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Lời giới thiệu 
 

Không khí xuân mới Mậu Tuất 2018 đang ngập tràn khắp mọi miền Tổ quốc, lan 

tỏa tới mọi nhà, đi vào lòng người dân đất Việt, với niềm vui háo hức của tết đoàn 

viên, sum vầy. Người người rạng rỡ niềm vui và hy vọng vào năm mới, thêm nhiều 

thắng lợi mới. 

Năm Đinh Dậu 2017 đã khép lại, mặc dù đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thử 

thách đối với nền kinh tế, trong khi đó tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, 

chưa kể, những tháng cuối năm liên tiếp bão lũ khắp các khu vực cả nước, gây thiệt 

hại nặng nề cho sản xuất và đời sống nhân dân, ảnh hưởng lớn tăng trưởng kinh tế. 
Nhưng với sự nỗ lực không mệt mỏi cùng với quyết tâm cao toàn Đảng, toàn dân và 

toàn quân ta đã vượt qua mọi thử thách, ổn định đời sống nhân dân; giữ vững định 

hướng chính trị, tận dụng thời cơ, đưa nền kinh tế đất nước tiếp tục phát triển; tăng 

cường khối đại đoàn kết dân tộc; quốc phòng, an ninh được củng cố và ngày càng 

vững mạnh. Hoạt động ngoại giao tiếp tục được mở rộng, khẳng định vị thế của Việt 
Nam trên thế giới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, lao động, việc làm, an sinh xã hội 

được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định. Đặc biệt trong xây dựng chỉnh đốn 

Đảng, kiện toàn bộ máy chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan 

liêu, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng 

hộ. Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Khóa XII - năm bản lề quyết định thắng lợi 

của việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) 

do Đại hội XII của Đảng đề ra. Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi 

mới để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới. Đó là thành tựu có ý 

nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới; là những kết quả bước đầu quan trọng của 2 năm 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư mở ra nhiều cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới mà nước ta cần nắm 

bắt để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, ra sức phấn đấu, từng bước thu hẹp 

khoảng cách phát triển với các nước đi trước. 

Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần 

thứ XIV, mặc dù còn gặp không ít khó khăn từ thiên tai, mưa lũ... Song, được sự quan 

tâm lãnh đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ 

ngành Trung ương, Nhà nước; sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành 

phần kinh tế, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đoàn kết, phấn đấu giành được 

những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại của tỉnh. Kinh tế có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt khá. 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 

các dân tộc tiếp tục được cải thiện. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều 

kết quả, nhất là với các tỉnh Bắc Lào… Với những thành quả đạt được, với niềm tin 

vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân 

tộc trong tỉnh tăng cường đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và 

truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo 

và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 

2018, tạo thế và lực mới đưa Sơn La phát triển nhanh và bền vững. 

Mừng xuân mới Mậu Tuất, mừng Đảng ta tròn 88 mùa xuân, Thư viện tỉnh Sơn 

La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Đồng sức, 
đồng lòng, năm mới thắng lợi mới”. 

Trân trọng giới thiệu! 

                                                                                      BAN BIÊN SOẠN 
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ĐẢNG V� BÁC HỒ TRƯỜNG TỒN CÙNG MÙA XUÂN DÂN TỘC 
 

Mùa xuân dân tộc gắn liền với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất yếu đó có 
từ 87 năm về trước, khi mà toàn thể dân tộc Việt Nam đã đặt trọn niềm tin vào Đảng và Bác 
Hồ. Một năm khởi đầu từ mùa xuân… Chỉ một lẽ tự nhiên ấy cũng đủ để tin vào sức sống 
trường tồn tràn đầy sức xuân của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Bởi những gì đã, đang 
hình thành và phát triển suốt mấy mươi năm qua của đất nước, đủ để mỗi người cảm nhận 
sâu sắc ý nghĩa của những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã giành được.  

Với Đảng mùa xuân 
Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, 87 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố của mọi 

thắng lợi của cách mạng nước ta. Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao 
thác ghềnh hiểm nguy để đi đến bến bờ vinh quang. Đảng đem lại mùa xuân và Đảng là mùa xuân 
dân tộc. 

Thực tiễn cũng đã kiểm nghiệm, bởi nếu không có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, 
nếu không có lòng yêu nước nồng nàn và nếu không có khối đại đoàn kết toàn dân, không có tinh 
thần lạc quan cách mạng, sao chúng ta có thể chiến thắng được các thế lực ngoại xâm hùng mạnh 
nhất thế giới. Nếu không có tinh thần lạc quan cách mạng, không tin tưởng làm sao ta có thể 
chung sức, đồng lòng vượt qua khủng khoảng của thời kỳ bao cấp; vượt qua những khó khăn, bỡ 
ngỡ của cơ chế thị trường để rồi ngày hôm nay chúng ta đã và đang vững vàng trên đôi chân của 
mình trong thế chủ động hội nhập quốc tế. 

Tuy vậy, con thuyền dân tộc do Đảng ta cầm lái vẫn còn không ít thác ghềnh phía trước: 
Kinh tế vĩ mô chưa vững chắc; nợ xấu gia tăng. Chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế chưa được cải thiện nhiều. Năng lực dự báo kinh tế - xã hội còn hạn chế. Đời sống của 
một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó 
khăn. Trật tự, an toàn xã hội vẫn còn nhiều bức xúc, nhất là tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, vi 
phạm pháp luật giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm... Cải cách hành chính chưa đáp ứng được 
yêu cầu. Kỷ cương hành chính chưa nghiêm, công tác kiểm tra, giám sát còn nhiều yếu kém, làm 
giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn 
chặn, đẩy lùi. 

Chỉ ra được những khó khăn, thách thức, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để khắc 
phục những tồn tại, yếu kém, đó là công việc thường xuyên của Đảng. Vấn đề còn lại là khâu tổ 
chức thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước. Chúng ta không chủ quan, không đốt cháy giai đoạn, nhưng mệnh lệnh của cuộc sống đặt 
ra cho tất cả chúng ta là phải nỗ lực và nỗ lực không ngừng. Vì vậy cần năng động hơn nữa; cần 
đề ra nhiều biện pháp, nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm” để tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Đảng do Bác Hồ thành lập, lãnh đạo và rèn luyện, đã dám nhìn thẳng vào sự thật, thấy hết 
điểm mạnh, điểm yếu của mình. Từ đó, đề ra đường lối đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế, không những đứng vững mà còn tạo được những bước phát triển ổn định và vững chắc. 30 
năm, khoảng thời gian không dài so cuộc đời mỗi con người, nhưng có thể nói, những gì mà công 
cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đã đem lại biết bao ý nghĩa, biết bao ân tình. 
Bao ân tình ấy là tình Đảng với dân, Đảng gần gũi tận trong lòng của mỗi người dân yêu nước. 

Trong hành trình đi lên của đất nước, khi mỗi bước chúng ta đi luôn có Đảng dẫn đường 
như chắp thêm đôi cánh. Mấy mươi năm nay, mỗi bước đi lên của đất nước đều gắn với những sự 
kiện của Đảng. Thành công của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII 
với sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
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chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết Trung ương 4 đã nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực 
trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: 
Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nhận diện đúng là để qua đó mỗi cá 
nhân và tổ chức trong Đảng có thể tự soi mình. 

Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó 
khăn, phức tạp; đó là cuộc đấu tranh cam go ngay trong mỗi con người, mỗi tổ chức, là công tác 
con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể 
không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Điều quan trọng 
có ý nghĩa quyết định là tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, sự 
thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương 
pháp tư duy đúng đắn, bình tĩnh, tỉnh táo. Mỗi cá nhân tốt thì tổ chức sẽ tốt, mỗi tổ chức tốt thì 
Đảng ta sẽ mạnh, mà Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn”. 

Lan tỏa mãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
“Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp 

phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết 
khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, 

trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của 

tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. 

Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”. 

(Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII) 

Tiếp theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2016, đúng dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những yêu cầu đưa việc học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh lên một tầm mức mới với nội dung rất cụ thể. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ 
bản của cách mạng Việt Nam, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do 
dân, vì dân. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách 
mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ 
quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô 
tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. Phong cách Hồ 
Chí Minh là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn, ứng 
xử văn hóa, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm, gần gũi quần 
chúng, tự mình nêu gương... 

Tất cả những nội dung đó thể hiện rõ mục đích học tập và làm theo tấm gương đạo đức của 
Bác để “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, để quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 
chống tham nhũng, lãng phí. Đó cũng là những đức tính thanh tao mà giản dị của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh để mỗi người dân đều có thể học tập và làm theo do đó dễ đi vào lòng người, dễ hiểu đối 
với quần chúng nhân dân. Đó cũng chính là mục tiêu mà Đảng ta hướng tới, là niềm mong mỏi, 
khát khao của nhân dân về một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Điểm mới của Chỉ thị 05 là công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là hai nội dung quan trọng, bắt buộc, cùng song 
hành. Điều đó có nghĩa là việc học tập và làm theo gương Bác phải góp phần trực tiếp nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi người sẽ là những “viên 
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gạch hồng” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và 
đạo đức. 

Một điểm nhấn nữa của Chỉ thị 05 là thể hiện yêu cầu giáo dục, nâng cao nhận thức về ý 
nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được 
tiến hành trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nhưng trước hết là đội ngũ lãnh đạo, đảng viên, 
nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải là người đi đầu với trách nhiệm 
nêu gương để xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong 
cách Hồ Chí Minh là công việc hết sức cần thiết, vô cùng quan trọng. Do đó, trong Chỉ thị 05, Bộ 
Chính trị yêu cầu việc chỉ đạo tổ chức học tập phải xuống cơ sở, đến từng đảng viên và trong quá 
trình tổ chức học tập và gắn học tập với công việc thực tế. Trong cuộc đời của Bác, mỗi lời nói, 
hành động dù rất khiêm tốn, giản dị nhưng bao giờ cũng hàm ẩn những tư tưởng vĩ đại và những 
bài học đạo đức nhân văn. Do vậy, bất cứ ai soi mình vào tấm gương của Bác cũng đều tìm thấy 
cho bản thân những điều có thể học tập và làm theo. 

Xuân về, tết đến với nhiều khát vọng lớn lao, cháy bỏng, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, 
với kinh nghiệm, bản lĩnh Việt Nam; với ý chí và niềm lạc quan cách mạng; với tinh thần đoàn 
kết, đồng thuận, gắn bó keo sơn trên dưới một lòng, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục vượt lên và 
giành được nhiều thành công to lớn hơn nữa… Chúng ta luôn vững tin vào điều đó. 

 “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động 

trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân… 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội 

dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, 

vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ 

cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”. 

(Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII) 
 

                                                                                                   Thái Phong 
                                                                              (baobinhduong.vn - Ngày 21/01/2017) 
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VỚI NIỀM TIN MỚI, KHÍ THẾ MỚI, ĐỘNG LỰC MỚI, TIẾP TỤC ĐO�N KẾT PHẤN ĐẤU HO�N TH�NH THẮNG LỢI CÁC  
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC NG�Y C�NG Đ�NG HO�NG HƠN, TƯƠI ĐẸP HƠN 

 

Ngày 28/12/2017, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển 
khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Đồng 
chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
tới dự và có phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu 
nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư. 

Hôm nay, tôi rất vui mừng được tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với 
các địa phương - Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2018. Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước hết, tôi xin gửi 
tới toàn thể các đồng chí lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Sau đây tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để các đồng chí 
cùng trao đổi, thảo luận. 
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Về nhìn lại năm 2017 
Qua nghe báo cáo của Chính phủ và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo một số tỉnh, 

thành phố, chúng ta vui mừng nhận thấy, trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh 
vực. Nổi bật là:  

Về kinh tế, lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn 
bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra, là mức cao so 
với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm 
soát ở mức 3,53%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; bội chi ngân sách ở 
mức thấp, khoảng 3,5% so với GDP. Thị trường tiền tệ ổn định; dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục: 
51,5 tỷ USD. Thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc, vượt mốc 950 điểm, cao nhất kể từ năm 
2008. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 425 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất, 
kinh doanh tiếp tục phục hồi và phát triển toàn diện trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp 
và dịch vụ. Số doanh nghiệp được thành lập mới đạt gần 127.000 doanh nghiệp, tăng 15,2% so 
với năm 2016. Mặc dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ, nhưng nông nghiệp vẫn tăng 
2,9%, gấp 4 lần so với năm 2016; kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 36 tỷ USD, mức cao nhất từ 
trước tới nay. Khu vực dịch vụ có bước phát triển vượt bậc, tăng 7,44%, mức cao nhất kể từ năm 
2008; khách du lịch quốc tế đạt gần 13 triệu lượt người, tăng khoảng 30% so với năm 2016. Cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh chuyển biến tích cực. So với năm 2016, xếp 
hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc (từ 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế); chỉ số 
năng lực cạnh tranh tăng 5 bậc (từ 60 lên vị trí 55/137 nền kinh tế). 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Năng lực đổi mới sáng tạo khoa học - 
công nghệ được nâng lên. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị 
quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013, của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI đã tạo được 
những chuyển biến khá rõ nét trong đánh giá, thi, tuyển sinh, tự chủ đại học. An sinh xã hội và 
phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm; chế độ, chính sách đối với người có công, 
người nghèo được thực hiện tốt hơn, nhất là những khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng 
cố an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công tác văn hóa, thông tin, tuyên truyền được 
đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng, góp phần xây dựng lòng tin, tạo sự đồng thuận trong xã 
hội, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, những luận điệu sai trái, tranh thủ sự đồng tình, ủng 
hộ của cộng đồng quốc tế. 

Về đối ngoại, quốc phòng - an ninh, năm 2017 được đánh giá là một trong những năm 
thành công nhất trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, 
đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần nâng 
cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Quan hệ với các nước, nhất là với các đối 
tác quan trọng ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn. Hoạt động đối ngoại đã diễn ra với hầu hết 
các đối tác chủ chốt. Nếu chỉ tính riêng trao đổi đoàn cấp cao, chúng ta đã tiến hành 18 chuyến 
thăm đến 19 nước, tham dự 8 hội nghị quốc tế đa phương, tiến hành hàng trăm cuộc tiếp xúc song 
phương với lãnh đạo, nguyên thủ các nước trên thế giới (riêng Tuần lễ Cấp cao APEC là gần 50 
cuộc); đồng thời đón 36 lượt nguyên thủ và thủ tướng các nước đến thăm Việt Nam. Nội dung các 
hoạt động đối ngoại đều rất thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững. Đặc biệt 
là quan hệ với các đối tác chủ chốt, như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, ASEAN đều 
có tiến triển rõ rệt cả về chính trị và kinh tế. Với vai trò nước chủ nhà, chúng ta đã thực sự tạo nên 
dấu ấn Việt Nam trong tiến trình hợp tác của APEC nói riêng và liên kết kinh tế và chính trị tại 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung. 
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Thông qua các biện pháp vừa hợp tác, vừa đấu tranh, chúng ta đã kiên quyết và kiên trì bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 
hội và bảo đảm các lợi ích chiến lược của đất nước. Duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp 
tác, giữ vững quan hệ với các nước láng giềng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc 
phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thực lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh từng bước được tăng cường; 
các hoạt động kinh tế biển được duy trì, diễn ra an toàn và hiệu quả. 

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực: Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm 
quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước 
đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các vụ án tham 
nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy 
định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ 
đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra, kết luận các sai phạm và quyết định xử lý 
kỷ luật hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật nghiêm đối với nhiều tổ chức, cá nhân 
để xảy ra sai phạm. Ngành thanh tra đã triển khai hơn 6.800 cuộc thanh tra hành chính, gần 260.000 
cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; đã phát 
hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý 68 vụ, 107 đối tượng tham nhũng. Cơ quan điều tra trong cả nước 
đã kết luận điều tra 197 vụ, 467 bị can. Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 219 vụ, 481 bị 
can. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 205 vụ, 433 bị cáo về các tội tham nhũng. Các cơ 
quan tố tụng Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và 
xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm 
trọng, phức tạp, được dư luận hết sức quan tâm. 

Tóm lại, năm 2017 chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng mừng trên hầu hết 
các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Không phải 
ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự 
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước. 

Vậy nguyên nhân nào đã cho chúng ta những kết quả, thành công đó? 
Có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ bao trùm lên tất cả là: 1- Nhờ chúng ta được thừa hưởng 

những kết quả, thành tựu của nhiều năm trước, đặc biệt là năm 2016 với thành công rực rỡ của Đại 
hội XII của Đảng và kết quả, thành tích của năm 2016: Kết quả bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân 
dân các cấp; kết quả sắp xếp, đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị nhiệm kỳ 
2016 - 2021, đề ra nhiều nghị quyết, quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp; 2- Nhờ có sự đoàn kết, 
thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 
công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã có nhiều đổi mới, phối kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ, bài bản 
hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tạo 
ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp và có 
hiệu quả các vấn đề mà cuộc sống đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội. 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ráo riết lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, 
ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng về phát triển kinh tế - 
xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước, toàn hệ thống chính trị. Kịp thời đề ra chủ trương, quyết sách 
đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân, trên các lĩnh vực, đặc biệt là về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; về các dự án trọng điểm Quốc gia... để Quốc hội xem xét, 
thông qua chủ trương đầu tư; về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại...  
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Quốc hội đã có nhiều đổi mới, thực hiện ngày càng tốt hơn cả ba chức năng: Lập pháp, 
giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nghiêm túc thể chế hóa chủ 
trương, đường lối của Đảng, ban hành nhiều luật và nghị quyết; thông qua các kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội... Các quyết sách của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp đã thể hiện đúng “ý 
Đảng, lòng dân”, tạo thuận lợi cho Chính phủ và chính quyền các địa phương hoàn thành tốt hơn 
chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển đất nước. Có thể nói, không khí dân 
chủ trong Đảng, trong Quốc hội, hội đồng nhân dân đã và đang lan tỏa ra toàn xã hội. 

Chính phủ, chính quyền các địa phương đã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển 
khai thực hiện một cách sâu sát, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và 
Quốc hội; chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; kịp 
thời báo cáo, xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
những vấn đề mới phát sinh, vượt quá thẩm quyền. Chú trọng gắn kết phát triển toàn diện về kinh 
tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Nhanh nhạy phát hiện, kịp thời xử lý 
những vấn đề mới phát sinh, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những “điểm nóng” gây 
bức xúc xã hội trên tất cả các lĩnh vực và ở mọi vùng, miền của đất nước. 

Các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban, 
ngành, đoàn thể phối hợp công tác với nhau ngày càng ăn khớp, nhịp nhàng, kịp thời hơn. Đặc 
biệt là có sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, đóng góp ý kiến kịp thời của cán bộ, đảng viên, 
các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí,... tạo nên sức mạnh 
tổng hợp đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các 
cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ cả 
nước về những kết quả, thành tích và những nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn đó. 

Tuy nhiên, chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn; không say sưa với thành tích, 
thắng lợi. Bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực 
tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; xu 
hướng bảo hộ trở lại và chống tự do hóa thương mại và đầu tư xuất hiện ở nhiều nơi. Những hạn 
chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội còn nặng nề, 
gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội nhưng không dễ một sớm một chiều có thể khắc phục và đòi hỏi 
phải có giải pháp đồng bộ, lộ trình phù hợp, sự chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, chắc chắn, khoa học 
mới có thể giải quyết được. Đó là tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí xảy 
ra ở nhiều doanh nghiệp, dự án. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên bảo dưới không nghe”, 
kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu 
diễn biến khó lường, có xu hướng tác động nặng nề hơn đến hoạt động sản xuất và đời sống của 
nhân dân. Vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông và tội phạm, tệ 
nạn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các đô thị lớn... 
Trong khi đó, chúng ta phải nỗ lực phấn đấu để nước ta không chỉ năm sau tiến bộ hơn năm trước 
mà còn phải phát triển nhanh và bền vững hơn để không tụt hậu, từng bước theo kịp các nước tiên 
tiến trong khu vực và trên thế giới. 

Vì vậy, Hội nghị của chúng ta cần dành nhiều thời gian thảo luận thật kỹ lưỡng, thấu đáo, 
tạo sự thống nhất cao trong nhận định về tình hình, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhất là 
những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để đề ra kế hoạch, các nhiệm vụ và giải pháp cho năm 
2018 một cách đúng đắn, chính xác, sát hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao nhất có thể. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 
Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Khóa XII - năm bản lề quyết định thắng lợi của việc 

thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) do Đại hội XII của 
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Đảng đề ra. Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền 
vững hơn trong thời gian tới. Đó là thành tựu có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới; là những kết 
quả bước đầu quan trọng của 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là 
những kết quả và bài học kinh nghiệm có được trong 2 năm vừa qua, nhất là năm 2017. Hòa bình, 
hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo trên thế giới. Dự báo kinh tế thế giới tiếp tục phục 
hồi và tăng trưởng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, thuận lợi và khó 
khăn, thách thức mới mà nước ta cần nắm bắt để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, ra sức 
phấn đấu, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước đi trước. 

Phải chăng chúng ta cần quan tâm đến một số vấn đề sau đây: 
Một là, phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII. Trong quá trình xây 
dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, biện pháp, phải nhận thức đầy đủ, tôn 
trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, 
đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước 
trong từng giai đoạn. Bảo đảm tính khoa học, đồng bộ và tính khả thi cao. Gắn kết hài hòa giữa 
tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi 
trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và 
mối quan hệ của Nhà nước - thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường; bảo đảm định 
hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Kinh tế Nhà nước 
giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài là một bộ phận của nền kinh tế, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển. 
Doanh nghiệp Nhà nước giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế 
Nhà nước. Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển 
một nền kinh tế độc lập tự chủ. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác, cạnh 
tranh, cùng phát triển theo quy định của pháp luật. Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng 
và hoàn thiện thể chế kinh tế; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử 
dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng và điều tiết nền kinh 
tế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và bảo vệ tài nguyên, môi trường; phát triển các lĩnh 
vực văn hóa, xã hội. Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các 
nguồn lực, là một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực Nhà nước được 
phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. 

