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Báo Sơn La xuân Kỷ Hợi năm 2019 



Lời giới thiệu 
 

Không khí xuân mới Kỷ Hợi 2019 vẫn đang ngập tràn khắp mọi miền Tổ quốc 
khiến người người hân hoan, rạng rỡ niềm vui và hy vọng vào năm mới, thêm nhiều 
thắng lợi mới. 

Năm 2018 khép lại với niềm phấn khởi, tự hào bởi những thành tựu to lớn, toàn diện 
mà đất nước đã đạt được, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức từ bên ngoài và còn những hạn chế, bất cập trong nội tại. 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. Chúng ta đã đạt được những thành tựu ngoạn mục. Lần đầu tiên kể từ năm 
2008, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7,08%, trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất 
trong khu vực và trên thế giới. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tài 
nguyên môi trường, biến đổi khí hậu cũng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Ðặc 
biệt, nhiệm vụ xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện. Công tác 
phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Nhiều vụ án tham nhũng, 
trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng đã được chỉ đạo, điều tra, truy tố, xét xử 
nghiêm minh, không có vùng cấm, được toàn thể các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và 
góp phần củng cố niềm tin vào Ðảng, Nhà nước. Chúng ta cũng đạt nhiều kết quả quan 
trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Điều đó biểu hiện sự lãnh đạo xuyên suốt, sáng 
tạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của một Chính phủ kiến tạo, năng động, hết lòng vì 
dân. Nhưng quan trọng nhất là đã huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt và hiệu quả của cấp ủy, chính 
quyền, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các 
dân tộc tỉnh Sơn La, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức... song tỉnh ta đã gặt hái 
được những thành quả rất đáng tự hào. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra. Kinh tế phát triển toàn diện, giữ được ổn định có bước tăng trưởng khá. Văn 
hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội được giữ vững, công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, công tác 
đối ngoại được mở rộng, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào. 
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Hệ 
thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Đời sống nhân dân không ngừng được 
cải thiện. Bộ mặt đô thị và nông thôn từng ngày thay đổi... Xuân Kỷ Hợi 2019 đã về, đây là 
năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh long trọng Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, 
nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 
7/5/2019). Nhiều cơ hội mới mở ra, nhưng khó khăn thách thức cũng không nhỏ, đòi hỏi 
Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh ta nêu cao quyết tâm, đoàn kết, thống nhất, năng động 
và 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 Kỷ Hợi, mừng Đảng ta tròn 89 mùa xuân. Thư viện tỉnh Sơn La biên 
soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Mừng Đảng mừng xuân - 
Tự hào vững tin đi tới”. 

Trân trọng giới thiệu! 
                                                                                          BAN BIÊN SOẠN 
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BÁC HỒ VỚI TẾT CỔ TRUYỀN DÂN TỘC 
 

Bác Hồ, lãnh tụ kính yêu của Đảng và của dân tộc ta, là hiện thân sáng ngời của 
cách mạng, của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ sau Cách mạng tháng Tám 
thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Cho đến khi Bác về cõi vĩnh 
hằng. Người đã có 24 năm cùng toàn dân và toàn quân đón tết, vui xuân. Năm nào Bác 
cũng có thư hoặc thơ chúc tết. 

Mỗi khi tết đến, xuân về, không người Việt Nam nào lại không nhớ đến Bác Hồ - 
lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam suốt đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì 
hạnh phúc của nhân dân. Vào những ngày tết cổ truyền, Người luôn dành trọn những 
ngày nghỉ của mình để đi thăm và chúc tết đồng bào, chiến sỹ. 

Bác tự mình chuẩn bị quà tết 
Với Bác, mùa xuân có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước, dân tộc và từng người dân 

Việt Nam. Vì vậy, mỗi khi tết đến xuân về, Bác đều dành những lời thơ hay nhất, những lời 
ân cần nhất và cả những sự quan tâm thiết thực nhất đối với mọi người dân Việt Nam. 

Trước tết hàng tháng Bác đã nhắc các cơ quan, các ngành, các địa phương chuẩn bị chu 
đáo cho dân đón tết; nhắc văn phòng chuẩn bị thiếp “Chúc mừng năm mới” để kịp gửi đến 
những nơi xa xôi nhất, kể cả bộ đội ở các vùng rừng núi, hải đảo xa xôi và cán bộ công tác ở 
nước ngoài. Còn Bác có chương trình riêng cho mình và Bác thường tự mình chuẩn bị các 
việc đó. 

Đầu tiên, Bác tìm ý thơ cho bài thơ mừng năm mới. Những bản thảo còn lưu giữ tại 
Bảo tàng Hồ Chí Minh cho thấy, viết mỗi bài thơ Người cũng dày công và kỹ lưỡng như 
thế nào.  

Có thể vì thế, những bài thơ chúc tết của Người luôn vượt qua khuôn khổ những bài 
thơ chúc tết đơn thuần. Lời thơ của Bác thật dung dị, nhưng sâu lắng hồn sông núi, bật dậy 
lời hiệu triệu, lời hịch giục giã quân và dân cả nước tiến lên giành thắng lợi, để “xuân này 
hơn hẳn mấy xuân qua”. 

Và cuối cùng là một chương trình đi thăm và chúc tết đồng bào, chiến sỹ - một chương 
trình riêng mà chỉ Bác và các đồng chí cảnh vệ biết.  

Đối với Bác, việc đi thăm và chúc tết đã thành nếp, bởi Bác cho rằng, đây là cơ hội tốt 
để hiểu được đầy đủ đời sống của nhân dân và cũng là niềm vui, hạnh phúc của người “đầy tớ 
của nhân dân” khi được tiếp xúc và nghe họ nói về mơ ước, khát vọng và niềm tin của mình 
về một năm mới đang gõ cửa từng nhà. 

Bác vẫn thường nói: “Đấu tranh giành được độc lập rồi nhưng chỉ độc lập thực sự khi 
nhân dân được hưởng ấm no hạnh phúc”.  

Vì quan niệm về độc lập, về sự ấm no hạnh phúc của nhân dân đơn giản nhưng sâu sắc 
ấy mà kể từ khi nước nhà được khai sinh cho đến khi Bác đi vào cõi vĩnh hằng, gần như năm 
nào Bác cũng đi chúc tết đồng bào. Xuất phát từ tình thương bao la của Người, nhiều cuộc 
gặp gỡ giữa Bác với người lao động, đặc biệt là người nghèo, đầy xúc động và ấm tình người. 

Dành thời gian thăm hỏi, chia sẻ với nhân dân 
Trong Tết Độc lập đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một nước vừa thoát 

khỏi hơn 80 năm ách thực dân, Bác đã viết thư gửi thế hệ thanh niên: “Một năm khởi đầu từ 
mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”; và căn dặn các 
cháu phải thực hành đời sống mới, phải hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ… 
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để trở nên những công dân mới, xứng đáng với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Năm Ất Mùi 1955 là Tết Nguyên đán đầu tiên, Bác ở thủ đô Hà Nội sau chín năm 
trường kỳ kháng chiến thắng lợi. Ngày mồng 1 Tết, Bác đi thăm công trường xây dựng đập 
nước Bắc Thái và công trường xây dựng tuyến đường sắt Mục Nam quan. 

Nhiều cuộc gặp gỡ giữa Bác với người dân diễn ra đầy xúc động. Điển hình như cuộc 
gặp của Bác với anh em trường thương binh hỏng mắt Hà Nội trong đêm giao thừa Tết Bính 
Thân 1956 và cuộc gặp giữa Bác với chị Nguyễn Thị Tín, một lao động nghèo ở phố Hàng 
Chĩnh, Hà Nội trong đêm 30 Tết Canh Tý 1960. 

Hay, đêm giao thừa Tết Đinh Dậu 1957, Bác đã cùng đón tết với các gia đình công 
nhân của nhà máy điện Yên Phụ. Cả khu lao động như trong ngày hội với hai niềm vui lớn: 
Được đón tết trong các căn hộ mới và được vinh dự đón Bác đến thăm. 

Những câu chuyện thân tình, cởi mở giữa Bác và công nhân các nhà máy Cơ khí Trần 
Hưng Đạo, Dệt kim Đông Xuân và Nhà máy Rượu Hà Nội vào đúng sáng mồng một Tết Tân 
Sửu 1961 đã làm cho Bác rất vui vì biết được đời sống của công nhân ít nhiều đã được cải 
thiện. 

Mồng 1 Tết Kỷ Dậu 1969, Bác đến sân bay Bạch Mai thăm Quân chủng Phòng không 
- Không quân. Sau đó, Bác đến xã Vật Lại (huyện Ba Vì) khai xuân và trồng cây trên đồi của 
xã. Đây là cái tết cuối cùng nhân dân ta được đón tết cổ truyền với Bác Hồ kính yêu. 

Bác Hồ với tết trồng cây năm Kỷ Hợi 60 năm về trước 
Mùa xuân Kỷ Hợi 1959 cách đây vừa tròn 60 năm, Bác Hồ đã phát động tết trồng cây 

với tư tưởng là một cuộc cách mạng cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái làm cho 
“phong cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp”. 

Để định hướng về phong trào tết trồng cây, Bác Hồ đã có 15 bài viết, bài nói liên quan. 
Trong bài nói tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc vào ngày 
14/9/1958, Bác đã xác định rõ việc trồng cây cũng giống như việc trồng người là việc làm 
xuất phát từ lợi ích thiết thực trước mắt cũng như lâu dài nhằm phục vụ cuộc sống: “Vì lợi 
ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Người cho rằng, 
đó là nhiệm vụ nặng nề, nhưng rất vẻ vang. 

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới bút danh Trần Lực đã viết bài “Tết 
trồng cây” đăng trên báo Nhân dân số 2082. Bác Hồ đã chính thức khởi xướng và phát động 
phong trào tết trồng cây. Ngày 9/5/1961 nói chuyện với nhân dân ở đảo Cô Tô (Quảng Ninh), 
người căn dặn: “Cần trồng nhiều cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây ngăn gió. Trồng cây sẽ đưa lại 
cho nhân dân ta một nguồn lợi to lớn, làm cho xứ sở ta thêm đẹp”. 

Ngày 20/01/1965, trong bài “Hãy nhiệt liệt tổ chức tết trồng cây” đăng trên báo Hà 
Đông, Người viết: “Muốn xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tiên của nông thôn mới là xây 
dựng lại nhà ở cho đàng hoàng. Muốn vậy thì ngay từ bây giờ phải trồng cây nhiều và tốt để 
lấy gỗ. Chỉ có việc đó cũng đủ thấy cần phải đẩy mạnh phong trào tết trồng cây”. 

Phong trào tết trồng cây do Bác Hồ phát động đã trải qua 60 mùa xuân vẫn được nhân 
dân trên mọi miền Tổ quốc hưởng ứng rất tích cực. Những tàng cây xanh trù phú dọc chiều 
dài đất nước từ đất mũi Cà Mau đến địa đầu Tổ quốc được nhân dân các thế hệ nối tiếp thi 
nhau trồng đã thực sự điểm tô cho giang sơn gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp. Tết 
trồng cây do Bác Hồ khởi xướng và phát động đã thực sự trở thành một phong trào quần 
chúng bảo vệ cuộc cách mạng cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó 
với biến đổi khí hậu toàn cầu. Cùng với đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày 
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càng được cải thiện nâng cao, tết trồng cây đã góp thêm hương sắc cho đất Việt mãi mãi xanh 
tươi, đời đời bền vững theo di nguyện thiêng liêng của Người: 

Mùa xuân là tết trồng cây 
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân 

                                                                                                

                                                                          Quang Anh                           
                            (Báo Thời báo Việt xuân Kỷ Hợi 2019  số 5+6+7 - Ngày 31/01/2019) 
  

 
   

VẸN TRÒN MỘT NIỀM TIN 
 

Mùa xuân Kỷ Hợi 2019 này là tròn 
89 năm (3/2/1930 - 3/2/2019), Đảng Cộng 
sản Việt Nam ra đời. 89 năm ấy, chẳng 
khó để nhận ra chính sự tin yêu của nhân 
dân đối với Đảng là di sản quý giá đồng 
thời là sức mạnh có tính nền tảng giúp 
Đảng hoàn thành vẻ vang sứ mệnh của 
mình - sứ mệnh “soi đường, dẫn lối cho 
dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên con 

đường thắng lợi”. 

1. 89 năm qua, chính niềm tin không 
gì lay chuyển nổi với Đảng đã khiến triệu 
triệu người dân Việt luôn sát cánh, đồng 
lòng với Đảng vượt qua rất nhiều những 
thách thức, có những lúc vô cùng cam go 
của lịch sử. Từ những năm 1930 - 1939, 
cách mạng phải trong vòng bí mật, những 
cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp và 
tay sai; những năm 1939 - 1945, cao trào 
đấu tranh giành chính quyền; những ngày 
tình thế cách mạng như “ngàn cân treo sợi 
tóc”, “giặc dốt”; “giặc đói”, “giặc ngoại 
xâm” đe dọa sự tồn vong của chính quyền 
non trẻ trong những năm 1945 - 1946... đến 
những năm tháng thực hiện công cuộc 
kháng chiến kiến quốc trường kỳ gian khổ; 
những ngày tháng vừa kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước vừa xây dựng chủ nghĩa xã 
hội; hành trình 30 năm đổi mới toàn diện 
đất nước... khó khăn, thử thách bộn bề, 
nhưng với niềm tin bất diệt ấy ở trong tim, 
triệu triệu người dân Việt, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, đã vượt qua tất cả, đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác, để làm nên một Việt 
Nam phát triển, hội nhập sâu rộng như ngày 
hôm nay. 

2. Người sáng lập Đảng - Chủ tịch Hồ 
Chí Minh - trong cuốn “Sửa đổi lối làm 
việc” năm 1947 đã viết: Một Đảng mà giấu 
giếm khuyết điểm của mình là một Đảng 
hỏng, một Đảng biết công khai thừa nhận 
những sai lầm khuyết điểm của mình và tìm 
ra cách sửa chữa thì đấy là dấu hiệu của một 
Đảng chân chính, Đảng cách mạng. Chặng 
đường 89 năm đã đi qua của Đảng là một 
chặng đường dài chẳng thể tránh khỏi 
những sai lầm, khuyết điểm. Nhưng thấm 
nhuần lời răn ấy của Người, Đảng luôn tự 
kiểm điểm nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự 
thật, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của 
mình để chỉnh đốn, sửa chữa. Đảng sớm chỉ 
rõ: Nếu tình trạng suy thoái về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tình trạng tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu trong một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, không 
được ngăn chặn, đẩy lùi, còn tiếp tục diễn 
biến phức tạp... chắc chắn sẽ làm giảm lòng 
tin của nhân dân đối với Đảng, nguy hiểm 
hơn sẽ làm băng hoại Đảng. Mà: Mất lòng 
tin của dân là mất tất cả. 

Thế nên, 89 năm qua, Đảng luôn đặc 
biệt chú trọng đến công tác xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật Đảng, 
triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng 



 

  

 

“Mừng Đảng mừng xuân - Tự hào vững tin đi tới” 

 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 2/2019 
 

4

chống, đẩy lùi các nguy cơ trong Đảng... 
Trong các kỳ đại hội Đảng đều có báo cáo 
riêng về xây dựng Đảng hoặc báo cáo về 
công tác xây dựng Đảng nằm trong Báo cáo 
chính trị, có các nghị quyết chuyên đề về 
công tác xây dựng Đảng (như Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) Khóa VIII, 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa 
XI...), tổ chức một số cuộc vận động về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đáng chú 
ý Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) Khóa VIII 
tháng 2/1999 ra Nghị quyết số 10-NQ/TW 
Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong 
công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đảng đã 
thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương 6 về xây 
dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó có 
nhiệm vụ quan trọng trong việc chống tham 
nhũng, lãng phí. Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ X của Đảng năm 2006 đã chỉ rõ: 
“Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, 
về đạo đức, lối sống; tệ nạn quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một 
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn 
ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn 
chặn, đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan 
công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, 
quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp Nhà 
nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng 
tin của nhân dân đối với Đảng”. Từ đó, đại 
hội nhấn mạnh như một cảnh tỉnh trong 
Đảng, tương tự như Đại hội IX: “Đó là một 
nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của 
Đảng, của chế độ”... 

Hai kỳ đại hội Đảng liên tiếp, Đảng 
ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Chỉ điều đó đã cho thấy Đảng ta 
đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng 
chỉnh đốn Đảng như thế nào. Trên cơ sở 
tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng 
Đảng, Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016) 
đã khẳng định những kết quả quan trọng 
bước đầu đạt được, đồng thời nhấn mạnh 

tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây 
dựng Đảng, kiên quyết và kiên trì tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
4 Khóa XI. Tại Hội nghị Trung ương 4 
Khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã 
thảo luận và thống nhất rất cao việc ban 
hành Nghị quyết “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” (Nghị quyết số 
04-NQ/TW, ngày 30/10/2016) - bản nghị 
quyết được gọi là Nghị quyết Trung ương 
4 “lần 2”. 

3. Và thực tế những năm qua cho 
thấy, quyết tâm chỉnh đốn Đảng, trong đó 
có chống suy thoái về đạo đức lối sống, 
chống tham nhũng, lãng phí đã được hiện 
thực hóa thông qua những hành động, 
hướng đi quyết liệt. Năm 2012, Quốc hội 
thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng 
(sửa đổi). Ngày 1/2/2013, Bộ Chính trị ban 
hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 
Tới nay, sau 5 năm Ban Chỉ đạo được 
thành lập, nhất là từ Đại hội XII của Đảng 
đến nay, cuộc đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng đã có bước tiến mạnh, đạt được 
nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để 
lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa 
mạnh mẽ trong toàn xã hội, như đồng chí 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng 
định “công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, 
xu thế” được nhân dân đồng tình, đánh giá 
cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. 68 
vụ án, 57 vụ việc tham nhũng, kinh tế 
nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ 
đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã kết thúc 
điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 40 vụ án 
với 500 bị cáo với các mức án nghiêm 
khắc. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt 
trên 31%; việc kê biên, thu giữ tài sản trong 
các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo 
theo dõi, chỉ đạo đạt hơn 35 nghìn tỷ đồng, 
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điển hình như: Vụ án xảy ra tại Ngân hàng 
TMCP Đại Tín hơn 10.000 tỷ đồng, vụ án 
xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng (giai 
đoạn I) hơn 6.000 tỷ đồng, vụ AVG hơn 
8.500 tỷ đồng, vụ án đánh bạc, tổ chức 
đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ hơn 1.400 tỷ 
đồng... Một số vụ án, vụ việc đặc biệt 
nghiêm trọng, mà lâu nay được cho là 
“vùng cấm, nhạy cảm”, và nhiều vụ việc 
kéo dài từ những năm trước đã được chỉ 
đạo xử lý dứt điểm, nghiêm minh, có tác 
dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham 
nhũng có hiệu quả. 

Trong 5 năm qua, cấp ủy, ủy ban 
kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật Đảng 
77.662 đảng viên vi phạm, trong đó hơn 
4.300 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do tham 
nhũng, cố ý làm trái. Riêng từ đầu nhiệm 
kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật 
hơn 500 tổ chức đảng và 35 nghìn đảng 
viên vi phạm, trong đó 1.300 đảng viên bị 
kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái; đã thi 
hành kỷ luật 56 cán bộ, đảng viên thuộc 
diện Trung ương quản lý, trong đó có 11 
đồng chí là Ủy viên Trung ương, nguyên 
Ủy viên Trung ương, khai trừ Đảng 1 đồng 
chí Ủy viên Trung ương - nguyên Ủy viên 
Bộ Chính trị, nhiều đồng chí là tướng lĩnh 
trong lực lượng vũ trang. 

Những con số ấy không chỉ là bước 

đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của 
Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong 
Đảng và bộ máy Nhà nước mà còn khiến 
người dân thêm tin tưởng, kỳ vọng vào sự 
sáng suốt, công tâm sửa mình của Đảng. 
Mới đây, tháng 5/2018, Nghị quyết Trung 
ương 7 Khóa XII “Về tập trung xây dựng 
đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến 
lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 
ngang tầm nhiệm vụ” ra đời thể hiện bước 
đột phá chiến lược về công tác cán bộ của 
Đảng. Nghị quyết nhấn mạnh tới việc nâng 
cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ 
đảng viên; kiểm soát chặt chẽ quyền lực 
trong công tác cán bộ; chống chạy chức, 
chạy quyền... Niềm tin của nhân dân vào 
Đảng cầm quyền, đã và sẽ tiếp tục được 
nhân lên. Có niềm tin ấy, chắc chắn mục 
tiêu nước ta trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm 
nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 
2045 sẽ trở thành hiện thực. 

 

(Báo Nhà báo và công luận số 1+2 
 Ngày 17/01/2019)

 

 
 

Ý ĐẢNG QUYỆN LÒNG DÂN TẠO THẾ MỚI CHO ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN 
 

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi - 2019, báo Nhân Dân vinh dự được Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dành cho cuộc phỏng vấn đầu năm. Những điều 
đồng chí chia sẻ, muốn gửi đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm chính trị 
mới, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp 
thật sự là công bộc của dân; đoàn kết thống nhất, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, phát triển 
đất nước nhanh và bền vững. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

Phóng viên: Thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2018 là năm bản lề thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta đã giành nhiều thành tựu quan trọng trên tất 
cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác xây dựng Đảng. Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật 
trong việc thực hiện nhiệm vụ then chốt này? 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Năm 2018, Trung ương đã chỉ đạo 
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quyết liệt nhiều vấn đề mang tầm chiến lược và cả những nội dung rất cụ thể liên quan trực 
tiếp hàng ngày, hàng giờ đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và người lao động. Vừa 
triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đề ra, Trung ương vừa tập trung 
chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo động lực cho những bước chuyển 
biến mới trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và 
đối ngoại. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, ý Đảng hợp với lòng dân, góp 
phần tạo lực mới, thế mới cho đất nước vững bước đi lên. 

