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Thirc hin Cong van s 1053-CV/BTGTU v vic sao g11i Tài

lieu

tuyên

truyn k nim 75 nàm Ngày cách mng tháng Tam thânh cong và Ngày Quôc
khánh nithc CHXHCN Vit Narn. LDLD tinh dàng tài Tài 1iu tuyên truyn
nhii'ng thành tit'u nôi bt 75 näm nu'&c Cong hôa xä hi Chfl nghia Vit Nam
(2/9/1945-2/9/2020) do Ban Tuyên giáo Trung uang biên son kern theo cong van
nay len website: congdoannamdinh.org.vn. Ban Thung vçi LDLD tinh d nghi,
LDLD các huyên, thành phô, các cong doàn ngành, cong doàn co sO' trirc thuc can
cir vào tài 1iu tuyên truyn kern theo cong van nay trin khai tuyên truyn truO'c,
trong và sau dp k nim trên các phuo'ng tin thông tin di chüng và phô bin den
doàn viên cOng doan, dOng dào cOng nhân, viên chirc, lao dng.
Nhn du'çc cOng van nay yêu câu các don vi, nghiêm tüc triên khai thirc
hiên.I. cC

No'i nhân:
- Nhu kInh gri;
-LuuVP,TG.
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UYEN TRTJY1JN NIffJNG THANR TTIIIJ NOI B4IT
CQNG HOA XA HQI C}IU NGHIA YJIET NAM
(2/9/1945 - 2/9/2020)
Phân 1
G DING LId SIJ' VA THANG Lçn Vt P41 CUA
DAT NIJ'OC TA T NAM 1945 DEN NAY
i- CACH MJNG THANG TAM NAM 1945 THANH CONG,
NIfOC \TIT NAM DAN CHJ CONG HOA PA DOT
Näm 1858, thrc dan Pháp n sling mi du cuc xâm 1uçc nuc ta. Ngày
03/02/1930, Dãng Cong san Vit Nam ra di, 1nh dao nhãn dan cã nuâc di'rng len
chng thrc dan, dA quôc, giãnh dc 1p cho dan tc. Duói si,r lãnh do cüa Dâng, các
cao trào cách mng din ra trên khp Ca nuâc vth khI th sôi ni.
Ngày 09/3/1945, phát xIt N1it dào chInh ht c.ng Pháp. Ngay trong dêm do,
Hi nghj Ban Thu?mg vii Trung i.rcmg mi rng quyt djnh phát dng mt cao trào.
Tháng 3/1945, Trung xc1ng Dáng ra Chi thj "Nht - Pháp b.n nhau và hành dng cüa
chling ta". Tháng 4/1945, Trung ucng triu t.p Hi nghj quân sir cách mng Bc Ks',
trang thành Vit
quy& dnh nhiu vn d quan trçng, thng nht các 1rc hxgng
Nam giài phóng quail. Ngày 16/4/1945, Tang b Vit Minh ra Chi thj th chlrc các
Uy ban Dan tc giài phóng các cp và chun bj thành 1p Uy ban giãi phóng dan tOc
Vit Nam, tcrc ChInh phü lam thi cách mng Vit Nam. Tr tháng 4/1945 trâ di, cao
trào kháng Nht, elm nuác din ra mnh me. D.0 tháng 5/1945, Bác H ttr Cao
Bang v Tuyên Quang, ch9n Tan Trào lam can cü chi dao each mng cà nuic.
Tháng 8/1945, Hi nghj di biêu toàn quc cüa Dàng h9p ti Tan Trào (Tuyên
Quang) khng djnh: "Ca hOi rt t& cho ta giành dc 1p dã tyi"1 và quy& djnh phát
dng toàn dan kh&i nghia giành chInh quyn tir tay phát xItNht và tay sai trrnc khi
quail Dng minh vào Dông Duang. Drn9i sr lãnh do cüa Dàng và Ch tjch H ChI
Mirth, Nhân dan cà nuóc dông bat tin hành Tng kh&i nghia, giành chInh quyn.
Chi trong vông 15 ngày cuôi tháng 8/1945, cuc Tng kh&i nghia dã gianh thing igi
hoàn toàn, chInh quyn trong cà nuâc v tay nhân dan. Ngày 2/9/1945, tai Quâng
trithng Ba Dmnh (Ha Ni), Chü tch H Chi Minh thay mt ChInh phü lam thi trjnh
tuyên b tnràc quc dan và th gii: Nithc Vit
tr9ng d9c ban Tuyên ngôn dc
Nam Dan chü Cong hôa ra di (nay là rnràc Cong hOa xâ hi chIt nghia Vit Nam).
Nuâc Vit Nam Dan chIt Cong hOa vira mâi ra däi d. phài throng du vói muon
van khó khän, thCr thách. Dãng và ChIt tjch H CM Minh lãnh dao toàn dan vtra chéng
thIt trong, gic ngoài, vlra xây drng và cling c vftng chic ehInh quyn nhân dan; lãnh
vu

lap,

1. Dãng Cong sn Vit Nam: VãnkinDângtoàn tip, Nxb. ChInh trl qu6c gia, Ha Ni, 2000, t.7, tr.424.
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do cuc Tng tuyn Cu du tiên vào ngày 06/01/1946, xây drng Hin pháp dan chü
du tiên (näm 1946); chärn lo xây dirng ch d m&i, d?iii sng mói cüa Nhân dan; chng
gic dói, gic d& và gic ngoi xàm; kiên quyt trk áp các th 1c phãn cách mng,
thirc hành sách krçic khôn khéo, lüc tlil tm hôa hoan vài Tu&ng d dánh thc dan Pháp
xam luçic, lüc tM hoà vâi Pháp d dui Tinrng, trit d lçii diing mâu thuk.trong hang
ngü ké thü, diza each m.ng vuçit qua nhitng thu thách hi&n ngheo, tranh thu thii gian
d cing c lirc luçing, chun bj cho cuc kháng chin không th tránh khói.
Tháng 12/1946, truóc dà tam xâm luçc nuóc ta mt ln nia cüa thirc dan Pháp,
Dãng và Chü tjch Ho CM Minh dà phát dng toãn quc kháng chin vri quy& tam:
"Chuing ta thà hy sinh t.t câ, chIr nh.t djnh không chu mt ntrOc, nh.t djnh không
chu lam no
Vi dithng 1i kháng chin toàn dan, toàn din, trtthng k' kháng
chik; vera kin quc, vera kháng chin, dira vào sirc mInh là chInh, dng th&i tranh
thu sr dng tinh và üng h cüa bn be quc t, Bang dã lânh d.o Nhan dan ta ln hrcit
dánh bi các k hoch chin tranh cüa thirc dan Pháp, dinh cao là chin thng ljch sü
Din Biên PhU li'rng ly näm châu, chn dng da cu, kt thi'ic thng lçii cuc kháng
chMn chng thrc dan Pháp xãm lucic. Vâi thing lçii nay, chñng ta dã bào v và phát
trin thàrth qua cüa Cách m.ng Tháng Tam, dua cách mng Vit Nam chuyn sang
giai don mói: xây dimg min B.c theo con dung chü nghia xà hi va tip tçic tin
hành each mng giãi phóng dan tc a min Nam, thng nht dt rnxOc.
II- KHANG CBIEN CHONG Mi, CUU NUOC, GIAI PHONG HOAN TOAN
MIEN NAM, THÔNG NHAT DAT NUOC
Cuc kháng chin chng M5', cü'u nuâc cüa nhân d ta trãi qua gn 21 11am, là
cuôc kháng chin lâu dài, gian kh và nhiu thách thIrc, ác 1it vai nhiu giai don di
phó vd các k hoch, chiên luçc khác nhau cua d quc M5.
Giai a'oçzn tit tháng 7/1954 dê'n he't nàm 1960: D quc M5 trng trçin phá hoi
Hip dinh Gicmevci, drng len chInh quyn tay sai Ngô Dlnh Diem, thixc hin chfnh
sách thçrc dan mth, am mini chia ct lâu dài dt nuóc ta. M5 - Diem dA tin hành các
chin djch dan áp dä man các phong trào yêu nuâc, tin b & min Nam, dim each
mng min Nam trong bin máu. Dung truóc tinh th mâi, Bang và Chü tjch H CM
Minh ââ länh dao quân và dan cã nuóc thçrc hin dng thii hai nhim vii chin
luoc:M5t là, tin hành each mng xã hi chü nghia a min Bc, xây dirng min Bc
thành cn ci..'r cách mng vng manh cüa cà nuâc; Hai là, each mng dan tc dan chü
nhãn dan & min Nam nhm giài phóng min Nam khôi ách thng trj cüa d quc M
và tay sai, thirc hin thông nhât nuóc nhà. Thirc hin nhim v trên, min Bc tIch crc
trin khai nhng cong vic bn b sau chin tranh, nhanh chóng t chüc cuc séng
2. fãng Cong san Vit Nam: VJnkinDingtoàn tap, Sdd. t.8, tr.160.
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mói; burc du xây dirng, phát trin kinh th, van hoá, x hi theo con dixng di len chü
nghia x hi. 6 min Nam, cuc du tranh din ra vo cüng khó khan, ác 1it. Trong
bi cánh do, tr ngày 13 d&i ngày 21/01/1959, Hi ngh 1n thu 15 Ban Ch.p hãnh
Trung hong Dãng khóa II dA h9p (mci rng) và ban hành Ng quyt v nhim vi cüa
each mng Vit Nam trong giai don mdi, theo do dâ. djnh huàng và dng viên nhân
dn niin Nam viing len du tranh, to ra phong trào Dng khri (1959 - 1960), thüc
dy each mng min Nam tin len.
Giai dogn tfr dcu nãm 1961 dê'n giia nàm 1965: Tiir cui nàm 1960, d quc
M tin hành chiên lugc chMn lucre "ChMn tranh dc bit" di phó vâi each mng
mMn Nam. Cuc du tranh cüa nhân dan min Nam chuyn sang giai doan mcci, tCr
khi nghia tfrng phn len chin tranh each mng, kát hçrp song song Ca du tranh vu
trang và du tranh ehInh trj, dánh dch bang eà ba miii giáp công, trên Ca ba ving
chMn lucre, lam phá san chin lucre "Chin tranh dc bit" cüa d quéc M Va tay sai.
Trên min Bc, các m.t trn kinh th, van hoá, an ninh, quc phOng du có buóc phát
trin mâi. Quan và dan min Bc thc hiên k hoch 5 näm ian thu nht, vra san xut
vira sn sang chian dan và chi vin cho min Nam.
Giai don tic giia nàin 1965 dEn hit nám 1968. Trtxrc nguy ca phá san cüa
chMn lugc "Chin tranh d.c bit", d quc M5 chuyn sang ehin lucre "ChMn tranh
ciic be", sir dçing quan di M5 là 1iic lucmg ccr dung chü yu tiêu diet b dOi chü 1'çre ci'ia
ta; diing ngry quân, nglly quyn d birth djnh, kIm kçp nhãn dan, am muu dánh bai
cáeh mng min Nam trong vông 25 dn 30 tháng (tcr gitta nm 1965 dn ht näm
1967), dy manh chin tranh phá hoi min B.c bang không quân và hài quãn. Trên
chin tmmg min Nam, quãn và dn ta dã dánh thang quãn xâm lucre M ngay t'r
nhtng trn dau khi chüng vera d bQ vào. Quãn dan 'min Bc tip tiic dánh trá cuc
tin cong cüa M bang không quân và hài quân, giành nhüng th&ng lgi ion trên nhiu
mat, bào dam giao thông thông su&, chi vin sue ngi.thi, sue cüa ngày càng iOn cho
min Nam. CuOe Tng tin cong và ni dy Tt Mu Than nam 1968 dà giáng mt don
quyt djnh vào chin lucre "Chin tranh cic be" eüa d que M, buc chüng phài
xung thang chin tranh và ngM vào ban dam phán ti Hi nghj Pan. CuOe kháng ehin
chéng M, cru nuOc eüa dan tc ta buOe vào giai don mOi.
Giai doçzn tic nàm 1969 dEn nàm 1973: D que M thi hânh ehien luge "Vit
Nam hoá chin tranh", tmg buOe mO rng ehin tranh sang Campuchia, Lao. Quân và
dan ta phi hçr'p vOi quân, dan hai nuOc Lao, Campuchia dánh bi mt buOc quan
tr9ng chian lucre "Vit Nam hoá chian tranh"; lien tip giành thing lçri iOn trên ehian
truYng, dánh bi eue ehin tranh phá hoi lan thu hai cüa d que M5' 0 min Be,
dc bit là dánh thang cuc tp kIch chin lucre bang may bay B.52 eüa M5, lam thay
di cue diên cüa cuOe ehian tranh. Cuc dan tranh trén m.t tran ngoi giao eüng din
ra quyt lit, chiing ta khôn khéo tin Cong dieh, phi hçrp chat eh giüa "dánh và
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dam", buc M5 k Hip djnh Pan v ch.m düt chin tranh, 1p li hôa binh & Vit
Nam ngày 27/01/1972.
Giai dozn tIc cuôi nàm 1973 dé'n ngày 30/4/1975: Sau khi k5 Hip djnh Pan,
m.c dü buc phãi rut hêt quãn nhung d quôc M vn tip tiic am mini dung ngiiy
quân, ngi1y quyn lam Cong cii d thc hin chü nghia thrc dan mâi a min Nam Vit
Nam. Phong trào cách mng phát trin mnh trên kh.p min Nam. Cuc Tng tin
cong và ni d.y müa Xun nàm 1975 là trn quyt chin, chin luge vi d.i cüa quân
và dan ta, vài chin djch Ho CM Minh ljch s1r toàn th.ng dã k& thác 21 nm kháng
chin cMng d quc M5' xâm lugc cüa nhãn dan Vit Nam, Mt nuâc ta sch bong
quail xãm hrgc, non song thong nht.
III- CONG CUQC DOT MOT, HQI NHP QUOC TE
1. Trong 21 näm (1954 - 1975), d quc M5 dà tip sirs cho ch d ngiy
quyn tay sai, xâm lugc mien Nam Vit Nam, dng thai phát dng chin tranh phá
hoi v&i am muu hüy diet min Bc. Hang lo.t khó khän khi t cht'rc cuc sng môi
và giài quyt nhQng vn d uhu tim kim hài c& lit s5', thc hin chInh sách vfi
thumig, bnh binh, 1it s5, nguôi có cong vai each mng, thanh niên xung phong; tré
em khuyt tLt, bj di chirng chin tranh, dng bào v'àng sâu, yang xa, ving can cir
kháng chin.
Dt rnthc vt'ra trài qua hai cuc kháng chin chng thc dan Pháp và d quc
M5 xãm h.rgc, h.0 qua chin tranh chua kjp han gn tM li lien tip buâc vào cuc
chin Mu bào v biên giai (Tây Nam nam 1978 và phIa Bc näm 1979). Các cuc
chin Mu nay tuy không kéo dài nhixng dà gay tn tht, ãnh hu&ng dn k hoch phát
trin kinh th - xã hi và quan h di ngoi.
Sau chin tranh giãi phóng min Nam, ngun vin trg không hoàn lal cüa quc t
cho Vit Nam giãm h.n và không can; cüng v&i do là chinh sách thu djch, bao vay, cm
vn cüa M, dtnuâc ta vào tinh th bj cô 1p vói th giâi. Thai gian 10 nm tnrac di
mth, dA cO không It các hot dng phá hoi, nhttng am mixu b.o lon và lt d& nhftng
kIch dng và chia re hn thu dan tOe, t& cá du có sr tip sue cüa các th l%rc phãn dQng
ben ngoài. Tmnh hmnh phuc tp nay sinh sau chin tranh cüng vâi nhüng hau qua chi&i
tranh chua giãi quyt xong dA tác dng sâu sc vào di sang xä hOi, to ra khüng hoãng
kinh t - xä hOi a nuOc ta nhung näm 1980, truóc thm cong cuOc di mai.
