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1 S ăc năthi tăph iăvƠăm cătiêuăxơyăd ngăquyăho ch 

Quyăho chăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăt nhăHƠăTƿnhăđ nănĕmă2020,ăt mănhìnăđ nănĕmă2050 nhằm đ măb oăs ă
th ngănh t gi aăquyăho chăphátătri năc aăT nhăvớiăChi năl ợcăphátătri năkinhăt ă- xƣăh i, quyăho chăphátătri nă
cácăngƠnh,ălƿnhăv căc ăn ớcăvƠăquyăho chăvùngălƣnhăthổ; khai thác, phát huyăt iăđa ti mănĕngălợiăth   c nhătranhă
c aă t nh. Quyă ho chădo UBNDă t nhăHƠăTƿnhă hợpă tácă vớiăTậpă đoƠnăMonitoră (Mỹ) và Công ty Urbis (Hồngă
Kông) xơyăd ng. 

Quyăho chăkhôngăch ăđ ăgắnăk tăvi căphátătri nătrongăt ngălaiăc aăHƠăTƿnhăvớiăcácăm cătiêuăchungăc aăqu că
giaăvƠăvùngălƣnhăthổ,ămƠăcònăđ ăápăd ngănh ngăkỹăthuậtătiênăti nănh tătrongăxơyăd ngăquyăho chăphátătri năb nă
v ngănhằmăgiúpăt nhătĕngătr ngăvớiăt căđ ănhanh.ăQuyăho chăs ăđ aăraăđịnhăh ớngăphátătri nănhằm khai thác 
các ti mănĕng, lợiăth ăc nhătranh,ăc iăthi năc ăs ăh ăt ngăvƠăphátătri năcôngănghi p; thúcăđẩyăs ăh iănhậpăc aăHƠă
Tƿnhăvớiăc ăn ớcăvƠăkhuăv c. 

2 S ăm nhăc aăxơyăd ngăquy ho ch 
Quyăho chătậpătrungăcaoăvƠoăphátătri năc ăkinhăt ăvƠăxƣăh iăc aăt nh,ăđồngăth iăv chăraăchi năl ợcărõărƠngăđ ă
phátătri nă2ălƿnhăv cătrên.ăToƠnăb ăquyăho chăxoayăquanhă4ăm cătiêuăchínhăs ădẫnădắtătĕngătr ngătrongăt ngă
laiăc aăt nh:ă 

Th nhăv ng: m tăn năt ngăphátătri năkinhăt ăxƣăh iănhanhăvƠăb năv ng; 

C ăh i: m tăxƣăh iăcóătỷăl  nghèoăđói ăm căt iăthi u,ăch tăl ợngăs ngăc aăng iădơnăkhôngăngừngăđ ợcănơngă
cao,ălƠăm tătrongănh ngăt nhăcóăch tăl ợngăcu căs ngăc aăng iădơnăt tănh tăc ăn ớc;  

B năv ng: m tăt nhăcóănhậnăth căt tăv ămôiătr ng,ăcóătráchănhi măvớiătƠiănguyênăthiênănhiênăvƠăvĕnăhóa, v ợt 
quaăđ ợcănh ngătháchăth căc aămôiătr ngăkhíăhậu; 

Tìnhăh uăngh : m tătrungătơmăđ uăm iătrongăquanăh ăc aăVi tăNamăvớiăLƠo,ăliênăk tăvớiăTháiăLanăvƠăcácăn ớcă
khác trongăkhuăv c. 

3 Cĕnăc ăđ ăxơyăd ngăquy ho ch 
- Chi năl ợcăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăc ăn ớcăđ nănĕmă2020; 

- Nghịăquy tăs ă39-NQ/TWăngƠyă16/8/2004ăc aăB ăChínhătrịăv ăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăvƠăđ măb oăanăninhă
qu căphòngăvùngăBắcăb ăvƠăDuyênăh iăTrungăb ăđ n nĕmă2010; 

- Quy tăđịnhăs ă1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 caăTh ăt ớngăChínhăph ăphêăduy tăquyăho chăphátătri nă
cácăkhuăcôngănghi pă ăVi tăNamăđ nănĕmă2015ăđịnhăh ớngăđ nănĕmă2020; 

- Nghịăquy tăs ă09-NQ/TWăngƠyă09/02/2007ăc aăB ăChínhătrịăv ăChi năl ợcăBi năVi tăNamăđ nănĕmă2020; 

-  Quy tăđịnhăs ă129/QĐ-TTgăngƠyă18/01/2010ăc aăTh ăt ớngăChínhăph ăv  vi căphêăduy tăquyăho chăchiăti tă
tuy năđ ngăb ăvenăbi năVi tăNamăđ n nĕmă2020; 

- Quy tăđịnhăs ă10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 c aăTh ăt ớngăChínhăph ăv ăvi căphêăduy tăChi năl ợcăphátă
tri năchĕnănuôiăđ nănĕmă2020; 
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- Quy tăđịnhăs ă1686/QĐ-TTg ngày 20/11/2008 c aăTh ăt ớngăChínhăph ăv ăvi căphêăduy tăchi nă l ợcăphátă
tri năgiaoăthôngăđ ngăsắtăVi tăNamăđ nă2020, t mănhìnă2050; 

- Quy tăđịnhăs ă35ă2009/QĐ–TTgăngƠyă03/3/2009ăc aăTh ăt ớngăChínhăph ăv ăvi căphêăduy tăđi uăch nhăchi nă
l ợcăphátătri năgiaoăthôngăvậnăt iăVi tăNamăđ nă2020,ăt mănhìnă2030; 

- Quy tăđịnhăs ă176/2004/QĐ–TTgăngƠyă05/10/2004ăc aăTh ă t ớngăChínhăph ăv ăvi căphêăduy tăchi nă l ợcă
phátătri năngƠnhăđi năVi tăNamăgiaiăđo nă2004-2010,ăđịnhăh ớngăđ nă2020; 

- Quy tăđịnhăs ă1690/QĐ–TTgăngƠyă16/9/2010ăc aăTh  t ớngăChínhăph ăv ăvi căphêăduy tăChi nă l ợcăphátă
tri năth yăs năVi tăNamăđ nănĕmă2020; 

- Quy tăđịnhăs ă30/2008/QĐ–TTg ngày 22/2/2008 c aăTh ăt ớngăChínhăph ăv ăvi căphêăduy tăQuyăho chăphátă
tri năm ngăl ớiăkhámăch aăb nhăđ nă2010,ăt mănhìnăđ nă2020;ă 

- Báo cáoăv ăk ăho chăphátătri năvƠăb oăv ărừngăHƠăTƿnhăgiaiăđo nă2008-2020; 

- Quy tăđịnhă s ă19/2010/QĐ–TTgăngƠyă03/3/2010c aăTh ă t ớngăChínhă ph ă v ăvi căbanăhƠnhăQuyă ch ăho tă
đ ngăc aăKhuăKinhăt ăVũngăÁng,ăt nhăHƠăTƿnh; 

- Quy tăđịnhăs ă242/QĐ–TTgăngƠyă15/2/2007ăc aăTh ăt ớngăChínhăph ăv ăvi căphêăduy tăquyăho chătổngăth ă
đ ngăHồăChíăMinh; 

- Quy tă địnhă s ă 52/2008/QĐ–TTgă ngƠyă 25/4/2008ă c aăTh ă t ớngăChínhă ph ă v ă vi că phêă duy tăĐ ă ánăQuyă
ho chăphátătri năKhuăkinhăt ăcửaăkhẩuănĕmă2020; 

- Quy tăđịnhăs ă1353/QĐ–TTg ngày 23/9/2008ăc aăTh ăt ớngăChínhăph ăv ăvi căphêăduy tăđ ăánă―Quyăho chă
phátătri năcácăkhuăkinhăt ăvenăbi năc aăVi tăNamăđ nănĕmă2020‖; 

- Quy tăđịnhăs ă73/2006/QĐ–TTg ngày 04/4/ă2006ăc aăTh ăt ớngăChínhăph ăv ăvi căphêăduy tăQuyăho chătổngă
th  phátătri năcácăngƠnhăcôngănghi păVi tăNamătheoălƣnhăthổăđ nănĕmă2010,ăt mănhìnăđ nănĕmă2020; 

- Quy tă địnhăs ă 445/QĐ–TTg ngày 07/4/2009ă c aăTh ă t ớngăChínhă ph ă v ă vi că phêă duy tă đi uă ch nhă địnhă
h ớngăquyăho chătổngăth ăphátătri năh ăth ngăđôăthịăVi tăNamăđ nănĕmă2025ăvƠăt mănhìnăđ nănĕmă2050; 

- Côngăvĕnăs ă774/TTg–ĐPăngƠyă14/5/2010ăc aăTh ăt ớngăChínhăph ăv ăthuêătuy năt ăv năn ớcăngoƠiăchoăxơyă
d ngăk ăho chătổngăth ăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăt nhăHƠăTƿnhă; 

- Nghịăđịnhăs ă92/2006/NĐ–CPăngƠyă7/9/2006ăc aăChínhăph ăv ăvi călập,ăphêăduy t vƠăqu nălỦăquyăho chătổngă
th ăphátătri năkinhăt ăxƣăh i;ă 

- Nghịăđịnhăs ă04/2008/NĐ–CPăngƠyă01/1/2008ăc aăChínhăph ăsửaăđổi,ăbổăsungăm tăs ăđi uăc aăNghịăđịnhăS ă
92/2006/NĐ-CPăngƠyă7/9/2006ăc aăChínhăph ; 

-  Nguồnăd ă li uă th ngăkêăc aăTổngăc că th ngăkê,ăS ăK ăho chăvƠăĐ uă t ,ăC căTh ngăkêăHƠăTƿnh,ăcácăS ă
ngƠnhăvƠăcácăhuy n,ăthƠnhăph . 

  



 
  

  9 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 PH N TH  NH T: GI I THI U T NG QUAN V  PH NGăPHÁPă
LU NăVĨăPH NGăTH C TI P C N M I TRONG NGHIÊN C U L P 
QUY HO CH T NG TH  PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I T NH HÀ 
TƾNH 

1 

Gi iăthi uăt ngăquanăv ăph ngăphápălu nă
m i và ph ngăth căti păc năm iătrongăl pă
Quyăho chăt ngăth ăphátătri năkinh t ă- xƣăh iă
t nhăHƠăTƿnh 

PH NăTH ăNH T 
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1  L iănóiăđ u:ăT ngăquanăph ngăphápălu năvƠăcáchăti păc n 

Đ ălậpăquyăho chăphátătri năkinhăt ă - xƣăh i,ăbáoăcáoănƠyăsửăd ngănh ngălỦăthuy tăkinhăt ăhọcăđƣăđ ợcăcôngă
nhậnătrênătoƠnăth ăgiớiălƠmăc ăs .ăCácăph ngăphápăluậnăsửăd ngătrongăbáoăcáoăs ăđ ợcăgi iăthích trongăcácăn iă
dungăd ớiăđơy. 

1.1 Kh  nĕngăC nh tranh và Th nh v ng v  Kinh t  

S ăthịnhăv ợngăkinhăt ăc aă1ăvùngălƣnhăthổăph ăthu căvƠoăkh ănĕngăc nhătranhăc aăvùngăđó,ăkh ănĕngănƠyăph ă
thu căvƠoănĕngăl căsángăt oăđ ănơngăcaoănĕngăsu t.ăMặcădùăth ăch ănhƠăn ớcăổnăđịnhăvƠăchínhăsáchăkinhăt ăvƿă
môăt tăvẫnălƠănh ngăy uăt ăc năthi tăđ ătĕngătr ngăkinhăt ,ănh ngăch aăđ ăđ ăđ măb oăs ăthịnhăv ợngăv ăkinhă
t .ăCácăy uăt ănh ăthayăđổiăchínhătrị,ăbi năđ ngăgiá,ăvƠăđ uăt ăn ớcăngoƠiăngắnăh năcóăth ăthúcăđẩyăGDPătrongă
th iăgianăngắn,ănh ngăch ăcóăkh ănĕngăc nhătranhăvƠănĕngăsu tămớiăcóăth ăđ măb oăs ăthịnhăv ợngăkinhăt ălơuă
dƠi.ăDoăđó,ăcácăn năkinhă t ăc năxơyăd ngăvƠănuôiăd ỡngămôiă tr ngăkinhădoanhăkinhă t ăviămôăcóă tínhăc nhă
tranh,ăchoăphépăcácădoanhănghi păc nhătranhăvƠ thúcăđẩyătĕngătr ngăthôngăquaăvi căgi iăphóngăs căc nhătranhă
trongăn iăb . 

Hình1:ăCácănhơnăt ăQuy tăđ nhăKh ănĕngăC nhătranh 

 

Nguồn:ă―N năt ngăKinhăt ăViămôăchoăs ăThịnhăv ợng:ăK tăqu ătừăCh ăs ăC nhătranhăKinhădoanh,‖ăTr ngăKinhădoanhăĐ iăhọcăHarvard (2008) 

Nh ăđƣăth yătrênăđơy,ăn năt ngăkinhăt ăviămôăchoănĕngăl căc nhătranhăđ ợcăchiaăthƠnhă3ălƿnhăv căchínhănh ăsau: 

 Tínhăph căt păvƠănĕngăl căc nhătranhăc aăcácădoanhănghi pătrongăvƠăngoƠiăn ớcă 

 Ch tăl ợngămôiătr ngăkinhădoanhăviămôăchiăph iăho tăđ ngăc aăcácădoanhănghi pănƠy,ăvƠă 

 Tìnhătr ngăphátătri năcácăc măngƠnhăđ ăcóăth ămangăl iănhi uălợiăíchăh năthôngăquaăm ngăl ớiă
cácăngƠnhăcóăliênăquanăđ nănhau,ăcácăngƠnhăcôngănghi păph ătrợăvƠăcácăth ăch ăliênăquan.ă 

Cùngăvớiăb iăc nhăkinhăt ăvƿămôăvƠăs ă uăđƣi c aăthiênănhiên,ă3ălƿnhăv cătrênăquy tăđịnhăti năđ ăđ tăđ ợcăthịnhă
v ợngăc aă1ăn năkinhăt .ăCácănhƠălƣnhăđ oăthƠnhăcôngătrongăkhuăv cănhƠăn ớcăvƠăt ănhơnă ăcácăvùngăkinhăt ă

Tínhăph cătạpătrongă
H/đ ngăvàă

Chiếnăl ợcăc aăCty

Ch tăl ợngă
Môiătr ờngăKinhă

doanh 
KinhătếăViămô

Bốiăc nhăKinhătếăvĩămô,ăChínhătrị,ăPhápălý,ăvàăXưăh i

Tínhăcạnhătranhăc aăKinhătếăviămôă

TìnhătrạngăPhátătriểnă
Cụm

uăđưiă(Tàiănguyênă thiênănhiên,ăVịătrí)
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thịnhăv ợngăđ uăđƣăbi tăcáchăbi nănh ngăđ ngănĕngănƠyăthƠnhălợiăth ăc aămình.ăCácănhƠălƣnhăđ oăcũngănhậnăraă
rằngănh ngăy uăt ăquanătrọngănh tăchoăs ăthịnhăv ợngăkhôngăph iădoăk ăthừaămƠăph iăđ ợcăt oăra.ă 

1.2 Sángăt oăvƠăcácăGiaiăđo năc aăPhátătri năKinhăt  

ĐơyălƠăm tăn iădungăquanătrọngăkhiăxemăxétăm tăvùngălƣnhăthổăđangă ătrongăgiaiăđo năphátătri năkinhăt ănƠo.ă
Khiăphátătri n,ăcácăvùngălƣnhăthổăvƠăcácăn năkinhăt ăph iătr iăquaă1ăs ăgiaiăđo năxétătừăgócăđ ălợiăth ăc nhătranhă
đặcăthùăvƠăcáchăth căc nhătranh.ăH uăh tăcácăn năkinhăt ăcóăxu tăphátăđi mătừăn năkinhăt ăl yăđi uăki năsẵnăcóă
lƠmăđ ngăl că(víăd :ă năĐ ăvƠăIndonesia).ăCácăn năkinhăt ăki uănƠyăt oăraăgiáătrịănh ăkhaiăthácătƠiănguyênăvƠălợiă
th ăsoăsánhăsẵnăcóă— cácăy uăt ănƠyăbịăh năch ăv ăs ăl ợngătrongăph măviătừngăvùngăc ăth .ăDoăđó,ănguồnăg că
chínhăt oănênăs ăthịnhăv ợngă ăcácăqu căgiaănƠyălƠăkhaiăthácăcácăy uăt ăđ uăvƠoăvƠătƠiănguyên,ăcáchălƠmănƠyă
khôngămangăl iătĕngătr ngăkinhăt ăb năv ng.ăTheoăHình 2,ăgiaiăđo năphátătri năti pătheoălƠătr ăthƠnh n năkinh 
t ăl yăđ uăt  lƠmăđ ngăl c (víăd :ăC ngăHòaăSécăvƠăNamăPhi).ăCácăn năkinhăt ănƠyăc ngăc ănĕngăl căđ ătr ănênă
hi uăqu ătrongăvi căch ăbi nătƠiănguyênăvƠ nguyênăvậtăli u đ uăvƠoăđ ăt oăraăhƠngăhóaăvƠădịchăv ăgiáătrịăcaoă
h n.ăGiaiăđo năcu iăcùngăc aăphátătri nălƠăn năkinhăt ăl yăsángăt o lƠmăđ ngăl c (víăd :ăMỹăvƠăNhậtăB n).ăĐơyă
là giaiăđo nămƠăn năkinhăt ăc năkh ănĕngăsángăt oăđ ămangăđ nă1ăgiáătrịăđ căđáoăchoănhi uăkháchăhƠng.ăNh ngă
n năkinhăt ălo iănƠyăt oăraălợiăth ăc nhătranhăth căkhôngăch ănh ăcácă uăđƣiătƠiănguyên,ămƠăbằngănĕngăl căsángă
t oă c aă r tă nhi uădoanhănghi p,ă trongăvƠăngoƠiă n ớc,ăgiúp cho nĕngă su tă caoăh n.ăThôngăquaă c iă thi nămôiă
tr ngăkinhădoanhăviămôăvƠăthúcăđẩyăc nhătranhăn iăb ,ăcácăn năKinhăt ă l yăsángăt oălƠmăđ ngăl c cóăth ăđ tă
đ ợcălợiăíchăc aăs ăthịnhăv ợngăkinhăt ăb năv ng.ă 

Hình2:ăSángăt oăvƠăCácăGiaiăđo năc aăPhátătri năKinhăt  

 

Nguồn:ă―C iăthi năN năt ngăKinhăt ăViămôăchoăThịnhăv ợng:ăCh ăs ăC nhătranhăHi năt i‖ăBáo cáo Cạnh tranh Toàn cầu (2001).  