Riêng về xây dựng Đảng, có thể nói, năm 2018 là một năm đã để lại nhiều dấu ấn tốt 
đẹp với cách làm bài bản, khoa học, đúng tầm và hiệu quả. Một trong những kết quả nổi bật, 
được toàn xã hội ghi nhận là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, nhất là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hoạt 
động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có nhiều đổi mới quyết liệt, 
tập trung chỉ đạo những việc khó, còn vướng mắc, như các khâu thanh tra, điều tra, giám định, 
thu hồi tài sản; chú trọng hiệu quả giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể, thường xuyên 
tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ án tham nhũng, kinh tế. Các cấp ủy, cơ quan chức năng vào cuộc đồng bộ hơn, có trọng 
tâm, trọng điểm, lựa chọn đối tượng, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ nảy sinh vi phạm, những 
vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm. Kiên quyết, kiên trì, làm bước nào chắc bước đó; rõ 
đến đâu xử lý đến đó; kỷ luật Đảng trước, kỷ luật hành chính, xử lý hình sự sau, bất kể người 
vi phạm là ai, công tác ở cơ quan, đơn vị nào, Trung ương hay địa phương, lực lượng vũ trang 
hay doanh nghiệp. Trong xử lý cán bộ, luôn có lý, có tình; công, tội rõ ràng; nghiêm minh, 
đúng pháp luật; nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, mở đường cho người vi phạm sửa 
chữa sai lầm và cảnh tỉnh, ngăn ngừa vi phạm. Những yếu kém, hạn chế trước đây dần được 
khắc phục. Tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh hơn, nhanh hơn; tỷ lệ thu 
hồi tài sản tham nhũng tăng rõ rệt. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, hơn 60 cán bộ diện 
Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật là con số chưa từng có. Tiếp tục tinh thần không có 
“vùng cấm”, không có ngoại lệ, năm 2018, đã xử lý nhiều cán bộ cấp cao, kể cả cán bộ nghỉ 
hưu, cán bộ trong các cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật, sỹ quan cấp tướng thuộc các lực 
lượng vũ trang, có những trường hợp bị tước các danh hiệu, xử lý hình sự. 

Thật đau lòng! Song vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, sự thượng tôn pháp luật của 
Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân, chúng ta 
phải làm, và sẽ còn tiếp tục làm trong thời gian tới. 

Phóng viên: Có ý kiến cho rằng, vừa qua, tập trung quá nhiều vào xử lý cán bộ vi phạm 
mà chưa coi trọng quá trình chỉ đạo, lãnh đạo đối với các lĩnh vực khác. Thưa Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước, có phải đây là một nhận thức sai lệch cần uốn nắn? 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Ý kiến đó không nhiều, cũng cần 
lắng nghe và tìm hiểu để nếu đúng thì tiếp thu, điều chỉnh, nhưng thực tế thời gian qua cho 
thấy, kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang tạo ra niềm tin, khí thế mới trong toàn 
Đảng, toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng. Năm 2018, chúng ta hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra, trong 
đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Có lần tôi đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ 
đồ, tiềm lực và vị thế như ngày nay”; “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác 
làm”,... Chúng ta chống tiêu cực, tham nhũng là nhằm góp phần làm cho bộ máy của Đảng, 
Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh hơn, lãnh đạo đất nước thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ 
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chính trị, kinh tế, xã hội. Đó cũng là nguyện vọng tha thiết của toàn dân, là đòi hỏi của nhiệm 
vụ cách mạng. 

Thực tế cũng cho thấy, không phải chúng ta chỉ tập trung vào xử lý cán bộ. Trái lại, 
Trung ương luôn luôn chú ý lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực của đất nước, từ phát triển kinh 
tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi 
trường hòa bình, đến tăng cường an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân,... Chỉ riêng 
năm 2018, hai Hội nghị Trung ương 7 và 8 đã bàn, thống nhất ban hành một số nghị quyết 
quan trọng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; chính sách tiền lương; 
bảo hiểm xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ; quy định trách nhiệm nêu gương,... Điều ấy thể 
hiện rất rõ, rất cụ thể phương châm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng ta là chăm lo phát triển 
kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; bảo đảm quốc phòng, an ninh là thường 
xuyên quan trọng. Phát triển kinh tế lại phải đi liền với giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục 
các vấn đề bất cập, bức xúc. Đồng thời hết sức chú trọng xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, 
chính sách, tạo dựng môi trường thuận lợi để mọi người yên tâm, phấn khởi lao động, làm 
việc, công tác, cống hiến cho nhân dân, cho đất nước; ngăn ngừa, hạn chế tội phạm. 

Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những nghị quyết, quy định nêu trên, 
nhất là về xây dựng đội ngũ cán bộ đều rất hệ trọng. Làm thế nào để tổ chức thực hiện có hiệu 
quả nhất? 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác cán bộ là công tác con 
người, đụng chạm đến nhiều mặt, nhiều khâu, nhiều yếu tố, nhiều mối quan hệ. Quá trình tổ 
chức thực hiện các nghị quyết, quy định nêu trên phải luôn đặt trong tổng thể chiến lược, 
đường lối chung của Đảng; đối với mỗi vấn đề lại có những yêu cầu về chiều sâu của từng nội 
dung. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó 
chỉ rõ “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá”. Đơn cử như công tác cán bộ, cùng với tiếp tục xử lý 
nghiêm các vi phạm, kết hợp giữa “xây” và “chống”, các cấp ủy, tổ chức đảng cần sớm có kế 
hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán 
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 
Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Bộ Chính trị đã có Kế hoạch số 10-KH/TW; Chính 
phủ có Chương trình hành động thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện các văn 
bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ; xây dựng chiến lược quốc gia thu hút nhân tài; 
tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền,… 

Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết số 26 là đổi mới công tác đánh giá cán bộ 
theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua 
khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với 
đánh giá tập thể và căn cứ vào kết quả cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ 
quan, đơn vị; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn ở những nơi, 
qua những việc có nhiều khó khăn, thách thức, v.v... Mặt khác, cần triển khai thực hiện và 
giám sát việc thực hiện Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước 
hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng. Trong đó, lưu ý 
những việc cán bộ phải nêu gương thực hiện; nhất là việc không được làm, như “chạy” hoặc 
tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm; can thiệp vào công 
tác cán bộ không đúng thẩm quyền, trách nhiệm; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện, nhất là đối với người nhà, người thân. Phải bằng mọi cách, kiểm soát cho 
được quyền lực trong công tác cán bộ. 
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Một điểm lưu ý nữa là, việc thực hiện nghị quyết về công tác cán bộ cần gắn kết đồng 
bộ với các nghị quyết khác của Đảng, trong đó phải nói đến các Nghị quyết số 18 và 19 của 
Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị 
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; về nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 
lập. Muốn tinh gọn tổ chức bộ máy phải đánh giá đúng cán bộ, tinh giản ai, bố trí sắp xếp lại 
như thế nào cho phù hợp với năng lực cán bộ, yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy mới. 
Trong quá trình đó cần phòng ngừa, chống các hiện tượng tiêu cực dễ xảy ra khi bố trí, tinh 
giản cán bộ. Đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp cần có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, nếu 
không sẽ phản tác dụng, làm cho bộ máy yếu dần, có khi những cán bộ hư hỏng, biết chạy 
chọt thì ở lại, người có năng lực, không chạy thì bị đẩy ra ngoài. Cách tốt nhất là đẩy mạnh 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện 
nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương; có chế tài hiệu quả trong kiểm soát quyền lực. Cán 
bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải nêu gương, càng phải gương mẫu; nơi nào vi phạm thì 
người đứng đầu ở đó phải chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm, xử lý trước. Tin rằng, 
với các cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể như vậy, lại được gần 200 đồng chí Ủy viên 
Trung ương nêu gương tốt thì chúng ta sẽ thành công. 

Phóng viên: Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã bầu đồng chí làm Chủ tịch nước 
với số phiếu gần như tuyệt đối (476/477 phiếu). Xin đồng chí cho biết đôi điều cảm nhận sau 
một thời gian đảm đương cả hai cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước? 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thời gian còn quá ngắn, nói cái gì 
ngay vào lúc này là vội vàng. Chỉ xin nhắc lại tâm trạng, cảm xúc của tôi về việc này, như tôi 
đã phát biểu tại Lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào cả nước sau công bố kết 
quả bầu cử. Đây là niềm vinh dự vô cùng to lớn, nhưng cũng là một trách nhiệm hết sức nặng 
nề đối với tôi. Tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng là vì được Đảng, Quốc hội tín nhiệm giao nhiệm 
vụ, được nhân dân yêu mến ủng hộ, gửi gắm niềm tin. Lo là làm thế nào để hoàn thành thật 
tốt cả hai trọng trách lớn vừa là người đứng đầu Đảng, vừa là nguyên thủ quốc gia. Ngay cuối 
buổi chiều hôm nhậm chức, tôi đã sang gặp gỡ, thăm hỏi, tìm hiểu công việc ở Văn phòng 
Chủ tịch nước. Rất vui được tập thể cán bộ, công chức ở Văn phòng chia sẻ, giúp tôi tiếp cận 
với công việc mới mẻ này. Sau đó, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Văn phòng Trung 
ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và Văn phòng Chủ tịch nước, sự cố gắng của cán bộ, 
công chức các cơ quan hữu quan, đến nay, sau hơn 2 tháng nhận nhiệm vụ, mọi công việc 
theo chức trách mà tôi phải gánh vác bước đầu thấy diễn ra suôn sẻ. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cố 
gắng vừa học vừa làm. Rất mong được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và đồng bào, đồng chí giúp đỡ; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 
các địa phương phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất cao, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành 
nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. 

Phóng viên: Nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi đang về, thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có 
điều gì gửi gắm đến cán bộ, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài? 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Mùa xuân mới luôn mang đến sức 
sống mới. Tôi xin chúc đồng bào và chiến sỹ cả nước, người Việt Nam ta ở nước ngoài một 
năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui mới, tinh thần mới và khí thế mới, 
đoàn kết một lòng, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới để xây dựng và bảo vệ đất nước 
muôn vàn yêu quý của chúng ta. 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đội ngũ 
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những người làm báo Nhân Dân xin kính chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe để cùng với 
toàn Đảng lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà 
nước, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

 

                                                                                               Bắc Văn (Thực hiện) 
                                                                       (Báo Nhân dân xuân Kỷ Hợi năm 2019) 

 

 
 

NỖ LỰC ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, QUYẾT LIỆT HÀNH ĐỘNG, 

 PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN KẾ HOẠCH  

NĂM 2019, TẠO NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG 
 

I 
Năm 2018 vừa khép lại với niềm phấn khởi, tự hào bởi những thành tựu to lớn, toàn 

diện mà đất nước đã đạt được, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức từ bên ngoài và còn những hạn chế, bất cập trong nội tại. Phương châm 
hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ đã được sự 
đồng thuận cao và hưởng ứng mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, 
doanh nhân và nhân dân cả nước. Thấm nhuần sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế” tại Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018, các cấp, các ngành đã triển khai thực 
hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các nghị quyết của 
Ðảng, Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết 01 của Chính phủ. Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ 
chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 
thúc đẩy khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của nền kinh tế; cắt giảm, đơn giản hóa trên 1/2 điều kiện kinh doanh và trên 2/3 danh mục 
hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Tổ chức nhiều hội nghị quy mô toàn quốc về thúc 
đẩy tăng trưởng, xuất khẩu, đầu tư, logistics, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư xây dựng, phát 
triển kinh tế ngành, vùng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phòng, chống thiên 
tai, phát triển bền vững thích ứng biến đổi khí hậu, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, phát 
triển công nghiệp hỗ trợ..., góp phần tạo động lực cho tăng trưởng. Chúng ta đã làm rất tốt vai 
trò nước chủ nhà, tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh 
thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Nhiều địa phương chủ động tổ 
chức các hội nghị, diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch…, phát huy tiềm năng, thế 
mạnh, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ðặc biệt, 
các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các 
cơ quan của Ðảng, Quốc hội, lãnh đạo các địa phương đã luôn sâu sát thực tế, nắm chắc tình 
hình, chỉ đạo kịp thời những vấn đề quan trọng; không để bị động, bất ngờ; thường xuyên đối 
thoại, lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và 
người dân. 

Tất cả những yếu tố trên, cùng với sự nỗ lực to lớn và phấn đấu không ngừng của cộng 
đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã tạo nên 
kết quả vượt bậc, toàn diện trên các lĩnh vực của năm 2018. Kết quả này càng có ý nghĩa 
quan trọng trong bối cảnh quốc tế, khu vực có những biến động phức tạp, khó lường, nhất là 
chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, giá dầu thô... Nhiều tổ chức quốc tế nhận 
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định, Việt Nam đã và đang có những bước đi đúng đắn, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, 
để vươn lên tầm khu vực, toàn cầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2008, tăng trưởng kinh tế (GDP) 
đạt 7,08%, trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Quy mô 
GDP tăng mạnh, đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 2.587 USD. Ðiều đáng 
mừng là tăng trưởng cao trong khi nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì tốt và ngày càng được 
củng cố. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ ở mức 3,54%, các cân đối 
lớn được bảo đảm, thể hiện các chính sách vĩ mô được điều hành rất linh hoạt, hiệu quả. 

Ðộng lực tăng trưởng mạnh mẽ đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức 
tăng 12,98%, từ khu vực nông nghiệp với mức tăng 3,76%, từ tổng cầu tăng mạnh với tổng 
mức bán lẻ tăng 11,7%; mà không còn phụ thuộc vào tín dụng và khai khoáng như trước đây. 
Ðiều đặc biệt quan trọng là, không chỉ về số lượng, chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ 
nét. Ðóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) năm 2018 đạt 43,5%, bình quân 3 
năm 2016 - 2018 đạt 42,18%, cao hơn nhiều giai đoạn 2011 - 2015 (33,58%); hệ số hiệu quả 
sử dụng vốn ICOR còn khoảng 5,97; năng suất lao động tăng 5,93%, cao hơn nhiều so với giai 
đoạn trước. 

Chúng ta rất phấn khởi với nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng thiết lập những kỷ lục mới; 
trong đó xuất khẩu đạt gần 245 tỷ USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 482 tỷ USD; 
xuất siêu 7,2 tỷ USD; dự trữ ngoại hối đạt hơn 60 tỷ USD. Xuất khẩu khu vực kinh tế trong 
nước tăng 15,9%, cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (12,9%). Hàng hóa mang thương 
hiệu Việt Nam đã có tại siêu thị của hầu hết các quốc gia trên thế giới với 5 mặt hàng có kim 
ngạch hơn 10 tỷ USD, 29 mặt hàng có kim ngạch hơn 1 tỷ USD. Lần đầu tiên, kim ngạch xuất 
khẩu nông sản đạt hơn 40 tỷ USD. Chúng ta đã có quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia 
và vùng lãnh thổ. 

Vốn đầu tư ngoài Nhà nước tăng nhanh 18,5%, chiếm đến 43,3% tổng vốn đầu tư toàn 
xã hội, chứng tỏ nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân đã và đang đi vào cuộc 
sống; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1%; góp phần 
quan trọng cùng vốn đầu tư của Nhà nước để tạo ra năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. 
Chúng ta được đánh giá là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương. Việt Nam cũng được bình chọn là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, thu 
hút hơn 15,5 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2018, tăng 19,9%. Ðây là một dấu ấn quan 
trọng, khẳng định thương hiệu và nâng tầm du lịch Việt Nam, hướng đến thu hút hơn 20 triệu 
khách vào năm 2020 và cao hơn nữa trong những năm tới.  

Tiếp theo xu hướng từ đầu nhiệm kỳ, chủ trương thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 
và phát triển doanh nghiệp đã mang lại kết quả tích cực với trên 131.000 doanh nghiệp thành 
lập mới và trên 34.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Chúng ta tự hào có nhiều tập đoàn tư 
nhân đang phát triển lớn mạnh và nhiều công trình, dự án rất lớn hứa hẹn tạo ra bứt phá cho 
tương lai, như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cao tốc Bắc Nam, Tổ hợp lọc dầu Nghi 
Sơn, các tổ hợp sản xuất ôtô Trường Hải, Vinfast... Nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, 
biến điều không thể thành có thể, vươn lên khẳng định mình, tham gia vào mạng sản xuất và 
chuỗi giá trị toàn cầu. Có những lĩnh vực Việt Nam đã trở thành một trong những công xưởng 
của thế giới, như: Điện thoại di động, điện tử, lắp ráp ôtô, dệt may, da giầy, gạo, tôm, cá tra... 
Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thu 
hút được sự quan tâm của nhiều quỹ đầu tư quốc tế, trong nước. Ðây chính là những yếu tố tạo 
nên nền tảng của một nền kinh tế ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế số. 
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Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo không khí phấn khởi, lạc quan 
trong bỏ vốn làm ăn, đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư. Chỉ số 
nhà quản trị mua hàng (PMI) đạt 56,6 điểm vào tháng 11, cao nhất trong các nước ASEAN. 
Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý I/2019 so với quý IV/2018 cho thấy 85,1% số 
doanh nghiệp đánh giá xu hướng tốt lên và ổn định. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục 
được cải thiện mạnh mẽ. Các chỉ số đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững tăng mạnh, đạt mức 
cao nhất từ trước đến nay; trong đó Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2018 tăng 2 
bậc, xếp hạng 45/126, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 2 trong các quốc gia có thu nhập 
trung bình thấp; Chỉ số phát triển bền vững năm 2018 tăng 11 bậc, xếp hạng 57/156 quốc gia, 
vùng lãnh thổ. 

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường, biến 
đổi khí hậu cũng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Chúng ta đã thực hiện tốt chính 
sách người có công; đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là đối với vùng 
sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ðại diện thường 
trú UNDP tại Việt Nam đánh giá kết quả giảm nghèo của chúng ta là “thành công ở tầm thế 
giới”. Ðã tạo việc làm cho 1,65 triệu lượt người; tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm còn 3,1%. 
Công tác y tế, dân số được đẩy mạnh. Trên thế giới, không nhiều quốc gia ở cùng mức độ phát 
triển mà hơn 86% dân số tham gia bảo hiểm y tế và đạt trên 26,5 giường bệnh/vạn dân như 
Việt Nam. Giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới, trong đó giáo dục đại học có bước chuyển 
mình mạnh mẽ; lần đầu tiên nước ta có 2 đại học nằm trong nhóm 1.000 trường danh tiếng 
nhất thế giới. 

Bộ mặt đất nước, từ thành thị đến nông thôn không ngừng đổi mới và phát triển. Tỷ lệ 
đô thị hóa đạt trên 38,4%, vượt chỉ tiêu đề ra, đã xây dựng được nhiều khu đô thị, nghỉ dưỡng 
hiện đại, đẳng cấp khu vực, quốc tế. Xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, 
mang lại đời sống ấm no hơn cho người dân với 61 đơn vị cấp huyện và gần 43% số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” và công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm hơn. 
Phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao tiếp tục được đẩy mạnh. Ðội tuyển 
bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, Á quân bóng đá nam U23 châu Á, mang lại niềm 
tự hào dân tộc cho đất nước. 

Ðặc biệt, nhiệm vụ xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện. Công 
tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Nhiều vụ án tham nhũng, 
trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng đã được chỉ đạo, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm 
minh, không có vùng cấm, được toàn thể các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và góp phần 
củng cố niềm tin vào Ðảng, Nhà nước. 

Chúng ta cũng đạt nhiều kết quả quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Thông 
qua các biện pháp vừa hợp tác vừa đấu tranh, chúng ta đã kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và các lợi ích của 
đất nước. Quan hệ với các nước, đối tác ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Tổ chức thành 
công nhiều hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước. Ðối ngoại đa phương tiếp tục 
được đẩy mạnh và góp phần tạo dựng luật chơi trong các tổ chức quốc tế, khu vực. Ðã phê 
chuẩn Hiệp định CPTPP, đẩy mạnh vận động ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - 
EU (EVFTA); tích cực đàm phán Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). 
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Bên cạnh kết quả to lớn đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận nền kinh tế 
vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; sức chống chịu của nền kinh tế trước những 
biến động bên ngoài chưa cao. Mô hình tăng trưởng chuyển đổi còn chậm; các nguồn lực 
chưa được giải phóng tối đa; việc cơ cấu lại nhiều ngành, lĩnh vực còn chậm, lúng túng; công 
nghiệp hỗ trợ phát triển chưa tương xứng; chưa tham gia nhiều vào mạng sản xuất và chuỗi 
giá trị toàn cầu. Sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực và hoạt động của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều khó khăn. Môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn những bất 
cập; thủ tục hành chính có lĩnh vực còn rườm rà; kỷ luật kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm; 
vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Ðời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng 
bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Còn nhiều vấn 
đề xã hội bức xúc như: Bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, suy thoái đạo đức lối sống... Tình 
hình khiếu kiện đông người, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn diễn biến phức tạp; còn 
nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng. 

