quan đẹp (đồng cỏ, vườn 
hoa), với nhiều điểm danh 
thắng, như: Ngũ Động bản 
Ôn, thác Dải Yếm, đỉnh Pha 
Luông, khu hồ sinh thái rừng 
thông bản Áng, đồi chè, 
vườn đào, vườn mận, trang 
trại chăn nuôi bò sữa... 
Phong tục tập quán, nét đẹp 
văn hóa các dân tộc đa dạng 
và đặc sắc như: Lễ hội của 
người Mông, nét văn hóa 
người Mường và nếp sống 
của đồng bào Thái rất hấp 
dẫn du khách, đặc biệt là 
Ngày hội văn hóa các dân tộc 
được tổ chức từ ngày 30/8 
đến ngày 02/9 hàng năm, lễ 
hội Hết Chá, Cầu mưa được 
tổ chức vào tháng 3 hàng 
năm; Ngày hội hái quả tổ 
chức vào tháng 5 hàng năm... 

Mộc Châu không 
những nổi tiếng là vùng đất 
kiên cường, anh dũng trong 
công cuộc đấu tranh giành 
độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ 
quốc mà còn là địa phương 
luôn đi đầu trong các phong 
trào thi đua lao động, sản 
xuất. Đặc biệt là 30 năm thực 
hiện công cuộc đổi mới đất 
nước, huyện Mộc Châu luôn 
phát huy ý chí tự lực, tự 
cường, năng động, sáng tạo; 
phát huy tiềm năng lợi thế, 
chủ động, tích cực áp dụng 
các tiến bộ khoa học vào 
phát triển cây trồng, vật nuôi, 
tạo ra lượng hàng hóa có giá 
trị kinh tế cao, góp phần đưa 
nền kinh tế tiếp tục duy trì 
tốc độ tăng trưởng khá, cơ 
cấu chuyển dịch theo hướng 
tích cực, đúng định hướng. 

Năm 2016, thu ngân 
sách trên địa bàn huyện đạt 
658.183 triệu đồng, trong đó 
thu trên địa bàn đạt 135.200 
triệu đồng, bằng 135,2% so 
dự toán tỉnh giao. Phát triển 
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nông - lâm nghiệp tập trung 
vào những cây, con chủ lực 
như bò sữa, chè, toàn huyện 
hiện có tổng diện tích chè 
hiện có 1.850ha, sản lượng 
đạt 23.380 tấn chè búp tươi; 
đàn bò sữa hiện có 18.680 
con, sản lượng sữa tươi ước 
đạt 68.848 tấn. Cùng với đó, 
huyện chú trọng đẩy mạnh 
sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, chuyển 
đổi trồng cây ăn quả trên đất 
dốc, trồng cây phân tán. 
Trong năm đã chuyển đổi 
được 502ha sang trồng cây 
ăn quả trên đất dốc, tăng 6,6 
lần so với năm 2015; ghép 
mắt cho 659ha, với 263.600 
cây trồng. Trồng trên 92.200 
cây phân tán, bằng 384,2% 
so với năm 2015; tổng diện 
tích cây chanh leo trên địa 
bàn huyện là 145ha. Thành 
lập mới được 17 hợp tác xã, 
28 tổ hợp tác hoạt động theo 
Luật Hợp tác xã 2012; vận 
động 7 hợp tác xã tham gia 
chuỗi tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp an toàn; trồng mới 
609,43ha rừng tập trung, 
bằng 110,8% kế hoạch được 
giao. Hỗ trợ xây dựng 258 
mô hình nông nghiệp từ 
nguồn sự nghiệp kinh tế của 
huyện; hướng dẫn xây dựng 
được 01 dự án cánh đồng sản 
xuất chè lớn. Chương trình 
nông thôn mới được quan 
tâm, xã Mường Sang đã 
được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2016, 
toàn huyện đạt 116 tiêu chí, 
bình quân 8,92 tiêu chí/xã; 
đã triển khai xây dựng được 
224 tuyến đường với tổng 

chiều dài là 74,85km chương 
trình làm đường giao thông 
nông thôn theo Nghị quyết 
số 115/2015/NQ-HĐND của 
Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ngày 12/11/2014, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 2050/QĐ- 
TTg, phê duyệt “Quy hoạch 
tổng thể phát triển Khu Du 
lịch Quốc gia Mộc Châu tỉnh 
Sơn La đến năm 2030”. Vì 
vậy, phát triển du lịch được 
huyện Mộc Châu lựa chọn là 
khâu đột phá trong phát triển 
kinh tế và đã thu được những 
kết quả tích cực. Năm 2016 
thu hút được trên 1.050 
nghìn lượt khách, doanh thu 
xã hội đạt trên 950 tỷ đồng. 
Thu hút đầu tư, hỗ trợ hoàn 
thành một số dự án: Khách 
sạn Mường Thanh, Khu 
resort Khách sạn Thảo 
Nguyên 2. Hình thành các 
sản phẩm du lịch mới như: 
Khu di tích lưu niệm Trung 
đoàn 52 Tây Tiến, Trại bò 
mẫu Dairy Farm, khu vườn 
hoa Happy Land, Nhà bao 
quanh di tích chùa Vặt 
Hồng... Tổ chức các hoạt 
động thúc đẩy du lịch phát 
triển như Lễ hội trà Cao 
nguyên, Lễ hội Khinh khí 
cầu quốc tế, duy trì các lễ hội 
truyền thống, tổ chức hội 
thảo du lịch Mộc Châu. Tổ 
chức làm việc với trên 20 
nhà đầu tư đến khảo sát lập 
dự án trên địa bàn huyện, 
trong đó có các nhà đầu tư 
lớn như: Tập đoàn VinGroup, 
tập đoàn Sun Group, tập đoàn 
Becamex Bình Dương, tập 
đoàn FLC. 

Hạ tầng kinh tế - xã hội 
được đầu tư khá đồng bộ, 
nhất là giao thông, thủy lợi, 
trường học, bệnh viện; hiện 
nay 13/15 xã, thị trấn có 
đường ô tô đến trung tâm xã, 
15/15 xã, thị trấn có nhà văn 
hóa, trong đó 4 xã có trụ sở 
làm việc đạt chuẩn. Trụ sở 
huyện được xây dựng mới 
khang trang, hiện đại, diện 
mạo đô thị du lịch ngày càng 
rõ nét, bộ mặt nông thôn mới 
ngày một khởi sắc. Toàn 
huyện hiện có 21/72 trường 
đạt chuẩn Quốc gia, trong đó 
có trường đã đạt mức độ 2, 3; 
xóa được 108 phòng học tạm 
ở các xã có điều kiện khó 
khăn; tỷ lệ học sinh giỏi các 
cấp học tăng. Toàn huyện có 
09/15 trạm y tế xã đạt chuẩn; 
Bệnh viện Đa khoa huyện 
Mộc Châu được công nhận là 
bệnh viện hạng hai. Tỷ lệ hộ 
nghèo còn 11,51%. Vận 
động nhân dân thực hiện tốt 
chủ trương xã hội hóa trong 
phát triển kinh tế xã hội, với 
tổng số tiền hàng trăm tỷ 
đồng hỗ trợ làm đường giao 
thông nông thôn, làm nhà đại 
đoàn kết, các hoạt động an 
sinh xã hội... Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” ngày 
càng đi vào thực chất, toàn 
huyện có 02 di tích lịch sử - 
văn hóa, 01 di sản văn hóa 
phi vật thể được công nhận 
cấp Quốc gia, 12 di tích lịch 
sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh cấp tỉnh. 

Để tiếp tục phát huy 
mọi tiềm năng và lợi thế, chủ 
động, sáng tạo, thực hiện 
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thắng lợi mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XXI đề ra, thời gian 
tới, huyện Mộc Châu tập 
trung vào các khâu đột phá, 
như: Tăng cường đầu tư phát 
triển đô thị, từng bước hiện 
đại kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội, đô thị và nông thôn; 
từng bước hình thành thị xã 
Mộc Châu và đạt được các 
tiêu chí cơ bản của Khu Du 
lịch Quốc gia. 

Phát triển các sản phẩm 
du lịch mới, sản phẩm du 
lịch đặc thù và xây dựng 
thương hiệu Khu Du lịch 
Mộc Châu (tổng diện tích 
1.933ha), với định hướng 
phát triển không gian du lịch 
theo hướng: Khu trung tâm 
du lịch có diện tích 1.502ha 
(thuộc địa bàn huyện Mộc 
Châu 920ha và huyện Vân 
Hồ 582ha) và các khu, điểm 
du lịch vệ tinh (431ha), bao 
gồm khu trung tâm du lịch 
sinh thái, khu vui chơi giải trí 

cao cấp, khu nghỉ dưỡng cao 
cấp; các khu, điểm du lịch vệ 
tinh; các khu bản văn hóa 
cộng đồng, gắn với việc gìn 
giữ và phát huy các giá trị 
văn hóa truyền thống của địa 
phương. Phấn đấu đến năm 
2020, đón trên 1,5 triệu lượt 
khách, tổng doanh thu từ 
khách du lịch đạt khoảng 
1.800 tỷ đồng (tương đương 
khoảng 85 triệu USD). Đến 
năm 2030, đón trên 3 triệu 
lượt khách, doanh thu đạt 
6.000 tỷ đồng (tương đương 
khoảng 270 triệu USD). 

Phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, xây 
dựng cụm tương hỗ nông sản 
chất lượng cao với các sản 
phẩm chủ lực như chè quy 
mô 2.000ha; đàn bò sữa 
36.000 con và các loại sản 
phẩm từ sữa; rau, hoa chất 
lượng cao 500ha; quả các 
loại quy mô 3.000ha... Xây 
dựng Mộc Châu trở thành 
trung tâm chế biến hàng hóa 

nông sản chất lượng cao, 
động lực là phát triển cụm 
tương hỗ nông sản chất 
lượng cao và sản phẩm công 
nghiệp chế biến như: Sữa và 
các sản phẩm từ sữa, chè các 
loại; bảo quản hoa quả và sản 
xuất rượu, nước hoa quả. 
Xây dựng thương hiệu sản 
phẩm và chỉ dẫn địa lý đối 
với nông sản Mộc Châu. 

Tiếp tục kế thừa, phát 
huy truyền thống anh hùng 
đẩy mạnh toàn diện và sâu 
rộng công cuộc đổi mới, 
Mộc Châu đã và đang tiếp 
tục thực hiện chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội một 
cách đồng bộ, hiệu quả, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi 
mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XXI, 
đưa Mộc Châu ngày càng 
phát triển và hội nhập. 

 

(baosonla.org.vn  

Ngày 08/7/2015)
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KHỞI CÔNG NH
 MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 7,5 TRIỆU USD Ở VÂN HỒ, SƠN LA 
 

Vừa qua, tại bản Suối Lìn (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đã diễn ra Lễ 
khởi công Nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Sự ra đời của Nhà máy 

chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao mở hướng đi mới cho dân nghèo huyện 
Vân Hồ phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao Vân Hồ có quy mô trên 4ha, tổng vốn đầu tư 
dự kiến 7,5 triệu USD do 3 đơn vị đầu tư, được chia thành 2 giai đoạn. Sản lượng giai đoạn đầu 
ước đạt 1.700 tấn/năm; giai đoạn 2 là 3.400 tấn/ha. Nhà máy được áp dụng kỹ thuật và công 
nghệ chế biến tiên tiến, hiện đại của Hàn Quốc. 

Sau khi được hoàn thành, Nhà máy gia công chế biến nông sản sẽ sử dụng nguồn nguyên 
liệu phong phú và đa dạng tại chỗ như: Bắp cải, cải chip sấy và các loại rau, củ, quả khác; sản 
xuất ra các sản phẩm chất lượng ưu việt xuất khẩu ra toàn thế giới. 

Dự kiến có khoảng 100 hợp tác xã rau trên địa bàn sẽ liên kết với nhà máy để sản xuất và 
bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Trước mắt, để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà 
máy, huyện Vân Hồ đã quy hoạch khoảng 400ha trồng rau tại 5 xã và đẩy mạnh khuyến khích 
việc thành lập các hợp tác xã kiểu mới. 
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Phát biểu tại buổi lễ Giáo sư Park Kyun Ik (IC Food - Hàn Quốc), Chủ tịch IC Food cho 
hay: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tỉnh Sơn La và huyện Vân Hồ trở thành khu nông nghiệp 
ngày càng phát triển hiện đại hóa, giàu có và sung túc hơn. Sau khi nhà máy được hoàn công 
vào năm 2018, sẽ trở thành cơ sở sản xuất chuyên gia công chế biến nông sản đa dạng và hiện 
đại, giúp bao tiêu sản phẩm đầu ra và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. 

Bên cạnh việc chế biến nông sản, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu phát triển các loại 
giống nông sản chất lượng cao, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, trồng trọt cho nông dân, 
để bà con yên tâm sản xuất gắn bó với nông nghiệp bền vững. 

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm phát triển 
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại; trong đó phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao là khâu đột phá. Toàn tỉnh đã có trên 41.000ha cây ăn quả, trong đó có 6.000ha ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng được 47 chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ trong nông 
nghiệp; hình thành được vùng nguyên liệu rau, củ, quả chất lượng cao trên địa bàn huyện Mộc 
Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Phù Yên, Sông Mã...; sản lượng rau, củ, quả đạt trên 60.000 tấn/năm 
đáp ứng yêu cầu phát triển các nhà máy chế biến, bảo quản nông sản, gia tăng giá trị của sản 
xuất nông nghiệp; đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho 
nhân dân trong sản xuất nông nghiệp. 

Tại buổi lễ khởi công nhà máy, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn 
La cho biết: Huyện Vân Hồ nằm trên cao nguyên Mộc Châu có điều kiện thuận lợi về khí hậu, 
đất đai, thổ nhưỡng... Nằm cách Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ 
ngắn nhất. Việc xây dựng Nhà máy bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao 
tại Suối Lìn, sẽ là cơ sở và động lực để huyện Vân Hồ phát huy lợi thế về rau, củ, quả. Nâng 
cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện nói riêng và cả tỉnh Sơn La nói chung. 

Việc nhà máy bảo quản và chế biến nông sản công nghệ cao của Công ty trách nghiệm 
hữu hạn SI Vân Hồ xây dựng và đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tỷ lệ hao hụt, thất thoát sau 
thu hoạch nông sản. Đồng thời nâng cao giá trị và chất lượng của các mặt hàng nông sản, bảo 
đảm đầu ra cho sản phẩm. Góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương, đưa Sơn La trở thành 
đô thị nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai. 

                                                                                                           Nguyễn Văn Toàn 
                                                                                                (danviet.vn - Ngày 8/01/2018) 
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ĐỂ HƯƠNG XO0I YÊN CHÂU BAY XA 
 

Đã từ lâu, xoài là cây trồng quen thuộc với người dân Yên Châu. Trước đây, xoài chỉ 
để phục vụ sinh hoạt cho các gia đình, nay xoài Yên Châu đã “lên ngôi”, trở thành hàng 
hóa có thương hiệu và được tiêu thụ trên thị trường trong huyện, trong tỉnh và một số 

tỉnh bạn, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 

Hiện nay, huyện Yên Châu có 767ha xoài (khoảng 200ha xoài tròn), trong đó 389ha đã 
cho thu hoạch, với sản lượng bình quân trên 2.000 tấn quả/năm. Xoài được trồng tập trung ở các 
xã dọc Quốc lộ 6, gồm: Tú Nang, Chiềng Hặc, Viêng Lán, Sặp Vạt, Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, 
Chiềng Đông, vì đây là vùng khí hậu nhiệt đới, phù hợp với sự phát triển của cây xoài. Ông 
Nguyễn Văn Điện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Châu, cho 
biết: Để phát triển bền vững cây xoài trên địa bàn, huyện đã tiến hành quản lý vùng quy hoạch 
phát triển cây xoài. Bên cạnh đó, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thành lập hợp tác xã 
liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm xoài quả. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chuyên môn ở 
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Trung ương và của tỉnh thực hiện nhân giống, ghép cải tạo diện tích xoài tròn trên địa bàn 
huyện. Đến thời điểm này đã xác định được 20 cây đầu dòng để triển khai nhân giống, ghép cải 
tạo. 

Tìm hiểu được biết, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm xoài quả, cũng như mở 
rộng diện tích trồng xoài, hằng năm Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối 
hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức hàng chục lớp tập huấn tự nguyện cho nông dân về 
kỹ thuật trồng, chăm sóc cây xoài. Từ năm 2016 đến nay, phòng phối hợp với Viện Nghiên cứu 
rau quả Hà Nội xây dựng 1 mô hình ghép cải tạo xoài địa phương, quy mô 1ha; 1 mô hình thâm 
canh vườn xoài rộng 1ha gồm 400 cây; mô hình thâm canh vườn xoài đã được ghép cải tạo rộng 
2,5ha... Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản sản phẩm xoài quả sau thu 
hoạch cho nông dân các xã: Chiềng Đông, Chiềng Sàng, Sặp Vạt. Riêng nông dân xã Tú Nang 
còn được hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình ghép cải tạo xoài quy mô 5.000m² và hướng 
dẫn sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGap quy mô 3ha. 