1.3 Y uăt ăQuy tăđ nhăMôiătr ngăKinh doanh C nhătranhăvƠăPhátătri năC m ngành 

―Môăhình Kimăc ng‖ăc aăGiáoăs ăMichaelăPorterălƠă1ăkhuônăkhổălỦăthuy tăkinhăt ăviămôăđaădi năgiúpănắmă
đ ợcăđi măm nhăvƠăy uăc aămôiătr ngăkinhădoanhătrongă1ăvùngălƣnhăthổ.ăMôăhình nƠyăphơnătíchăcácăy uăt ă
quy tăđịnhălợiăth ăc nhătranhăvƠăđánh giáăxemă1ăqu căgiaăhayăvùngălƣnhăthổăcóămôiătr ngăkinhădoanhăviămôă
lƠnhăm nhăhayăkhông.ăMôăhình nƠyăcũngăchoăth yărằngăh uăh tăcácăy uăt ăđ uăcóătácăđ ngăđ năkh ănĕngăc nhă
tranh — víăd ănh ătr ngăđ iăhọc,ăđ ngăxá,ăchínhăsáchăc aăchínhăph ,ăvƠăm căđ ăph căt păc aănhuăc uăkháchă
hàng. Hình 3ăd ớiăđơy trìnhăbƠyă4ăy uăt ăchínhăcóăvaiătròăquanătrọngăgiúpăchoă1ăvùngălƣnhăthổănơngăcaoăđ ợcă
nĕngăsu tăvƠănĕngăl căsángăt o,ăgồmăcó: 

 Đi uăki năsẵnăcó. Đi uăki năsẵnăcóăc aă1 môiătr ngăkinhădoanhăbaoăgồmătínhăhi uăqu ,ăch tăl ợng,ăvƠăs ă
chuyênămônăhóaăc aăcácăĐi uăki năsẵnăcóăchoădoanhănghi p.ăVi căcóăđ tăđ ợcănĕngăl căsángăt oăvƠănĕngă
su tă laoăđ ngăcaoăh năhayăkhôngăph ăthu căvƠoăs ăsẵnăcóăc aăcácănguồnăl căch tă l ợngăcaoăv ăv n,ăconă
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ng i,ăvƠătƠiănguyênăthiênănhiên;ăc ăs ăh ăt ngăvậtăch tăvƠăhƠnhăchính;ăvƠăcông ngh ăthôngătin.ăC năl uăỦă
rằngătĕngătr ngăGDPăb năv ngăs ăch ăđ tăđ ợcăkhiăt tăc ăcácăy uăt ăđóăđ ợcăgi iăquy tăđ yăđ ,ăb iăvìăs ă
k tăhợpătoƠnăb ăcácăy uăt ăđ uăvƠoănƠyălƠăc ăs ăđ ăhình thƠnhălợiăth ăc nhătranhăkhuăv c. 

 B iăc nhăc nhătranhăvƠăchi năl căc aădoanhănghi p. Cácăquyăđịnh,ăquyătắc,ăc ăch ăkhuy năkhích,ăvƠăápă
l căchiăph iălo iăhình vƠăm căđ ăc nhătranhă ăđịaăph ngăs ăcóă nhăh ngăr tălớnătớiăchínhăsáchăthúcăđẩyă
nĕngăsu t,ătừăđóăkhuy năkhíchăđ uăt ,ăb oăv ăs ăh uătríătu ,ăvƠăthúcăđẩyătĕngătr ngănĕngăsu t. 

 Đi uăki năc u. Y uăt ăc uăkhôngăch ăliênăquanătớiăquyămôăvƠătĕngătr ngăthịătr ngămƠăcònăliênăquanăđ nă
c ătínhăch tăkháchăhƠng.ăDoăđó,ăcácăy uăt ăc aăm tămôiătr ngăkinhădoanhălƠnhăm nhăth ngăbaoăgồmăkỳă
vọngăcaoăc aăkháchăhƠng,ănhuăc uăđịaăph ngăcóăth ăđ ợcăđápă ngătừăcácăn iăkhác,ăvƠănhuăc uăđịaăph ngă
đặcăthùătrongănh ngălƿnhăv căchuyênăbi tăcóăth ăđ ợcăđápă ngătrênătoƠnăqu căhoặcăth ăgiới.ăNhìnăchung,ă
môiătr ngăkinhădoanhălƠnhăm nhăs ăcóăm căc uăcaoătừăcácănhóm kháchăhƠngăđịaăph ngăph c t p.ăKháchă
hƠngăđịaăph ngăvớiănhuăc uăph căt păs ăbu căcácădoanhănghi păph iăcungăc păhƠngăhóaăvƠădịchăv ăch tă
l ợngăcaoăh năthìămớiăc nhătranhăthƠnhăcông.ă 

 CácăngƠnhăcôngănghi păliênăquanăvƠăph ătr . Vi căti păcậnăđ ợcăcácănhƠăcungă ngăvƠădoanhănghi păcó 
nĕngăl că ăđịaăph ngătrongănh ngăngƠnhăngh ăliênăquanăr tăquanătrọngăđ ăđ măb oăs ăthƠnhăcôngăc aămôiă
tr ngăkinhădoanhăviămô.ăNguồnăl căsẵnăcóă ăđịaăph ngăgiúpătĕngănĕngăsu tăthôngăquaăvi căt oăđi uăki nă
choăthôngătinăliênăl căhi uăqu ăh năvƠăt oănhi uăc ăh iăthuêăngoƠi.ăS ăhi nădi năc aăcácăc măngƠnh,ăthayăvìă
từngăngƠnhăcôngănghi păriêngălẻ,ăs ălƠăy uăt ăquanătrọngănh tăđ măb oăs ăthƠnhăcôngăc aăn năkinhăt .ă 

Hình3:ăắMôăhìnhK imăc ng” 

 

 

Nguồn:ăGiáoăs ăMichaelăPorter,ăTr ngăKinhădoanhăHarvardă 
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Từă―Mô hình Kimăc ng‖,ăcóăth ăth yărõărƠngărằngă4ălƿnhăv cănêuătrênăcóăm iăquanăh ăbổăsungăvƠăph ăthu călẫnă
nhau.ăVíăd ănh ăch tăl ợngăđi uăki năsẵnăcóăc aăn năkinhăt ăs ă nhăh ngălớnătớiăvi căphátătri năcácăngành công 
nghi păliênăquanăvƠăph ătrợ.ăTi păđó,ăcác ngƠnhăcôngănghi păph ătrợăs ăh ătrợăs ătĕngătr ngănhuăc uăph căt pă
c aăkháchăhƠngă ănh ngălƿnhăv căchuyênăbi t.ă 

Nh ngă vùngămu nă đ tă đ ợcă s ă thịnhă v ợngă ph iă v ợtă quaă đ ợcă cácă tháchă th că ch ă raă trongă ―môă hình kim 
c ng‖ătheoătrìnhăt ă uătiên.ăMặcădùăcu i cùngăt tăc ăcácăy uăt ăc aă―mô hình kimăc ng‖ăđ uăph iăđ ợcăxơyă
d ngăvƠănơngăc p,ăvi căgi iăquy tăt tăc ăcácăv năđ ăcùngă1ălúcăs ădẫnătớiăvi căquáădƠnătr iănguồnăl căconăng iă
vƠănguồnăv n.ăDoăđó,ăcácăn năkinhăt ăvùngăph iăxácăđịnhăđơuălƠărƠoăc năchínhăđ ănơngăcaoănĕngăsu tăvƠăgi iă
quy tăcácărƠoăc năđóătheoăhoƠnăc nhăc ăth .ă 

1.4 Vaiătròăc aăChínhăph ăvƠăcác t ăch c 

Hi uăđ ợcămôiătr ngăkinhădoanhăc aăm tăvùngălƣnhăthổălƠăđi uăki năc năthi tăđ ăc iăthi nănĕngăl căsángăt oă
c aăvùngăđó.ăTuyănhiên,ănh ngăn ăl căđóăcũngăkhôngămangăl iănhi uăk tăqu ăn uăthi uăs ăh ătrợăvƠăthamăgiaătừă
cácătổăch că— chínhăph ,ăt ănhơn,ăhayăphiălợiănhuậnă— cácătácănhơnăcóăth ăchuy nănh ngănguyênătắcălỦăthuy tă
thƠnhăhƠnhăđ ng.ăChínhăph ăvƠăcácătổăch căhợpătácăkhácăs ăcóăvaiătròăr tăquanătrọngătrongăthúcăđẩyăc nhătranhă
c aăvùng.ăS ăc ngătácăc aăcácătổăch căs ăh ătrợăđƠoăt oăvƠăphátătri năcácăcáănhơnăcóăđ ănĕngăl căc năthi tăđ ă
dẫnădắtăđịaăph ngămìnhăti nătớiăthịnhăv ợngăh n.ă 

Vaiătròăc aăchínhăph ăr tăquanătrọngătớiăs ăthƠnhăcôngăc aă1ăn năkinhăt .ăChínhăquy năcóătráchănhi măt oăápă
l c,ăđ ngăl c,ăvƠănĕngăl căchoădoanhănghi pă ăđịaăph ngămình.ăNgoƠiăra,ăthôngăquaăth căthiăluậtăpháp,ăquyă
định,ăvƠăchínhăsách,ăphơnăbổăv năvƠăt oăd ngătƠiăs n,ăchínhăquy năcóăth ălƠă1ăch ăth ălớnătrongăquáătrình phát 
tri năkinhăt ăvƠăxơyăd ngăcácăc măngƠnhătrongăvùng.ăChínhăquy năcònăgiúpăgi iăquy tăcácătồnăt iăđ ăc iăthi nă
môiătr ngăkinhădoanh,ăvíăd ănh ăc iăthi năđi uăki nănhơnăt ăs năxu tăbằngăcáchătổăch căcácăch ngătrìnhăgiáoă
d căvƠăđƠoăt oăchuyênăngƠnh, c iăthi nămôiătr ngăc nhătranhăvƠăchi năl ợcădoanhănghi păbằngăcáchădỡăb ăcácă
hƠngărƠoăb oăh ăđịaăph ngăvƠăthuăhútăđ uăt ăn ớcăngoƠiăxungăquanhăcácăc măngƠnh.ăChínhăquy năthậmăchíă
cònăcóă th ă tácăđ ngă tớiăc uăbằngăcáchă t ămuaăvƠoăcácăs năphẩmăvƠădịchăv . Cu iăcùng,ăchínhăquy năcóă th ă
thƠnhălậpăcácăkhuăcôngănghi păvƠăkhuăth ngăm iăt ădoătheoăcácăc măngƠnhăđ ăgiúpăkíchăthíchăphátătri năcácă
ngƠnhăcôngănghi păliênăquanăvƠăph ătrợătrongăn năkinhăt . 

NgoƠiăcácătổăch căchínhăph ,ăcácătổăch căthu căkhuăv căt ănhơnăvƠăhợpătácăcôngăt ăs ăcóăvaiătròăquanătrọngă
trongăvi căđịnhăhình ch ngătrìnhăthúcăđẩyăkh ănĕngăc nhătranhăc aăvùng.ăĐơyăcóăth ălƠăcácătổăch căchínhăth că
hayăphiăchínhăth cănh ăphòngăcôngănghi p,ăhi păh iăngƠnhăngh ,ăcácătổăch cătônăgiáo,ătr ngăđ iăhọc,ăcácăh iă
đồngăc ăv n.ăT tăc ăs ăh ătrợăvi căt oăraăvƠătraoăđổiăthôngătin,ăcôngăngh ăvƠăkỹănĕngăgiúpăđ tăđ ợcătínhăsángăt oă
caoăh n.ăS ăhợpătácăc aăcácătổăch căt oănênăm iăquanăh ăcóăth ănơngăcaoăđ ătinăcậyăvƠăthúcăđẩyăho tăđ ngătậpă
th .ăCácătổăch cănƠyăcònăgiúpăxácăđịnhătiêuăchuẩnăchungăvƠăđ aăraăc ăch ăchungăphátătri năc măngƠnhăhoặcăphátă
tri năkinhăt . 

Vìănhuăc uăvƠă uătiênăc aăkinhăt ăvùngăthayăđổi,ăchínhăquy năvƠăcácăth ăch ăhợpătácăc năđi uăch nhăkịpăth i.ă
Cácătổăch căph iăđi uăch nhăho tăđ ngăđ ăgi i quy tăcácătháchăth căc ăth ătrongămôiătr ngăkinhădoanh.ăCu iă
cùng,ăcácătổăch cănƠyămu năcóăti nătri nătrongăho tăđ ngăthìăc năcóănh ngălƣnhăđ oătậnătơmăvƠăm nh.ăS căm nhă
nguồnănhơnăl căs ălƠăn năt ngăkhôngăch ăchoăl căl ợngălaoăđ ngămƠăcònăph căv ănĕngăl călƣnhăđ oăchínhăph ă
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vƠănĕngăl căth ăch .ăCácăn năkinhăt ăđ tăđ ợcăkh ănĕngăc nhătranhălớnăh nănh ăs ălƣnhăđ oăt tă ăc ăkhuăv cănhƠă
n ớcăvƠăt ănhơn,ăcùngăhợpătácăđ ăh ớngătớiăt mănhìnăchungăchoăc ăn năkinhăt .ăDoăđó,ămặcădùăc ăch ăhợpătácălƠă
di năđƠnătrao đổiăc aăcácălƣnhăđ o,ăsongăs ăkhôngăth ăđ tăđ ợcăs ăthịnhăv ợngăn uăkhôngăcóăm tăđ iăngũălƣnhă
đ oăchungăcóăth ăcùngănhauădẫnădắtătrênăconăđ ngăti nătớiă1ăn năkinhăt ăc nhătranhăh n. 

1.5 Vaiătròăc aăC mngành 

Đ ăcó môiătr ngăkinhădoanhăc nhătranhălƠnhăm nh, cácăc măngƠnhătrongăn năkinhăt  c năđ ợcăthúcăđẩyăphátă
tri n.ăNh ăđƣăth yătrongă―môăhình kimăc ng‖,ăchínhăcácăc măngƠnhănƠyăs ăđóngăvaiătròăthenăch tăvi căt oăs ă
tĕngătr ngăb năv ngăc aămôiătr ngăkinhădoanh.ăC măngƠnhălƠănhómăcácăcôngătyăcóăm iăquanăh ămậtăthi tăvớiă
nhauăvƠăcácătổăch căcóăliênăquanătrongă1ălƿnhăv căc ăth ătrênăm tăkhuăv căg năgũiăv ăđịaălỦ,ăgắnăk tăvớiănhauă
nh ănh ngăđặcăđi măchungăvƠăđặcăđi măt ngăh .ăVíăd ăs ăđồăc măhậuăc n vƠăvậnăt iăc aăthƠnhăph ăAtlantaă
(Mỹ)ătrìnhăbƠyătrongăHình 4.  

Hình4.ăS ăđ ăminhăhọaăC măLogisticsăvƠăV năt iăAtlanta 

 

Nguồn:ăC măSángăki năSángăt o,ăD ăli uăKh oăsátăKhuăv c,ăD ăánăS ăđồăhóaăC m,ăVi năChi năl ợcăvƠăC nhătranh,ăTr ngăKinhădoanhăHavardăvƠăPh ngăv năCáănhơnă 

S ăđồăchoăth yăc ăc uăcácăngƠnhăcôngănghi păvƠătổăch căc năthi tăđ ăti năhƠnhăho tăđ ngăvậnăt iăvƠăhậuăc nă
trongăkhuăv c.ăNh ngăôămƠuăxanh,ănh ăsơnăbayăvƠăvậnăt iăhƠngăkhông,ă th ăhi năđịnhănghƿaăhẹpăh năv ăc mă
ngƠnh,ătrongăkhiănh ngăôătím,ănh ăcácădịchăv ăchuyênăbi tăvƠăvậnăt iăhƠnhăkhách,ăth ăhi năđịnhănghƿaăr ngăh n.ă
Cácăc măbaoăgồmăcácăcôngătyădịchăv ăhoặcăthƠnhăphẩmă(víăd ănh ăvậnăt iăhƠngăkhông,ăđ ngăb ,ăhƠngăh i)ă
cũngănh ăcácănhƠăcungăc păcácăy uăt ăđ uăvƠoăchuyênăbi t,ăc uăki n,ămáyămóc,ătƠiăchínhăvƠădịchăv .ăNgoƠiăra,ă
trongăc măcònăcóăcácăngƠnhăcôngănghi păliênăquană(nh ăsơnăbay,ăb năxe,ăx ngăđóngătƠu),ăgồmănhƠăs năxu tă
cácăs năphẩmăbổăsung,ănhƠăcungăc păc ăs ăh ăt ngăchuyênăbi t,ăvƠăcácătổăch căđƠoăt o,ăgiáoăd căvƠăh ătrợăkỹă
thuật.ăCu iăcùng,ătrongăc măcóăth ăcóăcácăc ăquanăc aăchínhăph ăcóă nhăh ngăvƠăcóăch cănĕngăthi tălậpătiêuă
chuẩnăcũngănh ănh ngătổăch cătậpăth ăc aăkhuăv căt ănhơnănh ăcácăhi păh i.ă 
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Cácăc măngƠnhăcóăth ătĕngănĕngăsu tăvƠăhi uăqu ăs năxu t,ăkíchăthíchăvƠăthúcăđẩyăsángăt o,ăvƠăh ătrợăth ngă
m iăhóa.ăCácăc mănƠyăcóă th ăgiúpă tĕngă tínhăc nhă tranhăbằngăcáchă t oăs ăk tăn iăgi aăcácădoanhănghi p,ăcácă
ngƠnhăcôngănghi păvƠătổăch căcóăliênăquan.ă 

C măngƠnhăcũngălƠăcáchăt ăduyămớiăv ăn năkinhăt ăvƠăcáchătổăch căho tăđ ngăphátătri năkinhăt .ăVớiăkh ănĕngă
thuăhútănh ngăy uăt ăk tăn iăgi aăcácăngƠnhăcôngănghi păvƠădoanhănghi păkhácănhauănh ăkỹănĕng,ăcôngăngh ă
vƠăthôngătin,ămarketingăvƠănhuăc uăkháchăhƠng,ăc măngƠnhălƠămôăhình phùăhợpăh năvớiăb năch tăc aăs ăc nhă
tranhăvƠăcũngălƠănhơnăt ăt oănênălợiăth ăc nhătranh.ăKhiănghƿăđ năm tăn năkinhăt ,ăh uăh tăcácăkhuăv căvƠăqu că
giaăđ uănghƿătớiăcácăkhuăv căkinhăt ă(víăd ănh ăkhuăv căcôngănghi p)ă— m tăkháiăni măquáăr ng,ăhoặcănghƿăđ nă
ngƠnhăcôngănghi pă(víăd ănh ăcôngănghi păđóngătƠu)ă— m tăkháiăni măquáăhẹp.ăCáchăti păcậnăd aătrênăc mă
giúp cácăn năkinhăt ăhi uărõăh năcáchăth căho tăđ ngăc aămình.ăNh ăđó,ăcácăthƠnhăviênătrongăcácăc măkhôngă
ch ăxácăđịnhăđ ợcăcácăv năđ ăchungămƠăcònăc ănh ngăc ăh iăchung.ăĐi uănƠyăgiúpăcácăc ăquanăqu nălỦăcóăđịnhă
h ớngăv ăvi căc nă th că thiănh ngăchínhăsáchăkinh t ăxƣăh iănƠo.ăHình 5ăd ớiăđơyăchoă th yăchínhăsáchăc mă
ngƠnhăđóngăgópănh ăth ănƠoăchoăvi cănơngăcaoătínhăc nhătranh,ătrongăkhiăchínhăsáchăngƠnhăl iăcóăth ălƠmăh iă
đ nătínhăc nhătranh. 

