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LỜI GIỚI THIỆU 
 

35 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển đất 

nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong 

nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (01/2016), mặc dù phải đối phó với 

nhiều khó khăn, thách thức, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng. Ðất 

nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu 

ấn nổi bật. 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. 

Bước vào năm 2020, năm cuối cùng để hoàn thành các chương trình, mục tiêu 
nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Bằng nỗ lực to lớn của toàn Ðảng, toàn dân và toàn 
quân, chúng ta tin tưởng rằng, thời gian tới đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền 
vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với tinh thần “Đoàn kết - 
Dân chủ - kỷ cương - Đổi mới”. 

 Nhằm tuyên truyền những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng. 

Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn Thư mục địa chí chuyên đề: “Quán triệt và thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam” 
Thư mục gồm 5 phần: 

Phần I: Công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. 

Phần II: Kinh tế. 

Phần III: Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ. 

Phần IV: Văn hóa, y tế, an sinh xã hội. 

Phần V: An ninh, quốc phòng, đối ngoại. 

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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PHẦN VI 
CÁC BẢNG TRA CỨU 

 
1. BẢNG TRA CỨU TÊN TÁC GIẢ 

 
 

A 
Ánh Tuyết: 58 (Tr.35) 
 

B 
 

Bùi Quang Bình: 75 (Tr.41) 

Bùi Quang Tuấn: 77 (Tr.42) 

Bùi Tất Thắng: 68 (Tr.40) 

Bùi Văn Cường:  59, 60 (Tr.35) 
 

C 
 

Chu Ngọc Anh: 101 (Tr.54), 102 
(Tr.57), 103 (Tr.60), 104,105 (Tr.62) 
 

Đ 
 

Đặng Kim Oanh:  56 (Tr.33), 107 
(Tr. 63) 

Đặng Văn Tin: 21 (Tr.11) 

Đào Thế Anh: 87 (Tr.46) 

Đinh Ngọc Giang: 37 (Tr.20) 
Đinh Tiến Dũng: 81 (Tr.43), 82 
(Tr.44) 

Đỗ Thị Nhường: 118 (Tr.74) 

Đỗ Thị Phương Điệp: 36 (Tr.19) 

Đỗ Thùy Ninh: 84 (Tr.44) 

Đoàn Thanh Thủy: 109 (Tr.65) 
 

H 
 

Hà Quốc Trị: 27 (Tr.13) 

Hà Thị Bích Thủy: 22 (Tr.11) 
Hà Văn Luyến: 22 (Tr.11), 37 
(Tr.20), 

Hoàng Bình Quân: 143 (Tr.99) 

Hoàng Ngọc Hòa: 64 (Tr.37) 
Hoàng Thị Phương Loan: 121 
(Tr.77) 
Hoàng Thị Thanh Dung: 57 (Tr.34) 

Hoàng Thị Trang: 30 (Tr.16) 

Hoàng Văn Hoan: 32 (Tr.17) 

Hữu Sơn: 58 (Tr.35) 
 

L 
 

Lê Huy Tuynh: 137 (Tr.90) 
Lê Mậu Lâm: 29 (Tr.15) 

Lê Thị Hà: 55 (Tr.32) 

Lê Văn Hùng: 88 (Tr.47) 
Lương Cường: 128 (Tr.81), 134 
Tr.85) 
 

M 
 

Mai Hải Oanh: 110 (Tr.66) 
  

N 
 

Ngô Đăng Tri: 43 (Tr.27) 

Ngô Huy Cương: 98 (Tr.54) 

Ngô Thắng Lợi: 69 (Tr.40) 

Nguyễn Bá Dương: 132, 133 (Tr.85) 

Nguyễn Chí Thảo: 48 (Tr.30) 

Nguyễn Chiến Thắng: 88 (Tr.47) 

Nguyễn Đắc Hưng: 100 (Tr.54) 

Nguyễn Danh Tiên: 36 (Tr.19) 

Nguyễn Đình Bắc: 31 (Tr.16) 

