


  

 

 

 

 

 

CHÍNH PHỦ HÀNH ĐỘNG  

BIẾN KHÁT VỌNG THÀNH SỰ THẬT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ MỤC 

NĂM 2020 

 

 

 



  

 

TRONG SỐ NÀY 

 

   “Đất nước ta chưa bao giờ 

có được cơ đồ to lớn như ngày hôm 

nay. (Tr.1) 

                      Nguyễn Sự 
  

 Giữ cho con thuyền cách mạng 

không chệch hướng. (Tr.7) 

Lê Châu 
 

  Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 

nhằm khai thông, giải phóng tối đa, 

huy động và sử dụng có hiệu quả mọi 

nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất 

nước phát triển nhanh, bền vững. 

(Tr.8) 

                    Nguyễn Xuân Phúc 
 

  Thành tựu đối ngoại 2019: 

Bản lĩnh và tinh thần Việt Nam. (Tr.20)  
                                 

                       Phạm Bình Minh 
 

Việt Nam và các sự kiện tiêu 

biểu năm 2019 

 

 10 sự kiện kinh tế - xã hội năm 

2019. (Tr.24)  

                                (vneconomy.vn) 

 

 

  10 sự kiện văn hóa, thể thao, du 

lịch nổi bật năm 2019. (Tr.29)                           

       (baodantoc.vn) 
 

 10 sự kiện giáo dục đáng chú 

ý nhất năm 2019. (Tr.31) 

Ban Giáo dục 
                                       

 10 sự kiện pháp luật nổi bật 

năm 2019. (Tr.38) 

                                   (baophapluat.vn) 

Các sự kiện nổi bật trên thế giới 

năm 2019 
 

  9 sự kiện nổi bật thế giới 2019  

(Tr.42) 

                                      

Doanhnhandatviet.com.vn 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Lời giới thiệu 
 
 

       Năm 2019 đi qua với đầy ắp thành quả rất đáng trân trọng, rất đỗi tự hào. Đó 

là kết quả, công sức, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng 

lòng, kiên trì đổi mới, quyết liệt bứt phá, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng đã xác 

định cho cả nhiệm kỳ. 2019 là năm thứ hai liên tiếp, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục 

phát triển toàn diện, ấn tượng trên nhiều lĩnh vực, hoàn thành và vượt toàn bộ 12 chỉ 

tiêu đề ra. Việt Nam thuộc top đầu thế giới duy trì tăng trưởng cao và bền vững, với 

GDP đạt 7,02%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên cán đích trên 500 tỷ 

USD… Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, ngày càng sâu 

rộng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Tiềm lực 

quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được 

giữ vững; môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển được bảo đảm. Các lĩnh vực 

văn hóa, xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, thể thao được quan tâm đầu tư phát triển, 

đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, những thành công trên các đấu trường 

thể thao quốc tế, khu vực một lần nữa minh chứng cho ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, sức 

vóc và lòng yêu nước mãnh liệt, tinh thần đoàn kết tuyệt vời của người Việt Nam 

hôm nay. Tất cả những thành quả đó sẽ là lợi thế lớn, động lực lớn để nước ta tiếp 

tục bứt phá trong năm mới, giai đoạn mới.  

         Xuân mới Canh Tý đang đến, báo hiệu một năm đầy ắp những sự kiện quan 

trọng và là năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Thế nước đang lên, lòng dân đồng thuận; uy tín, vai trò của Đảng ngày càng được 

khẳng định trong nước và quốc tế. Tất cả đang hội tụ, kết nên thời cơ mới, mở ra 

con đường lớn cho sự bứt tốc, đưa sự nghiệp đổi mới vào giai đoạn có tính chất và 

trình độ cao hơn, với kỳ vọng lớn hơn.  

        Chào xuân mới, đón chào Đảng ta sinh nhật lần thứ 90, Thư viện tỉnh Sơn La 

biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề: Chính phủ 

hành động biến khát vọng thành sự thật. 

            Trân trọng giới thiệu!                              

                                                                                                        
                                                                                     BAN BIÊN SOẠN 
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“ĐẤT NƯỚC TA CHƯA BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC 

 CƠ ĐỒ TO LỚN NHƯ NGÀY HÔM NAY” 
 

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ những cảm xúc, 

suy ngẫm về những công việc mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang 

nỗ lực phấn đấu. 
 Tết đến Xuân về đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Trong 

không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, 

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã 

Việt Nam.  

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ những cảm xúc, suy 

ngẫm về những công việc mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang nỗ lực 

phấn đấu để đạt được thành quả như ngày hôm nay. Hiển hiện trong đó là tất cả tâm 

huyết, trí tuệ và niềm tin, là khát vọng vươn tới một tương lai rạng rỡ của Đảng, của 

dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và phát triển cường thịnh. 

 Trong không khí phấn khởi, tự hào, cảm xúc đón mùa Xuân mới cũng là dịp kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, xin Tổng Bí thư, 

Chủ tịch nước có thể chia sẻ đôi điều suy ngẫm với bạn đọc? 

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam từ 

ngày có Đảng đến nay đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của 

Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, làm nên 

nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng 

ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để 

ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin 

cậy của nhân dân. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta đã 

được tăng cường, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế - 

văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt... 

 Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày 

nay. Từ một nước nhược tiểu, nghèo đói, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành 

nước có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, 

nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh 

giá cao. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng rộng mở, hợp tác kinh tế, 

thương mại, đầu tư được tăng cường. Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế 

và thiết chế hợp tác kinh tế đa phương, có vai trò, tiếng nói quan trọng trong khu vực 

và trên thế giới. 

 Tuy vậy, bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh thuận lợi, thời cơ, 

cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trong công cuộc phát triển đất nước, 

nhiều vấn đề mới phát sinh phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết; 

tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không được say sưa với thắng lợi, ngủ quên 

trên vòng nguyệt quế. Để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng xứng 

đáng “là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, dẫn dắt công 

cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, Đảng ta ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI và Khóa XII, làm cho Đảng ngày 
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càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi mới 

phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, giữ vững và 

tăng cường bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng. Trong điều kiện phát triển 

kinh tế thị trường, mở rộng hội nhập, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, 

đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, mỗi cán bộ, đảng viên càng 

phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Một đảng 

cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng 

viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng 

hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường 

dẫn dắt dân tộc đi lên. 

 Một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2020 là tiến hành đại 

hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đông đảo quần chúng 

nhân dân đang trông đợi và kỳ vọng sẽ có những đột phá mới trong đường hướng phát 

triển đất nước nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có thể chia sẻ về vấn đề này? 

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng “Đại hội 

Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ 

làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, 

càng nhất trí hơn nữa”. Việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của 

Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đại hội XIII 

của Đảng sẽ tập trung đánh giá nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội 2011 - 2020, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, nhìn 

lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đồng thời xác định phương hướng nhiệm kỳ 

2021 - 2026, tầm nhìn tới năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và năm 2045 (100 năm 

thành lập nước). Bởi vậy, công tác chuẩn bị đại hội phải được tiến hành một cách bài 

bản, kỹ lưỡng, cả về văn kiện và nhân sự, trong đó công tác xây dựng văn kiện, mà báo 

cáo chính trị là trung tâm, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, phải kết tinh trí tuệ, tâm huyết, 

trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng và định hướng phát triển của mỗi địa 

phương và cả nước. Việc tổng kết, đánh giá phải trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, 

đánh giá đúng sự thật, khách quan, toàn diện, nhận rõ những thành tựu, hạn chế, yếu 

kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục. 

 Trong tổng kết, đánh giá, cần đúc rút những mô hình mới, cách làm hay, có giá 

trị thực tiễn; khích lệ khát vọng vươn lên, khuyến khích tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, phục 

vụ phát triển bền vững; đồng thời phân tích thấu đáo những vấn đề thực tiễn đang nổi 

lên như việc chưa bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây 

dựng con người, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường; việc 

thực hiện các chính sách đất đai, bảo đảm an toàn giao thông, tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực... 

 Cần chú trọng giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, giữa đổi mới, ổn định và phát 

triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo quy luật thị trường và 

bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa 

thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội... 

 Việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới 
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phải bám sát các quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng và tình hình thực tế của địa 

phương, đặt trong tổng thể của vùng, liên vùng và cả nước; đồng thời, làm tốt công tác 

dự báo, nắm bắt thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền 

vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

 Muốn vậy, phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức 

đảng trực thuộc; trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, trách nhiệm của cán bộ lão 

thành, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tạo sự 

thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. 

 Báo cáo trình ra đại hội không giống như báo cáo thành tích hằng năm, mà phải 

phân tích đánh giá tình hình hiện nay và sắp tới, dự báo đến năm 2030, năm 2045 địa 

phương ta, đất nước ta sẽ là như thế nào? 

 Cứ nói thành phố thông minh, thành phố xanh, vậy nội hàm cụ thể là gì? Hoặc 

nước ta đến năm 2030 sẽ là nước công nghiệp phát triển hay là một nước phát triển, 

hay là một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nội hàm của nó là gì? 

 Từ năm 2001, chúng ta đã xác định đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại, giờ đã  cơ bản trở thành nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại chưa? Cho nên phải hiểu biết rất sâu sắc cả lý luận và thực tiễn, cả 

trong nước và quốc tế. 

 Văn kiện là định hướng chính trị để làm chứ không phải chỉ để nói. Phải làm sao 

để sau này khi đại hội công bố ra, nhân dân thấy phấn khởi, tin tưởng vào đường lối 

của Đảng. 

 Tư tưởng chỉ đạo là phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiên định và đổi mới; đổi 

mới nhưng vẫn kiên định mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa kế thừa 

và phát triển, giữa lý luận và thực tiễn, tiếp tục từng bước hoàn thiện lý luận về chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

 Cần quán triệt tinh thần: Dứt khoát phải đổi mới, song đổi mới mà không xa rời 

những vấn đề có tính nguyên tắc, không chệch hướng, đổi màu; chủ động và tích cực 

hội nhập mà vẫn giữ vững bản sắc của dân tộc. 

 Công tác nhân sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ quyết định thành 

công của đại hội, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của từng địa phương, đơn vị và 

cả nước trong suốt nhiệm kỳ. Để làm tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, 

góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng, cần lưu ý những vấn đề gì, thưa Tổng 

Bí thư, Chủ tịch nước? 

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Một vấn đề mà Đảng và nhân dân đang rất quan 

tâm bây giờ chính là công tác nhân sự. Làm sao hạn chế được tiêu cực, phát huy đoàn 

kết thống nhất, chọn được những người thật xứng đáng, chuẩn bị nhân sự không chỉ 

cho Trung ương, mà còn ở tất cả các ngành, các cấp. 

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”, 

“muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần sâu sắc 

lời dạy của Bác, Đảng ta đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, 

quy định, quy chế về công tác cán bộ. 
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 Đây là cơ sở cho các cấp ủy Đảng quan tâm đầu tư lâu dài, bài bản cho công tác 

cán bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đồng thời chuẩn bị thật 

tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ sắp tới, từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến 

đánh giá, sử dụng cán bộ... 

 Trong đó, cần nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy, bảo đảm nguồn cán bộ có 

đủ năng lực, trình độ, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh 

đạo, điều hành, quản lý và xử lý hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. 

 Cần chú trọng những nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, triển vọng; xử lý hài 

hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không 

vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc; kết hợp 

chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi, 

tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số... 

 Công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, 

chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng 

người, đúng việc. Nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 

tìm cách nâng người này, hạ người kia, kéo bè kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ. 

 Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền 

lực, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, tham nhũng, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu 

quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương 

mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính...Vào cấp ủy không phải để thăng tiến 

cho oai, cho sang, để vinh thân phì gia mà là để cống hiến, hy sinh, vì dân, vì nước. 

 Kính thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vừa qua, nhiều vụ án, vụ việc tham 

nhũng, tiêu cực được đưa ra xử lý, với mức án nghiêm minh, kết quả thu hồi tài sản 

tham nhũng có tiến triển, cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước ta 

trong cuộc chiến chống tham nhũng. Mặc dù vậy, vẫn còn dư luận lo lắng, liệu quyết 

tâm chính trị đó có tiếp tục được nuôi dưỡng lâu dài, để “lò” luôn nóng, quét sạch 

tham nhũng, làm trong sạch bộ máy? 

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Những năm tới, sự nghiệp đổi mới, phát triển đất 

nước chuyển sang giai đoạn mới, ngày càng đi vào chiều sâu; nhân dân đòi hỏi công 

tác phòng, chống tham nhũng phải tiếp tục quyết liệt, duy trì xu thế như hiện nay. 

 Do đó, phải vừa xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, cụ thể hóa chủ 

trương, đường lối của Đảng để triển khai thực hiện; vừa xem xét, xử lý nghiêm những 

vụ việc đang làm, vừa kịp thời phát hiện những vụ việc mới, chú ý các khâu như thu 

hồi tài sản, khắc phục thiệt hại, bảo đảm thi hành án, xử lý nghiêm hành vi tư lợi, 

chiếm đoạt, kể cả những hành vi “tham nhũng vặt”... 

 Thời gian qua, không chỉ kiên quyết xử lý các vụ tham nhũng, vi phạm kỷ luật 

Đảng, việc rà soát, khắc phục các kẽ hở trong công tác cán bộ cũng được Đảng ta thực 

hiện bài bản, chặt chẽ. 

 Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều 

nghị quyết, chỉ thị, quy định để tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 

phòng, chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng 

đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
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hiệu quả; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc 

kê khai tài sản; phân cấp quản lý cán bộ, giới thiệu, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; bảo 

vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... 

 Quốc hội, Chính phủ xây dựng, ban hành, đưa vào thực hiện nhiều văn bản pháp 

luật để hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, từng bước 

khắc phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của pháp luật là nguyên nhân phát 

sinh tiêu cực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước 

trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. 

 Các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương cũng đã ban hành nhiều văn bản cụ thể 

hóa hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện... tạo nền móng căn bản và động lực mạnh mẽ để 

phát triển bền vững kinh tế - xã hội. 

 Nhìn lại bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng trong năm qua, có thể 

thấy phòng, chống tham nhũng không chỉ là yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, mà còn là và chính là điều kiện để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc 

đẩy tăng trưởng. Chống tham nhũng và xây dựng, hoàn thiện thể chế cần song hành, là 

hai đường ray để kinh tế Việt Nam tiếp tục cất cánh. 

 Tôi đã nhiều lần nói, phòng, chống tham nhũng là cuộc chiến đấu lâu dài, phức 

tạp, cần kiên trì, kiên quyết, quyết tâm cao. Cùng với hoàn thiện thể chế, chính sách, 

chúng ta cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, 

nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 Qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là các 

lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều nguy cơ tham nhũng, tiêu cực như quản lý, sử dụng đất 

đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; việc 

cổ phần hóa, thoái vốn trong cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước; quản lý vốn, tài sản 

Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp... 

 Đồng thời, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham 

nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả thu 

hồi tài sản tham nhũng, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, phòng, chống 

“tham nhũng vặt” ở địa phương, cơ sở, tránh gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp. 

 Chú ý phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan làm công 

tác phòng, chống tham nhũng; kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham nhũng, hư hỏng, 

thoái hóa, biến chất; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự liêm chính, trong sạch, 

có đủ dũng khí đấu tranh bảo vệ cái đúng, loại bỏ cái sai... 

 Một mùa xuân mới đang về mang theo khát vọng, niềm tin và khí thế mới, Tổng 

Bí thư, Chủ tịch nước có thông điệp gì gửi tới đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta 

ở nước ngoài, cũng như bạn bè quốc tế? 

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 

quyết định đối với việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm 

tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tạo tiền đề 

vững chắc cho thời kỳ phát triển mới của đất nước. 

 Chúng ta cần chủ động, tích cực hơn, tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh 
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tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và 

sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện thể chế, khơi 

thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. 

 Cần thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quốc gia quan trọng và các công trình 

trọng điểm; phát huy tốt vai trò của các vùng kinh tế, các đô thị lớn, thị trường trong 

nước và các ngành dịch vụ, du lịch. 

 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học - công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững thực chất 

hơn; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người, bảo đảm an sinh, nâng 

cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. 

 Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng 

phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh 

gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực 

thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. 

 Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên 

quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên cơ sở luật 

pháp quốc tế. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 

2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 

2021, nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

 Tôi mong đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát 

huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng, trí tuệ và nhiệt 

huyết, chung sức đồng lòng vững bước trên con đường đổi mới, vì một nước Việt Nam 

hòa bình, độc lập, phát triển cường thịnh. 

 Tôi cũng chân thành mong muốn bạn bè quốc tế tiếp tục hợp tác, giúp đỡ, luôn 

đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hòa 

bình, tiến bộ, vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới. 

 Nhân dịp năm mới 2020 và đón Tết cổ truyền dân tộc Canh Tý, thay mặt lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào 

ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

 Chúc mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam một năm mới dồi dào sức khỏe, 

hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu lời chúc hòa 

bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc. 

 Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Kính chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công! 

  

                                                                                                                          Nguyễn Sự  

                                                                                                                             (kinhtethitruong.vn - Ngày 04/01/2020) 
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 Giữ cho con thuyền cách mạng không chệch hướng, cả hệ thống chính trị 

đang trong những ngày cao điểm làm trong sạch bộ máy, dựng xây rường cột 

vững chắc cho nhiệm kỳ mới. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến 

tới Đại hội XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. 

 Năm 2019 vừa khép lại bằng hàng loạt dấu ấn mạnh mẽ của Đảng trong công 

tác cán bộ.. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong bối cảnh hiện 

nay, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả; đồng thời tạo môi 

trường, điều kiện thuận lợi để khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.  

 Thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán 

bộ ngang tầm với nhiệm vụ, coi đó chính là khâu “then chốt của nhiệm vụ then chốt”. 

Trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản 

quan trọng chỉ đạo công tác này. Không chỉ các hội nghị Trung ương, mà ngay trong 

văn kiện đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thể hiện rõ những chủ trương, giải 

pháp quan tâm, chăm lo đến nhiệm vụ xây dựng, bồi dưỡng cán bộ. Nhiệm kỳ Đại hội 

XII (2016 - 2020) là một nhiệm kỳ tập trung cao độ cho công tác cán bộ. Từ sau Đại 

hội XII của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc 

biệt quan tâm, coi trọng công tác cán bộ; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành 

nhiều nghị quyết, quy chế, quy định để chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ 

theo hướng chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, 

dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, khách 

quan, minh bạch, kịp thời, hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết 

điểm, sơ hở trong công tác cán bộ; đẩy mạnh phân công, phân cấp trên cơ sở xác định 

rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng 

đầu và các cá nhân liên quan; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý 

nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. 

 Văn kiện Đại hội XII nhấn mạnh “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là 

đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. 

Theo đó, rất nhiều văn bản chỉ đạo được ban hành như Quy định số 89 ngày 4/8/2017 

của Bộ Chính trị về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá 

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, Nghị quyết Trung ương 6, Khỏa XII về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả; 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; Quy 

định số 90-QĐ/TW ngày 4/8/2017 về  “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ 

thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”; Quy định 

số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ 

và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của 

Bộ Chính trị 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”... 

 Đáng chú ý, trong năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 
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30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng.  

 Ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Quy định số 205-QĐ/TƯ về 

việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, với 

các quy định trong đó được dư luận đánh giá là như những phát đại bác vào những “cái 

cây” mục ruỗng, hư hỏng trong bộ máy Nhà nước, chặn đứng cơ hội leo trèo cao của 

tầng lớp “cường hào mới”. Quy định 205 nêu rõ kiểm soát quyền lực trong công tác 

cán bộ là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về 

công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy 

định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, 

lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những 

việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ.  

 Cũng trong tháng 9 năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành kết luận 

về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các 

cấp và Đại hội XIII của Đảng. Bản kết luận này cho biết, qua nắm tình hình, ý kiến 

phản ánh của một số cấp ủy, tổ chức đảng và thực tiễn công tác cán bộ những nhiệm kỳ 

vừa qua, thì mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, 

công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ”, “thân quen”, “lợi 

ích nhóm”, mất dân chủ, thiếu gương mẫu, “nể nang, dễ dãi”, “chạy chọt, vận động, 

tranh thủ lẫn nhau” trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thực hiện 

chính sách đối với cán bộ. 
    

            Lê Châu 

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

                                                                                Ngày 01 - 02/01/2020) 
 

     
 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI MẠNH MẼ NHẰM KHAI THÔNG, GIẢI PHÓNG TỐI ĐA, HUY ĐỘNG  

VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC, TẠO ĐỘNG LỰC MỚI  

ĐƯA ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG 
  

 Bất cứ quốc gia - dân tộc nào muốn trở nên thịnh vượng đều phải huy động và 

sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ cho phát triển. Đối với Việt Nam, để 

hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra và tạo nền tảng vững chắc 

đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thập niên tới đòi hỏi chúng ta phải tiếp 

tục đổi mới tư duy cũng như hành động một cách quyết liệt nhằm khai thông, giải 

phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Thực tiễn hơn ba thập 

niên đổi mới đất nước cho thấy, mỗi khi nguồn lực của đất nước được giải phóng tối đa 

và sử dụng có hiệu quả thì tạo được thành tựu bứt phá trong phát triển. Ngược lại, 

những thời điểm nguồn lực không được khai thông, các tiềm năng, lợi thế không được 

phát huy đầy đủ, khi đó nền kinh tế bị rơi vào trì trệ, suy giảm động lực phát triển.  

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với hành trình hơn 2/3 chặng 
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đường của toàn bộ nhiệm kỳ, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ 

tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn thuộc tốp đầu các nước trong khu vực và thế 

giới, mức sống và chất lượng sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, sức mạnh tổng 

hợp quốc gia được tăng cường, tạo thế và lực mới đưa đất nước hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ đang dần rút ngắn, tình hình thế giới và 

khu vực lại biến động phức tạp, khó lường. Vì vậy, chúng ta không được chủ quan, tự 

mãn với thành tích đạt được, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để khai 

thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy đầy 

đủ các động lực vật chất và tinh thần, tạo sức bật mới để hoàn thành thắng lợi các mục 

tiêu, nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ và tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, 

bền vững trong thập niên tới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tổng thể đó, cần tập trung vào 

mấy định hướng lớn sau đây: 

 1- Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, xác định 

đúng các hướng lựa chọn ưu tiên để khai thác và giải phóng tối đa, huy động, sử dụng 

có hiệu quả các loại nguồn lực gắn với phát triển ngành, nghề mới trên cơ sở nắm bắt, 

tận dụng tối đa cơ hội mở ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). 

 Những năm gần đây, chúng ta đã thực hiện một cách quyết liệt việc đổi mới mô 

hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển từ mô hình tăng trưởng chủ yếu 

dựa vào khai thác tài nguyên, vốn đầu tư và lao động hướng mạnh sang mô hình tăng 

trưởng sử dụng tổng hợp, có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là coi trọng 

nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nhiều giải 

pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh 

của nền kinh tế đã được triển khai thực hiện trên thực tế. 

 Chúng ta đều biết, mô hình tăng trưởng đóng vai trò quyết định đến phương 

thức và biện pháp lựa chọn thứ tự ưu tiên trong khai thác, huy động và sử dụng từng 

loại nguồn lực. Đa số các quốc gia trên thế giới đều mong muốn áp dụng mô hình tăng 

trưởng dựa trên tri thức và khoa học - công nghệ, năng suất lao động xã hội cao, các 

nguồn lực sáng tạo được giải phóng tối đa thay cho mô hình dựa trên khai thác tài 

nguyên thiên nhiên và mở rộng quy mô sản xuất một cách giản đơn, năng suất lao động 

thấp. Hầu hết các quốc gia đang phát triển, trong những giai đoạn đầu, do điều kiện 

khách quan, nên thường lựa chọn mô hình tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ và khai 

thác tài nguyên thiên nhiên, xem đây là những nguồn lực quan trọng để tích lũy ban 

đầu, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo thời gian, tài 

nguyên hóa thạch dần trở nên cạn kiệt, lao động giá rẻ mất đi lợi thế, những nước 

không chuyển đổi thành công sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và khoa học - 

công nghệ thường rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Còn những quốc gia chủ động 

chuyển sang mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao, kỹ 

năng quản lý tốt, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, thì tạo 

được sự bứt phá trong phát triển, vươn lên trở thành nước công nghiệp mới. Do đó, 

việc xác định đúng đắn mô hình tăng trưởng và lựa chọn hướng ưu tiên chính xác trong 

khai thác, huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả gắn với giải pháp phù hợp có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng để tạo động lực mới cho phát triển, đẩy nhanh quá trình xây 
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dựng quốc gia thịnh vượng. 

 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra những yêu cầu mới đối với quá 

trình đổi mới mô hình tăng trưởng ở nước ta, mở ra cơ hội cho Việt Nam có thể bắt 

kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới, bảo đảm không 

lỡ nhịp trong phát triển. Việc tận dụng được thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư sẽ cho phép biến nhiều nguồn tài nguyên từ dạng tiềm năng trở thành động năng 

cho phát triển, như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng hải lưu, năng 

lượng sóng biển, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh khối,... cũng như các tài 

nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật khác. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn 

cho phép chúng ta biến những yếu tố trước đây là phế thải, như nước thải, rác thải rắn, 

khí thải các-bon,... trở thành nguồn đầu vào cho phát triển công nghiệp môi trường, 

từng bước hình thành nền kinh tế tuần hoàn thay thế cho nền kinh tế tuyến tính vốn gây 

nhiều hệ lụy khiến khả năng chịu tải của môi trường vượt quá ngưỡng cân bằng trước 

sức sản xuất và tiêu thụ gia tăng cấp số nhân của con người. Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư đang thúc đẩy hình thành nền kinh tế số mà ở đó tài nguyên số đóng vai trò 

cốt lõi cho phát triển và khai thác hạ tầng số, thị trường số, dịch vụ số, tạo nên những 

mô hình sản xuất kinh doanh hoàn toàn mới vượt khỏi quy luật kinh doanh thông 

thường. Trí tuệ nhân tạo, in-tơ-nét kết nối vạn vật, vật liệu thông minh, người máy thế 

hệ mới... được ứng dụng phổ biến làm cho lao động giá rẻ đang mất dần lợi thế cạnh 

tranh. 

 Để tránh rơi vào nguy cơ “bẫy thu nhập trung bình”, duy trì và thúc đẩy đà tăng 

trưởng, chúng ta phải nắm bắt, tận dụng tốt các cơ hội đang mở ra từ cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư, lấy động lực tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghệ và đổi 

mới sáng tạo thay thế dần cho các nguồn lực đầu vào truyền thống ngày càng khan 

hiếm hoặc mất đi lợi thế. 

 Khoa học - công nghệ ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp - như 

C.Mác đã từng dự báo, là nguồn lực được các quốc gia ưu tiên lựa chọn làm hướng đột 

phá cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Chúng ta phải tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, nội dung cốt lõi là thúc 

đẩy phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực; 

thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị 

thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Cần tập trung hoàn thiện thể 

chế, pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu 

tư, kinh doanh để tạo thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân, trước hết là doanh nghiệp chủ 

động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có chính sách ưu đãi phát triển 

các ngành, nghề kinh doanh mới thể hiện tinh thần nắm bắt, tiến kịp và vượt trước một 

số lĩnh vực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Huy động mọi nguồn lực xã 

hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, 

đổi mới sáng tạo. Tạo thuận lợi cho hoạt động thu hút vốn, chuyển nhượng cổ phần, 

mua bán, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ, các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào 

kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng chiến lược quốc gia phát triển doanh 

nghiệp công nghệ, ưu tiên phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công 
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nghệ cao thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam. Có cơ chế định giá, bảo hộ, bảo 

vệ quyền tài sản hình thành từ quyền sở hữu trí tuệ - cơ sở cho tài sản đặc biệt này có 

thể mua bán, góp vốn, thế chấp để vay vốn khởi nghiệp, kinh doanh công nghệ. Nhà 

nước có chính sách ưu tiên đặt hàng sản xuất và mua các sản phẩm công nghệ số do 

doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Phát triển mạnh mẽ hạ tầng số, từ phát triển hạ tầng 

băng thông rộng, hạ tầng dữ liệu số, hạ tầng thanh toán số, đến hạ tầng bảo đảm an 

ninh, an toàn mạng... Có chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, 

xây dựng và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào các công 

nghệ lõi, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu làm chủ 

thể nghiên cứu mạnh. Tập trung phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên có mức độ 

sẵn sàng cao, gắn kết chặt chẽ với hợp tác quốc tế về phát triển khoa học - công nghệ. 

 Nguồn nhân lực chất lượng cao bao giờ cũng đóng vai trò quyết định đến khả 

năng huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại nguồn lực khác, nhất là trong 

điều kiện phát triển kinh tế tri thức. Đổi mới mô hình tăng trưởng trước hết phải tạo 

được bước đột phá trong chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm cả nhân lực lãnh đạo, 

quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và lao động có kỹ năng. Cần phải đổi mới nội dung, 

phương thức giáo dục và đào tạo phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, từ các bậc học nền tảng, đào tạo nghề đến giáo dục đại học. Đặc biệt 

coi trọng đào tạo lại và nâng cao kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao 

động tương thích, đủ năng lực vận hành chính quyền điện tử và tham gia nền sản xuất 

thông minh, kinh doanh dựa trên công nghệ hiện đại. Lấy đánh giá của doanh nghiệp 

làm thước đo cho đổi mới chất lượng đào tạo của các trường đại học trong lĩnh vực 

thuộc kỹ thuật số, chuyển từ xây dựng kế hoạch đào tạo theo chỉ tiêu hành chính từ trên 

xuống sang xây dựng kế hoạch đào tạo mang tính tự chủ của từng trường dựa trên cơ 

sở khảo sát nhu cầu thị trường lao động và đối thoại với doanh nghiệp. Khuyến khích 

và ưu đãi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ trực tiếp tham gia đào tạo các 

sản phẩm phục vụ nền kinh tế số. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng nhân 

tài, nguồn nhân lực chất lượng cao, không phân biệt người Việt Nam ở trong nước hay 

định cư ở nước ngoài, kể cả thu hút chuyên gia quốc tế đến làm việc tại Việt Nam. 

 Lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta và kinh nghiệm thế giới đã chỉ ra 

rằng, nguồn lực con người chỉ phát huy đầy đủ khi tác động trúng lợi ích và khơi dậy 

được hoài bão, khát vọng dân tộc, tạo thành động lực thường trực để mỗi cá nhân nỗ 

lực phấn đấu vì sự thịnh vượng, phồn vinh của đất nước và khẳng định danh dự bản 

thân. Xây dựng khát vọng phát triển phải bằng những cơ chế, chính sách cụ thể, rõ 

ràng, bảo đảm quyền bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các thành viên trong xã hội, 

làm cho người hiền tài thật sự được trọng dụng, tôn vinh; xóa bỏ mọi định kiến xã hội 

hoặc chủ nghĩa bình quân cản trở trọng dụng nhân tài. Lợi ích cá nhân là động lực 

thường trực cho mỗi người phấn đấu vươn lên, nhưng lợi ích mỗi thành viên của xã hội 

phải thuận chiều với lợi ích của quốc gia - dân tộc thì mới tạo nên sức mạnh tổng hợp, 

được bảo đảm bằng hệ thống luật pháp công bằng, không thiên vị, làm cho người hiền 

tài luôn khẳng định được năng lực và nhân phẩm của chính mình, được xã hội trọng 

dụng, tôn vinh. Đi đôi với tôn trọng lợi ích kinh tế, phải khơi dậy được động lực văn 
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hóa - tinh thần, đó là khát vọng phát triển, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân 

tộc, ý chí tự lực, tự cường, đức hy sinh, cống hiến. Nếu như lợi ích kinh tế tạo ra động 

cơ để thúc đẩy con người hành động thỏa mãn nhu cầu của chính họ và đóng góp cho 

xã hội, thì động lực văn hóa - tinh thần lại làm cho mỗi con người luôn vượt lên lợi ích 

cá nhân để khẳng định các giá trị theo đuổi, rồi hành động một cách tự giác, tự nguyện 

bằng tất cả sự xả thân vì danh dự, nhân phẩm, dấn thân cho dân tộc, phụng sự nhân dân 

bằng tất cả năng lực nội sinh vốn có. 

 Trong điều kiện nước ta hiện nay, phải có cơ chế để duy trì, nuôi dưỡng và phát 

huy động lực văn hóa - tinh thần, khát vọng phát triển trong mỗi người dân bằng giáo 

dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự cường. Xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức phải chú trọng giáo dục khát vọng dân tộc, thúc đẩy liêm chính, nêu 

cao sứ mạng phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng biểu tượng trong mỗi giai 

tầng xã hội để làm gương, tạo ảnh hưởng lan tỏa rộng rãi, gắn với thực hiện tốt quy 

định nêu gương, nhất là gương người hiền tài, gương “người tốt, việc tốt”. Tôn vinh, 

khen thưởng kịp thời những người xứng đáng, không phân biệt khu vực công hay khu 

vực tư, phải khắc phục các định kiến cũ, chủ nghĩa bình quân khiến cho tài năng bị thui 

chột, triệt tiêu các động lực phát triển. Phải xem việc phát hiện và trọng dụng người 

hiền tài là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị gắn với đổi mới công tác cán bộ, phát 

huy dân chủ rộng rãi, để nguồn lực quý giá bậc nhất này không bị bỏ sót và được sử 

dụng có hiệu quả phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 Chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên sử dụng có hiệu quả nguồn lực tổng 

hợp, trước hết là dựa vào tri thức và khoa học - công nghệ, không thể tiến hành nóng 

vội, chủ quan, bất chấp trình độ phát triển, mà phải bằng các giải pháp khả thi, lộ trình 

phù hợp, tính toán đầy đủ các điều kiện kèm theo. Phải nắm vững quan điểm, chủ 

trương của Đảng: Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng 

dựa nhiều hơn vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực, đặc biệt là phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trí sáng 

tạo của con người Việt Nam và thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, mọi tiềm 

năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước. Tùy theo tình hình 

thực tế của từng ngành, lĩnh vực và địa phương mà kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng 

theo chiều rộng và chiều sâu, trong đó lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo. 

Chuyển dần từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang tăng trưởng dựa 

đồng thời vào cả đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước; từ dựa vào gia tăng số 

lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao 

động, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khai thác và phát huy tối đa 

nội lực kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực, nhất là nắm bắt xu hướng 

dịch chuyển ngành nghề gắn với dịch chuyển nguồn lực trên thế giới đang diễn ra 

mạnh mẽ hiện nay để tranh thủ, tận dụng tối đa các cơ hội. 

 2- Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm cho nguồn lực tự nhiên (đất đai, 

nước, khoáng sản...) được khai thông, giải phóng tối đa, vận hành thông suốt, phân bổ 

và sử dụng có hiệu quả theo cơ chế thị trường để phục vụ cho trước mắt và tính toán 

cả dự trữ cho tương lai. 
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 Những năm qua, nhờ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt mà chúng ta đã khai thông 

được nhiều nguồn lực của đất nước vốn bị “đóng băng” trong cơ chế kinh tế cũ, tranh 

thủ được nguồn lực bên ngoài gắn với chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phục 

vụ cho các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó đã giành được nhiều thành tựu 

quan trọng. 

 Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng vào thực tế và khách quan thấy rằng, nhiều 

nguồn lực của nước ta vẫn chưa được sử dụng có hiệu quả. Không ít nguồn lực ở dạng 

tiềm năng chưa chuyển thành động năng, chậm được vốn hóa để đưa vào phục vụ sản 

xuất. Cơ chế phân bổ nguồn lực còn nhiều bất cập, làm cho chủ thể có khả năng sử 

dụng hiệu quả nguồn lực nhiều khi thiếu cơ hội tiếp cận, còn chủ thể nắm giữ nguồn 

lực lại sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí. Nghịch lý trên đây phải nhanh chóng được 

khắc phục. Có thể nêu nhiều ví dụ về tình trạng này, như không ít địa phương có hiện 

tượng để ruộng đất hoang hóa, tình trạng manh mún ruộng đất chậm được cải thiện; thị 

trường quyền sử dụng đất nông nghiệp chậm hình thành; thất thoát nguồn thu ngân 

sách đối với giá trị gia tăng hình thành sau quy hoạch đất đai; nguồn nước sử dụng 

chưa tiết kiệm và nhiều nơi bị ô nhiễm nặng; tài nguyên khoáng sản bị khai thác quá 

mức; dịch chuyển lao động nông thôn - đô thị chưa thông suốt; chưa cân bằng giữa huy 

động nguồn vốn qua thị trường tín dụng ngân hàng và thị trường chứng khoán, thị 

trường trái phiếu doanh nghiệp để khai thác tối đa nguồn vốn trong xã hội... Bài học 

phát triển của thế giới cho thấy, một quốc gia muốn trở nên thịnh vượng thì nguồn lực 

không thể chỉ tồn tại ở dạng tiềm năng, mà phải biến thành động năng, cần được vốn 

hóa; phải khắc phục cho được tình trạng sử dụng kém hiệu quả nguồn lực, bởi nguồn 

lực luôn có giới hạn, sử dụng cho công việc này sẽ không thể sử dụng cho công việc 

khác. 

 Để khai thông, giải phóng tối đa các nguồn lực, trong những năm tới, cần nắm 

vững và quán triệt sâu sắc quan điểm Đại hội XII của Đảng đã đề ra là “thị trường đóng 

vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là 

động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất”, “các nguồn lực Nhà nước được phân bổ 

theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường”. Phải tháo gỡ các 

“nút thắt” của cơ chế, chính sách khiến cho không ít nguồn lực chưa được khai thông, 

chậm được vốn hóa, cốt lõi là bảo đảm vai trò chủ yếu của thị trường trong huy động 

và phân bổ nguồn lực, chống các hiện tượng “bao cấp”, “phi thị trường” còn tồn tại 

dưới hình thức này hay hình thức khác, nhất là bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh bình 

đẳng trong tiếp cận các nguồn lực giữa các chủ thể của nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, nhờ đó mà nguồn lực đến đúng địa chỉ có khả năng sử dụng 

hiệu quả. Phải tập trung hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, khung pháp lý điều 

chỉnh hạn điền, thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất gắn với đổi mới mạnh mẽ hình 

thức tổ chức sản xuất và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển thị trường quyền sử 

dụng đất nông nghiệp; chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất Nhà nước cho thuê 

trả hằng năm, đất ngập mặn do biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị. 

Thực hiện nghiêm quy định đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu cho ngân 

sách Nhà nước đối với giá trị gia tăng hình thành sau quy hoạch, sử dụng hiệu quả hơn 
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công cụ thuế hoặc các hình thức phí có tính chất thuế, nhằm hạn chế tình trạng để đất 

hoang hóa, lãng phí, không đưa vào sử dụng trong thời gian dài. Xử lý có hiệu quả 

những bất cập trong quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp, nhất là tình 

trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn, giao khoán 

trái pháp luật; hoặc việc một số nông, lâm trường “phát canh thu tô” trong khi người 

dân địa phương không có đất sản xuất. Đẩy mạnh thăm dò, đánh giá tiềm năng nước 

mặt và nước ngầm; rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành cấp nước (cả nước sinh hoạt, 

thủy lợi và thủy điện) trên quan điểm tiết kiệm, hiệu quả, tính toán tới tác động của 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng, có biện pháp lưu giữ và sử dụng tiết kiệm nguồn 

nước, tránh lãng phí, ngăn chặn và xử lý kiên quyết tình trạng gây ô nhiễm nguồn 

nước, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để bảo vệ và khai thác nguồn nước xuyên 

quốc gia, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngăn chặn, 

xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt 

động khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản; hạn chế tối đa, tiến tới chấm dứt tình 

trạng xuất khẩu tài nguyên khoáng sản thô hoặc chỉ qua sơ chế; tính toán hài hòa, cân 

đối giữa xuất và nhập khẩu, giữa phục vụ cho trước mắt và dự trữ chiến lược đối với 

các tài nguyên khoáng sản quan trọng; xây dựng lộ trình để tiến tới đấu thầu quyền 

khai thác mỏ, hoạt động khai thác và một số hoạt động hỗ trợ khai thác mỏ. 

 Xét trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn đều cho thấy, Nhà nước và thị 

trường là “hai bàn tay” cùng đồng hành, bổ sung cho nhau để phân bổ các nguồn lực. Ở 

nước ta, cần xuất phát từ thực tiễn và trình độ phát triển của nền kinh tế mà sử dụng 

hợp lý, linh hoạt các công cụ quản lý của Nhà nước (chiến lược, kế hoạch, quy hoạch), 

chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, cũng như các nguồn lực vật chất của Nhà 

nước để can thiệp, điều tiết thị trường, bảo đảm các mục tiêu, định hướng phát triển. 

Trong đó, các nguồn lực vật chất của kinh tế Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng, 

cần phải được khai thông, giải phóng tối đa, sử dụng có hiệu quả phù hợp với cơ chế 

thị trường. Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ, đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên 

khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài 

sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại 

diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Cần thể chế hóa đầy đủ quyền tài sản hình 

thành từ quyền sử dụng đất, tạo cơ sở cho nguồn lực quan trọng này được vận hành 

thông suốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khai thông các 

điểm nghẽn, gắn liền với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước với tư cách là đại 

diện chủ sở hữu. Kiểm kê, đánh giá, thống kê tổng thể và từng loại tài nguyên để xác 

định đầy đủ tiềm năng, trữ lượng, xây dựng thành dữ liệu quốc gia phục vụ cho khai 

thác và quản lý hiệu quả. Phải đổi mới căn bản công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

các nguồn tài nguyên để kích hoạt sức mạnh của thị trường phân bổ nguồn lực hướng 

vào giải quyết các mục tiêu của Nhà nước với tính liên thông giữa kế hoạch ngắn hạn, 

trung hạn với tầm nhìn dài hạn, giữa phục vụ cho các mục tiêu quốc phòng - an ninh và 

sản xuất, kinh doanh, giữa phục vụ cho yêu cầu trước mắt và dự trữ. Coi trọng nghiên 

cứu, đánh giá các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật biển, tài nguyên trong 

không gian, tài nguyên trong lòng đất... trước đây ít được chú ý nhưng với thành tựu 
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khoa học - công nghệ lại trở thành nguồn lực phục vụ cho chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng... 

 3- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động tốt hơn nguồn lực ngoài 

Nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công và hoạt động kinh doanh vốn Nhà nước. 

 Để tăng tốc phát triển trong thời gian tới, cần phải nỗ lực và có nhiều biện pháp 

để thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đa dạng hóa các nguồn vốn huy 

động và sử dụng, nhất là nguồn lực đầu tư ngoài Nhà nước. Cần hoàn thiện thể chế, 

luật pháp, cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế, các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước để đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm hài 

hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội. Đây phải được xem là giải pháp đột 

phá để đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội. 

 Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế là 

chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, là một phương cách bảo đảm cho 

nguồn lực xã hội được huy động và sử dụng có hiệu quả. Doanh nghiệp thuộc khu vực 

kinh tế tư nhân hoàn toàn tự mình quyết định sản xuất cho ai, sản xuất cái gì và sản 

xuất như thế nào theo tín hiệu của thị trường, có thể ra quyết định huy động nguồn vốn 

và đầu tư trong thời gian ngắn, đẩy nhanh tốc độ thi công và hoàn thành công trình sớm 

để đưa vào khai thác, nhanh thu hồi vốn và sinh lời. Vì vậy, muốn huy động và sử dụng 

có hiệu quả nguồn lực xã hội phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm thị trường đóng 

vai trò chủ yếu trong phân bổ nguồn lực và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực 

quan trọng của nền kinh tế. Phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các loại giấy 

phép con, cải cách mức thuế và thủ tục đăng ký của doanh nghiệp, thủ tục đăng ký hải 

quan, quyết liệt loại trừ tình trạng nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp, áp dụng các khâu 

công nghệ có thể thay thế con người trong đăng ký, cấp giấy phép để minh bạch hóa, 

giảm thiểu “tham nhũng vặt”. Cải cách thuế theo hướng tạo động lực cho khuyến khích 

đổi mới sáng tạo, thâm dụng công nghệ, ít gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy kết nối 

doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Hoàn thiện thể chế, cơ chế để doanh nghiệp có điều kiện huy động nguồn lực tài chính 

trên thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp,... bổ sung cho kênh huy 

động nguồn lực tài chính qua hệ thống tín dụng ngân hàng đang chịu nhiều áp lực. Hỗ 

trợ phát triển theo ngành hàng sản xuất của kinh tế tư nhân thay thế cho chính sách 

chung chung đối với kinh tế tư nhân như hiện nay, không phân biệt ngành hàng và quy 

mô sản xuất. Xây dựng chiến lược phát triển và có chương trình, kế hoạch hành động 

cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ nhóm doanh nghiệp “dẫn đầu” thuộc khu vực kinh tế tư 

nhân có tiềm năng kinh doanh vươn ra thị trường khu vực và thế giới, bảo vệ sản xuất 

và thị trường trong nước, tích cực đổi mới công nghệ, góp phần xây dựng nền kinh tế 

độc lập, tự chủ. Có cơ chế để ngân hàng định giá các loại tài sản vô hình, cấp tín dụng 

theo chuỗi giá trị gắn với tài sản hình thành trong tương lai. Đẩy nhanh thoái vốn Nhà 

nước, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước không thuộc danh mục mà Nhà nước 

cần nắm giữ, chi phối, mở rộng hình thức đầu tư theo đối tác công tư (PPP),... tạo dư 

địa cho huy động nguồn lực ngoài Nhà nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Phải có 

hình thức khen thưởng bậc cao, xứng tầm, cho những doanh nhân, doanh nghiệp thuộc 
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khu vực kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng cho gây dựng, phát triển những sản 

phẩm chủ lực cho đất nước, có giá trị gia tăng cao, có ý nghĩa nâng cao địa vị kinh tế 

quốc gia - dân tộc và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường trong 

hội nhập quốc tế. 

 Điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ, phối hợp có hiệu quả 

với chính sách tài khóa và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định 

kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục tập trung cơ cấu lại các tổ 

chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính và chất lượng tín dụng, 

chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng; tăng cường 

công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; bảo đảm an toàn hệ thống. Thực hiện chính 

sách cân bằng giữa huy động vốn qua các tổ chức tín dụng ngân hàng với huy động 

vốn qua thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. 

 Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn đầu tư công, cải cách thủ tục xét duyệt để rút 

ngắn thời gian chuẩn bị dự án đầu tư, bảo đảm cho nguồn lực quan trọng này nhanh 

chóng đi vào vận hành, phát huy hiệu quả. Tập trung đầu tư phát triển các công trình 

cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng bảo đảm tính đồng bộ, 

kết nối nhằm tạo động lực cho phát triển lan tỏa. Phải khắc phục triệt để tình trạng đầu 

tư dàn trải, kéo dài, không hoàn thành dự án đúng tiến độ, làm đội vốn, gây lãng phí 

nguồn lực. Thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch các dự án sử dụng vốn đầu tư 

công, bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng giữa các chủ thể của kinh tế thị trường. Phát 

huy vai trò dẫn dắt, “vốn mồi” của đầu tư công để thu hút tư nhân tham gia các công 

trình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), gắn với xác định rõ trách nhiệm của 

cả hai bên trên tinh thần “đối tác”, được thể hiện trong quá trình đàm phán, giao kết và 

thực hiện hợp đồng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chế độ trách nhiệm trong quản lý 

đầu tư công, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm mọi sai phạm. 

 Doanh nghiệp Nhà nước là bộ phận rất quan trọng của kinh tế Nhà nước, nắm 

giữ nguồn lực lớn của toàn xã hội, phải tiếp tục được cơ cấu lại, đổi mới quản lý, nâng 

cao hiệu quả kinh doanh vốn Nhà nước. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh 

nghiệp đã được thành lập, vận hành một thời gian, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định, 

cơ chế, nhân sự, phương thức hoạt động, đủ năng lực thực hiện vai trò đại diện chủ sở 

hữu, quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, được 

phân tách với chức năng quản lý Nhà nước. Với tư cách là nhà đầu tư, doanh nghiệp 

Nhà nước phải được trao quyền kinh doanh vốn Nhà nước một cách bình đẳng về 

quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm như mọi chủ thể khác trong nền kinh tế thị trường, làm 

cho vốn Nhà nước luôn được bảo toàn và sinh lời. Phải rà soát lại hệ thống cơ chế, 

chính sách để bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp Nhà nước theo nguyên tắc thị trường, quản trị doanh nghiệp phải theo chuẩn 

mực hiện đại. Tôn trọng tính độc lập trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm của hội 

đồng thành viên, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng 

quản trị, tổng giám đốc, ban điều hành doanh nghiệp Nhà nước để hoạt động và quản 

trị của doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện một cách minh bạch, giải trình, chuyên 

nghiệp và hiệu quả cao. Giao quyền tự chủ rộng rãi cho doanh nghiệp Nhà nước phù 
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hợp với cơ chế thị trường gắn với kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc huy động, 

sử dụng vốn, nhất là vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài, 

nguồn vốn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. 

 Doanh nghiệp Nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, 

những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực mà tư nhân không 

làm hay chưa làm. Đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn, cổ phần hóa và niêm yết trên thị 

trường chứng khoán theo đúng tiến độ của Đề án đã được Chính phủ phê duyệt, trong 

đó tập trung vào cơ cấu lại toàn diện các tập đoàn, tổng công ty về ngành, nghề kinh 

doanh, tài chính, công nghệ, tổ chức, thúc đẩy áp dụng các mô hình quản trị doanh 

nghiệp hiện đại, phù hợp với nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế. Sắp xếp, cơ cấu lại các 

tập đoàn, tổng công ty để hình thành những tập đoàn, tổng công ty lớn, đa sở hữu, có 

quy mô và phạm vi hoạt động phù hợp với năng lực quản trị, điều hành; hoạt động 

trong những lĩnh vực có tính dẫn dắt; phát huy tốt lợi thế so sánh và nguồn lực Nhà 

nước giao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới; có hàm lượng công 

nghệ cao, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh; đóng vai trò quan trọng hàng 

đầu cho xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Các bộ, ngành liên quan cần sớm hướng 

dẫn cụ thể hơn phương án sử dụng đất, xác định giá trị doanh nghiệp, kể cả các giá trị 

vô hình, như thương hiệu, chuỗi giá trị, sở hữu trí tuệ, giá trị lịch sử - văn hóa... để tạo 

thuận lợi cho tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Đổi mới, nâng cao năng 

lực quản trị theo các tiêu chuẩn hiện đại, nhất là năng lực cạnh tranh, theo dõi, đánh giá 

hiệu quả sản xuất, kinh doanh qua các kỳ đánh giá. Mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà 

nước phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo, tập hợp xung quanh mình doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ với cụm ngành, gồm 

các nhà cung ứng phân tầng, hình thành chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Những lĩnh vực tư nhân chưa làm, nhất là lĩnh vực cần vốn lớn, hàm lượng khoa học - 

công nghệ cao, tư nhân chưa sẵn sàng, quan hệ thị trường mới manh nha, doanh nghiệp 

Nhà nước phải kiến tạo thị trường. Khi thị trường đủ sức hấp dẫn thu hút tư nhân tham 

gia thì có thể chuyển giao để thu hồi vốn, rồi lại đầu tư khai mở các ngành, nghề mới. 

Doanh nghiệp Nhà nước phải chủ động tham gia kết nối với doanh nghiệp thuộc khu 

vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hình thành mạng sản xuất, 

chuỗi giá trị, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự 

chủ. 

 4- Chủ động nắm bắt, tận dụng tối đa xu hướng dịch chuyển ngành, nghề gắn 

với dịch chuyển nguồn lực đang diễn ra hiện nay để nâng cao năng lực thu hút và sử 

dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài, hấp thu và chuyển hóa ngoại lực thành nội lực. 