Cùng với đó, huyện khuyến khích việc thành lập hợp tác xã liên kết trồng và tiêu thụ sản 
phẩm xoài quả, tạo vùng xoài chuyên canh. Hiện nay, huyện đã thành lập 6 hợp tác xã trồng cây 
ăn quả, trong đó có cây xoài, gồm các hợp tác xã: Hoa quả Quyết Tâm, Hương Xoài, Nông 
nghiệp Xuân Tiến, Toàn Diện, Dịch vụ nông lâm nghiệp Nà Khái, Nông nghiệp Phương Nam. 
Ngoài ra, huyện cũng đã thành lập Hội trồng và tiêu thụ xoài Yên Châu. Hằng năm, hội đều 
tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong tỉnh và ngoài tỉnh, góp phần đưa sản phẩm xoài 
Yên Châu đến với thị trường trong và ngoài nước. Điểm nhấn trong phát triển cây xoài ở huyện 
đó là xoài tròn Yên Châu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa 
lý. Thêm một tin vui về cây xoài là vừa qua hơn 1 tấn xoài quả của Yên Châu được chọn làm 
hàng mẫu gửi về Hà Nội kiểm định, hiện đang đợi kết quả, nếu đạt chất lượng thì xoài Yên 
Châu sẽ được làm quy trình để xuất khẩu sang Úc. 

Là một trong những hợp tác xã có diện tích trồng xoài nhiều của huyện Yên Châu, sản 
phẩm xoài của Hợp tác xã Hoa quả Quyết Tâm đã được đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh ở miền Bắc 
và một số tỉnh trong miền Nam. Ông Dương Mạnh Hà, Giám đốc Hợp tác xã Hoa quả Quyết 
Tâm (Yên Châu) chia sẻ: Với 30ha trồng xoài Thái, xoài Đài Loan, sản lượng đạt gần 400 
tấn/vụ, trung bình một ha xoài, thành viên hợp tác xã thu trên 300 triệu đồng một năm. Sản 
phẩm xoài của hợp tác xã cũng có mặt trong lô xoài mẫu của huyện gửi về Hà Nội kiểm định 
chất lượng để làm quy trình xuất khẩu sang Úc. Điều đó, tạo động lực và khuyến khích các 
thành viên tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cũng như áp dụng việc sản xuất xoài theo tiêu 
chuẩn VietGap, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm xoài quả để mở rộng được thị trường 
tiêu thụ sản phẩm. 

Thực tế cho thấy, xoài đã và đang là cây trồng giúp nhiều người dân Yên Châu thoát 
nghèo, có cuộc sống khá giả, thêm niềm tin vào kế hoạch phát triển vùng xoài và mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm xoài trong nước và quốc tế, giúp người trồng xoài ở Yên Châu làm 
giàu, có cuộc sống no ấm. 

 

                                                                                                             Hồng Luận 
                                                                                       (baosonla.org.vn - Ngày 17/5/2017) 
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C� PHÊ ARABICA TRÊN ĐẤT ĐỎ SƠN LA 
 

Sơn La là tỉnh trồng cà phê Arabica lớn thứ hai của Việt Nam. Cây cà phê “Sơn 
La” có nguồn gốc từ năm 1945, khi một người dân địa phương xin về trồng tại 
vườn nhà. 

* Cây trồng chủ lực 

Sơn La là tỉnh trồng cà phê Arabica lớn thứ hai của Việt Nam. Cây cà phê “Sơn La” 
có nguồn gốc từ năm 1945, khi một người dân địa phương xin về trồng tại vườn nhà (sự 
kiện này đã được ghi chép lại tại cuốn sách “Sơn La với cà phê”). Trải qua hơn 70 năm 
hình thành, phát triển đến nay cà phê Sơn La trở thành một đặc sản của Sơn La và từng 
bước khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường. 

Cà phê Sơn La được sản xuất từ giống cà phê Arabica có chất lượng tốt, được trồng 
tập trung tại Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố Sơn La. Đến nay, diện tích cà phê toàn 
tỉnh đạt trên 12.000ha, sản lượng cà phê nhân năm 2016 đạt trên 10.000 tấn. 

Sản phẩm cà phê Sơn La bao gồm cà phê nhân, cà phê hạt rang và cà phê bột. Cà 
phê nhân có dáng hạt dài, kích thước hạt lớn hơn 4,75mm, hàm lượng cafein từ 0,8% đến 
1,28%, hàm lượng protein thô từ 10,5% đến 15%, hàm lượng đường từ 6,8% đến 9,2%; 
Cà phê hạt rang và cà phê bột màu nâu, thơm tự nhiên. Hàm lượng cafein của cà phê hạt 
rang và cà phê bột từ 1,0% đến 1,6%, hàm lượng protein thô từ 11,6% đến 13,2%, hàm 
lượng chất tan trong nước từ 29% đến 36%. Nước cà phê “Sơn La” có màu nâu cánh 
gián, trong và có vị chua thanh, đắng nhẹ, hậu vị lâu. Vị ngọt và hương trái cây cũng tạo 
nên đặc trưng của cà phê “Sơn La” được nhiều người tiêu dùng biết đến. 

Sản phẩm cà phê Sơn La hiện đã có tiếng trên thị trường được người tiêu dùng 
trong và ngoài nước biết đến như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)... 

Sở dĩ, cà phê “Sơn La” có được đặc thù và danh tiếng như vậy một phần là nhờ địa 
hình, đất đai, khí hậu của khu vực địa lý thích hợp với giống cà phê Arabica. Cùng với đó, 
kinh nghiệm được tích lũy lâu đời của những người dân địa phương từ khâu chọn giống, 
chọn đất trồng đến quá trình chăm sóc, thu hoạch cũng làm tăng chất lượng của cà phê 
“Sơn La”. Về chế biến, tất cả cà phê ở Sơn La được chế biến bằng phương pháp chế 
biến ướt giúp đảm bảo phẩm chất nội tại của hạt cà phê, cho ra sản phẩm cà phê nhân có 
màu sắc và chất lượng đồng nhất nên cà phê luôn có chất lượng tốt và giá trị thương mại 
cao. Ngoài ra, người dân còn chủ động đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình 
sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, đưa sản phẩm cà phê “Sơn La” phát triển một 
cách bền vững và ngày càng được nhiều người biết đến. 

Đến nay, cây cà phê dần khẳng định vị trí là cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói 
giảm nghèo, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ nông dân trong tỉnh; đồng thời, tạo ra 
sản phẩm có giá trị xuất khẩu, góp phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và 
thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở Sơn La. 

Ngày 28/9/2017, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 3262/QĐ-SHTT về việc cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00058 cho sản phẩm cà phê Sơn La. Ngày 
10/10/2017, Hội Cà phê tỉnh Sơn La cũng đã được thành lập. Đây là những sự kiện có ý 
nghĩa, góp phần quan trọng trong việc quản lý, phát triển thương hiệu “Cà phê Sơn La”, 
tạo điều kiện để cà phê Sơn La vươn ra thị trường các nước trong khu vực và thế giới. 

* Phát triển cà phê theo hướng bền vững 

Tận dụng lợi thế về địa hình và khí hậu, những năm qua, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các 
ngành chức năng phối hợp với các địa phương trong vùng quy hoạch trồng cà phê xây 
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dựng hệ thống sản xuất, cung ứng giống tại chỗ, khuyến khích thành lập hợp tác xã, tổ 
hợp tác phát triển cà phê; đồng thời, cùng với chính sách của Trung ương, tỉnh cũng đã 
ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, phát triển cà phê theo hướng bền 
vững. 

Tuy nhiên, việc sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như: 
Canh tác cà phê còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, địa hình phức tạp gây khó 
khăn trong việc áp dụng các quy trình kỹ thuật, xây dựng địa bàn sản xuất tập trung mang 
tính bền vững; mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, kiểm 
soát chất lượng và thương mại còn nhiều hạn chế; chưa hình thành được mối liên kết 
trong phát triển vùng nguyên liệu; hoạt động thu mua, sơ chế sản phẩm chủ yếu còn nhỏ 
lẻ, việc phơi sấy còn thủ công, lạc hậu. Đặc biệt, chưa có nhà máy chế biến các sản phẩm 
từ cà phê có quy mô lớn, thân thiện với môi trường, việc tiêu thụ sản phẩm thiếu tính bền 
vững và phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu, sản phẩm chủ yếu xuất hạt thô, tỷ lệ tiêu thụ 
tại địa phương và trong nước không đáng kể. 

Theo quy hoạch, phấn đấu đến năm 2020, diện tích cà phê của tỉnh đạt khoảng 
15.000ha, sản lượng từ 20.000 - 25.000 tấn cà phê nhân. 

