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PHẦN I 

CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ, CHIẾN CÔNG OANH LIỆT CỦA SỰ NGHIỆP CHỐNG 
MỸ CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 

 I. Bối cảnh quốc tế và trong nước 

Trên thế giới, sau Chiến tranh thế giới thứ II, 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 02 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.  

Ở trong nước, sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc nước ta 
được hoàn toàn giải phóng và bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam 
nước ta vẫn dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Đấu tranh giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân tộc ta.  

II. Những bước phát triển của cuộc kháng chiến  

Nhân dân ta trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gần 21 năm. Đây là 
cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thách thức, ác liệt. Đảng và Nhân dân ta phải 
đấu trí, đấu lực 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 với nhiều kế hoạch, chiến lược 
của đế quốc Mỹ.  

1. 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 âm mưu thôn tính nước ta từ trước, đế quốc Mỹ đã phá 
hoại Hiệp định Giơnevơ, hất cẳng Pháp, gạt bỏ 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 - 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 
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diệt cơ sở cách mạng ở miền Nam, ban hành Luật 10/59 “đặt cộng sản ra ngoài 
vòng pháp luật”, biến miền Nam thành nơi tràn ngập nhà tù, trại giam, trại tập trung. 
Cách mạng miền Nam bị dìm trong biển máu.  

Đứng trước tình thế mới, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quân và 
dân cả nước thực hiện đồng thời 02 nhiệm vụ chiến lược: Một là, 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 giải quyết những hậu quả sau chiến 
tranh, nhanh chóng tổ chức cuộc sống mới. Trong 3 năm (1958 - 1960), 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 tiềm lực 
cho cách mạng cả nước. 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.  

Từ khi Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời đã 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; giải quyết kịp thời yêu cầu phát triển 
của cách mạng miền Nam; định hướng chiến lược cách mạng 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 cơ sở.  

2. 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 chuyển sang chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đối 
phó với cách mạng miền Nam. Đó là chiến lược dùng quân đội 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 đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, đánh địch bằng cả 3 mũi 
giáp công, trên cả 3 vùng chiến lược, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của 
đế quốc Mỹ và tay sai. 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.  

3. 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 để 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.  
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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 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 bằng không quân và hải 
quân của Mỹ, giành thắng lợi lớn, 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 của quân và dân ta đã 
giáng một đòn quyết định vào chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, buộc đế quốc Mỹ 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.  

4. Giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1973: Phát huy sức mạnh liên minh chiến 
đấu Việt Nam, 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 02 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 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 đã khôn khéo phối hợp chặt chẽ giữa “đánh và đàm”, 
buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari, rút hết quân 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.  

5. 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 Mỹ và quân các nước 
chư hầu nhưng đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục dùng ngụy quân, ngụy quyền làm công cụ để 
thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Mỹ tăng cường đổ tiền của, vũ 
khí, phương tiện chiến tranh cho chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu thực hiện âm 
mưu 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 
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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 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, bộ 
máy ngụy quân, ngụy quyền Sài gòn ngày càng suy yếu. 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 02 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 vào cuối năm 1974 đầu năm 1975 càng cho thấy thực tế suy yếu của quân 
ngụy Sài Gòn và khả năng Mỹ khó quay trở 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 4/3/1975 
bằng 3 đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm 
Buôn Ma Thuột (10/3/1975) đã giải phóng hoàn toàn các tỉnh Tây Nguyên; tiếp đó, Chiến 
dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21/3 đến ngày 29/3/1975) và Chiến dịch Hồ Chí 
Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định kết thúc vào ngày 30/4/1975 lịch sử.  

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

  6. 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, chói lọi trên con đường 
dựng nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Nhân dân Việt Nam 
ta đã 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 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 Chủ nghĩa xã hội.  

- 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.  

7. Nguyên nhân thắng lợi 
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Một là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết 
định hàng đầu bảo đảm cho mọi 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 lý 
tưởng của Chủ nghĩa xã hội 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 để đánh Mỹ và thắng Mỹ.  

