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BAN CHAP HANH TRUNG UONG BANG CONG SAN VIT NAM 
* 

S 30-NQ/TW Ha N5i, ngày 23 tháng II nàm 2022 

v 

NGH QUYET 
CUABQCHTNHTP4 

.......................v pháttrin kinh t - xä hi và bão dam quc phông, an ninh 
vüng dlng bang Song Hng den nãrn 2030, tm nhIn dn nm 2045 

I- T1NH HiNII 

Thc hin Nghj quyt s 54-NQ/TW cüa B ChInh tr khoá IX vã Kt 

1un s I 3-KL/TW cüa B ChInh trj khoá XI v phát trien kinh t - xa hi và 

bào darn qu& phông, an ninh ving dng bng Song Hông, các cp, cãc ngành, 

nht là các dja phisong trong vüng dã nhn thirc ngày càng rö hon v vai trô, vj 

tn. trn quan trç)ng cua vi1ng; khai thác t6t các tim nãng, Içii th, tip fl,ic khng 

djnh vai trà là vüng kinh M dng lrc, dOng gop quan tr9ng vão tang tnrmg kinh 

tt cüa cã nuâc. Mt s dja phrang phát trin btirt phã, tr& thành diem sang cüa 

vüng và cã nuàc. Kinh t vüng tang tru&ng binh quân giai doan 2005 - 2020 

dat 794%Inãni, cao hon móc bInh quân cà nuâc; quy mô kinh t tang nhanh, 

nãrn 2020 dt 2,37 tniu ti dông, chim 29,4% GOP Ca nizâc; GRDP bInh quân 

du ngir&i dat  103.6 tiu dng/narn, gp 1,3 1âi binh quãn Ca flUC. Co cu kinh 

t chuy&i djch tIch circ, khu vrc cong nghip - xây dimg và dch vy gi vai trO 

tni cot. Thu h:t d,u tu rnthc ngoài thng manh.  Do thj phát triên nhanh, ti lé do 

thj hoá trén 41%. Chuong trInh xây di,rng nOng thOn mcci dat  thành tru ni bet, 

99,2% s xã dt chuân nông thOn mdi. Kinh tê bin phát triên khá, dc bit 

thành ph Hái Phôiig và tinh Quãng Ninh dtn tr& thành trurig tAm kinh t hin 
IOn. Vñng kinh t trç)ng diem Bãc B phát triên rnanh me, di dâu trong thirc hin 

các dt phá chin lt.rqc và dM mOi mô hInh tang truOng, Kt cu h tng kinh 

t - xã hi ducic t.p trung dAu tir và phát trin khá dng b, hin di, nht là ha 

t.ng giao thông; phát huy tt vai trô càa các hành lang, vành dai kin.h t. Quãn 
li', sCr diing tài nguyen và bão v môi trir&ng dirçrc chü tr9ng; chü dung thIch 

Crng vOi bin dôi khf hu. Van boa. - xã hi drnc quan tarn phát triên; các giá trj 
van hoá dugc bão tn Va phát huy quy mO, chit hrçmg giáo dyc - dào tao, y 

thrc nãng len rO ret, dn d.0 câ nithc. Ngun tthân lc Ca bn dáp irng yeu cu 
cüa thj truông lao &5ng. ti l lao dng qua dáo tao tang nhanh. Khoa hgc - cOng 
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ngh duqc img diing mnh me. EYi sng 4t cht, tinh thn cüa Nhân dan dugc 

nâng len rO ret, ti 1 h nghèo giám nhanh. Trt ttr, an toàn xã hi &rcic bâo darn; 

quc phOng, an ninh duçic gi vUng, báo v v&ng chAc dc 1p, chü quyn, toãn 

vçn Iãnh th quc gia. Cong tác xây drng, chinh d6n Dãng và h thng chfnh tn 

diicyc day rnnb; hiu 1c, hiu qua quân 1 nba nuâc thrcic nâng cao. 

Tuy nhiên, tang truOng kinh t cia vi'ing chua ti.rong xrng vói tim näng, 

lcyi th; chuyn dch ca cu các ngành kinh t con chm; các dla  phiiang phát 

tnin khOng dng du, tang tru&ng ph thuc nhiu vào vn và Lao dng. Ci cãu 

thu ngân sách mt s dja pht.rong chua bn vtthg. Cong tác quy hoach cOn 
* • II ti ' II U nhieu bat cap, nhat la quy ho?ch do th; tinh trng quy hoach treo , dir an treo 

cOn khá phô bin. H thng dO thl phát tniên chira hçp l', thiu ben vCrng; phát 

triEn nba i x hi chtra dáp ãng yêu cu; các kim cOng nghip thiu lien kt, 

chira hIrth thành duçic các cirn lien kt ngàn.b. Du tir cOng con dan trài, hiu 

qua ehua cap, int sO du tn chn tiCn d, thui 1. Quui 1 dat dai tài riguyêli 
cOn nhiu hn ch; 0 nhim môi tru&ng ngày càng phirc tap, nht là ni.r&c thai, 

chit thai nguy hi. Phát trin van hoá - xã hi nhiu mt cOn bt cap; dào  t?o 
nhân lirc cht lucmg cao chira dáp rng yêu cu phát tnin; cht lucing y ccr s, 
y té du phong yêu, chi.ra di.rac chu trong, tinh trang qua tal o' cac bênh viên 
tuyên cui chira dugc khc phic. Lien kt, hcip tác gicta các da phucmg trong 

vüng chua chat chë, hiêu qua thp. Nhim vii phãt 1xin thành ph6 Nam Djnh 

thành dO th hat  nhãn ca tiu ving Narn dông bang Song Hông vã xay dijng 

Khu kinh t tng hçp Van Don (Quäng Ninh) chua hoàn thành. An ninh chinh 
tr, trt tr, an toàn x hi cOn tim n nhQng yu t pht'rc tap. COng tác xây 

drng, chinh dn Dãng và he th&ig chirih trj, nãng lirc quàn 1' nhã nuóc a mt 

s dja phirang cOn han  chê. 

Nhifng hn ch& yu kern trên chCi yCu là do: Nhn t1u1c ye vj tn, vai trô 
cüa vüng và phát tnin ving chira dy dii; th ch, lien kt vüng chm di.rcrc dôi 
rn6i. Thiu ccr ch, chInh sách gn kt gicra miic tiéu phát trin cãa dja phirong 
vói rnic tiêu chung cfa vng. Cht lirçrng quy hoach vüng vâ dja phirmig trong 
ving thp, thiu lien kt; tlnh trng tuS' tin trong diu chinh quy hoch din ra 

khá ph bin, Ngun lirc b tr.i thirc hin các cOng trmnh, d1r an cO tInh lien kêt 
yang gp khó khãn. PMi hc)ø gifa các b, ngành, dja phuoiig cO h'ic, có ncri 
chra kip thai, thiu chat chë, hiu qua chu'a cao. Nang hrc, trách nhirn cta mt 
b phn can b cOng chrc chi.ra dáp trng yeu cu phát trin, chua phát huy dy 
dã trách nbim nguai ding du Er rnt s c0 quan, to chirc, don vj, dja pht.rong. 



