
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN  
KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH BÌNH THUẬN (19/4/1975 - 

19/4/2022), 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, 
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2022) 

------ 

I. Chặng đường lịch sử, chiến công oanh liệt của sự nghiệp chống Mỹ cứu 

nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 

1. Bối cảnh quốc tế và trong nước 

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, đế quốc Mỹ có tiềm lực rất mạnh, nổi lên 

cầm đầu phe đế quốc, hiếu chiến và âm mưu bá chủ thế giới, từng bước khẳng định 

sự có mặt ở Đông Dương. Sau thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, chủ 

nghĩa thực dân cũ sụp đổ, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, áp đặt chủ 

nghĩa thực dân mới, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Lúc này trên thế giới đã 

phân chia thành 2 hệ thống đối đầu gay gắt bằng cuộc “chiến tranh lạnh” và chạy 

đua vũ trang quyết liệt. Hệ thống chủ nghĩa xã hội (XHCN), phong trào công nhân 

ở các nước tư bản, phong trào giải phóng dân tộc ở khắp nơi trên thế giới dâng cao.  

Trong nước, sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc được giải 

phóng và bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam vẫn dưới ách 

thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai. Đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân tộc ta.  

2. Những bước phát triển của cuộc kháng chiến  

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trải qua gần 21 năm, 

là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, hy sinh và nhiều thách thức, ác liệt. Đảng và 

nhân dân ta phải đấu trí và đấu sức chống tên đế quốc giàu mạnh và hung bạo nhất 

trong phe đế quốc. Cuộc kháng chiến này đã trải qua nhiều giai đoạn, phải đối phó 

lần lượt với các kế hoạch, chiến lược của đế quốc Mỹ.  

a. Giai đoạn từ tháng 7/1954 đến hết năm 1960: Đấu tranh giữ gìn lực lượng, 

chuyển dần sang thế tiến công, làm thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa thực 

dân mới của đế quốc Mỹ. 

Những chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh 

cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã buộc thực dân Pháp và can thiệp 

Mỹ phải ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 

Nam và Đông Dương, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 

của Việt Nam, Campuchia và Lào. Nhưng với những mưu đồ đã dự tính từ trước, 

đế quốc Mỹ trắng trợn phá hoại Hiệp định Giơnevơ, hất cẳng Pháp, gạt bỏ những 

thế lực tay sai của Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện 

chính sách thực dân mới, mưu đồ chia cắt lâu dài đất nước ta. Chính quyền Mỹ - 
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Diệm tập trung thực hiện biện pháp “tố cộng”, “diệt cộng” đàn áp, khủng bố phong 

trào yêu nước, trả thù những người kháng chiến cũ, tiêu diệt cơ sở cách mạng ở 

miền Nam, ban hành Luật 10/59 “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, lê máy 

chém đi khắp nơi, cả miền Nam tràn ngập nhà tù, trại giam, trại tập trung. Cách 

mạng miền Nam bị dìm trong biển máu.  

Đứng trước tình thế mới, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quân và 

dân cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Một là tiến hành cách 

mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn cứ vững mạnh 

của cách mạng cả nước. Hai là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam 

nhằm giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thực 

hiện thống nhất nước nhà. Thực hiện nhiệm vụ trên, miền Bắc tích cực triển khai 

những công việc bộn bề sau chiến tranh, nhanh chóng tổ chức cuộc sống mới. 

Trong ba năm (1958-1960), chúng ta đã hoàn thành về cơ bản công cuộc cải tạo 

XHCN, căn bản xoá bỏ chế độ bóc lột, bước đầu xây dựng, phát triển kinh tế, văn 

hoá, xã hội theo con đường đi lên CNXH, chuẩn bị một số nội dung cho cách mạng 

cả nước trong giai đoạn mới.  

Ở miền Nam, cuộc đấu tranh diễn ra vô cùng khó khăn, ác liệt, nhưng đại bộ 

phận nhân dân vẫn một lòng theo Đảng, bất khuất chống áp bức, khủng bố, bảo vệ 

lực lượng cách mạng. Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời, xác định rõ mục 

tiêu, phương pháp cách mạng miền Nam, mối quan hệ chiến lược của cách mạng 

hai miền, giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới; phản ánh đúng nhu cầu 

của lịch sử, giải quyết kịp thời yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam; định 

hướng và động viên nhân dân miền Nam vùng lên đấu tranh, tạo ra phong trào 

Đồng khởi (1959 - 1960), xoay chuyển tình thế cách mạng miền Nam, làm tan rã 

hàng loạt bộ máy của ngụy quyền ở các thôn, xã.  

b. Giai đoạn từ đầu năm 1961 đến giữa năm 1965: Giữ vững và phát triển thế 

tiến công, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. 

Từ cuối năm 1960, đế quốc Mỹ thay đổi chiến lược, chuyển sang chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” đối phó với cách mạng miền Nam. Đó là chiến lược dùng 

quân đội ngụy tay sai làm công cụ tiến hành chiến tranh, càn quét, dồn dân vào ấp 

chiến lược, đưa 10 triệu nông dân miền Nam vào các trại tập trung, tách lực lượng 

cách mạng ra khỏi nhân dân. Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chuyển sang 

giai đoạn mới, từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng, kết hợp song 

song cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, đánh địch bằng cả ba mũi giáp 

công, trên cả ba vùng chiến lược, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của 

đế quốc Mỹ và tay sai.  
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Trên miền Bắc, các mặt trận kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng đều có bước 

phát triển mới. Quân và dân miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, vừa 

sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu và chi viện cho miền Nam.  

c. Giai đoạn từ giữa năm 1965 đến hết năm 1968: Đảng phát động toàn dân 

chống Mỹ cứu nước, đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở 

miền Nam, đánh thắng cuộc phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ nhất ở 

miền Bắc. 

