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- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph;
- Cong doàn ngành trung lrong và tirong du'o'ng;
- Các co quan báo chi Cong doàn.

Thirc hin Cong van s 9188-CV/BTGTW ngày 14 tháng 8 näm 2020
cüa Ban Tuyên giáo Trung wmg v vic tuyên truyn kr nim 75 näm Ngày
Cách mng tháng Tam thành cong và Ngày Quc khánh nuâc Cong hôa Xã hi
Chü nghia Vit Nam, Ban Tuyên giáo Tng Lien doàn d nghj các Lien doàn
Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành trung ixoiig và tucmg dixcng; các Co
quan báo chI Cong doàn trên Co sâ d cucing tuyên truyn cUa Ban Tuyên giáo
Trung uung chi dao, të chirc trin khai tuyên truyn dam báo thit thirc, hiu
qua, phñ hcip vâi tInh hInh dja phuong, ngành.
(Gi kern D cu'o'ng tuyên truyn k3 nim 75 nám Ngày Cách mgng tháng
Tarn thành cong và Ngày QuO'c khánh nu'&c Cong hda Xâ hç31 C1hi nghia Vit
Narn 2/9/1945 - 2/9/2020).
Trân trong!
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- Nhu kInh gri; (t/h)
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- Ban Tuyên giáo Trung txong;
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TAI LI1U TUYEN TRUYEN NIJfrNG THANH TUU NOI B4T
75 NAM N[rOc CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM

(2/9/1945 - 2/9/2020)
Phn 1
NIJfJNG CILNG DT1ONG LCH S VA THANG LQI vii Did CUA
DAT NTIOC TA T NAM 1945 DEN NAY
i- cACH MNG THANG TAM NAM 1945 THANH CONG,
NTfOC VTT NAM DAN CH(J CONG HOA RA DOT
Nàm 1858, thrc dan Pháp n siing mi d.0 cuc xâm hrcic rnxâc ta. Ngày
03/02/1930, Dãng Cong san Vit Nam ra di, lãnh d.o nhãn dan cã nuc di'rng len
cMng thirc dan, d quc, giành dc 1p cho dan tc. Duâi sii lânh do cüa Dãng, các
cao trào each mng din ra trên kh.p Ca rnre vói khI th sôi ni.
Ngày 09/3/1945, phát xIt Nht dào chInh ht cng Pháp. Ngay trong dêm do,
HQi nghj Ban Thu&ng vii Trung ircing m& rng quyt djnh phát dng mt cao trào.
Tháng 3/1 945, Trung hang Bang ra Chi thj "Nhat - Pháp bn nhau và hành dông eüa
diCing ta". Tháng 4/1945, Trung hong triu tp HQi nghj quan sircách mng B.c
quyt djnh nhiu vn d quan tr9ng, thng nht các 1c lucing vu trang thành Vit
Nain giài phóng quân. Ngày 16/4 /1945, Tng bO Vit Minh ra Clii thj t chüc các
Uy ban Dan tc giãi phong các cp và chun b thânh 1p Uy ban giãi phóng dan tc
Vit Nam, tCrc Chinh phü lam thi each mng Vit Nam. TCr tháng 4/1945 trâ di, cao
trào kháng Nht, cr'ru nuc din ra mnh m. Du tháng 5/1945, Bác H tiir Cao
Bang v Tuyên Quang, chçn Tan Trào lam cAn cir clii d.o each mng cã nuâc.
Tháng 8/1945, Hi nghj di biu toàn quc ci:ia Bang h9p ti Tan Trào (Tuyên
Quang) kh.ng djnh: "Ca hOi tht t& cho ta giành dc 1p d tci"1 và quyt djnh phát
dng toàn dan kh&i nghia giành chInE quyn th tay phát xit•Nbt và tay sai truo'c khi
quân Dng minh vào Bong Duang. Di.rO'i s'ix lânh do cüa Bang và Chü tjch H Clii
Minh, Nhân dan cà ni.râc dng 1ot tin hành Tng khii nghI'a, giành chinE quyn.
Chi trong vông 15 ngày cuM tháng 8/1945, cu,c Tng khâi nghI'a dA gianh thing lçii
hoàn toàn, chinh quyn trong cà nuc v tay nhân dan. Ngày 2/9/1945, tai Quãng
truè'ng Ba DInh (Ha Ni), Chü tch H ChI Mirth thay m.t ChInh phü lam thai trnh
tr9ng dcc bàn Tuyên ngôn dc l 2p, tuyên bé tnrâc quc dan và th giói: Nuâc Vit
Nam Dan chü CQng hôa ra dô'i (nay là nir&c Cong hôa xã hQi chü nghia Vit Nam).
Nh&c Vit Nam Dan chü Cong hôa v1ra mài ra di däi phài duang du vói muOn
van khó khän, thir thách. Bang và ChU tch H ChI Mirth lanh do toàn dan vra chng
thii trong, gic ngoài, vüa xây dtrng và cüng c vt5.ng chc chInh quyn nhân dan; 1nh
1. Dáng Cong san Vit Nam: VJnkin Dângtoân tap, Nxb. ChInh tr qu6c gia, Ha Ni, 2000, t.7, tr.424.
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do cuc Tng tuyn cir dAu tiên vào ngày 06/01/1946, xây drng Hin pháp dan chü
d.0 tiên (nám 1946); chain lo xây dmg ch d mâi, dii sng mói cüa Nhãn dan; chng
gi.c dói, gitc d& và gic ngoi xâm; kiên quyt trn áp các thá 1irc phân each mng,
thrc hành sách 1uçic khôn khéo, lüc thI tm hàa hoàn vth Tu&ng d dánh thc dan Pháp
xâm luçic, lüc thii hoà vâi Pháp d dui TuOng, trit d lqi d%ing mâu thuk. trong hang
ngü ké thü, dua cách mng vtxqt qua nh&ng thi'r thách him ngheo, tranh thu th&i gian
d cing c hrc hrcmg, chu.n bj cho cuc kháng chin không th tránh khôi.
Tháng 12/1946, tnrdc dã tam xâm lugc nuâc ta mt 1n nita cüa thiic dan Pháp,
Dãng và Chü tjch H Clil Minh dà phát dng toàn quc kháng chin vó'i quyt tam:
"Chüng ta thà hy sinh t.t cã, chir nht djnh khâng chju mt nuâc, nht djnh không
chju lam no
Vâi dung l& kháng chin toàn dan, toàn din, tnrô'ng kS' kháng
chin; vüa kin quc, vi'ra kháng chin, dira vào si'xc mmnh là chInh, dng thai tranh
thu sir dng tinh và ng h cüa bn be quc th, Dàng dA lãnh do Nhân dan ta 1n hxç't
dánh bti các k ho.ch chin tranh cüa thirc dan Pháp, dinh cao là chin thing ljch sir
Din Biên Phü h'rng 1y 11am châu, chn dng da cu, kt thüc thng lçii cutc kháng
chin ch6ng thçrc dan Pháp xãm luge. Vâi th.ng igi nay, chiing ta dA bâo v và phát
trMn thanh qua cüa Cách mng Tháng Tam, dua each mng Vit Nam chuyk sang
giai do.n mâi: xay dirng min B.c theo con du&ng chü nghTa xã hi và tip ttic tin
hânh each mng giãi phóng dan tc & min Nam, thng nht dt nuâc.
II- KHANG CHIEN CHONG M?, ctu NUOC, GIAI PHONG HOAN TOAN
MIEN NAM, THÔNG NHAT DAT NTJOC
Cuc kháng chin chng M5, cru nuâc cüa nhãn. dan ta trâi qua gn 21 näm, là
cuc kháng chin lâu dài, gian kh và nhiu thách thrc, ác 1it v&i nhiu giai don di
phó v&i các k hoch, chin luge khác nhau ca d quc M.
Giai doçzn tit tháng 7/1954 dIn hit nàm 1960. D quc M trng trgn phá hoi
Hip djnh Gimevci, drng len chInh quyn tay sai Ngô DInh Diem, thçrc hin chinh
sách thc dan mâi, am muu chia ct lâu dài dt nu&c ta. M - Diem dâ tin hành các
chin djch dan áp d man các phong trào yêu nuâc, tin b & min Nam, dim each
mng min Nam trong bin máu. Dung truâc tinh th mói, Dáng và Chü tjch H CM
Minh dã länh dao quân và dan cà nu&c thirc hin dng thai hai nhim vii chin
1ugc:M5t là, tin hành each mng xã hi chfi nghTa & min Bc, xây drng min B.c
thành can cu each mng vtrng mnh cüa cã nuâc; Hai là, each mng dan tc dan chü
nhan dan & min Nam nh.m giãi phóng min Nam khói ách thng trj cüa d qu& M5
và tay sai, thirc hin thng nht nuâc nhà. Thrc hin nhim vi1 trên, min Bc tIch circ
trin khai nhüng cong vic bn be sau chin tranh, nhanh chóng t chüc cuc sng
2. Bang Cong san Vit Nam: VinkinDâiigtoàn tap, Sdd, t.8, tr.160.
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mO'i; bthc duxây dimg, phát trin kinh t, van hoá, xa hi theo con dthng di len chü
nghi'a x hi. C mien Nam, cuQc du tranh din ra vô cing khó khàn, ác 1it. Trong
bôi cánh do, tr ngày 13 den ngày 21/01/1959, Hi nglij ln thu 15 Ban CMp hành
Trung i.rong Dãng khóa II dã h9p (mci rng) và ban hành Nglij quyt v nhim v1i cüa
cách mang Vit Nam trong giai don inôi, theo do d djñh hurng và dng viên nhãn
dan mien Nam ving len dâu tranh, tao ra phong trào Dng khOi (1959 - 1960), thüc
dy cách mng mien Nam tin len.
Giai dogn tic dáu nám 1961 din giia nàm 1965: TCr cu& nãm 1960, d quc
M tiên hành chiên hicic chin luqc "Chin tranh dc bit" di phó vcci cách mang
min Nam. CuQc du tranh cüa nhãn dan min Nam chuy&i sang giai don mOi, tr
khâi nghi'a tirng phn len chin tranh each mng, kt hgp song song Ca d.0 tranh vu
trang và dâu tranh chInh trj, dánh dtch bang cã ba mQi giáp công, trên Ca ba vl'Jng
chMn luçic, lam phá san chin hxçc "Chin tranh dc bit" cüa d quc M5 và tay sai.
Trén min Bc, các mt trn kinh t& vn hoá, an ninh, quc phông du cO btróc phát
tnin md. Quãn và dan min Bc thue hiên k hoach 5 näm ian thu nht, vcra san xut
vüa sn sang chin du và chi vin cho min Nam.
Giai dogn tic giIa nám 1965 dIn hit nàm 1968: Truâc nguy ca phá san cüa
ehin lixoc "ChMn tranh dc bit", d quc M5 chuyn sang chin luçic "Chin tranh
ciic be", si:r diing quthi di M5 là lirc luçing cc dng chü yu tiêu diet b di chü h.rc cüa
ta; dàng ngy quân, ngiiy quyn d blnh djnh, kIm kçp nhãn dan, am muu dánh bai
each mng min Nam trong vông 25 dan. 30 tháng (tir giaa nm 1965 dn ht nàm
1967), day mnh chián tranh phá hoai min B.c bang không quan và hái quân. Trén
chin trung min Nam, quân và dn ta dà dánh th&ig quãn xãm lucie M5 ngay tir
nhftng trân clan khi chüng vira d b vào. Quân dan mian B.e tip tiic dánh trã cuQc
tin cong cüa M bang không quan và hãi quân, giành nMng thng igi lOTi trén nhiu
mt, bâo dam giao thông thông su&, chi vin suc ngri, sue cüa ngày càng l&n cho
mian Nam. CuOc Tang ti&i cong và n& dy Tt Mu man nàm 1968 d giáng môt don
quyt djnh vào chik hic "Chin tranh ciic be" cüa d quc M5, buc ching phài
xung thang chin tranh và ngM vào bàn dam phán tai Hi ng Par Cuc kháng chin
chng M5, cTni ni.rO'c ci:ia d tc ta bi.ró'e vào giai doan mOi.
Gial doçzn tic nãm 1969 dIn nám 1973: D que M thi hành chin hrcxc "Vit
Nam hoá chin tranh", tmg buâc m& rQng chin tranh sang Campuchia, Lao. Quan và
d ta phi hçp vâi quail, dan hai rnrOe Lao, Campuchia dnh bai mt bu6c quan
tr9ng chin 1uc "Vit Nam hoá chin tranh"; lien tip giành thang igi ion tren chin
trithng, dánh bai cuc chin tranh phá hoai ian thu hai cüa d qu6e M
mi&n Bc,
dc bit là dánh thang cuc tp kIch chian 1uc bang may bay B.52 cüa M, lam thay
di cic din cüa cue chin tranh. Cuc dau tranh tren mt trn ngoi giao cong din
ra quyt 1it, cháng ta khôn khéo tin cong djch, phi hçp chat chë giia "dánh và
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dam", buc M k Hip dnh Pan v chm dirt chin tranh, l.p 1i hôa bInh i Vit
Nam ngày 27/01/1972.
Giai doçzn tf- cuôi näm 1973 din ngày 30/4/1975: Sau khi k Hip dnh Pan,
m.c dü buc phãi rut h& quail nhizng d quc M
tip tiic am muu dung nglly
quãn, ngiiy quyn lam cong cii d thirc hin chü nghia thirc dan mâi i min Nam Vit
Nam. Phong trào cách mng phát trin m.nh trên khtp min Nam. Cuc Tng tin
cong và ni d.y müa Xuân näm 1975 là trn quyt chMn, chin hrçic vi di cüa quail
và dan ta, vâi chin djch H ChI Minh ljch si'r toàn th.ng dã kt thüc 21 n.m kháng
chin chng d quc M xâm lucic cüa nhân dan Vit Nam, d.t nuc ta sch bong
quân xám luçic, non song thng nht.
III- CONG CUOC DOT MÔT, HOT NH4P QUOC TE
1. Trong 21 nàm (1954 - 1975), d quc M5 dã tip src cho ch d ngiy
quyn tay sai, xâm hrcic min Nam Vit Nam, dng thai phát dng chin tranh phá
hoi vâi am mi.ru hüy diet min Bc. Hang bat khó khan khi t6 chüc cuQc sng mâi
và giãi quyt nhng vn d nhu tim kim hài c& 1it s5, th%rc hin chInh sách v&i
thucmg, bnh binh, lit s5, ngx?ñ có cong vói cách mng, thanh niên xung phong; tré
em khuyt tat, bj di chirng chin tranh, dng bào vung sâu, vüng xa, vting can clr
kháng chin.
D.t nràc vera trãi qua hai cuc kháng chin chng thrc dan Pháp và d qu&
M xâm li.rçic, hu qua chi&n tranh ch'tra kjp bàn gk thi li lien tip btr6c vào cuc
chin du bão v biên giOi (Tây Nam näm 1978 và phIa B.c näm 1979). Các cuc
chin d.0 nay tuy không kéo dài nhixng dâ gay tn tht, ãnh huang dn k hoach phát
trin kinh t - xà hi và quan h di ngoi.
Sau chin tranh giãi phóng min Nam, ngun vin trçi không hoàn laj cüa qu6c th
cho Vit Nam giãm h.n và không con; cüng vó'i do ia chinh sách thu dch, bao vây, cm
vn cüa M, ct.t nu&c ta vào tInh the bj cô 1p vth th giâi. ThOi gian 10 näm tnrOc di
mâi, dâ có khOng ft cac hoat dng phá hoai, nhüng am mixu bao lon và 13t d& nhüng
kfch dng và chia r hn thu dan tc, tt cà du có sr tMp sirc cüa các th hrc phân dQng
ben ngoài. TInh hInh phc tap nay sixth sau chin tranh cüng vâi nhüng hu qua chin
tranh chtxa giài quyt xong dà tác dng sâu sc vào d&i sng xâ hQi, tao ra khüng hoâng
kinh t - xà hi a nuac ta nhng näm 1980, tnrâc thm cong cuc di mai.
2. Trong nhUng nAm 80 cüa th k XX, tmnh hInh th giâi và trong nuac có
nhiu bin d& to ion. HQi nhp quc t tr& thành vn d sng cOn cüa mçi quOc gia,
dan tc. MO hinh xà hi chü nghia & Lien Xô và DOng Au si1p d, tao nên cü sc
chInh trj chn dng nhân loai trong th k XX. O trong nu&c, chung ta vCra ra khOi
cuc chin tranh, 'a b th bao vây cm vn thu djch, dt nuóc roi vào cuOc khñng
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hoãng tram trçng v kinh th - xã hi. Truó'c bi cãnh do, Dng ta d tO rO ban 11'nh cüa
minh, chà dông khai xucmg va länh dao Cong cuôc dôi mm Dai hOi VI cua Dang
(1986) dâ danh dâu môt bixo'c ngoät quan trong trong su nghiêp xây dung chu ngha
x hôi o nmc ta, tao ra dOt pha lan va toan diên, dem lat luông sinE khi mm cho x
'hQi, lam xoay chuyn tInh hInh, dira dt nuóc tin len.
Thành cong cüa si,r nghip di mo'i gn 35 nãm, không nhftng gii:t vthig n dnh
chmh tn, grtt vflng con dixcmg di len chü nghIa x hôi trong bôi canh chmh tn the gial
hét sue phuc tap, day biên dông ma con dem lal nhttng thanh tim quan trong cho dat
nithc. Tir met. nuóc tnróc di mói cOn khüng hoâng, trl tr, km thông phân phi ách
täc, rôi ren, hang hoa, vat pham tiêu dung khan hiêm, dcn sOng cac tang lap nhan dan
gap nhieu kho khän, môt ho phãn nhân dan nao flung, giam süt mêm tm, sau dOr mm,
âã thanh môt ViOt Nam näng dOng, phat trien, chuyên doi thanh cong sang mO hmh va
CG chê quan ly kinh tê mm, co muc tang trirang kinh tê cao, hen tue trong nhiêu nm,
vi the, uy tm, quan he ngoai giao ngay cang rông ma va nâng cao, dirac danh gia la
quc gia có mOi trurng chinE trj n djnh, an ninh và an toàn, là dja chi tin c.y cho các
nhà du tix qu& t&
Phn 2
THANH TU'U NOI B4J CUA DAT NIXOC
SAU 75 NAM xAY DING VA PHAT TRI1N (1945 - 1975)
I- CHtNH TR4
1. Mt quôc gia có ch d chInh trj dc 1p, có chü quyn länh th và tir
quyt dlnh con thrO'ng phát trin cüa mlnh
Cách mng Tháng Tam nàm 1945 thành Cong m& ra buó'c ngot vi dai trong
lich sü dan tôc Vit Nam. Ngày 2/9/1945, ti Quãng tru&ng Ba DInh, Chü tch H ChI
Mirth dcc bàn Tuyên ngón d5c 1ç2p, khai sinh nuó'c Vit Nam Dan chü Cong hOa, mOt
chInh th dan chü nhân dan d.0 tiên 'i Dông Nam châu A, chm dirt ch d phong
kin ci Viêt Nam, kt thüc hon 80 näm ách do hQ cüa thc dan, phábdt. Nhân dan Viêt
Nam t1r than phn no i tr& thànli ngithi dan mt nuó'c dQc l.p, lam chü 4n mnh cüa
mIrth. NuOc Vit Nam tr mt nuic thuôc dja nira phong kik trâ thành mOt nuâc dc
lap, t'r do và dan chü, duOi sr lanE do cüa Dâng Cong san Vit Nam. Tr day, dt
nuóc, xä hi, dan tc và con nguO'i Viêt Nam buó'c vào k nguyen mó'i, kr nguyen
dc Ip dan tOe gn 1in vi chü iighia xã hOi.
Ngay 06/01/1946, cuOc Tng tuyn ci:r bu Quc hOi du tiên cia din ra trOn cã
nLrcc. CuOc Tng tuyn cir dixçrc tin hành theo nhthg nguyen tc dan chü, tin bô
nht, bu ra duxcrc 333 d.i biu. Quc hOi du tiên cüa nrrâc Viêt Nam Dan chii Cong
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hôa ra dyi. Th.ng lçii ciia cutc Tng tuyn cl'r mt ra mt thi k' mâi, dt nuâc ta có
Qu& hOi, Chinh phü, bàn HMn pháp tin bc và h thng chInh quyn dy dü danh
nghi'a v mt pháp l d di din cho nhãn dan Vit Nam v cã di nQi va di ngo.i.
Cuc khang chin chng M, cüu nuâc thng lçii, min Nam hoàn toàn giãi
phong, dt nuàc &rçlc th6ng nht. Hi nghj ln thir 24 Ban Chip hành Trung uang
Dáng h9p tháng 9/1975 d ra nhim vii hoàn thành thong nht dt nuàc v mt nhà
nuc. Ngày 25/4/1976, cuc Tng tuyk cr bu Quc hi chung ducic t chi.'rc trên
toãn quic vâi hon 23 triu ctr tn (98,8% tng s cCr tn) di bu. Qu& hi quyt djnh
1.ytên nrnic là Cong boa x hi chü nghia Vit Nam (t'r ngà.y 02/7/1976). Quc k' là
lá cà do sao yang, Quc ca là bài Tin quân Ca, Qu& huy là "Cong boa x hi chU
nghia Vit Nam". Ha Ni là Thu do cüa nixOc Vit Nam thng nh.t. Thành ph Sài
GOn di ten thãnh Thành ph H ChI Minh. Vic hoàn thành thng nht d.tnuOc v
mat nhà nithc d to nên nhOng diu kin chinh trj ca bàn d phát huy toàn din sirc
mnh phát trin dt nuic, to diu kin thun lçxi d câ nithc di len chü nghia xâ hQi,
có nhUng khà n.ng to 1&n d bào v T quéc và mO rng quan h vâi các nixOc trên
th giâi.
2. Nhn thüc v chü nghia xa hi và con dung di len chü nghia xa hi
ngày càng sang to
Ngay tr khi ra d&i (thang 2/1930), Dàng ta dã xác dnh rO con dixmg phát trin
cüa cách mng Vit Nam là COfl di.x&ng xà hQi chü nghia. Cucing lTnh chmnh trj dAu tiên
ducic Hi nghj thành l.p Dàng thông qua dà nêu rô mc tiêu chiên lugc cüa each
mtng Vit Nam là: "Lam cho nuâc Nam dUçIC hoàn toàn dc 1p"3, "d di t6i xa hôi
cong san"2. Lun cuong chInh trj tháng 10/1 930 nhn mtnh con dithng phát trin cüa
cách mng Vit Nam "bO qua thô'i k5' tu bn ma tranh d.0 th.ng len COfl duô'ng x hi
chü nghTa"3. Cách mng Tháng Tam nàm 1945 do Dãng Cong san và Lânh t' H ChI
Minh lânh dao dä xóa bO ch d thuOc dja, chm d&t ch d phong kin, mi ra than
di mâi cüa dan tOc Vit Nam - Thani di dc 1p dan tc, nhàn dan ducc lam chü xâ
hQi và cuc sng. Lun cucmg each mng Vit Nam duçc Di hi II cüa Dãng (tháng
2/1951) thông qua dA xác dnh phuang hi.râng và nhrng diu kin d tin len chu
nghia x hi.
Dai hi VI cüa Dàng (Tháng 12/1986) d ra duanng li dM mi toàn din dra
trên diu kin, hoãn cành dt nuâc yà nhn thixc rö han nhftng vn d cüa thani k' qua
d len chü nghia xã hi, nhQng 1un dim cUa V.I.Lênin yà H Chi Minh; tng kt
nhüng bài h9c lan có giá tr 1 1un và ehi do thirc tin. Di hOi di biu toàn quc
1n thu vi, Cuong linh xây d'çrng dt nuâc trong thôi kS' qua dt len chu nghTa xa hôi
do Dai hi dai biu toàn quôc lan th \Tll dê ra (Thang 6/1991) và Cuang linh (b
3,2,3.
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sung, phát triên) näm 2011 duçic thông qua tai Di hi di biu toàn qu& 1n thu XI
la qua trrnh không ngüng phat triên nhan thuc ye chu nghia xà hôi va con dcrcing x
hôi chu nghia dua trên co so tong kêt thuc tin dôi mm cua Viêt Nam
Tu tarn dAc tnrng cua mô hrnh xã hôi chu nghia duac xac dinh trong Cuong
flnE. xây dung dat nuac trong thcn ky qua do len chu nghia x hôi (bô sung, phat triên
nàm 2011), Dãng d nhn thüc sâu sc hon nôi ham ciia tüng d.c trirng và mi quan
he thông nhât biên chiing gifla cac dàc trixng, nôi bat Ia nhân thuc ye dan chu xâ hôi
chu nghia, val tro va quyên lam chu cua nhãn d, ye vi tn trung tam cua kinh te - xã
hOi, ye phat triên kmh tê nhanh va ben vthig, chu trong hiêu qua, chat luong, sue canh
tranh cua nên kinh tê, ye vai tro nên tang tmh than, nguôn luc nôi smli cua van hoa,
vai tro chu the, dông hrc phat tniên cua con nguoi, ye vai tro, suc manh dai doan kêt
toan dan tôc, ye su gän bo dan toe va nhân loai, quôc gia va quôc té )ang ta cong
nhân thrc sâu sc han thi co', thách thire di vâi dt nuó'c d xác djnh cac bixâc di,
thiêt kê cac hrnh thuc to chuc kinh tê, xâ hôi qua do phu hap voi yêu câu, diêu kiên
cua tung giai doan
Barn sat tarn phuang hu&ng trong Ci.ro'ng linh b sung, phát .trin näm 2011,
Dang ta dã cu the hoa, bô sung, lam sang to hon phuang huong phat triên dat nuoc
Cong nghiêp hoa, hiên dai hoa dat nuoc dixoc tiêp can theo tu duy mai gan voi doi
mâi mô hInh. tang truóng, co cu li nn kinh t; nhk mnh cong hghip hóa, hin dai
hóa nông nghip gn vói xây dirng nông thôn mâi; chii tr9ng ch.t luçing, hiu qua,
suc cnh traith; phát trin nhanh, bn vtrng. Nhn thuc v kinh t thj tnr&n dnh
hucng xã hi chü nghia ngày càng dirqc dy dü han theo hthng xây d1rng nn kinh t
thi tnrang dÀy du, hiên dai, hôi nhâp, bao dam doe lap, tix chu, dông thai chu dông,
tIch circ hd nhp quc t. Phuong hi.râng xây dmg van boa, con ngithi; phát trin xã
hi; báo dam quc phông, an ninh; tang cu?mg d& ngoi, hi nh.p quc th; thrc hin
dai doãn kk toàn dan tc; dan chü x hi chü nghi'a; xây dimg Nhà nuâc pháp quyn
xà hi chii nghTa; xây dimg và chinh dn Dâng... duçc cii th hóa, b sung nhn thuc,
ngày cãng hoàn thin và phong phü hon.
Dãiig ta luOn n.m v€Ing và giâi quy& tht 8 mi quan h 1&n trong Cuang lTnh b
sung, phát trin näm 2011: D& mri, n dinh và phát trin; di mói kinh th và di mâi
chInh trj; kirth t th fruOng yà djnh huthig xã hi chñ nghia; phát trin 1c lucrng san
xu.t và xây dçrng, hoàn thin ttmg buó'c quan h san xu.t xa hQi chü nghia; tang
truO'ng kinh t yà phát trin van hóa, thrc hin tin bQ và cOng bng xa hi; xay dirng
chü nghTa xa hi và bão v T quc xa hi thu nghIa; dc lap, tir chii và hôi nhâp
quc t; D.ng lãnh do, Nhà nu&c quàn 1, Nhân dan lam chCi. van kin Dui hôi dai
biu toàn quc 1n thu XII cii th hóa quan h "gfca kinh t thj truà'ng và djnh hiró'ng
x hi chü nghia" thành quan h "giüa tuân theo các quy 1ut thj tnrông và bâo dam
djnh hurng xà hi chñ nghia", b sung mi quan h gitia Nhà nurc và thi tnrmg.
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Nghj quyt Trung hong 5 khóa XII phát trin mi quan h "giüa Nlià ntróc và thj
tnrông" thành med quan h "giüa Nhà ntró'c, thj truäng va xà hi". Day là sv khai quát
a t.m l 1un nhrng vn d ced lOi phán ánh quy 1ut vn dng cüa cách mtng Vit
Nam thôi k' dèi mâi.
3. Th ch& h thng chinh trl tfrng bithc hoàn thin và có btró'c phát triên
a) Xáy dmg, chinh dn Dáng trong sçich, vü'ng mcmli, náng cao nàng 1ic lãnh
, Dang
,
cam quyen cua
Xác dinh rO hon ban chit cüa Dàng: Ngay tCr khi mâi thành lap, Bang luôn
khng djnh là Bang cüa giai c.p cong nhan. Bay muci l.m nàm qua, Bang ta dä xác
djnh rö hon, dy dü hon bàn chit üa Bang, dn Crnmg lTnh xây drng dAt nu&c trong
thñ k' qua d len chü nghia x hi näm 1991 và nhiu van kin Bang sau do kh.ng
djnh Bang ta "là dti tiên phong c'tia giai cp cong nhãn, di biu trung thành icii ich
cüa giai cp cong nhân, nhan dan lab dng và cüa cà dan tc4.
Xác djnh dAy dü hon nn tang ttx ttthng cña Bang: Ngay tr khi thành lap, Bang
luôn ly chü nghia Mac - Lenin lam nn tang tu ti.ràng và kim clii nam cho vic xây
drng t chCrc và hoat dng cUa mInh. Diu nay thrçc kh.ng djnh dAy dü trong van
kin Bi hi dai biu toàn quc ln thi'r XIII: "Bang ly chü nghia Mac - Lenin và tu
tuang H Chi Minh lam nn tang tiz tu&ng, kim chi nam cho hành dng", l.y tp
trung dan chü lam nguyen tc t chirc Cu bàn.
Xãy dimg th chirc bQ may cüa Bang có bixâc chuyn bin m?nh m: Các quy
dnh, nguyen tic, co ch vn hành t chirc b may ngày càng hoàn thin. Các vthi ban
v cOng tác can b và xây dirng dOi ngü can b cüa Bang lien tic duçic bé sung, duçic
c11 th, toàn din, dng b hun. B may ci'ia Bang di.rcc dAy mnh sp xp theo hi.thng
tinh gon, hiu içrc, hiu qua. Vic ngän ch.n, dAy lüi s,r suy thoái v tu tràng chInh trj,
do di'rc, led sang cüa mt b ph.n can b, dãng viên biiâc dAu có ked qua.
Phuang thüc lnh do cüa Bang ded vti h thng chInh trj tip tiic duçxc ded mâi:
Vai trô, thm quyn và trách nhim cüa Bang trong lãnh do h thng chInh trj duçic
xác djnh rô hun. Dan chü trong Bang ngày càng dtrçc phát huy. Bang ngày càng kh.ng
djnh näng lrc hoch dnh dithng ied, chü truung lath d.o, tu duy chin lircic và nang
lixc t chirc thirc hin du?ng ied, chü trurung do trong sued tin trinh cách mtng Vit
Nam. Nhân dan ngày cãng tin tuOng vào sir lãnh do cCia Bang.
b) Xáy drng và hoàn thiçn Nhà nzthcpháp quyê'n xã h5i cht nghra
- Quó'c hçi dâ có nhttng buàc di mài quan tr9ng, tCr khâu bu ci'r dai biu Qu6c
hi dn hoàn thin v co' cu to chCrc và phucing th(rc hot dng; tang cu&ng bQ phn
chuyên trách. Ch d bu cü di biu Quc hi dâ di mói theo yêu c.0 dan chñ và pháp
quyn. Nhiu ch djnh mái, cách lam mâi nhtr có ing cir viên tçr do, tang them s luçng
4. Dáng CQng san Vit Nam: VãnkiânDJngtoàn tip, Sdd,t.54, tr.147.