Nguyễn Minh Tuấn: 67 (Tr.39) 
Nguyễn Ngọc Thiện: 112 (Tr.67), 
113 (Tr.70), 114 Tr.71), 
Nguyễn Phú Trọng: 05 (Tr.1), 07 
(Tr.2), 11 (Tr.4), 15, 16, 17 (Tr.6), 41 
(Tr.26), 61 (Tr.35) 

Nguyễn Quang Tuấn: 73 (Tr.41) 

Nguyễn Tấn Dũng: 139 (Tr.94) 

Nguyễn Thanh Bình: 35 (Tr.18) 

Nguyễn Thế Thi: 115 (Tr.71), 117 
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(Tr.73)   

Nguyễn Thị Hồng Mai: 79 (Tr.42) 

Nguyễn Thị Kim Ngân: 19 (Tr.7) 

Nguyễn Thị Kim Tiến: 119 (Tr.76) 

Nguyễn Thị Quế Anh: 98 (Tr.54) 

Nguyễn Thị Thanh Huyền: 10 (Tr.4) 

Nguyễn Thị Thu Trang: 135 (Tr.86) 

Nguyễn Thị Thuận: 89 (Tr.47) 

Nguyễn Thiện Nhân: 83 (Tr.44) 
Nguyễn Trọng Phúc: 25 (Tr.12), 26 
(Tr.12-13) 

Nguyễn Văn Bình: 70 (Tr.40) 

Nguyễn Văn Cương: 99 (Tr.54) 

Nguyễn Văn Giàu: 142 (Tr.97) 

Nguyễn Văn Hiếu: 56 (Tr.33) 

Nguyễn Văn Quý: 78 (Tr.42) 

Nguyễn Văn Sơn: 09 (Tr.4) 
Nguyễn Văn Thạo: 42 (Tr.27), 106 
(Tr.63) 

Nguyễn Văn Thể: 94 (Tr.51) 

Nguyễn Vĩnh Thanh: 86 (Tr.46) 

Nguyễn Xuân Cường: 90 (Tr.48) 

Nguyễn Xuân Phương: 08 (Tr.2) 
Nguyễn Yến Thanh: 131 (Tr.85) 
 

P 
 

Phạm Bình Minh: 138 (Tr.92), 141 
(Tr.95) 
Phạm Đức Kiên: 96 (Tr.52) 
Phạm Nguyên Phương: 34 (Tr.17) 

Phạm Tất Dong: 95 (Tr.51) 

Phạm Tất Thắng: 50 (Tr.31) 

Phạm Văn Kiệm: 74 (Tr.41) 

Phạm Việt Dũng: 62 (Tr.36 ) 

Phan Chí Hiếu: 99 (Tr.54) 

Phan Đình Trạc: 28 (Tr.13) 

Phan Văn Giang: 136 (Tr.88) 

Phùng Quang Hiển: 80 (Tr.42) 

Phùng Thế Đông: 100 (Tr.54) 

Phùng Xuân Nhạ: 97 (Tr.52) 
 

T 
 

Tô Lâm: 126 (Tr.78), 127 (Tr.79) 
129 (Tr.81),  130 (Tr.83) 
Trần Đình Thắng: 38 (Tr.20), 44 
(Tr.27), 46 (Tr.28), 

Trần Đình Thiên: 72 (Tr.41) 

Trần Khắc Việt: 21 (Tr.11) 

Trần Kim Hoàng: 49 (Tr.31) 

Trần Minh Châu: 84 (Tr.44) 

Trần Nguyễn Tuyên: 76 (Tr.42) 

Trần Thanh Mẫn: 51, 52 (Tr.31) 

Trần Thị Nhẫn: 120 (Tr.77) 

Trần Thị Vân Hoa: 69 (Tr.40) 
Trần Tuấn Anh: 85 (Tr.44), 93 
Tr.50) 

Trương Bá Thanh: 75 (Tr.41) 

Trương Hòa Bình: 40 (Tr.23) 

Trương Minh Tuấn: 108 (Tr.63) 
 