LI- QUAN DIEM, MUCJ4J 

1. Quan diem 

- VUng dng bng Song Hng là dja bàn chin ltrçic d.c bit quan tr9ng ye 
chIrih ti-i, kinh th, v.n hoá, xä ht,i, môi tnthng, quôc phông, an ninh và di ngoi 
cüa Ca rnróc; noi kru git nbiu giá trj van hoá, ljch sIr dc sc cüa dan tc. Khai 
thác ti da tim näng, igi th vtr9t tri d phát trin nhanh, bn vthig vüng dng 
bang Song Hng thc sir là yang dng hrc phát trin hang du, có vai irô djnh 
hiró'ng, dn dt qua trinh ca cu lai nn kinh M và chuyn di mO hInh tang 
tnrông cüa dAt rnxóc. 

.hát trin vizng phãi phü hçrp vói chin luve phát trin kinh t - xà hi 
cua dat nu&c, he thng quy hoach quc gia Hoan thin the chê c the, chmnh 
sach thuc day lien ket va phat.trien 'ung du manh,  thiet thirc, hiu qua; th diem 
mt s rn0 hInh, cc' ch, chmnh sách miii; tang  cu&ng lien kt ni v'ang, lien 
vüng; phát buy vai trO Va khai thác hiu qua các hành lang, vành dai kinh t circ 
tang  trithng, trung tam kinh t& h thng dO thj d tio dt phá phát trIn vüng. 

- Khai thác và phát huy các th manh  cia vüng v dja chinh tn, dja kinh 
t, diu kiin  tr nhiên, các giá trl van boa, ljch sIr; huy dng, phãn b và sIr dung 
hiu qua các ngun 1irc, nht là dAt dal, nhân lrc chAt hrng cao; phát trin 
rthanh mng hr&i dO thj vài kt ha tng dng b, hin dai; di du trong 1mg 
ding khoa hçc - cOng ngh, di m6i sang tao, phát trin kinh t s, xã hi s; 
cài each thO tic hành chInh, to niôi tri.r?rng dAu hr kinh doanh thun igi, thu hut 
ngun lirc du tx tIn các thành phAn kinh t d tp trung phát trin các ngành san 

At Cong nghip, djch v hin dai  và nông nghip cong ngh cao, hu cc', xanh, 
tun hoãn, bâo darn dng bang SOng Hng tth thành vling phát trik hin d?i, 
van mmli, sinh thai dn dAu cà ntthc. 

- Phãt trién kinh t hãi hoà vni phát trin van hoa, thic hin tin b và 
cOng bAng xä hi baa darn binh dAng trong tip cn cãc djch vii xa hi cc' bàn. 
GiU gin, phát huy bàn sAc van hoá, giá trj Uch sIr, nhAt là van hoá dng bAng 
BAc B. Phát trin h thng y t& giáo diic - dào tao chAt hrçing cao, hin dai, 
hro-ng duong vói các quc gia phát tri&i trong khu vrc. Nâng cao d&i sng vt 
cht. tinh thAn và hmh phóc cña Nhân dan, báo darn an sinh xà hi, thu hçp 
khoâng each phát trin giIra nOng thOn và thành thj. ChIt tr9ng bão v rnOi 
trithng, chü dng phOng, chng thiên tai vâ thich 1mg vâi bin dM khI hu. 

- Kt hcip cht chë gia phát trin kinh t - xã hi vâi bão darn quc 
phông, an ninh. Nâng cao 1iiu qua hot dng di ngoi và hi nhp qu& t& 
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Tip tic dy manh  xây drng, chirih dn Dâng Va h thng chinh tr thrc sr 
trong sach,  vi:tng manh toàn din. Nãng cao nãng hrrc lãnh dao,  sirc chi&i dw 
cüa các cp u', t chüc clang; hiu 1irc, hiu qua quân I' cüa các cap chinh 
quyn; dy mnh phãn công, phi hcrp và phãn c.p, phân quyn gn vâi kim 
tra, giárn sat và kirn soát quyn 1rc, dy rnanh phông, ching tharn nhCng, tiêu 
cixc; tang cixmg, phát huy sirc rnauh khi di doàn kt toàn dan. 

2. M,ic tiêu dn nãm 2030 

Dng b.ng Song Hông là 'üng phát triën nhanli, bn vthg, có co' cu kinh 
t hcrp lb', mang darn  bàn sc van boa dan tc; tp trung phát trin cong nghip. 
djch vi hindai và nOng nghip cong ngh cao, h&u cci, xanh, tuân hoàn có giá 
trj kinh t cao; tr6 thành trung tarn giáo dc, dào o nhãn hrc cht 1ing cao 
ciia cá iurâc; di dâu v phát triên khoa hçc - cOng ugh, dôi rnài sang tao. kinh 
tt s, xãhi so; có h tng kin.h tê - xã hidOng be;. hin dpi. dO th thông minh. 
cO tinh kt nM cao TInh trng 0 nhim rnOi trithig;  fin thc giflo thOng và ngp  

(ing c bàn dtrçic giái quyt. To chirc dàng, h th6ng chinh tr trong sach,  vthg 
rnnh, hiu hrc, hiu qua.; khM 4i doàn kt toàn dãp tc th.rcrc tang cithng; quc 
phOng, an ninh duqc gi v0ng; quan h di ngoi m& rng, hi nhp quc t 
hiu qua. Dti sng vat  cht và tinh th.n cfa Nhân dan dinc nâng cao, dn du 
cà nisâc. Xây dirng ThU dO Ha Ni "Van hin - Van rninh Hiën dai". trã thành 
trung tarn. dng hjc thUc dy phát trién vUng và éà nthc, phn dâungang tarn 
ihU.dO các nuó'c phát trién tro.ng khu vrc. 

3 Môt sá chi tiêu cii thC dé jiãm 2030 

- Giai don 2021 - 2030, tang truong GRDP dt binh quãn khoãng 
9%'narn Den näm 2030, GRDP vung tang ldioáng 3 Ia" so vo'i nãrn 2020 (gia 
hiên hanh), trong do nOng iair a thus san chiêm khoang 350/,  cong 
nghiêp xãy dirng chiêrn khcang 47%, did' vu c1nern khoang 41°/s, thue san 
phth tth trg dip •chirn khoâng 85%.  GRDP bInh quân du ngu dt khoãng 
214 triu dng/ngiiaiJnarn T& dO trig nang suit ac dOng bmh quân dat frej1 7% 
Dong gop brnh quân cua nàng suat niân tO tong hop (TFP) vao t~ng tri.nrng giai 
doan 2021 - 2030 dat 55% Krnh te sO dat khorng S% GRDP Ti 1 do tlii hoa dat 
tren 55%, Co 100% so 'ã dat chun noiig thon wi nong do co it nhat 50% sO 'a 
dat cnuân nông thOn mm nârig cao, 20% sO xã dat ch,jãn nOng thon mm kiêu iru 

- Ti lé trt.ro'ng dat cbuãn quoc gia Mm non dat 76%, tiéu hoc dat 95%, 
trung hoc co' so' dat 90% trung hoc phô thông dat 68% Ti lé lao cong qua dao 
tao co bang cap, chi.rng chi dat khang 48 - 52% i lé that nghiCp duy tn o' rntrc 
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du&i 3%. T 1 h nghèoh -hun da.thik giãm khoãng 1,5%/närn. Dat 
32 giumg bnh và 11 bác si/van dan. Ti 1 tham gia báo hirn y M dat  ên 95% 
dan s& 

- Ti 1 h gia dInh duçic scr dmg nithc sch theo quy ehun a thành thj dat 
100%, a nông thôn dat  85%; 100% khu cong nghip, khu ch xut dang hoat 
dng có h thng xCr l nithc thai tp trung dat  tiéu chun mOi trix&ng; ti 1 thu 
gom, xr l cht thai r.n sinh hoat do thj bào darn tiêu chun, quy chun dat 
95%; ti 1 chit thai riguy hi duqc thu gorn, xCr l theo quy djnh dat  98%. Giãm 
9% hrqng phát thai khI nhà kInh. 

