
Thư Tòa soạn,
Quý bạn đọc kính mến!

Trên tay quý bạn đọc là Tạp chí Kinh tế số 67 - ấn phẩm được xuất bản trong 
bối cảnh đất nước ta đang thực hiện những giải pháp đồng bộ nhằm phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với những diễn biến mới trên thế giới sau 
đại dịch Covid-19. 

Trong số này, Tạp chí Kinh tế xin trân trọng giới thiệu những nội dung cốt lõi 
trong bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 
sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nêu bật những kết quả quan 
trọng của Hội nghị sau 7 ngày (từ 3-9/10/2022) làm việc khẩn trương, nghiêm túc 
và đầy tinh thần trách nhiệm.

Trong số 67, Ban Biên tập xin giới thiệu đến quý bạn đọc các bài viết của các 
chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong chuyên mục về phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa phương thuộc vùng đồng bằng 
sông Hồng và vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, nêu các đề xuất đáng 
chú ý trong quá trình tổng kết các nghị quyết của Bộ Chính trị. Chuyên mục cũng 
giới thiệu khuyến nghị của chuyên gia về hợp tác đầu tư nước ngoài trong giai 
đoạn 2022-2030.

Chuyên mục Nghiên cứu và trao đổi giới thiệu với bạn đọc các bài nghiên cứu 
của các chuyên gia, nhà quản lý về kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 
2023 trước tác động khó lường của tình hình thế giới, về những giải pháp thúc đẩy 
quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp.  

Tạp chí Kinh tế rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý bạn đọc để 
có thể phục vụ ngày càng tốt hơn.

Trân trọng.

Tạp chí Kinh Tế
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CÔ QUAN NGOÂN LUAÄN CUÛA BAN KINH TEÁ TRUNG ÖÔNG
                       THE ECONOMIC REVIEW

Ảnh bìa 1: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã diễn ra thành công tốt 
đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 9/10.

Tác giả: TTXVN
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Phát biểu bế mạc hội nghị trung ương 6 
của tổng bí thư nguyễn Phú trọng  

Sau 7 ngày (từ 3-9/10/2022) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, 
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ 
nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 9/10. Tạp chí Kinh tế xin trân trọng giới thiệu 
những nội dung cốt lõi trong bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội 
nghị.

“Kính thưa Trung ương,
Thưa các đồng chí tham dự 

Hội nghị,
Sau 7 ngày làm việc khẩn 

trương, nghiêm túc và đầy tinh 
thần trách nhiệm, Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII của chúng 

ta đã hoàn thành toàn bộ nội 
dung chương trình đề ra. Các 
đồng chí Ủy viên Trung ương 
Đảng và các đại biểu tham dự 
Hội nghị đã phát huy dân chủ, 
trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, 
đóng góp nhiều ý kiến tâm 
huyết, sâu sắc vào các tờ trình, 

báo cáo, đề án. Bộ Chính trị 
đã tiếp thu tối đa và giải trình 
đầy đủ những vấn đề còn có ý 
kiến khác nhau; Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã thống nhất 
cao thông qua các Nghị quyết và 
Kết luận của Hội nghị. 

Để bế mạc Hội nghị, tôi xin 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa xiii).
ảnh: TTXVN
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thay mặt Bộ Chính trị, phát 
biểu, làm rõ, nhấn mạnh thêm 
một số vấn đề và khái quát lại 
những kết quả quan trọng mà 
Hội nghị của chúng ta đã đạt 
được.
1. Về tình hình kinh tế - xã 
hội, ngân sách nhà nước 
năm 2022 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị đã thống nhất nhận 
định: Trong bối cảnh, tình hình 
thế giới và trong nước có những 
diễn biến mới, nhanh chóng 
và phức tạp, gây ra không ít 
khó khăn, thách thức lớn hơn 
so với dự báo, nhưng do có sự 
lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp 
thời của lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước; sự đồng hành và giám sát 
có hiệu quả của Quốc hội; sự 
chỉ đạo, điều hành quyết liệt, 
bài bản của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ; sự đoàn kết, 
phối hợp chặt chẽ của các cấp, 
các ngành; sự vào cuộc quyết 
liệt của cả hệ thống chính trị 
và sự nỗ lực phấn đấu của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân, 
chúng ta đã thực hiện thắng lợi, 
khá toàn diện mục tiêu, nhiệm 
vụ: Vừa tập trung phòng, chống, 
kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc 
đẩy phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng nền kinh 
tế độc lập tự chủ gắn với chủ 
động, tích cực hội nhập quốc tế 
sâu rộng và hiệu quả. Nổi bật 
là: Trong 9 tháng đầu năm, tăng 
trưởng GDP đạt hơn 8,83%; thu 
ngân sách nhà nước đạt 94% dự 
toán, tăng 22%; vốn đầu tư toàn 
xã hội tăng 12,5% so với cùng 
kỳ năm trước; tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu đạt hơn 558,5 tỉ 
đô la Mỹ (USD), trong đó, kim 

ngạch xuất khẩu đạt 282,52 tỉ 
USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ, 
tiếp tục duy trì xuất siêu gần 7 
tỉ USD. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn 
định; lạm phát được kiểm soát; 
các cân đối lớn của nền kinh tế 
được bảo đảm; thị trường tài 
chính, tiền tệ, tỉ giá, lãi suất cơ 
bản ổn định.

Các ngành, các lĩnh vực chủ 
yếu của nền kinh tế đều phục 
hồi, có bước phát triển mạnh. 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 
9 tháng đầu năm tăng 9,63% 
so với cùng kỳ; sản xuất nông 
nghiệp tiếp tục phát triển ổn 
định, tăng 2,99% so với cùng kỳ; 
xuất khẩu nhiều mặt hàng nông 
sản chủ lực được đẩy mạnh. Khu 
vực du lịch, dịch vụ phát triển 
sôi động trở lại, nhất là từ sau 
khi kiểm soát được dịch bệnh, 
tăng khoảng 10,57%. Phát triển 
doanh nghiệp có nhiều khởi sắc; 
từ đầu năm đến nay đã có hơn 
163 nghìn doanh nghiệp được 
thành lập mới và hoạt động 
trở lại, tăng 38,6%, cao nhất từ 
trước đến nay. Nhiều vấn đề tồn 
đọng kéo dài, nhất là việc xử lý 
các ngân hàng thương mại yếu 
kém, những doanh nghiệp, dự 
án chậm tiến độ, kém hiệu quả 
được tập trung tháo gỡ, xử lý, 
bước đầu đạt được kết quả tích 
cực.

Các lĩnh vực văn hóa, xã 
hội được chú trọng đầu tư phát 
triển. An sinh xã hội được bảo 
đảm; đời sống nhân dân được 
cải thiện; đã triển khai thực hiện 
kịp thời các chính sách xã hội, 
nhất là chính sách đối với người 
có công với cách mạng, chính 
sách bảo trợ xã hội và các chính 
sách, biện pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp, người lao động, người 
dân bị ảnh hưởng nặng bởi đại 
dịch COVID-19. Ngành giáo 
dục tiếp tục có nhiều đổi mới, 
nâng cao chất lượng dạy và học; 
kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh 
chương trình giáo dục phổ 
thông. Nhiều sự kiện văn hoá, 
thể thao, giải trí quy mô lớn, đặc 
biệt là SEA Games 31 đã được 
tổ chức rất thành công. Quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại được 
tăng cường, góp phần bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 
của quốc gia; giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 
Công tác kiểm tra, thanh tra, 
tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực tiếp tục 
được đẩy mạnh, góp phần củng 
cố niềm tin của nhân dân đối 
với Đảng, Nhà nước và Chế 
độ. Dự báo đến hết năm 2022, 
chúng ta có thể hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra (chỉ còn 1 
chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất 
lao động xã hội là có thể không 
đạt).

Dự báo thời gian tới, kinh tế 
thế giới nói riêng và tình hình 
quốc tế nói chung sẽ còn có 
nhiều diễn biến phức tạp, khó 
lường. Ở trong nước, bên cạnh 
những thời cơ, thuận lợi, chúng 
ta cũng còn tiếp tục phải đối mặt 
với không ít những hạn chế, yếu 
kém và khó khăn, thách thức, 
như tôi đã đề cập trong bài phát 
biểu khai mạc Hội nghị. Vì vậy, 
trong những tháng còn lại của 
năm 2022 và năm 2023, chúng 
ta phải tiếp tục nêu cao cảnh 
giác, chủ động kiểm soát có hiệu 
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quả hơn nữa dịch COVID-19 và 
các dịch bệnh mới phát sinh, 
tuyệt đối không được chủ quan, 
không được để bị động, bất ngờ; 
bảo đảm năng lực khám, chữa 
bệnh, phòng, chống dịch bệnh 
của hệ thống y tế. Giữ vững ổn 
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát, bảo đảm các cân đối 
lớn của nền kinh tế, đặc biệt là 
cân đối về tài chính - ngân sách 
nhà nước. Đẩy mạnh cơ cấu lại 
nền kinh tế, gắn với đổi mới mô 
hình tăng trưởng, nâng cao năng 
lực nội tại, tính tự chủ, khả năng 
chống chịu và tính thích ứng 
của nền kinh tế; củng cố, phát 
huy và tạo lập các động lực tăng 
trưởng mới trong trung hạn và 
dài hạn. Nâng cao chất lượng 
xây dựng pháp luật gắn với nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, 
điều hành và tổ chức thực hiện 
pháp luật; đẩy mạnh cải cách 
hành chính, sắp xếp, tinh giản 
bộ máy, biên chế. Quyết liệt và 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các đột phá chiến lược, Chương 
trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội, 3 Chương trình 
mục tiêu quốc gia, các dự án xây 
dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự 
án quan trọng, trọng điểm quốc 
gia. Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng 
và phát triển khoa học - công 
nghệ, chuyển đổi số, chuyển 
đổi xanh, đổi mới sáng tạo. Chú 
trọng phát triển văn hoá, xã hội, 
bảo đảm an sinh xã hội và không 
ngừng cải thiện đời sống của 
nhân dân. Quản lý chặt chẽ và 
sử dụng có hiệu quả đất đai, tài 
nguyên, bảo vệ môi trường, chủ 
động ứng phó với biến đổi khí 

hậu. Tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền, phát huy sức 
mạnh tổng hợp, tạo sự đồng 
thuận xã hội. Đẩy mạnh cuộc 
đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng 
cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ, giữ vững an ninh chính trị 
và trật tự, an toàn xã hội. Chủ 
động, tích cực hội nhập quốc 
tế sâu rộng, nâng cao hiệu quả 
công tác đối ngoại.
2. Về định hướng Quy hoạch 
tổng thể quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2050

Ban Chấp hành Trung ương 
đã dành nhiều thời gian để 
nghiên cứu, thảo luận, tạo sự 
thống nhất cao về sự cần thiết 
phải ban hành và tổ chức thực 
hiện thật tốt Quy hoạch tổng thể 
quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và 
tầm nhìn đến năm 2050, góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng và 
Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. Trung ương coi đây 

là nhiệm vụ chính trị rất quan 
trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ 
bản, lâu dài, nhưng cũng là vấn 
đề rất rộng lớn, rất mới, rất khó, 
rất nhạy cảm và chưa có tiền lệ. 

Để xây dựng được một Quy 
hoạch tổng thể quốc gia có chất 
lượng và tính khả thi cao, đáp 
ứng được mục tiêu, yêu cầu đề 
ra thì cần phải nhận thức thật 
sâu sắc và quán triệt thật đầy đủ 
những nội dung của Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2045; Kết luận của Hội nghị lần 
này về Định hướng Quy hoạch 
tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 
và thực tế phát triển, tổ chức 
không gian phát triển quốc gia 
thời gian qua, nhất là 10 năm 
gần đây, thấy rõ những kết quả, 
thành tựu đã đạt được, những 
hạn chế, yếu kém còn tồn tại 
và nguyên nhân, bài học kinh 
nghiệm được tổng kết.

Việc xây dựng và từng bước 
hoàn thiện Quy hoạch tổng thể 
quốc gia cho từng thời kỳ phải 
dựa trên nguyên tắc: Không gian 
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phát triển quốc gia phải được tổ 
chức một cách hiệu quả, thống 
nhất trên phạm vi cả nước, bảo 
đảm liên kết nội vùng, liên vùng 
và khai thác lợi thế so sánh của 
từng vùng, nhằm huy động và 
sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. Phát triển có 
trọng tâm, trọng điểm, tập trung 
vào một số địa bàn có điều kiện 
thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội và nhiều 
tiềm năng lợi thế cho phát triển, 
nhất là về nguồn nhân lực chất 
lượng cao, để hình thành vùng 
động lực, hành lang kinh tế, cực 
tăng trưởng thúc đẩy kinh tế 
cả nước phát triển nhanh, bền 
vững và có hiệu quả cao. Sử 
dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài 
nguyên, nhất là tài nguyên đất, 
tài nguyên nước, tài nguyên 
rừng và các loại khoáng sản; bảo 
đảm an ninh lương thực, an 
ninh năng lượng, an ninh nguồn 
nước; phát triển kinh tế xanh, 
kinh tế tuần hoàn; bảo vệ môi 
trường, bảo tồn thiên nhiên và 
nâng cao chất lượng đa dạng 
sinh học; chủ động phòng, chống 
thiên tai, thích ứng với biến đổi 
khí hậu. Tổ chức không gian 
phát triển quốc gia, các vùng 
lãnh thổ, các hành lang kinh tế 
và hệ thống đô thị phải gắn với 
phát triển hệ thống kết cấu hạ 
tầng đồng bộ, hiện đại; gắn kết 
giữa hệ thống đô thị và nông 
thôn; khu vực đất liền với không 
gian biển; khai thác và sử dụng 
vùng trời; tham gia có hiệu quả 
vào các hành lang kinh tế quan 
trọng trong khu vực và quốc tế; 
gắn phát triển kinh tế - xã hội 
với bảo vệ chủ quyền, quyền 

chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 
và củng cố, tăng cường tiềm lực 
quốc phòng, an ninh; chủ động, 
tích cực hội nhập quốc tế sâu 
rộng, thực chất và hiệu quả.

Nội dung chủ yếu của Quy 
hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 là phải xác định rõ và đúng 
những quan điểm, tư tưởng chỉ 
đạo; những mục tiêu, chỉ tiêu chủ 
yếu cần phấn đấu để đạt được; và 
các định hướng lớn về phát triển 
và phân bố không gian phát triển 
các ngành, lĩnh vực chủ yếu; 
định hướng tổ chức không gian 
phát triển theo vùng, lãnh thổ; 
định hướng phát triển hệ thống 
đô thị, nông thôn; định hướng 
phát triển hệ thống cửa khẩu 
biên giới đất liền quốc gia... 

Trong việc quy hoạch lần 
này, cần tập trung ưu tiên cho 
việc hình thành cơ bản bộ khung 
kết cấu hạ tầng quốc gia; tập 
trung vào hạ tầng giao thông, hạ 
tầng đô thị, năng lượng, hạ tầng 
số, hạ tầng bảo vệ môi trường, 
thuỷ lợi, phòng, chống thiên tai, 
thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh 
tế, ưu tiên phát triển một số 
ngành, lĩnh vực có tiềm năng, 
lợi thế và còn dư địa lớn, gắn với 
không gian phát triển mới. Phát 
triển các vùng động lực, cực 
tăng trưởng quốc gia quan trọng 
để hình thành các “đầu tàu” lôi 
cuốn sự phát triển của quốc gia. 
Hình thành và phát triển các 
hành lang kinh tế theo trục Bắc - 
Nam và trục Đông - Tây; kết nối 
các cảng biển, cửa khẩu quốc tế, 
đầu mối giao thương lớn, các đô 
thị, trung tâm kinh tế, cực tăng 
trưởng.

3. Về tiếp tục đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045

Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã thảo luận sôi nổi và 
thống nhất cao với những nhận 
định, đánh giá về kết quả, thành 
tựu đã đạt được; những hạn chế, 
yếu kém còn tồn tại và nguyên 
nhân; những bài học kinh 
nghiệm được rút ra từ thực tế 
đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước thời 
gian qua; cũng như những quan 
điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đẩy 
mạnh hơn nữa công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở 
đó, đã quyết định ban hành Nghị 
quyết chuyên đề đầu tiên của 
Trung ương về vấn đề đặc biệt 
quan trọng này.

Trung ương nhất trí cao cho 
rằng, để thực hiện thắng lợi mục 
tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của 
Đảng đã đề ra trong bối cảnh 
tình hình trong nước và trên 
thế giới đã, đang và sẽ có nhiều 
thay đổi trước tác động của 
cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, toàn Đảng, toàn dân 
ta cần phải tiếp tục đổi mới tư 
duy, nhận thức và hành động 
quyết liệt, đúng đắn, đồng bộ 
hơn trong sự nghiệp đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở 
nước ta. Cần phải nhận thức rõ: 
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
là một quá trình chuyển đổi căn 
bản, toàn diện nền kinh tế và đời 
sống xã hội ngày càng dựa nhiều 
hơn vào sự phát triển của công 
nghiệp và dịch vụ trên nền tảng 
của khoa học, công nghệ, đổi mới 
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sáng tạo và những thành tựu của 
cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư; là phương thức quan 
trọng để Việt Nam xây dựng nền 
kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, 
phát triển kinh tế nhanh và bền 
vững, trở thành nước phát triển, 
có thu nhập cao.

Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước là một yêu cầu tất yếu 
khách quan trong tình hình 
mới; là nhiệm vụ trung tâm của 
chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội đất nước; là sự nghiệp 
của toàn dân và của cả hệ thống 
chính trị; lấy con người là trung 
tâm, doanh nghiệp là chủ thể; 
bảo đảm sự hài hoà giữa mục 
tiêu phát triển kinh tế đi đôi với 
yêu cầu giữ gìn tiến bộ và công 
bằng xã hội, bồi đắp và phát huy 
giá trị văn hoá của dân tộc, bảo 
vệ tài nguyên, môi trường; gắn 
kết chặt chẽ và đồng bộ với quá 
trình đô thị hoá, xây dựng nông 
thôn mới, đổi mới mô hình tăng 
trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, 
chuyển dịch cơ cấu lao động.

Cần phải khai thác và phát 
huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế 
của đất nước, của từng vùng, 
từng địa phương trong quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá; 
tận dụng và phát huy lợi thế của 
nước đi sau và đang trong thời 
kỳ “dân số vàng”; kết hợp chặt 
chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa phát 
triển tuần tự với đi tắt đón đầu, 
thúc đẩy chuyển dịch nhanh từ 
gia công, lắp ráp sang sáng tạo, 
thiết kế và sản xuất tại Việt Nam; 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
nông nghiệp, nông thôn là một 
nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; chú 
trọng “dịch vụ hoá” các ngành 

công nghiệp. Coi chuyển đổi số 
là phương thức mới có tính đột 
phá để rút ngắn quá trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thực hiện công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá phải trên cơ sở 
nhận thức đầy đủ, tôn trọng và 
vận dụng đúng đắn các quy luật 
khách quan của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; có lộ trình và bước đi cụ 
thể, có trọng tâm, trọng điểm; 
ưu tiên nguồn lực và có các cơ 
chế, chính sách đột phá, đặc 
thù để phát triển các cực tăng 
trưởng, các ngành công nghiệp 
nền tảng, công nghiệp ưu tiên 
gắn với công nghệ thông minh, 
các ngành dịch vụ có giá trị gia 
tăng cao; tăng cường liên kết 
ngành và liên kết vùng để tạo 
không gian phát triển mới; coi 
nguồn lực trong nước là cơ bản, 
chiến lược, lâu dài và quyết định; 
nguồn lực bên ngoài là quan 
trọng, đột phá; doanh nghiệp 
trong nước (bao gồm cả doanh 
nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp tư nhân) là động lực 
chính, chủ đạo; doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài có vai 

trò quan trọng.
Trong quá trình tiến hành 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 
phải chú ý bảo đảm ổn định 
kinh tế vĩ mô và chủ động, tích 
cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu 
rộng, hiệu quả; khơi dậy khát 
vọng phát triển, tinh thần khởi 
nghiệp quốc gia, đổi mới sáng 
tạo; phát huy giá trị văn hoá, 
bản lĩnh con người Việt Nam; 
vai trò xung kích, đi đầu của lực 
lượng doanh nghiệp, đội ngũ 
doanh nhân và đội ngũ trí thức, 
giai cấp công nhân hiện đại.

Trên cơ sở đó, quán triệt, 
tổ chức thực hiện thật tốt các 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà 
Trung ương đã nhất trí cao đề ra 
tại Hội nghị lần này.
4. Về tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
nam

Ban Chấp hành Trung ương 
nhất trí cao việc ban hành Nghị 
quyết về “Tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 
giai đoạn mới” với mục tiêu tổng 
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quát là: “Hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam của Nhân dân, do Nhân 
dân và vì Nhân dân, do Đảng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có 
hệ thống pháp luật hoàn thiện, 
được thực hiện nghiêm minh, 
nhất quán; thượng tôn Hiến pháp 
và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm 
và bảo vệ có hiệu quả quyền con 
người, quyền công dân; quyền 
lực nhà nước là thống nhất, được 
phân công rành mạch, phối hợp 
chặt chẽ, phân cấp, phân quyền 
và kiểm soát hiệu quả; nền hành 
chính, tư pháp chuyên nghiệp, 
pháp quyền, hiện đại; bộ máy 
nhà nước tinh gọn, trong sạch, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
có đủ phẩm chất, năng lực, thực 
sự chuyên nghiệp, liêm chính; 
quản trị quốc gia hiện đại, hiệu 
quả, đáp ứng yêu cầu phát triển 
đất nước nhanh, bền vững, trở 
thành nước phát triển, có thu 
nhập cao theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa vào năm 2045”.

Để thực hiện thắng lợi mục 
tiêu nêu trên đây, Trung ương 
yêu cầu, trong quá trình thực 
hiện Nghị quyết, phải luôn luôn 
bám sát và nắm vững Cương lĩnh 
(bổ sung, phát triển năm 2011) 
của Đảng, Hiến pháp năm 2013 
của Nhà nước và Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng để tiếp tục 
xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 
ta theo các quan điểm, tư tưởng 
chỉ đạo sau đây:

Một là, kiên định và vận 
dụng, phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh; kiên định mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội; bảo đảm sự lãnh đạo, cầm 

quyền của Đảng và bản chất giai 
cấp công nhân, tính nhân dân, 
tính dân tộc của Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Nắm vững và xử lý tốt các 
mối quan hệ lớn giữa Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý và Nhân 
dân làm chủ; giữa Nhà nước, thị 
trường và xã hội; giữa thực hành 
dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng 
cường pháp chế, bảo đảm kỷ 
cương xã hội. Tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
của Nhân dân, do Nhân dân và 
vì Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ 
trọng tâm của đổi mới hệ thống 
chính trị; phải đặt trong tổng thể 
công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị thật 
sự trong sạch, vững mạnh nhằm 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, thực hiện nhất quán 
nguyên tắc: Tất cả quyền lực 
Nhà nước thuộc về Nhân dân, 
phát huy quyền làm chủ của 
Nhân dân trong Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; quyền lực Nhà nước 
là thống nhất, có sự phân công 
rành mạch, phối hợp chặt chẽ, 
kiểm soát hiệu quả giữa các cơ 
quan nhà nước trong việc thực 
hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp, tư pháp và sự giám sát của 
Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng.

Ba là, bảo đảm yêu cầu: 
Thượng tôn Hiến pháp và pháp 
luật. Nhà nước được tổ chức và 
hoạt động theo Hiến pháp và 
pháp luật, quản lý xã hội bằng 
Hiến pháp và pháp luật; đồng 

thời coi trọng giáo dục, nâng 
cao đạo đức xã hội chủ nghĩa; 
thể chế hoá kịp thời, đầy đủ và 
tổ chức thực hiện có hiệu quả 
đường lối, chủ trương, nghị 
quyết của Đảng. Con người là 
trung tâm, mục tiêu, chủ thể và 
động lực phát triển đất nước; tôn 
trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân.

Bốn là, bám sát thực tiễn Việt 
Nam và xu thế phát triển của 
thời đại, kế thừa những thành 
tựu đã đạt được, tiếp thu có 
chọn lọc kinh nghiệm quốc tế 
phù hợp với Việt Nam; kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại; sức mạnh trong nước 
với sức mạnh quốc tế; bảo đảm 
cao nhất lợi ích của quốc gia - 
dân tộc, bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia 
và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Năm là, bảo đảm tính tổng 
thể, đồng bộ, liên thông giữa đổi 
mới lập pháp, cải cách hành 
chính, cải cách tư pháp; kết hợp 
hài hòa giữa kế thừa, ổn định 
với đổi mới, phát triển; tiến 
hành khẩn trương, nhất quán, 
có trọng tâm, trọng điểm, có 
lộ trình và bước đi vững chắc. 
Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, 
đã đủ rõ, chín muồi, được thực 
tiễn chứng minh là đúng, có sự 
thống nhất cao thì kiên quyết 
thực hiện; những vấn đề chưa 
đủ rõ, chưa chín, còn nhiều ý 
kiến khác nhau thì khẩn trương 
nghiên cứu, thực hiện thí điểm, 
tổng kết thực tiễn để làm rõ, 
từng bước hoàn thiện, mở rộng; 
những chủ trương đã thực hiện, 
nhưng thực tiễn khẳng định là 
không phù hợp thì nghiên cứu 
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điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. 
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc, huy động sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị 
với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, 
hành động quyết liệt, kiên trì, 
hiệu quả.

Ban Chấp hành Trung ương 
cho rằng, xây dựng và kiện toàn 
bộ máy Nhà nước theo những 
phương hướng nói trên là một 
quá trình, với những bước đi 
tích cực, vững chắc, đặt trong 
tổng thể đổi mới hệ thống chính 
trị, gắn với đổi mới và xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. 

Trước mắt, cần tập trung sức 
thực hiện một số chủ trương và 
nhiệm vụ quan trọng: 1) Tiếp 
tục đổi mới tổ chức và hoạt 
động của Quốc hội; nâng cao 
hơn nữa chất lượng của công tác 
lập pháp; 2) Cải cách nền hành 
chính Nhà nước; 3) Đổi mới tổ 
chức và hoạt động của Tòa án 
và các cơ quan Tư pháp; 4) Phát 
huy vai trò và quyền làm chủ 
của Nhân dân; 5) Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước. 

Trong đó đặt trọng tâm vào 

việc xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật và tổ chức thực 
hiện nghiêm pháp luật; cải cách 
nền hành chính Nhà nước, 
nhằm xây dựng một nền hành 
chính trong sạch, có đủ năng 
lực, sử dụng đúng quyền lực và 
từng bước được hiện đại hoá 
để thực hiện tốt đường lối, chủ 
trương của Đảng; sự quản lý có 
hiệu lực và hiệu quả cao công 
việc của Nhà nước; phục vụ đắc 
lực đời sống nhân dân, xây dựng 
nếp sống và làm việc theo Hiến 
pháp và pháp luật; thúc đẩy tiến 
trình đổi mới, phát triển, thực 
hiện bằng được mục tiêu: Dân 
giàu, Nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh.
5. Về tiếp tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối 
với hoạt động của hệ thống 
chính trị

Ban Chấp hành Trung ương 
thống nhất cao cho rằng: Đổi 
mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng là một nội dung quan 
trọng của công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Trong 15 năm 
triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 khoá X về tiếp tục 

đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với hoạt động của 
hệ thống chính trị, chúng ta đã 
đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, góp phần nâng cao vai 
trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo 
của Đảng, đồng thời phát huy 
tốt hơn vai trò, hiệu lực, hiệu 
quả quản lý của Nhà nước theo 
quy định của pháp luật; nâng 
cao chất lượng hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội, có nhiều đóng 
góp tích cực vào những thành tựu 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự 
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, làm cho đất nước ta 
chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm 
lực, vị thế và uy tín quốc tế như 
ngày nay. 

Nổi bật là: Công tác tổng 
kết lý luận và thực tiễn được 
chú trọng, tăng cường, đã góp 
phần tích cực cho việc kế thừa, 
bổ sung, phát triển chủ trương, 
đường lối của Đảng và hoàn 
thiện luật pháp, chính sách của 
Nhà nước. Quy chế làm việc của 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư đã từng 
bước được bổ sung, hoàn thiện 
qua các kỳ Đại hội, ngày càng sát 
hợp, hiệu lực, hiệu quả hơn. Cơ 
chế họp Lãnh đạo chủ chốt hằng 
tháng đã trở thành nền nếp, rất 
có hiệu quả, góp phần làm cho 
sự lãnh đạo của Đảng tập trung, 
thống nhất, thông suốt hơn. 

Việc lập lại Ban Kinh tế, Ban 
Nội chính, chuyển Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng về trực thuộc Bộ 
Chính trị, do đồng chí Tổng Bí 
thư trực tiếp làm Trưởng Ban; 
thành lập Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực cấp 
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tỉnh; ban hành và sát sao chỉ đạo 
thực hiện các Nghị quyết, chủ 
trương, đường lối của Đảng về 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại và đổi mới xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh toàn diện,... đã góp 
phần tích cực cho việc đổi mới, 
nâng cao năng lực, hiệu lực, 
hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng 
đối với hoạt động của hệ thống 
chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những 
kết quả, thành tựu quan trọng 
đã đạt được vẫn còn không ít 
những hạn chế, yếu kém; tình 
hình đất nước, khu vực và 
quốc tế đã, đang và sẽ có nhiều 
diễn biến nhanh chóng, phức 
tạp, khó lường, đặt ra những 
yêu cầu, nhiệm vụ mới, cao và 
phức tạp hơn. Do vậy, trên cơ 
sở tổng kết 15 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5 khoá X, Hội nghị Trung 
ương lần này đã nhất trí cao 
ban hành Nghị quyết mới về 
tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng trong tình 
hình mới. Trong đó, Trung 
ương đặc biệt nhấn mạnh: 
Việc đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị - xã hội phải 
bảo đảm giữ vững, tăng cường 
vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm 
quyền của Đảng; nâng cao vai 
trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu 
quả quản lý của Nhà nước; chất 
lượng hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu 

của thời kỳ phát triển mới.
Thực tế vừa qua cho thấy, 

đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với hoạt động của 
hệ thống chính trị là nhiệm vụ 
trọng yếu, thường xuyên của 
các cấp uỷ, tổ chức đảng, gắn 
với thực hiện Cương lĩnh, Điều 
lệ và các chủ trương, đường lối 
của Đảng, được đặt trong tổng 
thể nhiệm vụ đổi mới, xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh 
toàn diện; xây dựng, hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo, bảo đảm thực hiện đúng cơ 
chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Trong quá trình này, cần kiên 
định các nguyên tắc tổ chức và 
hoạt động của Đảng, đặc biệt 
là nguyên tắc tập trung dân 
chủ; đẩy mạnh phân công, phối 
hợp, phân cấp, phân quyền, gắn 
với nêu cao trách nhiệm của tổ 
chức và cá nhân, nhất là người 
đứng đầu; giữ vững sự lãnh 
đạo tập trung, thống nhất, kỷ 
luật, kỷ cương; bảo đảm nguyên 
tắc quyền lực đi đôi với trách 
nhiệm, mọi cán bộ, đảng viên 
phải hoạt động trong khuôn khổ 
pháp luật, cơ chế, chính sách, 
nguyên tắc và kỷ luật của Đảng.

Để tiếp tục đổi mới thành 
công phương thức lãnh đạo của 
Đảng phải chủ động, tích cực, 
có quyết tâm chính trị cao, đồng 
thời cần thận trọng, có bước đi 
vững chắc, vừa làm vừa tổng 
kết, rút kinh nghiệm; vấn đề đã 
rõ thì kiên quyết đổi mới, vấn đề 
cần thiết nhưng chưa rõ, còn ý 

kiến khác nhau thì phải nghiên 
cứu, thí điểm, không nóng vội 
nhưng cũng không bỏ qua hoặc 
để quá chậm, ảnh hưởng đến 
sự phát triển; giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội; 
kế thừa, phát huy những thành 
tựu, kết quả, kinh nghiệm tốt 
trong phương thức lãnh đạo của 
Đảng đã được thực tiễn chứng 
minh là đúng. Ở mỗi cấp, mỗi 
lĩnh vực phải vừa quán triệt 
các nguyên tắc chung, vừa phải 
phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, 
nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, 
từng lĩnh vực và của từng loại 
hình cơ quan nhà nước, từng tổ 
chức chính trị - xã hội.

Trên cơ sở thống nhất cao 
về nhận thức, cần phải có quyết 
tâm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức 
thực hiện, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ, sâu sắc nhận thức về 
đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng trong điều kiện mới, 
triển khai thực hiện đồng bộ 
cả 5 phương thức lãnh đạo của 
Đảng trên cơ sở đẩy mạnh đổi 
mới, nâng cao chất lượng công 
tác nghiên cứu xây dựng, ban 
hành và tổ chức thực hiện các 
nghị quyết của Đảng; đổi mới, 
nâng cao hiệu quả công tác tổ 
chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao 
hiệu quả công tác tuyên truyền, 
giáo dục, vận động; phát huy vai 
trò, trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên; đồng thời, 
đẩy mạnh cải cách hành chính; 
đổi mới phong cách lãnh đạo, 
phương pháp công tác, lề lối 
làm việc của các cơ quan lãnh 
đạo của Đảng từ Trung ương tới 
cơ sở.” ...

Theo TTXVn



Thực hiện chỉ đạo của 
Bộ Chính trị, Ban Kinh tế 
Trung ương chủ trì phối 
hợp các bộ, ngành và các 
địa phương triển khai tổng 
kết thực hiện Nghị quyết số 
54-NQ/TW và Kết luận số 
13-KL/TW. Trong quá trình 
tổng kết, Ban Kinh tế Trung 
ương đã thành lập Ban 
Chỉ đạo, Tổ Biên tập, ban 
hành Kế hoạch triển khai, 

đề nghị 20 bộ, ngành và 11 
địa phương trong vùng tiến 
hành tổng kết theo Đề cương 
của Ban Chỉ đạo, đặt hàng 
nghiên cứu chuyên sâu các 
viện, trường đại học, trung 
tâm nghiên cứu, các chuyên 
gia, nhà khoa học và tổ chức 
khảo sát thực tế tại một số địa 
phương trong vùng. Ban Chỉ 
đạo và Tổ Biên tập đã khẩn 
trương làm việc với nhiều 

cơ quan bộ, ban, ngành và 
địa phương trong vùng đồng 
bằng sông Hồng. Ban Kinh 
tế Trung ương với vai trò là 
cơ quan thương trực cũng đã 
tích cực chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan Trung ương và 
địa phương thực hiện nhiều 
hội nghị, hội thảo, toạ đàm 
có chất lượng, chắt lọc nhiều 
ý kiến giá trị đóng góp vào 
tổng kết Nghị quyết. 

Tổng kết thực hiện nghị quyết số 54-nQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa iX về 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng 
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011

Sau 17 năm, cần một nghị quyết mới cho Vùng Với 
nhiệm Vụ đi đầu cả nước trong thực hiện những chỉ 
tiêu quan trọng

đồng chí Trần Tuấn anh, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
tổng kết Nghị quyết

ảnh: Thành Trung



Trên cơ sở các Báo cáo 
tổng kết của 20 ban cán sự 
đảng các bộ, ban, ngành, cơ 
quan Trung ương và Báo cáo 
tổng kết của 11 địa phương 
vùng đồng bằng sông Hồng, 
kết quả các hội thảo, khảo 
sát thực tế và ý kiến của các 
viện, trung tâm nghiên cứu, 
các trường đại học, Thường 
trực Tổ Biên tập đã tiến hành 
chắt lọc, tổng hợp, xây dựng 
Dự thảo Báo cáo tổng kết. 
Ngày 14/9 tại Hải Phòng, 
Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị 
quyết số 54-NQ/TW đã phối 
hợp với Thành ủy Hải Phòng 
tổ chức Hội nghị “Tổng kết 
thực hiện Nghị quyết số 54-
NQ/TW ngày 14/9/2005 
của Bộ Chính trị khóa IX về 
phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo đảm quốc phòng, an 
ninh vùng đồng bằng sông 
Hồng đến năm 2010 và định 
hướng đến năm 2020; Kết 
luận số 13-KL/TW ngày 
28/10/2011 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 54-NQ/TW” nhằm 
xin ý kiến trực tiếp các Tỉnh 
ủy, Thành ủy, lãnh đạo các 
bộ, ngành và các đại biểu 
tham gia Hội nghị về một số 
vấn đề trong Dự thảo Báo 
cáo tổng kết, nhất là những 
đề xuất, kiến nghị về nhiệm 
vụ, giải pháp đột phá cho 
vùng.

Tại Hội nghị, các đại 
biểu đã thống nhất cao với 
các kiến nghị, đề xuất được 
nêu trong Dự thảo Báo cáo, 
nhất là các kiến nghị về ban 

hành Nghị quyết mới của 
Bộ Chính trị đối với vùng. 
Trong đó, có các chỉ tiêu cụ 
thể của vùng cao hơn bình 
quân chung của cả nước, 
vùng có nhiệm vụ phải đi 
đầu cả nước trong thực hiện 
nhiều chỉ tiêu quan trọng; 
Thống nhất đề nghị Bộ 
Chính trị chỉ đạo Chính phủ 
cần khẩn trương hoàn thiện 
quy hoạch vùng để định 
hướng cho các địa phương 
và trở thành công cụ quản lý 
vùng, địa phương; Kiến nghị 
sớm hoàn thiện thể chế, mô 
hình tổ chức, bộ máy, nguồn 
lực đủ mạnh để tăng cường 
liên kết phát triển vùng, để 
liên kết vùng trở thành động 
lực tăng trưởng cho vùng...
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Phát triển lĩnh vực logistics vùng
đồng bằng sông hồng đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045
l đặng hoàng an(*)  

Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020 đã đề ra mục tiêu, định hướng “Tập trung đầu tư, xây 
dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển”. Trong 17 năm 
qua, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội của Vùng đồng bằng sông Hồng đã được tập trung 
đầu tư, xây dựng tương đối đồng bộ, hiện đại, bước đầu đáp ứng được nhu cầu phát triển 
của Vùng; trong đó, phải kể đến sự đóng góp của hệ thống hạ tầng logistics của Vùng.

(*) Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương
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Một số kết quả phát triển hạ 
tầng logistics 

Hệ thống trung tâm logistics 
đang được hình thành và phát 
triển. Cả nước có 75 trung tâm 
logistics tập trung tại 16/63 tỉnh 
thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, 
Bắc Ninh, Hà Nam, Quảng 
Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên,  
Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Bình Dương, Đồng Nai, 
Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Hậu Giang, Cần Thơ), trong đó 
tại đồng bằng sông Hồng có 26 
trung tâm, chiếm gần 35% tổng 
số trung tâm logistics trên toàn 
quốc. Việc phát triển kết cấu 
hạ tầng gắn với kết cấu hạ tầng 
logistics trong thời gian qua đã 
có những chuyển biến tích cực, 
nhiều công trình lớn, hiện đại 
đã được đưa vào khai thác. Hệ 
thống hạ tầng giao thông có 
những bước phát triển mạnh 
mẽ, có trọng tâm, trọng điểm 
đã tạo sự kết nối hiệu quả hơn 
giữa hệ thống kết cấu hạ tầng 
giao thông giữa các vùng miền, 
các loại hình giao thông, góp 
phần tái cơ cấu hợp lý lĩnh vực 
vận tải, đảm bảo kết nối hài hòa 
các phương thức vận tải, phát 
huy thế mạnh của từng phương 
thức, làm giảm chi phí vận tải, 
nâng cao hiệu quả, chất lượng 
dịch vụ vận tải, qua đó nâng 
cao năng lực cạnh tranh, gắn 
kết chặt chẽ kết cấu hạng tầng 
với kết cấu hạ tầng logistics.