V 
 

Võ Văn Thưởng: 24 (Tr.12), 45 
(Tr.27), 47 (Tr.29), 

Vũ Đình Quyền: 06 (Tr.2) 

Vũ Khoan: 140 (Tr.95) 

Vũ Minh Tiến: 122 (Tr.77) 

Vũ Quang Thọ: 124 (Tr.77) 

Vũ Thị Mạc Dung: 125 (Tr.78) 

Vũ Thị Mỹ Hằng: 18 (Tr.7) 

Vũ Văn Hiền: 66 (Tr.39) 

Vương Đình Huệ: 92 (Tr.50) 
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2. BẢNG TRA CỨU TÊN TÀI LIỆU 

 
 

B 
 

Báo chí đối ngoại Việt Nam trong 
quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế 
(1992 - 2017): 48 (Tr.30-31) 
Bảo đảm vai trò chủ thể của giai cấp 
nông dân Việt Nam trong phát triển 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới: 83 (Tr.44) 
Bối cảnh quốc tế mới và vấn đề đặt 
ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, 
bảo đảm an ninh quốc gia Việt Nam: 
131 (Tr.85) 
 

C 
 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 
những vấn đề đặt ra đối với cải cách 
pháp luật Việt Nam: 98 (Tr.54) 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 
những vấn đề đặt ra với công nghiệp 
hóa theo hướng hiện đại ở nước ta: 
106  (Tr.63) 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 
những vấn đề pháp lý đặt ra: 99 
(Tr.54) 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 
Cơ hội và thách thức đối với mục tiêu 
tăng trưởng bền vững của Việt Nam: 
104 (Tr.62) 
Cạnh tranh trong các mô hình kinh 
doanh nền tảng đa diện, kinh nghiệm 
quốc tế và giải pháp cho Việt Nam: 
71 (Tr.40) 
Công đoàn Việt Nam đẩy mạnh thi 
đua tạo động lực phát triển kinh tế: 
60 (Tr.35) 
Công đoàn Việt Nam đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, vì lợi 
ích của người lao động, vì sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước: 59 (Tr.35) 
Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao 
trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của 
đoàn viên và công nhân lao động đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước: 58 (Tr.35) 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt 
Nam trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư: 100 (Tr.54) 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
người dân tộc thiểu số hiện nay: 36 
(Tr.19-20) 
Công tác đối ngoại của lực lượng 
công an nhân dân trong tình hình 
mới: 130 (Tr.83-84) 
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 
với phòng, chống lãng phí ở nước ta 
hiện nay - Những vấn đề đặt ra và 
giải pháp: 27 (Tr.13) 
Công tác xây dựng Đảng trong các 
đơn vị kinh tế tư nhân thời kỳ hội 
nhập quốc tế: 67 (Tr.39-40) 
90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam 
(1930 - 2020) = 90 years of the 
communist party of Vietnam: 01 
(Tr.1) 
Chính sách thúc đẩy thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu và phát triển ở 
Việt Nam: 73 (Tr.41) 
Chủ động xây dựng chiến lược bảo vệ 
sản xuất trong nước phù hợp với cam 
kết quốc tế: 93 (Tr.50-51) 
Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng: 41 
(Tr.26-27) 
Chung sức đồng lòng, tạo ra khí thế 
mới, xung lực mới để hoàn thành 
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thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề 
ra: 15 (Tr.6) 
 

Đ 
 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng: 04 (Tr.1) 