Tam nhIn d&i nàni 2045 

Qng bang SOng Hng là vüng phét triên hin dai, van rninh, sinh thai; là 
truntâin kinh tL tã chInh ion mang t.m khu virc và th giOi; trung tarn hang 
du ciia Ca nu6c v van boa, giáo duc - dào tao,  klioa h9c - cong ngh, dôi mói 

sang tao,  y t và chãm soc süc khoê Nhân dan;  cO kt cu ha tng kinh tê - xã 
hi dng b, hin dai, thông minh. H thng dO thj lien k& thành mng luOi, 
thông rninh, xanh, bn vüng. Ngu&i dan có thu nhp cao, cuc sng thinh 
vuçrng, hanh  phi'ic. Quc phOng, an ninh dircic bo darn vng chäc. Các to chi:rc 
dãng. h thông chInh trj trong sch, vQng rnanh; kMi di doàn két toàn dan tOe 
.1 . A- • ougc tang cixong. Thu do Ha Nçi tro thanh thành pho ket noi toan cau, ngang 
tm tht do các rnr&e phát trin trong khu virc và th giOi. 

lU- NH1IM VU, GUM PIlAF cm YEU 

1. Tp trung hoàn t1iin the ch, chmnh sách phát triên và dy rnanh lien 

kCt vñng 

- Quán trit, thong nhit cao v nhn thirc và hành dng & tt cã các cap, 

các ngành, các dja phixcrng v vai trO, vj trI và trn quan tr9ng dc bit cüa ving 
và lien két vüng; coi lien kêt phát triên vüng là xu th. tht yu, là dng 1c kt 
ni Va dn dt sir phát trin cüa cãc. dja phtrnng trong vüng. 

- Hoàn thiên Co ch& chIrih sách phát triên vng mang tinh dt phá; xay 

I I 'a. I . . o ., . . p 

drng the che lien ket vung du inanh,  bao dam hiçu qua dieu phom, lien ket phat 
then vüng, tp trung vào rnt s linh vrc nhii quy hoach, phát trin ha tAng, xOc 
tin du tu, xü l' các vn dC rnôi tnrOng ni vüng và lien vüng, phát triCn các 

crni lien kt ngành. Nghiên cU'u, ban hành cci ch& chInh sách v tài chinh. ngân 
sách, du tu d khuyn khIch, nuôi thrOng và phát tri&n ngun thu. to ngun 

hxc, dng hrc phát tritn mOi cho Thu dO. vüng ThO dO và toàn vüng; cho phép 
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các dja phuong &rçic sfr dimg ngân sách tja phucrng du t.r cho các dçr an vüng, 
lien viing. 

- Khn truYng hoàn thin, phê duyt quy ho?ch vüng Va quy hoch t'rng 
da phirnng trong vñng giai don 2021 - 2030, tm nhIn dn nãrn 2050. To chi.'rc 
không gian phát trin vCing bão dam can bng, bn vthig, kt ni hiu qua các 
hành lang, vành dai kinh t, cãc cIc tang trurng và h thng kt cii h tng 
kinh th - xa bi, nht là ha tng giao thông. Quy ho?ch các dja phumg báo dam 
phi hcrp v6i quy ho?ch vüng; xây dirng Va trin khai hiu qua cc chui giá frj 
ngãnh, sari phm. Quy hoch các dja pht.rcrng có bin phü hcip vói quy hoch 
không gian bin quc gia và Chin lucrc phát trin bn vi?ng kinh t bin Vit 
Nam, báo dam tinh lien k& giUa vüng báo v - báo tn, ving dm và vi1ng phát 
ti-in kinh t - xã hi. Cong khai, thtrc hin nghiêm và hiu qua các quy hoach 
ngành quéc gia, quy hoch viing, quy hoch tinh. thành phô; giC nghiêrn k9 
cuong quy hoach, tang c'irâng giárn sat, kMm tra. xir 19 kjp thai các vi phm v 
quy hoach. Rà soát, diu chinh quy hoach sr diing dat phii hcp vó'i các quy 
hoach, k hoch sci ding dt quc gia; quân 19, sü dung hitu qua qu dat. 

- Tip tiic phát trin viing kiith t tr9ng dim Bc B là dAu tâu, dng hit 
thuic dy phát triM vüng dng bng Song Hng; phát trin cOng nghip ch t?o, 
ch bin cO giá trj gia tang cao, cOng nghip cOng ngh cao, kinh t s, tài 
chInh, ngãn hang, du ljch và do thj thông minh. Vmg Nam dng bang Song 
Hng phát trin các ngành nông nghip cOng ngh cao, hUii co, tun hoàn; cong 
nghip bào quàn, ché bin nông san, cong nghip h trçr, nãng h.rçmg tái to 
nãng ltiqng sach;  phát trién các khu kinh t yen biM, du ljch sinh thai, nghi 
dtr&ng, du ljch van hoá, tam linh gn v&i bâo ye môi tniông. 

- Thc hin thi dim rnt s rnô hInh, cci ch, chInh sách mâi vuot tri, 
cnh tranh quc t cao nhäm phát huy ti da tirn nãng, lçii th cüa vüng và tarn 
giác dng lçrc tang trthng Ha Ni - Hâi Phông - Quáng Ninh. Tp trung du tLr 
phát trin các hành lang kinh t& tang ci.r&ng lien kt ni yang, lien vüng, quc t 
gm: Hành lang kinh t Bãc - Nam; Hành lang kinh t COn Minh (Trung 
Qu6c) Lao Cai - Ha Ni - Hài Phông - Quàng Ninh; Hành lang kinh t Nam 
Ninh (Trung Quc) - Lng Scm - Ha Ni - Hal PhOng - Quâng Ninh; HàITh lang 
kinh t yen biM Quàng Ninh - Hãi Phông - Thai BInh - Nam Djnh - Ninh Binh. 

2. Phát triên kinh t yang 

- DAy m?nh  cci cAu l?i  kinh t gn v&i di m&i mô hinh tang tru&ng, tang 
näng suAt lao dng và nàng suAt các nliân t tng hçTp dra trCn nên tang rng 
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dtrng manh  me khoa h9c -cOng ngh, di rnó sang tao, chuyn &i s6, chuyn 
Mi xanh, phát huy vai trO du tãu, dng 1c efia các tinh, thành ph6 trong v1rng 
nhu Ha Ni, Hài Phông, Quang Ninh. HInh thãnh, phát trin Va nâng cao hiu 
qua các trung tarn di mói sang tao; dy m.nh phát trin kinh t s, xa hi s6, 
kinh t xanh, kinh t tun hoàn và các mO hInh kinh t rnói. Dy manh  phãt trin 
các ngành kinh t trQng diin, phn du ngang thm vâi các ntr&c phát trin trong 
khu vxc và trên th gi&i. 