Nhằm từng bước khắc phục những bất cập và bảo đảm về chất lượng sản phẩm 
đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tỉnh Sơn La đang tập trung thực hiện các giải pháp phát 
triển cà phê theo hướng bền vững. Theo đó, cơ cấu lại tổ chức sản xuất, xây dựng cơ 
chế, chính sách hỗ trợ thành lập các hợp tác xã trồng, chăm sóc cà phê, làm đại diện của 
các hộ nông dân ký hợp đồng thu mua sản phẩm với các doanh nghiệp; xây dựng các 
nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết giúp nhau sản xuất. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tập huấn khuyến nông và các dịch vụ tư vấn, nâng 
cao trình độ canh tác. Đồng thời, có chính sách thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến 
khích các doanh nghiệp chế biến cà phê, gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng mối liên 
kết giữa doanh nghiệp và nông dân trên cơ sở hai bên cùng có lợi thông qua việc chia sẻ 
bình đẳng lợi nhuận trong quá trình sản xuất, chế biến và xuất khẩu; khuyến khích nông 
dân thực hiện các quy định về môi trường trong sử dụng phân bón, hóa chất, thuốc bảo 
vệ thực vật; tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động chế biến cà phê và các quy 
định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất cà phê… 

* Vài nét về cà phê Arabica 

Cà phê Arabica (còn gọi là cà phê chè) có nguồn gốc từ vùng cao nguyên nhiệt đới 
Ethiopia. Brazil và Colombia là hai nước xuất khẩu chính loại cà phê này. 

Trong các loại cà phê, Arabica là loại có giá trị kinh tế nhất. Trên thị trường cà phê 
Arabica được đánh giá cao hơn cà phê Robusta vì có hương thơm nhẹ nhàng, vị chua 
thanh và chứa ít hàm lượng cafein. 

Cây cà phê Arabica thường được trồng ở độ cao từ 1.000 - 1.600m. Cây có tán lớn, 
màu xanh đậm, lá hình oval. Hạt Arabica hơi dài, to hơn hạt Robusta. 

Ở Việt Nam cà phê Arabica được trồng ở Đà Lạt, Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị, 
Nghệ An, mỗi vùng lại tạo ra hương vị cà phê riêng. 

Đà Lạt được đánh giá là “thiên đường” cà phê Arabica nhờ những “chỉ số vàng”: Độ 
cao 1.500m so với mặt nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ cực đại trong 
năm không quá 33 độ, nhiệt độ cực tiểu 5 độ. Cà phê Arabica được trồng ở Đơn Dương, 
Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng… được đánh giá là có giá trị cao nhất Việt Nam. 

Ở phía Bắc, khí hậu lạnh cùng lượng mưa lớn, mùa khô không rõ rệt là những lợi 
thế giúp cho cà phê Arabica sinh trưởng và phát triển. Cà phê Arabica được trồng ở Sơn 
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La, Điện Biên được khách hàng đánh giá cao nhờ thổ nhưỡng tương tự vùng Sao Paulo 
của Brazil. Đặc biệt, cà phê Chiềng Ban, Sinh Ban (Sơn La), tuy không được trồng ở đất 
đỏ bazan và không nằm ở độ cao lý tưởng như các tỉnh Tây Nguyên, song Sơn La có 
những loại đất trong nhóm đất đỏ vàng thích hợp với cây cà phê, như Fk, Fv, Fs… 

 

                                                                                                            Minh Duyên 
                                                                                                (bnews.vn - Ngày 04/12/2017) 
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CHANH LEO XUẤT KHẨU - CÂY L0M GI0U CHO NGƯỜI DÂN SƠN LA 
 

Chanh leo của Sơn La đã chính thức 

xuất khẩu sang thị trường Pháp, mở ra 

triển vọng làm giàu cho nông dân ở tỉnh 
Sơn La. 

Ở Sơn La trước đây, cây chanh leo chỉ 
được trồng rải rác để lấy quả ăn. Nhưng 
khoảng 2 năm trở lại đây, chanh leo đã và 
đang dần thay thế cây trồng không hiệu quả 
như ngô, sắn. Đặc biệt, cuối tháng 11 vừa 
qua, sản phẩm chanh leo của Sơn La đã chính 
thức xuất khẩu sang thị trường Pháp. Đây 
thực sự là tin vui, mở ra triển vọng làm giàu 
cho nông dân trồng chanh leo ở Sơn La. 

Đến xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu 
vào thời gian này, câu chuyện thường xuyên 
được người nông dân ở đây nhắc tới là chăm 
sóc chanh leo. Hiện toàn xã đã có 19 hộ tham 
gia Hợp tác xã trồng chanh leo, với tổng diện 
tích gần 20ha. Cây chanh leo được Công ty 
Cổ phần Na Fooods Tây Bắc đầu tư khép kín 
từ giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc đến bao 
tiêu sản phẩm. 

Tuy là giống cây mới tại địa phương 
này, song gia đình chị Hoàng Thị Xiêm ở bản 
Mô Cổng đã mạnh dạn đầu tư hơn 30 triệu 
đồng để cải tạo 5.000 mét vuông vườn đồi 
trồng chanh leo. Chị đang rất hy vọng vào 
loại cây trồng này. 

“Trước đây đất này gia đình trồng ngô 
nhưng năng suất thấp nên vẫn muốn tìm 1 
loại cây khác thay thế. Khi được xã tuyên 
truyền trồng cây chanh leo, có doanh nghiệp 
cam kết hỗ trợ giống và thu mua đầu ra nên 
gia đình tôi quyết định chuyển đổi cây trồng, 
hy vọng doanh nghiệp sẽ thu mua theo như 
cam kết”, chị Xiêm cho biết. 

Hiện nay, huyện Thuận Châu đã triển 
khai nhân rộng mô hình trồng chanh leo lên 
trên 50ha; cây đã lên tốt và bắt đầu cho thu 
hoạch. Trong quá trình thực hiện, Phòng 
Nông nghiệp đã phối hợp với các phòng ban 
chuyên môn tuyên truyền đến các hộ dân, 
đồng thời phối hợp với Công ty Cổ phần Na 
Foods Tây Bắc hướng dẫn bà con kỹ thuật 
trồng, chăm sóc cây chanh leo và ký cam kết 
hợp đồng với các hộ dân về bao tiêu sản 
phẩm, giá cả thu mua sẽ điều chỉnh theo giá 
thị trường; trong đó, giá thấp nhất là 4.500 
đồng/kg. 

Ông Sùng A Mang, Phó chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã Phỏng Lái, huyện Thuận 
Châu, Sơn La cho biết, người dân trong xã 
đều muốn trồng nhiều, nhưng vì đây là loại 
cây trồng mới thí điểm. Chính quyền xã 
mong muốn công ty giữ cam kết bao tiêu sản 
phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định. Khi đó, diện 
tích chanh leo sẽ không chỉ là 20ha mà có thể 
tăng lên 200 - 300ha, ông A Mang cho biết. 

Từ 5ha ban đầu trồng thử nghiệm trên 
đất Mộc Châu, đến nay toàn tỉnh Sơn La đã 
có gần 700ha chanh leo trên địa bàn các 
huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu, Mai 
Sơn... với hàng trăm hộ dân đăng ký trồng 
chanh leo bằng giống của Công ty Cổ phần 
Nafoods Tây Bắc. 

Anh Lò Văn Trường, bản Búc xã 
Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
cho hay, sau một thời gian thử nghiệm, chanh 
leo phát triển bình thường. “Từ đợt thu hoạch 
đầu tiên, gia đình thu được khoảng 8 tạ chanh 
sau 6 tháng, bán cho công ty bao tiêu được 8 
triệu đồng. Với thu nhập từ chanh leo như 
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vậy đang cao hơn trồng ngô khoảng 3 lần”, 
anh Trường cho biết. 

Để phát triển nguồn nguyên liệu bền 
vững, cung cấp đủ nguyên liệu cho nhà máy 
chế biến chanh leo khi nhà máy này đi vào 
hoạt động đầu năm 2018, tỉnh Sơn La đã bổ 
sung, đưa vào quy hoạch, phấn đấu đến năm 
2021 toàn tỉnh có 5.000ha chanh leo. 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ban 
hành Nghị quyết số 57 về chính sách hỗ trợ 
phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy 
sản trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 - 
2020, trong đó có cây chanh leo. Các chính 
sách ưu đãi này của tỉnh đã và đang tạo đà 
cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã đăng ký tham gia phát triển sản 
xuất, tiêu thụ chế biến nông sản nói chung và 
quả chanh leo nói riêng. 

Bà Cầm Thị Phong, Phó giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Sơn La cho biết, cần đặc biệt lưu ý đến công 
tác quản lý chất lượng giống cây trồng, từ đó 
cung cấp cho nông dân giống cây đảm bảo 
chất lượng, sạch bệnh. Đặc biệt, việc liên kết 
mô hình sản xuất theo chuỗi, từ người nông 
dân đến các doanh nghiệp thu mua tạo thành 
một chuỗi khép kín, tránh được việc tranh 
mua, tranh bán trên thị trường. 