9
di biêu chuyên trách, chü tiêu chu.n d.i biu d nh&m nâng cao cht hrçng ho.t dng
cua Quôc hôi Uy ban Thucmg vu Quôc hôi, Hôi dông nhãn dan, cac Uy ban cua Quôc
hi co n.hiu cãi tin nOi dung, phucmg pháp cong tác; d cao tráchnhiêm cüa di biu
QuOc hôi Chtrc näng, nhiêm vu, tO chuc va ccr chê hoat dOng cua cac thiêt chê trong bô
may nha nuo'c co nhthig dôi mm va turig brnc duoc hoan thiên, hoat dOng hieu lire, hiêu
qua han. Quc hti hoat dng thcr&ng xuyên han, ngày câng dan chü han. Hot dng
giám sat yà. tháo 1un, quyêt djnh eác van dê lan Cüa quôc gia Co Chat hxqng và thirC cht
han Quôc hOi d lam tot han chuc nng lap phap, ban hanh Hiên phap nthn 1992va sua
dôi Hiên phap vao nm 2001, ban hanh Hiên phap 2013 Clii trnh so luang cac dao luât,
phap lênh duac Quôc hôi, Uy ban Thuong vu QuOc hOi ban hanh tu' 1986 2016 dà gap
gãn 8 lan so h.rong luât, phap lênh ban hanh trong 41 nxn ye trirac (483/63), trong 4
näm 2016 2020, QuOc hôi d ban hanh 65 luât va 99 nghi quyêt, trong do cø nbiêu dao
luât quan tr9ng nhm c th hóa quy djnh Cüa HMn pháp nàrn 2013 v qüyn con nguii,
quyên va nghia vu ca ban cua Cong dan, hoan thiên to chuc ho may nha flUCYC theo
nguyen thc cua nha nuac phap quyên xã hôi chu nghia Dông thai Co môt sO dao luât
mcn, lan dâu tiên diiac QUOC hOi ban hanh nhu Luât An mnh mang, Luât Quan ly ngoai
thirang, Luât phong Chông tac hai Cua nrau, bia
Chznh phu CO rththig thay dOi rô ret tu ca Câu to Chue den phuang thuc hoat
dng. Nguyen tãC pháp quyn trong hot dng cüa CáC ca quan nhà nuâc dixaô tuan
thu tot han Hiêu qua hoat dông cua bô may nha nuac duac nâng len Nguyen tàc
phân Công, ph& hçip và kim soát quyn 1ire nhà mrâc trng buâc duçic thixc hin. Ca
ch kim soát quyn hrc trong t chirc va hot dng cüa cáe Ca quan nhà rnróc dã có
nhttng buâc tin nh.t djnh. Giai doan 2011 2020, ca cu t chirc, bO may eüa
ChInh phü ducic sp xp, diu chinh, giàm du m& theo huâng t chirc các b quàn
1 da ngânh, da linh virc. Dã giãm 3 d.0 mi trrc thuOc Trung uong, 61 du m& trrc
thuc c.p tinh, 485 du mi trirc thuQc cp huyn; giám han 4.100 dan vl str nghip
Cong 1p, gn 15.200 c.p tru&ng, phó, tinh giãn 97.900 biên ch 5. Ca ch hoat dông
cüa Chuinh phü cüng có s1r dëd mai quan tr9ng, chü yu quàn 19 i tm vi mô thông
qua chInh sách, k hoach, pháp lu.t. Dã tin hành mt buâc cài each hãnh chInh,
loai bO nhiu thU tic, van bàn nhUng nhiu, gay phin ha. Cong tác thanh tra, kim
tra, giài quyt khiu nai, th cáo, phông, cMng tham nhfing, lang phi duçiô dy manh
và dt nhiu k& qua; trong do dã t.p trung chi do, xü 19 nghiêm và cong khai kt
qua xi~ 19 nhiu vi1 vic tham nhng, gop ph.n cUng c nim tin trong nhân dan. Th
ch kinh t th trthng djnh huong xâ hi chU nghia dang dn ducic hoãn thin theo
hu6ng hin di, dng b và hQi nh,p.
-

-

-

-

5. Oãng CQng san Vit Nam: Drthâa các vinkia rJnhDoJhJXJJIczaDng(W/JauthdungjDa/hofdang

ho cao huyên, cp tinh vã tu'oilg duvEg.), thng 4/2020, tr.103.
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- H thing các cc, quan tu'pháp dã có nhUng birrc cãi tin theo yêu cu dan chü
và pháp quyn. Ch(rc nàng, nhim vii, phuang thirc hoat dng cüa các ca quan tu
pháp ngày càng dirçc phân djnh rô rang han. T ch(rc b may Tôa an nhân dan t& cao
và cp tinh có mt s diu chinh; 1p mài các tôa an ehuyên trách (nhu tôa kinh t& tàa
lao dng, tôa hành chInh). T chirc b may cüa Vin Kim sat nhân dan t& cao có
diu ch.inh theo huóng tp trung thc hin ch'Crc nàng cong t, chi'rc nng giám sat,
giái quyt các vi an hânh chInh, kinh t, lao dng và phá san doanh nghip. Trong xét
xir dã có quy trmnh khoa hçc han, nâng cao hiu qua tranh tiing, coi trpng vai trô côa
lut six. Vic thng thm quyn cho tôa an c.p huyn, nâng cao cht luçing tranh ting
ti phiên tôa, d& cao vai trô cüa lu.t six trong t tiing ducic thc hin buâc du có hiu
qua. Vic thçrc hin các thu tçtc t tyng ngày càng t& hcin, h.n ch &rçYc tInh trng
diu tra, truy t, xét xir oan, sal hay bO 19t ti phm. Ch.t lug hot dQng diu tra,
truy th, xét xi'r, thi hânh an &rcic nâng len.
- ChInh quyn dja phutrng có buOc chuyn rö net theo yêu cu cüa xây drng
Nhà nixàc pháp quyn. Dã si'ra d& Lust v Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan; cia
thrc hin mt bixâc phãn c.p theo huàng mti rng va tang quyn hn cho chInh quyn
dja phuang. Rot dng cüa chInh quyn dja phuang cong cia d& mó'i, giãm bat hmnh
thirc và di vào thirc chit, thit thc và dn chü han. Hi ding nhân dan có vai trô ion
trong vic thxc hin Quy ch dan chü & ca s&. Uy ban nhân dan các cp thIch nghi
dn vâi nhüng yeu cu quãn 1 mâi trong diu kiin kinh th thj tr1xong.
c) Dái mái t chic bç3 may, nói dung và phuT.rng thz-c hoçxt d5ng cia các tc
chj-c chInh trj xã hi
H thong th chüc cüa Dáng, Nhà nu&c, Mt trn T quc, các doàn th chInh tn
- xâ hi duçc di mâi; chi'rc nàng, nhim vy, mi quan h cong tác cüa tCmg th chuc
durçic phán djnh, diu chinh hçp 1 han, ti'rng bu&c dáp 1rng yêu cAu xây drng, hoàn
thin Nhà nuóc pháp quyn xä hi chü nghi'a vá phát trin kinh t thj tnthng dnh
hixàng xA hi chü nghTa. M.t t4n T quc và các doan th nhãn dan phãt huy tht han
vai trô tp hcTp, xây drng khi di doàn kt toàn dan tc; cüng c, m& rang t chuc,
phát trMn doàn viên, hOi viên, t chxc nhiu phong trào thi dua, nhiu cuc vn dng
có hiu qua thi& thrc, cüng Nhà nuâc chäm lo, bâo v quyn va igi Ich hçp pháp,
chinh dang cüa nhãn d, tham gia quail i nha nuo'c, quãn 1 xa hi, gop phn tIch
crc vao nhUng thânh tru cüa dt nu&c.
4. Dan chü xa hi chü nghia ngày càng dirçrc phät huy
Nhng di m&i trong tmg b phn cu thành h tMng chinE. trj và mi quan h
qua li gitta các b ph.n ci gop phn quan tr9ng vào vic phát huy dan chü xä hi. ia
ch djnh ngày càng d.y dü han thit ch và ca ch thirc thi dan chü. Thyc hin dan
chü di din và dan chu trrc tiêp có nhüng chuyn bin tIch c1rc. Dan chü trong các
linE. virc chinh trj, kinh t& van hóa, xA hi, hot dng khoa h9c Co nhng kt qua ni
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bt dà gop phn lam cho dn chü trong xà hi có buoc phát trin toàn din.
Viêc xây dirng nhà nuóc pháp quyn xà hi chü nghIa cüa dan, do dan, vI dan
da tao nhüng thêu kiên và cci hôi quan trong dê nguai dan tham gia vao qua trrnh
chfnh trj, các cong vic nha nizo'c, th hiên cã quyn, näng 1irc, trách nhim cüa mInh
trong xay dirng và thrc thi dan chü. Các cp üy dãng, chmnh quyn 1.ng nghe,• tang
cu&ng d& thoai vâi nhãn dan, ton tr9ng các kin khác nhau. Dan chü trong Dãng,
trong cac to chuc va xà hOi &rac mci rông Trnh cOng khai, mmh bach va trach rthiêm
giai trinh trong hoat dông cua cac cci quan Dang, Nha ntrac ducic cm trong Mat trân
To quOc Viêt Nam va cac to chuc chrnh tn - xa hOi thuc hiên vai tro giam sat, phan
biên x hOi, tham gia gop y xây clung Dang, xây dung Nha ni.rcic ngay cang Co hiêu
qua hon.
H thng pháp lut duçiC b sung, sira di; dy manh cài each hành chInh; tang
cix?rng Cong tác tip dan; giãi quyt khi&r nai, t cáo cüa cong dan; ban hãnh các quy
dmh ye chê do cOng chuc nha nuac trong hoat dông cOng vu, chu trong cong tac
thanh tra nha nuac va thanh tra nhân dan, ban hanh va thuc hiên Quy chê dan chu ci
cci s& dA gop phn tIch circ vào qua trInh phát huy quyn lam chü cüa nhân dan.
II- KIN}i ii
1. Nên kinh tê thoát khôi tInh tqtng trl tr, khüng hoãng, kern phát trin,
tr& thành nithc dang phát trin có thu nhp trung bInh
Giai do?n 1945 - 1954 là giai doan du tiên xây drng ch d kinh t mâi a Vit
Nam và là giai don khó khàn nht. Cüng v&i nhim vi thc hin cuc kháng chin
cMng thirc dn Pháp, chüng ta dâ thrc hin chuyn nn kinh tá tan tIch thirc dan,
phong kin và thp kern thành nn kinh t dan chü, dc 1p phiic vçi nhu cu kháng
chin và kin quc.
Giai doan 1955 - 1975 dt nlxàc bj chia cat, do vy nn kinh t cüa hai min
cling khác nhau. Kinh t& min Bc giai doan 1955 - 1975 thirc hin nhiu nhim vi:
thi k' 1955-1957 là thai k khôi phçic kinh t& han g&i vt thuang chin tranh, tip
tiic hoàn thành cài cách rung dt, tao cci s& kinh t và chInh trj vling ch&c dua min
Bc tin len chü nghia xâ hi; thOi kr 1958 - 1960 thic hin nhim vi cài tao xà hQi
chü nghia nn kinh th; thai k' 1961 - 1975 th1r.c hin &thng li phát trin kinh t trong
bi cánh min Bc có chin tranh. Con nn kinh th mi&n Nam tr nam 1945 dn nm
1975 ph'çi thuOc hoàn toàn vào vin trçi M nhmig ht strc yu at, trng rng.
Giai doan 1976 - 1985, T quc thng nht, cá nu&c di len chti nghia xã hi,
cong cuQc cãi tao, xây dimg và phat trin kinh t trâ thành nhim vii hang du ciia
toãn Dáng, toàn dan ta. Nhân dan soi ni thrc hin k hoach 5 näm l.n thir hai (1976 1980) và k hoach 5 nArn 1,n th'cr ba (1981 - 1985). Mac dii dat duoc môt so thành tm
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nhuxng nhIn chung nn kinh t nuàc ta thai k' trixâc di mâi có nhiu hn ch, thin
chI có nhüng du hiu khg hoãng.
Ti'i nm 1986, thc hin di.r&ng iM dM mâi dt rnrâc, chCing ta dt ducic nhUng
thành t%ru buâc dAu rt quan trçng. Dn näm 1995, hu h& các chi tiêu chñ yu cüa k
hoch 5 näm (1991 - 1995) hoàn thành vuçit mi'ic, sr nghip d& m9i d &ra d.t nithc
ra khôi khüng hoãng kinh t - xã hi, to duçc nhtthg tin d cn thit d chuyn sang
thà'i k' phát trin med, d.y mnh cong nghip hóa, hin di hóa. Tc d tang trung
GDP bInh quân cüa 10 nä.th 1990 - 2000 dt 7,5%.
Giai don 2006 - 2010, nn kinh t nuâc ta vugt qua nhiu khó khän, thách
thrc. Kinh t vT mô ca bàn n dlnh, duy trI dugc tc d tang tnthng khá, tim 1irc và
quy mO nn kinh t tang nhanh, nuâc ta dà ra khOi tlnh trng kern phát trin. Tc d
tang tnrâng kinh th binh quân 5 näm dt 7%. Quy mô tang san ph.rn trong nrnrc
(GDP) na.m 2010 dt 10 1,6 ti USD (g.p 3,26 1n so vâi n.m 2000).
Giai don 2011 - 2020, kinh t vT mO duy tn n dnh vErng ch&c, im phát dugc
kim soát và duy tii a müc th.p to môi tn ing và dng 1c cho phát trin kinh th hi. Giai don 2011 - 2015, the d tang tru&ng thng san phm trong nuàc (GDP) d.t
bInh quail 5,9%/nãm; giai don 2016 - 2020 uâc dt 6,8%/näm6. D trü ngoi h6i
tang tr 12,4 ti USD näm 2010 len trên 80 ti USD vào näm 20202.
Kinh t 6 tháng dAu näm 2020 din ra trong bi cành dch viêm dtr&ng ho hp
c.p do chiing mâi cüa vi rat Corona (Covid- 19) büng phát mnh trén ph.m vi toàn
cu, ánh hithng nghiêm tr9ng dn mçi m.t cüa các quc gia trên th giâi, trong do Co
nu6c ta. GDP 6 tháng du näm 2020 cüa nuàc ta vn d.t müc tang trtthng ducrng,
tang 1,81%. Trong bM cânh chung cüa th gid và khu c, k& qua dt duçc th hin
sx n lirc iOn cüa toàn Dãng, toàn dan, toàn quán ta.
Si.'rc c?nh tranh cüa nn kinh th ducic nâng len rO ret: Näm 2013 - 2014 nn kinh
th Vit Nam düng thu 70/148 quc gia trong bang xp hng. Nàrn 2019, nthig lirc
cnh tranh toãn cAu (GCI) ci:ta Vit Nam tang 10 be so vOi näm 2018, dirng thir
67/14 1 nn kinh th. Chi s môi tnxmg kinh doanh ci'ia Vit Nam nàm 2019 tang 8 bc
so v&i näm 2015, xêp th(r 70/190 quc gia, vüng länh th.
Näng suAt lao dng dixcic nãng len rô ret. Tc d tang nang sut lao dng bInh
quãn giai don 2011 - 2015 là 4,3%/näm, giai don 2016 - 2020 là 5,8%/nàm7. Xp
hng toàn cu v chi so di mOi sang to cüa Vit Nam nhftng näm gn day tang vuçt
bc, dn du nhOm qu6c gia có thu nhp trung binh th.p.

6. Dãng Cong san Vit Nam: Dr tháo các via kJa trinh B?! h5i XIII côa Déng (TàiJ!u sO' dyng t?i Ba! ho!
Ding b5 cihuyn, ci, t!nh và tuv'ngdu'o'ng), tháng 4/2020, tr.84, 85.
7. Iàng Cong san Vit Nam: D thio cic yin k!n trinh D?ihc5iXlllcOa Ding (Thi/Mu sO' dyng t?i Dy! hi
ding bç ciuhuyn, cip tlnh và tu'o'ngduv'ng), tháng 4/2020, tr.84.
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2. Cong nghip hóa, hin di hóa nn kinh t tfrng bithe thrqc day mnh;
phát huy 19'i th ngành và Iãnh th
Dai hôi dai biêu toan quôc lan thu Ill cua Dang (1960) d xac drnh "Cong
nghip hóa x hOi chü nghia là nhim v trung tam cüa thi kr qua d & nuâc ta"8.
Trong 20 nàm dâu, cong nghiêp hoa din ra trong dieu kiên co chiên tranh Nhüng
nàrn sau, cong nghip boa din ra trong diu kin khüng hoãng kinh t x hi, vera
tim toi dôi mm nén krnh tê Cong nghiêp hoa truac dôi mm din ra theo mô hmh cua
Lien Xô, chi den klu khoi. dâu la dôi mai tu duy kmh tê va nht la tu Dai Vifi (1996),
cong CUoC cOng nghiêp hoa, hiên dai hoa cua nuo'c ta mm duac xac dinh môt each day
du Trong 35 nAm dôi mm, däc biêt sau 10 näm thuc hiên Cuong linh 2011, nhân thuc
cua Dang six nghiêp cOng nghiêp hoa, hjên dai hoa d co nhftng bucic phat triên mm
Ye Ca nôi dung va phuong thixc thirc hiên
Dum six länh dao cua Dang, Nba rnrcc ta d tiCh CUC the chê hoa duong lôi, chu
trirong, quan diem cua Dang ye cOng nghiêp hoa, hiên dai hoa dat nua, buac dâu tao
mOi truong phap ly brnh dàng va minh bach cho cac doanh nghiêp thuôc moi thanh
ph.n kinh t cnh tranh, phát trin, khori thông các ngun lrc trong nuOc và thu hut
dâu tix nucc ngoai Ca câu krnh tê dã bucic dâu chuyên dich theo hucmg hiên dai T'
trong cac nganh cong nghiep va dich vu tang, ty trong nganh nông nghiêp giam Trrnh
do eOng nghê san xuât cOng nghiêp dã co buccc thay dôi theo hucmg h.iên dai Ty trong
cOng nghip chê bin, ch tao trong gia. frj san xuât Cong nghip tang, t)' trçng Cong
nghiêp khai thaC giam dan COng nghiêp hoa, hiên dai hoa nông ngluêp, nOng thôn co
tin b. Ca khi hóa, din khI hóa, thüy igi hóa, sinh hçc hóa duçc chü trçng g.n vâi
phát trin kt CU h tang, xay dirng nOng thôn mth. Ngành cOng nghip và xây drng
duy tn tc d tang tru&ng khá lien tic trong nhiu n.m; thc d trin khai irng dimg
các thành tiru .khoa h9c và cong nghê duçc cãi thin, nhiu day chuyn Cong ngh
hiên dai, thit bi tiên tMn, quy trInh quán 1 cOng nghip hin dai dirge áp ding. Khu
vrc dich vi có the do tang truâng khá cao, thj trtthng dirge m rng. MOt sê, ngành
dich vu mâi, chü 1irc có giá fri gia tang cao nhu khoa h9c cOng ngh, thit k cong
nghip, nghiên u. thj trithng, tài chInh, ngân hang, vin thOng. dä hInh thành va
tüng bithe phát trin. Vice phát trin và irng dimg khoa h9c cOng ngh, dc bit là
cong nghê cao có tin b, tao nhüng tin d d buá'c du chuyn sang xây drng kinh
t fri thrc.
San hxgng luong thc quy thóc nàm 1954 a v1ng giài phóng dat trên 2,9 triu
thn, tAng 13,7% so vói nAm 1946. San krgng luang thc quy thóc tü 3.759 nghin thn
näm 1955 tAng len 4.738 nghin t&n näm 1956 và 4.293 nghin tan 11am 1957; giai don
nay chü yu tp trung phát trin cOng nghip nbc, cüng c phát trin nhi~ng ca sà
-

-

..

-

8 Vàn

kin i hi Dãng toàn qu6c ln thir UI, tp 1, trang 65
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cong nghip nng. Tü näm 1958 dEn 11am 1960 là thxi k' cãi to xã hi chü nghia nn
kinh t & min Bc. Tng san ph.m xã hi bmnh quân mi näm tang 13,6%, thu nhp
qu6c dan tang 7,7%, giá trj tng san luqng cong nghip tang 2 1,5%, tng m'crc ban lé
hang hóa và doathi thu djch vi tiêu dung xà hi tang 9,1%, thng tn giá xut, nhap
khu tang 13,8%. Nam 1975, i min Bc, thng san ph.m
hi g.p 2,3 1.n so vâi
nàm 1960, thu nhp quc dan gp 1,9 1n. Giá trj thng san hxqng cong nghip gp 3,4
1n. Kinh t min Nam thi k' nay phii thuOc hoàn toàn vào vin trçr M5 nhung h&
si1rc yu &t, trng rng; tmnh trng 1m phát, giá hang hóa tang vâi thc d cao.
Giai don 1986 - 2010, T tr9ng cOng nghip và xây dirng trong GDP tang
nhanh và lien tic (näm 1988 chim t) l 21,6%, näm 1995 chim t 1 41%, nam
2010 chim t 1 41,1%...). T tr9ng nông nghip trong GDP näm 1988 là 46,3%,
näm 2003 giãm xu6ng con 21,8%, nàm 2005 là 20,5%. Tr tr9ng ngãnhnông nghip
trong GDP giãm dan, ti'r 38,06% nàm 1986 xuông con 18,9% näm 2010; 18,12% nàm
2014
13,1% nàm 2020. T trçng khu vrc dch vi trong GDP dA tang tir 33,1%
näm 1988 len 38% nàm 2003 và 3 8,5% nm 2010.
Tr näm 2011- 2020, t trçng khu vrc nông,
nghip và thüy san trong GDP
giàm tü 18,9% näm 2010 xung 13,1% nam 2020; các khu vre cong nghip, xây
dung djch vi tang t.r(Yng irng tr 81,1% len 86,9%, virçt mic tiêu d ra. U'ng ding
cong ngh cao, cOng ngh thông tin di.rçxc dy mnh trong nhiu ngành, lTnh virc.
Nông nghip tp tnmg vào san xut hang
theo huâng hin di, giá. trj gia tang cao,
bM v&ng, lien kt san xu.t theo chui giá trj và hinh thãnh nhiu mô hmnh san xut
frng di.ing cOng ngh cao, nOng nghip sach, hiiu Ca. Ca cu các ngành cOng nghip
chuyn djch theo huâng giãm dn t trpng ngành khai khoáng, tang nhanh tr9ng
ngành ch bin, ch to và t'rng ding cong ngh cao. T' trçng giá trj xut khu san
phm cong ngh cao trong tng giá trj san phm cong ngh cao tang tCr 26,9% näm
2010 len 78,3% näm 2020g. Cong nghip h trçi timg bu6c duge hInh thành và phát
trMn. Ngành xây drng tang trL.r&ng khá, nang lirc xây 1p và cht hrçng cOng trInh xây
dmg trng buâc ducic nãng len. Các ngành djch vii phát tnin da dng, chit hrçng
ngày càng cao. Ngành du ljch d có buóc phát tnin no rt và dt duçc nhiing kt qua
quan trçng, ca bàn tth thành ngành kinh t miii nhçn, hxçing khách quc t tang
nhanh, dEn n.m 2020 d.t khoãng 20 triu hxcit.
Ca cu lao dng dâ có sçr chuyn di tIch crc, g.n 1in vâi
trInh chuyn
djch co cu kinh t, phiic vti tt han các mic tiêu cong nghip hOa, hiën dai hOa. T'
trQng lao dng ngành nông nghip dã giãm mnh, tr 73% nam 1990 xung khoãng
47% näm 2014 và 3 3,5% näm 2020. T trçng lao dng ngành cong nghip - xây dirng
và djch v11 tang lien tic, trong do ngành cOng nghip, xây dirng tang tir 11,2% näm
xa
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9. Dàng Cong San Vit Nam: Dy' thâa các van kin ti-/nh D! has; XIII cda Bang (îà! Jiu sth dyng t/ B?! ho!
Dângbç$ cO'phuyn, cip tinh và tu'ongdz.rcrng), tháng 4/2020, tr.90.
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1990 len 18,2% nm 2005 và dn näm 2014 là 20,8%; ngàuh djch v'i tang tr 15,8%
nthn 1990 len 24,7% 11am 2005 va den nm 2014 la 32,2% ly lê lao dông qua dao tao
thng tu duai 10% nàm 1990 len 40% nam 2010 va 65% nàm 2020
3 Chuyn nên krnh tê tir the bi bao vây, cam van, khep kin sang nén kinh
t m&và hi nhp quc t
Giai doan 1945 - 1954, nhân dan Viêt Nam buac vao cuôc khang chiên chông
thuc dan Phap trong the bi bao vây, cô lap, phai dôi pho vcn nhiêu loal ke thu Dang,
Chinh phu Viêt Nam d nêu cao thiên clii. va chirih nghia, tranh thu six dông tmh, ilng
ho cua nhân dan the gio'i, n lire tim hem six dông tinh, ung ho cua cac nixac trong
khu vile, cac lire luong hoa bmh, dan ehu trên the gicn dôi vai each mang Viêt Nam,
tranh thu sir ung ht5, giup do' cua Dang COng san va nhân dan Phap, hinh thanh hen
minh phôi hap cluên dan vo'i Lao va Campuchia cung chông ke thu chung, giup do',
dat nên tang cho six tuang tra grüa each mang Trung Quôc va each mang Viét Nam,
tranh thu six ung ho, giup do' cua Lien XO Tu 11am 1950 den nm 1954, each mang
Viêt Nam buac sang môt giai doan mai vai six hâu thun to lan cua Lien Xô, Trung
Quc, các nirc dan chü nhân dan, nhUng nguo'i anh em lang ging và nhân 1oi tin
bô trên toan the gial
Giai doan 1955 - 1975, quan h thixang mi giQa min Bc nuâc ta vâi cac
nuàc trên th giâi cing ducie m& rng, tr 10 nuOc (trong do cO 7 nixâc xâ hi chü
nghTa) trong nAm 1955, dn näm 1965, d tang len 35 nixâc (trong do có 12 nuO'c xâ
h,i chü nghia). TInh dn tháng 7/2000, Vit Narn k Hip djnh thuong mai vo'i 61
nirâc, trong do có M, dira tng s6 nuâc Co quan h ngoi thirang vói ñurc ta tr 50
nlx&c nàm 1990 len 170 nithe nàrn 2000. Dn du näm 2020, Vit Nam d tham gia
16 hip djnh thiro'ng m.i tr do (FTA), có quan h thucrng mai vó'i 224 di tác, trong
do cO han 70 nithc là thj tnrông xut khu cüa ta; cO quan h vâi han 500 t chüc
quc t; 71 nuó'c Cong nh.n quy ch kinh th thj tnrO'ng cho Vit Nam; các dja phirang
dã k k& 420 thóa thun quéic t vói các dja phuang, di tác, doanh nghip nithc
ngoài, tang 20,3% so vó'i giai doan 2014 - 2016'°.
4. ChInh sách xã hi dirqc quan tam, dôi sng nhân dan dirçc cãi thin,
không ngñ'ng nâng cao

Giai doan 1946 - 1954, các chinh sách v rung dat, giàm tO, giãm tcrc, cãi each
rung dat, thirc hin ngui cay có rung timg bithc duçc cài thin. Lixang thirc bInh
quân du nguo'i nm 1957 däi dat 303 kg. Thu nhp bInh quân d.0 ngiro'i cüa gia dinh
xâ viên hcip tác xâ nông nghip nm 1970 tang 20% so vO'i nàm 1965. T l hQ nghèo
giâm rO rt qua các nàm, k cã khu vrc nông thôn vâ thânh thi, tir 14,2% näm 2010
xung cOn 7% näm 2015 (theo ehun nghèo giai doan 2011 - 2015), tr 9,2% näm 2016
'°. Báo co chuyên d gfri kern CV s6 2205/BNG-CSt' ngày 1/ 7/2 020 cüa B Ngoai giao.
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xung diiri 3% näm 2020 (theo chun nghèo da chiu). GDP bInh quân d.0 ngithi tang
tr 1.332 USD/ngithi nm 2010 len khoàng 3.000 USD/ngu&i n.m 202011. Chuo'ng
trmnh xay dirng nông thôn md dt nhiu kt qua quan tr9ng, din mo nông thôn Co
nhi&u khâi sic. T 1 dan cu thành thj &rçrc si:r diing nuâc sch dir kin dn nàm 2020
dat khoãng 90%, dan s nông thôn dugc si. dçing ntrâc sch và hqp v sinh irâc dt
96%; t 1 khu cong nghip, khu ch xut dang ho.t dng có h thng xü 1 nuâc thai
tp trung d.t tiêu chuk môi tru&ng urc näm 2020 là 90%12 . Ti l do th hóa thng tü
30,5% nàm 2010 len khoãng 40% n.m 2020g.
m- VAN HOA