Năm là, đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia và 
sự ủng hộ giúp đỡ của các nước XHCN anh em và của nhân loại tiến bộ trên thế giới.  

8. 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.  

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 nhân dân và nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân 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 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và của mỗi người đảng viên. 

II. THÀNH TỰU SAU 42 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT 
ĐẤT NƯỚC 

1. Hoàn thành thống nhất nhất đất nước về mặt Nhà nước. Hội nghị lần thứ 24 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 9/1975 đã 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 xã hội chủ nghĩa 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 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 
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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.  

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 hơn 30 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 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%. Trong các năm từ 2009 đến 2015 tăng trưởng GDP lần 
lượt là 5,32%; 6,78%; 5,89%; 5,03%; 5,4%; 5,98%; 6,68% và năm 2016 đạt 6,21%.  

Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục được hoàn thiện. Quan hệ 
sản xuất ngày càng phù hợp hơn, tạo điều kiện phát triển lực lượng sản xuất. Các loại thị 
trường từng bước được hình thành và phát triển, gắn kết ngày càng tốt hơn với thị trường 
thế giới. 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 2014 thu nhập bình quân đầu người đã đạt xấp xỉ 2.000 đô la; năm 2016 đạt xấp xỉ 
2.215 USD, tăng 106 USD so với năm 2015. Tỷ lệ các hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 
xuống còn 14,2% năm 2010. Các năm sau đó, tỷ lệ này đều giảm dần: năm 2011 
giảm còn 11,76%; năm 2012 giảm còn 9,6%; năm 2013 giảm còn 7,8%; năm 2014 
giảm còn 5,97%. Năm 2015 còn dưới 5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015. 
Năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo tính theo chuẩn đa chiều còn khoảng 8,5%. 

Chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm trung bình cao của thế giới. Cả nước 
đã đạt chuẩn quốc gia về xoá nạn mù chữ từ năm 2000. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân 
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dân có tiến bộ. Tuổi thọ của người dân ngày càng tăng. Phúc lợi và an sinh xã hội được 
coi trọng, từng bước mở rộng. Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có 
công với cách mạng được Đảng, Nhà nước và cả xã hội quan tâm. Vấn đề tạo điều kiện 
ưu đãi về tín dụng, đào tạo nghề, phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo cho đối tượng 
chính sách được quan tâm. Công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt kết 
quả tốt; sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mới về quy mô, đa dạng hoá về loại hình 
trường lớp; khoa học công nghệ và tiềm lực khoa học - công nghệ có bước phát triển nhất 
định; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có tiến bộ; những giá trị văn hoá đặc sắc của 
dân tộc được kế thừa và phát triển, giao lưu hợp tác văn hoá với nước ngoài được mở 
rộng, các tài năng văn hoá - nghệ thuật được khuyến khích; chính sách phát triển nguồn 
nhân lực được chú trọng. 

 3. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng 
cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm 
lực an ninh, quốc phòng ngày càng lớn mạnh. 42 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 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 và có đóng góp quan trọng 
vào phát triển kinh tế - xã hội.  