 Thực tiễn hơn ba thập niên đổi mới cho thấy, nguồn lực bên ngoài là một bộ 

phận quan trọng của nền kinh tế đất nước, bổ sung những thiếu hụt và góp phần khai 

thác có hiệu quả hơn nguồn lực trong nước. Trong những năm tới, càng hội nhập sâu 

rộng vào nền kinh tế thế giới, nguồn lực trong nước và nước ngoài càng gắn bó hữu cơ, 

tùy thuộc lẫn nhau và mức độ tương tác càng cao. Nguồn lực bên ngoài rất đa dạng, 

bao gồm từ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI), nguồn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI), kiều hối, xuất khẩu lao động, đầu tư ra 
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nước ngoài, nguồn vay chính phủ, nguồn phi chính phủ... Nguồn lực bên ngoài đã và 

đang góp phần tích cực tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, nâng cao trình độ, 

năng lực sản xuất, tăng thu ngân sách Nhà nước, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh 

nghiệm quản lý, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo 

khả năng kết nối cho hàng hóa Việt Nam tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn 

cầu, đan xen lợi ích quốc gia dân tộc với thế giới. Mỗi giai đoạn lịch sử đặt ra những 

yêu cầu riêng trong thu hút nguồn lực bên ngoài, do bối cảnh thế giới và nội lực nền 

kinh tế đất nước chi phối, nhất là khả năng bổ sung cho các thiếu hụt và năng lực đối 

ứng, hấp thu, quản lý của chúng ta. Hiện nay, nước ta đã trở thành quốc gia có thu nhập 

trung bình, nên nguồn ODA khó khăn hơn, điều kiện ngày càng ngặt nghèo. Cần phải 

sử dụng có hiệu quả, tránh để gánh nặng nợ nần cho các thế hệ tương lai. Việc thu hút 

nguồn đầu tư FDI cần chuyển trọng điểm từ nhấn mạnh số lượng sang coi trọng hơn 

nữa chất lượng; ưu tiên các dự án tạo giá trị gia tăng cao, có công nghệ và mô hình 

quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; lấy 

chất lượng, hiệu quả công nghệ và bảo vệ tài nguyên môi trường làm tiêu chí đánh giá 

chủ yếu. Chú trọng các nguồn lực khác, như kiều hối, nguồn xuất khẩu lao động,... để 

khai thác, sử dụng hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

 Cần tận dụng cơ hội được mở ra khi thực hiện các hiệp định tự do thế hệ mới 

như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp 

định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối 

tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cũng như các hiệp định tự do thương mại khác 

mà Việt Nam đã và đang đàm phán, ký kết với các đối tác để thu hút đầu tư, mở rộng 

thị trường, tiếp thu công nghệ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Cần bám sát xu hướng 

dịch chuyển các dòng FDI gắn với dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu mới phát sinh 

từ chiến tranh thương mại, cạnh tranh nguồn lực giữa các quốc gia đang diễn ra gay 

gắt,... để đề ra chính sách linh hoạt, hiệu quả trong thu hút FDI. Nhìn lại lịch sử kinh tế 

thế giới cho thấy, vào những thập niên 70 - 90 của thế kỷ trước, khi chiến tranh thương 

mại giữa Mỹ - Nhật Bản nổ ra khiến nhiều ngành, nghề dịch chuyển, một số nước và 

vùng lãnh thổ khu vực Đông Á đã tận dụng được cơ hội để đón nhận, hấp thu và tiến 

vào chiếm lĩnh những ngành nghề mới làm thay đổi cơ cấu nền kinh tế, như công 

nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), công nghiệp 

ôtô của Hàn Quốc. Bài học nêu trên cho thấy, chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế, 

chính sách, chuẩn bị đồng bộ cả hạ tầng “cứng”, hạ tầng “mềm” và môi trường thông 

thoáng để chủ động nắm bắt xu hướng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư FDI đang diễn ra 

hiện nay. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi theo 

hướng tăng tính liên kết doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, 

các lĩnh vực ưu tiên chuyển giao công nghệ và quản trị cho doanh nghiệp Việt Nam, 

phát triển cụm ngành, chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh 

tranh của sản phẩm và vị trí quốc gia - dân tộc trong chuỗi giá trị toàn cầu. Có chính 

sách ưu đãi vượt trội mang tính cạnh tranh quốc tế đối với các dự án lớn, quan trọng, 

có công nghệ tiên tiến để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia 

đặt trụ sở, thành lập các trung tâm nghiên cứu - phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, 
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trung tâm tài chính,... tại Việt Nam. Ngoài danh mục hạn chế hoặc chủ trương không 

thu hút đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng như các 

nhà đầu tư trong nước, khuyến khích đầu tư vào những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam 

không có nhu cầu bảo hộ. Đối với những dự án đang sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm 

ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên, thì không xem xét mở rộng 

quy mô và gia hạn hoạt động. Hoàn thiện các chính sách về ưu đãi đầu tư, phân biệt ưu 

đãi giữa các ngành, nghề đầu tư khác nhau, khuyến khích chuyển giao công nghệ dựa 

trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện, hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước kết nối 

với doanh nghiệp FDI, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ 

trợ. Nâng cao các tiêu chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, bảo vệ môi trường, tài nguyên và 

tiết kiệm năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn khu vực và thế giới. Hoàn thiện các quy 

định bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, vốn đầu tư, thu 

nhập, quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư và chủ thể có liên quan phù hợp 

với Hiến pháp năm 2013 và luật pháp quốc tế. 

 Trong nhiều thập niên qua, toàn cầu hóa, hợp tác kinh tế đa phương, song 

phương được đẩy mạnh, làm cho nguồn lực lưu thông thuận lợi giữa các quốc gia, nhất 

là dịch chuyển vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển đến các 

nước đang phát triển. Song, nguồn lực vốn mang tính động, chịu sự tác động mạnh mẽ 

bởi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư, đang xuất hiện xu hướng dịch chuyển nguồn lực đầu tư. Chiến tranh thương mại 

giữa các nước lớn khiến nhiều doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư đến nơi an toàn hơn. 

Trí tuệ nhân tạo, người máy thế hệ mới làm cho lao động giá rẻ không còn hấp dẫn các 

nhà đầu tư, thúc đẩy luồng dịch chuyển đầu tư trở lại các nước phát triển đối với các 

ngành, nghề mới thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Cạnh tranh nhân tài ngày càng gay gắt, 

các nước có thể chế tốt đều tìm cách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng 

yêu cầu chuyển đổi số, phát triển các ngành, nghề mới. Ông cha ta đã từng tổng kết 

“hiền tài là nguyên khí của quốc gia” và ngày nay hiền tài càng trở thành vốn quý đặc 

biệt trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng các 

yếu tố nền tảng, nhất là thể chế tốt, nguồn nhân lực có chất lượng, kết cấu hạ tầng đồng 

bộ, hiện đại để tận dụng, nắm bắt cơ hội, chủ động thu hút nguồn lực bên ngoài phù 

hợp với mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. 

 Phải nắm vững quan điểm nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, hấp thu 

và chuyển hóa ngoại lực thành nội lực khi xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể 

thu hút nguồn lực bên ngoài. Lý luận và thực tiễn đều khẳng định: Nguồn lực bên 

ngoài chỉ phát huy tác dụng đầy đủ khi chúng ta có đường lối độc lập, tự chủ, có ý chí 

và khát vọng dân tộc, được thể chế hóa đầy đủ vào mọi cơ chế, chính sách, pháp luật, 

nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, mỗi doanh nghiệp và mỗi người 

dân để phát huy cao nhất mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực. Hệ thống thể chế, luật 

pháp, cơ chế, chính sách, quy hoạch có chất lượng tốt vừa tạo sức hấp dẫn, nâng cao 

vai trò dẫn dắt trong thu hút đầu tư, vừa hạn chế các thua thiệt, bảo vệ tối đa lợi ích 

quốc gia dân tộc - cơ sở cho huy động, phát huy hiệu quả nguồn lực bên ngoài. Hệ 

thống kết cấu hạ tầng phát triển, mạng lưới lô-gi-xtíc thuận tiện, nguồn nhân lực có kỹ 
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năng, lành nghề, có tác phong công nghiệp, giàu tinh thần yêu nước, có khát vọng 

vươn lên,... chính là những nguồn vốn “đối ứng” quan trọng hàng đầu bảo đảm thành 

công cho thu hút và sử dụng nguồn lực bên ngoài. Ngoài ra, chúng ta cũng phải hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, khắc phục các “lỗ hổng” để bảo vệ sản 

xuất và thị trường trong nước, chống chuyển giá, bảo đảm an ninh tài chính, phòng 

ngừa với các rủi ro khủng hoảng tài chính của đầu tư gián tiếp... 

 Năm 2020 là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 

Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Cần phải tận dụng cơ hội này để nâng cao hơn 

nữa vị thế đất nước, tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ cho sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước thời cơ và vận hội mới, để làm tốt những công việc 

trên đây, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết 

liệt, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính để khai thông, giải phóng tối đa, huy động 

và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, bảo đảm cả nguồn lực vật chất và tinh thần, 

nguồn lực trong nước và quốc tế được kết nối, vận hành thông suốt, phát huy cao độ, 

cùng tạo nên động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. 
  

UV BCT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phú 

                                                                  (baohiemxahoi.gov.vn - Ngày 12/12/2019) 
 

     
 

THÀNH TỰU ĐỐI NGOẠI 2019  
BẢN LĨNH VÀ TINH THẦN VIỆT NAM 

 

 Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy 

viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm 

Bình Minh về thành tựu đối ngoại năm 2019 của Việt Nam. 

 Năm 2019, năm cuối cùng trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI vừa khép lại. 

Có thể thấy bức tranh toàn cảnh thế giới năm 2019 có nhiều gam màu xám hơn so với 

năm 2018. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Sự đấu tranh giữa xu thế toàn cầu hóa 

và liên kết kinh tế với trào lưu bảo hộ thương mại, chống hội nhập diễn ra gay gắt. Cọ 

xát chiến lược giữa các nước lớn rất quyết liệt, dẫn tới nhiều hệ lụy phức tạp cả về kinh 

tế, thương mại và chính trị, an ninh. Đặc biệt, tình hình biển Đông có những diễn biến 

phức tạp mới do những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế gây xói mòn lòng tin. Bất ổn 

bùng phát và kéo dài ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới do bất cập kinh tế - xã 

hội nội tại cũng như sự can thiệp, kích động từ bên ngoài. 

 Giữa những bất ổn đó, điểm tích cực là hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu 

thế lớn và khát vọng chung của nhân loại tiến bộ. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

tiếp tục phát triển năng động và đi đầu về liên kết kinh tế. Dẫu còn không ít khó khăn, 

thách thức, song Cộng đồng ASEAN với tư cách là mái nhà chung của 10 nước thành 

viên đã thể hiện sự tự cường, trưởng thành hơn, và tiếp tục phát huy được vai trò trung 

tâm và vị trí quan trọng trong chính sách của các nước lớn đối với khu vực. Tình hình 

chính trị - xã hội các nước Đông Nam Á cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng cao hơn so 
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với các khu vực khác trên thế giới. 

 Đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

 Trong năm 2019, mặc dù môi trường chiến lược phức tạp hơn trước, song với 

tinh thần chủ động nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức, công tác đối ngoại của Đảng 

và Nhà nước ta đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần duy trì môi trường hòa 

bình, thu hút các nguồn lực cho phát triển, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của 

Tổ quốc, và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế. 

 Năm 2019 có nhiều điểm sáng trong triển khai chủ trương lớn của Đảng về hội 

nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng và ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển với phương 

châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chúng ta đã thực hiện 

hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chỉ 

sau 1 năm đi vào cuộc sống, FTA thế hệ mới đầu tiên trên thế giới này đã giúp kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam tới các thành viên như Nhật Bản, Canada, Mexico tăng 

đáng kể so với năm 2018. Việt Nam đã chính thức ký với Liên minh châu Âu Hiệp 

định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), kết thúc đàm 

phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Cùng với những nỗ lực 

quyết liệt của Chính phủ kiến tạo, việc triển khai và tham gia các FTA quan trọng này 

đã tạo ra những động lực mới cho phát triển, đổi mới thể chế kinh tế, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), 

năng lực cạnh tranh toàn cầu của kinh tế Việt Nam đã tăng 10 bậc so với năm 2018 lên 

vị trí 67/141 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, kinh tế đối ngoại đạt nhiều kết quả 

quan trọng: Thu hút FDI đạt 38,02 tỷ USD, xuất siêu vượt 9,9 tỷ USD. Ta cũng đón 18 

triệu lượt khách du lịch quốc tế - những con số kỷ lục. Những đóng góp quan trọng đó 

đã góp phần giúp tăng trưởng kinh tế đạt trên 7% năm 2019, đưa Việt Nam trở thành 

một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao thuộc loại hàng đầu của khu vực. IMF 

đánh giá Việt Nam nằm trong Top 20 nền kinh tế đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng 

toàn cầu năm 2019. Chúng ta rất phấn khởi với việc năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp 

đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội đề ra, trong đó 7 

chỉ tiêu vượt kế hoạch. 

 Bên cạnh trụ cột hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập trong lĩnh vực chính trị -

ngoại giao, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Việt 

Nam đã lần đầu tiên tham gia diễn tập hàng hải chung trong khuôn khổ ASEAN với 

Mỹ; ký Hiệp định khung về tham gia các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU 

(FPA); gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế. Chúng ta đã cử bệnh 

viện dã chiến cấp II thứ hai tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại 

Nam Sudan sau khi bệnh viện dã chiến thứ nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc 

đạt vị trí thứ hai toàn đoàn tại SEA Games 30 tại Philippines vừa qua và những thành 

tích xuất sắc khác của thể thao nước nhà trong năm 2019 cũng khẳng định vị thế mới 

của Việt Nam trong bản đồ thể thao khu vực và quốc tế. 

 Đất nước càng hội nhập quốc tế sâu rộng thì đối ngoại đa phương càng khẳng 

định rõ bản lĩnh và bản sắc của Việt Nam với tư cách là một thành viên có trách nhiệm 

của cộng đồng quốc tế, đóng góp ngày càng nhiều vào hòa bình, hợp tác và phát triển 
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trong khu vực và trên thế giới. Ngay trong năm đầu tiên triển khai Chỉ thị 25 của Ban 

Bí thư về đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, chúng ta đã đạt 

nhiều thành tựu quan trọng. Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Mỹ 

- Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hòa bình trên 

bán đảo Triều Tiên, được các đối tác và cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Ta đã 

được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021 

với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử Hội đồng Bảo an tại Liên hợp quốc 

(192/193 phiếu). Những đóng góp quan trọng của Việt Nam tại các diễn đàn ASEAN, 

ASEM, Liên hợp quốc với tư cách thành viên cũng như tại G20 với tư cách khách mời 

đã được bạn bè, đối tác hưởng ứng tích cực. 

 Trong kênh song phương, điều rất quan trọng là chúng ta đã giữ được đà phát 

triển quan hệ ổn định, tích cực với các đối tác, từng bước xử lý ổn thỏa các vấn đề phát 

sinh, tồn tại. Đồng thời, chúng ta đã tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ với các nước láng 

giềng, khu vực, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống đi vào 

chiều sâu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đã thực hiện 17 chuyến 

thăm nước ngoài, đón 22 đoàn cấp cao thăm Việt Nam, đạt nhiều kết quả quan trọng, 

thực chất trong tăng cường tin cậy chính trị và đan xen lợi ích kinh tế với các nước 

láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc, các nước lớn như Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, 

Ấn Độ và nhiều đối tác ưu tiên, chủ chốt. Với việc nâng cấp quan hệ với Brunei và Hà 

Lan lên đối tác toàn diện, ta đã tiếp tục hoàn thiện mạng lưới đối tác chiến lược và đối 

tác toàn diện, nâng tổng số lên 30 đối tác. 

 Trong bối cảnh môi trường chiến lược của ta bất ổn hơn trước, đối ngoại đã góp 

phần hiệu quả vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 

quốc cả trên bộ và trên biển. Việt Nam và Campuchia đã ký và phê chuẩn 2 văn kiện 

pháp lý công nhận 84% thành quả phân giới cắm mốc, tạo cơ sở và động lực quan 

trọng để xây dựng đường biên giới hòa bình và phát triển. Trong bối cảnh tình hình 

biển Đông diễn biến phức tạp, nghiêm trọng nhất trong 5 năm qua, chúng ta đã đánh 

giá đúng tình hình, đấu tranh kịp thời, xử lý tỉnh táo, sáng suốt, kiên quyết, kiên trì bảo 

vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng của Việt 

Nam trên biển. Đồng thời, Việt Nam cũng chủ động, tích cực cùng các thành viên 

ASEAN và các đối tác liên quan thúc đẩy, quyết tâm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở 

biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần duy 

trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên biển Đông cũng như ở khu vực và trên 

thế giới. Bên cạnh đó, các trụ cột và lĩnh vực quan trọng khác của công tác đối ngoại 

đều được triển khai hiệu quả, đạt kết quả quan trọng. Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 

nước, đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại quốc phòng - an ninh đều có 

những bước đi chủ động, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đóng góp vào thành tựu đối 

ngoại chung của đất nước. Tính đến giữa tháng 12/2019, ta đã tiến hành công tác bảo 

hộ đối với khoảng 7.000 công dân, 1.643 ngư dân/194 tàu cá; xử lý kịp thời nhiều vụ 

việc phức tạp và nhạy cảm liên quan đến công dân ta ở nước ngoài. Công tác ngoại 

giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin tuyên truyền đối ngoại 

cũng được triển khai chủ động, tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu đối ngoại 
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chung của đất nước. 

 Trọng trách mới, tâm thế mới 

 Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016 - 2020 và Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Đây cũng là năm chuẩn bị và tạo đà cho 

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030, kỷ niệm 90 năm thành lập 

Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và tổ chức 

đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đất nước ta bước vào năm 

2020 với khí thế mới và khát vọng mới. Môi trường đối ngoại của ta sẽ tiếp tục đan xen 

cả thời cơ và thách thức. Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2020 cần tiếp 

tục được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo nhằm tiếp tục củng cố môi 

trường hòa bình, ổn định, góp phần thúc đẩy các lợi ích an ninh, phát triển và nâng cao 

hơn nữa vị thế của đất nước trên trường quốc tế. 

 Đặc biệt, năm 2020 là thời điểm lịch sử rất quan trọng với đối ngoại Việt Nam, 

nhất là đối ngoại đa phương. Việt Nam sẽ lần đầu tiên cùng lúc đảm đương đồng thời 2 

trọng trách là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 

Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Đó là những trọng trách khu vực và quốc tế có ý 

nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy và kỳ vọng lớn của bạn bè quốc tế vào Việt Nam. 

Đó là cơ hội quan trọng để chúng ta đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm vào hòa 

bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới; là dịp để ta khẳng định 

tâm thế của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đổi mới, đang hội nhập quốc tế sâu 

rộng. Những trọng trách đa phương này cũng là thời cơ để Việt Nam tranh thủ thúc đẩy 

hơn nữa quan hệ song phương giữa ta và các nước, tạo ra những động lực mới cho phát 

triển và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam. Vinh dự rất lớn lao, lợi ích rất thiết thực, 

song trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Với chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” 

cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 và “Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững” 

cho vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ 

cùng các bạn bè, đối tác nỗ lực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật, 

tăng cường hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định 

hình, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa ASEAN, tổ chức khu vực là mái nhà chung của 

các nước Đông Nam Á và tổ chức quốc tế đóng vai trò trung tâm là Liên hợp quốc. 

Chúng ta xác định rõ, hai trọng trách đa phương nói trên gắn kết với nhau, và phải góp 

phần thúc đẩy lợi ích chung giữa Việt Nam với cộng đồng khu vực và quốc tế. Với tinh 

thần đó, Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa 

ASEAN và Liên hợp quốc, đóng góp chủ động, tích cực vào sự nghiệp thúc đẩy hòa 

bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.   

 Thế và lực mới của đất nước sau gần 35 năm đổi mới và những thành tựu đối 

ngoại quan trọng đạt được những năm qua đã tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam vững 

tâm bước vào năm 2020. Chúng ta tin tưởng rằng, với đường lối đối ngoại đúng đắn 

của Đảng và sự vào cuộc đầy quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, 

nhịp nhàng giữa các lực lượng làm công tác đối ngoại và sự chung sức, đồng lòng của 

các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn dân, chúng ta sẽ thực hiện thắng 
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lợi các nhiệm vụ đối ngoại trong năm 2020, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

                                                                                 Phạm Bình Minh 

                                                                                UV BCT, Phó Thủ tướng Chính phủ 

                                                                                Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

                                                                                (baochinhphu.vn - Ngày 01/01/2020) 

 
 

VIỆT NAM VÀ CÁC SỰ KIỆN  
TIÊU BIỂU NĂM 2019 

 

 
10 SỰ KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 

 

 1. GDP tăng trưởng 7,02% 

 GDP năm 2019 tăng trưởng ấn tượng ở mức 7,02% bất chấp sự giảm tốc của 

nền kinh tế thế giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng GDP vượt mức 7% kể từ 

năm 2011. 

 Song ý nghĩa hơn con số 7,02% là tăng trưởng cao nhưng Việt Nam vẫn duy trì 

được ổn định kinh tế vĩ mô với việc giữ lạm phát ở mức thấp, nợ công giảm, kim ngạch 

xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD, doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục, 

môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện...  

 Đặc biệt, quy mô nền kinh tế với chất lượng ngày càng tăng như tỷ lệ đóng góp 

của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đạt 46,11%, bình quân 

giai đoạn 2016 - 2019 đạt 44,46%, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) giảm từ mức 

6,42 năm 2016 xuống 6,07 năm 2019. 

 Để tiếp tục tăng trưởng trong năm 2020 cũng như đi đúng hướng tiến “về đích” 

của giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương cần tháo gỡ 

các nút thắt, phát huy tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, trong đó tập trung 

vào 6 nhóm động lực có tính nền tảng cho tăng trưởng kinh tế năm 2020 và các năm 

tiếp theo.  

 Đó là hoàn thiện thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của nền kinh tế, 

nâng cao năng suất lao động, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng 

trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cuối cùng là đô thị hóa 

nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. 

 2. Vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế 

 Việt Nam nhận được sự ủng hộ vượt xa mốc tối thiểu 192/193 phiếu bầu, và 

chính thức trúng cử vào ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.  

 Đây là một vinh dự lớn lao, khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng 

và Nhà nước, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi nỗ lực rất lớn để hoàn 

thành trọng trách mà cộng đồng quốc tế giao phó. Qua đó, vai trò, vị thế và uy tín của 



 

  
    

Chính phủ hành động biến khát vọng thành sự thật 
     

 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 01/2020 
 

25 

Việt Nam ngày một nâng cao trên trường quốc tế. 

 Trước đó, hồi đầu năm, Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi Mỹ 

và Triều Tiên lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2. 

Tuy hội nghị không ra được tuyên bố chung nhưng Việt Nam được đánh giá là đã 

thành công trong vai trò nước chủ nhà.  

 Tinh thần ngoại giao trung lập, yêu chuộng hòa bình lòng hiếu khách và trình độ 

tổ chức đã khiến cho cái tên Việt Nam trở nên tin cậy với bạn bè quốc tế. Tổ chức 

thành công hội nghị đã góp phần thiết thực triển khai đường lối đối ngoại của Việt 

Nam, tạo đà để Việt Nam đảm nhiệm tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020. 

 3. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 500 tỷ USD 

 Năm 2019, xuất nhập khẩu Việt Nam thiết lập “kỷ lục mới” với kim ngạch đạt 

516,96 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018. Trong đó, xuất khẩu đạt 263,45 tỷ USD, 

tăng 8,1% và nhập khẩu đạt 253,5 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2018. 

 Như vậy, năm thứ tư liên tiếp Việt Nam tiếp tục có xuất siêu với 9,94 tỷ USD, 

vượt xa so với con số kỷ lục 7,2 tỷ USD được thiết lập năm 2018. Đây là thành tựu 

quan trọng của kinh tế Việt Nam. 

 Đáng chú ý, con số 516,96 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu đã giúp Việt Nam 

lọt top 30 quốc gia có tăng trưởng xuất nhập khẩu tốt trên thế giới. Xét riêng lĩnh vực 

xuất khẩu, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có quy mô xuất khẩu đứng thứ 22 trên 

thế giới. 

 Kết quả này càng trở nên có ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế thế giới trong năm 

2019 tăng trưởng chậm với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Thương mại toàn cầu 

cũng giảm tốc, xuất khẩu của các nước trong khu vực và thế giới đều giảm so với cùng 

kỳ năm 2018. 

 Hơn nữa, kết quả xuất khẩu năm 2019 cũng cho thấy sự quyết liệt của Chính 

phủ và nỗ lực của các bộ, ngành trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh 

doanh; tạo ra những tiến bộ trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, hỗ 

trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, cải cách trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu đã thúc 

đẩy sản xuất, tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu. 

 Dự báo năm 2020, xuất khẩu sẽ đối diện với những khó khăn, thách thức, nhưng 

đây cũng là cơ hội để xuất khẩu tiếp tục bứt phá, tạo ra những “mốc son mới”.  

 4. Thành tích nổi trội tại Seagames 30 

 Với 288 huy chương các loại, trong đó có 98 Huy chương Vàng, 85 Huy 

chương Bạc và 105 Huy chương Đồng, đoàn thể thao Việt Nam đứng nhì tại SEA 

Games 30. Vị trí này có thể xem như đứng đầu Đông Nam Á, bởi ngôi vị số 1 đương 

nhiên phải thuộc về quốc gia chủ nhà. 

 Sau nhiều năm đằng đẵng chờ đợi, bóng đá nam Việt Nam mới chạm đến bộ 

Huy chương Vàng Đông Nam Á. Đoàn quân của Huấn luyện viên Park Hang Seo lên 

ngôi vô cùng thuyết phục, đặc biệt là 2 chiến thắng đậm ở 2 trận bán kết và chung kết, 

lần lượt với tỷ số 4 - 0 (trước Campuchia) và 3 - 0 (trước Indonesia), cho thấy sự vượt 

trội của chúng ta so với phần còn lại của giải. 

 Còn bóng đá nữ bảo vệ thành công ngôi hậu SEA Games và Đông Nam Á. Ở 
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hai giải đấu liên tiếp diễn ra trong vòng ít tháng, đội bóng của Huấn luyện viên Mai 

Đức Chung đều lên ngôi, sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết, bằng bàn 

thắng được ghi ở hiệp phụ. Đầu tiên là chiến thắng 1 - 0 trong trận chung kết giải bóng 

đá nữ Đông Nam Á hồi tháng 8, ngay trên đất Thái, tiếp đó là trận thắng khi tranh Huy 

chương Vàng SEA Games vừa diễn ra, tại Philippines. 

 SEA Games 30 kết thúc đã khắc nên một “Tinh thần Việt Nam” trong thể thao. 

Thể thao Việt Nam cũng chính thức nhận cờ đăng cai SEA Games 31, diễn ra sau đây 

hai năm. 

 5. Phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh 

 Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội của Đảng đến nay đã có hàng trăm cán bộ cao cấp, đặc 

biệt trong đó có hơn 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, 

gần 30 tướng lĩnh quân đội và công an bị thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự.  

 Cơ quan thanh tra, kiểm toán kiến nghị thu hồi, xử lý 61.392 tỷ đồng và 142ha 

đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 692 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan 

điều tra xem xét xử lý 46 vụ, 73 đối tượng. Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra, 

ban hành kết luận thanh tra các dự án, vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

 Năm 2019 đã đưa 8 vụ án lớn ra xét xử, trong đó có một số vụ điển hình như vụ 

án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 

thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; vụ 

án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” 

xảy ra tại Tổng công ty Bia rượu nước giải khát (Sabeco)...  

 Dư luận quan tâm đặc biệt đến vụ án “nhận hối lộ, đưa hối lộ, vi phạm quy định 

về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại vụ án 

Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua AVG.  

 Vụ án có tới 2 cựu bộ trưởng với số tiền vi phạm lên tới 8.900 tỷ đồng và một 

cựu bộ trưởng phải lĩnh án tù chung thân. Vụ án cho thấy tính nghiêm minh của pháp 

luật cũng như sự cương quyết của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh chống 

tham nhũng. 

 6. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo 

 Năm 2019 là năm mà chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông gặp nhiều thách 

thức. Việc Trung Quốc liên tục đưa tàu và giàn khoan vào vùng biển, thềm lục địa của 

Việt Nam đã xâm phạm đến chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, vi phạm Công 

ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 

 Với đường lối đấu tranh thông qua con đường ngoại giao, trên nguyên tắc kiên 

quyết nhưng giữ vững hòa bình ở cả mặt trận ngoại giao, công luận và pháp lý, Việt 

Nam đã kịch liệt lên án hành vi trái luật pháp quốc tế.  

 Đặc biệt, ngoại giao đã trở thành công cụ sắc bén để thế giới hiểu về Việt Nam, 

chia sẻ những giá trị và quan điểm của Việt Nam. Từ đó, chúng ta đã nhận được sự 

đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, tăng thêm cơ hội để đảm bảo chính 

sách ngoại giao độc lập, giữ vững chủ quyền và lợi ích quốc gia. 

 Trên bình diện quốc tế, nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Ấn Độ... cũng bày tỏ 

quan ngại và chỉ trích những hành vi gây bất ổn an ninh khu vực. Đặc biệt, Hội nghị 



 

  
    

Chính phủ hành động biến khát vọng thành sự thật 
     

 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 01/2020 
 

27 

Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 (AMM 52) diễn ra tại Thái Lan vào cuối tháng 

7/2019 đã dành hẳn một phần để nói về tình hình biển Đông trong Tuyên bố chung. 

 7. Khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia 

 Ngày 9/12/2019, Chính phủ đã ra mắt Cổng Dịch vụ công quốc gia, đánh dấu 

mốc quan trọng trong cải cách hành chính của Việt Nam. Cổng Dịch vụ công quốc gia 

đi vào hoạt động sẽ là công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát 

triển Chính phủ điện tử của Việt Nam, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh 

nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.  

 Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, không 

bỏ ai lại phía sau trong quá trình cải cách, Cổng Dịch vụ công quốc gia là đầu mối giúp 

công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ 

thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng.  

 Cổng Dịch vụ công quốc gia lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm 

thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan thẩm quyền 

trong cung cấp dịch vụ công và đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là 

cắt giảm thủ tục hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. 

 Trước đó, Trục liên thông văn bản quốc gia cũng chính thức được khai trương. 

Đây là một bước đột phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ, là tiền đề của nền tảng tích hợp 

dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. 

 8. Sự dịch chuyển của vốn nước ngoài qua các thương vụ M&A 

 Năm 2019, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có một số xu hướng 

chuyển dịch mới. Đáng chú ý, hình thức đầu tư mua bán và sáp nhập (M&A) ngày 

càng chiếm tỷ trọng lớn và tốc độ tăng nhanh.  

 Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 

20/12/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà 

đầu tư nước ngoài đạt 38,02 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong năm 

2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân 20,38 tỷ USD, tăng 

6,7% so với cùng kỳ năm 2018.  

 Theo báo cáo, tính đến ngày 20/12, có 9.842 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà 

đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị vốn góp 15,47 tỷ USD, tăng 56,4% so với cùng kỳ 

năm 2018 và chiếm 40,7% tổng vốn đăng ký.  

 Đáng chú ý, đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần có xu hướng tăng mạnh 

trong những năm gần đây và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng vốn đầu tư nước 

ngoài, cụ thể: Năm 2017 đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần chiếm 17,02% 

tổng vốn đăng ký, năm 2018 chiếm 27,78%, tính đến ngày 20/12/2019 chiếm 40,7% 

tổng vốn đăng ký. 

 9. Ký kết Hiệp định Thương mại tự do EVFTA 

 Ngày 30/6, Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt 

Nam - EU (EVFTA và IPA) chính thức được ký kết tại Hà Nội sau hành trình 9 năm 

đàm phán. Đây được coi là sự kiện đi vào lịch sử của mối quan hệ giữa Việt Nam và 

EU và mở ra những lợi ích chưa từng có cho các công ty, người tiêu dùng và người lao 

động ở châu Âu và Việt Nam. 
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 Để đi đến được ký kết hiệp định lần này, Việt Nam đã phải trải qua tiến trình rất 

dài, được đồng ý khởi động đàm phán từ năm 2010 và các bên chính thức đàm phán 

nhiều cấp, nhiều vòng từ năm 2012 cho đến nay.  

 Đến tháng 12/2015, hai bên đã kết thúc đàm phán và bắt đầu khởi động tiến 

trình rà soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định. Tuy nhiên, vào tháng 

9/2017, EU đề nghị Việt Nam tách Hiệp định EVFTA thành hai hiệp định riêng biệt, 

đó là: Hiệp định EVFTA và Hiệp định IPA.  

 Đến tháng 6/2018, chính thức thống nhất việc tách riêng EVFTA thành hai hiệp 

định và kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý Hiệp định EVFTA, đồng thời thống 

nhất các nội dung của Hiệp định IPA. Chỉ sau 3 tháng, tức ngày 17/10/2018, Ủy ban 

châu Âu đã chính thức thông qua EVFTA và IPA. 

 Những hiệp định sẽ tạo cơ hội lớn cho Việt Nam tăng cường khả năng tiếp cận 

thị trường vào các thị trường xuất khẩu lớn. Không chỉ nhằm giảm thuế, các vấn đề 

khác như mua sắm công, quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp đầu tư và quản lý 

doanh nghiệp Nhà nước cũng như hướng đến làn sóng cải cách tiếp theo. Dự kiến, hiệp 

định sẽ có hiệu lực trong năm 2020. 

 10. Dịch tả lợn châu Phi và những tác động đến sản xuất nông nghiệp 

 Năm 2019, dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm và lan rộng trên cả nước, gây thiệt 

hại lớn chưa từng thấy đối với ngành chăn nuôi. Ngay từ trước và khi dịch tả lợn châu 

Phi xâm nhập vào nước ta, Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo rất cụ thể các giải pháp phòng chống 

dịch.  

 Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì, chỉ đạo tại 5 hội nghị về 

phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và trực tiếp đến cơ sở để kiểm tra và chỉ đạo tổ 

chức công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, Chính phủ đã bố trí 

ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.  

 Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi vẫn gây thiệt hại nặng nề. Lũy kế từ khi phát 

hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên vào tháng 2/2019 đến hết năm, bệnh dịch tả lợn 

châu Phi đã xảy ra tại 8.526 xã thuộc 667 huyện của 63 tỉnh, thành phố với tổng số lợn 

tiêu hủy lên đến gần 6 triệu con; tổng trọng lượng lợn tiêu hủy khoảng 343 nghìn tấn, 

thiệt hại trực tiếp ước tính lên đến 7.000 tỷ đồng. 

 Thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra đã làm giảm khoảng 1,1% tăng trưởng 

toàn ngành nông lâm ngư nghiệp trong năm 2019, kéo tụt tăng trưởng GDP của ngành 

xuống chỉ còn 2,2%, trong khi nếu như không xảy ra dịch bệnh này thì tăng trưởng 

GDP của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có thể đạt 3,3%. 

  

 

       (vneconomy.vn - Ngày 01/01/2020) 
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 Năm 2019 đang dần khép với nhiều sự kiện trọng đại. Sau đây, Báo điện tử 

Đảng Cộng sản Việt Nam xin bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi 

bật của đất nước trong năm qua. 

 1. Chuyển biến tích cực sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33 về 

xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước. 

 Năm qua, các tỉnh, thành phố đã tiến hành sơ kết, nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị 

quyết 33. Qua đó đã đánh giá toàn diện việc thực hiện các mục tiêu, 5 quan điểm, 6 

nhiệm vụ và 4 giải pháp được nêu tại nghị quyết. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị 

quyết, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tư 

tưởng, đạo đức và lối sống - lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến 

tích cực. Hệ thống pháp luật về văn hóa tiếp tục hoàn thiện, tác động sâu rộng đến đời 

sống của nhân dân. Hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc đã 

đạt được nhiều kết quả tích cực. Văn học, nghệ thuật đã nắm bắt được dòng mạch 

chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, có nhiều tác phẩm tốt 

trong tất cả các loại hình nghệ thuật. 

 2. Thành tích vượt bậc tại SEA Games 30. 

 SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, đoàn thể thao nước nhà đã xuất sắc giành 

tất cả 287 huy chương, trong đó có 98 Huy chương Vàng ở tất cả các bộ môn, xếp thứ 

2 tại SEA Games 30, vượt xa mục tiêu mà chúng ta đặt ra trước khi lên đường tham dự 

kỳ Đại hội thể thao này. Thành công tại SEA Games 30 góp phần khẳng định thể thao 

Việt Nam có đủ cả tâm lẫn lực để vượt ra khỏi tầm khu vực, vươn tới những đích xa 

hơn đó là châu lục và thế giới. 

 3. Bóng đá nam, nữ Việt Nam tạo đỉnh cao mới. 

 Tại SEA Games 30, sau hàng chục năm chờ đợi, đội tuyển bóng đá U22 Việt 

Nam đã thi đấu quả cảm, xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để mang về tấm Huy 

chương Vàng lịch sử. Cùng với đó, đội tuyển bóng đá nữ cũng lần thứ 6 giành Huy 

chương Vàng tại SEA Games. Với thành tích của môn thể thao vua, người hâm mộ đã 

trải qua những phút thi đấu nghẹt thở, được sống trong không khí của một lễ hội bóng 

đá thực sự với những cảm xúc thiêng liêng, trong niềm vui sướng, hân hoan, tự hào về 

Tổ quốc Việt Nam thân yêu. 

 4. Luật Thư viện được thông qua với nhiều nội dung thúc đẩy phát triển 

thư viện và văn hóa đọc trong cả nước. 