Cơ sở hạ tầng logistics trong 
Vùng có sự phát triển vượt 
bậc trong thời gian qua do hệ 
thống hạ tầng giao thông nội 
vùng và liên vùng được đầu tư, 
phát triển nhanh chóng, tạo 
thành mạng lưới giao thông 

liên hoàn, hiện đại của vùng, 
rút ngắn thời gian lưu thông 
giữa các tỉnh tới cảng biển, các 
cửa ngõ giao thông của vùng. 
Tuyến  đường cao tốc Hải 
Phòng - Hạ Long có vai trò là 
mắt xích quan trọng kết nối 3 
cực tăng trưởng của tam giác 
kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - 
Quảng Ninh khiến kết nối hạ 
tầng giao thông giữa các tuyến 
được đồng bộ, giúp giảm thời 
gian nhưng đồng thời tăng lưu 
lượng hàng hóa vận chuyển, 
từ đó tạo đòn bẩy cho sự phát 
triển của dịch vụ logistics Việt 
Nam trong những năm tới.

Hạ tầng kho, bãi, dịch vụ 
hậu cần cảng phục vụ trực 
tiếp đến hoạt động xuất, nhập 
khẩu hàng hóa tại các khu vực 
cửa khẩu được quan tâm đầu 
tư như: khu vực cảng cạn ICD 
Thành Đạt (Móng Cái) diện 
tích gần 100 ha; Trung tâm 
Logistics thuộc Khu kinh tế 
cửa khẩu Hoành Mô - Đồng 
Văn (huyện Bình Liêu) diện 
tích 27,3 ha; Hệ thống kho, 
bến, bãi bốc xếp hàng hóa 
phục vụ kinh doanh tạm nhập 
tái xuất, thực phẩm đông lạnh 
trên địa bàn tỉnh chủ yếu do 
doanh nghiệp đầu tư với tổng 
diện tích 571.466 m2 (trong 
đó: diện tích bãi là 478.195 m2; 
kho hàng thường có tổng diện 
tích: 72.617m2; kho lạnh có 
tổng diện tích 20.654m2). Các 
Khu kinh tế cửa khẩu có 32 kho 
bãi do doanh nghiệp đầu tư đủ 
yêu cầu để lưu giữ bảo quản 
hàng hóa thực phẩm đông lạnh 
và 19 kho ngoại quan, mỗi kho 
ngoại quan diện tích tối thiểu 
5.000m2 (bao gồm nhà kho, bãi 

và các công trình phụ trợ, trong 
đó: thành phố Hạ Long có 02 
kho, thành phố Móng Cái có 
17 kho). Hà Nội hiện đang duy 
trì hệ thống kho, bãi container 
phục vụ hàng hóa xuất, nhập 
khẩu tại 02 cảng ICD (cảng 
cạn) là cảng ICD Mỹ Đình và 
cảng ICD Gia Lâm, trong đó 
cảng ICD Gia Lâm được hình 
thành từ năm 1996.

Trung tâm logistics ICD 
Tiên Sơn được xây dựng trên 
diện tích 10 ha đặt tại Bắc Ninh 
có vị trí chiến lược với khả 
năng kết nối với các khu công 
nghiệp năng động của Hà Nội, 
Bắc Ninh, Thái Nguyên và Vĩnh 
Phúc qua các tuyến đường 
quốc gia. Trung tâm logistics 
được kết nối với hệ thống các 
cảng biển tại Hải Phòng (qua 
Quốc lộ 5) và Quảng Ninh 
(qua Quốc lộ 18) tạo lợi thế 
để giúp tối đa hóa hai chiều 
vận tải container từ cảng biển 
về Hà Nội đảm bảo tối đa chất 
lượng dịch vụ vận tải hàng hóa 
đa phương tiện kết hợp với 
chức năng ICD (cảng cạn) và 
hệ thống dịch vụ logistics chất 
lượng cao. Theo thiết kế tổng 
thể sẽ có 40.000 m2 diện tích 
kho hiện đại loại A và 37.300 
m2 khu bãi khu container được 
quản lý bởi hệ thống quản lý 
hiện đại WMS (Warehouse 
Management System) và YMS 
(Yard Management System) có 
khả năng tìm kiếm và truy xuất 
đạt độ chính xác đến 99,9%. Tại 
Hải Phòng, trung tâm logistics 
Yusen Đình Vũ được khánh 
thành và đưa vào hoạt động 
năm 2014 với quy mô diện 
tích đất 100.000 m2. Trong đó, 
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khu nhà kho chất lượng cao có 
diện tích 12.000 m2; khu văn 
phòng làm việc hiện đại 2 tầng 
diện tích 1.800 m2; khu bãi 
để container, phương tiện vận 
tải và các công trình phụ trợ, 
hạ tầng, cây xanh có diện tích 
87.000 m2... 

Dự án kho, bãi lớn, gắn với 
cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu 
chính trọng điểm về xuất nhập 
nhập khẩu, cơ bản đáp ứng 
tốt nhu cầu lưu giữ, bảo quản 
hàng hóa của các doanh nghiệp 
trong vùng trong thời gian chờ 
xuất khẩu và tái xuất hàng hóa, 
góp phần khai thác lợi thế biên 
mậu, đẩy mạnh hoạt động kinh 
tế, thương mại, dịch vụ hướng 
đến mục tiêu xây dựng Khu 
kinh tế cửa khẩu Móng Cái 
trở thành cửa ngõ giao thương 
quan trọng giữa ASEAN và 
Trung Quốc. 

Về cảng biển của Vùng, việc 
đưa vào khai thác Cảng quốc 
tế Lạch Huyện giữ vai trò đặc 
biệt quan trọng trong hệ thống 
cảng biển Việt Nam. Đây là 
cảng tổng hợp đáp ứng nhu cầu 
bốc xếp hàng hoá vận tải bằng 
đường biển ngày càng tăng 
của các tỉnh, thành phố trong 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc 
bộ, đặc biệt là vùng tam giác 
tăng trưởng kinh tế Hà Nội - 
Hải Phòng - Quảng Ninh. Từ 
Cảng Lạch Huyện, hàng hóa 
xuất, nhập khẩu đi thẳng tới 
thị trường châu Âu, châu Mỹ 
mà không phải trung chuyển 
qua các cảng tại khu vực như 
Singapore, Hồng Kông. Điều 
này góp phần giảm đáng kể chi 
phí vận tải, tăng năng lực cạnh 
tranh đối với hàng hóa xuất 

khẩu. Trong 38 cảng đang hoạt 
động tại Hải Phòng, Nam Đình 
Vũ có khả năng tiếp nhận được 
500.000 TEU/năm, cảng có 
chiều dài cầu bến (450 m) và độ 
sâu luồng cũng như vùng quay 
tàu rộng, cùng với hệ thống 
trang thiết bị hiện đại (cẩu dàn 
6RTG và 4QC có tầm với 15 
hàng container), sử dụng phần 
mềm Catos hiện đại giúp quản 
lý và điều hành khai thác cảng 
theo thời gian thực, xe cẩu, 
xe nâng chuyên dụng cùng hệ 
thống kho bãi rộng, đồng bộ... 
Một số tồn tại, hạn chế 

Hệ thống logistics của Vùng 
đồng bằng sông Hồng hiện phải 
đối mặt với một số khó khăn và 
hạn chế sau: 

i) Quỹ đất để xây dựng kho 
hàng, kho bãi, trung tâm trung 
chuyển hàng hoá, trung tâm 
logistics không nhiều, vốn đầu 
tư của các doanh nghiệp không 
lớn. Hệ thống kho cơ bản có cơ 
sở vật chất lạc hậu vì xây dựng 
đã lâu và không được đầu tư 
sửa chữa, bảo dưỡng thường 
xuyên. 

ii) Huy động vốn đầu tư phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tầng 
logistics còn hạn chế, thiếu 
đồng bộ.

iii) Hệ thống kho hàng, bến 
bãi trên địa bàn một số tỉnh 
vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, 
thiếu liên kết và gần như chưa 
có chuyển biến rõ rệt nhằm hỗ 
trợ lưu thông hàng hóa. Các 
cảng cạn ICD trong Vùng còn 
ít về số lượng, diện tích và quy 
mô khai thác nhỏ, chưa có các 
trang thiết bị xếp dỡ chuyên 
dụng.

iv) Việc kết nối các loại hình 
giao thông với nhau còn hạn 
chế, các cảng cạn (ICD) mới 
chỉ sử dụng đường bộ, chưa 
kết nối được với đường sắt và 
đường sông. Phạm vi khai thác 
còn hạn chế, chủ yếu chỉ cung 
cấp dịch vụ vận tải đường bộ, 
cho thuê kho bãi và một số dịch 
vụ có liên quan. Hiệu quả về chi 
phí vận tải từ kho chủ hàng tới 
cảng biển còn thấp, chưa có sự 
gắn kết chặt chẽ với cảng biển 
và các công ty vận tải biển.

v) Vận tải container đường 
thủy nội địa chưa phát triển, 
thiếu các giải pháp đồng bộ 
để khuyến khích dịch chuyển 
lượng hàng vận chuyển bằng 
đường bộ xuống đường thủy từ 
cảng Hải Phòng, Quảng Ninh 
nổi bật là vấn đề tĩnh không cầu 
Đuống, thiếu cảng container 
đầu mối tại khu vực Hà Nội, 
thiếu bến đỗ cho phương tiện 
thủy nội địa tại khu vực cảng 
biển, luồng tuyến bị khan cạn 
thời gian dài trong năm. Vận 
tải thủy khu vực phía Bắc vốn 
kết nối truyền thống với cụm 
cảng biển vùng duyên hải, tuy 
nhiên, tuyến từ Hải Phòng - 
Quảng Ninh đi Hà Nội là tuyến 
chủ yếu nhưng điều kiện luồng 
tàu chưa thuận lợi.
Trao đổi về một số đề xuất, 
giải pháp

Để kịp thời khắc phục các 
tồn tại, hạn chế nêu trên, tiếp 
tục phát huy có hiệu quả các 
tiềm năng, lợi thế của Vùng để 
đẩy mạnh phát triển các ngành 
dịch vụ logistics, góp phần thúc 
đẩy kinh tế -  xã hội của Vùng 
đồng bằng sông Hồng phát 
triển nhanh và bền vững, Bộ 
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Công Thương đề xuất một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
sau:

Một là, nâng cao chất lượng 
công tác quy hoạch và tổ chức 
thực hiện quy hoạch, sớm hoàn 
thành các quy hoạch tỉnh, quy 
hoạch Vùng thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn 2050 bám sát 
Quyết định số 492/QĐ-TTg 
ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ, trên 
cơ sở phát huy tiềm năng, lợi 
thế so sánh, bảo đảm cân đối 
Vùng, địa phương và phù hợp 
với các Quy hoạch cấp quốc 
gia, phù hợp với thực tiễn và 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội cũng như mục tiêu, chiến 
lược phát triển Vùng theo Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc. 
Trong đó, cần xác định rõ 
việc ưu tiên phát triển ngành 
logistics là một trong những cơ 
sở quan trọng, xu thế tất yếu để 
bảo đảm phát triển nhanh và 
bền vững. 

Hai là, tiếp tục tổ chức thực 
hiện tốt Phương án quy hoạch 
hệ thống trung tâm logistics 
Vùng đồng bằng sông Hồng 
theo Quyết định số 1012/QĐ-
TTg ngày 03 tháng 7 năm 2015 
của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch phát 
triển hệ thống logistics trên 
địa bàn cả nước đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030. Tập 
trung đầu tư, xây dựng, nâng 
cấp các trung tâm logistics ứng 
dụng khoa học công nghệ, thiết 
bị tiên tiến, hiện đại để nâng 
cao tính cạnh tranh và chất 
lượng dịch vụ, giảm chi phí…

Ba là, chủ động xây dựng 
chương trình/kế hoạch, tạo lập 

các chính sách phù hợp với đặc 
điểm, lợi thế riêng của từng 
địa phương và Vùng để xúc 
tiến, thu hút đầu tư kết cấu hạ 
tầng kinh tế, xã hội từ các quốc 
gia và đối tác lớn đang có xu 
hướng dịch chuyển đầu tư về 
Việt Nam. Tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả chủ trương xã hội 
hóa nguồn lực, đa dạng hóa các 
hình thức đầu tư để đẩy mạnh 
phát triển hạ tầng kinh tế - xã 
hội, nhất là hạ tầng giao thông 
(cả đường bộ, đường sắt, đường 
biển, đường hàng không) và hạ 
tầng các khu, cụm công nghiệp 
bảo đảm kết nối đồng bộ, thuận 
tiện cho lưu thông, trao đổi 
hàng hóa; đồng thời, chủ động 
thiết lập quỹ đất sạch để tạo 
điều kiện thuận lợi, sẵn sàng 
thu hút các công ty, tập đoàn 
kinh tế lớn, xuyên quốc gia có 
uy tín, năng lực về tài chính, 
công nghệ và quản trị, có khả 
năng tham gia vào chuỗi sản 
xuất, cung ứng toàn cầu; thu 
hút các doanh nghiệp logistics 
hàng đầu quốc tế đầu tư vào 
phát triển hạ tầng logistic, góp 
phần đưa Vùng trở thành trung 
tâm dịch vụ logistics của khu 
vực Đông Nam Á và thế giới.

Bốn là, chú trọng quy hoạch 
phát triển nguồn nhân lực, 
nhất là nhân lực chất lượng cao 
từ nguồn tại chỗ, có khả năng 
tiếp nhận và làm chủ công 
nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu 
phát triển các ngành kinh tế 
trong tình hình mới, đặc biệt là 
ngành dịch vụ logistics.

Năm là, tiếp tục khai thác có 
hiệu quả các hiệp định thương 
mại tự do mà Việt Nam đã ký 
kết, đặc biệt là từ các Hiệp định 

CPTPP, EVFTA và RCEP; thực 
hiện đa dạng hóa sản phẩm, 
đa dạng hóa thị trường để đẩy 
mạnh xuất khẩu hàng hóa của 
Vùng, nhất là các thị trường 
khó tính như Hoa Kỳ, Nhật 
Bản, EU... Bên cạnh đó, cần 
tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung 
các cơ chế, chính sách khuyến 
khích đầu tư phát triển dịch vụ 
logistics, bảo đảm đồng bộ, khả 
thi. Trong đó, sửa đổi, bổ sung 
một số quy định về dịch vụ 
logistics tại Luật Thương mại 
và các văn bản dưới luật; tạo 
cơ chế đột phá để xây dựng các 
tập đoàn mạnh về logistics, xác 
định các loại hình logistics mũi 
nhọn có tiềm năng phát triển 
và đẩy mạnh việc áp dụng công 
nghệ, chuyển đổi số; đánh giá 
việc tổ chức thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ theo quy hoạch 
tại Quyết định số 1012/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách hành chính, rà soát cắt 
giảm các điều kiện về đầu tư 
kinh doanh không còn phù hợp 
và đơn giản hóa thành phần hồ 
sơ trong các thủ tục nhằm rút 
ngắn thời gian giải quyết và 
giảm chi phí tuân thủ thủ tục 
hành chính, nâng cao năng lực 
cạnh tranh của các địa phương 
trong Vùng. 

Bảy là, xây dựng cơ chế, 
chính sách liên kết Vùng với cơ 
chế điều phối đủ mạnh, phân 
định trách nhiệm của các địa 
phương rõ ràng, làm cho hoạt 
động liên kết đi vào thực chất, 
khai thác và tận dụng được 
tiềm năng và các nguồn lực 
của Vùng và từng địa phương 
trong Vùng n
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Phát triển vùng Kinh tế ven biển - tiỀm năng, 
lỢi thế để nam định Phát triển nhanh 
vÀ bỀn vỮng  đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045

l Phạm đình nghị(*)  

Thời gian qua, tỉnh Nam Định đã bám sát chỉ đạo của Trung ương theo Nghị quyết 54-
NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến 
năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 36-
NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 để ban 
hành các chủ trương, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ 
đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế ven biển. Đến nay, vùng kinh tế ven biển đang dần trở 

(*) Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
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thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hàng năm đóng góp trên 25% tổng 
giá trị sản xuất trên địa bàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt trên 60 
triệu đồng/người cao hơn bình quân chung của tỉnh. Tuy nhiên, vùng kinh tế ven biển 
của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng; hệ thống kết cấu 
cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn thiện, chưa tạo được sự kết nối đồng bộ với các 
địa phương khác trong tỉnh và khu vực; ngành công nghiệp, vận tải biển và các loại hình 
dịch vụ biển còn nhiều dư địa để phát triển; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng gặp nhiều khó khăn...

Nhằm phát huy tối đa thế 
mạnh, tiềm năng vốn 
có cũng như khắc phục 

những hạn chế đã được nhận 
diện, tạo tiền đề đẩy mạnh phát 
triển kinh tế vùng ven biển, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 
XX đã ban hành Nghị quyết 
chuyên đề số 05-NQ/TU ngày 
18/6/2021 về xây dựng, phát triển 
vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam 
Định giai đoạn 2021 - 2025 và 
những năm tiếp theo. Trong đó, 
đề ra định hướng xây dựng vùng 
kinh tế ven biển trở thành vùng 
kinh tế động lực, có bước phát 
triển nhanh, bền vững, cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng 
tích cực, trọng tâm là phát triển 
công nghiệp, đô thị, thương mại 
dịch vụ, du lịch, kết hợp với phát 
triển các ngành nông nghiệp, 
thủy sản; chú trọng phát triển các 
lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng 
cao mức sống người dân; bảo vệ 
bền vững môi trường; bảo đảm 
vững chắc an ninh, quốc phòng 
và trật tự an toàn xã hội; phấn 
đấu đến năm 2030, vùng kinh tế 
ven biển là cực tăng trưởng phía 
Nam của tỉnh, đóng góp quan 
trọng để hoàn thành mục tiêu 
Nam Định là tỉnh phát triển khá 
của cả nước. 

Để thực hiện thắng lợi mục 
tiêu nêu trên, tỉnh Nam Định 
tập trung triển khai một số định 
hướng, giải pháp chủ yếu như 
sau:

1. Tăng cường vai trò lãnh 
đạo, chỉ đạo của chính quyền 
các cấp trong phát triển kinh tế 
vùng ven biển. Đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền bằng nhiều 
nội dung, hình thức đa dạng 
và phong phú để tạo sự thống 
nhất trong nhận thức và hành 
động của cả hệ thống chính trị 
và các tầng lớp nhân dân về vị 
trí, vai trò, tầm quan trọng của 
vùng ven biển đối với phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh; bảo 
vệ môi trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu và phòng, chống 
thiên tai. 

2. Tập trung thực hiện đồng 
bộ các giải pháp nâng cao chất 
lượng công tác quy hoạch và 
quản lý quy hoạch, phục vụ nhu 
cầu phát triển kinh tế vùng ven 
biển. Hoàn thành Quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050, trong đó 
tích hợp đồng bộ quy hoạch 
không gian biển; quy hoạch 
tổng thể khai thác, sử dụng bền 
vững tài nguyên vùng bờ và các 

quy hoạch chuyên ngành để đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững 
kinh tế biển của tỉnh, cũng như 
tăng cường tính liên kết vùng. 
Tổ chức lập và sớm hoàn thành 
Quy hoạch chung xây dựng Khu 
kinh tế Ninh Cơ. 

Chủ động phối hợp chặt chẽ 
với các tỉnh, thành phố trong 
vùng đồng bằng sông Hồng và 
Bộ, ngành Trung ương trong việc 
xây dựng Quy hoạch tỉnh, Quy 
hoạch vùng và triển khai các dự 
án động lực của vùng đảm bảo 
tính kết nối, liên kết vùng nhằm 
phát huy lợi thế của từng địa 
phương trong phát triển kinh tế 
- xã hội, nhất là vùng ven biển.

3. Huy động tối đa mọi nguồn 
lực để phát triển nhanh kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội trọng 
điểm vùng ven biển, bao gồm: 
hạ tầng giao thông; hạ tầng khu 
đô thị; hệ thống đê điều, thủy lợi; 
cảng biển…

 - Tập trung xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống giao thông đồng 
bộ, hiện đại, kết nối vùng kinh 
tế biển của tỉnh với các trục giao 
thông trọng điểm quốc gia và với 
các tỉnh trong vùng đồng bằng 
sông Hồng như: đường trục phát 
triển nối vùng kinh tế biển của 
tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ 
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- Ninh Bình, tuyến đường bộ ven 
biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nam 
Định, tuyến đường bộ mới Nam 
Định - Lạc Quần - Đường bộ ven 
biển; đường cao tốc Ninh Bình 
- Nam Định – Thái Bình; các 
cầu Bến Mới, Đống Cao, Ninh 
Cường và các tuyến đường quốc 
lộ, tỉnh lộ. 

- Xây dựng và phát triển các 
khu đô thị ven biển như Thịnh 
Long, Quất Lâm, Rạng Đông, 
Đại Đồng, hình thành thành 
phố Thịnh Long - Rạng Đông trở 
thành trung tâm phía Tây Nam 
của tỉnh.

- Tập trung đầu tư xây mới, 
nâng cấp các công trình đê điều, 
thủy lợi. Xây dựng lộ trình từng 
bước nâng cấp hệ thống đê biển 
của tỉnh đảm bảo khả năng 
chống chịu được bão trên cấp 
12 trong điều kiện triều cường. 

Nâng cấp hệ thống thủy lợi theo 
quy hoạch để vừa đảm bảo phục 
vụ phát triển sản xuất, đồng thời 
đáp ứng yêu cầu về khả năng ứng 
phó với biển đổi khí hậu, triều 
cường và nước biển dâng. 

4. Xây dựng và phát triển các 
ngành kinh tế vùng ven biển 
toàn diện, đồng bộ theo hướng 
hiện đại, có sức cạnh tranh cao; 
trong đó chú trọng phát triển 4 
nhóm ngành gồm: Công nghiệp; 
Thương mại, dịch vụ, du lịch 
biển; kinh tế hàng hải; nông 
nghiệp, nuôi trồng và khai thác 
hải sản.

- Thu hút các dự án đầu tư 
phát triển ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo; công nghiệp 
hỗ trợ, công nghiệp công nghệ 
cao, thân thiện với môi trường 
để tạo động lực tăng trưởng. Tập 
trung phát triển các ngành công 

nghiệp có tiềm năng, thế mạnh, 
chủ lực của vùng như: Cảng 
biển, sản xuất thép, công nghiệp 
đóng tàu, công nghiệp dệt may, 
công nghiệp chế biến nông sản 
thực phẩm, sản xuất dược liệu,... 
nghiên cứu, đánh giá tiềm năng 
để phát triển các dự án năng 
lượng tái tạo, điện khí. 

Thu hút đầu tư xây dựng hạ 
tầng các khu, cụm công nghiệp 
ven biển theo quy hoạch để từng 
bước phát triển các khu kinh tế, 
khu công nghiệp có quy mô lớn. 
Hoàn thành hạ tầng và sớm lấp 
đầy Khu công nghiệp Dệt may 
Rạng Đông, Cụm công nghiệp 
Thịnh Lâm; nghiên cứu đầu tư 
Khu công nghiệp Hải Long với 
quy mô lớn trên 1.100 ha. Xây 
dựng, hình thành Khu kinh tế 
Ninh Cơ; Khu kinh tế ven biển 
huyện Nghĩa Hưng. Trước mắt, 
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tập trung hỗ trợ nhà đầu tư triển 
khai tổ hợp các dự án đầu tư của 
Tập đoàn Xuân Thiện tại huyện 
Nghĩa Hưng.

- Chú trọng phát triển du lịch 
sinh thái, du lịch cộng đồng, du 
lịch nghỉ dưỡng tại các khu du 
lịch tắm biển Quất Lâm, Thịnh 
Long, Vườn quốc gia Xuân Thủy, 
khu Nhà thờ đổ xã Hải Lý,.... 
Tăng cường mối liên kết giữa các 
điểm du lịch biển với các điểm 
du lịch khác trên địa bàn tỉnh. 

- Khai thác có hiệu quả cảng 
Hải Thịnh, cảng cá và các khu 
neo đậu tàu thuyền tránh trú bão 
trên địa bàn tỉnh. Phát huy tối đa 
lợi thế về vị trí của các cảng sông, 
cảng biển trên địa bàn tỉnh; hình 
thành cảng nước sâu, chuyên 
dùng để tăng khả năng tiếp nhận, 
thu hút các tàu có trọng tải lớn, 
các tàu container thế hệ mới vận 
chuyển hàng hóa qua cảng; tăng 
cường hợp tác với các cơ quan 
quản lý cảng biển, hãng tàu biển 
trong và ngoài nước để thu hút 
nguồn hàng thông qua cảng biển 
của tỉnh. 

- Phát triển ngành nông 
nghiệp, nuôi trồng và khai thác 
thủy, hải sản theo hướng nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, khả năng cạnh tranh và 
phát triển bền vững gắn với xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, 
kiểu mẫu. Phát triển ngành chế 
biến sản phẩm thủy, hải sản 
theo chuỗi liên kết từ sản xuất, 
chế biến đến cung ứng thủy sản 
an toàn với giá trị gia tăng cao. 
Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến 
thương mại, hợp tác quốc tế phát 
triển và mở rộng thị trường xuất 
khẩu.  

5. Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền các cấp đẩy mạnh cải cách 
hành chính trên cơ sở quán triệt, 
triển khai thực hiện nghiêm 
Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 
18/6/2021 của Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh.

- Đa dạng hóa các hình thức 
xúc tiến đầu tư theo hướng tỉnh 
chủ động mời gọi, làm việc trực 
tiếp với các nhà đầu tư, các cơ 
quan, hiệp hội trong và ngoài 
nước để kêu gọi, xúc tiến đầu tư, 
giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, 
dư địa của vùng ven biển.

- Thực hiện đồng bộ các giải 
pháp để cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh; hỗ trợ tạo 
điều kiện tốt nhất cho các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư khi đầu tư 
trên địa bàn tỉnh.

6. Tăng cường ứng dụng khoa 
học công nghệ; đào tạo nguồn 
nhân lực

- Đẩy mạnh ứng dụng các 
thành tựu khoa học, công nghệ 
tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực 
nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm và thân thiện 
với môi trường. Tập trung triển 
khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy 
mạnh chuyển đổi số để xây dựng 
chính quyền số, phát triển kinh 
tế số, xã hội số theo tinh thần 
Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 
15/10/2021 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số 
tỉnh Nam Định đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng các chương trình 
đào tạo nghề và phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao, đáp ứng 
nhu cầu thị trường để phục vụ 
cho các ngành kinh tế vùng ven 
biển và chuyển đổi nghề nghiệp 
của người dân. Có kế hoạch, đề 
án bảo đảm trường lớp đáp ứng 
kịp thời sự phát triển của vùng 
kinh tế ven biển và ổn định học 
tập cho con em công nhân tại các 
khu công nghiệp. Thu hút xây 
dựng một số cơ sở giáo dục đại 
học chất lượng cao để tận dụng 
hiệu quả chất lượng giáo dục phổ 
thông của tỉnh.

7. Xây dựng đời sống văn hóa, 
nông thôn mới bền vững và phát 
triển; giữ vững an ninh quốc 
phòng, chủ quyền quốc gia.

- Tập trung phát triển toàn 
diện các lĩnh vực văn hóa - xã 
hội gắn với xây dựng nông thôn 
mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu 
với các tiêu chí “sáng, xanh, sạch, 
đẹp” để phát triển bền vững, 
trong đó phấn đấu đến năm 2025 
huyện Hải Hậu đạt chuẩn NTM 
kiểu mẫu; đến năm 2030 các 
huyện: Giao Thủy, Nghĩa Hưng 
đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

- Bảo tồn, tôn tạo các kiến trúc, 
di sản thiên nhiên, văn hóa, tôn 
giáo ở khu vực ven biển. Phát triển 
các thiết chế văn hóa truyền thống 
cho cộng đồng dân cư, phát huy 
bản sắc, giá trị lịch sử và văn hóa 
dân tộc. Nâng cao đời sống sinh 
hoạt, đảm bảo an ninh, an toàn 
cho dân cư sinh sống ở vùng ven 
biển và dân cư lao động trên biển. 

- Phát triển kinh tế vùng ven 
biển phải gắn với bảo vệ môi 
trường, chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, phòng, chống 
thiên tai và giữ vững an ninh quốc 
phòng, chủ quyền quốc gia n
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định hưỚng, nhiỆm vỤ, giẢi PháP Phát triển
mạng lưỚi đô thị vÀ nông thôn vùng đồng 
bằng sông hồng đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045

l trần ngọc chính(*) 

Đồng bằng sông Hồng là khu vực hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình thuộc Bắc Bộ Việt 
Nam. Đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh thành, trong đó có 2 thành phố trực thuộc 
Trung ương, là Thủ đô Hà Nội và Hải Phòng, 9 tỉnh, là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, 
Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và 12 thành phố thuộc 
tỉnh. Đây là vùng có mật độ dân số cao nhất Việt Nam (1.064 người/km², dân số là 22 triệu 
người). Vùng đồng bằng sông Hồng là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội (KT-XH) của cả 
nước; là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 
của cả nước; có vị trí rất thuận lợi, hội tụ nhiều lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội; là 
trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ; là trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn 

(*) Kiến trúc sư, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA)
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nhân lực cho cả nước. Hạt nhân phát triển vùng đồng bằng sông Hồng là vùng kinh tế 
trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Duyên hải Bắc Bộ...

Nghị quyết số 54-NQ/
TW, ngày 14/9/2005 của 
Bộ Chính trị khóa IX về 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
đảm quốc phòng, an ninh vùng 
đồng bằng sông Hồng đến năm 
2010 và định hướng đến năm 
2020; Kết luận số 13-KL/TW, 
ngày 28/10/2011 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 54-NQ/TW là cơ sở 
quan trọng, tạo ra nền tảng cho 
sự phát triển nhanh theo hướng 
bền vững của vùng. Những năm 
gần đây quу mô kinh tế và thu 
ngân ѕách của vùng đứng thứ 2 
cả nước, chiếm tương ứng 32% 
GDP và gần 35%, хuất khẩu 
hàng năm chiếm trên 32%. 

Theo nhiều chuyên gia đánh 
giá, đồng bằng sông Hồng là 
vùng hội tụ nhiều lợi thế nhất, 
thuận lợi nhất trong việc thực 
hiện ba đột phá chiến lược về 
thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn 
nhân lực: (i) Hệ thống giao thông 
kết nối hiện đại, đồng bộ tốt nhất 
nước tạo động lực để thúc đẩу 
liên kết phát triển và chuуển dịch 
kinh tế của vùng. Hà Nội – Hải 
Phòng – Quảng Ninh tạo thành 
tam giác phát triển và là đầu mối 
kết nối vùng với các vùng kinh 
tế trong nước, khu vực và thế 
giới; (ii) Nơi tập trung các cơ 
ѕở ѕản хuất các ѕản phẩm điện 
tử công nghệ hiện đại với nhiều 
nhà máу của các tập đoàn, công 
tу hàng đầu trong và ngoài nước 
như Samѕung, LG, Panaѕonic, 
Vinfaѕt... nên thuận lợi để phát 
triển các ngành công nghiệp 

công nghệ cao, công nghiệp điện 
tử, tin học, phần mềm, công 
nghiệp phụ trợ và ngành dịch 
vụ như tài chính, ngân hàng, 
logiѕticѕ lớn nhất cả nước; (iii) 
Có nhiều thuận lợi trong việc thí 
điểm những cơ chế, chính ѕách 
mới. Bên cạnh đó, là vùng luôn 
đi đầu trong triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin và giải quуết 
nhanh gọn thủ tục hành chính.

Thời gian qua, hệ thống kết 
cấu hạ tầng khung quốc gia 
(đường bộ, sắt, thủy, hàng không) 
đã cơ bản được Nhà nước đầu tư 
xây dựng mới, hoặc cải tạo nâng 
cấp theo hướng đồng bộ, hiện 
đại...Trong đó quan trọng nhất là 
các tuyến cao tốc Hà Nội – Hải 
Phòng, Hà Nội – Lào Cai, Hà 
Nội – Lạng Sơn, QL1A, đường 
Hồ Chí Minh, tuyến đường cao 
tốc ven biển Hải Phòng – Hạ 
Long – Móng Cái... hệ thống sân 
bay (Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn...), 
cảng biển (Lạch Huyện, Cái Lân, 
Hải Hà...) đã chứng minh năng 
lực và hiệu quả trong lưu thông 
và kết nối.

Hệ thống đô thị trong vùng 
cũng được phát triển nhanh trên 
cơ sở Quyết định 445 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt điều 
chỉnh định hướng quy hoạch 
tổng thể phát triển đô thị Việt 
Nam đến năm 2025, tầm nhìn 
2050 và các quy hoạch khác có 
liên quan như Quy hoạch xây 
dựng vùng Thủ đô Hà Nội, vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và 
vùng Duyên hải Bắc Bộ... Trong 
vùng đã hình thành mạng lưới 

các đô thị lớn, cực lớn, các đô 
thị trung bình, đô thị vừa và nhỏ 
trong mối liên kết với các khu 
công nghiệp, khu công nghệ cao, 
khu kinh tế, các trung tâm giáo 
dục đào tạo, y tế lớn cấp vùng...
với hệ thống cảng biển, sân bay 
và các cửa khẩu quốc gia, quốc 
tế và khu vực nông thôn. Các đô 
thị lớn như Thủ đô Hà Nội, TP. 
Hải Phòng, TP. Hạ Long...được 
đầu tư, quy hoạch mở rộng, phát 
triển đảm nhận vai trò là các đô 
thị động lực quan trọng trong 
mối liên kết vùng. Trong vùng 
cũng đã hình thành nhiều đô 
thị mới, thành phố mới như Từ 
Sơn (Bắc Ninh), Chí Linh (Hải 
Dương), Duy Tiên (Hà Nam)...

Tuy nhiên, quá trình đô thị 
hóa, công tác quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển đô 
thị trong vùng vẫn còn nhiều 
hạn chế. Quá trình đô thị hoá 
và phát triển đô thị chưa gắn kết 
chặt chẽ và đồng bộ với quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 
xây dựng nông thôn mới. Mối 
liên kết vùng còn yếu. Tỷ lệ đô thị 
hoá đạt được thấp hơn mục tiêu 
đề ra,  còn khoảng cách khá xa so 
với tỉ lệ bình quân của khu vực 
và thế giới. Kết cấu, chất lượng 
hạ tầng đô thị chưa đáp ứng 
được yêu cầu phát triển, chưa 
thích ứng với biến đổi khí hậu, 
ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. 
Ô nhiễm môi trường tại các đô 
thị lớn có xu hướng gia tăng, gây 
ra nhiều tác động tiêu cực. Năng 
lực quản lý và quản trị đô thị còn 
yếu, chậm được đổi mới.
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Định hướng, nhiệm vụ, giải 
pháp phát triển mạng lưới đô 
thị và nông thôn vùng đồng 
bằng sông Hồng giai đoạn 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045

(i) Về định hướng và nhiệm 
vụ phát triển

Quá trình phát triển mạng 
lưới đô thị và nông thôn vùng 
đồng bằng sông Hồng giai đoạn 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 được đặt trong tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội 
(KT – XH) Việt Nam giai đoạn 
2021 – 2030, tầm nhìn ngoài 
năm 2045, góp phần quan trọng 
phục vụ mục tiêu xây dựng thành 
công sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước; thực hiện 
dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 
Việc hình thành và phát triển hệ 
mạng lưới đô thị và nông thôn 
vùng đồng bằng sông Hồng giai 
đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 theo hướng phải 
bảo đảm:

- Phù hợp với Quy hoạch tổng 
thể quốc gia và quy hoạch ngành, 
có tầm nhìn dài hạn, phát triển 
theo quy hoạch và có kế hoạch, 
phù hợp với quy luật phát triển 
đô thị và thực tiễn Việt Nam; sử 
dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ 
môi trường sinh thái; phát triển 
đô thị nén, tiết kiệm và nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất, đô thị phát 
triển theo hướng tăng trưởng 
xanh, thông minh, bảo đảm phát 
triển bền vững; thích ứng với 
biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Phù hợp với sự phân bố và 
trình độ phát triển lực lượng sản 
xuất, với yêu cầu của quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập kinh tế quốc tế của 
Việt Nam nói chung, vùng đồng 
bằng sông Hồng nói riêng; góp 
phần đảm bảo đến năm 2030, 
xây dựng nước ta cơ bản trở 
thành nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại, có nền kinh tế 
năng động, phát triển nhanh và 
bền vững.

- Phát triển và phân bố hợp 
lý hệ thống đô thị trên không 
gian lãnh thổ vùng, tạo ra sự 
phát triển cân đối, hài hòa giữa 
các phân vùng, các trục hành 
lang phát triển. Coi trọng mối 
liên kết vùng, liên kết đô thị - 
nông thôn, phù hợp với Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021 – 2025 của đất nước.

- Chú trọng và từng bước 
nâng cao chất lượng phát triển 
đô thị cả về kinh tế, xã hội, cơ sở 
hạ tầng, nhà ở, chất lượng sống 
của người dân. Xây dựng từng 
đô thị trở thành trung tâm, đầu 
tàu phát triển kinh tế, xã hội, 
khoa học công nghệ, giáo dục 
đào tạo, đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp của địa phương và của 
toàn vùng.

Sơ đồ mối liên kết vùng
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- Đến 2030, vùng đồng bằng 
sông Hồng là vùng kinh tế - đô 
thị hóa phát triển năng động có 
tính cạnh tranh cao của cả nước; 
một trong những vùng động lực 
quan trọng có sức lan tỏa trong 
phát triển KT – XH, đảm bảo an 
ninh, quốc phòng của khu vực 
phía Bắc và cả nước; cơ cấu kinh 
tế khu vực đô thị phát triển theo 
hướng hiện đại với các ngành 
kinh tế xanh, kinh tế trí thức, 
kinh tế số chiếm tỉ trọng lớn.

- Tầm nhìn đến năm 2045, 
vùng đồng bằng sông Hồng là 
vùng kinh tế - đô thị hóa phát 
triển xanh, thông minh và bền 
vững, có tỷ lệ đô thị hoá cao của 
Việt Nam, khu vực ASEAN và 
châu Á. Xây dựng được ít nhất 
3 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ 
vai trò là đầu mối kết nối và phát 
triển với mạng lưới khu vực và 
quốc tế, góp phần vào việc thực 
hiện thành công Nghị quyết 06 
của Bộ Chính Trị về quy hoạch, 

xây dựng và quản lý phát triển 
bền vững đô thị Việt Nam giai 
đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 
đến 2045.

(ii) Về giải pháp phát triển 
mạng lưới đô thị và nông thôn 
vùng đồng bằng sông Hồng giai 
đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045

Khung giải pháp tổng thể
- Thúc đẩy quá trình đô thị 

hóa nhanh và bền vững theo 
hướng tăng trưởng xanh;

- Lấy phát triển kinh tế đô thị 
làm động lực phát triển kinh tế- 
xã hội cả nước, các vùng và địa 
phương;

- Tái cấu trúc và tổ chức không 
gian, xây dựng hệ thống đô thị 
thống nhất hiệu quả, toàn diện, 
năng động, có sức cạnh tranh 
cao; tăng cường liên kết vùng và 
kết nối đô thị - nông thôn;

- Nâng cao chất lượng đô 
thị, xây dựng hệ thống kết cấu 

hạ tầng đồng bộ và hiện đại, cải 
thiện điều kiện sống cho dân cư 
đô thị;

- Quản lý và sử dụng hiệu 
quả tài nguyên, tăng cường bảo 
vệ môi trường và nâng cao khả 
năng chống chịu của các đô thị, 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
(BĐKH) và phòng, chống thiên 
tai;

- Phát triển đô thị xanh, 
thông minh, bền vững, thích ứng 
BĐKH và có bản sắc;

- Đổi mới mô hình chính 
quyền đô thị, nâng cao năng lực, 
quản lý phát triển đô thị theo 
hướng hiệu quả, thực chất...

Một số giải pháp cụ thể
- Tái cấu trúc không gian lãnh 

thổ vùng đồng bằng sông Hồng 
trên cơ sở rà soát các phân vùng 
phát triển hiện hữu: (i) vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; (ii) 
vùng Thủ đô Hà Nội; (iii) vùng 
Duyên hải Bắc Bộ; làm rõ tính 

Sơ đồ các trục hành lang phát triển
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chất, chức năng của từng phân 
vùng phát triển.

- Làm rõ hơn vai trò, vị thế 
của các trục hành lang phát triển 
Kinh tế – Đô thị - Dịch vụ, gồm: 
(i) hành lang QL1A + cao tốc 
(CT) Hà Nội – Lạng Sơn (hành 
lang kinh tế Quảng Châu – Hà 
Nội); (ii) hành lang QL5 + CT Hà 
Nội – Hải Phòng; (iii) hành lang 
CT Hà Nội – Lào Cai (hành lang 
kinh tế Côn Minh – Hải Phòng); 
(iv) hành lang đường Hồ Chí 
Minh; (v) hành lang CT Hà Nội 
– Thái Nguyên; (vi) hành lang 
ven biển Ninh Bình – Nam Định 
– Thái Bình – Quảng Ninh (vành 
đai ven biển Đông)...