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. 
Cho đến giữa năm 2015, Việt Nam có quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 220 quốc gia 
và vùng lãnh thổ và đã tích cực 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. 
Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực trong việc đàm phán và ký kết các Hiệp 
định Thương mại tự do (FTA), hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nền kinh tế khu vực và 
thế giới. Giai đoạn 2013 - 2015 là giai đoạn cao điểm trong đàm phán, ký kết các FTA của 
Việt Nam. Ta đã hoàn thành 3 FTA song phương, bao gồm FTA với Hàn Quốc (5/2015), 
FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu (5/2015) và FTA với Liên minh châu Âu (12/2015). 
Tính đến nay, đã ký kết và tham gia 11 FTA khu vực và song phương, trong đó có 6 FTA 
trong khuôn khổ hợp tác ASEAN. Đối với Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam 
được đánh giá là một quốc gia thành viên có tỷ lệ thực hiện cao nhất các biện pháp trong 
Lộ trình AEC. Ta cũng tiếp tục đàm phán hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) nhằm đạt được một thoả thuận kinh tế toàn diện, phù hợp với điều kiện của Việt 
Nam và các nước ASEAN. Ở cấp độ toàn cầu, tại Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) tháng 12/2013, Việt Nam đã cùng với các thành viên WTO thông qua 
“Gói cam kết thương mại Bali”, khai thông bế tắc trong đàm phán trong khuôn khổ WTO 
đã kéo dài nhiều năm. 
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III. PHÁT HUY TINH THẦN QUYẾT CHIẾN,QUYẾT THẮNG CỦA ĐẠI THẮNG 
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 tham gia 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 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, thế hệ thanh niên đã và đang 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 
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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. 

* 
PHẦN II 

LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA QUÂN VÀ DÂN BÌNH THUẬN  
TRONG SỰ NGHIỆP CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 

I. QUÂN VÀ DÂN BÌNH THUẬN “TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, CHIẾN ĐẤU OANH 
LIỆT, THẮNG LỢI VẺ VANG”  

Sau khi Mỹ nhảy vào xâm lược miền Nam Việt Nam, cả miền Nam nước ta nói 
chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng chìm trong khói lửa chiến tranh. Mặc dù bị quân thù 
đàn áp khốc liệt, phong trào cách mạng 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 biết bao 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. Kết 
quả thắng lợi quân sự của quân và dân ta trên chiến trường buộc đế quốc Mỹ phải ký 
“Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam”, khởi đầu cho sự 
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 mở rộng diện 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 với lực lượng vũ trang Bình Thuận mở chiến dịch Hoài Đức - Tánh Linh. Tháng 
12/1974, ta giải phóng hoàn toàn 02 huyện Tánh Linh và 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 giao thông, đánh chặn địch 
hành quân càn quét vào vùng làm chủ của ta, làm cho hệ thống kìm kẹp của địch bị suy 
yếu 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 
vũ trang của thị xã Phan Thiết vẫn liên tục đột nhập, đánh diệt, gây nhiều thiệt hại cho 
địch 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 
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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 đều bị thất bại.   

 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. 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 sự 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. Hai 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 giành được đã mở ra thời cơ thuận lợi cho quân và dân Bình 
Thuận tiến tới giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà. 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 chí Nguyễn Quý Đôn - 
Bí thư Tỉnh ủy làm Chính ủy. Từ ngày 10/4 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 
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, xe tăng 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 1 nhiều đoạn, 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 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.  



 

 

11  

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 Tuy, 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 Phan Thiết, địch nhanh 
chóng tan rã, bỏ vũ khí 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. Đêm 
26/4/1975, với sự chi viện của Đoàn 382 Hải quân, 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 01 giờ chiến đấu ác liệt, quân 
địch buông vũ khí đầu hàng. Cù Lao Thu - phần đất cuối cùng của Bình Thuận 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 Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 
nước. Trải qua 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”.       

 II- THÀNH TỰU 42 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ, 
CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN (1975 - 2017) 

Qua 42 năm, nhất là từ khi tái lập tỉnh (1992) đến nay, Đảng bộ và nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, 
ra sức xây dựng và phát triển tỉnh nhà đạt được nhiều thành tích quan trọng; trong đó, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,6% (nhóm nông lâm thuỷ sản tăng 
7,0%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 17,7%; nhóm dịch vụ tăng 13,7%). Riêng năm 
2016, do tác động của kinh tế thế giới; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh các sản 
phẩm chủ yếu của tỉnh còn thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, hạn hán kéo 
dài ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nên tốc độ tăng GRDP chỉ đạt 7,4% (KH 7,5%). 