Nhìn chung, mặc dù còn những hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức, 
tình hình đất nước năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, 
chuyển biến rõ nét với toàn bộ 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt. 
Với kết quả đạt được của năm bản lề 2018, tình hình đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, 
văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong 3 năm 2016 - 2018 phát 
triển đúng hướng, chuyển biến rõ nét hơn giai đoạn trước; đời sống của người dân không 
ngừng được cải thiện. Dự báo chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 
mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng XII và Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. 

Chúng ta có thể khẳng định, đạt được kết quả toàn diện này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo 
kịp thời của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự giám sát hiệu quả của Quốc hội; 
sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể; 
sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là sự nỗ 
lực vượt bậc, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh 
nhân cả nước. Kết quả toàn diện trên các mặt của năm 2018 đã góp phần quan trọng tạo 
không khí hào hứng, phấn khởi trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự 
hào dân tộc và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. 

II 
Chúng ta bước vào năm 2019 trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo tiếp 

tục diễn biến phức tạp, khó lường với những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan 
xen. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại; chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, 
rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Thách thức an ninh phi truyền thống, 
nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng nặng nề. Khoa học, công nghệ phát 
triển nhanh và Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Ở 
trong nước, kế thừa thành tựu hơn 30 năm đổi mới và tiếp tục đà phát triển thuận lợi những 
năm gần đây, tiềm lực đất nước vững mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều 
tồn tại, yếu kém và những khó khăn, thách thức lớn. Chất lượng tăng trưởng cải thiện còn 
chậm, chưa bền vững; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn thấp. Cơ cấu lại các 
ngành, lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực lớn. Tiềm lực, sức cạnh tranh của khu vực kinh tế trong 
nước còn thấp, chưa tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Ứng 
dụng công nghệ cao ở nhiều ngành, lĩnh vực còn hạn chế. Việc tham gia các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, như: CPTPP, FTA với EU là áp lực lớn mà các cấp, các 
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ngành và khu vực kinh tế trong nước cần vượt qua để phát triển bền vững và hội nhập sâu 
rộng, hiệu quả. 

Năm 2019 là năm rất đặc biệt - Năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần tư tưởng và mong muốn của Người, chúng ta phải 
có tầm nhìn rộng mở, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong 
ước của Người và cũng là ước mơ của triệu, triệu người dân Việt Nam. Nhiệm vụ đặt ra là rất 
nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta, trực tiếp là các bộ, ngành, địa 
phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phải nỗ lực cao hơn, mang trong mình 
nhiều hơn khát vọng, niềm tự hào dân tộc để cùng nhau đưa đất nước ta vươn lên mạnh mẽ 
hơn nữa. Các cấp, các ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo; mỗi cán bộ, 
công chức, viên chức trên mọi cương vị công tác, từ nhân viên đến lãnh đạo các phòng, ban, 
vụ, cục, tổng cục đến bộ trưởng, tư lệnh ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp chính quyền 
địa phương phải nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm 
vụ, từ lời nói đến hành động, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và 5 năm 2016 - 2020. 

Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc để triển 
khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Ðây là năm thứ hai, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước và nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự 
Hội nghị, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự ủng hộ, hỗ trợ, động viên và cũng là niềm vinh dự 
to lớn đối với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Ðồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, định hướng chỉ đạo sâu sắc và gợi mở tầm 
nhìn phát triển trên nhiều lĩnh vực để tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ, 
ngành, địa phương nghiêm túc lĩnh hội, quán triệt và triển khai đầy đủ bằng những hành động 
cụ thể, thiết thực. 

Chúng ta xác định rõ năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu 
thực hiện đạt kết quả cao nhất như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo. Với 
phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, 
Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 01 và 02 ngày 1/1/2019 về các nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 
và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; trong đó một số 
nội dung trọng tâm chỉ đạo điều hành là: 

Thứ nhất, tập trung phát triển kinh tế; chú trọng củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Ðiều hành chính sách tiền tệ chủ động, 
linh hoạt và chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ hơn nữa các chính sách 
kinh tế vĩ mô. Nâng cao chất lượng tín dụng và tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên. Ổn định 
thị trường ngoại tệ, tỷ giá, phấn đấu tăng dự trữ ngoại hối. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính 
- ngân sách Nhà nước; tập trung chống thất thu, chuyển giá; triệt để tiết kiệm chi; kiểm soát 
bội chi không quá 3,6% GDP. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn tài sản công, nợ công. Ðẩy 
mạnh cơ cấu lại, tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện lộ trình giá thị trường 
dịch vụ công và khuyến khích xã hội hóa, thu hút nguồn lực ngoài Nhà nước. Thực hiện đồng 
bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, theo dõi sát diễn biến 
tình hình để có đối sách phù hợp. Chú trọng phát triển thị trường trong nước, phòng, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại; phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng, người tiêu dùng. 
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Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử và các loại thị trường, sản phẩm mới sử 
dụng công nghệ cao. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 
mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh. Tập trung rà soát, 
khắc phục ngay các tồn tại, bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, tạo mọi thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp; chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai hiệu quả các 
FTA đã ký kết. Triển khai xây dựng mới và khẩn trương hoàn thành các công trình kết cấu hạ 
tầng để tạo động lực cho phát triển; bảo đảm chất lượng, tiến độ, khắc phục ngay những hạn 
chế, bất cập, phòng chống tiêu cực, thất thoát. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, 
đặc biệt là giáo dục đại học và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phát triển mạnh mẽ 
khoa học công nghệ - một đột phá chiến lược trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập 
trung thúc đẩy, nâng cao tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao hiệu quả cơ chế điều phối 
vùng; tập trung phát triển đô thị, coi đây là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Năm 2019 cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là 
đầu tư công, đẩy mạnh cơ cấu lại, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và cơ cấu 
lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Khẩn trương hoàn thiện pháp luật về đầu tư 
công; đẩy mạnh thực hiện, giải ngân ngay từ đầu năm. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ doanh 
nghiệp Nhà nước; không để chậm trễ, vi phạm quy định về cổ phần hóa, thoái vốn. Tiếp tục 
đẩy mạnh cơ cấu lại, xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng 
yếu kém; tăng cường phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Rà soát, có các giải 
pháp cụ thể thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng 
như: Công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, du 
lịch, dịch vụ và phát triển đô thị... Chú trọng phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, thu 
hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển khu vực 
kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết Trung ương với những giải pháp cụ thể về: Huy 
động vốn, tín dụng, đất đai, nguồn nhân lực, thông tin thị trường... và thúc đẩy liên kết với 
khu vực FDI và doanh nghiệp Nhà nước trong phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, ứng 
dụng công nghệ cao, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị. Tập trung thực hiện quyết liệt 
các nhiệm vụ, giải pháp nâng hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chú trọng 
các chỉ số đang xếp hạng thấp như: Bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế, thương mại qua biên giới, 
giải quyết phá sản… gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thứ hai, phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các 
chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo 
bền vững theo hướng “không để ai ở lại phía sau”. Có cơ chế đẩy mạnh huy động nguồn lực 
ngoài ngân sách Nhà nước trong thực hiện các chính sách xã hội, các chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. 

Tập trung chuẩn bị, triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương về cải cách chính 
sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội và công tác y tế, dân số trong tình hình mới. Tiếp 
tục giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tập trung xây dựng hệ 
thống thông tin y tế, chống lạm dụng bảo hiểm y tế; phát triển công nghiệp dược, y học cổ 
truyền. Chú trọng bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học, chống xâm hại trẻ em, bạo 
lực học đường; không để xảy ra sai sót trong thi cử. Thực hiện hiệu quả các chính sách phát 
triển giáo dục đào tạo cho vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách. 

Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Nâng cao hiệu quả 
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các thiết chế văn hóa; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 
các chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Xây dựng và tổ chức hiệu quả Ðề án 50 năm 
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát triển mạnh thể dục, thể thao. Ðẩy mạnh 
công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình, học đường, bệnh viện, 
xâm hại trẻ em,... Quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu 
niên, phụ nữ. 

Thứ ba, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng 
phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai. Chấn 
chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên, khoáng 
sản, đá, cát, sỏi trái phép. Phòng, chống sạt lở bờ sông, suối, ven biển, kè sông, kè suối biên 
giới ở những vị trí xung yếu. Hợp tác chặt chẽ trong chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới và 
quản lý tài nguyên, môi trường biển. Tập trung ngăn chặn, xử lý ô nhiễm môi trường. Có giải 
pháp căn cơ xử lý rác thải ở nông thôn, địa bàn khu dân cư tập trung và ô nhiễm các lưu vực 
sông lớn. Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 
giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy nhanh các dự án phòng, chống thiên tai, ứng phó 
biến đổi khí hậu, trước hết là các vùng đồng bằng sông Cửu Long, ven biển Trung Bộ, Tây 
Nguyên và miền núi phía Bắc. 

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường công 
tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí. Thực hiện nghiêm quy định về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, 
cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Ðẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách 
nhiệm người đứng đầu và tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện. Ðơn giản hóa, 
cắt giảm thủ tục hành chính thực chất, tạo điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn, tiết giảm chi phí 
và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Ðẩy nhanh tiến trình điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ án kinh tế, nhất là việc xử lý nợ, tài sản của các bên liên quan. Tập trung chỉ đạo giải quyết 
dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tham nhũng kéo dài, phức tạp. Thực hiện nghiêm các quy 
định về phòng, chống tham nhũng; trong đó chú trọng tạo môi trường không tham nhũng, đẩy 
mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và công khai minh bạch trong hoạt động công vụ, công 
tác cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính và cán 
bộ, công chức, viên chức yên tâm cống hiến, đóng góp cho đất nước. Ðề cao trách nhiệm của 
từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, không vì tư duy nhiệm kỳ hay áp lực của 
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm 
chừng, thiếu trách nhiệm. Các bộ, ngành, địa phương chú trọng công tác xây dựng Ðảng, 
thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc quy định của 
Trung ương về trách nhiệm nêu gương. 

Thứ năm, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh công tác đối ngoại. Tiếp 
tục xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia theo đúng lời dạy của 
Bác Hồ kính yêu “các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 
nước”. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt 
động chống phá Ðảng, Nhà nước. Quyết liệt trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, 
hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”; tội phạm ma túy, cướp giật, công nghệ 
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cao,...; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Chủ động triển khai hiệu 
quả các hoạt động đối ngoại cấp cao. Tích cực tham gia, đóng góp có trách nhiệm và nâng 
cao hơn nữa vai trò của Việt Nam trong các tổ chức, diễn đàn đa phương. Sớm ban hành và 
triển khai kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả Hiệp định CPTPP; đẩy mạnh vận động sớm ký 
kết Hiệp định EVFTA. Làm tốt công tác bảo hộ công dân. Chủ động phòng ngừa, nâng cao 
năng lực giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế. 

Thứ sáu, đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Thực hiện nghiêm 
quy chế phát ngôn, tăng cường kỷ luật báo chí; các bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức 
các chương trình truyền thông sâu rộng, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, các chủ trương, 
cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành và các vấn đề dư luận quan tâm. Xử lý nghiêm các 
trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận, vi phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, công dân. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, phối hợp hiệu quả với 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng 
cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng dân tộc, đưa đất nước ta 
vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh. 

III 
Các nghị quyết của Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, các chủ trương, cơ chế, chính sách, 

pháp luật có đi vào thực tiễn hay không, một phần quan trọng phụ thuộc vào công tác tổ chức 
triển khai thực hiện của các cấp, các ngành. Từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị 
phải khẩn trương ban hành ngay các chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 với mục tiêu, 
chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, người chịu trách nhiệm, lộ trình cụ thể và tổ chức triển khai 
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương phải theo sát thực 
tiễn, chỉ đạo điều hành quyết liệt ngay từ ngày đầu năm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám 
sát thực hiện và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tháng, quý, năm theo quy định. 

Phát huy kết quả đạt được của năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng 
thường xuyên, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là 
của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ 
lực, năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân; toàn bộ hệ 
thống hành chính Nhà nước, từ Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đoàn 
kết, chung sức đồng lòng, phối hợp chặt chẽ, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, nỗ lực 
phấn đấu với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đề 
ra theo kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, góp phần thực hiện thành công Kế 
hoạch 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, tạo tiền đề vững chắc 
và điều kiện thuận lợi cho đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. 

 

                                                                                  Nguyễn Xuân Phúc 
                                                               Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 
                                                    (Báo Quân đội nhân dân số 20743 - Ngày 01/01/2019) 
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NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN TỚI 
 

Trên đất nước yêu 
quý của ta, đang có nhiều 
câu chuyện đẹp - có những 
chuyện như là kỳ tích - được 
thêu dệt, kết tạo từ khát 
vọng, bản lĩnh, ý chí và tài 
năng của những người con 
đất Việt. 

Một cảm hứng tươi 
mới đang bừng khởi trên 
khắp đất nước. Chính phủ 
kiến tạo, quốc gia khởi 
nghiệp với phương châm 
“Kỷ cương, liêm chính, 
hành động, sáng tạo, hiệu 
quả” đang trở thành thông 
điệp có sức lay động, cuốn 
hút và lan tỏa mạnh mẽ. 
Chuyện làm ăn đang rộn rã, 
náo nhiệt trong mọi cung 
bậc, ngõ ngách của đời 
sống. Nó đang trở thành một 
động lực mạnh cho cuộc 
kiến tạo lớn. Đất nước đang 
chuyển mình với một tâm 
thế mới. 

Điều đáng mừng là 
hàng triệu người, trong đó 
có rất nhiều người trẻ, đang 
kết nối thành một thế hệ 
khởi nghiệp tràn đầy khát 
vọng. Họ là lực lượng vô 
cùng đáng quý của đất nước. 
Đối với không ít người, khởi 
nghiệp là sự bắt đầu, còn đối 
với một số người khác, khởi 
nghiệp là sự tiếp tục với một 
tâm thế mới. Bởi xét cho 
cùng, đối với một cá nhân, 
một đơn vị hay một đất 
nước, khởi nghiệp là một 
tiến trình, có thể phải nếm 
trải thất bại mới đi tới thành 

công, hoặc từ ao làng đi ra 
biển lớn, từ thành công này 
đến thành công khác. 

Niềm tin và khát vọng 
vươn tới đang làm phấn 
chấn hàng triệu đôi chân 
Việt trên con đường khởi 
nghiệp kiến tạo tương lai! 
Nó được thể hiện không chỉ 
ở con số 131.000 doanh 
nghiệp đăng ký mới, không 
chỉ ở 34.000 doanh nghiệp 
trở lại hoạt động trong năm 
2018 mà còn ở khả năng 
vượt khó, nắm bắt cơ hội, 
mở rộng không gian sáng 
tạo, tăng sức cạnh tranh của 
hàng vạn doanh nghiệp lớn 
nhỏ đang bươn chải trên 
thương trường đầy sóng gió, 
của rất nhiều trí thức và nhà 
kinh doanh gốc Việt, trong 
đó có nhiều người trẻ, đang 
hăm hở trở về góp sức lực 
và trí tuệ vào công cuộc 
dựng xây đất nước. 

Tinh thần khởi nghiệp 
mang theo khát vọng và 
hoài bão lớn, biến thành một 
nguồn năng lượng kiến tạo 
mạnh mẽ. Bên cạnh những 
doanh nghiệp Nhà nước 
mạnh như Viettel, chúng ta 
tự hào có nhiều tập đoàn tư 
nhân đang phát triển với sức 
vóc ngày càng lớn, vươn 
tầm cạnh tranh khu vực và 
quốc tế, tham gia sâu rộng 
hơn vào các chuỗi giá trị 
toàn cầu như FPT, 
Vingroup, Sun Group, 
FLC... Nhiều công trình, dự 
án rất lớn hứa hẹn tạo ra bứt 

phá cho tương lai như Cảng 
hàng không quốc tế Long 
Thành, Cao tốc Bắc Nam, 
Tổ hợp lọc dầu Nghi Sơn... 

Chưa bao giờ việc 
hoàn thiện thể chế, đổi mới 
cơ chế, tạo chính sách đột 
phá, đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính lại được tiến 
hành khẩn trương, quyết liệt 
như hiện nay. Cùng với đó 
là các biện pháp tháo gỡ khó 
khăn, tiết giảm chi phí, thí 
điểm nhiều mô hình hiệu 
quả, thúc đẩy mạnh mẽ sản 
xuất kinh doanh, tạo động 
lực tăng trưởng. Những gì 
vướng víu, cản trở làm ăn 
đang được dọn dẹp bớt dần 
đi. Môi trường đầu tư kinh 
doanh tiếp tục được cải 
thiện với việc thực hiện 
mạnh mẽ chủ trương cắt 
giảm tối thiểu 50% thủ tục 
hành chính, đơn giản hóa 
61% điều kiện kinh doanh. 

Sự khởi sắc mạnh mẽ 
của nền kinh tế Việt Nam 
trong năm 2018 được thể 
hiện qua các kết quả nổi bật: 
Với mức tăng trưởng GDP 
đạt 7,08%, mức cao nhất 
trong 10 năm qua, Việt Nam 
thuộc nhóm 10 nước có tốc 
độ tăng trưởng cao nhất thế 
giới; chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) bình quân dưới 4%, 
dự trữ ngoại hối Nhà nước 
đạt kỷ lục 63,5 tỷ USD; vốn 
FDI đạt 18 tỷ USD, cao nhất 
từ trước đến nay; quy mô 
nền kinh tế đạt 245 tỷ USD 
2015; GDP bình quân đầu 
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người đạt 2.580 USD; xuất 
khẩu đạt 244,72 tỷ USD, 
xuất siêu đạt kỷ lục 7,2 tỷ 
USD, riêng xuất khẩu nông 
nghiệp đạt 41 tỷ USD... 

 Nhiều tổ chức quốc 
tế đánh giá Việt Nam có 
triển vọng tốt, là một trong 
những nền kinh tế tăng 
trưởng nhanh nhất khu vực 
và thế giới, là một thị 
trường sôi động đối với giới 
đầu tư và kinh doanh quốc 
tế. Các đột phá chiến lược 
và cơ cấu lại nền kinh tế 
được tập trung chỉ đạo, đạt 
nhiều kết quả khả quan.  

Kết cấu hạ tầng được 
tiếp tục quan tâm đầu tư, 
nhiều công trình quan trọng 
được đưa vào sử dụng. Hạ 
tầng đô thị phát triển mạnh, 
tỷ lệ đô thị hóa ước 38,4%, 
đạt sớm hơn chỉ tiêu đề ra 
đến năm 2020. Việt Nam 
được đưa vào danh sách 
theo dõi nâng hạng lên thị 
trường mới nổi. Nợ công 
khoảng 61,4% GDP, giảm 
mạnh so với mức 63,7% 
năm 2016, kiều hối lên tới 
hơn 15,9 tỷ USD. Sau 30 
năm thu hút đầu tư nước 
ngoài, chúng ta đã đề ra các 
giải pháp mới, thu hút chọn 
lọc hơn, ưu tiên các lĩnh 
vực chế biến, chế tạo, sử 
dụng công nghệ cao, thân 
thiện môi trường. Việt Nam 
được đánh giá thuộc nhóm 
10 quốc gia cam kết mạnh 
mẽ nhất về cải cách chính 
sách thuế.  

Những con số đó đã 
thể hiện được bức tranh 

sống động của một nền kinh 
tế vừa biết tranh thủ những 
cơ hội lớn đang mở ra, vừa 
phải đương đầu và nỗ lực 
vượt qua những khó khăn 
thách thức rất gay gắt. 

Một sự kiện rất quan 
trọng là Việt Nam và 10 
quốc gia thành viên đã ký 
Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) 
chính thức có hiệu lực sau 
khi được Việt Nam cùng 6 
thành viên thông qua, trở 
thành Thỏa thuận thương 
mại tự do (FTA) thế hệ mới 
đầu tiên đi vào thực tế. 
CPTPP sẽ tạo cơ hội lớn 
cho nền kinh tế nước ta hội 
nhập vào một khu vực tự 
do thương mại với thị 
trường lên tới 500 triệu 
dân, với GDP khoảng 
10.000 tỷ USD, chiếm 
13,5% GDP toàn cầu và 
chiếm 15% thương mại 
toàn cầu. 