Hình 5: Chính sách ngành và chính sách cmăngƠnh 

Chính sách Ngành  ChínhăsáchăC m 

 Nhắmă tớiă ngƠnh/khuă v că mongă mu n,ă tậpă
trungăvƠoă1ăhoặcă1ăs ăítăthƠnhăphẩm 

 H năch ăs ăh pătác đ ăđ tălợiăíchăchungă 

 TậpătrungăvƠoăcôngătyătrongăn că 

 Canăthi păvƠoăs ăc nhătranh (vd:ăb oăh ,ăthúcă
đẩyă ngƠnh,ă trợă c p)ă gơyă r iă roă lƠmă gi mă c nhă
tranhăđịaăph ng 

 Quy tăđịnhătậpătrungă ăc pătrungă ng 

 ► Baoăg măt ngăth các ngành liên quan, khách 
hƠng,ănhƠă cungăc păvậtă t ,ă nhƠă cungăc pădịchă
v ,ăcácătổăch căđóngăgópăchoăthịnhăv ợngăkinhă
t  

 TậpătrungăvƠoăc ăcôngătyătrongăn căvƠăn că
ngoài 

 Gi măb tăcácătr ăng i/h năch  vớiănơngăcaoă
nĕngăsu t 

 TậpătrungăvƠoăcácăgi iăphápăb ătr ăl nănhau 
vƠăquanăh ăgi aăcácăngƠnh 

 Khuy năkhíchăsángăki nă ăc pătrungă ngăvƠă
đ aăph ng 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitoră 

Mặcădùă1ăc măgắnăvớiă1ălƿnhăv căc ăth ,ărõărƠngălƠăcácăc măth ng khôngăch ăcóă1ăngƠnhăcôngănghi păđ nălẻ.ă
Sauăkhiăc măđiăvƠoăho tăđ ng,ăcácăngƠnhăcôngănghi pătrongăc măs ăt oăraăm iăquanăh ăcùngăcóălợi.ăCácăngƠnhă
nƠyăcóăth ăchiaăsẻăthôngătinăvƠăcáchălƠmăt tăđ ăthúcăđẩyăquáătrìnhăsángăt o.ăNh ăđó,ăcácăc măngƠnhăcóănĕngăsu tă
vƠătínhăsángăt oătĕngănhanhăh n,ăgiúpăduyătrìăthịnhăv ợngăv ăkinhăt .ă 
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1.6 Ph ngăphápănghiênăc u 

Đ ăápăd ngănh ngălỦăthuy tănóiătrênătrongăth căt ,ăbáoăcáoănƠyăsửăd ngă1ăcáchăti păcậnăriêngăđ ătìmăhi uăho tă
đ ngăkinhăt ăvƠăc ăs ăh ăt ngăxƣăh iăc aăt nh.ăBáoăcáoăcũngănghiênăc uătìnhăhình c aăt nhăm tăcáchăsơuăsắcă
thôngăquaăphơnătíchăcácătr ăng iămangătínhălịchăsử,ăcácăy uăt ăthuậnălợiăquanătrọng,ăvƠănh ngăs ăki năhi năt iăcóă
tác đ ngălớn.ăNgoƠiăra,ănh ăsoăsánhăho tăđ ngăkinhăt ăc aăt nhăvớiăcácăt nhălơnăcậnăvƠăvớiăcácăqu căgiaăkhác,ăbáoă
cáoăđ aăraăb iăc nhăc aăt nhăvƠăquanăđi măv ăl ătrìnhăphátătri nămƠăt nhănênăđiătheo.ă 

Đ ăgi măs ăl ợngăph ngăánăchi năl ợcăkinhăt ă— xƣăh iămƠăt nhăcóăth ăl aăchọn,ănghiênăc uăđƣăsửăd ngăr tă
nhi uănguồnăthôngătinăđ ătìmăhi uăvƠăxácăđịnhăph ngăánăt iă uăchoăt nhăHƠăTƿnh.ăCácănguồnănƠyăgồmăcó: 

 Ph ngăv năvƠăl y Ph năh i. Nh ătrìnhăbƠyătrongăHình 6ăvƠă7,ăcánăb ăquanăch cătừă60ăc ăquanănhƠăn ớc,ătổ 
ch căth ngăm i,ăcôngătyăt ănhơnăvƠătổăch căphiăchínhăph ăđƣăđ ợcăph ngăv năđ ăgiúpătìmăhi uăquanăđi mă
vƠăl yăỦăki năph năhồiăv ăchi năl ợcăvƠăt mănhìnăc aăt nh. 

 Nghiênăc uăTh ăc p. Monitorăđƣăti năhƠnhănghiênăc uăđ iăchi uăr ngărƣi,ăphơnătíchăkịchăb năt ngălai,ăxuă
h ớngăhi năt i,ăvƠănh ngăvíăd ăthƠnhăcông.ăCácănguồnăchoăph nănƠyăgồm t păchíăngƠnh,ăthôngătinăbáoăchí,ă
côngătrìnhănghiênăc u,ă năphẩmăc aăcácătổăch căqu căt ,ăvƠăbáoăcáoăc aăcácătổăch căphiăchínhăph . 

 Tham v năChuyênăgia. Nghiênăc uăđƣăthamăv năr tănhi uăchuyênăgiaăđ ăthuăthậpăđ uăvƠoăchoăchi năl ợcă
phátătri năc m,ăgiúpăđ măb oăhi uărõănh ngănhơnăt ăthƠnhăcôngăchoătừngăc m.ăCácăchuyênăgiaăđ ợcăthamă
v năho tăđ ngătrongănh ngălƿnhăv căcóăliênăquanănh ăkhaiăkhoáng,ăkimălo i,ăphátătri năcôngănghi p,ăgiáoă
d c,ăBPOă(thuêăngoƠiăquyătrìnhănghi păv ),ăphátătri năxƣăh i,ăvƠăchuyênăgiaăv ăkhuăv căChơuăÁăTháiăBìnhă
D ng.ăNghiênăc uăđƣăthamăv năc ăchuyênăgiaătrongăvƠăngoƠiăTậpăđoƠnăMonitorăcũngănh ăchuyênăgiaăVi tă
NamăvƠăqu căt . 

Hình6:ăPh ngăv năcácăC ăquanănhƠăn cliên quan  

 



 
  

  17 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 

Hình7:ăPh ngăv năDoanhănghi păvƠăt ăch căbên ngoài 

 

Cách ti păcậnătheoăh ớngănghiênăc uănƠyăchoăphépăt ngătácăvớiăcácăđ iăt ợngă ăt tăc ăcácăc pătrongăkhuăv că
chínhăph ,ăkinhă t ,ăxƣăh i,ă từănôngădơnăvƠăgiáoăviênăđ năcánăb ă yăbanăNhơnădơnăT nh.ăChínhăđi uăđóăgiúpă
nghiênăc uăhi uărõăh năv ăhi nătr ng,ănh ngăhyăvọngăvƠătrôngăđợiăc aăt tăcácăbênăliênăquan.ăDoăvậy,ăvớiăhi uă
bi tărõărƠngăv ănĕngăl căc nhătranhăc aăt nh,ănghiênăc uăđ aăraăchi năl ợcăvƠăt mănhìnăchiăti t,ăcùngăvớiăcácăyêuă
c uăc năthi tăgiúpăt nhăxơyăd ngăđ ợcăm tăn năkinhăt ăthịnhăv ợngăvƠăc nhătranhăh n. 
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PH N TH  HAI: CÁC Y U T ,ăĐI U KI N VÀ TH C TR NG PHÁT TRI N KINH T  XÃ H I T NH 
HĨăTƾNHăĐ NăNĔMă2010 

1  

1 

PH NăTH ăHAI 

Các y uăt ,ăđi uăki năvƠăhi nătr ngăphátătri nă
kinhăt ă- xƣăh iăt nhăHƠăTƿnhăđ nănĕmă2010 
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1 Đánhăgiáăcácăđi uăki năphátătri năhi nănayăc aăt nhăHƠăTƿnh 

Ch ngăti pătheoăs ătrìnhăbƠyăphơnătíchăchiăti tăcácăho tăđ ngăvƠăthƠnhăph năkinh t ăhi năt iăc aăHƠăTƿnhăcũngă
nh ăđánhăgiáătrìnhăđ ăvƠăch tăl ợngăphátătri năxƣăh i.ăCh ngănƠyăcũngăti păt căđánhăgiáăcácăđi uăki năkinhăt ă
viămôăc aăt nhăd aătrênăph ngăphápădoăGiáoăs ăMichaelăE.ăPorterăc aăTr ngăKinhădoanhăHarvardăxơyăd ng. 

1.1 Tài nguyên thiên nhiên 

1.1.1 Vị trí Địa lý 

HƠăTƿnhălƠăm tătrongăsáuăt nhănằmă ăduyênăh iăBắcăTrungăB ăvớiătổngădi nătíchă5.997,18 km2,ăchi măkho ngă
1,8%ă tổngă di nă tíchă c ă n ớc,ă trongă tọaă đ ă 17°53'50"-18°45'40"vƿă đ ă Bắc,ă 105°05'50"ă - 106°30'20"kinhă đ ă
Đông.ăHƠăTƿnhăgiápăNgh ăAnă ăphíaăBắc,ăQu ngăBìnhă ăphíaăNam,ăC ngăhòaăDơnăch ănhơnădơnăLƠoă ăphíaăTơyă
vƠăbi năĐôngă ăphíaăĐông,ăvớiăh nă137kmăđ ngăb ăbi n.ăT nhăcóă12ăđ năvịăhƠnhăchínhătr căthu căbaoăgồmă
thành ph ăHƠăTƿnh,ăthịăxƣăHồngăLƿnh và các huy n: H ngăS n,ăĐ căThọ,ăVũăQuang,ăNghiăXuơn,ăCanăL c,ă
H ngăKhê,ăTh chăHƠ,ăCẩmăXuyên,ăKỳăAnh,ăL căHƠă(thƠnhă lậpă2007).ăĐ năcu iănĕmă2010ă t nhăcóă262ăxƣ,ă
ph ng,ăthịătr n,ătrongăđóăcóă235ăxƣ,ă12ăthịătr n,ă15ăph ng. 

HƠăTƿnhăcóăvịătríăr tăthuậnăti năchoăvi căhợpătác,ătraoăđổiăvƠăth ngăm iăvớiăcácăt nhăvƠăcácăn ớcăkhácătrongăkhuă
v cănh ăLƠo,ăCampuchia,ăTháiăLan. T nhăcóăh ăth ngăgiaoăthôngăr tăthuậnălợi nh :ăQu căl ă1A,ăđ ngăHồăChíă
Minh,ăđ ngăsắt BắcăNam,ăqu căl ă8A,ăqu căl  12A.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăcửaăkhẩuăqu căt ăC uăTreo, 
c ngăn ớcăsơuăVũngăÁng – S năD ng lƠătrungătơmăth ngăm iăt oăthuậnălợiătrongăvi cătraoăđổiăvƠăhợpătácăvớiă
cácăn ớcătrongăkhuăv c.ăVi cătĕngăc ngăphátătri năti uăkhuăv căHƠnhălangăkinhăt ăĐông-Tơyăc aăl uăv căsôngă
MekongălƠăm tăc ăh iăchoăHƠăTƿnhăphátătri năvƠăh iănhậpăkinhăt . 

1.1.2 Địa hình 

Cĕnăc ăđi uăki năđịaăhình,ăđịaăm o,ătínhăch tăđ tăđai,ăkhíăhậu,ăsông,ăsu iầăcóăth ăchiaăraăHƠăTƿnhă04ăvùngătheoă
địaăhình nh ăsau: 

Vùngăvenăbi nă 

Tổngădi nătíchăc aăvùngăvenăbi năvƠoăkho ngă41,4ăngƠnăhaăchi mă6,9%ădi nătíchăđ tăt ănhiênăc aăt nh,ăch yădọcă
từăhuy năNghiăXuơnăđ n đèoăNgangăc aăhuy năKỳăAnh;ăđịaăhình vùngănƠyăd cătho iătừăTây sang Đông, có cao 
đ ăt ănhiênătừă+2,00ăđ nă+4,00ăm,ăkhuăv căsátăbi năcóăcaoăđ ăt ănhiênă từă+1,00ătr ăxu ng,ăph nălớnăđ tăđaiă
chuaăvƠăbịănhi mămặn.ăS năxu t,ăcanhătácăvùngănƠyăch ăy uălƠătrồngălúaăvƠămƠu.ăCácăvùngăvenăcửaăsông,ăcửaă
bi năch ăy uălƠăsinhăvậtămặn,ălợăsinhăs ng,ăvùngănƠyăr tăthíchăhợpăvớiănuôiătrồngăthuỷăs n.ă 

Vùngăđ ngăbằng 

VùngăđồngăbằngăHƠăTƿnhăcóădi nătíchăkho ngă55,8ăngƠnăha,ăchi mă9,3%ădi nătíchăđ tă t ănhiênăc aăt nh,ăbaoă
gồmăcácăhuy n,ăthịăxƣădọcătr căđ ngăqu căl 1AătừăthịăxƣăHồngăLƿnhăđ năKỳăAnhăvƠăm tăph năc aăhuy năĐ că
Thọădọcăđ ngăqu căl 8Aătừăthịătr năĐ căThọăđ năthịăxƣăHồngălƿnh.ăVùngănƠyăcóăcaoăđ ăt ănhiênătừ+2,00ăđ nă
+4,00ăm,ăc căb ăm tăs ăđi măcóăcaoăđ ă+5,00ăđ nă+6,00ăm.ăVùngăđồngăbằngămangăđậmănétăđặcătr ngăc aăd iă
đồngăbằngăBắcăTrungăB ,ăcóăđ ănghiêngăd nătừăTây sang Đông,ăb ăngangăhẹp,ăđ tăđaiămƠuămỡăh năcácăvùngă
khác,ăr tăphùăhợpăvớiăcơyălúaăn ớc. 
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Vùng trung du 

Di nătíchăkho ngă30ăngƠnăhaăchi mă5%ădi nătíchăđ tăt ănhiênăc aăt nh,ălƠăvùngăcóăđịaăhình đồiăd ngăúpăbát,ăcóă
đ ăcaoătrungăbìnhă+10,00ăđ nă+50,00ămăsoăvớiăm căn ớcăbi n.ăPhíaăd ớiăchơnăđồiăt oăthƠnhătừngăd iăđ tăbaoă
quanhătheoăki uăth măt ngăđ iăbằng phẳng,ăphùăhợpăvớiăs năxu tăcơyălúaăn ớc;ăphíaăl ngăđồiăphùăhợpăvớiăcácă
lo iăcơyăĕnăqu ,ăcơyăcôngănghi pădƠiăngƠyăvƠăphátătri nătrangătr iăchĕnănuôiăgiaăsúcătậpătrung. 

Vùngămi nănúi 

ĐơyălƠăti uăvùngăcóădi nătíchălớnănh t,ăkho ngă474,7ăngƠnăha,ăchi mă78,8% di nătíchăđ tăt ănhiênăc aăt nh,ăch ă
y uătậpătrungă ăcácăhuy năH ngăS n,ăH ngăKhê,ăVũăQuangăvƠăphíaăTơyăhuy năKỳăAnh.ăDi nătíchăsửăd ngă
choănôngănghi păch ăchi măkho ngă10%ădi nătíchăc aăti uăvùng. 

VùngănƠyăcóăđịaăhình núiăcao,ărừngărậm,ăsu iăd c.ăTiêu bi uălƠăcácăđ nhănúiănh :ăGiangăMƠn,ăĐôngăC c,ăRèoă
Pheo, vv. Th măth căvậtăch ăy uălƠărừngăgiƠănguyênăsinhăvƠărừngătáiăsinh.ăĐặcăbi tăcóăkhuăb oătồnărừngăQu că
giaăVũăQuang,ăKẻăG ,ăcóăđ ăcheăph ăt ănhiênăcaoăvƠăcóănhi uălo iăsinhăvậtăquý hi măđangăđ ợcăb oăv . 

1.1.3 Khí hậu 

Khíăhậuănhi tăđớiăgióămùaăc aăHƠăTƿnhăcóăđặcătr ngălƠăth iă ti tăkhắcănghi tăvƠăc căđoanătrongăsu tăc ănĕm.ă
Nh ngăhi năt ợngăth iăti tăb tălợiăbaoăgồmăm aăkéoădƠi,ăbƣo,ălũăl t,ănh ngăđợtăl nh vƠăgióăLƠoăkhôănóngăthổiătừă
phíaăTơyăNam.ăHƠăTƿnhăd ăbịă nhăh ngăb iăthiênătaiătáiădi năvƠăm iăđeădọaălơuădƠiăc aăbi năđổiăkhíăhậu. 