2. Trong nhüng näm 80 cüa th k XX, tInh hInh th gith và trong nuàc có
nhiu bin di to l,n. HOi nhp quc t trâ thành vn d sng cèn cüa mpi quc gia,
dan tOe. Mo hinh x hOi chü nghia a Lien Xô và Dông Au sp d& t.o nell cü 3&
chmnh trj chn dng nhân loi trong th k XX. 0 trong nuó'c, chung ta v&a ra khOi
cuOc chin tranh, 1i bj th bao vây cm 4n thu djch, Mt nuac rai vào cuOc khüng
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hoàng tram tr9ng ye kinh tê - xã hi. Tru&c bôi cành do, Dâng ta dà tO rO bàn llnh cüa
mrnh, chu dông khcn xirang va lãnh dao cong cuôc dôi mm Dai hôi VI cua Dang
(1986) da danh dâu môt buac ngoät quan trong trong su nghiêp xây dung chu nghTa
xà hôi a nuoc ta, tao ra dot pha lan va toan diên, dem lai luông sinh khi mm cho xà
hi, lam xoay chuyn tinh lilnh, dua dt nuâc tMn len.
Thanh cong cua six nghiêp dôi mm gãn 35 nm, không nhftng grr vtng on dmh
chmh tn, grE vttng con duang di len chu nghia xà hôi trong bôi canh chmh tn the giai
bet sue phuc tap, dày biên dOng ma con dem lal nhthag thanh tiru quan trong cho dat
nuac Tu môt nuoc truac dôi mm con khCing hoang, tn tre, luu thông phân phôi ach
täc, rôi ren, hang hoa, vat phâm tiêu dung khan hiêm, dai sOng cac thng lap nhân dan
gap nhieu kho khän, môt bô phãn nhãn dan nao flung, giam sut niêm tin, sau dôi mGi,
dà thanh môt Viêt Nam nang dông, phat tniên, chuyên dOi thanh cong sang mô hmh va
Ca ch quãn l kinh t moi, có müc tang tru&ng kiñh t cao, lien tiic trong nhiu nm,
vi the, uy tm, quan he ngoai giao ngay cang rông ma va nâng cao, duac danh gia la
quéc gia có môi tru&ng chinh tni n djnh, an ninh và an toan, là dja chi tin c.y cho cac
nhàd.utuquct&
Phn 2
THANH TUU NOT MT CUA DAT NU'OC
SAU 75 NAM XAY DU'NG VA PIIAT TRIN (1945 - 1975)
I- CHINH TRI
1. Mt quôc gia có ch d chInh trj dc 1p, cO chü quyn lãnh thi và tir
quyt djnh con drô'ng phát trin cüa mInh
Cách mng Tháng Tam näm 1945 thành cong m0 ra buâc ngot vl di trong
lch sü dan tc Vit Nam. Ngày 2/9/1945, ti Quàng tnthng Ba DInh, Chü tjch H CbS
Minh d9c bàn Tuyên ngôn dç5c 4p, khai sinh nithe Vit Nam Dan chü Cong hOa, mt
chInh th dan chü nhân dan du tiên a DOng Nam ehâu A, chm dut ch d phong
kin a Vit Nam, kt thüc hon 80 nm ách do h cüa thc dan, phátxIt. Nhân dan Vit
Nam tr than phn nO 1 trà thành ngui dan mt nuâc dc lap, lam chü 4n mnh cüa
mInh. Nuâc Vit Nam tr mt nuOc thuc dja nfra phong kin tr& thành mt nuâc dc
lap, tir do va dan chü, duâi sr lành do cüa Dàng Cong san Viêt Nam. Tt'r day, dt
nuóc, xà hOi, dan tc và con nguài Vit Nam buó'c vào kS nguyen mâi, k nguyen
doe lap dan tc gn 1in vOi chü righia xä hi.
Ngày 06/01/1946, cuc Tng tuyn cir bu Quc hi du tiên dã din ra trên cà
nuOc. CuOc Tng tuyn cir ducc tin hành theo nhEmg nguyen tc dan chü, tin b
nht, b.0 ra dugc 333 di biu. Quc hi du tiên cüa nirO'c Vit Nam Dan chü COng
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hôa ra di. Thng lcii cüa cuc Tng tuyn ci'r m& ra mt thô'i k' mói, ct.t nithc ta có
Quc hOi, Chmnh phü, bàn Hin pháp tin b và h thong chInh quyn d.y dü danh
nghia v mt pháp l d dai din cho nhãn dan Viet Nam v cã d& ni và di ngoai.
Cuc kháng chiên chng M5, cüu nuâc th.ng lçii, min Nam hoàn toàn giài
phóng, d.t nuóc duqe thong nht. Hi ngh ln thu 24 Ban Ch.p hành Trung ucmg
Dàng hçp tháng 9/1975 dê ra nhim v hoàn thành thng nh.t dt nuâc v m.t nhà
nuâc. Ngày 25/4/1976, cuc Tng tuyn
bu Quc hi chung di.rçic th chi'rc trên
toàn quc vâi hcn 23 triu cir tn (98,8% tang s ci'r tn) di b.u. Quc hi quy& djnh
l.y ten nuOc là Cong hoà xä hi chü nghia Vit Nam (tr ngày 02/7/1976). Quc k' là
là ci do sao yang, Qu& ca là bài Tin quân Ca, Quc huy là "Cong hoà xã hi chü
nghia Vit Nam". Ha Ni là Thu do cüa nu(ic Vit Nam thng nht. Thành ph Sài
GOn di ten thành Thành ph H ChI Minh. Vic hoàn thânh théng nh.t d.t nithc v
mt nhà nuóc dã to nên nhttng diu kin chInh trj co bàn d phát huy toàn din sue
m.nh phát trin dt nuâc, t.o diu kin thuan lgi d ca nrnvc di len chü nghTa xä hOi,
có nhüng khâ nàng to lan d bâo v T qu& và m& rung quan h vài các nuâc trén
th giâi.
2. Nhn thfrc ye chü nghia xã hi và con dthng di len chü nghia xã hi
ngày càng sang t
Ngay ti'r khi ra di (thang 2/1930), Dãng ta dà xác djnh rö con duxng phát trin
cüa cách mng Vit Nam là con du?ng xã hQi chü nghia. Cucmg lTnh chmnh trj d.0 tiên
dixçic Hi nghj thành 1p Dàng thông qua dä nêu rô m11c tiêu chin luçie cüa each
mtng Vit Nam là: "Lam cho njthc Nam duçic hoàn toàn dQc 1p"3, "d di toi xâ hi
cong san"2. Lun cumg chInh trj tháng 10/1930 nhn mnh con du&ng phát trin cüa
each mng Vit Nam "bO qua thai kr tu bn ma tranh d.0 thng len con du&ng xã hi
chü nghTa"3. Cách m.ng Tháng Tam 11am 1945 do Dáng Cong san và Länh t H Clii
Minh lânh do dâ xóa bO ch d thuOc dja, chm düt ch dQ phong kin, m& ra thñ
dti mói cüa dan tOe Vit Nam - Th&i di dOe lap dan tôc, nhan dan dugc lam ehü xâ
hOi và cuOc song. Lun cuong each mng Vit Nam dugc Di hOi II cüa Dãng (thang
2/1951) thông qua dà Xác djnh phucing hiràng và nhttng diu kin d tiên len chü
nghia xà hOi.
Di hOi VI cüa Dãng (Thang 12/1986) d ra dumg 1& dôi mâi toàn din dira
trên diu kin, hoàn cánh dt nuâc và nhn thuc rô han nhü'ng vn d cüa thôi kS' qua
dO len chü nghia xà hQi, nhng 1un dim cüa V.I.Lênin và H Clii Minh; tang kêt
nhrng bài hpc lan có giá trj l 1un và chi do thrc tin. D.i hQi di biu toàn quôe
ln thir VI, CLrong linh xây dirng dt nuic trong thai k' qua dO len chü nghia xä hOi
do Di hOi di biu toàn quc l.n thu VII d ra (Tháng 6/1991) yà Cuang linh (bô
3,2,3.
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sung, phát tri&i) näm 2011 ducc thông qua ti Di hi di biu toàn quc l.n thir XI
là qua. trinh không ngrng phát trin nhn thi'rc v chü nghTa x hi và con duàng xã
hôi chu nghia dua trên ca sa tong kêt thue tin dôi mm eua Viêt Nam
T tam dc thing ci1a mô hInh x hi chü nghTa duçic xác djnh trong Cuang
lTnh xây dung dat mrac trong thai ky qua do len chu nghia xã hôi (bô sung, phat tnên
näm 2011), Dàng dä nhn thirc sâu sc han ni ham cüa tirng d.c triing và m& quan
he thông nhât biên chmig giüa cac däc truing, nôi bat la nhân thuc ye dan chu xâ hôi
chu nghia, vai tro va quyên lam chu cua nhân dan, ye vi tn trung tam cua kmh tê - xà
hôi, ye phat triên kinh tê nhanh va ben vthig, chu trong hiêu qua, chat luang, sue canh
tranh cua nên kinh tê, ye vai tro nên tang tinE than, nguOn luc nôi smh cua van hoa,
vai tro chu the, dOng lue phat triên cua con ngucxi, ye vai tro, sue math dai doan kêt
toan dan tOe, ye su gän bo dan tOc va nhán loai, quôc gia va quôc tê Dang ta cing
than thurc sâu sc han thri ca, thách thi.'re d& vii Mt nuâc d xác dnh các buâc di,
thiêt kê cac hmh thuc tO chuc kinh tê, xà hôi qua dO phu hap vai yêu câu, thêu kiên
cua tung giai doan
Barn sat tam phuang huang trong Cuang lTnh bô sung, phat trien näm 2011,
Dang ta dã cu the hoa, bô sung, lam sang to han phucing huang phat triên dat nuac
Cong nghiêp hoa, hiên dai hoa dat nuac duac tiêp can theo tu duy mai gàn vai dôi
mm mô hmh tang truang, ca câu lai nên kinh tê, nhân math cong nghiêp hoa, hiên dai
hoa nông nghiêp gän vai xây dung nông thôn mm, chu trong chat luang, hiêu qua,
surc enh tranh; phát trin nhanh, bn vtrng. Nhn thüc v kinh t thi truông djth
huong x hi chü nghTa ngày cãng dirge My dü han theo huó'ng xay drng nn kinh t
tin truang dày du, hiên dai, hôi nhâp, bao dam doe lap, tix chu, dOng thai chu dông,
tIch cçrc hi thp qu& t. Phuang hithng xây dmg van hóa, con nguôi; phát trin xà
hi; bào dam quc phOng, an ninh; tang cumg di ngoi, hi nhp quéc t; thre hin
di doàn kt toàn dn tc; dan chü xã hi chü nghia; xây dmg Nhà nuc pháp quyn
xà hi chü nghia; xây dmg và chinh dn Dãng... dugc cii th hóa, b sung nhn thüc,
ngày càng hoãn thin và phong phü han.
Dáng ta luOn n.m vcng và giài quyêt tot 8 med quan h lan trong Cuang linh b
sung, phát frin näm 2011: Bed mâi, n djnh và phát trin; ded mri kinh th và ded mth
chInh trj; kinh t thj trung và djnh huóng xà hi chü nghTa; phát trin lurc lugng san
xut va xay dçrng, hoãn thin ttmg buâc quan h san xut xà hi chü nghTa; tang
trtrâng kinh th yà phát trin van hóa, thrc hin tin b và cong b&ng xâ hi; xây dçrng
chü nghia xã hOi và bâo v To quôc xã hi chü nghia; dc l.p, tr chü và hi nh.p
quc t; Bang lanE do, Nhà nuâc quàn 1, Nhân dan lam chü. Van kin f)i hi di
biu toàn quc 1n thu XII ci th hóa quan h "gifa kinh t thj tri.thng và djnh hithng
xa hi chñ nghia" thành quan h "gitta tuân theo các quy 1ut th tnrO'ng và bão dam
dnh huang xà hi chü nghia", bO sung med quan h gitta Nhà nuOc yà thi, tnrrng.
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Ngh quyt Trung uong 5 khóa XII phát trin mi quan h "gitta Nhà n'irâc và thj
tru&ng" thãnh mi quan h "giüa Nba nuc, thj trung và xâ hi". Day là sir khái quát
i thm l lun nhüng vn d c& lôi phãn ánh quy lust vn dng cüa cách mang Vit
Nam thii k5' di mâi.
3. The chê, h thông chInh trj tü'ng biró'c hoàn thin và có btr&c phát triên
a) Xáy dtng chinh dñn Dáng trong sqch, vlmg mçinh, náng cao náng 4c lãnh
dio, cm quyn ci'ia Dáng
Xác djnh rô hcm bàn chit cüa Dàng: Ngay tCr khi mi thành l.p, Dàng luôn
khng djnh là Dãng cüa giai c.p cong nhân. Bay mucii lm nm qua, Dâng ta dâ xác
dnh rO han, dy dü han bàn chit cüa Dãng, dn Cuang lTnh xây drng dt nithc trong
th?i k' qua dO len chü nghia xA hOi näm 1991 và nhiu van kin Dâng sau do khng
djnh Dàng ta "là dOi tiên phong cüa giai cp cong nhân, di biu trung thành lçii Ich
cüa giai cp cong nhàn, nhân dan lao &ng và cüa Ca dan t0c4.
Xác djnh dy dü han nn tang tu tirâng cüa Dãng: Ngay tr khi thãnh lap, Dàng
luôn 1y chü nghia Mac - Lenin lam nn tang tu tithng và kim chi nam cho vic xây
ding t chi'rc và hoat dng cüa mInh. Diu nay duçic khng djrih d.y dU trong van
kin Dai hOi di biu toàn quc ln thu XIII: "Dàng ly chü nghia Mac - Lenin và ti.i
tu&ng H ChI Minh lam nn tang tu tu&ng, kim chi nam cho hãnh dng", ly tQ.p
trung dan chU lam nguyen t.c t chrc cci bàn.
Xây dimg t chüc bO may cüa Dàng có buâc chuyn bin mnh me: Các quy
dnh, nguyen t.c, Ca ch vn hành t chüc bO may ngày càng hoàn thin. Các van bàn
v cOng tác can bO và xây dirng dOi ngü can bO cüa Dâng lien tiic dugc b sung, duqc
ci th, toàn din, dng bO han. BO may cüa Dàng dirge dy m.nh s.p xp theo huàng
tinE gçn, hiu hrc, hiu qua. Vic ngän chn, dy lüi s1r suy thoái v tu tithng chInh trj,
do di'ic, li sng cUa mOt bO phn can b, dãng viên buOc d.0 có k& qua.