Không phải Việt Nam 
phải đi ra thế giới mới có 
hội nhập mà Việt Nam đang 
trở thành một địa chỉ sống 
động và hấp dẫn của hội 
nhập quốc tế. Chỉ riêng 
Samsung đã đầu tư vào Việt 
Nam tới 17 tỷ USD. Một 
làn sóng đầu tư mới đang 
chuyển động khi một số nhà 
đầu tư quốc tế có tầm cỡ 
đang dự định tiến vào thị 
trường Việt Nam. Việt Nam 
đã gây tiếng vang lớn khi 
đăng cai và tổ chức thành 
công Hội nghị Diễn đàn 
Kinh tế thế giới về ASEAN 

2018 (WEF ASEAN 2018) 
với sự tham dự của nhiều 
nhà lãnh đạo các nước và 
hơn 1.200 doanh nghiệp, 
trong đó có các doanh 
nghiệp hàng đầu thế giới và 
nhiều sự kiện hợp tác lớn 
của khu vực. Ông Klaus 
Schwab, Chủ tịch điều hành 
WEF đã khẳng định: “Hội 
nghị WEF ASEAN 2018 tại 
Việt Nam là hội nghị thành 
công nhất trong 27 năm tổ 
chức WEF ASEAN”. Vị thế 
và uy tín của Việt Nam càng 
sáng rõ khi tại cuộc bầu cử 
trong khuôn khổ Khóa họp 
73 của Đại hội đồng Liên 
hợp quốc sáng 18/12/2018, 
với số phiếu 157/193, Việt 
Nam đã trúng cử làm thành 
viên Ủy ban Luật Thương 
mại quốc tế của Liên hợp 
quốc (UNCITRAL) nhiệm 
kỳ 2019 - 2025. Tiếp theo 
việc trúng cử vào Ủy ban 
luật pháp quốc tế của Liên 
hợp quốc (năm 2016), việc 
Việt Nam trở thành thành 
viên UNCITRAL đánh dấu 
bước tiến tiếp theo trong 
việc chủ động, tích cực hội 
nhập pháp lý đa phương, 
chủ động tham gia xây 
dựng, định hình luật chơi ở 
cấp độ quốc tế, bảo đảm lợi 
ích quốc gia, dân tộc. 

Trong con mắt của thế 
giới hôm nay, Việt Nam đã 
thực sự hội nhập sâu vào đời 
sống quốc tế, và là một đối 
tác đáng tin cậy, trước hết ở 
thái độ rất trách nhiệm, khả 
năng hòa đồng, kết nối rất 
cao. Người ta nhìn thấy hình 
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ảnh một đất nước rất cởi 
mở, năng động, người dân 
thân thiện, một nền văn hóa 
đầy bản sắc.  Đặc biệt, việc 
Công viên địa chất toàn cầu 
Non nước Cao Bằng và 
“Hoàng hoa sứ trình đồ” 
vừa được UNESCO công 
nhận đã làm phong phú 
thêm di sản văn hóa thế giới 
đặc sắc của Việt Nam. Nổi 
danh như một trong những 
địa chỉ du lịch đáng đến 
nhất trên thế giới, trong năm 
2018, Việt Nam đã thu hút 
15,5 triệu khách du lịch 
nước ngoài. 

Cảm hứng bắt nguồn 
từ niềm tin. Niềm tin vào sự 
minh bạch, công bằng và kỷ 
cương. Cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng mang 
tầm vóc của một trận đánh 
lớn của toàn Đảng và toàn 
dân tộc, âm thầm nhưng rất 
quyết liệt. Chống tham 
nhũng là cuộc sát hạch 
nghiêm khắc và vô cùng 
khốc liệt đối với tính cách 
mạng, tính cộng sản của một 
đảng cầm quyền. Đây trước 
hết là một cuộc đấu tranh 
cực kỳ gay go trong nội bộ 
Đảng. Có thể nói, trong xây 
dựng và chỉnh đốn Đảng, 
chưa bao giờ hoạt động của 
Ban Kiểm tra Trung ương, 
phối hợp với các cơ quan 
bảo vệ pháp luật, lại tỏ rõ 
hiệu năng và uy lực mạnh 
mẽ như hiện nay với những 
kết luận rất nghiêm minh về 
sai phạm của những cán bộ, 
đảng viên có chức có quyền.  

Hàng loạt vụ “đại án” 

tham nhũng mà trong số tội 
phạm có những người vốn 
là cán bộ lãnh đạo cao cấp, 
tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao 
trong công an, quân đội bị 
đưa ra xét xử nghiêm minh 
trước pháp luật với các bản 
án trừng phạt thích đáng, đã 
chứng tỏ bản lĩnh của đảng 
cầm quyền trong trận chiến 
cam go và phức tạp này. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng, Trưởng 
ban chỉ đạo Phòng chống 
tham nhũng Trung ương đã 
nhấn mạnh rằng việc kỷ luật 
cán bộ, đồng chí là rất day 
dứt, đau xót, nhưng chúng ta 
buộc phải làm và sẽ còn tiếp 
tục làm trong thời gian tới. 
Quyết tâm lớn đi liền với 
biện pháp và cách thức triển 
khai bài bản, khoa học, chặt 
chẽ và kết quả thực tế đã 
thực sự khích lệ các tầng lớp 
nhân dân tham gia tích cực 
hơn vào cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng sau nhiều 
hoài nghi và thất vọng. 
Niềm tin, vốn bị suy giảm 
trong nhiều năm, nay đang 
được khôi phục và đang trở 
thành một động lực kiến tạo 
to lớn. 

Việc Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng được 
Quốc hội bầu giữ chức Chủ 
tịch nước với tín nhiệm rất 
cao đã đáp ứng được lòng 
mong đợi, sự quý trọng của 
nhân dân đối với một nhà 
lãnh đạo xuất sắc và mẫu 
mực, tạo được niềm tin lớn 
vào vai trò lãnh đạo của 
Đảng và hiệu năng của bộ 

máy Nhà nước. Sự nêu 
gương của người đứng đầu 
có một sức thuyết phục lớn 
với vai trò dẫn dắt ở mọi 
cấp, nhưng đặc biệt quan 
trọng ở vị trí những người 
đứng đầu đất nước. Dưới sự 
điều hành sát sao và năng 
động của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc - người 
truyền lửa kiến tạo với 
những thông điệp có sức lay 
động - Chính phủ đã thực 
hiện 9 nhóm với 56 giải 
pháp và 242 nhiệm vụ cụ 
thể, toàn diện trên các lĩnh 
vực. Quốc hội Việt Nam 
dưới sự điều hành của Chủ 
tịch Nguyễn Thị Kim 
Ngân, ngày càng phát huy 
tinh thần dân chủ, minh 
bạch, cầu thị và khoa học, 
tiếp tục khẳng định vai trò 
to lớn trong các quyết sách 
quan trọng của đất nước. 
Sinh hoạt sống động của 
Quốc hội vì dân là hình ảnh 
đẹp của một đất nước ngày 
càng cởi mở, khoáng đạt, 
đang quyết tâm hướng theo 
những tiêu chí tiến bộ và văn 
minh. Tuy đây đó vẫn còn 
những trì trệ, yếu kém, 
nhưng có thể cảm nhận được 
một sự chuyển mình theo 
hướng tiến bộ của cả một hệ 
thống chính trị từ Trung 
ương xuống địa phương. 

Chúng ta biết đất 
nước mình vừa rất giàu tiềm 
năng, đồng thời lại vẫn đang 
thiếu nhiều điều cốt yếu. 
Tính tự chủ của nền kinh tế 
từng bước được nâng lên 
nhưng khả năng chống chịu 



 

  

 

“Mừng Đảng mừng xuân - Tự hào vững tin đi tới” 

 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 2/2019 
 

20

trước những biến động bên 
ngoài còn hạn chế. Kinh tế 
tư nhân, tuy đã được khởi 
động với một cảm hứng và 
sinh khí mới nhưng cũng chỉ 
mới chiếm 8% tỷ trọng nền 
kinh tế. Một số công trình, 
dự án chậm tiến độ, chất 
lượng rất kém, vừa làm 
xong đã xuống cấp. Năng 
lực đổi mới sáng tạo, nghiên 
cứu phát triển của doanh 
nghiệp, ứng dụng công nghệ 
cao, kỹ năng còn thấp. Các 
nguồn lực chưa được giải 
phóng tối đa, việc cơ cấu lại 
nhiều ngành, lĩnh vực còn 
chậm, lúng túng; công 
nghiệp hỗ trợ phát triển chưa 
tương xứng; chưa tham gia 
nhiều vào mạng sản xuất và 
chuỗi giá trị toàn cầu. Môi 
trường đầu tư kinh doanh 
vẫn còn những bất cập, thủ 
tục hành chính có lĩnh vực 
còn rườm rà; kỷ luật kỷ 
cương nhiều nơi chưa 
nghiêm; vẫn còn tình trạng 
“trên nóng, dưới lạnh”. 

Còn nhiều vấn đề xã 
hội bức xúc như: Bạo lực 
học đường, xâm hại trẻ em, 
suy thoái đạo đức lối sống... 

Tất cả những yếu kém 
và bất cập này đang đòi hỏi 
một nỗ lực cao hơn nữa, 
một tâm thế vào cuộc quyết 
liệt hơn nữa, tạo những đột 
phá mạnh hơn nữa với một 
hệ thống giải pháp đồng bộ 
hơn nữa. Chúng ta xác định 
rõ năm 2019 là năm tăng 
tốc, bứt phá trên các lĩnh 
vực, với phương châm hành 
động “Kỷ cương, liêm 

chính, hành động, sáng tạo, 
hiệu quả, bứt phá”. 

Năm 2018, gương mặt 
đất nước sáng ngời trên 
nhiều lĩnh vực. Trí tuệ Việt 
được vinh danh tại nhiều 
cuộc thi, nhiều diễn đàn, 
trung tâm khoa học quốc tế. 
Đây là một năm mà tài năng 
Việt, sắc đẹp Việt đều tỏa 
sáng. Với Hoa hậu Nguyễn 
Phương Khánh giành vương 
miện Hoa hậu Trái đất, Hoa 
hậu H'Hen Nie lọt vào tốp 5 
Hoa hậu Hoàn vũ, sắc đẹp 
Việt Nam đã rạng danh trên 
bản đồ thế giới. 

Còn bóng đá thực sự 
là một câu chuyện đẹp của 
khát vọng Việt Nam trong 
năm 2018. Những thành tích 
như những kỳ tích: Đội 
tuyển U23 thứ nhì châu Á, 
đội tuyển Olympic đứng thứ 
tư ASIAD, đội tuyển quốc 
gia vô địch Đông Nam Á 
(...) Đó không phải là sự lóe 
sáng nhất thời mà là kết quả 
của một quá trình giáo dục, 
tập luyện, rèn giũa và thi 
đấu máu lửa vì màu cờ Tổ 
quốc. Những đôi chân tài 
hoa của các chàng trai Việt 
đã không chỉ làm mê say, 
trào dâng cảm xúc hàng 
triệu người hâm mộ Việt 
Nam mà còn khiến đông 
đảo khán giả châu lục mến 
mộ và cảm phục. Các chàng 
trai của chúng ta vào trận 
không chỉ với tài năng bóng 
đá mà còn với khát vọng 
chiến thắng, ý chí vượt khó 
và trái tim yêu Tổ quốc. 
Những kỳ tích bóng đá 2018 

không chỉ truyền cảm hứng 
mà còn cho ta những chiêm 
nghiệm và bài học bổ ích về 
cách thức đi tới thành công 
không chỉ trong lĩnh vực thể 
thao. Dưới những rừng cờ 
đỏ sao vàng từ Bắc chí 
Nam, từ đô thị tới nông 
thôn trong những đêm 
mừng chiến thắng, lớp lớp 
người ào đi như thác, không 
quen biết mà cứ bắt tay 
nhau, trao nhau nụ cười, 
gương mặt rạng ngời hạnh 
phúc. Rõ ràng bóng đá đã 
kết nối lòng người, góp 
phần hòa kết xã hội. 

Chúng ta đã từng biết 
đến những khu đô thị, 
những khu nghỉ dưỡng cao 
cấp, sang trọng của 
Vingroup được vinh danh, 
những công trình cáp treo 
chìm trong mây với công 
nghệ tiên tiến nhất, với 
những kỷ lục đáng ngưỡng 
mộ của SunGroup, hay Cây 
cầu vàng ở Bà Nà Hills có 
kiến trúc độc đáo tựa trên 
bàn tay Phật, được báo chí 
quốc tế ca ngợi là “một 
tuyệt tác đáng kinh ngạc, 
mang đến cho du khách một 
trải nghiệm tuyệt vời giống 
như băng qua thiên 
đường”... Tất cả đều là sản 
phẩm của sáng tạo đỉnh cao, 
tạo giá trị khác biệt. Còn 
Vinfast là một câu chuyện 
hết sức độc đáo về tính đột 
phá. Đầu xuân 2018 thiên hạ 
mới hay tin tỷ phú Phạm 
Nhật Vượng làm ô tô thì 
cuối thu chiếc xe Vinfast 
sang trọng đã ra mắt rất ấn 
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tượng tại Paris, rồi Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh 
trước sự ngỡ ngàng của biết 
bao người. Bản đồ chế tạo ô 
tô thế giới đã ghi danh Việt 
Nam. Từ trước đến nay Việt 
Nam chủ yếu được biết đến 
như một địa chỉ gia công lắp 
ráp, như một thị trường tiêu 
thụ, bởi vậy Vinfast không 
chỉ là một thương hiệu Việt 
có đẳng cấp trong lĩnh vực ô 

tô, mà còn là câu chuyện 
đặc biệt thú vị về việc biến 
khát vọng thành hiện thực. 

Một đất nước không 
thể phát triển, không thể có 
tương lai nếu không có khát 
vọng. Khát vọng đó không 
chỉ ở một người, một nhóm 
người. Đó phải là khát vọng 
của cả dân tộc, quyết không 
chịu đói nghèo, lạc hậu, tụt 
hậu, đồng lòng đi tới. Khát 

vọng cất cánh. Khát vọng 
đưa Việt Nam lên tầm thế 
giới. Khát vọng được ý chí, 
trí tuệ và niềm tin nâng 
cánh sẽ biến thành nguồn 
năng lượng kiến tạo sung 
mãn nhất. 

 

Hồ Quang Lợi                                                                                                                                                                                         
(Báo Hà Nội mới  

xuân Kỷ Hợi 2019)

 
 

 
 
 
 
 

10 SỰ KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 
 

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước 
Tháng 10/2018, Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã thống nhất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội 
bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước và tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV, với tỷ lệ gần như 
tuyệt đối, Quốc hội chính thức bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước nhiệm 
kỳ 2016 - 2021. Với sự kiện này, lần đầu tiên sau 49 năm, người đứng đầu Đảng đảm nhiệm 
cương vị đứng đầu Nhà nước. 

Trước đây, sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chức vụ cao nhất 
trong Đảng là Chủ tịch Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm nhận và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước đến tháng 9/1969, sau đó chức danh Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước luôn là hai chức danh song hành.  

2. Việt Nam thông qua Hiệp định CPTPP 
Ngày 12/11/2018 là một ngày đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam khi Quốc hội 

chính thức thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP 
hay TPP 11). So với TPP 12, CPTPP với 11 nước tham gia có tổng giá trị GDP khoảng 
10.000 tỷ USD, chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu so với 40% GDP toàn cầu của TPP 12. 

Hiệp định CPTPP được hy vọng sẽ đem đến cho Việt Nam cơ hội lớn hơn trong thúc 
đẩy tiến trình cải cách về thể chế và nâng cao năng suất cho nền kinh tế. CPTPP sẽ làm thay 
đổi sự tương tác, đối thoại giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong quá trình hoạch định chính 
sách liên quan tới cạnh tranh, mua sắm công, doanh nghiệp Nhà nước hay các lĩnh vực khác 
về hàng rào kỹ thuật, dịch vụ.... Từ đó làm thay đổi chất lượng văn bản pháp luật theo hướng 
minh bạch và phù hợp với thực tiễn phát triển. Ở chiều ngược lại, CPTPP cũng đem lại cho 
Việt Nam nhiều thách thức không nhỏ. Đó là sự thay đổi nhận thức của cơ quan quản 1ý về 
việc phải thay đổi tự thân để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Và đặc biệt doanh nghiệp 

VIỆT NAM VÀ CÁC SỰ KIỆN 

TIÊU BIỂU NĂM 2018 
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phải chủ động nắm bắt thông tin liên quan tới các cam kết của Việt Nam trong CPTPP. 
3. GDP tăng cao nhất trong vòng một thập kỷ 
Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt mức cao nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. 7% 

là con số tăng trưởng được các chuyên gia dự tính sau khi GDP đã lên cao nhất trong vòng 8 
năm trở lại đây với mức 6,98% trong 3 quý đầu năm. Song ý nghĩa hơn con số 7% là dù tăng 
trưởng cao nhưng Việt Nam vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô với việc giữ được mục 
tiêu CPI, thâm hụt ngân sách giảm, thị trường chứng khoán ổn định và đạt mức gần 1.000 
điểm, môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện... và đặc biệt các doanh nghiệp 
tiếp tục tin tưởng vào triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019. 

Để có một năm 2019 tăng trưởng thành công, Việt Nam sẽ phải vượt qua các thách 
thức đến từ nội tại nền kinh tế trong nước cũng như thế giới. Theo đó, Chính phủ cần giữ 
vững ổn định môi trường vĩ mô - một trong những lợi thế so sánh của Việt Nam trong 
trường khu vực và thế giới; tiếp tục tăng tốc cải cách môi trường kinh doanh với việc cắt bỏ 
các điều kiện kinh doanh không cần thiết. 

4. Một năm của những vụ đại án tham nhũng 
Năm 2018 tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý mới 340 vụ án tham nhũng với 827 bị 

cáo, nếu tính cả những vụ án tham nhũng từ năm trước để lại thì tổng số vụ án phải giải 
quyết trong năm 2018 là 368 vụ với 906 bị cáo. Trong đó được chú ý nhiều nhất là vụ án 
Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. Bị cáo Đinh La Thăng bị truy tố về các 
tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 
“Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc góp vốn 800 tỷ đồng 
của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng Oceanbank. Còn bị cáo 
Trịnh Xuân Thanh bị xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế 
gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” tại PVN và Tổng công ty cổ phần xây lắp 
dầu khí Việt Nam... 

Ngoài ra, một số vụ án được xét xử trong năm 2018 gây chấn động dư luận như vụ 
Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố tội danh “Làm lộ bí mật Nhà nước” và “Lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản 
trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh và 
Trầm Bê - nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐTD Sacombank 
với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm 
trọng”; vụ án đánh bạc nghìn tỷ với 92 bị cáo, trong đó có cựu Trung tướng, cựu Tổng cục 
trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh 
sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa; vụ xét xử cựu thượng 
tá quân đội Đinh Ngọc Hệ về 2 tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và 
“Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”... 

5. Bóng đá không phải chỉ là bóng đá 
Năm 2018 được coi là năm đỉnh cao của bóng đá Việt Nam với thành công của cả ba 

đội bóng U23, Olympic và tuyển quốc gia Việt Nam. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa 
bao giờ các cấp đội tuyển đều cùng lúc đạt chiến thắng vang dội như năm 2018. Mở đầu 
năm 2018, đội bóng U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân giải U23 châu Á ở Thường Châu, 
Trung Quốc. 7 tháng sau, tháng 8/2018, đội Olympic Việt Nam xuất sắc lọt vào nhóm 4 đội 
mạnh nhất tại ASIAN Games. Kết thúc năm 2018, tuyển quốc gia Việt Nam đoạt ngôi vô 
địch tại AFF Cup sau một thập kỷ chờ đợi. 

Với những gì mà đội bóng của chúng ta làm được, đã mang đến một khát vọng cháy 
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bỏng, phải đưa tinh thần thể thao như thành công của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF vào 
kinh tế như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. 

6. Xuất khẩu xác lập nhiều kỷ lục mới 
Năm 2018, lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục “lập kỷ lục mới” khi “phá vỡ kỳ 

tích” năm 2017. Tính đến hết 15/12/2018 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đã đạt 
233,07 tỷ USD. Đáng chú ý, đóng góp lớn vào “kỳ tích” xuất khẩu năm 2018, nhóm hàng 
nông lâm thủy sản đã có sự “bứt phá” ngoạn mục với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 40 tỷ 
USD. Đây là con số kỷ lục của ngành nông nghiệp Việt Nam. Với những kết quả ấn tượng 
của hoạt động thương mại, xuất siêu cũng xác lập kỷ lục mới với 6,89 tỷ USD và đưa Việt 
Nam đi trước mục tiêu cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020. Nhìn lại chặng đường 
xuất khẩu những năm qua cho thấy, xuất khẩu của Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc 
trong hoạt động thương mại. 

Tính đến năm 2018, hàng hóa của Việt Nam đã được xuất khẩu đến hơn 200 quốc gia; 
riêng nông sản, thủy sản là 180 quốc gia trên thế giới. Điều này cho thấy, cơ cấu thị trường 
xuất khẩu cũng đã có sự cải thiện tích cực để giảm dần sự phụ thuộc vào một vài thị trường. 
Hơn nữa, nếu như những năm trước đây, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI luôn đạt mức 
tăng trưởng cao hơn so với khối doanh nghiệp trong nước thì thời gian gần đây, tốc độ tăng 
trưởng của khối doanh nghiệp trong nước đã duy trì cao hơn khối doanh nghiệp FDI. Như 
vậy, với việc tăng trưởng liên tục duy trì ở tốc độ cao, quy mô thị trường ngày càng mở rộng, 
xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã tăng từ vị trí 50 trong năm 2007 lên vị trí 27 trong năm 
2018 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng bậc trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 

7.  WEF ASEAN 2018 và kỷ lục giải ngân FDI 
Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) diễn ra vào trung 

tuần tháng 9/2018. Với hơn 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có 7 Tổng thống và Thủ tướng, 
2 Phó Thủ tướng, 60 đại biểu cấp Bộ trưởng và hơn 800 lãnh đạo tập đoàn hàng đầu thế giới 
và khu vực, 60 phiên họp và hội nghị thảo luận nhiều vấn đề quan trọng đối với phát triển và 
hội nhập của các nước ASEAN và khu vực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, WEF 
ASEAN 2018 trở thành hội nghị thành công nhất của WEF về khu vực. 

Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đà tăng mạnh trong năm 2018 
và thiết lập mức kỷ lục mới trong nhiều năm trở lại đây. Hơn 19 tỷ USD đã được rót vào Việt 
Nam trong năm 2018 cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư cũng 
như tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam vươn lên là một trong 
những nền kinh tế có sức hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới. 

Điều đáng nói, sức hút của Việt Nam đối với nhà đầu tư ngoại đã có sự chuyển biến 
mạnh. Việt Nam bắt đầu được nhắc tới là điểm đến của ngành công nghiệp 4.0 như công 
nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ thân thiện với môi trường... 

8.  Khánh thành Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn 
Ngày 23/12/2018, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức được khánh thành và 

đưa vào vận hành thương mại tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là công trình 
trọng điểm quốc gia, có quy mô và tổng mức đầu tư lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay với 
9,3 tỷ USD. Dự án có công suất giai đoạn 1 là 200.000 thùng dầu thô/ngày, gần gấp đôi công 
suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Dự kiến năm 2019, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ vận 
hành đạt khoảng 80% công suất thiết kế và khi đạt 100% công suất, tương đương 10 triệu tấn 
dầu thô/năm sẽ đáp ứng được 40% thị trường nhiên liệu trong nước, các sản phẩm hóa dầu 
chiếm khoảng 17% tổng sản lượng sẽ được xuất khẩu. Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận 
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hành thương mại là một sự kiện quan trọng của ngành dầu khí và tỉnh Thanh Hóa; đánh dấu 
bước phát triển đột phá trong ngành công nghiệp lọc hóa dầu và có ý nghĩa quan trọng về 
chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong quá trình phát triển đất nước, góp phần 
bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. 

9.  Tinh giản biên chế và cải thiện môi trường kinh doanh 
Với định hướng về một Chính phủ kiến tạo, trong năm qua Chính phủ và các bộ ngành 

đã triển khai quyết liệt hoạt động tinh giản biên chế và cải thiện môi trường kinh doanh. 
Báo cáo tổng kết năm 2018 của Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 15/10/2018, tổng số 

biên chế cả nước đã được tinh giản là 40.500 người. Trong số đó, các cơ quan của Đảng, 
đoàn thể là: 1.698 người; các cơ quan hành chính 4.826 người; khối đơn vị sự nghiệp công 
lập 27.547 người (chiếm 68%); cán bộ, công chức cấp xã 6.213 người; doanh nghiệp Nhà 
nước 200 người... Còn với cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh 
cũng đạt được những kết quả tích cực. Hàng loạt điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của các 
bộ ngành đã được cắt giảm, ví như: Bộ Công Thương cắt giảm 561 điều kiện đầu tư kinh 
doanh; Bộ Tài chính cắt giảm 164 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính; ngân hàng 
Nhà nước đơn giản hóa 80 trên tổng số 257 điều kiện (đạt 31%), trong đó đề xuất cắt giảm 
hơn 49 điều kiện (đạt trên 50% tổng số phương án đề xuất)... Những nỗ lực trên đã góp phần 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong năm 2018. Theo báo cáo Doing Business 2019 
do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, Việt Nam có nhiều cải thiện tích cực trong 4 chỉ số 
thành phần như: Thành lập doanh nghiệp (tăng 19 bậc lên vị trí 104/190), tiếp cận điện năng 
(tăng 37 bậc lên vị trí 27/190), đăng ký tài sản (tăng 3 bậc xếp vị trí 60/190) và thực thi hợp 
đồng (tăng 4 bậc lên vị trí 62/190). 

10.  Gian lận thi cử, bạo hành học sinh gây chấn động dư luận 
Ngành giáo dục và đào tạo năm 2018 vướng phải vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử khi 

hàng loạt các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình... phát hiện gian lận thi cử. Hàng loạt cán bộ 
ngành giáo dục của ba tỉnh trên đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ những sai 
phạm. Cũng trong năm 2018, nhiều vụ bạo hành học sinh đã xảy ra tại nhiều địa phương trên 
cả nước. Gần đây nhất là Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở 
Thanh Sơn (Phú Thọ) có hành vi lạm dục tình dục đối với học sinh nam. Trước sự việc này, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đưa Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở 
Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, ra khỏi ngành ngay khi có đủ căn cứ về hành vi 
xâm hại tình dục học sinh. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn 
các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 

                                            (Báo Thời báo kinh tế Việt Nam số 1+2 - Ngày 1-2/01/2019) 
 

 
 

10 SỰ KIỆN ĐỐI NGOẠI NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM TRONG NĂM 2018 
 

Việt Nam khép lại 2018 với nhiều 
sự kiện, dấu ấn chính trị, ngoại giao và 
kinh tế - xã hội thu hút sự quan tâm đặc 

biệt của dư luận quốc tế. 

Sau đây là 10 sự kiện đối ngoại nổi 
bật do Thông tấn xã Việt Nam bình chọn: 

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
được bầu giữ chức Chủ tịch nước 
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Ngày 23/10/2018, tại Kỳ họp thứ 6, 
Quốc hội Khóa XIV đã bầu Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng giữ chức Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 
2021, với 99,79% phiếu. 

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 8, 
100% Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Khóa XII đã nhất trí đề cử Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu 
giữ chức vụ Chủ tịch nước, thể hiện sự 
đồng thuận tuyệt đối trong ý Đảng và lòng 
dân. Đông đảo các nhà lãnh đạo thế giới đã 
gửi điện mừng, trong khi báo chí quốc tế 
cũng dành nhiều thời lượng đưa tin về sự 
kiện này. 

2. Việt Nam phê chuẩn Hiệp định 
CPTPP 

Ngày 12/11/2018, Quốc hội Khóa 
XIV đã thông qua Nghị quyết Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), sẽ có hiệu lực từ 1/1/2019. Đây là 
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chất 
lượng cao và khá toàn diện với mức độ cam 
kết sâu nhất từ trước tới nay. 

Ước tính, CPTPP sẽ tạo nên một thị 
trường gần 500 triệu người tiêu dùng, với 
quy mô kinh tế hơn 13.000 tỷ USD, chiếm 
13% GDP toàn cầu và khoảng 14% tổng 
thương mại thế giới. 

3. Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế 
giới về ASEAN (WEF-ASEAN) 2018 

Nhiều nguyên thủ quốc gia ASEAN, 
lãnh đạo cấp cao các nước đối tác cùng 
1.000 đại diện của các tập đoàn đa quốc gia, 
doanh nghiệp ASEAN và quốc tế đã tham 
gia diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9, với chủ 
đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.”. 

Theo thống kê, có gần 8.000 bài viết 
về sự kiện này, khoảng 7 triệu lượt người 
tương tác trên mạng xã hội và 90.000 lượt 
người xem trực tuyến trên trang của WEF. 
Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab đánh 
giá đây là diễn đàn thành công nhất trong 27 

năm tổ chức diễn đàn WEF về khu vực 
ASEAN và Đông Á. 

4. Hội nghị thường niên lần thứ 26 
Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình 
Dương (APPF-26) 

Diễn ra vào tháng Một tại Hà Nội, với 
sự tham gia của 22 đoàn nghị viện và hơn 
300 khách mời, là điểm nhấn trong công tác 
đối ngoại của Quốc hội Khóa XIV. Hội nghị 
đã xác định tầm nhìn mới của APPF sau 
một phần tư thế kỷ hình thành và phát triển, 
kiên trì thực hiện mục tiêu chung, góp phần 
thúc đẩy hợp tác và đối thoại vì hòa bình, ổn 
định và thịnh vượng trong khu vực với hơn 
4,5 tỷ dân. 

APPF-26 truyền tải mạnh mẽ thông 
điệp và hình ảnh của nước Việt Nam đổi 
mới, năng động, tích cực và trách nhiệm tới 
bạn bè quốc tế. 

5. Việt Nam lần đầu tiên trúng cử 
vào Ủy ban Luật thương mại quốc tế của 
Liên hợp quốc (UNCITRAL) 

Trong khuôn khổ khóa họp lần thứ 73 
Đại hội đồng Liên hợp quốc, với số phiếu 
157/193, Việt Nam được bầu làm thành viên 
của nhiệm kỳ 2019 - 2025. Sự kiện này thể 
hiện uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên 
trường quốc tế, trong đó có những đóng góp 
tích cực, đầy trách nhiệm vào lĩnh vực luật 
thương mại quốc tế. 

Những thành tựu của công cuộc Đổi 
mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương 
mại của Việt Nam cũng đã được các nước 
thừa nhận thông qua kết quả bầu chọn này. 
Là thành viên của UNCITRAL, Việt Nam sẽ 
có cơ hội tăng cường tham khảo, tiếp thu 
kinh nghiệm quốc tế để hoàn hiện khuôn khổ 
pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh 
thuận lợi, vì mục tiêu phát triển bền vững. 

6. Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng 
Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS-6) và 
Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam 
giác phát triển Campuchia - Lào - Việt 
Nam lần thứ 10 (CLV-10) 
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GMS-6 và CLV-10 diễn ra vào cuối 
tháng 3 tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 
2.000 đại biểu và 200 tập đoàn, doanh 
nghiệp. Đã thông qua ba văn kiện quan 
trọng gồm Tuyên bố chung, Kế hoạch hành 
động Hà Nội và Khung Đầu tư khu vực tới 
năm 2022 với hơn 220 chương trình, dự án 
đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật có tổng trị giá 66 
tỷ USD. 

Trong khi đó, tại CLV-10, Thủ tướng 
ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam đã rà 
soát về tình hình triển khai Quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam 
giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam 
đến năm 2020 và ra Tuyên bố chung. 

7. Việt Nam tiếp tục là điểm đến 
đầu tư nước ngoài 

Năm 2018, vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt hơn 30 tỷ 
USD, trong đó vốn giải ngân đạt khoảng 18 
tỷ USD. Tạp chí Forbes của Mỹ mới đây 
nhận định Việt Nam đã trở thành điểm đến 
đầu tư nóng nhất châu Á, trong khi một 
khảo sát của PWC thực hiện trước thềm Hội 
nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 
2018 cho thấy Việt Nam giữ vị trí hàng đầu 
năm thứ hai liên tiếp trong số những điểm 
đến dự kiến thu hút đầu tư nước ngoài nhiều 
nhất trong khu vực APEC. 

Sau khu vực đầu tư nước ngoài đã trở 
thành một bộ phận quan trọng của nền kinh 
tế, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của Việt Nam. Tính đến tháng 
11/2018, cả nước có khoảng 27.000 dự án 
đầu tư đến từ 128 quốc gia và vùng lãnh thổ, 
với tổng vốn đăng ký gần 340 tỷ USD và 
tổng vốn thực hiện khoảng 188,8 tỷ USD. 

8. Việt Nam đón lượng khách quốc 
tế kỷ lục 

Năm 2018, Việt Nam ước đón du lịch 
quốc tế, cao nhất từ trước đến nay và gấp 3 
lần so với năm 2010. Đây thực sự là thành 
tích vượt trội, ghi đậm dấu ấn, đầy nỗ lực 
của toàn ngành du lịch với sự đầu tư mạnh 

mẽ vào cơ sở hạ tầng, các hoạt động xúc 
tiến, quảng bá được tăng cường hiệu quả ở 
trong và ngoài nước. 

Du lịch Việt Nam cũng nhận được 
nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, uy tín 
trong đó lần đầu tiên được trao tặng giải 
thưởng “Điểm đến du lịch hàng đầu khu vực 
châu Á” của World Travel Awards và giải 
thưởng “Điểm đến golf hàng đầu châu Á” 
do Golf World Travel Awards trao tặng. 
Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp lữ hành, khu 
nghỉ dưỡng, hãng hàng không của Việt Nam 
cũng được quốc tế trao tặng nhiều danh hiệu 
danh giá. 

9. Bệnh viện dã chiến đầu tiên của 
Việt Nam tham gia Lực lượng giữ gìn hòa 
bình Liên hợp quốc 

Ngày 1/10, 63 thành viên lên đường 
thực thi nhiệm vụ tại Nam Sudan. Đây là 
lần đầu tiên Việt Nam triển khai một đơn vị 
độc lập tham gia vào các hoạt động của Lực 
lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

Trước đó, Việt Nam đã cử 29 lượt sỹ 
quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Cộng hòa 
Trung Phi và Nam Sudan, thể hiện sự chủ 
động và trách nhiệm của Việt Nam trong 
các hoạt động quốc tế. 

10. Việt Nam thăng hạng trên bản 
đồ nhan sắc trên thế giới 

2018 là năm người đẹp Việt Nam đạt 
được nhiều thành tích bất ngờ: Xuất sắc lọt 
vào tốp 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Miss 
Universe) và Nguyễn Phương Khánh đăng 
quang Hoa hậu Trái đất (Miss Earth). 

Theo bình chọn của trang 
Missosology, năm nay Việt Nam thăng 
hạng từ vị trí 65 lên 56 nhờ thành tích của 
H'Hen Niê và Nguyễn Phương Khánh, cũng 
như Tiểu Vy ở Miss World (top 30) và 
Minh Tú ở Miss Supranational (top 10). 

Đặc biệt trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn 
vũ thế giới, H'Hen Niê đã nhận được sự 
ngưỡng mộ của đông đảo công chúng trên 
thế giới bởi câu chuyện vượt khó để tìm đến 
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thành công của cô gái dân tộc Ê Đê. Trên 
các trang mạng xã hội, những bài viết về đại 
diện Việt Nam nhận được sự tương tác rất 

tích cực từ cộng đồng yêu sắc đẹp. 
 

(baomoi.com - Ngày 25/12/2018) 

 

 
 

10 SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2018 
 

1. Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 90/2014/NÐ-CP ngày 29/9/2014 về xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 
Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật. 

Nghị định mới đưa ra các quy định chi tiết, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp của 
nghị định cũ, bám sát tình hình thực tế hoạt động sáng tạo của tác giả, giá trị nghệ thuật và tư 
tưởng của tác phẩm, tác dụng trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ 
thẩm mỹ của nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự công 
bằng và đồng thuận trong dư luận xã hội và giới văn nghệ sỹ. 

2. Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo 
Khoa học quốc gia “Nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật ở 
Việt Nam từ khi ban hành chủ trương đến nay”. 

 Những kết quả đạt được trong hơn 20 năm xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ 
thuật là rất quan trọng, huy động được nguồn lực của toàn xã hội vào việc tạo ra các giá trị 
văn học, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu tinh thần và thẩm mỹ của nhân dân, phù hợp với thời kỳ 
phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên thực tiễn phong phú và phức tạp trong quá trình xã 
hội hóa cũng làm nảy sinh những bất cập, chủ yếu ở nhận thức và cách tiến hành công việc 
này ở từng ngành, từng loại hình rất khác nhau. Từ kết quả hội thảo, hội đồng sẽ tham mưu 
giúp Ðảng, Nhà nước bổ sung các giải pháp, cơ chế, chính sách có tính khả thi để triển khai 
chủ trương xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật theo đúng các nghị quyết của Ðảng, 
Nhà nước, đạt được hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới. 

3. UNESCO công nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa 
chất toàn cầu và Hoàng hoa sứ trình đồ là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế 
giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.  

Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng có diện tích 3.072km² với nhiều giá 
trị địa chất - địa mạo nổi bật, tầm cỡ quốc tế; có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử 
văn hóa nổi tiếng như: Hang Pác Bó, suối Lê-nin, thác Bản Giốc, hồ Thang Hen, Vườn quốc 
gia Phia Oắc - Phia Ðén... Còn Hoàng hoa sứ trình đồ là cuốn sách miêu tả một trong những 
hoạt động ngoại giao của Việt Nam và Trung Hoa thế kỷ 18, với phần chính là bản đồ ghi 
chép bằng nhiều hình ảnh, thông tin phong phú, quý hiếm về hành trình đi sứ của Sứ bộ Ðại 
Việt thế kỷ 18 do Nguyễn Huy Oánh (1713 - 1789) biên tập, hiệu đính và chú thích trong giai 
đoạn 1765 - 1768 từ các tài liệu của nhiều thế hệ đi sứ trước, đồng thời bổ sung thêm các chi 
tiết liên quan đến chuyến đi năm 1766 - 1767 do ông làm Chánh sứ. Việc tiếp tục có thêm 
những di sản thế giới thuộc nhiều loại hình được vinh danh cho thấy sự phong phú về tài 
nguyên thiên nhiên, văn hóa quốc gia và ý thức, nỗ lực của Việt Nam trong gìn giữ, bảo tồn, 
phát huy giá trị di sản. 

4. Du lịch Việt Nam đón lượt khách quốc tế thứ 15 triệu, mức kỷ lục trong lịch sử 
58 năm phát triển ngành. Dấu ấn quan trọng này góp phần thể hiện vị thế, uy tín của 
“ngành công nghiệp không khói” Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới; đồng thời 



 

  

 

“Mừng Đảng mừng xuân - Tự hào vững tin đi tới” 

 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 2/2019 
 

28

khẳng định Việt Nam đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, ngày càng 
tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.  

Con số ấn tượng này cũng cho thấy hiệu quả tích cực từ việc triển khai những chính 
sách liên quan phát triển du lịch thời gian qua như: Thí điểm cấp thị thực điện tử cho công 
dân 46 nước, gia hạn miễn thị thực cho công dân năm nước Tây Âu, áp dụng Luật Du lịch 
sửa đổi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch… Ðây cũng là động lực và 
tiền đề để ngành du lịch Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn của đất nước. 

5. Thể thao Việt Nam giành thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự Ðại hội thể 
thao châu Á (ASIAD) cùng nhiều thành tích trong nước và quốc tế. 

 Với 352 vận động viên dự thi đấu 32 môn tại ASIAD 2018, Ðoàn thể thao Việt Nam 
đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, giành bốn Huy chương vàng, 17 Huy chương bạc và 18 Huy 
chương đồng, trong đó có hai Huy chương vàng ở môn thể thao Ô-lim-pích là nhảy xa nữ của 
Bùi Thị Thu Thảo và đua thuyền râu-inh bốn nữ, cùng thành tích lọt vào bán kết của đội 
tuyển bóng đá Ô-lim-pích. Ở trong nước, Ðại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám năm 2018 
được tổ chức tại Hà Nội với quy mô lớn, thu hút hơn 7.000 vận động viên dự thi đấu ở 36 
môn thể thao để tranh 734 bộ huy chương. Có 43 kỷ lục quốc gia, 169 kỷ lục đại hội được 
thiết lập chủ yếu ở các môn thể thao Ô-lim-pích, cho thấy thể thao thành tích cao đã có bước 
phát triển mới, thể hiện sự đúng đắn trong định hướng đầu tư trọng tâm vào các môn cơ bản 
và không chạy theo hình thức. 

6. Bóng đá Việt Nam giành ngôi vị số một Ðông - Nam Á và trở lại top 100 bảng 
xếp hạng bóng đá thế giới sau bảy năm (tính từ năm 2011).  

Trước hết là Ðội tuyển U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân Giải bóng đá U23 châu Á tại 
Thường Châu (Trung Quốc) bằng bản lĩnh và tinh thần thi đấu tuyệt vời sau khi vượt qua 
những đội mạnh của châu lục. Nối tiếp chiến công, với đội hình chủ yếu là các tuyển thủ 
U23, đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, vào tới bán kết ASIAD 2018. Còn 
tại Giải AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã khẳng định vị thế hàng đầu khu vực, 
đăng quang ngôi vô địch. Ðây là kết quả quá trình dài định hướng đầu tư đào tạo cầu thủ trẻ 
cùng tài năng của huấn luyện viên Hàn Quốc Pắc Hang-xo, người đã dẫn dắt cả ba đội tuyển 
nước ta thành công ở các đấu trường châu lục và khu vực. 

7. Du lịch Việt Nam ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng quốc tế. Tại Lễ trao Giải 
thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) lần thứ 25 năm 2018, Việt Nam lần đầu 
được vinh danh là “Ðiểm đến du lịch hàng đầu châu Á”. 

 Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam cũng nhận được những giải 
thưởng quốc tế uy tín như: Vietravel lần thứ sáu liên tiếp được trao giải “Nhà điều hành tour 
du lịch hàng đầu châu Á”; Vietnam Airlines nhận giải “Hãng hàng không hàng đầu châu Á - 
Hạng phổ thông cao cấp”… Nhiều sản phẩm du lịch mới của Việt Nam được quốc tế chú ý, 
vinh danh như: Cầu Vàng (Ðà Nẵng) lọt top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2018 
do Tạp chí Times (Mỹ) bình chọn, chương trình thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ được vinh danh 
giải Vàng hạng mục “Ðổi mới trong truyền thông, truyền thông thị giác và giải trí trực quan” 
tại giải thưởng Stevie châu Á - Thái Bình Dương 2018… Những giải thưởng này là sự ghi 
nhận xứng đáng cho nỗ lực chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội 
nhập. 

8. Năm 2018 văn học Việt Nam “được mùa” giải thưởng quốc tế. 
 Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhận giải Liberaturpreis do Litprom - Hiệp hội quảng bá 
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văn học châu Á, châu Phi và Mỹ la-tinh ở Phran-phuốc (Ðức) bình chọn cho tác phẩm “Cánh 
đồng bất tận”; nhà văn Bảo Ninh nhận Giải thưởng Văn học châu Á (Asian Literature 
Award) với tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh”; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giải Changwon 
KC International Literary của Hàn Quốc vì những cống hiến, đóng góp sáng tạo văn học 
nghệ thuật. Những giải thưởng này cho thấy văn học Việt Nam từng bước được bạn đọc và 
các tổ chức văn học uy tín trên thế giới đánh giá cao, đóng góp vào quá trình quảng bá văn 
học, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới. 

9. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V, năm 2018, ghi dấu ấn Ðiện ảnh Việt 
Nam.  

Với chủ đề “Ðiện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững”, Liên hoan đã thu hút hơn 
1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Liên hoan phim là cơ hội để điện ảnh Việt Nam giao 
lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát triển xứng tầm khu vực và quốc tế; hướng đến giá trị nhân văn 
và tinh thần thân ái, hợp tác. Ðiện ảnh Việt Nam ghi dấu ấn với một số giải thưởng uy tín 
như: Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (diễn viên Phương Anh Ðào); đạo diễn trẻ phim ngắn 
xuất sắc (đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt); giải thưởng của Ban giám khảo cho phim ngắn 
(phim Hai đứa trẻ); giải Bình chọn phim Việt Nam được khán giả yêu thích (phim Chàng vợ 
của em)… 

10. Hoa hậu H’Hen Niê của Việt Nam vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế 
giới (Miss Universe) 2018, tổ chức tại Thái Lan.  

Ðây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu thế giới 
khi lần đầu có thí sinh đứng trong top 5 người đẹp nhất cuộc thi. Không chỉ sở hữu nhan sắc 
đẹp, Hoa hậu H’Hen Niê còn có khả năng thu hút và truyền cảm hứng cho khán giả bằng 
phong cách trình diễn độc đáo, mang đậm bản sắc của dân tộc Ê Ðê. Ngoài đời thường 
H’Hen Niê giữ tác phong giản dị, gần gũi, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xây dựng 
nhà tình thương cho người nghèo, các chương trình thiện nguyện hướng tới đối tượng yếu thế 
trong xã hội là trẻ em, phụ nữ và bệnh nhân HIV-AIDS. 

 

                                                   Ban Văn hóa - Văn nghệ báo Nhân dân (Bình chọn) 
                                                                (nhandan.com.vn - Ngày 01/01/2019) 
 

 
 

9 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NGÀNH Y TẾ NĂM 2018 
 

Chiều 26/12, Bộ Y tế 
đã công bố 9 sự kiện tiêu 
biểu ngành y tế năm 2018. 
Đó là: Việt Nam đạt nhiều 
thành tựu trong sản xuất 
vắc xin cúm mùa “3 trong 
1”; lần đầu tiên, các 
chuyên gia Việt Nam thực 
hiện ghép phổi thành 
công và tiến hành lấy 
đồng thời 6 tạng từ cùng 
một người cho chết não 

để ghép cho 5 bệnh nhân; 
tỷ lệ người tham gia bảo 
hiểm y tế đạt 87,5%, vượt 
chỉ tiêu do Quốc hội và 
Chính phủ giao. 

1. Việt Nam đạt nhiều 
thành tựu trong sản xuất 
vắc xin cúm mùa “3 trong 
1”; vắc xin sởi do Việt 
Nam sản xuất, được Chủ 
tịch JICA trao giải thưởng 
quốc tế 

Ngày 25/9/2018, Viện 
Vắc xin và Sinh phẩm y tế 
(IVAC - Bộ Y tế) phối hợp 
với các bên liên quan công 
bố thử nghiệm thành công 
vắc xin cúm mùa “3 trong 1” 
gồm cúm A/H1N1/09, A/H3N2, 
cúm B và vắc xin cúm tiền đại 
dịch A/H5N1. Đây là loại 
vắc xin cúm đầu tiên do Việt 
Nam sản xuất, góp phần chủ 
động phòng chống dịch 
bệnh, giảm chi phí.  
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Ngày 13/12/2018, dự 
án sản xuất vắc xin sởi do 
Trung tâm Nghiên cứu sản 
xuất vắc xin và sinh phẩm y 
tế, Bộ Y tế (POLYVAC) 
thực hiện, đã hoàn thiện quy 
trình sản xuất vắc xin sởi, 
vắc xin phối hợp sởi - 
rubella và sản xuất thành 
công vắc xin chất lượng cao 
đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO), 
được nhận giải thưởng của 
Chủ tịch Cơ quan Hợp tác 
quốc tế Nhật Bản (JICA). 

2. WHO công nhận 
Việt Nam là quốc gia đã 
loại trừ được bệnh giun 
chỉ bạch huyết 

Ngày 8/10/2018, tại 
Manila, Philippines, trong 
kỳ họp lần thứ 69 khu vực 
Tây Thái Bình Dương của 
WHO, Tổng giám đốc 
WHO tại Geneva Tedros 
Adhanom Dhebreyesus và 
Trưởng đại diện WHO khu 
vực Tây Thái Bình Dương 

Shin Young-Soo đã trao 
chứng nhận công nhận Việt 
Nam loại trừ bệnh giun chỉ 
bạch huyết, nâng tổng số 
quốc gia đã công bố loại trừ 
bệnh này trong khu vực lên 
11 nước.  

Tại Việt Nam, bệnh 
giun chỉ bạch huyết đã được 
biết đến từ lâu và đã từng là 
một trong những bệnh gây 
tàn phế hàng đầu cho người 
mắc bệnh. Bệnh do một số 
loại giun chỉ bạch huyết gây 

nên và được lây truyền bởi 
muỗi rất phổ biến ở các 
nước nhiệt đới và cận nhiệt 
đới do điều kiện khí hậu 
nóng và ẩm. Từ năm 2002, 
chương trình Loại trừ giun 
chỉ bạch huyết tại Việt Nam 
đã được triển khai và thực 
hiện trên toàn quốc theo 
hướng dẫn của WHO. Năm 
2018, Bộ Y tế đã tiến hành 
đánh giá kết quả thực hiện 
và thấy rằng Việt Nam đã 
loại trừ giun chỉ bạch huyết 
đạt tiêu chuẩn của WHO. 

3. Việt Nam được 
nhận giải thưởng toàn cầu 
của Quỹ Bloomberg vì 
những nỗ lực và thành tích 
trong theo dõi, giám sát sử 
dụng thuốc lá và các chính 
sách phòng, chống tác hại 
của thuốc lá 

Ngày 7/3/2018, tại 
Cape Town, Nam Phi, Bộ Y 
tế Việt Nam được vinh danh 
tại hội nghị toàn thế giới về 
“Thuốc lá hay sức khỏe” lần 

thứ 17 và nhận giải thưởng 
toàn cầu của Quỹ 
Bloomberg về kiểm soát 
thuốc lá (Global Award on 
Tobacco Control) vì những 
thành tựu nổi bật trong theo 
dõi, giám sát sử dụng thuốc 
lá và các chính sách phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 
Hội nghị có sự tham gia của 
trên 100 quốc gia với hơn 
2.000 đại biểu. 

4. Lần đầu tiên, các 
chuyên gia Việt Nam thực 

hiện ghép phổi thành công 
và tiến hành lấy đồng thời 
6 tạng từ cùng một người 
cho chết não để ghép cho 5 
bệnh nhân 

Các chuyên gia Việt 
Nam thực hiện ghép phổi 
thành công và tiến hành lấy 
đồng thời 6 tạng từ cùng 
một người cho chết não để 
ghép cho 5 bệnh nhân. 

Ngày 12/12/2018, kíp 
mổ với thành phần 100% 
các thầy thuốc của Bệnh 
viện Hữu nghị Việt Đức đã 
thực hiện thành công kỹ 
thuật ghép hai phổi từ người 
cho chết não. Và đây cũng 
là lần đầu tiên, Việt Nam 
thực hiện lấy đồng thời 6 
tạng để ghép từ cùng một 
người cho đa tạng chết não 
và đã tiến hành ghép 5 tạng 
cùng một thời điểm cho 4 
bệnh nhân (1 tim, 2 phổi, 1 
gan, 1 thận), và kết hợp điều 
phối “xuyên Việt” 1 thận 
cho bệnh nhi ở thành phố 
Hồ Chí Minh. Sau hơn 10 
ngày, tất cả 6 tạng ghép đều 
tiến triển thuận lợi. 

5. Tỷ lệ người tham 
gia bảo hiểm y tế đạt 
87,5%, vượt chỉ tiêu do 
Quốc hội và Chính phủ 
giao 

Tính đến ngày 
31/12/2018, trên 82 triệu 
người tham gia bảo hiểm y 
tế, đạt 87,5% dân số, vượt 
2,3% so với chỉ tiêu do Thủ 
tướng Chính phủ giao 
(Quyết định số 1167/QĐ-
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TTg ngày 28/6/2016, đến 
năm 2018 đạt 85,2% dân số) 
và vượt chỉ tiêu Quốc hội 
giao. 

6. 100% các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương đã triển khai 
thực hiện ứng dụng công 
nghệ thông tin kết nối cơ 
sở cung ứng thuốc 

Tất cả 63 tỉnh, thành 
phố trong cả nước đã ban 
hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Chỉ thị 23 của Thủ 
tướng về ứng dụng công 
nghệ thông tin kết nối cơ sở 
cung ứng thuốc, cụ thể, đã 
phối hợp với Tổng công ty 
Viễn thông quân đội Viettel 
và các cơ sở cung ứng phần 
mềm trên địa bàn tổ chức 
tập huấn, hướng dẫn cụ thể, 
chi tiết cho các cơ sở cung 
ứng thuốc; đã cấp tài khoản 
cho 15.178 cơ sở bán lẻ 
thuốc; đã có 2.787 cơ sở kết 
nối liên thông với cơ quan 
quản lý; chuẩn hóa được 
55.000/60.000 danh mục 
thuốc y tế. 

7. Năm đầu tiên xây 
dựng mô hình điểm tại 26 
trạm y tế xã, phường hoạt 
động theo nguyên lý y học 
gia đình, theo hướng hội 
nhập quốc tế để tiến tới 
nhân rộng toàn quốc 

Nhằm triển khai Nghị 
quyết 20, Nghị quyết 21, Bộ 
Y tế đã ban hành Chương 
trình hành động số 
1379/Ctr-BYT triển khai 
thực hiện Đề án Xây dựng 
và Phát triển mạng lưới y tế 

cơ sở theo Quyết định số 
2348/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Trong đó, 
Bộ Y tế đã quyết liệt triển 
khai và nhân rộng mô hình 
của 26 trạm y tế xã hoạt 
động theo nguyên lý y học 
gia đình theo hướng hội 
nhập quốc tế, cụ thể, đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
đổi mới cơ chế tài chính, 
chính sách bảo hiểm y tế, 
tập trung vào phòng chống 
các bệnh không lây nhiễm, 
quản lý hồ sơ sức khỏe 
người dân theo nguyên lý y 
học gia đình nhằm thúc đẩy 
sự thay đổi mạnh mẽ đến cơ 
chế tổ chức, hoạt động có 
hiệu quả tại tuyến y tế cơ 
sở, nâng cao công tác bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe người dân ngay tại 
tuyến chăm sóc ban đầu. 
Tiến tới triển khai nhân 
rộng mô hình toàn quốc đến 
hơn 11.000 trạm y tế xã, 
phường.  

8. Cắt giảm trên 
70% điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành chính 
và 98% các lô hàng nhập 
khẩu thuộc Bộ Y tế quản 
lý không thông qua kiểm 
tra chuyên ngành khi 
nhập khẩu 

Ngày 12/11/2018, Bộ 
Y tế trình Chính phủ ban 
hành Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số quy định 
liên quan đến điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi quản 
lý Nhà nước của Bộ Y tế, 

trong đó, cắt giảm 
1363/1871 điều kiện đầu tư 
kinh doanh (72,85%); cắt 
giảm 169/234 thủ tục hành 
chính (72,22%). Trước đó, 
ngày 2/2/2018, Bộ Y tế trình 

Chính phủ ban hành Nghị 
định số 15/2018/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật An toàn thực 
phẩm, trong đó khoảng 98% 
các lô hàng thuộc 5 mặt 
hàng của 815 dòng hàng 

thực phẩm nhập khẩu thuộc 
đối tượng quản lý của Bộ Y 
tế sẽ không phải qua kiểm 
tra chuyên ngành tại cửa 
khẩu. Tổng ước tính sau khi 
cắt giảm điều điện kinh 
doanh, thủ tục hành chính 
và danh mục hàng hóa kiểm 
tra chuyên ngành thuộc 
phạm vi quản lý Nhà nước 
của Bộ Y tế đã tiết kiệm cho 
doanh nghiệp và người dân 
hơn 8,5 triệu ngày 
công/năm, khoảng 3.332,5 
tỷ đồng/năm (chưa tính các 
lợi ích khác từ cơ hội kinh 
doanh). 

9. Năm đầu tiên Việt 
Nam chuyển đổi vắc xin 
Quinvaxem sang sử dụng 
vắc xin ComBE Five trong 
chương trình tiêm chủng 
mở rộng 

Do nhà sản xuất tại 
Hàn Quốc ngừng sản xuất 
vắc xin Quinvaxem nên Bộ 
Y tế đã có kế hoạch chuyển 
đổi sang sử dụng vắc xin 
ComBE Five có thành phần 
và hiệu quả phòng bệnh 
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tương đương vắc xin 
Quinvaxem. Đây là vắc xin 
phối hợp phòng 5 bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm cho 
trẻ em là bạch hầu, ho gà, 
uốn ván, viêm gan B, viêm 

phổi/viêm màng não mủ do 
vi khuẩn Hib. Loại vắc xin 
này do Ấn Độ sản xuất, 
được lưu hành tại Ấn Độ từ 
năm 2010 và đạt tiêu chuẩn 
tiền thẩm định của WHO. 

Vắc xin này đã được sử 
dụng tại 43 quốc gia với hơn 
400 triệu liều. 

 

(hanoimoi.com.vn  
Ngày 26/12/2018)

 

 
 

10 KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018 
 

Năm 2018, lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, 
Nhà nước, vừa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 
tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời, 
vừa thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong toàn lực lượng, chủ động, quyết liệt đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đạt kết quả bước 
đầu hết sức quan trọng.  

Năm 2018 cũng là năm ghi dấu ấn đặc biệt với lực lượng công an nhân dân, toàn lực 
lượng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, được đúc kết qua 
10 kết quả nổi bật sau: 

 1. Lực lượng công an nhân dân đã gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Khóa XII và Nghị quyết số 
22 của Bộ Chính trị; thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy 
Công an Trung ương và toàn lực lượng công an nhân dân trong thực hiện chủ trương 
của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy.  

Đây chính là “điểm sáng” của lực lượng công an nhân dân được Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, được dư luận đồng tình ủng hộ.  

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ, tổ chức bộ máy 
Bộ Công an được kiện toàn tinh gọn, giảm cấp trung gian, tăng cường cơ sở và từng bước 
chính quy công an xã. Hiện nay tổ chức bộ máy mới đã đi vào hoạt động ổn định; hiệu lực, 
hiệu quả công tác chiến đấu được nâng lên rõ rệt, tạo tiền đề quan trọng để lực lượng công an 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công an các đơn vị, địa phương đang tiếp tục điều 
chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, 
nâng cao chất lượng, tăng cường cho cơ sở, các đơn vị trực tiếp chiến đấu. 

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy Công an Trung ương xác 
định là công tác trọng tâm “đột phá”, cấp bách nên đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được 
kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ công an tiếp tục được xây dựng, củng cố vững mạnh và 
trong sạch; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đảng bộ Công an Trung 
ương đã gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương. 
Các đảng bộ trong công an nhân dân đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê 
bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và 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,  Quy 
định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 
chủ chốt các cấp; đồng thời gắn liền với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường 
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hợp sai phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. 

 2. Lực lượng công an nhân dân  đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình 
hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính 
sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội.  

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, toàn lực lượng  công an nhân dân  
đã nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhất là sự điều chỉnh, triển khai chính 
sách của các nước lớn, các nước trong khu vực, tình hình biển Đông... để kịp thời tham mưu 
với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, góp phần 
giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
nhân dân, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. 

 3. Tiếp tục giữ vững an ninh, ổn định chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục 
tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. 

 Trong bối cảnh tình hình hiện nay, trên thế giới, ở khu vực, nhiều nước đã xảy ra 
khủng bố, phá hoại, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tranh giành quyền lực, đảo chính, 
chiến tranh cục bộ, thậm chí là nội chiến nhưng đất nước ta vẫn giữ được ổn định chính trị, an 
ninh quốc gia được giữ vững, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. 
Thành công đó có đóng góp to lớn, quan trọng của lực lượng công an nhân dân. Năm 2018, 
Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo toàn lực lượng triển 
khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, 
vô hiệu hóa hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, đối tượng phản 
động, số đối tượng chống đối. Lực lượng công an nhân dân là nòng cốt, đã bảo vệ tuyệt đối 
an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cuộc mít tinh, hội nghị 
quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam. 

 4. Năm 2018, công an các đơn vị, địa phương đã kéo giảm 0,61% số vụ phạm 
pháp hình sự so với năm 2017; đấu tranh, trấn áp mạnh với các loại tội phạm, đặc biệt 
là các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài.  

Năm 2018, lực lượng công an nhân dân đã điều tra, khám phá án gần 45.000 vụ phạm 
pháp hình sự (đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%, cao hơn 1,9% so với 
năm 2017); đã triệt phá gần 3.000 băng, nhóm tội phạm, đã điều tra, khám phá nhanh các vụ 
trọng án, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

5. Năm 2018 là năm có thành tích “điểm sáng” về công tác đấu tranh phòng 
chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ; trong đó, đã đẩy nhanh tiến độ điều 
tra các vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng theo dõi, chỉ đạo và đạt được những kết quả rõ nét, được Đảng, Nhà nước ghi 
nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.  

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, kể cả những vụ việc tồn tại từ 
nhiều năm trước đã được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật, 
được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Đồng thời, công tác kê biên, thu hồi tài 
sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm 
trọng có chuyển biến tích cực, đạt khá cao. 

 6. Công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy được đẩy mạnh; triệt phá được 
nhiều đường dây, tụ điểm mua bán ma túy lớn, phức tạp, chuyển hóa và ổn định tình 
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hình an ninh, trật tự ở nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, tạo môi trường 
an toàn cho nhân dân.  

Lực lượng công an nhân dân đã triển khai thực hiện nhiều phương án, kế hoạch giải 
quyết tình hình phức tạp về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đấu tranh triệt phá các 
đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào 
trong nước. Tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý các tụ điểm sử dụng ma túy tổng hợp trong các 
quán bar, nhà hàng, vũ trường...; triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sử 
dụng ma túy tổng hợp và các hành vi vi phạm pháp luật do các đối tượng sử dụng ma túy 
tổng hợp gây ra. Năm 2018, đã triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm mua bán ma túy lớn; đặc 
biệt là xóa tụ điểm ma túy phức tạp tại bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 
La, tiêu diệt 2 đối tượng cầm đầu đặc biệt nguy hiểm, được nhân dân khen gợi, ủng hộ. 

 7. Năm 2018 cũng là năm gặt hái được nhiều thành tích, kết quả trong công tác 
xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự; công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

  Nhiều dự án luật về an ninh, trật tự đã được Quốc hội thảo luận thông qua với số 
phiếu rất cao, như: Luật An ninh mạng, Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Đặc xá (sửa 
đổi), Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Trình Chính phủ ban hành 6 nghị định, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành 1 nghị quyết; đồng thời Bộ trưởng cũng đã ban hành theo thẩm quyền 6 thông 
tư liên tịch, 41 thông tư. Bộ Công an đã rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa cụ thể đối 
với 114 thủ tục hành chính gồm 37 thủ tục thực hiện tại cấp Trung ương, 39 thủ tục thực hiện 
tại cấp tỉnh, 22 thủ tục thực hiện tại cấp huyện và 16 thủ tục thực hiện tại cấp xã; kiến nghị 
bãi bỏ, hủy bỏ 27 thủ tục hành chính, gồm 6 thủ tục hành chính về cấp chứng minh nhân dân 
9 số, 21 thủ tục hành chính về đăng ký, quản lý cư trú; rà soát và đề xuất loại bỏ 60/65 sản 
phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Bộ Công an, đạt 92,3%; 
chuyển từ tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra để đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

 8. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đạt được nhiều kết quả quan 
trọng. Nổi bật là đã thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác như: Quản lý xuất, 
nhập cảnh; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng cháy, chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ.  

Năm 2018, duyệt nhân sự nhập cảnh tăng 60% số người; làm thủ tục theo đúng quy 
định cho người Việt Nam xuất cảnh tăng 4,2% lượt người so với năm 2017; tai nạn giao 
thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; tổ chức lực lượng cứu 
nạn, cứu hộ 4.182 vụ cháy; kiểm tra 195.441 cơ sở về phòng cháy, chữa cháy, qua đó phát 
hiện xử lý 14.171 cơ sở vi phạm. 

9. Công tác tham mưu, đối ngoại, thanh tra, kiểm tra và khoa học, chiến lược 
được triển khai trên cả chiều rộng và chiều sâu, thực chất và hiệu quả.  