- Pbát than cong nghip theo lur&ng hin dai,  cOng ngh cao, It phát thai 

khI nhà kinh, Co khã nàng canh  tranh, giá trj gia tAng cao, tharn gia sâu, toàn 

din vo mng san xut, chui già trj toàn cu. Tp trung phát then các ngãnh 

cong ihip hin dai,  cO lçii th nhu cOng nghip din tir, cong nghip cOng 

ngh s& cOng nghip cong ngh thông tin, cOng nghip phân mm, tn tu nhân 

tao, 6 't'o, cOng nghip h trq; thik dy phát trin san xut thông rninh, mô bIrth 

nhà may thông minh. L1u  tiôn phát triên rnt S6 ngành cong nghip mâi nhii 

chIp, ban din, robot, cOng nghip mOi tru&ng, cOng ngbip näng luçng tái tao, 
vt Iiu mài. Thic day phát trin các vành dai cOng nghip, hInh thành các ciim 

lien kêt ngành v khu cOng nghip chuyên bit. 

- Phát trin nOng nghip hiu qua, bn vüng, sinh thai theo huàng nOng 

nghip cOng ngh cao, hfu cc:1, tun hoàn gn vth xây drng nông thôn mài hin 

dai, nOng dan van rninh. Phát huy lcri the nOng nghip nhit dài, san xut san 

pham có giá trj kinh t cao, da dng theo chui giá tr; phát trin kinh th nOng 
nghip gn vói phát trién cong nghip, djch vti, tao vic lam ti ch, nãng cao 

thu nhp cho cu dan nOng thOn. Tp trung phát triên các vñng san xut hang boa 

chuyên canh quy mO 1&n, cht hrng cao nhu lüa, rau, boa, qua dc san, cay 

cãnh; phát triên manh  chãn nuOi cOng nghip cOng ngh cao vó các san ph.rn 

chi hrc nhu 1cm, bô, gia cm; dy mnh nuOi trng thuS' san, khai thác hãi sñn 

gn vài xây dirng, phát triên thiro'ng hiu. Thic day chuyên d6i s6 trong phãt 

tnin nOng nghip, nông thOn; phát trin iniah cong nghip ch biên nOng san, 

cOng nghip san xu.t thit b, may mOc, 4t ti.r phiic vv nOng nghip; hInh thãnh 

các cum lien kêt san xut - c.h bin và tiéu thii nông san gn vài doanh nghip, 

hcTp tác xã. Nãng cao cht luqng nng dic dçing, nrng phOng h yen bin. Tip 

tic thjc hién có hiu qua Chuo -ig trmnh xây drng nOng thôn mâi, trong do chü 

trong xãy dçrng nOng thôn rnài riâng cao, nOng thOn m&i kieu rnu gn v&i dO thj 
hoá. Bão v, gi& gin mOi truOng. không gian cành quan, gn phát trin các lang 

ngh truyn th6ng vài phát trin du ljch. 
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- Phát triM vüng trâ thành trung tarn djch vi hin di c11a khu virc Dông 
Narn A; trong do Th: do Ha Ni trà thành trung tarn tãi chInh, thuung rni, djch 
v11, du lch rnang tam khu vrc và quOc t; thành phô Hái PhOng tr& thành trung 
tam logistics quc t hiên dai. Tap trung phát triM djch vi tài chinh - ngân hang 
hin di, theo chuM mirc quic M vâ da dng lo?i hInh djch v1; co' câu lai, nâng 
cao hiu qua hot dng cia th irtr&ng tài chmnh, tiM t, báo dam mirth b?ch,  bM 

vCrng, hi nhp, an toàn h thMg. ChuyM di s toàn din h thMg ngãn hang, 
phát triM các mô hInh ngân hang s, gia tang tin Ich. Dâu tu phát triên h 
thMg logistics, chç d.0 ini hin di, thông minh, bn vthig; dy mnh thucmg 
ini din tir; hInh thành các san giao djch hang boa và các ciim, khu vrc hi chq 
triên lam. Khai thác hiu qua các hip djnh thucmg mti tir do, m& rng và da 
dng hoá th truông xut khM, chü dng các bin pháp phông vt phii h9p vói 
các cam kit, diM tthc qu& t, bão dam can bAng can can xuth nbp khâu. 

- Phát triM du ljch tth thành ngành kinh t m0i nhçrn vói san phârn da 
dang, dc dáo, gàn vri pliát huy gia trj cüa nén van minh SOng Hông; chü r9ng 
lien kt giEra ngành du ljch vài các ngành, 1mb vrc khác trong chu& giá trj san 
phAm du flch;  tip tyc du tu phát triM cc khu du ijch quc gia trong v1ing, 
phAn dAn dn näm 2030 thu hut trên 120 triu li.rqt khách. Tinh Quáng Ninh tth 
thành tnmg tarn du lch kt ni v&i khu virc Va th giói. 

- Phãt triM bM vüng kinh t biM theo hLróTlg tang trithng xanh, báo tn 
da dang sinh bçc và các h sinb thai bin. Nghiên ciru, ban hành cci ch, chinh 
sách ru dãi dê xây drng khu vrc Hai Phông - Quang Ninh trô thành trung tam 
kinh t bin hin di, mang trn quc th, hang dAu & Dông Nam A, là tha ngô, 
dng 1c phát triM ci:ia vung; chü tr9ng phát triên kinh té biM khu vtrc Thai 
BInh - Nam Djnh - Ninh Binh. Dty nhanli xãy dijng hoàn thin kt cM h tAng 
các khu kinh t& khu cOng nghiep yen biM, phát huy vai trô dng lrc càa các 
khu kinh t yen biM gAn v&i các khu do thj yen biên. Day mnh irng ding khoa 
há - cOng ngh và dào to nhàn 1rc biM; xây dijng Tru&ng Dai  hcc Hang hái 
Vit Nam là tru&ng trQng dirn qu6c gia, nghiên cru, dào to phiic v phát triên 
ben vUng kinh t hiM. Hoàn thin Trung tam ngb Ca 1&n t?i  Hãi Phông. 