Cuối tháng 11 vừa qua, 2 tấn chanh leo 
đầu tiên của Sơn La chính thức được xuất 
khẩu sang Pháp qua đường hàng không. Đây 
thực sự là một dấu mốc quan trọng trong việc 
thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào sản xuất 
của ngành nông nghiệp Sơn La; cũng là cơ 
hội để quảng bá, giới thiệu về thương hiệu 
các loại nông sản của địa phương. 

 

Hồng Việt 
(baomoi.com - Ngày 14/12/2017) 
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NÔNG DÂN SƠN LA THU TIỀN TỶ TỪ TRỒNG NHÃN GHÉP 
 

Nhờ được đầu tư đúng mức, theo tiêu chuẩn VietGap, nhãn đã trở thành cây kinh tế 

chủ lực, giúp hàng ngàn hộ dân vươn lên làm giàu bền vững. 

Cùng với xoài, mận, đào những loại quả đặc sản của vùng cao Sơn La, thì nhãn Sông Mã 
có đặc điểm quả to, cùi dày, hạt nhỏ, ăn dịu ngọt, thanh mát đã và đang được người tiêu dùng 
không chỉ Sơn La mà các tỉnh miền xuôi vô cùng ưa chuộng. 

Cây nhãn đã được trồng tại huyện Sông Mã cách đây hơn 50 năm, song 10 năm trở lại 
đây, nhờ được đầu tư đúng mức, theo tiêu chuẩn VietGap, nhãn đã trở thành cây kinh tế chủ 
lực, giúp hàng ngàn hộ dân vươn lên làm giàu bền vững. 

Mùa này đến Sông Mã, cảm giác đầu tiên mà bạn cảm nhận không phải là cái nóng gay 
gắt của miền biên giới Tây Bắc, mà thay vào đó là mãn nhãn với những rừng nhãn ngút ngàn, 
lúc lỉu chùm nhãn vàng rộm đến mùa thu hoạch. Đâu đâu cũng thấy không khí lao động tấp nập 
của người dân mùa nhãn chín. Người bẻ nhãn, người bóc nhãn, xe chở hàng từ các tỉnh Hưng 
Yên, Hà Nội, Lạng Sơn đến thu mua nhãn chở về miền xuôi tiêu thụ. 

Đến thăm hộ gia đình anh Lê Công Hoàn ở bản C5, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã 
khi anh đang bẻ nhãn để bán. Nhìn những chùm nhãn hàng trăm quả, vàng rộm, mọng nước, 
mới thấy công sức lao động của người nông dân nơi đây được hưởng thành quả xứng đáng. Gia 
đình anh Hoàn trồng nhãn từ năm 1988, tuy nhiên khi ấy vẫn là giống nhãn địa phương. 

Nhận thấy giống nhãn địa phương trồng vất vả mà năng suất lại không cao, năm 2010, anh 
quyết tâm mày mò, học hỏi, cộng với được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật ghép nhãn 
chín muộn Hưng Yên, hay còn gọi là giống nhãn Miền, anh đã mạnh dạn đầu tư hơn 300 triệu 
đồng để mua đất và áp dụng kỹ thuật cấy mắt ghép vào thân những cây nhãn địa phương sẵn có. 
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Giờ đây anh đã có 2ha trồng nhãn ghép, năng suất mỗi năm đạt 30 tấn quả tươi, trừ tất cả chi 
phí cho thu lãi hơn 500 triệu đồng. 

Hiện Sông Mã có gần 32.000 hộ trồng nhãn, với diện tích 5.500ha, trong đó 3.500ha là 
cây nhãn ghép, chiếm 80% diện tích cây ăn quả toàn huyện. Mỗi năm cho sản lượng bình quân 
35.000 tấn quả tươi, cung cấp cho thị trường trong tỉnh và các tỉnh miền xuôi. 

Nhằm thực hiện chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản an toàn và hỗ trợ đầu ra cho các sản 
phẩm, đến nay huyện đã thành lập 16 hợp tác xã trồng cây ăn quả, trong đó 4 hợp tác xã đã có 
chứng nhận sản xuất VietGap, từ đó giúp các thành viên trong hợp tác xã yên tâm lao động sản 
xuất. 

Ông Lê Danh Phúc, Phó giám đốc Hợp tác xã Bảo Minh, huyện Sông Mã cho biết, trong 
tương lai, Hợp tác xã Bảo Minh sẽ phát triển quả nhãn đi các thị trường khó tính như siêu thị 
trong nước hoặc xuất khẩu sang nước ngoài, vì diện tích nhãn ở huyện Sông Mã rất lớn, năng 
suất rất cao. 

Nhãn ghép Sông Mã dễ trồng, dễ chăm sóc, từ khi trồng tới lúc ghép mắt, ra hoa đậu quả 
chỉ trong 03 năm đã có thể thu hoạch. Nhãn ghép có đặc điểm quả to, cùi dày, hạt nhỏ, ăn vào 
dịu ngọt, thanh mát, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Hiện nay, hình thức tiêu thụ 
chủ yếu xuất dưới dạng quả tươi chiếm khoảng 80%, mỗi kg nhãn quả tươi có giá từ 20.000 tới 
50.000 đồng, 20% còn lại làm long nhãn có giá từ 200.000 tới 250.000 đồng 1 kg. 

Để giúp người dân từng bước áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng 
giá trị thu nhập trên một diện tích đất canh tác, đồng thời có thị trường tiêu thụ ổn định, bà Lê 
Thị Yến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Trong thời gian tới, 
huyện Sông Mã sẽ quan tâm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tăng cường áp dụng khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là trong sản xuất nhãn thì tập trung vào mấy khâu, thứ nhất là cải 
tạo giống, thứ hai là quy trình tưới ẩm để nâng cao năng suất của cây nhãn. 

Khí hậu phù hợp, người dân hăng say gắn bó và sự quan tâm của chính quyền địa phương, 
sản phẩm nhãn Sông Mã đang tiếp tục hướng đến những thị trường lớn, không chỉ trong nước 
mà xuất ra cả nước ngoài. Quyết định công nhận “Nhãn hiệu chứng nhận” cho sản phẩm nhãn 
Sông Mã của Cục Sở hữu trí tuệ tới đây là con đường trải dài cho nhiều hộ nông dân vùng cao 
Sông Mã trở thành tỷ phú. 

                                                                                                 Tuyết Lan, Hoàng Long 
                                                                                           (baomoi.com - Ngày 28/7/2017) 

 

 

 

 

 

  
 

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG, TÌNH ĐO�N KẾT ĐẶC BIỆT V� SỰ HỢP TÁC TO�N DIỆN 
 VIỆT NAM - L�O MÃI MÃI XANH TƯƠI, ĐỜI ĐỜI BỀN VỮNG 

 

Việt Nam và Lào là hai 
nước láng giềng thân thiết, 
núi liền núi, sông liền sông, 
nhân dân hai nước vốn có 
mối quan hệ hữu nghị truyền 

thống, gắn bó từ lâu đời và 
ngày càng phát triển. Đặc 
biệt là từ khi có sự ra đời và 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Đông Dương, sau này là 

Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Đảng Nhân dân Cách mạng 
Lào, mối quan hệ đó đã được 
nâng lên về chất; hai dân tộc 
Việt Nam và Lào đã cùng 

SƠN LA - BẮC L
O 
HỢP TÁC V
 PHÁT TRIỂN TO
N DIỆN 
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nhau chia ngọt, sẻ bùi, xây 
đắp nên mối tình hữu nghị 
truyền thống, đoàn kết đặc 
biệt và hợp tác toàn diện, trở 
thành tài sản chung vô giá và 
là nhân tố cực kỳ quan trọng 
bảo đảm cho sự thành công 
của cách mạng mỗi nước. 

Cách đây 55 năm, ngày 
5/9/1962, hai nước Việt Nam 
và Lào chính thức thiết lập 
quan hệ ngoại giao, đây là sự 
kiện lịch sử trọng đại, đánh 
dấu một giai đoạn mới, 
khẳng định sự gắn bó vận 
mệnh của hai dân tộc trong 
cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước. 
Sau khi hai nước được giải 
phóng hoàn toàn vào năm 
1975, mối quan hệ Việt Nam 
- Lào tiếp tục được phát triển 
toàn diện và ngày càng đi 
vào chiều sâu. Sự kiện quan 
trọng đánh dấu sự tăng 
cường mối quan hệ đặc biệt 
Việt Nam - Lào trong thời kỳ 
mới là việc hai nước ký kết 
Hiệp ước Hữu nghị và hợp 
tác vào ngày 18/7/1977, 
trong đó nhấn mạnh: “Mối 
quan hệ đặc biệt và liên minh 
cùng chiến đấu Việt Nam - 
Lào không gì có thể lung lay 
được về tình cảm đồng chí vĩ 
đại giữa hai Đảng đã từng 
trải qua biết bao thử thách 
trong thời gian dài hơn mấy 
chục năm đồng cam cộng 
khổ, cùng chiến đấu và cùng 
đánh thắng giặc ngoại xâm, 
hợp tác giúp đỡ nhau trong 
việc xây dựng đất nước. Đó 
là truyền thống vô cùng quý 

báu, là sức mạnh chiến thắng 
của hai Đảng, hai dân 
tộc,...”. 