Hai là, cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của 
Đảng và triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh 
tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền 
kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của chúng ta trong thời gian tới. Phải nhận thức và 
quán triệt sâu sắc mô hình tăng trưởng mà nước ta xây dựng là mô hình tăng trưởng ngày càng 
dựa nhiều hơn vào việc tăng năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; 
huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo tín hiệu và cơ chế thị trường; phát 
huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tài năng, trí sáng tạo của con người và mọi 
tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước; tạo cơ hội cho mọi người 
dân tham gia và cùng hưởng lợi từ tăng trưởng; chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, giữ 
vững ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
giữ gìn môi trường sinh thái. Căn cứ tình hình thực tế của từng ngành, lĩnh vực và địa phương mà 
kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu, trong đó, lấy tăng trưởng theo chiều 
sâu là hướng chủ đạo. Chuyển dần từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang tăng 
trưởng dựa đồng thời vào cả đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước. Chuyển dần từ dựa vào 
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gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao 
động, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khai thác và phát huy tối đa nội lực 
kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực. Không vì sức ép tăng trưởng, sức ép xử lý các 
vấn đề cấp bách mà coi nhẹ, không quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, dành nguồn lực giải quyết các vấn 
đề có tính nền tảng, lâu dài cho phát triển nhanh và bền vững. 

Ba là, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết 
Hội nghị Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển 
nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ để có thể vượt 
qua những thách thức, nắm bắt được những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có 
thể đem lại. Đây là cuộc cách mạng công nghiệp mới diễn ra nhưng đang phát triển nhanh chóng 
và có những tác động lớn đến từng quốc gia, dân tộc trên tất cả các phương diện từ thể chế và 
quản lý của Nhà nước, quản trị của doanh nghiệp đến kinh tế, xã hội, môi trường; làm thay đổi 
căn bản nền sản xuất của thế giới, từng bước vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới theo hướng suy giảm 
quyền lực của các quốc gia dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ, sản xuất, kinh 
doanh theo phương thức truyền thống và gia tăng sức mạnh của các quốc gia dựa chủ yếu vào đổi 
mới, sáng tạo. 

Với lợi thế của một nước đang trong thời kỳ dân số vàng; con người Việt Nam cần cù lao 
động, thông minh, sáng tạo; trong những năm vừa qua đã tập trung xây dựng được những cơ sở 
vật chất, kỹ thuật ban đầu của công nghệ thông tin, truyền thông và đạt được những kết quả quan 
trọng trong lĩnh vực này; nước ta hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh 
thủ nắm bắt những thời cơ, thuận lợi mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể đem lại để 
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Muốn vậy, cần phải nỗ lực 
hơn nữa, đề xuất, áp dụng những cơ chế, chính sách phù hợp, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát 
triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
đồng bộ theo hướng hiện đại; tập trung ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp và công nghệ thông 
tin để định hình, xây dựng thí điểm một số thành phố, ngành, lĩnh vực phát triển thông minh, ứng 
dụng công nghệ cao. 

Bốn là, quan tâm hơn nữa đến phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời 
sống nhân dân. Khẩn trương tổng kết lý luận và thực tiễn, nghiên cứu xây dựng trình Hội nghị 
Trung ương 7 Khóa XII xem xét, quyết định về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp và Đề án 
cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách đối với người có 
công. Tập trung thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi 
xã hội; ưu tiên nguồn lực phát triển vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 
Khuyến khích phát triển nhà ở xã hội. Thực hiện nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh lao động; 
an toàn, vệ sinh thực phẩm. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, 
phát triển phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa mới. 

Đẩy mạnh việc 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. Phát triển văn 
hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong 
xây dựng văn hóa, chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp với các đặc trưng 
cơ bản: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Xây dựng đồng bộ 
môi trường văn hóa, trong đó chú trọng phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng; phát triển hài 
hòa giữa kinh tế và văn hóa, chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh 
tế. 
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Khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 6 Khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số 
trong tình hình mới. Coi đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư 
cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; tổ chức cung cấp dịch 
vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công - tư đầu tư tư nhân, 
cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu. Xác định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; 
là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện cả về quy mô, cơ 
cấu, phân bố và chất lượng dân số, đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. 

Năm là, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của 
Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối 
ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đẩy mạnh 
hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng, an ninh theo tinh thần “giữ nước từ xa”, “giữ nước 
từ khi nước chưa nguy”. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động 
phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các 
thế lực thù địch. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, các tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; sẵn sàng ứng phó kịp 
thời, xử lý có hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. 

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình quốc tế; chủ động làm 
sâu sắc, thực chất hơn các mối quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, tăng cường quan hệ 
với tất cả các nước trên cơ sở nguyên tắc hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi. Tổ chức tốt 
các hoạt động song phương, đa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về hội nhập 
quốc tế, nâng cao năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, nhất là 
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và không ngừng nâng cao năng lực giải quyết các 
tranh chấp về thương mại và đầu tư quốc tế. Làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, tạo điều 
kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước. 

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 
đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững 
mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành, luôn chú ý 
cả hai mặt: Xử lý giải quyết vấn đề hiện tại, đồng thời tạo dựng môi trường và điều kiện để những 
năm tới phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4 Khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ”. Triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và 
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt 
hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm 
huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh 
loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái 
tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức trách 
nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn 
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hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm các quy định về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu 
nại, tố cáo, nhất là các vụ, việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý 
nghiêm các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, 
xét xử các vụ việc nghiêm trọng mà xã hội quan tâm; thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất 
thoát. 

Thực hiện tốt những việc nêu trên không hề làm “chùn” sự chỉ đạo hay làm “chậm lại” sự 
phát triển, mà ngược lại, sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ, 
củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để Chính phủ và 
chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ. 

Tôi tin tưởng và tha thiết mong rằng, sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động 
lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để 
hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà các đồng chí đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước 
thân yêu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn như Bác Hồ từng mong đợi. 

Nhân dịp năm mới 2018 và Xuân Mậu Tuất sắp đến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 
với tình cảm cá nhân, tôi xin chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy 
những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu 
kém còn tồn tại, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn, hoàn 
thành trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

 

                                                                            Nguyễn Phú Trọng  
                                   Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

                                                (Tạp chí Cộng sản số 903 - Tháng 01/2018) 
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KỲ VỌNG KHỞI SẮC 
 

Dù có những khó khăn, song các mục tiêu về kinh tế - xã hội năm 2017 đều đã đạt được, 
đặc biệt là nhờ sự bứt phá ấn tượng của kinh tế trong quý IV/2017 với mức tăng trưởng dự 
báo đạt 7,31% - đủ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 6,7%... Đây chính là nền tảng quan 
trọng để nền kinh tế Việt Nam bước vào năm 2018 với một tâm thế tốt và được kỳ vọng sẽ là 
một bức tranh với những gam màu tươi sáng. 

Một điểm sáng ấn tượng trong năm 2017, đó là việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã cán 
mốc 400 tỷ USD. Như vậy, kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO đến nay (sau 10 năm), 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng gấp 4 lần. Nhờ đó mà thứ hạng về xuất nhập khẩu của Việt 
Nam (theo xếp hạng của WTO) đã tăng lên rõ rệt. Theo đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng 
từ vị trí 50 trong năm 2007 lên vị trí 26 ghi nhận trong năm 2016, còn nhập khẩu của Việt Nam 
cũng tăng từ 41 trong năm 2007 lên vị trí 25 trong năm 2016 và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng bậc trong 
năm 2017. 

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp 2018 diễn ra vừa qua, ông Hoàng Quang Phòng - Phó chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng: Bức tranh kinh tế Việt Nam 2017 có thêm 
nhiều mảng màu sáng như vậy là nhờ sự quyết tâm của Chính phủ, sự vào cuộc rốt ráo của các bộ, 
ngành, địa phương. Ngay từ đầu, Chính phủ đã xác định năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh 
nghiệp. Mục tiêu cắt giảm 30% - 50% số giấy phép con để “cởi trói” cho doanh nghiệp được đề ra... 

Tuy nhiên, năm 2018, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 
lường; kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm 2017 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro; 
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xu hướng bảo hộ vẫn gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động trên nhiều phương diện, 
đó vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Trong khi đó, nền kinh tế của Việt Nam còn nhiều tồn 
tại, yếu kém, nhất là dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ ngày càng hạn hẹp. Việc cơ cấu lại nền 
kinh tế, các ngành, lĩnh vực trọng yếu đòi hỏi nguồn lực và thời gian thực hiện. 

Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV đã chính thức “phác họa” bức tranh kinh tế 2018. 
Theo đó, Quốc hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2018 ở mức 6,5 - 6,7% và lạm 
phát ở mức 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%, còn tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim 
ngạch xuất khẩu dưới 3%. Ngoài ra, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng vốn 
đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP... 

Vì vậy, để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2018, các giải pháp được Chính 
phủ đưa ra đó là: Điều hành chủ động, linh hoạt, thận trọng chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ 
với chính sách tài khóa; nâng cao hiệu quả phân tích, dự báo và ứng phó kịp thời với những biến 
động trong nước và quốc tế để bảo đảm ổn định vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là 
về lao động, việc làm, ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu, cán cân thanh 
toán, an ninh lương thực và năng lượng. Tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất; bảo đảm vốn tín dụng 
cho nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, gắn với kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng tín 
dụng, bảo đảm an toàn hệ thống; quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, vàng; tăng dự trữ ngoại hối. 

Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước ở 
tất cả các ngành, các cấp. Tạo chuyển biến rõ nét trong chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá. 
Triệt để tiết kiệm chi; gắn việc bố trí các dự án, nhiệm vụ chi với khả năng cân đối nguồn lực; 
khoán chi hành chính, sử dụng xe công; đẩy mạnh đấu thầu, đặt hàng trong cung cấp dịch vụ 
công. Tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực ngân sách Nhà nước gắn 
với huy động tối đa các nguồn lực ngoài Nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội... 

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách huy động và sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA; có chính 
sách phù hợp để huy động nguồn lực ngoại tệ trong xã hội. Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư 
công; tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng; kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, tham 
nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm... Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 
xuất khẩu gắn với xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, tham gia vào mạng lưới sản xuất và 
chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. 

Một trong những giải pháp được các doanh nghiệp mong muốn cũng được Chính phủ đặt ra 
đó là rà soát, đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, nhất là kiểm tra chuyên ngành, thực hiện 
cơ chế một cửa Quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hội nhập hiệu quả, nâng cao chất lượng 
thông tin, dự báo thị trường. Rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai thực 
hiện danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với trên 700 thủ tục hành chính... 

Dưới góc nhìn đại diện cho giới doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng cho rằng, nhiều dự 
báo cho thấy, trước mắt năm 2018 vẫn còn nhiều thách thức. Ngoài các yếu tố khách quan, còn là 
các vấn đề liên quan đến điểm yếu nội tại của nền kinh tế, từ mô hình kinh tế chủ yếu dựa trên lao 
động giá rẻ, trình độ công nghệ thấp; đất đai, tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt, trong khi 
hiệu quả sử dụng chưa tăng đáng kể; doanh nghiệp trong nước vẫn hạn chế cả về quy mô, năng 
lực điều hành, dẫn tới hạn chế về khả năng cạnh tranh... 

Cũng theo ông Phòng, Ngân hàng thế giới đã cảnh báo các rủi ro trong nước và bên ngoài, 
đòi hỏi Việt Nam phải liên tục áp dụng các biện pháp kinh tế vĩ mô cẩn trọng. Nếu muốn duy trì 
đà tăng trưởng, Việt Nam cần phải củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, tái tạo khoảng đệm chính sách 
và coi đây là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, việc giảm thâm hụt tài khóa cũng sẽ giúp kiềm chế rủi ro 
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về bền vững tài khóa và tạo khoảng đệm tài khóa nhằm đối phó với các cú sốc có thể xảy ra trong 
tương lai. 

Thách thức về lâu dài đối với Việt Nam là làm sao duy trì được tăng trưởng với tốc độ cao 
đi đôi với giảm nghèo bền vững. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường các nghiệp vụ giám 
sát và quản lý thận trọng nhằm giảm thiểu rủi ro cho khu vực ngân hàng trong bối cảnh tín dụng 
tăng nhanh. Tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cải cách doanh nghiệp Nhà nước, 
cải thiện môi trường kinh doanh, vận hành tốt thị trường yếu tố sản xuất (đất đai, vốn) sẽ giúp xóa 
bỏ các rào cản chủ yếu trong quá trình cải thiện hiệu quả và tăng năng suất lao động. 

Còn tại Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017 với chủ đề “Tăng cường động 
lực cho giai đoạn phát triển mới” diễn ra vào cuối tháng 12/2017 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế khẳng định, thời gian tới, Chính 
phủ Việt Nam tiếp tục kiên trì chủ trương hội nhập toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế 
quốc tế... Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tự cường trong hội nhập quốc tế để vượt qua 
khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội: “Tiến trình hội nhập nói chung, đặc biệt là kinh tế quốc tế 
cần phải có quyết tâm cao, với sự sáng tạo, nỗ lực của mọi cấp, mọi ngành”. Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc khẳng định: “Không có quyết tâm cao, không có hành động cụ thể, không triển khai 
đến nơi đến chốn, chúng ta nửa vời thì chúng ta thất bại”... 

 

                                                                                              Minh Hoàng                                                                                          
                                                                 (Báo Bảo vệ Pháp luật số 01 - Ngày 02/01/2018) 
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TH�NH TỰU ĐỐI NGOẠI NĂM 2017: VỊ THẾ MỚI, KHÍ THẾ MỚI 
 

Trong năm 2017, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, 
nhưng có thể nói chúng ta đã phải triển khai các hoạt động đối ngoại và hội nhập 
trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức 
tạp cả về chính trị và kinh tế. 

Kinh tế thế giới tuy tăng trưởng tốt hơn, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro, bất 
trắc do bất ổn tài chính - tiền tệ, bất ổn địa chính trị và an ninh quốc tế, do trào lưu dân túy 
và chủ nghĩa bảo hộ. Liên kết kinh tế - thương mại khu vực và toàn cầu tiếp tục được duy 
trì, song hợp tác quốc tế và tự do thương mại gặp phải những khó khăn không nhỏ, trong 
khi các nước đều có nhu cầu bảo đảm những động lực tăng trưởng cần thiết và thích ứng 
một cách hiệu quả với những đòi hỏi mới của cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Quan hệ quốc tế trong năm 2017 bị tác động mạnh bởi điều chỉnh chính sách của các 
nước lớn, kéo theo những diễn biến nhiều chiều tại các khu vực, trong đó có khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương. Hợp tác và cạnh tranh đan xen một cách phức tạp, các tập hợp lực 
lượng với những hình thức và sắc thái mới đặt ra nhiều thách thức cho các nước vừa và 
nhỏ. Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kỷ niệm 50 năm thành lập tiếp tục khẳng 
định vai trò một tổ chức khu vực thành công, nỗ lực duy trì đoàn kết, xây dựng Cộng đồng 
ASEAN, nhưng cũng đứng trước những thách thức không nhỏ để duy trì vị thế của mình. 

Trong bối cảnh đó, đóng góp vào những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, công 
tác đối ngoại trong năm 2017 đã được triển khai một cách chủ động, tích cực, quyết liệt, 
nâng tầm cả về song phương và đa phương, phục vụ những mục tiêu chiến lược lớn đã 
được Đại hội XII của Đảng đề ra. Kết quả là năm 2017 được đánh giá là một trong những 
năm thành công nhất của đối ngoại Việt Nam. Có thể nêu một số nét lớn sau:  

Bao trùm và nổi bật là việc chúng ta đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò chủ nhà Năm 
APEC 2017, mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Sự kiện này đã tạo hiệu 
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ứng tích cực trên nhiều phương diện, tiếp tục khẳng định APEC là diễn đàn hợp tác, liên kết 
kinh tế hàng đầu khu vực, làm nổi bật vai trò của Việt Nam đối với một sự kiện mang tầm 
vóc “toàn cầu”. Sự tham dự của đầy đủ các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC 
và số lượng đại biểu, doanh nghiệp, phóng viên đông đảo nhất trong 10 năm gần đây; các 
khâu từ tổ chức, chủ trì, điều hành đến chất lượng nội dung các văn kiện; việc bảo đảm an 
ninh, an toàn tuyệt đối trong cả Năm APEC 2017... đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với bạn 
bè quốc tế. Các thành viên, bạn bè và báo chí quốc tế đánh giá cao chủ đề năm APEC 
2017 của Việt Nam và bốn ưu tiên của chương trình nghị sự và nội dung các văn kiện. Sự 
kiện này đã đưa Việt Nam thành tâm điểm chú ý của thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh, 
nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam. 

Năm APEC 2017 là biểu hiện sinh động cho thấy hoạt động đối ngoại đa phương của 
ta đã được nâng lên một tầm cao mới, chuyển mạnh sang “chủ động đóng góp xây dựng, 
định hình luật chơi chung,” qua đó bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an 
ninh, phát triển của Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần “thành viên có trách nhiệm trong 
cộng đồng quốc tế”. 

Thành công của sự kiện này đã tạo được một nhận thức mới, một niềm tin mới, một 
sức mạnh mới, khí thế mới cho hội nhập quốc tế, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, 
tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đồng bào cả nước và cộng đồng doanh 
nghiệp. 

Trong năm qua, chúng ta đã thể hiện những nỗ lực rất lớn để đẩy mạnh và làm sâu 
sắc hơn các mối quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn, các nước bạn bè 
truyền thống. Trong năm 2017, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của ta đã thực hiện 18 
chuyến thăm đến 19 nước, tham dự tám hội nghị quốc tế đa phương, tiến hành hàng trăm 
cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo, nguyên thủ các nước trên thế giới, đồng thời đón 
36 lượt nguyên thủ và thủ tướng các nước đến thăm Việt Nam. 

Đặc biệt, trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, chúng ta đã nâng tầm và thúc đẩy 
mạnh các mối quan hệ với các đối tác lớn của Việt Nam. Riêng trong dịp này ta đã đón 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Đ. Trăm thăm cấp Nhà 
nước tới Việt Nam trong cùng một ngày. Cùng với đó là các chuyến thăm của Tổng thống 
Chi-lê và Thủ tướng Ca-na-đa, đã diễn ra trên 50 cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế 
thành viên APEC. 

Nội dung các hoạt động đối ngoại đều rất thực chất, thúc đẩy quan hệ với các đối tác 
ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững. Thông qua các hoạt động kỷ niệm lớn 
trong quan hệ với Lào, Cam-pu-chia, các chuyến thăm cấp cao tới In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, 
Xin-ga-po, Thái Lan..., ta đã tăng cường mạnh mẽ độ tin cậy chính trị và đẩy mạnh hiệu quả 
hợp tác thực chất với các nước láng giềng trong khu vực. Quan hệ với các đối tác chủ chốt 
khác, như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ đều được nâng cao về chính trị và kinh 
tế. Chúng ta đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Mi-an-ma và Ca-na-đa. 

Chúng ta đã tiếp tục chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy vai trò 
trong các mối liên kết và hợp tác kinh tế khu vực và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối 
ngoại phục vụ phát triển của đất nước. Các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đã 
quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 5/11/2016, của Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới. Ta cùng các nước thành viên kiên trì nền tảng để tiếp tục 
thảo luận hướng tới một Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ 
(CPTPP), bảo đảm các lợi ích của Việt Nam. Chúng ta cũng đang cùng các nước tích cực 
thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đẩy mạnh các hoạt 
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động ngoại giao vận động và thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) đưa Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sớm ký chính thức, tiến hành phê chuẩn và triển khai thực 
hiện. Lãnh đạo các nước đối tác cũng nhất trí cùng Việt Nam triển khai một cách hiệu quả 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, Việt Nam - Hàn Quốc. 

Hiệu ứng từ tiềm năng tăng trưởng, từ các quyết tâm cải cách và hội nhập của Việt 
Nam thể hiện qua các hoạt động đối ngoại đa dạng, cùng các biện pháp quyết liệt xây dựng 
một Chính phủ kiến tạo đã góp một phần giúp cho các mối quan hệ kinh tế của chúng ta với 
các đối tác được tăng cường, các chỉ tiêu kinh tế đối ngoại của ta đều đạt và vượt mục tiêu. 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 425 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; 
lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 13 triệu lượt người (tăng 30% so với 
năm trước). Riêng trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC đã có 121 thỏa thuận được ký kết với 
tổng trị giá 20 tỷ USD. Đến nay ta đã vận động được tổng cộng 69 nước công nhận Việt 
Nam là nước có nền kinh tế thị trường. Chính phủ, các bộ, ngành và các cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài vận động rất tích cực nhằm mở cửa thị trường các nước cho xuất 
khẩu hàng hóa của Việt Nam. 

Trong năm 2017, công tác đối ngoại đã tiếp tục góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh và trật tự, 
an toàn xã hội. Các hoạt động đối ngoại quốc phòng - an ninh được đẩy mạnh, hợp tác về 
quốc phòng - an ninh với các nước đối tác ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc 
tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước. Ta cùng với Lào đã 
hoàn thành kế hoạch tăng dày và tôn tạo mốc giới; cùng Cam-pu-chia hoàn thành 84,6% 
khối lượng công việc phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ, cùng Trung Quốc và Lào triển 
khai hiệu quả các văn kiện về quản lý biên giới và cửa khẩu. Ta cùng các nước ASEAN và 
Trung Quốc chủ động thúc đẩy và nhất trí thông qua khung Bộ Quy tắc ứng xử của các bên 
tại biển Đông (COC) và chính thức khởi động đàm phán COC. Ta thúc đẩy đàm phán và 
trao đổi về các vấn đề trên biển với các nước trong khu vực, đồng thời kiên quyết và kiên trì 
đấu tranh với các hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của ta. Ta kiên quyết đấu 
tranh với các ý đồ xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền và tôn giáo để can thiệp vào công 
việc nội bộ của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các cơ chế đối thoại về nhân quyền, trao đổi 
thẳng thắn trên tinh thần xây dựng nhằm tăng cường hiểu biết, giảm bớt khác biệt và nhằm 
thúc đẩy quan hệ ổn định với các nước. 