 Đây là một luật có ý nghĩa lớn, mang kỳ vọng tác động tích cực vào chiến lược 

phát triển văn hóa đọc. Mục đích quan trọng nhất của Luật Thư viện nhằm khuyến 

khích sự phát triển của thư viện, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp trí 

tuệ, công sức xây dựng thư viện. Luật Thư viện ra đời cũng tạo được hành lang pháp lý 

và điều kiện, căn cứ để cụ thể hóa những chính sách cho các thư viện phát triển theo 

hướng phù hợp chung của thế giới, hoạt động thư viện đáp ứng được nhu cầu rất phong 

phú, đa dạng và luôn thay đổi của người đọc trong bối cảnh xã hội đang có những phát 

triển rất nhanh. Cùng với đó, luật là căn cứ pháp lý cho các địa phương dựa vào đó để 

tăng cường sự đầu tư trong lĩnh vực thư viện. 
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 5. Thực hành hát then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được ghi 

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

 Thực hành hát then được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại đã khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự 

gắn kết cộng đồng, tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá 

nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác 

ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản 

văn hóa phi vật thể. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã có 13 di sản văn hóa phi vật 

thể được Tổ chức UNESCO ghi danh. Điều này chứng minh sự giàu có và phong phú 

của di sản văn hóa dân tộc. 

 6. Các sự kiện văn hóa được tổ chức nhằm tôn vinh và khẳng định bản sắc 

văn hóa của dân tộc. 

 Việt Nam lần thứ ba đăng cai thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc; Tuần 

văn hóa du lịch các tỉnh Hòa Bình, Bạc Liêu, Cà Mau…; Liên hoan phim truyền hình 

toàn quốc, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI… được tổ chức nhằm giới thiệu hình 

ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó cũng 

nhằm khẳng định bản sắc văn hóa độc đáo,đa dạng và phong phú của dân tộc Việt. 

 7. Du lịch Việt Nam tiếp tục đạt được những dấu mốc quan trọng. 

 Năm 2019, du lịch Việt Nam ước đón 18 triệu lượt khách quốc tế (tăng trên 

16% so với năm 2018); phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa (tăng trên 6%); tổng thu từ 

khách du lịch ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng (tăng trên 16%). Với kết quả trên, du lịch 

Việt Nam đã về đích trước 1 năm so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 08-

NQ/TW ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (đón 

17 - 20 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2020) và vượt chỉ tiêu 80% so với mục tiêu 

tại Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là đạt từ 10 - 

10,5 triệu khách quốc tế vào năm 2020. 

 8. Việt Nam đăng cai và tổ chức thành công nhiều hoạt động du lịch gây 

tiếng vang lớn. 

 Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019, Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 

2019, Năm du lịch quốc gia 2019, Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế năm 2019… 

qua những sự kiện này góp phần quan trọng quảng bá Đất và Người Việt Nam với bạn 

bè trong nước và quốc tế.   

 9. Năm 2019, du lịch Việt Nam nhận được nhiều danh hiệu giải thưởng du 

lịch toàn cầu. 

 Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) lần thứ 

26 dành cho khu vực châu Á và châu Đại Dương, Việt Nam đã được tôn vinh tại 4 

hạng mục: Điểm đến hàng đầu châu Á 2019; Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á; 

Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á; Hội An - Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu 

châu Á. 

 10. Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh đánh dấu nhiều bước tiến vượt 

bậc. 

 Lần đầu tiên Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) đã dàn dựng và công 
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diễn thành công kiệt tác ballet hùng vĩ “Hồ Thiên Nga” của nhà soạn nhạc 

Tchaikovsky. Trong năm qua, nhiều bộ phim như “Về nhà đi con”, “Nàng dâu order” 

“Lật mặt”, “Hai Phượng”, “Mắt biếc”… đã được dàn dựng và công chiếu gây hiệu ứng 

tốt cho công chúng, qua đó khẳng định bước tiến cũng như bước phát triển vượt bậc 

của điện ảnh nước nhà. 

              (baodantoc.vn - Ngày 27/12/2019) 
  

      
 

10 SỰ KIỆN GIÁO DỤC ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT NĂM 2019 
 

 Luật Giáo dục 2019 được Quốc hội thông qua; công bố sách giáo khoa lớp 1 

theo chương trình phổ thông mới; rốt ráo xử lý hậu gian lận thi Trung học phổ 

thông quốc gia 2018; nhiều trường đại học Việt Nam lọt top bình chọn của thế 

giới… nằm trong số những sự kiện giáo dục tiêu biểu năm 2019.  

 01. Luật Giáo dục 2019 được Quốc hội thông qua. 

 Ngày 14/6/2019 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV đã xem xét, thông qua 

Luật Giáo dục. Theo đó, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.  

 Luật Giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều), thay thế Luật Giáo dục năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. So với quy 

định Luật Giáo dục hiện hành, Luật Giáo dục có 7 điểm mới cơ bản sau đây: 

 Thứ nhất, làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục. 

 Thứ hai, luật hóa chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH13. 

 Thứ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi họp báo 

sáng 4/7/2019 công bố lệnh của Chủ tịch Nước về việc công bố 7 luật, trong đó có Luật 

Giáo dục vừa được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. 

 Thứ ba, bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận và việc chuyển đổi loại 

hình trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; quy định cụ thể 

vị trí, chức năng, thành phần hội đồng trường. 

 Thứ tư, quy định nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở và giảng viên đại học. 

 Thứ năm, quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối 

với học sinh, sinh viên sư phạm. 

 Thứ sáu, quy định chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập. 

 Thứ bảy, quy định về đầu tư và tài chính cho giáo dục. 

 02. Hội Khuyến học Việt Nam vượt mốc 20 triệu hội viên. 

 Quán triệt 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 theo Kết luận của Hội nghị Ban 

Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 5 ngày 27/12/2018 về triển 

khai các nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao về hoạt động khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập, với tinh thần quyết tâm từ Trung ương đến cơ sở, năm 2019, 

Hội Khuyến học đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể: 

 Số hội viên khuyến học cả nước là 20.017.083, đạt tỷ lệ 21,37% so với số dân 
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trong cả nước (tăng 7,87% so với năm 2018); Số hội cơ sở là: 11.347 (giảm 7,88% so 

với năm 2018); Số chi hội khuyến học là: 141.766 (giảm 7,39% so với năm 2018); Số 

ban khuyến học là: 120.362 (tăng 2,5% so với năm 2018). 

 Nơi có tỷ lệ hội viên cao (so với số dân trong toàn tỉnh) như Hội Khuyến học 

tỉnh Tây Ninh, Bạc Liêu, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Quảng 

Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nam, Sơn La, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa... 

 Đến nay, theo báo cáo của 35 tỉnh, thành phố, hiện có 284 trường (86 trường đại 

học, 198 trường cao đẳng) đã thành lập các tổ chức khuyến học. 

 Năm 2019, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã vận động nhiều doanh nghiệp, nhiều 

nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ với số tiền trên 7,6 tỷ đồng. Quỹ đã tặng trên 

7800 suất học bổng, trị giá trên 7,3 tỷ đồng cho các em học sinh, sinh viên và các thầy 

cô, giáo; hỗ trợ xây dựng một số công trình khuyến học, trang thiết bị (máy tính, bàn 

ghế, cây cầu khuyến học, xây dựng trường học…). 

 Theo báo cáo của các địa phương, đến nay quỹ khuyến học, khuyến tài có 

3.990.405.693.869 đồng, bình quân 42.635đ/người dân, (năm 2018 bình quân 

41.296đ/người). 

 Một số nơi có số tiền quỹ/dân số cao như: Thanh Hóa, Phú Thọ, Nam Định, Hà 

Nam, Thái Bình, Long An, Bắc Ninh, Quảng Trị, Quảng Nam, Tây Ninh, Bến Tre, 

Vĩnh Long, Ninh Bình, Tuyên Quang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đồng Nai, 

Bạc Liêu, Hậu Giang và thành phố Hà Nội... 

 03. Công bố sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình phổ thông mới. 

 Chiều ngày 22/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các bộ/cuốn sách giáo 

khoa đã vượt qua vòng thẩm định để áp dụng giảng dạy từ năm học 2020 - 2021 theo 

lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. 

 Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phê duyệt 32 cuốn của 8 môn. Riêng 

Tiếng Anh lớp 1 chưa phê duyệt do “vướng thủ tục pháp lý” (tác giả là người nước 

ngoài). 

 Trong 32 cuốn sách, có 5 cuốn Tiếng Việt, 5 cuốn Toán, 5 cuốn Đạo đức, 3 

cuốn Tự nhiên và Xã hội, một Giáo dục thể chất, 5 cuốn Âm nhạc, 5 cuốn Mỹ thuật và 

3 cuốn Hoạt động trải nghiệm. 

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm ưu thế khi có tới 24 cuốn, hợp thành 4 

bộ sách, được phê duyệt. Hai Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư 

phạm thành phố Hồ Chí Minh, mỗi cơ sở có 4 cuốn, hợp thành một bộ sách hoàn 

chỉnh. 

 Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Giám đốc dự 

án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: “Về nguyên 

tắc, các sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đều được 

phép sử dụng trong nhà trường. 

 Vấn đề chọn sách của đơn vị/tác giả nào làm tài liệu dạy học chính lệ thuộc vào 

tính phù hợp với điều kiện thực tế. 

 Hiện Bộ đang xây dựng thông tư để hướng dẫn thực hiện luật. Căn cứ vào đó 
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UBND cấp tỉnh sẽ thành lập hội đồng chọn sách để sử dụng tại địa phương”. 

 04. Rốt ráo xử lý hậu gian lận thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. 

 Trong năm 2018 xảy ra vụ gian lận thi Trung học phổ thông quốc gia với sai 

phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức, chấm thi. Vụ việc liên quan đến hàng loạt 

bài thi của thí sinh được nâng điểm ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Có tới 347 

bài thi của 222 thí sinh bị can thiệp điểm. 

 Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc đã yêu cầu xử lý vụ việc và khắc phục xử lý sai phạm nghiêm trọng này. 

 Trong cuối năm 2018 và cả năm 2019, các ngành đã phối kết hợp để xử lý rốt 

ráo các đối tượng liên quan đến vụ gian lận thi cử này. 

 Trong quá trình điều tra vụ gian lận thi cử, hàng chục cán bộ ngành Giáo dục và 

Công an bị khởi tố. Nhiều bị can trong số này đã bị khai trừ khỏi Đảng. Không chỉ có 

các bị can, nhiều người khác cũng bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, hoặc khai trừ khỏi 

Đảng) vì nâng điểm, hoặc nhờ nâng điểm cho con cháu trong kỳ thi Trung học phổ 

thông quốc gia 2018. 

 Đến cuối năm 2019, tại Sơn La có 8 bị can bị truy tố, Hòa Bình có 15 bị can bị 

truy tố, tại Hà Giang có 5 bị cáo bị tuyên án trong vụ án gian lận thi Trung học phổ 

thông quốc gia. 

 Trong năm 2019, một số lượng học sinh gian lận điểm đã bị cho thôi học tại các 

trường như Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Điện lực, Đại học Kinh 

tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh Nhân 

dân, Đại học Phòng cháy Chữa cháy… Bộ Công an trả về cho tỉnh Hòa Bình 28 thí 

sinh được nâng điểm, loại 25 thí sinh trúng tuyển từ Sơn La sau khi phát hiện gian lận; 

khối trường quân đội ra thông báo thôi học cho 7 thí sinh từ Sơn La và Hòa Bình… 

 05. Hàng nghìn học sinh Bắc Ninh đi xét nghiệm sán lợn và vấn đề chất 

lượng bữa ăn học đường. 

 Cuối tháng 2/2019, một clip ghi lại hình ảnh món thịt lợn nổi đầy hạch trắng tại 

Trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) khiến nhiều người hoảng 

hốt, lo ngại học sinh tại trường ăn phải món thịt lợn nhiễm sán. 

 Trước sự phản ứng gay gắt của phụ huynh, nhà trường đã tổ chức đối thoại 

nhưng do chưa có câu trả lời thỏa đáng từ phía nhà trường nên nhiều phụ huynh không 

cho con ăn bán trú tại trường nữa. 

 Sau đó, hiệu trưởng, hiệu phó nhà trường và một số cán bộ liên quan bị đình chỉ 

công tác để phục vụ việc điều tra. Khi đó, đã xác định hơn 200 trẻ ở Bắc Ninh bị nhiễm 

sán lợn. 

 Sau khi xác định được các cơ sở giáo dục ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với 

công ty cung cấp thức ăn cho Trường Mầm non Thanh Khương, 9.000 học sinh được 

xét nghiệm sán lợn miễn phí. 

 Vụ học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh chỉ là vụ nổi cộm nhất trong số nhiều vụ 

phụ huynh bức xúc về bữa ăn ở nhà trường khi thực phẩm không đảm bảo về chất 

lượng và số lượng. 

 Ngày 18/9/2019, phụ huynh Trường quốc tế Việt Úc cơ sở Sala (quận 2, thành 
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phố Hồ Chí Minh) chụp hình ảnh bữa ăn trưa đạm bạc của con và “tố” nhà trường bớt 

xén phần ăn của học sinh cho dù phụ huynh phải đóng tiền ăn rất cao. Trường dân lập 

quốc tế Việt Úc cho rằng đó là do sơ suất trong khâu quản lý và kiểm định về định 

lượng suất ăn và trường cũng thay quản lý điều hành tại cơ sở Sala. 

 Trước đó, vào tháng 5/2019, phụ huynh có con học tại cơ sở Sunrise (quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh) của trường này cũng phản ánh bữa trưa trong phần thức ăn 

của học sinh có giòi bò. 

 Sáng 25/11/2019, nhiều phụ huynh đã “vây” cổng Trường Tiểu học Đức Thắng 

(Bắc Từ Liêm, Hà Nội) yêu cầu ban giám hiệu nhà trường phải làm việc với phụ huynh 

liên quan đến suất ăn lèo tèo của con. 

 06. Năm đầu xiết chặt quy định, số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt tiêu 

chuẩn giảm mạnh. 

 Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy 

định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, 

phó giáo sư; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo 

sư, phó giáo sư. 

 Năm 2019, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin 

điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông  tin điện tử của Hội đồng giáo sư 

Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn giáo 

sư, phó giáo sư. 

 Kết quả, có tổng cộng 424 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt đủ phiếu tín nhiệm 

của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, trong đó có 75 ứng viên giáo sư, 349 ứng viên phó 

giáo sư. 

 Tuy nhiên, trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019  lại “dậy sóng” khi có 

16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị “trượt” ở vòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước mặc dù 

đã được các hội đồng ngành/liên ngành thông qua. 

 Trong đó, có 7 giáo sư ở 4 hội đồng ngành/liên ngành trên tổng số 28 hội đồng 

ngành/liên ngành bị “trượt” là 2 ứng viên liên ngành cơ khí động lực, 1 ứng viên ngành 

kinh tế, 2 ứng viên ngành vật lý, 2 ứng viên ngành y; 

 Có 9 Phó giáo sư bị “trượt” trong đó có 1 ứng viên liên ngành cơ khí động lực, 1 

kinh tế, 3 vật lý, 2 y học, 2 văn hóa nghệ thuật – thể dục thể thao. 

 Ngay sau khi Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công bố danh sách 424 ứng 

viên giáo sư, phó giáo sư đạt đủ phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, một 

nhóm nhà khoa học trẻ đã rất lo lắng, “ấm ức” vì nhiều điểm vô lý trong đợt xét này. 

 Nhóm nhà khoa học cho rằng, mùa đầu tiên triển khai xét phong chức danh giáo 

sư, phó giáo sư theo chuẩn mới (Quyết định 37) có những lý do rất vô lý, cụ thể, có 

một số ứng viên được Hội đồng cơ sở, Hội đồng ngành đánh giá điểm khoa học cao và 

có lý lịch khoa học ưu tú với nhiều công trình được công bố quốc tế; các giải thưởng 

khoa học danh giá trong và ngoài nước, sở hữu nhiều bằng độc quyền sáng chế,… 

nhưng lại bị loại (trượt) khỏi danh sách được đề nghị xét phong giáo sư, phó giáo sư. 

 Điều này khiến cộng đồng các nhà khoa học và dư luận xã hội đặt câu hỏi lớn về 

tính minh bạch, công bằng của quy trình xét duyệt. 
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 Một câu hỏi được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm là quy trình lựa chọn 

thành viên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước cũng như lý lịch khoa học của các 

thành viên. Có lẽ trong tất cả các điều nêu trên thì đây là mối băn khoăn và gây lo ngại 

hơn cả cho cộng đồng các nhà khoa học trẻ. 

 Cũng theo nhóm nhà khoa học trẻ, Quyết định 37 yêu cầu các ứng viên giáo sư, 

phó giáo sư phải là tác giả chính của 2 - 5 bài báo hoặc/và bằng độc quyền sáng chế, thì 

dứt điểm các thầy thành viên hội đồng, chủ tịch hội đồng, những người trực tiếp đánh 

giá các ứng viên phải có số lượng công trình công bố nhiều hơn thế. Do đó, cần công 

khai lý lịch khoa học các thành viên hội đồng để xã hội nhìn nhận. 

 Được biết, nhóm nhà khoa học trẻ đã viết thư bày tỏ sự “ấm ức” này tới Phó 

Thủ tướng Vũ Đức Đam. 

 07. Vụ học sinh Trường Gateway tử nạn: Câu hỏi về chất lượng trường 

“quốc tế”. 

 Cuối tháng 12/2019, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hoàn 

tất cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ bé trai lớp 1 Trường Gateway tử vong trên xe đưa 

đón học sinh ngày 6/8/2019. 

 Theo đó, hai bị can Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, nhân viên giám sát trên 

xe của Công ty Ngân Hà) và Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, lái xe ô tô đưa đón học 

sinh Trường Gateway) bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại khoản 

1, Điều 128, Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 Bị can Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, 

Trường Gateway) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo 

quy định tại khoản 1, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 Từ vụ bé trai lớp 1 Trường Gateway tử vong, dư luận mới giật mình về chất 

lượng trường “quốc tế”. Tại buổi họp báo ngày 7/8/2019, thông tin về học sinh lớp 1 

Trường Gateway tử vong trên xe đưa đón nhà trường, ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy khẳng định, trên địa bàn quận không có 

trường nào gọi là trường “quốc tế”, không có trường quốc tế trong quy định. Ông Phạm 

Ngọc Anh nhấn mạnh tên “Trường tiểu học quốc tế Gateway” là cách mà trường tự đặt 

để thu hút thêm học sinh. 

 Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 12/8/2019, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Với các trường trong quyết định thành 

lập không có chữ “quốc tế” nhưng cứ đưa thêm vào “mạo danh” quốc tế để thu hút học 

sinh là sai. Chúng tôi phải yêu cầu các đơn vị này bỏ các từ mạo danh để tránh gây 

hiểu nhầm cho cha mẹ học sinh”. 

 Sau khi xảy ra vụ học sinh lớp 1 Trường Gateway tử vong, một số trường đã 

“âm thầm” bỏ chữ “quốc tế” sau khi biết thông tin các cơ quan chức năng sẽ rà soát. 

 08. Nhiều trường đại học Việt Nam lọt top bình chọn của thế giới. 

 Trong năm 2019, có nhiều trường đại học Việt Nam có mặt trong các bảng xếp 

hạng của thế giới, đặc biệt năm 2019 ghi dấu ấn với việc nhiều trường lần đầu tiên lọt 

vào top các bảng xếp hạng. 

 Tháng 8/2019, Trường Đại học Tôn Đức Thắng lọt top 1.000 bảng xếp hạng 
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ARWU 2019. Đây là lần đầu tiên một trường đại học của Việt Nam được xếp trong 

bảng này. 

 Cụ thể, Trường Đại học Tôn Đức Thắng được xếp vào top 901 - 1.000 của 

Academic Ranking of World Universities (viết tắt là ARWU) năm 2019. Đây là bảng 

xếp hạng thường được biết đến với cái tên là Shanghai Ranking (Bảng xếp hạng 

Thượng Hải), do Trường Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) thực hiện. 

 Cuối tháng 10/2019, tạp chí U.S. News & World Report (Mỹ) công bố kết quả 

Bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật - Best Global 

Universities năm 2020. Theo đó, Việt Nam có hai cơ sở giáo dục đại học lần đầu tiên 

vào bảng xếp hạng này là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 Ngày 11/9/2019, Thời báo Giáo dục đại học (Times Higher Education, THE) 

công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới mới nhất (World University Rankings 2020) 

trong sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh về học thuật của THE tổ chức tại Zurich (Thụy 

Sỹ). 

 Theo đó, lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội và 2 cơ sở giáo dục đại học của 

Việt Nam được THE công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học hàng 

đầu thế giới. Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội thuộc nhóm 801 - 1.000 thế giới; tiếp theo là Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh trong nhóm 1.000+. 

 09. Tranh cãi chuyện sách giáo khoa công nghệ của Giáo sư Hồ Ngọc Đại bị 

rớt thẩm định. 

 Đầu tháng 9/2019, bộ sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của 

Giáo sư Hồ Ngọc Đại gồm Tiếng Việt, Toán đã bị Hội đồng quốc gia thẩm định sách 

giáo khoa loại từ vòng 1. 

 Bộ sách giáo khoa Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục 1 ra đời từ 40 năm trước, 

trải qua nhiều lần thẩm định bởi Hội đồng thẩm định quốc gia. Trước đó, bộ sách này 

đã nhiều lần gây “sóng gió” trên công luận vì cách tiếp cận có phần khác biệt sách giáo 

khoa  phổ thông hiện hành. 

 Phía Giáo sư Hồ Ngọc Đại và nhóm biên soạn cho rằng, đánh giá của hội đồng 

chưa thuyết phục, áp dụng các quy định, tiêu chí đánh giá sách giáo khoa còn cứng 

nhắc, cơ học. Tại cuộc trao đổi sáng 12/9, Giáo sư Hồ Ngọc Đại cho biết sách đã được 

dạy thử nghiệm thành công ở nhiều địa phương và có 931.000 học sinh đang theo học. 

Trước câu hỏi liệu ông có tiếp tục chỉnh sửa công trình nghiên cứu của mình, Giáo sư 

Hồ Ngọc Đại khẳng định: “Tôi không sửa vì công trình ấy tôi đã làm cả đời người”. 

 Ngày 23/9, Trung tâm Công nghệ Giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại có văn 

bản kiến nghị gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc Hội đồng thẩm định loại bộ sách giáo khoa công nghệ môn Toán và Tiếng Việt. 

Theo đó, cán bộ trung tâm này bày tỏ sự bức xúc về việc bộ sách bị loại, cũng như bày 

tỏ tâm huyết với sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà. 

 Ngày 25/9, phản hồi về kiến nghị của Trung tâm Công nghệ Giáo dục, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo cho biết tập thể tác giả bản mẫu sách Tiếng Việt 1, Toán 1 do Giáo sư 
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Hồ Ngọc Đại chủ biên có thể tiếp tục hoàn thiện các bản mẫu sách giáo khoa theo 

chương trình giáo dục phổ thông mới và đề nghị thẩm định lại. 

 Ngay sau khi nhận được ý kiến phản hồi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó giáo 

sư, Tiến sỹ Nguyễn Kế Hào, người đại diện cho đội ngũ cán bộ Trung tâm Công nghệ 

Giáo dục cho biết, không thỏa đáng và sẽ tiếp tục gửi kiến nghị lên Chính phủ. 

 Đầu tháng 10/2019, Phó giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Kế Hào đã tiếp tục 

gửi thư kiến nghị lần thứ 2 tới Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc bộ sách 

giáo khoa Công nghệ Giáo dục bị loại. 

 Cuối tháng 11/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu 

tiếp thu ý kiến của nhóm tác giả và ý kiến chuyên gia, dư luận về “Chương trình thực 

nghiệm”. 

 Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ ý 

kiến của Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Hồ Ngọc Đại, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Kế 

Hào và ý kiến của các chuyên gia, dư luận về “Chương trình thực nghiệm”. 

 Sau khi có thông tin Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phùng Xuân Nhạ rà soát lại việc thẩm định sách giáo khoa nói chung và “Chương trình 

thực nghiệm”, chiều 22/11/2019, trao đổi với phóng viên Dân trí, Giáo sư Hồ Ngọc Đại 

cho biết, ông sẵn sàng đối thoại về các vấn đề trên. 

 10. Từ sai phạm tại Trường Đại học Đông Đô, thay đổi quy chế cung cấp 

phôi văn bằng, chứng chỉ. 

 Liên quan đến việc Trường Đại học Đông Đô tổ chức tuyển sinh đào tạo bằng 

đại học thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh khi chưa được phép, cơ quan an 

ninh điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố đối với 5 bị can (Hiệu trưởng Trường Đại học 

Đông Đô, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đông Đô cùng với 3 cán bộ liên 

quan) về tội “Giả mạo trong công tác” trong việc đào tạo văn bằng 2. 

 Ngày 17/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời báo chí về sai phạm ở trường Đại 

học Đông Đô. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Chưa nhận được văn bản 

đề nghị về việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô nên Bộ 

chưa có văn bản cho phép trường được đào tạo văn bằng 2. 

 Từ năm 2016 đến năm 2018, Trường Đại học Đông Đô có thực hiện báo cáo 

thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quy định của Quy chế tuyển 

sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Nhưng trong báo cáo kết quả tuyển sinh các năm 

từ 2016 đến 2018 gửi về Vụ Giáo dục Đại học của trường không có thông tin về việc 

đào tạo văn bằng 2. 

 Do Trường Đại học Đông Đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo văn bằng 2, nên 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không yêu cầu trường báo cáo (theo quy định tại Quyết 

định số 22/2001/QĐ-BGDĐT). 

 Về sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của Trường Đại học  

Đông Đô, trao đổi với phóng viên Dân trí, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, về 

nguyên tắc “sai đâu phải xử đấy”, những sai sót, thậm chí là sai phạm nếu như các đơn 

vị thuộc Bộ mà vi phạm thì phải xử lý nghiêm. 
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 “Đối với trường đại học đã được giao quyền tự chủ rồi thì chịu trách nhiệm 

trước pháp luật, không chỉ Trường Đại học Đông Đô mà còn rất nhiều trường khác nếu 

vi phạm” - Bộ trưởng Nhạ nói. 

 Người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo cho biết, đang chỉ đạo cho các vụ, 

cục trước hết là phải rà soát, báo cáo thật nghiêm túc. Sau đó, thanh tra sẽ có chương 

trình rà soát, thanh tra tất cả các trường đào tạo văn bằng 2. 

 Trong kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019 vào chiều 

4/9/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, rà soát lại toàn bộ tình trạng đào tạo 

văn bằng 2, không để xảy ra tình trạng như Trường Đại học Đông Đô và một số trường 

khác. 

 Ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký quyết định 

chuyển đổi đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ. 

Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn 

bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng. Việc này có hiệu lực ngay 

từ ngày ký. 

 

                                                                                                    Ban Giáo dục 

                                                                                    (dantri.com.vn - Ngày 31/12/2019) 

 
     

 

10 SỰ KIỆN PHÁP LUẬT NỔI BẬT NĂM 2019 
 

 Năm 2019 đã khép lại với nhiều sự kiện nổi bật. Mời bạn đọc cùng nhìn lại 

10 sự kiện pháp luật nổi bật năm 2019 do Hội đồng Bình chọn các sự kiện tiêu 

biểu của báo Pháp luật Việt Nam, gồm các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa 

học, luật sư, nhà báo có uy tín bình chọn. 

 1. Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc 

 Sáng 7/6/2019, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ, Đại hội 

đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu nhằm chọn 5 nước vào vị trí Ủy viên không thường 

trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam là ứng viên duy nhất của châu Á và đã 

trúng cử với 192/193 phiếu. Việc Việt Nam nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo như vậy 

đã đáp ứng được kỳ vọng, mong mỏi của tất cả người dân Việt Nam, đồng thời cũng 

cho thấy những đóng góp tích cực, thực chất, có trách nhiệm của Việt Nam với Liên 

hợp quốc nói chung và Hội đồng Bảo an nói riêng trong nhiều năm qua đã được cộng 

đồng quốc tế ghi nhận.  

 Cũng trong năm 2019, tại Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và lễ 

chuyển giao vai trò chủ tịch ASEAN 2020 diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Grand 

Diamond Ballroom, thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 4/11/2019, Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc đã nhận chiếc búa chủ tịch luân phiên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN) từ nước chủ nhà Thái Lan. 

 2. Việt Nam kiên quyết đấu tranh pháp lý để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ 
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quyền và quyền tài phán quốc gia 

 Năm 2019, trước những diễn biến phức tạp trên biển Đông, toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân ta đã lên tiếng mạnh mẽ, thể hiện sự chung sức, đồng lòng, phát huy cao 

độ sức mạnh tổng hợp, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và 

quyền tài phán quốc gia, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển 

đất nước. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) khai mạc 

ngày 31/7/2019 tại Thái Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 

dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị đã phát biểu, nêu đích danh nhóm tàu Trung 

Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo 

Công ước Luật biển 1982. Tiếp đó, phát biểu tại Phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc 

hội Khóa XIV ngày 21/10/2019, khi nói về những diễn biến phức tạp, trong đó có việc 

vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam được xác định theo luật pháp quốc 

tế, trái với Tuyên bố DOC và các thỏa thuận cấp cao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta đã nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, 

chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng; đồng thời giữ vững 

môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước”. Trên môi trường internet, 

những biểu hiện vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam như ô tô đem 

triển lãm có bản đồ định vị “đường lưỡi bò”, phim hoạt hình có “đường lưỡi bò” vi 

phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam... đều bị dư luận cực lực phê phán và yêu cầu 

xử lý nghiêm.    

 3. Ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt 

Nam và Liên minh châu Âu 

 Ngày 30/6/2019, tại Hà Nội, Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam đã chính 

thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa 

Việt Nam - EU (IPA) sau hành trình 9 năm đàm phán. Đây được coi là sự kiện đi vào 

lịch sử của mối quan hệ giữa Việt Nam và EU; mở ra những lợi ích chưa từng có cho 

các công ty, người tiêu dùng và người lao động ở châu Âu và Việt Nam.   

 4. Chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới   

 Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu được Diễn đàn Kinh tế thế giới 

(WEF) công bố, năm 2019, Việt Nam đứng thứ 67 trong 141 nền kinh tế với mức tăng 

10 bậc và 3,5 điểm. Mức tăng của Việt Nam là nhiều nhất về điểm số và cũng là duy 

nhất trên thế giới. WEF đánh giá Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài 

để trở thành một trung tâm thương mại của khu vực. 

 Trong 12 trụ cột của WEF, điểm số và vị trí xếp hạng của Việt Nam về Chỉ số 

chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 nâng lên 17 bậc so với năm 2018. Những kết 

quả tích cực về điểm số và vị trí xếp thứ hạng Chỉ số B1 đã góp phần thực hiện thắng 

lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tạo tiền 

đề thuận lợi để Chính phủ tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo và đề ra những nhiệm vụ, 

giải pháp tiếp tục duy trì, cải thiện Chỉ số B1 và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, 

thu hút đầu tư trong những năm tiếp theo. 
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 5. Khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia 

 Sau 9 tháng tích cực triển khai, ngày 9/12, lễ khai trương Cổng Dịch vụ công 

quốc gia (địa chỉ: dichvucong.gov.vn) được tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử. Cổng 

Dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất, là đầu mối cung cấp 

thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến 

và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.  

 Ước tính, khi Cổng Dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động có thể tiết kiệm hơn 

4.222 tỷ đồng mỗi năm, trong đó, tính riêng chi phí tiết kiệm được do thực hiện qua 

cổng mang lại khoảng 1.736 tỷ đồng, đồng thời sẽ hạn chế được tình trạng phải “bôi 

trơn”, “tham nhũng vặt”. Việc xây dựng Chính phủ điện tử mà trọng tâm là xây dựng 

Cổng Dịch vụ công quốc gia là bước đi rất quan trọng trong cải cách hành chính khi 

kết nối các dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương lên một địa chỉ duy nhất là 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây cũng là việc làm thể hiện tinh thần Chính phủ lấy 

người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Cũng trong năm 2019, Văn phòng 

Chính phủ đã khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia nhằm tạo môi trường làm 

việc hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, giảm thời gian, tăng tính kịp thời, hiệu quả 

trong xử lý công việc. 

 6. Tăng cường kiểm soát quyền lực, xử nghiêm cán bộ cấp cao vi phạm 

 Ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QÐ/TW về việc kiểm 

soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (có hiệu lực từ 

23/9/2019), trong đó có nhiều nội dung nổi bật như: Xử lý vi phạm cả những người đã 

chuyển công tác hoặc nghỉ hưu; xác định cụ thể 6 hành vi chạy chức, chạy quyền; các 

biện pháp xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền.. 

 Cũng trong năm 2019, nhiều cán bộ cao cấp vi phạm pháp luật và tham nhũng 

đã bị thi hành kỷ luật và đưa ra xét xử như kỷ luật hình thức cảnh cáo với ông Vũ Văn 

Ninh, nguyên Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2011 - 2016. Liên quan đến vụ Vũ “Nhôm”, 

hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị đưa ra xét xử.   

 7. Ban hành nhiều quy định mới liên quan người lao động và viên chức   

 Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa 14 đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức. Một trong những nội dung đáng 

chú ý là từ thời điểm luật có hiệu lực (1/7/2020), tất cả các trường hợp viên chức được 

tuyển dụng mới sẽ ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Các đối tượng viên 

chức đã được tuyển dụng trước thời điểm 1/7/2020, cơ bản không có sự thay đổi về chế 

độ hợp đồng làm việc so với hiện hành. Cũng tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa 14 đã 

thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó quy định tuổi nghỉ hưu của người lao 

động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi 

đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào 

năm 2035. Kể từ 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình 

thường là đủ 60 tuổi 3 tháng với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động 

nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao 

động nữ. Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng tăng thêm một ngày nghỉ lễ trong năm so với 
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quy định hiện hành. 

 8. Nâng cao vai trò của tư pháp trong bảo vệ quyền con người 

 Cuối tháng 11/2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có kháng nghị 

giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ 

tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2008 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Long An và bản án phúc thẩm năm 2009 của tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Hồ Duy Hải tử hình về tội “giết người”, “cướp 

tài sản”, để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Vụ án tử tù Hồ Duy Hải 

phạm hai tội giết người và cướp tài sản đã kéo dài 12 năm qua với nhiều quan điểm 

tranh cãi trái chiều. Đây là vụ án chấn động dư luận vì có hàng loạt tình tiết mâu thuẫn 

không được làm rõ và Hồ Duy Hải được tạm dừng thi hành án ngay trước khi ra pháp 

trường theo yêu cầu của Chủ tịch nước. 

 Tại Khánh Hòa, sáng 24/12/2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang 

đã tổ chức xin lỗi công khai ông Thái Xuân Đàn sau 18 năm người đàn ông này bị 

mang án oan sai về tội Cố ý gây thương tích. Cũng trong năm 2019, Viện Kiểm sát 

nhân dân Vĩnh Phúc đã tổ chức xin lỗi, cải chính công khai với 3 người bị bắt oan sai 

với cáo buộc giết người từ những năm 1980. Ba người gần 40 năm kêu cứu tại Vĩnh 

Phúc được minh oan là các ông Trần Ngọc Chinh (78 tuổi), ông Trần Trung Thám (đã 

mất, em trai ông Chinh) và ông Khổng Văn Đệ (86 tuổi, cùng trú thôn Vạn Thắng, xã 

Đồng Thịnh) trong vụ án sát hại Bí thư chi bộ thôn Vạn Thắng xảy ra năm 1980. Trong 

vụ án oan sai này, báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết phản ánh, đồng hành 

cùng thân phận của người dân. 