Trước nguy cơ phá sản của “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ chuyển sang 

chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, sử dụng quân đội Mỹ là lực lượng cơ động chủ 

yếu tiêu diệt bộ đội chủ lực ta; dùng ngụy quân, ngụy quyền để bình định, kìm kẹp 

nhân dân, âm mưu đánh bại cách mạng miền Nam trong vòng 25 đến 30 tháng (từ 

giữa 1965 đến hết 1967), đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không 

quân và hải quân.  

Trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta đã đánh thắng quân xâm lược 

Mỹ ngay từ những trận đầu khi chúng vừa đổ bộ vào. Tiếp theo những trận thắng 

oanh liệt ở Núi Thành, Vạn Tường, Plâyme, Đất Cuốc, Bầu Bàng, ta đã đánh bại 3 

cuộc hành quân lớn của Mỹ vào miền Đông Nam Bộ, đánh thắng lớn ở các chiến 

trường Tây Nguyên, miền Tây khu V, Đường 9, đồng bằng Nam Bộ và các mục 

tiêu chủ yếu của địch ở các thành phố lớn.  

Quân dân miền Bắc tiếp tục đánh trả cuộc tiến công của Mỹ bằng không quân 

và hải quân, giành những thắng lợi lớn trên nhiều mặt, bảo đảm giao thông thông 

suốt, chi viện sức người, sức của ngày càng lớn cho miền Nam. Cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã giáng một đòn quyết định vào chiến 

lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến 

tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Pari, đưa cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn mới.  

d. Giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1973: Phát huy sức mạnh liên minh chiến 

đấu Việt Nam với Lào, Campuchia, làm thất bại một bước chiến lược “Việt Nam 

hoá chiến tranh”, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân 

lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế mạnh trong đàm phán. 

Đế quốc Mỹ thi hành chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”, từng bước mở 

rộng chiến tranh sang Campuchia, Lào. Thủ đoạn xảo quyệt của Mỹ là thực hiện 

chiến tranh hủy diệt và chiến tranh giành dân, chiến tranh bóp nghẹt để làm suy 

yếu cuộc kháng chiến của nhân dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc. Quân và dân ta 

phối hợp với quân, dân hai nước Lào, Campuchia đánh bại một bước quan trọng 

chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. Những thắng lợi của chiến tranh cách 

mạng ba nước Đông Dương trong hai năm 1970-1971 đã tạo thuận lợi cho cuộc 
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kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Nhờ chuẩn bị tốt lực lượng, 

nhằm đúng thời cơ, quân và dân ta đã liên tiếp giành thắng lợi lớn trên chiến 

trường, nhất là cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và đánh bại cuộc chiến tranh 

phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc, nổi bật là đánh thắng cuộc tập kích chiến lược 

bằng máy bay B52 của Mỹ, làm thay đổi cục diện chiến trường, cục diện chiến 

tranh. Trong đàm phán, chúng ta cũng khôn khéo tiến công địch, phối hợp chặt chẽ 

giữa “đánh và đàm”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari, rút hết quân xâm lượt Mỹ và 

quân các nước chư hầu ra khỏi miền Nam. So sánh lực lượng thay đổi hẳn, có lợi 

cho ta, tạo điều kiện cơ bản nhất để ta giành thắng lợi cuối cùng.  

e. Giai đoạn từ cuối năm 1973 đến ngày 30/4/1975: Tạo thế và lực, tạo thời 

cơ, kiên quyết tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc 

thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước. 

Sau khi ký Hiệp định Pari, mặc dù buộc phải rút hết quân nhưng đế quốc Mỹ 

vẫn tiếp tục âm mưu dùng ngụy quân, ngụy quyền làm công cụ để thực hiện chủ 

nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Mỹ tăng cường tiền của, vũ khí, 

phương tiện chiến tranh cho ngụy lấn đất, giành dân, khống chế nhân dân, thực 

hiện các hoạt động ngoại giao xảo quyệt để ngăn chặn sự phát triển của cách mạng 

miền Nam. Đến tháng 5/1973, xu thế chống phá Hiệp định Pari của địch ngày càng 

tăng. Chúng điên cuồng đánh phá hòng xoá bỏ vùng giải phóng của ta, đẩy lùi lực 

lượng cách mạng.  

Tháng 7/1973, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 đã khẳng định con 

đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực và đề ra các nhiệm vụ lớn 

cho hai miền Nam - Bắc. Nửa cuối năm 1974, cuộc chiến tranh của quân và dân ta 

ở miền Nam chống lại chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” đã giành được thắng 

lợi. Ta ngày càng mạnh lên, ngụy ngày càng suy yếu rõ rệt. Nước Mỹ lâm vào 

khủng hoảng nội bộ.  