Từăthángă11ăđ năthángă3ălƠămùaăl nhă ăHƠăTƿnhăvớiănhi tăđ ăth p,ăcóăkhiăxu ngăd ớiă12oC.ăCácăđợtăl nhă ăHƠă
Tƿnhăcóăxuăh ớngărõănétăh năsoăvớiăcácăt nhăkhácă ăVùngăduyênăh iăBắc Trungăb ,ămặcădùănhi tăđ ănóngăcaoă
đi măvƠoămùaăhèăcũngăt ngăđ ngăcácăt nhăđó.ăK ătừăthángă4,ăth iăti tăbắtăđ uă măd nălên,ămùaănóngăvƠăkhôă
lênăcaoăđi măvào tháng 6 và tháng 7,ăvớiănhi tăđ ăcaoănh tălênăđ nătrênă400C.ăNhi tăđ ătrungăbìnhăhƠngănĕmă
t ngăđ iăkhácănhau,ă23,5–24,50Că ăvùngăđồngăbằngăvƠăkho ngă14–150Că ăvùngănúi.ăMùaănắngăch ătừăthángă4 
đ năthángă9 vớiătrungăbìnhă1.350–1.700ăgi ănắngătrongănĕm.ăL ợngăb căh iăhƠngănĕmăt ngăđ iăth p,ăchừngă
800–1.100ămmăvƠăl ợngăb căh iăhƠngăthángăhi măkhiăv ợt quáă100ămmătrongăb tăkỳăthángănƠo.ăT căđ ăgióătrênă
địaăbƠnăt nhăkhôngăđángăk ,ătrungăbìnhăkho ngă1,5–2,5ăm/s.ăMùaăm aăch ăy uăkéoădƠiătừăthángă9 đ năthángă12, 
vớiăl ợngăm aătrungăbìnhăkho ngă2.300–3.000ămm.ăC ămùaăĐôngăvƠămùaăHèăl ợngăm aă ăHƠăTƿnhăcaoăh n so 
vớiăcácăt nhălơnăcậnă(Hình 8). 
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Hình 8:ăNhi tăđ ăvƠăl ngăm aătrungăbìnhă ăB căTrungăB ,ăVi tăNam, 2006ậ2010 

 
Nguồn:ăhttp://www.weatherreports.com (09ăthángă3ă2011);ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Đi uăki năkhíăhậuăc aăHƠăTƿnhăgơyăkhóăkhĕnăchoăs năxu tănôngănghi păvƠăcũngăkhôngăthuậnălợiăchoăho tăđ ngă
duălịch.ăTh iăgianăHèăth ngăr tăngắnăkhi năchoăduălịchăHƠăTƿnh,ăn uănhìnătheoăgócăđ ămùaăduălịch,ăt ngăđ iă
kémăh pădẫn.ă 

Tuyănhiên,ăy uăt ăth iăti tăchínhăgơyăh iătớiăho tăđ ngăkinhăt ăc aăHƠăTƿnhălƠăthiênătaiănh ăgióăLƠo,ăh năhán,ă
m aăbƣoăvƠălũăl t. 

GióămùaăkhôănóngăTơyăNamăthổiă từăthángăHaiăhoặcăthángăBaăđ năcu iă thángăTámăhoặcăthángăChín.ăGióănƠyă
th ngăđiăkèmăvớiăl ợngăm aăgi m.ăCácăđợtăgióănƠyăcóăth ăgơyăraăh năhánăvƠăthi uăn ớc,ălƠmă nhăh ngăđ nă
vi cătrồngălúaăvƠăcácăcơyă trồngăquanătrọngăkhác.ăBênăc nhăvi căthi uăh tă l ợngăm a,ăh năhánăcũngălƠmătĕngă
hi năt ợngăn ớcămặnăxơmăth cădọcătheoăcácăconăsôngăchínhăvƠădoăđóălƠmăthayăđổiănguồnăn ớcăngọtăc aăHƠă
Tƿnh. 

HƠăTƿnhăcũngăth ngăchịuă nhăh ngătr căti păc aăbƣoănhi tăđớiăvƠăápăth pănhi tăđới,ătừăTơyăBắcăTháiăBìnhă
D ngăvƠăbi năĐông.ăTínhătrungăbình,ăc ă10 nĕmăHƠăTƿnhăl iăchịuă nhăh ngăc aă9ăc năbƣoănh ăvậy, kèm theo 
m aălớnăvƠăgióăm nh.ăBƣoă th ngăx yăvƠoă thángăTám,ă thángăChínă(54%),ă thángăB yăvƠă thángăM iă(30%).ă
Trong 5 thậpăkỷăqua,ă47ăc năbƣoăđƣătr căti păhoặcăgiánăti păt năcôngăNgh ăAn,ăQu ngăBìnhăvƠăHƠăTƿnh;ătrongă
s ănƠyăcóă18ăc năbƣoătr căti păđổăb ăvƠoăHƠăTƿnh.ăHậuăqu ălƠ,ătừănĕmă2000ăđ nănĕmă2008,ăthi tăh iăkinhăt ă ă
HƠăTƿnhălênăđ nă2.697ătỷăđồng,ăch ăy uălƠăh ăh iăcácăc ăs ăh ăt ng. 

Doăcácăy uăt ănóiătrên,ălũăl tălƠăm tăm iăquanătơmălớnăn aăc aăHƠăTƿnh.ăTrongă5ăthậpăkỷăqua,ăHƠăTƿnhăđƣăcóă15ă
l năl ợngăm aăhƠngăngƠyăv ợtăquáă300mm.ăLũăth ngăbắtăđ uăvƠoăthángăTámănh ngăx yăraănhi uănh tătừăthángă

http://www.weatherreports.com/
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Chínăđ năthángăM iăM t.ăLũăl tăth ngă nhăh ngănhi uănh tăđ năcácăhuy năH ngăS n,ăH ngăKhêăvƠăVũă
Quang,ăvớiă30ăxƣăvƠătrênă30.000ăh ăgiaăđình.ăĐợtălũăvƠoăthángăM iănĕmă2010ăđƣălƠmă30ăng iăch tăvƠăgơyă
thi tăh iăkinh t ăkho ngă6.374ătỷăđồng,ăg păhaiăl nătổngăthi tăh iăkinhăt ăc aăcácăđợtălũăgiaiăđo nă2000–2009. 
175.000ăngôiănhƠăbịăchìmătrongăn ớcăvƠăh ăh ng,ănhi uătuy năgiaoăthôngăbịăh ăh ngănặng,ăvƠăh nă10.000ăhaă
cơyătrồngăbịăngậpăkhi năchoăh uăh tăcácăcơyăl ngăth c chínhăv ăđôngăc aăt nhăbịăm tătrắng.ăLũăl tăcũngă nhă
h ngăđ nănguồnăn ớcăvƠăđ ăl iălớpăbùnădƠy.ăVíăd ,ădơnăc ă ăxƣăPh ngăMỹăm iăkhiăsauălũăl tăbu căph iăsửă
d ngăn ớcăsôngăvƠăn ớcăgi ngăđƣănhi măbẩnătrongăsinhăho tăhƠngăngƠy. 

D ăbáoătrongăt ngălai,ăc ăđ tănôngănghi păvƠăđ tă ăthu căcácăvùngăvenăbi năc aăHƠăTƿnhăs ăbịătácăđ ngăb iă
bi năđổiăkhíăhậu,ăc ă ătrongăđ tăli nălẫnădọcătheoăvenăbi n.ăVi tăNamăđ ợcăcoiălƠăm tătrongănh ngăn ớcăbịătácă
đ ngălớnănh tăb iăbi năđổiăkhíăhậuătoƠnăc u.ăMặcădùăcóăcácămôăhình vƠăd ăđoánăkhácănhau,ă1ăs ămôăhình cho 
th yăm căn ớcăbi năs ătĕngă1măvƠoănĕmă2100.ăN uătr ngăhợpănƠyăx yăraăvƠăt nhăkhôngăcóănh ngăho tăđ ngă
gi mănhẹăvƠăthíchă ngăvớiănh ngăthayăđổiăđó,ăcácăhuy năvenăbi năc aăHƠăTƿnhăs ăbịă thi tăh iă lớn.ăTheoăm tă
nghiên c uădoăB ăTƠiănguyênăvƠăMôiă tr ngăvƠăUNDP,ăc ăcácăxƣăsơuă trongăđ tă li năvƠăvenăbi năđ uăbịă nhă
h ng. 

Hình 9:ăTácăđ ngăti măẩnăc aăbi năđ iăkhíăh uăđ iăv iăcácăhuy năvùngăvenăbi năt nhăHƠăTƿnh 

 
L uăỦ:ăCácăxƣăđ ợcălƣnhăđ oăT nhăl aăchọnăchoăB ăTNMTăvƠăUNDP phơnătích.ăĐ nănĕmă2100,ăăm căn ớcăbi năVi tăNamăd ăđoánăs ădơngă1m. 
Nguồn:ă―Xơyăd ngăKh ănĕngăPh căhồi:ăCácăChi năl ợcăThíchă ngăchoăSinhăk ăVenăbi năChịuănhi uăR iăroănh tădoăTácăđ ngăc aăBi n đổiăKhíăhậuă ămi năTrungăVi tă
Nam‖,ăB ăTNMTăvƠăUNDPă(2010) 
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1.1.4 Đất đai, tài nguyên đất đai và sử dụng 

HƠăTƿnhăcóătổngădi nătíchălƠă5.997,18 km2,ăvớiă3ălo iăđịaăhình đặcătr ngă— khuăv cămi nănúi,ăvùngăđồngăbằngă
vƠăđồngăbằngăvenăbi n.ăPh nălớnăđ tăđaiăc aăt nhălƠăđịaăhình đồiănúiăvƠăđ tăđaiăph nălớnălƠăđ tăcằn,ăb cămƠu. 
Nh ngăđặcăđi măthổănh ỡngăđặcătr ngănƠyălƠătháchăth călớnăđ iăvớiăvi căphátătri năđ tăđaiăvƠănôngănghi p. 

Đ tăđaiă ăHƠăTƿnhăch ăy uăđ ợcăsửăd ngăchoăm căđíchălơmănghi păvƠănôngănghi pă(Hình 10).ăCácăhuy năcóă
di nătíchălớnăh nă ăHƠăTƿnhănh ăH ngăKhê,ăH ngăS n,ăKỳăAnh,ăVũăQuangăvƠăCẩmăXuyênăch ăy uăsửăd ngă
đ tăchoăm căđíchălơmănghi pă(kho ngă54%ăđ nă77%ătrongăgiaiăđo nă2007–2010)ătrongăkhiăcácăhuy nănh ăh nă
sửăd ngăđ tăch ăy uăchoănôngănghi pă(kho ngă34%ăđ nă51%ătrongăgiaiăđo nă2007–2010)ăvƠăcôngănghi p.ă 

Trongăs ă121.167ăhaăđ tăsửăd ngăchoăm căđíchănôngănghi p,ă53,6%ăđ ợcăsửăd ngăđ ătrồngălúa,ăph năcònăl iă
đ ợcăsửăd ngăchoăcơyăl ngăth c,ăcôngănghi păvƠăcơyăĕnăqu . 

Hình 10:ăHi nătr ngăs ăd ngăđ tă ăHƠăTƿnhăphân theo ho tăđ ng1, 2010 

 
Nguồn:ăPh ngăv năS ăNNPTNTă(2011);ăS ăTNMTă(2007ă– 2010) 

66,8%ădi nătíchăđ tăHƠăTƿnhălƠămi nănúiăvƠăyêuăc uăph iăcóăcôngătrìnhăth yălợiăđ ăcóăth ăphátătri n.ăH năn a,ă
thổănh ỡngăvùngănúiăHƠăTƿnhăcóălớpăđ tăm ng,ănghèoădinhăd ỡngăvớiătỷăl ăđ tăferralităvƠngăcóănồngăđ ăaxităcao 
(Hình 11).ăĐi uănƠyătácăđ ngătiêuăc cătớiăkh ănĕngăcanhătácătrongăt nhăvƠăh năch ăvi c sửăd ngăđ tăchoăcácăm că
đíchănôngănghi păkhácănhau.ăĐ tăvùngăvenăbi nălƠăđ tămặnăvƠănhi uăcát.ăK tăqu ălƠ,ăkho ngă2/3 đ tăHƠăTƿnhă
thu călo iănghèoădinhăd ỡngăhoặcătrung bìnhăvƠă1/5ătổngădi nătíchăđ tăkhôngăphùăhợpăđ ăcanhătác. 

 

                                                      
1 Che phủ rừng năm 2010 là 58,6% theo số liệu sử dụng đất của s  TNMT, theo cách đo của s  NNPTNT là 52,8%. 
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Hình 11:ăPhơnălo iăđ tă ăHƠăTƿnh 

 
Nguồn:ă―BáoăcáoăĐánhăgiáăv ăBi năđổiăKhíăhậuă ăHƠăTƿnh,‖ăVi năChi năl ợcăChínhăsáchăTƠiănguyênăMôiătr ngă(2009) 

1.1.5 Trữ lượng khoáng sản 

HƠăTƿnhăgiƠuătr ăl ợngăkhoángăs n,ăbaoăgồmăm ăquặngăsắtălớnănh tăVi tăNam,ăchi mă45%ătr ăl ợngăquặngăsắtă
qu căgiaă(Hình 12).ăM ăquặngăsắtăTh chăKhêăcóătr ăl ợngă544ătri uăt n,ătrongăđóăcóă369,9ătri uăt năđ ợcăxemă
lƠăcóăth ăkhaiăthácăđ ợcăkhiăsửăd ngăcôngăngh ăhi nănay.ăHƠmăl ợngăk m trongăquặngăsắtă ăHƠăTƿnhălƠă0,07%. 
NgoƠiăra,ăt nhăcònăcóăm tăs ăquặngăsắtănh ăh nănằmă ăkhuăv căphíaăTơy.ăTƠiănguyênăkhácătrongăt nh,ătrongăđóă
cóăquặngăkhoángăs nănh ătitan,ămanganăvƠăcácăkhoángăs năkhácănh ăđáăvƠăcátălƠmăvậtăli uăxơyăd ng.ăHƠăTƿnhă
đƣăvƠ đangăkhaiăthácă1ăph nănguồnătƠiănguyênăkhoángăs năquanătrọngăc aămình,ănh ngăch aăcóăcácăngƠnhăcôngă
nghi păch ăbi năđ ătậnăd ngăhi uăqu ănguồnătƠiănguyênănƠy.ăTrongăt ngălai,ăHƠăTƿnhăcóăti mănĕngălớnătrongă
vi căti păt căkhaiăthácăcácănguồnăkhoángăs năvƠăthi tălậpăcácăngƠnhăcôngănghi păliênăquanăđ năkimălo i. 
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Hình 12:ăV ătríăvƠătr ăl ngăc aăkhoángăs năHƠăTƿnh 

 
L uăỦ:ăTrênăb năđồăkhôngăđánhăd uăvịătríăchínhăxácăc aătƠiănguyênăkhoángăs năt iătừngăhuy n. 
Nguồn:ăPh ngăv năs ăTNMT,ătrangăwebăb ăTNMTă(7/3/2011),ă―NiênăgiámăKhoángăs nă2008:ăVi tăNam‖,ăB ăN iăv ăHoaăKỳă- Kh oăsátăĐịaăch tăHoaăKỳă(2010);ă
Ph ngăv năcácăhuy n 

 

1.1.6 Tài nguyên Rừng 

Tỷăl ăcheăph ărừngăc aăHƠăTƿnhăhi nănayălƠă52,8%,ăbaoăgồmăc ărừngăt ănhiênăvƠărừngătrồng.ă74%ăs ăxƣătrongă
t nhă đ uă cóă đ tă rừng. 351.147 haă đ tă lơmă nghi pă ăHƠăTƿnhă đ ợcă chiaă thƠnhă 3ă lo iă theoăm că đíchă sửă d ngă
(Hình13): 

 Rừng sản xuất chi măph năđ tălơmănghi pălớnănh t,ă46%.ăRừngăs năxu tăđ ợcăkhaiăthácăđ ăcungăc păg ,ăđặcă
bi tălƠăg ănguyênăli u. 

 Rừng phòng h ăchi mă33%ătổngădi n tíchăđ tălơmănghi păvƠătậpătrungă ăcácăkhuăv cănh ăKhuăb oătồnăthiênă
nhiênăVũăQuang.ă ăđơyă trúăng ăđaăd ngăcácă lo iăđ ngă th căvậtăđ ợcăb oăv ăvƠă lƠăn iăđóngăvaiă tròăquană
trọngătrongăb oăv ămôiătr ngăvƠăki măsoátălũăl t. 

 Rừng đặc dụng chi mă21%ătổngădi nătíchărừng. 
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Hình 13:ăS ăd ngăđ tănôngănghi păvƠălơmănghi pă ăHƠăTƿnh,ă2007ậ2010 

 
Nguồn:ăS ăTNMTă(2007-2010) 

1.1.7 Ngu n nước và biển 

HƠăTƿnhăcóănguồnă tƠiă nguyênăn ớcămặtădồiădƠo,ăbaoăgồmănhi uă l uăv că sông,ăhƠngănĕmăcungăc păchoă t nhă
kho ngă11–13ătỷăm3 n ớc.ăHƠ Tƿnhăcóă5.178ăhaănuôiătrồngăth yăs năn ớcăngọtăvƠă2.572ăhaănuôiătrồngăth yăs nă
n ớcămặn. 

HƠăTƿnhăcóă13ăconăsôngăbắtănguồnătừădƣyăTr ngăS n,ăvớiătổngăchi uădƠiăh nă400km.ăCácăconăsôngănƠyălƠăm tă
ph năc aă4 l uăv căsôngălớnăbaoăgồm: 

 L uăv căsôngăLaăbaoăgồm cácăsôngăNgƠnăSơu,ăNgƠnăPh ăvớiădi nătíchăl uăv că3.221ăkm2; 

 L uăv căsôngăCửaăSót,ăbaoăgồmăsôngăNghèn,ăsôngăRƠoăCái,ăvớiădi nătíchăl uăv că1.349ăkm2; 

 L uăv căsôngăCửa KhẩuăbaoăgồmăsôngăTrí,ăsông Kèn vƠăsôngăQuènăvớiădi nătíchăl uăv că510ăkm2; 

 L uăv căsông CửaăNh ợngăgồmăsôngăGiaăH iăvƠăsôngăRácăvớiădi nătíchăl uăv că356ăkm2. 

B năl uăv căt oăraăcácăvùngăn ớcălợăvƠăbaoăph ă6.000ăhaăbƣiăbi năvƠăđ tăđai.ăĐ ămặnăcácăkhuănƠyăthíchăhợpăchoă
phátătri nănuôiătrồngăth yăs nănh ătôm,ăcua,ăcá,ănhuy năth ăvƠănuôiătrồngărongăbi n. 

HƠăTƿnhăcònăcóă345ăaoăhồălớnănh ,ăch ăy uăph căv ăs năxu tălúaăv ăĐôngăXuơnăvƠăv ăHèăThu.ăHồălớnătrênăđịaă
bƠnăt nhălƠăKẻăG ,ăSôngăRácăvƠ các hồăCửaăTh ăTr iăTi u.ăNgoƠiă345ăhồăch aăhi năcóăvớiătổngăcôngăsu tă762,6ă
tri uăm3; t nhăti păt căxơyăd ng các hồăch aămớiăvƠăcácăd ăánăth yălợiăđaăm cătiêu. 

