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LỜI GIỚI THIỆU 
 

 
30 năm đổi mới (1986 - 2016) làm một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự 

nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu một sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà 

nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội 

chủ nghĩa. Trong suốt quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn xác định đúng 

đắn đường lối, chủ trương đổi mới, hình thức, bước đi và cách tiến hành phù hợp. 

Công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta từng bước thu được những 

thành tựu ngày càng to lớn. Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua khủng hoảng 

kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập 

trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế 

tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình 

thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn 

hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay 

đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn 

dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp 

quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được 

nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa 

được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy 

tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. 

Nhằm tuyên truyền những kết quả đạt được trong đường lối đổi mới của Đảng. 

Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn Thư mục địa chí chuyên đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2016)” Thư mục gồm 3 phần: 

Phần I: Quá trình hình thành và từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng. 

Phần II: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh 

tế - xã hội (1986 - 1996) 

Phần III: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và từng bước hội nhập quốc 

tế (1996 - 2016) 

Ngoài việc được xuất bản và ấn hành theo hình thức truyền thống, cuốn thư mục 

còn được giới thiệu rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Sơn La theo 

địa chỉ: thuviensonla.com.vn 

 Trong quá trình biên soạn mặc dù đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không 

tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của 

bạn đọc để tiếp tục có những sản phẩm thư mục địa chí với chất lượng tốt hơn. 

Trân trọng giới thiệu!    

 
 

BAN BIÊN SOẠN 
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xã hội (1991 - 1996): 27 (Tr.15-18), 
31 (Tr.20-21) 
Phần thứ nhất. Quá trình hình 
thành và từng bước hoàn thiện 
đường lối đổi mới của Đảng: 12 
(Tr.03-06) 

Phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: 
101 (Tr.77-79) 

T 
 

80 năm (1930 - 2010) Đảng Cộng sản  
Việt Nam những chặng đường lịch 
sử: 04 (Tr.1-2) 
80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam 
với giai cấp công nhân và Công 
đoàn Việt Nam: 08 (Tr.02) 
Tài liệu học tập các Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 6, khóa X: 75 
(Tr.51) 
Tài liệu học tập kết luận Hội nghị 
lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XI: 92 (Tr.69) 
Tài liệu học tập, nghiên cứu Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng và các kết 
luận của Hội nghị lần thứ Tư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
IX: 53 (Tr.36) 
Tài liệu Hỏi - Đáp các văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 
của Đảng: 87 (Tr.68) 
Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX: 54 
(Tr.36-37) 
Tài liệu nghiên cứu các nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 5 Khóa X: 74 
(Tr.51) 
Tài liệu nghiên cứu Kết luận Hội 
nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI: 93 
(Tr.69) 
Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ Tư Ban Chấp Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 
XI: 95 (Tr.70) 
Tài liệu nghiên cứu quán triệt Nghị 
quyết 11 - NQ/TW của Bộ Chính trị 
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khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước”: 78 (Tr.51) 
Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên 
cứu các văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XI của Đảng: 88 
(Tr.68) 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát, góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội X của Đảng: 80 
(Tr.54-57)   
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác báo chí và truyền 
thông trong tình hình mới: 103 
(Tr.82) 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí: 81 
(Tr.57-58) 
Tăng cường sức mạnh quốc phòng 
dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 
lần thứ IX của Đảng: 63 (Tr.47) 
Tổ chức, triển khai nghiên cứu lý 
luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm 
đổi mới - Thực trạng, bài học và 
định hướng: 114 (Tr.95) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới,  
hội nhập và phát triển: 01 (Tr.01) 
Thành tựu, hạn chế và những vấn 
đề đặt ra qua 30 năm đổi mới ở Việt 
Nam: 115 (Tr.95-98) 
Thời kỳ năm. Lãnh đạo xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đầu cả 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 
1986): 13 (Tr.7) 
Thời kỳ thứ bảy. Lãnh đạo đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
quốc tế (1996 - 2016): 85 (Tr.64-68) 
Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và 
công bằng xã hội, bảo đảm an ninh 
xã hội trong từng bước phát triển: 
105 (Tr.82-84) 