Tháng 7/1974, Đảng ta chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt 

Nam xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-

1976, nếu thời cơ đến sẽ giải phóng miền Nam trong năm 1975. Thắng lợi toàn 

miền, nhất là của miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là chiến thắng Phước Long cuối 

năm 1974 - đầu năm 1975 càng cho thấy thực tế suy yếu của quân ngụy Sài Gòn và 

khả năng Mỹ khó quay lại Việt Nam. Đảng ta nhận định thời cơ giải phóng hoàn 

toàn miền Nam đã đến.  

 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4/3 

bằng 3 đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh 

chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà 

Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định kết thúc vào 
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ngày 30/4. Qua gần 2 tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, 

quân và dân ta đã giành được toàn thắng, kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ xâm lược.  

 3. Ý nghĩa lịch sử  

- Đối với Việt Nam: Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải 

phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng 

và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc. 

Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; 

kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho đất 

nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới 

trên đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất 

nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên CNXH.  

- Đối với thế giới: Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp phần 

thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân 

tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến 

hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc; mở đầu sự phá sản 

của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới.  

4. Nguyên nhân thắng lợi 

Một là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết 

định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.  

Hai là, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân đã phát huy truyền thống 

yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ, 

chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, bền bỉ, lao động quên mình vì độc lập tự do của 

Tổ quốc, vì CNXH và vì quyền con người.  

Ba là, cả nước đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, trên dưới một lòng, 

triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.  

Bốn là, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành 

sức mạnh tổng hợp đánh Mỹ và thắng Mỹ.  

Năm là, đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân 

Campuchia; đoàn kết quốc tế.  

5. Bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất: Xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với 

đặc điểm của cách mạng Việt Nam.  
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Thứ hai: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc 

với sức mạnh thời đại.  

Thứ ba: Vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách 

mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến 

tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiến tranh 

nhân dân Việt Nam.  

Thứ tư: Chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh 

cách mạng và nghệ thuật tạo và nắm thời cơ giành những thắng lợi quyết định.  

Thứ năm: Phải luôn luôn chú trọng xây dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh, 

nâng cao sức chiến đấu và phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng.  

II. Chặng đường lịch sử vẻ vang của quân và dân Bình Thuận trong sự 

nghiệp chống Mỹ, cứu nước.  

Sau khi nhảy vào xâm lược miền Nam , dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình 

Diệm. Cả miền Nam nước ta, trong đó có tỉnh Bình Thuận chìm trong khói lửa chiến 

tranh. Mặc dù bị quân thù đàn áp khốc liệt, phong trào cách mạng ở Bình Thuận 

gặp nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống yêu nước, trung thành với Đảng, với 

dân tộc, quân và dân Bình Thuận đã kiên cường vượt qua khó khăn, gian khổ, hy 

sinh, chiến đấu anh dũng lập nhiều chiến công oanh liệt, cùng quân dân cả nước 

làm thất bại hoàn toàn các chiến lược: "Chiến tranh đơn phương", "Chiến tranh 

đặc biệt", “Chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của đế 

quốc Mỹ. Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, 

quân và dân Bình Thuận đã cùng quân dân cả nước đánh đòn quyết định làm lung 

lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, phải 

ký “Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam”, khởi 

đầu cho một quá trình đi xuống về mặt chiến lược của Mỹ- ngụy. 

Phát huy những thắng lợi có ý nghĩa quyết định, không bỏ lỡ thời cơ, ngày 

14/4/1975, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh và hạ quyết tâm giải 

phóng miền Nam bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975.  

Thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, các lực lượng vũ trang 

tỉnh Bình Thuận đã liên tục tấn công địch, tạo thế, tạo lực để phối hợp quân chủ 

lực giành thắng lợi quyết định. Cuối năm 1974 đầu năm 1975, Quân khu VI, Quân 

khu VII phối hợp cùng lực lượng vũ trang Bình Thuận mở chiến dịch Hoài Đức - Tánh 

Linh. Tháng 12/1974, ta giải phóng hoàn toàn 2 huyện: Tánh Linh, Hoài Đức; đồng 

thời, tiến công, giải phóng và làm chủ nhiều vùng nông thôn của huyện Hàm Thuận, 

tạo một vành đai vây ép dồn địch vào các trung tâm thị xã, thị trấn. Ở các huyện: Hòa 

Đa, Phan Lý, Thuận Phong, Tuy Phong, Hải Ninh và các huyện thuộc tỉnh Bình Tuy 

(cũ) bộ đội địa phương và dân quân, du kích liên tục đột ấp diệt ác, phá kìm, đánh phá 
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giao thông, đánh chặn địch hành quân càn quét vào vùng làm chủ của ta, làm cho hệ 

thống kìm  kẹp của địch bị lỏng rã ở nhiều nơi. Phan Thiết là trung tâm hành chính, 

quân sự đầu não của ngụy quyền tỉnh Bình Thuận nên địch bố trí phòng thủ với lực 

lượng quân sự mạnh, nhưng các đơn vị của thị xã Phan Thiết vẫn liên tục đột nhập đánh 

diệt gây cho địch nhiều thiệt hại. Như đánh diệt cụm địch ở bến xe Đức Long 

(8/12/1974), diệt cụm địch ở Phú Mỹ (14/12/1974) và diệt cụm lô cốt Xuân Phong làm 

cho địch hoang mang phải điều động lực lượng tăng cường phòng thủ thị xã, tạo điều 

kiện thuận lợi cho lực lượng vũ trang các huyện đánh địch mở rộng vùng tranh chấp, 

vùng giải phóng, đưa phong trào cách mạng tỉnh Bình Thuận phát triển cao hơn. Ở một 

số nơi địch tung lực lượng phản kích hòng tái chiếm các vùng đã mất, song không xoay 

chuyển được tình thế.   