25%

Đất lâm nghiệp

Đất sản xuất
nông nghiệp

Sử dụng đất lâm 
và nông nghiệp

477.001 Ha

74%

1%

Rừng sản xuất

Rừng phòng hộ

Rừng đặc dụng

Sử dụng đất lâm nghiệp

351.147 Ha

46,0%

32,8%

21,2%

Đất lâm nghiệp và
nông nghiệp khác
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HƠăTƿnhăcóăb ăbi nădƠiă137km,ălƠăm tătrongănh ngăt nhăcóăb ăbi nădƠiănh tăVi tăNam,ăvớiădi nătíchămặtăn ớcălƠă
18.400 km2,ăphùăhợpăđ ăs năxu tămu i,ăđánhăbắtăth yăh iăs n.ăVùng bi năxaăb ăc aăHƠăTƿnhăcóănhi uăsinhăvậtă
bi nă vƠă cóă nhi uă tƠuă cáă đ nă đơyă từă cácă t nhă khácă nhau.ă Tr ă l ợngă đánhă bắt c aă HƠ Tƿnh là 85.000 
t n. Trong s  này, s ă l ợng hƠngănĕm đ ợcăphép khai thác là 40.000ă t n. Conăs ănƠyăvẫnăcao h nă l ợngăđánhă
bắt trung bình hƠngănĕmt iăHƠ Tƿnh 23.000ăt n.  

Doăđó,ăHƠăTƿnhăcóăđi uăki năthíchăhợpăchoăvi căphátătri năcácătrangătr iăth yăs năbi nălớn,ănh tălƠăđ iăvớiătômăvƠă
m căvƠăcóăti mănĕngăđ ăphátătri năngh ăcáăxaăb . 

Ngoài ra, HƠă Tƿnh cũngă có 02 bƣiă bi n (Thiênă C m,ă Xuơn ThƠnh)ă thíchă hợpă cho duă lịch, dù ch ă trong m tă
kho ngăth iăngắnătrongănĕmă(mùaăhè). 

1.2 C ăs ăh ăt ngăv tăch t 

1.2.1 Giao thông 

1.2.1.1 Đ ờng bộ 

Đ năcu iă2010,ăHƠăTƿnhăcóă8.746,15ăkmăđ ngăgiaoăthông,ăbaoăgồm: 

 440,3ăkmăđ ngăqu căl ădoătrungă ngăqu nălỦ,ăbaoăgồmăqu căl ă1A,ăđ ngăHồăChíăMinh,ăqu căl ă8A, 8B, 
qu căl ă12ăvƠăqu căl ă15; 

 12ătuy năt nhăl ădƠiătổngăc ngă379,2ăkmădoăt nhăqu nălỦ; 

 1.421,29ăkmăđ ngăc păhuy nădoăhuy năqu nălỦ; 

 3.614,72ăkmăđ ngăliênăxƣăvƠă2.890,64ăkmăđ ngăthôn xóm doătừngăxƣăqu nălỦ.ăCh tăl ợngăc aăcácăđ ngă
nƠyăr tăkhácănhauăgi aăcácăhuy n.ăVíăd ,ă ăhuy năĐ căThọăt tăc ăcácătuy năđ ngăliênăxƣăđ ợcăđổăbêătông,ă
trongăkhiă ăcácăhuy năphíaăTơyăc aăt nh,ăph nălớnăc aăcácătuy năđ ngănƠyăcóăch tăl ợngăr tăkém. 

Đ ngăb ăHƠăTƿnhăđóngăgópă1,76%ăvậnăchuy năhƠngăhóaăqu că gia,ă lớnăh nănhi uă soăvớiă vậnăchuy năhƠnhă
kháchăvớiăch ă0,36%.ăHƠăTƿnhăn iăvớiăMi năBắcăvƠăMi năNamăvƠăcóăth ăđóngăvaiă tròălƠăc uăn iă th ngăm iă
quanătrọngăthôngăquaăcácătuy năqu căl ăchính.ăC ăhaiătuy năqu căl ăchínhăc aăVi tăNamăđ uăđiăquaăHƠăTƿnh:ă
qu căl ă1AăđiăquaăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăđ ngăHồăChíăMinhăđiăquaăkhuăv căphíaăTơyăc aăt nh.ăCácăph ngă
ti năgiaoăthôngătừăĐôngăBắcăTháiăLanăvƠăLƠoăcóăth ăsửăd ngăđ ngăb ăc aăHƠăTƿnhăđ ăti păcậnăthịătr ngăVi tă
Namăhoặcăk tăn iăvớiăc ngăVũngăÁngăquaăđ ngăQu căl ă8ăvƠă12. 

Nhìn chung,ăh ăth ngăđ ngăb ăhi nănayăkhôngăđápă ngăđ ợcămongăđợiăc aăt nhădùăt nhăcóămậtăđ ăđ ngălƠă
1,45km/km2, caoăh năbìnhăquơnăc ăn ớcălƠă0,55.ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăđƣăcóănhi uăd ăánătrongăk ăho chăđ ănơngă
c păm ngăl ớiăđ ngăb ă(Hình14).ăNhi uăd ăánăđangăđ ợcătri năkhaiăđ ănơngăc păcácătuy năđ ngălớnăvƠălátăb ă
mặtăcácătuy năđ ngăhuy năvƠăđ ngăxƣ.ăTheoăQuyăho chăGiaoăthôngăvậnăt iăt nhăHƠăTƿnhăđ nănĕmă2020,ăHƠă
Tƿnhăd ăki năcóă5ă tuy năđ ngăchínhă theoăh ớngăBắc-NamăvƠă5ă tuy năđ ngăchínhă theoăh ớngăĐông-Tây, 
nhằmăk tăn iăt tăh nătớiăcácătrungătơmăkinhăt .ăCácătuy năđ ngămớiăđ ợcăquyăho chălƠ: 

 Qu căl ă8Băđangăđ ợcăxơyăd ngăvƠăkhiăhoƠnăthƠnhăs ăk tăn iăvớiăqu căl ă8AăvƠătr ăthƠnhăqu căl ă8ăn iăcửaă
khẩuăqu căt ăC uăTreoăvớiăthịăxƣăHồngăLƿnh,ăc ngăXuơnăH iă ăhuy năNghiăXuơn. 
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 Đ ngăvenăbi năbắtăđ uătừăc ngăXuơnăH iăvƠăk tăn iăvớiăm ăsắtăTh chăKhêăquaăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠă
n iăvƠoăqu căl ă1A.ăĐo nătừăTh chăKhêăđiăVũngăÁngăhi năđangăđ ợcăđ uăt ăxơyăd ng. 

 Tuy năđ ngămớiătheoăh ớngăĐông-Tơyăđ ăthayăth ăm tăt nhăl ăhi năcóăch tăl ợngăth p,ăn iătừăthƠnhăph ă
HƠăTƿnhăđ năđ ngăbiênăgiớiăphíaăTơyăvớiăLƠo.  

(ToƠnăt nhăhi năcóă9ăb năxeăđangăho tăđ ngăgồm:ăB năxeăthƠnhăph ăHƠăTƿnh,ăb năxeăthịăxƣăHồngăLƿnh,ăb năxeă
Đ căThọ,ăb năxeăH ngăS n,ăb năxeăCanăL c,ăb năxeăCẩmăXuyên,ăb năxeăKỳăAnh,ăb năxeăKỳăLơmăvƠăb năxeă
H ngăKhê.ăQuyăho chăđ nănĕmă2020,ătoƠnăt nhăs ăcóă18ăb năxeăđ tătiêuăchuẩnătừălo iăIVăđ nălo iăI.) 

HƠăTƿnhăhi năcũngălƠăm tătrongă13ăt nhăcóăt ăl ătaiăn năgiaoăthôngăcaoănh tăt iăVi tăNamă(nĕmă2010ăcóă230ăv ,ă
249 ng iăch ,ă144ăng iăbịăth ng)ăvƠăs ăl ợngăngƠyăcƠngătĕngăcácăv ăch năth ngăvƠătửăvong.ăH uăh tăcácă
taiăn năgiaoăthôngăx yăraătrênăcácăđ ngăqu căl ăđôngăđúc,ănh ngătaiăn năx yăraă ăcácătr căđ ngănh ăh năcũngă
ngƠyăcƠngătĕngălên.ăĐơyălƠăm tăxuăh ớngăđáng quanăng iăvƠăc năđ ợcăgi iăquy tătrongăt ngălai. 

Hình 14:ăB năđ ăh ăth ngăđ ngăb ăhi năcóăvƠătheoăquyăho chăc aăHƠăTƿnh 

 
Nguồn:ăQuyăho chăTổngăth ăđ nă2020ăc aăHƠăTiinhx;ăPh ngăv năS ăGTVT 

1.2.1.2 Đ ờng sắt 

Đ ngăsắtăTh ngănh tăBắcă— NamăđiăquaăphíaăTơyă t nhăHƠăTƿnh, khôngăđiăquaăcácă trungă tơmăkinhă t ă trọngă
đi măc aă t nh.ăĐo năđiăquaă t nhăHƠăTƿnhădƠiă 71kmăvớiă12ăga,ă trongăđóă cóă2ăgaăvậnăchuy năhƠngăhóaăvớiă3ă
chuy nătƠuădừngăm iăngƠy.ăTuyănhiên,ăcácăchuy nătƠuăqu căgiaăkhôngăth ngăxuyênădừngăl iă ăHƠăTƿnhădoăs  
l ợngăhƠnhăkháchăít.ăCh ăcóăm tăs ătƠuăch yăn iăcácăt nhătrongăkhuăv cădừngăt iăgaăYênăTrungăc aăhuy năĐ că
Thọ,ăđặcăbi tălƠătrongăcácăkỳăngh ăl . 

Đ ờngăhi nănay
Đ ờngădựăkiếnă

mởĐ ờngăcaoătốcă
dựăkiến

ĐT-1

ĐT-2

ĐT-3

8A

HCM

1A

12

BN-1

BN-2

BN-4

 Kết hợp 8A, 8B 
thành QL8

 Nối KKT cửa khẩu 
Cầu Treo, Hồng Lĩnh 
và Cảng Xuân Hải

 Khả năng m  
cửa khẩu mới

 Thay thế đư ng 
xuống cấp hiện 

nay
 Tới Lào

 Đư ng ven biển bắt đầu từ 
cảng Xuân Hải, nối mỏ sắt 
Thạch Khê với KKT Vũng 
áng và giao cắt với QL1

 Đư ng HCM

 QL1

 Đư ng cao tốc dự kiến

Đư ng nối Thạch Khê với 
Vũng Áng, dự kiến hoàn thành 
vào 2015, nhưng có thể chậm 
lại do phải xây quá nhiều cầu

Hoàn thành  
2009

BN-3

BN-5

Thị xã H ng Lĩnh

ThànhăphốăHàăTĩnhă

C ngăXuânăH i

C ngăVũngăÁngă
- SơnăD ơngă ă

KKTăC uăTreo

KKTăVũngăÁngă
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Trongăt ngălai,ăd ăki nă3ătuy năđ ngăsắtăđƣăquyăho chăs ăt oăthuậnălợiăchoăvi cădiăchuy năc aăng iăvƠăhƠng 
hóaătrongăt nhă(Hình 15): 

 Đ ngăsắtăc aăt nhătừăTh chăKhêăđiăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăthu căquyăho chăgiaoăthôngăvậnăt iăqu căgia đ ă
vậnăchuy năquặngăsắt;ăngoƠiăraăcònăcóăthêmăph ngăánăxơyăd ng m tăbĕngăt iăchuyênăd ngăchoăvậnăchuy nă
quặngăsắt. 

 Đ ngăsắtăcao t căBắc-Nam cũngăđƣăđ ợcăquyăho ch.ăTheoăquyăho ch,ăđ ngăsắtănƠyăs ăđiăquaăphía Tây 
c aăthƠnhăph ăHƠăTƿnh,ăkéoădƠiătớiăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠăch y quaădƣyăHoƠnhăS năn iătớiăt nhăQu ngă
Bình.ăTuyănhiên,ănghiênăc uăkh ăthiăăđangăđ ợcăti năhƠnh,ădoăđóătuy n điăchínhăxácăc aăđ ngăsắtăvẫnăch aă
chắcăchắn. 

 Đ ngăsắtăqu căt ătừăThakekăthu căđ tăn ớcăLƠoăn iăvớiăVũngăÁngăthu căhuy năKỳăAnhăđangăđ ợcăChínhă
ph ăLƠoăvƠăVi tăNamălậpăquyăho chăđ ăđẩyăm nhăthôngăth ngăgi aăhaiăn ớc.ăChínhăph ăVi tăNamăh ớngă
tớiă th căhi năkho ngă15–20%ăkh iă l ợngăvậnăt iă trongăkhuăv căthôngăquaăđ ngăsắtănƠy.ăVi căxơyăd ngă
đ ngăsắtănƠyăđặcăbi tăquanătrọngăđ ăvậnăchuy năhƠngăhóaătừăLƠoăvƠăsangVi tăNam. 

Hình 15: Hi nătr ngăvƠăquyăho chăđ ngăs tăt iăHƠăTƿnh 

 
Nguồn:ăQuyăho chăgiaoăthôngă2020ăc aăHƠăTƿnh;ăPh ngăv năs ăGTVT 

1.2.1.3 Cảng và vận tải đ ờng thủy 

HƠăTƿnhăcóă03 c ng,ă trongăđóăc ngăS năD ngă là m tătrongănh ngăc ngăbi năn ớcăsơuălớnănh tă ăVi tăNamă
hi năđangăđ ợcăFormosaăĐƠiăLoanăxơyăd ngăt iăKhuăKinhăt ăVũngăÁng.ăVịătríăc ngăg năvớiăLƠoăvà Thái Lan và 
g năcácătuy năđ ngăbi n qu căt ăcóăth ălƠălợiăth ăđ ă t nhăphátătri năthƠnhăm tătrungătơmăth ngăm iăvƠăvậnă
chuy năhƠngăh i. 

C ngăXuơnăH iălƠăc ngăbéănh tătrongăs ă3ăc ngăhƠngăhóaătrongăt nh.ăNằmăg năKhuăcôngănghi păGiaăLách,ăvớiă
côngăsu tă1,2–1,5ăngƠnăt n/nĕm,ăc ngănƠyăch ăy uăđ ợcădùngăđ ăvậnăchuy năg ăvƠăthi tăbị.ăC ngăVũngăÁngăvƠă
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c ngăbi năn ớcăsơuăS năD ngălƠăhaiăc ngănằmătrongăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠăđ ợcăphơnătáchă ămũiăRònă– có 
tácăd ngănh ăđêăchắnăsóngăt ănhiên.ăHaiăb năđƣăđ ợcăhoƠn thƠnhăvƠoănĕmă2001ăvƠă2010ăt iăc ngăVũngăÁng,ăcóă
tổngăcôngăsu tălƠă1,5ătri uăt n/nĕm,ăcóăkh ănĕngăti pănhậnătƠuălênăđ nă50.000ăDWT.ăB năb năđangăđ ợcăquyă
ho chăxơyăd ng.ăHi nănay,ă c ngăch ăy uăđ ợcăcácăcôngă tyă s năxu tăg ăbĕmădĕmănằmă trongăKhuăkinhă t ă sửă
d ng.ăC ngăS năD ngăđangăđ ợcăxơyăd ngă ăphíaăNamăMũiăRònăvƠăd ăki năhoƠnăthƠnhăgiaiăđo nă1ăvƠoănĕmă
2012.ăQuyăho chăC ngăcóătổngăcôngăsu tăgiaiăđo nă1ăđ tă30ătri uăt n/nĕmăvƠăm ăr ngăcôngăsu tălênă100ătri uă
t n/nĕmătrongăgiaiăđo nă2.ăĐơyăs ălƠăc ngăchuyên d ngăchoăcácănhƠămáyăthépăt iăKhuăkinhăt ăvƠăcóăth ăti pănhậnă
tƠuălênăđ nă300.000ăDTW.ăKhuăliênăhợpăC ngăcũngăcóăvịătríăt ngăđ iăt tăvớiăcácătuy năđ ngăbi n qu căt ,ăn iă
HƠăTƿnhăvớiăcácăn ớcăĐôngăÁ,ăỂuăÁăvƠăchơuăPhi.ăNgoƠiăra,ăc ngănƠyăcóăti mănĕngăcung c pătuy năvậnăchuy nă
raăbi năngắnăh nănhi uăvƠădoăđóărẻăh năchoăcácădoanhănghi pă ăĐôngăBắcăTháiăLanăvƠăTrungăLƠoăsoăvớiătuy nă
hi năt iălƠăhƠnhălangăkinhăt ăĐông-Tơyăn iăvớiăc ngăĐƠăNẵng.ăVũngăÁngăcáchăTrungăLƠoă300ăkmăsoăvớiăkho ngă
cáchă500kmăđ năC ngăĐƠ Nẵng;ăvƠăcáchă660kmătừăKhonăKeană ăTháiăLanăsoăvớiă820kmăđ năĐƠăNẵng.ăHi năt iă
ch aăcóăc ngăhƠnhăkháchătrongăt nh.ă 

C ngăcáăc aăHƠăTƿnhădọcăb ăbi năđóngăvaiătròălƠătrungătơmăth yăs nătrongăt nhăvƠălƠăn iătrúăẩnăchoătƠuăthuy nă
khiăgặpăđi uăki năth iăti tăx u.ăCácăc ngăchínhăđ ợcăđặtăt iăXuơnăH i,ăXuơnăPhổ,ăhuy năNghiăXuơn,ăvƠă ăTh chă
Kim,ăhuy năL căHƠ.ăTuyănhiên,ănĕngă l căcácăc ngăcònă thi u,ăgơyăkhóăkhĕnăchoăs ăphátă tri năc aăho tăđ ngă
đánhăbắtăcáătrongăt nh. 

HƠăTƿnhă cóă tổngă c ngă 9ă tuy nă đ ngă sông,ă vớiă tổngă c ngă chi uă dƠiă tuy nă lƠă 437km.ăNĕmă2010,ă cácă tuy nă
đ ngăth yăc aăt nhăvậnăchuy nă120.000ăhƠnhăkháchăcùngă257.000ăt năhƠngăhóa,ăgi măt ngă ngă23%ăvƠă49%ă
soă vớiă 2009.ă Tuyă nhiên,ă conă s ă nƠyă ch ă chi mă 1%ăvƠă 2%ă tổngă s ă hƠnhă kháchă vƠă kh iă l ợngă hƠngă hóaă vậnă
chuy nătrênăđịaăbƠnăt nh.ăCácărƠoăc năchínhăđ ăphátătri năgiaoăthôngăđ ngăth yăbaoăgồmăsôngăhẹp,ăđ ăd călớnă
vƠănhi uăc u. 