3. Phát triM h thMg do th hen vUng và kt cM h tAng kinh t - xa 
hôi hiên dai 

- Phát triM h th6ng dO thj trong vüng theo mng hrói, phân b hçrp l', 
thông minh, hin dai, thich ing vài biM dM khI hu; ly djnh huO'ng phát triM 
giao thông cOng cong (theo mO hInh TOD) lam co sâ quy hoch do thj. Chü 
tr9ng phát triM các do thj hai ben b& Song HMg và các sOng J&n trong vüng, 
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dáp i'rng yeu cu thoát Iü,. .phông cMng. thiên 'tai, khai thác, sCr ding hiu qua 

không gian qu5 dt. Trin khai hiu qua xây drng Quy hoch vüng Thu dO Ha 
Nôi dn näm 2030 Va tam nhIn dn näm. 2050; phát huy vai trô ht nhân, 
dng Ic cüa các do thj trong ving. Phát trin ThU do Ha Ni trâ thành thành 
phi thông minh, hin dai,  có bàn sac, tao hiu üng Ian toâ, lien kêt vUng do th 
phia Bc, Ca nisóc và hi nhp vào mang  IU6i do thj cUa khu vrc Dông Nam A, 
Châu A; thành pM Hài PhOng xanh, thông mirth, co' bàn dat  cáo tiêu chI dO thi 
Ioai dc bit, di du trong sr nghip cong nghip hoá, hin dai  hoá; hInh thành 
mt s trung tam do thi cp quc gia, cp vUng vi các chi tiêu y t& giáo dc, 
dào tao da.t rnirc binh quãn cUa dO thj thuc 4 nuóc dn d.0 ASEAN. 

ly nhanh' t6c d do thj hoá, phát trin cáo trung tarn hàuh chinh tinh, 
thành j d tang ctthng lien kt và hinh thành các chui dO thj, trong do, Ha 
Ni, \1iih PhCic, Bc Ninh gn vOi phát trin vành dai cong nghip, dO thj, djch 
v; chi dO thj tai  Quáng Ninh, Hãi Phông, Thai Binh, Nani Dnh, NinE BInh 
gn vol phát trin kinh t bin, lien kt cht chë thông qua vành dai kinh t yen 
bi&n. Tip tiic thiic hin di d&i cc tru&ng di h9c, bnh vin ra khOi trung tam 
ThU dO Ha Ni. Tp trung cái tao,  chinh trang cáo chung cu Mt niên han  sir 
dung, chung cu xung cp, mt an man, dc bit là 0 các do thj. CO chfnh sách 
áü rnnh thUc dy phát trién nba 0 xA hi, xãy ding các thit cM van hoU, nht 
là tai  các dja phuo-ng cO cOng nghip phát trin nhanh, thu hi.t nhiu lao dng. 

- Huy dông và sU dimg hiu qua các nguôn hrc dé phàt triên h thông kêt 
cAu h tang kinh té - xä hi, da dng hoá cáo ngun lçrc và hInh thurc du tti, chU 
trQng hInh thirc di tác cong - tu. U'u tién M tn nguôn lçrc cho các cOng trinh 
dng ltrc, CO tInli Ian toá, kt Mi vUng Tp trUng du tu ha tng vin thông, ha 
tng s hin dai,  an toàn, nht là ha t.ng vin thông bang rng, din toán dam 
may, loT.,. Ey rnnh xã hôi boa dâu tu cáo cOng trinh van hoá, the thao. du 
lch.. ChU tr9ng du tir cáo cOng trInh thu gom, xcr 1 rác thai, nithc thai, cMng 
ngp, nht là t?i  Ha Ni, các dO thj lóm Phát trin dng b kt cu h tang nOng 
nghip, nông thOn; câi tao, nãng cp h tMng thug lqi, dê sOng, dê bin, nht là 
các tuyn dC cp III, cp dc bi.t thuc h tMng SOng Hang, sOng Thai BInh; 
chU tr9ng du nr cáo cong trmnh phOng, cMng thién tai, thich U'ng vOi bin di 
khIhu. 

Hoàn thin rnung 1uói giao thOng dông bi, hin dai,  két Mi ni vUng, 
liOn vUng và qMc tê: phát trin vn tài da phuo'ng thcrc, phát buy Igi th v càng 
biên, cñng hang không, diRmg b, du&ng sat, dirOng thus' ni dja và các. hành 
lang kt nOi cCia vUng. Day nhanh tin d. hoàn thành dirt diem mt s cOng trInh 
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ha tng giao thông tr9ng dirn quc gIa CO tmnh lien kt v1ng, ha tang s, ha tang 
do thj, các dr an giao thông do thj, các tuyn vành dai, các tn1c huOng tarn, h 
tMng giao thông tinh; khn tnrcrng hoàn thành các tuyên Metro t?i  ThCi do Ha 
Ni. Nghién cüu du tir các tuyên dtrOiig sat dO thj kt nM Ha Ni vâi Bc 
Ninh, Hung Yen, Ha Nam, Vinh Phiic... 

- Dn nãm 2030, hoàn chinh các tuyên duOng b cao tc hu6ng tam và 
các tuyn vành dai virng ThU do (uu tiên vânh dai 4, vành dai 5). Nâng cp hoàn 
chinh các tuyn quc 1 dt cp 111, rn& rng tôi thiêu 4 - 6 lan xe dôi vi don 
qua do th; các tuyn tinh 1 ccr bàn dat  cp ill, IV. Du tu hoàn thãnh các tuyn 
di.r&ng b cao tc (doan qua ving) theo quy hoach  m rông imt so doan uu tiêri 
trên mt s tuyn quc 1 trong vUng theo quy hoch và duOrng h veli biën qua 
Thai Birth, Nam Djnh, Ninh BInh. Cái t?o,  nâng cap, khai thác hiu qua cãc 
tuyn dung st hin có, kêt ni thông sut tuyn dirng sAt lien vn dat  tiêu 
chuAn quc t; hoàn thành tuyn &thng sAt Yen Viêri - Phá Lai - Ha Long - Cái 
Lan; nghiën ciru dãu tu tuyên thrôiig sat tôc d cao Bc - Narn (xãy drng don 
Ha Ni - Vinh), tuyn Ha Ni - Hãi Phông, tuy&i vành dai phIa Dông Ha Ni 
(do?n Ng9c Hi - Thach Lii). 

- Cãi t?o  các tuyn du&ng thus' ni dla  tr Hãi PhOng, Quàng Ninh di Ha 
Ni, Vit Tn, Thai Biah, Narn Dnh. Ninh Birth và tuy&i yen bin Van  Gia - Ka 
Long; nãng cAp tinh không cu Dung, nao  vet luOng lach tal các dim nghên h 
tng trên Song Hng. DAu tu các ben m&i t?i  câng bin Hâi Phông, QuãngNinh; 
khai thác hiu qua cáng quc t Lach  Huyn. Nãng cap. mô rang  các câng hang 
không quc t Ni Bãi, Cat Bi, Van Dn theo quy hoch. 

4. Phát triên khoa h9c - cong ngh, di mói sang tao,  chuyn di s 

- Tp trung phát trin yang trO' thành trung tarn khoa h9c - cOng ng, di 
rriO'i sang tao  và chuyên dôi so hang dAu ca cã niróc. Chu tr9ng nghiên ci'ru, 
phát trik cong ngh lOi, cOng ngh s& Triên khai hiu qua, dng b các chumig 
trinh khoa hçc - cong ngh quc gia và cüa viThg. Tang cu&ng tim 1irc khoa 
hçc - cOng ngh a mt s lTnh vlrc có the rnanh dat trin.h d quc t. Xây drng 
chin lirçtc dào tao, phát trién ngun nhân lirc khoa h9c - cong ngh cho vUng. 
Khuyn khich doanh nghip tham gia, thãnh Ip, ma rng quy mô céc qu' phát 
tniên khoa hçc - cong ngh; thành 1p và phát tniên các trung tam di rn&i sang 
tao; tang cuOiig lien kt giia doanh nghip vâj các viên, tru&ng, co s& nghiên 
ctru; phát trin thj tnràng khoa h9c - cOng ngh hiu qua, hij nhp quôc tê. Dày 
math h9p tác quc t trong nghiên cim, áng dimg và chuyn giao khoa hçc - cOng 
ngh. Tip tiic hoan thin co' ch, chInh sách v khoa hgc - cong ngh và d6i 
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rnài sang tao phü hgp vói th.?ot&:Vit Narn và thông 1 quc t& Tang du ttr, da 
dng hoá và sr dting hiu qua các ngun lrc xâ hi cho phát trin khoa hçc - cong 
ngh, trong do bâo darn ti i chi ngân sách nba nuàc ti thiu 2% cho khoa 
h9c - cong ngh. Tip tyc h trq rng diing, chuyên giao tin b khoa lice - cong 
ngh d phát trin các san ph&tn chà lirc, 1çi th cia các da phirong. 