Kể từ ngày Hiệp ước 
Hữu nghị và hợp tác Việt 
Nam - Lào được ký kết đến 
nay, thế giới đã và đang đổi 
thay nhanh chóng, đời sống 
quốc tế và khu vực có nhiều 
diễn biến phức tạp, nhưng 
mối quan hệ hữu nghị truyền 
thống, đoàn kết đặc biệt và 
hợp tác toàn diện Việt Nam - 
Lào do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại, Chủ tịch 
Kayson Phomvihan và Chủ 
tịch Xuphanuvong kính mến 
đặt nền móng xây dựng và 
được các thế hệ lãnh đạo kế 
tiếp của hai Đảng, hai Nhà 
nước và nhân dân hai nước 
dày công vun đắp, tiếp tục có 
những bước phát triển mạnh 
mẽ, ngày càng đi vào chiều 
sâu, thiết thực và hiệu quả 
trên tất cả các lĩnh vực, với 
nhiều hình thức hợp tác 
phong phú, đa dạng trên cả 
kênh Đảng, Nhà nước và 
nhân dân; cả ở cấp Trung 
ương và địa phương; cả hợp 
tác song phương và đa 
phương. Cơ chế gặp gỡ cấp 
cao giữa hai Đảng, hai nước 
đã tạo điều kiện tăng cường 
mối quan hệ gắn bó, tin cậy 
và phối hợp chặt chẽ các vấn 
đề có tính chiến lược cũng 
như xử lý những tình huống 
mới nảy sinh. Hợp tác về 
kinh tế, văn hóa, giáo dục, 
khoa học - kỹ thuật đã thu 
được nhiều kết quả tích cực, 
bổ sung những lợi thế cho 
nhau trong quá trình đổi mới 
và phát triển. Hợp tác an 

ninh, quốc phòng và đối 
ngoại tiếp tục được tăng 
cường, ngày càng chặt chẽ, 
đi vào thực chất, bảo đảm ổn 
định chính trị xã hội và sự 
phát triển của mỗi nước, 
nâng cao vị thế quốc tế của 
hai nước và góp phần tích 
cực vào việc giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định, 
hợp tác và phát triển ở Đông 
Nam Á và trên thế giới. 

Hiện nay, hai nước 
Việt Nam và Lào đang đẩy 
mạnh công cuộc đổi mới, 
chủ động và tích cực hội 
nhập quốc tế; nhân dân hai 
nước đang triển khai thực 
hiện nghị quyết đại hội của 
mỗi Đảng và cùng nhau phấn 
đấu xây dựng và phát triển 
đất nước Việt Nam, đất nước 
Lào giàu mạnh; nhân dân hai 
nước có cuộc sống ấm no, tự 
do, hạnh phúc, góp phần tích 
cực vào sự nghiệp hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội trên thế giới. 
Hơn bao giờ hết, chúng ta 
cần tiếp tục củng cố, tăng 
cường và phát triển hơn nữa 
mối quan hệ đoàn kết đặc 
biệt, hợp tác toàn diện giữa 
hai nước Việt Nam và Lào, 
coi đây là lẽ sống, là nghĩa 
tình trước sau như một, dù 
gian nan nguy hiểm đến đâu 
cũng không hề lay chuyển. 
Chúng ta nguyện giữ gìn và 
bảo vệ mối quan hệ đặc biệt 
Việt - Lào như giữ gìn và 
bảo vệ con ngươi của mắt 
mình; quyết tâm cùng với 
Đảng, Nhà nước và nhân dân 
Lào anh em phát triển, làm 
phong phú, sâu sắc thêm và 
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thúc đẩy mạnh mẽ, ngày 
càng đi vào chiều sâu, coi 
đây là tài sản thiêng liêng vô 
giá, cần trao truyền lại cho 
các thế hệ mai sau. 

Trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
cũng như vun đắp, củng cố, 
mở rộng mối quan hệ truyền 
thống, tình đoàn kết hữu nghị 
đặc biệt của nhân dân hai 
nước Việt Nam - Lào, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
các dân tộc tỉnh ta có quyền 
tự hào về những đóng góp to 
lớn, quan trọng và ý nghĩa 
trong suốt hành trình cách 
mạng của hai nước, nhất là 
với các tỉnh Bắc Lào. 

Trong niềm vui chung 
của hai dân tộc Việt Nam và 
Lào tổ chức các hoạt động 
trong “Năm đoàn kết hữu 
nghị Việt Nam - Lào 2017” 
nhân kỷ niệm 55 năm Ngày 
hai nước thiết lập quan hệ 
ngoại giao và 40 năm Ngày 
ký kết Hiệp ước Hữu nghị và 
hợp tác Việt Nam - Lào, 
Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc tỉnh ta 
phấn khởi, tự hào là địa 

phương đầu tiên trong cả 
nước được Trung ương lựa 
chọn tổ chức các hoạt động 
mở đầu trong chuỗi các sự 
kiện quan trọng trong “Năm 
đoàn kết hữu nghị Việt Nam 
- Lào 2017” như: Tổ chức 
trao các phần thưởng cao quý 
của Đảng và Nhà nước ta 
cho các đồng chí lãnh đạo 
các tỉnh của nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào; 
Ngày hội giao lưu văn hóa, 
thể thao và du lịch vùng biên 
giới Việt Nam - Lào lần thứ 
II; khánh thành Khu Di tích 
lịch sử cách mạng Việt Nam 
- Lào; hội thảo hoạt động của 
Hội đồng nhân dân các cấp 
giữa  các tỉnh Việt Nam và 
Lào có chung đường biên 
giới do Quốc hội hai nước 
Việt Nam và Lào chủ trì... 
Đây là những hoạt động hết 
sức quan trọng và ý nghĩa 
trong năm 2017 được tổ chức 
tại tỉnh ta. Tham dự các sự 
kiện quan trọng này có các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước của hai nước Việt Nam 
và Lào, cũng như nhiều tỉnh, 
thành phố của hai nước. 

Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc tỉnh ta 
đã triển khai nhiều hoạt động 
ý nghĩa, thiết thực và hiệu 
quả, nhất là công tác chuẩn 
bị các điều kiện để tổ chức 
thành công các hoạt động 
trong “Năm đoàn kết hữu 
nghị Việt Nam - Lào 2017” 
được tổ chức tại tỉnh ta, và 
đến thời điểm này, mọi công 
tác chuẩn bị đã hoàn tất, thể 
hiện sự trọng thị và lòng mến 
khách của quê hương Sơn La 
cách mạng và anh hùng. 

Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân các dân tộc Sơn 
La nguyện đoàn kết một 
lòng, tiếp tục phát huy những 
thành quả đã đạt được, góp 
phần xây dựng, vun đắp, 
củng cố mối quan hệ hữu 
nghị truyền thống, tình đoàn 
kết đặc biệt và sự hợp tác 
toàn diện Việt Nam - Lào 
mãi mãi xanh tươi, đời đời 
bền vững. 

 

(Báo Sơn La số Đặc biệt kỷ 
niệm “Năm đoàn kết hữu 

nghị Việt Nam - Lào 2017”   

Ngày 14/7/2017) 
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VUN ĐẮP MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC TO
N DIỆN GIỮA TỈNH SƠN LA  
V
 CÁC TỈNH BẮC L
O LÊN TẦM CAO MỚI 

 

Trong lịch sử thế giới từ xưa đến nay đã xuất hiện nhiều hình thức liên minh, đồng minh, 
hợp tác, nhưng đối với hai dân tộc Việt Nam và Lào, mối quan hệ 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 của 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 ngày càng bền chặt thắm thiết. Trong những ngày tháng 7 này, tỉnh ta vinh dự 
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được lựa chọn là địa phương đầu tiên tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 55 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), như tổ chức trao các phần thưởng cao 
quý của Đảng và Nhà nước ta tặng các đồng chí lãnh đạo các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào; Hội thảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp giữa các tỉnh Việt Nam và 
Lào có chung đường biên giới do Quốc hội hai nước tổ chức và chủ trì; 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; Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II... 
Tham dự các sự kiện quan trọng này có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội hai 
nước, nhiều cán bộ lãnh đạo các tỉnh, thành phố của hai nước Việt Nam - Lào. Thời gian qua, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, 
hiệu quả, nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức thành công tốt đẹp các hoạt động trong “Năm 
đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”, để lại ấn tượng sâu sắc về lòng mến khách, trọng thị, nồng 
ấm của nhân dân các dân tộc Sơn La với các đại biểu. 