1.2.1.4 Sân bay 

T nhăHƠăTƿnhăkhôngăcóăsơnăbayănh ngăsơnăbayăVinh,thu căt nhăNgh ăAnăch ăcáchăthƠnhăph ăHƠăTƿnhă55ăkmăv ă
phíaăBắc.ăSơnăbayăĐồngăHới,ă t nhăQu ngăbìnhănằmăcáchăxaăthƠnhăph ăHƠăTƿnhă150ăkmănh ngăch ăcáchăKhuă
Kinhăt ăVũngăÁngă90km.ăT nhăđƣăcóăquyăho chăphátătri năm tăsơnăbayăt iăhuy năCẩmăXuyênănh ngăđơyăch ălƠă
ph ngăánăd ăphòngăchoăs ăphátătri năc aăt nhăcũngănh ănhuăc uăbayăt iăđịaăph ng.ăT nhăcũngăc năđồngăth iă
xemăxétăl iăquyăho chănƠy.ăĐịaăđi măd ăki năxơyăd ngăsơnăbayăchoăHƠăTƿnhănằmătrongăkhuăv căcóădi nătíchă
400–450ăhaă ăxƣăCẩmăHoƠ,ăhuy năCẩmăXuyên.ăSơnăbayănƠyăđ ợcăquyăho chănhằmăk tăn iăvớiăcácătrungătơmă
trọngăđi măthôngăquaătuy năđ ngămớiăvenăbi năvƠăch ăy uăph căv ănhuăc uăbayătừăm ăsắtăTh chăKhê,ăVũngă
ÁngăvƠăThiênăC m. 

1.2.1.5 Vận chuyển hàng hóa và hành khách 

Hi nănayăHƠăTƿnhăch ăy uăd aăvƠoăđ ngăb ăđ ăvậnăchuy năhƠngăhóaăvƠăhƠnhăkhách.ăTrongănĕmă2010,ăvậnăt iă
đ ngăb ăchi mă98%ăvậnăt iăhƠngăhoáăvớiăkh iăl ợngăvậnăt iăhƠngăhóaă13,9ătri uăt n,ăsoăvớiă257.000ăt năquaă
đ ngăth yăn iăđịaăvƠă13.000ăt năthôngăquaăvậnăt iăđ ngăbi n.ăT ngăt ,ăvậnăt iăđ ngăb ăchi mă97%ătổngă
l uăl ợngăvậnăt iăhƠngăhóa.ăNĕmă2010,ăđaăs ăvậnăchuy năhƠnh kháchălƠănh ăđ ngăb .ăCũngătrongănĕmă2010,ă
9,4ătri uăhƠnhăkháchăđiăquaăcácătuy năđ ngăb ăc aăHƠăTƿnh,ăchi mă99%ăt tăc ăl uăl ợngăhƠnhăkhách,ăsoăvớiă
120.000ăhƠnhăkháchăquaăđ ngăth yăn iăđịa. 
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1.2.2 Thuỷ lợi và cấp nước 

1.2.2.1 Thuỷ lợi 

H ăth ngăthuỷălợiăc aăHƠăTƿnhăbaoăgồmăm tălo tăcácăhồăch a,ăđập,ătr măb m,ăkênhăr chăr tăquanătrọngăchoăvi că
cungăc pănguồnăn ớcăổnăđịnhăvƠăd ăti păcậnăvớiăcácăc ngăđồngănôngănghi p.ăH ăth ngăth yălợiăhi nănayăch ă
y uăđ ợcăsửăd ngăđ ăcungăc păn ớcăchoăm căđíchănôngănghi păvƠăch ngălũăl t.ăV ăs căch aăn ớc,ăt nhăđƣăxơyă
d ngă345ăhồăch aăth yălợiăvớiăs căch aătrênă762,6ătri uăm3 n ớc.ăT nhăđangăxơyăd ngăvƠănơngăc păthêmă49ăhồă
ch a,ăđ aăcôngăsu tăn ớcăc aăHƠăTƿnhăti păt cătĕng.ă57ăđậpăc aăHƠăTƿnhăđi uăti tăl uăl ợngăn ớcăvớiăt căđ ă17ă
m3/giây.ăH ăth ngă32ăđêăvớiătổngăchi uădƠiă318,7ăkmăgiúpăngĕnăchặnălũăl tătrongăt nh.ăThêmăvƠoăđó,ă381ătr mă
b măđi năvớiătổngăl uăl ợngă117ăm3/giơyăđ ợcăthi tăk ăđ ăh ătrợăt ớiătiêuă50.000ăhaălúaăđôngăxuơnăvƠă39.500ă
haălúaăhèăthu.ăHƠăTƿnhăd ăki năxơyăd ngă19ătr m b măbổăsungăđ ăh ătrợăthêmă17.800ăhaăđ tăt ớiătiêu.ăM ngă
l ớiăkênhăr chăc aăt nhăcóăchi uădƠiă8.284ăkmăvƠăđ aăn ớcăchoăcácăkhuăv cănôngănghi p,ăcôngănghi p,ăkhuădơnă
c ăvƠăh ătrợăcácăho tăđ ngăkhácăc aăthƠnhăph .ăTuyănhiên, ch ăcóă32,5%ăkênhăr chăđ ợcăkiên c ăhóaădẫnăđ nă
lƠmăgi măhi uăqu ăth yălợiătrongăt nh.ăNgoƠiăraăt nhăcóă12ăkênhădẫnăn ớcălớnăgiúpăngĕnăngừaăn ớcămặnă ăcácă
vùngăvenăbi n. 

H ăth ngăth yălợiătừătr ớcăđ nănayăvẫnăđápă ngănhuăc uăti păcậnăn ớcăc ăb năchoăthƠnhăph ăHƠăTƿnh,ăThịăxƣă
HồngăLƿnh, CẩmăXuyên,ăKỳăAnh,ăH ngăS n vƠăm tăs ăkhuăv căkhác.ăMặcădùăh ăth ngăđƣăcungăc păđ ăn ớcă
choăcácăkhuăv cănƠyătrongăgiaiăđo nătr ớcăđơy,ăhi nănayăcácăc ăs ăh ăt ngăth yălợiăđangăbịăxu ngăc pădoăthiênă
taiăvƠăxóiămòn,ădoăđóăngƠyăcƠngăkhôngăth ăđápă ngănhuăc uăn ớcătĕngăcaoătrongăt nh.ăChẳngăh n,ăm tăs ăhồă
ch aănh ,ăđƣ đ ợcăxơyăd ngă20-40ănĕmătr ớc vƠădoăbịăxu ngăc p,ăcôngăsu tă th căt ăc aănh ngăhồănƠyăgi mă
xu ngă40%ăsoăvớiăcôngăsu tăthi tăk .ăNh ngăhồănƠyăch ăđ ợcăđắpăbằngăđ t,ădoăđóăr tăd ăbịă nhăh ngăb iăđi u 
ki nă t ănhiênăb tă lợi gơyăh ăh ng.ăMặcădùăHƠăTƿnhăcóăm tăh ă th ngăđêăđi uăvƠăkênhăm ngăr ngă lớn,ăsongă
th ngăxuyênăbịălũăl tăvƠăxóiăl .ăNguồnăv n đ ăduyătrì,ăsửaăch aăvƠănơngăc păc ăs ăh ăt ngăvẫnăcònăh năch . 

1.2.2.2 Cấp n ớc công nghiệp và sinh hoạt  

1.2.2.2.1 Cấp n ớc đô thị 

C păn ớcăđôăthịăc aăHƠăTƿnhăhi năcóăcôngăsu tăthi tăk ăđ ăcungăc pă74.600ăm3 n ớcăs chăm iăngƠy,ăvớiăcôngă
su tăsửăd ngăth căt ăc aă12ănhƠămáyăhi năcóălƠă43.730ăm3/ngƠy.ăTrongăs ănƠy,ă10ănhƠămáyănằmăd ớiăs ăqu nălỦă
c aăngƠnhăc păn ớcăHƠăTƿnhăvƠă2ănhƠămáyăcònă l iădoăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăqu nălỦ.ăHƠăTƿnhăcóăk ăho chă
nơngăc pănhƠămáyăn ớcăĐ căThọăvƠăxơyăd ngăthêmăb nănhƠămáyămới;ăs ăbổăsungă40.200ăm3 n ớcăm iăngƠy. 

85%ădơnăs ăthƠnhăthịăc aăHƠăTƿnhăcóăđ ăn ớcăs chăsinhăho t.ăKho ngă70%ădơnăs ăt iăcácăđôăthịălớnăcóăth ănhậnă
đ ợcă80-100ălítăn ớcă/ng i/ngƠy.ăNgoƠiăra,ăkho ngă50%ăng iădơnăđôăthịăcònăl iăcó th ănhậnăđ ợcă50-70 lít 
n ớcă/ng i/ngƠy.ăHƠăTƿnhăc năđ măb oă100%ăc ădơnăđôăthịăcóăth ănhậnăđ ợcăítănh tă100ălít/ngƠy.ăHƠăTƿnhăvẫnă
cònăm tăs ătháchăth c trongăvi căcungăc păn ớcăchoăkhuăv căđôăthịăbaoăgồmăc ănh ngăđi măy uătrongăh ăth ngă
đ ngă ng.ăKho ngă30-35%ăl ợngăn ớcăbịăth tăthoátătừăcácăđ ngă ng.ăT nhăs ăph iăkhắcăph căv năđ ănƠyăđ ă
tĕngăhi uăqu ăcungăc păn ớcătrongăt ngălaiăcũngănh ăđ uăt ănơngăc păcácăđ ngă ngăkhiăthƠnhăph ăphátătri n.ă
Mặcădùăch tăl ợngăn ớcă ăcácăkhuăv căđôăthịăt ngăđ iăt t,ăsongăch tăl ợngăn ớcătrênătoƠnăt nhăkhôngăđồngă
đ u.ăĐi uănƠyăph nălớnălƠădoăm ngăl ớiăđ ngă ngăl năx năvƠăkhôngăđồngăb  trênăđịaăbƠnăt nh.ăNgoƠiăra,ătỷăl ă
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h ăgiaăđìnhăđôă thịăđ ợcă sửăd ngăn ớcămáyăgi aă cácăhuy năcũngăkhácănhau.ăVíăd ,ă ăm tă s ăhuy nănh ăVũă
Quang và CanăL c, ch aăđ năm tănửaădơnăs ăđôăthịăcóăn ớcămáy. 

1.2.2.2.2 Cấp n ớc nông thôn 

Cácăxƣăvùngănôngăthônătrongăt nhăti pănhậnăn ớcătừăcácătr măc păn ớc.ăĐơyălƠăm tăph năc aăCh ngătrìnhăqu că
giaăn ớcăs ch vƠăv ăsinhămôiătr ng.ăTuyănhiên,ăcácătr măc păn ớcănƠyăcóăquyămôănh ăvƠăkhôngăđ ăđápă ngă
nhuăc uăc aăng iădơnănôngăthônăHƠăTƿnh.ăNguồnăn ớcăch ăy uăc aăng iădơnănôngăthônălƠătừăgi ngăkhoanăvƠă
gi ngăđƠo, nh ăđ ợcămôăt ătrongăHình 16. 

Hình 16:ăC uătrúcăcácălo iăh ăth ngăc păn căkhuăv cănôngăthônăHƠăTƿnh,ă2010 
(% ThƠnhăph n) 

 

Nguồn:ăD ăth oăbáoăcáoătómătắt:ăCh ngătrìnhăn ớcăs chă&ăV ăsinhămôiătr ngă ăkhuăv cănôngăthôinăHƠăTƿnhătừănĕmă2011-2015ăvƠăđịnhăh ớngăđ nănĕmă2020 

Tínhăđ nănĕmă2010,ă738.765ăng iădơnă ăkhuăv cănôngăthônăcóăn ớcăs ch,ăđ tătỷăl ă69,79%,ătĕngă19,79%ăsoă
vớiănĕmă2005.ăCácănguồnăn ớcănƠyăgồmăgi ngăkhoan,ăgi ngăđƠoăvớiăh ăth ngălọcăđ năgi năvƠăn ớcămáy.ăVi că
sửăd ngăn ớcăsông,ăao,ăhồăch a quaăxửălỦăđƣăđ ợcăgi măthi u.ăTuyănhiên,ăch aăđ năm tănửaăcácănguồnăn ớcă
nƠyăđápă ngăcácătiêuăchuẩnăquyăđịnhăc aăB ăYăt .ăTheoăcácătiêuăchuẩnănƠy,ăHƠăTƿnhăch ăcungăc păn ớcăs chă
đ ợcăchoă43,89%ădơnăs ănôngăthôn.ăTrongăs ănƠy,ă85%ădùngăn ớcămáy,ăvớiănguồnăn ớcăđ ợcăxửălỦăhóaăhọcă
bằngăthu căkhửătrùng.ă15%ăcònăl iăl yăn ớcătừăm tăb ăch aăcóăsửăd ngăb ălọcăbằngăl căh pădẫn. 

Nhuăc uăn ớcăc păthi tănh tăc aăt nhălƠă ăcácăvùngăđồngăbằngădọcătheoăb ăbi n,ăđặcăbi tălƠă ăcácăhuy năĐ că
Thọ,ăCanăL căvƠăL căHƠ.ăĐi uănƠyălƠădoăn ớcăng mă ăkhuăv căvenăbi năth ngăbịă nhăh ngăb iăn ớcămặn,ă
trongăkhiăn ớcăng măg năb ămặtăh năth ngăbịănhi măkhoángăkimălo i.ăC ăhaiăv năđ ălƠmăchoăvi căxửălỦăn ớcă
ph căt păh n.ăTrongăkhiăh uăh tăcácăkhuăv cămi nănúiăti păcậnăn ớcăs chăthôngăquaăcácădòngăsu i,ăm tăs ăxƣă
ti păt căph iăđ iăphóăvớiăv năđ ăti păcậnăn ớc.ăVíăd ,ăt iăm tăs ăxƣă ăhuy năH ngăS n,ăm căn ớcăng măsơu,ă
đòiăh iăph iăkhoanăsơu,ădoăđóăgơyăraăthi uănguồnăcungăc păn ớcă ănhi uăn iătrongăhuy n.ă 

1.2.3 Xử lý chất thải và vệ sinh môi trường 

Th căhƠnhăv ăsinhăhi uăqu ălƠăđi uăc năthi tăchoăm tăc ngăđồngădơnăc ăkhoẻăm nh,ăđặcăbi tălƠă ăcácăvùngănôngă
thôn.ăTrongănĕmă2010, 54,09% trongăs  283.104ăh ănôngăthônătrongăt nhăcóănhƠăv ăsinhăđ tătiêuăchuẩn.ăTỷăl ă
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nƠyă lƠăth păsoăvớiă tỷă l ă63%ăc aătoƠnăqu c.ăH năn a,ăch ăcóă58,31%ăcácătr ngăvƠăcôngătrìnhăcôngăc ngăcóă
n ớcăs chăvƠănhƠăv ăsinh,ămặcădùătỷăl ănƠyăđƣăđ ợcăc iăthi năđángăk ăsoăvớiăm că23,6%ănĕmă2005.ăTuy cóătri nă
vọngăti păt căc iăthi năvi căti păcậnănhƠăv ăsinhăhợpătiêuăchuẩnăchoăng iădơn,ăcácăch ăs ănƠyăvẫnăcònăth păh nă
c ăm cătiêuăquyăho chăc aăt nhătrongănĕmă2010ăvƠătrungăbìnhăqu căgia.ăHƠăTƿnhăs ăph iă uătiênăphátătri năc ăs ă
h ăt ngăv ăsinh,ătuyênătruy n giáoăd căv ăsinhătrongăcácăc ngăđồngănôngăthôn.ăHi năt iăcácăkhuăv cădơnăc ăđôă
thịăch aăcóănhƠămáyăxửălỦăn ớc th i.ăH ăth ngăthoátăn ớcăhi nănay cóăth ăđápă ngăyêuăc uăcácătrungătơmăđôăthịă
nh ăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăThịăxƣăHồngăLƿnhătrongăt ngălaiăd ăki năs ăkhôngăth ăđ iăphóăđ ợcăkhiăl ợngăn ớcă
th iătĕngălên. 

Thuăgomăch tăth iăcũngăr tăquanătrọngăđ iăvớiăHƠăTƿnhătrongăvi căduyătrìăm tămôiătr ngăs chăs .ăHi năđangăcóă
30ăđ năvịăqu nălỦăch tăth iătrênăđịaăbƠnăt nhăcóăch cănĕngăthuăgom,ăvậnăchuy năvƠăxửălỦăch tăth iărắn.ăTrongăđóă
cóă15ăhợpătácăxƣ,ă10ăđ iăthuăgomărácăc păxƣ,ă3ăcôngătyăt ănhân, 2 công ty TNHH 1 thành viên, vớiătổngăc ngă
399ăcôngănhơn.ăCh tăth iărắnătừătrồngătrọtăth ngăđ ợcătáiăsửăd ngălƠmănhiênăli uăvƠădoăđóăg nă100%ăch tăth iă
liênăquanăđ nănôngănghi pălƠătáiăch .ăT ngăt ănh ăvậy,ăch tăth iătừăho tăđ ngăchĕnănuôiăth ngăđ ợcăsửăd ngă
lƠmăphơnăbón.ăTuyănhiên,ătoƠnăt nhăhi năđangăthi uăbƣiăchônăl păđ yăđ ăvƠăhợpăv ăsinh,ăđồngăth iăkhôngăcóănhƠă
máyăxửălỦăch tăth iăđ ăxửălỦăch tăth iăkhuădơnăc ,ătrongăđóăcóă260.000ăt n/nĕmăvƠoănĕmă2010.ăCácăkhuăcôngă
nghi păvƠăcácăngƠnhăcôngănghi păriêngălẻăđangătrongăquáătrìnhăxơyăd ngăkhuăxửălỦăch tăth iărắn.ăHi năt i,ăm tă
ph năch tăth iăđ ợcăchônăl pătrongăt nhăvƠăph năcònăl iăvậnăchuy năsangăcácăt nhălơnăcậnăđ ătáiăch .ăHƠngătrĕmă
tơnăchơtăthảiăyătê , đĕc̣ăbiêṭălaăracăthảiăyătêăphơnă l năch aăđ c̣ăx ̉ ălyăđungăquyăđiṇh ; đ năcu iănĕmă2010 cóă10/18 
bêṇhăviêṇăcoăhêặthôngăx ̉ ălyăn căthảiăbảoăđảmătiêuăchuởnămôiătr ng. 

HƠăTƿnhăbịăôănhi mătừănhi uănguồnăkhácănhau.ăVi căthi uăkỹăthuậtăvƠăki năth căphùăhợpătrongăsửăd ngăhóa ch tă
nôngănghi păcóăth ălƠmăôănhi măđ tăvƠă nhăh ngăđ năs căkh eăng iădơn.ăTrongănĕmă2004,ăt nhăcóă13ăcaăng ă
đ căhóaăch tăc pătính.ăPhơnăbónăhóaăhọcăsửăd ngăngƠyăcƠngănhi uăvƠănĕmă2008ăđƣătĕngă2ăl nănĕmătr ớcăđó.ăH iă
Nôngădơnăđƣăxácăđịnhăm cătiêuă uătiênălƠăgi măsửăd ngăhóaăch tătrongănôngănghi păvƠăc iăthi năanătoƠnăth că
phẩm.ăNh ngăn ăl căc aăh iătrongătĕngăc ngăsửăd ngăphơnăbónăh uăc ăđƣăcóăthƠnhăcôngănh tăđịnh.ăBênăc nhă
đó,ăôănhi mătừăcôngănghi păvƠăxơyăd ngăcũngălƠăm tăm iăquanătơmăngƠyăcƠngălớn.ăTr ớcăđơyăHƠăTƿnhăđƣătừngă
cóănh ngăv ăx ăn ớcăth iăch aăxửălỦătừăcácănhƠămáy.ăHi nănồngăđ ăb iă trongăkhíăquy năcaoăg păhaiăl nătiêuă
chuẩnăchoăphep. 