- Phát trin nhanh doanh nghip cOng ngh s; tàiig nhanh ti trQng kinh 
t4 sê trong GDP. Khân thrcrng ph cp djch vi mng di dng 5G, hi.râng dn 
cOng ngh 6G. Dy rnanh  chuyn di s trong hot dng cüa cci quan nhà nuOc 
các cp. phát trin chinli quyri din tCr, hróng dn chinh quyn sé; tao  ip dt 
1iu n cung cp dch VII cOng tlVc tuyn mrc d 4 trên thit bj di ding 
thông mihh. 

-Kây dmg Trung tam dM rnfri sang tao vi1ng ding bng SOng Hong, phãt 
trin rn.nh các cOng ngh rnói và kt ni hiu qua các san giao dch cOng ngh 
vüng, Ca nirâc và quc t. Xây dirng và phát triên các khu, trung tam kh&i 
nghip, döi mói sang tao, tn tu nhân tao ti Ha Neii,  Hái Phông, Ha Nam..,, 
trong dO Ha Ni trO thành trung tArn di in&i sang tao, nghiên elm, phát triên, 
ehuyn giao cOng ngh vài ht nhân là Khu cOng ngh cao Hoà Lac, các viên 
nghién cOij, trung dii hçc; HAi Phông tri thành Trung tArn qu& t dAo tao, 
nghin clru, (mg dçmg khoa h9c - cOng ngb v biM; phát trin Khu cong ngh 
cao Ha Nam tp trung vào 1irih virc tn tu nhân tao, tr dng hoá, cOng ngh sinh 
hoc. Phân dâu s doanh nghip khoa hc - cOng ngh tang gAp 2 iAn so vai 
nAm 2020; ti 1 doaith nghip CO hot dng dâi rnái sAng tao  chirn 50% thng s 
doanh nghip boat dng: ti trng giá tn san phâm cong nghip cong ngh cao 
trong các ngành ch bin, ch tao dat trén 50%. 

5. Phát tniên giáo dklc  và dAo tao, nâng cao chAt ltrç'ng ngun nhn lire 

- PhAt huy vai trO là trung tarn cüa Ca rn.râc trorig dào tao  uhAn 1irc, dc 
bit là nhAn hrc cht ltrcrng cao. Tip tVc  dôi niOi can ban, toàn din giáo dc Va 
dào tao  theo hi.róng tp trung pbát trin näng hrc. k nAng, phArn chAt cho nguôi 
hçc, hài hoà d(mc, tn, th& m5. Dôi rnOi giáo dic rnrn non theo hrOng phát trin 
phrn chAt và nàng lçrc cUa tré em. ChuAn hoA Va nAng cao chAt krqng giáo dc 
ph thông Ca fri tue, th chAt; hinh thành pbni chAt, nAng hrc ngui hoc, phát 
hin vâ bOi dtr0ng nàng khiêu, djnh hi.róng ngh nghip cho hc sinh ph thông. 
Tang cu&ng dAn tu, phát triAn Dai  hpc Quéc gia Ha Ni, Tnrông Dai  hçc BAch 
khoa Ha Ni, int s tnr&ng di hçc Ion, da ngãnh trong vüng theo huOng cO 
trong tArn, trQng di&n; chCi trçmg nâng cao chAt luvng và quy rnô dAo tao,  t.p 
trung dão to nhAn hrc chat luçng cao cho yang và cA nuâc. Day manh h9p tAc 
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quôc tê, x 1ii hoá Va tii chi di. h9c; tp trung dâu tu xây dijng mt so ngành 
dào t?o  müi nhçn dat  trinh d khu vjc, th giói, chñ trpng các chuong trInh dào 
tao ct'r nhn tài näng, chiicing trinh chit lugng cao, chirGng trinh tiên tiên Va CáC 

chucing trInl-i dào tao qu6c t. 

- Tp trung du tu, thu hut mi ngun hrc xä hi cho phát trin nhàn hrc, 

tr9ng tam là dào tao ngh& Di rnài, nâng cao chit hxng giáo diic ngh nghip 

thea hithng m, Iinh boat; bâo dam thng nh.t v&i chii trucing di .mài can bàn 

và toàn dién giáo diac và dào tao, tang nhanh ti l lao dng qua dào tao có b.ng 

d.p, chrng chi; chu trçng dào to ithân 1irc cht Jircmg cao, nhân lrc phic v11 

phát 1rin các ngành cong nghip nM tang, uu tiên, mi nh9n, có th manh ci'ia 

vCrng. Phát trin thj tru&ng lao dng hin dai,  linh ho?t và hti nhp, có sij kim 

soát, quãn 1', diu tit cüa Nhà nuOc d chuyn dich  nhanh car câu lao dng, 

giãrn ti l lao dng khu vrc phi chInh thrc; nâng cao ch.t Iuçmg dix baa thj 
trithng lao 1ing. Xy d'.rng qian  h lan dng hi ho. tinb, hi nip  qu tt  

thüc dy chuyn djch và phân bô h9p 12 lao dng; hinh thành car sà d& iiu quan 

l lao dng, kt ni v&i cci s& dü lieu chuyên ngành khác. 