Phuang thirc lânh do cüa Dàng d& vth h thng chInh trj tip tic di.rcxc di mOi:
Vai trô, thm quyn và trách nhim cüa Dãng trong lânh do h thng chInh tn ducic
xác dinh rô han. Dan chü trong Dàng ngày càng dugc phát huy. Dàng ngày càng khng
djnh nang 1irc hoch djnh dthng 1&, chü tnrang lanE do, tu duy chin luge và näng
lxc t chuc thc hin dung l&, chü truang do trong su& tin trmnh cách mng Vit
Nam. Nhân dan ngày càng tin tu&ng vào si1 lãnh do cüa Dãng.
b) Xáy dmg và hoàn thin Nhà nithc pháp quyn xã h5i chi ngha
- Quó'c hç5i dâ có nhting buc di mOi quan trçng, tir khâu b.0 ci'r di biu Quc
hOi dn hoãn thin v ca cu t chüc va phuang thüc hoat dng; tang cuôTlg bO ph.n
chuyên trách. Ch dO b.0 cr di biu Quc hOi dã di moi theo yêu c.0 dan chü và pháp
quyn. Nhiu ch dj.nh mâi, each lam mâi nhu CO ing cir viên tir do, tang them so luqng
4. Dãng Cong san Vit Nam: Vãnk4nDângtoàn tgp, SJd, t54, tr.147.
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dai biu chuyên trách, chü tiêu chun d.i biu d nham nãng cao cht lucmg ho.t dng
cua Quôc hôi Uy ban Thrang vu Quôc hôi, Hôi dông nhn dan, cac Uy ban cua Quoc
hôi Co nhiêU cai tiên nôi dung, phixcmg phap Cong tac, dê cao trach nhiêm cua dai biêu
Quôc hôi Chuc nng, nhiêm vu, tO chuc va cci chê hoat dông cua CC thiêt Chê trong bô
may nha fllJcic CO nhng dôi mm va tizng buac dixc hoan thiên, hoat dông hieu luc, hieu
qua ban Quoc hôi boat dông thucing xuyên hcm, ngay cang dan chu hon Hoat dông
glam sat va thao luãn, quyêt dmh cac van dê km cua quôc gia Co Chat luong va thuc chat
han Quôc hôi dä lam tot han Chuc nng lap phap, ban hanh Hiên phap nm 1992va sua
dôi Hiên phap vao nm 2001, ban hanh Hiên phap 2013 Chi tinh so luang CC dao luât,
phap lênh duac Quôc hôi, Uy ban Thuang vu QUÔC hOi ban hanh tu 1986 - 2016 dä gap
gân 8 lan so luang luât, phap lênh ban hanh trong 41 nthn ye trixCYC (483/63), trong 4
nm 2016 - 2020, Quôc hôi dä ban hanh 65 luât va 99 nghi quyêt, trong do co nhiêu dao
luât quan trong nhäm Cu. the boa quy dmh cua Hiên phap nàm 2013 ye quyên con nguai,
quyên va nghia vu ca ban cua Cong dan, hoan thiên to chlxC bô may nha flhIGC theo
nguyen täc Cua nha nuac phap quyên x hôi chu nghia Bong thai CO môt so dao luât
mm, lan dâu tiên diICYC Quôc hôi ban hanh nhu Luât An mnh mang, Luât Quan ly ngoai
thucmg, Luât phong chOng tac bai cua ruo'u, bia
- Chznh phu CO nhftng thay dôi rO ret tu cci CâU tO chi.rc den phucmg thuC hoat
dng. Nguyen tAC pháp quyn trong hoat dng cüa Các ca quan nhà nurc duçlC tuân
thu tot hon Hiêu qua boat dông cua bô may nha nucic dUOC nâng len Nguyen täc
phân COng, pbi hcip và kim soát quyên 1irc nhà nuâc tixng buàc duccc thrc hin. Ca
chê kiêm soát quyên 1irc trong to Ch1rC Va hot dng C1ia CáC ca quan nhà nuäc dà CO
nhüng blthC tin nh.t djnh. Giai don 2011 - 2020, Ca Câu to Chl'rc, b may üa
ChInh phü ducc sap xep, diu Chinh, giãm du mM theo buóng tO Chrc cáC b quàn
1 da ngành, da linh vixc. IDa giàm 3 du m& trirc thuc Trung uang, 61 du med tWc
thuôc cap tmh, 485 dâu môi tnic thuôc cap huyên, giam han 4 100 dan vi su nghiêp
cong lap, gn 15.200 c.p tru&ng, phó, tinhgiân 97.900 biên ch 5. Ca ch hot dng
cüa ChInh phü cling có sr ded mâi quan tr9ng, chü yu quail i
t.m vi mO thông
qua chInh sách, k hoch, pháp 1ut. Ba tin hành mt buó'c cãi cách hành chInh,
loi bO nhiu thu ty.c, van bàn nhfing nhiu, gay phin ha. Cong tác thanh tra, kim
tra, giài quyt khMu n.i, th cáo, phông, chng tham nhüng, lang phi ducic dy mnh
và dt nhiu k& qua; trong do dâ tp trung clii do, xr l nghiêm và cOng khai kt
qua xr 1' nhiu vi vic tham nhüng, gop ph.n cüng c nim tin trong nhân dan. Th
ch kinh t thj trung dnh hu&ng xã hi chü nghi'a dang dn duçic hoàn thin theo
hurng hin di, dng b và hi nhp.

5. Dâng Cong san Vit Nam: Drthâo các vJnkin trmnh D?J hç5i XIII cza Ding (tâi IJu stY- dingtJ DJ hOl ding
bôciphuyên, ca tiith và tzro'ngdzro'ng),tháng4/2020, tr.103;
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- H thing các cci quan twpháp dA có nhfrng buóc cài tin theo yêu cAu dan. chü
và pháp quyn. Chüc nàng, nhim v'i, phixang thurc hot dng cüa các c quan tix
pháp ngày cãngdugc phân djnh rO rng hcin. T chrc bO may Tôa an nhân dan t61 cao
và c.p tinh có mt s diu chinh; 1p mi các tôa an chuyên trách (nhu tôa kinh t, tôa
lao dQng, tôa hành chinh). T chirc b may cüa Vin Kim sat nhãn dan thi cao có
diu chinh theo huàng tp trung thirc hin chi'rc näng cong t& chi'rc näng giám sat,
giái quyt các v an hành chfnh, kinh t lao dng và phá san doanh nghip. Trong xét
xi:r dã có quy trInh khoa hçc hcrn, nâng cao hiu qua tranh ting, coi trçng vai trô cüa
1ut su. Vic tang thm quyn cho tàa an c.p huyn, nâng cao chit luqng tranh tng
tai phien tôa, d cao vai trô cüa lut su trong to ting ducrc thc hin buóc d.0 có hiu
qua. Vic thrc hin các thu tic th ti1ng ngày càng t& hcm, hn ch ducic tInh tr.ng
di&u tra, truy th, xét xi'r oan, sai hay bO 19t ti phm. Ch.t luqng hot dng diu tra,
truy th, xét x(r, thi hãnh an. duçic nâng len.
- ChInh quyn d/a phuviig có buOc chuyn rô net theo yeu c.0 cüa xay dung
Nhà nuóc pháp quyn. Dä si'ra d& Lu.t v Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan; dâ
thc hin mt buâc phân c.p theo hurng m& rng và tang quyn hn cho chInh quyn
dja phuang. Ho.t dng cüa chinh quyn dja phucmg cling dã di mri, giâm bót bmnh
thi.'rc và di vao thçrc cht, thi& thc và dan chü hcm. Hi dng nhãn dan có vai trô lan
trong vic thirc hin Quy ch dan chü a ca si. Uy ban nhân dan các cp thich nghi
dn vài nhtng yêu c.0 quãn l mcii trong diu kin kinh t thj tru&ng.
c) Ddi mó'i t chic bç5 may, n5i dung và phu'cing thic hogt dç5ng cña các t
chic chInh fri xI hç5i
H thng th chüc cüa Dãng, Nhà ni.râc, Mt trn T qu&, các doàn th chInh trj
- xã hOi duçic di mâi; chi'rc nang, nhim vi, mi quan h cong tác cüa limg t ch'Crc
dugc phãn djnh, diu chinh hqp 1 han, tCrng bithc dáp t'rng yêu c.0 xây dirng, hoãn
thin Nba nuâc pháp quyn xä hOi chü nghTa và phát trin kinh t thj tnthng djnh
huàng xâ hi chü nghia. M.t trn T quc và các doàn th nhân dan phát huy t& han
vai trO tp hçTp, xay drng khi di doàn kt toàn dan tc; cüng c, m& rng t chIrc,
phát trin doàn viên, hi viên, t chi.'rc nhiu phong trào thi dua, nhiu cuc 4n dng
có hiu qua thi& thrc, cüng Nhà nuâc chäm lo, bão v quyn và lçii Ich hçip pháp,
chlnh dáng cüa nhãn d, tham gia quán 1 nha nuac, quãn l xa hi, gop phn tIch
circ vao nhttng thãnh tiru cüa d.t nuac.
4. Dan chü xã hi chü nghia ngày càng dirçrc phát huy
Nhüng di mài trong trng b phn c.0 thành h thMg chInh trj va mi quan h
qua 1i gi1ta các b phn dâ gOp ph.n quan tr9ng vào vic phat huy dan chü xa hi. Da
ch djnh ngày càng day dü han thit ch và ca ch thçrc thi dan chü. Thic hiên dan
chu dai din và dan chü tWc tip có nhffig chuyn bin tIch circ. Dan chü trong các
linE vrc chInh trj, kinh t van hóa, xã hi, hot dông khoa h9c có nhttng k& qua ni
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bt dâ gop phn lam cho dan chü trong xà hi có buóc phát trin toàn din.
Vic xay drng nha nuâc pháp quyn xã hi chü nghia ci1a dan, do dan, vi dan
dâ tao nhttng diêu kiên va cci hôi quan trong dê ngum dan tham gia vao qua trmh
chinh tn, cac cong viêc nha nucic, the hiên ca quyên, n.ng luc, trach nhiêm cua minh
trong xay dirng và thçrc thi dan chü. Các cp üy dãng, chinh quyn lang nghe, thng
cuô'ng di tho.i vói nhan dân, ton tr9ng cáo kin khác nhau. Dan chü trong Dang,
trong cac to chuc va x hOi ducic ma rông Tmh cong khai, nunh bach va trach nhiêm
giai trrnh trong hoat dông cua cac cci quan Dang, Nha nucic duac cm trong Mat trân
To quôc Viêt Nam va cac to chuc chmh tn - xà hôi thuc hiên vai tro giam sat, phan
biên xä hôi, tham gia gop y xây dung Dang, xây dung Nha nixac ngay cang co hiêu
qua han.
He thông phap luât ducic bô sung, sua dOi, day manh cai cach hanh chinh, thng
cucing cong tao tiêp dan, giai quyêt khiêu nal, to cao cua cong dan, ban hanh cac quy
dmh ye chê do cong chuc nha nuac trong hoat dông cong vu, chu trong cOng tao
thanh tra nha nuac va thanh tra nhthi dan, ban hanh va thuc hiên Quy chê dan chu a
cci s0 cia gop phn tIch clrc vào qua trInh phát huy quyn lam chü cüa nhân dan.
•

ll-KJNIH1

1. Nn kinh tê thoát khôi tInh trng trI tr, khüng hoãng, kern phát trin,
tr& thành nu*c dang phát triên có thu nhp trung bInh
Giai don 1945 - 1954 là giai don d.0 tiên xây dirng ch d kinh t mri a Vit
Nam và là giai don khó khàn nht. Cing vói nhim vii thic hin cuc kháng chin
chéng thc dan Pháp, chüng ta cia th\xc hin chuyn nn kinh t tan tIch thirc dan,
phong kin và thp kern thành nn kinh t dan chü,. dc 13p ph1ic vii nhu cu kháng
chin và kin qu6c.
Giai don 1955 - 1975 dt nuóc b chia cit, do 4y nn kinh t cüa hai min
ccing khác nhau. Kinh th min Bc giai doan 1955 - 1975 thçrc hin nhiu nhim vii:
thèi kST 1955-1957 là thi k khôi phiic kinh t, h gn v& thucing chin tranh, tip
tiic hoàn thành cài each rung dt, to cci s6 kinh t và chfnh trj vng ch.c dua min
Bác tiên len chü nghi'a xà hi; thii kr 1958 - 1960 thirc hin nhim vii cãi to xâ hQi
chü nghia nn kinh t; thôi kS' 1961 - 1975 thtx.c hin duäng 16i phát tnin kinh t trong
b,i cánh min Bc có chin tranh. Con nn kinh th rnin Nam tü näm 1945 dn nàm
1975 phi thuc hoàn toàn vào vin trçi M nhirng ht sue yu ó't, trng rng.
Giai don 1976 - 1985, T quc thng nht, câ nuâc di len chü nghia xà hi,
cOng cuc câi tao, xây drng và phát tnin kinh tá tr& thành nhim vi hang d.0 cüa
toàn Bang, toàn dn ta. Nhân dn sOi ni thirc hin k hoch 5 nàm ln thir hai (1976 1980) và kê hoch 5 närn lan th'r ha (1981 - 1985). Mac dü dat ducic môt s thành tuu
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nhtrng nhin chung nn kinh t nuâc ta thai kr tnr&c di mi có nhi&i han ch, them
ch.I có nhng d.0 hiu khüng hoãng.
Tü näm 1986, thrc hin duông Mi di mói dt nuâc, chñng ta dat dugc nhüng
thành tiru buOc dàu r.t quan tr9ng. Dn näm 1995, hu ht các chi tiêu chü yu cüa k
hoach 5 nm (1991 - 1995) hoàn thành vuqt ml'Ic, si nghip di mâi da dua dt nuOc
ra khôi khi:mg hoãng kinh th - xã hi, tao dugc nhftng tin d c.n thi& d chuyn sang
thñ k' phát trin mcd, dy manh cong nghip boa, Iiin dai hóa. T& d tang tnr&ng
GDP bInh quãn cüa 10 nàm 1990 - 2000 dat 7,5%.
Giai don 2006 - 2010, nn kinh t ni.râc ta vuçit qua nhiu khó khan, thách
thi.'rc. Kinh t vi mO co ban n dnh, duy trI ducic thc d tang trithng khá, tim 1irc Va
quy mô nn kinh t tang nhanh, nuàc ta dà ra khOi tInh trng kern phát trin. Tc dO
tang trithng kinh th bInh quân 5 nàm dat 7%. Quy mô Mng san phm trong nuc
(GDP) näm 2010 dat 101,6 ti USD (gAp 3,26 lAn so vâi näm 2000).
Giai don 2011 - 2020, kinh t vi mô duy trI n djnh vunS chAc, lam phát dugc
kim soát và duy tn & müc thAp tao môi trithng và dng 1irc cho phát trin kinh t - xã
hOi. Giai don 2011 - 2015, tôc dO tang tru&ng tng san phm trong nuàc (GDP) dat
bInh quân 5,9%/nAm; giai don 2016 - 2020 uc dat 6,8%/n.m6. D tr ngoai hi
tang tr 12,4 ti USD nàm 2010 len trên 80 ti USD vào nàm 20202.
Kinh t 6 tháng dAu näm 2020 din ra trong bed cãnh djch viêm thrng ho hAp
cAp do chüng mâi cüa vi rut Corona (Covid- 19) büng phát mnh trên pham vi toàn
cAu, ãnh hirmg nghiêm tr9ng dn mci mt cüa các quc gia trên th giOi, trong do có
nuóc ta. GDP 6 tháng dâu näm 2020 cüa nucc ta vn dat mrc tang tnthng throng,
tang 1,81%. Trong bed cãnh chung cüa th giài và khu virc, ked qua dat dugc •th hin
sr n hrc lan cüa toàn Dãng, toãn dan, toàn quán ta.
Süc cnh tranh cüa nn kinh t thrcc nâng len rô ret: Näm 2013 - 2014 nn kinh
t Vit Nam drng thu 70/148 quc gia trong bang xp hng. Nàm 2019, nAng hrc
canh tranh toàn cAu (GCI) cüa Vit Nam tang 10 bc so vth näm 2018, d(rng th(r
67/14 1 nên kinh tê. Chi so môi tmng kinh doanh cüa Vit Nam nàm 2019 tang 8 bc
so vói nm 2015, xp thi.'r 70/190 qu& gia, yang 1nh th&
Näng suAt lao dng ducic nâng len nO ret. Tc dO tang näng suAt lao dng bInh
quân giai don 2011 - 2015 là 4,3%/nm, giai doan 2016 - 2020 là 5,8%/nãm7. Xp
hang toàn cAu ye chi so ded mâi sang tao cüa Vit Nam nhüng näm gAn day tang vilçit
bc, dn dAu nhOm quôc gia có thu nhp trung binh thAp.

6. Dãng Cong san Vit Nam: Dr thio các van kJn trmnh D?ihc5iXlllczia Ding (Tài1Ju sá' ding t?i D?Jhôi
Dingbp ci'phuyn, cip tinh vi tzro'ngdu'o'ng), tháng 4/2020, tr.84, 85.
7. Dàng Cong san Vit Nam: Dr thia các van kin trJnh D?J hJ XIII cia Ding (Tii Iiu s& dung ti Dal hç51
ding b91 cip huyn. cip tinh vi tuv'ng diro'ng), tháng 4/2020, tr.84.