- Xác định, làm rõ hơn vai 
trò động lực, sự lan tỏa của tam 
giác tăng trưởng Hà Nội – Hải 
Phòng – Quảng Ninh và có kế 
hoạch làm sống lại tam giác tăng 
trưởng Hà Nội – Hải Phòng – 
Nam Định; có mối liên kết hữu 
cơ với tam giác tăng trưởng của 

vùng Thủ đô: Hà Nội – Vĩnh 
Phúc – Bắc Ninh...

- Phân bố hợp lý mạng lưới 
đô thị trong toàn vùng, đảm 
bảo sự liên kết chặt chẽ với các 
hoạt động công nghiệp, logictic, 
giáo dục, đào tạo, y tế, dịch vụ 
du lịch, sáng tạo, đổi mới...và 
khu vực nông thôn kiểu mẫu 
nâng cao. 

Mạng lưới đô thị vùng đồng 
bằng sông Hồng căn bản được 
phát triển và phân theo các cấp, 
loại đô thị, bao gồm 3 thành phố 
trung tâm quốc gia, khu vực và 
quốc tế (Thủ đô Hà Nội, TP Hải 
Phòng, TP Hạ Long), đóng vai 
trò là hạt nhân tam giác tăng 
trưởng của vùng;  08 đô thị là 
trung tâm vùng tỉnh, vùng liên 
tỉnh (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Vĩnh 
Phúc, Hưng Yên, Phủ Lý/đô thị 
toàn tỉnh/, Ninh Bình, Nam 
Định, Thái Bình); các đô thị còn 
lại là trung tâm của các vùng liên 
huyện và huyện…

- Tích hợp, lồng ghép vùng 
kinh tế trọng điểm phía Bắc 
(07 tỉnh) vào vùng Thủ đô Hà 
Nội (10 tỉnh) để trở thành vùng 
động lực trọng tâm phát triển 
toàn diện vùng đồng bằng sông 
Hồng và vùng phụ cận. Đây là 
vùng phát triển kinh tế tổng 
hợp, có Thủ đô Hà Nội là trung 
tâm chính trị - hành chính quốc 
gia, trung tâm lớn về văn hóa, 
giáo dục, khoa học và công 
nghệ, kinh tế và giao dịch quốc 
tế của cả nước; là vùng đầu mối 
tập trung hệ thống giao thông 
và hạ tầng kỹ thuật quốc gia; 
có vị trí quan trọng về an ninh 
quốc phòng, có ý nghĩa quốc tế 
quan trọng trong khu vực châu 
Á - Thái Bình dương... 

- Quy hoạch phát triển chuỗi 
đô thị vùng Duyên hải Bắc Bộ 
(Móng Cái, Cẩm Phả, Uông 
Bí, Mạo Kê, Đông Triều, Thủy 
Nguyên, Thái Bình, Nam Định...) 
gắn với các khu kinh tế cửa khẩu 
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(KTCK), khu kinh tế ven biển 
(KKTCK Móng Cái, Vân Đồn, 
Quảng Yên/Quảng Ninh, Đình 
Vũ – Cát Hải/Hải Phòng, Thái 
Bình/Thái Bình...) để khai thác 
tổng lực tiềm năng lợi thế từ 
biển; đồng thời hình thành mạng 
lưới liên kết các đô thị thông 
minh, có khả năng lan tỏa; trên 
cơ sở tạo lập các chuỗi đô thị 
thông minh dọc các hành lang 
kinh tế đô thị quan trọng, khu 
vực lấy Thủ đô Hà Nội, TP Hải 
Phòng, TP Quảng Ninh làm hạt 
nhân, hình thành mạng lưới liên 
kết các đô thị thông minh trong 
vùng, liên kết với mạng lưới đô 
thị cả nước (Quyết định số 950/
QĐ-TTg ngày 01/8/2018). 

- Về qui hoạch các điểm dân 
cư nông thôn trong vùng phải 
gắn với quá trình tái cơ cấu nông 
nghiệp, tổ chức lại sản xuất để có 
giá trị gia tăng cao hơn, thu nhập 
của người làm nông nghiệp cao 
hơn, góp phần thu hẹp khoảng 
cách về thu nhập, phát triển 
giữa người dân nông thôn và 
người dân đô thị. Cần ứng dụng 
mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất nông nghiệp, nhất là 
công nghệ sinh học, công nghệ 
thông tin vào sản xuất, quản lý 

nông nghiệp và đẩy nhanh công 
nghiệp hóa nông nghiệp, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 
Qui hoạch xây dựng nông thôn 
mới phải hướng tới phát triển 
bền vững.

Đồng thời, việc qui hoạch 
các điểm dân cư nông thôn phải 
gắn với Nghị quyết số 653/2019/
UBTVQH14, ngày 12/3/2019 
của Uỷ Ban Thường vụ Quốc 
hội về việc sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã 
giai đoạn 2019 – 2021. Đơn 
vị hành chính cấp huyện, cấp 
xã thuộc diện sắp xếp là đơn 
vị hành chính có diện tích tự 
nhiên và quy  mô dân số chưa 
đạt 50% tiêu chuẩn quy định 
tại Nghị quyết số 1211/2016/
UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 
năm 2016 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của 
đơn vị hành chính và phân loại 
đơn vị hành chính.

Vùng đồng bằng sông Hồng 
là một trong 6 vùng kinh tế - xã 
hội của cả nước; là địa bàn đặc 
biệt quan trọng về chính trị, 
kinh tế - xã hội, quốc phòng an 
ninh của cả nước; có vị trí rất 
thuận lợi, hội tụ nhiều lợi thế 
về phát triển kinh tế - xã hội; 

là trung tâm hàng đầu về khoa 
học công nghệ; là trung tâm đào 
tạo và cung ứng nguồn nhân lực 
cho cả nước. 

Để tiếp tục phát triển vùng 
đồng bằng sông Hồng theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng và Nghị quyết 06-NQ/TW 
của Bộ Chính trị về quy hoạch, 
xây dựng, quản lý phát triển bền 
vững đô thị Việt Nam giai đoạn 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045, trên tinh thần kế thừa 
kết quả việc thực hiện Nghị quyết 
số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 
của Bộ Chính trị khóa IX về phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm 
quốc phòng, an ninh vùng đồng 
bằng sông Hồng đến năm 2010 
và định hướng đến năm 2020; 
Kết luận số 13-KL/TW, ngày 
28/10/2011 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 
54-NQ/TW... thì việc nghiên cứu 
định hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
phát triển mạng lưới đô thị và 
nông thôn vùng đồng bằng sông 
Hồng đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 là hết sức quan 
trọng, đồng thời góp phần tích 
cực vào việc lập quy hoạch vùng 
đồng bằng sông Hồng theo Luật 
Quy hoạch n

Tài liệu Tham Khảo
1. Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và 
bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; 
2. Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/
TW;
3. Luật Qui hoạch, số 21/2017/QH14 của Quốc hội;
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Qui hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc 
hội;
5. Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Qui định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Qui hoạch”;
6. Một số đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị có liên quan...
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một sỐ vẤn đỀ cần đẶc biỆt chú Ý trong 
hỢP tác đầu tư nưỚc ngoÀi
giai đoạn 2022-2030

l Phan hữu thắng(*)

Trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm quốc phòng, an ninh 
vùng đồng bằng sông Hồng thì việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng, cần đặc biệt chú ý. Liên quan đến hợp tác đầu tư 
nước ngoài vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2022-2030 có 6 nội dung cụ thể sau: 
Tính 2 mặt của đồng tiền FDI; Quy hoạch phát triển FDI; Lựa chọn đối tác và dự án FDI; 
Quản lý nhà nước về FDI; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho FDI; và nâng cao 
hiệu quả xúc tiến đầu tư FDI.

(*) Tiến sỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế (ISC Ltd) 
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FDi - Đồng TiỀn HAi MặT
Trong thu hút đầu tư nước 

ngoài: căn cứ vào chất lượng 
dự án FDI của nhà đầu tư nước 
ngoài thực hiện tại địa bàn đầu 
tư, mới có thể xác định được 
“đồng tiền của nhà đầu tư nước 
ngoài đầu tư tại địa bàn có tính 
2 mặt (tốt & xấu) hay không”? 

Cụ thể tại Việt Nam, một số 
biểu hiện (ở các mức độ khác 
nhau) của mặt trái đồng tiền 
FDI như: gây ô nhiễm môi 
trường (như ở mức nghiêm 
trọng của dự án FORMOSA 
đối với 4 tỉnh miền Trung năm 
2016); Công nghệ lạc hậu; 
Chiếm dụng đất nhưng không 
triển khai dự án; Đầu tư “chui”, 
đầu tư vào những vùng đất “ 
nhạy cảm” ảnh hưởng đến an 
ninh, quốc phòng; Chuyển giá 
– trốn thuế; Đưa nhiều lao động 
phổ thông vào Việt Nam; Quy 
mô dự án siêu nhỏ không có 
đầu tư mà chủ yếu là buôn bán 
kiếm lời tại Việt Nam dẫn đến 
nhiều hệ lụy khác; …

Cụm từ “FDI - Đồng tiền 2 
mặt”  chỉ để khái quát về hiện 
tượng tích cực và tiêu cực của 
FDI, còn “Con người hay Nhà 
đầu tư” và Dự án đầu tư của họ 
trên địa bàn mới là đối tượng 
chính để xem xét chọn/bỏ 
nhằm ngăn chặn mặt trái của 
đồng tiền FDI. Từ đó cho thấy 
“Lựa chọn đúng Đối tác - đúng 
Dự án” là đòi hỏi bắt buộc đối 
với đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam trong giai đoạn tới.
Quy HoạCH PHÁT TriỂn FDi 
Trong Quy HoạCH PHÁT 
TriỂn KT-XH CẢ nưỚC Và 
Trên TỪng ĐịA Bàn

Tuy FDI hiện nay là một 
trong các động lực phát triển 
của nền kinh tế (chiếm bình 
quân tới 25% tổng vốn đầu tư, 
trên 70% tổng giá trị xuất khẩu 
hàng năm của cả nước trong 
giai đoạn vừa qua) nhưng phát 
triển không đồng đều, tập trung 
chủ yếu vào các thành phố, địa 
phương có thị trường, có cơ sở 
hạ tầng tốt, dễ tìm kiếm nguồn 
lực lao động,… Đến nay, một số 
dự án FDI đầu tư vào Việt Nam 
không theo đúng danh mục dự 
án gọi vốn quốc gia cũng như 
danh mục dự án gọi vốn của 
các địa phương. Quy hoạch 
phát triển KT-XH cả nước, do 
chưa cụ thể hóa được loại hình, 
quy mô dự án FDI theo lĩnh 
vực, ngành nghề trên từng  địa 
bàn, nên kết quả thu hút được 
FDI thời gian qua làm thay đổi 
quy hoạch phát triển KT-XH 
đã được xác  định;… Từ thực 
tiễn trên và yêu cầu đối với 
đầu tư nước ngoài trong giai 
đoạn tới đến 2030 (Nghị quyết 
50-NQ/TW của Bộ Chính trị) 
về hợp tác đầu tư nước ngoài 
(chứ không phải đơn thuần 
là thu hút đầu tư nước ngoài), 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
đầu tư,.. cho thấy công tác quy 
hoạch phát triển đầu tư nước 
ngoài phải đi trước một bước, 
trong quy hoạch đó phải  xác 
định rõ trước quy mô, loại hình 
dự án FDI theo ngành, lĩnh vực 
trên từng vùng, trong từng địa 
phương và được đưa vào trong 
quy hoạch phát triển KT-XH cả 
nước trong giai đoạn tới.

Hiện nay, các tỉnh, thành 
phố vùng đồng bằng sông Hồng 
đang trong quá trình hoàn 

thiện quy hoạch cấp tỉnh trình 
thẩm định. Quy hoạch vùng 
đồng bằng sông Hồng cũng 
đang được lập theo Luật Quy 
hoạch 2020. Vì vậy, Quy hoạch 
vùng đồng bằng sông Hồng 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 cần thực hiện 
việc tổ chức, sắp xếp lại không 
gian vùng theo hướng sử dụng 
các nguồn vốn (trong đó có 
nguồn vốn FDI) có trọng tâm, 
trọng điểm để phát huy được lợi 
thế của từng địa phương trong 
vùng, nhưng vẫn đảm bảo sự 
phát triển hài hòa, bền vững, 
khắc phục được sự thiếu liên 
kết, cạnh tranh trong thu hút 
FDI thời gian qua giữa các địa 
phương trong Vùng. Phân công, 
xác định rõ vai trò, chức năng 
của Thủ đô Hà Nội và các đô thị 
lớn như Hải Phòng, Hạ Long, 
Nam Định trong hợp tác đầu tư 
nước ngoài (quy mô, loại dự án, 
đối tác hợp tác,..) để phát triển 
kinh tế - xã hội của Vùng. Phân 
công phát triển hợp tác đầu tư 
nước ngoài đối với từng tỉnh/
thành phố trong Vùng, đảm bảo 
tính gắn kết giữa các địa phương 
trong việc hình thành trung 
tâm tài chính, trung tâm nghiên 
cứu – phát triển, đổi mới sáng 
tạo; các trung tâm du lịch, dịch 
vụ cao cấp, logistics; các trung 
tâm công nghiệp điện - điện 
tử, ô tô-xe máy, đóng tàu-chế 
tạo cơ khí, công nghiệp hỗ trợ 
theo mô hình các cụm ngành. 
Hình thành các vùng sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao 
liên tỉnh kết hợp với phát triển 
công nghiệp chế biến và công 
nghiệp phục vụ nông nghiệp. 
Xây dựng phương án kết nối 
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tiểu vùng Nam đồng bằng sông 
Hồng với các khu vực động lực 
(Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc 
Bộ) để tạo sự phát triển hài 
hòa, cân bằng trong Vùng. Phát 
triển các hành lang kinh tế, 
tạo sự liên kết, phát huy lợi thế 
của từng địa phương nhằm sử 
dụng các nguồn lực, đặc biệt là 
nguồn FDI một cách hiệu quả, 
bền vững, tránh tình trạng cạnh 
tranh không lành mạnh giữa 
các địa phương.

Quy hoạch tỉnh/thành phố 
phải đảm bảo phù hợp với quy 
hoạch Vùng. Dành quỹ đất để 
thực hiện các dự án ưu tiên đầu 
tư của vùng và liên tỉnh. Thực 
sự coi khu vực kinh tế FDI là 
bộ phận hữu cơ của nền kinh 
tế. Danh mục dự án ưu tiên đầu 
tư của tỉnh/thành phố cần xác 
định rõ yêu cầu về công nghệ 
và đối tác đầu tư để có kế hoạch 

chủ động mời gọi, xúc tiến đầu 
tư nước ngoài. Tiêu chí đánh 
giá sự thành công của từng địa 
phương về hợp tác đầu tư nước 
ngoài trong giai đoạn tới không 
phải là số vốn FDI đăng ký thu 
hút được mà là mức độ hoàn 
thành được đúng quy hoạch 
thu hút FDI theo quy hoạch 
phát triển KT-XH địa phương 
đã được phê duyệt.
LỰA CHọn Đối TÁC Và LỰA 
CHọn DỰ Án

 Trong giai đoạn tới cần thực 
hiện đúng định hướng và quan 
điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị 
tại Nghị quyết số 50-NQ/TW 
ngày 20/8/2019 “về định hướng 
hoàn thiện thể chế, chính sách, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hợp tác đầu tư nước ngoài đến 
năm 2030” với hai nội dung cụ 
thể là:

Thu hút, hợp tác với nước 
ngoài có chọn lọc, lấy chất 
lượng, hiệu quả, công nghệ và 
bảo vệ môi trường là tiêu chí 
đánh giá chủ yếu. Ưu tiên dự án 
công nghệ tiên tiến, công nghệ 
mới, công nghệ cao, công nghệ 
sạch, quản trị hiện đại, có giá 
trị gia tăng cao, có tác động lan 
tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và 
cung ứng toàn cầu;

Đa phương hóa, đa dạng hóa 
đối tác, hình thức đầu tư, đan 
xen trong hợp tác đầu tư nước 
ngoài và kết nối hữu cơ với khu 
vực kinh tế trong nước, phù hợp 
với định hướng cơ cấu lại nền 
kinh tế và mục tiêu phát triển 
bền vững; bảo vệ môi trường, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
an sinh, trật tự, an toàn xã hội 
và nâng cao tính độc lập tự chủ 
của nền kinh tế.
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Để thực hiện được tốt nhất 
các nội dung của định hướng 
trên, chúng tôi khuyến nghị:

+ Lựa chọn Đối tác & Lựa 
chọn Dự án cần theo đúng quy 
hoạch phát triển FDI trong  quy 
hoạch phát triển KT-XH  toàn 
quốc và cũng từ quy hoạch chung 
đó trên từng địa bàn (Quy hoạch 
phát triển FDI trong quy hoạch 
phát triển KT-XH cả nước, như 
được phân tích ở trên) cần được 
triển khai sớm trong giai đoạn 
hiện nay (hay nói một cách khác 
là đưa các dự án FDI cần thu hút 
vào quy hoạch phát triển KT-XH 
của cả nước theo ngành và vùng 
lãnh thổ, địa phương). Lợi ích của 
việc này là tránh được việc thu 
hút FDI bằng mọi giá, chọn đúng 
được đối tác & dự án FDI Việt 
Nam cần; Loại bỏ được sự cạnh 
tranh giữa các địa phương về số 
vốn và số dự án FDI thu hút được 
(các địa phương chỉ còn cạnh 
tranh về đích sớm khi đạt được 
số vốn, số dự án FDI theo quy 
hoach được phân bổ);… Việc lựa 
chọn đối tác nên tính đồng thời 
với việc lựa chọn dự án.

+ Các bộ chuyên ngành cần 
có các hướng dẫn cụ thể, chi tiết 
về các yêu cầu đối với việc lựa 
chọn các dự án FDI để các địa 
phương dễ thực hiện và thực 
hiện thống nhất trên toàn quốc. 
Thí dụ như: công nghệ cao, 
công nghệ sạch,... được hiểu cụ 
thể như thế nào? Khi giữa các 
ngành, lĩnh vực lại đòi hỏi công 
nghệ ở mức độ khác nhau và 
có các quy chuẩn riêng về công 
nghệ cần lựa chọn?
QuẢn LÝ nHà nưỚC VỀ FDi

Tính từ tháng 12/1987, năm 

đầu tiên Luật Đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam ra đời đến nay, gần 
35 năm đã trôi qua, công tác 
quản lý nhà nước về FDI ngày 
càng được hoàn thiện, đóng góp 
không nhỏ vào thành công của 
FDI tại Việt Nam. Tuy vậy bên 
cạnh các đóng góp rất tích cực 
của FDI đối với nền kinh tế như: 
Bổ sung nguồn vốn quan trọng-
là động lực thúc đẩy  cho đầu 
tư phát triển KT-XH; Thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Mở 
rộng thị trường xuất và nhập 
khẩu; Có hiệu ứng lan tỏa công 
nghệ và năng suất sang các khu 
vực trong nước; Tạo việc làm; 
Góp phần hoàn thiện cơ chế thị 
trường, thúc đẩy hội nhập kinh 
tế quốc tế, nâng cao vai trò và 
vị thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế;… vẫn còn một số tồn 
tại, hạn chế của FDI tại Việt 
Nam mà công tác quản lý nhà 
nước chưa khắc phục được.Thí 
dụ như: quản lý nhà nước còn 
thiếu chặt chẽ, còn để xảy ra  
nhiều vụ việc nghiêm trọng như 
bảo vệ môi trường, đầu tư chui, 
chuyển giá, trốn thuế, doanh 
nghiệp bỏ trốn, dự án treo,... 
Từ đó cho thấy: cần phải nâng 
cao chất lượng, sự quản lý chặt 
chẽ của các cơ quan quản lý nhà 
nước từ Trung ương đến các 
địa phương, bên cạnh việc phải 
tìm ra các giải pháp khắc phục 
hết các tồn tại nêu trên. Trước 
hết cần tập trung vào thực hiện 
các nội dung sau để vừa quản 
lý được FDI, vừa tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư nước ngoài thực 
hiện các dự án FDI thuận lợi, 
để  nâng cao sức cạnh tranh của 
môi trường đầu tư Việt Nam: 

Nhanh chóng khắc phục các 
chồng chéo của  hệ thống luật 
pháp, chính sách hiện hành liên 
quan đến đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam; Tiếp tục hoàn thiện 
thủ tục hành chính “một cửa” 
nhằm xử lý được nhanh các nhu 
cầu phát triển, các vướng mắc 
phát sinh của các doanh nghiệp 
FDI trong quá trình sản xuất, 
kinh doanh tại Việt Nam.
PHÁT TriỂn nguồn nHÂn 
LỰC CHẤT LưỢng CAo CHo 
FDi

Hiện tại vấn đề lao động Việt 
Nam đối với FDI còn các hạn 
chế sau: Số lao động chưa qua 
đào tạo còn lớn; Nguồn nhân 
lực chất lượng cao còn thiếu và 
yếu. Các doanh nghiệp FDI đều 
gặp khó khăn trong việc tuyển 
dụng lao động kỹ thuật có tay 
nghề phục vụ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp, đặc biệt trước sức ép 
của cạnh tranh phải đổi mới 
công nghệ. Trước nhiều các tồn 
tại khác nữa liên quan đến lao 
dộng Việt Nam trong các doanh 
nghiệp FDI, cho thấy đã đến lúc  
Việt Nam cần có chiến lược về 
lao động để tối đa hóa  những 
lợi ích từ nguồn vốn FDI, đặc 
biệt là đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao để có thể tiếp thu 
được công nghệ cao, do vậy đào 
tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực cần đi trước một bước  
và phải được thực hiện một cách 
bài bản. Cần coi đào tạo nguồn 
nhân lực là một mục tiêu quan 
trọng trong hợp tác đầu tư nước 
ngoài. Thực hiện việc này cũng 
là nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh của lao động Việt Nam, 
thúc đẩy quá trình từ lao động 
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thu nhập thấp sang lao động có 
trình độ cao, có thu nhập cao 
và chống nguy cơ bị sa thải. Hệ 
thống giáo dục nghề nghiệp cần 
tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ 
theo hướng tăng cường tự chủ, 
nâng cao chất lượng đào tạo 
bám sát xu hướng  cách mạng  
công nghiệp 4.0, gắn đào tạo với 
nhu cầu tuyển dụng của doanh 
nghiệp. 
nÂng CAo HiỆu QuẢ CÔng 
TÁC XÚC Tiến Đầu Tư FDi

Từ kết quả thực tế thu hút 
FDI thời gian qua cho thấy nhà 
đầu tư nước ngoài đã không 
đầu tư theo danh mục dự án 
kêu gọi đầu tư quốc gia và danh 
mục dự án  của các địa phương 
đưa ra mời gọi, cho thấy cách 
tiếp cận xúc tiến đầu tư chưa 
đúng với nhu cầu của các nhà 

đầu tư. Phần lớn các dự án được 
cấp phép đầu tư đều do các nhà 
đầu tư nước ngoài đề xuất. Tình 
hình trên cho thấy:  các cơ quan 
về xúc tiến đầu tư FDI của Việt 
Nam còn chưa coi trọng việc 
nghiên cứu thị trường đầu tư, 
nghiên cứu đánh giá phân loại 
các nhà đầu tư để khớp nối 
hai nguồn thông tin: lĩnh vực 
ngành nghề, địa bàn Việt Nam 
cần gọi vốn FDI và nhu cầu cụ 
thể tìm kiếm cơ hội đầu tư tại 
Việt Nam của các nhà đầu tư 
nước ngoài, để gắn kết hai nhu 
cầu này thành những dự án có 
vốn FDI tại Việt Nam. Từ đó, 
thực hiện việc xúc tiến đầu tư 
chủ  động, có mục tiêu rõ ràng. 
Về dài hạn cần xây dựng chiến 
lược xúc tiến đầu tư dựa trên 
quy hoạch phát triển FDI trong 
tổng thể quy hoạch phát triển 

KT-XH đất nước. Cùng với đó 
là đẩy nhanh công tác đào tạo, 
nâng cao chất lượng của đội 
ngũ cán bộ xúc tiến đầu tư từ 
Trung ương đến các địa phương 
(trước hết về ngoại ngữ và 
chuyên ngành kinh tế hợp tác 
đầu tư nước ngoài). Chú trọng 
công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ 
bằng các kết quả thực tế mà các 
doanh nghiệp FDI đang đầu 
tư tại Việt Nam đạt được. Bên 
cạnh đó chủ động tiếp cận, vận 
động linh hoạt qua các kênh 
khác nhau như qua các chính 
khách, các nhà đầu tư hiện có, 
các hiệp hội doanh nghiệp nước 
ngoài tại Việt Nam, các tổ chức 
quốc tế  và các cá nhân có tầm 
ảnh hưởng để thu hút các tập 
đoàn lớn mang các dự án có 
chất lượng vào Việt Nam n
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đẨy mạnh Ứng DỤng công nghỆ 4.0
tạo động lực mỚi cho Phát triển Kinh tế - 
XÃ hội vùng đồng bằng sông hồng

l Bùi tiến Dũng(*)

(*) Tiến sỹ, Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế

1. Chủ trương, chính sách 
phát triển vùng đồng bằng 
sông Hồng 

Thực hiện Nghị quyết số 54-
NQ/TW ngày 14/9/2005 của 
Bộ Chính trị khóa IX về phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm 
quốc phòng, an ninh vùng đồng 
bằng sông Hồng đến năm 2010 
và định hướng đến năm 2020; 
Kết luận số 13 – KL/TW ngày 
28/10/2011 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 
54- NQ/TW, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế vùng đồng bằng sông 
Hồng đạt mức khá cao, quy 
mô kinh tế đứng thứ 2 cả nước 
sau vùng Đông Nam Bộ, chiếm 
35,8% GDP của cả nước, thu 
ngân sách chiếm trên 32,7%, 
xuất khẩu hàng năm chiếm 
gần 32,9% tổng thu xuất khẩu 
cả nước. Tuy nhiên, vùng đồng 
bằng sông Hồng giàu tiềm năng 

nhưng chưa phát huy đúng mức 
và thực sự hiệu quả. Mô hình 
phát triển vẫn dựa trên thâm 
dụng tài nguyên và lao động, 
phát thải lớn gây ô nhiễm môi 
trường, giá trị gia tăng của hàng 
hóa thấp, lãng phí tài nguyên, 
chưa phát huy tối đa nguồn lực 
con người phần lớn đang ở độ 
tuổi trưởng thành.

Trong Văn kiện Đại hội Đại 
hội XIII; Chiến lược phát triển 
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kinh tế - xã hội 10 năm giai 
đoạn 2021-2030, Đảng ta đã 
xác định “Vùng đồng bằng sông 
Hồng đi đầu trong phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, kinh tế số, xã hội số”. 
Trong đó, có định hướng tập 
trung phát triển một số ngành 
sản xuất công nghiệp và dịch 
vụ hiện đại với các ngành công 
nghiệp điện tử, sản xuất phần 
mềm, trí tuệ nhân tạo, sản xuất 
ô tô, công nghiệp phụ trợ, các 
dịch vụ thương mại, logistics, 
ngân hàng, tài chính, du lịch, 
viễn thông và y tế chuyên sâu; 
mở rộng phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp 
sạch. 

Vì vậy, thực hiện chủ trương, 
đường lối của Đảng đẩy mạnh 
ứng dụng tiến bộ khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo theo 
tinh thần Nghị quyết 20-NQ/
TW của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XI, Văn kiện Đại hội 
XIII, đặc biệt là chủ động tiếp 
thu những thành tựu của cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư theo tinh thần Nghị quyết 52-
NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 
XII, trong đó nhấn mạnh nhiệm 
vụ thực hiện chuyển đổi số quốc 
gia, phát triển kinh tế số, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, sức cạnh tranh, đây sẽ là 
động lực mới có tính chiến lược, 
đột phá cho phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bằng sông 
Hồng trong giai đoạn phát triển 
tiếp theo. Với mục đích đó, bài 
viết này sẽ đi sâu làm rõ hơn các 
yếu tố điều kiện tiềm năng, lợi 
thế, thực tiễn chuyển đổi số đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 
vào sản xuất và đề xuất một số 

giải pháp cụ thể cho phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bằng 
sông Hồng đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045.
2. những tiềm năng, lợi thế 
của vùng đồng bằng sông 
Hồng 

Vùng đồng bằng sông Hồng 
là khu vực hạ lưu sông Hồng và 
sông Thái Bình thuộc khu vực 
Bắc Bộ Việt Nam. Đồng bằng 
sông Hồng bao gồm 11 tỉnh, 
thành, trong đó có 2 thành phố 
trực thuộc Trung ương, 9 tỉnh và 
12 thành phố thuộc tỉnh. Diện 
tích rộng hơn 21.260 km2. Đây 
là vùng có mật độ dân số cao 
nhất Việt Nam với 1.064 người/
km², dân số hiện nay là 23,22 
triệu người, chiếm gần 24% 
tổng dân số cả nước, trong đó 
gần 37,61% dân số sống ở đô thị. 
Tỷ lệ lao động làm công hưởng 
lương đạt 60,53% cao hơn mức 
chung 52% của cả nước.

Các ngành công nghiệp chủ 
lực của vùng gồm luyện kim, cơ 
khí, hóa chất, vật liệu xây dựng, 
chế biến thực phẩm, sản xuất 
hàng tiêu dùng, nhiệt điện; cùng 
với các ngành công nghiệp khai 
thác khí dầu, khai thác đá vôi, 
khai thác cao lanh. Giá trị sản 
xuất công nghiệp tăng nhanh từ 
18,3 nghìn tỷ đồng năm 1995 lên 
55,2 nghìn tỷ đồng năm 2002, 
1671,4 nghìn tỷ đồng năm 2014 
và gần đây vượt lên trên 2100 
tỷ đồng. Những nơi có nhiều 
ngành công nghiệp tập trung 
nhất là Hà Nội, Hải Phòng, Hải 
Dương, Bắc Ninh.

Các ngành du lịch, dịch vụ. 
Đồng bằng sông Hồng là vùng 
có hạ tầng giao thông đồng bộ và 

thuận lợi, hoạt động vận tải sôi 
nổi với nhiều tuyến đường sắt 
nhất đi qua các nơi khác nhau 
trong vùng. Hoạt động du lịch 
và du lịch tâm linh phát triển 
với trên 20 địa danh(1). Vận tải 
hàng không có sân bay Nội Bài, 
vận tải thủy có cảng Hải Phòng 
là 2 đầu mối đặc biệt quan trọng. 
Cảng sông trọng yếu là cảng 
Ninh Phúc và cảng Nam Định. 
Bưu chính viễn thông phát triển 
mạnh trên toàn vùng. Hà Nội 
là trung tâm chính trị, kinh tế, 
văn hóa lớn, với các hoạt động 
thông tin, tư vấn, chuyển giao 
công nghệ, có nhiều tổ chức tài 
chính, ngân hàng lớn nhất Việt 
Nam.

Tiềm năng nông nghiệp. Diện 
tích đất nông nghiệp của vùng 
khoảng 760.000 ha, trong đó 
100% là đất phù sa màu mỡ, 
có giá trị lớn về sản xuất nông 
nghiệp. Đất nông nghiệp chiếm 
51,2% diện tích toàn vùng. Tỷ 
lệ lao động trong lĩnh vực nông 
nghiệp chỉ còn 13,55%. Tài 
nguyên nước phong phú, có giá 
trị lớn về kinh tế là hệ thống 
sông Hồng và sông Thái Bình. 
Ngoài ra còn có nước ngầm, 
nước nóng, nước khoáng. Bờ 
biển dài 400 km, vùng biển có 
tiềm năng lớn để phát triển 
nhiều ngành kinh tế như đánh 
bắt và nuôi trồng thuỷ sản, giao 

(1) Đồng bằng sông Hồng có nhiều địa 
danh du lịch như Tam Đảo, Hồ Tây, Chùa 
Hương, chùa Phật Tích, Tam Cốc-Bích 
Động, Côn Sơn - Kiếp Bạc, Phố Hiến, Cúc 
Phương, Tràng An, Chùa Bút Tháp, Chùa 
Tam Chúc, Cát Bà, Phủ Dầy, Đền Trần, 
Chùa Keo, Chùa Dâu, Đền Đô, Vườn quốc 
gia Xuân Thủy, biển Quất Lâm…
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thông, du lịch. Khoáng sản 
không nhiều, trong đó đáng 
kể nhất là trữ lượng than nâu 
trữ lượng dự tính là 8,8 tỷ tấn. 
Khí thiên nhiên được thăm dò 
và khai thác ở Tiền Hải – Thái 
Bình. Khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng khá phong phú như đá 
vôi hàng tỷ tấn,...

Những lợi thế đặc thù. Vùng 
đồng bằng sông Hồng có 3 
tuyến hành lang kinh tế đi qua: 
(1) Hành lang Lào Cai – Hà Nội 
– Hải Phòng – Quảng Ninh; (2) 
Hành lang Lạng Sơn – Hà Nội- 
Hải Phòng Quảng Ninh; (3) 
Hành lang Bắc – Nam. Vùng đã 
thu hút hơn 33,6,% số dự án và 
30,2% số vốn đầu tư nước ngoài 
hình thành hơn 360 cụm công 
nghiệp (tính đến tháng 9/2021), 
3 địa phương có khu kinh tế 
ven biển gồm: Đình Vũ – Cát 

Hải (Hải Phòng), Vân Đồn và 
Quảng Yên (Quảng Ninh), Thái 
Bình (Thái Bình) với gần 250 dự 
án tổng vốn đăng ký khoảng 6,4 
tỷ USD; Vùng có 28 đô thị từ 
loại IV trở lên, trong đó có 01 
đô thị đặc biệt, 5 đô thị loại I, 6 
đô thị loại II, 8 đô thị loại III và 
8 đô thị loại IV. Mặt khác, vùng 
có 291/552 tổ chức nghiên cứu 
và phát triển với 14/17 phòng 
thí nghiệm trọng điểm quốc gia; 
có trên 150 trường đại học, học 
viện; 300 doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ; 5/22 sàn giao 
dịch công nghệ.

Những tiềm năng, lợi thế 
chính nêu trên cho thấy vùng 
đồng bằng sông Hồng có vị trí 
đặc biệt quan trọng, trung tâm 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn 
hóa của Việt Nam. Để phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh và 

bền vững, toàn Vùng cần yếu tố 
động lực mới có sức mạnh, có 
tốc độ của các công nghệ 4.0 
để khơi thông, kết nối các điều 
kiện nền tảng tạo động lực mới 
cho phát triển kinh tế - xã hội 
trong giai đoạn đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045.  
3. Chuyển đổi số đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ 4.0 
phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của Vùng

Với hàng loạt công nghệ mới 
do Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư đang mang lại nhiều đột 
phá với những công nghệ 4.0 cốt 
lõi như Internet vạn vật (IoT), 
trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế 
ảo (VR), tương tác thực tại ảo 
(AR), mạng xã hội, điện toán 
đám mây, di động, phân tích 
dữ liệu lớn, v.v… Để chủ động 
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tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, 11/11 tỉnh, 
thành phố thuộc Vùng đã sớm 
chủ động xây dựng và thực hiện 
Chương trình, kế hoạch hành 
động triển khai Nghị quyết 52-
NQ/TW về một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia 
cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư và kế hoạch thực 
hiện Quyết định số 749/QĐ-
TTg ngày 03/06/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia 
đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030. Ngày từ đầu, các 
địa phương trong Vùng đã chủ 
động triển khai các công nghệ 
4.0 phù hợp với thực tiễn sản 
xuất tại địa phương trong từng 
giai đoạn phát triển, phù hợp 
với tiềm năng và thế mạnh sẵn 
có, nhất là các công nghệ 4.0 hỗ 
trợ theo dõi, quản lý và thúc đẩy 
sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn. Mặt khác, những hoạt động 
triển khai phát triển kinh tế số, 
chính quyền điện tử, phát triển 
đô thị thông minh tại 11 tỉnh, 
thành phố trong vùng đã được 
ghi nhận, đều cao hơn so với các 
vùng khác trên toàn quốc. Cụ thể 
hơn, các địa phương trong Vùng 
đã đạt được một số kết quả như: 
(i) sớm hoàn thiện những quy 
định tạo thuận lợi cho chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư và thực hiện 
quá trình chuyển đổi số quốc 
gia tại địa phương; (ii) nghiên 
cứu đưa các nội dung phát triển 
kinh tế số, xã hội số vào trong 
các chương trình, kế hoạch triển 
khai tại địa phương; (iii) chính 
quyền điện tử và xây dựng đô thị 
thông minh ngày càng được bổ 

sung, hoàn thiện theo yêu cầu 
của Nghị quyết 52; (iv) Mạng 
Internet và mạng di động băng 
rộng đã được triển khai trên 
khắp các địa bàn, số thuê bao 
băng rộng tăng trưởng nhanh, 
chất lượng băng rộng bước đầu 
được nâng lên;… Nhờ tiếp cận 
nhanh với công nghệ 4.0, Chỉ số 
thương mại điện tử của 11 tỉnh, 
thành phố trong Vùng đều xếp 
ở vị trí cao, xét riêng năm 2021 
Hà Nội (xếp ở vị trí số 2), Hải 
Phòng (6), Bắc Ninh (9), Quảng 
Ninh (11), Hưng Yên (12), Vĩnh 
Phúc (14), Hải Dương (15), Nam 
Định (17), Hà Nam (21), Ninh 
Bình (25) và Thái Bình (35). Chỉ 
số phát triển chính quyền điện 
tử, phát triển đô thị thông minh 
của 11/11 tỉnh, thành phố đều 
nằm ở nhóm dẫn đầu cả nước. 
Xét về tiềm lực, cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đang mở 
ra cơ hội lớn cho toàn Vùng, đặc 
biệt đối với các tỉnh/thành phố 
đang ở mức thấp vượt lên và rút 
ngắn khoảng cách phát triển so 
với các địa phương khác trong 
vùng và vượt lên so với những 
địa phương trên toàn quốc. 

Mặt khác, trong bối cảnh 
Việt Nam đang hội nhập sâu 
rộng vào nền kinh tế thế giới với 
việc hoàn tất nhiều hiệp định 
thương mại tự do quy mô lớn 
như FTA với EU, Liên minh kinh 
tế Á-Âu,... tạo tiền đề tốt cho các 
tỉnh, thành phố trong Vùng tiếp 
cận thành tựu Cách mạng công 
nghiệp 4.0 để nâng cao hiệu quả 
tham gia vào các chuỗi giá trị 
trong nước và nước ngoài. vùng 
đồng bằng sông Hồng đang hứa 
hẹn phát triển với tiềm năng lớn 
trên cơ sở đẩy mạnh đúng, đủ 

với các ứng dụng 4.0 trong các 
lĩnh vực sản xuất công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ và nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
4. Đề xuất một số hướng tiếp 
tục đẩy mạnh phát triển ứng 
dụng công nghệ 4.0 tạo đột 
phá phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của Vùng

Với những tiềm năng lợi thế 
sẵn có kết hợp với tinh thần chủ 
động tích cực trong chuyển đổi 
số đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ 4.0, đề xuất các địa phương 
trong Vùng tiếp tục thực hiện 
các công việc sau:

Trước hết, tiếp tục củng cố, 
xây dựng một nhận thức chung 
trong toàn Vùng để chủ động 
tham gia, tiếp cận kịp thời với 
những thay đổi nhanh chóng do 
cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư mang tới, nhất là 
trong việc đưa trực tiếp công 
nghệ 4.0 vào phục vụ sản xuất 
và đời sống. Mỗi địa phương 
cần chủ động, tích cực đẩy 
mạnh theo dõi, nghiên cứu 
sâu chiều hướng phát triển của 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư để xác định rõ những lĩnh 
vực công nghệ, công nghiệp mà 
Vùng có thể đi thẳng đón đầu 
vào một số ngành công nghệ 4.0 
hiện đại như công nghiệp điện 
tử, sản xuất phầm mềm, trí tuệ 
nhân tạo, dịch vụ tài chính, viễn 
thông, y tế chuyên sâu; mở rộng 
phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao, nông nghiệp chính 
xác.

Thứ hai, tích cực, chủ động 
đổi mới thể chế, hoàn thiện môi 
trường pháp lý có tính đến yếu tố 
tác động của công nghệ 4.0 theo 
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hướng tiếp tục hoàn thiện môi 
trường pháp lý, khuyến khích 
cho phát triển kinh tế - xã hội 
vùng thúc đẩy chủ động tích cực 
hội nhập, mở rộng môi trường 
kinh doanh cho phát triển các 
ngành nghề kinh doanh mới 
đang bắt đầu nảy sinh từ cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư. Các cấp chính quyền địa 
phương trong vùng cần tạo điều 
kiện thuận lợi hơn nữa về môi 
trường cho các doanh nghiệp 
hoạt động tiếp cận, tham gia và 
ứng dụng các công nghệ tiên 
tiến từ Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, trước hết là hoàn 
thiện nhanh chính quyền điện 
tử, kết nối liên thông với cơ sở 
dữ liệu quốc gia. 

Thứ ba, rà soát, đẩy nhanh 
quá trình tái cơ cấu, chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng kinh 
tế tại địa phương theo hướng 
đón đầu, lựa chọn và đi thẳng 
vào khai thác sử dụng những 
tiến bộ, thành tựu công nghệ 
của Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư. Coi khoa học và công 
nghệ (KH&CN) là một trong 
yếu tố dẫn dắt quá trình tái cơ 
cấu kinh tế. Thu hút đầu tư, huy 
động hơn nữa nguồn lực xã hội 
gắn liền với nhiệm vụ tiếp thu, 
hấp thụ và giải mã những công 
nghệ hiện đại, ứng dụng tiến bộ, 
thành tựu công nghệ 4.0 của thế 
giới.

Xác định rõ các yếu tố cấu 
thành cơ bản của nền sản xuất 
hiện đại cụ thể như: (i) Lựa 
chọn một số lĩnh vực công nghệ 
nền tảng của Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư để mạnh 
dạn đầu tư mạnh và đi thẳng 
vào công nghệ cao như thông 

tin-intemet, vật liệu mới, năng 
lượng mới, sinh học-gen, rô-
bốt,... phù hợp với điều kiện đặc 
thù, thế mạnh của địa phương; 
(ii) Phát triển các ngành công 
nghiệp mũi nhọn là những 
ngành có lợi thế cạnh tranh 
và có điều kiện phát triển như 
nhóm công nghiệp mũi nhọn 
công nghệ cao như năng lượng 
mới, cơ khí chế tạo, công nghiệp 
phụ trợ, công nghệ thông tin..., 
nhóm công nghiệp chế biến có 
lợi thế như chế biến nông sản, 
du lịch, vật liệu..., nhóm ngành 
công nghiệp, ngành dịch vụ 
mũi nhọn tiềm năng như điện 
tử, giải trí, tài chính, vận tải đa 
phương thức,...; (iii) Đẩy mạnh 
phát triển khu vực Hải Phòng 
– Quảng Ninh trở thành trung 
tâm công nghiệp, vùng kinh tế 
biển phía Bắc.

Thứ tư, đổi mới tư duy, bộ 
máy và phương thức quản lý 
điều hành hoạt động KH&CN, 
hoạch định cơ chế, chính sách 
KH&CN phù hợp với sự thay 
đổi có tính cách mạng về công 
cụ, công nghệ sản xuất và 

phương thức quản lý mới. Đặc 
biệt là yêu cầu về xử lý tổng hợp 
khối lượng thông tin lớn, xây 
dựng cơ sở dữ liệu lớn, phản 
ứng nhanh nhạy với các tình 
huống và tính minh bạch trong 
quản lý, ra quyết định.

Thứ năm, xây dựng và thực 
hiện chương trình hỗ trợ nâng 
cao năng lực hội nhập đón nhận 
công nghệ 4.0 cho doanh nghiệp 
đang sản xuất kinh doanh tại 
địa phương, nhất là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Một khu vực 
tư nhân năng động có thể tạo ra 
nhu cầu mạnh mẽ và hấp thụ tri 
thức tiên tiến cho những hàng 
hóa có giá trị gia tăng và khả 
năng cạnh tranh cao hơn trên 
thị trường trong nước và quốc tế. 
Các doanh nghiệp khi đó có thể 
tham gia hiệu quả hơn vào các 
chuỗi giá trị toàn cầu, đóng vai 
trò dẫn dắt trong các chuỗi giá trị 
nội địa và các cụm công nghiệp.

Thứ sáu, tập trung đầu tư phát 
triển nguồn nhân lực có kỹ năng 
phù hợp công nghệ 4.0, có thể 
tiếp thu, làm chủ và khai thác 
vận hành hiệu quả những tiến 
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bộ công nghệ 4.0. Bên cạnh đó, 
các tỉnh, thành phố thuộc Vùng 
cần tập trung phát triển liên kết 
với hệ thống các viện nghiên cứu 
nhằm tăng hiệu quả và thúc đẩy 
liên kết với mạng lưới tri thức 
toàn cầu. Hình thành và phát 
triển các hoạt động KH&CN 
trong doanh nghiệp, đặc biệt là 
các doanh nghiệp mạnh có tiềm 
năng nhằm cải thiện năng lực đổi 
mới sáng tạo khu vực tư nhân.

Thứ bảy, trong bối cảnh kinh 
tế đất nước đang chuyển nhanh 
sang thời đại kinh tế số, toàn 
Vùng cần nhìn nhận lại tư duy, 
cách tiếp cận về công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo một số 
hướng sau: (i) Chuyển nhanh từ 
mô hình phát triển truyền thống 
dựa vào tăng số lượng đầu vào, 
khai thác tài nguyên, gia công - 
lắp ráp sang mô hình phát triển 
dựa vào công nghệ, nhân lực 
chất lượng cao theo hướng thúc 
đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi 
mới sáng tạo, phát triển các sản 
phẩm mới; (ii) Các địa phương 
cần tập trung xây dựng các 
trung tâm đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao, nhân lực đáp 
ứng công nghệ 4.0 là then chốt 
để thu hẹp khoảng cách phát 
triển so với các địa phương khác 
trên phạm vi toàn quốc. Mạnh 

dạn tiến vào công nghệ chủ chốt 
của Cách mạng công nghệ lần 
thứ tư để chuyển nhanh sang 
kinh tế tri thức mới để phát triển 
nhảy vọt; (iii) Xác định tham gia 
chuỗi giá trị quốc gia, khu vực 
và quốc tế là phương thức quan 
trọng để đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
hiệu quả của từng địa phương 
trong vùng, nhất là Hà Nội, Hải 
Phòng và Quảng Ninh; (iv) Đẩy 
mạnh đô thị hóa và phát triển 
cơ sở hạ tầng đồng bộ, nâng cao 
hiệu quả kinh tế đô thị, kết nối 
đô thị, phát triển các chuỗi đô 
thị thông minh, đặc biệt là tại 28 
đô thị trên toàn Vùng.

Thứ tám, đẩy mạnh hơn phát 
triển các cụm liên kết trong 
Vùng theo ngành, lĩnh vực. Sự 
phát triển các cụm liên kết Vùng 
theo ngành có vai trò rất lớn 
đối với công nghiệp hóa vì có 
thể tạo hiệu ứng hiệu quả theo 
quy mô, hiệu ứng lan tỏa sáng 
tạo - công nghệ, thúc đẩy doanh 
nghiệp trong nước tham gia vào 
các chuỗi sản xuất - cung ứng 
khu vực và toàn cầu. Vì vậy, cần 
ưu tiên phát triển các cụm liên 
kết ngành trong một số ngành 
công nghiệp nền tảng và/hoặc 
mũi nhọn như cơ khí chế tạo, 
điện tử, dệt may, khai thác chế 

biến nông sản,...
Thứ chín, phát huy tối 

đa thế mạnh vốn có về tiềm 
lực KH&CN, tập trung đầu 
tư nghiên cứu và ứng dụng 
KH&CN gắn với phát triển 
nguồn nhân lực kỹ thuật chất 
lượng cao, đặc biệt là nhân lực 
công nghệ 4.0. Đẩy mạnh xã 
hội hóa hoạt động đầu tư cho 
KH&CN, tăng cường sự gắn kết 
chặt chẽ giữa KH&CN với sản 
xuất hàng hóa. Chính quyền địa 
phương các cấp cần tạo dựng 
môi trường khuyến khích doanh 
nghiệp tăng cường đầu tư đổi 
mới công nghệ, đồng thời cần 
có các chương trình trọng điểm 
quốc gia về phát triển một số 
lĩnh vực công nghệ chiến lược 
trên cơ sở hợp tác công - tư.

Mặc dù vậy, tùy thuộc vào 
điều kiện riêng của từng địa 
phương, các cấp chính quyền 
cần mạnh dạn, tập trung nguồn 
lực ưu tiên cho chuyển đổi số, 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
số vào sản xuất và đời sống để 
có những đột phá chiến lược 
trong phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương phù hợp với 
chủ trương, đường lối mới của 
Đảng trong giai đoạn phát triển 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 n

Tài liệu Tham Khảo
1. Báo cáo 1 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
2. Kỷ yếu hội thảo “Phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và môi trường vùng đồng bằng sông 
Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tháng 7 năm 2022.
3. Ngân hàng thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2016), Việt Nam 2035: hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, 
công bằng và dân chủ. Washington, DC.
4. Ngân hàng thế giới, Bộ Khoa học và Công nghệ (2018), Vietnam Today, First report of the Vietnam’s 
future digital economy project.
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Nhằm hoàn thiện 
Báo cáo Tổng kết 
cũng như xây dựng 

những đề xuất về chủ trương, 
chính sách mới phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm 
quốc phòng, an ninh vùng 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải 
Trung Bộ đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045, 
Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị 

quyết 39-NQ/TW đã tổ 
chức nhiều hội nghị, hội 
thảo để lấy ý kiến, góp ý xây 
dựng Dự thảo báo cáo “Tổng 
kết thực hiện Nghị quyết số 
39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 
của Bộ Chính trị khóa IX về 
phát triển kinh tế - xã hội 
và bảo đảm quốc phòng, an 
ninh vùng Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải Trung Bộ đến 

năm 2010 và Kết luận số 25-
KL/TW, ngày 02/8/2012 về 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
số 39-NQ/TW”. Qua một 
thời gian tích cực triển khai 
Kế hoạch tổng kết, trên cơ sở 
các Báo cáo tổng kết của 20 
ban cán sự đảng các bộ, ban, 
ngành, cơ quan Trung ương 
và Báo cáo tổng kết của 14 
tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và 

Tổng kết thực hiện nghị quyết số 39-nQ/TW, ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa iX về 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 
Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện nghị 
quyết số 39-nQ/TW

đoàn chủ tịch Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ” đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

ảnh: Thành Trung
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Duyên hải Trung Bộ, kết quả 
các hội thảo, tọa đàm, khảo 
sát thực tế và ý kiến của các 
viện, trung tâm nghiên cứu, 
các trường đại học, Thường 
trực Tổ Biên tập đã tiến 
hành chắt lọc, tổng hợp và 
xây dựng, hoàn thiện Dự 
thảo Báo cáo tổng kết, Tờ 
trình và Dự thảo Nghị quyết 
mới về phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo đảm quốc phòng, 
an ninh vùng Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải Trung Bộ đến 
năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. Dự thảo Báo cáo 
tổng kết Nghị quyết 39-NQ/
TW đã được Thường trực 
Tổ Biên tập gửi xin ý kiến 
các bộ, ngành, các thành 
viên Ban Chỉ đạo và các địa 
phương vùng Bắc Trung Bộ 
và Duyên hải Trung Bộ.

Trong tháng 9 vừa qua, 
sau khi khẩn trương thực 
hiện những bước lấy ý kiến 

trực tiếp cuối cùng, Ban Chỉ 
đạo cơ bản thống nhất với 
các kiến nghị, đề xuất được 
nêu trong Dự thảo Báo cáo 
và dự thảo Tờ trình, nhất là 
các kiến nghị về ban hành 
Nghị quyết mới của Bộ 
Chính trị đối với vùng. Sau 
khi hoàn thiện các Dự thảo, 
Ban Kinh tế Trung ương  
trình Bộ Chính trị xem xét, 
cho ý kiến theo đúng kế 
hoạch đã đề ra.
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một sỐ giẢi PháP nhằm bẢo tồn, Phát huy 
giá trị Di sẢn cỐ đô huế để Phát triển
Du lịch 

l Phan ngọc thọ(*)

Phát triển du lịch nhanh, mạnh nhưng vẫn bảo tồn được giá trị nguyên gốc của di sản 
văn hóa luôn là vấn đề được các cấp, các ngành cũng như những người làm văn hoá, du 
lịch trăn trở, quan tâm. Muốn xây dựng được một ngành du lịch Huế phát triển bền vững 
dựa trên nền tảng di sản văn hoá thì không thể không quan tâm tới giải pháp bảo tồn và 
phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa. Các giải pháp tập trung vào các mặt công tác cụ 
thể như: công tác quản lý nhà nước về văn hoá, du lịch; công tác khai thác sản phẩm văn 
hoá di sản; cơ chế, chính sách nhằm phát triển du lịch. Bài viết này nhìn nhận khách 
quan, đánh giá chính xác những thành tựu cũng như những khó khăn, hạn chế của công 
tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá di sản Cố đô Huế để từ đó có những giải pháp hợp 
lý và thiết thực giải quyết.

(*) Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
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giá trị di sản Cố đô Huế và 
những kết quả đạt được 
trong công tác bảo tồn, phát 
huy

Từ hơn 700 năm trước, Thừa 
Thiên Huế đã là vùng đất tích 
tụ nhiều giá trị văn hóa lịch sử. 
Nằm ở duyên hải miền Trung, 
Thừa Thiên Huế giữ một vị 
thế chiến lược quan trọng; là 
một cực tăng trưởng của Vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung 
và cả nước. Huế luôn được lựa 
chọn để xây dựng trở thành 
trung tâm chính trị, kinh tế, 
văn hóa..., tương ứng với thời 
kỳ Thừa Thiên Huế đóng vai trò 
là thủ phủ Đàng Trong (1636 - 
1775), rồi kinh đô của 2 triều 
đại Tây Sơn và nhà Nguyễn 
(1788 - 1945). Chính điều này 
đã tạo tiền đề làm cho Huế có 
mật độ di sản dày đặc, nhiều loại 
hình phong phú. Ngày nay, Huế 
là Cố đô duy nhất ở Việt Nam 
còn bảo lưu được khá nguyên 
vẹn tổng thể kiến trúc thành 
quách, cung điện, lăng tẩm, đàn 
miếu...; cùng hàng vạn hiện vật, 
cổ vật đặc biệt quý hiếm. Thừa 
Thiên Huế hội tụ các tiềm năng, 
thế mạnh của đa dạng vùng 
miền, với đầy đủ các hệ sinh 
thái: rừng núi, vùng đồi, đồng 
bằng, đầm phá, biển. Tạo hóa 
đã ban tặng cho vùng đất này 
những di sản thiên nhiên kỳ vĩ 
như: sông Hương, núi Ngự; hệ 
đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; 
vườn quốc gia Bạch Mã; vịnh 
đẹp Lăng Cô...

Di sản Huế là nơi hội tụ trí 
tuệ của cả dân tộc mà đỉnh cao 
là 7 di sản đã được UNESCO 
vinh danh: Quần thể Di tích 
Cố đô Huế (1993); Âm nhạc 

cung đình Việt Nam - Nhã nhạc 
(2003), Mộc bản triều Nguyễn 
(2009), Châu bản triều Nguyễn 
(2014), Thơ văn trên kiến trúc 
cung đình Huế (2016), Thực 
hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam 
phủ (2016), Nghệ thuật Bài 
Chòi Trung Bộ (2017).

Thừa Thiên Huế hiện đang 
lưu giữ gần 1.000 di tích lịch sử 
văn hóa và hơn 500 lễ hội các 
loại; có hệ thống bảo tàng độc 
đáo với 5 Bảo tàng công lập 
(Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa 
Thiên Huế, Bảo tàng Lịch sử, 
Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng 
Cổ vật Cung đình Huế, Bảo 
tàng Thiên nhiên khu vực miền 
Trung tại Huế) và 5 Bảo tàng 
ngoài công lập (Đồ sứ ký kiểu 
thời Nguyễn, Bảo tàng nghệ 
thuật thêu XQ, Bảo tàng Gốm 
cổ Sông Hương, Bảo tàng Đại 
tướng Nguyễn Chí Thanh, Bảo 
tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham). 

Giá trị di sản Cố đô Huế còn 
được hun đúc bởi con người 
Huế, tính cách Huế, phong vị 
Huế rất riêng có, rất đặc trưng. 
Những giá trị văn hoá di sản 
nổi bật đó đã góp phần nâng 
cao vị thế, quảng bá hình ảnh 
Huế, hình ảnh Việt Nam đối với 
các quốc gia trên thế giới. Thừa 
Thiên Huế đã trở thành điểm 
đến để giao lưu của nhiều quốc 
gia và vùng lãnh thổ. Văn hóa 
Huế trở thành nhân tố quan 
trọng trong chiến lược phát 
triển vùng trọng điểm miền 
Trung và góp phần thúc đẩy 
giao lưu đối ngoại quốc tế của 
Việt Nam. Cùng với các tỉnh 
trong vùng Bắc Trung Bộ và 
duyên hải Trung Bộ, Thừa Thiên 
Huế đang ngày càng khẳng định 

vị trí, vai trò của một trung tâm 
văn hóa, du lịch lớn, đặc sắc của 
khu vực và cả nước.

Sau gần 20 năm thực hiện 
Nghị quyết 39-NQ/TW và 10 
năm thực hiện Kết luận 25-KL/
TW của Bộ Chính trị về phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm 
quốc phòng, an ninh vùng Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải Trung 
Bộ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết 
liệt với nhiều chủ trương, chính 
sách đồng bộ, đạt được những 
kết quả quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 
nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo 
tồn, phát huy giá trị di sản, với 
quan điểm xuyên suốt khẳng 
định: giá trị di sản Cố đô Huế 
là nguồn tài nguyên đặc sắc, vô 
giá; là thế mạnh, tiềm năng, là 
nền tảng quan trọng để Huế bảo 
tồn, khai thác, phát huy nhằm 
đẩy mạnh phát triển du lịch bền 
vững của địa phương.

Tỉnh xác định tập trung phát 
triển kinh tế theo hướng tăng 
trưởng xanh và bền vững, đã 
ban hành nhiều đề án, chương 
trình, nghị quyết cụ thể trong 
từng giai đoạn, chú trọng khai 
thác thế mạnh, sức hấp dẫn của 
giá trị, di sản văn hóa để tạo 
động lực cho phát triển kinh 
tế, thúc đẩy phát triển du lịch 
- dịch vụ; đặc biệt là xây dựng 
một nghị quyết chuyên đề với 
mục tiêu xây dựng Thừa Thiên 
Huế thành trung tâm văn hóa, 
du lịch đặc sắc của khu vực và 
cả nước. Bên cạnh đó, tỉnh đã 
triển khai đồng bộ, quyết liệt 
các chương trình đề án để cụ 
thể của Nghị quyết 54-NQ/TW 
của Bộ Chính trị; Nghị quyết 
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38 của Quốc hội về các cơ chế, 
chính sách áp dụng đặc thù đối 
với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công tác bảo tồn, tu bổ đã 
được tập trung triển khai và đạt 
được những kết quả tốt. Diện 
mạo Quần thể Di tích Cố đô 
Huế ngày càng có nhiều chuyển 
biến tích cực, vượt qua giai đoạn 
“cứu nguy khẩn cấp” để chuyển 
sang giai đoạn “ổn định và phát 
triển bền vững”.

Hoạt động khảo cổ học đã 
được quan tâm nghiên cứu 
thông qua nhiều đợt thám sát, 
khai quật công trình di tích. 
Triển khai Quy hoạch khảo cổ, 
bản đồ khoanh vùng di tích vừa 
để bảo vệ, giữ gìn tốt các giá trị 
cảnh quan văn hóa, vừa phục 
vụ kịp thời cho quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và kêu gọi 

đầu tư phát triển kinh tế bền 
vững.

Đã chú trọng đến công tác 
điều tra, nghiên cứu, sưu tầm 
các giá trị văn hóa phi vật thể. 
Nhiều loại hình nghệ thuật diễn 
xướng, nhiều lễ hội truyền thống 
mang đậm bản sắc văn hóa dân 
tộc, văn hóa Huế đã được phục 
dụng thành công, như: Lễ hội 
Cầu Ngư, lễ tế Nam Giao, lễ tế 
Xã Tắc, Ca Huế, Ca kịch Huế và 
các làn điệu dân ca, dân nhạc, 
dân vũ của các dân tộc thiểu số 
(Tà Ôi, Cơ Tu). Tỉnh đã tổ chức 
thành công 11 kỳ Festival Huế 
với quy mô quốc tế, góp phần 
nâng cao vị trí về chính trị, văn 
hóa và du lịch, thúc đẩy mở 
rộng quan hệ ngoại giao và hợp 
tác quốc tế, nâng cao vị thế văn 
hóa Việt Nam, văn hóa Huế ở 

khu vực và quốc tế.
Ngoài ra, việc tăng cường 

quan hệ hợp tác với các tổ chức 
trong nước và quốc tế trong 
lĩnh vực di sản luôn được tỉnh 
quan tâm, chú trọng nhằm 
tăng cường trao đổi, chuyển 
giao công nghệ, kỹ thuật, kinh 
nghiệm bảo tồn, gìn giữ, tu 
bổ di sản văn hóa. Huế là địa 
phương đi đầu trong kỹ thuật 
phục dựng, gia cố và bảo tồn 
các di sản văn hóa vật thể; là nơi 
bảo tồn tốt nhất các giá trị di 
sản truyền thống của Việt Nam, 
cả về di sản vật thể, phi vật thể, 
cảnh quan môi trường, lối sống, 
phong tục tập quán...

Phát huy, khai thác những 
tiềm năng, lợi thế đó, trong 
những năm qua, toàn tỉnh 
đã tập trung, nỗ lực thúc đẩy 
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(1) Số lượt khách du lịch đến Thừa Thiên 
Huế tăng từ trên 81 nghìn lượt năm 
1990 lên hơn 4,8 triệu lượt năm 2019 ; 
doanh thu từ 154 tỷ năm 1990 đã vượt 
bậc lên hơn 12.000 tỷ trong 2019, đóng 
góp 12% trong GRDP của tỉnh. Trong đó, 
điểm đáng lưu ý là 85% khách du lịch 
đến Huế là du lịch văn hóa di sản. 

ngành du lịch phát triển mạnh 
mẽ, nhất là giai đoạn 2015 - 
2020. Du lịch đã được xác định 
là ngành kinh tế mũi nhọn của 
tỉnh. Năm 2021, tỉnh xếp thứ 
5/15 tỉnh, thành phố du lịch lớn 
của cả nước về chỉ số cạnh tranh 
du lịchViệt Nam. Thành phố 
Huế đã vinh dự sở hữu nhiều 
thương hiệu giá trị: “Thành 
phố Festival đặc trưng của Việt 
Nam”, “Thành phố văn hóa 
ASEAN”, “Thành phố bền vững 
môi trường ASEAN”, “Thành phố 
Xanh quốc gia”... Khai thác du 
lịch, dịch vụ từ di sản đã đóng 
vai trò chủ đạo của kinh tế địa 
phương, kinh tế dịch vụ chiếm 
từ 51 - 53% GDP, trong đó dịch 
vụ, du lịch từ di sản chiếm tỷ 
trọng chính, doanh thu toàn xã 
hội từ du lịch, dịch vụ dựa trên 
nền tảng khai thác di sản văn 
hóa chiếm tỷ trọng cao(1). Nhiều 
năm liền, Thừa Thiên Huế luôn 
được bình chọn là điểm đến an 
toàn thân thiện của du lịch Việt 
Nam. Trong gần 3 năm bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, 
toàn tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực 
kiểm soát tốt dịch bệnh, duy trì 
phát triển kinh tế và bảo đảm 
an sinh xã hội, ổn định cuộc 
sống người dân. Nhiệm vụ giữ 
gìn phát huy giá trị văn hóa Cố 
đô vẫn được thực hiện có hiệu 
quả gắn với triển khai tích cực 
các giải pháp để kích cầu, phục 
hồi du lịch trong tình hình mới. 
Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 
2022, du lịch, dịch vụ của tỉnh 
đã phát triển khởi sắc trở lại, 
tăng trưởng đạt 7,89%.
Hạn chế, khó khăn

Việc phát huy giá trị di sản 
văn hoá trong phát triển du 

lịch bền vững vẫn chưa thật sự 
tương xứng với tiềm năng, thế 
mạnh của Huế. Công tác quy 
hoạch và quản lý khai thác di 
tích đã chưa đáp ứng kịp với 
yêu cầu thực tế đặt ra, một số 
di tích bị xuống cấp, biến dạng 
hoặc bị bỏ quên.

Công tác bảo tồn, phát huy 
các giá trị di sản văn hóa còn 
chưa có sức hút đối với các nhà 
đầu tư; xã hội hoá về công tác 
bảo tồn, phát huy các giá trị di 
sản văn hóa còn thấp. Một số 
cơ chế, quy định pháp luật nhà 
nước chưa thật sự phù hợp với 
thực tiễn phát triển của tỉnh. 
Những tác động tiêu cực do 
hoạt động của con người gây ra 
xuất phát từ áp lực của sự phát 
triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa, 
nhu cầu cuộc sống hiện đại góp 
phần làm ảnh hưởng đến công 
tác bảo tồn, phát huy các giá trị 
di sản cố đô Huế.

Việc khai thác các giá trị di 
sản văn hóa vẫn còn một số hạn 
chế nhất định. Các tỉnh miền 
Trung nói chung, Thừa Thiên 
Huế nói riêng phải đối mặt với 
những yếu tố rủi ro khách quan, 
như tình trạng thường xuyên bị 
thiên tai đe dọa, suy thoái môi 
trường và những điều kiện bất 
lợi khác về thời tiết khí hậu…
ảnh hưởng lớn đến việc bảo 
tồn, phát huy các giá trị di sản 
văn hóa và phát triển du lịch.

Tiến độ triển khai các công 
trình, dự án vẫn chưa đạt yêu 
cầu về thời gian, nhiều hạng 
mục quan trọng, cấp thiết cần 
triển khai nhưng do chưa xác 
định được nguồn vốn nên vẫn 
chưa được thực hiện. Nhu cầu 
vốn đầu tư cho công tác bảo 

tồn, tôn tạo di sản văn hóa hiện 
nay là rất lớn, song khả năng 
cân đối hằng năm từ ngân sách 
các cấp còn thấp, địa phương 
không đảm bảo nguồn vốn để 
trùng tu, bảo tồn kịp thời các 
công trình xuống cấp bức thiết, 
đặc biệt khu vực Kinh thành 
Huế.

Hạn chế nguồn lực trong 
đầu tư, phát triển đồng bộ kết 
cấu hạ tầng và các thiết chế văn 
hóa, xã hội; vốn trùng tu di tích 
có hạn nên một số di tích xuống 
cấp; các hạ tầng hỗ trợ, hạ tầng 
tiếp cận điểm đến của các di 
tích chưa thực sự thuận lợi.

Việc khai thác thế mạnh các 
giá trị của di sản cố đô Huế 
để phát triển chưa thực sự đạt 
được hiệu quả cao nhất, sản 
phẩm vẫn chưa tạo ra sự hấp 
dẫn, tương tác cho du khách để 
trải nghiệm. Nguồn thu từ các 
dịch vụ tại các công trình di sản 
văn hóa chưa cao, thiếu các sản 
phẩm, hàng lưu niệm để đáp 
ứng nhu cầu khách du lịch.

Về hợp tác quốc tế trong bảo 
vệ và phát huy giá trị di sản văn 
hóa Huế vẫn còn hạn chế, chưa 
có kế hoạch, dự án hợp tác dài 
hạn, bài bản để mở rộng hợp 
tác, nghiên cứu về di sản văn 
hóa Huế, nhất là trong việc hồi 
hương cổ vật và trong liên kết 
quảng bá di sản văn hóa Huế ra 
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thế giới.
Một số giải pháp nhằm bảo 
tồn, phát huy giá trị di sản 
Cố đô để phát triển du lịch

Thứ nhất, phát huy tinh thần 
trách nhiệm, sự đồng thuận, ý 
thức giữ gìn, bảo vệ giá trị văn 
hóa, di sản của Thừa Thiên 
Huế nói riêng, của quốc gia nói 
chung trong toàn Đảng, toàn 
dân, hệ thống chính trị. Muốn 
vậy, cần quán triệt sâu rộng, 
triển khai nghiêm túc đường 
lối, chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng, Nhà nước 
về xây dựng phát triển văn hóa, 
con người, nhất là việc thể chế 
hoá đường lối, quan điểm, nghị 
quyết của Đảng về xây dựng, 
phát triển văn hóa, con người 
phải kịp thời, đồng bộ. Nâng 
cao nhận thức, đổi mới tư duy 
về vị trí, vai trò, sức mạnh của 

văn hóa trong phát triển bền 
vững.

Triển khai Chiến lược phát 
triển văn hóa đến năm 2030 phù 
hợp với thực tiễn địa phương. 
Thực hiện các nhiệm vụ xây 
dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm 
là một trong những trung tâm 
văn hóa, du lịch đặc sắc của cả 
nước và khu vực Đông Nam Á. 
Chú trọng triển khai có hiệu 
quả Đề án “Văn hóa Huế - con 
người Huế: Bảo tồn và phát 
triển”; Chương trình số hóa Di 
sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 
2021 - 2030. Tập trung thực 
hiện Quyết định 42/QĐ-TTg, 
ngày 11/01/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ 
lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, 
phục hồi Quần thể di tích Cố đô 
Huế đến năm 2030, tầm nhìn 
2050.

Thứ hai, giữ gìn, khôi phục, 
phát huy truyền thống văn hóa 
tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, 
nhất là nét đẹp văn hóa làng, 
xã thông qua các lễ hội truyền 
thống. Tăng cường giáo dục bản 
sắc văn hóa Huế trong gia đình, 
dòng họ, trường học và đời sống 
xã hội. Chú trọng xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh, xây 
dựng nếp sống văn minh đô thị 
và nông thôn mới. Phối hợp 
đồng bộ giữa nhà trường, gia 
đình và xã hội trong việc xây 
dựng môi trường văn hóa, con 
người tử tế, khoan dung, chân 
thành, trọng nghĩa tình, đạo lý. 
Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, 
lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối 
sống và nhân cách, nhất là đối 
với thế hệ trẻ.

Thứ ba, tập trung, huy động 
nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực 
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văn hóa gắn với các chương 
trình, đề án cụ thể để phát triển 
kinh tế trên cơ sở phát huy, khai 
thác các giá trị văn hóa gắn với 
bảo vệ cảnh quan, môi trường. 
Trong đó, chú trọng triển khai 
đồng bộ các giải pháp trùng tu, 
bảo tồn hệ thống di tích trên địa 
bàn, giữ gìn các giá trị văn hóa 
truyền thống và di sản văn hóa 
theo hướng nguyên bản, đồng 
bộ; đẩy mạnh các giải pháp phát 
triển kinh tế, nhất là du lịch 
văn hóa, dịch vụ; đầu tư xây 
dựng, hoàn thiện các thiết chế 
văn hóa, nhất là hệ thống bảo 
tàng; đầu tư hạ tầng phát triển 
du lịch, hạ tầng viễn thông, ứng 
dụng mạnh mẽ khoa học công 
nghệ.

Triển khai quyết liệt Đề án 
di dời dân cư, giải phóng mặt 
bằng Khu vực I của Kinh thành 
Huế. Ưu tiên nguồn lực đầu tư 
bảo quản, tu bổ, phục hồi các di 
tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh; di 
tích lịch sử cách mạng quan 
trọng; di tích kiến trúc nghệ 
thuật có giá trị đặc biệt, nổi bật; 
di tích khảo cổ; các di tích có 
tiềm năng phát huy giá trị, khai 
thác phát triển du lịch nhưng bị 
xuống cấp nghiêm trọng.

Thứ tư, làm mới môi trường 
đầu tư, tạo sức bật cho điểm đến. 
Trong đó, tỉnh chú trọng đến cải 
cách hành chính, hình thành 
các cơ chế, chính sách nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi, thu hút 
các nhà đầu tư, đẩy mạnh công 
tác giải phóng mặt bằng. Phát 
huy tính chủ động, sáng tạo của 
toàn hệ thống chính trị nhằm 
tìm kiếm những giải pháp căn 
cơ hơn trong thu hút đầu tư, 

thu hút những thương hiệu du 
lịch hàng đầu, nhà đầu tư chiến 
lược, dẫn dắt, có tâm huyết với 
vùng đất Cố đô để thúc đẩy phát 
triển du lịch nhanh, bền vững.

Thứ năm, phát huy nội lực, 
tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ, 
giúp đỡ của Trung ương, Chính 
phủ, các bộ, ngành; các địa 
phương. Chủ động phối hợp 
các bộ, ngành Trung ương xây 
dựng cơ chế, chính sách, hỗ trợ 
nguồn lực trong công tác bảo 
tồn, mở rộng quan hệ với các 
tổ chức trong nước và quốc tế 
trong lĩnh vực di sản. Triển khai 
có hiệu quả các cơ chế, chính 
sách đặc thù đã được Quốc hội 
thông qua để thúc đẩy, phát 
triển kinh tế - xã hội, trong đó 
có Quỹ Bảo tồn di sản.

Thứ sáu, đẩy mạnh phát triển 
du lịch, dịch vụ; phát triển công 
nghiệp văn hóa trên cơ sở khai 
thác phát huy tối đa các tiềm 
năng, lợi thế của tỉnh về giá trị 
văn hóa, di sản văn hóa. Nâng 
cao chất lượng và tính chuyên 
nghiệp trong tổ chức các hoạt 
động văn hóa, lễ hội. Đa dạng 
hóa các sản phẩm du lịch. Tập 
trung thực hiện chuyển đổi số 
trong phát triển du lịch. Chủ 
động dự báo, thích ứng linh 
hoạt để phát triển du lịch của 
Thừa Thiên Huế trong tình 
hình mới.

Thứ bảy, tăng cường quản lý 
nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; 
rà soát, bổ sung, hoàn thiện các 
cơ chế, chính sách trong phát 
triển văn hóa, du lịch. Xây dựng 
cơ chế để giải quyết tốt mối 
quan hệ biện chứng giữa bảo 
tồn và phát triển. Nâng cao tính 
chuyên nghiệp của đội ngũ cán 

bộ văn hóa. Tăng cường đầu 
tư xứng đáng cho văn hóa, đặc 
biệt là nguồn nhân lực; có cơ 
chế khuyến khích, nuôi dưỡng, 
thu hút, phát hiện nhân tài; tạo 
điều kiện cho cá nhân và cộng 
đồng được tham gia sáng tạo và 
hưởng thụ văn hóa.

Thứ tám, chú trọng hoạt động 
ngoại giao văn hóa. Tăng cường 
các hoạt động giao lưu, hợp tác 
quốc tế về văn hóa nhằm quảng 
bá những tiềm năng, thế mạnh, 
truyền thống lịch sử, văn hóa 
và con người Thừa Thiên Huế 
đến bạn bè quốc tế gắn với các 
hoạt động xúc tiến đầu tư. Tăng 
cường hội nhập về văn hóa, tiếp 
thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 
Tăng cường liên kết với các địa 
phương, liên kết vùng, liên kết 
khu vực; khai thác thế mạnh 
của các vùng đất giàu tiềm năng 
văn hóa để tạo sức mạnh của 
vùng du lịch miền Trung. Liên 
kết tổ chức tốt các hoạt động để 
Huế thực sự là điểm nhấn quan 
trọng nhất trên “Con đường di 
sản miền Trung”, của các tuyến 
du lịch quốc gia trên tuyến hành 
lang Đông - Tây.

Thứ chín, chăm lo xây dựng 
văn hóa trong Đảng, trong các 
cơ quan nhà nước và các đoàn 
thể. Xây dựng văn hóa trong 
chính trị, trong kinh tế, xã hội, 
chống suy thoái tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng 
tổ chức đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức chính 
trị - xã hội thực sự trong sạch, 
vững mạnh; đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh n
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định hưỚng vÀ giẢi PháP liÊn Kết Phát triển 
vùng bẮc trung bộ vÀ DuyÊn hẢi trung bộ 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

l trần Du Lịch(*)

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ (sau đây gọi là vùng miền Trung, Vùng) là 
địa bàn chiến lược trong chiến lược kinh tế biển của nước ta. Là một địa bàn giàu tiềm 
năng, nhưng chịu nhiều thiên tai và thách thức trong quá trình phát triển, nên đến nay 
nhìn chung vẫn là vùng có đời sống kinh tế và xã hội khó khăn. Trong hơn 35 năm qua, 
từ khi thực hiện sự nghiệp đổi mới, các địa phương trong Vùng đã có nhiều nỗ lực, năng 
động phát triển làm thay đổi đáng kể đời sống kinh tế xã hội, thậm chí là vượt bậc trên 
nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do sự thiếu liên kết trong phát triển và còn nặng tư duy kinh 
tế tỉnh, nên nguồn lực bị phân tán, chưa phát huy hết thế mạnh về tiềm năng và đứng 

(*) Tiến sỹ, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia; Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; nguyên Trưởng Nhóm Tư vấn hợp tác phát triển vùng Duyên hải miền Trung
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Các vấn đề đặt ra đối với 
hoạt động liên kết, phát triển 
vùng miền Trung

Để trả lời cho câu hỏi vì sao 
liên kết vùng ở miền Trung lại 
trở nên khó khăn như vậy phải 
trở lại từ 04 mối quan hệ liên kết 
Vùng: (1) Quy hoạch phân bố 
các ngành kinh tế, các lĩnh vực 
và địa bàn phát triển (vấn đề này 
đang chế định trong Luật Quy 
hoạch hiện hành); (2) Liên kết 
xây dựng kết cấu hạ tầng chung 
của vùng, nhất là giao thông; (3) 
Liên kết giải quyết vấn đề môi 
trường chung và bảo vệ môi 
trường; (4) Liên kết phát triển 
nguồn nhân lực và thị trường 
lao động chung. Trong những 
năm qua, 04 yêu cầu đó đã được 
đặt ra, nhưng không được đưa 
vào nội dung hoạt động của Hội 
đồng Vùng và hoạt động điều 
phối Vùng, nên trên thực tế liên 
kết phát triển Vùng chưa đi vào 
thực chất.

Trước hết là ở việc định hình 
phân bố lực lượng sản xuất, quy 
hoạch được coi là công cụ đắc 
lực để điều chỉnh mối quan hệ 
này. Quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội vùng Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải miền 
Trung cũng như vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung đã xác 
định một khung sườn cho sự 

phát triển của toàn vùng, nhưng 
phân bố vai trò - chức năng cho 
từng địa phương trong vùng 
vẫn không thực sự tạo được 
mối quan hệ tương hỗ, phối 
hợp và cộng hưởng, trong thực 
tế chỉ đóng vai trò “hỗ trợ” quy 
hoạch phát triển tỉnh, thành 
phố chứ không thay thế được 
nó(1). Hầu như các chức năng 
dịch vụ, phát triển công nghiệp 
được phân bố đều tới mọi địa 
phương. Điều này có mặt tích 
cực là tạo cơ hội động lực đều 
cho các địa phương. Nhưng khi 
thị trường chung cho vùng chưa 
phát triển đến một mức độ nhất 
định như hiện nay, thì sẽ dẫn 
đến tình trạng các địa phương 
cạnh tranh lẫn nhau về mọi mặt, 
mọi nguồn lực, không tạo được 
quan hệ tương hỗ, phối hợp với 
nhau “cùng thắng”; dẫn đến 
tình trạng vừa lãng phí nguồn 
lực đầu tư, vừa không phát huy 
hết được tiềm năng phát triển 
của từng địa phương.

Trong quá trình phát triển 
do các rào cản và thiếu tầm 
nhìn tổng thể, các địa phương 
tự vươn lên, tự tranh thủ từng 
chút của Trung ương nên đâm 
ra manh mún và không đồng 
bộ. Ngay cả kết nối hạ tầng giao 
thông thì câu chuyện liên quan 
đến sân bay cũng đang minh 
chứng cho cái khó của Vùng. 

Trong Quyết định 236/QĐ-
TTg/2018 của Thủ tướng về phê 
duyệt quy hoạch phát triển hàng 
không đến 2020 định hướng 
2030, mật độ phân bổ cảng hàng 
không tại vùng miền Trung đã 
có tỷ lệ cao nhất cả nước (10 
sân bay/14 tỉnh) và cao hơn rất 
nhiều so với thế giới. Vì thiếu 
kết nối, thiếu tầm nhìn, các địa 
phương chưa xác định được lợi 
thế chuyên biệt của mình để 
tập trung nguồn lực cho công 
tác đầu tư, hầu hết đều lấy cảng 
biển, sân bay để kéo nhà đầu tư 
về phía mình, mà chưa có sự 
liên kết để phát huy thế mạnh 
khu vực.

Một vấn đề quan trọng khác 

trước những bất cập về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và mô hình phát triển. Trong bối 
cảnh chung về cơ hội phát triển nhanh và bền vững của đất nước, bên cạnh sự hỗ trợ về 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các địa phương trong Vùng cần có quyết 
tâm chính trị cao hơn nữa, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong phát triển để biến Vùng từ 
vùng đất nhiều tiềm năng nhưng chưa khai thác có hiệu quả thực sự trở thành một vùng 
kinh tế động lực của cả nước.

(1) Trong các năm 2010, 2011  hầu hết 
các tỉnh, thành đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương và 
thậm chí các địa phương cũng đã phê 
duyệt quy hoạch phát triển các ngành 
trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, phải đến 
07/2013 bản Quy hoạch vùng cuối cùng 
mới được Thủ tướng thông qua. Mặc dù, 
khi lập quy hoạch và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, các địa 
phương vẫn tuân thủ quy định về việc 
phải dựa vào bản quy hoạch vùng tuy 
nhiên nhiều nội dung chỉ là bản cộng 
lại của các quy hoạch tỉnh thay vì điều 
phối lại nguồn lực phát triển trên phạm 
vi toàn vùng.
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đang đặt ra là vai trò “nhạc 
trưởng” để phát ra tiếng nói 
chung và kết nối các tỉnh, thành 
phố trong Vùng còn mờ nhạt. 
Ban Điều phối Vùng theo cơ chế 
tự nguyện chỉ mới cung cấp một 
hình mẫu gợi ý về thể chế phát 
triển Vùng ở Việt Nam, chưa đủ 
định hình chắc chắn, được đảm 
bảo và hỗ trợ bằng các thể chế và 
chính sách chính danh quốc gia. 
Đối với Hội đồng vùng đã được 
chế định(2) hoạt động theo cơ 
chế “Chủ tịch luân phiên” mỗi 
2 năm do một trong các tỉnh, 
thành trong Vùng điều hành 
hoạt động là quá ngắn và thực 
tế vẫn còn những điểm nghẽn 
trong cơ chế vận hành:

- Về chức năng, nhiệm vụ. Từ 
sau khi Hội đồng vùng ra đời, 
Chính phủ điều hành nguồn lực 
kinh tế vẫn theo tỉnh như bố 

trí ngân sách, vốn đầu tư; tháo 
gỡ khó khăn vướng mắc; điều 
chỉnh quy hoạch, kế hoạch… 
chưa có quy định những vấn đề 
nào phải xử lý ở cấp Vùng. Trong 
thể chế hành chính của nước ta 
không có chính quyền cấp Vùng, 
nhưng điều đó không có nghĩa là 
không thể quy định những nội 
dung cụ thể cần phải thực hiện 
theo quy mô Vùng.

- Về thành viên và vai trò 
người đứng đầu. Đặc thù địa thế 
và điều kiện kinh tế - xã hội của 
Vùng đòi hỏi các thành viên cần 
liên kết chặt chẽ hơn, nhất là 
trong các lĩnh vực bảo đảm về 
tài nguyên thiên nhiên, phòng 
ngừa ô nhiễm môi trường, đầu 
tư dàn trải… Tuy vậy theo Quyết 
định số 941/QĐ-TTg, các thành 
viên Hội đồng vùng là Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 
trong vùng kinh tế trọng điểm. 
Với cơ cấu thành viên như vậy 
các thành viên Hội đồng vùng 
chỉ thực hiện chức năng thừa 
hành, việc triển khai các quyết 
sách, chủ trương lớn vẫn phụ 
thuộc rất lớn vào vai trò của cấp 
ủy Đảng bộ địa phương. Và hiển 
nhiên các địa phương đều có vị 
thế ngang nhau và khi chưa có 
một người đứng đầu giám sát và 
kết nối các địa phương lại với 
nhau thì khó có khả năng liên 
kết triệt để, hiệu quả.

- Về cơ cấu bộ máy. Hội đồng 
điều phối vùng theo Quyết định 

(2) Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 
25/6/2015 về việc thành lập Tổ chức điều 
phối phát triển các vùng KTTĐ giai đoạn 
2015 – 2020.
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941/QĐ-TTg còn có một hạn 
chế rất lớn là không có bộ máy 
tham mưu giúp việc chuyên 
trách và đảm nhận vai trò tư 
vấn. Các rào cản về thị trường 
và không gian lãnh thổ của vùng 
khiến việc liên thông, kết nối 
kinh tế nhờ thị trường, nguyên 
nhiên liệu trên cơ sở kết nối hạ 
tầng giao thông giữa các tỉnh, 
thành phố gặp trở ngại khá lớn. 
Các bộ phận giúp việc chuyên 
nghiệp có chức năng tư vấn có 
nhiệm vụ tư vấn để Hội đồng 
vùng đưa ra những quyết sách 
hiệu quả, thúc đẩy quá trình liên 
kết chủ động của vùng, với tư 
cách vùng của các địa phương. 
Thực tế, chỉ riêng việc thực hiện 
nhiệm vụ quản lý trên địa bàn 
đã tiêu hao phần lớn thời gian 
của các cán bộ nhân viên tổ điều 
phối cấp tỉnh như hiện nay.

- Vai trò của người thực thi. 
Với thực tiễn của vùng miền 
Trung, sự liên kết của hệ thống 
chính trị, của chính quyền các 
cấp là chưa đủ. Lâu nay hay có 
ẩn dụ việc liên kết vùng miền 
Trung chỉ tồn tại trên bàn giấy, 
khi người cam kết nghỉ hưu, 
chuyển công tác… thì tập liên 
kết đó vẫn sẽ nằm ở ngăn kéo, 
hạt giống liên kết sẽ không nảy 
mầm trong thực tế. Đây là vấn 
đề nghiêm trọng. Để thúc đẩy 
liên kết cần có sự tham gia ngay 
từ đầu của cộng đồng doanh 
nghiệp vì chính họ là những 
người thực hiện chương trình 
liên kết và chính họ đề ra mục 
tiêu liên kết cụ thể và hiện thực 
hơn.

- Cơ chế tạo động lực liên kết, 
hợp tác phát triển vùng. Mặc dù 
rất cố gắng và nỗ lực nhưng cho 

đến hiện nay vẫn chưa thể tạo 
ra chính sách vùng đủ mạnh 
để phát huy tính lan tỏa phát 
triển của các đô thị trung tâm 
trong vùng như là một cực tăng 
trưởng. Đông Nam Bộ phát 
triển được là nhờ lợi thế của 
một trung tâm đi trước, đó là 
Sài Gòn cũ, đóng vai trò hậu cần 
cho các tỉnh lân cận. Ở phía Bắc, 
Hà Nội phát triển trước và có lợi 
thế Thủ đô, nên cũng đóng vai 
trò hậu cần cho các tỉnh như 
Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng 
Yên. Miền Trung xuất phát điểm 
khó khăn, càng thêm khó khi 
chưa có địa bàn nào phát triển 
thật sự mạnh nhằm tạo được sức 
lan tỏa. Với địa thế trải dài, các 
tỉnh thuộc tiểu vùng Bắc Trung 
Bộ hầu như không có quan hệ 
kinh tế nào đáng kể với các tỉnh 
thuộc tiểu vùng Nam Trung Bộ, 
các tỉnh như Bình Thuận, Thanh 
Hóa còn có nhu cầu liên kết với 
Thành phố Hồ Chí Minh, Hà 
Nội cao hơn cả các trung tâm 
tạo vùng được định vị là Khánh 
Hòa và Nghệ An.
Quan điểm liên kết phát triển 
miền Trung

Cho đến nay quan điểm 
liên kết phát triển miền Trung 
trong xu thế hội nhập với thế 
giới đã không còn là điều mới 
mẻ. Thậm chí, ở cấp độ nào đó, 
quan điểm này đã được khẳng 
định thành xu hướng tất yếu. 
Tuy mới chủ yếu dừng lại ở 
định hướng chung và một số 
thành tích cụ thể chưa tạo nên 
đột phá về tư duy phát triển 
của các địa phương trong vùng 
song đây là kết quả của một quá 
trình kéo dài và trải qua không 
ít khó khăn. Những kết quả đạt 

được của công cuộc này mang 
tính tích cực rõ ràng. Từ kinh 
nghiệm liên kết phát triển vùng 
thông qua cơ chế điều phối của 
Ban Điều phối vùng và Hội đồng 
vùng cho thấy để tăng cường 
khả năng phối hợp hoạt động 
của các địa phương trong Vùng, 
góp phần thực hiện hiệu quả 
các mục tiêu và nội dung liên 
kết trong giai đoạn tới, không 
chỉ cần định hướng cho vùng 
một tầm nhìn bao quát mà còn 
cần những thay đổi nhất định về 
thể chế quản lý, điều phối vùng. 
Theo đó:

- Thứ nhất, phát triển miền 
Trung là địa bàn trọng điểm 
trong Chiến lược phát triển 
kinh tế biển của Việt Nam. Đây 
là vấn đề mang tính chất chiến 
lược, vừa có ý nghĩa về kinh tế 
- xã hội, vừa có ý nghĩa quan 
trọng về an ninh - quốc phòng 
cần được Chính phủ xem xét 
đặt mục tiêu và yêu cầu phát 
triển cho vùng. Nếu được xác 
định sẽ là tiền đề cho việc xây 
dựng cơ chế và chính sách phát 
triển cụ thể cho từng lĩnh vực 
và từng địa bàn, nhất là cho các 
khu kinh tế ven biển và cũng 
là cơ sở để lập quy hoạch trên 
phạm vi toàn vùng, nhất là ưu 
tiên đầu tư cho hạ tầng kinh tế 
biển trong việc phân bố vốn đầu 
tư trung hạn của Chính phủ.

(3)   (1) Dịch vụ du lịch và các hoạt động 
gắn với du lịch; (2) Cảng biển gắn với 
logistics; (3) Công nghiệp chế biến, chế 
tạo gắn với khai thác các khu kinh tế và 
khu công nghiệp; (4) Nông nghiệp công 
nghệ cao và ngư nghiệp; (5) phát triển 
đô thị ven biển, gắn với quá trình đô thị 
hóa.
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- Thứ hai, cơ chế điều phối 
phát triển vùng phải đặt dưới 
sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, 
gia tăng sự thống nhất trong 
chủ trương hành động trong hệ 
thống chính trị của mỗi tỉnh, 
thành phố đặt thành quyết tâm 
chính trị cao, tập trung nguồn 
lực, tận dụng thời cơ, tạo bước 
đột phá đối với 5 trụ cột kinh 
tế biển(3), để vùng miền Trung 
phát triển nhanh có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao hơn mức 
bình quân của cả nước trong 
giai đoạn đến năm 2030.

- Thứ ba, đổi mới cơ chế phát 
triển vùng và liên kết phát triển 
giữa các địa phương trong quá 
trình phát triển vùng phù hợp 
với bối cảnh mới, gia tăng lợi 
thế cạnh tranh toàn vùng, một 
môi trường đầu tư thuận lợi để 
có thể lôi cuốn, thu hút các nhà 
đầu tư trong và ngoài vùng.

- Thứ tư, lĩnh vực liên kết cần 

đi từ đơn giản đến phức tạp với 
nhiều bên tham gia gồm nhà 
nước, doanh nghiệp và cộng 
đồng cùng chia sẻ lợi ích và chi 
phí. Nhà nước đóng vai trò là 
người thúc đẩy, hỗ trợ liên kết, 
đồng thời với một số trường 
hợp cụ thể là một bên trong 
thực hiện trách nhiệm liên kết.

- Thứ năm, phát huy vai trò 
các đô thị trung tâm vùng để 
trở thành động lực thúc đẩy 
phát triển vùng và liên kết vùng. 
Rào cản địa hình đã làm giảm 
đáng kể hiệu quả thúc đẩy liên 
kết vùng, giảm tính cạnh tranh 
của kinh tế vùng miền Trung do 
đó cần xây dựng hệ thống đô thị 
vùng theo dạng chuỗi với các 
cực đô thị được liên kết. Lấy các 
đô thị trung tâm vùng làm nòng 
cốt hạt nhân củng cố cấu trúc 
bền vững của vùng. Từ đó mở 
rộng liên kết vùng trên quy mô 
phù hợp nhằm từng bước thiết 

lập vùng mềm và các không gian 
kinh tế chung.
Định hướng và giải pháp

- Trước mắt đề nghị cần tiến 
hành khẩn trương lập quy hoạch 
vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 
hải Trung Bộ thời kỳ 2021 - 
2030; các tỉnh trong vùng đều 
đang chuẩn bị hoàn thiện các 
bước cuối cùng để trình thẩm 
định quy hoạch tỉnh. Mặc dù 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây 
dựng Khung quy hoạch vùng để 
các tỉnh, thành phố trong vùng 
đối chiếu, lồng ghép vào trong 
quy hoạch tỉnh, nhưng khi yếu 
tố địa phương vẫn đi trước yếu 
tố vùng thì hai yếu tố tầm nhìn 
và kết hợp sẽ bị đánh mất trong 
quá trình quy hoạch không 
gian, tiến trình liên kết vùng sẽ 
lại gặp khó khăn càng lớn hơn 
giai đoạn trước.

- Trong quy hoạch không 
gian vùng cần đặt mục tiêu 
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ưu tiên xây dựng tuyến đường 
ven biển xuyên suốt toàn vùng. 
Đây là tuyến đường chiến lược 
về kinh tế và quốc phòng, 
gắn với con đường này sẽ quy 
hoạch xây dựng các đô thị ven 
biển, hình thành “mặt tiền” 
của đất nước. Song song với 
tuyến đường ven biển cần ưu 
tiên bố trí các nguồn vốn đầu 
tư và chỉ đạo đẩy nhanh tiến 
độ triển khai một số dự án 
trọng điểm trong Vùng, đặc 
biệt là hoàn chỉnh việc đầu tư 
đối với tuyến đường cao tốc 
Bắc -  Nam phía Đông xuyên 
Vùng, từ tỉnh Thanh Hóa đến 
tỉnh Bình Thuận, đầu tư đồng 
bộ các tuyến trục ngang trong 
khu vực như Quốc lộ 24, Quốc 
lộ 40B, Quốc lộ 14E, Quốc lộ 
19, Quốc lộ 14D… để phát huy 
tốt hiệu quả các tuyến cao tốc 
trục dọc Bắc - Nam.

- Trên cơ sở động lực mang 
lại từ tuyến cao tốc xuyên vùng 
và đường ven biển, xây dựng 
trục kinh tế biển thống nhất với 
các đô thị trung tâm vùng, các 
khu kinh tế ven biển là nòng cốt 
thúc đẩy và hỗ trợ cạnh tranh 
cùng tiến. Cần hướng tới việc 
hình thành các trục kinh tế biển 
gắn kết hơn hiện nay. Rà soát 
tổng thể các khu kinh tế, tiến 
hành điều chỉnh cơ bản về mục 
tiêu phát triển, quy mô diện 
tích và quy hoạch các phân khu 
chức năng của từng khu kinh tế 
cho phù hợp với bối cảnh mới, 
phát triển các chức năng đặc 
trưng có khả năng tổ hợp hoặc 
tạo sự khác biệt với chức năng 
của các khu kinh tế khác, giúp 
cho việc tập trung nguồn lực 
vào các mục tiêu mũi nhọn của 

từng khu kinh tế và giảm bớt 
tình trạng cạnh tranh lẫn nhau 
giữa các khu kinh tế trong Vùng. 
Để thực hiện nhiệm vụ này, 
Chính phủ cần xem xét phân bố 
tỷ lệ “vốn mồi” hợp lý trong kế 
hoạch đầu tư trung hạn, nhưng 
chủ yếu phải huy động nguồn 
vốn đầu tư bằng “cơ chế” huy 
động khu vực tư nhân, vốn xã 
hội hóa, trong đó có chính sách 
khai thác quỹ đất đô thị hóa. Đề 
nghị Ban Điều phối vùng Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải miền 
Trung thời kỳ tới cần ưu tiên 
phối hợp với các địa phương 
trong Vùng nghiên cứu cơ chế 
chính sách ưu đãi về đất đai đặc 
biệt ưu đãi trong phạm vi mà 
Luật cho phép Chính phủ quyết 
định, để phát triển các đô thị 
trong các khu kinh tế ven biển 
và tạo quỹ đất sạch cho các dự 
án trọng điểm.

- Hoàn thiện cơ chế liên kết, 
điều phối phát triển vùng.

Đề nghị Chính phủ, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư xem xét tích 
hợp mô hình Ban Điều phối 
vùng Duyên hải miền Trung (mô 
hình điều phối tự nguyện của 10 
tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung 
Bộ và Duyên hải miền Trung) 
trong dự thảo Quyết định thành 
lập và quy chế hoạt động của 
Hội đồng điều phối vùng Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải miền 
Trung. Trong đó, các Ủy viên/
Thành viên điều phối vùng phải 
là các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy 
trong vùng. Thậm chí, đặt trong 
mối quan hệ lợi ích tổng thể của 
quốc gia, rất cần có sự tham gia 
của Ủy viên Bộ Chính trị tham 
gia chủ trì hoạt động điều phối 
vùng.

Xác định những nội dung 
Chính phủ không quyết định 
theo tỉnh mà phải giải quyết 
theo sự thống nhất chung của 
Vùng như: Giao thông trọng 
điểm của Vùng; Mở rộng sân 
bay, cảng biển; Điều chỉnh chức 
năng các khu kinh tế, khu công 
nghiệp; Hỗ trợ xúc tiến đầu tư 
thương mại, du lịch…

Về tổ chức bộ máy Hội đồng 
vùng hiện tại chủ yếu làm việc 
theo cơ chế kiêm nhiệm, rất cần 
thành lập thêm các bộ phận giúp 
việc chuyên nghiệp có nhiệm vụ 
tư vấn để Hội đồng vùng đưa 
ra những quyết sách hiệu quả. 
Thực tế, chỉ riêng việc thực hiện 
nhiệm vụ quản lý trên địa bàn 
đã tiêu hao phần lớn thời gian 
của các cán bộ nhân viên tổ điều 
phối cấp tỉnh. Trong bối cảnh 
nguồn ngân sách nhà nước còn 
hạn chế, việc huy động nguồn 
đóng góp từ các tổ chức ngoài 
nhà nước có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội nói chung và của 
ngành du lịch nói riêng (nhất là 
trong việc hình thành Quỹ xúc 
tiến du lịch vùng). Trong khi cơ 
chế hiện tại, nguồn kinh phí cho 
hoạt động bộ máy vùng chủ yếu 
từ ngân sách nhà nước chỉ đủ 
để duy trì hoạt động sự vụ hàng 
ngày của bộ máy, chưa đủ để 
đảm bảo bộ máy vùng có thực 
quyền trong việc điều phối hoạt 
động vùng, đảm bảo thực quyền 
trong việc ra quyết định và thực 
thi quyết định liên quan tới quản 
lý kế hoạch phát triển toàn vùng. 
Ngoài các thành viên là đại diện 
các tỉnh, thành phố trong vùng, 
ủy viên của Hội đồng vùng cũng 
cần bổ sung thêm đội ngũ các 
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nhà tư vấn, chuyên gia, đặc biệt 
là thành phần quan trọng như 
đại diện giới doanh nghiệp. Vai 
trò của giới doanh nghiệp như 
là thành viên quan trọng của 
Hội đồng vùng sẽ giúp cho việc 
huy động sự đóng góp tài chính 
của doanh nghiệp trở nên thuận 
lợi hơn. Trong bối cảnh nguồn 
ngân sách nhà nước còn eo hẹp, 
việc huy động nguồn đóng góp 
từ các tổ chức ngoài nhà nước 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của cả nước nói chung và 
của vùng nói riêng.

Truớc mắt, khi cơ cấu tổ 
chức của Hội đồng vùng chưa 
được hoàn thiện đầy đủ, nên 
chủ động thành lập sớm các bộ 
phận có chức năng tư vấn. Đây 
là bộ phận giúp việc chuyên 
nghiệp bao gồm các chuyên 
gia có uy tín, có trình độ, có tư 
cách độc lập. Tổ Tư vấn có trách 
nhiệm kiến nghị lên Hội đồng 
Vùng về các vấn đề phát triển 
vùng: (i) thực hiện các nghiên 
cứu độc lập và tư vấn chính 
sách quan trọng cho Hội đồng 
vùng; (ii) phản biện các văn bản 
quy hoạch, chiến lược, chính 
sách của Ban chỉ đạo điều phối 
ở cấp Trung ương; (iii) đánh giá 
kết quả thực hiện dự án liên kết 
trong vùng hàng năm; và (iv) tư 
vấn các nội dung, phương thức, 
cơ chế liên kết. Điểm đặc biệt 
thể chế ở đây là Tổ Tư vấn phát 
triển có quyền báo cáo và kiến 
nghị trực tiếp lên Chính phủ 
và Thủ tướng (độc lập với Hội 
đồng Vùng) về các vấn đề phát 
triển vùng, đặc biệt là trong 
những vấn đề gây xung đột phát 
triển giữa các địa phương hoặc 

các quyết định phát triển không 
bảo đảm hài hòa lợi ích phát 
triển cấp vùng so với lợi ích địa 
phương - cục bộ. Tổ Tư vấn có 
thể hình thành và giải thể theo 
nhiệm vụ tư vấn mà Hội đồng 
vùng yêu cầu.

Hình thành Quỹ đầu tư phát 
triển vùng gắn với Quy chế sử 
dụng và giám sát việc sử dụng 
Quỹ đầu tư phát triển vùng của 
Hội đồng kinh tế trọng điểm 
miền Trung. Quỹ được sử dụng 
để tài trợ kinh phí hoạt động 
của Hội đồng điều phối vùng, 
các đoàn kiểm tra, giám sát 
(nếu có); kinh phí hoạt động 
của bộ máy tham mưu giúp việc 
cho Hội đồng điều phối vùng; 
đầu tư trực tiếp vào các dự án 
hỗ trợ kỹ thuật, dự án xây dựng 
cơ sở hạ tầng, các trung tâm 
công nghệ, đào tạo nhân lực 
có tác động chung đến sự phát 
triển của vùng. Nguồn kinh phí 
được hình thành từ các nguồn 
như: (i) ngân sách Trung ương, 
bao gồm: ngân sách của các dự 
án vùng hoặc các dự án có tác 
động lan tỏa cho vùng, nguồn 
thu ngân sách vượt thu tại các 
địa phương trong vùng; (ii) 
đóng góp từ ngân sách của các 
địa phương trong vùng; và (iii) 
đóng góp/tài trợ của các tổ chức, 
doanh nghiệp cá nhân trong và 
ngoài nước… cho các hoạt động 
có tính chất liên kết vùng.

- Cùng với việc định hình rõ 
ràng khung cơ cấu tổ chức và tổ 
chức hoạt động của Hội đồng 
điều phối vùng trong bối cảnh 
mới thì liên kết phát triển các tổ 
hợp đô thị du lịch – dịch vụ cảng 
biển đẳng cấp cao được khẳng 
định là trục phát triển chủ đạo 

và xuyên suốt của Vùng trong 
chiến lược phát triển hiện nay 
và sắp tới. Đây là một nội dung 
trọng tâm trong chiến lược phát 
triển kinh tế biển của quốc gia 
hiện nay.

- Bên cạnh đó cấp thiết kiến 
nghị Trung ương xem xét cho 
phép nghiên cứu sửa đổi, thí 
điểm cơ chế chia sẻ nguồn thu 
và nhiệm vụ chi ở cấp vùng 
(giữa các địa phương đóng góp 
cho vùng) một mặt để đảm bảo 
nguồn lực hỗ trợ hoạt động của 
bộ máy điều phối Vùng, một 
mặt giải quyết bài toán xung đột 
lợi ích, tập trung phát triển hệ 
thống cơ sở hạ tầng dùng chung 
(hệ thống sân bay, cảng biển, 
viễn thông, trung tâm nghiên 
cứu, đào tạo…) tăng cường tích 
tụ nguồn hàng hóa, tăng cường 
năng lực cạnh tranh để hình 
thành cực tăng trưởng đủ mạnh 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các 
địa phương trong vùng.

- Chính phủ và các Bộ, ngành 
Trung ương cũng cần quan tâm 
và hỗ trợ hơn nữa trong các hoạt 
động Liên kết vùng miền Trung, 
nhất là các kiến nghị từ các kỳ 
Hội thảo khoa học Liên kết 
Vùng. Dựa trên cơ sở các kiến 
nghị này, các Bộ, ngành Trung 
ương nghiên cứu, xem xét lựa 
chọn và đề nghị lên Chính phủ 
đưa vào kế hoạch phát triển 
của quốc gia và của Vùng. Lãnh 
đạo Chính phủ, các Bộ, ngành 
Trung ương cần tham gia trực 
tiếp nhiều hơn vào các cuộc Hội 
nghị, Hội thảo và cuộc họp về 
Liên kết Vùng nhằm nắm bắt và 
giải quyết kịp thời các đề xuất, 
kiến nghị của Hội đồng điều 
phối Vùng n
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Phát triển bỀn vỮng Kinh tế biển
vùng bẮc trung bộ vÀ DuyÊn hẢi trung bộ 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

l nguyễn chu hồi(*)

Xây dựng, phát triển bền vững kinh tế biển miền Trung để khu vực lãnh thổ quan trọng 
này mạnh giàu từ biển, để giải quyết thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hôm nay và không làm 
tổn hại đến nhu cầu phát triển của các thế hệ mai sau, rõ ràng không phải chỉ cho miền 
Trung mà cho cả nước, không chỉ là sứ mạng lịch sử của nhân dân các tỉnh miền Trung 
mà còn là trách nhiệm của cả nước với miền Trung. Đó cũng chính là triết lý phát triển 
về kinh tế biển nước ta nói chung, miền Trung nói riêng và đã được ghi trong Chiến lược 
phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và được khẳng 
định lại trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII(1).

(*) PGS.TS, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản
(1) Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 (Khóa XII), Ban Chấp hành TW Đảng về Chiến lược phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
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Biển, đảo - lợi thế vượt trội 
của miền Trung

Vai trò, vị thế của biển, đảo 
Vùng biển miền Trung chiếm 

phần lớn diện tích vùng biển ven 
bờ tây và phần trung tâm Biển 
Đông thuộc Việt Nam, có thềm 
lục địa hẹp chiều ngang và một 
phần bồn trũng nước sâu “kiểu 
đại dương”, các đảo ven bờ phân 
bố rải rác ở các tỉnh và có hai 
quần đảo ngoài khơi là Hoàng 
Sa và Trường Sa. Địa hình thềm 
lục địa có độ dốc lớn, có nơi cách 
bờ chưa tới 3 hải lý đã có độ sâu 
50m, cách bờ trung bình 20 hải lý 
độ sâu là 100m, và cách bờ trung 
bình 30 hải lý độ sâu là 200m. 
Do đặc trưng địa hình như vậy, 
nên các dòng chảy (hải lưu) biển 
khơi chịu sự chi phối của hải lưu 
từ Biển Đông đưa vào gần bờ 
thường kéo theo nhiều loài cá 
nổi lớn, như cá ngừ sọc dưa, cá 
ngừ chấm bò, cá ngừ chấm, cá 
ngừ vằn, cá cờ, cá nhám, cá nục 
đỏ đuôi, v.v mà trong môi trường 
sinh thái biển ven bờ không thể 
có. Điều kiện môi trường tự 
nhiên biển khơi tiếp cận trực tiếp 
gần bờ biển như vậy rất thuận 
lợi cho việc phát triển nghề khai 
thác hải sản xa bờ. 

Trong vùng biển miền Trung 
có khoảng 9% (hơn 200 đảo) 
tổng số đảo ven bờ cả nước 
(2.773 đảo), chiếm 10,8% tổng 
diện tích các đảo ven bờ (1.721 
km2) và toàn bộ hai quần đảo 
xa bờ là Hoàng Sa và Trường 
Sa. Trong số các đảo ven bờ, 
Hòn Hải là đảo xa nhất, cách 
Phan Thiết chừng 155 km. Tỉnh 
Khánh Hòa có nhiều đảo nhất 
miền Trung, chiếm khoảng 3,8% 
tổng số đảo và 6,1% (105 km2) 

tổng diện tích đảo ven bờ cả 
nước, trong đó có hai đảo diện 
tích lớn là: Hòn Lớn (45,2 km2) 
và Hòn Tre (038,5 km2). Trong 
hệ thống đảo ven bờ Việt Nam, 
hòn Đôi (Vạn Ninh, tỉnh Khánh 
Hòa) nằm ở điểm cực đông, 
trong hệ tọa độ: 109028’00’’KĐ 
và 12039’00’’VB. Trong số 5 vùng 
đảo biển ven bờ chia theo yếu tố 
địa chất-địa mạo, thì ở vùng biển 
ven bờ miền Trung có 2 vùng: 
vùng đảo biển ven bờ Bắc Trung 
Bộ (khoảng 60 đảo với diện tích 
14km2, gồm 2 cụm đảo phân tán 
là hòn Mê-hòn Mát và cụm Cồn 
Cỏ) và vùng đảo biển ven bờ 
Nam Trung Bộ (khoảng 200 đảo 
với trên 170 km2, gồm 3 cụm 
đảo: Cù Lao Chàm-Lý Sơn, cụm 
Cù Lao Xanh-Hòn Tre và cụm 
Phú Quý. 

Ngoài hai quần đảo xa bờ, 
các đảo ven bờ biển miền Trung 
phần lớn là các đảo nhỏ và rất 
nhỏ, nhưng do phân bố khá đều 
ở ven bờ và có giá trị hình thể rất 
đặc biệt, nên các đảo ở đây tạo ra 
các lợi thế về địa lý và “tiềm năng 
vị thế” - một nguồn lực phát triển 
quan trong cho các tỉnh miền 
Trung và đất nước từ góc nhìn 
dài hạn về tính liên kết vùng 
miền. Các đảo ven bờ chiếm vị 
trí tiền tiêu ở biển miền Trung 
như Cồn Cỏ, Lý Sơn, Hoàn Hải, 
Phú Quý. Các đảo và mũi nhô 
(Cape) ven biển là các điểm 
“mốc” trên đường cơ sở dùng để 
tính chiều rộng lãnh hải của Việt 
Nam là: Hòn Hải (thuộc cụm 
đảo Phú Quý, Bình Thuận), Hòn 
Đôi (Khánh Hòa), mũi Đại Lãnh 
(Phú Yên), hòn Ông Căn (Bình 
Định), đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 
và đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Một 

số đảo còn là cơ sở để xác định 
đường biên giới quốc gia trên 
biển và vùng chồng lấn với các 
nước láng giềng, ví dụ như: đảo 
Cồn Cỏ được tính 50% hiệu lực 
trong phân định vùng đặc quyền 
kinh tế và thềm lục địa(2). 

Các đảo ven bờ miền Trung 
gắn kết với các vũng, vịnh ven 
bờ - nơi phân bố phong phú các 
rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng 
ngập mặn, cùng với các hệ sinh 
thái biển, đảo khác với nhiều giá 
trị danh thắng, văn hóa-khảo 
cổ biển đảo đặc trưng, tạo nên 
các giá trị bảo tồn thiên nhiên-
văn hóa tiềm năng. Nhiều đảo 
tạo nên các giá trị toàn cầu và 
quốc gia cho các vũng vịnh ven 
bờ (vịnh Nha Trang, Chân Mây, 
Vân Phong, v.v) và là các trung 
tâm hậu cần nghề cá, hàng hải. 
Vùng biển quanh đảo có nhiều 
bãi giống, bãi sinh sản và các 
ngư trường đánh bắt hải sản. 
Đảo cũng là điểm đến của du 
lịch biển-đảo nổi tiếng, như: hòn 
Mê (Thanh Hóa), hòn Mắt (Nghệ 
An), hòn La (Quảng Bình), Cồn 
Cỏ (Quảng Trị), Cù Lao Chàm 
(Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng 
Ngãi), Hòn Tre (Khánh Hòa), 
Hòn Câu (Bình Thuận), v.v. 
Trong bối cảnh mới ở khu vực 
Biển Đông, các đảo miền Trung 
còn là nơi tiềm năng xây dựng 
các “đô thị biển” và phát triển 
kinh tế đô thị biển - một lĩnh vực 
“kinh tế biển mới” tiềm năng 
theo tinh thần của Nghị quyết số 
36/NQ-TW.

Đây cũng là khu vực phân 
bố các bồn trầm tích có các cấu 

(2) Lưu Văn Lợi, 2012. Đất, biển, trời Việt 
Nam. NXB Thanh Niên, Hà Nội.
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trúc dầu khí triển vọng ở nước 
ta như khu vực cửa vịnh Bắc Bộ, 
bồn Phú Khánh, bồn Hoàng Sa 
và Trường Sa, bồn Tư Chính-
Vũng Mây. Gần đây, trong vùng 
biển này còn phát hiện được các 
biểu hiện băng cháy (Gas hydrate 
methane), phân bố ở độ sâu 100-
600m trong các lớp trầm tích 
đáy biển. Tiềm năng phát triển 
kinh tế hàng hải miền Trung rất 
lớn do gần tuyến hàng hải quốc 
tế và các tuyến trong khu vực 
Biển Đông,...mà đến nay còn 
chưa được khai thác tương xứng. 
Vùng ven biển này cũng hội tụ 
các điều kiện làm tiền đề cho xây 
dựng các cảng biển nước sâu và 
khu công nghiệp phức hợp, như: 
Nghi Sơn, Vũng Áng, Chân Mây, 
Tiên Sa, Chu Lai, Dung Quất, 
Nhơn Hội, Vân Phong, Cam 
Ranh, v.v. Các phát hiện về tiềm 
năng và bùng nổ cảng nước sâu 
ở miền Trung trong những năm 
gần đây đã khẳng định thêm vị 

thế vượt trội của biển của miền 
Trung. 

Có thể nói, từ một vùng lãnh 
thổ có điều kiện tự nhiên khắc 
nghiệt, một khu vực nghèo nàn, 
lạc hậu về kinh tế và bị cô lập về 
địa lý trong nhiều thế kỷ. Ngày 
nay, với đường lối đổi mới của đất 
nước, bằng con đường phát triển 
kinh tế biển theo định hướng 
công nghiệp hóa; du lịch, dịch vụ 
hiện đại cùng với phát huy các 
di sản văn hóa, miền Trung đã 
tự khẳng định vị thế quan trọng 
của mình và từng bước góp phần 
to lớn đưa đất nước vào thế phát 
triển bền vững trong thế kỷ XXI. 
Tiềm năng miền Trung thực sự 
được đánh thức, kinh tế miền 
Trung đã bắt đầu tìm ra hướng 
“đột phá” về phía biển, hướng ra 
biển và dựa vào biển, thực hiện 
hiệu quả hội nhập kinh tế thế 
giới, từng bước công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa theo tinh thần của 
các Nghị quyết của Đảng và các 

Chiến lược biển Việt Nam đến 
năm 2020, Chiến lược phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045.

Vùng ven biển: lợi thế “mặt 
tiền” hướng biển 

Vùng ven biển miền Trung có 
đường bờ biển dài khoảng 1.995 
km (không tính bờ các đảo), 
trong đó khu vực Bắc Trung Bộ 
(Thanh Hóa đến Thừa Thiên 
Huế) có 720 km đường bờ biển 
và Nam Trung Bộ - 1.275 km. 
Nét đặc trưng của vùng ven 
biển miền Trung là hướng ra 
một vùng biển “hở” nên chịu tác 
động thường xuyên của gió biển 
mạnh, tạo nên các dẫy cồn-đụn 
cát phong thành cao (đôi khi 
20-30m ở Quảng Bình và Bình 
Thuận), hình “cánh gà” (kéo dài 
khoảng 500km dọc bờ biển) trên 
nền của các đồng bằng cát ven 
biển, trải suốt từ Thanh Hóa (trừ 
huyện Nga Sơn ở phía bắc) vào 
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tới Bình Thuận. Xen kẽ các đồng 
bằng cát ven biển là các mũi nhô 
đá gốc và giữa chúng thường là 
các vũng biển ven bờ (Bay) với 
các bãi cát trắng, đẹp lượn dài 
hình cánh cung (như vịnh Diễn 
Châu,...) đặc trưng cho kiểu bờ 
biển liman. Riêng ven biển Nam 
Trung Bộ, đoạn từ Huế trở vào 
đến Ninh Thuận, đã hình thành 
12 đầm phá (Lagoon) tiêu biểu và 
các cửa sông dạng “cúc áo” được 
hình thành từ kỳ Pleistocene đến 
hiện đại, tạo ra nét khác biệt cho 
một vùng ven biển miền Trung 
có động lực tương tác sông-biển 
cân bằng. Cồn đụn, đầm phá, 
bờ biển liman,...nói trên cũng 
là những dạng cảnh quan độc 
đáo của ven biển miền Trung và 
thuộc loại độc nhất vô nhị ở khu 
vực Đông Á. 

Có thể nói, vùng ven biển 
miền Trung có vị trí rất quan 
trọng, là “cửa mở” thông thương 
ra biển và có thể hỗ trợ cho hội 
nhập kinh tế nội khối ASEAN 
thông qua hành lang kinh tế 
Đông-Tây. Các vũng vịnh ven bờ 
ở đây có độ sâu lớn, rất ít sa bồi, 
lại gần tuyến hàng hải quốc tế nên 
thuận lợi cho xây dựng thành các 
cảng biển nước sâu tiềm năng ở 
nước ta, tạo tiền đề phát triển các 
khu kinh tế biển và hệ thống đô 
thị biển theo mô hình: cảng nước 
sâu - khu kinh tế - đô thị - biển, 
như các khu: Nghi Sơn, Vũng 
Áng, Cửa Việt, Chân Mây, Vịnh 
Hàn, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn 
Hội, Vân Phong, Cam Ranh, v.v. 
Nói cách khác, miền Trung có 
lợi thế “mặt tiền” hướng biển 
với vùng ven biển đóng vai trò 
động lực rất quan trọng trong 
phát triển kinh tế biển, trong liên 

kết bờ và biển đảo, trong gắn với 
an ninh, quốc phòng nội vùng 
và cả nước. Góp phần thúc đẩy 
hội nhập quốc tế và ASEAN về 
kinh tế biển; tạo động lực cho 
liên kết vùng và tiểu vùng (Bắc 
Trung Bộ và Nam Trung Bộ) với 
Tây Nguyên, cả nước và ASEAN 
thông qua CHDCND Lào,...

Phát huy lợi thế, khắc phục 
yếu thế, thay đổi tư duy và tầm 
nhìn, đổi mới cơ chế chính 
sách, chắc chắn sẽ chuyển yếu 
thế thành lợi thế và biến lợi thế 
thành lợi ích, đem lại cho các 
tỉnh miền Trung - “chang chang 
cồn cát” với cái đói nghèo đeo 
đẳng và chịu nhiều hậu quả của 
chiến tranh xưa kia, một diện 
mạo mới trong phát triển kinh tế 
vùng nói chung và kinh tế biển 
nói riêng theo hướng hiệu quả và 
bền vững. 
Phát triển bền vững kinh tế 
biển miền Trung đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045

Một số nút thắt đối với phát 
triển bền vững kinh tế biển miền 
Trung

- Khai thác quá mức được coi 
là tác động nghiêm trọng nhất 
đối với các hệ sinh thái (HST) 
biển, đảo ven bờ và ven biển (đô 
thị hóa, khu kinh tế, khu du lịch 
và cảng biển,...). Đây là vùng tập 
trung sôi động các hoạt động 
phát triển kinh tế-xã hội và chủ 
yếu vẫn ưu tiên mục tiêu phát 
triển, chưa chú trọng đúng mức 
mục tiêu bảo vệ môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên, đã dẫn 
đến làm giảm sút nhanh chóng 
diện tích và chất lượng các HST 
biển và ven biển. Đến nay vẫn 
chưa kiểm soát và theo dõi được 

hoạt động khai thác bất hợp 
pháp cá rạn sống, đặc hải sản 
(IUU), thậm chí cả trong các khu 
bảo tồn biển, ven biển. Việc mở 
rộng ồ ạt các đầm nuôi tôm và 
nuôi thủy sản lồng bè trên biển 
đã xâm lấn, gây ô nhiễm và suy 
thoái các HST biển. 

- Khai thác hủy diệt. Các 
phương tiện đánh cá hủy diệt 
đang diễn ra ở các tỉnh ven biển 
miền Trung, trong đó, các tỉnh 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh 
Hòa, Ninh Thuận là những địa 
phương có hiện tượng khai 
thác hủy diệt khá phổ biến. Gần 
đây, đánh cá bằng chất nổ có xu 
hướng giảm xuống nhưng việc 
sử dụng chất độc đang trở nên 
phổ biến hơn. Hậu quả là HST 
rạn san hô bị tác động mạnh và 
lượng tồn dư chất gây ô nhiễm 
nguồn gốc hóa học làm suy thoái 
chất lượng môi trường và nguy 
hiểm đến tính mạng con người.

- Du lịch thiếu kiểm soát. 
Miền Trung có tiềm năng du lịch 
biển-đảo rất lớn, bao gồm du lịch 
lặn và được định hướng là một 
trong những ngành kinh tế then 
chốt của tất cả các địa phương 
trong vùng. Tác động lớn nhất 
của du lịch thiếu kiểm soát đến 
HST biển là tăng nhu cầu về 
hàng lưu niệm và dẫn đến việc 
khai thác các động vật hoang dã 
bừa bãi, trong đó có san hô tạo 
rạn và trai tai tượng,... đã bị cấm 
như ở các trung tâm du lịch lớn 
trong vùng. Rùa biển (đồi mồi, 
rùa xanh, v.v) bị săn bắt mọi lúc 
mọi nơi và buôn bán tự do, đến 
nay về cơ bản đã cạn kiệt trong 
một số khu vực biển, hiện đang 
được phục hồi cục bộ. Khoảng 
hơn 50% rạn san hô (RSH) ở địa 
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điểm du lịch lặn trong vùng lõi 
của một số khu bảo tồn biển chịu 
tác động của neo tàu, đánh cá 
hủy diệt, xả rác từ tàu du lịch và 
ngư dân, cũng như phá đảo xây 
dựng hạ tầng.

- Các vũng, vụng, được khai 
thác, sử dụng chưa hợp lý, nguồn 
lợi và các giá trị của chúng bị suy 
giảm, suy thoái, lãng phí nguồn 
vốn lâu dài của tự nhiên. Một 
trong những nguyên nhân quan 
trọng là thiếu quy hoạch toàn 
diện, tổng thể nên các thủy vực 
này bị khai thác không phù hợp 
với bản chất tự nhiên vốn có của 
nó. Trong thực tế có khôgn ít ví 
dụ về việc “đồng nhất hóa” các 
vịnh vốn khác nhau về bản chất 
tự nhiên và thế mạnh phát triển 
để áp dụng một phương thức 
giống nhau trong khai thác, sử 
dụng. Hậu quả là chỉ đạt được 
mục tiêu ngắn hạn và không thể 
đạt được mục tiêu dài hạn, hiệu 

quả kinh tế thấp và thiếu bền 
vững.

- Ô nhiễm môi trường biển có 
chiều hướng tăng. Như trên đã 
nói, ô nhiễm môi trường biển có 
chiều hướng gia tăng và đã làm 
thay đổi điều kiện môi trường 
sống trong các HST, làm thay 
đổi chất lượng các sinh cảnh 
(habitat) biển, ven biển khiến 
cho các loài sinh vật không thể 
duy trì sự sống, đẩy môi trường 
sinh thái biển-ven biển vào tình 
trạng khắc nghiệt đối với tập tính 
sinh thái của các loài và quần thể. 

- Thiên tai và biến đổi khí hậu 
tác động mạnh. Đối với các HST 
biển, ven biển, các tai biến thiên 
nhiên như bão, mưa lũ, ngập lụt 
ven biển, v.v có tác động rất lớn. 
Các khu bảo tồn biển, đảo, ven 
biển bị ngập sâu hơn. RSH bị 
tẩy trắng do nhiệt độ nước biển 
tăng và san hô bị “loãng xương”, 
mưa nhiều làm cho nước bị đục 

mất khả năng quang hợp. Nhiệt 
độ tăng làm nguồn thủy sản bị 
phân tán, bị xốc nhiệt. Các loài 
cá nhiệt đới (kém giá trị kinh tế 
trừ cá ngừ) tăng lên, các loài cá 
cận nhiệt đới (giá trị kinh tế cao) 
giảm dần.

- Nguồn thải vào biển từ 
đất liền (Land-based source) 
có chiều hướng gia tăng cả về 
tần suất và khối lượng, chiếm 
khoảng 40-70% nguồn thải vào 
biển, chủ yếu từ các hoạt động 
trên lưu vực sông ven biển, trong 
đó có các hoạt động lấn biển và 
lấn đảo. Tính sơ bộ cho thấy, chất 
thải rắn (CTR) sinh hoạt phát 
sinh của 14 tỉnh ven biển miền 
Trung vào khoảng 7,0 triệu tấn/
năm (khoảng 38.500 tấn/ngày). 
Bình quân 01 ha nuôi tôm thải ra 
môi trường khoảng 5 tấn CTR và 
hàng chục nghìn m3 nước thải, 
nếu tổng diện tích nuôi tôm hiện 
nay khoảng trên 600 nghìn ha 
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sẽ có gần 3 triệu tấn CTR. Tổng 
khối lượng CTR công nghiệp 
phát sinh tại vùng ven biển 
vào khoảng 2,42 triệu tấn/năm 
(tương ứng với khoảng 6.600 
tấn/ngày), bao gồm các chất thải 
nguy hại. Tổng lượng CTR y tế 
phát sinh tại các tỉnh thuộc dải 
ven biển là hơn 248 tấn/ngày 
(tính chung cả bệnh viện đa 
khoa, trung tâm y tế dự phòng, 
trạm xá), trong đó có khoảng 
20% (tương ứng với 40 - 50 tấn/
ngày) là CTR y tế nguy hại phải 
xử lý. 

- Nguồn thải trên biển (Sea-
based source) chủ yếu phát sinh 
từ các khu vực cảng hàng hải, 
cảng cá và bến tàu du lịch. Đặc 
biệt, các tàu thuyền nhỏ dưới 45 
mã lực không được trang bị máy 
phân ly dầu nước với thiết bị lạc 
hậu đã cung cấp lượng lớn dầu 
thải gây ô nhiễm biển. Các hoạt 
động thăm dò và khai thác dầu 
khí ngoài khơi miền Trung, kể cả 
các dạng hoạt động dầu khí “bất 
hợp pháp” trong khu vực Biển 
Đông liên quan đến biển nước 
ta, đã và sẽ kéo theo rủi ro về tràn 
dầu, thải dầu cặn và rò rỉ dầu. 
Gần đây, hàng triệu tấn vật, chất 
nạo vét các cảng biển hoặc xây 
dựng công trình biển đều được 
nhận chìm xuống biển. Ngoài 
ra, ở vùng biển miền Trung có 
khoảng 200 giếng khoan thăm 
dò và khai thác dầu khí. Ngoài 
việc thải nước lẫn dầu với khối 
lượng lớn, hoạt động này còn 
phát sinh khoảng 3.000 tấn CTR, 
trong đó có 20-30% là CTR nguy 
hại còn chưa có bãi chứa và nơi 
xử lý. Sự cố tràn dầu và thải dầu 
cặn vẫn xảy ra, đôi khi trên diện 
rộng và gây thiệt hại lớn. Khoảng 

200 triệu tấn dầu hàng năm được 
vận chuyển qua tuyến hàng hải 
quốc tế ngoài khơi vùng biển 
miền Trung nước ta với lượng 
dầu thải cho phép và bất hợp 
pháp rất lớn và táp vào biển ven 
bờ miền Trung, ảnh hưởng đến 
các HST và mỹ cảm của các bãi 
biển, tác động mạnh đến kinh tế 
du lịch và thủy sản. 

Yêu cầu và nhiệm vụ phát 
triển bền vững kinh tế biển 
miền Trung

Để phát triển bền vững kinh tế 
biển miền Trung theo tinh thần 
của Nghị quyết số 36/NQ-TW 
của Trung ương Đảng (2018)(3) 
cần quán triệt các yêu cầu cơ bản 
sau: (i) Duy trì được nguồn vốn 
tự nhiên biển; (ii) Bảo tồn được 
thiên nhiên biển, bao gồm cảnh 
quan biển; (iii) Bảo vệ được môi 
trường biển khỏi ô nhiễm và suy 
thoái; (iv) Phát triển hiệu quả 
kinh tế biển dựa trên nền tảng 
của kinh tế biển xanh và kinh tế 
tuần hoàn; (v) Thực thi nghiêm 
túc pháp luật về biển và kinh tế 
biển; (vi) Truyền thông nâng cao 
nhận thức và kiến thức cho các 
tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là 
doanh nghiệp và cộng đồng dân 
cư ven biển và trên đảo. 

Trên cơ sở đó cần thực hiện 
đồng thời các nội dung nhiệm vụ 
chủ yếu sau để duy trì tính bền 
vững của vùng biển: 

- Xây dựng hệ thống cơ chế, 
chính sách phối hợp liên ngành, 
liên vùng, liên cơ quan để thực thi 
phương thức quản lý tổng hợp và 
thống nhất về mặt nhà nước đối 
với biển, đảo và vùng ven biển 
trong phạm vi thẩm quyền được 
Chính phủ giao, bao gồm quản lý 

tổng hợp lưu vực sông và vùng 
ven biển. Khắc phục tình trạng 
quản lý theo ngành, chạy theo lợi 
ích ngành, xem nhẹ lợi ích ngành 
khác/người khác, cũng như lơ là 
nhiệm vụ bảo vệ môi trường và 
tài nguyên biển. 

- Trên cơ sở quy hoạch không 
gian biển quốc gia, các địa 
phương trong vùng cần tiến hành 
phân vùng chức năng (Function 
zoning) sử dụng không gian biển 
chi tiết nhằm hài hòa và tối ưu 
hóa lợi ích, giảm thiểu xung đột 
không gian trong khai thác, sử 
dụng cùng một vùng biển giữa 
các ngành, các cấp, doanh nghiệp 
và người dân địa phương. Đây là 
căn cứ để thực thi quản lý biển 
theo không gian và cấp phép cho 
các tập thể/cá nhân có nhu cầu 
và đủ năng lực khai thác biển, 
đảo bền vững theo quy định của 
pháp luật. 

- Đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng “đa dụng” ven biển, trên đảo 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
và nước biển dâng và chuyển đổi 
số, bao gồm: (i) Cơ sở hạ tầng 
giao thông ven biển, trên biển, 
trên đảo; (ii) Cơ sở hạ tầng tự 
nhiên ven biển, trên đảo (các hệ 
sinh thái) để thích ứng với biến 
đổi khí hậu, giảm thiểu tác hại 
của thiên tai biển; và (iii) Cơ sở 
hạ tầng số để tạo thuận lợi cho 
việc ứng dụng công nghệ tiên 
tiến, hiện đại trong nghiên cứu 
và khai thác, sử dụng biển. Với ba 
loại hình cơ sở hạ tầng như vậy sẽ 
sớm giải quyết được vấn đề liên 

(3) Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), 2018. 
Quản lý bền vững biển, đảo Việt Nam. 
Sách chuyên khảo, NXB Chính trị Quốc 
gia Sự thật, Hà Nội, 354 trang.



60 Số 67/2022

Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc Phòng, an ninh
vùng bắc trung bộ và Duyên hải trung bộ

kết vùng giữa các địa phương 
miền Trung với Tây Nguyên, cả 
nước và khu vực ASEAN.

- Phục hồi, tái tạo các hệ sinh 
thái biển - ven biển thông qua 
trồng mới và khôi phục những 
diện tích hệ sinh thái biển (rừng 
ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ 
biển,...) đã bị suy thoái nhằm tái 
tạo, bảo vệ khu vực sinh sản và 
phát triển của các loài sinh vật 
biển, trong đó có nhiều đặc hải 
sản, cũng như bảo tồn các giá 
trị tự nhiên của chúng, tăng khả 
năng lưu giữ cacbon,...phục vụ 
mục đích phát triển kinh tế biển 
bền vững. Đây cũng là nhóm giải 
pháp thích ứng và giảm thiểu 
tác động của biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng, tăng cường sức 
chống chịu trước thiên tai biển.

- Bảo tồn biển, đảo gắn 
với phát triển kinh tế bảo tồn 
(Conservation-based economy). 
Mở rộng diện tích và quản lý 
hiệu quả các khu bảo tồn biển 
nhằm bảo tồn đa dạng sinh học 
biển, đảo và các loài hoang dã, 
quý hiếm gắn với cải thiện sinh 
kế của các cộng đồng dân cư 
sống trong và lân cận các khu bảo 
tồn biển. Chú trọng các phương 
án sử dụng hợp lý các lợi ích có 
được từ việc bảo tồn đa dạng 
sinh học trong các vùng biển 
và trên các đảo, như; phát triển 
du lịch sinh thái cấp cộng đồng, 
phát triển nghề cá giải trí, du lịch 
lặn có kiểm soát,... Thông qua 
đó, thực thi mô hình “đồng quản 
lý” nguồn lợi thủy sản theo tinh 
thần của Luật Thủy sản (2017). 

- Kiểm soát hiệu quả các hoạt 
động đổ thải vào và nhận chìm 
xuống biển để giảm thiểu ô nhiễm 
biển, nhất là các chất thải nguồn 

đất liền từ các khu công nghiệp/
kinh tế ven biển, khu du lịch, các 
cảng biển, các khu đô thị ven 
biển,...Xử lý tốt chất thải rắn, 
trong đó có rác thải nhựa nhằm 
chuyển rác thải/chất thải/phế 
thải thành tài nguyên để thay 
thế dần nền kinh tế “tuyến tính” 
với nhiều chất thải, phế thải, hủy 
hoại môi trường tự nhiên sang 
kinh tế “tuần hoàn” với các chất 
thải, phế thải được tái sử dụng và 
trả lại thiên nhiên. Kiểm soát tốt 
hoạt động nhận chìm vật, chất 
ra biển theo quy định của pháp 
luật và tuân thủ các quy định về 
nhận chìm của luật pháp quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên hoặc 
cam kết thực hiện.

- Xây dựng tiềm lực khoa 
học và công nghệ biển đạt trình 
độ khu vực và quốc tế; đào tạo 
nguồn nhân lực biển chất lượng 
cao, có kiến thức và kỹ năng 
nghề biển đáp ứng yêu cầu đổi 
mới sáng tạo và hội nhập kinh 
tế quốc tế, phục vụ hiệu quả quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa kinh tế biển đất nước. Chú 
trọng nghiên cứu, phát triển và 
ứng dụng công nghệ đại dương 
(Ocean technology) tiên tiến và 
hiện đại trong nghiên cứu khoa 
học biển, trong các ngành/lĩnh 
vực kinh tế biển gắn với mở rộng 
hợp tác quốc tế, chuyển giao 
công nghệ liên quan đến công 
nghệ sạch hơn và thân thiện với 
môi trường biển, năng lượng 
biển tái tạo, v.v.. 

- Gắn phát triển kinh tế biển 
với xóa đói, giảm nghèo bền vững 
cho các cộng đồng dân cư ven 
biển, trên các đảo miền Trung. 
Phát huy các giá trị văn hóa biển 
đặc trưng Việt Nam trong xây 

dựng và phát triển kinh tế biển, 
nhất là văn hóa ứng xử biển cả. 
Giải quyết đồng bộ ba vấn đề: 
Ngư dân, Ngư nghiệp và Ngư 
trường (Tam ngư) để hướng tới 
nghề cá bền vững và có trách 
nhiệm ở nước ta và để loại trừ 
hiện tượng đánh bắt cá bất hợp 
pháp (IUU) mà EU cảnh báo thẻ 
vàng đối với nghề khai thác hải 
sản của nước ta. 

- Gắn phát triển kinh tế biển 
với bảo vệ vững chắc các quyền 
và lợi ích của Việt Nam trên Biển 
Đông. Các phương án phát triển 
kinh tế biển kết hợp với xây dựng 
khu vực phòng thủ biển, đảo; với 
thực hiện “chủ quyền dân sự” 
trên các vùng biển nước ta tuyên 
bố có chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán. Theo 
đó, cần đẩy mạnh các ngành/
nghề/lĩnh vực kinh tế biển mới 
thân thiện với môi trường và 
hỗ trợ bảo đảm an ninh - quốc 
phòng trên biển, như: điện gió 
ngoài khơi, dược liệu biển, nuôi 
thủy sản trên biển (nuôi biển - 
ocean culture) công nghệ cao. 
Đặc biệt, cần phát triển hệ thống 
đô thị và kinh tế đô thị biển để 
vừa phát triển kinh tế vừa tạo 
đối trọng trên biển, bao gồm: đô 
thị ven biển (Coastal city), đô 
thị đảo (Island city), đô thị trên 
biển (Ocean-based floating city) 
và đô thị dưới đáy biển (Ocean 
underwater city). 

- Nâng cao nhận thức về tài 
nguyên, môi trường và chủ quyền 
biển, đảo thông qua hoạt động 
tuyên truyền và truyền thông về 
kinh tế biển bền vững, bao gồm 
17 Mục tiêu phát triển bền vững 
đến năm 2030, trong đó có Mục 
tiêu số 14 về đại dương và biển n
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giẢi PháP XÂy Dựng nỀn nông nghiỆP
hÀng hÓa Dựa trÊn lỢi thế các địa Phương 
vùng bẮc trung bộ vÀ DuyÊn hẢi miỀn trung 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

l trần đức Viên Và nhóm nghiên cứu(*)

Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết số 39/-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị 
khóa IX về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ 
và Duyên hải Trung Bộ, và sau 10 năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, vùng Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải miền Trung (BTB và DHMT) đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, giải quyết 
được nhiều điểm nghẽn, hạn chế; nhiều ngành, lĩnh vực có lợi thế được phát huy; đời 
sống nhân dân trong vùng liên tục được cải thiện; diện mạo kinh tế - xã hội và các khía 
cạnh khác của vùng đều đã thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, phát triển của vùng vẫn còn 

(*) GS,TS, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
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THỰC Trạng PHÁT TriỂn 
KinH Tế - XÃ HỘi Và SẢn 
XuẤT nÔng ngHiỆP Hàng 
HóA DỰA Trên LỢi THế CỦA 
CÁC ĐịA PHương

Cơ cấu sản xuất các ngành
GRDP của toàn vùng BTB 

và DHMT năm 2020 là 816, 9 
nghìn tỷ đồng (bình quân giai 
đoạn 2010-2020, mỗi năm tăng 
6,21%), trong đó khu vực BTB là 
238,9 nghìn tỷ, khu vực DHMT 
là 289,4 nghìn tỷ. Kinh tế vùng 
chuyển biến tích cực và dịch 
chuyển theo hướng tăng tỷ trọng 
khu vực dịch vụ, công nghiệp và 
giảm dần tỷ trọng khu vực nông 
nghiệp. Công nghiệp chiếm tỷ 
trọng 35,4%, tốc độ tăng trưởng 
cao nhờ phát huy vai trò các khu 
kinh tế ven biển, thu hút các công 
trình, dự án công nghiệp động 
lực: dầu khí, luyện thép, lắp ráp ô 
tô, cơ khí chế tạo. Ngành dịch vụ 
của vùng chiếm tỷ trọng 46,2% 
kinh tế vùng, trong đó ngành du 
lịch đang là động lực tăng trưởng 
của các tỉnh vùng miền Trung. 
Ngành nông lâm nghiệp và thủy 
sản chiếm tỷ trọng 18,4%, đã 
chuyển dịch theo hướng sản xuất 
hàng hóa, chất lượng tiêu chuẩn, 
hiệu quả và bền vững. Ngành du 
lịch vùng miền Trung đã và đang 
trở thành động lực tăng trưởng, 
ngành công nghiệp không khói 

của vùng, tăng trưởng bình quân 
hàng năm 2016-2019 về du lịch 
đạt khoảng 17-18%/năm, doanh 
thu toàn ngành du lịch tăng bình 
quân 20%/năm, khách du lịch 
tăng bình quân 19%/năm. Đánh 
bắt, chế biến hải sản tiếp tục là 
thế mạnh của vùng, số tàu công 
suất lớn ngày càng tăng, chủ yếu 
đánh bắt xa bờ, kết hợp đánh bắt 
và hậu cần nghề cá(1).

Khu vực BTB với thế mạnh 
nổi bật là cây công nghiệp hàng 
năm (lạc, cói, mía, dâu tằm...). 
Cây lạc chiếm 24,6% cả nước, 
tập trung ở Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Thanh Hóa. Cây cói chiếm 
25,8% diện tích cả nước, tập 
trung ở ven biển Thanh Hóa và 
một ít ở Nghệ An. Ngoài ra còn 
còn mía (Nghệ An, Thanh Hóa), 
dâu tằm, thuốc lá... Cây công 
nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, 
hồ tiêu) quan trọng nhất là hồ 
tiêu (19,84% diện tích cả nước) 
phân bố ở Quảng Trị, Quảng 
Bình; cà phê (2.200 ha) ở Nghệ 
An; cao su (5.594 ha) Quảng Trị; 
chè (2.100 ha) ở phía tây Thanh 
Hóa, Nghệ An; dừa ở Thanh Hóa 
và Diễn Châu, Nghệ An. Các cây 
ăn quả (chủ yếu là cam) ở vùng 
Sông Con, Tây Hiếu (Nghệ An), 
Hà Trung, Vân Du (Thanh Hóa). 
Cây lương thực chiếm diện tích 
lớn nhất trong ngành trồng trọt 
nhưng chủ yếu là để tự túc lương 

thực.
Về chăn nuôi, vùng BTB có 

thế mạnh về chăn nuôi trâu, bò. 
Năm 2020, tổng đàn trâu, bò của 
Nghệ An là 270.082 con trâu và 
483.523 con bò. So với 2 tỉnh lân 
cận là Hà Tĩnh và Thanh Hóa, 
đàn trâu của Nghệ An có số lượng 
vượt trội. Tổng đàn trâu của Hà 
ĩính đạt khoảng 70.000 con, còn 
Thanh Hóa có khoảng 194.200 
con trâu. Nghệ An và Thanh Hóa 
dẫn đầu cả nước về trâu, bò. Một 
số vật nuôi khác phát triển mạnh 
ở các địa phương như đàn hươu 
(Nghệ An, Hà Tĩnh), chăn nuôi 
vịt đàn ở Thanh Hóa.

Về khai thác - nuôi trồng thủy 
sản: Vùng có truyền thống về 
ngư nghiệp, có nhiều cơ sở đánh 
bắt, chế biến hải sản như Cửa 
Hội (Nghệ An), Sầm Sơn (Thanh 
Hóa), Cửa sót, Cửa Nhượng (Hà 
Tĩnh), Thuận An (Thừa Thiên 
Huế Huế). Năm 2018, sản lượng 
thuỷ sản đạt 219,5 ngàn tấn 
(10,3% cả nước); trong đó, cá 
biển 157,3 ngàn tấn (10,66% cả 
nước), cá nuôi 62,43 ngàn tấn, 
tôm nuôi 13,72 ngàn tấn). Vùng 
có 48,4 ngàn ha diện tích mặt 

(1) https://kinhtevadubao.vn/bac-trung-
bo-va-duyen-hai-mien-trung-grdp-
binh-quan-2016-2020-du-bao-dat-68-
7nam-15842.html

nhiều tồn tại, hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế nhất là trong bối cảnh 
phát triển mới của đất nước. Đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp xây dựng nông 
nghiệp hàng hóa dựa trên các lợi thế của địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 
hải Trung Bộ để vùng luôn phát huy được vai trò, vị trí chiến lược và những tiềm năng 
sẵn có trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội nói chung của vùng và cả nước là điều 
cần thiết và luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm.
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nước nuôi trồng thuỷ sản, dọc 
ven biển đang phát triển nuôi, 
trồng tôm nước mặn - lợ, nuôi cá 
lồng, nuôi nhuyễn thể, rong tảo...

- Lâm nghiệp: gỗ, tre, nứa là 
lâm sản hàng hóa chủ yếu và tập 
trung ở Thanh Hóa, Nghệ An. 
Sản lượng gỗ khai thác 388,2 
ngàn m3 (chiếm 10,9% cả nước), 
Thanh Hóa và Nghệ An chiếm 
60% sản lượng; tre luồng khai 
thác xấp xỉ 41,4 triệu cây. Vùng 
có nhiều lâm trường chuyên khai 
thác, chế biến, tu bổ rừng như 
lâm trường Như Xuân, Nghĩa 
Đàn, Hương Sơn, Hương Khê, 
Ba Rũn... Việc khai thác rừng đã 
đến mức giới hạn, rừng giàu chỉ 
còn ở giáp biên giới Việt - Lào, vì 
vậy việc khai thác kết hợp tu bổ 
và trồng mới là nhiệm vụ được 
đặt lên hàng đầu. Đặc trưng nổi 
bật của vùng DHMT là kinh tế 
lúa nước gắn với quần cư nông 
nghiệp ở đồng bằng; kinh tế 
nương rẫy và khai thác lâm sản 
với quần cư miền núi; kinh tế 
đánh bắt hải sản với quần cư 
ven biển; kinh tế thương mại sản 
xuất tiểu thủ công gắn với quần 
cư đô thị. Duyên hải Nam Trung 
Bộ (DHNTB) nhờ thực hiện tốt 
công tác tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp và đặc biệt là chuyển đổi 
đất trồng lúa kém hiệu quả nên 
diện tích lúa năm 2018 đã giảm 
8,4 nghìn ha so với năm 2017 
nhưng sản lượng thóc vẫn đảm 
bảo ở mức 3,2 triệu tấn; ngược 
lại, do nhu cầu về thực phẩm 
giàu dinh dưỡng ngày càng tăng 
của người dân nên ngành chăn 
nuôi ngày càng phát triển, số 
lượng bò năm 2018 đã tăng 85,8 
nghìn con so với năm 2015, số 
lượng gia cầm đã tăng từ 21,47 

triệu con năm 2010 lên 26,25 
triệu con năm 2015 và đến năm 
2018 là 29,06 triệu con(2).

Ngoài ra, với lợi thế ven biển 
nên trong những năm qua tổng 
công suất các tàu khai thác thủy 
sản biển từ 90 CV trở lên ở vùng 
DHNTB tăng nhanh từ 1,09 triệu 
CV năm 2010 tăng lên 3,70 triệu 
CV năm 2015 và đến năm 2018 
là 5,46 triệu CV (chiếm 40,53% 
tổng công suất các tàu khai thác 
thủy sản biển từ 90 CV trở lên 
của cả nước)(3). Do đó, sản lượng 
khai thác thủy sản hàng năm 
ở vùng DHNTB đều tăng, từ 
0,67 triệu tấn năm 2010 đã tăng 
lên 0,89 triệu tấn năm 2015 và 
đến năm 2018 là 1,05 triệu tấn. 
Ngành chế biến hải sản cũng 
phát triển mạnh (đông lạnh xuất 
khẩu), ngành nuôi trồng thủy 
sản cũng đang được đẩy mạnh.
ĐÁnH giÁ CHung VỀ ĐiỂM 
MạnH, ĐiỂM yếu, KHó KHăn, 
THÁCH THứC Trong PHÁT 
TriỂn nÔng ngHiỆP Hàng 
HóA DỰA Trên LỢi THế CỦA 
CÁC ĐịA PHương

Điểm mạnh
- Lực lượng lao động động 

từ 15 tuổi trở lên trong những 
năm qua liên tục tăng và cao hơn 
so với trung bình của cả nước. 
Cơ cấu lao động khu vực nông 
nghiệp, nông thôn phù hợp với 
thế mạnh ở mỗi địa phương. 
Chương trình xây dựng nông 
thôn mới đã nhận được sự quan 
tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời 
của các cấp Đảng, chính quyền. 
Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp được các địa phương xây 
dựng, việc thực hiện xây dựng 
cánh đồng mẫu lớn đã được 

nhiều địa phương áp dụng thành 
công và mang lại hiệu quả, việc 
ứng dụng khoa học công nghệ 
và cơ giới hóa vào sản xuất ngày 
càng tăng, quy mô ngày càng lớn 
và mang lại nhiệu quả cao.

- Các cơ sở chế biến nông - 
lâm - thủy sản, tổ hợp tác và dịch 
vụ hỗ trợ khác phát triển rộng 
khắp ở nông thôn đã tạo nhiều 
việc làm, thúc đẩy phát triển 
kinh tế xã hội ở nông thôn. Hệ 
thống giao thông, thủy lợi được 
xây dựng mới và dần hoàn thiện, 
mạng lưới khuyến nông , khuyến 
ngư và thú y ở cơ sở được củng 
cố. Doanh nghiệp hoạt động 
trong các lĩnh vực kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn rất đa dạng và 
tập trung.

Điểm yếu
- Tỷ lệ các xã thuộc khu vực 

miền núi, vùng cao và hải đảo 
chiếm tới 53,45% trong tổng 
số xã ở vùng Duyên hải Nam 
Trung Bộ. Dân số là người dân 
tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, kinh 
tế hộ gia đình là người đồng bào 
chậm phát triển, hoạt động sản 
xuất còn mang tính manh mún, 
chất lượng sản phẩm thấp, trình 
độ tổ chức sản xuất và kỹ năng 
lao động còn hạn chế, khả năng 
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào thực tế sản xuất còn 
gặp nhiều khó khăn. Một số địa 
phương chưa thực sự chủ động 
trong công tác chỉ đạo, chưa kịp 
thời có những giải pháp nhằm 
tháo gỡ khó khăn, khai thác có 
hiệu quả những nguồn lực, nhân 

(2) Tổng cục thống kê (2019), Niên giám 
thống kê 2018, NXB Thống kê
(3) Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 
10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
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lực ở địa phương.
- Thực hiện cơ cấu lại nông 

nghiệp theo loại hình sản xuất 
và mở rộng quy mô, loại hình 
và quy mô sản xuất tuy đã được 
củng cố và nâng lên nhưng sản 
xuất nhỏ vẫn còn phổ biến, thể 
hiện loại hình sản xuất hộ nhỏ lẻ, 
manh mún chiếm tỷ trọng lớn. 
Lao động khu vực nông thôn còn 
chiếm tỷ trọng cao, nhưng trình 
độ chuyên môn, tay nghề thấp 
nên khó sắp xếp và tìm kiếm 
được việc làm.

- Năm 2020, lao động nông, 
lâm nghiệp và thủy sản trong độ 
tuổi lao động chưa qua đào tạo 
của cả nước là 12,57 triệu người, 
chiếm 89,97% tổng số lao động 
nông, lâm nghiệp và thủy sản 
trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ này 
của Bắc Trung Bộ và Duyên hải 
miền Trung là 89,48% (Tổng cục 
Thống kê, 2021). Cơ sở hạ tầng 
(CSHT) trong vùng vẫn kém 
phát triển đặc biệt thiếu năng 
lượng, nền công nghiệp trong 
vùng hiện nay vẫn kém phát 
triển chưa lôi cuốn được các 
nguồn tài nguyên để phát triển 
kinh tế xã hội.

Khó khăn, thách thức
- Thiên tai và những tác động 

của biến đổi khí hậu: Phần lớn 
diện tích vùng BTB và DHMT 
là đồi núi, địa hình bị chia cắt, 
cơ sở hạ tầng giao thông kết nối 
kinh tế vẫn còn những khó khăn, 
điều kiện khí hậu khắc nghiệt, 
là khu vực thường xuyên hứng 
chịu thiên tai nhiều nhất cả nước 
(bão, lũ, hạn hán, nạn cát bay 
lấn đồng ruộng, làng mạc ở ven 
biển…) gây ảnh hưởng rất lớn 
đến sản xuất, cơ sở hạ tầng kinh 

tế - xã hội và đời sống của người 
dân(4).

- Vùng Duyên hải Nam Trung 
Bộ có vị trí trải dài và cách xa hai 
trung tâm kinh tế trọng điểm 
(Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí 
Minh), địa hình phức tạp, diện 
tích đồi núi lớn, đất hoang hóa 
nhiều, dân cư và đất canh tác rải 
rác. Ở xã miền núi, vùng cao và 
hải đảo khó bố trí khu trung tâm 
xã để xây dựng các công trình hạ 
tầng xã hội, lấy đất đủ diện tích 
cho các công trình để đạt theo 
tiêu chí về xây dựng nông thôn 
mới cũng như quy hoạch hệ 
thống các công trình hạ tầng kỹ 
thuật khác (điện, nước sinh hoạt, 
giao thông, thủy lợi...).

- Cơ sở hạ tầng ở các xã khu 
vực nông thôn và đặc biệt là khu 
vực miền núi, vùng cao và hải 
đảo có bước xuất phát điểm rất 
thấp. Do ruộng đất manh mún, 
số thửa đất nhiều, nên việc ứng 
dụng khoa học công nghệ và cơ 
giới hóa vào sản xuất gặp khó 
khăn. Những năm qua giá cả 
nông sản và thực phẩm không 
ổn định đã tác động xấu đến 
ngành trồng trọt và chăn nuôi. 
Chưa có cơ chế, chính sách, sự 
liên kết giữa các địa phương 
trong vùng để tiêu thụ và phân 
phối nông sản phẩm trong sản 
xuất nông nghiệp.

- Rừng ở DHMT hầu hết đều 
phân bố ở các vùng miền núi 
phía Tây nên rừng ở vùng này 
đều là rừng đầu nguồn của các 
sông lớn như sông Mã, sông 
Hương,... vì vậy, việc khai thác 
rừng, bảo vệ rừng hợp lý là nhân 
tố quyết định tới hiệu quả của các 
ngành nông- lâm- ngư nghiệp ở 
các vùng đồng bằng ven biển. Vì 

rừng có tác dụng chống gió Lào, 
chống xói mòn đất, hạn chế lũ lụt 
ở các vùng đồng bằng. Chính vì 
vậy việc khai thác rừng kết hợp 
với bảo vệ rừng hợp lý ở miền 
Trung luôn được coi là vấn đề 
cấp bách. DHMT do có bờ biển 
kéo dài với 1800 km mà bờ biển 
nhiều cồn cát trắng lại có gió 
mạnh, nhiều sóng thần nên việc 
phát triển trồng rừng chắn gió 
dọc ven biển cũng là vấn đề cấp 
bách, đồng thời cũng tạo điều 
kiện giữ cân bằng sinh thái, hạn 
chế nước mặn và cát ngày càng 
lấn sâu vào đất liền... Đã và đang 
xảy ra sự cạnh tranh về nguồn 
lực và tài nguyên giữa khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản 
với khu vực công nghiệp, dịch 
vụ và đô thị hóa. Quá trình đô 
thị hóa, công nghiệp hóa đã thu 
hẹp diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp, cạnh tranh về vốn, lao 
động và tài nguyên nước với 
ngành nông nghiệp. Sự suy thoái 
một số nguồn lực tự nhiên mà 
vốn là lợi thế và nguyên nhân 
chính là do quá trình quản lý và 
sử dụng của con người, đó là tài 
nguyên rừng, tài nguyên nước và 
tài nguyên đất đai. Ảnh hưởng 
của quá trình đô thị hóa, công 
nghiệp hóa: tỷ lệ đất sản xuất 
nông nghiệp thấp, đất ở các đồng 
bằng kém màu mỡ, ngày càng 
thu hẹp do quá trình đô thị hóa, 
công nghiệp hóa, quá trình công 
nghiệp hóa cũng kéo theo các hệ 
quả về ô nhiễm môi trường khi 
nước thải, khói bụi thải ra từ các 
nhà máy công nghiệp ảnh hưởng 
đến môi trường sống và sản xuất 

(4) Viện Chính sách và Chiến lược phát 
triển nông nghiệp nông thôn, 2020
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nông lâm ngư nghiệp. Trong khi 
đó, sản xuất nông nghiệp còn 
nhỏ lẻ, chủ yếu phát triển theo 
chiều rộng, dựa vào khai thác các 
lợi thế về tài nguyên và lực lượng 
lao động. Nghèo đói và các khu 
vực khó khăn: đời sống dân cư 
các địa bàn vùng núi, khu vực 
biên giới, vùng bãi ngang ven 
biển còn gặp nhiều khó khăn, 
sinh kế thiếu ổn định.
giẢi PHÁP XÂy DỰng nỀn 
nÔng ngHiỆP Hàng HóA 
DỰA Trên LỢi THế CÁC ĐịA 
PHương Vùng BắC Trung 
BỘ Và Duyên HẢi MiỀn 
Trung Đến năM 2030, TầM 
nHìn Đến năM 2050

Định hướng phát triển
Bắc Trung Bộ: Định hướng 

phát triển cho vùng Bắc Trung 
Bộ là tiến tới xây dựng các tổ hợp 
nông nghiệp theo hướng công 
nghiệp, công nghệ cao; xây dựng 

mô hình liên kết theo chuỗi và 
theo chức năng. Đồng thời, hình 
thành các thành phố và cụm dân 
cư nông nghiệp, văn minh, hiện 
đại; hình thành các trung tâm 
công nghệ sinh học sản xuất và 
dịch vụ giống; trung tâm chuyển 
giao công nghệ và quảng bá sản 
phẩm nông nghiệp; hình thành, 
phát triển các tổ chức nghiên 
cứu thích ứng với yêu cầu nhiệm 
vụ; hình thành các doanh nghiệp 
KH và CN trong lĩnh vực nông 
nghiệp…Dựa vào lợi thế của 
vùng, chú ý hàng đầu là các cây 
công nghiệp ngắn ngày (lạc, mía, 
dâu tằm, thuốc lá, cói...). Những 
vùng có điều kiện tự nhiên 
thuận lợi sẽ phát triển cây công 
nghiệp lâu năm như cà phê, cao 
su (miền Tây Nghệ An), hồ tiêu 
(Quảng Trị, Quảng Bình, dừa 
(Thanh Hóa). Ở đồng bằng ven 
biển hướng vào thâm canh cây 

lúa nước (Thanh Hóa, Nghệ An). 
Ở các bãi bồi ven sông phát triển 
cây màu, cây lương thực nhằm 
tự túc một phần và hạn chế nhập 
lương thực từ các vùng khác vào. 
Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc 
(trâu, bò), phát triển nghề nuôi 
hươu, dê để tạo thêm sản phẩm 
hàng hóa. Kết hợp nuôi trồng với 
đánh bắt hải sản, tận dụng thế 
mạnh ven bờ, các đảo để khai 
thác tổng hợp vùng biển giàu 
có. Kết hợp khai thác-chế biến-
trồng và tu bổ rừng, phủ xanh 
đất trống đồi núi trọ; trồng rừng 
chắn gió ở ven biển, tạo vành đai 
xanh quanh các thành phố, khu 
công nghiệp.

Duyên hải miền Trung: Về 
nông nghiệp: phấn đấu giữ mức 
tăng trưởng ổn định trên cơ sở 
chuyển mạnh cơ cấu theo hướng 
thâm canh, tăng vụ tạo ra nhiều 
sản phẩm hàng hóa; Khai thác tốt 
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năng lực của các công trình thủy 
lợi hiện có và xây dựng các công 
trình mới để thâm canh kết hợp 
với mở rộng diện tích, từng bước 
thực hiện an toàn về lương thực 
và góp phần vào xuất khẩu; chú 
trọng phòng chống thiên tai bão 
lụt; phát triển cây công nghiệp 
ngắn ngày (mía, lạc, thuốc lá), 
cây công nghiệp dài ngày (điều, 
dừa, cao su, ca cao, hồ tiêu) tạo 
nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến; kết hợp giữa 
nông - lâm tạo môi trường phát 
triển bền vững, chú trọng trồng 
cây ăn quả phục vụ đời sống tạo 
cảnh quan môi trường cho du 
lịch. Phát triển chăn nuôi trở 
thành ngành sản xuất hàng hóa 
(chăn nuôi bò thịt, bò sữa, đàn 
lợn và gia cầm).

Những nơi sản xuất lúa chủ 
yếu ở Bắc Trung Bộ: dải đồng 
bằng ven biển các tỉnh Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.Một số 
cây công nghiệp hàng năm (lạc, 
vừng,...) được trồng với diện 
tích khá lớn trên các vùng đất 
cát pha duyên hải. Vùng gò đồi 
phía tây trồng nhiều cây ăn quả, 
cây công nghiệp lâu năm, chăn 
nuôi trâu, bò đàn. Vùng biển 
phía đông phát triển rộng rãi 
nghề nuôi trồng, đánh bắt thuỷ 
sản. Về lâm nghiệp: bảo vệ diện 
tích rừng tự nhiên và rừng trồng 
hiện có; Tăng diện tích đưa vào 
sử dụng trong lâm nghiệp; Nâng 
độ che phủ rừng. Chương trình 
trồng rừng, xây dựng hệ thống 
hồ chứa nước cần được triển 
khai tại các vùng nông lâm 
kết hợp nhằm phát triển nông 
nghiệp, giảm nhẹ thiên tai và 
bảo vệ môi trương. Về thủy - hải 
sản: nâng cao năng lực đánh bắt 

xa bờ, chú trọng nuôi trồng thủy 
sản, tạo điều kiện cho ngành giữ 
vững vai trò là ngành kinh tế 
mũi nhọn. Về phát triển du 
lịch - dịch vụ: Hình thành 3 
trung tâm du lịch: Thành phố 
Đà Nẵng và phụ cận; Qui Nhơn 
và phụ cận; Thành phố Nha 
Trang và Văn Phong - Đại Lãnh. 
Đồng thời xây dựng các khu du 
lịch khác như Quảng Ngãi và 
phụ cận, thành phố Tuy Hòa - 
Sông Cầu - Suối Trai (Phú Yên) 
và một số nơi ở Ninh Thuận và 
Bình Thuận. Xây dựng trung 
tâm thương mại vùng ở Đà 
Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang. 
Phát triển các loại hình dịch 
vụ khác như dịch vụ cảng biển, 
hàng không, viễn thông quốc tế, 
tài chính, ngân hàng.

Một số giải pháp
Tiếp tục đổi mới mô hình tăng 

trưởng theo hướng bền vững
Theo đó, cần đẩy mạnh tái 

cơ cấu nông nghiệp theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng, phát 
triển bền vững, trước hết cần tập 
trung tái cơ cấu đầu tư công và 
dịch vụ công trong nông nghiệp 
nhằm tạo ra giá trị gia tăng của 
các sản phẩm nông nghiệp; phát 
huy lợi thế so sánh của từng 
vùng, từng địa phương. Đẩy 
mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng; 
nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học và công nghệ vào sản xuất 
(chú trọng công nghệ sinh học, 
ứng dụng các thành tựu khoa 
học vào quản lý sản xuất) và chế 
biến nông sản; đa dạng hóa thị 
trường, cả thị trường trong nước 
và xuất khẩu; đầu tư phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao 
trong nông nghiệp.

Đổi mới cơ chế phát huy hơn 
nữa tính tích cực, chủ động của 
người nông dân, đặt người nông 
dân vào vị trí trung tâm và vai 
trò chủ thể của nông nghiệp. Đẩy 
mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, 
phát triển các hình thức hợp tác, 
liên kết sản xuất giữa nông dân 
với nông dân và giữa nông dân 
với doanh nghiệp, hình thành 
cánh đồng mẫu lớn; gắn sản xuất 
với chế biến và tiêu thụ.

Xây dựng môi trường thuận 
lợi thu hút các doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp; chuyển dịch 
cơ cấu lao động và kinh tế nông 
thôn. Đầu tư phát triển hệ thống 
chợ bán buôn, bán lẻ, phát triển 
và hỗ trợ thương mại, nhất là ở 
các vùng nông thôn; hướng dẫn 
các cơ sở sản xuất kinh doanh 
nông nghiệp áp dụng tốt bộ 
quy chuẩn về thực hành nông 
nghiệp, tăng cường quản lý việc 
sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ 
thực vật trong nông nghiệp, bảo 
đảm các sản phẩm nông nghiệp 
tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn 
vệ sinh thực phẩm.

Phát triển nông nghiệp theo 
hướng sản xuất công nghiệp 
hiện đại

Xác định được các sản phẩm 
chủ lực, có lợi thế của vùng để 
phát triển. Kết hợp lợi thế đất 
đai, khí hậu, và áp dụng công 
nghệ mới hình thành vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung: Vùng 
Bắc Trung Bộ có lợi thế phát 
triển cây ăn quả chất lượng cao, 
cây có múi không hạt, một số 
loại rau, củ phù hợp với vùng. 
Sản phẩm chăn nuôi tập trung 
hướng đến đối tượng vật nuôi có 
thế mạnh, có khả năng mở rộng 
địa bàn; chú trọng phát triển một 
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số loài dược liệu quý dưới tán 
rừng; dược liệu có nguồn gien 
đặc trưng của vùng. 

Lựa chọn doanh nghiệp hỗ 
trợ đầu tư ứng dụng, đổi mới 
công nghệ trong chế biến, bảo 
quản nông sản, góp phần chuyển 
đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
theo hướng bền vững, nâng cao 
giá trị gia tăng trong sản xuất 
nông nghiệp. Đẩy mạnh nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ nâng cao năng suất, chất 
lượng cây trồng, vật nuôi. Xác 
định một số nhiệm vụ, đề án, dự 
án về khoa học và công nghệ cần 
ưu tiên triển khai.Tăng cường 
ứng dụng khoa học và công nghệ 
trong sản xuất các giống mới; áp 
dụng các kỹ thuật canh tác tiên 
tiến nhắm nâng cao năng suất, 
chất lượng nông sản.

Gắn phát triển nông nghiệp 
theo hướng bền vững với xây 
dựng nông thôn mới

Phát triển nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới có mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau cả 
dưới góc độ kinh tế và xã hội. 
Phát triển nông nghiệp bền vững 
gắn với việc giải quyết có hiệu 

quả các vấn đề kinh tế – xã hội ở 
nông thôn, đảm bảo sự hài hòa 
giữa phát triển kinh tế với xã hội, 
giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội là yêu cầu quan 
trọng của phát triển bền vững 
đối với nông thôn. Do đó, trong 
quá trình thực hiện các chương 
trình, dự án của hai chương 
trình này cần phải có mối liên hệ 
với nhau để khai thác các nguồn 
lực một cách hợp lý trong việc 
thực hiện các mục tiêu, hiệu quả 
tránh lãng phí.

Chủ động ứng phó hiệu quả 
với biến đổi khí hậu, hạn chế thấp 
nhất các tổn hại do thiên tai gây 
ra

Cần tăng cường năng lực dự 
báo về thời tiết và khả năng quản 
lý, ứng phó rủi ro nhằm giảm thiểu 
tác động của biến đổi khí hậu. 
Phát triển dịch vụ tư vấn nông 
nghiệp nhằm tư vấn hiệu quả cho 
nông dân về phương pháp canh 
tác và lựa chọn giống phù hợp 
với những biến đổi khác nhau về 
khí hậu. Phát triển và hoàn thiện 
thị trường bảo hiểm nông nghiệp 
nhằm hạn chế những rủi ro trước 
những tác động xấu của biến đổi 

khí hậu.
Tăng cường kiểm soát việc sử 

dụng đất nông nghiệp
Đất nông nghiệp phải được sử 

dụng đúng mục đích, gắn việc sử 
dụng với bảo vệ và cải tạo đất. Nhà 
nước cần xây dựng cơ chế kiểm 
soát các loại thuốc bảo vệ thực 
vật gây hại cho đất; kiểm soát việc 
tưới tiêu của hệ thống thủy điện 
theo nguyên tắc cân bằng lợi ích 
của xã hội, bảo vệ tài nguyên và 
môi trường. Tăng cường bảo vệ 
diện tích đất trồng lúa hiện hữu, 
mở rộng quy mô khai thác, cải 
tạo các diện tích đất hoang hóa để 
phát triển các loại cây công nghiệp 
có thế mạnh của từng địa phương. 
Đối với loại đất nông nghiệp, cần 
tạo điều kiện cho người sử dụng 
đất chủ động lựa chọn phương 
thức sử dụng từng loại đất phù 
hợp theo yêu cầu của thị trường 
nông sản, không nên cố định 
phương thức sử dụng một cách 
cứng nhắc cho từng loại đất.

Phát triển lâm nghiệp dựa trên 
lợi thế của vùng

Trên cơ sở tài nguyên lâm sản 
phong phú như vậy cho nên ở 
duyên hải miền Trung đã đang 
phát triển mạnh công nghiệp 
khai thác, chế biến gỗ lâm sản 
với sản lượng gỗ khai thác trung 
bình năm vào thời kỳ 90 - 95 
khoảng 600.000 m3/năm (sau 
Tây Nguyên 700.000 m3/năm). 
Chính vì vậy, dọc ven biển miền 
Trung đã hình thành nhiều 
trung tâm công nghiệp chế biến 
gỗ vào loại lớn nhất cả nước, nổi 
tiếng như Vinh, Huế, Đà Nẵng, 
Quy Nhơn...

Để hoàn thiện cơ cấu lâm 
nghiệp Duyên hải miền Trung 
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cần phải đầu tư xây dựng nhiều 
lâm trường cùng với các liên 
hợp lâm - công nghiệp như lâm 
trường Như Xuân (Thanh Hoá) 
liên hợp lâm- công nghiệp Đông 
Hiếu, Tây Hiếu (Nghệ An) lâm- 
công nghiệp Long Đại (Quảng 
bình), do đó vấn đề phát triển 
lâm nghiệp ở DHMT cần phải 
xây dựng những khu bảo tồn 
rừng quốc gia thiên nhiên nổi 
tiếng như vườn quốc gia Bạch 
Mã.

Giải pháp xây dựng và phát 
triển thành công mô hình sản 
xuất nông nghiệp gắn với thu 
hút khách du lịch tham quan trải 
nghiệm

- Trước hết, phải xây dựng 
một chiến lược lâu dài, toàn 
diện, kết hợp giữa sản xuất 
nông nghiệp và du lịch dựa trên 
những nền tảng về tự nhiên, 
con người sẵn có và mục tiêu rõ 
ràng; trong đó, hai ngành nông 
nghiệp và du lịch cần phối hợp, 
gắn kết chặt chẽ với nhau, tạo 

liên kết giữa cơ quan quản lý 
nhà nước, nhà nông, nhà khoa 
học, doanh nghiệp lữ hành; phát 
triển các sản phẩm đặc sản nông 
nghiệp, sản phẩm thủ công, mỹ 
nghệ đặc trưng của địa phương 
theo Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm của từng địa phương 
trong vùng.

- Đẩy mạnh công tác xã hội 
hóa trong đầu tư sản xuất nông 
nghiệp gắn với phát triển du 
lịch thông qua việc tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tổ chức ngoài 
nhà nước, hộ gia đình, cộng 
đồng dân cư và các tổ chức, cá 
nhân ngoài nước tham gia đầu tư 
xây dựng mô hình sản xuất nông 
nghiệp và tổ chức điều hành 
hoạt động du lịch; đồng thời, 
tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư 
trong việc tiếp cận các nguồn tín 
dụng ưu đãi.

- Triển khai công tác đào tạo 
nguồn nhân lực cho các mô hình 
du lịch nông nghiệp được lựa 
chọn; khuyến khích nông dân 

tham gia mô hình. Đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học, công nghệ 
vào các khâu trong chuỗi sản 
xuất nông nghiệp, hoạt động du 
lịch; tăng cường công tác tuyên 
truyền, quảng bá; đẩy mạnh 
công tác xúc tiến; đầu tư, hoàn 
thiện hệ thống dữ liệu thông tin 
về du lịch gắn với nông nghiệp, 
nông thôn gắn kết vào hệ thống 
dữ liệu, thông tin chung của cả 
nước.

- Việc khách du lịch cùng 
tham gia với người nông dân 
vào quy trình sản xuất, thu 
hoạch, tiêu thụ các sản phẩm 
nông nghiệp cũng là dịp để du 
khách thư giãn, giải trí, hoạt 
động rèn luyện thể lực và tinh 
thần, gần gũi với thiên nhiên và 
trải nghiệm cuộc sống nhà nông. 
Người nông dân thông qua đó có 
cơ hội quảng bá sản phẩm nông 
nghiệp của mình, từ đó thu nhập 
từ sản xuất nông nghiệp của họ 
cũng tăng lên, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn một cách bền vững n
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tổng Quan Kinh tế - XÃ hội viỆt nam năm 2022 
vÀ triển vọng năm 2023

l trần quốc Phương(*)

Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay cùng với các vấn đề mới xuất 
hiện năm 2022 như xung đột Nga – Ucraina, suy giảm tăng trưởng và lạm phát cao tại Mỹ, 
EU và nhiều nước phát triển, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu dùng, việc điều chỉnh 
đảo ngược nhanh, mạnh các chính sách tiền tệ, tài khóa của nhiều nền kinh tế lớn, thiên 
tai, lũ lụt, hạn hán và nguy cơ mất ổn định an ninh năng lượng, lương thực… đã khiến tình 
hình thế giới nhìn chung diễn biến theo chiều hướng phức tạp, kém lạc quan hơn. Những 
yếu tố này đã chuyển nhiều vấn đề ngắn hạn trở thành vấn đề trong trung và dài hạn tại 
nhiều nền kinh tế lớn. Điều này tạo rất nhiều khó khăn, thách thức trong chỉ đạo, điều 
hành, tham mưu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2023 và các năm tiếp theo; tiềm 
ẩn nhiều rủi ro, thách thức về tăng trưởng, ổn định vĩ mô, các lĩnh vực xã hội, đời sống 
người dân, nhất là người nghèo, người thu nhập thấp. Bài viết phân tích bối cảnh, dự báo 
tình hình thế giới, nêu đánh giá bước đầu kết quả phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 
năm 2022 và trình bày một số nội dung chủ yếu về kế hoạch phát triển KTXH năm 2023.

(*) Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Bối cảnh, tình hình thế giới và 
kết quả phát triển KTXH nước 
ta năm 2022 

Bối cảnh, tình hình thế giới 
Bối cảnh thế giới có nhiều 

biến động rất nhanh, phức tạp, 
khó lường, có nhiều yếu tố mới 
chưa từng có tiền lệ, rất khó 
dự báo hoặc không thể dự báo, 
nhưng có tác động lớn trên nhiều 
mặt đến hầu hết các nước, trong 
đó có Việt Nam. Từ đầu năm 
2020 đến nay, khởi nguồn với sự 
xuất hiện của đại dịch Covid-19, 
thế giới phải đối mặt với ngày 
càng nhiều khó khăn, thách 
thức, khó khăn chồng chất khó 
khó khăn, rủi ro, bất định ngày 
càng gia tăng, biến động chính 
sách ngày càng nhanh. Sang đầu 
năm 2022, khi tình hình dịch 
bệnh có xu hướng ổn định trở 
lại, các yếu tố, diễn biến mới 
xuất hiện ngày càng nhanh và rất 
khác biệt so với thời điểm ban 
hành Kế hoạch năm 2022 tại Kỳ 
họp Quốc hội thứ 2, và đánh giá 
kết quả thực hiện những tháng 
đầu năm 2022 tại Kỳ họp Quốc 
hội thứ 3 như: xung đột Nga - 
Ucraina; suy giảm tăng trưởng 
và lạm phát cao tại Mỹ, EU và 
nhiều nước phát triển; tình hình 
dịch bệnh tại Trung Quốc; đứt 
gãy chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu 
dùng; việc điều chỉnh đảo ngược 
nhanh, mạnh các chính sách tiền 
tệ, tài khóa của nhiều nền kinh 
tế lớn; thiên tai, lũ lụt, hạn hán 
và nguy cơ mất ổn định an ninh 
năng lượng, lương thực… Ngay 
trong thời gian Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư nghiên cứu xây dựng, 
tham mưu với Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ về Kế hoạch 
năm 2023 từ cuối tháng 07 đến 

nay, thế giới đã có sự thay đổi, 
một số xu hướng đã nhận định 
trước đó trở nên rõ ràng hơn, 
một số đã thay đổi, thậm chí đảo 
chiều, một số yếu tố mới xuất 
hiện như: (i) nguy cơ suy thoái tại 
một số nước lớn trở nên rõ ràng 
hơn, tình trạng thất nghiệp tại 
Mỹ, Canada tăng so với đầu năm 
2022; (ii) Lạm phát tại Mỹ tăng 
lên trong tháng 08, nằm ngoài dự 
báo đã đạt đỉnh và sẽ yếu đi; (iii) 
nguồn cung khí đốt, giá điện trở 
thành thách thức chưa từng có 
tại EU; (iv) Mỹ và các nước G7 áp 
trần giá dầu xuất khẩu của Nga, 
áp lực tăng giá dầu tiếp tục có xu 
hướng yếu đi nhưng còn khó dự 
đoán; (v) hạn hán kéo dài trên 
diện rộng tại Trung Quốc, EU; 
(vi) chính sách của Mỹ về công 
nghiệp bán dẫn; (vii) căng thẳng 
địa chính trị gia tăng tại một số 
khu vực… Trung Quốc và một 
số nước gia tăng mức độ nới lỏng 
chính sách tài khóa, tiền tệ, trong 
khi Mỹ, EU, Anh và nhiều nước 
phát triển tiếp tục thu hẹp chính 
sách tiền tệ.

Tình hình thế giới nhìn chung 
diễn biến theo chiều hướng phức 
tạp, kém lạc quan hơn; khó khăn, 
thách thức ngày càng gia tăng 
trên phạm vi toàn cầu, tiềm ẩn rủi 
ro chuyển từ các vấn đề về kinh 
tế sang xã hội, an ninh chính trị 
của một số quốc gia và khu vực. 
Những yếu tố này, cộng hưởng 
với các yếu tố đã được nhận diện, 
phân tích, đánh giá như tác động 
kéo dài của dịch bệnh Covid-19, 
cạnh tranh giữa các nước lớn… 
đã chuyển nhiều vấn đề ngắn 
hạn trở thành vấn đề trong trung 
và dài hạn tại nhiều nền kinh tế 
lớn. Điều này tạo rất nhiều khó 

khăn, thách thức trong chỉ đạo, 
điều hành, tham mưu phát triển 
KTXH năm 2023 và các năm tiếp 
theo; tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách 
thức về tăng trưởng, ổn định vĩ 
mô, các lĩnh vực xã hội, đời sống 
người dân, nhất là người nghèo, 
người thu nhập thấp. Bên cạnh 
đó, các nước vẫn tiếp tục tìm 
kiếm cơ hội phát triển mới thông 
qua thúc đẩy các xu hướng trong 
dài hạn về phát triển kinh tế số, 
chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh 
tế tuần hoàn, giảm phát thải khí 
các-bon…; thay đổi hành vi đầu 
tư, tiêu dùng; nâng cao hàng rào 
kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu; 
thúc đẩy sản xuất trong nước 
nhằm nâng cao năng lực nội tại, 
tính tự chủ của nền kinh tế; áp 
dụng thuế tối thiểu toàn cầu…

Tình hình phát triển KTXH 
nước ta năm 2022 

Năm 2022 có ý nghĩa quan 
trọng, khẳng định tiến trình 
phục hồi bền vững và thích ứng 
hiệu quả với dịch Covid-19 của 
nước ta. Với ý nghĩa đó, nhờ sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng; sự 
ủng hộ của Quốc hội, Chủ tịch 
Quốc hội và sự phối hợp chặt 
chẽ của các cơ quan của Quốc 
hội; sự chỉ đạo, điều hành thống 
nhất, sát sao của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ; sự tham mưu, 
điều hành kịp thời, trách nhiệm 
của các bộ, cơ quan, địa phương, 
tình hình KTXH nước ta năm 
2022 đạt được những thành tựu 
rất đáng ghi nhận. Tâm lý lo 
lắng, thận trọng với dịch bệnh 
Covid-19 cuối năm 2021 dần 
được cởi bỏ, tạo điều kiện, nền 
tảng quan trọng để nền kinh tế 
chuyển trạng thái từ mở cửa thận 
trọng, lo ngại dịch bệnh bùng 
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phát trở lại sang đẩy mạnh mở 
cửa các ngành, lĩnh vực, đưa đời 
sống người dân trở lại trạng thái 
bình thường mới ngay từ những 
tháng đầu năm 2022. Nhờ đó, 
nền kinh tế có bước phục hồi tích 
cực ngay từ đầu năm 2022, tăng 
trưởng GDP 06 tháng ước tăng 
6,42% so với cùng kỳ, nếu tiếp 
tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, cả 
năm 2022 có khả năng sẽ đạt và 
vượt mức 7-7,5%. Đồng thời, giữ 
vững được ổn định kinh tế vĩ mô, 
nhất là trong bối cảnh nhiều nền 
kinh tế lớn mất ổn định, đối mặt 
với rủi ro suy thoái. Tính chung 
08 tháng, CPI bình quân tăng 
2,58%, tương đương các năm 
2018-2021; thu NSNN ước đạt 
85,6% dự toán, tăng 19,4% so với 
cùng kỳ; xuất siêu ước đạt 3,96 
tỷ USD. Điều này được các tổ 
chức xếp hạng tín nhiệm Fitchs, 
Moody’s, S&P, các định chế tài 
chính quốc tế, doanh nghiệp 
nước ngoài ghi nhận, đánh giá 
cao; IMF và WB liên tục nâng 
mức dự báo tăng trưởng GDP 
nước ta năm 2022 từ 5,8% lên 7% 
và từ 6% lên 7,5%.

Nhờ sự ủng hộ của Chủ tịch 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đã kịp thời thực hiện 
các giải pháp về thuế để giảm giá 
xăng dầu trong nước, bảo đảm 
nguồn cung, chủ động phương án 
hỗ trợ giá xăng dầu trong trường 
hợp cần thiết. Đến nay, giá xăng 
dầu trong nước đã quay trở lại 
mặt bằng giá cuối năm 2021, 
trước khi diễn ra xung đột Nga - 
Ucraina. An ninh năng lượng, an 
ninh lương thực được bảo đảm. 
Qua đó, tạo dư địa để tập trung 
nguồn lực đầu tư, đưa vào sử 

dụng một số công trình hạ tầng 
quan trọng, liên vùng, tác động 
lớn đến KTXH như: cao tốc Bắc 
- Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, 
đoạn La Sơn - Túy Loan, cao tốc 
Vân Đồn - Móng Cái, Hạ Long 
- Móng Cái, cầu Thủ Thiêm 2… 
Tiếp tục thúc đẩy phát triển các 
động lực tăng trưởng mới như 
kinh tế số, chuyển đổi số, kinh 
tế xanh, kinh tế tuần hoàn…; 
đẩy mạnh cải cách thể chế, cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, tháo gỡ nguồn lực phát 
triển thông qua việc xây dựng, 
trình ban hành cơ chế, chính 
sách đặc thù cho Khánh Hòa, 
Cần Thơ, các Nghị quyết của 
Bộ Chính trị, Chương trình 
hành động của Chính phủ về 
phát triển vùng Trung du và 
miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, 
Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông 
Cửu Long…, hoàn thiện chính 
sách, pháp luật về đất đai, nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn và 
kinh tế tập thể… Đồng thời, tiếp 
tục quan tâm, phát triển các lĩnh 
vực văn hóa, xã hội, lao động - 
việc làm, giáo dục, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân; giữ vững quốc 
phòng an ninh, thúc đẩy các hoạt 

động ngoại giao, đối ngoại hiệu 
quả trong tình hình mới. Nhiều 
chính sách, giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp, người lao động, 
người dân bị ảnh hưởng mạnh 
bởi đại dịch tiếp tục được triển 
khai đồng bộ, hiệu quả. Thực 
hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, 
chính sách đảm bảo an sinh xã 
hội, nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần nhân dân.
Dự báo bối cảnh quốc tế, 
trong nước 

Năm 2023 là năm sơ kết, đánh 
giá giữa kỳ các Kế hoạch 05 năm 
về KTXH, cơ cấu lại nền kinh tế, 
đầu tư công, tài chính công… 
Các kết quả đạt được của năm 
2023 là cơ sở quan trọng để nước 
ta tiếp tục phấn đấu thực hiện 
các mục tiêu 05 năm đã đề ra. 
Nhưng năm 2023 cũng là năm có 
rất nhiều khó khăn, thách thức, 
cả quốc tế và trong nước. Thế 
giới tiếp tục phải đối mặt với rất 
nhiều các yếu tố rủi ro, bất định, 
khó khăn, thách thức ngày càng 
gia tăng. Tăng trưởng kinh tế thế 
giới dự báo chậm lại, nguy cơ suy 
thoái gia tăng. Lạm phát tiếp tục 
cao, có khả năng kéo dài trong 



72 Số 67/2022

nghiên cứu - trao đổi

trung hạn tại một số quốc gia. Xu 
hướng phân mảng, khu vực hóa, 
cạnh tranh kinh tế ngày càng gia 
tăng. Việc điều chỉnh chính sách 
của các nước lớn trong trung và 
dài hạn có thể trở thành vòng lặp 
“thắt chặt – suy thoái”, “nới lỏng 
– tăng trưởng”, “lạm phát cao – 
thắt chặt”, khi những vấn đề về 
xung đột Nga – Ucraina, nguồn 
cung năng lượng, chuỗi cung 
ứng, cạnh tranh chiến lược… 
không thể giải quyết trong ngắn 
hạn; tiềm ẩn rủi ro đến ổn định 
thị trường tài chính, tiền tệ, an 
ninh năng lượng, lương thực và 
các vấn đề địa chính trị khu vực, 
toàn cầu. Thiên tai, dịch bệnh, 
biến đổi khí hậu, bão lũ, hạn 
hán… có chiều hướng diễn biến 
phức tạp, trái quy luật, khó dự 
báo hơn. Trong bối cảnh đó, làn 
sóng dịch chuyển đầu tư, đa dạng 
hóa, tối ưu hóa chuỗi cung ứng 
và mạng lưới sản xuất toàn cầu 
diễn ra mạnh mẽ, cũng là cơ hội 
để Việt Nam và các nước đang 
phát triển khác tham gia sâu hơn 
vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong 
nước, nền kinh tế tiếp tục phục 
hồi, nhưng tăng trưởng kinh tế 
khả năng sẽ khó khăn hơn trong 
Quý IV và năm 2023; xu hướng 
chung của nhiều tổ chức quốc tế 
là nâng dự báo tăng trưởng năm 
2022 nhưng cũng đồng thời hạ 
dự báo tăng trưởng năm 2023 
của Việt Nam. Hoạt động sản 
xuất, kinh doanh tiếp tục khởi 
sắc; nguồn vốn đầu tư công từ 
Chương trình phục hồi và phát 
triển KTXH, 03 Chương trình 
mục tiêu quốc gia được đẩy mạnh 
giải ngân. Ổn định kinh tế vĩ mô 
được giữ vững, môi trường đầu 
tư kinh doanh tiếp tục được cải 

thiện, là cơ sở tích cực cho tăng 
trưởng và phát triển. Tuy nhiên, 
với độ mở kinh tế lớn, trong khi 
tính tự chủ của nền kinh tế, năng 
lực sản xuất trong nước còn hạn 
chế, rủi ro, thách thức tới tăng 
trưởng kinh tế, ổn định kinh tế 
vĩ mô của nước ta là rất lớn. Khó 
khăn, thách thức ngày càng tăng, 
nhất là áp lực lạm phát, tăng chi 
phí sản xuất, rủi ro về chuỗi cung 
ứng; nhu cầu các thị trường xuất 
khẩu lớn, truyền thống suy yếu; 
khả năng cạnh tranh, bảo vệ và 
giữ ổn định thị trường trong 
nước; điều chỉnh chính sách của 
các nền kinh tế, đối tác thương 
mại, đầu tư chủ yếu của nước ta; 
diễn biến bất thường thiên tai, 
dịch bệnh, bão lũ, an ninh nguồn 
nước…
Một số nội dung chủ yếu về 
Kế hoạch phát triển KTXH 
năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ được 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đang tham mưu, xây dựng 
Kế hoạch năm 2023, dự kiến 
xác định 15 chỉ tiêu phát triển 
KTXH, trên cơ sở bám sát các 
mục tiêu phát triển trong cả giai 
đoạn 2021-2025, dự báo khả 
năng đạt được năm 2022, phấn 
đấu kiểm soát lạm phát ở mức 
phù hợp để tạo dư địa điều hành 
tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ và 
phát triển lao động - việc làm, 
phát triển các lĩnh vực xã hội, 
tiếp tục nâng cao đời sống người 
dân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
phối hợp với các bộ, cơ quan và 
địa phương xác định các nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 
2022 và 12 nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp năm 2023. Trong bối cảnh 

khó khăn, thách thức nêu trên, 
càng phải nỗ lực, quyết tâm cao 
nhất để thực hiện nhanh, hiệu 
quả, thực chất, toàn diện các 
Nghị quyết của Quốc hội, Chính 
phủ, Chương trình phục hồi và 
phát triển KTXH, Chương trình 
phòng, chống dịch Covid-19 
(2022-2023); chủ động ứng phó 
linh hoạt, kịp thời với các tình 
huống phát sinh, đồng thời tập 
trung vừa xử lý các vấn đề tồn 
đọng, kéo dài, vừa thực hiện hiệu 
quả các giải pháp căn cơ trong 
trung và dài hạn để phấn đấu đạt 
các mục tiêu phát triển 05 năm 
đề ra; bảo đảm hài hòa, gắn kết 
chặt chẽ giữa việc thực hiện các 
giải pháp để vừa phục hồi, thúc 
đẩy tăng trưởng vừa giữ vững ổn 
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát, bảo đảm các cân đối lớn. 
Đồng thời cần tiếp tục quan tâm, 
đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực 
văn hóa, xã hội; hỗ trợ kịp thời 
cho người dân, người lao động, 
nhất là người nghèo, người thu 
nhập thấp, đối tượng yếu thế để 
ổn định và nâng cao đời sống; 
tiếp tục củng cố, giữ vững quốc 
phòng, an ninh, hội nhập quốc 
tế toàn diện, sâu rộng. Trong 
tổ chức thực hiện, cần theo dõi 
sát tình hình, chủ động trong 
công tác dự báo, tham mưu, 
điều hành; phối hợp hiệu quả 
giữa chính sách tài khóa, tiền tệ, 
thương mại, điều hành giá và các 
chính sách vĩ mô khác. Phản ứng 
chính sách nhanh, có trọng tâm, 
trọng điểm, hiệu quả, kịp thời, 
tính đến độ trễ trong xây dựng, 
trình cấp có thẩm quyền ban 
hành, tổ chức thực hiện và thời 
gian tác động của chính sách n
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một Số Kiến nghị VỀ giải PhÁP thÚc đẨy quÁ trình cỔ 
Phần hóa Doanh nghiệP nhà nước Và thoÁi Vốn nhà 
nước tại Doanh nghiệP

l nguyễn mạnh hùng(*)

(*) Tiến sỹ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Đánh giá chung về kết quả cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước, thoái vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp

1. Tiến độ thực hiện cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước 
(CPH DNNN), thoái vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp còn rất 
chậm và không hoàn thành mục 
tiêu theo kế hoạch: chỉ có 39/137 
doanh nghiệp thuộc danh mục 
cổ phần hóa được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt đã thực 

hiện cổ phần hóa, đạt 28,4% 
theo kế hoạch, số lượng doanh 
nghiệp cổ phần hoá ngoài kế 
hoạch nhiều hơn số lượng doanh 
nghiệp cổ phần hoá theo kế 
hoạch; triển khai thoái vốn theo 
Quyết định số 1232/QĐ-TTg và 
Quyết định số 908/QĐ-TTg chỉ 
đạt 30% về số lượng và 11% tổng 
giá trị phải thoái. Theo Nghị 
quyết số 24/2016/QH14 ngày 
08/11/2016 của Quốc hội về Kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai 

đoạn 2016 – 2020, mục tiêu cơ 
cấu lại DNNN không đạt ở 02 
nội dung: (i) thoái toàn bộ vốn 
nhà nước tại các doanh nghiệp 
thuộc các ngành không cần Nhà 
nước sở hữu trên 50% vốn; (ii) 
thoái vốn nhà nước xuống mức 
sàn quy định đối với các ngành 
mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại 
vốn đầu tư. Việc triển khai đề án 
cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, 
tổng công ty nhà nước đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
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còn vướng mắc, chậm, kết quả 
chỉ đạt 24,4% về số lượng doanh 
nghiệp cấp 2 phải thoái vốn, 
trong 75,6% số doanh nghiệp 
cấp 2 chưa thoái vốn, có 9,8% 
phải tạm dừng thoái vốn. Một số 
đơn vị đăng ký danh sách thực 
hiện cổ phần hóa nhiều nhưng 
không triển khai đúng theo kế 
hoạch, trong đó, TP. Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh chiếm đến 
60% tổng số doanh nghiệp chưa 
hoàn thành cổ phần hóa đến hết 
năm 2020. Tình hình chậm tiến 
độ tiếp tục kéo dài sang năm 
2021, ước tính chỉ thoái vốn nhà 
nước tại 16 doanh nghiệp với 
giá trị sổ sách là 1.652 tỷ đồng, 
thu về 4.356 tỷ đồng.

2. Công tác xử lý về đất đai 
gặp nhiều vướng mắc, nhất là 
trong việc xác định thẩm quyền 
lập, phê duyệt phương án sử 
dụng đất/phương án sắp xếp 
lại, xử lý nhà, đất, đặc biệt là 
đối với các doanh nghiệp có số 
lượng nhà đất lớn, nằm trên địa 
bàn nhiều địa phương, lịch sử 
pháp lý đất đai phức tạp. Tiến 
độ trên thực tế thường bị chậm 
ở ngay khâu thống kê, đo đạc 
địa chính, nhiều trường hợp 
không được địa phương phê 
duyệt phương án do hồ sơ, giấy 
tờ không đầy đủ, không thống 
nhất về phương án sử dụng 
đất, về đo đạc diện tích đất, về 
sự phù hợp với quy hoạch. Có 
trường hợp doanh nghiệp được 
giao quản lý, sử dụng đất và tài 
sản trên đất từ hàng chục năm 
nay nhưng vẫn không có tài 
liệu chứng thực hợp pháp. Còn 
tình trạng không xây dựng, 
phê duyệt phương án sử dụng 
đất khi cổ phần hóa hoặc xây 

dựng và phê duyệt phương án 
sử dụng đất sau thời điểm xác 
định giá trị doanh nghiệp; xây 
dựng phương án sử dụng đất 
khi hồ sơ pháp lý về đất đai 
chưa bảo đảm; phương án sử 
dụng đất được phê duyệt chưa 
đầy đủ diện tích đất doanh 
nghiệp đang quản lý, sử dụng; 
phương án sử dụng đất không 
phù hợp với quy hoạch sử dụng 
đất, không nêu rõ hình thức sử 
dụng đất sau cổ phần hóa; khi 
xác định giá trị doanh nghiệp 
để cổ phần hoá, còn có trường 
hợp không tính hoặc tính thiếu 
giá trị quyền sử dụng đất, dẫn 
đến giá đất xác định thấp hơn 
giá thị trường. 

3. Đối với những doanh 
nghiệp đã thực hiện cổ phần 
hóa, thoái vốn, công tác cổ phần 
hóa, thoái vốn mới chỉ tập trung 
vào việc sắp xếp, thu gọn số 
lượng, tỷ lệ vốn nhà nước nắm 
giữ tại các doanh nghiệp sau khi 
cổ phần hóa vẫn còn cao. Nhà 
nước vẫn đang hiện diện và 
duy trì tỷ lệ vốn góp lớn tại một 
số doanh nghiệp không thuộc 
diện ngành, lĩnh vực mà Nhà 
nước cần nắm giữ. Nhiều doanh 
nghiệp chưa được phê duyệt 
Đề án cơ cấu lại; doanh nghiệp 
không thu hút được vốn đầu tư 
xã hội, không có cổ đông chiến 
lược, không đạt mục tiêu cơ 
cấu lại sở hữu để nâng cao chất 
lượng quản trị, tăng sức mạnh 
tài chính tiếp cận thị trường và 
công nghệ mới. Một số doanh 
nghiệp chưa hoàn thành quyết 
toán hậu cổ phần hóa, thoái vốn.
nguyên nhân của việc không 
hoàn thành mục tiêu, kế 
hoạch

Nguyên nhân chủ quan 
Phương án cổ phần hóa, thoái 

vốn mà ở đó Nhà nước nắm giữ 
trên 50% vốn điều lệ không hấp 
dẫn với nhà đầu tư, nhà đầu tư 
trả giá không cao, đặc biệt đối 
với các nhà đầu tư muốn dành 
quyền chi phối doanh nghiệp 
sau cổ phần hóa vì việc điều 
hành hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và việc xác định chiến 
lược phát triển doanh nghiệp 
được cổ phần hóa, thoái vốn 
vẫn chịu sự chi phối lớn của cơ 
quan đại diện chủ sở hữu, tập 
đoàn, tổng công ty, mô hình tổ 
chức, quản trị doanh nghiệp sau 
cổ phần hóa, thoái vốn vì thế 
cũng không có sự thay đổi đáng 
kể; điều này càng có nguy cơ 
lớn hơn khi theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp năm 2020 
thì doanh nghiệp do Nhà nước 
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 
tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết cũng là DNNN. 

Chưa quyết liệt trong việc 
thực thi các chế tài xử lý trách 
nhiệm người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị, tập đoàn kinh tế, tổng 
công ty, DNNN không hoàn 
thành hoặc không triển khai 
thực hiện cổ phần hóa, thoái 
vốn, cơ cấu lại DNNN theo kế 
hoạch đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt.

Các nguyên nhân về cơ chế, 
chính sách: 

(1) Hệ thống chính sách, 
pháp luật còn vướng mắc, bất 
cập, một số quy định chưa đầy 
đủ, rõ ràng, còn thiếu khả thi, 
chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, 
chưa cụ thể, gây khó khăn cho 
quá trình triển khai, tổ chức thực 
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hiện nhưng việc nghiên cứu, xây 
dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung 
văn bản quy phạm pháp luật kéo 
dài, chưa kịp thời, không bảo 
đảm tiến độ triển khai trên thực 
tế, nhất là các văn bản liên quan 
đến cơ sở xác định giá trị doanh 
nghiệp; còn có nhiều quan điểm, 
cách hiểu khác nhau giữa các cơ 
quan, đơn vị liên quan trong 
thực hiện các quy định về thẩm 
quyền phê duyệt đơn vị tư vấn 
xác định giá trị doanh nghiệp, 
giá trị quyền sử dụng đất, giá 
trị thương hiệu, truyền thống 
văn hóa, lịch sử, giá trị khởi 
điểm khi cổ phần hoá, thoái vốn 
phải sát với giá trị trường, việc 
bảo đảm tối đa lợi ích của Nhà 
nước trong các doanh nghiệp cổ 
phần hóa, thoái vốn đang thực 
hiện dự án hoặc có khoản đầu tư 
tại các doanh nghiệp đang thực 
hiện dự án.... 

(2) Việc ban hành mới chính 
sách, chế độ về cổ phần hóa, 
thoái vốn dẫn đến các doanh 
nghiệp phải thực hiện lại quy 
trình từ đầu (đặc biệt trong phê 
duyệt phương án sử dụng đất sau 
cổ phần hóa, hoàn thành hồ sơ 
xác định giá trị doanh nghiệp) 
hoặc một số nội dung, công 
đoạn trong quá trình cổ phần 
hoá (như: đã được phê duyệt giá 
khởi điểm nhưng phải đề nghị 
dừng thực hiện chuyển nhượng 
vốn nhà nước, vốn của DNNN 
đầu tư để rà soát, điều chỉnh 
phương án chuyển nhượng theo 
quy định mới)…

(3) Trình tự, thủ tục báo cáo 
lại cấp có thẩm quyền để điều 
chỉnh phương án cơ cấu lại 
doanh nghiệp mất nhiều thời 
gian và phức tạp.

(4) Một số Bộ, ngành, địa 
phương còn chưa thực sự chủ 
động và quyết liệt trong việc đề 
xuất về cải cách cơ chế, chính 
sách. 