Công tác tham mưu được đổi mới, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời tham 
mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp công an lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tốt các mặt 
công tác công an, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật 
tự. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đã chủ động triển khai các cơ chế đối thoại, hợp tác 
song phương; tham gia tích cực vào nhiều diễn đàn an ninh, tình báo, cảnh sát đa phương, 
qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi 
pháp luật của các nước. Công tác thanh tra đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, kịp 
thời phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, khắc phục các tồn tại, hạn chế với tinh thần xử lý nghiêm 
minh cán bộ vi phạm, dù ở bất cứ cương vị công tác nào; đồng thời chấn chỉnh công tác hậu 
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kiểm tra, thanh tra, giải quyết những kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra. Công tác khoa học, 
chiến lược và lịch sử công an, được đẩy mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần cụ thể hóa 
quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự và 
từng bước hoàn thiện lý luận công an nhân dân; phục vụ trực tiếp, có hiệu quả công tác, chiến 
đấu của toàn lực lượng công an nhân dân.  

10. Công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong 
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và công tác xây dựng phong trào bảo vệ an 
ninh Tổ quốc đã có những đổi mới và đạt hiệu quả rõ rệt. 

 Lực lượng công an đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn với quân đội nhân dân và các 
bộ, ban, ngành, địa phương trong bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
Năm 2018, Bộ Công an đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương trong nắm tình hình, chủ 
động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp quan trọng trong 
xử lý mối quan hệ với các nước lớn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lợi ích quốc gia; phối hợp 
với Bộ Thông tin và Truyền thông đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền chống 
Đảng, Nhà nước và xử lý các trường hợp sai phạm trong hoạt động báo chí; tăng cường các 
biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại các bệnh viện 
lớn… Kết quả, công tác phối hợp đã phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị, của người dân tham gia tích cực nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. 

 

                                                                         (antv.gov.vn - Ngày 04/01/2019) 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

10 SỰ KIỆN THẾ GIỚI NỔI BẬT NĂM 2018 
 

1. Bước ngoặt trong tiến trình hòa bình Triều Tiên: 
 Tình hình bán đảo Triều Tiên ghi nhận chuyển biến ngoạn mục với nhiều sự kiện lịch 

sử trong năm 2018. Các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều được nối lại sau hơn một thập kỷ 
với Tuyên bố Panmunjom (ngày 27/4) và Tuyên bố Bình Nhưỡng (ngày 20/9), và cuộc gặp 
thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên với Tuyên bố chung Singapore ngày 12/6, đã giúp xoay 
chuyển tình thế khu vực từ “miệng hố chiến tranh” sang đối thoại và hòa hoãn, mở ra hy 
vọng về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa, hòa bình và thịnh vượng.   

2. Cuộc đối đầu Mỹ - Trung Quốc:  
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc với các đòn thuế quan trả đũa lẫn nhau 

đã tác động mạnh tới hoạt động thương mại, kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu, khiến 
các dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay và năm 2019 đều bị hạ thấp, nhiều 
nước phải điều chỉnh chính sách để đối phó với nguy cơ rủi ro. Đối đầu Mỹ - Trung còn lan 
sang các lĩnh vực khác như công nghệ, ngoại giao, quân sự..., phản ánh sự cạnh tranh chiến 
lược gay gắt giữa hai bên. 

 

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN THẾ GIỚI  

NĂM 2018 
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3. CPTPP được ký kết và có hiệu lực:  
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thay thế Hiệp 

định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã được ký kết ngày 9/3 và sẽ được thực thi từ 
tháng 1/2019. Với 11 nước tham gia, trong đó có Việt Nam, CPTPP là một trong những hiệp 
định thương mại lớn nhất thế giới, và khi được thực thi đầy đủ, sẽ bao gồm một thị trường 
gần 500 triệu người tiêu dùng, chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu. Việc CPTPP được đàm 
phán thành công sau khi Mỹ rút khỏi TPP có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì kết nối đầu 
tư và tự do thương mại hơn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh chủ nghĩa 
bảo hộ mậu dịch có xu hướng gia tăng.   

4. Đàm phán Brexit đầy chông gai:  
Trải qua tiến trình đàm phán vô cùng căng thẳng, ngày 25/11, chính phủ Anh và Liên 

minh châu Âu (EU) đã thống nhất được dự thảo thỏa thuận Brexit, định hình tương lai quan 
hệ hai bên. Tuy nhiên, tiến trình Brexit vẫn chưa thể về đích và tiềm ẩn những yếu tố khó 
lường do chính rào cản từ Quốc hội Anh với những chia rẽ nội bộ sâu sắc liên quan những 
điều khoản nhiều tranh cãi về hải quan. Tương lai Brexit vẫn khó đoán định và kịch bản Anh 
rời EU không thỏa thuận vẫn còn bỏ ngỏ. 

5. Biểu tình bạo loạn ở Pháp:  
Cuộc biểu tình của lực lượng “Áo vàng”, xuất phát từ việc phản đối tăng thuế xăng 

dầu, đã bùng phát mạnh và lan rộng, sau đó leo thang thành làn sóng bạo loạn tồi tệ nhất ở 
Pháp trong hàng chục năm qua và lan sang một số nước khác. Làn sóng biểu tình đã bộc lộ sự 
phân hóa sâu sắc về kinh tế, xã hội ở Pháp, buộc chính phủ của Tổng thống E. Macron phải 
nhượng bộ. 

6. Quan hệ Nga - phương Tây căng thẳng: 
 Quan hệ giữa Nga với Mỹ và phương Tây gần như rơi xuống mức thấp nhất trong 

nhiều năm sau vụ điệp viên hai mang người Nga Skripal bị ám sát ở Anh hồi tháng 3. Sự đối 
đầu cũng thể hiện ở hầu hết các vấn đề nóng của thế giới, như Syria, Ukraine, Triều Tiên… 
Sóng gió càng mạnh khi Mỹ mở rộng điều tra về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 
2016.  Bên cạnh gia tăng hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga, Mỹ còn đe dọa rút khỏi Hiệp 
ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), gây nguy cơ một cuộc chiến tranh “lạnh” mới. 
Chính quyền Nga cáo buộc đây là một chiến dịch được các nước phương Tây phối hợp triển 
khai hòng làm mất uy tín và cô lập Nga.  

7. Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran: 
 Bất chấp các quy tắc và thông lệ quốc tế, ngày 8/5, Tổng thống Mỹ D. Trump đơn 

phương tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, vốn được chính quyền tiền nhiệm ký năm 
2015, đồng thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Động thái này đã đe dọa lợi ích 
kinh tế của nhiều nước và gây rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh châu Âu. 
Nhiều nước chỉ trích hành động của Mỹ là sự “phá vỡ lòng tin vào trật tự quốc tế”, đồng thời 
gây thêm nguy cơ bất ổn cho khu vực Trung Đông. 

8. Những thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia:  
Trận động đất mạnh kèm theo sóng thần xảy ra ngày 28/9 tại đảo Sulawesi và đợt sóng 

thần do núi lửa Anak Krakatoa phun trào ngày 22/12 tại eo biển Sunda giữa hai đảo Sumatra 
và Java (Indonesia) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.370 người, làm hơn 1.400 người bị 
thương và khoảng 5.130 người mất tích. Trước đó, vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8, tại đảo 
Lombok đã xảy ra hai trận động đất mạnh 6,4 và 7 độ, làm trên 400 người thiệt mạng, san 
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phẳng hàng chục nghìn ngôi nhà, đền thờ và khiến khoảng 20.000 người phải đi sơ tán. 
9. Nạn tin giả và bê bối rò rỉ dữ liệu người dùng mạng xã hội:  
“Cơn bão” tin giả xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook đến Twitter 

hay Whatsapp… đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng như được cho là góp phần thao túng kết 
quả bầu cử, kích động bạo lực, khoét sâu xung đột sắc tộc, chia rẽ xã hội, bất ổn chính trị… ở 
nhiều nước. Uy tín của nhiều đại gia công nghệ như Facebook và Google càng sa sút khi dính 
bê bối để lộ dữ liệu hàng triệu tài khoản người dùng. Cổ phiếu của Facebook đã bị mất tới 
120 tỷ USD trong một phiên giao dịch và đà tăng doanh thu cũng giảm mạnh trong năm 
2018. Lãnh đạo Facebook, Twitter, Google đã phải ra điều trần trước các cơ quan chức năng 
và cam kết có biện pháp khắc phục để tạo lập không gian mạng lành mạnh. 

10. Nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại:  
Vụ nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi bị sát hại tại Lãnh sự quán nước này 

ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 2/10 đã gây chấn động dư luận thế giới, châm ngòi cho một 
cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Saudi Arabia với các đồng minh phương Tây và làm sa 
sút uy tín của Saudi Arabia tại khu vực. Nhiều quốc gia thông báo áp lệnh trừng phạt cấm đi 
lại đối với công dân Saudi Arabia và đề nghị Liên hợp quốc mở cuộc điều tra quốc tế về vụ 
việc. Thượng viện Mỹ đã ra nghị quyết chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia ở chiến 
trường Yemen, chính phủ Đức đình chỉ mọi hoạt động bán vũ khí, còn Canada cũng đang 
xem xét hủy hợp đồng bán xe bọc thép cho đồng minh Trung Đông này. 

 

                                                                                        (baotintuc.vn - Ngày 25/12/2018)    
 

 
 

10 SỰ KIỆN QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ NỔI BẬT TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2018 
 

Với cả hai gam màu “sáng - tối” 
đan xen, năm 2018 thế giới được chứng 
kiến những cuộc đối thoại lịch sử, cùng sự 
cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các 
nước lớn. Để góp phần làm rõ bức tranh 
thế giới toàn cảnh, Tạp chí Quốc phòng 
toàn dân lựa chọn và giới thiệu cùng bạn 
đọc 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi 
bật. 

1. Cơ hội hòa bình trên bán đảo 
Triều Tiên 

Ngày 12/6/2018, tại Xin-ga-po, thế 
giới đã chứng kiến cuộc gặp lịch sử cùng 
những thay đổi to lớn khi Tổng thống Mỹ 
Đô-nan Trăm và nhà lãnh đạo Triều Tiên 
Kim Jong-un ký văn kiện chung Mỹ - Triều 
sau gần 7 thập niên thù địch. Theo đó, Bình 
Nhưỡng đồng ý hướng tới “phi hạt nhân hóa 
hoàn toàn bán đảo Triều Tiên”, còn Oa-sinh-
tơn cam kết “bảo đảm an ninh” cho Bình 
Nhưỡng. Cùng với đó, các cuộc gặp cấp cao 

liên Triều với nhiều kết quả tích cực đã, 
đang mở ra trang sử mới trên bán đảo Triều 
Tiên. Ngay sau khi diễn ra các sự kiện, từng 
bên đã có những bước đi tích cực. Về phía 
Mỹ đã quyết định ngừng vô thời hạn các 
cuộc tập trận có lựa chọn với Hàn Quốc; đáp 
lại, Triều Tiên cam kết ngừng tất cả các vụ 
thử hạt nhân. Triều Tiên và Hàn Quốc cũng 
quyết định nối lại quan hệ hợp tác giữa hai 
miền, giảm mức độ căng thẳng ở biên giới, 
loại bỏ nguy cơ chiến tranh và hướng tới 
mục tiêu chung: Phi hạt nhân hóa bán đảo 
Triều Tiên. Tuy nhiên, để tiến tới mục tiêu 
cuối cùng, các bên còn phải trải qua chặng 
đường dài, với nhiều chông gai, thử thách. 

2. Bùng phát căng thẳng Mỹ - 
Trung Quốc trên nhiều phương diện 

Đầu năm 2018, Tổng thống Mỹ Đô-
nan Trăm bất ngờ phát động chiến dịch cạnh 
tranh chiến lược toàn diện với Trung Quốc. 
Về lĩnh vực kinh tế - thương mại, Mỹ đã áp 
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thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng hóa 
nhập khẩu từ Trung Quốc và thời gian tới có 
thể lên tới 25% đối với 267 tỷ USD hàng 
hóa còn lại. Về quân sự, Mỹ chỉ trích Trung 
Quốc mua sắm vũ khí trang bị hiện đại nhất 
của Nga và yêu cầu Trung Quốc phải tham 
gia cùng với các quốc gia khác đàm phán về 
một hiệp ước tên lửa tầm trung toàn cầu. 
Gần đây, thông qua việc bắt giữ một lãnh 
đạo chóp bu của Huawei - tập đoàn viễn 
thông lớn nhất và là nhà thầu thiết bị chính 
cho quân đội Trung Quốc - cho thấy cách 
Mỹ và một số nước phương Tây “đối phó” 
với gián điệp công nghệ, cũng như hạ thấp 
năng lực quân sự của Bắc Kinh, v.v… Đáp 
trả, Trung Quốc đã áp thuế 10% đối với 100 
tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ; chỉ trích 
mạnh mẽ chính sách can thiệp, bá quyền của 
Oa-sinh-tơn và tuyên bố, sẽ không lùi bước 
trước bất cứ sức ép nào từ bên ngoài. Đây là 
động thái cạnh tranh chiến lược gay gắt nhất 
giữa hai bên trong suốt mấy thập niên qua, 
tác động mạnh mẽ đến môi trường an ninh 
quốc tế. 

3. Mỹ công bố các chiến lược và có 
nhiều động thái mới, tác động đến an 
ninh toàn cầu 

Ngày 19/01/2018, Mỹ công bố Chiến 
lược Quốc phòng mới, trong đó xác định kế 
hoạch xây dựng lực lượng vũ trang hùng 
mạnh nhất thế giới, nhằm đối phó với hai 
“địch thủ chiến lược” là Nga và Trung 
Quốc. Tiếp đó, trong chiến lược toàn cầu 
mới về chống khủng bố (công bố vào tháng 
10/2018), Mỹ xác định các nhóm khủng bố 
Hồi giáo cực đoan là mối đe dọa hàng đầu 
đối với các lợi ích của Oa-sinh-tơn cả ở 
trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên Mỹ 
công bố chiến lược chống khủng bố, kể từ 
năm 2011, gây quan ngại đối với nhiều 
nước trên thế giới. Cùng với công bố các 
chiến lược, Mỹ quyết định đơn phương rút 
khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký giữa I-ran 
và nhóm P5+11, nối lại các lệnh trừng phạt 
Tê-hê-ran và thành lập Quân chủng Vũ trụ 
của nước này, v.v… Đặc biệt, Mỹ đe dọa rút 

khỏi Hiệp ước về Các lực lượng hạt nhân 
tầm trung (INF) ký với Nga năm 1987. Điều 
này nếu xảy ra sẽ là cú giáng mạnh nữa vào 
toàn bộ hệ thống chiến lược ổn định toàn 
cầu. 

4. Tấn công mạng quy mô lớn, ảnh 
hưởng tới an ninh của nhiều nước 

Một trong những nguy cơ lớn nhất đối 
với nhiều quốc gia trong năm 2018 là các vụ 
tấn công mạng có chủ đích, kỹ thuật cao, 
trên quy mô lớn. Trung tuần tháng 7/2018, 
một vụ tấn công mạng làm rung chuyển 
quốc đảo Xin-ga-po, khi 1,5 triệu dữ liệu hồ 
sơ y tế, trong đó có cả dữ liệu của Thủ 
tướng Lý Hiển Long bị tin tặc đánh cắp. 
Đầu tháng 8/2018, ngân hàng Thái Lan 
(BOT) thông báo đã bị tin tặc tấn công và 
lấy đi toàn bộ thông tin của hơn 120.000 
khách hàng, chủ yếu là khách hàng đăng ký 
trực tuyến. Nguy cơ tấn công mạng càng gia 
tăng khi cuối tháng 8/2018, Bộ Tư pháp Mỹ 
bắt giữ một loạt đối tượng tấn công mạng 
nhằm vào hơn 100 công ty của nước này. 
Điều đáng nói là, các đối tượng trên đều là 
thành viên cao cấp của nhóm tội phạm quốc 
tế (FIN7), được bố trí ở khắp nơi trên thế 
giới và đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công 
vào hệ thống máy tính của Mỹ, Anh, Ô-
xtrây-li-a,… gây thiệt hại cho mỗi vụ lên 
đến hàng chục triệu USD. 

5. Đụng độ giữa Nga và U-crai-na 
tại eo biển Kếch 

Ngày 25/11, lực lượng biên phòng 
Nga đã nổ súng và bắt giữ 03 tàu của U-
crai-na được cho là đi vào lãnh hải Nga tại 
eo biển Kếch (Kerch). Ngay sau khi đụng 
độ xảy ra, Tổng thống U-crai-na Pô-rô-sen-
cô đã tuyên bố “tình trạng chiến tranh”, áp 
dụng các quy chế về “tình trạng khẩn cấp” 
trên toàn quốc và báo động toàn bộ lực 
lượng vũ trang. Về phía Nga cho rằng, Ki-
ép đã cố tình tạo ra tình huống nhằm khiêu 
khích nước này; đồng thời, triển khai nhiều 
tàu chiến, tàu hàng, kể cả không quân, để 
phong tỏa eo biển Kếch. Trong bối cảnh đó, 
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Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, một mặt hối 
thúc châu Âu hỗ trợ U-crai-na, áp đặt thêm 
biện pháp trừng phạt Nga; mặt khác, tuyên 
bố hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga 
V. Pu-tin dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp 
cao G20 tại Ác-hen-ti-na để phản đối vụ 
việc. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO 
G.Xtôn-ten-bớc kêu gọi Nga thả các tàu và 
thủy thủ U-crai-na bị bắt giữ. Thủ tướng 
Anh T. Mây kêu gọi các bên kiềm chế và 
nhấn mạnh, các tàu phải được tự do đi qua 
eo biển Kếch đến các hải cảng của U-crai-
na. Giới phân tích nhận định, đây là vụ việc 
nguy hiểm, nếu không được kiểm soát, có 
thể châm ngòi cho chiến tranh cục bộ. 

6. Cuộc chiến ở Xy-ri chưa thể đi 
đến hồi kết 

Năm 2018, mặc dù Tổ chức Nhà nước 
Hồi giáo tự xưng (IS) cơ bản bị đánh bại, 
nhưng chiến trường Xy-ri chưa thể im tiếng 
súng, bởi đây là tâm điểm trong chiến lược 
của nhiều nước. Đêm 14/4, lấy cớ quân đội 
chính phủ Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học, 
Mỹ, Anh, Pháp đã đồng loạt không kích vào 
lãnh thổ nước này, song không thể thay đổi 
được tình hình. Vì thế, việc tồn tại của các 
tay súng đối lập bị dồn về tỉnh Ít-líp là cơ 
hội để Mỹ và một số nước đồng minh hiện 
diện quân sự hợp pháp tại Xy-ri. Trong khi 
đó, quân đội Xy-ri (dưới sự hỗ trợ của Nga, 
I-ran) chủ trương giải phóng hoàn toàn đất 
nước. Tuy nhiên, với khoảng 3 triệu dân 
thường và hơn 60.000 tay súng đối lập tại Ít-
líp, Liên hợp quốc cảnh báo, một cuộc tấn 
công quân sự sẽ dẫn tới thảm họa nhân đạo 
tại Xy-ri. Để giải quyết mâu thuẫn này, một 
khu vực phi quân sự ở Ít-líp đã được thiết 
lập. Lợi dụng tình hình đó, tàn quân tại Ít-líp 
(được sự hậu thuẫn của nhiều thế lực) ra sức 
củng cố lực lượng, đẩy mạnh các hoạt động 
khủng bố trên nhiều địa bàn, khiến cuộc 
chiến ở Xy-ri còn phức tạp, kéo dài, chưa 
thể đi đến hồi kết. 

7. Xung đột quân sự ở Y-ê-men diễn 
biến phức tạp 

Diễn biến xung đột quân sự căng 
thẳng ở Y-ê-men đã lên đến đỉnh điểm khi 
tháng 6 vừa qua, liên minh do A-rập Xê-út 
đứng đầu và các lực lượng thân chính phủ 
Y-ê-men mở nhiều đợt tấn công quân sự quy 
mô lớn nhằm giành lại thành phố cảng Hô-
đây-đa từ tay phiến quân Hu-thi (được một 
số thế lực bên ngoài hậu thuẫn). Theo đánh 
giá của các nhà quan sát, tình trạng xung đột 
gia tăng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến 
trình hòa bình và khủng hoảng nhân đạo ở 
quốc gia Trung Đông này. Tuy vậy, chiến sự 
vẫn tiếp tục tăng cao, khi cuối tháng 
11/2018, hàng loạt cuộc đụng độ đẫm máu 
giữa hai bên tại thành phố cảng Hô-đây-đa 
liên tiếp nổ ra, bất chấp kêu gọi ngừng bắn 
của Liên hợp quốc. Theo các số liệu thống 
kê được công bố, xung đột tại Y-ê-men 
trong gần 4 năm qua đã khiến gần 10.000 
người thiệt mạng; hơn 22 triệu người cần 
được hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ, trong đó có 
gần 10 triệu người có nguy cơ chết đói. 

8. Hoạt động khủng bố tiếp tục lan 
rộng, khó lường 

Năm 2018, mặc dù có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa các quốc gia ứng phó với chủ 
nghĩa khủng bố, song vấn nạn này tiếp tục 
lan rộng, với nhiều phương thức, thủ đoạn 
ngày càng tinh vi, phức tạp. Theo đó, thay vì 
tổ chức hoạt động quy mô lớn, chúng tổ 
chức thành các nhóm nhỏ, sử dụng phụ nữ, 
trẻ em,… kể cả dạng “sói đơn độc” để tấn 
công các mục tiêu từ dân thường đến cơ 
quan công quyền, thậm chí cả vào lực lượng 
an ninh của nhiều nước. Điển hình là vụ tấn 
công vào lực lượng vệ binh cách mạng I-ran 
đang tổ chức diễu binh vào ngày 22/9/2018, 
làm 29 người thiệt mạng và 70 người khác 
bị thương; tấn công liều chết vào Lãnh sự 
quán Trung Quốc tại thành phố Ka-ra-chi, 
Pa-ki-xtan (hôm 23/11); hoặc vụ đánh bom 
liên hoàn hồi tháng 5/2018 ở In-đô-nê-xi-a, 
khiến gần 100 người chết và bị thương. Đặc 
biệt, chỉ trong ngày 20/10, tại Áp-ga-ni-xtan 
đã xảy ra 168 vụ khủng bố, làm hơn 130 
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người chết và bị thương. Đây là biểu hiện 
thay đổi phương thức hoạt động mới, phức 
tạp của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. 