Đảng Cộng Sản Việt Nam chịu trách 
nhiệm trước nhân dân về những 
quyết định của mình giai đoạn hiện 
nay: 21 (Tr.11) 
Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng 
và lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát 
triển đất nước vững bước đi lên chủ 
nghĩa xã hội: 24 (Tr.12) 
Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc (2001 - 
2018): 30 (Tr.16) 
Đảng lãnh đạo phát triển du lịch thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế (2006 - 
2017): 115 (Tr.71-73) 
Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế thời 
kỳ đổi mới: 66 (Tr.39) 
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân 
cơ hội, thực dụng nhằm xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh: 26 
(Tr.12-13) 
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng: 28 (Tr.13-15) 
Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng trong công an nhân dân 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước 
tình hình mới: 129 (Tr.81-83) 
Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo 
dục để góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục đại học: 97 (Tr.52-54) 
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và 
công nghệ trong phát triển kinh tế 
nông nghiệp (1986 - 2018) từ chủ 
trương đến thực tiễn: 107 (Tr.63) 

Để kinh tế tư nhân trở thành một 
động lực phát triển quan trọng của 
nền kinh tế: 80 (Tr.42) 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và 
các văn kiện Đại hội XII của Đảng: 
06  (Tr.2) 
Đổi mới công tác cán bộ đòi hỏi cấp 
bách từ thực tế: 37 (Tr.20) 
Đổi mới công tác cán bộ yêu cầu cấp 
thiết của sự nghiệp đổi mới và hội 
nhập quốc tế hiện nay: 46 (Tr.28) 
Đổi mới công tác xây dựng Đảng 
trong bối cảnh kinh tế thị trường và 
hội nhập quốc tế hiện nay: 25 (Tr.12) 
Đổi mới chính sách phát triển kinh tế 
tư nhân (2002 - 1017): 79 (Tr.42) 
Đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý, 
phương thức đầu tư và cơ chế tài 
chính đối với hoạt động khoa học và 
công nghệ: 105 (Tr.62) 
Đổi mới hoạt động Công đoàn Việt 
Nam trong xu thế hội nhập quốc tế: 
57 (Tr.34) 
Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 
trong tình hình hiện nay: 135 (Tr.86-
88) 
Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng trong doanh nghiệp: 29 (Tr.15) 
Đổi mới sự lãnh đạo kinh tế của 
Đảng đáp ứng yêu cầu mới: 62 
(Tr.36) 
Đổi mới tư duy giáo dục xây dựng xã 
hội học tập: Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn: 95 (Tr.51-52) 
Đổi mới và tăng cường bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng - an ninh cho 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phù 
hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới: 128 (Tr.81) 
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Đối ngoại Đảng năm 2019 đóng góp 
quan trọng vào thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ đối ngoại đất nước: 143 
(Tr.99-100) 
Đối ngoại năm 2018 chủ động, sáng 
tạo, hiệu quả: 141 (Tr.95-97) 
Động lực tăng trưởng kinh tế Việt 
Nam - triển vọng đến năm 2020: 69 
(Tr.40) 

 

H 
 

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 
Dương: Cơ hội, thách thức và hành 
động của chúng ta: 139 (Tr.94-95) 
Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế 
để cơ cấu lại nguồn thu ngân sách 
bền vững: 82 (Tr.44) 
Hỏi - đáp về kỷ luật Đảng và thi hành 
kỷ luật Đảng: 22 (Tr.11) 
Hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam 
thành tựu, hạn chế: 76 (Tr.42) 
 

K 
 

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc theo tinh thần văn kiện đại 
hội XII của Đảng: 31 (Tr.16-17) 
Kết hợp xây dựng, củng cố Quốc 
phòng với phát triển kinh tế - xã hội 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng: 136 (Tr.88-90) 
 

M 
 

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp, hợp 
tác xã và hộ gia đình trong phát triển 
kinh tế thị trường ở nông thôn đồng 
bằng sông Hồng hiện nay: 86 (Tr.46) 
Một số giải pháp đổi mới mô hình 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế: 75 (Tr.41-
42) 
Một số kết quả đạt được sau 20 năm 
thực hiện Chương trình 135 và 
những vấn đề đặt ra: 89 (Tr.47-48) 
Một số kinh nghiệm của Đảng lãnh 
đạo phát triển du lịch thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại và 
hội nhập quốc tế (2006 - 2017): 117 
(Tr.73-74) 
Một số nội dung về xây dựng Đảng, 
Nhà nước hiện nay: 44 (Tr.27) 
 