Công tác đối ngoại cũng đã được triển khai toàn diện, hiệu quả và đạt nhiều kết quả 
trên nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Ta đã tranh thủ quan hệ và hợp tác tốt với các nước để 
đẩy mạnh việc bảo hộ công dân, ngư dân, bảo vệ địa vị pháp lý cho hơn 5.500 công dân và 
đưa gần 2.000 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước. Ngoại giao văn hóa, thông tin đối 
ngoại tiếp tục nỗ lực nâng cao hình ảnh Việt Nam trên quốc tế. Nghệ thuật Bài Chòi Trung 
Bộ đã chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) 
ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đưa các danh 
sách di sản của Việt Nam ngày càng phong phú. Nhiều hoạt động phong phú, thiết thực 
như Xuân Quê hương, Trại hè Việt Nam, kiều bào thăm Trường Sa, Diễn đàn khởi nghiệp 
thanh niên người Việt... đã góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với 
đất nước. 

Có thể nói cùng với những thành tựu xây dựng và bảo vệ đất nước, thành công của 
ngoại giao Việt Nam trong năm 2017 đã góp phần gia tăng sức mạnh của đất nước, đưa 
thế chiến lược của Việt Nam ngày càng vững vàng để bước vào năm 2018, năm bản lề 
thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội XII của Đảng, nhằm tiếp tục tạo các chuyển biến tích 
cực theo tinh thần các nghị quyết của Đảng. 
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Ngoại giao Việt Nam trong năm 2018 và các năm tới sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các 
nhiệm vụ đối ngoại, tiếp tục phát huy thành công của Năm APEC 2017 Việt Nam và của các 
mối quan hệ song phương, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững 
hơn nữa; triển khai các định hướng đối ngoại đa phương, chuẩn bị cho vai trò Chủ tịch 
ASEAN 2020 và ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 
nhiệm kỳ 2020 - 2021; kiên quyết và kiên trì bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh 
quốc gia; triển khai mạnh Nghị quyết số 06/NQ-TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội 
nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các 
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự hiệp đồng chặt chẽ của các binh chủng, 
các kênh đối ngoại, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, ngoại giao Việt Nam sẵn sàng 
cho mọi thử thách trong năm tới và sẽ tiếp tục phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, phục vụ Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ lợi ích Quốc gia - dân tộc. 

 

                                                                     Phạm Bình Minh 
                            Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

                   (Tạp chí Cộng sản số 903  - Tháng 1/2018) 
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NĂM LỊCH SỬ CỦA NG�NH DU LỊCH 
 

Việc đón vị khách quốc tế thứ 13 triệu trong năm 2017 đánh dấu bước tăng trưởng 
vượt bậc của ngành Du lịch Việt Nam ở mức 30%. Sự tăng trưởng du lịch kéo theo sự tăng 
trưởng của nhiều ngành dịch vụ 

Sự tăng trưởng về số lượng khách 
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: Năm 2017 với những 

dấu ấn chưa từng có trong lịch sử của ngành Du lịch. Đầu năm 2017, Bộ Chính trị ban hành Nghị 
quyết 08-NQ/TƯ về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Quốc hội thông qua Luật 
Du lịch năm 2017 vào tháng 6/2017. Năm 2017, Du lịch Việt Nam thu hút khoảng 13 triệu lượt 
khách quốc tế, bình quân hơn 1 triệu lượt khách/tháng, tăng khoảng 30% so với 2016... Những 
dấu ấn này tạo nên tâm thế hào hứng cho ngành Du lịch bước sang năm 2018. 

Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, trong năm 2017, 
lượng khách tăng trưởng đều cho thấy hiệu quả chính sách của Đảng, Chính phủ quan tâm đến du 
lịch trong thời gian đã có những tác động rõ nét. Bên cạnh đó là hoạt động xúc tiến du lịch, quảng 
bá các năm trước đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mặc dù du lịch Việt nhìn chung đã đạt được nhiều 
thành tựu nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục để có thể đạt mục tiêu năm 2030, đóng góp 
12% cho GDP. Trong đó chuyển đổi từ “lượng sang chất”.  

Do đó. năm 2018, ngành Du lịch sớm thực hiện tái cơ cấu nhằm khắc phục những điểm yếu 
của du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Trong đó, có 6 vấn đề cơ bản đặt ra 
trong tái cấu trúc ngành cần sớm được cải thiện gồm: Cơ cấu lại nguồn lực, vốn đầu tư phát triển 
du lịch; điều chỉnh phát triển sản phẩm du lịch; định hướng thị trường du lịch; cơ cấu lại doanh 
nghiệp du lịch; cơ cấu lại nguồn nhân lực du lịch; cơ cấu lại về tổ chức, quản lý ngành du lịch.  

Tạo dựng sản phẩm đặc trưng 
Để tiếp tục thu hút khách, Việt Nam sẽ điều chỉnh phát triển sản phẩm du lịch theo hướng 

tập trung dòng sản phẩm mới để tạo lợi thế cạnh tranh và giá trị khác biệt đi đôi với cơ cấu lại 
nguồn nhân lực du lịch. Hiện nay, nhân lực du lịch Việt Nam vừa thiếu vừa yếu, đặc biệt là nhân 
lực chất lượng cao trên cả ba phương diện: Quản lý Nhà nước, quản trị doanh nghiệp và lao động 
nghề. 
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Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung 
ương, so với các quốc gia trong khu vực ASEAN, du lịch Việt có tăng trưởng trong vài năm gần 
đây, nhưng quy mô vẫn còn thấp so với quy mô của nền kinh tế. Trong giai đoạn trước mắt, 
ngành du lịch nên định hướng vừa phát triển theo chiều rộng, vừa phát triển theo chiều sâu theo 
hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng khách kết hợp hiệu quả sử dụng nguồn lực, cũng 
như năng suất lao động. 

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel cho rằng: Các địa phương 
xác định đúng thế mạnh, lợi thế cạnh tranh để thiết kế sản phẩm du lịch đặc thù phù hợp, đây là 
đầu ra trong chuỗi giá trị du lịch mang lại nguồn thu trực tiếp cho ngành. Sản phẩm phải mới, có 
nét đặc trưng riêng và có những phân khúc riêng hướng đến từng nhóm đối tượng khách khác 
nhau, trong đó tập trung hướng đến những đối tượng khách ở các thị trường có khả năng chi tiêu 
cao như châu Âu. 

Hiện nay, thị trường khách quốc tế thiếu cân đối, chủ yếu là thị trường Đông Bắc Á (55%) 
và Đông Nam Á chiếm 16%, riêng khách Trung Quốc đã chiếm hơn 1/3 lượng khách quốc tế đến 
Việt Nam, trong khi đó những thị trường xa, chi tiêu cao chiếm tỷ trọng thấp. Do đó, du lịch Việt 
Nam phải có sản phẩm du lịch có khả năng tái cơ cấu lại tỷ trọng cơ cấu trong thị trường khách 
theo hướng tăng dần tỷ trọng khách các thị trường xa, chi tiêu cao để giảm rủi ro của việc quá phụ 
thuộc vào thị trường Trung Quốc... 

Còn ông Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam cho rằng: Để tiếp 
tục thu hút khách du lịch, nhất là khách có khả năng chi tiêu cao nhất thiết phải cải thiện chính 
sách visa bao gồm mở rộng diện miễn visa du lịch, visa qua mạng (online), đơn giản hóa thủ tục 
xin duyệt cấp visa tại cửa khẩu... 

Theo ông Vũ Thế Bình, việc thay đổi sản phẩm du lịch sẽ đến từ các doanh nghiệp lớn. Tuy 
nhiên, hiện hơn 90% doanh nghiệp du lịch Việt Nam là vừa và nhỏ. Chỉ 10 doanh nghiệp lữ hành 
hàng đầu đã đón 10% tổng lượng khách; các khách sạn 5 sao phục vụ hơn 20% tổng số nhu cầu 
buồng phòng… Tuy nhiên, các doanh nghiệp lớn chưa hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp du lịch 
cùng phát triển vững mạnh. Thực tế thời gian minh chứng, những nhà đầu tư lớn đã tạo sự thay 
đổi nhiều diện mạo tại các điểm du lịch tại Phú Quốc, Khánh Hòa... Việc tạo sản phẩm du lịch 
đặc trưng gắn với đề án tái cơ cấu ngành du lịch theo hướng hình thành những sản phẩm du lịch 
Quốc gia gắn với khu du lịch trọng điểm, từ đó có kế hoạch đầu tư dài hạn, bài bản. 

Tại cuộc họp tổng kết Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, 
Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng: Để tiếp tục giữ được đà tăng trưởng như hiện nay, thời gian tới, du 
lịch Việt Nam phải hoàn thiện từ sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú, nhân lực du lịch, bảo tàng, công 
viên chuyên đề... Tới đây, ngành Du lịch cần tiếp tục bổ sung các chiến lược, quy hoạch phù hợp, 
nhất là phải thực hiện cho được Đề án cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Theo Phó thủ tướng, ngành Du lịch phải phát triển để xứng tầm, trở thành ngành mũi nhọn. 
Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch cần xác định một số nhiệm vụ để tiếp tục phát triển du lịch với 
những trọng tâm cụ thể nhằm nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam là điểm đến an toàn, thân 
thiện. Phát triển du lịch phải gắn với phát triển văn hóa, xây đựng đời sống văn hóa mới phải có 
giải pháp để đẩy mạnh môi trường du lịch. Ngành du lịch giải quyết căn bản từng vấn đề như 
quảng bá du lịch, giao thông, thủ tục xuất nhập cảnh, quản lý điểm đến, bảo đảm môi trường du 
lịch an toàn, vệ sinh thực phẩm. 

 

                                                                                                                    XC 
                                                                                (Báo Tuần tin tức số 1 - Ngày 02/01/2018) 
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10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2017 
 

1. Vượt khó khăn, hoàn thành tất cả 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 13 chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội do Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân 
sách và các cân đối lớn của nền kinh tế đều đạt yêu cầu đề ra. GDP tăng trưởng 6,81%, xuất khẩu 
trên 200 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 33 tỷ USD, đón khoảng 13 triệu 
lượt du khách quốc tế, hơn 120.000 doanh nghiệp thành lập mới... Những kết quả này tạo đà 
thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng.  

2. APEC 2017: Thúc đẩy hợp tác khu vực, nâng cao vị thế Việt Nam 
Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Năm APEC Việt Nam 2017 

đã thành công rực rỡ, toàn diện cả trên phương diện song phương và đa phương, đề ra những định 
hướng lớn thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn mới, làm 
sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.  

3. Xử lý nghiêm nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực 
Năm 2017, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm 

minh, như vụ Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm xảy ra tại Oceanbank; vụ án Châu Thị Thu Nga và 
9 đồng phạm xảy ra tại Công ty Housing Group... Việc cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, 
tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, làm rõ sai 
phạm liên quan đến nhiều lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, buộc các tổ chức, cá 
nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; xử lý nghiêm cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, 
đương chức hay nghỉ hưu, ở Trung ương và địa phương, thể hiện rõ không có “vùng cấm” trong 
cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, khẳng định quyết tâm, sự đồng sức đồng lòng của cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội.  

4. Ban hành nghị quyết xác định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân 
Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về 

phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 3/10, Chính phủ ra Nghị quyết số 98/NQ-CP ban hành chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết trên. Theo đó, Nhà nước sẽ xóa bỏ mọi rào 
cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả và 
bền vững. Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có 
hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp. Tỷ trọng đóng góp 
của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP sẽ tăng tương ứng khoảng 50%, 55% và 60 - 65%.  

5. Một số dự án BOT giao thông gây “nóng” dư luận 
Năm qua, dư luận xã hội liên tục “nóng” lên trước những bất cập xung quanh một số dự án 

BOT giao thông mặc dù chủ trương xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức BOT là đúng 
đắn, nhiều dự án BOT góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế một số địa 
phương. Hiện tượng chủ phương tiện, người dân phản đối nộp phí, dẫn tới việc nhà đầu tư phải xả 
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trạm, xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước. Để tháo gỡ những vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ khẳng 
định, trong quá trình thực hiện có những vấn đề đúng pháp luật, đúng quy trình nhưng không phù 
hợp thực tiễn, không hợp lòng dân thì cần phải nghiêm túc lắng nghe, cầu thị tiếp thu để sửa đổi.  

6. Nghị quyết về tinh gọn hệ thống chính trị đi vào cuộc sống 
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được triển khai mạnh mẽ, tạo chuyển biến 
bước đầu trong việc tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế; tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; 
phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính… Ban Chấp hành Trung ương đã thống 
nhất kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Quốc hội, hội 
đồng nhân dân nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành các nghị quyết, đưa ra các giải pháp cụ thể để 
thực hiện chủ trương này.  

7. Ngành Y tế đối mặt với dịch sốt xuất huyết, nhiều sự cố y tế nghiêm trọng 
Năm 2017, dịch sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng khắp 63 tỉnh, thành phố, khiến 

163.600 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 138.327 trường hợp nhập viện, 30 trường hợp tử vong. 
Cũng trong năm qua, ngành Y tế đối mặt với nhiều vụ việc nghiêm trọng: Sự cố chạy thận nhân 
tạo làm 8 người chết tại Hòa Bình, vụ 4 trẻ sơ sinh bị tử vong tại Bắc Ninh, vi phạm trong quản 
lý, sử dụng thuốc điều trị ung thư… Các vụ việc này đòi hỏi ngành Y tế cần sớm có biện pháp 
hữu hiệu về công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác quản lý, lấy lại niềm tin của xã hội.  

8. Thể thao Việt Nam khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực, quốc tế 
Đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc đứng ở vị trí thứ ba toàn đoàn với 58 huy chương vàng, 

50 huy chương bạc và 60 huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 (SEA 
Games 29) diễn ra tại Malaysia từ ngày 19 - 31/8/2017. Trong đó, điền kinh thắng lớn với 17 huy 
chương vàng, bơi lội giành 10 huy chương vàng…  

Lực sỹ cử tạ Lê Văn Công giành huy chương vàng giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế 
giới 2017, đồng thời phá kỷ lục thế giới hạng 49kg nam của chính mình, trở thành vận động viên 
thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất sắc nhất lịch sử với đủ bộ sưu tập huy chương vàng 
Paralympic, thế giới, châu Á và Đông Nam Á.  

9. Bão số 12 làm 107 người chết, gây thiệt hại khoảng 22 nghìn tỷ đồng 
Bão số 12 (Damrey), cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua, bất ngờ đổ bộ vào khu vực 

Nam Trung Bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 107 người chết, 16 người mất tích, 342 
người bị thương, 165.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 3.500 ngôi nhà bị hư hại hoàn 
toàn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá bão số 12 gây thiệt hại khoảng 22 nghìn 
tỷ đồng (gần 1 tỷ USD).  

Năm 2017, Việt Nam phải hứng chịu 16 cơn bão với những thiệt hại nặng nề về người và 
tài sản (375 người chết và mất tích, 636 người bị thương, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất khoảng 
51.590 tỷ đồng).  

10. Thêm hai di sản của Việt Nam được UNESCO vinh danh 
Trong hai ngày 7 - 8/12/2017, tại Phiên họp Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo 

vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp 
quốc (UNESCO) diễn ra tại Jeju (Hàn Quốc), UNESCO đã đưa Hát Xoan Phú Thọ và Nghệ thuật 
Bài Chòi Trung Bộ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong đó, 
Hát Xoan Phú Thọ được UNESCO chuyển từ danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ 
khẩn cấp sang danh mục di sản trên nhờ những nỗ lực to lớn trong việc khôi phục, bảo tồn và phát 
huy di sản này suốt 6 năm qua. 

 

                                                                            (Báo Tuần tin tức số 1 - Ngày 02/01/2018)  
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10 SỰ KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI NỔI BẬT NĂM 2017 
 

1. APEC 2017 thành công cả về nội 
dung và tổ chức 

Trong vai trò nền kinh tế chủ nhà, Việt 
Nam đã tổ chức một năm APEC 2017 thành 
công ngoài mong đợi cả về nội dung và tổ 
chức, được ghi nhận bởi các nền kinh tế thành 
viên tham dự. Trong năm 2017, Việt Nam đã 
đón khoảng 21.000 đại biểu tới tham dự các 
Hội nghị APEC tại các tỉnh thành của Việt 
Nam và riêng Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà 
Nẵng là 11.000 người, gồm lãnh đạo cấp cao, 
các quan chức, cũng như doanh nghiệp trong 
khu vực và trên thế giới. Với vai trò là nền 
kinh tế chủ nhà, Việt Nam đã thành công khi 
tạo được sự quan tâm chung của các nền kinh 
tế thành viên với chủ đề “Tạo động lực mới 
cùng vun đắp tương lai chung” cùng 4 ưu tiên 
được các thành viên quan tâm và ủng hộ: 
Tăng trưởng bền vững sáng tạo và bao trùm; 
đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; 
nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của 
các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tăng 
cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền 
vững ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó 
thành công lớn nhất là duy trì được mục tiêu 
của APEC trong bối cảnh phức tạp của tình 
hình thế giới, kinh tế, có chiều hướng khác 
nhau trong vấn đề kinh tế, thương mại, đầu tư 
và những lĩnh vực mới. 

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao 
APEC, Việt Nam cũng đã có 4 chuyến thăm 
cấp nhà nước của Trung Quốc, Mỹ, Chile và 
Canada, cùng 50 cuộc trao đổi lãnh đạo cấp 
cao với các nước. Điều này khẳng định vai trò 
vị thế của Việt Nam cũng như tăng cường 
quan hệ với các đối tác lớn. Việc ký 121 thỏa 
thuận với giá trị hơn 20 tỷ USD cũng là cơ hội 
lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. 

2. Lần đầu tiên có nghị quyết về kinh 
tế tư nhân 

Sau hơn 30 năm đổi mới của đất nước, 
kinh tế tư nhân lần đầu tiên được khẳng định 
là “một động lực quan trọng của nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” tại 

Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng 
về phát triển kinh tế tư nhân ngày 3/6/2017. 

Quan điểm chỉ đạo tại nghị quyết này là 
phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ 
chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa 
cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn 
thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một 
phương sách quan trọng để giải phóng sức sản 
xuất; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực phát triển. 

Đồng thời, kinh tế tư nhân là một động 
lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế 
Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư 
nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc 
lập, tự chủ. Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư 
nhân lành mạnh và đúng định hướng. Kinh tế 
tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, 
lĩnh vực mà pháp luật không cấm. 

3. Bước ngoặt mới trong chống tham 
nhũng 

Câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng, “lò đã nóng thì củi khô, củi ướt đều 
phải cháy” đi vào lịch sử chống tham nhũng ở 
Việt Nam khi đi cùng với phát ngôn này, năm 
2017, Đảng liên tục thi hành kỷ luật với phạm 
vi rộng chưa từng có đối với hàng loạt cán bộ 
từ Trung ương đến địa phương, tạo ra bước 
ngoặt mới cho cuộc chiến chống tham nhũng 
khi cả tần suất và mức độ chiến đấu đều dồn 
dập hơn, quyết liệt hơn, dữ dội hơn gấp bội so 
với những năm trước. 

Đỉnh điểm của năm là vào tháng 
12/2017, với việc Tòa án nhân dân Hà Nội 
quyết định đưa bị cáo Đinh La Thăng và 21 
đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công 
ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) 
ra xét xử vào ngày 8/1/2018, đã là minh 
chứng rõ nhất cho cuộc chiến chống tham 
nhũng hoàn toàn “không có vùng cấm”, đúng 
như tuyên bố của Tổng Bí thư. 

Hàng loạt cán bộ cao cấp khác cũng đã 
bị xử lý kỷ luật như Nguyễn Xuân Anh, Bí 
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thư Thành ủy Đà Nẵng; Vũ Huy Hoàng, 
nguyên Bộ trưởng Công Thương; Nguyễn 
Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Tài nguyên 
và Môi trường; Hồ Thị Kim Thoa, nguyên 
Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phạm Văn 
Vọng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, 
Phùng Quang Hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Phạm Thế Dũng, 
nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia 
Lai, Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí thư Tỉnh 
ủy Bình Định... 

4. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt 
kế hoạch 

Năm 2017 là một năm đặc biệt khi lần 
đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành 
vượt mức 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội, trong đó tăng trưởng GDP đạt 6,81%, 
vượt mục tiêu 6,7% được đề ra trước đó và trở 
thành mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều 
năm trở lại đây. Điều đáng nói, GDP liên tục 
tăng trưởng đều đặn qua các quý, cho thấy 
hiệu quả của những giải pháp được Chính phủ 
ban hành. Cùng với đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục 
ổn định, lạm phát được kiểm soát; xuất khẩu 
tăng mạnh và xuất siêu 2,7 tỷ USD, khu vực 
công nghiệp phục hồi rõ nét, trở thành động 
lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Niềm 
tin, sự hứng khởi và tinh thần đổi mới sáng 
tạo, khởi nghiệp đang lan tỏa sâu rộng trong 
toàn xã hội. Số doanh nghiệp thành lập mới 
năm nay đạt mức kỷ lục trên 126,85 nghìn 
doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới và bổ 
sung trên 3,16 triệu tỷ đồng; đồng thời có trên 
26,45 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. 
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài (FDI) có đóng góp ngày càng quan 
trọng vào phát triển kinh tế, xã hội. Số vốn 
FDI đăng ký đạt mức kỷ lục, trên 35,88 tỷ 
USD, số vốn thực hiện đạt 17,5 tỷ USD, cao 
nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. 

5. Xuất nhập khẩu đạt 424,87 tỷ USD 
Kết thúc năm 2017, xuất nhập khẩu 

hàng hóa của Việt Nam chính thức xác lập kỷ 
lục mới khi đạt mốc 424,87 tỷ USD. 