9. Gia tăng các cuộc tập trận quân 
sự trên thế giới 

Đầu tháng 6/2018, bất chấp phản đối 
của Nga, lực lượng Mỹ ở châu Âu cùng 19 
quốc gia khác tổ chức cuộc tập trận quy mô 
lớn trên lãnh thổ các nước: E-xtô-ni-a, Lát-
vi-a, Lít-va và Ba Lan. Để tăng khả năng tự 
vệ, tháng 9/2018, Nga tổ chức cuộc tập trận 
“Vostok - 2018” với sự tham gia của 
300.000 binh sỹ, gần 36.000 xe tăng, hơn 
1.000 máy bay, 80 chiến hạm, v.v… Đây là 
cuộc tập trận có quy mô lớn nhất, kể từ cuộc 
tập trận Zapad - 1981 dưới thời Liên Xô. 
Đáp trả, tháng 10/2018, NATO tổ chức cuộc 
tập trận Trident Juncture với sự tham gia của 
250 máy bay chiến đấu, 65 tàu chiến, 10.000 
phương tiện cơ giới mặt đất cùng 50.000 
binh sỹ của tất cả 29 nước thành viên cùng 
các đối tác Phần Lan và Thụy Điển, nhằm 
đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của 
khối trong khôi phục chủ quyền của một 
đồng minh. Ở bên kia bán cầu, ngày 21/11, 
tại Bra-xin đã diễn ra cuộc tập trận của 14 
quốc gia (trong đó có Mỹ, Pháp) nhằm nâng 
cao khả năng tác chiến trên không và trong 
điều kiện chiến tranh phi thông thường. 

10. Đối thoại Shangri-La 2018 và 

những thách thức an ninh mới ở biển Đông 
Từ ngày 31/5 đến 03/6/2018, Đối 

thoại Sangri-La lần thứ 17 diễn ra tại Xin-
ga-po đã quy tụ gần 600 đại biểu, trong đó 
có 40 bộ trưởng quốc phòng tham dự. Các 
vấn đề: Hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên; 
tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; 
hợp tác chống khủng bố,… là những ưu tiên 
trong chương trình nghị sự. Mặc dù không 
có phiên thảo luận riêng, vấn đề biển Đông 
vẫn được đề cập trong hầu hết các phiên 
toàn thể và phiên đặc biệt đồng thời của đối 
thoại. Tại các diễn đàn, nhiều đại biểu đề 
cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, ủng hộ 
tự do hàng hải, phản đối quân sự hóa ở biển 
Đông. Đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 
Giêm Ma-tít đã công khai chỉ trích hành 
động lắp đặt các hệ thống tên lửa chống hạm 
và phòng không, các thiết bị gây nhiễu điện 
tử,… trên các đảo nhân tạo mà Trung Quốc 
xây dựng trái phép trong thời gian qua. Bộ 
trưởng Quốc phòng Anh, Pháp và một số 
nước tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các chiến 
dịch tự do hàng hảng trên vùng biển quốc tế 
tại biển Đông. Động thái đó cho thấy, tình 
hình biển Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn 
định, khó lường. 

 

(tapchiqptd.vn - Ngày 03/01/2019) 

 

 

 
 

 

 
 
 

CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, PHẤN ĐẤU ĐƯA SƠN LA PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG 
 

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương; sự tập 
trung chỉ đạo chủ động, hiệu quả của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành và nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, duy trì 
tăng trưởng khá. 

SƠN LA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2018 
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Năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 31.589 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế (GRDP) ước đạt 8,59%, trong đó khu vực: Nông, lâm, thủy sản tăng 12,63%; công 
nghiệp - xây dựng tăng 6,81%; dịch vụ tăng 7,85%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.000 tỷ 
đồng; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận 
đa chiều giảm 3,78% so với năm 2017 (còn 25,44%), đây là mức giảm cao nhất trong 6 năm 
gần đây. Trong năm 2018, tỉnh ta luôn quan tâm nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các cơ 
chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao; chuyển từ trồng cây sắn, lúa nương, ngô trên đất dốc sang trồng 
cây ăn quả; hỗ trợ sản xuất sản phẩm rau, quả an toàn và xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa 
lý cho các loại nông sản; phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 
57.439ha cây ăn quả, trong đó năm 2018 đã trồng mới khoảng 13.000ha; có 18.507ha cây cà 
phê; 4.816ha chè; 9.451ha mía và 6.039ha cây cao su; có 566 hợp tác xã và 4 liên hiệp hợp 
tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (trong đó năm 2018 đã thành lập mới 138 
hợp tác xã, 1 liên hiệp hợp tác xã); phát triển 61 chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản 
phẩm rau, quả, thịt, thủy sản an toàn; có 15 sản phẩm đã có thương hiệu, được Nhà nước cấp 
văn bằng bảo hộ; đang xây dựng thương hiệu cho 6 sản phẩm tiếp theo. Có 33 cơ sở chế 
biến nông sản xuất khẩu, sản lượng đạt khoảng 100.000 tấn sản phẩm/năm, trong đó 80% 
sản phẩm tham gia xuất khẩu. Hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản đạt được 
kết quả tích cực, đã xuất khẩu được 16 loại sản phẩm, trong đó xuất khẩu 17.500 tấn quả các 
loại vào thị trường 12 nước, tăng 14,7 lần so với năm 2017; lần đầu tiên nông sản của tỉnh đã 
vào chuỗi phân phối của các siêu thị lớn như BigC, Lotte, Hapro, VinMart... Giá trị hàng 
hóa xuất khẩu năm 2018 đạt 115 triệu USD (trong đó xuất khẩu nông sản, thực phẩm chiếm 
98,5%), tăng 1,69 lần so với năm 2017. Cùng với đó, tỉnh tập trung thực hiện và quản lý và 
khai thác tốt các nguồn lực đầu tư; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn Nhà nước; 
thực hiện tốt cơ chế khai thác nguồn thu từ giao quyền sử dụng đất để đầu tư kết cấu hạ tầng. 
Đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường 
cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; trong năm 
2018 đã thu hút được 73 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.610 tỷ đồng. Lĩnh vực dịch vụ 
tăng trưởng khá, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân; khách du lịch năm 
2018 đạt trên 2,28 triệu lượt người, tăng 17,2%; doanh thu đạt 1.742 tỷ đồng, tăng 53,3% so 
với năm 2017. Trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều đợt lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt 
tại các huyện Mường La, Phù Yên, Vân Hồ, Bắc Yên, Mộc Châu, Mai Sơn... tỉnh đã tập 
trung triển khai nhiều giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên 
tai. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương 
trong tỉnh đẩy mạnh làm đường bê tông xi măng nội tổ bản gắn với thực hiện chương trình 
xây dựng nông thôn mới; năm 2018, đã có thêm 07 xã có đường đến trung tâm xã được 
cứng hóa, đạt 90,2%; xây dựng được 1.131 tuyến đường với chiều dài 256km, tổng vốn đầu 
tư 276 tỷ đồng; tỷ lệ hộ được sử dụng điện quốc gia, người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp 
vệ sinh đều tăng; đến nay có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10 xã so với năm 2017; 
năm 2018, đã hỗ trợ được 9.345 hộ (tiếp tục hỗ trợ 380 hộ còn lại) người có công với cách 
mạng được xây mới hoặc sửa chữa về nhà ở; tiếp tục tổ chức nấu ăn tập trung tại 235 trường 
với 49.825 học sinh bán trú thuộc các xã đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng giáo dục - 
đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện xã hội hóa một số hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo và y tế. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa 
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phương; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội. Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; tổ chức thành công diễn 
tập Khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố cấp tỉnh năm 2018, kết quả đạt loại giỏi; 
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững; không xảy ra đột xuất, bất ngờ, 
“điểm nóng” liên quan đến an ninh trật tự; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, 
đặc biệt là quan hệ hợp tác hữu nghị với 9 tỉnh Bắc Lào; quan hệ hợp tác với các tổ chức 
quốc tế, đại sứ quán nước ngoài được duy trì, phát triển. 

Trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, Thường trực Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn 
thể nhân dân. Tổ chức thực hiện hiệu quả 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 và thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ năm, sáu, bảy, tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. 
Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết và quán triệt, triển khai thực hiện văn bản của Trung 
ương Đảng; Hội nghị giữa nhiệm kỳ kiểm điểm thực hiện Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Trong năm 
2018, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, tỉnh đã ban hành để thực hiện 19/30 đề 
án; đến nay, đã giảm được 242 đầu mối, giảm 222 cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảm được 
2.215 biên chế. Các cấp ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các đề án về đổi mới, sắp xếp 
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; 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 Nghị quyết số 18-
NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. 
Tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào 
tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong 
tình hình mới cả về số lượng và cơ cấu. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải 
cách hành chính, tổ chức thực hiện Đề án cải cách hành chính trong Đảng. Tập trung thực 
hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đẩy mạnh công tác 
phát triển Đảng, trọng tâm là nơi chưa có đảng viên và chi bộ, các xã trọng điểm về an ninh 
trật tự, nơi có ít đảng viên, thiếu tính bền vững. Trong năm 2018, toàn Đảng bộ đã kết nạp 
3.670 đảng viên. 

Tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc trong thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị của Đảng bộ. Tăng cường công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền trong tuyên 
truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát 
huy vai trò của nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng 
phí, công tác cải cách tư pháp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư, vụ việc, vụ án 
phức tạp, tồn đọng kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung triển khai và tổ chức thực 
hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 đạt kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đứng 
trước nhiều khó khăn. Kết quả tăng trưởng đạt khá nhưng một số lĩnh vực chất lượng tăng 
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trưởng chưa bền vững; thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán năm, song cơ cấu thu chưa 
đạt kế hoạch đề ra; đời sống của một bộ phận nhân dân vùng bị thiên tai, tuy đã ổn định 
nhưng vẫn cần được tập trung nguồn lực để khôi phục hạ tầng, ổn định sản xuất và đời 
sống... 

Bước vào thực hiện năm kế hoạch 2019 với mục tiêu cụ thể: Tổng sản phẩm trong tỉnh 
tăng 9% so với năm 2018; giá trị hàng hóa nông sản, thực phẩm tham gia xuất khẩu 142 
triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 17.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đạt 
40,3 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 5.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo 
22,44%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 3,86%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49,4%; 
số giường bệnh/1 vạn dân đạt 25,9 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%; tỷ 
lệ che phủ rừng đạt 44,5%. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, cấp ủy, 
chính quyền các cấp, các ngành cần tập trung tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 37-KL/TW 
ngày 17/10/2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tình hình 
kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2019. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Đảng về 
tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập kinh tế quốc tế, cơ cấu lại 
doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn 
chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ công chức, viên chức. Tổ chức các hoạt động Kỷ 
niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán 
bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019). Quan tâm 
thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống của nhân dân; 
chăm lo đời sống người có công với cách mạng; quan tâm giải quyết việc làm, giảm nghèo 
bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc 
thiểu số; bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách đã ban hành. Tiếp tục tập trung chỉ 
đạo thực hiện công tác phòng chống lũ bão, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

Các cấp ủy tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục thực hiện các 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, bảy, tám; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ chín, mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Thực hiện 
nghiêm 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. Thực hiện nghiêm quy định về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Triển khai chủ trương của Trung ương về đại hội 
đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiến hành công tác chuẩn 
bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nguyện chung sức, đồng lòng thực hiện Kết luận số 
547-KL/TU ngày 3/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 và Kết luận số 37-
KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, tạo nên khí thế mới, động lực mới để tiếp tục đi 
lên, phấn đấu không ngừng đưa Sơn La phát triển mạnh và bền vững. 

 

                                                                                    Hoàng Văn Chất 
                                                             Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
                                                                    (Báo Sơn La xuân Kỷ Hợi năm 2019)  
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NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ,  

KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI CỦA TỈNH NĂM 2018 
 

Trên cơ sở đánh giá và xin ý kiến 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 10 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 2018 như sau: 

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,59%. GRDP bình 
quân đầu người 38 triệu đồng/người/năm, tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2017. Thu ngân 
sách Nhà nước trên địa bàn 5.030 tỷ đồng; tăng 568 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2017; 
tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm 3,78% so với năm 2017, còn 25,44%, là năm giảm cao 
nhất trong 06 năm gần đây. 

2. Tiếp tục phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là phát triển 
cây ăn quả trên đất dốc. Thu hút đầu tư và đưa vào sản xuất 3 nhà máy, chuẩn bị đưa vào sản 
xuất tiếp 7 nhà máy, là 10 nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu. Đã có 15 sản phẩm được 
cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu; riêng năm 2018 đã công bố thương hiệu cho 06 sản phẩm 
(Gạo nếp Mường Và; Táo Sơn tra; Khoai sọ Thuận Châu; Na Mai Sơn; Bơ Mộc Châu; Chè 
Phổng Lái); có 450 hợp tác xã, 04 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp 
tác xã 2012 (riêng năm 2018 thành lập mới 121 hợp tác xã và 01 liên hiệp hợp tác xã nông 
nghiệp); 61 chuỗi sản phẩm an toàn. Có 9.318 lồng nuôi cá trên lòng hồ thủy điện; sản lượng 
6.311 tấn, chiếm 88,2% sản lượng cá toàn tỉnh. Cấp tỉnh và cấp huyện chuẩn bị tổ chức Hội 
nghị biểu dương 853 hộ gia đình có thu nhập từ 300 triệu đồng/ha đất sản xuất, hộ chăn nuôi 
từ 300 triệu đồng/năm (riêng hộ chăn nuôi bò sữa từ 3 tỷ đồng/năm), hộ thủy sản từ 2 tỷ 
đồng/ha mặt nước trở lên; 14 doanh nghiệp và 84 hợp tác xã nông nghiệp có thu nhập bình 
quân trong trồng trọt từ 200 triệu đồng/ha đất sản xuất, hộ chăn nuôi từ 200 triệu đồng/năm 
(riêng hộ chăn nuôi bò sữa từ 3 tỷ đồng/năm), hộ nuôi thủy sản từ 01 tỷ đồng/ha (riêng hộ 
nuôi ba ba từ 02 tỷ đồng/ha) mặt nước trở lên để nhân rộng. 

3. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Trong năm đã xuất khẩu được 
16 loại nông sản thực phẩm, giá trị xuất khẩu đạt 115 triệu USD (tăng 63,5% so với năm 
2017); xuất khẩu được 17.500 tấn quả các loại (tăng 14,76 lần so với năm 2017) sang 12 thị 
trường (Úc, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Trung Đông...), góp phần nâng cao hiệu 
quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người dân. 

4. Có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thành tổng số 26 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới và đã có 7 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 56 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí để xét công 
nhận năm 2019. Được tiếp 07 xã có đường ô tô đến trung tâm xã và xác nhận được nguồn 
vốn, thi công đường đến 06 xã còn lại, đảm bảo 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được 
cứng hóa vào năm 2020. Từ năm 2014 đến nay, đã làm được 8.365 tuyến đường bê tông xi 
măng, dài 2.162km, theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, Nhà nước hỗ trợ 
29,78% kinh phí (riêng năm 2018, xây dựng được 837 tuyến, dài 156,8km). Được 106 bản 
với 11.443 hộ (chiếm 2,3% tổng số hộ) được sử dụng điện lưới quốc gia, nâng tỷ lệ hộ được 
sử dụng điện quốc gia đạt 93,8% số hộ trong toàn tỉnh. Đã hỗ trợ được 9.345 hộ trong tổng 
số 9.725 hộ người có công với cách mạng được xây mới hoặc sửa chữa về nhà ở, còn lại 380 
hộ hoàn thành vào đầu năm 2019. 
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5. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa - xã hội tiếp tục được tăng cường và có 
nhiều tiến bộ. Tỷ lệ trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 40,9% tổng 
số trường (289/706 trường), tăng 11,2% so với năm 2017; tiếp tục tổ chức nấu ăn tập trung 
tại 235 trường, với 49.825 học sinh bán trú thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ tham gia 
bảo hiểm y tế đạt 95,5% dân số. Tổng lượt khách du lịch đạt 2,28 triệu lượt, tăng 17,2%; 
doanh thu đạt 1.740 tỷ đồng, tăng 53,3% so với năm 2017. 

6. Thế trận quốc phòng toàn dân được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững. Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống 
khủng bố tỉnh, kết quả đạt loại giỏi. Thực hiện thành công chuyên án đấu tranh với các đối 
tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ và ngay 
sau đó đã hỗ trợ bản trồng 15ha cây chanh leo, 14ha cây bơ để các hộ ổn định đời sống, tăng 
thu nhập. 

7. Công tác đối ngoại, đặc biệt là quan hệ hợp tác hữu nghị với 09 tỉnh Bắc Lào được 
tăng cường; nâng cao chất lượng công tác đào tạo cho 1.533 lưu học sinh và đào tạo tiếng 
Việt 9 tháng cho cán bộ quân sự, công an, các ban đảng của 9 tỉnh bạn Lào. Tổ chức Lễ đón 
nhận Huân chương Hữu nghị, Huy chương phát triển và Huân chương Tự do của Chủ tịch 
nước, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng tỉnh Sơn La, Công 
an tỉnh Sơn La và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

8. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Đã 
ban hành và tập trung triển khai thực hiện 19/30 đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
Khóa XII; năm 2018 đã giảm được 242 đầu mối (trong đó có 02 đầu mối trực thuộc cấp ủy 
tỉnh), 222 cán bộ lãnh đạo (trong đó có 5 cán bộ lãnh đạo cấp sở) và 2.215 biên chế. Thành 
lập mới 26 chi bộ; nâng số cơ sở có chi bộ đạt 99,76%, có đảng viên đạt 99,9% số bản, tiểu 
khu, tổ dân phố, trường học, trạm y tế toàn tỉnh (còn 04 bản chưa có đảng viên và 06 bản 
chưa có chi bộ). Từ ngày 01/5/2015 đến ngày 31/12/2018 đã tiếp nhận 15.982 đơn, với 
7.221 vụ việc; đã giải quyết xong 7.016 vụ việc, đạt 97,16%; đang tập trung giải quyết 205 
vụ việc, chiếm 2,84%. 

 9. Hoàn thiện hồ sơ trình, chuẩn bị công bố thành phố Sơn La là đô thị loại II; đẩy 
mạnh việc thực hiện các dự án khu trung tâm hành chính tỉnh và công trình Tượng đài “Bác 
Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc”; tổ chức các phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 
60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, 
chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La vào ngày 07/5/2019. 

10. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư, chủ 
trương đầu tư Tuyến đường tránh thành phố Sơn La; nâng cấp Cảng hàng không Nà Sản; 
đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; phê duyệt quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia 
Mộc Châu. 

 

                                                                                (Báo Sơn La xuân Kỷ Hợi năm 2019) 
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VỮNG TIN SANG XUÂN MỚI 
 

Trong niềm vui rạo rực đón chào xuân mới Kỷ Hợi 2019, chúng ta có quyền tự hào về 
những nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
năm qua đã vượt lên khó khăn thách thức, đạt những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội, đưa Sơn La tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. 

Năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt và hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, 
cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, 
trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức... song tỉnh ta đã gặt hái được những thành 
quả rất đáng tự hào. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế 
phát triển toàn diện, giữ được ổn định có bước tăng trưởng khá; cơ cấu chuyển dịch đúng 
hướng; sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông 
thôn mới thu được kết quả đáng khích lệ; kết cấu hạ tầng được đầu tư có trọng điểm; thu 
ngân sách đạt trên 5.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến 
bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 
công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, công tác đối ngoại được mở rộng, 
đặc biệt là mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào. Công tác xây dựng Đảng, 
chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Hệ thống chính trị được củng cố 
ngày càng vững mạnh. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Bộ mặt đô thị và 
nông thôn từng ngày thay đổi... Những thành tựu đó luôn là nền tảng, niềm tin, động lực để 
chúng ta vững tin bước vào năm mới 2019, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước cũng 
như tỉnh nhà. 

Xuân Kỷ Hợi 2019 đã về, đây là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ, 
quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh long trọng Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn 
công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc 
Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019). Nhiều cơ hội mới mở ra, nhưng khó khăn thách 
thức cũng không nhỏ, đòi hỏi Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh ta nêu cao quyết tâm, đoàn 
kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phát huy cao độ tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh 
tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc; tăng cường xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định để 
phát triển. 

Phấn chấn, vững tin bước sang xuân mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tình yêu quê hương, đất nước, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực 
hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, tạo đà phấn đấu hoàn thành thắng lợi 
những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng đã đề ra. 

 

(Báo Sơn La xuân Kỷ Hợi năm 2019) 
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IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN, KHỔ 21x30 CM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA - SỐ 23, TỔ 12, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ SƠN LA, 
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