6. Phát triên van hoá - xã hi, nâng cao dôi sng Nhàn dan 

- Phát trin van boa ngang tam vài phát tri&i kinh t, chinh trj, xã hi. 
huóng t&i chân - thin - m9 thrn nhun tinh thn dan tc, nhãn van, dan chi và 
khoa h9c, tao  sirc  manh  ni sinh to 16n cUa vn.g; khoi dy rnanh me tinh than 
yêu nirc, ' chi tii cu&ng dan tc, sirc sang t?o,  tinh than cng Iiién, khát vong 
phát trin dt nurc phn vinh cüa Nhth dan trong vüng. Giãi quyt hài hoà rni 
quan h giUa bâo tn di san van hoá vói phát trin du [jch; gin gifl, uhàt huy càc 
giá trj van hoá vt th vã phi vt the, khOng gian, kin truc van boa lang, xà 
nOng thôn truyn thng; tip thu tinh hoa van hoá nhân lo?i, dng thri nâng cao 
chit luçing, hiu qua sang t?o  các giá frj van hoá mâi. Phát trién 'nang Iuri thiêt 
ch van boa dng b, hin di, dáp trng nhu cu sang tao,  hithng ciia Nhân 
dan. Xãy drng các san phâm, djch VII van boa dc trung cüa nén van rninh SOng 
Hng. Nâng cp, hin dai  hoá mt s báo tang lan, trung tam diên ãnh. nhà hat 
tai Ha Ni và các do thj Ion trong vi)ng. Baa tn, phát huy giá tr các di tich, di 
san vAn hoá nhu: Hoàng thành Thãng Long, VAn Miu Qu& Tir Giám, C do 
Hoa Lu, các khu di tIch quc gia, din, chüa, dAn ca Quan h9, Ca tri, hat Chèo. 
Chu vAn, các 1 hi vAn hoá, tin ngu6ng, tOn giáo truyn thOng... Rà soát, phiic 
drng, triing tu, tOn tao,  bàn tn va phát huy các giá trj, di tIch 1ch sü. di sAn vAn 
boA cua cAc dja phucrng: Ph Hin (Hung Yen), Tràng An (Ninh Blnh), 
COn Scm - Kip Bac  (HAi Ducrng), Yen TCr (QuAng Ninh)... Phát trin ThCi do 
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x(mg thrn vài truyn thng.:ngànnàrn vnhin Thng.Long Ha Ni, thii'c sir là 

trung tarn hi tii, kEt tinh van hoá cüa Ca nuó'c. 

- Hoàn thin cor  ch, chmnh sách thüc day phát trin cong nghip van hoá, 

kinh t th tbao. Phát trin h thng an sinh xä hi toàn din1  ph cp và hin 

dai; h trq nguài dfin 1rng phó hiu qua truc cáo rüi ro v kinh t - xà hi và 

rnOi trtthng. T1iirc hin dy dCi, kjp thôi, dng b, hiu qua các chucrng trinh, d 

an, chinh sách v uu clai ngri có cOng, giám nghèo bn vthig, trç giiip xâ hi; 

quan tam, to diu kin d cáo di tuçmg yu th tip cn t& hcm các djch v xã 

hi Ca bàn, vi.rorn len hoâ nhp cong dng. Lam t6t cOng tao chäm soc tré em, 

ngt.rO'i 6 tui, thi:ic dy bInh d&ng giói và vl sir tin b cfia phi nU. Tip tc uu 

tiên ngn lirc thrc hin Chtiong mnh miic tiéu quc gia giãm nghèo b&n vng. 

-hat tnên dông bO he thông y t vung theo quy hoach, bao dam inoi 

ngithi dan có cor hi tip cn bmn.h dng dch v y t có chit hrçrng, luthng tói 

bao phü chãm soc sIre khoê và bâo him y t toàn dan. Dtu tt.r cáo bnh vin da 

khoa, chuyên khoa tai Ha Ni ngang tm các trung tam chuyên sâü k thut cao 

clia khu vtrc và th giii; gn phát tri&i djch vi y t vói du ljch kháni, chtia bnh 

và nghi duUng. Nãng cap bnh vin da khoa cp tinh hang I dé darn nhn vai trO 

bnh vin tuyn cuôi. Tang ctxäng quán 19 ducic phrn, vt tir, trang thit b y t 

dáp 1mg yêu cAu phông, chng dch, khám, chia bnh và phOng, chng tiu c1c. 

Duy iii ti I sinh, khc phuc tInh trng mt can bng giIri tInh. Thiic hin t& 

chInh sách ton giáo. 

7. Quãn 19, su thrng hiu qua tài nguyen, báo v rnôi trirông, thich 
1mg v&i biên dôi khi hu 

- Thüc dy tang trtr&ng xanh. phát trin cáo mô hInh kinh t tun hoàn, It 
phát thai khi nhà kinh, thijc hin cáo mic tiêu phát trin bn vUng thea các cam 
kt 4uc t cüa Vit Narn. Tang clxôiig quán 19, sIr diing tit kirn, hiu qua và 
bn vIrng dat dai; bão darn can dM qu dt cho phát trik kinh t - xà hi; ki&ri 
soát cht ch vic chuyên niiic dich sIr ding dAt, dc bit là dAt trng lOa, dAt 

rIng phOng h, dAt rIng d.c d.ing, dAt rIng san xut là rIng tir nhiên. Nâng cAp, 
hin di boa cor sIr dr lieu dja chInh toàn vüng. Dánh giá dlrng hin trng dAt 
chua sIr dung trong ving. KhAn truung rà soat, kirn tra vic sIr diing dAt cIra 
cáo dir an ch.rn dua váo sIr digig; kiCn quyêt xlr thu hâi dñng pháp 1ut, 

khöng d& tái din finh trng dr an "treo", su dirng khOng dling quy hoach, sai 
mvc dich, phông, chng lçri ich nhóm, tiêu crc; lành manh  hoá thj tnr&ng bAt 

dngsán. 
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-• Báo darn an ninh ngun ntr&c và an toàn dp, h chra mrâc, ngãn chn 
suy. giãrn tài nguyen rnróc, sir ding tit kirn và hiu quã.nguôn nixâc. Hoàn 
thành vic 1p Quy hoch tong hp km vrc Song Hng giai d.on 2021 - 2030., 
tm nhIn dn nãrn 2050. Thng cithng hgp tác quc t trong bâo dam an ninh 
nguôn nu6c km vtrc SOng Hng, SOng Dà SOng LO. Co bin pháp dA ci thiên. 
phtic hi cht lucyng rnôi trithng nuàc tai km virc các song Nhu& By, Bic 
Hixng Hâi.,. Tang nhanh ti I dan cu ducrc sü dirig ni.r&c sach  thee quy chun. 
Giái quyt kjp th&i các vn d rnOi trt.r?mg cp bach ti thành ph Ha Ni, thành 
ph Hài Phông và các dO tiil khác, n1it là rae thai. khI thai, 8 nhirn nuàc các 
sOng trong ni do, dc bit là song To Ljch; khn tnrong khk phiic tInh trng 0 
nhim môi tru&ng ó khu vrc .nOng thO.n, riht là các lang nghê; kin quyét di däi 
các ccis& gay ô nhirn ra khOi khu vuc nOi thành,.khu vue dOng din eu. Xay 
dtng, phé duytquy ho?ch bäo v rnOitrixOrig qu6c gia d dinh huâng v tn, 
quy mO các khu xr 1' chit thai r.n, chat thi nguv Iiu tp trung cap \t1ng; day 
manhxLh)i ho,  thu hiif cIu fu pFuiuni4n rr' kim ir 1 r thi, rnrcc.thãi  v  
phac hM các dông sOng bj suy thoãi. cn kit. 

• - Phic hOi Va an tOn cac h sinh thai blCn, báo v nguOn IçTi thu 9  hãi san, 
chñ dng thich irng v&i hiên dOi khihu, nuôc bin Tang cuâng lien két 
vung trong bao tOn, khai thac su d!tng tai nguyen 4a dang sinh hoc cua cac khu 
bao ton thi& nhiên, khu di san thièn nhiên cap qtic gia (Bai Long, Vinh  Ha 
Long, Vuo'n Quôc gia Cue P1'iroig, VuoTi Quoc ia Cat Ba, Vuon Qu& gia 
Xuân Thuy, Khu bào tOn loai a sinli canh Vooc niOng tiang Kim Bang ) irng 
phó, giài quyêt các six CO. phyc hoi rnOi trithng v1ing yen biri. Ngan chn suy 
giãrn da dng sinh hçc khu vi7rc tip gip các tinh Trung du và !'vIin nui phia 

Bãc, vÜng cüa Sông.Hng, sOng Thai BInh, cãc viing ngp nuâc & Quáng Ninh, 

Hái Phông, Thai BInh, Nam Djith, Ha Nam, Ninh 3mnh. 