 

V 
 

Vai trò của các làng nghề truyền 
thống vùng nông thôn đồng bằng 
sông Hồng trong 30 năm đổi mới: 
118 (Tr.99) 
Văn hóa - sức mạnh nội sinh quan 
trọng để phát triển đất nước: 106 
(Tr.85-86) 
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XI: 84 (Tr.64) 
Văn kiện Đại hội XI của Đảng một 
số vấn đề lý luận và thực tiễn: 90 
(Tr.69) 
Văn kiện Đảng toàn tập. T.47: 16 
(Tr.08-07) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.48: 17 
(Tr.09) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.49: 18 
(Tr.09) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.50: 19 
(Tr.09) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.51: 20 
(Tr.09) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.52: 21 
(Tr.10) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.53: 22 
(Tr.10) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.54: 23 
(Tr.10) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.55: 33 
(Tr.21) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.56: 34 
(Tr.21-22) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.57: 35 
(Tr.22) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.58: 36 
(Tr.22) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.59: 37 
(Tr.22) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.60: 46 
(Tr.33) 
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Văn kiện Đảng toàn tập T.61: 47 
(Tr. 33) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.62: 48 
(Tr.33-34) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.63: 49 
(Tr.34) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.64: 50 
(Tr.34) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.65: 68 
(Tr.49-50) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.66: 69 
(Tr.50) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.67: 70 
(Tr.50) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.68: 71 
(Tr.50) 
Văn kiện Đảng toàn tập T.69: 72 
(Tr.50) 
Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế 
trong thời kỳ đổi mới: 10 (Tr.03) 
Văn kiện Hội nghị lần thứ Ba Ban 
Chấp hành Trung ương khóa VIII: 
41 (Tr.26) 
Văn kiện Hội nghị lần thứ Ba Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XI: 91 
(Tr.69) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Văn kiện Hội nghị lần thứ Năm Ban 
Chấp hành Trung ương Khóa X: 73 
(Tr.50-51) 
Văn kiện Hội nghị lần thứ Năm Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XI: 96 
(Tr.70) 
Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban 
Chấp hành Trung ương khóa VIII: 
42  (Tr.26) 
Văn kiện Hội nghị lần thứ Tư Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XI: 94 
(Tr.69) 
Việt Nam trong công cuộc đổi mới 
đất nước và hội nhập quốc tế: 06 
(Tr.02) 
 

X 
 

Xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức thực hiện nghị quyết của Ban 
Chấp hành Trung ương đáp ứng 
yêu cầu thời kỳ phát triển mới: 76 
(Tr.51) 



AÛnh 8: Nhaân daân xaõ Phieâng Ban, huyeän Baéc Yeân, 

tænh Sôn La tham gia baàu cöû ñaïi bieåu Quoác hoäi khoùa XIV 

vaø ñaïi bieåu HÑND caùc caáp nhieäm kyø 2016 - 2021.

(Nguoàn: baosonla.org.vn)

CHÆ ÑAÏO BIEÂN SOAÏN

Hoà Thò Kim Dung

Phoù giaùm ñoác Thö vieän tænh Sôn La

 CHÒU TRAÙCH NHIEÄM NOÄI DUNG

Ñoaøn Thò Nguyeân

 Tröôûng phoøng Boå sung Xöû lyù taøi lieäu vaø Ñòa chí

TOÅ BIEÂN SOAÏN

Ñoaøn Thò Nguyeân

TRÌNH BAØY

Löông Tuaán Cöôøng

Ñieâu Thò Phöôïng 

AÛnh 9: Ñaïi dieän caùc nöôùc chuùc möøng 

Vieät Nam trôû thaønh thaønh vieân 

Hoäi ñoàng Nhaân quyeàn Lieân Hôïp quoác.

(Nguoàn: nld.com.vn)

AÛnh 10: Ñoäi hình taøu chieán ñaáu maët nöôùc 

cuûa Haûi quaân Vieät Nam.

(Nguoàn: vietnamnet.vn)
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