 Sau thất bại ở Tây Nguyên, để giữ phần đất còn lại, địch sáp nhập 2 tỉnh Ninh 

Thuận, Bình Thuận vào Vùng 3 chiến thuật, lấy Phan Rang làm “lá chắn” để bảo vệ 

Sài Gòn. Đồng thời, địch điều Liên đoàn Biệt động quân số 24 từ Bình Tuy ra Phan 

Thiết và tăng cường nhiều đơn vị bộ binh, pháo binh nhằm cố thủ ở Bình Thuận.  

Cục diện chiến trường có bước nhảy vọt khi Trung ương Đảng quyết định mở 

chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Khu ủy và 

Quân khu ủy Khu VI ra Chỉ thị: “Tình hình diễn biến rất thuận lợi cho ta, các tỉnh 

không được trông chờ ỷ lại chủ lực mà phải… xốc tới tiêu diệt địch, giải phóng địa 

phương mình”. Thực hiện chỉ đạo trên, quân và dân Bình Thuận đã liên tục tiến công 

tiêu diệt địch trên địa bàn mình. Ngày 5/4/1975, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận 

cùng với Bộ Chỉ huy tiền phương họp bàn kế hoạch đánh địch và hạ quyết tâm: Tấn 

công dứt điểm Chi khu Thiện Giáo, giải phóng các xã dọc lộ 8 và Quốc lộ 1, áp sát thị 

xã Phan Thiết, sau đó phối hợp với các lực lượng của trên giải phóng thị xã và toàn 

tỉnh.  

Ngày 7/4/1975, Trung đoàn 812 - Quân khu VI, từ Tuyên Đức hành quân cấp 

tốc về Ma Lâm để phối hợp với Tiểu đoàn 200C, Tiểu đoàn 840 của Quân khu và các 

lực lượng vũ trang, chính trị của tỉnh, của huyện Hàm Thuận đánh địch giải phóng Chi 

khu Thiện Giáo. 2 giờ 45 phút sáng ngày 8/4/1975, ta nổ súng tấn công Chi khu. Đến 

21 giờ ngày 8/4 ta làm chủ Chi khu và Quận lỵ Ma Lâm, đập tan cứ điểm quan trọng 

bảo vệ phía Bắc Phan Thiết, làm cho hệ thống đồn bót của địch dọc lộ 8 và các khu vực 

xung quanh rúng động. Ngày 9/4/1975, lực lượng vũ trang của ta tiếp tục đánh chiếm 

các ấp Tân Thành, Tầm Hưng, An Phú, Bình An, Bình Lâm. Ở hướng Quốc lộ 1 ta tiêu 

diệt đồn Xa Ra và giải phóng ấp Xa Ra.   

Với những thắng lợi đã giành được đã mở ra thời cơ thuận lợi cho quân và dân 

Bình Thuận có thể giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà. Vì vậy, ngày 9/4/1975, lãnh đạo 

Quân khu VI và tỉnh Bình Thuận quyết định thành lập Ban Chỉ huy giải phóng Bình 

Thuận. Đồng chí Đỗ Phú Đáp, Tham mưu trưởng Quân khu làm Chỉ huy trưởng; đồng 
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chí Nguyễn Quý Đôn - Bí thư Tỉnh ủy làm Chính ủy. Từ ngày 10 đến 12/4, lực lượng 

vũ trang của Quân khu VI, của tỉnh và huyện Hàm Thuận đánh chiếm một số mục tiêu 

then chốt của địch trên lộ 8, từ An Phú đến Tân An, Tân Điền,... Ở hướng Tây Bắc 

Phan Thiết, lực lượng của thị xã cũng đánh chiếm các ấp: Đại Hòa, Đại Thiện, hình 

thành nên một vành đai áp sát Phan Thiết. Sau đó, ta tiếp tục đánh chiếm các ấp Tùy 

Hòa, Gộp, Gò và yếu khu Phú Long - vị trí phòng thủ then chốt phía Bắc của Phan 

Thiết. Ngày 12/4/1975, địch đưa nhiều tiểu đoàn với sự chi viện của pháo binh, máy 

bay phản kích quyết liệt hòng chiếm lại những nơi đã mất song đều bị thất bại. Đến 

ngày 13/4/1975, ta giải phóng được một vùng nông thôn rộng lớn, làm chủ lộ 8, chia 

cắt Quốc lộ I ở nhiều đoạn quan trọng, dồn địch về Phan Thiết trong thế bị cô lập. 

Trong thời gian này, Tiểu đoàn 130 pháo binh (Quân khu VI) đang đứng chân ở khu 

vực Tam Giác cũng đã liên tục bắn pháo vào các vị trí địch ở thị xã, tiểu khu, các kho 

hậu cần, kho xăng, cứ điểm Tà Dôn và sân bay Căng ESEPIC tiêu hao, tiêu diệt nhiều 

sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, khống chế và đẩy địch vào tình thế rối 

loạn.  

Ở Bình Tuy, từ ngày 3/4 đến 22/4/1975, bộ đội địa phương tỉnh, thị xã La Gi, 

các huyện và dân quân du kích các xã đã liên tục đánh địch, giải phóng và làm chủ 

nhiều vùng nông thôn; làm chủ trục lộ 23 đến xã Tân Thắng và liên tục pháo kích tiểu 

khu Bình Thuận và khống chế sân bay Láng Gòn.   

 Sau khi giải phóng Ninh Thuận, quân chủ lực của ta tiến vào Bình Thuận. Quân 

chủ lực tiến đến đâu, quần chúng nổi dậy phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương 

truy quét tề điệp, giải phóng xã, ấp mình đến đó. Chiều ngày 17/4/1975 huyện Tuy 

Phong được giải phóng. Sáng ngày 18/4/1975, các huyện Hòa Đa, Phan Lý và Hải Ninh 

lần lượt được giải phóng. 20 giờ ngày 18/4/1975, ta tấn công vào Phan Thiết, địch nhanh 

chóng tan rã, bỏ vũ khí ra đầu hàng quân giải phóng. 9 giờ sáng ngày 19/4/1975, Ủy ban 

quân quản vào tiếp quản Phan Thiết. Ngày 23/4, Hàm Tân được giải phóng. Được sự chi 

viện của Đoàn 382 Hải quân, đêm 26/4/1975, Tiểu đoàn 482 của tỉnh, Đại đội 490 và 

một số cán bộ của huyện Tuy Phong vượt biển ra đảo Cù Lao Thu (Phú Quý). 4 giờ sáng 

ngày 27/4/1975, quân ta nổ súng tấn công. Sau hơn 1 giờ chiến đấu ác liệt, quân địch 

buông vũ khí đầu hàng. Cù Lao Thu - phần đất cuối cùng của Bình Thuận được hoàn 

toàn được giải phóng. 

 Sau 51 ngày đêm (8/3- 27/4/1975) liên tục tấn công và nổi dậy, quân, dân Bình 

Thuận và Bình Tuy đã giải phóng hoàn toàn quê hương, góp phần cùng quân dân cả 

nước lập nên kỳ tích đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước. Trải suốt hơn 21 năm chiến đấu kiên cường, quân và dân Bình 

Thuận đã lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng với 12 chữ vàng mà Đảng và 

Nhà nước đã trao tặng “Tự lực, tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang”.       

III. Thành tựu sau 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
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1- Thành tựu của đất nước 

1.1 Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 9/1975 

đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Ngày 25/4/1976 

cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trên toàn quốc với hơn 23 

triệu cử tri (98,8% tổng số cử tri) đi bầu. Quốc hội quyết định lấy tên nước là Cộng 

hoà XHCN Việt Nam (từ 2/7/1976). Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài 

Tiến quân ca, Quốc huy là “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hà Nội là thủ 

đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất. Thành phố Sài Gòn 

đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh.  

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã tạo nên những điều 

kiện chính trị cơ bản để phát huy toàn diện sức mạnh phát triển đất nước, tạo điều 

kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH, có những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ 

quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới. Từ đó đến nay, nguyên tắc 

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thực hành dân chủ, phát huy sức sáng tạo 

của nhân dân, được quán triệt trong nhiệm vụ xây dựng một nhà nước pháp quyền 

XHCN thực sự của dân, do dân, vì dân. Quốc hội có những bước đổi mới quan 

trọng, từ khâu bầu cử đại biểu đến hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt 

động, làm tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan 

trọng của đất nước, tăng cường và lắng nghe ý kiến cử tri. Nâng cao sức chiến đấu, 

vai trò, vị trí của Đảng cầm quyền, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của 

Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức được tăng cường. 

Chính phủ có nhiều cải tiến trong phương thức hoạt động, trong thực hiện cải cách 

hành chính theo tinh thần phục vụ nhân dân. Hệ thống chính trị được củng cố, phân 

định rõ hơn trách nhiệm và quyền hạn, đảm nhiệm ngày càng toàn diện hơn việc 

lãnh đạo, quản lý sự phát triển đất nước.  

1.2. Kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng, văn hóa - xã hội có bước 

tiến bộ rõ nét. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của nhiều 

năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên, phát triển kinh tế 

khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu, 

tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Đất nước ta không những đã ra khỏi khủng 

hoảng kinh tế - xã hội, phá được thế bao vây cấm vận, vượt qua những tác động 

tiêu cực của khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực và thế giới những năm 1997-

1998 và cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu những năm gần đây 

mà vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Hàng hoá trên thị trường dồi dào, đa dạng 

và lưu thông tương đối thuận lợi. Kinh tế đối ngoại phát triển mạnh, mở rộng hơn 

trước về quy mô, hình thức, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu 

kinh tế - xã hội. Mức tăng trưởng GDP bình quân 6-7%/năm, đặc biệt giai đoạn 
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1990-2000 đạt 7,5%; giai đoạn 2001-2005 đạt 7,51%, riêng năm 2006 là 8,23% và 

năm 2007 là 8,48%. Năm 2008, do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, 

ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, GDP chỉ đạt 6,23%; các năm từ 2009 đến 

2010 lần lược là 5,32%; 6,78%. Giai đoạn 2011 - 2020, kinh tế vĩ mô duy trì ổn 

định vững chắc, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp tạo môi trường và 

động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở 

mức độ khá cao. Giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong 

nước (GDP) đạt bình quân 5,9%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 tốc độ tăng trưởng đạt 

khoảng 6%/năm (riêng năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 tốc độ tăng trưởng GDP 

vẫn đạt 2,91%, là mức tăng trưởng cao nhất thế giới)[1]. Tính chung cả thời kỳ 

Chiến lược 2011 - 2020, tăng trưởng GDP đạt bình quân 5,95%/năm, thuộc nhóm 

các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Quy mô nền kinh tế và 

thu nhập bình quân đầu người tăng gần 2,4 lần, từ 116 tỉ USD năm 2010 lên 271,2 

tỉ USD năm 2020; GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên 

2.779 USD năm 2020. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng xuất lao động 

tăng từ 4,3%/năm giai đoạn 2011-2015 lên khoảng 6%/năm giai đoạn 2016-2020. 

Các cân đối lớn của nền kinh tế về tích lũy – tiêu dùng, tiết kiệm – đầu tư, năng 

lượng, lương thực, lao động – việc làm,… tiếp tục được đảm bảo, góp phần củng 

cố vững chắc nền kinh tế vĩ mô. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN 

từng bước được xác lập theo hướng đầy đủ, hiện đại và hội nhập. Cơ cấu lại nền 

kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được tập trung thực hiện và bước đầu 

đạt được kết quả khá quan trọng. Năng xuất lao động được cải thiện rõ nét, đến 

2020 tăng gần 1,5 lần só với năm 2015, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 

đạt 5,9%/năm, cao hơn giai đoạn 2011-2015 (4,3%/năm) và vượt mục tiêu đề ra 

(5%/năm). 

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Từ năm 2008 

chúng ta đã đạt mức thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 đô la, vượt qua 

ngưỡng nước nghèo chậm phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập 

trung bình. Đến năm 2010 thu nhập bình quân đầu người từ 1.331 USD tăng lên 

2.779 USD năm 2020, tăng gần 2,1 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 

xuống còn 8% năm 2014. Nếu tính theo tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 

của cả nước đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống dưới 3% vào năm 2020, bình 

quân giai đoạn 2016-2020 giảm trên 1,4%/năm. Kết cấu hạ tầng thiết yếu ở huyện 

nghèo, xã ghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường. Đời sống người 

dân không ngừng được cải thiện; tạo sinh kế và nâng cao khả năng tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng 

được tăng cường, hệ thống y tế dự phòng từ trung ương đến địa phương và mạng 

lưới y tế cơ sở được tiếp tục củng cố và phát triển; chất lượng dân số từng bước 

                                              
             [1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, trang 61. 
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được cải thiện, tuổi thọ trung bình đến năm 2020 đạt trên 73 tuổi. Chỉ số phát triển 

con người (HDI) đến năm 2020 của Việt Nam được xếp vào các nước phát triển 

con người cao và được xếp thứ 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ và có thể tiếp 

tục được cải thiện trong năm 2020 khi UNDP cập nhật bảng xếp hạng. Công tác 

phổ cập giáo dục và xóa mù chữ luôn được quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực. Từ năm 2000 đến nay, cả nước đã đạt chuẩn quốc gia về xoá nạn mù chữ, 

hoàn thành phổ cập tiểu học; tất cả các tỉnh, thành phố đều đạt phổ cập trung học 

cơ sở, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và được công nhận đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Từ những kết quả đạt được, 

Việt Nam được UNESCO đánh giá xếp thứ 64/127 nước về phát triển giáo dục. Cơ 

cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng lao 

động trong độ tuổi duy trì ở mức thấp và giảm dần, tỉ lệ thât nghiệp tại khu vực 

thành thị giảm từ mức 3,37% năm 2015 xuống còn khoảng 3,1% năm 2019, do ảnh 

hưởng dịch bệnh Covid-19, nhiều lao động có nguy cơ mất việc làm, tỷ lệ thất 

nghiệp năm 2020 tăng ở mức 3,88%. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện vào 

bảo đảm, chế độ, chính sách đối với người có công được mở rộng về đối tượng thụ 

hưởng với mức trợ cấp được nâng lên hàng năm. Công tác phát triển nhà ở cho 

người dân được đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh, nhất là cho người có công, các đối 

tượng chính sách và người có thu nhập thấp. Diện tích bình quân nhà ở tăng từ 

22m2/người năm 2015 lên 24m2/người năm 2020. Hệ thống chính sách dân tộc 

được hoàn thiện, đầy đủ hơn, bao phủ toàn diện các lĩnh vực, phân cấp khá triệt để 

cho các địa phương tổ chức thực hiện. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, từng 

bước hoàn thiện đã làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. Đời sống vật chất và tỉnh thần của đồng bào dân tộc thiru số, vùng 

sâu, vùng xa, vùng khó khăn được cải thiện. Tình hình tôn giáo ổn định; đa số chức 

sắc, chức việc và đồng bào có đạo luôn an tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, 

Nhà nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần đấu tranh, phản bác luận điệu 

xuyên tạc, vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo. Các hoạt động 

văn hóa tiếp tục được quan tâm; hoạt động thể dục, thể thao được đầu tư, phát triển 

và có nhiều thành tích nổi bậc, đặc biệt là thể thao thành tích cao; công tác bảo tồn, 

phát huy di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm, góp phần thúc đẩy phát triển du 

lịch. Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh.  