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2 Cong nghiêp hoa, hiên dai hoa nên kinh té tirng buIrc throc dy manh,
phat huy lo'i the nganh va Iänh thô
Dai hôi dai biêu toan quôc lan thu ifi cua Dang (1960) dâ xac dinh "Cong
nghiêp hoa xa hôi chu nghia la nhiêm vu trung tam cua thai ky qua do a nucic ta"8
Trong 20 näm dâu, cong nghiêp hoa din ra trong diêu hen Co chiên tranh Nhü'ng
nãm sau, cong nghiêp hoa din ra trong diêu kiên khung hoang kinh tê - xa hôi, vua
tim toi doi mm nên kmh tê Cong nghiep hoa truac dôi mm din ra theo mô hmh cua
Lien Xô, chi den khi khcn dâu la dôi mm tii duy kmh tê va nhât la tu Dai VIII (1996),
cong cuôc cong nghiêp hoa, hiên dai hoa cua nuac ta mm dUGC xac dmh môt cach day
du Trong 35 11am dôi mm, dác biêt sau 10 näm thuc hiên Cuang linh 2011, nhân thuc
cua Dang su nghiêp cong nghiêp hoa, hiên dai hoa d co nhffiig buac phat triên mm
ye ca nôi dung va phuang thuc thuc h.iên
Dixcn six lnh dao cua Dang, Nba nuac ta dã tich cue the chê hoa duong lôi, chu
truong, quan diem cua Dang ye cong nghiêp hoa, hiên dai hoa dat nuoc, bi.rcre dâu tao
môi truong phap ly binh däng va mmh bach cho cac doanh nghiêp thuôc moi thanh
phan kinh tê canh tranh, phat triên, khai thông cac nguOn lire trong nuac va thu hut
dâu tu nuoc ngoai Ca câu kinh tê dã bucrc dâu chuyên dich theo huong hiên dai Ty
trong cac nganh cOng nghiêp va dich vu tang, ty trong nganh nông nghêp giam Trinh
do cOng nghê san xuât cong nghiep da co buac thay dôi theo hixong hiên dai Ty trong
cong nghiêp chê biên, chê tao trong gia tn san xu.t Cong nghiêp thng, ty trong cOng
nghiêp khai thac giam dan Cong nghiêp hoa, hiên dai hoa nông nghiêp, nông thôn co
tin b. Ca khI hóa, din khI hóa, thüy lçii hóa, sinh h9c hóa dugc chi tr9ng gän vói
phát trin k& cu ha tng, xây d%mg nOng thôn mâi. Ngành cOng nghip và xây dirng
duy tn the d tang tru&ng khá lien tiic trong nhiu nam; the d trin khai (mg dung
các thnh tVu khoa h9c và Cong ngh duc cãi thin, nhiu day chuyn cOng ngh
hin dai, thit bj tiên tin, quy trInh quàn l cong nghip hin dai dugc áp diing. Khu
vtxc djch vi có the d tang tru&ng khá cao, thj trirô'ng duçrc m0 rng. Mt s ngành
djch vi mâi, chü lirc có giá tr gia tang cao thu khoa hçc - cOng ngh, thit k Cong
nghip, nghiên c(ru thj trurng, tài chmnh, ngân hang, vin thông. .. dä hInh thành va
trng bu&c phát trin. Vic phát trin và irng d'çing khoa h9c - cOng ngh, d.c bit là
cong ngh cao có tiên b, tao nhüng tin d d buc du chuyn sang xây dçmg kinh
th tn thirc.
San 1ung luang thrc quy thóc näm 1954 a vüng giài phong dat trên 2,9 triu
thn, tang 13,7% so vai näm 1946. San luqng luang thic quy thóc tir 3.759 nghin thn
nàm 1955 tang len 4.738 nghIn th.fl näm 1956 và 4.293 nghmn t.n nàm 1957; giai doan
nay chü yu tp trung phát trin cong nghip nhç, cüng c phát trin nhtng ca sa
8

Van kien Di hii Ding toàn qu6c th.n th III, tp 1, trang 65
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cong nghip nng. Tü näm 1958 dn nàm 1960 là thai k' cãi t.o xã hi chü nghia nn
kinh t a min Bac. Tang san ph.m x hi bInh quân mi näm tang 13,6%, thu nhp
quc dan thng 7,7%, giá trj thng san luqng cong nghip thng 21,5%, thng mIrc ban lé
hang boa và doanh thu djch vi tiêu diing xA hi thng 9,1%, thng trj giá xu.t, nhp
khu tang 13,8%. Nm 1975, a min Bc, thng san ph.m xã hi gp 2,3 1.n so vâi
näm 1960, thu nh.p quc dan gp 1,9 ln. Giá trj tng san lucmg cong nghip gp 3,4
l.n. Kinh t min Nam thôi k' nay phi thuc hoàn toãn vào vin trg M5' nhung h&
süc yu at, trng rng; tInh trng 1m phát, giá câ hang hóa thng v&i tc dQ cao.
Giai don 1986 - 2010, TS' tr9ng cOng nghip và xây dmg trong GDP thng
nhanh và lien tic (näm 1988 chim t' 1 2 1,6%, nàm 1995 chim t' 1 41%, nàm
2010 chim t 1 41,1%...). TS' tr9ng nông nghip trong GDP nm 1988 là 46,3%,
n.m 2003 giãm xuông con 2 1,8%, 11am 2005 là 20,5% T' trçng ngãnh nông ng1iip
trong GDP giãm dn,tr 38,06% nm 1986 xung con 18,9% näm 2010; 18,12% nm
2014 và 13,1% nãm 2020. T' trçng khu vrc djch vii trong GDP dà tang tr 33,1%
näm 1988 len 38% n.m 2003 và 38,5% näm 2010.
Ttr nàm 2011- 2020, t' trçng khu vrc nông, lam nghip và thüy san trong GDP
giãm tir 18,9% näm 2010 xuông 13,1% nàm 2020; các khu vrc cong nghip, xây
dung và djch vii tang tt.rang 1mg tü 8 1,1% len 86,9%, vuçit mi1c tiêu d ra. tng dyng
cong ngh cao, cOng ngh thông tin duçic dy m.nh trong nhiu ngành, linh v1rc.
Nông nghip t.p trung vào san xut hang hoá theo hu&ng hin d.i, giá trj gia tang cao,
ban. vrng, lien kt san xut theo chui giá tn và hmnh thành nhiu mO hinh san xut
1mg diing cong ngh cao, nông nghip sch, hfru cd. Ca cu các ngành cong nghip
chuyn djch theo huâng giàm d.n t tr9ng ngành khai khoáng, tang nhanh t trçng
ngành ch bin, ch to và 1mg dyng cong ngb cao. Tr tr9ng giá trj xuât khâu san
phm cong ngh cao trong tng giá trj san ph.m cong ngh cao tang tcr 26,9% näm
2010 len 78,3% näm 2020g. COng nghip h trçl ttmg bi.rac duçic hInh thãnh và phát
trin. Ngành xây dmng tang trithng khá, näng lrc xây 1p và ch.t luqng cOng tnmnh xây
dmng tmng bu6c duçic nãng len. Các ngành djch v11 phát trin da dng, cht luçxng
ngày càng cao. Ngành du ljch dä có buOc phát trin rö rt va d.t dirqc nhng kt qua
quan trçng, ca ban tra thành ngành kinh t müi nhçn, luqng khách qu& t tang
nhanh, dn näm 2020 dt khoang 20 tniu luçit.
Ca cu lao dng dà có sir chuyn di tIch crc, gn 1in vat qua trInh chuyn
djch Ca cu kinh t, phçtc vy t& han các miic tiêu cOng nghip hóa, hin dai hóa. T'
tr9ng lao dng ngành nông nghip dã giàm manh, tCr 73% nam 1990 xung khoang
47% nàm 2014 và 33,5% näm 2020. T tr9ng lao dng ngành cong nghip - xây dimg
và djch v11 tang lien tçic, trong do ngành cOng nghip, xây dung tang tcr 11,2% nam
9. Dng Cong san Vit Nam: Dr titho các van kJn truth D?ih XIII ciJa Ding (TàiJiu th dtng t?J D?ihi
Ding bp câjp huyçn. dp tlzth và tlro'ng duzing), tháng 4/2020, tr.90.
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1990 len 18,2% 11am 2005 và dM nãm 2014 là 20,8%; ngành djch vii tang hr 15,8%
näm 1990 len 24,7% näm 2005 và dn näm 2014 là 32,2%. T l lao dng qua dào to
tang hr duói 10% nam 1990 len 40% nãm 2010 và 65% näm 2020.
3. Chuyn nn kinh t tfr th bj bao vây, cm vn, khep kin sang nn kinh
té m& va hôi nhâp quôc té
Giai doan 1945 - 1954, nhãn dan Viêt Nam buac vao cuôc kharig chien chOng
thucdãn Pháp trong th bj bao vây, cô lip, phài di phó vri nhiu lo.i ké thu. Dãng,
Chinh phu Viêt Nam dâ nêu cao thrén chi va chmh nghia, tranh thu six dông tmh, ung
ho cua nhân dan the gicn, n luc tim kiêm six dông trnh, ung ho cua cac nuac trong
khu vuc, cac krc lixong boa bmh, dan chu trên the girn dôi vcn cach mang Viêt Nam,
tranh thu six ung h5, giup dr cua Dang Cong san va nhân dan Phap, hinh thanh lien
mirth phôi hap chiên dâu vcxi Lao va Campuchia cung chong ke thu chung, giup d,
dat nên tang cho six twrng tra giüa each mang Trung Quôc va cach mang Viêt Nam,
tranh thu six ung ho, giup dr cua Lien Xô Tu 11am 1950 den 11am 1954, each mang
Viêt Nam bucc sang môt giai doan mm vm sir hâu thun to lan cua Lien Xô, Trung
Quoc, cac nuac dan chu nhãn dan, nhng nguai anh em lang giêng va nhân loai tiên
bô trên toan the gim
Giai doan 1955 - 1975, quan he thuang mai giüa mien Bäc nuac ta var cac
nuâc trên th giii cüng dugc m& rng, hr 10 nuâc (trong do có 7 nuOc xà hQi chü
nghia ) trong 11am 1955, dn nàm 1965, dã tang len 35 nuâc (trong do có 12 nithc xà
hôi chu nghTa) Tmh den thang 7/2000, Viêt Nam ky Hiep dnih thucmg mai var 61
nuâc, trong do có M, dua tng s nithc có quan h ngoi thucrng vOi nuác ta hr 50
nithc nam 1990 len 17Q nuâc nam 2000. Dn du nàm 2020, Vit Nam dã tham gia
16 hip djnh thucmg mi tir do (FTA), có quan h thuang mai vâi 224 di tác, trong
dO CO hon 70 nithc là thj tnxèng xu.t kh.0 cüa ta; có quan h v6i hon 500 th chixc
quc t; 71 ni.râc cOng nh.n quy ch kinh t thi. tnrông cho Vit Nam; các dja phuang
dã k k& 420 thOa thun quc th vói các da phuong, di tác, doanh nghip nixâc
ngoài, tang 20,3% so vâi giai don 2014 - 201610 .
4. ChInh sách xä hi thrqc quan tam, dM sang nhân dan du'qc cãi thiên,
không ngfrng nâng cao
Giai doan 1946 - 1954, các chInh sách v rung dt, giàm to, giám 11rc, cài each
ruông d.t, thrc hin ngithi cay có rung 11mg buâc dirge cài thin. Luang thirc bInh
quân du ngl.räi nàm 1957 d d.t 303 kg. Thu nhp bInh quail du nguài cüa gia dmnh
xã viên hap tác xâ nông nghip näm 1970 tang 20% so vó'i nãm 1965. T l h nghèo
giàm rO rt qua các nam, k cà khu vi.rc nông thôn và thành th, hr 14,2% näm 2010
xuMg cOn 7% nan-i 2015 (theo chun nghèo giai do.n 2011 - 2015), hr 9,2% nàm 2016
10
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xung dithi 3% nàm 2020 (theo chun ngheo da chiu). GDP bInh quán du nguôi thng
tr 1.332 USD/ngthi nm 2010 len khoãng 3.000 USD/ngi.thi nàm 202011. Chinmg
trinh xây drng nông thôn mó'i dat nhiu k& qua quan trçng, din mao nông thôn có
nhiu kh&i sic. T 1 dan cu thãnh thj duçrc sir diing nithc sach dir kin dn nm 2020
dat khoãng 90%, dan s6 nông thôn duc sü ding nuOc sach và hçp v sinh uâc dat
96%; t 1 khu cong nghip, khu ch xu.t dang hoat dng có h tMng xir l nuOc thai
tp trung dat tiêu chuAn môi tn.r&ng uàc näm 2020 là 90%12. T' l do thi hóa thng tr
3 0,5% näm 2010 len khoáng 40% näm 2020g.
III- vAN HOA
1. Van hóa phát triên da dng, phong phil, dan tc, khoa h9c, dti chüng
trong mi lTnh vic cüa dô'i song xä hi, trô' thành ngun I.1rc phát triên dat nithc.
Nhan thi'rc cüa Dãng và Nha rnrâc, cüa nhân dan v vai trô c'Cia van boa trong
xay dirng và báo v T quc ngày càng dy dü và nâng cao. Nhân th van hóa trong
phát trin kinh t - xã hi d dirçic coi trçng vâi mt s chInh sách lien quan dn
cong nghip van hóa, gn van hóa vói phát trin. Dã buâc d.0 khai thác van hóa
nhu nguin lrc nQi sinh d phát trin kinh t - xã hi, phát huy, Mnh thành các nhân
th mói, giá trj mi cüa con ngithi Vit Nam.
San phm vn hóa thng dáng k v s hxqng, cht hrçing. V hçc, ngh thut
dã tao ra nhiu tác phm phãn ánh mci linh vrc di sng, n hrc di mi tix duy sang
tao, tIm tôi phucrng thüc th hin mi d nâng cao nng 1irc khám phá cuc sang.
Nganh ngh thu.t biu din có s11 phát trin phong phü và da dng, mi 11am dã dan
dirng duçc hang tram chuang trmnh, vâ din, tit miic mài. Nhiu loai hInh van hóa,
ngh thut cia có bithc phát trin nang dng, thIch nghi vói nn kinh t thj truèng và
hi nh.p qu& t. Sirc sang tao cüa nhan dan duçic phát huy trong các hoat dng sang
tác, biu din, truyn bá van hóa, van hçc, ngh thuat. Giá trj van boa phong phá dc
sc cüa các dan tc duçic k thi'ra và phát trin, lam nn van hóa dan tc. Nhiu giá tn
van hóa Vit Nam, duçic th giâi cong nhn và trâ thành mOt ph.n trong kho tang van
boa nhân loai. Di sng van hóa càa nhãn dan ngày càng phong phü.
Hi nhp quOc t v van hóa birâc du Co nhüng thành tiiu. Nhiu giá trj van
hóa, sang tao van hóa mi cüa nhân loai duc tip nhn gop phn lam phong phü và
nâng cao däi sng van hóa tinh th.n cüa ngithi dan. Ciing vâi giao km van hóa quc
t dugc m rng thI di san van hóa duçic coi trng, truyn thng van hóa t& dçp cüa
11. fáng Cong sn Vit Nam: Djr thia cic via klan trinh Dl hl XIII cia Ding (Til Jlau szj' ding t?/ D?i hal
c1angb ciphuyn, câ'p tinh vi tzro'ngdiro'n,g,), tháng 4/2020, tr.84.
12,2. fãng Cong san VietNam: Drthio các via k/an trinhDJhç5JXJIIciJa Dang(TilJluthdrngtiDJhç$ldang
bç3ciphuya, ci tinh tiro'agdtroiig),tháng4/2020, tr.103, 98.