Nhìn lại cả quá trình, Sơn La và các tỉnh Bắc Lào có nhiều điểm tương đồng về điều kiện 
tự nhiên, xã hội, văn hóa, mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai bên biên giới. Trong 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bản Lao Khô là một điển hình về sự tương trợ, giúp đỡ 
cách mạng Lào. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội Việt Nam, trong đó có nhiều 
con em của Sơn La tham gia quân tình nguyện phối hợp bộ đội Pa-thét Lào ghi nhiều chiến 
công vang dội trên các mặt trận: Nậm Bạc, Pa Thí, Xiêng Khoảng... Từ năm 1969, tỉnh Sơn La 
ký hợp tác toàn diện với tỉnh Hủa Phăn. Năm 1985, Sơn La ký hợp tác toàn diện với tỉnh Bò 
Kẹo, và đến nay đã ký hợp tác toàn diện với 8 tỉnh Bắc Lào gồm: Hủa Phăn, Bò Kẹo, Luông 
Pha Băng, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Phông Sa Lỳ, Xiêng Khoảng và Xay Nha Bu Ly. 
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. Nhất là 
trong việc phối hợp thực hiện đề án tăng dày, tôn tạo cột mốc giới giữa tỉnh ta với hai tỉnh Hủa 
Phăn và Luông Pha Băng. Mỗi năm, tỉnh ta đã tổ chức đón và làm việc với hàng trăm đoàn đến 
từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có các đoàn đại biểu cấp cao của các tỉnh. 
Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La cũng đã cử nhiều đoàn đại biểu cấp cao sang thăm nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào. Định kỳ tổ chức Hội đàm cấp cao giữa các tỉnh; ký kết công tác phối 
hợp và hợp tác trên các lĩnh vực; tổ chức các hội nghị giao ban phối hợp phòng, chống ma túy 
qua biên giới... Nhân dịp tết cổ truyền Bun Pi May và Quốc khánh Lào hàng năm, 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 hợp tác Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La và 8 tỉnh 
Bắc Lào nói riêng. 

Tiếp tục vun đắp truyền thống hữu nghị, củng cố tình đoàn kết giữa Sơn La với các tỉnh 
Bắc Lào, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tổng kết 10 năm giai đoạn 2003 - 2012, nguồn vốn 
Sơn La trực tiếp hỗ trợ giúp nước bạn Lào là 258 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh là 115 tỷ 
đồng, ngân sách Trung ương là 143 tỷ đồng. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm, tỉnh Sơn 
La tự bỏ ngân sách hỗ trợ, giúp bạn trên 20 tỷ đồng. Nhiều công trình trường học, nhà văn hóa, 
công trình thủy lợi, trụ sở được xây dựng khang trang là những món quà thiết thực với nước bạn 
Lào. Riêng năm 2016, tỉnh ta giúp các tỉnh bạn hơn 22 tỷ đồng để xây dựng các công trình cơ 
sơ hạ tầng, như hỗ trợ tỉnh Bò Kẹo 5,2 tỷ đồng xây dựng Trung tâm cá giống và giống cây 
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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 để 
đầu tư xây dựng Hội trường - Trường Dân tộc nội trú tỉnh; tỉnh Phông Xa Lỳ 5,2 tỷ đồng để 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. Các chương trình 
hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Hiện nay, có hơn 
1.000 lưu học sinh Lào đang học tại tỉnh ta. Trong lĩnh vực bảo đảm quốc phòng, an ninh, lực 
lượng quân sự và 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. 

Vun đắp mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào lên tầm cao 
mới, 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. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Sơn La quyết tâm cùng với Đảng, 
Nhà nước và nhân dân các tỉnh Bắc Lào anh em vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác 
toàn diện, coi đây là tài sản thiêng liêng vô giá, cần trao truyền lại cho các thế hệ mai sau. 

 

Lê Hải Nam 
(Báo Sơn La số Đặc biệt kỷ niệm  

“Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” Ngày 14/7/2017) 
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Xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị ổn định và phát triển toàn diện 
 

Sơn La có 250km đường biên giới, 125 
cột mốc quốc giới tiếp giáp với 2 tỉnh Hủa 
Phăn và Luông Pha Băng (nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào). Những năm qua, 
việc thực hiện chủ trương hợp tác xây dựng 
tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, 
hữu nghị, ổn định và phát triển toàn diện, tiếp 
tục đạt được những kết quả quan trọng, góp 
phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu 
nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, Sơn 
La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. 

Địa bàn biên giới tỉnh Sơn La gồm 17 
xã biên giới thuộc 6 huyện Sốp Cộp, Sông 
Mã, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu và Vân 
Hồ với 319 bản và tiểu khu. Địa bàn ngoại 

biên đối diện có 11 khu hành chính thuộc 5 
huyện: Xiềng Khọ; Sốp Bâu; Mường Ét; 
Mường Son, tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào) và Phôn Thoong, 
tỉnh Luông Pha Băng (nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào). Trong những năm qua, 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng 
ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sơn La, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Sơn La đã quán triệt và triển khai 
thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, 
kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, chủ động 
nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện đồng 
bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên 
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phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo 
vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới 
trong khu vực được phân công, xây dựng 
tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định 
và phát triển toàn diện; tiếp tục củng cố và 
giữ vững mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp 
tác toàn diện với nước bạn Lào. Tập trung 
chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình 
hình, dự báo chính xác tình hình; tăng cường 
các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ địa 
bàn. 

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng đã tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân 
dân tỉnh tổ chức các chuyến thăm, làm việc 
giữa Sơn La với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông 
Pha Băng về vấn đề biên giới. Triển khai 
phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, 
chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ 
biên giới của bạn Lào phát hiện, xử lý có 
hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới. Tổ 
chức thực hiện hiệu quả các biên bản ghi nhớ 
đã được ký kết giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Sơn La với các lực lượng bảo vệ 
biên giới của bạn. Thường xuyên chỉ đạo các 
đồn, trạm biên phòng thực hiện tốt chế độ 
giao ban trao đổi tình hình với lực lượng bảo 
vệ biên giới và của bạn Lào, thông qua giao 
ban đã kịp thời trao đổi, thông báo tình hình 
và thống nhất biện pháp, giải quyết các vụ 
việc xảy ra có liên quan đến 2 bên biên giới 
đúng thẩm quyền và thủ tục pháp luật. 

Để vun đắp xây dựng tình đoàn kết hữu 
nghị Việt - Lào và thực hiện chủ trương của 
Đảng và Nhà nước Việt Nam về tạo điều 
kiện phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng 
cao đời sống tinh thần của nhân dân hai nước 
vùng biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh được giao làm chủ đầu tư thực 
hiện dự án xây dựng Nhà văn hóa Cụm bản 
Pa Háng - Huổi Hiềng tại khu đất cộng đồng 

của bản Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh 
Hủa Phăn với quy mô xây dựng 156m², tổng 
vốn đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng, công trình được 
đưa vào sử dụng ngày 13/3/2014 là địa chỉ 
sinh hoạt văn hóa, chính trị của người dân 
nơi đây. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ký 
kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới; kết 
quả, đã tổ chức ký kết nghĩa được 7 cặp bản 
thuộc 2 huyện Yên Châu (Việt Nam) và 
Xiềng Khọ (Lào). Thông qua việc kết nghĩa 
các cặp bản, nhân dân hai bên biên giới Việt 
Nam - Lào ngày càng đoàn kết hơn nữa, cùng 
nhau bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, 
xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
Trong thực hiện Hiệp định về Quy chế khu 
vực biên giới Việt Nam - Lào, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 
khu vực biên giới tự giác chấp hành nghiêm 
Hiệp định về Quy chế khu vực biên giới Việt 
Nam - Lào, tích cực tham gia phong trào tự 
quản đường biên, mốc quốc giới. 

Việc thực hiện chủ trương hợp tác xây 
dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa 
bình, hữu nghị, ổn định và phát triển toàn 
diện trên tuyến biên giới tại tỉnh ta tiếp tục 
đạt được những kết quả quan trọng, góp phần 
củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị 
đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam 
- Lào nói chung, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào 
nói riêng. 