Nhìn lại chặng đường xuất nhập khẩu  
Việt Nam trong những năm qua cho thấy 

bước tiến mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập 
khẩu. Cụ thể, bước vào đầu thập niên của thế 
kỷ 21 (năm 2001), tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu của Việt Nam mới chỉ ở con số là hơn 
30 tỷ USD. Sau 6 năm (năm 2007) tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã đạt con số 
100 tỷ USD, sau khi Việt Nam trở thành thành 
viên chính thức của WTO. Bốn năm sau (năm 
2011) quy mô xuất nhập khẩu đã tăng gấp đôi 
đạt con số 200 tỷ USD. Con số 300 tỷ USD 
tiếp tục đạt được với khoảng thời gian tương 
tự sau 4 năm (năm 2015).  Rút ngắn một nửa 
thời gian, chỉ cần 2 năm tiếp theo (năm 2017), 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã chinh phục 
mức 424,87 tỷ USD. Trong đó, khối doanh 
nghiệp có vốn FDI đạt kim ngạch xuất nhập 
khẩu 265,85 tỷ USD, tăng 23,2% so cùng kỳ 
2016, chiếm 65,6% tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu hàng hóa của cả nước. 

Như vậy, tính từ năm Việt Nam chính 
thức gia nhập WTO đến nay (sau 10 năm), 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng gấp 4 
lần. Nhờ đó mà thứ hạng về xuất nhập khẩu 
của Việt Nam (theo xếp hạng của WTO) đã 
tăng lên rõ rệt. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của 
Việt Nam tăng từ vị trí 50 trong năm 2007 lên 
vị trí 26 năm 2016. Trong khi đó, nhập khẩu 
của Việt Nam cũng tăng lên từ vị trí thứ 41 
trong năm 2007 lên vị trí 25 trong năm 2016 
và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng bậc trong năm 
2017. 

6. Thu hút vốn FDI cao nhất trong 9 
năm 

Năm 2017 chứng kiến nhiều kỷ lục 
được thiết lập trong thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI). Vốn FDI đăng ký mới và 
tăng thêm lập đỉnh mới, phá vỡ kỷ lục được 
thiết lập năm 2016. Với 29,69 tỷ USD vốn 
đăng ký mới và tăng thêm và 6,19 tỷ USD 
phần góp vốn, mua cổ phần, tổng vốn FDI 
chảy vào nền kinh tế trong năm 2017 đã lên 
con số 35,88 tỷ USD, trở thành mức cao nhất 
trong vòng 9 năm trở lại đây. Sự gia tăng 
ngoạn mục của dòng vốn ngoại trong năm này 
có sự đóng góp rất lớn của hàng loạt dự án tỷ 
USD. Đó là 3 dự án điện BOT, bao gồm dự án 
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đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT 
Nghi Sơn 2 (2,79 tỷ USD), dự án Nhà máy 
nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (2,58 tỷ USD) 
và dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 
1 (2,07 tỷ USD). 

Ngoài ra, còn có dự án Samsung 
Display tăng vốn thêm 2,5 tỷ USD ở Bắc 
Ninh và dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô 
Môn, vốn đầu tư 1,27 tỷ USD tại Kiên Giang. 
Chưa kể, còn có dự án Khu phức hợp thông 
minh tại Khu chức năng số 2A trong Khu đô 
thị mới Thủ Thiêm, vốn đăng ký 885,85 triệu 
USD, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ tính 
riêng 5 dự án tỷ USD và dự án quy mô lớn ở 
Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp tới trên 
12 tỷ USD, chiếm trên 40% tổng vốn FDI 
đăng ký vào Việt Nam trong năm 2017. 

7. VN-Index đạt 970 điểm, tăng 46% 
so cùng kỳ 

Sau đúng 10 năm, ngày 4/12/2017, chỉ 
số VN-Index đạt mốc 970 điểm (tăng gần 
46% so với ngày 30/12/2016), chính thức lấy 
lại toàn bộ điểm số đã mất kể từ cuối năm 
2007 do chịu tác động trực tiếp từ khủng 
hoảng tài chính toàn cầu. Mức vốn hóa thị 
trường đến cuối năm 2017 đạt gần 3.360 
nghìn tỷ đồng, tương đương 74,6% GDP, 
vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020 theo chiến 
lược phát triển thị trường chứng khoán năm 
2020 đã được phê duyệt. 

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường 
chứng khoán năm 2017 có sự đóng góp của 
dòng vốn ngoại với hoạt động giáo dịch mạnh 
mẽ chưa từng thấy trong lịch sử thị trường 
chứng khoán Việt Nam. Các nhà đầu tư nước 
ngoài đã thực hiện mua ròng gần 26 nghìn tỷ 
đồng cổ phiếu, trái ngược hẳn so với thực tế 
của năm 2016 khi khối ngoại bán ròng 6.821 
tỷ đồng. Đây là lượng giao dịch ròng trực tiếp 
thông qua giao dịch hàng ngày lớn nhất lịch 
sử, vượt xa cả thời kỳ bùng nổ 2007. Tính đến 
cuối tháng 11/2017, tổng giá trị danh mục của 
nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đạt hơn 
31,4 tỷ USD, tăng 81,3% so với cuối năm 
2016. 

Dấu ấn ngoại còn được ghi dấu ở những 
thương vụ thoái vốn Nhà nước kỷ lục và 
thành công. Ngày 18/12, gần hơn 343 triệu cổ 
phần Nhà nước tại Tổng Công ty Rượu - Bia - 
Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), tương 
đương 53,59% cổ phần đã được hai nhà đầu 
tư mua toàn bộ, trong đó có Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Vietnam Beverage, đơn vị có 
49% cổ phần của ThaiBev của Thái Lan. 
Thương vụ này đã giúp Nhà nước thu về gần 
110.000 tỷ đồng.  Trước đó, 3,33% vốn điều 
lệ tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(Vinamilk) cũng đã được đấu giá thành công 
khi một tập đoàn của Singapore chi ra 8.990 
tỷ đồng để mua trọn lô đấu giá này. 

Hai phiên đấu giá thành công nêu trên 
đã chuyển đi một thông điệp: Nhà đầu tư nước 
ngoài đang rất mong chờ những phiên thoái 
vốn Nhà nước tại nhiều doanh nghiệp lớn 
trong 2018. Những cái tên sắp tới sẽ là 
MobiFone, PV Oil, PV Power, Tổng công ty 
Thuốc lá Việt Nam, Công ty TNHH một 
thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn... 

8. 12,9 triệu lượt khách quốc tế đến 
Việt Nam 

Đây có thể coi là kỳ tích tăng trưởng kỷ 
lục về tổng số khách quốc tế và mức tăng 
trưởng tuyệt đối trong một năm, tăng thêm 3 
triệu lượt so với năm 2016. Bên cạnh đó, 
trong năm qua, ngành Du lịch còn phục vụ 
73,2 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ 
khách du lịch ước đạt trên 510.000 tỷ đồng, 
đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế của đất nước. Như Phó thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam đã nhận xét, trong 
năm 2017 ngành Du lịch Việt Nam đã có 
những điểm nổi bật được thế giới ghi nhận, 
như Việt Nam được Tổ chức Du lịch thế giới 
xếp thứ 6/10 điểm đến du lịch có tốc độ tăng 
trưởng du lịch cao nhất thế giới, 
InterContinental Danang Sun Penisula Resort 
được bình chọn lần thứ 3 với danh hiệu “Khu 
nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”, Khu 
nghỉ dưỡng JW Marriot Phu Quoc Emeral 
Bay được bình chọn là “Khu nghỉ dưỡng mới 
đẳng cấp nhất thế giới”, Vietravel được bình 
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chọn là “Nhà điều hành tour du lịch trọn gói 
hàng đầu thế giới”, Vietnam Airlines được 
bình chọn là “Hãng hàng không hàng đầu thế 
giới về bản sắc văn hóa” và “Hãng hàng 
không hàng đầu thế giới về hạng phổ thông 
đặc biệt”... 

9. Những bất cập tại một số dự án 
BOT 

Việc “vỡ” trạm BOT Cai Lậy như “giọt 
nước tràn ly” về những bất cập tại nhiều dự 
án BOT giao thông. Liệu đây có là tiền lệ tạo 
nên sự phản đối các BOT, khi người dân bức 
xúc vì tuyến đường họ không đi, nhưng vẫn 
phải trả tiền, hoặc đường cũ thảm lại nhưng 
thu phí cả 2 tuyến (cũ và mới). Đó là những 
BOT “không lối thoát” đang tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ về nợ xấu.  

Theo thống kê từ Bộ Giao thông Vận 
tải, trong 10 năm, cả nước hiện có 71 dự án 
BOT do Nhà nước và tư nhân cùng đầu tư. 
Tính riêng trong 5 năm (2011 - 2016), Bộ 
Giao thông Vận tải đã huy động được khoảng 
171.251 tỷ đồng để đầu tư 58 dự án theo hình 
thức BOT. Nhưng đáng lo ngại, số vốn góp 
của tư nhân không phải số tiền nhàn rỗi trong 
dân mà chủ yếu là vốn đi vay ngân hàng. 
Trong một báo cáo của Ngân hàng Nhà nước 
gửi Kiểm toán Nhà nước cuối năm 2016 cho 
thấy, có 80 - 90% số vốn đầu tư cơ sở hạ tầng 
giao thông là vốn của các ngân hàng. Với tỷ 
lệ trên, giai đoạn 2011 - 2016, ngành ngân 
hàng đã cho các dự án BOT giao thông vay 
146.000 - 154.000 tỷ đồng. 

Không những thế, 100% các dự án 
BOT về giao thông trên cả nước là chỉ định 
thầu, dẫn đến năng lực nhà thầu yếu về tài 
chính và chuyên môn. Các quy trình từ ra 
quyết định, xây dựng, vận hành các dự án 
BOT đều thiếu công khai dẫn đến dân không 
có sự lựa chọn tuyến đường miễn phí, gây 
“làn sóng” phản đối BOT. Ví thử nếu BOT 
Cai Lậy và một số dự án BOT khác trả lại dự 
án cho Nhà nước, hoặc vỡ nợ thì rõ ràng một 
hình ảnh nợ xấu đang bao trùm mạng lưới 

BOT, các ngân hàng, tạo áp lực cho nợ công 
quốc gia. 

Vì vậy, bên cạnh việc góp phần thay 
đổi đáng kể diện mạo hạ tầng giao thông trên 
nhiều vùng đất nước, BOT đang là vấn đề 
nan giải. 

10. Kỷ lục về bão lũ và thiệt hại thiên 
tai 

Năm 2017 ghi nhận là năm kỷ lục về số 
lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới với 16 
cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên 
biển Đông. Trước đây, thời kỳ mưa bão 
thường tập trung vào tháng 7 - 9, hãn hữu 
lắm mới có cơn bão rơi vào tháng 11. Nhưng 
năm nay, có 2 cơn bão hoành hành trên biển 
Đông vào cuối tháng 12 - đây cũng là điều 
chưa từng có trong lịch sử. 

Trong năm 2017, thiên tai đã khiến 386 
người thiệt mạng, ước tính thiệt hại vật chất 
lên đến 60.000 tỷ đồng. Trong đó, thiên tai ở 
khu vực miền Trung đã làm 196 người chết 
và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính lên tới 
45.080 tỷ đồng (tương đương khoảng hai tỷ 
USD) trên tổng số 60.000 tỷ đồng thiệt hại cả 
nước. 

Riêng cơn bão Damrey (bão số 12) đổ 
bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ trong tháng 
11 đã làm 123 người chết và mất tích, hơn 
165.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 
3.500 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 
11.000ha diện tích gieo trồng bị thiệt hại, hơn 
650.000 động vật gia súc, gia cầm bị chết. 
Năm 2017, thiên tai khốc liệt, cực đoan và 
trái với quy luật. Các đợt bão, mưa gây lũ 
ống, lũ quét đã tàn phá nền hạ tầng thủy lợi, 
nông nghiệp, hạ tầng kinh tế, kỹ thuật. 

Từ Trung ương, Chính phủ, các bộ 
ngành cơ quan đoàn thể và cộng đồng đã 
chung tay ứng phó khắc phục hậu quả thiên 
tai, để giảm thiệt hại về người và của, nhanh 
chóng ổn định cuộc sống người dân và khôi 
phục sản xuất kinh doanh. 

 

(Báo Thời báo kinh tế Việt Nam số 1+2  

Ngày 01 - 02/01/2018)

 
�������������������� 



“Đồng sức, đồng lòng, năm mới thắng lợi mới”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 2/2018 23 

5 SỰ KIỆN ĐỐI NGOẠI NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2017 
 

2017 là một năm chứng kiến những hoạt động đối ngoại sôi động, thành công và ghi đậm 
nhiều dấu ấn của Việt Nam. Cùng nhìn lại 5 sự kiện đối ngoại nổi bật của Việt Nam theo bình 
chọn của Lao Động. 

NĂM APEC VIỆT NAM 2017 
Trong năm 2017, sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam là đảm nhận vai trò chủ nhà của 

Hội nghị Cấp cao các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Việc Việt Nam lần thứ hai 
đăng cai tổ chức năm APEC trong vòng hơn 10 năm qua là một minh chứng sinh động cho sự tín 
nhiệm của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam cũng như nỗ lực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu 
rộng của Việt Nam. 

Trong toàn bộ 243 hoạt động mà Việt Nam tổ chức trong Năm APEC 2017 đã có hơn 
21.000 đại biểu tham dự, riêng Tuần lễ Cấp cao khoảng 11.000 người - là con số đông đảo nhất 
những năm gần đây. Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Năm APEC 
2017, mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng, đã thành công tốt đẹp trên 
mọi phương diện, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. 

Tuần lễ Cấp cao đã thông qua 8 văn kiện quan trọng. Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao do 
Việt Nam chủ trì soạn thảo được các thành viên đánh giá là ngắn gọn, cô đọng, mang tầm chiến 
lược và có những ngôn ngữ mạnh mẽ về ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, cam kết chống 
chủ nghĩa bảo hộ, mà trước đó Hội nghị G-20 cũng không đạt được. 

Trong suốt năm APEC 2017, Việt Nam đã đạt được tất cả các mục tiêu lớn đã đề ra, là nâng 
cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nền 
kinh tế APEC, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp APEC và quảng bá tiềm năng 
phát triển, kinh doanh của Việt Nam. Riêng trong Tuần lễ Cấp cao, Việt Nam đã ký tổng cộng 
121 thỏa thuận hợp tác, hợp đồng với các đối tác có tổng trị giá gần 20 tỷ USD. 

CÁC CHUYẾN THĂM CẤP CAO QUAN TRỌNG 
Năm 2017 chứng kiến một loạt chuyến thăm chính thức lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao Việt 

Nam và các nước, trong đó nổi bật là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng, chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí 
thư - Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12 - 
15/1/2017 là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước kể từ sau Đại 
hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức xác lập 
vị trí hạt nhân lãnh đạo của đồng chí Tập Cận Bình và chuẩn bị cho Đại hội XIX. Chuyến thăm 
có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng lâu dài cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Hai bên 
nhất trí về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hữu nghị, thúc đẩy hợp 
tác; duy trì cục diện hòa bình, hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định giữa hai nước. 

Từ ngày 29 - 31/5/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt 
Nam thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là chuyến thăm 
Mỹ lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và là 
tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Mỹ kể từ khi hai nước có ban lãnh đạo mới. 

Từ ngày 11 - 12/11/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp nhà nước 
tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm Việt Nam 
đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu 
tiên. Tổng thống Donald Trump khẳng định, qua 3 thập kỷ Mỹ và Việt Nam đã gắn kết dần với 
nhau để tìm ra được những mục tiêu chung, những lợi ích chung, và ông tới Việt Nam để tái 
khẳng định những gắn kết đó. 
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NĂM ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM 
Năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. 

Hàng trăm hoạt động phong phú, sinh động đã được tổ chức để kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao giữa hai nước (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). Hai bên đã trao đổi gần 300 đoàn các cấp, 
trong đó có 12 đoàn cấp cao, 60 đoàn cấp Thứ trưởng trở lên. 

Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định, mối quan hệ đặc biệt 
Lào - Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch 
Souphanouvong dày công gây dựng, gìn giữ, được nhiều thế hệ lãnh đạo tiếp tục vun đắp và phát 
triển và nay đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là yếu 
tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. 

40 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC 
Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc ngày 20/9/1977. Kể từ đó, quan hệ của Việt 

Nam với Liên hợp quốc ngày càng phát triển. Trong 40 năm gia nhập Liên hợp quốc, vị thế của 
Việt Nam đã thay đổi nhiều. Từ một nước nhận viện trợ ODA đơn thuần, Việt Nam, trở thành 
thành viên có nhiều đóng góp tích cực trong nhiều vấn đề như tham gia gìn giữ hòa bình cho tới 
các hoạt động chính trị, văn hóa của Liên hợp quốc, góp phần giải quyết các vấn đề chung toàn 
cầu. Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. Năm 2018, Việt Nam sẽ ứng cử vào vị trí thành viên không 
thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. 

50 NĂM THÀNH LẬP ASEAN VÀ 22 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP ASEAN 
Trong nửa thế kỷ qua, vượt qua nhiều thăng trầm, ASEAN đã vươn lên từ một tổ chức nhỏ 

bé ban đầu trở thành một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh gồm 10 nước Đông Nam Á, hoạt động 
trên cơ sở Hiến chương ASEAN gắn kết toàn diện, sâu rộng trên các trụ cột: Chính trị - an ninh, 
kinh tế và văn hóa xã hội. Với hơn 630 triệu dân, nền kinh tế có tổng GDP 2.600 tỷ USD/năm, 
đứng thứ 6 thế giới, cùng môi trường hòa bình ổn định, ASEAN là một điểm sáng về hợp tác kinh 
tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Những thành quả ASEAN đạt được 
trong 50 năm qua đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của ASEAN và hướng tới thực hiện 
thành công tầm nhìn ASEAN 2025. 

Đối với Việt Nam, việc gia nhập ASEAN cách đây 22 năm là một trong những điểm đột 
phá đầu tiên để triển khai phương châm đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa mà Ðại hội Ðảng 
lần thứ VII đã đề ra. Tuy không phải là thành viên sáng lập, nhưng từ khi gia nhập tổ chức khu 
vực này, Việt Nam đã ngày càng trưởng thành, chủ động tham gia và đóng góp tích cực vào các 
hoạt động chung của ASEAN với tinh thần trách nhiệm, được các nước đánh giá cao, cùng 
ASEAN không ngừng củng cố và thúc đẩy môi trường hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển ở 
khu vực. Trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và thịnh vượng, 
Việt Nam đã một lần nữa khẳng định vai trò và vị thế quốc tế của mình. 

 

                                                                                                          (laodong.vn - Ngày 22/12/2017) 
  

���������������� 
 

10 SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO V� DU LỊCH NĂM 2017 
 

1. Bộ Chính trị ban 
hành Nghị quyết số 08-
NQ/TW ngày 16/1/2017 về 
phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn. 

Ðây được coi là văn 
kiện có ý nghĩa lịch sử, tạo 
động lực to lớn cho sự 
chuyển mình mạnh mẽ của 
toàn ngành du lịch. Ngày 

19/6, tại kỳ họp thứ ba, Quốc 
hội Khóa XIV, Quốc hội đã 
chính thức thông qua Luật Du 
lịch (sửa đổi) năm 2017 với 
nhiều điểm mới, thuận lợi cho 
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phát triển du lịch thời kỳ hội 
nhập. Hàng loạt chính sách 
mang tính quyết định đối với 
ngành du lịch được ban hành. 
Cùng với đó là những chỉ đạo 
quyết liệt, kịp thời của Nhà 
nước và ngành du lịch nhằm 
tháo gỡ nhiều khó khăn, rào 
cản, góp phần mang đến sự 
tăng trưởng kỳ tích về tổng 
lượng khách quốc tế đến Việt 
Nam năm 2017 ước đạt 12,9 
triệu lượt, tăng gần 30% so 
năm 2016. 

2. Hội thảo khoa học 
toàn quốc với chủ đề “Các xu 
hướng vận động của văn học, 
nghệ thuật Việt Nam hiện nay 
- Thực trạng và định hướng 
phát triển” do Hội đồng Lý 
luận, phê bình văn học, nghệ 
thuật Trung ương tổ chức tại 
thành phố Hạ Long (Quảng 
Ninh) tháng 11/2017 là diễn 
đàn để các nhà nghiên cứu, lý 
luận phê bình, văn nghệ sỹ 
nắm bắt thực tiễn, nhận diện 
các xu hướng vận động của 
văn học nghệ thuật hiện nay. 
Hội thảo đã phân tích, chỉ ra 
các yếu tố tác động, những xu 
hướng tích cực và tiêu cực; 
làm rõ vai trò chủ đạo của 
văn học, nghệ thuật mác-xít; 
từ đó đưa ra các dự báo, cảnh 
báo cần thiết; đề xuất các 
kiến nghị, giải pháp định 
hướng đúng đắn cho sự phát 
triển văn học, nghệ thuật Việt 
Nam trong tình hình mới. 

3. UNESCO công nhận 
Nghệ thuật Bài Chòi Trung 
Bộ Việt Nam và Hát Xoan 
Phú Thọ là Di sản Văn hóa 
phi vật thể đại diện của nhân 
loại tại Phiên họp Ủy ban 

Liên Chính phủ Công ước 
2003 về bảo vệ di sản văn 
hóa phi vật thể lần thứ 12 tại 
Hàn Quốc. Ðặc biệt, Hát 
Xoan Phú Thọ là di sản đầu 
tiên trên thế giới được 
UNESCO chính thức đưa ra 
khỏi danh sách Di sản Văn 
hóa phi vật thể cần bảo vệ 
khẩn cấp và ghi danh vào 
danh sách Di sản Văn hóa phi 
vật thể đại diện của nhân loại. 
Việc vinh danh này không chỉ 
khẳng định bản sắc văn hóa 
phong phú, sự gắn kết cộng 
đồng của dân tộc Việt Nam 
mà còn cho thấy sự trân 
trọng, nhìn nhận của thế giới 
đối với những nỗ lực của Việt 
Nam trong bảo tồn, phát huy 
các giá trị di sản văn hóa phi 
vật thể của dân tộc trong cuộc 
sống hôm nay. 

4. Các hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật kỷ niệm 100 
năm Cách mạng Tháng Mười 
Nga vĩ đại. Trong đó, đáng 
chú ý là hàng loạt các chương 
trình nghệ thuật đã được tổ 
chức trên phạm vi toàn quốc 
như: Bản hùng ca Tháng 
Mười (Báo Nhân Dân), Tình 
khúc bạch dương (Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch), 10 
ngày rung chuyển thế giới 
(VTV), Vang mãi bài ca 
Tháng Mười (VOV)... đã trở 
thành những bữa tiệc âm 
nhạc, nghệ thuật, văn hóa 
Nga đặc sắc; ôn lại các thời 
khắc lịch sử của cuộc cách 
mạng vĩ đại nhất trong thế kỷ 
20; thể hiện mối quan hệ gắn 
bó thủy chung, tinh thần quốc 
tế vô sản trong sáng giữa hai 
đất nước, dân tộc cũng như 

sự tri ân sâu sắc của đất nước 
và nhân dân Việt Nam với 
nước Nga và nhân dân Nga. 

5. Liên hoan phim Việt 
Nam lần thứ 20 - năm 2017 
được tổ chức tại thành phố 
Ðà Nẵng (từ ngày 24 đến 
28/11) được đánh giá thành 
công với nhiều đổi mới, tiến 
bộ, sẵn sàng hội nhập. Ðáng 
chú ý, bộ phim Em chưa 18 
(đạo diễn Lê Thanh Sơn, 
Hãng phim Chánh Phương) 
đoạt hai giải thưởng Bông sen 
vàng; lập kỷ lục phim Việt 
đạt doanh thu cao nhất cho 
đến nay (khoảng 175 tỷ 
đồng). Tại liên hoan phim, 
lần đầu có Giải thưởng Phim 
ASEAN do Việt Nam sáng 
lập và đăng cai với chủ đề 
“Ðiện ảnh kết nối cộng đồng 
ASEAN”, được cộng đồng 
quốc tế đánh giá cao về ý 
tưởng cũng như việc tổ chức 
trang trọng, chất lượng. 

6. Thể thao Việt Nam 
tiếp tục khẳng định vị thế trên 
các đấu trường quốc tế với 
thành tích nổi trội: Xếp thứ 
ba toàn đoàn tại SEA Games 
29 với 58 huy chương vàng; 
lọt vào tốp mười Ðại hội thể 
thao trong nhà và võ thuật 
châu Á - AIMAG 2017 khi 
đoạt 13 huy chương vàng; các 
vận động viên khuyết tật tại 
ASEAN Para Games 9 giành 
40 huy chương vàng, lập 
mười kỷ lục đại hội. Bên 
cạnh đó, là huy chương vàng 
thế giới và châu Á của các 
vận động viên: Cử tạ, thể dục 
dụng cụ, bắn cung, điền 
kinh,... Phần lớn số huy 
chương vàng đều thuộc về 
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các môn thể thao cơ bản Ô-
lim-pích với sự đóng góp 
quan trọng của các vận động 
viên trẻ. Trong đó, nổi bật là 
thành tích của vận động viên 
bơi Nguyễn Hữu Kim Sơn 
đoạt huy chương vàng, lập kỷ 
lục SEA Games 29 ở tuổi 15. 
Môn cờ vua có hai huy 
chương vàng cờ nhanh, cờ 
chớp thế giới của kỳ thủ cũng 
mới 15 tuổi Nguyễn Anh 
Khôi và thành tích của nữ kỳ 
thủ trẻ Võ Thị Kim Phụng vô 
địch Giải cờ vua quốc tế 
FIDE mở rộng và đoạt Cúp 
vô địch cờ vua châu Á. Thành 
tích của các vận động viên trẻ 
trên các đấu trường quốc tế 
đã cho thấy tiềm năng và 
tương lai phát triển mạnh mẽ 
của thể thao Việt Nam. 

7. Sáu đội tuyển bóng 
đá của Việt Nam cùng vào 
vòng chung kết các giải vô 
địch châu Á sẽ diễn ra trong 
năm 2018 và 2019. Ở vòng 
loại Giải bóng đá vô địch 
châu Á - ASIAN Cup 2019, 
Ðội tuyển bóng đá Việt Nam 
đạt chín điểm, xếp thứ hai 
bảng C và lần đầu giành suất 
trực tiếp dự vòng chung kết 
của giải. Tại vòng loại Giải 
bóng đá U23 châu Á 2018, 
đội tuyển U23 Việt Nam đoạt 
vé đi tiếp với tư cách một 
trong sáu đội nhì bảng có 
thành tích tốt nhất. Ðội tuyển 
U19 nước ta cũng vượt qua 
vòng loại Giải bóng đá U19 
châu Á để có mặt ở vòng 
chung kết tại In-đô-nê-xi-a. 
Lứa trẻ hơn là đội tuyển U16 
Việt Nam đã thi đấu xuất sắc 
ở vòng loại, xếp thứ hai bảng 

đấu, đoạt vé trực tiếp dự vòng 
chung kết Giải U16 châu Á 
2018. Ðội tuyển bóng đá nữ 
Việt Nam có bốn trận toàn 
thắng vòng loại và vào thẳng 
vòng chung kết bóng đá nữ 
châu Á 2018. Trong khi đó, ở 
môn bóng đá trong nhà 
(futsal), đội tuyển futsal Việt 
Nam vào bán kết Giải vô địch 
futsal Ðông - Nam Á và chắc 
suất vào chung kết Giải futsal 
châu Á. 

8. Sân khấu chính kịch 
khởi sắc với loạt vở diễn 
được dàn dựng, trong đó nổi 
bật là loạt vở diễn của Nhà 
hát kịch Việt Nam với các vở 
kinh điển: Lão hà tiện của 
Mô-li-e, Rô-mê-ô và Giu-li-ét 
của Sếch-xpia, Kiều dựa theo 
Truyện Kiều của Nguyễn Du 
và Hồng lâu mộng chuyển thể 
từ tiểu thuyết cùng tên của 
Tào Tuyết Cần... Nỗ lực của 
các nhà hát đã thúc đẩy hoạt 
động nghệ thuật sân khấu 
đỉnh cao, giúp công chúng có 
điều kiện tiếp cận với các tác 
phẩm sân khấu tinh hoa của 
thế giới, tạo điều kiện cho các 
nghệ sỹ, diễn viên gắn bó với 
nghề, được thể hiện khả năng. 
Việc những vở diễn kinh điển 
vẫn thu hút được người xem 
cho thấy sân khấu vẫn có chỗ 
đứng trong lòng khán giả và 
các giá trị nghệ thuật nhân 
văn sẽ sống mãi với thời gian. 

9. Triển lãm “Tranh lụa 
và sản phẩm lụa Việt Nam” 
tại Mỹ do Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch phối hợp 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 
tổ chức lần đầu vào tháng 9, 
tại Trung tâm Văn hóa châu 

Á - Oakland (Oakland Asian 
Cultural Center) thuộc bang 
Xan Phran-xi-xcô; nhằm giới 
thiệu đến công chúng Mỹ và 
bạn bè quốc tế về nghệ thuật 
tranh lụa và sản phẩm lụa tơ 
tằm đặc sắc của Việt Nam. 
Triển lãm trưng bày 40 tác 
phẩm của 29 họa sỹ vẽ lụa 
tiêu biểu thuộc nhiều thế hệ, 
từ tên tuổi thời kỳ Mỹ thuật 
Ðông Dương như họa sỹ 
Nguyễn Tiến Chung (1914 - 
1976); đến lớp kế cận xuất 
sắc như Lê Thị Kim Bạch, 
Nguyễn Thụ, Vi Kiến Minh, 
Lò An Quang... Nhiều tác 
phẩm khắc họa thiên nhiên, 
cuộc sống con người nông 
thôn và vùng cao với vẻ đẹp 
bình dị, trong trẻo, mang đậm 
bản sắc văn hóa dân tộc; góp 
phần đưa nghệ thuật truyền 
thống, vẻ đẹp của đất nước, 
con người Việt Nam đến bạn 
bè quốc tế. 

10. Lễ hội trình diễn 
pháo hoa Quốc tế Ðà Nẵng 
(DIFF) năm nay được tổ chức 
với nhiều nét mới, quy mô 
lớn. Khác những cuộc thi 
trước (tổ chức hai năm một 
lần, chỉ gồm bốn hoặc năm 
đội trong nước và quốc tế 
tham gia, diễn ra trong thời 
gian ngắn từ hai đến ba 
ngày), DIFF 2017 có sự tham 
gia của tám đội, gồm: Việt 
Nam, Áo, Thụy Sỹ, Nhật 
Bản, Trung Quốc, Anh, Ô-
xtrây-li-a và I-ta-li-a; trình 
diễn theo thuyết ngũ hành với 
chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành 
Sơn”; diễn ra trong năm đêm 
rải rác suốt hai tháng hè; bên 
cạnh đó là nhiều hoạt động 
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văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực 
đặc sắc nhằm đưa Ðà Nẵng 
trở thành một thành phố lễ 
hội. Kết thúc DIFF 2017, số 

lượng khách du lịch đến Ðà 
Nẵng tăng hơn 50%. Lễ hội 
do Tập đoàn Sun group tài 

trợ, sẽ tổ chức đều đặn hàng 
năm. 

 

(nhandan.com.vn   

Ngày 01/01/2018)
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TOP 10 SỰ KIỆN GIÁO DỤC NỔI BẬT NĂM 2017 
 

Năm 2017, là năm sôi động của ngành giáo dục với nhiều thay đổi tích cực, gặt hái thành 
công nhưng cũng không ít sự kiện nóng, gây sốc dư luận... 

1. Hội Khuyến học Việt Nam hợp tác, ký kết với nhiều bộ, ngành 
Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trong năm 

2017, Hội Khuyến học Việt Nam đã hợp tác, ký kết với nhiều bộ, ngành trong đó có việc ký kết 
chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với Bộ Giáo 
dục - Đào tạo giai đoạn 2017 - 2020. 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh: “Hội 
Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục - Đào tạo đã có mối quan hệ rất tốt trong thực hiện tất cả 
các nhiệm vụ và mục tiêu của giáo dục chính quy cũng như không chính quy từ trước đến nay”. 

Cũng trong năm 2017, Ban Thường trực Hội Khuyến học đã có nhiều hội nghị, đặc biệt đã 
làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, với Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về các đề tài, đề 
án khoa học về xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, mô 
hình xây dựng xã hội học tập cấp xã, phát triển tổ chức Hội trong các trường đại học và cao đẳng. 

Đồng thời Hội cũng đã làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, ký kết phối hợp hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 
hội học tập với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… 

2. Chậm nhất 2020 áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới 
Bộ Giáo dục - Đào tạo thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể làm căn cứ xây 

dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Đây là bước khởi đầu quan trọng 
cho quá trình triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo 
yêu cầu Nghị quyết 88 của Quốc hội. 

Theo đó, thời lượng học trong chương trình giáo dục phổ thông này giảm mạnh. Theo Nghị 
quyết 88 của Quốc hội, từ năm học 2018 - 2019 bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục 
phổ thông và sách giáo khoa mới. 

Quốc hội xem xét, thảo luận về việc Chính phủ xin điều chỉnh thời gian áp dụng chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Cơ quan thẩm tra tờ trình của Chính phủ chỉ rõ, Bộ 
Giáo dục - Đào tạo đã chậm ở cả khâu ban hành chương trình mới, thẩm định, thực nghiệm sách 
giáo khoa và đặc biệt chậm trễ trong việc chuẩn bị giáo viên, cơ sở vật chất… 

Theo đó, Quốc hội chính thức đồng ý điều chỉnh lộ trình triển khai áp dụng chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Không chốt “cứng” thời hạn lùi 1 năm hay 2 năm như đề 
xuất, Quốc hội đưa ra hạn chót cho việc áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới là năm 2020. 

3. Đề xuất thí điểm bỏ biên chế ngành Giáo dục 
Tháng 5/2017, trong đợt tiếp xúc cử tri là cán bộ quản lý ngành giáo dục thành phố Quy 

Nhơn (Bình Định), Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ triển khai thí 
điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên. Trước thông tin này, đông đảo thầy cô 
giáo đã bày tỏ tâm trạng hoang mang, lo lắng. 

Tại phiên thảo luận tại Quốc hội sáng ngày 9/6/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo 
Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ nghiên cứu để đề xuất thí điểm chuyển dần giáo viên từ chế độ công 
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chức, viên chức sang hợp đồng lao động mà trước hết thí điểm ở khu vực đại học và một số 
trường có điều kiện. Sau đó từng bước rút kinh nghiệm để nhân rộng bởi việc đổi mới khu vực 
giáo viên, nhà giáo là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng giáo dục. 

Tuy nhiên, trong buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng ngày 26/6/2017, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Chưa có chủ trương bỏ biên chế với giáo viên. Mọi nhà giáo 
yên tâm”. 

Trả lời chất vấn đại biểu Lê Thị Nguyệt (đoàn Vĩnh Phúc) về vấn đề này, Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam cho rằng, đây mới là ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bộ Giáo dục 
- Đào tạo chưa hề có văn bản đề xuất và trong nhiều lần làm việc với Bộ Giáo dục - Đào tạo, Phó 
Thủ tướng cũng chưa bao giờ nghe thấy đề xuất này. 

4. “Mưa” điểm 10 kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 
Năm 2017, Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã được tổ chức trong 2,5 ngày (trước đây 

là 4 ngày) tại 63 cụm thi/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là lần đầu tiên các sở chủ trì, chịu 
trách nhiệm chính trong tất cả các khâu của kỳ thi. Thí sinh được thi để lấy kết quả xét tuyển vào 
đại học, cao đẳng ngay tại trường trung học phổ thông thí sinh học 

Nếu như trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, cả nước có tổng cộng 69 
điểm 10 thì trong kỳ thi năm 2017, có hơn 4.200 bài thi đạt điểm 10. 

Nói về “cơn mưa điểm 10” này, ông Sái Công Hồng - Phó cục trưởng Cục Quản lý Chất 
lượng (Bộ Giáo dục - Đào tạo) cho biết: Đây là những điểm 10 thực sự bởi với đề thi đã được 
chuẩn hóa như vậy mà các thí sinh vẫn có thể đạt được kết quả cao thì đó là điều rất đáng mừng. 

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 được tổ chức thành công khẳng định đổi 
mới thi, tuyển sinh đã đi đúng hướng. Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 
năm 2017 sẽ được giữ ổn định cho tới năm 2020. 

5. Đạt thành tích Olympic quốc tế cao nhất từ trước đến nay 
Năm 2017, các đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Quốc tế Hóa học, Toán học, 

Vật lý và Sinh học đều đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay. 
Cụ thể, tại Olympic Hóa học Quốc tế năm 2017, 4/4 thí sinh Việt Nam dự thi đều đoạt huy 

chương, gồm 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. 
Tại kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 58 năm 2017, cả 6/6 thí sinh Việt Nam dự thi 

đều đoạt huy chương, trong đó 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đây 
là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán học Quốc tế. Đặc biệt, 
em Hoàng Quốc Hữu Huy - Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đạt điểm cao nhất trong hơn 600 thí sinh dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2017. 

Trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2017, cả 5/5 thí sinh Việt Nam đều đoạt giải gồm: 4 
huy chương vàng, 1 huy chương bạc. 

Còn tại kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2017, đội tuyển Việt Nam giành 1 huy 
chương vàng, 2 huy chương bạc. 

Với thành tích xuất sắc của các đội tuyển Olympic Quốc tế đã khẳng định hướng đi đúng 
của ngành Giáo dục trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi; đồng thời 
khẳng định sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo, cũng như sự cố 
gắng, nỗ lực của các em học sinh, các thầy cô giáo tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời 
gian qua. 

6. Nóng bỏng trường học lạm thu, thanh tra bộ lần đầu tiên vi hành 
Đầu năm học mới 2017 - 2018, ngay sau khi nhận được phản ánh “nóng” của dư luận về 

tình trạng lạm thu đầu năm học tại một số cơ sở giáo dục, Thanh tra Bộ Giáo dục - Đào tạo đã 
nhanh chóng vào cuộc kiểm tra đột xuất tại Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Nghệ An. 
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Theo đó, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục - Đào tạo đã thành lập 2 đoàn kiểm tra và đến trực 
tiếp các cơ sở giáo dục báo chí phản ánh để làm rõ các khoản thu, xử lý và kiến nghị xử lý 
nghiêm theo quy định. 

Sau khi kiểm tra, thanh tra đã yêu cầu chấm dứt ngay việc thu các khoản thu trái quy định, 
khoản thu chưa được sự đồng thuận của phụ huynh, đồng thời hoàn trả ngay phụ huynh những 
khoản thu trái quy định; kiến nghị Phòng Giáo dục - Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở 
Giáo dục - Đào tạo kịp thời kiểm tra, thanh tra tất cả các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý 
trên địa bàn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo quy định. 

7. Siết chuẩn tiến sỹ, nâng chuẩn giáo sư 
Tháng 4/2017, Bộ Giáo dục - Đào tạo chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo 

trình độ tiến sỹ. Quy chế mới đã bổ sung những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ sở đào 
tạo trong việc quản lý nghiên cứu sinh, trách nhiệm của hội đồng chấm luận án, của người hướng 
dẫn và nghiên cứu sinh trong trường hợp có khiếu kiện về nội dung và chất lượng của luận án. 

Theo cấu trúc của quy chế mới ngắn gọn hơn, đảm bảo nâng cao tự chủ và trách nhiệm giải 
trình của các cơ sở đào tạo nhưng với các yêu cầu cụ thể về ngoại ngữ, minh chứng về công bố 
khoa học cao hơn đối với ứng viên dự tuyển, nghiên cứu sinh, người hướng dẫn. 

Quy chế mới ban hành cũng đòi hỏi nghiên cứu sinh phải chứng minh được năng lực ban 
đầu về nghiên cứu khoa học của mình thông qua những công trình đã công bố trong nước và quốc 
tế. 

Ngoài ra để đảm bảo đầu ra, quy chế cũng yêu cầu nghiên cứu sinh phải có công bố quốc tế 
trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có phản biện hoặc công bố công trình trên các kỷ yếu hội 
thảo quốc tế có phản biện trong quá trình làm nghiên cứu sinh tại cơ sở đào tạo và trước thời điểm 
luận án được thông qua ở đơn vị chuyên môn. 

Cùng đó, Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy 
định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư để lấy ý kiến góp 
ý. Điểm nổi bật nhất trong dự thảo lần này là việc ứng viên phải có công bố quốc tế. 

Đến cuối tháng 11/2017, Văn phòng Chính phủ đưa ra dự thảo mới nhất về quy định tiêu 
chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư để lấy ý 
kiến. Dự thảo này có nhiều điểm mới so với dự thảo trước đây như công khai hồ sơ ứng viên; hội 
đồng giáo sư ngành, liên ngành làm nhiệm vụ “giúp việc”… 

8. Lương giáo viên gây sốc 
Năm 2017, là năm sôi nổi bàn luận về lương của giáo viên. Đây cũng là năm đề xuất xếp 

lương nhà giáo ở bậc cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp, thậm chí như công an, quân đội. 
Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã nhận được sự đồng 

thuận rất cao của những người trong cuộc, bởi chỉ khi có đãi ngộ xứng đáng, mỗi giáo viên mới 
thực sự yên tâm cống hiến với nghề và nghề giáo mới thực sự có sức hút với những người giỏi. 

Cuối năm 2017, câu chuyện cô giáo mầm non Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh ngã khụy khi cầm 
quyết định nghỉ hưu với mức lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng đã nhận được nhiều quan tâm của 
cộng đồng. 

Ngành Bảo hiểm Xã hội giải thích, căn cứ các quy định của Nhà nước thì Bảo hiểm Xã hội 
tỉnh Hà Tĩnh tính mức tiền lương hưu hàng tháng đối với cô Trương Thị Lan là hoàn toàn đúng 
quy định. Nguyên nhân là do tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên mầm non 
thấp. Thêm nữa, do thời gian đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên mầm non ngắn nên dẫn đến 
thấp. 

Bên cạnh đó, năm 2017 còn là năm ngành giáo dục tập trung xây dựng và hoàn thiện một số 
chính sách và cơ chế về bổ nhiệm, sử dụng, đãi ngộ, kiểm tra, đánh giá đối với đội ngũ nhà giáo 
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và cán bộ quản lý giáo dục trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông phù hợp với yêu 
cầu đổi mới quản lý Nhà nước về giáo dục... 

9. Lại nóng bạo hành mầm non 
Trong năm 2017, nhiều vụ cô giáo mầm non, bảo mẫu đánh đập các bé bị phanh phui và 

đăng lên báo, qua đó các cô giáo đánh trẻ đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị khởi tố; nhiều cơ sở bị 
đình chỉ. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh có 3 vụ bạo hành trẻ mầm non bị phát giác, trong đó có 
vụ gây “rúng động” ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh nơi các bé bị bạo hành trong thời gian 
dài. 

Tại Hà Nội có 2 vụ bạo hành trẻ bị lên báo (cô giáo “để quên” trẻ trong nhà vệ sinh đến tối 
muộn; cô giáo tát và thúc gối vào bụng trẻ). Trong khi đó, ở các nơi khác như Thanh Hóa, Lào 
Cai, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Đồng Tháp… cũng có các vụ bạo hành trẻ bị phát giác. 

Một loạt vụ bạo hành trẻ mầm non bị phanh phui làm dấy lên lo ngại về chất lượng cơ sở 
mầm non, đặc biệt là cơ sở tư thục, công tác đào tạo cũng như đạo đức của giáo viên trong bối 
cảnh quá tải trường lớp mầm non tại nhiều địa phương. 

Có nhiều ý kiến cho rằng, theo Luật Trẻ em 2016, tại Việt Nam đang có tới 17 cơ quan, tổ 
chức, nhóm tổ chức có chức năng bảo vệ và chăm sóc, hỗ trợ trẻ em ở các cấp độ khác nhau 
nhưng dường như trẻ em vẫn đứng trước rất nhiều nguy cơ và chưa được bảo vệ một cách đúng 
mực. 

10. Sửa đổi Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học 
Năm 2017, Bộ Giáo dục - Đào tạo trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục hiện hành với một số thay đổi đáng chú ý như miễn học phí tới cấp trung học cơ 
sở, lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương. 

Cũng vào cuối tháng 11/2017, Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục Đại học để lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giáo dục đại học theo kế hoạch sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 6 (tháng 
10/2018). 

Năm 2017 công tác thẩm định, kiểm định và xếp hạng đại học được chú trọng. Bộ Giáo dục 
- Đào tạo đã triển khai kế hoạch tổ chức thẩm định, xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng cơ 
sở giáo dục đại học; ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất 
lượng cơ sở giáo dục đại học. 

Tính đến cuối năm 2017, đã có 246 cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng, trung cấp sư 
phạm hoàn thành báo cáo tự đánh giá, 79 trường đã được đánh giá ngoài, 51 trường được công 
nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng... 

                                                      

                                                                                           (dantri.com.vn  - Ngày 01/01/2018) 
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10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NG�NH Y TẾ NĂM 2017 
 

Chiều 31/12, Bộ Y tế đã công bố 10 sự 
kiện Y tế tiêu biểu năm 2017. Báo Quân đội 
nhân dân điện tử trân trọng giới thiệu với bạn 
đọc 10 sự kiện tiêu biểu ngành Y tế năm 
2017. 

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân trong tình hình 
mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác 
dân số trong tình hình mới 

Sau 25 năm, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII đã 
ban hành 2 nghị quyết thay thế cho Nghị 
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quyết Trung ương 4 Khóa VII năm 1992 với 
những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm 
nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, 
tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của 
người Việt Nam; xây dựng hệ thống y tế công 
bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc 
tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và 
đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được 
quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội 
ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ 
hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, 
tiếp cận trình độ quốc tế; nâng cao năng lực 
cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng 
dược phẩm, dịch vụ y tế. Đồng thời, giải 
quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy 
mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt 
trong mối quan hệ tác động qua lại với phát 
triển kinh tế - xã hội; duy trì vững chắc mức 
sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về 
mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ 
cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; 
phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng 
dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, 
bền vững. 

2. Đưa chi phí tiền lương vào giá dịch 
vụ y tế góp phần nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh và tăng tỷ lệ bảo hiểm y tế 
gần 86% 

Đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y 
tế góp phần nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh. 

Việc lần đầu tiên đưa chi phí tiền lương 
vào giá dịch vụ y tế cơ bản không làm ảnh 
hưởng đến các đối tượng chính sách xã hội, 
người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân 
tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội 
khó khăn… vì các đối tượng này đã được Nhà 
nước mua thẻ hoặc hỗ trợ phần lớn để mua 
bảo hiểm y tế, phần tăng thêm do bảo hiểm xã 
hội thanh toán, tạo điều kiện cho các bệnh 
viện nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phục 
vụ người có thẻ bảo hiểm y tế được tốt hơn, 
khuyến khích các bệnh viện tuyến dưới phát 
triển các kỹ thuật y tế, giảm tải tuyến trên. 
Mức giá có tiền lương chỉ áp dụng cho người 
có thẻ bảo hiểm y tế nên không ảnh hưởng 

đến người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Mặt 
khác khuyến khích người dân mua bảo hiểm y 
tế, ước tính năm 2017 tỷ lệ người dân tham 
gia bảo hiểm y tế đạt 86%. 

3. Đổi mới, sắp xếp hệ thống y tế theo 
hướng tinh gọn bộ máy trên cơ sở sáp nhập 
các trung tâm y tế không có giường bệnh 
thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
thành phố 

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả cho 
các trung tâm y tế không có giường bệnh tại 
địa phương, cuối năm 2015, Bộ Y tế phối hợp 
với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 
51/2015/TTLT-BNV-BYT, theo đó sẽ giảm 
trung bình mỗi tỉnh 5 đơn vị và tiến tới sẽ 
giảm 315 đơn vị tại 63 tỉnh, thành phố. Như 
vậy, sẽ giảm ít nhất 1.260 vị trí lãnh đạo (cấp 
trưởng, phó các đơn vị). Bên cạnh đó, sẽ giảm 
biên chế làm gián tiếp trong các tổ chức như: 
Hành chính, văn thư, tổ chức, lái xe, bảo vệ. 

4. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật 
được ứng dụng thành công trong lĩnh vực 
ghép tạng 

Ngày 21/2/2017, Bệnh viện Quân y 103 
(Học viện Quân y) đã phối hợp với các 
chuyên gia Nhật Bản thực hiện thành công ca 
ghép phổi đầu tiên trên người tại Việt Nam. 
Bệnh nhân được ghép là cháu bé 6 tuổi. 

Trường hợp ghép tim nhỏ tuổi nhất tại 
Việt Nam đó là bệnh nhân Nguyễn Thành Đạt 
10 tuổi với chẩn đoán cơ tim giãn nở do suy 
tim giai đoạn cuối, không còn giải pháp điều 
trị khác ngoài ghép. Ngày 15/3, ca ghép kéo 
dài khoảng 10 tiếng tại Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Đức đã thành công. 

Bệnh viện Chợ Rẫy lập 8 kỷ lục Việt do 
Hội Kỷ lục Việt Nam xác nhận, đó là các kỷ 
lục về “Bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật 
ghép thận từ người hiến thận chết não đầu tiên 
tại Việt Nam”; “Bệnh viện tổ chức và thực 
hiện quy trình ghép thận từ người hiến tim 
ngừng đập đầu tiên tại Việt Nam”; “Đơn vị 
thực hiện nhiều ca ghép thận nhất Việt Nam”; 
“Đơn vị tổ chức vận chuyển tạng hiến với 
hành trình chuyển tạng dài nhất từ Nam ra 
Bắc để cứu người”; “Người thực hiện ca ghép 
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thận từ người hiến thận chết não đầu tiên tại 
Việt Nam”; “Người thực hiện ca phẫu thuật 
lấy và ghép thận từ người hiến thận tim 
ngừng đập đầu tiên tại Việt Nam”; “Người tổ 
chức điều phối tạng hiến với hành trình 
chuyển tạng dài nhất từ Nam ra Bắc để cứu 
người”; “Người thực hiện ca ghép thận đổi 
chéo người cho đầu tiên tại Việt Nam”. 

5. Lập hồ sơ sức khỏe cá nhân tại 
trạm y tế xã và triển khai đề án tăng 
cường y tế cơ sở 

Lần đầu tiên việc lập hồ sơ sức khỏe cá 
nhân gắn với bảo hiểm y tế toàn dân và chăm 
sóc sức khỏe toàn dân được thực hiện. Với 
hơn 11.400 trạm y tế cấp xã, trong đó 78% số 
trạm có bác sỹ làm việc là điều rất thuận lợi 
cho việc triển khai việc quản lý hồ sơ sức 
khỏe cá nhân. Đây là tuyến y tế gần dân nhất, 
nhanh nhất thực hiện chăm sóc sức khỏe ban 
đầu, tuy nhiên hiện tuyến y tế này vẫn chưa 
phát huy tối đa hiệu quả do những khó khăn 
về cơ chế tài chính, khả năng cung ứng dịch 
vụ... Do đó, cùng với việc bao phủ y tế toàn 
dân để đảm bảo cơ chế tài chính, quyết tâm 
của Chính phủ thực hiện việc lập hồ sơ quản 
lý sức khỏe sẽ tạo ra một cơ chế mới, khắc 
phục được khó khăn này, trở thành một trong 
những bước thực hiện bao phủ toàn diện về 
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại cơ sở. 

6. Hệ thống thông tin tiêm chủng 
Quốc gia được đưa vào sử dụng 

Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng 
Quốc gia đã được khai trương vào ngày 
24/3/2017, hệ thống đã được áp dụng và triển 
khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 
1/6/2017, 63 tỉnh/thành phố với 12.877 đơn 
vị. Đến nay, hệ thống đã ghi nhận  8.713.381 
đối tượng. Hệ thống đảm bảo quản lý tất cả 
các đối tượng tiêm chủng, là trẻ em, phụ nữ 
theo mã ID, quản lý suốt đời từ khi trẻ sinh 
ra, quản lý vật tư vắc xin và các tiện ích khác 
cho người dùng như quét mã vạch đối tượng, 
nhắn tin cho người dân, cổng thông tin tra 
cứu lịch sử tiêm chủng. Hệ thống thực hiện 
quản lý quá trình, toàn diện các công tác tiêm 

chủng cho cán bộ trực tiếp và cán bộ quản lý 
4 tuyến từ Trung ương. 

7. Đấu thầu thuốc tập trung Quốc gia 
giúp giảm chi phí thuốc, tiết kiệm ngân 
sách 

Trung tâm mua sắm tập trung thuốc 
Quốc gia đã tiến hành mở gói thầu mua sắm 
tập trung đầu tiên, gồm 5 gói thầu là 5 hoạt 
chất thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp 
Quốc gia. Tổng giá trúng thầu là hơn 2.269 
tỷ đồng, so với tổng giá kế hoạch của 5 gói 
thầu này là 2.746 tỷ đồng, đã tiết kiệm được 
trên 477 tỷ đồng (17%) so với giá kế hoạch. 
Trong đó, các biệt dược tiết kiệm được 
khoảng hơn 114 tỷ đồng (giảm 6,9% so với 
giá kế hoạch gói thầu); các thuốc generic tiết 
kiệm được hơn 362 tỷ đồng (giảm 33% so 
với giá kế hoạch). 

8. Việt Nam tự chủ sản xuất vắc-xin 
sởi - rubella 

Việt Nam tự hào trở thành một trong 4 
nước châu Á có thể tự sản xuất vắc xin phối 
hợp sởi - rubella sau Trung Quốc, Nhật Bản 
và Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam sản 
xuất được vắc xin 2 trong 1 trên dây chuyền 
công nghệ hiện đại. Vắc xin này đã  được Bộ 
Y tế cấp phép lưu hành vào tháng 3/2017, dự 
án đã hoàn thành sớm hơn 1 năm so với kế 
hoạch thực hiện thông qua Dự án Tăng 
cường năng lực sản xuất vắc xin sởi rubella 
do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thông qua Cơ 
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA sẽ kết 
thúc vào tháng 3/2018. 

9. Sự cố hy hữu xảy ra khi chạy thận 
nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa 
Bình 

Sáng 29/5/2017, 18 người đang chạy 
thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Hòa 
Bình xuất hiện các dấu hiệu sốc phản vệ sau 
1 giờ chạy thận nhân tạo. 8 người sau đó lần 
lượt tử vong, 10 người may mắn sống sót 
được chuyển khẩn cấp sang Bệnh viện Đa 
khoa thành phố Hòa Bình chạy thận tiếp, sau 
đó đưa về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) 
trong đêm. 
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Qua quá trình điều tra, Viện Khoa học 
Hình sự (Bộ Công an) đã thành lập tổ công tác 
đặc biệt giám định các máy móc dùng liên 
quan. Theo kết luận giám định, mẫu nước thu 
tại đầu cấp vào máy lọc thận số 10, số 13 có 
độ PH rất thấp, độ dẫn điện rất cao, hàm 
lượng Florua cao gấp 245 và 260 lần mức cho 
phép. Các mẫu nước này đều không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng nước sử dụng cho chạy thận 
nhân tạo theo tiêu chuẩn AAMI. Ngoài 2 máy 
lọc thận trên, mẫu nước giám định tại các máy 
chạy thận nhân tạo khác cũng có hàm lượng 
Florua vượt ngưỡng an toàn hàng trăm lần... 

10. Nhiều vụ hành hung, tấn công 
thầy thuốc khi làm nhiệm vụ 

Cộng đồng và các cơ quan báo chí lên 
án những hành vi côn đồ, vi phạm pháp luật 
của những kẻ đã tấn công bạo lực đối với thầy 
thuốc. 

Như một số vụ việc tại Bệnh viện Thạch 
Thất, Bệnh viện 115 (Nghệ An), Trạm Y tế xã 

Hương Long (Hà Tĩnh), Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, tại Bệnh viện 
115 Thái Bình v.v… 

Ngành Y tế cũng lên tiếng kêu gọi chính 
quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa 
phương xem xét và có những hình thức xử 
phạt thích đáng đối với những kẻ đã gây 
thương tích cho các thầy thuốc, đồng thời, kêu 
gọi chính quyền địa phương các cấp chủ động 
phối hợp với ngành y tế áp dụng những biện 
pháp an ninh cần thiết để bảo đảm an toàn cho 
các nhân viên y tế, phối hợp với công an sở tại 
triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài 
sản cho nhân viên y tế và kêu gọi các cơ quan 
báo chí và cộng đồng lên án mạnh mẽ những 
hành vi bạo lực nhằm vào nhân viên y tế. 

 

Vương Thúy 
(qdnd.vn - Ngày 31/12/2017)
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1. 50 năm thành lập, ASEAN tạo dựng vị trí trung tâm của khu vực  
Năm 2017 ghi dấu mốc lịch sử 50 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN). Từ một hiệp hội sơ khai với năm quốc gia sáng lập, ASEAN, hiện bao 
gồm 10 thành viên, đã vượt qua nhiều khó khăn và khác biệt để trở thành nhân tố đóng góp quan 
trọng cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và thế giới. Đặc biệt, với việc hình thành Cộng 
đồng ASEAN vào tháng 12/2015, ASEAN trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới và cộng 
đồng kinh tế phát triển năng động nhất châu Á - Thái Bình Dương. Hiệp hội đã tạo được vị thế 
quan trọng mà hiếm liên kết tiểu khu vực nào có được, với các cơ chế gắn kết không chỉ trong nội 
bộ mà còn với hàng loạt đối tác lớn trên thế giới.    

2. Đại hội XIX đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Trung Quốc 
Diễn ra từ 18 - 24/10/2017, Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc vạch ra tư tưởng, 

phương châm, sách lược cơ bản của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, 
cùng tầm nhìn chiến lược đến năm 2050 với mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành cường quốc xã 
hội chủ nghĩa hiện đại và tầm ảnh hưởng dẫn đầu thế giới. Đại hội đã thông qua nghị quyết sửa 

  

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN THẾ GIỚI  
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đổi Điều lệ Đảng, bổ sung tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong 
thời đại mới làm nền tảng chỉ đạo con đường phát triển.  

3. Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên bị đẩy lên nấc thang mới 
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng với hàng loạt vụ phóng thử tên lửa đạn 

đạo có khả năng vươn tới các vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, đặc biệt là vụ thử hạt 
nhân lần thứ sáu của Bình Nhưỡng vào ngày 3/9/2017. Trong năm 2017, Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc đã thông qua bốn nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên; Tổng thống Mỹ Donald 
Trump liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn, đưa Triều Tiên trở lại cái gọi là danh sách “các 
nước bảo trợ khủng bố”. Tuy nhiên, việc giải quyết hồ sơ tên lửa - hạt nhân Triều Tiên vẫn bế tắc. 
Điều này cho thấy các biện pháp trừng phạt hay cô lập của quốc tế đã không phát huy tác dụng, 
ngược lại khiến Triều Tiên đáp trả mạnh mẽ hơn.   

4. Mỹ rút khỏi nhiều cam kết toàn cầu, định hình chính sách Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương 

Trong năm cầm quyền đầu tiên, thực hiện khẩu hiệu tranh cử “Nước Mỹ trước tiên”, Tổng 
thống Mỹ Donald Trump đã có những quyết định mang tính đảo ngược đối với hàng loạt chính 
sách kinh tế, ngoại giao quan trọng, điển hình là việc rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP), Hiệp định Paris về ứng phó biến đổi khí hậu, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hóa Liên hợp quốc (UNESCO); cắt giảm 1/3 chi tiêu ngoại giao và các khoản viện trợ quốc tế; 
siết chặt kiểm soát nhập cư... Chiến lược an ninh quốc gia mới, được Tổng thống Trump công bố 
ngày 18/12, cũng thể hiện rõ chính sách đơn phương và đề cao lợi ích quốc gia của Mỹ. Tuy 
nhiên, khái niệm địa chính trị “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” được chính quyền đương 
nhiệm Mỹ sử dụng đã phản ánh một tầm nhìn chiến lược mới theo hướng liên kết rộng hơn.  

5. Châu Âu đối mặt với bất ổn về an ninh và chính trị 
Năm 2017, châu Âu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn cả về chính trị và an ninh. Các vụ 

khủng bố, với mức độ nguy hiểm và hình thức khó lường, liên tiếp xảy ra tại Anh, Pháp, Bỉ…; xu 
hướng ly khai bùng lên tại một số quốc gia mà điển hình là cuộc trưng cầu dân ý trái phép của 
vùng Catalonia, Tây Ban Nha; những trắc trở trong đàm phán thành lập chính phủ mới tại Đức 
hay tiến trình đàm phán Brexit đã bộc lộ những mâu thuẫn sâu sắc tồn tại trong lòng châu Âu.  

6. Công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel: Bước đi nguy hiểm của Mỹ 
Quyết định ngày 6/12/2017 của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ 

đô của Israel và dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem đã khiến dư luận thế giới lo ngại. 
Đây được coi là bước đi nguy hiểm không chỉ đe dọa hủy hoại tiến trình hòa đàm Trung Đông, 
mà còn làm bùng phát làn sóng bạo lực mới giữa người Palestine và Israel, giữa cộng đồng Do 
Thái và Arab, đẩy Trung Đông vào giai đoạn hỗn loạn mới, đe dọa an ninh và ổn định của khu 
vực và thế giới.  

7. Kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2010 
Với các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Trung Quốc, Eurozone và Nhật Bản đều phát đi 

nhiều tín hiệu khả quan, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 
lên 3,6% trong năm 2017 và 3,7% năm 2018, cao hơn nhiều so với mức 3,2% của năm 2016. Các 
thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt khởi sắc, điển hình là thị trường chứng khoán Mỹ liên 
tục phá vỡ các kỷ lục, trong đó chỉ số Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử vượt đỉnh 24.000 
điểm. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng lập kỷ lục tăng 16 ngày liên tiếp lên mức cao nhất 
trong 21 năm là 21.805,17 điểm hôm 24/10/2017.  

8. IS thất bại toàn diện tại Syria và Iraq 
Cuộc chiến chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria và Iraq, với 

sự can dự mạnh mẽ của Nga và liên quân quốc tế, đã giành được những thắng lợi quan trọng. Sau 
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hàng loạt chiến dịch trong năm 2017, quân đội Nga tuyên bố đã đẩy lùi hoàn toàn IS khỏi các 
vùng lãnh thổ của Syria. Tại Iraq, IS đã bị đánh bật ra khỏi mọi cứ địa quan trọng mà tổ chức này 
chiếm giữ suốt hơn 3 năm qua. Tuy nhiên, hiểm họa IS chưa kết thúc khi tư tưởng cực đoan bạo 
lực tiếp tục được truyền bá và IS đang tìm cách đặt các căn cứ mới, sử dụng các biện pháp tấn 
công khủng bố mới.  

9. Thể thao Nga bị cấm tham dự Olympic mùa đông 2018 
Thể thao thế giới rúng động với quyết định chưa từng có của Ủy ban Olympic Quốc tế 

(IOC) cấm nước Nga tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 do bê bối về cái gọi là “chương trình 
doping quy mô lớn do Chính phủ Nga bảo trợ”, mà Moskva đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ. Tuy 
nhiên, các vận động viên người Nga vẫn có thể tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 với tư cách 
vận động viên trung lập nếu chứng minh được họ trong sạch. Theo IOC, quyết định này đứng 
ngoài mọi ảnh hưởng chính trị, nhưng giới chức Nga chỉ trích mạnh mẽ lệnh cấm này nằm trong 
chiến dịch chống Nga của phương Tây.  

10. Trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ 
Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ trong năm 2017. 

Hàng loạt dự án được mở rộng với nhiều nguồn lực từ cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp và cả 
chính phủ các nước, cùng nhiều sản phẩm thuộc  nhiều lĩnh vực, từ giao thông vận tải  đến các 
loại máy móc tối ưu hóa trong y học, các ứng dụng AI trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ, tình báo, 
an ninh, giám sát, nghiên cứu vũ trụ... Robot thế hệ mới có hình dáng, giọng nói, tư duy, biểu cảm 
như con người. Đặc biệt, Saudi Arabia chính thức cấp quyền công dân cho “cô” người máy 
Sophia. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo cũng đang đặt ra những thách thức lớn cho nhân loại, đặc biệt 
là nguy cơ về mất an ninh và ổn định toàn cầu. 

                                                                                                

                                                                                (Báo Tuần tin tức số 1 - Ngày 02/01/2018) 
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Năm 2017 đã khép lại 
với xu thế chung là hòa 
bình, hợp tác và phát triển. 
Tuy nhiên, vẫn có nhiều sự 
kiện quan trọng đã, đang và 
có thể diễn ra, tác động sâu 
sắc với những mức độ khác 
nhau đến các quốc gia, khu 
vực và thế giới. Tạp chí 
Quốc phòng toàn dân 
nghiên cứu, đánh giá và 
bình chọn “10 sự kiện quốc 
phòng, quân sự nổi bật thế 
giới năm 2017”; trân trọng 
giới thiệu cùng bạn đọc. 

1. Căng thẳng gia tăng 
trên Bán đảo Triều Tiên 

Năm 2017, Triều Tiên 
đã thực hiện 06 lần thử hạt 

nhân và phóng nhiều tên lửa. 
Gần đây nhất, ngày 29/11, 
Triều Tiên phóng tên lửa 
Hwasong-15 có thể mang 
nhiều đầu đạn dẫn hướng độc 
lập (MIRV), tầm bắn trên 
13.000km, có khả năng bay 
tới lục địa nước Mỹ. Với kết 
quả đó, ngày 12/12, Phó Chủ 
tịch Đảng Lao động Triều 
Tiên De Giông-su tuyên bố, 
Triều Tiên đã gia nhập hàng 
ngũ các cường quốc hạt nhân 
và tên lửa toàn cầu, làm gia 
tăng mối nguy hiểm đến an 
ninh khu vực và thế giới. Lợi 
dụng tình hình đó, Mỹ đẩy 
nhanh tiến trình hoàn thành 
Hệ thống phòng thủ tên lửa 

tầm cao giai đoạn cuối 
(THAAD) ở Hàn Quốc. Động 
thái này làm cho tình hình 
bán đảo Triều Tiên đã phức 
tạp lại càng phức tạp hơn, 
làm mất cân bằng chiến lược 
trong khu vực; đồng thời, gây 
quan ngại cho Trung Quốc và 
Nga. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật 
Bản còn liên tục tổ chức các 
cuộc tập trận chung quy mô 
lớn, thậm chí ngay trong lúc 
tình hình đang căng thẳng. 
Triều Tiên đã phản đối mạnh 
mẽ và coi đó là hành động 
khiêu khích. Trong khi đó, để 
ngăn chặn Triều Tiên phát 
triển tên lửa và sở hữu vũ khí 
hạt nhân, Liên hợp quốc áp 
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đặt các biện pháp trừng phạt 
khắc nghiệt với Bình Nhưỡng 
để phản ứng lại những vi 
phạm của Triều Tiên đối với 
nghị quyết của tổ chức quốc 
tế này. 

2. Tổ chức Nhà nước 
Hồi giáo (IS) tự xưng bị 
đánh bại tại Xy-ri và I-rắc 

Tổ chức Nhà nước Hồi 
giáo (IS) tự xưng kiểm soát 
phần lớn lãnh thổ Xy-ri và 
một phần lãnh thổ I-rắc tiếp 
giáp với nước láng giềng Xy-
ri; đồng thời, tuyên bố thành 
lập “đế chế” xuyên biên giới. 
Từ đó, tổ chức này liên tục 
tiến hành những vụ tấn công 
tàn bạo vào dân thường. 
Được sự hỗ trợ của lực lượng 
không quân Nga, Quân đội 
Xy-ri đã lần lượt đánh bại các 
nhóm phiến quân trên toàn 
lãnh thổ. Ngày 08/11, Quân 
đội Xy-ri tiến vào giải phóng 
hoàn toàn A-bu Ke-man - 
thành trì lớn nhất của quân 
khủng bố. Ngày 11/12, Tổng 
thống Nga V. Pu-tin tuyên bố 
Các lực lượng vũ trang Nga 
đã hoàn thành nhiệm vụ và 
rút một phần lực lượng về 
nước. 

Đối với I-rắc, được sự 
hậu thuẫn của liên minh do 
Mỹ lãnh đạo, Quân đội I-rắc 
đã dần giành lại quyền kiểm 
soát những vùng lãnh thổ bị 
IS chiếm đóng ba năm qua 
(từ năm 2014). Ngày 26/10, 
Quân đội I-rắc đã giành thắng 
lợi ở khu vực thung lũng Ơ-
phơ-rết, nơi các tay súng IS 
cuối cùng đang cố thủ. Ngày 
09/12, I-rắc tuyên bố, giải 
phóng hoàn toàn đất nước 

khỏi các phần tử khủng bố 
của Tổ chức Nhà nước Hồi 
giáo (IS) tự xưng. 

3. Gia tăng các cuộc 
tập trận trên thế giới 

Từ ngày 04 đến 08/12, 
Mỹ - Hàn tổ chức tập trận 
quy mô lớn nhất từ trước tới 
nay, giữa lúc bán đảo Triều 
Tiên đang căng thẳng. Cuộc 
tập trận huy động 230 máy 
bay, trong đó có nhiều máy 
bay hiện đại, như: U2, F-22, 
F-35,... và 12.000 binh lính. 
Để nâng cao khả năng phòng 
thủ đất nước từ phía Tây, Nga 
và Bê-la-rút tổ chức cuộc tập 
trận mang tên Za-pát 2017 
nhằm chống xâm lược từ phía 
Tây. Lực lượng tham gia, 
gồm: 138 xe tăng, 231 xe 
thiết giáp, 241 hệ thống pháo 
và tên lửa đạn đạo chiến 
thuật, cùng 40 máy bay chiến 
đấu làm nhiệm vụ tuần tra 
cảnh giới trên không. Nga dự 
kiến triển khai 12.700 binh 
sỹ, trong đó 10.200 quân 
tham gia tác chiến tại Bê-la-
rút. Cuộc tập trận khiến 
NATO, nhất là các quốc gia 
vùng Ban-tích có những phản 
ứng khác nhau. Các nước 
trong khối NATO, đặc biệt là 
Mỹ cũng đã tiến hành một 
loạt cuộc tập trận quy mô 
nhỏ, gồm: Sa-bơ Knai 2017, 
Sa-bơ Strai-ke 2017 và một 
cuộc tập trận trên bộ và trên 
không ở Lát-vi-a với hơn 
2.000 binh sỹ từ 08 quốc gia 
NATO,... nội dung chủ yếu là 
bảo vệ các quốc gia Ban-tích. 
Ngày 28/11, Tập đoàn quân 
78 của chiến khu Bắc Bộ, tại 
thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh 

Hắc Long Giang) Trung 
Quốc đã tập trận ở phía Bắc 
Nội Mông, giáp biên giới 
Triều Tiên. 

4. Thỏa thuận tăng 
cường hợp tác quốc phòng 
ở châu Âu 

Ngày 13/11, 23 nước 
thành viên Liên minh châu 
Âu (EU) đã ký thỏa thuận 
quốc phòng Cấu trúc hợp tác 
thường trực (PESCO). Thỏa 
thuận này đặt mục tiêu thúc 
đẩy hợp tác quốc phòng nội 
khối và phát triển hệ thống vũ 
khí. Đây là “một bước ngoặt 
lịch sử” trong hợp tác quốc 
phòng châu Âu. Ngày 14/12, 
Liên minh châu Âu đã chính 
thức khởi động thỏa thuận: 
Đóng góp ngân sách, phát 
triển và triển khai các lực 
lượng vũ trang, nhằm chấm 
dứt sự lãng phí hàng tỷ Ơ-rô 
do chính sách quốc phòng 
riêng của các nước, giảm sự 
phụ thuộc của châu Âu vào 
Mỹ; tập trung phát triển các 
thiết bị quân sự mới, như: Xe 
tăng, máy bay không người 
lái và các thiết bị quốc phòng 
cần thiết. Các nước tham gia 
cam kết: “thường xuyên tăng 
ngân sách quốc phòng”, dành 
20% để mua sắm trang thiết 
bị. 

5. Tiến công mạng 
quy mô lớn đe dọa an ninh 
toàn cầu 

Ngày 13/5/2017, xảy ra 
vụ tiến công mạng trên quy 
mô toàn cầu. Hàng loạt ngân 
hàng, cơ quan, đơn vị của 
hàng chục quốc gia đã bị ảnh 
hưởng bởi các vụ tiến công 
mạng, trong đó có Anh, Nga, 
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Áo, Bỉ, Pháp, Đức, I-ta-li-a, 
Tây Ban Nha, Mỹ và Mê-hi-
cô. Các vụ tiến công xuất 
hiện dưới dạng “tống tiền”. 
Người sử dụng mạng không 
thể truy cập dữ liệu, trừ khi 
họ trả cho tin tặc một khoản 
tiền ảo (Bitcoin) vào tài 
khoản của chúng. Qua phân 
tích, các công ty an ninh 
mạng cho biết, vi-rút gây ra 
vụ tiến công mạng nói trên là 
loại mã độc “tống tiền” Oan-
na Cri có khả năng tự phát tán 
trên quy mô lớn, bằng cách 
lợi dụng một lỗi phần mềm 
trong hệ điều hành  windows 
của Microsoft. Ngăn chặn các 
vụ tiến công mạng và hệ lụy 
của nó tới các lĩnh vực, nhất 
là an ninh, rõ ràng đang là 
thách thức lớn đối với toàn 
cầu. 

6. Xu thế ly khai ở 
nhiều nước trên thế giới 

Các phong trào ly khai 
đang diễn ra ở nhiều nơi trên 
thế giới, như: Trung Đông, 
châu Âu, với nhiều cấp độ, 
động cơ đa dạng, từ sự khác 
biệt ngôn ngữ, văn hóa, kinh 
tế và lịch sử v.v... Một số 
phong trào ly khai đòi thêm 
quyền tự trị, số khác đòi độc 
lập. Ngày 04/7, chính quyền 
tự trị người Cuốc tại I-rắc ấn 
định ngày 25/9 tổ chức trưng 
cầu ý dân đòi quyền độc lập. 
Trong khi đó, người Cuốc tại 
miền Bắc Xy-ri cũng xây 
dựng cơ chế tự trị và dự kiến 
tổ chức các cuộc bầu cử tại 
các hội đồng ở địa phương và 
khu vực vào tháng 9, 11 và 
tháng 01/2018. Tiếp đó, ngày 
01/10, xứ Ca-ta-lô-ni - khu 

vực giàu có ở Đông Bắc Tây 
Ban Nha, gồm cả Bác-xê-lô-
na, bỏ phiếu trưng cầu dân ý 
đòi độc lập. Ngày 22/10, 
vùng Lom-ba-dy và Ve-níc 
của I-ta-li-a cũng tổ chức 
trưng cầu dân ý nhằm giành 
nhiều quyền tự trị hơn v.v… 
Nếu các nước không có quy 
chế rõ ràng và ngăn chặn sự 
can thiệp từ bên ngoài thì 
phong trào này sẽ tạo hiệu 
ứng đô-mi-nô, làm mất ổn 
định an ninh, chính trị trên 
phạm vi toàn cầu. 

7. Khủng bố vẫn diễn 
biến phức tạp 

Sau khi các lực lượng 
khủng bố bị đánh bại ở Xy-ri 
và I-rắc, chúng chuyển 
phương thức tiến công dạng 
“con sói đơn độc”, sử dụng 
súng, dao, “xe điên”,... tiến 
công vào những chỗ đông 
người, ở nhiều nơi. Ngày 
01/01/2017, đã xảy ra vụ 
thảm sát 39 khách du lịch 
trong hộp đêm Rây-na, thành 
phố I-xtan-bun (Thổ Nhĩ Kỳ). 
Ngày 03/4/2017, nhóm nghi 
phạm liên quan tới An-kê-đa 
đã đặt bom tàu điện ngầm tại 
thành phố Xanh Pê-téc-bua 
(Nga) khiến 05 người thiệt 
mạng. Nhiều hành động 
khủng bố bằng “xe điên” đâm 
vào đám đông diễn ra ở khắp 
châu Âu. Ngày 24/11, các 
phần tử tình nghi phiến quân 
đã dùng bom và súng tấn 
công một đền thờ Hồi giáo ở 
tỉnh Bắc Xi-nai làm 305 
người thiệt mạng trong đó, có 
27 trẻ em và hơn 120 người 
bị thương. Đây là vụ tấn công 
khủng bố đẫm máu nhất 

nhằm vào dân thường tại Ai 
Cập từ trước đến nay. Hiện 
nay, lực lượng khủng bố IS 
thay đổi chiến lược hoạt 
động, trà trộn vào dân 
thường, thực hiện các vụ 
đánh nhỏ, lẻ, gây mất ổn định 
chính trị. Đây là kỷ nguyên 
“IS 2.0”, tạo sức mạnh ảo - 
không lộ nguyên hình quân 
sự. Khủng bố đã bùng phát 
mạnh ở Đông Nam Á, nhất là 
ở Phi-líp-pin và Ma-lai-xi-a, 
làm hàng nghìn người chết. 
Hoạt động khủng bố gia tăng 
dưới mọi hình thức đang là 
vấn đề hết sức nguy hiểm đối 
với thế giới. 

8. Khủng hoảng ngoại 
giao Vùng Vịnh 

Ngày 05/6, Ả-rập Xê-
út, Ai Cập, Các Tiểu vương 
quốc A-rập thống nhất (UAE) 
và Ba-ha-in (sau đó là Y-ê-
men và Ly-bi) thông báo cắt 
đứt quan hệ ngoại giao với 
Ca-ta và tất cả các mối liên 
lạc trên đất liền, trên biển và 
sân bay với Đô-ha. Công dân 
của các nước nói trên buộc 
phải cắt đứt quan hệ kinh 
doanh và rời Ca-ta, trong khi 
công dân Ca-ta có 48 tiếng 
đồng hồ để rời khỏi những 
nước này. Đây là cuộc khủng 
hoảng ngoại giao nghiêm 
trọng nhất trong thế giới A-
rập và chia rẽ Hội đồng Hợp 
tác Vùng Vịnh (GCC). 

9. Động thái mới của 
Mỹ ảnh hưởng đến quân 
sự, quốc phòng thế giới 

Từ khi trúng cử Tổng 
thống thứ 45 của nước Mỹ 
đến nay, ông Đô-nan Trăm đã 
có những quyết định gây 
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quan ngại đối với dư luận 
quốc tế. Nổi bật là, vào rạng 
sáng ngày 07/4, Mỹ bất ngờ 
phóng 59 tên lửa hành trình 
Tô-ma-hốc vào căn cứ không 
quân Xai-rát, nơi cả binh sỹ 
Xy-ri và Nga đóng quân, với 
lý do trừng phạt chính quyền 
B. An Át-xát sử dụng vũ khí 
hóa học; ngày 21/8, Tổng 
thống Mỹ tuyên bố chiến 
lược mới của Quân đội Mỹ 
tại Áp-ga-ni-xtan và khu vực 
Nam Á; trong Hội nghị 
thượng đỉnh NATO tháng 5, 
Hoa Kỳ cam kết bảo vệ các 
đồng minh NATO, kết nạp 
Mông-tê-nê-grô; ngày 02/8, 

Tổng thống Mỹ ký Luật trừng 
phạt Nga, I-ran, Triều Tiên; 
ngày 06/12, Tổng thống Mỹ 
chính thức công nhận Giê-ru-
sa-lem là thủ đô của I-xra-en 
đã gây sự quan ngại của cộng 
đồng quốc tế. Đặc biệt, ngày 
18/12, những ngày cuối cùng 
của năm 2017, Tổng thống 
Mỹ công bố chiến lược an 
ninh quốc gia mới; trong đó, 
xác định Nga, Trung Quốc là 
đối thủ chính trị có ý đồ thách 
thức sức mạnh, an ninh và 
thịnh vượng của Mỹ. 

10. ASEAN và Trung 
Quốc nhất trí thông qua 
thỏa thuận khung Bộ Quy 

tắc ứng xử ở biển Đông 
(COC) 

“Ngoại trưởng các nước 
ASEAN nhất trí về dự thảo 
khung Bộ Quy tắc ứng xử của 
các bên ở biển Đông (COC)”. 
Văn bản này đã được phê 
chuẩn tại Hội nghị ngoại 
trưởng ASEAN - Trung Quốc 
diễn ra trong ngày 06/8 tại 
Ma-ni-la, Phi-líp-pin. Đây là 
một bước tiến tích cực để 
ngăn chặn xung đột, giữ gìn 
an ninh, ổn định trên biển 
Đông. 

 

(Tạp chí Quốc phòng  

toàn dân số 1/2018)
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Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, mặc dù 
còn gặp không ít khó khăn từ thiên tai, mưa lũ... Song, được sự quan tâm lãnh đạo và tạo điều 
kiện giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 
ương và các địa phương trong cả nước; cùng với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều 
hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự cố 
gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các 
lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của 
tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện và cao nhất trong ba năm (từ 2015 - 2017). 

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước, tổng sản phẩm 
trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 28.831 tỷ đồng, tăng 9,59% so với cùng kỳ 
(đứng thứ 3/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, sau Bắc Giang và Lai Châu). Trong đó: Lĩnh 
vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,11%; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng 18,02%; lĩnh 
vực dịch vụ tăng 6,47%. Điểm nổi bật trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2017 là: Có 25/26 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra (chỉ còn 01 chỉ tiêu tỷ lệ dân số đô thị 
sử dụng nước sạch là chưa đạt); tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất trong 3 năm gần đây; lĩnh 
vực nông, lâm nghiệp, thủy sản có bước chuyển biến quan trọng, đặc biệt là việc thực hiện chủ 
trương chuyển đổi từ cây ngắn ngày trên đất dốc sang trồng cây ăn quả, đến nay toàn tỉnh đã có 
trên 41.000ha cây ăn quả; chủ trọng phát triển thương hiệu nông sản, đến nay có 9 thương hiệu 
(năm 2017 có thêm nhãn Sông Mã, cà phê Sơn La, cam Phù Yên); duy trì 47 chuỗi nông sản an 
toàn; xuất khẩu nông sản đạt kết quả cao nhất 3 năm qua: Xuất khẩu chè tăng 12%, tinh bột sắn 
tăng 12,5%; các sản phẩm xoài, nhãn, chanh leo, rau xà lách cuộn đã xuất khẩu sang thị trường 
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các nước châu Âu, Úc, Mỹ, Hàn Quốc. Công nghiệp tăng mạnh, do phát huy hiệu quả các dự án 
thủy điện trên địa bàn. Dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu hút gần 2 triệu lượt khách du 
lịch. Năm đầu tiên tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt và vượt kế hoạch, ước đạt 14.533 tỷ đồng, 
vượt 7,65% kế hoạch và cao hơn nhiều so với các năm 2015, 2016 (năm 2015 đạt 12.500 tỷ đồng, 
năm 2016 đạt 13.155 tỷ đồng). 7 tháng đầu năm thu ngân sách gặp khó khăn, nhưng với sự chỉ 
đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, số thu ngân sách từ tháng 8 
đến tháng 11 năm 2017 đã có chuyển biến tích cực (đạt trên 500 tỷ đồng/tháng), cả năm đạt 4.459 
tỷ đồng. Thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La ngày 17/7/2017 đã tác động mạnh 
mẽ đến tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm (6 tháng cuối năm tăng trưởng kinh tế ước đạt 
13,5%). Năm 2017, số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới cao nhất trong 3 năm (từ năm 
2015 - 2017; cụ thể: Thành lập mới 310 doanh nghiệp, tăng 31% so với năm 2016, đưa tổng số 
doanh nghiệp toàn tỉnh đạt 2.197 doanh nghiệp; thành lập mới 03 liên hiệp hợp tác xã, 169 hợp 
tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 430 hợp tác xã. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do 
thiên tai mưa lũ, phát sinh thêm hộ nghèo, song với các giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều 
hành, cuộc sống người dân vùng mưa lũ bước đầu ổn định, giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%, đạt kế hoạch 
đề ra. Năm 2017, có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 01 xã so với kế hoạch) đưa tổng số 
xã đạt chuẩn nông thôn mới là 16 xã; các xã còn lại đạt bình quân 9,3 tiêu chí/xã, tăng 1,5% tiêu 
chí/xã so với năm 2016; triển khai xây dựng 450km đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 
115/2015/NQ-HĐND. Thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu lĩnh vực đầu tư công; sử dụng 
hiệu quả các nguồn vốn tập trung cho các chương trình dự án trọng điểm của tỉnh. Rà soát, điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch các khu đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển; huy động các nguồn lực để đẩy 
mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Tập trung ổn định đời sống, sản xuất các hộ 
dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 
nhiều chuyển biến tiến bộ, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống một số dịch 
bệnh nguy hiểm. Công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí có 
nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được 
đảm bảo. Tiếp tục mở rộng trao đổi thông tin với các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế để vận 
động, thu hút đầu tư; tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực với 
các tỉnh Bắc Lào, xây dựng tuyến biên giới đoàn kết, hữu nghị và phát triển toàn diện. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 còn một số 
tồn tại, hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế trên một số mặt còn chưa bền vững; một số khoản thu, 
sắc thuế chưa đạt dự toán; tiến độ giải ngân một số chương trình, dự án còn chậm và vướng mắc; 
đời sống của nhân dân đã được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn; vấn đề quản lý đất đai, bảo vệ 
môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước còn nhiều bất cập; sự phối kết hợp của các cấp, các 
ngành trong thực hiện một số nhiệm vụ chưa đồng bộ, chặt chẽ... 

Năm 2018, năm thứ 3 thực hiện kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) được dự báo có sự ổn định 
và phục hồi với mức tăng trưởng khá, tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Với sự 
quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tỉnh ta đã đề ra mục tiêu phấn đấu: 
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, ổn 
định đời sống nhân dân; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - 
xã hội vùng di dân tái định cư các dự án thủy điện. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm 
sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi 
khí hậu; phòng, chống và khắc phục thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII; thực hành tiết 
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kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng 
khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền Quốc gia, ổn định chính trị - xã hội, an ninh 
Quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, tăng 
cường và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với các tỉnh Bắc Lào. Trong đó có một 
số chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu năm 2018: Tốc độ tăng 
tổng sản phẩm trong tỉnh (theo giá so sánh 2010) tăng 8,5 - 9% so với năm 2017; cơ cấu kinh tế: 
Dịch vụ chiếm 40,5%; nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 
34%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 4%; GRDP bình quân đạt 36,8 triệu đồng/người; kim 
ngạch xuất khẩu đạt 9,4 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn 4.450 tỷ đồng; tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội ước đạt khoảng 14.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 25,44%; tỷ lệ lao động qua đào 
tạo đạt 45,6%; số giường bệnh/10.000 dân đạt 25,2 giường; hết năm 2018, có 22 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới, bình quân đạt 10 tiêu chí/xã; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 66%. 

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện 
đồng bộ, toàn diện các giải pháp trên các lĩnh vực; trong đó tập trung cao vào các nhiệm vụ giải 
pháp chủ yếu, đó là: 

Một là: Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 
chủ trương của tỉnh về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đồng bộ, toàn 
diện, thực chất hơn. Thúc đẩy xã hội hóa, phát triển thị trường dịch vụ công, tạo môi trường bình 
đẳng giữa đơn vị công lập và ngoài công lập; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 Khóa XII. Phát triển mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
khu vực kinh tế tư nhân. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định; khuyến khích, hỗ trợ 
doanh nghiệp khởi nghiệp. Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 
khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nhân rộng các mô hình sản xuất 
hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và 
quốc tế. 

Hai là: Thực hiện tốt các giải pháp về quản lý tài chính - ngân sách; siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương tài chính, ngân sách. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn của các 
dự án đầu tư; tiếp tục tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ổn định 
đời sống nhân dân vùng tái định cư Thủy điện Sơn La, Hòa Bình; vùng bị thiên tai. Tiếp tục tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Phối hợp với Bộ 
Xây dựng hoàn thiện quy hoạch chung Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu. Tiếp tục tập trung thực 
hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 
các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. 

Ba là: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-
INDEX), góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu 
tư. Tập trung thực hiện các giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường hiệu lực 
và hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cải thiện chất lượng môi trường và xử lý ô 
nhiễm. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi 
trường đối với các dự án đầu tư. Xử lý nghiêm tình trạng khai thác tài nguyên trái phép. 

Bốn là: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, công tác thông tin 
tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức 
“Tuần văn hóa - du lịch Sơn La tại các tỉnh Bắc Lào” năm 2018 tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, giáo dục, 
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y tế; sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; 
nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các 
chương trình, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác giáo dục, văn hóa, xây dựng 
đội ngũ trí thức, công tác khuyến học, công tác hội và phong trào nông dân. Tiếp tục quan tâm 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn lưu học sinh Lào. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn 
hóa, truyền thống dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn 
hóa, đô thị văn minh. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử trong cán 
bộ, công chức, viên chức. 

Năm là: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống của 
nhân dân. Ban hành và triển khai thực hiện đề án điều chỉnh và bổ sung kinh phí hỗ trợ người có 
công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác 
phòng chống lũ bão, khắc phục hậu quả thiên tai ổn định đời sống, tổ chức sản xuất cho nhân dân 
tại các huyện bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh. 

Sáu là: Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững, bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế: Củng 
cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn 
kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch 
và bọn phản động, cơ hội chính trị. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội 
phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ. Sẵn sàng ứng phó kịp thời, 
xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân 
tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; tăng cường tấn công truy quét các tụ điểm tệ nạn xã hội. Tổ 
chức thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch năm 2018. Tăng cường công tác đối 
ngoại và hợp tác quốc tế, duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với 09 tỉnh 
Bắc Lào. 

Bước vào năm mới, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2016 - 2020, sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và 
miền núi phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. 

 

                                                                                                   Cầm Ngọc Minh 
                                                                                   Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
                                                                                      (baosonla.org.vn - Ngày 02/01/2018 ) 
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VỮNG TIN BƯỚC V!O NĂM MỚI 
 

Trong không khí vui 
tươi chào đón năm mới, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
các dân tộc tỉnh ta phấn khởi 
trước những thành tựu đạt 
được trong năm 2017 và tự 

tin bước vào năm mới 2018 
với quyết tâm mới. 

Nhìn lại năm 2017, tình 
hình kinh tế - xã hội của tỉnh 
gặp nhiều khó khăn, thách 
thức, song được sự quan tâm 

giúp đỡ của Trung ương 
Đảng, Chính phủ và các bộ, 
ngành Trung ương và dưới sự 
lãnh đạo toàn diện, sâu sát 
của Tỉnh ủy, sự giám sát của 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
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Mặt trận Tổ quốc, sự chỉ đạo 
điều hành của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, cùng sự cố gắng, nỗ 
lực của các thành phần kinh 
tế, cộng đồng doanh nghiệp 
và nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh 
tiếp tục đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng, tạo thế và lực 
cho sự phát triển trong năm 
2018 và các năm tiếp theo. 

Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của tỉnh đạt mức cao 
nhất trong vòng 5 năm trở lại 
đây với tốc độ tăng trưởng 
tổng sản phẩm trên địa bàn 
đạt 9,59%; GRDP bình quân 
đầu người đạt 32,8 triệu 
đồng/người/năm, tăng 2,6 
triệu đồng so với năm 2016. 
Thu ngân sách Nhà nước trên 
địa bàn tỉnh đạt 4.459 tỷ 
đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục 
chuyển dịch mạnh: Ngành 
công nghiệp - xây dựng tăng 
18,02%; dịch vụ tăng 6,47%; 
ngành nông, lâm nghiệp và 
thủy sản tăng 4,11%. Đời 
sống nhân dân được cải thiện 
và từng bước được nâng lên. 
Sản xuất công nghiệp tiếp tục 
giữ được mức tăng trưởng 
khá. Sản xuất nông nghiệp 
mặc dù còn gặp khó khăn do 
thời tiết và biến động thị 
trường, nhưng bằng các giải 
pháp xúc tiến thương mại, 
tìm kiếm mở rộng thị trường, 
ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất nên giá trị 
tăng. Dịch vụ, thương mại và 
du lịch tiếp tục có nhiều 
chuyển biến, lượng khách du 
lịch đến địa bàn tỉnh đạt gần 2 
triệu lượt. Thu hút đầu tư đạt 
kết quả khởi sắc; đã cấp chủ 

trương đầu tư, giấy chứng 
nhận đầu tư cho 136 dự án, 
với tổng vốn 12.940 tỷ đồng; 
kinh tế tập thể tiếp tục phát 
huy được vai trò; dự án phát 
triển kết cấu hạ tầng và đô thị 
được quan tâm đầu tư và đẩy 
nhanh tiến độ, diện mạo đô 
thị, nông thôn trên địa bàn 
tỉnh ngày càng khang trang, 
sạch đẹp hơn. Tập trung khắc 
phục hậu quả thiên tai, ổn 
định đời sống và sản xuất cho 
nhân dân các vùng bị lũ lụt. 
Văn hóa, xã hội tiếp tục có 
nhiều chuyển biến. Giáo dục - 
đào tạo tiếp tục giữ vững, cơ 
sở vật chất trường, lớp học 
được quan tâm đầu tư, đã cơ 
bản khắc phục được tình 
trạng thiếu giáo viên ở bậc 
học mầm non. Công tác y tế, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân 
được tăng cường theo hướng 
đẩy mạnh xã hội hóa và nâng 
cao chất lượng khám, chữa 
bệnh cho nhân dân. Các chính 
sách an sinh xã hội được thực 
hiện tốt, giảm tỷ lệ hộ nghèo 
3%... 

Công tác cải cách hành 
chính, tinh gọn bộ máy, tinh 
giản biên chế tiếp tục được 
đẩy mạnh, thủ tục hành chính 
ở cấp tỉnh và các huyện, 
thành phố đã được giải quyết 
tại Trung tâm hành chính 
công. An ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội được giữ 
vững; công tác đối ngoại 
được tăng cường... 

Bước sang năm 2018, 
là năm thứ ba trong việc thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội giai đoạn 2016 - 
2020, bên cạnh những yếu tố 

thuận lợi cũng còn không ít 
khó khăn thách thức tác động 
đến kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Quán triệt các nghị quyết của 
Trung ương Đảng, Quốc hội, 
các chính sách, giải pháp của 
Chính phủ, trên cơ sở những 
kết quả đạt được năm 2017 
và căn cứ vào Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIV, tỉnh ta quyết tâm thực 
hiện đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp đã đề ra, phấn đấu 
thực hiện thắng lợi các chỉ 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2018, trong đó, tập trung 
thực hiện tốt các nhiệm vụ, 
giải pháp sau: 

Rà soát, sơ kết đánh giá 
việc thực hiện các chương 
trình, nghị quyết, kế hoạch 
của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 
trong nhiệm kỳ để kịp thời 
khắc phục những khâu yếu, 
điều chỉnh các nhiệm vụ, giải 
pháp cho phù hợp với tình 
hình mới. Tập trung thu ngân 
sách và quản lý ngân sách 
chặt chẽ, hiệu quả; tiếp tục 
tập trung cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, tạo thuận 
lợi để phát triển doanh nghiệp 
và thu hút đầu tư. Đẩy nhanh 
tiến độ các dự án phát triển 
kết cấu hạ tầng. Tạo điều kiện 
để các doanh nghiệp trong 
tỉnh tham gia vào chuỗi sản 
xuất của các doanh nghiệp 
trong nước để tiếp thu công 
nghệ, nâng cao tay nghề và 
trình độ quản trị doanh 
nghiệp, qua đó nâng cao sức 
cạnh tranh của các doanh 
nghiệp trong tỉnh. 
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Tạo sự chuyển biến rõ 
nét trong cách thức tổ chức 
sản xuất nông nghiệp, ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ 
cao, nông nghiệp sạch theo 
hướng sản xuất hàng hóa. 
Thu hút doanh nghiệp đầu tư 
và sản xuất nông nghiệp, 
doanh nghiệp đầu tư chế 
biến, bảo quản hàng hóa 
nông sản, chăn nuôi. Đẩy 
mạnh và phát huy vai trò 
kinh tế tập thể, coi doanh 
nghiệp là trọng tâm, động lực 
để phát triển nông nghiệp 
hàng hóa, hợp tác xã, tổ hợp 
tác là cầu nối giữa người 
nông dân và doanh nghiệp; 
khuyến khích phát triển liên 
kết từ sản xuất đến tiêu thụ, 
gắn với xây dựng thương 
hiệu, hình thành chuỗi giá trị. 
Giữ vững kỷ cương, kỷ luật 
hành chính, chấn chỉnh công 

tác hậu kiểm, phòng chống 
tham nhũng, lãng phí; tăng 
cường công tác theo dõi, 
nắm tình hình ở cơ sở. Nâng 
cao mức độ hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp đối 
với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính Nhà nước. Tiếp 
tục phát động các phong trào 
thi đua yêu nước gắn với 
việc tiếp tục đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; thực hiện đồng bộ các 
giải pháp nhằm tạo bước 
chuyển biến mạnh về chất 
trong các phong trào thi đua, 
hướng công tác thi đua - 
khen thưởng đến cơ sở và 
người lao động trực tiếp. Nội 
dung các phong trào thi đua 
bám sát nhiệm vụ chính trị, 
nhiệm vụ trọng tâm của 

ngành, địa phương, đơn vị cơ 
sở. 

Để hoàn thành mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2018, 
Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh tiếp tục phát huy truyền 
thống đoàn kết, thống nhất ý 
chí, hành động, chung sức, 
chung lòng cùng nhau vượt 
qua khó khăn, thách thức, 
phấn đấu thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ về 
phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng an ninh, đưa tỉnh 
Sơn La sớm trở thành tỉnh 
phát triển khá trong các tỉnh 
trung du miền núi phía Bắc. 

Năm mới thắng lợi 
mới! 

 

(baosonla.org.vn  

Ngày 02/01/2018) 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRÊN CÁC LĨNH VỰC 
 CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI CỦA TỈNH NĂM 2017 

 

Trên cơ sở đánh giá và xin ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, ngành tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy 
trực thuộc; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của tỉnh năm 2017 như 
sau: 

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9,59%; đứng thứ 03/14 tỉnh 
trung du và miền núi phía Bắc. Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,11%; công nghiệp - xây dựng 
tăng 18,02%; khu vực dịch vụ tăng 6,47% (năm 2017, thu hút gần 02 triệu lượt khách du lịch, 
trong đó có 60.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu 1.040 tỷ đồng); thuế sản phẩm trừ trợ cấp 
sản phẩm tăng 7,32%. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 32,8 triệu 
đồng/người/năm (tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2016). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 
4.459 tỷ đồng; tăng 453 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2016. 

2. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu hút các doanh nghiệp đầu 
tư 06 nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu. Năm 2017, công bố thương hiệu sản phẩm Cà phê 
Sơn La, Nhãn Sông Mã, Cam Phù Yên, thành 09 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ nhãn 
hiệu; công bố sản phẩm chanh leo đạt tiêu chuẩn GlobalGAP; xuất khẩu thêm được sản phẩm 
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xoài, nhãn, chanh leo sang thị trường Úc, Mỹ, Pháp, Thụy Sỹ, Hàn Quốc; đã có 315 hợp tác xã 
nông nghiệp, 03 Liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012; 47 chuỗi sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm an toàn (15 chuỗi rau; 25 chuỗi quả; 02 chuỗi thịt lợn; 01 chuỗi sản xuất mật 
ong; 04 chuỗi nuôi thủy sản). Tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương 782 hộ gia đình có thu nhập 
trong trồng trọt từ 300 triệu đồng/ha đất sản xuất, nuôi cá lồng 2 tỷ đồng/ha mặt nước; 54 hợp 
tác xã và 15 doanh nghiệp nông nghiệp có thu nhập bình quân trong trồng trọt từ 200 triệu 
đồng/ha đất sản xuất, nuôi cá lồng 01 tỷ đồng/ha mặt nước trở lên để nhân diện thực hiện. 

3. Tổ chức 12 hoạt động chủ yếu trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”. 
Trong đó tổ chức thành công 04 hoạt động cấp Quốc gia tại tỉnh: (1) Lễ trao tặng Huân chương 
của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho lãnh đạo 15 tỉnh bạn Lào; (2) Ngày hội giao lưu văn hóa, 
thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2; (3) Lễ khánh thành Khu Di tích 
lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào; (4) Hội thảo kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân 
các cấp của 10 tỉnh Việt Nam có đường biên giới với 16 tỉnh của Lào. Phối hợp với Ban Chỉ 
đạo Tây Bắc tổ chức thành công Lễ tri ân người có công 14 tỉnh vùng Tây Bắc và tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). 

 4. Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017, tại Hội nghị đã trao Quyết 
định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án với tổng mức đầu tư 
8.590 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ với Nhà đầu tư 19 dự án, tổng mức đầu tư 14.900 tỷ đồng. 
Năm 2017, đã cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 136 dự án với tổng vốn 
12.940 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với năm 2016.  

5. Tỉnh có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 8 xã so với năm 2016; đã có 14 xã đạt 15 - 
18 tiêu chí để xét công nhận năm 2018. Năm 2016 và 2017, đã cứng hóa được đường ô tô đến 
trung tâm 16 xã, thi công đường đến trung tâm 22 xã, còn 05 xã tiếp tục cân đối nguồn vốn để 
hoàn thành vào năm 2020; từ năm 2014 đến nay, đã xây dựng được 7.800 tuyến đường bê tông 
xi măng, dài 1.800km tại 199 xã, theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Năm 
2016 và 2017, có thêm 142 bản với 10.222 hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia, nâng tỷ lệ hộ 
được sử dụng điện Quốc gia đạt 91,5% số hộ trong toàn tỉnh. 

6. Toàn tỉnh có 234 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn Quốc gia, tăng 57 trường so 
với năm 2016, chiếm 28,3% tổng số trường; tổ chức nấu ăn tập trung tại 270 trường có học sinh 
bán trú thuộc các xã đặc biệt khó khăn với 47.000 học sinh; có 109 xã đạt chuẩn Quốc gia về y 
tế chiếm 53,4%, tăng 27 xã so với năm 2016; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,4% dân số, 
tăng 1,1% so với năm 2016; khởi công xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh 550 giường bệnh. 

7. Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khắc phục hậu quả thiên tai; 
nhất là 02 đợt mưa lũ ngày 02 - 03/8/2017 và ngày 10 - 12/10/2017; huy động lực lượng, vận 
động quyên góp, bố trí nguồn lực kịp thời ổn định đời sống, tổ chức sản xuất cho nhân dân bị 
thiệt hại; vận động nhân dân hiến đất để đầu tư ngay kết cấu hạ tầng, kịp thời chuyển đổi từ 
trồng ngô, sắn sang trồng cây ăn quả chất lượng cao đang phát triển tốt. 

8. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Tập 
trung thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 12 chủ trương cụ thể. Trong năm, đã 
thành lập mới 41 chi bộ, trong đó có 25 chi bộ bản; nâng số cơ sở có chi bộ đạt 99,18% số bản, 
tiểu khu, tổ dân phố, trường học, trạm y tế. 



“Đồng sức, đồng lòng, năm mới thắng lợi mới”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 2/2018 45 

9. Thành lập và vận hành hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh; 12 
Trung tâm Hành chính công cấp huyện (12/12 huyện, thành phố) để đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính. 

10. Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Quan hệ hợp tác quốc tế được tăng cường; phát huy hiệu quả mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc 
biệt với 09 tỉnh Bắc Lào. 

 

(baosonla.org.vn  - Ngày 02/01/2018) 
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XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, KẾT NỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM 
 

Năm 2017 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực kinh tế, riêng xuất 
khẩu đã xấp xỉ đạt 9,2 triệu USD, tăng 7% so với kế hoạch. Kết quả này có sự đóng 
góp không nhỏ của hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng 
cao năng lực sản xuất, kinh doanh, quảng bá hình ảnh và tìm kiếm, mở rộng thị 
trường. 

Tận dụng cơ hội xúc tiến thương mại 
Tỉnh ta có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sản, chất lượng cao... nhưng nhiều 

doanh nghiệp vẫn đang loay hoay tìm cách nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. 
Hai năm gần đây, với nhiều hoạt động đổi mới cả về phương thức lẫn quy mô chương trình 
xúc tiến thương mại, cơ hội mới bắt đầu mở ra đối với các doanh nghiệp và địa phương. 

Hợp tác xã dịch vụ và nông nghiệp Hoàng Tuấn (Sông Mã) là một trong những đơn vị 
thường xuyên tham gia các hoạt động xúc tiến của tỉnh. Anh Đào Ngọc Bằng, Giám đốc 
hợp tác xã, cho hay: Năm 2017, hợp tác xã đã tham gia 6 hội chợ thương mại quốc tế và 
Hội nghị xúc tiến hàng nông sản. Qua các hội chợ, hội nghị, hợp tác xã đã ký kết được hợp 
đồng với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Riêng tại Hội chợ thương mại quốc tế 
Việt - Trung tổ chức tại Quảng Ninh đầu tháng 12 vừa qua, hợp tác xã đã ký được 4 biên 
bản ghi nhớ với doanh nghiệp của các tỉnh Quảng Đông, Quảng Châu (Trung Quốc). Theo 
kế hoạch, tháng 4/2018, sẽ có 1 đoàn công tác từ Trung Quốc trực tiếp sang khảo sát các 
mặt hàng nông sản của hợp tác xã. Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến xuất khẩu hàng nông 
sản tại tỉnh Lào Cai, đã ký hợp đồng với Công ty xuất nhập khẩu hoa quả Vân Nam (Trung 
Quốc) bao tiêu sản phẩm nhãn quả và long nhãn của hợp tác xã. Hiện tại, hợp tác xã có 
20ha nhãn đang cho quả, 26,5ha nhãn mới trồng, năng suất 12 tấn/ha. Với sản lượng đó 
cũng chỉ mới đáp ứng được khoảng 15% các hợp đồng đã ký kết. Vì vậy, thời gian tới, hợp 
tác xã sẽ liên kết với các hợp tác xã ở Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu thành lập liên hiệp các 
hợp tác xã để vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa đảm bảo đủ sản lượng cung cấp 
theo hợp đồng đã ký. 

Từ các hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh đã 
tìm được cơ hội đầu tư; nhiều thỏa thuận, hợp đồng mua bán hàng hóa được ký kết, như: 
Thỏa thuận giữa các Hợp tác xã Hưng Thịnh, Hợp tác xã Thanh Sơn, Hợp tác xã Rau an 
toàn Tự Nhiên Mộc Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cá tầm Việt Nam - 
Sơn La... chuyên cung cấp các sản phẩm rau, củ an toàn, na dai, hồng giòn, cá tầm, rượu 
Hang Chú, miến dong... cho các siêu thị: Big C, Hapromart, Fivimax, chuỗi cửa hàng ăn 
uống Tây Bắc tại Hà Nội, Nhà khách Thanh Xuân; Hợp tác xã hoa quả Quyết Tâm (Yên 
Châu) ký hợp đồng với Công ty cổ phần Logistics Kim Thành (Lào Cai) cung cấp 12.000 tấn 
chuối quả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc... Qua những lần mang sản phẩm đi giới 
thiệu, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đều cho rằng, sản phẩm của Sơn La luôn 
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được các đối tác đánh giá cao về chất lượng. Đặc biệt, khi doanh nghiệp giữ được chữ tín 
trong kinh doanh, xác suất ký hợp đồng gần như 100% và cơ hội có đơn hàng hậu xúc tiến 
thương mại đều rất thuận lợi. 

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại 
Để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất, kích cầu tiêu dùng, trong 

2 năm qua, tỉnh ta đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kết nối cung cầu, 
phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác giữa 
Sơn La với các tỉnh, thành phố trong cả nước và một số thành phố của nước ngoài, thông 
qua một số chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm như hỗ trợ doanh nghiệp phát 
triển; liên kết tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ xây dựng và phát 
triển thương hiệu doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đã phát huy hiệu quả, điển hình như các hoạt 
động giới thiệu hàng nông sản an toàn của tỉnh với người dân và doanh nghiệp Thủ đô; Hội 
nghị xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản tại Lào Cai năm 2017; tổ chức hội nghị kết nối giao 
thương giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La và các doanh nghiệp của Hà Nội; 
tham gia Hội chợ quốc tế Việt - Trung tại Quảng Ninh; khảo sát và lựa chọn các loại hàng 
hóa nông sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong các chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu 
thụ sản phẩm quy mô lớn, có khả năng liên kết các tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ gia đình nhỏ 
lẻ để định hướng kế hoạch sản xuất, thu gom sản phẩm và dẫn dắt ký kết các hợp đồng 
tiêu thụ ổn định vào hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại tại Hà Nội. Phối hợp với 
Sở Công Thương Hà Nội mời các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội lên khảo sát để đầu 
tư xây dựng chợ đầu mối nông sản tại Sơn La. Cả năm 2017, đã có gần 10.000 tấn rau, 
quả, cá, thịt, mật ong trong chuỗi nông sản, thủy sản an toàn xuất bán ra thị trường. Các 
sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh đã từng bước có mặt tại các siêu thị lớn ở Hà Nội và 
một số tỉnh, thành phố trong nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường Trung Quốc, được 
người tiêu dùng đánh giá cao. Đặc biệt, nhiều sản phẩm như xoài tượng da xanh, chanh 
leo, chuối... của tỉnh đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường khó tính như Australia, 
Pháp... 

Nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp trong tỉnh và xác định xúc tiến thương mại 
là công tác cần tập trung triển khai, Sở Công Thương đã và đang thực hiện các giải pháp 
tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này; triển khai, lựa chọn các mặt hàng có thế mạnh để xúc tiến 
xuất khẩu vào các thị trường theo từng giai đoạn theo hướng đa dạng hóa thị trường, tìm 
kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu mới còn tiềm năng. Đồng thời, củng cố và mở rộng thị 
phần hàng hóa Việt Nam tại các thị trường truyền thống. 

  

                                                                                                      Nguyễn Yến 
                                                                                        (baosonla.org.vn - Ngày 02/01/2018) 
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