Trong 10 năm trở lại đây cơ cấu cây trồng chuyển dịch khá tích cực. Diện tích cây 
lâu năm tăng dần. Năm 2005 cơ cấu cây hàng năm chiếm tỷ trọng 75%, cây lâu năm 25% 
thì đến năm 2014 diện tích cây hàng năm còn 67%, cây lâu năm 33%; trong đó, cây thanh 
long tăng khá nhanh, từ 5.799 ha (năm 2005), tăng lên 26.585 ha (năm 2016); sản lượng 
thanh long từ 96.806 tấn (2005), tăng hơn 500 ngàn tấn (2016). Sản lượng lương thực 
không ngừng tăng lên; năm 2016 đạt 724.018 tấn (tăng hơn 1,8 lần so với năm 2005). 
Chất lượng sản phẩm luôn được nâng lên đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu.  
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Tỉnh đã nỗ lực đầu tư nhiều công trình thủy lợi lớn như: hồ Sông Quao, hồ 
Cà Giây, hồ Đu Đủ, hồ Tà Pao…và nâng cấp nhiều công trình thủy lợi khác nên đã nâng 
diện tích chủ động nước, tạo điều kiện thâm canh tăng vụ, nâng cao hiệu quả cây trồng. 
Hệ thống thuỷ lợi đã được kết nối các vùng sản xuất, đưa diện tích gieo trồng được tưới 
từ 53,4 ngàn ha (năm 2005) lên 188 ngàn ha (năm 2016). Tỉnh có cơ chế, chính sách 
thông thoáng nên đã kích thích nông dân đầu tư thâm canh, tăng vụ. Các thành phần kinh 
tế, nhất là các hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi 
thế đất đai; cơ cấu cây trồng cũng chuyển đổi từng bước theo hướng sản xuất hàng hoá. 
Chăn nuôi phát triển theo hướng chú trọng chất lượng, hiệu quả. Diện tích rừng trồng 
mới, trồng cây phân tán, chăm sóc rừng trồng hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra. Độ che 
phủ nâng dần, đến năm 2016 đạt trên 50,5%. Chương trình trồng rừng chuyển dần theo 
hướng xã hội hoá, nguồn vốn đầu tư từ tổ chức kinh tế, hộ gia đình tăng lên. Công tác 
quản lý bảo vệ rừng được tăng cường; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây 
dựng quy ước và cam kết bảo vệ, phát triển rừng được chú trọng nên đã nâng cao ý thức 
bảo vệ rừng trong nhân dân.  

Kinh tế thuỷ sản, cả khai thác và nuôi trồng gắn với công nghiệp chế biến và xuất 
khẩu phát triển mạnh. Sản lượng hải sản khai thác năm 2016 đạt 203.600 tấn (năm 2005: 
147 ngàn tấn). Phát triển khai thác hải sản xa bờ và dịch vụ hậu cần nghề cá; số tàu cá 
công suất từ 90 CV trở lên tiếp tục tăng, toàn tỉnh hiện có 2.859 chiếc; thuyền công suất 
dưới 30 CV giảm dần; duy trì hoạt động 252 tổ đoàn kết/2.252 tàu. Công tác bảo vệ 
nguồn lợi thuỷ sản được duy trì thường xuyên. Các chính sách phát triển thủy sản được 
thực hiện tốt. Tính đến ngày 30/9/2016 thực hiện phát triển thủy sản theo Nghị định số 
67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đạt 362,4 tỷ đồng (trong đó, dư nợ cho vay đóng mới tàu 
dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 164 tỷ đồng, cho vay đóng mới tàu khai thác 
hải sản xa bờ là 194,5 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu là 3,9 tỷ đồng). Các tàu thuyền đóng 
mới từ chương trình khai thác xa bờ đã phát huy tốt; nghề vây rút chì hoạt động đạt hiệu 
quả khá, đang chuyển hướng đánh bắt xa bờ. Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, hình 
thức đa dạng, theo quy mô hộ gia đình, như nuôi tôm sú, cá bống tượng, rô phi đơn tính, 
cá lóc, cá tra, cá mú….Nuôi tôm giống phát triển khá nhanh.  