1.2.4 Điện và năng lượng 

1.2.4.1 Tình hình cung cấp điện 

Nĕmă2010,ă99,53%ăh ăgiaăđìnhăc aăHƠăTƿnhăđ ợcăsửăd ngăđi năl ớiăqu căgia,ăsoăvớiă99,3%ănĕmă2009.ăCh ăs ă
nƠyăcũngăcaoăh năcácăt nhălángăgi ngă(Hình 17).ăCh ăs ănƠyăc aăc ăn ớcălƠă97,6%ănĕmă2010.ăT tăc ăcácăxƣ,ăkhu,ă
thịătr năc aăHƠăTƿnhăđ uăđ ợcăhòaăl ớiăđi năqu căgia.ă250 tổăch căqu nălỦăđi nănôngăthônătrênăđịaăbƠnăt nhăchịuă
tráchănhi măđ măb oăcungăc păđi năliênăt căvƠăổnăđịnhăchoăkhuăv cănôngăthôn.ăHi năt iătrênăđịaăbƠnăt nhăcóă5ă
tr măbi năápăvớiă8ămáyăbi năápă110KV,ătổngăcôngăsu tălƠă236ăMVA. 

L ớiăđi năphơnăph i:ăT nhăcóăcácăl ớiă6,ă10,ă22,ă35ăKVăvớiătổngăchi uădƠiă2.327ăkm;ă09ătr mătrungăgian/16ămáyă
cóătổngădungăl ợngă43.150KVA;ă1892ătr măphơnăph iăkhuăv că/1892ămáyăcóătổngădungăl ợngă362.964,5KVA.ă
L ớiăh ăáp:ăL ớiăh ăth ăcóătổngăchi uădƠiă5.513km,ăvớiă306.753ăcôngăt ăvƠăđ ợcăđ uăt ătừăcácăch ngătrìnhăd ă
án OPEC, RE-2, CT-135;ăcóăs ăgópăv nătíchălũy,ăhuyăđ ngăc aăcáănhơn. 
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K tăn iă l ớiăđi năc aăHƠăTƿnhăhi nă t iăc ăb nă lƠă t t.ăNguồnăcungăc păđi năv ăc ăb năđápă ngănhuăc uăcôngă
nghi păvƠăsinhăho tăc aăt nh. 

Hình 17:ăTỷăl ăh ăgiaăđìnhăđ căs ăd ngăđi năl iăqu căgia,ănĕmă2009 (%) 

 
Nguồn:ăĐi uătraăM căs ăH ăGiaăđìnhăVi tăNamă(2008);ăPh ngăv năS ăCT;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

1.2.4.2 Kế hoạch phát triển cơ sởhạ tầng điện trong t ơng lai 

Hi nănayăHƠăTƿnhăđóngăgópăvƠoăl ớiăđi năqu căgiaăthôngăquaăcácănhƠămáyăth yăđi n,ănh ngăv ăt ngălai, t nhă
cóăk ăho chăphátătri nănhi tăđi n.ăHƠăTƿnhăđangăth căhi nănhi uăd ăánănhằmăphátătri nănguồnăđi n,ăbaoăgồmăcác 
nhƠămáyănhi tăđi nă t iăVũngăÁngă(4800ăMW)ăvƠănhi uăd ăánăthuỷăđi n.ăNĕngăl ợngăgióăcóăti mănĕngă ăcácă
vùngăvenăbi năvƠăhi năđangăđ ợcăthĕmădò. 

1.2.4.2.1 Nhiệt điện 

HaiănhƠămáyănhi t đi năđ tăthanăcôngăsu tă2.400ăMWăđangăvƠăs ăđ ợcăxơyăd ngăt iăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠă
d ăki năs ăđóngăgópă5%ăcôngăsu tăđi năc aăVi tăNamăvƠoănĕmă2015. 

 Nhi tăđi năVũngăÁngă1ă– Kh iăcôngăxơyăd ngătừă2006,ăd ătínhăhoƠnăthƠnhăvƠo cu iă2012.ăĐƣăđ uăt ă1,56tỷă
USDăv nătrongăn ớcăvƠoănhƠămáy,ă ớcătínhăs năxu tă8ătỷăkWhăđi n/nĕmăvƠădùngănguồnăthanătừămi năBắc 

 Nhi tăđi năVũngăÁngă2ă– Hi năđangălƠmăth ăt căđ ăc păphépăđ uăt . 

NgoƠiăra,ăFormosaăđangăxơyăd ngănhƠămáyăđi nă900MWă(giaiăđo n I) trongăKhuăkinhăt ăVũngăÁng,ănhằmăc pă
đi năchoăcácănhƠămáyăthép.ă 

Vớiă4ătổămáyăNhƠămáyăNhi tăđi năVũngăÁngă3ă(côngăsu tă600ăMWăm iătổămáy)ătheoăquyăho ch,ăVũngăÁngăs ă
là 1ătrongănh ngătổăhợpănhƠămáyănhi tăđi nălớnănh tă ăVi tăNam.ăD ăánăd ăki năs ăgi măchiăphíăc păđi nă ăcácă
t nhămi năTrungăVi tăNam. 

1.2.4.2.2 Thủy điện 

Mặcăd uăkho ngă38%ăđi năc aăVi tăNamădoăcácănhƠămáyăth yăđi năcungăc p,ăvớiăcôngăsu tăkho ngă10.000 MW 
nĕmă2010,ăHƠăTƿnhăch ăđóngăgópăd ớiă1%ăc aăcácănhƠămáyănƠy.ăCácăhồă th yăđi năhi nănayăđangăho tăđ ngă
riêngălẻăvƠăch ăcóăcôngăsu tănh ănhằmăqu nălỦăhi uăqu ăn ớcălũătrongămùaăm aăgióăhƠngănĕm. TheoăQuyăho chă
Phátătri năĐi năl căt nhăHƠăTƿnhăgiaiăđo nă2006-2010ăcóăxétăđ nă2015,ăt nhăs ăcóătổngăcôngăsu tă144MWătừăcácă
nhƠămáyăth yăđi năvƠoănĕmă2015. 
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1.2.5 Bưu chính - viễn thông 

C ăs ăh ăt ngăđi nătho iăc ăđịnhăc aăHƠăTƿnhăth păh năsoăvớiăm căbìnhăquơnăVi tăNam,ăđặcăbi tălƠă ăcácăkhuă
v cănôngăthôn.ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăcóăm ngăl ớiăđi nătho iădiăđ ngăr tăt tăđ ăbùăđắpă(Hình 18).ăVi tăNamăđ ợcă
xemălƠăm tăqu căgia cóătĕngătr ngăbùngănổătrongăc ăthuêăbaoăc ăđịnhăvƠădiăđ ng,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăxuăh ớngă
t ngăt .ăM ngădiăđ ngă ăHƠăTƿnhăhi nănayăph ăsóngăh uăh tăcácăkhuăv cădơnăc ăvƠăcóăt tăc ăcácănhƠăcungăc pă
dịchăv ădiăđ ngălớnăc aăqu căgiaănh ăViettel,ăVinafone,ăMobifone.ăM ngădiăđ ngăc aăHƠăTƿnhăđ ợcăxemălƠăm tă
trongănh ngăđi măm nhănh tăv  c ăs ăh ăt ngăkỹăthuật c aăt nhă— m ngăvẫnăcóăsóngăngayătrongăth iăgianălũăl t,ă
trong khiăt tăc ăcácăti năíchăkhácăđ uăcóăxuăh ớngăkhôngăph căv ăđ ợc.ăHƠăTƿnhăcũngăh ătrợăvi căsửăd ngăcácă
m ngădiăđ ngă3G,ăph ăsóngă ăcácăkhuăv căvenăbi năc aăt nh.ăTỷăl ăsửăd ngăđi nătho iădiăđ ngă ăHƠăTƿnhătrongă
nĕmă2010ălƠăg nă60%,ăt ngăđ ngăvớiătỷăl ăchungăc aăc ăn ớc.ăHƠăTƿnhăcũngăcóăc ăs ăh ăt ngăm ngăinternetă
v ngăchắc,ămặcădùăk tăn iăm ngăc a dơnăcònăth p,ăd ớiăm cătrungăbìnhăc ăn ớc,ăch ăy uălƠădoăkhôngăcóămáyă
tínhăcáănhơnăvƠănhuăc uăth păh n. 

Hình18:ăPh ăsóngăđi nătho i (% dơnăs ) 

 

Hình 19: S ăthuêăbaoăInternetă ăcácăhuy năc aăHƠăTƿnh,ă2009ă(%) 

 
Ghiăchú:ăĐ ăbaoăph ătínhăbằngăcáchăchiaătổng s ăthuêăbaoăc ăđịnhăchoătổngădơnăs ;ăCAGRă(tỷăl ătĕngătr ngăhƠngănĕm)ăđ ợcătínhăchoăm cătĕngăs ăthuêăbaoăc ăđịnh 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê;ăS ăThôngătinăvƠăTruy năthông HƠăTƿnh,ăB ăThôngătinăvƠăTruy năthôngăăhttp://www.apecdoc.org/trackbacks/14/8970 (09 tháng 3 2011); 
Cellular-News.com;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Soăvớiăm că trungăbìnhă toƠnăqu căvƠăcácăn ớcăkhácă trongăkhuăv c,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăm tăc ă s ăh ă t ngăb uă
chínhăphátătri năr tăt t (Hình20).ăNĕmă2010,ădi nătíchăph căv ăbìnhăquơnăc aă1ăb uăđi năt iăHƠăTƿnh là 10,39 
nghìn ha, th păh năbìnhăquơnăc ăn ớcă(11,88ăha).ăDi nătíchăph căv ăbìnhăquơnăc aăm tăb uăđi năt iăHƠăTƿnhă
cũngăth păh năm căc aăcácăn ớcălángăgi ngălƠăTrungăQu c,ăTháiăLanăvƠăLƠo.ă 
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Hình 20: Di nătíchăph căv ăbình quân 1 b uăđi nătheoălo i,ă2010 (Nghìn ha/B uăđi n) 

 
L uăỦ:ăDi nătíchăbìnhăquơnăph căv ăc aăm iăb uăđi nătínhăbằngăcáchăchiaădi nătíchătừngăkhuăv căchoătổngăs ăb uăđi nătrungătơm,ăb uăđi năhuy năthị,ăb uăđi năxƣă
ph ng 
Nguồn:ăhttp://www.weatherreports.com (09ăthángă3ă2011);ăPhơnătíchăc aăMonitor 

1.2.6 Nhà ở 

Mặcădùănôngăthônă ăHƠăTƿnhăchi mătỷăl ăcaoăh năsoăvớiăbìnhăquơnăchungăc ăn ớc, nh ngătỷăl ănhƠă ăkiênăc ăvƠă
bánăkiênăc ăc ngăl iăt ngăđ ngăvớiăm căbìnhăquơnăc aăc ăn ớc (Hình 21).ăVớiăt ăl ănhƠ ăkiênăc ăchi mă79%,ă
HƠăTƿnhăt tăh năkhuăv căBắcăvƠăNamăTrungăb ătrongălƿnhăv căcungăc pănhƠă ăch tăl ợngăchoănhơnădơn. 

Hình 21:ăPhơnăb ăh ăgiaăđìnhătheoălo iăvƠăv ătríănhƠă ,ă2009 

 
L uăỦ:ă1KhácălƠănhƠă ăkhôngăđ ợcăphơnălo iătrongăđi uătraădơnăs  
Nguồn:ă―Đi uătraădơnăs ăvƠănhƠă ăVi tăNamănĕmă2009‖,ăBanăch ăđ oăĐi uătraăDơnăs ăvƠăNhƠă ăTrungă ngă(2010),ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Lưu ý: Diện tích bình quân phục vụ của mỗi bưu điện tính bằng bằng cách chia diện tích của từng khu vực cho tổng số Bưu điện ng tâm, Bưu điện  
huyện thị, Bưu điện xã phư ng
Nguồn: TCTK; Chi cục TK Hà Tĩnh, Phân tích của Monitor
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1.3 Laoăđ ngăvƠăngu nănhơnăl c 

1.3.1 Dân số 

Khôngănh ă tìnhăhình chungă ăVi tăNam,ă từă nĕmă2000ăđ nă nĕmă2010,ă dơnă s ă c aă t nhăHƠăTƿnhăđƣă gi mă từ 
1.273.000ăxu ngăcònă1.223.000,ăvớiătỷăl ătĕngădơnăs ăbìnhăquơnăhƠngănĕmălƠă-0,36%.ăDoăxuăh ớngădơnăs ănƠy,ă
nĕmă2010ăHƠăTƿnhăch ăchi mă1,41%ădơnăs ăc aăVi tăNam. 

Vi că gi mă tổngă dơnă s ă bắtă nguồnă từă tìnhă tr ngă diă c ă sangă cácă t nhă khácă ă Vi tă Namă hoặcă raă n ớc ngoài 
(Hình22).ăGi ăsửăkhôngăcóăs ădiăc ăraăkh iăđịaăbƠnăt nhătừănĕmă2000ăđ nănĕmă2009,ăd ăki nătĕng tr ngăth că
dơnăs ăcóăth ălƠă0,8%. 

Hình22:ăXuăh ngădơnăs ăd ăbáoă(Gi ăs ăkhông có diăc )ăvà th căt ăt iăHƠăTƿnh,ă2000ậ2009 (Nghìn 
ng i) 

 
L uăỦ:ă1 S ăli uălịchăsửăd aătrênăbáoăcáoănĕmă2000;ă2 Dơnăs ăd ăđoán,ăGi ăsửăkhôngăcóăDiăc ,ăd aătrênăDơnăs ăTh căt ănĕmă2000,ătínhătừăD ăđoánăDơnăs ăc aăNĕmă
tr ớcăvƠăTỷăl ăGiaătĕngăT ănhiênăc aăNĕmăhi năt i,ă3 Dơnăs ăgi mădoăDiăc ătrongăLịchăsửălƠăDơnăs ăD ăđoánătrừăDơnăs ăDiăc ăTh căt ătrừăDơnăs ăth căc aăNĕmăhi nă
t i;ă4 Diăc ăTh căt ăđ ợcătínhăd aătrênăDơnăs ăth căc aăNĕmătr ớc,ăkhiăDiăc ănhi uăh năNhậpăc  
Nguồn:ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh;ăTìnhăhìnhăKinhăt ăXƣăh iăHƠăTƿnh,ă1991- 2004;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

H nă12.000 laoăđ ngăr iăHƠăTƿnhăm iănĕm (tỷăl ădiăc ăth cănĕmă2010ălƠă-9.8%),ăvớiăkho ngăm tănửaătrongăs ă
đóăđ năcácăt nhăkhácă ăVi tăNam.ăTrongă5 nĕmăqua,ăh nă80%ăs ăng iătrongăt nhădiăc ăraăn ớcăngoƠi,ăch ăy uă
là từă5ăhuy năc aăt nh vƠăth ngădiăc ăsangăcácăn ớcă ăĐôngăNamăÁ,ăđặcăbi tălƠăMalaysiaă(Hình 23). Chính 
sáchă c aăChínhă ph ă cũngă gópăm tă ph nănguyênănhơnădẫnă đ nă vi c m tă l ợngă lớnă ng iă dơn diă c ă điă n ớcă
ngoƠi.ăChínhăph ăVi tăNamăđƣăkhuy năkhíchăxu tăkhẩuălaoăđ ngăđ ăgi iăquy tăvi călƠm,ătĕngăthuănhậpăvƠănơng 
caoăkỹănĕngăchoăl căl ợngălaoăđ ng. 
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Dânăsốăthựcătếăc aăHàăTĩnh

-0.40%

Dânăsốădựăđoán,ăgi ăsửăkhôngă
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Dân số Dự đoán: 0,80%
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Hình 23:ăTh ngăkêăphân tích nh ngăng iădiăc ăraăn căngoƠiătheoăhuy năvƠăn căđ n,ă 
2006ậ2010 (Nghìnăng i) 

 
L uăỦ:ă1ăLaoăđ ngăđ ợcăphơnălo iăkhácăkhôngăđ ợcătínhăchi mă5.609 
Nguồn:ă―TìnhăhìnhăDơnăs ,ăVi călƠmăvƠăTh tănghi pă ăHƠăTƿnh‖,ăS ăLĐTBXHă(2010);ăPh ngăv năS ăLĐTBXH;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

M tătrongănh ngălỦădoăchínhăđ ăng iădơnădiăc ălƠătìmăki măc ăh iăvi călƠmăt tăh n.ăT nhăHƠăTƿnhăth păh nă
m căbìnhăquơnătoƠnăqu căv ăt oăc ăh iăvi călƠmămớiă— trongăkhiăvi c làm t iăVi tăNamăđƣătĕngă ăt căđ ă2,8% 
(tỷăl ătĕngătr ngăhƠngănĕm)ătừănĕmă2000ăđ nănĕmă2009,ă ăHƠăTƿnhăch ătĕngă0,9%.ăPh nălớnăng iădiăc ăđangă
lƠmăvi că ăkhuăv cănôngănghi pă ăHƠăTƿnhăvƠăth ngăthi uăvi călƠmădoătínhăch tămùaăv ăc aăngƠnh.ăCácăgi iă
phápăthayăth ălƠădiăc ătheoămùaăv ăhoặcăcu iămùaăv .ăM tăs ăng iădiăc ăđ ătìmăki măcôngăvi căcóătrìnhăđ ăvƠă
thuănhậpăcaoăh nătrongăcácăngƠnhăcôngănghi p,ădịchăv .ăĐơyălƠănh ngăcôngăvi cămƠă ăHƠăTƿnhăkhóătìmăh năsoă
vớiă ăcácătrungătơmăcôngănghi păc aăVi tăNam.ăH năn a,ăl căl ợngălaoăđ ngăt iăcácăkhuăv căđôăthịălớnănh ăTPă
HồăChíăMinh,ăHƠăN iăvƠăhayăc ăĐƠăNẵngăki măđ ợcăm tăm căl ngăcaoăh nănhi uăsoăvớiăl căl ợngălaoăđ ngă
t iăHƠăTƿnh.ăTheoăđi uătraăm căs ngăh ăgiaăđình,ăbìnhăquơnăhƠngăthángăthuănhậpăbìnhăquơnăđ uăng iănĕmă2010ă
ă thƠnhă ph ă Hồă ChíăMinhă lƠă 2.737.000ă Đồngă soă vớiă 2.013.000ă t iă HƠăN i,ă 1.897.000 t iă ĐƠă Nẵngă vƠă ch ă

839.700  Đồngăt iăHƠăTƿnh. 