Về phía cơ quan đại diện chủ 
sở hữu

(1) Việc thực thi trách nhiệm 
của cơ quan đại diện chủ sở hữu 
trong công tác cổ phần hóa, 
thoái vốn còn hạn chế. Việc xem 
xét, xử lý, phê duyệt, quyết định, 
chỉ đạo thực hiện phương án tổ 
chức lại, cổ phần hóa, thoái vốn 
của doanh nghiệp còn chậm, chỉ 
đạo chưa thật sự quyết liệt, chưa 
mang lại hiệu quả cao. 

(2) Việc tổ chức triển khai 
còn chưa đồng bộ, chưa hiệu 
quả, chưa có sự phối hợp chặt 
chẽ, kịp thời với các Bộ, ngành, 
địa phương, nhất là trong thực 
hiện lập, phê duyệt phương án 
sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, sắp 
xếp lại, xử lý tài sản công, tiến 
độ phê duyệt còn rất chậm, đặc 
biệt là các thành phố lớn như 
TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; 
chưa có sự điều phối và giám sát 
đủ mạnh từ Trung ương đến địa 
phương. 

Việc xác định giá trị quyền 
sử dụng đất vào giá trị doanh 
nghiệp có nhiều cách hiểu và 
khó bảo đảm cơ sở thuyết phục, 
nhất là khi quy trình cổ phần 
hóa, thoái vốn có thể kéo dài, có 
thể xảy ra thất thoát và vì vậy gây 
bức xúc trong dư luận, khiến dư 
luận hiểu sai về cổ phần hóa. 

Trong khi đó, giá trị quyền 
sử dụng đất chỉ gia tăng khi có 
sự chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất, hình thức sử dụng đất của 
doanh nghiệp trước và sau cổ 

phần hóa không thay đổi, vẫn là 
Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

Sau khi cổ phần hóa, việc 
chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất (nếu có) phải phù hợp với 
quy hoạch được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt và thực hiện 
theo quy định của pháp luật đất 
đai và pháp luật khác có liên 
quan. 

Việc đưa phương án xử lý, 
sắp xếp nhà đất vào quy trình 
cổ phần hóa, thoái vốn chưa rõ 
sự cần thiết, gây khó khăn trong 
việc thực hiện cổ phần hóa, thoái 
vốn, trong khi việc rà soát hiện 
trạng sử dụng đất là nhiệm vụ 
thường xuyên của các cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật về 
đất đai, được thực hiện cả trước 
và sau cổ phần hóa, để bảo đảm 
mục đích, hiệu quả sử dụng đất, 
tránh hoang hóa, lãng phí. 

Về phía doanh nghiệp nhà 
nước

(1) Công tác lập kế hoạch cổ 
phần hóa, thoái vốn còn hình 
thức, thiếu khả thi và chưa sát 
với thực tế; đa số chưa chủ động 
triển khai các chính sách pháp 
luật về đất đai, đến khi phải thực 
hiện cổ phần hóa mới bắt đầu 
thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, 
đất; còn nhiều vướng mắc, tồn 
tại về tài chính chưa được xử lý 
dứt điểm. Một số DNNN chưa 
thực sự nghiêm túc, quyết liệt 
trong việc triển khai kế hoạch 
cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu 
lại DNNN theo Danh mục được 
phê duyệt.

(2) Việc gắn trách nhiệm 
của người đứng đầu với kết quả 
sắp xếp, đổi mới DNNN chưa 
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được thực hiện triệt để. Phương 
án cổ phần hóa hoặc thoái vốn 
trong đó vốn nhà nước chiếm 
50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết không 
khả thi, không hấp dẫn, không 
bảo đảm mục tiêu cổ phần hóa 
DNNN, thoái vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp, bộ máy tổ chức, 
quản trị doanh nghiệp không 
có sự thay đổi thực chất. Vai 
trò, nhận thức, trách nhiệm của 
người đứng đầu doanh nghiệp, 
đơn vị còn chưa cao, chưa chủ 
động trong công tác cổ phần 
hóa DNNN, thoái vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, mô hình cũng 
như mối quan hệ giữa Ủy ban 
Quản lý vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp (UBQLVNN) và 
Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh  vốn nhà nước (SCIC) 
còn chưa đáp ứng được yêu 
cầu nhiệm vụ trong công tác 
cổ phần hóa DNNN và thoái 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
Chưa có cơ quan quản lý thống 
nhất vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp mà nhiệm vụ này được 
phân công cho cả UBQLVNN và 
SCIC, theo đó, UBQLVNN là cơ 
quan đại diện chủ sở hữu phần 
vốn nhà nước đầu tư tại 19 tập 
đoàn, tổng công ty và SCIC thực 
hiện quyền đại diện chủ sở hữu 
nhà nước tại các doanh nghiệp 
có vốn nhà nước còn lại, nhưng 
hoạt động với tư cách là một 
doanh nghiệp do UBQLVNN 
trực tiếp làm đại diện chủ sở 
hữu. Điều này dẫn đến mâu 
thuẫn trong hoạt động của SCIC 
khi SCIC vừa phải quản lý vốn 
nhà nước theo mục tiêu bảo 
toàn và gia tăng giá trị vốn nhà 

nước đầu tư vào doanh nghiệp, 
vừa thực hiện hoạt động đầu 
tư kinh doanh vốn nhà nước, 
không bảo đảm cơ chế kiểm soát 
minh bạch. Mặt khác, mô hình 
SCIC như hiện nay chưa bảo 
đảm được tính tự chủ, tự quyết 
trong hoạt động đầu tư, kinh 
doanh vốn khi bị bó hẹp trong 
mô hình của một doanh nghiệp 
nhà nước. Chưa có cơ chế phù 
hợp để đánh giá hiệu quả, bảo 
toàn và phát triển vốn đầu tư 
tính trên toàn bộ danh mục vốn 
đầu tư/vốn quản lý/vốn chủ sở 
hữu được giao của SCIC.
Một số đề xuất, kiến nghị

1. Tiếp tục chỉ đạo công tác 
rà soát, khẩn trương hoàn thiện 
cơ chế, chính sách pháp luật, 
phục vụ quá trình cổ phần hóa 
DNNN, thoái vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp nhằm bảo đảm 
tính đồng bộ, thống nhất và khả 
thi. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ 
sung Luật Quản lý, sử dụng vốn 
nhà nước đầu tư vào sản xuất, 
kinh doanh tại doanh nghiệp và 
các luật khác có liên quan như 
Luật Đất đai, Luật Đấu thầu..., 
các Nghị quyết của Quốc hội có 
liên quan, trình Quốc hội và các 
cơ quan của Quốc hội theo quy 
định của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật, bảo đảm 
tính thống nhất trong hệ thống 
pháp luật, đặc biệt là với các luật 
mới được sửa đổi gần đây; ban 
hành theo thẩm quyền các văn 
bản quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành cụ thể.

Trong đó, hoàn thiện mô 
hình UBQLVNN và SCIC phù 
hợp với yêu cầu về quản lý, sử 
dụng vốn nhà nước theo hướng: 
UBQLVNN là cơ quan thống 

nhất quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghệp, tập trung vào 
chức năng kiểm tra, giám sát 
hoạt động đầu tư, sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp, phân 
cấp triệt để cho doanh nghiệp 
chịu trách nhiệm về hiệu quả 
đầu tư, sản xuất kinh doanh; 
SCIC thực hiện nhiệm vụ đầu tư 
kinh doanh vốn nhà nước theo 
mô hình Quỹ đầu tư Chính phủ, 
không chỉ bán vốn nhà nước 
mà còn mua vốn nhà nước theo 
tiêu chí hiệu quả đầu tư.  Khẩn 
trương hoàn thiện cơ chế, chính 
sách cho người lao động, chính 
sách về giải quyết lao động dôi 
dư đối với DNNN, phù hợp với 
điều kiện thực tiễn và bảo đảm 
sự thống nhất trong hệ thống 
pháp luật. 

2. Xây dựng Kế hoạch cổ 
phần hóa DNNN, thoái vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp giai đoạn 
2021-2025 phù hợp với tinh 
thần Nghị quyết số 12-NQ/TW 
của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa 
XII “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi 
mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước” về DNNN chỉ 
“tập trung vào những lĩnh vực 
then chốt, thiết yếu; những địa 
bàn quan trọng và quốc phòng, 
an ninh; những lĩnh vực mà 
doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế khác không đầu tư”. 
Công khai danh mục các doanh 
nghiệp mà Nhà nước cần nắm 
giữ cổ phần, vốn góp chi phối 
đáp ứng các tiêu chí về DNNN 
và doanh nghiệp mà Nhà nước 
không cần nắm giữ cổ phần, vốn 
góp chi phối. Đề xuất những giải 
pháp cụ thể tháo gỡ thực chất 
những vướng mắc, khó khăn 
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trong công tác cổ phần hóa 
DNNN, thoái vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp, đạt mục tiêu kế 
hoạch đề ra. Cùng với đó, hoàn 
thiện hệ thống tiêu chí đánh giá 
hiệu quả, xếp loại doanh nghiệp 
và người quản lý, người đại diện 
vốn nhà nước trên cơ sở phân 
định rõ ràng các tiêu chí về thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và tiêu 
chí về sản xuất kinh doanh.

3. Gắn trách nhiệm người 
đứng đầu các Bộ, ngành, địa 
phương, đặc biệt là người đứng 
đầu doanh nghiệp; đẩy mạnh 
phân công, phân cấp, cá thể 
hóa trách nhiệm, nhất là trách 
nhiệm của DNNN trong việc 
xây dựng phương án cổ phần 
hóa, thoái vốn khả thi, bảo đảm 
tiến độ, chất lượng, không để 
chậm trễ hơn nữa do càng để lâu 
càng khó thực hiện, tận dụng cơ 
hội đến từ sự phát triển của thị 
trường chứng khoán. Các Bộ, 
ngành, địa phương, cơ quan 
đại diện chủ sở hữu thực hiện 
trách nhiệm xử lý vướng mắc 
do sự không thống nhất cách 
hiểu giữa cơ quan quản lý nhà 
nước, cơ quan đại diện chủ sở 
hữu và doanh nghiệp trong quá 
trình cổ phần hóa DNNN, thoái 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 
trường hợp vượt thẩm quyền 
phải kịp thời báo cáo để có biện 
pháp giải quyết phù hợp. Thực 
thi nghiêm kỷ luật hành chính; 
xử lý, kiểm điểm trách nhiệm 
người đứng đầu về kết quả cổ 

phần hóa DNNN, thoái vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp còn 
hạn chế, không đạt mục tiêu và 
nghiêm túc xử lý các hành vi vi 
phạm làm chậm tiến độ cổ phần 
hóa DNNN, thoái vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp.

4. Để tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 
và tránh thất thoát trong quá 
trình cổ phần hóa, thoái vốn đề 
nghị: 

- Tách việc xác định giá trị 
quyền sử dụng đất khỏi quy 
trình cổ phần hóa DNNN, thoái 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
vì hình thức sử dụng đất của 
doanh nghiệp trước và sau khi 
cổ phần hóa, thoái vốn vẫn là 
Nhà nước giao đất, cho thuê đất 
nên giá trị quyền sử dụng đất 
không gia tăng khi thực hiện cổ 
phần hóa, thoái vốn mà chỉ khi 
có sự chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất. 

Sau khi cổ phần hóa, việc 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
(nếu có) phải phù hợp với quy 
hoạch được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt và thực hiện theo quy 
định của pháp luật về đất đai và 
pháp luật khác có liên quan. 

- Tách công tác sắp xếp lại, 
xử lý nhà, đất khỏi quy trình cổ 
phần hóa vì rà soát hiện trạng 
sử dụng đất là nhiệm vụ thường 
xuyên cả trước và sau cổ phần 
hóa của các cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật về đất đai để 

bảo đảm sử dụng đúng mục đích 
và hiệu quả sử dụng đất, tránh 
hoang hóa, lãng phí chứ không 
phải chỉ để thực hiện công tác cổ 
phần hóa, thoái vốn.

5. Đối với DNNN không cần 
Nhà nước nắm giữ cổ phần, vốn 
góp chi phối, để tăng sự hấp dẫn 
và hiệu quả công tác cổ phần 
hóa, thoái vốn, đề nghị nghiên 
cứu phương án cổ phần hóa, 
thoái vốn theo nguyên tắc phát 
hành cổ phần lần đầu ra công 
chúng (IPO) tối thiểu trên 50% 
vốn đến thoái hết vốn nhà nước.

6. Đối với DNNN Nhà nước 
cần nắm giữ cổ phần, vốn 
góp chi phối, không xây dựng 
phương án cổ phần hóa, thoái 
vốn mà Nhà nước nắm giữ trên 
50% và dưới 65% vốn điều lệ: 
vừa không bảo đảm được quyền 
chi phối của Nhà nước, vừa 
không thuận lợi cho hoạt động 
của doanh nghiệp khi xem xét, 
quyết định những nội dung mà 
Luật Doanh nghiệp yêu cầu tỷ lệ 
tán thành 65% vốn điều lệ; khó 
khả thi khi thực hiện cổ phần 
hóa, thoái vốn, nhà đầu tư trả 
giá thấp; khó đổi mới mô hình 
quản trị doanh nghiệp.

7. Đối với các doanh nghiệp 
sản xuất kinh doanh không hiệu 
quả, có tồn tại, vướng mắc lớn 
về tài chính, tài sản thì thực hiện 
các hình thức sắp xếp khác như 
bán doanh nghiệp, phá sản, giải 
thể, sáp nhập…

Tài liệu Tham Khảo
Báo cáo của các bộ, cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, Tháng 3/2022. (Các Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV).
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Kinh tế Việt nam 2022: triển Vọng Và thÁch thức

l Phạm Vũ thăng Long(*)

Việt Nam hiện nổi lên như một trong những điểm đến thay thế đối với đầu tư nước ngoài 
trong bối cảnh hoạt động thương mại toàn cầu bị gián đoạn do lệnh phong tỏa ngừa 
dịch của Trung Quốc, xung đột tại Ukraine và căng thẳng kéo dài giữa Bắc Kinh và 
Washington. Hãng tin Bloomberg đánh giá, nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi từ gói 
hỗ trợ phục hồi kinh tế 347.000 tỷ đồng. Ngân hàng Thế giới cũng nhận định, sự phục 
hồi kinh tế Việt Nam vẫn mạnh mẽ bất chấp những bất ổn toàn cầu gia tăng. Và thực tế 
đã cho thấy, GDP của Việt Nam tăng 8,83% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2022, so 
với mức tăng 1,4% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2021. Đây là mức tăng cao nhất 
của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022, khiến tăng trưởng cả năm 2022 dự kiến vượt 8%, 
là quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, những thách 
thức trong các quý tới đối với nền Việt Nam bao gồm lạm phát có chiều hướng tiếp tục 

(*) Tiến sỹ, Kinh tế trưởng, Công ty Chứng khoán Tp HCM - HSC.
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Nguồn: GSO & HSC

gia tăng, sự tăng trưởng chậm lại của hoạt động xuất nhập khẩu, đồng VND đang suy yếu 
trước sự mạnh lên của đồng Đô la Mỹ, chi phí sản xuất có thể tăng lên trong bối cảnh 
Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành, và tốc độ giải ngân đầu tư công chậm hơn 
so với kế hoạch có thể kìm hãm tốc độ tăng trưởng dài hạn của nước ta.

những đánh giá và một số 
dự báo triển vọng

GDP quý 3 tăng 13,7% so với 
cùng kỳ, giúp tăng trưởng chín 
tháng đầu năm 2022 đạt 8,83%, 
vượt dự báo của thị trường

Theo cơ cấu ngành, ngành 
nông lâm & ngư nghiệp tăng 
3,2% so với cùng kỳ; Ngành 
công nghiệp và xây dựng tăng 
12,9% so với cùng kỳ sau; đặc 
biệt ngành dịch vụ tăng 18,9% 
so với cùng kỳ (Biểu đồ 1), 
được thúc đẩy chủ yếu nhờ sự 
hồi phục mạnh mẽ của lĩnh vực 
bán buôn & bán lẻ hàng hoá, 
giao thông, dịch vụ lưu trú & ăn 
uống.

Cụ thể hơn, các khu vực có 
tốc độ tăng trưởng cao hơn so 
với mức tăng trưởng GDP bao 
gồm ngành xây dựng (tăng 
16,7% so với cùng kỳ), bán 
buôn & bán lẻ hàng hoá (tăng 

21% so với cùng kỳ), giao thông 
& kho bãi (tăng 28,8% so với 
cùng kỳ), dịch vụ lưu trú & ăn 
uống (tăng 172% so với cùng 
kỳ), hoạt động nghệ thuật & giải 
trí (tăng 26,5% so với cùng kỳ) 
(Biểu đồ 2). Tuy nhiên, khu vực 
y tế thu hẹp 18,2% so với cùng 
kỳ, thể hiện nhu cầu cho dịch vụ 
y tế suy giảm sau giai đoạn dịch 
bệnh COVID-19. 

Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng 
tăng của xuất khẩu cao hơn 
nhập khẩu hàng hoá & dịch vụ 
trong quý 3/2022 (lần lượt đạt 
9,3% và 2,7% so với cùng kỳ) 
cũng góp phần thúc đẩy GDP 
tăng.

Nhờ tăng trưởng trong 9 
tháng đầu năm 2022 vượt kỳ 
vọng, HSC nâng dự báo tăng 
trưởng GDP năm 2022 lên 8,1% 
(từ 7,6% trước đó) trong khi 
duy trì các yếu tố khác trong mô 

hình dự báo của chúng tôi. Các 
rủi ro chính bao gồm lạm phát 
tiếp tục tăng, nhu cầu tại các 
thị trường ngoài nước yếu đi và 
chi phí sản xuất có thể tăng lên 
trong bối cảnh Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) bắt đầu tăng lãi 
suất chính sách.

CPI tăng 2,73% trong 9 tháng 
đầu năm, cao hơn mức 1,82% 
cùng kỳ năm trước (Biểu đồ 
4), dưới tác động của giá năng 
lượng và lương thực. Tuy nhiên 
đây là mức tăng thấp so với các 
nước trong khu vực, giúp cho 
chính sách tiền tệ còn dư địa để 
tập trung vào nhiệm vụ ổn định 
tỷ giá

Trong tháng 9/2022, lạm 
phát tổng thể tăng 3,94% so 
với cùng kỳ, trong khi CPI cơ 
bản tăng 3,8% so với cùng kỳ - 
mức tăng cao nhất kể từ tháng 
4/2015. Nguyên nhân chủ yếu 

Biểu đồ 1: Tăng trường GDp theo ngành
GDP tăng trưởng cao nhất trong quý 2, kể từ T12/2007 nhờ công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ
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Biểu đồ 2: cơ cấu GDp theo ngành
Cụ thể hơn, các khu vực có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với lạm phát tổng thể bao gồm ngành công 
nghiệp chế biến & chế, bán buôn & bán lẻ hàng hoá, giao thông & kho bãi, dịch vụ lưu trú & ăn uống, 

tài chính ngân hàng & bảo hiểm, nghệ thuật & giải trí

Nguồn: GSO & HSC

do nhu cầu tiêu dùng tiếp tục 
phục hồi nhờ sự cải thiện của 
thị trường lao động. Thống kê 
cho thấy đã có thêm 300,000 
người tham gia vào lực lượng 
lao động trong quý 3 2022, giúp 
lực lượng lao động đạt 50,8 
triệu người (15 tuổi trở lên có 
việc làm), và làm giảm tỷ lệ thất 
nghiệp (trong độ tuổi lao động) 
xuống còn 2,28% từ mức 2,32% 
trong quý trước đó (Biểu đồ 3). 

Về phía chi phí đẩy, mặc dù 
chi phí giao thông giảm đáng 
kể, chỉ còn tăng 6,7% so với 
cùng kì do giá năng lượng thế 
giới giảm khiến giá xăng dầu 
trong nước cũng được điều 
chỉnh giảm, tuy nhiên, ăn uống 
ngoài gia đình đã tăng 6,5% 
so với cùng kỳ, phản ánh giá 
nguyên liệu chế biến cao và nhu 
cầu du lịch trong tháng tăng cao 
vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9, cho 

thấy xu hướng tăng của nhóm 
này trong 14 tháng liên tiếp. 

Bên cạnh đó, mặc dù giá thịt 
lợn có giảm, nhưng lạm phát 
nhóm thực phẩm vẫn tiếp tục 
tăng do giá thức ăn chăn nuôi; 
giá thủy hải sản tươi sống; giá 
rau tươi, khô và chế biến; giá 
nước mắm, nước chấm đều 
tăng. Đây tiếp tục sẽ là nhân tố 
tạo sức ép lên lạm phát trong 
những tháng tới. 
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Lạm phát cũng đến từ nhóm 
nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 
4,4% so với cùng kỳ), chủ yếu 
do giá thuê nhà thực tế tăng 
8,16% trong tháng. Và một yếu 
tố khác khiến lạm phát tăng cao, 
do nhóm giáo dục tăng 5,8% so 
với tháng trước (tăng 8,4% so 
với cùng kỳ), do thời gian miễn, 
giảm học phí trong đại dịch tại 
nhiều địa phương đã kết thúc, 
đồng thời một số tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương thực hiện 
tăng học phí theo Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về 

việc quy định mức thu học phí, 
các khoản thu dịch vụ phục vụ 
và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ 
năm học 2022-2023 trở đi tại các 
cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông và giáo dục thường xuyên 
công lập trên địa bàn.

Trước sức ép về lạm phát 
trên đà gia tăng, trong bối 
cảnh tiền VND suy yếu trên thị 
trường ngoại hối, Ngân hàng 
Nhà nước đang gặp nhiều áp 
lực giữa việc duy trì ổn định tỷ 
giá, lạm phát, và giữ mặt bằng 
lãi suất ở mức thấp.

HSC dự báo CPI bình quân 
trong năm nay sẽ tăng lên 3,3% 
so với mức 1,8% trung bình 
trong năm 2021. Ngoài ra, CPI 
bình quân năm 2023 được dự 
báo ở mức 3%.

Giá trị công nghiệp chế biến 
& chế tạo tiếp tục tăng ở mức hai 
con số

Trong bối cảnh suy giảm 
trong các hoạt động dịch vụ ở 
khu vực đồng Euro và Mỹ (thị 
trường chính cho các sản phẩm 
xuất khẩu của Việt Nam), chỉ 
số công nghiệp chế biến & chế 

Biểu đồ 4: lạm phát bình quân 6 tháng đầu năm
Bình quân lạm phát tổng thể và lạm phát cơ bản trong 6 tháng gần đây lần lượt là 2,44% và 1,25% so 

với cùng kỳ

Biểu đồ 3: Tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập bình quân đầu người theo tháng

Nguồn: GSO & HSC
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Biểu đồ 5: Động lực tăng trưởng chính cho hoạt động sản xuất
Tốc độ tăng trưởng chậm lại đối với giày dép, sợi, thiết bị truyền thông và suy giảm đối với hàng điện 

tử tiêu dùng

tạo của Tổng cục Thống kê đã 
tăng vững chắc trên 12% trong 
tháng 9. Trong 9 tháng đầu năm 
2022, chỉ số này tiếp tục tăng 
mạnh mẽ 10,4% so với cùng kỳ, 
cao hơn mức 5,5% so với cùng 
kỳ trong 9 tháng của năm 2021 
và quay trở lại mức tăng trưởng 
trước COVID-19 vào năm 2019.

Điều này phù hợp với chỉ 
số PMI sản xuất cho Việt Nam 
do S&P Global báo cáo. Trong 
tháng 9, chỉ số này giảm nhẹ 
xuống 52,5. Tuy nhiên, kết 
quả này tiếp tục phản ánh môi 
trường sản xuất tại Việt Nam 
mở rộng trong tháng thứ 12 liên 
tiếp khi các đơn đặt hàng mới 
và đơn đặt hàng xuất khẩu mới 
tiếp tục tăng nhưng với tốc độ 
nhẹ hơn, phản ánh dấu hiệu suy 
yếu về nhu cầu trên thị trường 
xuất khẩu và những khó khăn 
đối với yếu tố sản xuất hướng 
tới xuất khẩu của Việt Nam ở 
phía trước.

Khu vực xuất nhập khẩu có 
dấu hiệu tăng trưởng chậm lại

Mặc dù được hưởng lợi từ 

mức nền thấp (xuất khẩu giảm 
0,1% so với cùng kỳ trong tháng 
9 năm ngoái), xuất khẩu tăng 
chậm lại còn 10,3% so với cùng 
kỳ trong tháng 9 năm nay do 
giá trị xuất khẩu đã giảm 14% 
so với tháng trước. Trong khi 
hàng giày dép và dệt may vẫn là 
động lực mạnh mẽ để duy trì đà 
tăng trưởng trong lĩnh vực xuất 
khẩu, thì lực cản chính đến từ 
các sản phẩm điện tử. Đáng chú 
ý, xuất khẩu điện thoại giảm 
7%, trong khi xuất khẩu máy 
tính không tăng trưởng trong 
tháng 9.

Trong khi đó, tăng trưởng 
nhập khẩu giảm xuống một con 
số, chỉ hơn 6% do nhu cầu đối 
với các mặt hàng nhập khẩu 
chính, bao gồm điện tử và máy 
móc, có dấu hiệu mất đà, trong 
khi nhập khẩu năng lượng tăng 
đóng góp phần lớn vào động lực 
tăng trưởng trong tháng 9, cho 
thấy xu hướng phụ thuộc vào 
các nguồn năng lượng bên ngoài 
ngày càng tăng của Việt Nam.

Ở một khía cạnh tích cực 

hơn, Việt Nam ghi nhận thặng 
dư thương mại ước tính là 1,1 tỷ 
USD trong tháng 9, tương ứng 
với mức thặng dư thương mại 
lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 
là 6,5 tỷ USD so với mức nhập 
siêu 3,4 tỷ USD trong 9 tháng 
đầu năm 2021. Kết quả này phù 
hợp với dự báo của chúng tôi 
về thặng dư thương mại 7,4 tỷ 
trong năm nay và ngụ ý rằng 
cán cân vãng lai có thể được cải 
thiện trong quý 3 của năm.

Mặc dù tăng trưởng chậm 
hơn trong tháng 9, nhưng trong 
9 tháng đầu năm 2022, xuất 
khẩu (283 tỷ USD) và nhập 
khẩu (276 tỷ USD) đã tăng lần 
lượt 17,3% và 13% so với cùng 
kỳ và khá phù hợp với dự báo 
của chúng tôi. 

Trong năm nay, chúng tôi kỳ 
vọng tăng trưởng xuất khẩu và 
nhập khẩu sẽ chậm lại xuống 
còn tăng 13,1% và 12,0% từ 
mức tăng 18,9% và 26,7% của 
năm ngoái do gián đoạn chuỗi 
cung ứng toàn cầu, đặc biệt từ 
Trung Quốc vẫn tiếp diễn, và 

Nguồn: GSO & HSC
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Biểu đồ 6: Doanh số bán lẻ hàng hóa, dịch vụ hàng tháng
Trong tháng 6, doanh số bán lẻ hàng hóa & dịch vụ hàng tháng (471,8 nghìn tỷ đồng) tăng 27,3% so 

với cùng kỳ mức cao nhất ghi nhận trong tháng 6 kể từ khi số liệu bắt đầu được thu thập

Nguồn: GSO & HSC

sự tăng trưởng chậm lại của 
thương mại và kinh tế từ các đối 
tác thương mại chính của Việt 
Nam, đặc biệt là từ Hoa Kỳ và 
Liên minh châu Âu. Bức tranh 
thương mại của năm sau dự 
kiến vẫn tiếp tục khó khan do 
nguy cơ suy thoái kinh tế đến từ 
các đối tác thương mại lớn này 
của Việt Nam. 

Vốn FDI cam kết tiếp tục xu 
hướng giảm

Vốn FDI thực hiện tăng 
16,2% so với cùng kỳ trong 
9 tháng đầu năm - mức tăng 
trưởng 9 tháng cao nhất kể từ 
năm 2013. Kết quả này đang 
phù hợp với dự báo của chúng 
tôi về thực hiện FDI sẽ tăng 
13,3% trong năm nay.

Tuy nhiên, trong 9 tháng 
đầu năm 2022, vốn cam kết FDI 
giảm 15,3% do vốn FDI đăng ký 
mới giảm 43%. Trong khi đó, 
vốn bổ sung cho các dự án hiện 
hữu tăng gần 30% và góp vốn cổ 
phần chỉ tăng 1,9%. Nhật Bản 
là nước đứng đầu về đóng góp 
cam kết FDI trong tháng 9

Dữ liệu về vốn cam kết FDI 
từ đầu năm đến nay thấp hơn 
dự kiến khiến chúng tôi pđiều 
chỉnh giảm dự báo cho năm 
nay, ước tính vốn FDI cam kết 
sẽ giảm 3,5%.

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn duy 
trì quan điểm lạc quan về triển 
vọng năm tới. Chúng tôi giữ kỳ 
vọng giải ngân vốn FDI và cam 
kết tăng lần lượt 10% và 15% 
trong năm 2023. Các nhà sản 
xuất chất bán dẫn toàn cầu đang 
đặt cược vào Việt Nam là điểm 
đến sản xuất tiếp theo của họ. 
Việt Nam được coi là quốc gia 
đã sẵn sàng cho việc đi lên trong 
chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, đồng 
tiền được duy trì ổn định tương 
đối so với các đối tác thương mại 
và sự cải thiện của cơ sở hạ tầng 
giao thông, cảng biển, cùng lợi 
thế cạnh tranh về chi phí nhân 
công và các chính sách ưu đãi về 
thuế của Chính phủ.

Giải ngân đầu tư công còn 
chậm so với kế hoạch

Mặc dù đầu tư công sử dụng 
ngân sách nhà nước tháng 9 
tăng trưởng hơn 42% so với 

cùng kỳ, kết quả chủ yếu được 
giải thích là do mức nền thấp 
trong năm ngoái khi nhiều tỉnh 
thành áp dụng giãn cash xã hội. 
Tuy nhiên, kết quả giải ngân 
của 9 tháng đầu năm chỉ tương 
đương 59% kế hoạch năm 2022 
của chính phủ (khoảng 566 
nghìn tỷ đồng).

Điều này cũng phản ánh thu 
ngân sách cao hơn (tương đương 
94% kế hoạch năm 2022) so với 
chi ngân sách (chỉ tương đương 
61% kế hoạch năm 2022) trong 
9 tháng đầu năm. Đáng chú ý, 
thu ngân sách từ dầu thô trong 
9 tháng đầu năm đạt 60 nghìn 
tỷ đồng, bằng 210% kế hoạch 
năm và tăng 104% so với cùng 
kỳ. Kết quả là, trong 9 tháng 
đầu năm 2022, thặng dư ngân 
sách nhà nước ước tính đạt 241 
nghìn tỷ đồng so với mức thâm 
hụt dự kiến 372,9 nghìn tỷ đồng 
được đưa ra trong Quyết định 
2432 của Bộ Tài chính.

Tiêu dùng nội địa đang thay 
thế xuất khẩu, trở thành động 
lực tăng trưởng chính của nền 
kinh tế
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Trong tháng 9, doanh thu 
bán lẻ tăng hơn 36% (tăng 2,9% 
so với tháng trước) (Biểu đồ 6). 
Trong 9 tháng đầu năm 2022, 
doanh thu bán lẻ đã tăng trở lại 
21% so với mức giảm 5% cùng 
kỳ năm ngoái, đạt 4,2 triệu tỷ 
đồng, tương đương 61% GDP 
danh nghĩa và trở thành động 
lực tăng trưởng chính trong khi 
thương mại có vẻ mất đà. Đó là 
nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của 
tiêu dùng từ mức thấp và sự cải 
thiện của thị trường lao động 
như đã đề cập ở trên.

Nhìn chung, kết quả này hỗ 
trợ dự báo tăng trưởng doanh 
thu bán lẻ của chúng tôi cho 
năm 2022 ở mức 18,8%.

Mặc dù vậy, đà tăng trưởng 
dự kiến sẽ chậm lại trong 
những tháng tới vì mất đi lợi 
thế nền so sánh thấp so với 
cùng kỳ năm ngoái khi cả nước 
bắt đầu giai đoạn Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19 (Nghị quyết 
128/NQ-CP).

Lượng hành khách quốc tế 
đến Việt Nam có dấu hiệu chững 
lại, giảm 11% so với tháng trước 
trong tháng 9/2022

Lượng khách du lịch quốc tế 
tiếp tục tăng mạnh hơn 45 lần so 
với cùng trong tháng 9, nhưng 
giảm 11% so với tháng trước, 
cho thấy động lực phục hồi của 
khách quốc tế đến nước ta đang 
chững lại (Biểu đồ 7). Lượng 
khách đến chủ yếu từ Hàn Quốc, 
Châu Âu và Hoa Kỳ, chiếm gần 
một nửa tổng số khách quốc tế.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, 
tổng lượng khách du lịch đạt 
1,44 triệu, tăng hơn 16 lần so 
với cùng kỳ năm trước.

 Năm nay, chúng tôi kỳ vọng 
lượng khách quốc tế sẽ đạt 3,5 
triệu và tăng gấp đôi vào năm 
2023 lên 7 triệu lượt khách. 
Chúng tôi hy vọng rằng số 
lượng khách du lịch sẽ được cải 
thiện trong quý 4 và đạt được 
mức dự báo trên.
Một số thách thức đối với 
bức tranh kinh tế vĩ mô

Một là, tăng trưởng toàn cầu 
chậm lại, trong khi đó lạm phát 
tăng gia tăng. Tăng trưởng toàn 
cầu dự kiến sẽ chậm lại đáng 
kể vào năm 2022 do xung đột 
Ukraine, chiến lược kiểm soát 
COVID nghiêm ngặt của Trung 
Quốc, giá hàng hóa tăng, gia 
tăng gián đoạn chuỗi cung ứng, 
thắt chặt chính sách tiền tệ và 
chi phí đi vay cao hơn. Cụ thể, 
kinh tế Trung Quốc được dự 
báo sẽ chỉ tăng trưởng 3,2% năm 
nay từ mức 8,1% năm ngoái. 
Trong khi đó, tăng trưởng GDP 
của Hoa kỳ và EU cũng sẽ chậm 
xuống lần lượt là 1,5% và 3,1% 
từ mức 5,7% và 5,2% trong năm 
2021. Ba khu vực thương mại 
trên chiếm khoảng 60% giá trị 
xuất khẩu của Việt Nam.

Hai là, tiền VND đang mất 
giá so với đồng USD sau giai 
đoạn tăng giá từ 2019 - 2021. 
Các yếu tố rủi ro cho VND bao 
gồm Fed tăng lãi suất chính 
sách, tốc độ tích lũy dự trữ 
ngoại hối chậm lại và đồng 

Biểu đồ 7: lượng hành khách quốc tế hàng tháng đến Việt nam

Nguồn: GSO & HSC
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CNY và các đối tác thương mại 
khác giảm giá mạnh so với USD 
khiến áp lực mất giá lên VND 
gia tăng để duy trì lợi thế cạnh 
tranh của hàng xuất khẩu. Tính 
đến thời điểm đầu tháng 9 năm 
2022, các đồng tiền của các đối 
tác thương mại chính với Việt 
Nam bao gồm JPY, EUR, KRW, 
THB, TWD, Nhân dân tệ và 
SGD đã mất giá lần lượt 20,1%, 
13,3%, 15,9%, 10,1%, 12,2%, 
10% và 4% so với đầu năm so 

với đồng USD. Trong khi đó 
VND chỉ mất giá 3,9%. Lãi suất 
chính sách Fed được dự báo sẽ 
tăng lên mức 4,5% cuối năm 
2022 và 4,75% đầu năm 2023 
để kiểm soát lạm phát tại Mỹ 
về mức dưới 2% từ mức 8,3% 
trong tháng 8 năm nay, là vùng 
đỉnh lạm phát của Mỹ kể từ 
tháng năm 1981. Trong nước, 
NHNN đã thường xuyên phải 
can thiệp trên thị trường ngoại 
hối trong 9 tháng đầu năm, 

khiến dự trữ ngoại hối sy giảm 
về tương đương quanh mức 3 
tháng nhập khẩu. Chúng tôi 
dự báo xu hướng giảm dự trữ 
ngoại hối để giúp bình ổn giá trị 
tiền VND có thể còn tiếp diễn 
cho đến khi đồng USD có dấu 
hiệu suy yếu. 

Ba là, tốc độ giải ngân đầu tư 
công chậm hơn so với kế hoạch 
dự kiến. Trái ngược với sự phục 
hồi mạnh mẽ của sự dịch chuyển 
trong nước sau COVID-19, giải 

Biểu đồ 6: lưu lượng hành khách quốc tế hàng tháng
Số lượng khách du lịch quốc tế trong tháng 6/2022 tiếp tục tăng mạnh 3.185% so với cùng kỳ (tăng 

36,8% so với tháng trước) lên 236,7 nghìn người – mức cao nhất kể từ tháng 3/2020

Biểu đồ 7: Tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập bình quân đầu người theo tháng
Trong quý 2/2022, tỷ lệ thất nghiệp giảm 2,32%, thấp nhất kể từ quý 4/2019, trong khi thu nhập bình 

quân đầu người theo tháng giảm

Nguồn: GSO & HSC

Nguồn: GSO & HSC
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ngân vốn đầu tư công chậm hơn 
kế hoạch như nêu ở trrên; điều 
này đặt ra thách thức về việc 
liệu nó có thể hoàn thành kế 
hoạch giải ngân cho cả năm và 
đạt được mục tiêu của gói kích 
thích tài khóa hay không. Hiện 
nay giá hàng hóa cơ bản như sắt 
thép, xăng dầu đang có dấu hiệu 
điều chỉnh đáng kể do nhu cầu 
trên thế giới chậm lại, và là thời 
điểm thích hợp để tăng tốc giải 
ngân đầu tư công nhằm hoàn 
thành kế hoạch của năm trong 
quý cuối của năm 2022. 

Bốn là, cán cân thanh toán 
thâm hụt trở lại lần đầu kể 
từ quý 4/2018. Vị thế cán cân 
thanh toán cũng đang suy yếu 
trong Quý 1 và quý 2 năm 2022, 
với sự trở lại của cán cân tổng 
thể thâm hụt lần đầu tiên kể 
từ khi căng thẳng thương mại 
Mỹ - Trung leo thang trong quý 
4/2018, do đồng USD mạnh 

lên và NHNN sử dụng nguồn 
trữ ngoại hối can thiệp vào thị 
trường ngoại tệ nhằm ổn định 
đồng Việt Nam. Bên cạnh đó, 
sự phục hồi của du lịch quốc tế 
tới Việt Nam chưa được như kỳ 
vọng là khoảng 3 triệu khách 
du lịch quốc tế trong năm 2022 
(chín tháng đầu năm mới đạt 
khoảng 1,4 triệu lượt), đặc biệt 
thiếu vắng khách đến từ Trung 
Quốc do chính sách kiểm soát 
COVID nghiêm ngặt, hạn chế 
di chuyển xuyên biên giới của 
nước bạn. Điều này khiến cán 
cân thương mại dịch vụ thâm 
hụt trong hai quý đầu năm 2022 
và giải thích một phần cho sự 
yếu đi của cán cân tổng thể. 

Năm là, sự tăng trưởng chậm 
lại của Trung Quốc có thể ảnh 
hưởng đến bức tranh thương 
mại của Việt Nam. Về phía xuất 
khẩu của Việt Nam, tác động lớn 
nhất là xuất khẩu trái cây &rau 

quả sang Trung Quốc, chiếm 
53% tổng giá trị xuất khẩu mặt 
hàng này của Việt Nam sang 
Trung Quốc, chủ yếu do chính 
sách kiểm soát dịch bệnh tại 
đường bộ nghiêm ngặt từ phía 
Trung Quốc. Về nhập khẩu của 
Việt Nam từ Trung Quốc, nền 
kinh tế của Việt Nam đang phải 
đối mặt với sự gián đoạn nguồn 
cung của Trung Quốc: 56% xuất 
khẩu máy móc, 45% xuất khẩu 
máy tính và sản phẩm điện tử, 
27% hàng dệt may phụ thuộc 
vào các việc nhập khẩu nguồn 
linh kiện từ Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, lạm phát tiếp 
tục gia tăng cũng góp phần 
giảm dư địa điều hành của 
Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ 
tăng trưởng kinh tế trong thời 
gian tới, thông qua các công cụ 
truyền thống như đặt chỉ tiêu 
tăng trưởng tín dụng n