Các sản phẩm chủ lực, lợi thế như: nước mắm, nước khoáng Vĩnh Hảo, hải sản chế 
biến giữ được thị trường tiêu thụ, tăng trưởng ổn định; một số sản phẩm mới như: đồ gỗ 
nội thất, giấy tự dính, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tảo chế biến, mủ trôm... từng bước 
tiếp cận và có chỗ đứng trên thị trường.  

Các nhà máy thủy điện, phong điện, nhiệt điện được đầu tư và đi vào hoạt động tạo 
điều kiện để sản xuất công nghiệp trong những năm qua đạt khá (bình quân tăng 
13,5%/năm). Các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa đã nâng cao hiệu quả hoạt 
động. Khu Công nghiệp được đầu tư xây dựng và thu hút khá nhiều nhà đầu tư.  

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của 
du khách. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được triển khai trên nhiều mặt, đảm 
bảo an ninh trật tự, cứu hộ, an toàn du khách tại các khu, điểm du lịch; vệ sinh, an toàn 
thực phẩm, chất lượng phục vụ du khách được các đơn vị kinh doanh du lịch quan 
tâm, giữ vững. 
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Lưu thông hàng hóa giữa các vùng, các địa phương thuận lợi. Mạng lưới 
thương mại được mở rộng với nhiều thành phần kinh tế tham gia, quy mô và hình thức 
hoạt động đa dạng. Toàn tỉnh hiện có hơn 80 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hàng hóa 
với hơn 50 thị trường trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong giai đoạn 2005-
2014 tăng bình quân 12,5%/năm; năm 2016 kim ngạch xuất khẩu thực hiện đạt 110,1% 
kế hoạch, tăng 8,2% so với năm 2015) 

Kết cấu hạ tầng giao thông được xây dựng đến tận các vùng, miền, cả các xã miền 
núi, đáp ứng khá tốt nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Các tuyến đường kết nối 
giữa các huyện đều được nhựa hóa. Các tuyến giao thông quan trọng phục vụ phát triển 
kinh tế của tỉnh như: Quốc lộ 28; Quốc lộ 55; đường Hàm Minh - Thuận Quý; đường 
Phan Thiết - Kê Gà - La Gi; Phan Thiết - Mũi Né - Hòa Thắng; Sông Mao - Phan Sơn; 
Chí Công - Bình Thạnh; đường ĐT 707 - Hàm Cần - Mỹ Thạnh, đường Phú Hội - Cẩm 
Hang - Sông Mao; đường ĐT 712 - Thị trấn Đức Tài; đường giao thông trên đảo Phú 
Quý; đường Hòn Lan - Kê Gà; các tuyến Lạc Tánh - Đức Phú, cảng Phan Thiết, cảng Phú 
Quý… đã được đầu tư làm mới và nâng cấp, hình thành nên mạng lưới giao thông khá 
hoàn chỉnh trên địa bàn tỉnh và kết nối các tỉnh trong khu vực. Hoạt động vận tải phát 
triển nhanh, trong đó vận tải xe tắcxi, xe buýt và vận tải đường sắt tuyến Phan Thiết - 
TP.Hồ Chí Minh đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và khách du lịch. Vận tải đường 
biển tuyến Phan Thiết - Phú Quý hoạt động ổn định và đang từng bước phát triển đáp ứng 
nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân đảo Phú Quý với đất liền.  