 

Phong Lưu 
(Báo Sơn La số Đặc biệt kỷ niệm “Năm đoàn 

kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” 

 Ngày 14/7/2017) 
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Đ
O TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC TỈNH BẮC L
O - LĨNH VỰC HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC 
 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, tình đoàn kết hữu nghị đặc 
biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La với các 
tỉnh Bắc Lào nói riêng không ngừng được tăng cường, củng cố và đạt được những kết quả quan 
trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hợp tác về giáo dục và đào tạo được xác định là nhiệm 
vụ quan trọng, là lĩnh vực hợp tác chiến lược trong mối quan hệ hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa 
hai dân tộc Việt - Lào nói chung, Sơn La và các tỉnh Bắc Lào nói riêng. 

Thực hiện biên bản ký kết giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, từ năm 1971, tỉnh Sơn La đã 
giúp các tỉnh Bắc Lào đào tạo và tập huấn cán bộ y tế tại Trường Trung cấp Y tế Sơn La (nay là 
Cao đẳng Y tế Sơn La); từ những năm 1979 đến những năm 1990, có hàng trăm cán bộ các tỉnh 
Bắc Lào sang học tại Trường Trung học Kinh tế Sơn La (sau này sáp nhập vào Trung tâm Giáo 
dục thường xuyên tỉnh); từ năm 2001 đến nay, nhiều lưu học sinh Lào sang theo học tại các 
trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dù trong bất cứ thời điểm 
nào, Sơn La vẫn luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các lưu học sinh Lào học tập. Đến nay, tỉnh 
Sơn La đã đào tạo, giúp các tỉnh Bắc Lào gần 800 cán bộ, học sinh, sinh viên có trình độ đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên ngành: Sư phạm, văn hóa, nông nghiệp, y tế, tài chính - kế 
toán, công nghệ thông tin... tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh ta đã cử 49 
cán bộ, học sinh sang đào tạo, bồi dưỡng tại Lào. 

Tại Hội thảo Quốc gia kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào 
(5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào 
(18/7/1977 - 18/7/2017) diễn ra tại Trường Đại học Tây Bắc vào tháng 6 vừa qua, với sự tham 
gia của nhiều nhà khoa học, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trên toàn quốc đã khẳng định tình 
đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào ngày càng củng cố và phát 
triển trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh… Đặc biệt, giáo 
dục đào tạo là lĩnh vực hợp tác chiến lược hai nước, chiếm 50% viện trợ không hoàn lại của 
Việt Nam cho Lào. Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Văn Lịch, Khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện 
Ngoại giao, đã nhiều năm nghiên cứu về mối quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam - Lào, nhấn 
mạnh: Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực cho Lào ngày càng được tăng cường 
với phương thức và loại hình đào tạo đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu của Lào. Trong hợp 
tác giáo dục, hai nước đã dành cho nhau sự giúp đỡ chí tình theo tinh thần vừa là đồng chí vừa 
là anh em, không vì mục đích kinh tế, lợi nhuận. Hiện, đang có 14.000 lưu học sinh Lào đang 
học tập tại Việt Nam trong đó Sơn La là một trung tâm đào tạo uy tín cho lưu học sinh Lào tại 
vùng Tây Bắc. 

Hiện tại, tỉnh ta có 4 trường chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ quốc tế đào tạo lưu học 
sinh Lào, đó là: Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Cao đẳng Y tế Sơn 
La và Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch với hơn 1.300 lưu học sinh Lào đang 
theo học. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường đảm bảo về số lượng, tương đối đồng bộ về 
cơ cấu, trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu mở rộng về quy mô, chất lượng 
đào tạo. Cùng với đó, cơ sở vật chất, các trường đều được đầu tư xây dựng khang trang, phục 
vụ tốt yêu cầu công tác đào tạo. Cũng từ đây, nhiều thế hệ lưu học sinh Lào được đào tạo ra 
trường, trở về nước công tác đã góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn. 

Năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Tây Bắc tiếp nhận 162 lưu học sinh Lào, nâng 
tổng số lưu học sinh đang theo học tại trường lên 476 học sinh, trong đó có 381 em học các lớp 
chuyên ngành và 95 em học lớp dự bị tiếng Việt. Các lưu học sinh đang theo học 19 ngành đào 
tạo đại học, 3 ngành đào tạo sau đại học. Tiến sỹ Nguyễn Văn Bao, Hiệu trưởng nhà trường, 
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thông tin: Xác định công tác đào tạo lưu học sinh Lào là nhiệm vụ quan trọng, là nghĩa vụ quốc 
tế cao cả, góp phần vun đắp tình hữu nghị đoàn kết và quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam - 
Lào, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và sinh viên nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho các em học tập trong điều kiện tốt nhất. Các thầy cô trực tiếp giảng dạy luôn gần gũi (động 
viên các em yên tâm học tập, giúp các em hòa mình vào các hoạt động của lớp, khoa. Nhà 
trường cũng dành một khu ký túc xá riêng cho các em, các em được miễn hoàn toàn các chi phí 
về chỗ ở tại khu nội trú của trường, làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện, bảo hiểm y tế, khám sức 
khỏe định kỳ; được hưởng học bổng khuyến khích nếu đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt, 
được tạo điều kiện học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Từ những việc làm của các 
thầy cô giáo đã giúp các lưu học sinh Lào yên tâm học tập và gắn bó với trường, với lớp... 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế cho các tỉnh Bắc Lào, từ năm 1971 đến nay, tại 
Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, đã có hơn 400 học sinh, sinh viên Lào ra trường. Năm học 2016 
- 2017, nhà trường có 201 lưu học sinh Lào học tập các chuyên ngành cao đẳng dược, điều 
dưỡng, hộ sinh và y sỹ. Xác định đào tạo lưu học sinh Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng, 
công tác đào tạo phải đảm bảo cả về trình độ chuyên môn cả về phẩm chất đạo đức, tác phong 
nghề nghiệp, y đức người thầy thuốc. Nhà trường tiến hành biên soạn giáo trình tiếng Việt 
chuyên ngành y để giúp các em nắm được chuyên môn, hiểu bài tốt hơn từ đó nâng cao chất 
lượng dậy và học. Việc học lý thuyết luôn đi đôi với thực hành, thực tiễn tại các bệnh viện, giúp 
các em vững chuyên môn tay nghề. Đồng thời, để giúp các em lưu học sinh Lào tăng cường khả 
năng sử dụng tiếng Việt, nhà trường tổ chức đội sinh viên tình nguyện là người dân tộc Thái có 
nhiều điểm tương đồng về ngôn ngữ và tập tục sinh hoạt để giúp các lưu học sinh nâng cao vốn 
tiếng Việt, khả năng giao tiếp, dễ dàng tiếp nhận kiến thức khi học tập các môn chuyên ngành… 
Với những giải pháp này, các lưu học sinh Lào tốt nghiệp đều có tay nghề, chuyên môn khá, là 
các y tá, y sỹ phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nước bạn. 

Nhiều thế hệ lưu học sinh Lào được đào tạo tại Sơn La sau khi ra trường trở về nước công 
tác được đánh giá có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiều người được đảm 
nhận các chức vụ quan trọng tại các sở, ban, ngành của các tỉnh Bắc Lào, đã khẳng định chất 
lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La, góp phần thắt chặt và 
củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, Việt 
Nam - Lào nói chung ngày càng phát triển bền vững.  

 

                                                       Việt Anh 
(Báo Sơn La số Đặc biệt kỷ niệm “Năm đoàn kết  
hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” Ngày 14/7/2017) 
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THÔNG TIN KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ

Ra thường kỳ hàng tháng

Số 1/2018 (300)

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA

Tổ 8 - Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3859418 - 0212.3852044

2:áp lót bìa ngoài

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

BIÊN TẬP CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG

BIÊN TẬP

TRÌNH BÀY MINH HỌA

BIÊN TẬP KỸ THUẬT

SỬA BẢN IN

Hồ Thị Kim Dung

D ng Thị Thúy Hồng

Phạm H g Thảo

Phạm H g Thảo

Nguyễn Thị Huyền Trang

D ng Thị Thúy Hồng

Cử nhân Văn hóa, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La

ươ

ươn

ươn

ươ

IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN - PHƯỜNG
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ:

1 THÁNG/1 KỲ

, KHỔ 21x30 CM SƠN LA SỐ 23, TỔ 12, QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ SƠN LA,
TỈNH SƠN LA. 12/GP-STTTT NGÀY 02/02/2018 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA CẤP. IN XONG
VÀ NỘP LƯU CHIỂU THÁNG 1 N 8.ĂM 201 XUẤT BẢN .

5: LÓT BÌA CUỐI

Ảnh bìa 1: baochinhphu.vn

THÔNG TIN KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ
SỐ 1/2018

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA

BẢN TIN

RA HÀNG THÁNG

SƠN LA - HỘI NHẬP, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN