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dan tOe duçic d cao, ban se dan tOe duçic gi gIn và phát huy. Các sr hOn van hóa
duac to ehuc nhm ton vmh va khang drnh ban sac van hoa cua dan toe
2 Nhiêu phong trão, cuôc van dông ye van hoa dat kêt qua tich circ, gop
phân tao môt trtrô'ng van hoa, bão ye va phát huy nhfrng gia tn truyên thông tot
dep cüa dan tôc
Phong trào "Toàn dan doàn kt xây d%mg. di sng van hóa" da có nhüng
chuyên biên tich cue gop phân hoan thanh chung cac muc tiêu phat triên kinh tê,
van hoa, xã hôi, bao dam quôc phong, an ninh, trât tix, an toan xâ hôi, xoa doi,
giam ngheo, xây dung nông thôn mm, thuc hiên tot Quy chê dan chu a ca sa
Phong trao "Xây dung môi truong van hoa lanh manh" duac triên khai rông rãi va
di vao chiêu sâu, thu duac kêt qua tich cue, xây dung van hoa lanh manh trong he
thông chrnh tn, trong mi dia phuang, trong tung cong dOng lang, ban, khu phô, cci
quail, dan vi, doanh nghiêp, khu cong nghiêp va mi gia dinh, gop phân giao due,
ren luyên eon ngucn ye nhân each, dao due, lôi song Cac phong trao "Den an dap
nghia", "Uông nuac nha nguôn", tix thiên, nhân dao rông khàp, the hiên dao ly cua
dan toe va nhftng gia tn nhân van cua eon nguo'i Viêt Nam Van hoa dà gop phân
quan trong nâng cao dan tn, dan chu hoa dai song xã hôi, nâng cao tinh nãng dông
sang tao, tu chu va tinh tich cue xã hôi cua eon nguai Hoat dông the due, the thao
ngay cang dtrae ma rOng, dat nhiêu thanh tich cao cua khu vue va the giai
3 He thông thông tin dat chung phat trin nhanh chong, manh me, dap
irng ngay càng tt d?ri song tinh than nhân dan
Giai doan 1945 - 1954, thue hiên ehi thi eua Dang, nhiêu tu sach, thu viên trong
cáe ca quan dan ehInh dàng, trong don vj quail dOi duge thành 1p, cCing vOi viOc
thành 1p Dài Phát thanh Ting nói ViOt Nam, & min Nam dã xay d1rng Dài Phát
thanh Tiêng nói Nam BO và Dài Ting nói Sài Gôn Chçi L&n. Ti'r näm 1954, hO
thng truyn thanh duge phát trin manh m khp Ca nithc, sau ngày min Nam giài
phóng, mng luói dài phát thanh và truyn hInh a eáe tinh, huyn ducie xây dipig, tra
thành kênh thông tin quan tr9ng tuyên truyn chii truang, du&ng li, chInE sách, pháp
1ut cüa Dáng và Nhà nuóc
Tr nam 1986 den nay, lTnh vre báo ehi lien tc phát trin phong phü và da
dng, tInh chuyên nghip ngày eàng nâng eao, thông tin kp thôi eác hoat dng chInh
tr - xã hOi, phân ánh tmnh huith kinh t - xâ hOi ei1a dt nuOe, dáp iirng nhu cu thông
tin da dng cüa nhân dan. Nàm 2019 có 850 ca quan báo in, báo diOn tcr. HiOn nay, hO
thng báo ehI dang dugc dy mnh quy hoch theo D an sp xp cüa ChInh phü.
Linh virc phát thanh - truyên hinh Co bixóc phát tnin nhanh v k thut va cong ngh
thông tin, nàm 2019 có 72 dài phát thanh, dài truyn hInh (câ dja phumig và trung
uang). Näm 2019, các nhà xut bàn d thixchiên xut bàn và nOp km chiu 37.100
xut bàn ph.m vâi 441 triOu bàn, tang doanh thu toàn ngành dt hon 2,7 t dng. Chit
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luçing ni dung xitht bàn phm có nhi&u chuyn bin tIch circ. Các 1o.i sách v cac
lTnh c pháp 1u.t, v.n hóa, van hçc, thiu nien, nhi dng, khoa h9c, cong ngh, kinh
t& giáo diic, ton giáo, môi tru&ng... ngày càng phong phü và có cht hxçmg tk Dn
tháng 01/2020, có khoàng 68,17 triu nguôi Vit Nam sir ding djch vii internet.
4. Cong tác bão ton, phát huy di san van hóa các dan tc dt nhiu kt qua;
di san van hóa dang tr& thành tài nguyen dc dáo clia du ljch Vit Nam
Cong tác suu tm, bão quãn, ton t.o, tu b và phát huy giá trj di san van hóa
cüa dan tc dà dt nhiu thành tru, dáp irng nhu cu hix&ng th va sang to van hóa da
d.ng cüa nhân dan. Nhi có du&ng li và chInh sách di'ing ma hang ngàn di tIch van
hoa duac trung tu, ton tao, hang tram l hôi truyên thông ducic phuc hôi, nhiêu lan
diu dan Ca, các huyn thoi, truyn thuyt, các b sir thi... di san van hóa vt th, phi
t th diiçic cong nhan & cp qu& gia, quc t và thrc t dã tth thành nhffiig di san
chung cüa van hóa nhân 1o.i. Van hóa truyn thng, van hóa các dan tc thiu s6
duçic chü trçng, du tu phát trin, gop phn xfrng dàng vào sr nghip bão tn, khng
dnh giá frj, bàn sc cüa van hóa Vit Nam. Dyi sng van hóa tinh thn, quyn ti do
ton giáo, tIn nguOng cüa nhãn dan cffiig dixçic khOi phiic, ton trçng. Hot dng giao
luu và hgp tác quc t v van hóa vth khu vrc và quc t thrçic m& rng, trng buâc
phát trin theo chiu sâu, mang tlnh n dlnh, bn v&ng, gop phn giâi thiu, quãng ba,
ton vinh vAn boa Vit Nam, tip thu tinh hoa vAn hóa nhãn 1o.i.
NAm 2013, Ca nithc Co trên 40.000 di tIch di.rgc kim kê, trong dO có trên
36.000 di tIch dxçic xêp hng di tIch cp tinh và trên 3.000 di tIch thxqc xp hang di
tIch c.p quc gia, cO trên 20 di tich ducic xp hng là di tIch quc gia dc bit. Cu&
11Am 2014, Vit Nam có 8 di san van hóa 4t th& 9 di san van hóa phi 4t th& 4 di san
tir lieu duçic vinh danh di san th giâi. Dn nAm 2020, Ca nuàc cO 28 di san vAn hóa
vat th và phi 4t th duçc UNESCO ghi danh; 301 di san vAn hóa phi 4 th quc
gia; 191 hin 4 và nhóm hin 4t duccc cOng nhn là bào 4 quc gia; 3.498 di tIch
quc gia; 122 di tIch quôc gia dc bit; 168 bào tang, thu&ng xuyên Fun giü và tnmg
ba khoãng 3 triu tài lieu, hin vat.
5. Cong tác quan I van hoá có nhiu di mó'i
Cong tác lãnh dao và quãn 1 vAn hóa dA có nhtrng di m6i theo h'txâng tIch circ.
Dãng và Nhà ni.râc dä kjp thi d ra nhng chü tnrang, giài pháp dung dn d giài
phóng si.'xc sang tao cüa nhãn dan, tao diu kin và ca hi thun li cho nhân dan tham
gia vào qua trInh xây dirng và phát trin van hóa dan tc. Nhthig quan dim mói, nhan
thuc mâi cüa Dãng dã dirgc Nhà mrâc th ch boa kp thai, tr& thành dng lirc thuic
dy vAn hóa phát trin. Phung thirc lãnh dao cüa Dãng và quãn 1 ciia Nhà nu6c v
vAn hóa cüng trng buâc dôi mâi d thIch nghi vâi kinh t thj tnrng djnh huàng xà
hOi chü nghia và hi nhap quc t& thirc hành dan chü rng râi và bão dam quyn van
hóa cUa nguñ dan. Các hi van h9c ngh thuat phát trin cà v s lung va chit
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lugng. Cong tãc nghiên elm 1 lun, phê binh vn hçc, ngh thu.t tirng burc duçxc
cUng c& fi ngü lam cong tãc van hóa, van ngh có bu&c tnr&ng thành; quyn tçr do
sang to cüa van ngh si duçic ton tr9ng.
iv-XAHQI
1. H thông chInh sách xa hi thrçrc xây drng và ngày càng hoàn thin
Giai doan 1945 - 1954, nhEng chinh sach dau tiên ye lao dông, viêc lam, ye
khuyen khich tang gia san xuât, bao ye quyên cua nguoi. lao dông, ye chäm Soc
thrnmg bmh, berth bmh, gia dinh liêt si d duac ban hanh va di vao cuôc song Giai
doan 1955 - 1975, a mien Bäc, Dang va Nha nucrc dã ban hanh nhiêu chmh sach hen
quan den diêu chinh quan he lao dOng lam cong an lucmg trong cac xi nghiêp thai
glan dau mm tiêp quail, bao dam dm sOng va diêu kiên lao dOng cho cong nhãn viên
chuc nha nuoc, huy dông va phân bô, su dung lao dông, tiên hanh ba lan cai cach tiên
luong, ap dung chê do tra luang bang tiên thay the chê do tra b.ng hiên vat Däc biêt,
nãm 1961, Dang dã chu trucrng van dông dông bao mien xuôi di xây dung va phat
triên kinh tê, van hoa mien nui Day la môt chu truong rat ion, duac thuc hiên hiêu
qua cho den tan ngay nay Nhffiig nãm 1965 - 1975, cuôc khang chiên chông M5, cixu
nuoc buac vao giai doan cam go, ac liêt, nhiêu chinh sach lao dong duac hoan thiên
phi'i hqp vó'i thôi chin nhrn huy dng téi da slrc ng'thi, sIre cüa thc hin thng lcd
hai nhiêm vu chiên luoc Cong tac kê hoach hoa lao dông duac chu y, nhiêu clii tiêu
ye phân bô, diêu phôi lao dong, näng suât lao dOng, tiên luo'ng dã duac dua vao kê
hoch hang nam, trà thành chi tiêu pháp lnh. Hang bat chmnh sách v thuang binh,
1it sT duqc sIra di, b sung.
Tr nam 1986 dn nay, thc hin cOng cuc dM m6i, lTnh virc xã hi có
nhüng thành tçru quan tr9ng. Nhà nuc dä ban hành B lust lao dng và hang lo.t
các chInh sách v giài quy& vic lam, dy ngh, xut khu lao dng, phát trin
ngun nhân lirc, phát huy ni içrc slrc lao dng, phát trin thj tnxông lao dng theo
dnh hu&ng xà hi chü nghia, cài each tin luong, d,i mi ch d bào him xã hi,
báo h lao dng, v.v., gop phn thác dy cOng cuc di mâi. D.c bit nhüng nam
gn day (2016 - 2020), vic th ch hóa các quan dim, chü trucing cüa Dàng, h
thng chInh sách xã hi dà nhanh chóng dugc b sung, sIra di theo huthig bào
dam các quyn co bàn cüa con nguôi phü hçxp vth diu kin ci th clia dt nuóc và
yài các tiêu chun tin b v quyn con ngui duçic cong dng quéc th thIra nhn;
ban hành và trin khai mt s chinh sách trong lTnh vixc lao dng, uu dài ngui có
công, an sinh xä hi, chInh sách dc thu cho yang dan tc thiu s; h tMng van
bàn pháp 1ut, chInh sách dam bào nguyen tc bInh dng gii; các chInh sách v
tiên hang,...
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2. Giãi quyêt lao dng, vic lam và thu nhp cho ngtrôi lao dng, xóa dói
giãm nghèo, bão dam an sinh xa hi
Sau ngày dt nuâc thng nht, cong tác lao dng, xA hi duçic ma rng, trong
do tp trung giãi quyêt các van dé lao dng & min Nam, dng viên hrc luqng câ nrnc
tham gia han gn vt thucing chin tranh, tirng buâc câi thin dai sang ngtthi lao
dng. O min Nam, h.0 qua chin tranh d li rt n.ng n. Dâng, Nba nuOc dä ban
hành nhiu chInh sách d giãi quyt, sp xp vic lam cho ngixài lao dng tht nghip;
on dmh dcn song cho can bô tap kêt tu mien Bäc trc ye, sap xêp viêc lam cho bô dOi,
thanh niên xung phong xu.t ngfl. Thc hin chü tnicmg phân b lai hrc luçmg lao
dng va dan cu, hang triu dng bào dng b.ng song Hng dâ hang hái di khai hoang,
xây dirng các yang kinh t mói a Tây Nguyen, Dông Nam B, dng bng song Cüu
Long. NMng näm 80 th k5 XX, chü trixcmg dua nguäi Vit Nam di lam vic có thai
han ci nucic ngoai ducic triên khai manh me, dà giai quyêt duo'c viec lam cho môt bô
phan thanh niên (khoang 20 van ngtrrn), dOng thcn dao tao môt dôi ngü lao dông co
tay ngh& dáp lrng nhu cu phát trin dt nuOc sau nay. Cong tác xác nh.n thucing
binh, lit si, thng nht chInh sách, ch dQ gita hai min, cong tác quy t.p, xay dçrng
nghia trang lit sT dtrgc dy mnh.
Tr nàm 1986 den nay, các chInh sách ngithi cO công, bào dam an sixth xä hi,
bào him xà hi, bào him that nghip, bào dam an toàn v sixth lao dng duçic thçrc
hin tt. Din bao phü bào him xã hi ngày cãng duçic ma rung. Dy mnh h trçl
nhà r cho nguOi có cOng, ngi.thi ngheo a nông thôn và các vñng thrn'mg xuyên bj thiên
tai, bão lii; phát trin nhà a xà hOi. BInh d.ng gi&i duçic thirc hin có hiu qua; cOng
tác bâo v tré em &rcic quan tam.
Cüng vâi tang truâng kinh t nhiu giãi pháp t.o vic lam, náng cao thu nhp
cho nguai lao dng ducic thirc hin. T' l tht nghip cüa 1c hrcng lao dQng trong d
tui a thãnh thi Co XU hithng giãm dn ttr müc 4,5% näm 2010 xung cOn 3% nàm
202013 . Tr 2006 - 2011, dâ giãi quy& dixqc vic lam cho trên 8 triu lao dng, tr lê
th.t nghip a thành thj giâm con duâi 4,5%. Lao dng qua dào to dã có nhüng
chuyn djch tIch c%rc. Cong tác dy ngh cüng dt ducic nhüng k& qua quan trpng, s
nguai ducic dào t.o ngh lien tVc tang. Näm 2002, s ngixai duçic dy ngh là 1 triu
nguai, dn nàm 2004 là g.n 1,2 triu ngu&i. T l lao dng qua dào to dugc cal thin
dáng k tr 40% näm 2010 len 65% nm 2020.
Nàm 1999, so ngirai Vit Nam di lao dng a nuac ngoài là 19.780 nguai, dn
2003 là 72.000 nguai, tang gap 3,6 ln. Nm 2004, thj tnrang lao dng ngoài nuac có
nhiu bin dng, ta dua ducic 67.447 nguai di lao dng. Giai don 2011- 2020, cOng
tác lao dng xuât khu có buâc tin dáng k.
13. Ding Cong san Vit Nam: Dr thio các van kJn trinli D?Jhc5iXiIc1a Dâng (TàJJiu siJ'c/ing tiD?ihcJ
dângbç5câohuyn, cip tfnh và tira'ngdu'cing), tharig4/2020, tr.100.
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Thrc hin t& các chinh sách nguii có công, bào dam an sinh xa hi. Phát huy
truyên thông "Uông ni.rcyc nho nguôn", huy dông toan xä hôi tham gia chäm Soc gia
dmh chmh sach, ngum co cong Den nay, ca nucc dã xac nhân ducic trên 9,2 tnêu
ngum co công, trong do, so nguo'i daig hi.ro'ng chê do iru dâi hAng thang gân 1,4 triêu
ngum, trên 500 nghm than nhân ngucn Co cong dang huo'ng trci cap hAng thang'4
Thanh tuu xoa doi, giam ngheo duGc the giai danh gia cao Ty lê ho doi, ngheo
dã giam hen tuc tu 30% nAm 1992 xuông Con 8,3% nAm 2004 Den nAm 2000, ca ban
xoa xong trnh trang doi kmh men Giai doan 2010 - 2020, ti lê ho ngheo giam nhanh,
tu 14,2% nAm 2010 xuông con 7% nAm 2015 (theo chuân ngheo giai doan 2011 2015) va giam Pr 9,2% näm 2016 xuông duoi 3% nAm 2020 (theo chuân ngheo da
chiêu2)
3 Chi so phát trin con ngtro'i không ngtrng tang len
Chi so phat tnên con ngucn (BDI) cua Viêt Nam hen tuc ctucic cai thiên, thuôc
nhom cac nucic co muc phat tnên con ngurn trung bmh cao cua the gim, Pr muc 0,654
nAm 2010 (thu hang 114/189 quôc gia va vung lãnh thô) len muc 0,694 nAm 2017
(thu hang 116/189 quôc gia va vung länh thô)"3
V-YTE
1. Cong tác y t, chàm soc sfrc khoè nhân dan dirqc tang cirô'ng
Trong 9 nAm khang chiên chông thuc dan Phap (1945-1954), nganh Y tê dã
bao dam phuc vu tot chAm soc thuong, bênh brnh va phong, chông dich bênh nhu
dich ta, thuo'ng han, bai hêt, day lui duoc môt so bênh xã hôi de doa suc khoe nhân
dan nhu s,t ret, mt hot, lao, bnh dâu müa. îü nAm 1954, a min Bäc, ngành Y tê
dA t.p trung xây dxng và phát trin y t i khu vçrc nông thôn, lam cho b m.t nông
thôn min Bc thay di rO ret: các cOng trInh v sinh dugc xây dçrng, scrc khoé cüa
nhân dan khOng ngüng duçxc nâng len.
Giai doan 1956 - 1975, lTnh vrc chAm soc và báo v siirc khôe cho nhân dn Co
sir phát trin nhanh chóng. Các phong trào qu.n chüng rèn 1uyn than th& git gIn v
sinh, lam sach môi tru?mg, chäm soc ban than rt soi n&. H thng y th co nhiu
thành tgru trong vic chAm lo, bão v süc khOe, nâng cao th 1rc cüa nhân dan, chAm
soc nguà'i già, ph nü, tré em trong thè'i k' chin tranh gian kM và ác 1it. Sau ngày
d.t nixOc tMng nht, a min Nam nhiu bnh xã hi, bnh truyn nhim có nguy ca
gay thành dch dã ducic xir 1.
Tü nAm 1986 den nay, cong tác chAm soc sirc khOe nhân dan dt nhiu thành
tru quan tr9ng. Cong tác y t cO sir di mâi theo hirang da dng hóa các hmnh thüc t
14, 2, 3. fJãng CQng san Vit Nam: Dr tha'o các yin kin trinh D?Jh5iXIiJcL2a Ding (TàJJiu thding t?iD?i
hidingb ci'phuyn, cip tin/i vi tzro'ngthrovg),tháng 4/2020, tr.100, 100, 102.
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chirc khám, chira bnh cho ngithi dan; tirng bu&c thçrc hin cong bang trong khám,
chüa bnh cho nguri dan. Các chuang trinh dan s, k hoach hóa gia dInh, giáo diic,
bão v và chàm soc tré em duçc trin khai tIch circ. Mirc huâng thii djch vii y t cüa
nhãn. dan tang len, dc bit vâi tré em, ngui nghèo, dng bào dan tc thiu s& Chit
lucmg dan s trng buâc duçic cãi thin, tui th9 trung bInh tang, dn näm 2020 ithc
dat 73,7 tui. Cong tác y t& chäm soc sirc khoé nhãn dan dugc tang ci.thng, ch.t
luqng djch vi khám, chUa bnh duçic nâng cao; tfrng buâc giãi quyt tinh trng qua
tai bênh viên tuyên trên Cong tac du phong, phat hiên sam, quan ly cac bênh khOng
lay nhim drn:ic chu trong, näng krc giam sat, dir bao, phat hiên va không chê dich
bnh duçic nâng len. T 1 ngithi dan tham gia bão him y t tang nhanh, tcr 60,9%
dan s näm 2010 len 90,7% vào nm 202015.
2. Mng hró'iy t thrçrc m& rng, nhât là y t co' s&
Ach do ho cua thuc dan Phap d dê lai nhüng hâu qua nng nê ye suc khoe cho
ngum dan Viêt Nam Ca sa kham ch[a bênh cho nhân dan hâu thu không co Sau khi
giành dugc chInh quyn, Nhà rnthc tadA xây dimg them nhiu ea s& y tê. Den näm
1954, tai viing giài phóng có 135 bnh vin, bnh xá, 790 phông khám bnh, 740 trm
clru thuong và 300 nhà h sinh.
Dn nàm 1975, 6 min B&c dà eó 1.180 cci so khám, chtta bnh, vOi 56,6 nghin
giuing bnh. S can bO y t là 93 nghin ngithi, trong do có 29.600 y, bác sT. BInh
quân mt van dan có 12,1 bác sT. Sau ngày d.t nuOc thng nh.t, h thng y t xà,
phu?xng h.0 nhi.r không có. Do do, vic xây dmg h thng y t tr tinh dn ca sO dü
sic chm soc sirc khOe ban du cho nhãn dan dat ra r.t cp thit. Näm 1985, Ca nuOc
CO 11.059 Ca sO khám chia bnh vOl 202,2 ngh'm giuOng bnh. S can b y th là
187,4 nghin nguOi, trong do có 62,3 nghin y, bác si. Binh quãn 1 van dan có 13,6 y,
báe si.
Thirc hin phuang châm "Nba nuó!c và nhân dan ciing lam", Cong tác y t Co s1,r
di mOi theo huOng da dng hóa các hlnh thjrc th chüc khám, chfta bnh cho ngui
dan. Các djch vii khám, chfta bnh ngoài giO tai nhà, tai cac ca sO chfta bnh dugc mO
rng. Mng luói khám, ch[ra bnh trên toàn que dirge sp xp lai h thng t chirc y
t ca sO (xã, phii&ng, th trn) dirge cüng c, dü slrc thuc hiên chäm soc surc khóe ban
du cho nhân dan ngày mt t& hon. Näm 2003, Ca nuOc có 13.162 ca sO khám vth
192,9 ngMn giu?mg bnh. S can bt y t là 184,6 ngh'm ngithi. Nam 2005, g.n 100%
các tram y t xa, phuOng cO y, bác si.
Dn nay, mng lu&i y t ca sO dirge phát trin rng khp toàn quc. Vit Nam
dugc quc t dánh giá là mt trong s It quc gia có mng luOi y t hoàn chinh, t
chüc rng khp tOi tn thôn, bàn và dang là mô hInh ma nhiu nuOc trên the giOi quan
15. 15. Dãng CQng san Vit Nam: Dthâo các vãnkJzi trinh DJhJXIllcza
dâng bp cip huyn, cip tinh và tuv'ng thro'ng), thang 4/2020, tr.102.
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t.m, h9c hói kinh nghim. Ca nithc có 1.400 bnh vin vâi 180.000 giithng bnh, 700
trung tâmy tê huyên, quân, thi xã, hon 11100 tram y tê xã, phucing, thi trãn, trong do
Co han 60% so tram y tê dâ dat tiêu clii quôc gia ye y tê xà giai doan 2010- 2020,
100% so xä CO tram y tê hoäc co phong kham da khoa khu vixc hen xâ, 87,5% so tram
y tê xã co bac sT lam viêc (bao gôm ca bac sT lam viêc lâu dai va bac ST tuyên trén luân
phiên Ye lam viêc hai, ha ngay trong tuân), 96% so tram y tê xã co nCt ho srnhly sT san
nhi va han 95% so thôn ban co nhân viên y tê thôn, ban hoàc Co dc thôn, ban
3 Nhüng thanh tu'uy hoc ni bat
Chu dông san xudt dwo'c nhiêu väcxzn phong bênh Thanh tim y té quan
trong thai ky sau 11am 1945 la san xuât ducic cac loai vàcxin phong bênh ta, bênh
dâu mua, thi.rang han dê tiêm chung cho nhân dan, bao chê va san xuât ducic cac
thuôc thông thwmg bang nguyen lieu tai ch Näm 1950, lan dâu tiên Viêt Nam
san xuât di.rac khang sinh peniciline Näm 1961, lan dâu tiên Viêt Nam san xuât
duac väcxin sabin phong bênh bai hêt va väcxin BCG phong bênh dâu mua Hiên
nay, Viêt Nam duac cong nhân la môt trong so it quOc gia lam chu ducic cong nghê
san xuât väcxin, tu nghiên cuu san xuât väcxm, nhu vacxin cum mua 3 type dixoc
san xuât va du diêu kiên thirnng mai hoa, ung dung Cong nghê srnh hoc vao sang
bc va chân doan phat hiên nhanh, chinh xac cac tac nhân gay dich, nhu Sm, sot
xut huyt, tay chãn ming, là cci sO' d không xãy ra djch trên quy mô ion nhu các
näm truàc day.
Diem sang trong thuv hiên Muc tzêu Thzên nzên Icy Den nay, Viêt Nam dà
thanh toan ducic bênh bai liêt, khOng chê ducic bênh uôn van sci smh, ho ga, bach
hâu Ty lê suy dmh duô'ng the nhe cn dã giam tu 30,1% nm 2000 xuông con
14,1% näm 2015 và näm 2016, tr l suy dinh duthig nhcãn 0 tré du0i 5 tui là
13,8%. T suât chêt mc giàm xuéng con 58,3 trên 100.000 tré dé sng nàm 2015; ti
sut ch& tré em duO'i mt tui giâm khá nhanh, xung cOn 14,73 phn nghIn; su.t
ch& tré em duói näm tui giàm xung 22,12 ph.n nghIn, dua Vit Nam thành mt
trong näm nr0c dang phát trin có müc tü vong ha mc, tré em giám nhanh nht trên
th giOi. Tui th9 trung bInh tang tir 72,9 tui 11am 2010 len 73,7 tui vào 11am 2020,
trong do nam gi0i 71,2 tui, n gi0i 76,5 tui16.
Kiê'm soát và ngán ng'zth nhiêu djch bçnh nguy hiem: Vit Nam hin d xây
dmg ducic näng içrc giám sat, phát hin, chn doán xác dnh djch bnh va Lmg phó
giài quyt dch bnh mt cách nhanh chóng, hiu qua. Näng 1irc phOng, cMng djch
bnh nguy him và mói ni dugc nâng cao. Cong tác chun bj, sn sang lrng phó vOi
các djch bnh nguy him cflng ducic tIch CiTC chü dng. K& qua là nhMu dich bênh
nguy him dà duqc khng ch, d.y lüi và thanh toán, cii th nhu thanh toán bênh dâu
16. ng Cng sn Vit Nam: Drthio các vJnJcin
b5 ciphuyn, cip t.f.nh và tuv'ngdu'ong),tháng 4/2020, tr.102.
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mia vào näm 1978, thanh toán bnh bai 1it vào 11am 2000, loai trCr un van sci sinh
vào nm 2005, tir nm 2002 không có bnh djch hach; mt s bnh dch cIA gi1p giãm
s ngithi nhim hang tram dn hang nghin 1n so v6i nh[ng nAm tru&c khi có Chiicmg
trinh tiêm chüng ma rQng nhu bach hAu, ho ga, sii... Nbiu bnh djch liiu hãnh khác
có nguy Co bting phát thành djch lan, nhu: s& xut huyt, viêm nAo virus, lao, thuong
han, tà cIA &rçlc khng ch; không gay thành các djch lan, han ch t' l mc và tü
vong. Vit Nam là mOt trong nhing quc gia d.0 tiên kh6ng ch thãnh cong djch
SARS, cüm A/H5N1, cam A/H1N1; ngn chn thành cong không d mt s djch
bnh nguy him m&i nê,i xâm nhp nhu cCim A!H7N9, Ebola, MERS-CoV. . .Vit Nam
cüng trin khai duçic näng lirc giám sat xét nghim rt tht. Tt Ca bnh truyn nhim
mâi n& dn nay, Vit Nam du có khA nàng xét nghim và phát hin bnh nhu
MERS-CoV, Ebola, cam A/H7N9 hay COVID-19, v.v... H théng giám sat bnh
truyên nhim hoat dông hiêu qua tu giam sat cong dông, giam sat tai ci.ra khâu, tai
phông xét nghim; giám sat tai vCmg bt thuing lien quan dn yu th djch t du dirge
báo cáo, sang 19c.
Lam chi nhiu cong ngh cao. Vit Nam cüng tip tic lAm chü, hoàn thin dua
nhiêu k5' thuAt y hoc dat tam the giai, thirc hiên chuyên giao nhieu k5 thuât tiên tiên
trong chân doan va diêu tn nhir phu thuât nôi soi, can thiêp tim mach, chân doan
hinh ãnh, h trçi sinh san, diu trj ung thu máu, nhi máu ca tim, bnh l xuong khap, bong, phu thut tao hInh; tng ding t bào gc trong diu tn bnh v máu. Cho
dn nay, h thMg y t nuâc ta cIA có 15 co sa ghép dugc tim, thn, gan, ghép giác
mac, ghép t bào g& tao máu. Tháng 10/2019, hai ca ghép phi thành cong cIA dánh
du k' tIch mâi trong ngãnh ghép tong Vit Nam. Vit Nam cüng tip tic khng djnh
lam chü cong ngh ghép cIa tng - mt k thut khó cüa y hçc th gió'i. Trong linh virc
sAn khoa, nam 2019, Bnh vin Phii sAn Ha Ni là bnh vin cOng 1p du tiên cIA
trin khai thành cong k5 thut can thip bào thai - là k5 thut cao nht, hin dai nht
trong y h9c bào thai hin nay.
VI- GIAO DVC VA DAO TAO
1. Quy mô giáo diic phát triên nhanh, thiyc hin nn giáo diic toAn dan, dáp
frng nhu câu h9c tp ngày cAng tAng cüa nhân dan
Ngay sau Cách mng Tháng Tam 1945 thành công, DAng và Nlhà nuâc ta cIA d
ra nhiu chü trucmg, chinE sách ian v phát trin giAo dçic. CA nuac soi nM thxc hin
phong trào bInh dAn hçc vii, tr nArn 1945 den nAm 1964, s thoát nan mu chü len dn
10,5 triu ngi.thi. Sau thAng igi cAn cuc khAng chin chông thxc dan Pháp, vic xóa
nan mu chü dA can bàn hoàn thành a min xuôi, phong trào b tue vAn hóa phát trik
mnh me. So vOi nm h9c 1955 -1956, nAm h9c 1975 - 1976 s truang ph thông
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tAng 2,6 1n, s hçc sinh tAng 7,4 1n, s tnthng trung cp chuyên nghip tAng 29,1
lan, so truang dai hoc tang 19,5 lan, so sinh viên thng 50,9 lan Ci mien Nam, sau giai
phong, chung ta dA to chue cho hang chuc van ngum theo hoc cac lap bô tue vAn hoa
Nha tre va cac lap mu giao phat triên kha nhanh Cac tnrcing phô thông phat triên
rông khAp He thông cac truong sir pham nhanh chong duoc hmh thanh a khap cac
tmh, thanh, dao tao them hang van giao viên mm
Tu nam 1986, thuc hiên di.rang lôi dôi mm toan diên dat ni.ro'c, linh vuc giao
duc va dao tao cong co nliiêu dôi mm, the hiên a sir phat triên rông khAp mang luoi
cac truong hoc, sir tang nhanh quy mO giao duc, nhüng chuyên biên buoc dâu ye chat
krong giao due NAm 2000, ca nuoc d dat chuân quôc gia ye xoa mu chtt va phô cap
giao due tiêu hoc, den näm 2004, 20 tinh, thanh phô dä dat chuân phô cap trung hoc
co so, den nAm 2010, tat ca cac tmh, thanh phô dã dat ehuân phô cap giao due trung
hoc co so
Den nay, mang krm co so giao due mâm non tAng nhanh, tti 13 172 trirong len
15 384 tnrang mâm non va 6 518 nhom tre doe lap, tmo'ng phô thông sAp xêp lai tix
28 803 truong den nay la 27 086 trucYng Mang luai cac co so giao due dai hoc duac
eung eô va phat triên a khAp cac khu dan cix ion, cac vung, môt so tmhlthanh phô
Tmh den nAni hoc 2019 - 2020, ea nuoc co 237 trirong dai hoc, hoc viên (bao gôm
172 truong cong lap, 60 truong Pr thuc va dan lap, 5 truang co 100% von nuoc
ngoai), 37 viên nghiên cuu khoa hoc duoc giao nhiêm vu dao tao trmh dO tiên sT, 33
truong cao däng sir pham va 2 truong trung cap six pham Quy mô smh viên dai hoc,
cao dAng trong giai doan 2011 - 2020 tAng khoang 2,4%
Di ngü nhà giáo và can b quàn l giáo dic dA tAng mnh ye é lucrng, chit
liiçmg và dirge chun hóa, ngày eàng dng b v co cu trong 10 nAm qua. T 1 giáo
viên dat chuân va trén chuân tnnh dO duoc dao tao theo quy dmh cua Luât giao due
dôi voi mâm non dat 96,6%, tiêu hoc dat 99,7%, trung hoc co so 99,0%, trung hoc
ph thông 99,6%, di hçe 82,7%; 100% can b quan 1 co si giáo dic dt chun trinh
d dirge dào to theo cap h9c ti.ro'ng frng.
Các diu kin co s& 4t chit, trang thi& bi giáo diic dào to dirge quan tam du
tu và tüng buc hin di hóa. S trithng lrp dirge xây dirng mâi theo ehun quOc gia
ngày càng tAng. NAm hçe 2019 - 2020, t 1 truô'ng dt chun quOc gia ô cap tiu h9c
là 59,7%; cp trung hçc co s& là 56,7%; cp trung h9e ph thông là 37,04%. Trin
khai có hiu qua các chuong trIn.h, dê an h trg co sO' vt cht; dng thO'i tao co sO'
pháp i và tráeh nhim dê các da phuang huy dng ngun lye bào dam co sO' vt eht
truO'ng, 1O'p h9c tap.
Ti l chi ngân sách cho giáo dyc hang nAm cüa Vit Nam O' mirc xp xi 20%,
Prong duong 5% GDP. So vói eác nithc, trong khu virc, tr l ehi tiêu cong cho giáo
dye tren GDP cüa Vit Nam cao hon hn nhiu nuóe, them chI so vO'i các nuO'c có
trInh d phát trin kinh te cao hon.
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2. Cong bng xã hi trong tip cn giáo dijc Co nhiu tin b
Vic thçrc hin Cong bng trong giáo diic dat drc nhftng kt qua tIch ciic. H
thng tnthng ph thông dan tc ni trü, ban trü duçc m rng hon d phiic vi con em
dng bào dan tc thiu s, tü 299 trithng tang len 316 tnthng & 49 tinhlthành ph trçrc
thuQc Trungixang, dáp üng nhu cu hçc t.p cüa 109.445 hçc sinh ni trü; 28 tinh có
trumg ph thông dan tQc ban trü vii quy mô 1.097 tmng và 185.671 h9c sinh ban
tth. Ting nói, ehC viêt cüa 8 dan tQc thMu s dà duçic dira vào giàng dy a trithng
tiêu hoc, trong do tiêng Hoa va tiêng Khmer ducic day ca a trt.rang trung hoc co so
Mang hrcn trung tam giao duc nghê nghiêp - giao due thuong xuyên va trung
tam hoc tap cOng dông diroc duy tn, On dmh 100% cac tmh, thanh phô co trung tam
giao due thucxng xuyên cap tmh, 84,7% huyên co trung tam giao due thuong xuyen
cap huyên va 97,83% xä phuong, thi trãn co trung tam hoc tap cong dông Mo hinh
hoat dông cua cac trung tam hoc tap cong dông dircYc duy tn, cung cô, môt so dia
phircng dA lông ghep cac chuang trinh du an vcn hoat dOng cua trung tam hoc tap
cOng dông, gop phân thiêt thuc nâng cao chat 1ucng cuoc song va dong vai tro quan
trçng trong vic dÀy nhanh tin dQ xay dirng nông thôn mài.
He thông Hôi khuyên hoc dã phu kin tu cap tinh den cap xà vai trén 17 triêu
hôi viên la cac ciru giao viên, cac nha hoat dông chmh tn, xã hôi quan tam thuc day
su nghiêp hoc tap cho mol lixa tuôi Ca nucic co hon 8 tnêu gia dinh dat danh hiêu
"Gia drnh hoc tap", gân 40 nghin dong ho dat danh hiêu "Dong ho hoc tap", hcm 62
nghIn "Cong ding h9c tap" cAp thôn bàn, t dan s và 27,5 nghIn các t churc nim
trên dja bàn hành chfnh cAp xâ, do cAp xã quãn 1' dat danh hiu "Don vj hc tap".
Ngoài uu tiên ngân sách cho giáo diic, ChInh phü con có nhiu chinh sách h
trçi khác, nhu: thc hin chInh sách min, giàm h9c phI và h trq chi phi cho h9c sinh,
sinh viên nghèo; h trçi phát trin giáo dye mÀm non; h trçr phát trin giáo dye di
vói con em dng bào dan tc thiu sO, ving sau, vüng xa; h trci hçc bOng và phuang
tin, d dting h9c tp thirc hin chInh sách giáo due di vói nguñ khuyêt tat... Các
chucing tninh tIn dung iru dãi dành cho sinh viên thông qua Ngân hang ChInh sách xà
hi dã tao diu kin cho hang triu h9c sinh, sinh viên thuQc h nghèo, h cn nghèo
và h có hoàn cành khó khin dirge vay von hçc tp và l.p nghip.
3. ChAt hrqng giáo dic vã dao to dtrçic nâng len
Cha't lwcing chám sóc, giáo dyc tré mdin non. Näm hçc 2013 - 2014, Ca nuác
mai có 18 tinh ducrc cong nhQn d.t chuAn ph cp giáo die mâm non cho tré em 5
tuM thI dn näm 2017, tAt cà 63 tinh, thành ph dA hoàn thành ph cp giáo dic mAin
non cho tré em 5 tui. Ni dung chucing trinh giáo diic mAm non dirge dôi mai dà
giüp tré tr tin, chü dng trong giao tip và tham gia tIch crc vào các hoat dng giáo
diic; tré có nhiu tin bO và phát tnin t& câ 5 lTnh we: th chAt, nh.n thirc, ngOn ngE,
tinh cam và k5 näng xà hi, thAm m.
l suy dinh duö'ng cüa tré duâi 5 tu6i giâm
xung du d.n hAng nàm.

27
cMt lwçrng giáo dyc pM thông. Nhftng nàm g.n day, eht hrng giáo diic ph
thông nuac ta tra thanh tam diem nghiên cmi cua the gim Giao due huang nghiêp dã
durac quan tam dôi mm ye nôi dung, da dang hoa cac hmh thuc giao due huang
nghiêp theo hucing thiêt thuc, thng tmh thuc hanh, gän vai thue tin Giao due müi
nhon d. diroc chu trong va tiêp tue dat kêt qua tot Hoc sinh Viêt Nam khi tham du
cac ky thi Olympic quôc tê va khu vi.rc sang tao khoa hoc k thuât quôc tê luôn dung
a vi tn top dâu Tong sO Huy chuong Vang dat ducic trong 5 nm qua thng gân gap
dôi so vcn 5 nàm trurac do Tu näm 2016 - 2019, Viêt Nam co 187 luat thi smh tham
dix thi Olympic khu vuc va quOc tê, dat 146 giai (45 Huy chuang Vang, 60 Huy
chuang Bac, 35 Huy chuang Dông va 6 Bang khen)
Chat luring dao tao daz hoc va dao tao nguôn nhán 1uc chat lwctng cao So
cOng trinh khoa hoc ducic cong bô trong nucic va quôc tê tang manh, vi the cac trucing
dai hoc cua Viêt Nam dâ duac nãng len trong bang xêp hang châu A va the gim Nàm
2019, he thông giao due dai hoc Viêt Nam xêp thu 68/196 quôc gia trên the gim, tang
12 bâc so vm nàm 2018 Lan dâu tiên, VietNam co 3 cci so giao due dai hoc dirac vao
top 1 000 trudng dai hoc tot nhât the gioi, co 8 co so giao due dat hoc Viêt Nam 11am
trong danh sach 500 truong dai hoc hang dâu Châu A Chat lucxng nguôn nhãn lire d
co chuyên biên tich cue, trong nhüng thanh tini ye tang truang va phat triên kinh tê
cua dat nucie 10 näm qua co phân dong gop quan trong cua dOi ngt lao dOng trmh do
cao, ma da so ducic dao tao trong nuac
4 Cong tac quail ly giao duc co biroc chuyn bién tIch circ
Tu glüa the ky XX den nay, Viêt Nam dã tiên hanh nhiêu euôc cai each giao
due Näm 1950, trong hoan canh nuac nha con muOn van kho khn, nhimg cuOc cai
each giáo diie ln du tiên nhm mi1c tiêu xây dirng mt nn giáo dc cüa dan, do
dan và vi dan. Dn nàm 1956, eãi each giáo dic 1n thir hai huàng ted dào tao, bM
throng th h tré thành nhüng cong an tht, có dirc, có tài. Nãm 1981, cuc cãi each
giáo dic 1n thu ba toàn din hcrn, dng b hon nhm t.o buâc chuyn bin med v
h thong giáo dçtc, nOl dung và phuang pháp dy h9c. Hin nay, chüng ta dang tIch
c1rc tin hành mt "cuc each mng" v giáo diic ved vic di med can bàn, toàn din
nn giáo diic theo tinh thn Nghj quyt sá 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 cüa Ban
Chip hành Trung uong Dâng (khóa XI)17, bào dam cho giáo d1ic Vit Nam phát trin
theo djIIh hurng xà hi chü nghTa, hi nh.p quc t, thich 1rng vâi cuOc Cách m.ng
cong nghip 4.0.

17. Nghj quyt s6 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 cüa Ban Chap hành Trung uo'ng Dãng v d6i m&i cn ban,
toàn din giáo duc và dào tao, dáp ü'ng yêu cu cong nghip hóa, hin dal hóa trong diu kin kinh t thi trirO'ng
dnh hix&ng xã hOi chü nghTa và hQi nhp qu6c t.
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5. H'p tác quôc t dirqc dy mnh
Tr 11am 2004 den nm 2016, Vit Nam däng cai và t chrc thành cong nhiu
k5' thi quc tá: Olympic V.t l châu A (nàm 2004), Olympic Toán hçc quc t (nàm
2007), Olympic Vt l quc t (nàm 2008), Olympic Hóa h9c quc t (näm 2014).
Nàm 2016, Vit Nam là nuóc chll nhà dlla Cuc thi Olympic Sinh hçc quc t l.n thir
27 - IBO 2016. TInh dn nãm 2019, câ nithc có tng s 455 dir an FDI thuc linh virc
giáo diic dào t.o; các nuâc dã cp khoàng 1.400 su.t/nàm cho km hçc sinh Vit Nam
di hoc tap a cac trinh do ttx dai hoc den tiên sT va thuc tap, nghien cixu a nuac ngoai
VII- QUOC PHONG - AN NIINH
1. Bão v vihig chc dc Ip, chll quyn, thng nht, toàn vçn länh th ella
To quôc, loi ich quôc gia, dan tôc, bão ye Bang, Nha nirc, Nhân dan va ch do xä
hôi chll nghia, gifr vfrng an ninh quôc gia, n dinh chInh tn - xa hôi, trât tir an
toàn xa hi Va môi trtrô'ng hôa bInh d tp trung xây dirng và phát trin dt nithc
Day là thành ttru lan nht trén lTnh virc quc phông - an ninh. 75 nm qua, duói
sr lành d.o dlla Dãng, chuing ta dà giü v&ng dc l.p, chll quyn, tMng nh.t, toàn vçn
lành th va dnh huàng xã hi chll nghia, bão dam môi trueing hôa bInh, n djnh và an
ninh cho sr phát trin d.t nuâc; lam th.t bi am mini, thu don chng phá dlla các th
lc thu djch, gop phn quan tr9ng vào qua trthh di rnai d.t nuOc, nâng cao vj the, uy
tIn Vit Nam trên tru&ng quc t.
2. Xây drng toàn din nên quôc phông toàn dan và an ninh nhân dan
Trong nhCtng nm qua, toàn Dâng, toàn dan và toàn quân ta dã tIch circ trien
khai thirc hin xây dirng the trn quc phông toàn dan gn vâi th trn an ninh nhân
dan & tmg khu virc và trên dja bàn câ nuóc; thrc hin tht chll tnxang ket hçip ch.t ch
kinh t, van hóa, xà hi vth quc phông, an ninh trong tmg chien lucic, quy hoch, ke
hoch phát trien kinh té - xà hi. Dãng, N1à nuâc, Quân di tIch circ du tu xây dçmg
h thng h. tng ca s& mang tmnh hong diing dáp 1'rng kjp thai cho thuc hiên nhiêm
v11 quc phông - an ninh, dáp 1mg yeu cu nhim viii tác chien trong tmnh hInh mOi.
Cong tác phi hçp giüa Quãn dOi nhân dan v6i Cong an nhan dan duçc tie11
hành nghiêm tCic, ch.t ch, thng nht tir Trung uang den dan vj ca sâ. Các dan vj
quail dci, cong an dã thu dng phei hcip de tham mini vói Dàng, Nhà nuac giái quyet
nhiu v11 vic phlrc tp ye an ninh, trt tr, gop phn bão v vông chac dtc lap, chll
quyen, thing nht, toàn vçn länh the, an ninh quec gia và trt tr, an toàn xã hi.
Càng vai vic xây dimg the trn quec phông toàn dan và the trn an ninh nhân
dan, ch1mg ta dã ra suc xây dmg và dllng ce "the trn lông dan" thông qua vic dllng
ce vttng chic h theng chinh trj de lam hat nhân lành dao, quãn l, tp hgp và huy
dng sue manh teng hçTp cho sr nghip quec phông; xây dmg, dllng cô và nâng cao
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hiêu qua hoat dông cüa các t chüc qun chCmg gop phn xay dirng ca s& chinh frj da
phuang vtrng m.nh, cãng c quc phông, gift ythig n dinh chinh tn, trât tLr, an toãn
xãhi.
3 He thông phap luât ye báo ye To quôc, bão ye an ninh quôc gia, gifr gin
trât ttr an toan xa hôi ngay cang durc hoan thiên
Nhân thuc sâu sac tam quan trong cua nhiem vu cung Co quôc phong, bao ye To
quôc, nhftng nrn 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, nhm kip thai the
chê hoa quan diem, ducng lôi quôc phong, bao ye To quôc trong tmh hmh mm, nhu
"Chiên luac Bao ye To quôc trong tmh hmh mm", "Chiên luac Quoc phong Viêt
Nam", "Chiên luoc Quân su Viêt Nam", "Cluên luac Bao ye To quôc trên không gian
mang", "Chiên luac Bao ye an nmh quôc gia", "Chiên lilac Bao ye biên giai quôc
gia" Nha nuac dã xây dung, ban hanh mm va bô sung, hoan thiên he thông van ban
phap luât ye quôc phong, an mnh Luât An mnh quôc gia, Luât ST quan Quân dôi nhân
dan Viêt Nam, Luât NghTa vu quân su, Luât Dan quãn ti.r ye, Luât Giao duc quôc
phong va an mnh, Luât Phong, chông khung bô, Luât Quân nhàn chuyên nghiêp, cong
nhân va vien chuc quôc phong, Luât Canh sat biên Viêt Nam, Luât Nhâp canh, xuât
canh va cu tru cua ngucn rnrac ngoai tai Viêt Nam, Luât To chuc co quan thêu tra
hmh su Luât Quôc phong, Luât Cong an nhãn dan
Day là nhftng bithc tin quan tr9ng, nh.rn th ch hóa dng b các quan dim
cüa Bang, nht là nhftng tu duy, quan dim mOi v quc phông, an ninh, bào v T
quc bang các van bàn quy phm pháp lut - Ca s& pháp l quan tr9ng dê tang cuèng
src. mnh quc phông, báo v T quc trong tInh hInh mâi, gop phn nâng cao hiu
içrc, hiu qua quãn l nhà nuóc trong lTnh virc quc phông.
4. Tiêm hrc quc phông và an ñinh drçrc tang cirô'ng; xây dipig Quân di
nhãn dan, Cong an nhân dan each ming, chInh quy, tinh nhu, tü'ng bithc hin di
Tiên than tr các di vii trang cüa quân khâi nghia Nam Kr, các di Cüu quc
quân a Vit Bc
xut hin trong thè'i kr du tranh giành chInh quyn, 1rc lucmg
Quân di và Cong an dà ra dui. Duâi sr lành do cüa Bang, tçrc lugng vu trang nhân
dan dâ lan manE, trixang thành và 1p nên nhiu k' tIch trong Tng khai nghia giành
chInh quyn Tháng Tam nãm 1945, trong cac cuc kháng chin chng thçrc dan, dê
quc xâm hxçic (1945 - 1975) c1ng nhu trong thirc hin nhim v xây dyng và bào v
T quc hin nay.
Quan di nhân dan và Cong an nhân dan duçc xây drng theo huóng cách
rnng, chInh quy, tinh nhu, tirng buac hin d.i; có bàn linE chInh trj vftng yang, du
tränh chng các quan dim sai trái, thu djch, kiên quyt bào v nn tang tu tuang
cüa Bang là chü nghia Mac - Lenin, tu tuang H ChI Minh, là lrc lucrng trung kiên
bàn v Bang, Nhà nuOc, bàn ye nhân dan và ch d xà hi chü nghia, gift vthig môi
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trurng hôa bInh, n djnh dé phát trin dt nuóc. Quân di nhân dan và Cong an ithân
dan cüng là 1irc lucing tham gia tuyên truyn, vn dng nhân dan thirc hin dung
16i, chü trucmg cüa Dãng, chInli sách, pháp luat cüa Nhà nu&c, gop süc xây drng ca
si chfnh trj, tang cung "trn dja lông dan", ehü dng gii'ip nhân dan phát trin kinh
t - xâ hi, gift gIn bàn s.c van hóa - dan toe, ci:ing c khid.i doàn k& toàn dan;
tIch crc tham gia các phong trào "Dn an dap nghTa", xóa dói giãm nghèo, xóa mu
chft, gn bó vói dng bào dan tc thiu s yang biên gith, viing sâu, vüng xa, vCing
can cü cách m.ng, lam t& vai trô tham mini, gop phn chü dng phông ngi'ra, thn
cong lam that bai am mtru "din biên hoa bmh", hoat dOng gay rôi, bao loan lât do
cua cac the lire thu dich, dâu tranh, ngän chàn va xir ly co hiêu qua cac hoat dông ca
hôi chrnh tn, cac loai tôi pham hrnh su, tham gia tich cue, co hiêu qua vao cac
chuong tninh phat triên kmh tê - xà hôi, hoat dOng cuu ho, elm nan, phong, chông va
khc phc thiên tai.
Cung vcn xây dung bô dOi chu luc vftng manh, Dang, Nha nucic quan tam dâu
P1 xây dung lire lrnmg du bi dông viên, dan quân P1 ye hung hâu, rông khàp Toan
quc d dào to duçic g.n 24.400 can b quân sir c.p xä chuyên ngành quân slr cci
s&, qua do dä nâng cao trinh d, nang 1çrc tham miru cho cp üy, chInh quyn cap xà
trong thuc hiên nhiêm vu quart su, quôc phong dia phucing Dã tap trung xây dung
dan quân P1 ye biên thuc su trc thanh lire lucmg quan trong phOi hap cung cac luc
lugng d.0 tranh bâo v chü quyn bin, dâo, bào v ngu dan, sn sang chin du,
phiic vii chin du. Dan quân tr v, cong an viên th'irc sv là lirc luçmg chInh trj tin
cy cüa cp üy, chInh quyn và nhân dan a cci sâ.
5. Hçrp tác quc t v quc phông, an ninh dt nhiu kt qua
Di ngoi qu& phông, an ninh tip tiic khng djnh là kênh quan tr9ng, Cüng Vi
di ngoi Dàng, ngoi giao nhà nuOc, di ngoi nhãn dan, du tranh bão v chü quyn
lath th bang các bin pháp hôa binh, trén cci s0 lust pháp quc t& gó phn trirc tip
xay dmg lông tin chin luçxc, nâng cao vj th cüa Vit Nam trên tnrông qu& t. Vit
Nam dã có quan h, hap tác v quc phông, an ninh vth the déd tác chü ehM, phu hap
vth các quan h song phucrng theo các khuOn kh cüa di tác chin hxçic toàn din, d6i
tác chin hrcic va di tác hcip tác toàn din tp trung vào nhftng linh vrc phü hqp, có
tr9ng tam, trç)ng dim. Hot dng di ngoi quc phông, an ninh khOng ngirng ducic
m& rng trên nhiu li'nh virc quc phông, quân sir, kinh t, khoa h9c va cong ngh, phát
trin cà b rng và chiu sâu. Dn näm 2019, chüng ta dã thit 1p quan h quc phông
vth han 80 quc gia và th chüc quc t; có 50 nuóc d.t tày viên quart sr ti Vit Nam,
trong do 28 nuac thuang trü và 22 nuâc kiêm nhim. Quan di dA cü 37 lucit si quan và
th chirc 2 bnh vin dã chin cp 2 (mi bnh vin gm 64 quân than) sang tham gia
Phái b GIn gift hôa blnh cüa Lien Hap quc ti Cong hôa Trung Phi và Nam Xudàng.
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VIII- DOT NGOJJ VA HQI NIT41 QUOC tE
1. Cong tác dôi ngoi dã gop phân duy trl, cling c môi trirô'ng hôa bInh n
dinh, gifr vfrng doe lap, chü quyên, toan yen lãnh th, bão ye chê do xã hôi chü nghia
Duang lôi dôi ngoai cua Dang, Nba nucic ta ducic hinh thanh rô net va phat huy
manh me ngay sau klu Cach mang thang Tam thanh cong Den khi cuôc khang chiên
chong thuc dan Phap bung nO, cac hoat dông dôi ngoai duoc xuc tiên nhm dê cao chinh
nghTa, tranh thu su ung ho cua nhân dan Phap, chmh phu va nhân dan cac nuac khac dôi
vrn cuôc khang chiên cua nhan dan Viêt Nam
Tu nhling 11am 50 the ky XX, hoat dOng dôi ngoai duac triên khai gôm ba kênh
dôi ngoai Bang, ngoai giao nha nuac va dôi ngoai nhân dan, cung bô sung, h tra cho
nhau, lam cho hoat dông dôi ngoai them phong phu, lmh hoat, thuc hiên co hlêU qua
duang lôi dôi ngoai Chung, phuc vu däc lire va thiêt thuc nhât muc tiêu CaCh mang a
tung thai ky, gop phân vao dâu tranh giai phong dan tôc, thông nhât dat nucic va xây
dung chu nghia xà hôi
Cuôi nhüng nàm 80 cua the ky XX, trnh hinh the giai. CO nhti'ng biên dôi sâu são
va phuc tap Dai hôi VII cua Bang dâ dê ra ducing lOi dôi ngoai "da dang hoa, da
phuang hoa quan he quôc tê" vai trnh than "Viêt Nam muon Ta ban vo'i tat Ca cac
nuac trong cOng dông the gicn, phân dâu vi hoa brnh, doe lap va phat triên"8 Dai hôi
IX dê ra tiêp tue "Thuc hiên nhât quan dmg lôz dóz ngoai dôc lap, tLr chu, rông ma,
da phucing hóa, da dng boa cáo quãn h quOc tê. Vit Nam sn sang là ban, là dôi tao
tin cay cua caC nuac trong COng dông quoc tê, phãn dâu vi hoa brnh, dôc lap va phat
trin"9. ThTC hin dung 16i do, Vit Nam dà bInh thu?mg hóa quan h vâi Trung
Quc (näm 1991), vâi M (n.m 1995).
Dn nay, Vit Nam dà thit 1p quan h t& vâi tt câ CáC nithc lrn, trong do
cO 5 nmrc Thung trtrc Hi dông Bào an Lien hçip quc, toàn b 7 nuàc G7 và 17/20
nuc thãnh viên G20. Thit 1p và nâng cap nhiu mi quan h len dOi tác chin
luçic, di tao chiên lugc toàn din. Chi riêng trong 5 nàm (2016 - 2020), Vit Nam
dã thi& l.p di tác chiên lugc vci 3 nixO?c, nâng di tác chin luçic len di táC toàn
din vói 1 nuâc, thiêt 1p dôi tác toàn din vi 5 nucc, nâng tong sO quan h dôi tác
chin luac, di tác toàn din len 30 nuâc. S lugng các ca quan di din cña Vit
Nam & nuóc ngoài cüng tang len (91 co quan) vói 65 di sir quán, 20 tng lãnh sr
quán, 4 phái doàn thuO'ng trirc ben cnh cáo t chc quc t, 1 van phông kirih t van
hóa. Quan h vói cáo di tao hang du không chi phát trin mnh trên kênh Nhà
nucc, ma con dugc dy mnh trên Ca kênh Bang vâi nhiu ho.t dng c.p cao vira
mang nghia chInh trj, vüa có nhiu ni dung hgp tao thc ch.t, hiu qua.
Vit Nam duy trI mi quan h tot vói các nuâc lang ging và khu virc. Mc dCi
Co nhiu din bin phüc tp trên Bin Bong nhimg chiing ta dã khéo leo, kiên tn, kiên
18.Dâng Cong san Vit Nam: Vãakin Dângtoàn tip, Sd'd, t.51, tr.49.
19.Dãng Cong san Vit Nam: Van kin Bang toân tip, SdQ', t.60, tr.146.
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quy& du tranh bang nhiu hThh thirc, bin pháp phü hcxp, duçxc cong dng quc t
danh gia cao, vixa bao ye dtrcyc dôc lap, chu quyên, quyên chu quyên, vi.ra gn vfrng
ducxc môi truang hoa bmh, on ctmh dé phat triên dat nucxc Viêt Nam cung ASEAN va
Trung Quc tIch cxc tham gia dam phán ye coc, day mnh trao dôi ye phán ctnh
vung däc quyên kinh tê vrn Indonexia, tiêp tuc duy fri cac ccx chê dam phan vcxi. Trung
Quôc cx khu vuc ngoai cua Vrnh Bàc Bô va tich cuc nghiên c'Lru cac kha näng hop tac
cung phat triên Chung ta cting dA hoan thanh viec tang day, ton tao môc gim vcn Lao,
dang triên khai viêc thuc hiên Nghi drnh thu va Hiep dmh Quy chê biên gicn Viêt Lao Vcxi Campuchia, hai nucxc cüng dã hoan thanh 84% viêc phân gioi cam môc va
dang xuc tiên hoan tat van kiên ghi nhân nhtlng kêt qua dA dat ducxc
Cong tac dôi ngoai dA phôi hop chat che vm cong tac bao ye phap luât trong
viêc day lui, vô hiêu hoa cac am muu va hanh dông chông pha Dang, Nba nuoc ta ye
dan chu, nhân quyên, ton giao, bao ho cong dan va nguoi Viêt Nam a nuac ngoai, dâu
tranh bao ye quyên va chu quyên lãnh thô quôc gia, bao ye To quôc Viêt Nam xà hôi
chu nghI'a
2 Cong tac dOi ngoai va hôi nhãp quôc tê da dong gop tich circ vao viêc
thtrc hiên các muc tiêu phat triên krnh tê - xa hOi
Viêt Nam chu dông tham gia cac to chuc kmh tê quôc tê Hiêp hôi cac quôc gia
Dông Nam A (ASEAN) nam 1995, tham gia Din dan hop tac A - Au (ASEM) nàm
1996, Din dan hap tac kmh tê châu A - Thai Bmh Ducxng (APEC) nam 1998, To
chuc Thucxng mai quôc té (WTO) näm 2007 Viêt Nam d co rnÔ1 quan he tich cuc
vcxi cac to chuc tal chinh tiên tê quôc tê nhu Ngân hang The gicn, Qu5 tiên té the gicn,
Ngân hang phát trin A Châu
Vit Nam ngày càng dóng vai trô quan trong trong ASEAN, duy tn và ci1ng cô
quan h cüa ASEAN vâi các dôi tác ben ngoài, dóng gop quan trçng vào vic xây
drng Cong dông Hip hi các quc gia Dông Nam A (Cong dng ASEAN) và Hiên
chixcxng ASEAN; tham gia tIch circ, có trách nhim vâi các din dan khu V11C Va quôc
t nhu Hi dông nhân quyn Lien Hop quêc nhim kS' 2014 - 2016, Uy ban Kinh te xà hi Lien Hop quc nhim kr 2016 - 2018, Uy ban Di sãn- th giói cüa UNESCO
nhim k5' 2013 - 2017, Lc lucxng g'm gift hôa bInh Lien hop quôc (PKO), Uy vien
không thuông trirc Hi dng Báo an Lien hop quc.
Không chi tham gia các ho.t dng da phucng don thun, Vit Nam con tIch cvc
dóng gop d xây dirng, dnh hinh các th ch, 1uQLt l, chu.n mvc da phucxng, dóng yai
trO tIch crc hon trong các ccx chê quãn trj toàn cau và xây dirng quan h hop tác ngày
càng t& dçp vâi nhiu ccx ch, t chirc, sang kin quôc th. Các nuóc lin ngày càng coi
trong vj th cüa Vit Nam trong chin lugc & khu virc và trén th giñ.
Vit Nam chü dng và tIch circ trong vic dam phán và k ket the Hip djnh
thucxng mi tir do (FTA), hi nh.p sâu và toàn din hon vào nn kinh tê khu vrc yà
the gioi Viêc ky cac hiep dinh thucxng mai dã ma rông va da dang hoa thi tnwng,
quan h bn hang vi nhiu nell kinh té phát trien ya không dê nen kinh tê dat nuOc
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rai vào tlnh tr.ng bj 1 thuc vào m,t thj tru?yng, gop phn &ra quan h cüa Vit Nam
vai cac dôi tac chiên luac, dôi tac toan diên vao chiêu sâu
Vi the trong cac to chuc va cac môi quan he ctoi ngoai dâ gop phn lam cho dat
nuac dat duac nhüng thanh qua quan trong trong phat tnên kinh tê - xà hôi Hiên nay,
Viêt Nam dâ ky kêt va di vao triên khai hang tram thoa thuân hop tac quôc tê a cac cap
tu trung uang tcn dia phucing, thu hut nguôn luc to lan cho phat triên dat nuac Dong
von dâu tu nuac ngoai vao nuac ta không ngimg tang cao Riêng giai doan 2016 2020, dong von FDI tmh den 20/02/2020 co 31 434 du an co hiêu luc cua 126 quôc gia
va vung lanh thô val tong so von dang ky la 370 ti USD Kim ngach xuât nhâp khâu
lien tuc tang tnrcrng, cai thiên dang kê can can thuang mal Van hoa, du hch, quôc
phong - an nmh, khoa hoc - cong nghê dêu dat nhttng thanh qua quan trong
75 nàm qua, tü khi Cách m.ng Tháng Tam thành cong và sr ra di Nu&c Vit
Nam Dan chu Cong hoa, dat nuac ta, nhân dan ta dà trai qua bao kho khan, gian khô
ttr nhi.êm vu dâu tranh giai phong dan tôc, thông nhât dat nuac cüng nhu xây dung,
phat triên v€?rng chäc To quôc Viêt Nam xà hôi chu nghia Nhtrng thanh tiru dat duac
trong 75 näm qua la cong lao, cong hiên to lan cua toan Dang, toan dan va toan quân
ta va su giup di quy bau cua ban be quôc tê Chung ta tu hao ye nhtng thanh tuu to
ion do, dung nhu im Tong Bi thu, Chu tich nuac Nguyn Phu Trong dà nhân manh
"Dat nuac ta chua bao gia co duoc ca do, tiêm luc, vi the va uy tin nhu ngay nay"2°
va phat huy cao do mêm tu hao trong su nghiêp xây dung va bao ye To quOc, phân
dâu thuc hiên thäng lai Nghi quyêt Dai hôi XIII cua Dang trong näm 2021 va nh&ng
na.m tip theo vâi buâc phát trin mâi hithng tói k' nim 100 nàm Ngày thành 1p
Dãng, 100 nàm Ngày thành lap nuIc Cong hàa xã hi chü nghia Vit Nam. _—
BAN TUYEN GIAO TRUNG UNG

20. Phát bigu cüa T6ng Bi thu, Chü tich n.r&c Nguyen Phü Trpng ti L k nim 90 nàm Ngày thành lap Dãng
Cong san Vit Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).
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