Việc chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội luôn được quan tâm. Phong trào xoá đói 
giảm nghèo được đẩy mạnh, nên giảm số hộ nghèo đói từ 32,4% (năm 1993), xuống còn 
3,33% (năm 2015) và 1,2% (năm 2016). Mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với các 
hộ nghèo đã cơ bản hoàn thành trong toàn tỉnh. Phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục phát 
triển sâu rộng. Hàng năm vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa đều vượt kế hoạch 
và đã giải quyết trợ cấp kịp thời cho các đối tượng chính sách. Quỹ Vì người nghèo được 
tỉnh phát động hàng năm, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, 
ủng hộ nên giá trị tiền đóng góp tăng hàng năm. Riêng năm 2016 thu được 9.308 triệu 
đồng, đạt 112,2% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt 
động cứu trợ thực hiện kịp thời. Hàng năm đã giải quyết việc làm trên 20 ngàn người.  

Đối với đồng bào dân dân tộc thiểu số, thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy với 
các chính sách ưu tiên giải quyết đất sản xuất, cho vay vốn chăn nuôi bò, giao khoán quản 
lý và bảo vệ rừng, tăng cường công tác khuyến nông, trợ cước trợ giá, hợp đồng cung ứng 
giống, vật tư, thu mua nông sản, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các chính sách hỗ trợ 
về giáo dục, chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, v.v… đến nay 
đời sống của đa số bà con được nâng cao, bộ mặt xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
khởi sắc hơn so với trước.  

 Hoạt động giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực; đã thực hiện tốt việc kiên cố 
hóa trường học, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học. Kết quả 
phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ được giữ vững; đến nay có 100% xã, phường 
đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 100% huyện đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở.  
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Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở không ngừng phát triển; trang thiết bị được 
đầu tư; đội ngũ thầy thuốc được đào tạo, bồi dưỡng,… cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2016, 100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác, bình quân hiện 
có 6,4 bác sĩ/vạn dân (năm 2005: 5,0 bác sĩ/1 vạn dân; năm 2014: 5,56 bác sĩ/1 vạn dân, 
năm 2015: 6,2 bác sĩ/vạn dân). Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đến cuối năm 2016 là 
94/127 xã, đạt 85% (năm 2015 là 74%). Công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhiệm vụ 
được giao. Các bệnh viện chú trọng hơn việc sửa chữa, nâng cấp, đầu tư mới cơ sở vật 
chất và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho bệnh nhân; phong cách, thái độ phục vụ của 
cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập 
triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tính 
đến ngày 15/10/2016 đạt 69%, ước cả năm đạt 70% so với dân số toàn tỉnh (đạt 102% kế 
hoạch). Công tác phòng chống bệnh dịch được chú trọng và theo dõi thường xuyên, các 
bệnh dịch truyền nhiễm được kiểm soát chặt chẽ. Các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh 
an toàn thực phẩm và thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được tăng 
cường. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng từ 22% (năm 2005) giảm còn 8,9% 
(năm 2016); tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh từ 84,7% (năm 2005) đã tăng 
lên 96,5% (năm 2016).  

Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao đã hướng về cơ sở, cả các vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, 
phong phú hơn. Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở được chú ý đầu tư. Phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển theo hướng nâng dần chất lượng góp 
phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể với nhân dân được thắt chặt, gắn bó hơn.  

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Số công viên cây xanh đô thị 
tăng hơn trước. Các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thuộc các ngành 
nghề có khả năng gây ô nhiễm cao như chế biến thuỷ hải sản, gạch ngói được di dời vào 
khu quy hoạch tập trung. 

 Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW về 
“Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp theo 
là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về 
“tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng nêu cao tinh thần giữ gìn phẩm 
chất, đạo đức cách mạng, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần hết sức, hết lòng phụng 
sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân... Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền 
được nâng lên; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; tham nhũng, 
quan liêu, xa rời nhân dân từng bước được đẩy lùi, đã làm cho nhân dân ngày càng tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.  
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể có nhiều cố gắng đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát cơ sở hơn, đã góp phần củng cố, 
mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Không khí dân chủ trong nội bộ Đảng 
và trong xã hội ngày càng được phát huy, tạo cơ sở rất quan trọng để tiếp tục củng cố sự 
thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, sự ổn định chính trị của tỉnh. 

Tóm lại: Mặc dù Bình Thuận là một tỉnh khô hạn, hệ thống kết cấu hạ tầng còn 
nhiều hạn chế nhưng 42 năm qua, nhất là từ khi tái lập tỉnh (1992) đến nay, Đảng bộ và 
nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, 
ra sức xây dựng và phát triển tỉnh nhà đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nổi rõ nhất là: 

1- Đã và đang biến tỉnh nhà từ một tỉnh khô hạn trở thành một tỉnh căn bản 
chủ động về nước. Nét sáng tạo ở đây là tỉnh đã có chủ trương “nối mạng thủy lợi”, mặc 
dù phải vượt qua rất nhiều khó khăn về địa hình, nhưng đã tạo được sự liên thông giữa 
các hồ và xây dựng hệ thống kênh mương đều khắp các vùng sản xuất. Nhờ vậy, công 
suất tưới thực tế của các hồ thủy lợi tăng từ 1,5 đến 2 lần công suất thiết kế. Diện tích lúa 
được tưới chủ động từ 8,4% (năm 1991) lên xấp xỉ 80% (năm 2015) đem lại hiệu quả 
thiết thực, đáp ứng niềm khát khao cháy bỏng từ bao đời nay của người dân Bình Thuận. 

2- Là tỉnh khô hạn, nắng, gió nhiều, nhiều vùng bị sa mạc hóa. Tỉnh đã từng 
bước biến những khó khăn, thách thức ấy thành những lợi thế của tỉnh như: vùng khô 
hạn, tỉnh chủ trương trồng các loại cây chịu nắng tốt như: thanh long, cây trôm; vùng cát 
phát triển nuôi dông, có nơi trồng thanh long; vùng gió nhiều thì phát triển điện gió; trên 
biển lợi dụng gió phát triển các môn thể thao trên biển, thu hút du khách, nhất là du khách 
quốc tế... 

Nhờ có thủy lợi và với những hướng đi đúng đắn, phù hợp ấy: Tiềm năng về du lịch, 
công nghiệp, đặc biệt là tiềm năng nông nghiệp được khai thác ngày càng tốt hơn. Kinh tế 
Bình Thuận liên tục tăng trưởng với tốc độ khá. Các sản phẩm truyền thống và du lịch như: 
Nước mắm Phan Thiết, nước suối Vĩnh Hảo, thanh long, tôm giống, Khu du lịch Hòn Rơm 
- Mũi Né... tiếp tục giữ vững thương hiệu. Thu ngân sách hàng năm đều tăng, từ 140 tỷ 
đồng/năm (năm 1992) tăng lên 8.610 tỷ đồng/năm (năm 2016). Hệ thống kết cấu hạ tầng 
thiết yếu như: thủy lợi, giao thông, trường, trạm, điện, nước sạch, cảng biển... được tập 
trung đầu tư; nhờ đó. bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng thay da đổi thịt rõ rệt. Sự 
nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa không ngừng phát triển. Chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm 
lo cho người nghèo luôn được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh đã căn bản hoàn thành mục 
tiêu xây, sửa nhà ở cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo; tỷ lệ hộ 
nghèo toàn tỉnh chỉ còn 1,2%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững; những vụ việc phức tạp đều được xử lý kịp thời, không để xảy ra “điểm nóng”.  

3- Là một tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỉnh đã ban hành 
và triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Nghị quyết: Nghị quyết về phát triển toàn diện 
dân sinh - kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Nghị quyết về đào tạo đội ngũ cán 
bộ là người dân tộc thiểu số. Với những chính sách thiết thực trên đã làm cho vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số chuyển mình mạnh mẽ. Hệ thống kết cấu hạ tầng đã được đầu tư 
hoàn chỉnh. Kinh tế phát triển khá vững vàng, chấm dứt được tình trạng du canh du cư; sự 
nghiệp giáo dục, y tế được quan tâm đẩy mạnh; đời sống bà con ngày càng ổn định, số hộ 
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nghèo giảm từ 32,05% (năm 2005) xuống còn 12,9% (năm 2015). Đội ngũ cán bộ 
người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng khá căn bản, số lượng, chất lượng nâng 
lên. Đến nay, 100% cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền các xã vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số, hoạt động đạt hiệu quả ngày càng cao hơn. 