1.3. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng 

cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập chủ quyền quốc gia được giữ 

vững; tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị 

được giữ vững. 46 năm qua, chúng ta đã bảo vệ được thành quả cách mạng, bảo vệ 

chế độ XHCN, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất 

nước, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững 

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự 
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nghiệp đổi mới, nâng cao trình độ hiểu biết về quốc phòng, an ninh và ý thức trách 

nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển tiềm 

lực quốc phòng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số binh 

chủng, quân chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại như: Hải quân, phòng không - 

không quân, cảnh sát biển, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, cơ yếu…; thực sự là 

lực lượng nồng cốt trong sự nghiệp bảo về Tổ quốc và có đóng góp quan trọng vào 

phát triển kinh tế - xã hội.  

1.4. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc 

tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, 

tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Chúng ta 

đã phá vỡ thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương 

hoá, đa dạng hoá, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, xác lập được quan hệ ổn 

định với các nước lớn; có quan hệ ngoại giao với 189 nước, quan hệ kinh tế thương 

mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; là thành viên của nhiều tổ chức, diễn 

đàn quốc tế ASEAN, ASEM, APEC, WTO, CPTPP, EVFTA WEF, G20…. Tích 

cực phát huy vai trò của Việt Nam tại Liên hợp quốc, APEC, ASEAN và các diễn 

đàn, cơ chế liên quan, như được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo 

an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối; tham gia 

giải quyết những vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với các nước liên quan, góp 

phần giữ vững môi trường hoà bình khu vực và thế giới.  

1.5. Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 

1991), lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất 

nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, 

toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được 

nâng lên. Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất 

nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày 

nay. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện 

Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát 

triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước 

ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo 

đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt 

Nam. 

Năm 2021, là năm đầu tiên tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và 

trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh, thiên tai diễn ra phức tạp, 

nghiêm trọng, để lại hậu quả rất nặng nề, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, ý 
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chí, bản lĩnh, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đã đoàn kết một lòng, 

vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng, 

khá toàn diện trên các lĩnh vực, vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả, 

vừa tập trung duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng gần 3%. Kinh tế vĩ mô ổn định, các 

cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Việc triển khai, thực hiện các 

đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng 

được đẩy mạnh. Văn hóa, xã hội có bước đột phá, tiến bộ mới; an sinh xã hội được 

bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân được chăm lo, cải thiện rõ rệt; 

công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm sóc 

sức khoẻ Nhân dân được triển khai tích cực. Các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 được kế thừa và liên tục được điều chỉnh, hoàn thiện và phù hợp với 

tình hình thực tiễn. Cho đến nay, mặc dù hình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến 

phức tạp, nhưng nhờ độ bao phủ vaccine tốt (Việt Nam là 1 trong 6 nước có tỷ lệ 

bao phủ tiêm vắc-xin cao nhất trên thế giới), nên tỷ lệ tử vong thấp, dịch cơ bản 

đã được kiểm soát. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có sự chuyển biến rất tích cực, đạt nhiều 

kết quả nổi bật, ấn tượng. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được 

tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập 

quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. 

Những thành tích đạt được trong năm 2021 là kết quả của sự cố gắng và nỗ 

lực to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự 

quản lý, điều hành tích cực, hiệu quả của Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung 

ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; là minh chứng cho bản lĩnh, trí 

tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2- Thành tựu của Bình Thuận 

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, quân và dân Bình Thuận tập trung khắc phục 

hậu quả chiến tranh, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế. Sau 47 năm giải 

phóng, đặc biệt sau 30 năm tái lập tỉnh (4/1992 - 4/2022), Đảng bộ, chính quyền, 

quân và dân Bình Thuận đã nêu cao bản lĩnh, khí phách anh hùng của vùng đất, 

con người Bình Thuận, đạt được thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. 

 30 năm qua kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay,  trong điều kiện còn nhiều khó 

khăn; song, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã ra sức thực hiện đạt nhiều kết quả 

tích cực về mọi mặt. Kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ 

vững; tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân 

được tăng cường; đời sống nhân dân được nâng lên. Kinh tế liên tục tăng trưởng, 
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từ năm 1992 đến nay, tỉnh luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội tỉnh 

(GRDP) tăng bình quân hàng năm là 9,43%; GRDP bình quân đầu người khoảng 

1.859 USD, năm 2020 đạt khoảng 66,2 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.865 

USD. Ngành du lịch phát triển nhanh, là nhân tố mới tạo bước đột phá. Bộ mặt đô 

thị, nông thôn tiếp tục khởi sắc. Từ một tỉnh có 8 đô thị loại V và 1 đô thị loại IV 

thì đến nay, toàn tỉnh đã có 13 đô thị loại V, 1 đô thị loại IV và 1 đô thị loại II. Hệ 

thống kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông cơ bản đều được trải nhựa, hệ thống cung 

cấp điện, nước và thoát nước được đầu tư nâng cấp; mạng lưới bưu chính, viễn 

thông được mở rộng, chất lượng ngày càng được cải thiện. Hệ thống kết cấu hạ 

tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Một trong những nét nổi bật nhất là hệ 

thống công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng mới, mở rộng nâng cấp để khắc 

phục tình trạng khô hạn thiếu nước, với 80% diện tích chủ động nước tưới. Các 

công trình thủy lợi đem lại hiệu quả cao... Bên cạnh đó, Chương trình Xây dựng 

nông thôn mới được triển khai tích cực đạt kết quả bước đầu. Vùng đồng bào dân 

tộc ít người so với trước đã có sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực.   

 Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; song, các cấp, các ngành đã có nhiều 

nỗ lực, cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt một số kết quả nổi rõ: Kinh tế của tỉnh 

tiếp tục tăng trưởng; tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 2,77%; có 

12/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu “kép” 

vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Sản 

xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,14% so với 

năm 2020, các công trình, dự án điện được đẩy nhanh tiến độ thi công; sản xuất 

nông nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (sản lượng lương thực đạt 105,5% 

kế hoạch; khai thác hải sản đạt 107,4% kế hoạch; sản xuất tôm giống đạt 106,1%  

kế hoạch). Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 21,8% so năm 2020. Hoạt động 

thương mại, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng 

của nhân dân, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống 

dịch Covid-19. Thu ngân sách Nhà nước vượt 35,4%, tăng 3,14% so với năm 

2020. Thu hút vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 40.195 tỷ đồng, tăng 8,6% so 

với năm 2020. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư công nhiều năm chưa 

triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ(2). Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội 

cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện 

đầy đủ, kịp thời. Công tác giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông được thực 

hiện tốt trong bối cảnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được thực hiện ở 

mức cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. 

                                              
(2) Dự án Kè sông Cà Ty, cầu Văn Thánh, đường ĐT.719, đường ĐT.719B … 
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Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo.  

- Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện và đi vào chiều sâu; hệ 

thống chính trị ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; ý thức tu dưỡng, 

rèn luyện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nâng lên. Niềm tin của 

nhân dân vào Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, khối đoàn kết toàn dân 

được tăng cường; dân chủ, kỷ cương được phát huy tốt hơn; các phong trào thi đua 

yêu nước được duy trì thường xuyên, xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình điển 

hình năng động, sáng tạo… góp phần tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy tình hình các 

mặt của tỉnh phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. 

IV. Phát huy tinh thần cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 

trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN   

1. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu của Đại thắng 

mùa Xuân 1975, động viên toàn thể dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường 

xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, như: đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng 

bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và an 

ninh chính trị, lao động sản xuất, nghiên cứu, học tập, xả thân cứu dân trong thiên 

tai, thảm họa, đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái, gìn giữ phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc …  

2. Phát huy cao độ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đại thắng mùa 

Xuân 1975 để  vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không chịu tụt hậu, từng bước 

tiến kịp thời đại, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, có vị thế xứng đáng 

trên thế giới. Khát vọng đó của dân tộc, cũng thiêng liêng và mãnh liệt như ý chí 

giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.  

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động 

lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm thắng lợi bền vững của 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới. Toàn dân đoàn kết, 

không phân biệt dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh, chung sức, đồng lòng xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

4. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường giáo dục giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ, 

tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; phát huy nội lực của đất nước với 

sự giúp đỡ, hợp tác với các nước, tận dụng triệt để các nguồn lực trong và ngoài 

nước; giải quyết hài hòa các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại. Thực hiện nhất quán 

đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, giữ vững 
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môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước; góp phần tích 

cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên 

thế giới. 

5. Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng con người mới: Đảng, Nhà nước và nhân 

dân đặt niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ nối tiếp xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ đi 

trước trong điều kiện mới, tiến quân vào khoa học và công nghệ, vươn tới những 

đỉnh cao của trí tuệ loài người, nâng tầm văn hóa trong cuộc sống, năng động sáng 

tạo trong học tập, lao động, kinh doanh, trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và 

các hoạt động văn hóa, xã hội, trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh và quốc phòng. Thế 

hệ thanh niên trước đây đã đảm đương xuất sắc vai trò xung kích trong Tổng khởi 

nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và các cuộc kháng chiến; ngày nay là lực 

lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.   

6. Phát huy tri thức, kinh nghiệm quân sự, công tác tư tưởng trong Đại 

thắng mùa Xuân 1975 vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Quốc phòng vững 

mạnh sẽ góp phần trực tiếp vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính 

trị, xã hội, bảo đảm và tạo điều kiện quan trọng cho việc thực hiện những mục tiêu 

chiến lược của đất nước. Không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác 

giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh, xây dựng ý thức trách 

nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho mọi công dân nhằm khơi 

dậy, phát huy những giá trị truyền thống yêu nước của dân tộc trong điều kiện lịch 

sử mới. 

Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2022) và 

47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 

chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường chiến 

đấu, xây dựng và phát triển đất nước; thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cha anh, 

của đồng bào, đồng chí khắp mọi miền đất nước đã góp sức người, sức của và 

xương máu vào sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước; thêm tự hào về Tổ 

quốc văn hiến, về Nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh vĩ đại; từ đó, nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được 

tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, 

quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 