8. Bo 1ãm vig cbc quOc phông, an ninh. nâng cao hiu qua cOng tác 

di ngoi 

- Xây dimg, cüng c th trn quc phông toàn dn, th trn an ninh nhãn 

dan gn vài th tr.n lông danvcrng chc, nhãt 1 khu vrc phông th c1a v1ng.và 

các dja phuang trong rüng. Phit trién kinh t - xã hi gän chat v&i cüng cô quc 

phông, an ninh. Trin.khai hitu qua các quy hoch quc phông; du tij xãy dirng 

các 'khu kinh t quc phOng theo quy hoch, phü hçip v&i các chin lucc, d an 

v quân sr, quc p.hOng. 

- Báo darn vQng chãc an ninh chinh tr, t4t tr, an toàn xa hi, không bj 

dOng, bat ngti Chu dông phat hiên dâu tranh vu hiëu hoa moi am mini, hoat 
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dng cháng phá Dâng, Nh.& rnràçcüa các th irc thi djch, phân dng. Báo darn 
tuyt dM an bàn các miic tiêu, sr kin quan trçng cUa dat nuic; gi vttng rnôi 
tnr&ng hoà bmnh On djnh d phát trin kinh t - xà hi. Trin khai dng b các 
giái pháp bâo dam an ninh trên eác lTnh virc;  bâo darn an ninh 1rt ti trong cac 
khu kinh t, khu cOng nghip, khu cong ngh cao; bão v bi mt nha rnxót, Tang 
cung quán 1 nhà nuó'c v an ninh trt tr; üng phO có hiu qua các tInh hu6ng, 
các mi de do an ninh truyn thng, phi truyn thng; phông ngira, trn ap và 
xir !hiu qua các lo?i ti pham, t nn xâhi. 

-Tnên khai dOng bO, sang tao, biêu qua hoat dông dOi ngoai va hOi nhâp 
quc ichü dng tham gia các sang kMn lien k4t, kt ni vài cac rnx&c trong 
khu vquc t. Tang ctthng thu hut FDI, oDA; phát trin quan h thucing mai 
on djnhbên vüng vói thi tnr&ng Trung Quôc, phát buy vj tn ci:ra agO két nôi 
cüa ASN, da dng hoá di tác thixang mgi, khai thác hiu qua các hip dinh. 
thtrangTini t do. Xây dimg co ch& chinh sách thi dim trin khai Khu ho-p tác 
kinh t qua biên giâi Vit Narn - Trung Qu& (Quàng Ninh). Lam tot cOng tác 
di ngoai nliân dan, xây d%rng biên giâi boa bInh, hüu nghj, hap tác. 

9. Tang cirrng xây dirrig, cblnh dn Dãng vl h thong chInh trj 

- Các cp ui, t chrc dãng các da phucrng trong vüng tip tic dy rnnh 
xay chrng, chinh dn Dáng và h thng chinh trj trong sch, v€ng manh, tinh 
gçn, hiu lc, hiu qua. Tang cLrông sir Ianh dao cia Dãng di v&i h thng 
chInh ti-j; xây drng, cting CO tO chüc Ca s& dãng, nâug cao chit h.rçing d)i ngü 
dãng viên. D.y mnh phân cp, phãn quyn, dê cao trách nhim ngui dirng 
dâu; khuyn khIch.. bào v can b d6i mói, sang t?o,  darn nghi, dam lam, dam 
chiu trách nhirn vi içi ich clung. 

- Nãng cao näng lirc quân 1 nba mràc cia các. cp chInh quyn. Tip tuc 
hoàn thin rnô hInh chinh quyn các cp. phân djnb rO ho-n t chtrc b may 
chinh quyn dO th, nOng thOn, hái dão. Xây drng di ngii cAn b, cOng chac, 
viên chrc dáp (mg yêu cu nhim vi, nEat là dti ngQ lãtth do quãn l' các cp'. 
EMy mnh câi cAch hàrth chinh, phát trin chiith quyn din t(m, chinh quyn s& 
kinht s và xã hi sO. Tang cu&ng phân 4, phãn quyn trong các lTnh.viic 
dAu tu, tài chInh, quy hoich dOt dai, mOi tru6ng và tO chi:rc bO may gn vO-i 
ki&n tra, giAm sAt và kiëm scat quyn 1rc. Dôi rnói cOng tAc dan vn, nti dung 
vã ph.rong thCrc hot dng cia Mt tr.n TO quc Vit Narn và các tt ch(mc chmnh 
trj - xã hi, nâng cao hiu qua các phong trào thi dua, các cuc vn dông, hoat 
dng giám sAt, plAn bin xã hQi. 
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IV- TO CHIYC THVC  HDN 

I. Các cp us'. t chirc dàng, Mt trn To quôc Vit Narn, các to chirc 

chinh trj - xã hi và Nhân dn cã nuàc, riht là các dja phuong. trong vmg ding 
b.ng SOng Hng nghiên c1m, tuyên truyn, ph& biên, quán trit và to chirc trin 
khai thc hin có hiu qua Nghj quyt. Phát huy cao d vai trô 1nh do cüa cp 
us', t chirc dãñg, six vào cuc quyt Iit cüa ca h thong chInli trj, si.r dông thun 
ciia xà hi, sir tham gia tIch circ cüa toàn dan và cong  dng doanh nghip trong 
qua trinh thc hin Nghj quyk 

2. Ban can sir dãng Chinh phü clii do: Ban hành Chucrng trmnh hành dng 
thuc hiên Nghi quytva xây dung quy hoach vung, dia phucmg, hoan thiêri the 
che, co che to chuc dieu phoi, lien ket phat trien vung; dieu chinh, bo sung ca che, 
chInh sách dc thu v phát trin v1Ing dng bang Song Hông. 

3. Các ban dãng, ban can sir dãng, dãng doàn, dãng u' true thuc Trung 
u0ng theo trách nhim cüa minh thuäng xuyCn quan tAm, chñ dng phi hçTp vii 

eác da phirnng vng dng bn SOng Hng d thirc hin hiu quA Nghj quyk 

4. Ban Kinh t Trung ucing chü tni, theo döi, giám sat, kiêm tra, dOn doe 
vic trin khai thirc hin Ngh quyt; dnh kS'  so kC, tng kêt, báo cáo B Chmnh 
tranBfthu . . - — 

Noinhãn: 

- Các tinh u, thành u, 
- Các ban dâng, ban can sr dãng. 

dàng doào, dàng u tnrc thuc Trung ucing, 
- Các dáng u dcrn vj sir nghip Trung uung, 
- Ban BI thu Trung utmg 

Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh, 
-CácdônchIUviên 

Ban ChAp hAnli Trung irang DAng. 
- Liu VAn phông Trung uong DAng. 

Nguyn Phé Trçng 
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