N 
 

Nâng cao chất lượng công tác nghiên 
cứu dự báo chiến lược nhằm chủ 
động bảo vệ vững chắc an ninh, trật 
tự trong tình hình mới: 126 (Tr.78-
79) 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác tư tưởng, lý luận, chủ động phòng 
ngừa, đấu tranh với những biểu hiện  
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: 45 
(Tr.27-28) 
Nâng cao tiềm lực khoa học và công 
nghệ quốc gia trong bối cảnh đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng: 101 (Tr.54-57) 
Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, 
sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: 
138 (Tr.92-93) 
Nghiêm túc quán triệt, thực hiện thật 
tốt nghị quyết của Trung ương, phấn 
đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: 16 
(Tr.6) 
Những điểm mới về chính sách xã hội 
trong văn kiện đại hội XII của Đảng: 
96 (Tr.52) 
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Những thành tích của ngành Tài 
chính trong năm 2018 và giải pháp 
cho năm 2019 nhằm đảm bảo ổn định 
kinh tế vĩ mô, tạo đà tăng trưởng bền 
vững: 81 (Tr.43-44) 
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về 
hội nhập quốc tế trong văn kiện Đại 
hội XII của Đảng: 140 (Tr.95) 
 

P 
 

Pháp luật về đối thoại xã hội trong 
quan hệ lao động của kinh tế thị 
trường - Một số vấn đề lý luận: 70 
(Tr.40) 
Phát huy cao độ tinh thần trách 
nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo 
luận các nghị quyết, kết luận của 
Trung ương: 12 (Tr.5) 
Phát huy những thành tích quan 
trọng đã đạt được tiếp tục đoàn kết, 
hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn 
thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ, xây dựng đất nước ta ngày càng 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn: 17 
(Tr.6) 
Phát huy tính tích cực của Hội Cựu 
chiến binh trong tham gia xây dựng 
cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và 
chính quyền trong sạch, vững mạnh: 
53 (Tr.32) 
Phát huy vai trò của nông dân trong 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với 
xây dựng nông thôn mới: 90 (Tr.48-
49) 
Phát triển bền vững ở Việt Nam - chủ 
trương và một số kết quả: 125 (Tr.78) 
Phát triển công nghệ thông tin thời 
kỳ cách mạng công nghiệp 4.0: 109 
(Tr.65-66) 
Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi 
với xây dựng, hoàn thiện thị trường 

dịch vụ và sản phẩm văn hóa ở nước 
ta hiện nay: 113 (Tr.70-71) 
Phát triển con người định hướng 
chiến lược trong chủ trương phát 
triển bền vững của Đảng: 34 (Tr.17) 
Phát triển công nghiệp văn hóa ở 
Việt Nam: 111 (Tr.67) 
Phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa - 
nghệ thuật trong điều kiện xã hội 
hóa: 114 (Tr.71) 
Phát triển đồng bộ khoa học xã hội 
và nhân văn, khoa học tự nhiên và 
các hướng công nghệ ưu tiên ở nước 
ta trong bối cảnh mới hiện nay: 102 
(Tr.57-60) 
Phát triển du lịch góp phần giảm 
nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi 
phía Bắc: 116 (Tr.73) 
Phát triển khoa học công nghệ trong 
lĩnh vực y tế một số kết quả và kinh 
nghiệm: 118 (Tr.74-76) 
Phát triển kinh tế tập thể trong điều 
kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập 
quốc tế: 65 (Tr.39) 
Phát triển kinh tế và những chính 
sách về an sinh xã hội ở Việt Nam: 
123 (Tr.77) 
Phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa theo 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: 64 
(Tr.37-39) 
Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông 
thôn và xây dựng nông thôn mới: 91  
(Tr.49) 
Phát triển nông nghiệp ven đô bền 
vững ở Việt Nam: 87  (Tr.46) 
Phát triển nhân lực khoa học và công 
nghệ đáp ứng yêu cầu của cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng: 103 
(Tr.60-62) 
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Phát triển nhanh và bền vững nền 
kinh tế Việt Nam (thời kỳ 2011 - 
2020): 68 (Tr.40) 
Phòng và chống “lợi ích nhóm”theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII: 10 (Tr.4) 
Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy 
truyền thống vẻ vang, cống hiến, 
đóng góp to lớn, góp phần xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc: 61 (Tr.35-36) 
Phương hướng, nhiệm vụ và giải 
pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2016 - 2020: 63 (Tr.37) 

 

Q 
 

Quá trình bổ sung, phát triển đường 
lối đổi mới của Đảng (1986 - 2018): 
43 (Tr.27) 
Quá trình phát triển nhận thức của 
Đảng về an sinh xã hội: 121 (Tr.77) 
Quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, 
từ xa” theo tinh thần Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XII của Đảng: 137 (Tr.90-
92) 
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt 
Nam về phát triển kinh tế tư nhân 
thời kỳ đổi mới: 78 (Tr.42) 
Quan điểm của Đảng về xây dựng lối 
sống văn hóa cho thanh niên trong 
thời kỳ đổi mới: 56 (Tr.33-34) 
Quan điểm của Đảng về xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống chính trị thời kỳ 
đổi mới: 50 (Tr.31) 
Quan điểm Đại hội XII của Đảng về 
phát triển bền vững ở Việt Nam: 120 
(Tr.77) 
Quan điểm Đại hội XII của Đảng về 
xây dựng quân đội, củng cố quốc 
phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới: 132 (Tr.85) 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng, tạo sự chuyển biến về 
nhận thức, thống nhất ý chí và hành 
động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân: 05 (Tr.1) 
Quán triệt và thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII về xây dựng 
Đảng: 08 (Tr.2-4) 
Quốc hội khóa XIV tiếp tục đổi mới, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới: 19 (Tr.7-9) 
Quyền tự do liên kết và thiết chế đại 
diện trong quan hệ lao động ở Việt 
Nam: 124 (Tr.77-78) 
 

S 
 

Sinh kế bền vững cho nhóm lao động 
yếu thế ở Việt Nam: 122 (Tr.77) 
Sự điều chỉnh chiến lược của các 
nước lớn và ứng phó của Việt Nam: 
133  (Tr.85) 
 

T 
 

Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam 
hướng tới phát triển bền vững: 72 
(Tr.41) 
Tầm nhìn của Đảng về phát triển đất 
nước đến giữa thế kỷ XXI: 42 (Tr.27) 
Tăng cường công tác đối ngoại Quốc 
hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
hiện nay: 142 (Tr.97-99) 
Tăng cường công tác tuyên truyền 
trong cải cách hành chính ở nước ta 
hiện nay: 40 (Tr.23-25) 
Tăng cường thuận lợi hóa thương 
mại của Việt Nam trong cộng đồng 
kinh tế Asean: 74 (Tr.41) 
Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đối với việc củng cố 
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khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 
giai đoạn hiện nay: 51 (Tr.31) 
Tạo cơ chế phát triển nhanh kết cấu 
hạ tầng giao thông, góp phần thực 
hiện ba đột phá chiến lược: 94 (Tr.51) 
Tạo điều kiện thuận lợi phát triển y 
tế ngoài công lập theo hình thức hợp 
tác công - tư: 119 (Tr.76) 
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự 
nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện: 
14 (Tr.5) 
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, 
hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với 
yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới: 35 
(Tr.18-19) 
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với hoạt động của 
hệ thống chính trị trong tình hình 
mới: 49 (Tr.31) 
Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện thể 
chế, cơ chế, chính sách đối với những 
vấn đề lớn và quan trọng nhằm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng: 11 (Tr.4-5) 
Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
theo đường lối Đại hội XII của Đảng: 
39 (Tr.20-23) 
Tổ chức thực hiện có kết quả các 
nghị quyết, kết luận của hội nghị, 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát 
triển kinh tế xã hội, thực hiện hiệu 
quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
tế và xây dựng, chính đốn Đảng ngày 
càng trong sạch, vững mạnh: 07 
(Tr.2) 
Tổng quan tình hình thanh niên, 
công tác Hội và phong trào thanh 
niên giai đoạn 2014 - 2019, giải pháp 
đẩy mạnh công tác hội và phong trào 