 9. Nhiều vấn đề pháp lý đặt ra trong bảo vệ môi trường 

 Ngày 28/8/2019, Nhà máy của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng 

Đông bị cháy trên diện rộng. Những thông tin mâu thuẫn do chính quyền các cấp và 

Rạng Đông đưa ra sau vụ việc càng khiến vụ việc trở nên phức tạp. Ngày 5/9, Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu khám sức khỏe miễn phí cho người dân, nhanh 

chóng mời chuyên gia nước ngoài đến giám định, xác định ô nhiễm. Hai ngày sau đó, 

Rạng Đông ra văn bản xin lỗi chính thức. Một tháng sau đó, khi những lo lắng về 

nhiễm độc thủy ngân chưa lắng xuống, nhiều người dân Hà Nội tiếp tục phải chịu ảnh 

hưởng vì vụ nước sinh hoạt từ Công ty Nước sạch sông Đà (Viwasupco) bị nhiễm dầu 

thải. 

 Những vụ việc trên cho thấy còn nhiều lỗ hổng pháp lý trong quản lý Nhà nước 

với sản phẩm và dịch vụ công ích. Các biện pháp xử lý được cho là còn lúng túng, bị 

động và chậm trễ, khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn. Điều này đặt ra yêu 

cầu phải tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với những sản phẩm, dịch vụ thiết 

yếu; đẩy nhanh tiến trình di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi các khu 

vực nội đô. Các vụ việc này cũng được xem là bài học về cách ứng xử của chính quyền 

trước các sự cố môi trường; có những kịch bản ứng phó với các sự cố môi trường ở quy 

mô lớn từ các cấp khác nhau... 

 10. Vai trò của luật sư trong cải cách tư pháp ngày càng được khẳng định 

 Năm 2019 tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 
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theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 

33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức luật sư và nghề luật sư. 

Kết quả tổng kết sẽ là cơ sở để tiếp tục thực hiện công cuộc cải cách tư pháp ở Việt 

Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045, từ đó sẽ góp phần cho công cuộc đổi mới đất 

nước đạt được mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại. Theo báo cáo tại Lễ kỷ 

niệm 10 năm thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam (2009 - 2019), trong 10 năm qua 

(từ 2009 - 2019), đội ngũ luật sư đã tham gia vào hơn 133.000 vụ án hình sự; trên 

114.000 vụ việc dân sự; hơn 51.000 vụ việc trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, thương 

mại... Đội ngũ luật sư đã đảm nhận 100% việc bào chữa trong các vụ án do cơ quan 

tiến hành tố tụng yêu cầu với chất lượng bào chữa trong các vụ án này ngày càng được 

nâng cao. 
 

                                                                     (baophapluat.vn - Ngày 30/12/2019) 

 
 

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT 

TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2019 

 

 
  

9 SỰ KIỆN NỔI BẬT THẾ GIỚI 2019 
 

 Thế giới tràn đầy kỳ vọng với cuộc gặp Trump - Kim lần hai nhưng rồi thất 

vọng, trong khi thương chiến Mỹ - Trung chưa có hồi kết, xung đột Trung Đông 

vẫn âm ỉ. 

 8 tháng sau những cam kết chung chung tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald 

Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội ngày 

26 và 27/2. Cuộc gặp được với kỳ vọng tạo đột phá, ra tuyên bố kết thúc Chiến tranh 

Triều Tiên và có bước đi thực chất hướng tới phi hạt nhân. Tuy nhiên, bất đồng về dỡ 

bỏ lệnh trừng phạt và các cơ sở hạt nhân khiến Trump - Kim ra về trắng tay. 

 Cuộc gặp ngẫu hứng tại biên giới liên Triều hồi tháng 6 nhen nhóm hy vọng 

“tình bạn” giữa hai lãnh đạo có thể tạo thay đổi. Nhưng các cuộc thảo luận cấp làm 

việc sau đó không đạt tiến triển. Đến cuối năm, Triều Tiên mất kiên nhẫn, tuyên bố 

chấm dứt đàm phán phi hạt nhân và cảnh báo Mỹ về một “món quà Giáng sinh”. Lo 

ngại Bình Nhưỡng có thể tiếp tục thử tên lửa tầm xa hay thậm chí thử hạt nhân lại gia 

tăng. Bán đảo Triều Tiên nguy cơ quay trở lại tình trạng “bên miệng hố chiến tranh”. 

Trump phải đối diện với thực tại một Triều Tiên luôn khó nắm bắt như cách mà thế 

giới nhìn nhận với chính ông. 

 Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tăng nhiệt 

 Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tăng nhiệt từ tháng 5, khi Tổng thống 

Donald Trump nâng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc với 

cáo buộc Bắc Kinh phá bỏ thỏa thuận đã cam kết. Sau các lần áp thuế, giá trị hàng hóa 

mà Mỹ và Trung Quốc áp lên nhau lần lượt là 550 tỷ USD và 185 tỷ USD. Trump còn 
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mở ra một mặt trận mới về công nghệ khi tung ra các lệnh cấm nhằm vào tập đoàn 

Huawei. Cuộc đối đầu của hai cường quốc hàng đầu thế giới không chỉ xoay quanh vấn 

đề công bằng thương mại mà còn là cạnh tranh địa chính trị. Washington muốn đối phó 

với sự trỗi dậy của Trung Quốc, thường xuyên bày tỏ lo ngại với các hoạt động quân sự 

hóa trên biển Đông hay sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh. Cuộc chiến 

còn bị chi phối bởi tính toán chính trị cá nhân, khi Trump muốn tái cử vào năm 2020 

còn ông Tập Cận Bình muốn đạt được “giấc mơ Trung Hoa” vạch ra từ khi lên nắm 

quyền. Mỹ - Trung ngày 13/12 tuyên bố đạt được thỏa thuận giai đoạn một. Tuy nhiên, 

giới chuyên gia dự đoán chiến tranh thương mại có thể kéo dài tới sau cuộc bầu cử 

tổng thống Mỹ 2020, do hai bên còn nhiều nghi kỵ. 

 Tại Mỹ, thương chiến đã khiến nông dân mất khách hàng và người tiêu dùng 

phải chịu giá cao hơn. Nhiều nhà xưởng ở Trung Quốc bị bỏ không vì thương hiệu lớn 

chuyển dây chuyền ra khỏi đây để né thuế. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc quý ba đạt 

mức thấp nhất trong vòng gần 30 năm. Thị trường chứng khoán bất ổn, các doanh 

nghiệp lo sợ về tương lai bất định nên ngần ngại mở rộng quy mô. Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

(IMF) ước tính một cuộc chiến thương mại toàn diện, kéo dài có thể khiến tăng trưởng 

toàn cầu giảm 0,8% trong năm tới. 

 Biểu tình Hong Kong bùng phát 

 Sau “phong trào ô dù” năm 2014, Hong Kong từ đầu tháng 6 lại rung chuyển 

bởi các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ cho phép Hong Kong đưa nghi phạm tới 

xét xử tại những khu vực thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại 

lục. Dự luật khiến nhiều người Hong Kong lo ngại họ sẽ phải chịu hệ thống pháp lý 

hoàn toàn khác và Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng với đặc khu. 

 Biểu tình ôn hòa dần trở nên bạo lực. Cảnh sát sử dụng hơi cay, đạn cao su thậm 

chí đạn thật để trấn áp. Sau gần ba tháng Hong Kong tê liệt, Trưởng đặc khu Carrie 

Lam hồi tháng 9 đã nhượng bộ, rút dự luật. Tuy nhiên, người biểu tình tiếp tục xuống 

đường đòi đáp ứng bốn yêu cầu còn lại. Trong 6 tháng, Hong Kong chứng kiến 900 

cuộc biểu tình, tuần hành và tụ tập công khai. Gần 6.000 người bị bắt, hơn 30% ở độ 

tuổi 21 - 25. Cuối tháng 11, phe dân chủ thắng áp đảo trong cuộc bầu cử cấp quận, 

giành hơn 90% số ghế. Kết quả không có tác động lớn nhưng được xem là một cuộc 

trưng cầu dân ý về tình trạng bất ổn hiện nay, cho thấy người dân Hong Kong tin vào 

dân chủ, pháp quyền và nhân quyền. Biểu tình khiến Hong Kong lần đầu trong 10 năm 

rơi vào suy thoái kinh tế và lâm vào “tình cảnh chưa từng có, nghiêm trọng và phức 

tạp”, theo lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Căng thẳng Hong Kong vẫn bế 

tắc, khi cả người biểu tình và chính quyền đều tuyên bố quyết không nhượng bộ. 

 Mỹ cuối tháng 11 thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong, theo 

đó hàng năm sẽ đánh giá quyền tự quyết của thành phố để được hưởng ưu đãi thương 

mại của Mỹ. Hong Kong nguy cơ đánh mất vai trò là trung tâm tài chính thế giới. Kinh 

tế Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nếu mất kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài. 

 39 người Việt chết trong xe container ở Anh 

 Cảnh sát Anh hôm 23/10 tìm thấy 39 thi thể trong thùng container tại khu công 

nghiệp Grays, hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London. Các nạn nhân sau đó được xác định 
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đều là công dân Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh bằng container trên phà xuất phát 

từ Bỉ. Cuối tháng 11, Anh và Việt Nam đã phối hợp đưa toàn bộ thi thể, tro cốt của 

những người này về nước và bàn giao cho các gia đình. Anh đã bắt 4 nghi phạm, một 

trong số đó bị truy tố tội ngộ sát, tham gia âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư bất 

hợp pháp. Việt Nam cũng bắt 11 nghi phạm liên quan đến đường dây môi giới đưa lao 

động sang Anh trái phép. Thảm kịch đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tình 

trạng nhập cư trái phép, trong đó các nạn nhân chi hàng chục nghìn USD cho những kẻ 

buôn người để vượt biên qua nhiều quốc gia châu Âu đến Anh, nơi mà họ tin là điểm 

đến lý tưởng để đổi đời. Tuy nhiên, phần lớn đối mặt với nguy cơ bị bóc lột sức lao 

động và bạo hành tình dục. Theo Cơ quan Biên phòng châu Âu Frontex, ước tính 

150.000 người vượt biên trái phép vào châu Âu năm ngoái. Riêng ở Anh khoảng 

13.000 người bị làm nô lệ hiện đại. Giới chuyên gia cho rằng các quốc gia ở châu Âu 

cần có sự phối hợp mạnh mẽ hơn trong việc đối phó với nạn buôn người, có chính sách 

để thống nhất các nguồn lực quản lý biên giới. Tuy nhiên, siết chặt kiểm soát biên giới 

có thể càng thúc đẩy người nhập cư trái phép lựa chọn các phương thức rủi ro cao và 

nguy hiểm tới mạng sống hơn để vượt biên. 

 Trump bị luận tội 

 Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ, 

trở thành tổng thống thứ ba trong lịch sử Mỹ bị luận tội. Hạ viện do đảng Dân chủ 

kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua luận tội ông với cáo buộc lạm quyền và cản trở quốc 

hội. Nỗ lực này bắt đầu khi một người tố giác giấu tên làm việc trong cơ quan tình báo 

Mỹ cáo buộc Trump gây sức ép với Tổng thống Ukraine trong cuộc điện đàm hồi tháng 

7 để điều tra cha con Joe Biden, đối thủ đáng gờm của ông trong cuộc bầu cử 2020. 

Trump gọi đây là cuộc “săn phù thủy” và từ chối hợp tác với Hạ viện. Nếu Thượng 

viện Mỹ thông qua cáo buộc luận tội, Trump sẽ phải rời Nhà Trắng. Tuy nhiên, viễn 

cảnh này khó xảy ra bởi Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Trump có thể thêm 

lợi thế trong cuộc chạy đua tái tranh cử 2020. Tuy nhiên, cuộc điều tra luận tội cùng 

với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử, hay xây tường biên giới cho thấy nước Mỹ vẫn 

chia rẽ sâu sắc ba năm sau khi Trump lên nắm quyền. 

 Iran bắt loạt tàu dầu nước ngoài 

 Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13/7 bắt tàu Riah treo cờ 

Panama trên eo biển Hormuz, cho rằng con tàu đang buôn lậu dầu. Một tuần sau, Iran 

bắt thêm tàu dầu Stena Impero của Anh với cáo buộc không tôn trọng quy tắc hàng hải 

quốc tế. Đây được coi là hành động đáp trả Anh bắt tàu dầu Grace 1 của Iran ở Địa 

Trung Hải với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Sự việc xảy 

ra khi Mỹ - Iran đang bên bờ vực xung đột quân sự. Washington triển khai nhóm tàu 

sân bay Abraham Lincoln tới Vùng Vịnh vào tháng 5, còn Tehran bắn hạ máy bay 

không người lái trị giá 200 triệu USD của hải quân Mỹ hồi giữa tháng 6. Tổng thống 

Mỹ Trump ra lệnh không kích đáp trả Iran nhưng hủy vào phút chót. Các tàu sau đó 

được Iran và vùng lãnh thổ Gibraltar của Anh trả tự do. Tehran dường như muốn 

truyền thông điệp mạnh mẽ, quyết tâm dám làm và khả năng kiểm soát eo biển 

Hormuz. Việc Iran phong tỏa eo biển chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể làm giá dầu 
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thế giới tăng đáng kể. Thương mại toàn cầu sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng do nền kinh 

tế thế giới vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung dầu mỏ. Căng thẳng ở eo Hormuz 

phản chiếu cuộc đối đầu địa chiến lược tại Vùng Vịnh. Mỹ và đồng minh Arab Saudi, 

Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhiều lần cáo buộc Iran tranh giành ảnh 

hưởng bằng các lực lượng ủy nhiệm ở Yemen, Syria và Iraq. Ngược lại, Tehran cho 

rằng Washington đe dọa hòa bình khu vực khi triển khai tàu sân bay, oanh tạc cơ và 

nhiều khí tài quân sự tới Vùng Vịnh. 

 Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela 

 Dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và một số nước đồng minh, Chủ tịch Quốc hội 

Venezuela Juan Guaido ngày 23/1 tự xưng là tổng thống lâm thời, thách thức quyền 

lực của Tổng thống Nicolas Maduro. Venezuela bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng 

chính trị sau thời gian dài nền kinh tế bên bờ vực sụp đổ với tỷ lệ lạm phát ước tính lên 

tới 10 triệu % vào năm nay. Guaido đã tìm mọi cách để lật đổ Maduro, từ nhận viện trợ 

của nước ngoài cho đến kêu gọi binh sĩ đảo chính, nhưng không thành công. Tổng 

thống Venezuela vẫn nhận được sự hậu thuẫn của quân đội và các đồng minh như Nga, 

Trung Quốc, Cuba. Chính phủ Venezuela sau đó nỗ lực đàm phán với phe đối lập để 

giải quyết khủng hoảng, nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận. Khủng hoảng chính 

trị Venezuela cho thấy phong trào “Thủy triều hồng” thập niên 2000 ở Nam Mỹ đã 

lắng xuống. Kinh tế sa sút nghiêm trọng, bất bình đẳng, tham nhũng gia tăng, người 

dân ngày càng bất mãn với chính quyền. Hàng loạt lãnh đạo cánh tả đánh mất quyền 

lực, như cựu tổng thống Brazil Lula, cựu tổng thống Ecuador Rafael Correa, cựu tổng 

thống Argentina Nestor Kirchner. Gần đây nhất, hôm 10/11, tổng thống Bolivia Evo 

Morales cũng buộc phải từ chức. 

 Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria 

 Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/10 phát động chiến dịch Mùa xuân Hòa bình nhằm đẩy lùi 

dân quân người Kurd (YPG) khỏi biên giới phía Bắc Syria khi Mỹ chóng vánh rút quân 

theo lệnh của Trump. Chiến dịch quân sự kết thúc sau hai tuần bằng cái bắt tay ký kết 

giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn phải rút 

khỏi vành đai rộng 30km dọc biên giới phía Bắc Syria. Biên phòng Syria quay lại tiếp 

quản nhiều khu vực biên giới, trong khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các đợt tuần tra 

chung ở khu vực. Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ làm thay đổi cán cân trong bàn 

cờ chính trị ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ và Syria dường như đều đạt được mục đích chính trị. 

Mỹ đánh mất vị thế xây dựng suốt nhiều năm qua. Còn Nga thể hiện vai trò trung gian 

tại Syria cũng như gia tăng đáng kể ảnh hưởng của mình tại quốc gia này. Sau khi Mỹ 

rút đi, Nga dường như là bên duy nhất có thể đàm phán với tất cả các bên liên quan ở 

Syria. 

 Máy bay Boeing 737 MAX chở 157 người gặp nạn 

 Máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp nạn 

hôm 10/3, vài phút sau khi cất cánh từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. 149 hành 

khách và 8 thành viên tổ bay đã thiệt mạng. Đây là tai nạn thứ hai của phi cơ 737 MAX 

trong chưa đầy 6 tháng. Thảm kịch khiến các cơ quan điều tra Mỹ và quốc tế vào cuộc 

quyết liệt, xác định Hệ thống Tăng cường Tính năng Điều khiển bay (MCAS) mới 
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được Boeing lắp đặt trên dòng 737 MAX là nguyên nhân chính gây ra cả hai tai nạn. 

MCAS được cho là chiếm quá nhiều quyền kiểm soát máy bay, trong khi phi công 

không được thông báo đầy đủ về nó. Phi công không thể ngăn được thảm kịch nếu hệ 

thống này gặp trục trặc. Vụ tai nạn khiến toàn bộ máy bay 737 MAX trên toàn thế giới 

bị cấm bay suốt hơn 9 tháng qua, đẩy Boeing vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 

lịch sử và chịu thiệt hại ít nhất 8 tỷ USD. 

 Boeing hôm 15/12 buộc phải ngừng sản xuất dòng máy bay 737 Max. Đây là 

lần đầu tiên trong 20 năm Boeing ngừng sản xuất mẫu phi cơ bán chạy nhất. Động thái 

có thể tác động đáng kể tới nền kinh tế Mỹ bởi Boeing không chỉ nắm giữ lĩnh vực 

hàng không dân sự mà còn đóng góp quan trọng vào các ngành công nghiệp quốc 

phòng và vũ trụ nước này. Các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và các nhà cung 

cấp linh kiện trên khắp thế giới cũng bị ảnh hưởng. 
 

                                                                                     Ban Thế giới 

                                                                (doanhnhandatviet.com.vn - Ngày 20/12/2019) 
 

 

 

 
 

       

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