4- Hệ thống chính trị của tỉnh thường xuyên được củng cố, nội dung và phương 
thức hoạt động không ngừng được đổi mới, nâng dần hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 
Trong xây dựng Đảng, đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 03-
CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”; tiếp theo là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 
05-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện tu dưỡng 
phẩm chất đạo đức cách mạng của đại đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác 
nhận xét, đánh giá cán bộ, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày 
càng đi vào thực chất; phong cách lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên được đổi mới. Trong 
xây dựng chính quyền, chuyển biến rõ nhất là tỉnh đã nỗ lực thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền. Hệ thống 
Mặt trận và các đoàn thể đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết 
thực, sát cơ sở hơn, đã góp phần củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân. 

5- Phong trào thi đua yêu nước đã được cấp ủy, chính quyền các cấp thường 
xuyên quan tâm, liên tục phát động gắn liền với thường xuyên sơ, tổng kết nhân điển 
hình tiên tiến. Cùng với các phong trào chung như: Đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, 
chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang cũng đã có nhiều 
phong trào thi đua cụ thể, phù hợp….được đông đảo nhân dân hưởng ứng mang lại hiệu 
quả tốt. Qua thực hiện phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, 
kinh nghiệm tốt, những điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến…, nhờ vậy đã cổ vũ, huy 
động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào quá 
trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. 

Mặc dù đạt nhiều thành tựu, nhưng nhìn chung nền kinh tế tỉnh ta tăng trưởng chưa 
thật sự ổn định, chưa tương xứng với tiềm năng của nền kinh tế. Năng lực cạnh tranh 
thấp; tình trạng thiếu vốn đầu tư phát triển sản xuất chưa được khắc phục do nguồn vốn 
huy động thấp trong khi nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước khó khăn. Công nghiệp 
nông thôn phát triển chậm. Thị trường xuất khẩu chưa thật ổn định. Sản phẩm du lịch 
chưa đa dạng. Giải quyết việc làm và đào tạo nghề còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu 
học tập và lao động của dân. Đời sống một bộ phận nhân dân, đối tượng chính sách, đồng 
bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Chất lượng của hệ thống chính trị, nhất là ở cơ 
sở chưa cao, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng 
sản… còn bất cập; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn xảy ra, v.v… Đặc biệt, tình 
trạng suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa 
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được ngăn chặn hiệu quả, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, làm giảm lòng tin của 
nhân dân đối với Đảng. 

Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 42 năm 
Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận và các địa phương trong tỉnh là dịp để chúng ta cùng 
nhau ôn lại những trang sử vẻ vang, hào hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ 
và Nhân dân tỉnh Bình Thuận và thể hiện sự tri ân về những cống hiến và sự hy sinh to 
lớn của các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào cùng các thế hệ cha anh đi trước để cùng 
nhau tiếp nối và phát huy hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng mới hiện nay; nhìn lại 
chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, quê hương; đồng thời, nhận thức 
sâu sắc hơn về các giá trị truyền thống lịch sử của thế hệ cha anh đi trước, những bài học 
kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý 
chí quyết tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

Càng tự hào về lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc, của quê hương 
thì càng phải nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm để vận dụng và phát triển những bài 
học và kinh nghiệm quý giá trong cách mạng giải phóng dân tộc, tinh thần quyết chiến, 
quyết thắng của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 vào sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, 
HĐH đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.  

                                                                              BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY                                                                                                             