thanh niên giai đoạn 2019 - 2024: 54 
(Tr.32) 
Thành tựu kinh tế Việt Nam năm 
2018 và triển vọng năm 2019: 77 
(Tr.42) 
Thu hút đầu tư vào Nông nghiệp Việt 
Nam: 84 (Tr.44) 
Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công 
nghiệp chế biến, chế tạo để tạo động 
lực mới cho tăng trưởng kinh tế: 85 
(Tr.44-46) 
Thực hiện chức năng giám sát quyền 
lực Nhà nước của Quốc hội Việt Nam 
hiện nay: 18 (Tr.7) 
Thực trạng và giải pháp đầu tư công, 
dịch vụ công ở Việt Nam: 32 (Tr.17) 
Triển khai thực hiện nghiêm túc, bài 
bản, có hiệu quả các Nghị quyết, Kết 
luận của Hội nghị Trung ương 6 
khóa XII để tạo khí thế, động lực mới 
cho sự nghiệp đổi mới: 13 (Tr.5) 
 

V 
 

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam với nhiệm vụ mở rộng, củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 
thời kỳ mới: 52 (Tr.31) 
Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác báo chí và truyền thông 
trong tình hình mới: 47 (Tr.29-30) 
Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác thanh niên thời kỳ đổi mới: 
55 (Tr.32-33) 
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII: 2, 3 (Tr.1)  
Việt Nam chủ động và tích cực hội 
nhập quốc tế về văn hóa trong bối 
cảnh toàn cầu hóa: 112 (Tr.67-69) 
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Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm 
chính trong quá trình đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
hội nhập quốc tế = Proceedings of 
international conference: Buiding an 
enabling, integrity government in the 
process of accelerating the national 
industrialization and modernization, 
international integration: 33 (Tr.17) 
Xây dựng Đảng theo Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII: 09 (Tr.4) 
Xây dựng Đảng trong điều kiện hội 
nhập quốc tế: Thách thức, kinh 
nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam 
và Đảng Cộng sản Trung Quốc: 23 
(Tr.11) 
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
trong tình hình mới: 20 (Tr.10-11) 
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp 
theo Nghị quyết hội nghị Trung ương 
7 khóa XII của Đảng: 38 (Tr.20) 
Xây dựng lực lượng công an nhân 
dân vững mạnh toàn diện, xứng đáng 
là lực lượng nòng cốt giữ vững an 

ninh Quốc gia, an toàn xã hội: 127 
(Tr.79-81) 
Xây dựng nông thôn mới năm 2019 - 
giữ vững chất lượng, bứt phá về đích: 
92 (Tr.50) 
Xây dựng Quân đội nhân dân Việt 
Nam cách mạng, vững mạnh về chính 
trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng: 134 (Tr.85-86) 
Xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc trong xu thế hội nhập quốc 
tế: 110 (Tr.66-67) 
Xây dựng và phát triển xã hội thông 
tin an toàn, lành mạnh ở Việt Nam 
hiện nay: 108 (Tr.63-65) 
Xu hướng biến đổi chức năng kinh tế 
của gia đình Việt Nam trong bối cảnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 88 
(Tr.47) 

 
 

 
 



AÛnh 8: Giaøn khoan TAP PV DRILLING V 

treân vuøng bieån Vieät Nam.

(Nguoàn: pvdrilling.com.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: Suùng baén tæa SBT12 M1 

do Vieät Nam saûn xuaát.

(Nguoàn: soha.vn)

AÛnh 10: Daây chuyeàn ñoùng goùi vaûi thieàu 

xuaát khaåu sang thò tröôøng Nhaät.

(Nguoàn: baomoi.com)
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