1. Van hóa phát trin da dng, phong phi, dan tc, khoa h9c, d3i chüng
trong mci linh virc cfla dri sng xä hi, tr& thành nguln 1ç'c phát triên dat nu'&c.
Nhan thüc cüa Dãng và Nba nuc, cüa nhân dan v vai trô cüa van boa trong
xây dirng và bào v T quc ngày càng dy dCi và nâng cao. Nhân th van hóa trong
phát trin kinh th - xä hi da ducic coi tr9ng vâi mt s chInh sách lien quan dn
cong nghip van hóa, gn van hóa vâi phát trin. DA buâc d.0 khai thác van hóa
nhu ngun lirc ni sinh d phát trin kinh t - x hi, phát huy, hInh thành các nhân
to mâi, giá trj mâi c1ia con ngui Vit Nam.
San ph.m van hóa tang dáng k v s h.rçmg, cht lixqng. Van. h9c, ngh thut
äâ to ra nhiu tác phm phãn ánh mçi lTnh vrc dcii sng, n 1irc di mâi tii duy sang
t.o, tim tôi phumg thrc th hin mâi d nâng cao näng 1ixc khám phá cuc sng.
Ngành ngh thut biu din có sr phát trin phong phi't và da dng, mi nàm dã dan
dirng &rçYc hang tram chrnmg trmnh, vâ din, tit miic mài. NhMu loai hInh van hóa,
ngh thut d có buác phát trin näng dng, thIch nghi vOi nn kinh th th trurng và
hOi nhp quc t. Sue sang t.o cüa nhãn dan ducic phát huy trong các hot dng sang
tác, biu din, tmyn bá van hóa, van hçc, ngh thut. Giá trj van hóa phong phü dc
sc cüa các dan tcc &rçic k thüa và phát trin, lam nn van boa dan tc. Nhiu giá tn
van boa Vit Nam, duçic the giâi cOng nhn và tr& thanh mt phn trong kho tang van
hóa nhân l°ai. Dô'i sng van hOa cüa nhân dan ngày càng phong phü.
Hi nhp quc t v vAn hóa hixâc d.0 có nhüng thành tiru. Nhiu giá trj van
hóa, sang to vAn hóa mri cüa nhân loi duçic tip nhan gop ph.n lam phong phü Va
nãng cao däi sang vAn hóa tinh th.n cüa nguii dan. Cüng vâi giao luu vAn hóa quc
th &rçYe m& rng thI di san van hóa duqc coi trçng, truyn thng van hóa t& dçp cüa
11. Dâng Cong san Vit Nam: Dçr thâo các van Jdn trinli Di hç51 XIII cia Ding 'Til /Ju sô ding tl Bl hal
ding bç5 ci'phuyn, ci'p tinh vi tu'o'ngdu-'o'ng), tháng 4/2020, tr.84.
12,2. Dang Cong san Vit Nam: Drthio cic vãnldn Umnh D?l hl XIII cia Ding 1'Tai lleuthdungtai Da/ hOl ding
bOciphuyen, citInh và tu'o'ngduvvg),tháng4/2020,tr.103, 98.
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dan tc duçic d cao,. ban sc dan tQc duac giC gIn và phát huy. Các sr kin van hóá.
duac to chuc nhm ton vrnh va khàng thnh ban sac vn hoa cua dan tôc
2. Nhiêu phong trào, cuc vn dng v van hóa dtit kt qua tIch clyc, gop
phân tao môi trirong van hoa, bão ye Va phát huy nhirng giá tn truyên thong tot
dep cña dan tc
Phong trao "Toan dan doan kêt xây thing dai sang van hoa" dã Co nhüng
chuyên biên tich cue gop phân hoan tharth chung eac muc tiêu phat triên krnh té,
van hoa, xã hôi, bao dam quôc phong, an nrnh, trât tix, an toan xa hôi, xoa doi,
giam ngheo, xây dung nông thôn mm, thue hiên tot Quy chê dan chu a ca sa
Phong trao "Xây dung mOi trucing van hoa lanh manh" dixac triên khai rOng räi va
di vao ehiêu sâu, thu duac kêt qua tich cue, xây dung van hoa lanh manlh trong he
thông chinh tn, trong mi dia phuang, trong tung Cong dông lang, ban, khu phô, Ca
quan, dan vi, doanh nghiêp, khu cOng nghiêp va m& gia dinh, gop phân giao duc,
ren luyên con nguai ye nhân cach, dao due, lôi song Cac phong trao "ên an dap
nghi'a", "Uông flUGC nha nguôn", tu thién, nhân dao rông khap, the hiên dao ly cua
dan tQc và nhttng giá trj nhân van cia con ngui Vit Nam. Van hOa cIA gop phAn
quan trong nâng cao dan tn, dan chu hoa dai sOng xA hôi, nâng cao trnh nàng dông
sang tao, tu chu va trnh tich cue xA hôi cua con nguai Hoat dông the due, the thao
ngay cang duae ma rông, dat nhiêu thanh tich cao cua khu vuc va the giai
3. H thng thông tin dii chñng phát trin nhanh chóng, mnh me, dáp
frng ngày càng tt dri sng tinh thn nhân dan
Giai doan 1945 - 1954, thue hiên clii thi cua Dang, nhiêu tu sach, thu vien trong
các ca quan dan chInh dãng, trong dan v quân di dugc thành lap, ci'ing vó'i viêc
thành 1p Dài Phát thanh Tikg nói Vit Nam, a min Nam cIA xãy drng Dai Phát
thanh Ting nOi Nam B và Dài Tikg nói Sal Gôn - Chg Lom Tr nàm 1954, he
thng truyn thanh du9'c phát trin manh me kh.p Ca nuac, sau ngày min Nam giài
phóng, mng luó'i dài phát thanh và truyn hInh & cáe tinh, huyn dtrçc xây drng, 'ira
thành kênh thông tin quan trçng tuyên truyn ehü tniang, duang l&, chInh sách, pháp
lut c1ia Dáng và Nba nuac
Tir nàm 1986 dn nay, linh v1rc báo ehI lien ti1c phát tnin phong phii và da
dng, tInh chuyên nghip ngày càng nâng cao, thông tin kjp thai cáe hoat dng chInh
tn - xA hi, phãn ánh tInh hInh kinh t - xA hi cüa dt nuO'c, dáp 1mg nhu cu thông
tin cIa dng cüa nhân dan. Nàm 2019 có 850 ca quan báo in, báo din tCr. Hin nay, he
thng báo chI dang duçc dAy manh quy hoch theo D an sp xp elm Chinh phü.
LTnh virc phát thanh - truyn hinh cO bu&c phát trin nhanh v k5 thi4t và cong nghê
thông tin, näm 2019 có 72 dài phát thanh, dài truyn hInh (ca da phuang và 'rung
ucmg). NAm 2019, các nba xut bàn cIA thuc hiên xut bàn va nôp luu chiu 37.100
xut bàn phm vài 441 triu bAn, tng doanh thu toàn ngàrth dat han 2,7 t dng. Chit
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1ircng nQi dung xut bàn phm co nhiu chuyn bin tIch c1rc. Các loai sách v các
lTnh vuc pháp 1ut, van hóa, van hçc, thiu niên, nhi dng, khoa hçc, cong ngh, kinh
t, giáo diic, tOn giáo, môi tru&ng... ngày càng phong phü và có chat luçxng t&. Dn
tháng 01/2020, có khoáng 68,17 triu nguii Vit Nam Sà diing djch vi internet.
4. Cong tác bão tn, phát huy di san van hóa các dan tc dt nhiu kt qua;
di san van hóa dang tr& thành tài nguyen dc dáo cüa du ljch Vit Nam
COng tác su'u tim, bão quail, ton tao, tu b và phát huy giá frj di san van hóa
cüa dan tc d dt nhiu thành tçru, clap (mg nhu cu hu&ng thii và sang to van hóa da
dng cüa nhan dan. Nhi có du&ng l& và chmnh sách di'ing ma hang ngân di tich van
hóa duçic tring tu, ton t.o; hang tram l hi truyn thng duçc phiic hM; nhiu lan
diu dan Ca, cac huyn thoi, truyn thuyt, các b sir thi... di san van hóa vt th, phi
4t th ducic cOng nhn & cp quc gia, qu6c t và thrc t dâ tth thành nMng di san
chung cüa van hóa nhân 1oi. Van hóa truyn thng, van hóa các dan tc thMu s
dugc chü tr9ng, dAu tu phát trin, gop phn xfrng clang vào sir nghip báo t6n, khng
djnh giá trj, ban sc cüa van hóa Vit Nam. Di sng van hóa tinh thin, quyn tir do
ton giáo, tin nguông cüa nhán dan cling duçic khôi phiic, ton trQng. Ho.t dng giao
liru và hçp tác quc t v van hóa vâi khu virc và quc t dugc ma rng, tirng buac
phát trin theo chiu sâu, mang tInh n dnh, bn vüng, gop phn giâi thiu, quang bá,
ton vinh van hóa Vit Nam, tip thu tinh hoa van hóa nhán 1o.i.
Näm 2013, Ca nu&c có trên 40.000 di tIch duqc kim kê, trong do có trén
36.000 di tIch &rçlc xêp hang di tIch cp tinh và trén 3.000 di tIch duçic xp hng di
tIch cp quc gia, có trén 20 di tfch dixçc xp hang là di tIch quc gia d.c bit. Cui
näm 2014, Vit Nam có 8 di san van hóa 4t th& 9 di san van hóa phi 4t th& 4 di san
tu 1iu duçrc vinh danh di san thá giai. Dn näm 2020, Ca nurc có 28 di san van hOa
vt th và phi 4t th dtrcic TJNESCO ghi danh; 301 di san van hóa phi vt th quc
gia; 191 hin vt và nhóm hin 4t duqc cOng nhn là bào 4t quc gia; 3.498 di tIch
qc gia; 122 di tIch qu6c gia d.c bit; 168 báo tang, thuOiig xuyên kru gili và trtrng
bay khoáng 3 triu tài lieu, hin 4t.
5. Cong tác quãn i van hoá cO nhiu di mOi
Cong tác lãnh do và quãn l van hóa dA có nhU'ng di mó'i theo huâng tIch circ.
Dâng và Nhà nuâc cia kjp than ci ra nhltng chü trucmg, giãi pháp dung d.n d giái
phóng src sang t.o cüa nhân dan, to diu kin và co' hQi thuan lçii cho nhân dan tham
gia vào qua trinh xay dirng và phãt trin van hóa dan ttc. Nhüng quan dim mài, nhn
thuc mdi cüa Dáng cia dugc I'Thà rnthc th ch hóa kp thà'i, tr& thânh dng 1c thuic
d.y van hóa phát trin. Phucing th(rc lành do cua Dàng và quãn 1 cüa Nba nuOc v
van hóa cling tlrng buàc di mdi d thfch nghi vâi kinh tá thj truanng cljnh hiràng xã
hi chü nghTa va hi nhp qu& t, thxc hành dan chü rng rãi và bâo dam quyn van
hóa cüa nguani dan. Các hi van h9c ngh thut phát trin cá v s6 1ung và ch.t
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luçing. Cong tao nghiên ciru 1 lun, phê bInh van h9c, ngh thu.t tüng bixOc duçe
cüng c& Di ngü lam cong tác van boa, v.n ngh có bixâc tnthng thành; quyn tr do
sang to cüa van ngh sT duçic ton tr9ng.
IV-XAROI
1. H thông chunh sách xä hi dirçrc xây dijng và ngày càng hoàn thin
Giai doan 1945 - 1954, nhng chrnh sach dâu tiên ye lao dông, viêc lam, ye
khuyn khich tang gia san xut, bào v quyn cüa ngixäi lao dng, v chain sOc
thuo'ng brnh, bênh bmh, gia dinh hêt sT d duac ban hanh va di vao cuOc song Giai
doan 1955 - 1975, a mien Bäc, Dang và Nha nuoc dã ban hanh nhiêu ch.inh sach hen
quan den diêu chinh quan he lao dOng lam cong an hxong trong cac xi nghiêp thai
gian dâu mm tiêp quan, bao dam dai song va diêu kiên lao dOng cho cong nhan vien
chuc nha nuac, huy dông va phân bô, six dung lao ctOng, tiên hanh ba lan cai each tiên
lixang, ap dung chê do tra hxcmg bang tiên thay the chê do tra bang hiên vat Dàc biêt,
näm 1961, Dang dâ chu trixo'ng van dông dông bao mien xuOi di xây dung va phat
trin kinh t, van hóa min ni'ii. Day là mt chü truang r.t iOn, duçc thc hin hiu
qua cho den tan ngay nay Nhng näm 1965 - 1975, cuôc khang chiên chOng M, ciru
nuac buac vao giai doan cam go, ac hêt, nhiêu chmh sach lao dOng dixac hoan thiên
phü hçp vói thi chMn nhâm huy dng thi da src nglxii, sue cüa thc hin th&ig Igi
hai nhiêm vu chiên hxac Cong tao kê hoach hoa lao dOng duac chu y, nhiêu cm tiêu
v phãn b, diu phi lao dng, nang suit lao dng, tin luong d dirçic dixa vao k
hoach hang näm, tr& thành chi tiêu pháp inh. Hang bat chInh sách v thucing binh,
liêt sT dirac süa dãi, b sung.
Tr nàm 1986 dn nay, thrc hin cong cuQc di mâi, 11'nh vrc xâ hôi co
nhthag thành tiiu quan tr9ng. Nhà nu&c d ban hành B 1ut lao dng và hang bat
cáo chInh sách v giãi quy& vic lam, dy ngh, xut khu lao dng, phát trin
ngun nhân lixc, phát huy ni lirc s'ác lao dng, phát trin thj tmng lao dông theo
dnh hu&ng x hi chü nghTa, cài each tin hxang, di mói ch d bâo him xä hôi,
bâo h lao dQng, v.v., gOp phn thüc dAy cong cuc di mói. D.c bit nhüng näm
gAn day (2016 - 2020), vic th ch hóa các quan dim, chii truang c1ia Dãng, h
thng chInh sách x hti dã nhanh chóng ducc b sung, sira di theo hixâng bào
dam các quyn ca bàn cüa con ngi.thi phü hqp vói diu kin cii th cüa dAt nuc va
vci the tiêu chuAn tin b v quyn con ngu6i duçic cong dng quc t thüa nhn;
ban hành và trin khai mt s chfnh sách trong linh vrc lao dng, uu di nguô'i cO
cOng, an sinh xà hi, chfnh sách dc thu cho vung d tQc thiu s; h th6ng van
bàn pháp luat, chInh sách dam bão nguyen tAc bInh ding giói; các chInh sách v
tiên luang,...
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2. Giãi quyt lao dng, vic lam và thu nhp cho ngirM lao dng, xóa dói
giãm nghèo, bão aam an sinh xA hi
Sau ngày dAt nuâc thng nht, cong tác lao dQng, xa hi duqc m rng, trong
• do tp trung giâi quyt các v.n d lao dQng & min Nam, dng viên liic luçnig Ca nuOc
• tham gia han gn v& thuong chin tranh, tthìg buOc cãi thin diii s6ng nguYi lao
dng. O min Nam, h.0 qua chMn tranh d li rt n.ng n&. Bang, Nba nuóc dã ban
hành nhiu chinh sách d giài quyt, s.p xp vic lam cho ngthi lao dng tht nghip;
n djnh dô'i sng cho can bQ tp kt tr min B,c trâ v; sp xp viêc lam cho bô dci,
thanh niên xung phong xut ngü. Thirc hin chü truang phân b li 11rc luçing lao
dng và dan Cu, hang triu dng bào dng bang song Hng dâ h.ng hái di khai hoang,
xay drng các yang kinh t mâi a Tây Nguyen, Bong Nam BQ, dng bang song Ci:ru
Long. Nhng nm 80 th k' XX, chü tnrong dua ngi.rai Vit Nam di lam vic có thai
han cx nLrcxc ngoai ducic triên khai manh me, dà giai quyêt di.rac viêc lam cho môt bô
phn thanh niên khoãng 20 v.n ngirôi), dng thi dào tao mt di ng lao dng cO
tay ngh&, dáp g nhu cau phát trin dAt nuac sau nay. Cong tác xác nhn thuong
binh, lit sT, thng nhat chmnh sách, ch d gitra hai min, cong tác quy t.p, xay dimg
ngha trang lit si ducic day manh.
Tr nm 1986 dn nay, cac chInh sách ngu&i có công, bào dam an sinh x hôi,
bâo him xà hi, báo him thAt nghip, bào dam an toàn v sinh lao dng duçic thiic
hin tk Din bao phü bào him xA hi ngày càng duçxc ma rng. DAy manh h trçl
nhà & cho ngu&i có công, ngtrOi nghèo & nông thôn và các ving thithng xuyên bj thiên
tai, bão lü; phát trin nhà & xã hQi. Bmnh dAng giOi &rcYc thrc hin có hiu qua; cOng
tác bào v tré em dizçic quan tam.
Ci'ing vói tang trLrâng kinh t nhiu giài pháp tao vic lam, nâng cao thu nh.p
cho nguôi lao dng di.rcic thirc hin. Tr l thAt nghip cüa lc hrcxng lao dng trong d
tui a thãnh thj có xu huàng giàm dan tr mirc 4,5% nàm 2010 xung con 3% nàm
202013. Tr 2006 - 2011, dA giãi quyt duçxc vic lam cho trén 8 triêu lao dng, t lê
thAt nghiêp & thành thj giãm cOn duài 4,5%. Lao dng qua dào tao dã có nhmg
chuyn dch tIch circ. Cong tác day nghà cOng dat dixgc nhOng kt qua quan tr9ng, so
ngu&i duac dào tao ngh lien tic tang. Näm 2002, s ng1.ri duc dy ngh là 1 triu
ngtthi, dn näm 2004 là gAn 1,2 triu ngu&i. T5' l lao dng qua dào tao dugc cài thin
dáng k tir 40% 11am 2010 len 65% n.m 2020.
Nàm 1999, so ngizi Vit Nam di lao dng & nuâc ngoài là 19.780 nguäi, dn
2003 là 72.000 ngueii, tang gap 3,6 ian. N.m 2004, thj tnthng lao dng ngoài ni.râc Co
nhiu bin dQng, ta di.ra ducic 67.447 ngu&i di lao dng. Giai doan 2011- 2020, cong
tác lao dQng xuAt khAu cO bi.râc tin dáng k.
13. fàng Cong sn Vit Nam: Drthio các yin kJn trinli DJJiç5iXIIIctJa Bang (Tài1iu thding tiB?ihJ
dingb3ciphuyn. cá'p tiith và tuviigduv'ng), tháng 4/2020, tr.100.

21

Thçrc hin t& các chmnh sách nguäi có công, bão dm an sinh xà hi. Phát huy
truyên thông "Uông nuac nho' nguôn", huy dông toan xã hôi tham gia chm Soc gia
dmh chinh sach, ngucn co cong Den nay, ca nixc d xac nhâri thrac trên 9,2 triêu
nguai co công, trong do, so ngurn dang huong chê dO uu dâi hang thang gãn 1,4 triêu
ngi.ro'i, trên 500 nghm than nhãn ngucn co cong dang hucing trG cap hang thang'4
Thanh ftru xoa doi, giam ngheo duac the giai danh gia cao Ty lê ho doi, ngheo
dâ giam hen thc tix 30% nni 1992 xuOng con 8,3% nàm 2004 Den nàm 2000, cc ban
xoa xong tinh trang doi krnh men Giai doan 2010 - 2020, ti lê ho ngheo giam nhanh,
tu 14,2% näm 2010 xuông con 7% näm 2015 (theo chuân ngheo giai doan 2011 20 15) va giam tu 9,2% nàm 2016 xuông dwii 3% näm 2020 (theo chuân ngheo da
ch1êu2)
3 Chi sO phát trin con nglro'i không ngtrng tang len
Chi so phat tnên con nguoi (BDI) cua Viêt Nam hen Inc dircic cai thiên, thuôc
nhom cac nuac co miic phat triên con ngurn trung bmh cao cua the giol, tix mtrc 0,654
näm 2010 (thu hang 114/1 89 quôc gia va vurig lãnh thô) len muc 0,694 nAm 2017
(thu hang 116/189 qu6c gia và vüng lãnh tM)"3.
v-Y1•

1. Cong tác y t chãm soc sfrc khoé nhãn dan du'qc tang cirô'ng
Trông 9 näm kháng chin cMng thc dâñ Pháp (1945-1954), ngành Y t dã
bao dam phuc vu tOt chäm soc thuang, bênh bmh va phong, chong dich bênh nhi.r
dich ta, thixoiig han, bai hêt, day lui dixac môt sO bênh xä hôi de doa suc khoe nhan
dân•nhu s& ret, m.t hot, lao, bênh dâu mlia. Tr nàm 1954, a min Bc, ngành Y t
d tp trung xây dung và phát trin y t & khu vlrc nông thôn, lam cho b m.t nông
thôn min Bc thay di rö ret: các cOng trInh v sinh duçic xây dxng, src khoê cüa
nhân dan không ngrng duçic nâng len.
Giai doan 1956 - 1975, lTnh vrc chain soc và bâo v sirc khôe cho nhân dan có
sir phát trin nhanh chóng. Các phong trào quri ch(ing rèn 1uyn than th& giti gIn v
sinh, lam sach môi truxng, chain soc bàn than rt sôi M. H tMng y t có nhiu
thành tru trong vic chäm lo, báo v sirc khóe, nâng cao th 1irc cCia nhân dan, chàm
soc ngithi già, phii nt, tré em trong thôi k' chiM tranh gian kM và ác 1it. Sau ngày
d.t nuOc tMng nMt, min Nam nhiu bnh x hi, bnh truyn nhim Co nguy cc
gay thành djch dâ dugc xir 1.
Tr nAm 1986 dn nay, cong tác chäm soc sirc khOe nhân dan dat nhiu thành
tixu quan tr9ng. Cong tác y t cO sir di mó'i theo huo'ng da dng hOa các hIrth thic t
14, 2, 3. Dãng Cong san Vit Nam: Dir thdo cdc van Jdn truth D/ h5i XIII ciia Ding (TiJ JJu szJ ding tJ D/
hpid'a'ngbôciohuyen, cip ruth vi.tu'o'ngthro'zig), tháng 4/2020, tr.100, 100, 102.
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chüc khám, ch1ta bnh cho ngithi dan; trng bu&c thirc hin cong b&ng trong khám,
chuia bnh cho ngiii dan. Các chucmg trmnh dan s, k hoach hóa gia dInh, giáo dye,
bào v và ch.m soc tré em ducyc trin khai tIch ciic. Mrc hu&ng thi djch vçi y t cüa
nhãn dan tang len, dc bit vói tré em, ngui ngheo, dng bào dan tc thiu s& Ch.t
luqng dan s tüng buàc duqc cái thin, tui thç trung bInh tang, dn näm 2020 ixàc
dat 73,7 tui. Cong tác y t, chäm soc sirc khoé nhân dan dugc tang cung, ch,t
hrqng djch vii khám, chUa bnh dugc nâng cao; tirng buâc giãi quyt tInh trng qua.
tâi bnh vin tuyn trên. Cong tác di phông, phát hin sam, quân 1 các bnh không
lay nhim thrcic chi. tr9ng; nàng hrc giám sat, dr báo, phát hin va khng ch dch
bnh thrçxc nâng len. T 1 nguñ dan tham gia bào him y t tang nhanh, tà' 60,9%
dan s näm 2010 len 90,7% vào näm 2020's.
2. Ming hthi y t dirçrc m& rng, nht là y t co s&
Ach do h cüa thirc dan Pháp dà d lai nhung h.0 qua nng n v src khOe cho
ngiiài dan Vit Nam. Ca s& khám chCa bnh cho than dan h.0 nhu không Co. Saukhi
giành ctucic chmnh quyn, Nhà nuàc tadA xây dijng them nhiu Co s y t. Dn nam
1954, tai v1ing giãi phOng cO 135 bnh vin, bnh xa, 790 phông khám bnh, 740 tram
ci'ru thuang và 300 nhà h sinh.
Dn nàm 1975, a min Bc dà có 1.180 ca sâ khám, chüa bnh, vâi 56,6 nghmn
giu?mg bnh. S can b y t là 93 nghin ngixi, trong do có 29.600 y, bác si. Birth
quãn mt van dan có 12,1 bác sT. Sau ngày dAt nuOc thng nht, h thng y t xà,
phuäng hu nhu không cO. Do do, vic xây dirng h thng y t tü tinh dn ca s& dü
si'rc chäm soc sirc khOe ban dAu cho nhãn dn dt ra rt cp thi&. NAm 1985, cà nuOc
có 11.059 co sâ khám chüa bnh vói 202,2 nghIn gitthng bnh. S can b y t là
187,4 nghin ngiiôri, trong do có 62,3 nghin y, bác sT. BInh quân 1 van dn có 13,6 y,
bác sT.
Thrc hin phucmg châm "Nhà nuâc và nhân dan cüng lam", cong tác y t có sir
&i mói theo hi.rO'ng da dng hóa các hInh thirc t chüc khám, chUa bnh cho ngui
dan. Các djch vi khám, chta bnh ngoài gR tai nhà, tai các co sa chia bnh ducic ma
rng. Mng luâi khám, chta bnh trên toàn quc duçic sp xp Iai, h thng t chi'rc y
t co sci (xà, phuemg, thj tr.n) duqc cüng c& dü src thrc hiên chm soc sue khôe ban
dAu cho nhân dan ngày mt t& hon. Näm 2003, cà nuac có 13.162 co s& khám vai
192,9 nghin giu?xng bnh. So can bO y t là 184,6 nghIn nguai. Näm 2005, g.n 100%
các tram y th xâ, phixrng có y, bác si.
Dn nay, mng luâi y co sâ duc phát trin rng khp toàn quc. Vit Nam
duc quc t dánh giá là mt trong s It quc gia có mng luo'i y t hoàn chinh, t
chuc rng khp tâi tn thôn, ban và dang là mô hInh ma nhiu nLrOc trên th giâi quan
15. 15. Dãng Cong san Vit Nam: Drtho các vJnkin trIith Dih5JXIIIcda Dâng(TãiIJusô'dJngtiDihç5i
dingb câchuyn. câ'p tiith và tuviigduzrng), tháng 4/2020, tr.102.
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tam, hçc hói kinh nghim. Ca nuc có 1.400 bnh vin vó'i 180.000 giuàng buh, 700
trung tâmy t huyên, quân, thi xã, han 11100 tram ytê x, phuang, thi trân, trong do
Co hon 60% so tram y tê dà dat tiêu chi quôc gia ye y tê xà giai doan 2010- 2020,
100% so xà co tram y tê hoäc CO phong kham da khoa khu vuc hen xà, 87,5% so tram
y tê x co bac sT lam viêc (bao gôm ca bac si lam viêc lãu dai va bac si' tuyên trên luân
phiên ye lam viêc hai, ba ngay trong tuân), 96% so tram y tê x co n ho srnhly sT san
nhi va han 95% so thôn ban CO nhân viên y tê thôn, ban hoäc co dc thôn, ban
3 Nhfrng thanh tiru y hoc nôi bat
Chu dóng san xuát du'ctc nhzéu väcxin phong bênh Thanh tim y tê quan
trong thai ky sau näm 1945 la san xuât duoc cac loai ycXifl phong bênh ta, bênh
dâu mua, thixong han dê tiêm ching cho nhan dan, bao chê va san xuât duac cac
thuôc thông thuang bang nguyen lieu tai chô Näm 1950, lan dâu tiên Viêt Nam
san xuât ducic khang sinh peniCiline Nãm 1961, lan dâu tiên Viêt Nam san xuât
diroC vAcxin sabrn phong bênh bai liêt va vàcxin BCG phong bênh dâu mua Hiên
nay, Viêt Nam duac cong nhân la môt trong so it quôC gia lam Chu duac cong nghê
san xuât VàcXifl, tu nghiên CUU san xuât vacxrn, nhu vàcxin cum mua 3 type &roc
san xuât va du diêu kiên thuong mat hoa, ung dung Cong nghê smh hoc vao sang
bc va chân doan phat hiên nhanh, chinh xac cac tac nhân gay dich, nhu soi, sot
xuât huyêt, tay chn miêng, la CO so dê không xay ra dich trên quy mô ion ithu cac
nàm tru&c day.
£)im sang trong thrc hin Myc tiêu Thiên niên 1g": Den nay, Vit. Nam dà
thanh toan duac bênh bai hét, không chê duoc bênh uOn van so smh, ho ga, bach
hâu Ty lê suy dmh duông the nhe can dãi giam tu 30,1% nm 2000 xuông con
14,1% nm 2015 và näm 2016, t 1 suy dinh duông nbc can & tré du&i 5 tui là
13,8%. Tr su.t chit mc giãm xung con 58,3 trên 100.000 tré dé sng nm 2015; t
suit cht tré em du&i mt tui giãm khá nhanh, xung cOn 14,73 phn nghln; t suit
cht tré em dithi nm tui giàm xung 22,12 phn nghmn, dua Vit Nam thành mt
trong näm nuó'c dang phát trin có mic tir vong bà mc, tré em giám nhanh nhât trên
th giâi. Tui thç thing bInh thng tr 72,9 tui nàm 2010 len 73,7 tui vào näm 2020,
trong do nam giOi 71,2 tui, n giâi 76,5 tui16.
Kiê'm soát và ngàn ngita nhiê'u dfch bçnh nguy hiê'm: Vit Nam hin âã xây
dirng ducc náng 1c giám sat, phát hin, chn doán xác djnh dch bnh và irng phó
giãi quyk djch bnh mt each nhanh chOng, hiu qua. Näng 1rc phOng, cMng dlch
bnh nguy him và mâi ni duge nâng cao. Cong tác chun bj, sn sang rng phó v&i
các djch bnh nguy him cüng duçic tich circ chü dng. Kt qua là nliiu dch bênh
nguy him dà duçic khong ch, dy ]ñi và thanh toán, cii th nhu thanh toán bênh dâu
16. Dng Cong sari Vt Nam: Dr thâo các van kJ&i trInh Dal h5J XIII cia £'âng'TàJJJu st'rdingtJi9Jhf dâng
câ'phuyn.
câv thth và tiro'ngdiroiig), tháng 4/2020, tr.102.
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müa vào näm 1978, thanh toán bnh bi 1it vào nam 2000, 1oi trr un van sci sinh
vào näm 2005, tr nàm 2002 không có bnh djch hach; mt s bnh djch dã giüp giãm
s nguxi nhim hang tram dn hang nghin 1n so v&i nh'thig nàm truàc khi có Chucmg
trinh tiêm chüng m& rng nhu bch h.u, ho gà, sii... Nhiu bnh djch kru hânh khác
có nguy ca biing phát thânh djch ion, nhu: s& xu.t huyt, viêm nâo virus, lao, thucmg
bàn, tà dã dugc khng ch; không gay thành các djch lan, hn ch tSr 1 mc và tir
vong. Vit Nam là mt trong nhüng quc gia du tiên lthéng ch thành cong djch
SARS, c'im A1H5N1, cüm AtHiNi; ngàn ch.n thành cong không d mt s djch
bnh nguy him mài ned xâm nhp nhu cüm A/H7N9, Ebola, ERS-CoV..Vit Nam
c11ng trin khai ducxc nng 1rc giám sat xét nghim rt t6t. Tt câ bnh truyn nhim
mói ned dn nay, Vit Nam du có khã nng xét nghim và phát hin bnh nhu
MERS-CoV, Ebola, cim AJH7N9 hay COVID-19, v.v.. H thng giám sat bnh
truyn nhim hoat dng hiu qua tr giám sat cong dng, giám sat tai cüa kh.u, tai
phOng xét nghim; giám sat tai vi1ng bt thu?ng lien quan dn yu t dch t du duçic
báo cáo, sang 19c.
Lam chz nhiu cong ngh cao: Vit Nam cüng tip tiic lam chii, hoàn thin dua
nhiu k5 thu.t y hçc dt t.m th giâi, thirc hin chuyn giao n1iiu k5 thu.t tiên tin
trong ch.n doán và diu tn nhu ph.0 thut ni soi, can thip tim mach, chedi doán
hInh ành, h trg sinh san, diu trig wig thu máu, nhed máu ca tim, bnh 1 xucng khàp, bong, phu thu.t tao hInh; 1rng diing t bào gc trong diu tn bnh v máu. Cho
dn nay, h thng y t nuâc ta dã có 15 ccx s& ghép dugc tim, then, gan, ghép giác
mac, ghép t bào gc tao máu. Thang 10/2019, hai ca ghép phed thành cong dã dánh
du k5' tIch mai trong ngành ghép tng Vit Nam. Vit Nam cüng tip tiic kh&ng djnh
lam chii cong ngh ghép da tng - mt k5 thut khó cüa y hpc th giôi. Trong linh virc
san khoa, nàm 2019, Bnh vin Phii san Ha Ni là bnh vin cong l.p du tiên d
trin khai thành cOng k5 thut can thip bào thai - là kSr thi4t cao nMt, hin dai nht
trong y h9c bào thai hin nay.
VI- GIAO DVC VA DAO T4O
1. Quy mô giáo diic phát trin nhanh, thirc hin nn giáo diic toàn dan, dáp
frng nhu cu hyc tp ngày càng tang cüa nhân dan
Ngay sau Cách mng Théng Tam 1945 thành công, Dàng và Nhà nuác ta dà d
ra nhiu chü trucxng, chinh sách ion ye phát trin giáo diic. Ca nuâc sôi ned thirc hin
phong trào binh dan hyc vi, tr näm 1945 den näm 1964, s thoat
m'i chU len dn
10,5 triu ngithi. Sau thäng lçxi ci'ia cuc kháng chin chéng thixc dan Pháp, viêc xóa
nn mfi chü dã can bàn hoàn thành & min xuôi, phong trào b tic van hOa phát trin
manh m. So vol nm hyc 1955 -1956, näm hyc 1975 - 1976 so trung phô thông
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tang 2,6 1n, s h9c sinh tang 7,4 1.n, s trung trung cp chuyên nghip tang 29,1
lan, so trLrong dai hoc tang 19,5 lan, so smh viên thng 50,9 lan (3 mien Nam, sau giái
phong, chung ta di to chuc cho hang chuc van ngucn theo hoc cac lop bô tue van hoa
Nha tre va cac lop miu giao phat trin kha nhanh Cac truong phô thông phat triên
rông khàp He thông cac tnrclng six pham nhanh chong duoc hrnh thanh o khap cac
tinh, thành, dab tao them hang van giáo viên mâi.
Tu nàm 1986, thixc hiên duong lôi dôi mm toan diên dat nuoc, linh vuc giao
due va dao tao c.ng co nhiêu d& mm, the hiên o six phat triên rông khäp mang lum
cac truong hoc, six tang nhanh quy mô giao due, nhüng chuyên biên brnc dâu ye chat
luong glao due Näm 2000, ca nuo'c d. dat chuân quôc gia ye xoa mu ch va phô cap
giao due tiêu hoc, den näm 2004, 20 tmh, thanh phô d dat chuãn ph cap trung hoc
co so, den näm 2010, tt ca cac trnh, tharth phô dà dat chuân phô cap giao due trung
hoc co so
Den nay, mang luai co so giao due mâm non tang nhanh, tu 13 172 trwmg len
15 384 truong mm non va 6 518 nhom tre doe lap, truong phô thông sap xêp lai tir
28 803 truong den nay la 27 086 trixong Mang him eac ccx so giao due dai hoc duoc
cüng c& và phát trin 6 kh.p eáe khu dan cix 16n, cácvüng,. mt so tinhlthàth ph&
Tmh den näm hoc 2019 - 2020, ca mroc Co 237 truong dai hoe, hoc viên (bao gOm
172 trixcxng Cong lap, 60 tnrang tu thue va dan lap, 5 truclng Co 100% von rn.roc
ngoai), 37 viên nghiên eu'u khoa hoc duoc giao rthiêm vu dao tao trinh do tiên si', 33
trueing cao dng six pham và 2 trirng trung cp six phm. Quy mô sinhviên dai h9c,
cab ding trong giai doiri 2011 -2020 tang khoàng 2,4%.
Di ngü nhà giáo và can b quàn 1 giáo dic d tang manh v s luqng, chit
hrcing va duçic chun hóa, ngày càng dng b v ccx c.0 trong 10 nàm qua. T 1 giáo
viên dat chuân va trên chuan trrnh do diro'c dao tao theo quy dinh cua Luât giao due
dôi vcxi mâm non dat 96,6%, tiêu hoc dat 99,7%, trung hoc ccx so 99,0%, trung hoc
ph thông 99,6%, dai h9c 82,7%; 100% can b quàn l ccx 56 giáo dyc dat chun trinh
d duqe dào tao theo c.p h9c tuo'ng ing.
Cáe diu kiên ccx s& 4t ch,t, trang thiêt bi. giáo diic dào tao dugc quan tam san.
tu và trng bu6c hin dai hóa. S tru&ng ló'p duqc xây dtrng mâi theo chun quc gia
ngày càng tang. Näm hçc 2019 - 2020, t 1 tnxô'ng dat chuâri quôe gia 6 e.p tiu hçc
là 59,7%; cp trung hçc ccx s6 là 56,7%; c,p trung h9c ph thông là 37,04%. Trin
khai Co hiu qua các chuang truth, d an h trç' ccx s& 4t chat; dông th6i tao ccx sâ
pháp l và trách nhim de các dja phuong buy dng nguôn 1irc bào dam ccx sâ 4t ch.t
tru6ng, l6p h9c tap.
T l chi ngân sách cho giáo dyc hang näm cüa Vit Nam 6 müc xâp xi 20%,
tucxng duong 5% GDP. So vói cãc nuác, trong khu virc, tr l chi tieu cOng cho giáo
duc trên GDP cüa Viêt Nam cao han h,n nhiu nu6c, thm chI so vâi các nu6c Co
trinh d phát trin kinh t cao han.

26
2. Cong bang xä hi trong tip cn giáo diic có nhiu tién b
Vic thc hin cong bang trong giáo diic dt duçic nhitng k& qua tIch circ.
thng tnr&ng pM thông dan tc ni trü, ban tr(i duçvc ma rng han d phc vii con em
dng bào dk tc thiu s& tr 299 trix&ng thng len 316 truäng & 49 tinhlthành pM trtic
thuc Trung uang, dáp rng nhu cau hçc tp cüa 109.445 h9c sinh ni trü; 28 tinh có
tnxang pM thông dan tc bàn trü vâi quy mô 1.097 trithng và 185.671 hpc sinh bàn
tril Ting nói, chU vit cüa 8 dan tc thiu s dã duçc d'txa vào giâng d.y a trix&ng
tiu h9c; trong do tiêng Hoa và ting Khmer duçic dy cà & trtxàng trung hpc ca s&
M.ng luai trung tam giáo diic ngh nghip - giáo dtic thuäng xuyen và trung
tam hçc t.p cong dtng ducrc duy trI, M djnh. 100% các tinh, thành pM có trung tam
giáo dic thithng xuyên cp tinh, 84,7% huyn Co trung thin giáo diic thuang xuyen
cap huyên va 97,83% xà phuang, thi trãn co trung tam hoc tap cong dông Mo hmh
hoat dông cua cac trung tam hoc tap cong dông duoc duy tn, cung cô, môt so dia
phuang dã lông ghep cac chuang trinh du an vai hoat dông cua trung tam hoc tap
cong dng, gop phn thi& thc nâng cao chit hicing cuc sng và dóng vai trô quan
trçng trong vic dAy nhanh tin dO xây ding nông thôn m6i.
He thông Hôi khuyên hoc dä phu kin tu cap trnh den cap xà vai trên 17 triêu
hOi viên là các ciru giáo viên, các nhà hot dng chInh trj, xã hOi quan tam thi'ic dAy
su nghiêp hoc tap cho moi hia tuôi Ca nucic co han 8 triêu gia dinh dat danh hiêu
"Gia dinh hoc tap", gân 40 nghin dong ho dat danh hiêu "Dong ho hoc tap", han 62
nghmn "Cong dng hçc tap" cAp thôn bàn, th dan s và 27,5 nghIn các t, chi.'rc nam
trên dja bàn hành chmnh cAp xà, do cAp xã quãn 1 dt danh hiu "Dan vj hçc tap".
Ngoài uu tiên ngân sách cho giáo dic, Chmnh phü con có nhiu chInh sách M
trçl khác, nhu: thrc hin chinh sách min, giãm hçc phi và h trçl chi phI cho h9c sinh,
sinh viên nghèo; h trçl phát trin giáo dic m.m non; M trçr phát trin giáo dic d&
vâi con em ding bào dan tOe thiu s& viing sâu, vling xa; h trç h9c Mng và phucrng
tin, d dung hpc tp thtrc hin chInh sách giáo dçic di vâi nguai khuy& tat... Các
chuang trinh tin diing i.ru dâi dành cho sinh vien thông qua Ngãn hang ChInh sách xä
hOi dA to diu kin cho hang triu h9c sinh, sinh viên thuOc hO nghèo, hO cn nghèo
và hO có hoàn cãnh khó khãn duçc vay vn hçc tp và 1p nghip.
3. ChAt liryng giáo dic và dào tio du'9'c nâng len
Cha't hrçrng chain soc5 giáo dyc Ire mdm non: Nãm hçc 2013 - 2014, cã nuâc
mOi có 18 tinh dugc cong nhn dt chuAn pM cp giáo dic mAm non cho tré em 5
tui thI dn näm 2017, tAt Ca 63 tinh, thành pM dä hoàn thành pM c.p giáo diic m.m
non cho tré em 5 tu&. NQi dung chuang truth giáo dic mAm non duçic di m&i dà
giiip tré tçr tin, chü dng trong giao tip và tham gia tich circ vào các hot dng giáo
diic; tré CO nhiu tin bO và phát trin t& cà 5 linh we: tM chAt, nh.n thc, ngôn ng&,
tInh cam và k5 näng xã hOi, thAm m5. T l suy dinh duang cüa tré du&i 5 tui giàm
xung du dn hang näm.
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CMt lwcing
dyc phd thông:.Nh&ngnAing.n day, chit hrqng giáo diic ph
thông nucic ta tr& thãnh tarn dim nghien cru cua the gith Giao due huong nghiêp dà
dixo'c quan tam dôi mcii ye
dung, da dang hoa các hinh thi.rc giao due hucing
nghiêp theo hixong thiêt thuc, tang tinh thuc hanh, gn you thuc tin (3iao due mtii
niion dà duore chii trong vâ tiêp tue dat kêt qua tot Hoc sinh Viêt Narn kin tham dtr
cac kS' thu Olympic quc tê va khu viic, sang tao khoa hoc k5 thuât quc t luôn dIrng
a vi trI top dâu Tng Huy chuong Vang dat dircic trong 5 nni qua tang g.n g&p
dôi so you 5 nAm triroc do Tir nam 2016 - 2019 Viêt Narn có 187 hrcyt tin smh tham
du thu Olympic khu vuc và quôc th, dat 146 giai (45 Huy chixcing Vãng, 60 Huy
churong Bac, 35 Huy chucing Dng và 6 Bang khen)
cMt luvng dao tao daz hQc và dao tao ngun nhân lwc chat lwcng cao So
cong tdnh khoa hoc ducic cong b trong ntthc va qu6c t tang manh, vi the các truorng
dai hoc cua Viêt Nam d duac nãng len trong bang xp hang châu A và th glai Nam
2019, he thng gláo due dai hoc Viêt Narn xêp thu 68/196 qu6c gia tren tii im, tang
12 bâc so you nam 2018 Lan dâu tiên, Viêt Nani co 3 cci so giao due dat hoc duac vao
top 1 000 tri.rang dai hoc tot nh&t the gith, có 8 ccx so giáo due dat hoc Viêt Nam nm
trong danh sách 500 tru&ng dai hoc hang
Châu A Chat lucing ngun nhãn lire dà
Co chuyên biên tich cure, trong xththig thanh turu ye tang tru&ng va phát frin kmh tê
cua dat nuoc 10 nam qua có phãn dong gop quan trong eua dôi ngü lao dông trinh do
cao, ma da s durcie dao tao trong nu&
4
tác
I giáo duc có biró'c chuyn bin tIch circ
Tu gitta the ky XX den nay, Viêt Narn dâ tin hãnh nhiêu cuôc cai each giáo
due Nam 1950, trong hoan cãnh nurore nhà con muon van kho khàn, nhung cuôc cai
each giáo due lan dâu tiên nhm muc tiêu xây dung môt nn giáo due ca dan, do
dan
vI dan. Dn nani. 1956, cãi each giáo dic 1.n thCr hai huàng tói dào.tao, bi
du&ng th h tré thành nhng cong dan. tht, óó dirc, có tài. Nàm 1981, cuc eãi each
giáo d'çic 1n thir ba toàn din horn, dng b horn nhin tao buâc chuyn bMn marl v
h thng giáo diic, ni dung yà phurong pháp dy h9c. Hin nay, chuing ta dang tIch
crc tin hành mt "cuc each mng" v giáo diic vâi vic di mâi can bàn, tóàn din
nn giáo dçtc theo tinh th.n Ngh quy.t s 29-NQfr'W ngày 04/11/2013 cüa Ban
CMp hành Trung urong Dãng (khóa XI)'7, bà.o dam cho giáo diic Vit Nam phát trin
theo dnh huong xâ hQi chi'i nghia, hi nh.p quc M, thIch rng vâi cuQc Cách mng
cong nghip 4.0.
giao

noi

so

dau

Cong

quail

va

17. Ngh quyt s 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 cüa Ban Chap hành Trung uo'ng Bang v d6i mói can ban,
toan dien giáo duc va dào tao, dap u'ng yêu cu cong nghiêp hoa hiên daz hoa trong diu kiên krnh t dii tru&ng
dlnh hithng xà hi chü nghTa và hi nhp qu6c te
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5. Hqp tác quôc tê duçic day minh
Ti'r näm 2004 dn nãm 2016, Vit Nam dàng cai và th chirc thành cong nhiu
k' thi quc t& Olympic Vt 1 châu A (nàm 2004), Olympic Toán h9c quc th (näm
2007), Olympic V.t l quc th (nàm 2008), Olympic Hóa hçc quc t (näm 2014).
Näm 2016, Vit Nam là nuâc chü nba cüa Cuc thi Olympic Sinh h9c quc t 1.n thi'r
27 - 1130 2016. TInh dn nàm 2019, cà rnrâc có tng s 455 d an FDI thuc lTnh vrc
giáo d'çic dào tao; các nuc dà cp khoàng 1.400 sutInàm cho hru h9c sinh Vit Nam
di h9c tp 0 các trInh d ttr di h9c dn tin sT và thrc tip, nghiên ciru 0 nuâc ngoài.
VII- QUOC PHONG - AN NTNH
1. Bão v vu'ng chc dc lip, chü quyn, thng nht, toàn vçn lãnh th cüa
T quc, 1çi Ich quôc gia, dan tc, bão v Bang, Nhà nir&c, Nhân dan và ch d xã
hi chü nghia; giü' vfrng an ninh quc gia, n djnh chInh trl - xã hi, trot ti an
toàn xA hi và môi tru'ô'ng hôa bInh dé tp trung xây dirng và phát triên dat nir&c
Day là thãnh tiru 1thi.nh.t trên linh vixc quc phàng - an ninh. 75 nm qua, duth
sr lãnh d.o cüa Dàng, chüng ta dã git vfrng dc l.p, chü quyn, thng nh.t, toàn vçn
lAth th va djnh hithng xA hi chü nghia, bAo dam môi trung hôa binh, n djnh và an
ninh cho sir phát trin d.t nuâc; lam th.t bai am mini, thu don chng phá cüa các th
1rc th'ii djch, gop phàn quan trçng vào qua trInh di mth d.t nuâc, nâng cao vi th& uy
tIn Vit Nam trên trtthng quc t&
2. Xây dirng toàn din nn quôc phông toàn dan và an ninh nhân dan
Trong nhtng näm qua, toân Dãng, toàn dan và toàn quãn ta dA tIch c1Ic trin
khai thirc hin xây drng th trn quc phông toàn dan g.n vâi th trn an ninh nhãn
dan i t1rng khu vxc và trên dja bàn câ nuâc; thrc hin t& chü trucmg kt hçp cht ch
kinh t, vAn hóa, xA hi vói quc phOng, an ninh trong trng chin lucic, quy hoch, k
ho.ch phát trin kinh t - xA hi. Dàng, Nhà nuc, Quãn di tIch cçrc du tu xây dirng
h thng hi. tng cci s& mang tInh luôig dçing dáp i.ing kjp thai cho thçrc hin nhim
vi qu& phàng - an ninh, dáp ing yêu c.0 nhim v11 tác chik trong tInh hinh mcii.
COng tác phi hçip gifta Quân di nhân dan vâi Cong an nhân dan duge tin
hành nghiêm tüc, chat ch, thng nht ti'r Trung iwng dn don vj co sci. Các don vt
quân dôi, cong an dA chü dng phi hqp d tham mini vó'i Dang, Nlhà nrncc giãi quy&
nhiu vii vic phirc tp v an ninh, trat tsr, gop phn bAo v vCtng chic dQc lap, chü
quyn, thng nht, toàn vçn lAnh th& an ninh qu6c gia và trat tix, an toàn xA hi.
Cüng vri vic xây dixng th tran quôc phông toãn dan và th trn an ninE nhân
dAn, chüng ta dA ra strc xây dirng vA cüng c "th trn lông dan" thông qua vic cüng
c vttng chic h thng chinh trj d lam ht nhân lAnh dto, quãn 1, tp hçip va huy
dng sirc mnh tng hçTp cho sr nghip quéc phông; xay drng, cüng c va nang cao
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hiu qua hot dng c1ia các t chIrc qun chüng gop phn xay dçrng ca s chInh trj dja
phuang vitng manh, cung cô quôc phong, giU vü'ng on dinh chinh tn, trât tir, an toan
xhôi.
3 He thông phap luât ye bäo ye T quôc, bäo ye an ninh quôc gia, gz& gin
trât tir an toan xã hOi ngay cang thro'c hoan thiên
Nhan thixc sâu sac tm quan trong cua nhiêm vu cung cô quôc phong, bao ye To
quôc, nhffiig nm qua, Dang dã ban hanh nhiêu van ban lânh dao, clii dao xây dung,
hoan thiên he thông phap luât, Ca chê, chinh sach ye quôc phong, nharn kip thai the
chê hoa quan diem, duong lôi quOc phong, bao ye To quôc trong tinh hmhmcn, nhu
"Chiên luac Bào ye To quôc trong tmh hmh mm", "Chiên lirac Quôc phong Viêt
Nam", "Chiên krcc Quân sir Viêt Nam", "Chiên luac Bao ye To quôc trên không gian
mang", "Chiên krac Bao ye an nmh quôc gia", "Chiên lirac Bao ye biên gim quôc
gia" Nba nuac dã xây dung, ban hanh mm va bô sung, hoan thiên he thông vn ban
phap luât vô quôc phong, an ninli Luât An mith quOe gia, Luât ST quan Quán dOi nhãn
dan Viêt Nam, Luât NghTa vu quan sir, Luât Dan quãn tLI ye, Luât Giao due quôc
phong va an mnh, Luât Phong, chông khung bô, Luât Quan nhân chuyên nghiêp, cong
nhãn va viên chuc quôc phong, Luàt Canh sat biên Viêt Nam, Luât Nhâp canh, xuât
canh va cu tru cua ngrnn nirac ngoai tai Viêt Nam, Luât To chuc Ca quan diêu tra
hInh s1r. Lust Quc phàng, Lust Cong an nhan dan...
Day là nhOng buc tin quan tr9ng, nh&m th ch hóa dng b các quan dim
cüa Dàng, nht là nhüng tu duy, quan dim md v quc phàng, an ninh, bão v T
quc bang các van bàn quy phm pháp luat - ca s pháp l quan trçng dê thng Cu&ng
sCrc mnh quc phông, bão v T quc trong tInh hhih mo'i, gop phn nâng cao hiu
1irc, hiu qua quãn l nha nuó'c trong lTnh vrc quc phông.
4. Tim 1irc quc phông và an ninh dirçrc tang cirô'ng; xây dijng Quân di
nhân dan, Cong an nhân dan cách mng, chInh quy, tinh nhu, ffrng bir&c hin di
Tin than tir các dQi vu trang cüa quãn khi nghia Nam Ks', các di Ci'ru quc
quân a Vit Bc ... xut hin trong thai k' du tranh giành chmnh quyn, 1irc luçing
Quân dôi và Cong an dà ra dai. Duói s1r lành do cüa Dãng, lrc hrgng vu trang nhân
dan dã lan mnh, tnrang thành yà 1p nên nhiu tIch tnong Tang khai nghTa giành
chinh quyn Thàng Tam nàm 1945, trong các cuc khãng chin eh6ng thrc dan, d
quc xâm huge (1945 - 1975) cQng nhu trong thrc hin nhim vçi xây dirng và báo v
T quc hin nay.
Quân di nhân dan và Cong an nhân dan dirge xây drng theo huàng each
mng, chInE quy, tinh nhu, tüng buó'c hin di; có bàn linh chfnh trj vttng yang, dâu
trãnh chng các quan dim sai trái, thu djch, kien quy& bão v nn tang tir tirang
c1ia Dãng là chü nghia Mac - Lenin, tu tuang H ChI Minh, là 1irc hrcrng trung kiên
bào y Dàng, Nhà nuó'c, báo v nhân dan và ch d xà hQi chii nghia, giü vung môi
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truô'ng hôa bInh, n dnh dé phát trin d.t ni.râc. Quân di nhân dan và Cong an nhàn
dan ci1ng là lirc lucing tham gia tuyên truyn, 4n dng nhãn dan thirc hin dung
li, chü truang cüa Dãng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuóc, gop sirc xây dirng ca
s& chmnh trj, thng cithng "trn dja lông dan", chii dng giüp nhân dan phát trin kinh
t - xã hi, gift g'm bàn sc van boa - dan tc, cüng c khi di doàn kt toàn dan;
tIch crc thain gia các phong trào "Dn an dáp nghTa", xóa dói giám nghèo, xóa mu
chft, g.n bó vói dng bào dan tc thiu s ving biên giii, vüng sâu, vüng xa, vüng
can cü each mng, lam tat vai trô tham muu, gop phn chü dng phông ngra, thn
cong lam tht bai am mm "din binhôa bmnh", hoat dng gay rai, bo lo.n lt da
cüa cac th 1irc th djch; du tranh, ngàn ch.n và xir l có hiu qua các hot dng ca
hi chInh trj, các loi ti phm hInh si,r; tham gia tIch circ, có hiu qua vào các
chuang trInh phát trin kinh t - xä hi, hoat dng clru h, ciru nn, phông, chang va
khc phi,ic thiên tai.
Cüng vâi xây dimg b di chü lic vüng manh, Dàng, Nhà niiâc quan tam dli
tir xay dirng lrc lucing dr bj dng viên, dan quân tr v hung hu, rng kh.p. Toàn
quac d dào tao thrçic gn 24.400 can b quân sr c.p xA chuyên ngành quân sr ca
s6, qua do dã nàng cao trinh d, nAng 1rc tham mini cho c.p üy, chInh quy&n cp x
trong thc hin nhim v11 quàn sir, quac phông dja phuang. IDa t.p trung xây dmg
dan quân tr v bin thc sr tth thành lrc hrqng quan trçng phai hcrp cung the liic
lugng du tranh bào v chi:i quyn bin, dào, bào v ngu dan, san sang chin du,
phiic vii chin du. Dan quân tir v, cong an viên thiic sir là 1irc lucing ch.Inh trj tin
cy cüa cp üy, chInh quyn và nhân dan a ca s&.
5. Hçrp tác quac t v quôc phông, an ninh dt nhiu kt qua
Dai ngoi quac phông, an ninh tip tçic khng djnh là kênh quan trçng, cUng v&i
dai ngoi Dãng, ngoi giao nhà nucc, dai ngoi nhthi dan, d.0 tranh báo v chü quyn
lânh tha b.ng các bin pháp hOa binh, trên co s& lut pháp quac t, gó ph.n triic tip
xây drng lông tin chiên lucic, náng cao vj th cua Vit Nam tren truang quac t. Vit
Nam dà có quan h, hqp tác v quac phông, an ninh v&i the dai tác chU chat, phu hqp
vói các quan h song phuong theo các khuôn kha cüa dai tác chin luqc toàn din, d&
tác chin lucic và dai tác hcip tác toàn din tp trung vào nhüng lTnh vrc phü hqp, có
trçng tam, tr9ng dim. Hoat dng d6i ngoi quac phOng, an ninh không ngmg duçic
ma rng trên nhiu linh vrc qu6c phOng, quãn s%r, kinh tá, khoa hçc và cong ngh, phát
triên cà be rng và chiêu sâu. Den 11am 2019, chüng ta d thit 1p quan h quac phông
vai han 80 quôc gia và t chüc quôc t; cO 50 nuâc dt thy viên quân sir tai Vit Nam,
trong do 28 nuó'c thu?ing trü và 22 nuOc kiêm nhim. Quan dOi dä ci'r 37 lucit sT quan và
t chirc 2 bnh vin dâ chiên cap 2 (mi bnh vin gm 64 quàn nhân) sang tham gia
Phái b Gin gift hôa bInh cüa Lien HcTp quOc tai Cong hôa Trung Phi và Nam Xudäng.
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VIII- DOI NGOAI VA HQI NHAP QUOC YE
1. Cong tác dôi ngoi dã gop phn duy trI, cñng c môi tnr&ng hôa bInh n
dinh, gi& vthig dôc lap, chü quyên, toan yen lãnh th, bão ye die do xã hôi chü nghTa
Duong lOt dôi ngoai cua Dang, Nba nuac ta ducc hinh thanh rô net va phat huy
manh m ngay sau khi Cach mang thang Tam thanh cOng Den khi cuôc khang ch.ien
chông thuc dn Phap bung nO, cac hoat dông dot ngoai d'irac xuc tiên nhm dê cao chinh
nghi'a, tranh thu s1.r ung ho cua nhan dan Phap, chinh phu va than dan cac nucic khac dOi
vcri cuoc khang chiên cua nhân dan Viêt Nam
Tix nhrng nàm 50 the ky XX, hoat dông dOi ngoai ducic triên khai gôm ba kênh
dot ngoai Dang, ngoai giao nha nuac va d& ngoai nhân dan, cung bô sung, h tro cho
nhau, lam cho hoat dOng dôi ngoai them phong phu, lmh hoat, thuc hiên co hjêu qua
ducrng lOi dOi ngoai chung, phuc vu dAc luc va thiêt thuc nht muc tiêu each mang a
ttrng thcn ky, gop phan vao ctâu tranh giat phong dan tôc, thông nhât dat nuoc va xay
dirng chü nghIa x hQi.
Cuôi nhthig näm 80 cüa th kS'XX, tInh.hlnh th gi&i Co nhrng bin di sau s.c
va phuc tap Dai hOi VII cua Dang dà de ra throng lôi dôi ngoai "da dang hoa, da
phucing hoa quan he quôc tê" vcxi tinh than "Viêt Nam muOn la ban vcn tat ca cac
nucic trong cOng dông the gioi, phân dâu vi hoa binh, doe lap va phat triên"18 Dat hOi
IX de ra tip tue "Thuc hiên nhât quan duv'ng lóz dói ngoaz dOe lap, tir chu, rông ma,
da phucing hóa, da dng hóa các quan h quôc th. Vit Nam sn sang là ban, là dM tác
tin cy cüa các nuóc trong cong dàng qüc tê, phân dAu vi hàa bInh, dc ip và phát
trin"19. Thirc hin dung li do, Vit Nam dä blnh thung hóa quan h vâi Trung
Quoc(nàm 1991), vth M5 (näm 1995).
Dn nay, Vit Nam d thi& 1p quan h tot vai tt cá các nuóc lan, trong do
co 5 nuac Thuong truc Hôi dOng Bao an Lien hap quOc, toan bô 7 nuoc G7 va 17/20
nuóc thành viên 020. Thiêt 13p và nâng cap nhiu môi quan h len dOi tác chin
luoc, di tác chiên lugc toàn diên. Chi riêng trong 5 nàm (2016 - 2020), Vit Nam
dA thMt 1p di tác chin 1ucc vai 3 nixóc, nâng dôi tác chMn hxçic len d& tác toàn
diên vci 1 nuâc, thiêt 1p di tác toàn din vâi 5 nisOc, nâng tng so quan h di tác
chi&i lugc, di tác toàn din len 30 nurc. S luqng các cci quan di din cüa Vit
Nam a nuó'c ngoài cüng tang len (91 cci quan) vài 65 di sü quán, 20 tng 1th sir
quán, 4 phái doàn thung trirc ben cnh các t chüc quOc te, 1 van phông kinh tê van
hóa. Quan h vâi các di tác hang du không chi phát trin math trên kênh Nhà
nuac, ma can dugc d.y mnh trên cã kênh Bang v&i nhiu ho.t dng cap cao vra
mang nghia chInh trj, vira có nhiu ni dung hçrp tác thirc chat, hiu qua.
Vit Nam duy trl mi quan h t& vOl các nuOc lang giêng và khu vrc. Mc dci.
có nhiu din bik phiirc tp trên Bin Bong nhung chi1ng ta dã khéo leo, kien trI, kiên
18.Dng Cong san Viêt Nam: VãnkJnDângtoàn tap, Sdd,t.51, tr.49.
19.fiáng Cong san Vit Nam: Van kin Dângtoântâp, Sdd t.60, tr.146.
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quyêt du tranh bang nhiêu hinh thüc, bin pháp phü hcp, duçic cong dông quc tê
dánh giá cao, vera bào v dirçc dOe l.p, chü quyn, quyn chü quyn, vt1a giü vfrng
duçic môi tnr?ing hôa bInh, n djnh d phát trin dt nuâc. Vit Nam cing ASEAN và
Trung Quc tIch circ tham gia dam phãn v COC, d.y mnh trao di v phân dnh
vüng d.c quyn kinh tê vâi Indônêxia, tip tic duy trI các cci ch dam phán vth Trung
Qué)c & khu vrc ngoài cCra Vnh B.c BO và tIch crc nghiên ci'ru các khà nàng hgp tác
cüng phát trin. Ch(ing ta cing dâ hoàn thãnh victäng dày, ton t.o moe gio'i vci Lao;
dang triên khai viêc thuc hiên Nghi dinh thu va Hiêp dmh Quy chê biên gicn Viêt Lao Vai Campuchia, hai nircic cüng d hoan thanh 84% viêc phân girn càni moe va
dang xüc tiên hoan tat van kiên gin nhãn nhüng kêt qua dä dat diwc
COng tac dôi ngoai dA phôi hp ch.t chê val cong tac bao ye phap luât trong
viêc day lui, vO hiêu boa cac .m mixu va hanh dông chông pha Dang, Nha nixoc ta ye
dn chu, nhn quyên, ton giao, bao ho cong dan va ngucn Viêt Nam a nithe ngoai, dâu
tranh bão v quyn và chü quyn lânh th quc gia, bào v T qu& Vit Nam xa hOi
chu nghia
2. Cong tác dôi ngoi Va hi nhp quôc tê dã dóng gop tIch cir vào vic
thirc hién cac muc tiêu phát trin kinh tê - xa hot
Vit Nam chü dng tham gia các t chirc kinh th quc t: Hip hOi cac quc gia
Dông Nam A (ASBAN) nam 1995, tham gia Din dan hçp tác A - Au (ASEM) nàm
1996, Din dan hgp tác kinh tê châu A - Thai BInh Duang (APEC) näm 1998, T
chirc Thucmg mi quôc tê (WTO) näm 2007. Vit Nam âã có mOi quan h tIch cxc
vài các t chi.'rc tài chfnh tiên t quôc tê nhir Ngân hang Th giâi, Qu tiên t th giâi,
Ngân hang phát trMn A Châu
Vit Nam ngày cãng dóng vai trô quan tr9ng trong A SEAN, duy trI Va cCmg cô
quan h cüa ASEAN vâi các dOi tác ben ngoài, dóng gop quan tr9ng vào vic xây
dmg CQng ding Hip hOi các quôc gia Bong Nam A (Cong dng ASEAN) và Hin
chi.wng ASEAN; tham gia tIch crc, có trách nhim vd the din dan khu virc và quc
t nhu HOi dng nhân quyn Lien Hqp quc nhim k3 2014 - 2016, Uy ban Kinh t x hOi Lien Hçip qu& nhim kS' 2016 - 2018, Uy ban Di san th giâi cüa UNESCO
nhim kr 2013 - 2017, Lirc luçing gIn giü hôa bInh Lien hqp quôc (PKO), Uy viên
không thu?mg tWc HOi dông Bão an Lien. hçip quôc.
KhOng chi tham gia các hot dQng da phuang dan thun, Vit Nam cèn tIch c1rc
dóng gop d xay dçrng, dnh hInh các th ch, 1ut 1, chu.n mllc da phuo'ng, dóng vai
trô tIch cue han trong các ca ch quàn trj toàn cu và xây dirng quan h hçrp tác ngày
càng t& dçp vâi nhieu ca chê, to chüc, sang kiên quOc té. Các nuóc lan ngày cang coi
trçng vj th cüa Vit Nam trong chin 1ucc a khu vire và trên th gici.
Vit Nam chü dng và tIch crc trong vic dam phán và k kêt các Hip dnh
thuang m.i tr do (PTA), hOi nhp sâu và toàn din han vào nn kinh t khu vic yà
th giOi. Vic k các hip djnh thuang mai d m& rng và da dng hOa thj tnx&ng,
quan h ban hang vài nhiu nên kinh tê phát trin và khOng d nên kinh tê dat nuâe
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ron vàotInh trng bj 1 thuc vào mQt th tnring, gop ph.n dua quan h cia Vit Nam
vOi các dôi tac chiên lixac, d& tác toan then vào chiêu sâu
Vi the trong cac t chirc va cac nioi quan he dôi ngoai cia gop phn lam cho dat
nuàc dat duxonc nhitng thanh qua quan trong trong phat tnn kmh tê - xâ hi Hiên nay,
Viêt Nam ciA icy kêt va di vào tnên khai hang trim thóa thuãn hap tác qu6c tê & cac cap
tir trung ixang tcn tha phucing, thu hut nguon krc to kin cho phat triên dAt nucic Dông
vn d&u tix nuâc ngoai vao nuâc ta không ngung thng cao Ri.êng giai doan 2016 2020, dông vn FDI tmh den 20/0212020 co 31 434 dix an co hiêu hic cüa 126 quôc gia
va vüng 1nh thô vói tong so von ding ky là 370 ti USD Kim ngach xuât nhâp khâu
hen tuc tang trithng, cài thiên dang ké can can thucing mai Van hóa, du hch, quôc
phong - an ninh, khoa hoc - cong nghê dêu dat nhtthg thanh qua qwn trong
75 nthn qua, tir khi Cách mang Thang Tam thanh cong va six ra dn Nucic Viêt

Nam Dan chu Cong hoa, dAt nucic ta, nhán dan ta ciA trài qua bao khó khàn, gian kho
tr nluêm vu dâu tranh giái phóng dan tôc, thông nhât dat nucyc cong nhu xay dung,
phat triên vthig chAc T qu6c Viêt Nam xA hi chu nghTa NhOng thãnh tixu dat duo'c
trong 75 nm qua la cong lao, cng hin to lan cua toan Dãng, toàn dii va toan quân
ta va six giup d qu báu cua ban be qu6c tê Chung ta tix hao ye nhtng thanh tim to
ion do, ding thu im Tong Bi thu, Chii tich nuxic Nguyn Phu Trong ciA nhãn manh
"DAt nucic ta chua bao gici co throne cci do, tim ltrc, vi the và uy tin nhu ngay nay"2°
.rà phát huy cao dQ nim ti.r hào trong sir nghip xây dijng va báo
qu&;phn
dAu thuc hiên th.ng icii Nghi quyêt Dai hôi XIII cua Dang trong nàm 2021 va nMng
nm tMp theo vói buOc phát trin mói hu&ng tii k nim 100 nam Ngày thành lap'
Dãng, 100 nam Ngày thành 1p nuác Cong hôa xA hi chü nghTa Vit Narn. gj_—
BAN TUYEN GIAO TRUNG UCNG

20, Phátbiu cüa T6ng B! thuS, Chi tch nuc Nguyn Phii Trng ti L k' nim 90 nm Ngày thành lap Dàng
CngsãnViêtNam (3/2/1930 - 3/2/2020).