CácălỦădoăkhácădẫnăđ năvi cădiăc ăliênăquanăđ năcácăc ăh iăv ăvĕnăhóaă- xƣăh i.ăM tăs ăng iăr iăkh iăHƠăTƿnhă
đ ătìmăki măc ăh iăgiáoăd căvƠăđƠoăt oăchuyênăsơuăh n,ăph nănƠyăs ăđ ợcăth oăluậnăchiăti tăh nătrongăph năgiáoă
d c.ăKhiăcóătrìnhăđ ăcaoăh n,ănh ngăng iănƠyăhọăcóăc ăh iătìmăđ ợcăvi călƠmătrìnhăđ ăcaoăvƠăthuănhậpăcaoăh nă
vƠădoăđóăhi măkhiătr ăv ăt nhălƠmăvi c.ăCácăthƠnhăph ălớnănh ăHƠăN iăvƠăThƠnhăph ăHồăChíăMinhăcũngăcóăth ă
cungăc păc ăs ăh ăt ngăvĕnăhoáăvƠăxƣăh iăt tăh nănh ăcácăc ăs ăyăt ,ăth ăthao,ăgi iătrí.ăHi năt i,ăHƠăTƿnhăch aă
cungăc păcácăđi uăki năs ngăđ ăcóăth ăc nhătranhăđ ợcăvớiămôiătr ngăs ngăc aăcácăthƠnhăph ălớnănƠy. 

HƠăTƿnhăcóăth ăđ ợcăh ngălợiătừăluồngălaoăđ ngădiăc ălớnăc aăt nhătheoăhaiăcáchă— thuăhútăl căl ợngălaoăđ ngă
lƠnhăngh ăquayătr ăl iăvƠătừăkho năti năđ ợcăchuy năv .ăVíăd ,ăl ợngăti nădoănh ngăng iădiăc ăgửiăv ălênătớiă
1.200ătỷăĐồngătrongănĕmă2010,ăt ngăđ ngăvớiăm tăph năbaăthuănhậpăxu tăkhẩuăc aăt nh.ă 

Trongăkhiă tổngădơnăs ăc aăHƠăTƿnhăvƠădơnăc ănôngă thônă trongă thậpăkỷăquaăđƣăgi măđi,ădơnăs ăđôă thịă l iăgiaă
tĕng.Từ nĕmă2000ăđ n 2010,ătỷăl ătĕngădơnăs ăđôăthịăhóaătrungăbìnhăhƠng nĕmăc aăt nhălƠă4,71%.ăMặcădùăđôăthịă
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hóaăm nh,ăHƠăTƿnhăcònălƠă1ăt nhăch ăy uănôngăthônăvớiăg nă85%ădơnăs ăs ngă ănôngăthôn.ăTrongăs ă12ăđ năvịă
c păhuy n,ăch ăcóă2ăđ năvịăđ nănayăđ ợcăcoiălƠătrungătơmăđôăthị,ăđóălƠăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnh. 
C  haiăđƣătĕngătr ngănhanhăchóngăvớiătỷăl ăt ngă ngălƠă9,1% giaiăđo nă2001-2005 và 8,3%ăgiaiăđo nă2006ă– 
2010 vớiă thƠnhă ph ă HƠă Tƿnh;ă 3,8%ă giaiă đo nă 2001-2005,ă 13,3%ă giaiă đo nă 2006-2010ă vớiă thịă xƣă Hồngă
Lƿnh(Hình24).ăC ă2ăđôăthịăc aăHƠăTƿnhăcóămậtăđ ădơnăs ăcaoăh nănhi uăsoăvớiăcácăhuy nănôngăthôn,ăđặcăbi tălƠă
cácăhuy năvùngăsơuăvùngăxa,ămi nănúiănh ăVũăQuang.ăHƠăTƿnhăcóăthƠnhăph nădơnăt căkháăđồngănh tăvớiă99%ălƠă
ng iăKinh. 

Hình 24:ăDơnăs ăthƠnhăth ăvƠănôngăthônăc aăHƠăTƿnhăphơnătheoăhuy n,ă2010 

 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê;ăNiênăgiámăTh ngăkê;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

1.3.2 Lao động 

L căl ợngălaoăđ ngăHƠăTƿnhănĕmă2010ăcóă659.762ăng iă(trongătổngăs ă709.874ăng iătrongăđ ătuổiălaoăđ ng),ă
chi măkho ngă54%ătổngădơnăs .ăMặcădùăl căl ợngălaoăđ ngăch ătĕngătr ngăbìnhăquơnăhƠngănĕmălƠ 1,1%ătừă
nĕmă2001ăđ nănĕmă2010 (có gi mănhẹătừănĕmă2008),ăs ăng iăthamăgiaăl căl ợngălaoăđ ngăvẫnătĕngăm nhăh nă
t căđ ăgiaă tĕngădơnăs ăc aă t nhă trongăcùngă th iăkỳ.ăC ăc uăkinhă t ăhi nănayă tậpă trungăvƠoănôngănghi p,ă lơmă
nghi păvƠăth yăs n (Hình 25). ĐơyălƠăngƠnhăcóănĕngăsu tăth p và sửăd ngăđ nă64%ăl căl ợngălaoăđ ng,ăsoăvớiă
m că52%ăc aăc ăn ớc.ăTuyănhiên,ăkinhăt ăHƠăTƿnhăđangăd năđaăd ngăhóaăvƠălaoăđ ngăđangăd năchuy nădịchătừă
khuăv cănôngănghi păsangăkhuăv căcôngănghi păhoặcădịchăv .ăTừ nĕmă2000,ăl căl ợngălaoăđ ngăthamăgiaătrongă
nôngănghi p,ălơmănghi păvƠăthuỷăs năgi m,ăvớiăm căthayăđổiăbìnhăquơnănĕmălƠă-1,1%,ătrongăkhiăđó,ăs ălaoăđ ngă
thamăgiaăvƠoălƿnhăv căcôngănghi p- xơyăd ngăvƠădịchăv ă- th ngăm iătĕng vớiătỷăl ăl năl ợtălƠă6,1%ăvƠ 7,1%. 
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Hình25:ăPhơnălo iăLaoăđ ngătheoălƿnhăv c,ă2000ậ2010 (Nghìnăng i) 

 

Theoătínhătoán,ăc ăc uăngh ănghi păthayăđổiăđángăk ăgi aăkhuăv cănôngăthônăvƠăthƠnhăthị.ăTrongăkhiăkhuăv că
nôngănghi p,ălơmănghi păvƠăthuỷăs năvẫnălƠăkhuăv căsửăd ngălaoăđ ngăchính,ălaoăđ ngă ăhaiăđôăthịăđ ợcăphơnă
chiaăt ngăđ iăđồngăđ uătrênăcácăngƠnhăngh ăkhácănhauă(Hình26). 

Hình26:ăC ăc uăngh ănghi pătheoăkhuăv căđôăth ăvƠănông thôn, 2010 (%). 

 
Nguồn:ă―TìnhăhìnhăDơnăs ,ăVi călƠmăvƠăTh tănghi pă ăHƠăTƿnh‖,ăS ăLĐTBXHă(2010);ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Cácăl căl ợngălaoăđ ngă ăHƠăTƿnhănóiăchungăítăđ ợcăđƠoăt oăvƠăthi uăkỹănĕngătrongănh ngălƿnhăv căquanătrọngă
c năthi tăchoăs ăphátătri năc aăt nh,ănh ăkỹăthuật.ăNh ăs ătrìnhăbƠyăchiăti tătrongăph năti pătheo,ănĕmă2010,ătrênă
68%ăl căl ợngălaoăđ ngăc aăHƠăTƿnhăkhôngăđ ợcăquaăđƠoăt o, vi căti păcậnăđƠoăt oăcũngănh  ch tăl ợngăđƠoă
t oăngh ătrênăđịaăbƠnăt nhăth iăgianăquaăcònănhi uătồnăt i,ătháchăth c. 
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1.4 Phátătri năxƣăh i 

Cácănhơnăt ăxƣăh iăquanătrọngănh tălƠăxóaăđóiăgi mănghèo,ăgiáoăd căvƠăyăt . 

1.4.1 Xóa đói giảm nghèo 

HƠăTƿnhăthu căkhuăv căduyênăh iăBắcăTrungăb ,ălƠăkhuăv căcóătỷăl ănghèoăđóiăcaoăvƠăGDPăbìnhăquơnăđ uăng iă
th păh năm căc ăn ớc. Vớiă23,1%ădơnăs ălƠăng iănghèoănĕmă2010ăsoăvớiăm că14,2% trung bình c ăn ớcănĕmă
2008,ăkhuăv căDuyênăh iăBắc Trungăb ăvẫnălƠăm tătrongănh ngăkhuăv cănghèoănh tăVi tăNamă(Hình27). Có hai 
nguyênănhơnăc ăb nădẫnătớiăm cănghèoănƠyălƠ: 

 Vịătríănằmăxaăcácătrungătơmăkinhăt ălớnăc aăc ăn ớc. 

 Đi uăki năkhíăhậuăkhắcănghi tăphổăbi nă ăcácăt nhăDuyênăh iăBắcăTrungăb .ăKhuăv c này ph iăđ iămặtăvớiă
bƣo,ălũăl tăth ngăxuyênăcũngănh ănh ngăđợtăl nhăvƠoămùaăđôngăvƠănóngăn căvƠoămùaăhè. 

Hình27:ăTỷăl ănghèoă ăVi tăNam,ă2010 (%) 

 
L uăỦ:ă1 Ph nătrĕmădơnăs ăd ớiăchuẩnănghèo,ăn uăchuẩnănghèoăđ ợcăxácăđịnhlƠă400.000ăđ/tháng/ng iă ănông thônăvƠă500.000ăđ/tháng/ng iă ăđôăthịă(chuẩnănghèoăgiaiă
đo nă2011-2015ăc aăChínhăph ) 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê 

Trongăkhuăv c,ăHƠăTƿnhălƠăt nhăcóătỷăl ădơnăs ăs ngătrongănghèoăđóiăvƠoălo iăcaoănh t.ăTrongănĕmă2010,ă26,1%ă
dơnă s ă c aăHƠăTƿnhă s ngă trongănghèoăđóiă soă vớiă 20,4%ăc aă khuăv căBắcăTrungăB ăvƠă 14,2%ă c aă c ă n ớcă
(Hình28). (T tăc ăđ uătheoăchuẩnănghèoămới) 
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Hình28:ăTỷăl ănghèoă ăkhuăv căDuyênăh iăB căTrungăb ,ă2010ă(%) 

 
L uăỦ:ă1 Ph nătrĕmădơnăs ăd ớiăchuẩnănghèo,ăn uăchuẩnănghèoăđ ợcăxácăđịnhlƠă400.000ăđ/tháng/ng iă ănôngăthônăvƠă500.000ăđ/tháng/ng iă ăđôăthịă(chuẩnănghèoăgiaiă
đo nă2011-2015ăc aăChínhăph ); 2 Tỷăl ănghèoăc aăBắcăTrungăb ăđ ợcătínhătheoăs ăli uătỷăl ănghèoăc aăt nhăvƠăngo iăsuy;ă3 Tỷăl ăh ănghèoăc aăVi tăNamăl yătừăCIAă
World Factbook 
Nguồn:ăĐi uătraăM căs ngăH ăgiaăđình,ăTổngăc căTh ngăkê (2009);ăS ăli uătừăS ăKHĐT 

Tuyănhiên,ăm cănghèoăđóiă ăHƠăTƿnhăđangăcóăxuăh ớngăgi măd n.ăTừă2006ăđ nă2010,ăHƠăTƿnhăđƣăthƠnhăcôngă
h năsoăvớiăcácăt nhătrongăkhuăv căvƠăcácăt nhătrungăbìnhăc aăc ăn ớcăv ăthƠnhătíchăxóaăđóiăgi mănghèo.ăMặcădùă
HƠăTƿnhăđƣăgi măđ ợcătrênădi năr ng,ănghèoăđóiăvẫnă ăm căcaoătrongănĕmă2006ă(Hình29).ăM cătuy tăđ iăv ăđóiă
nghèoăvẫnăcao,ănh tălƠă ăcácăhuy nămi nănúiăphíaăTơyănh : H ngăS n,ăH ngăKhêăvƠăVũăQuang.ăTrongănĕmă
2010, c ăbaăhuy nănƠyăcóătỷăl ăđóiănghèoătrênă30% vƠătỷăl ăcácăh ăcậnănghèoăvẫnăcònălớn. 

Hình 29:ăTỷăl ănghèo1 ăHƠăTƿnh,ăKhuăv căDuyênăh iăB căTrungăb ăvƠăVi tănam 

 
L uăỦ:ă1 Ph nătrĕmădơnăs ăd ớiăchuẩnănghèo,ăn uăchuẩnănghèoăđ ợcăxácăđịnhlƠă290.000ăđ/tháng/ng iă ănôngăthônăvƠă370.000ăđ/tháng/ng iă ăđôă
thịă(chuẩnănghèoăgiaiăđo nă2011-2015ăc aăChínhăph ) 
Nguồn:ă―Kh oăsátăH ăgiaăđìnhăvƠăM căs ng‖,ăTổngăc căTh ngăkêă(2009) 

V ăgi mănghèo,ăHƠăTƿnhăđƣăcóănh ngăb ớcăc năthi tăđ ăth căhi năcácăch ngătrìnhăc aăChính ph ,ătrongăđóănh ă
xơyăd ngăc ăs ăh ăt ng,ăh ătrợ ng iănghèoăti păcậnătínăd ngăvƠăb oăhi măyăt ,ăxơyăd ngăkhuăt mătrúăchoănh ngă
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ng iăm tănhƠăcửa,ăxơyăd ngăchínhăsáchăvƠădịchăv ă uăđƣiăchoălaoăđ ngănôngănghi p.ăTrongăch ngătrìnhăNôngă
thônămớiăc aăt nh,ăHƠăTƿnhătậpătrungăvƠoăc iăthi năgiaoăthông,ăth yălợi,ăđi n,ăvi năthông vƠănhƠă ăt iăcácăc ngă
đồngă nôngă thôn.ă Khiă ch ngă trìnhă đ ợcă th că hi n,ă t nh cóă th ă cungă c pă n ớcă sinhă ho tă bình quân 100 lít 
n ớc/ngày/ng i. NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăk ăho ch nơngăc p, m  r ngăđ ngăgiao thông nông thôn đ tăb ă
r ngăt iăthi uălƠă4m.ăNh ngăch ăs ămớiănƠyăs ăh ătrợăvi căphátătri năvƠăchuy nădịchăc aăc ngăđồngănôngăthôn.ă
Ch ngătrìnhăcũngăgópăph n c iăthi nătr ngăhọc, c ăs ăh ăt ngăvĕnăhóa, nơngăcaoăh ăth ngăchĕmăsócăs căkh e 
khuăv cănôngăthôn.ă 

1.4.2 Giáo dục 

HƠăTƿnhăđƣăcóănh ngăti năb ăđángăk ăv ătỷăl ădơnăs ăđ ợcăti păcậnăgiáoăd c,ăđặcăbi tălƠă ăc păgiáoăd căti uăhọcă
vƠătrungăhọcăc ăs .ăTr ngăNĕngăkhi uăt nhăHƠăTƿnhălƠăm tănh ngătr ngătrungăhọcăphổăthôngăt tănh tăc ăn ớc,ă
thậmăchíănằmătrongăt pă5ătr ngăhƠngăđ uăv ăđi mătuy năsinhăđ iăhọcănĕmă2008. T nh cóătỷăl ăti păcậnăcácăc ă
s ăgiáoăd căphổăthôngăcaoăh năm cătrungăbìnhăc aăc ăn ớc,ănh tălƠă ăc păhọcăti uăhọc,ănh ngăs ăl ợngăvƠăch tă
l ợngăc aăcácătr ngătrungăhọcăc ăs ăvƠătrungăhọcăphổăthôngăđ tăchuẩnăvẫnăcònăth pă(Hình30).ăHƠăTƿnhăcóă835ă
c ăs ăgiáoăd căphổăthôngătrênătoƠnăt nhătrongănĕmă2010,ăbaoăgồm:ă 
 278ătr ngăm mănonăvớiă2.466ălớp,ăcóă116ătr ngăđ tăchuẩnăqu căgia. 
 306ătr ngăti uăhọcăvớiă3.941ălớp,ă296ătr ngăđ tăchuẩnăqu căgia. 
 189ătr ngăTHCSăvớiă2.762ălớp,ă102ătr ngăđ tăchuẩnăqu căgia. 
 46ătr ngăTHPTăvớiă1.392ălớp,ăcóă14ătr ngăđ tăchuẩnăqu căgia. 
 16 trung tâm GDTX-KTTHăvớiă123ălớp. 

Hình30:ăS ăl ngăvƠătiêuăchuẩnătr ngăhọcă ăHƠăTƿnh,ă2010 

 
L uăỦ:ă1 Địnhănghƿaăă1.000ădơnăs ătrongăđ ătuổiăđ nătr ngă;ăđ iăvớiăkh iăti uăhọc,ăhọcăsinhătrongăđ ătuổiă6-11,ăđ iăvớiăkh iătrungăhọcăc ăs ,ăhọcăsinhătrongăđ ătuổiă11-
15ăăvƠăđ iăvớiăkh iătrungăhọcăphổăthông,ăhọcăsinhătrongăđ ătuổiă15-18ă(d aătrênătrangăwebăWikipediaăVietnam) 
Nguồn:ăTrangăwebăTổngăc căTh ngăkêă(9/2/2011);ă―Tổngăđi uătraăDơnăs ăvƠăNhƠă ăVi tăNam‖,ăTổngăc căTh ngăkêă(2010);ăPh ngăv năS ăGiáoăd căvƠăĐƠoăt o;ăPhơnă
tíchăc aăăMonitor 
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Tuy nhiên, nhìn chung c ăs ăvậtăch tătr ngăhọcătrênătoƠnăt nhă(phòngăhọc,ăth ăvi n,ăphòngăthíănghi m,ăphòngă
gi ngăd yăchuyênăngƠnh,ăphòngăcánăb ăvƠăkhôngăgianăvuiăch i)ăvẫnăcònăkém. 

HƠăTƿnhăv ợtăm căbìnhăquơnăc ăn ớcăv ăs ăl ợngăgiáoăviênă ăgiáoăd căphổăthông,ăvớiăđaăs ăgiáoăviênăđ tăhoặcă
v ợtăchuẩnăqu căgiaăv ătrìnhăđ ăgiáoăviênă(Hình31).ăTỷ l ăhọcăsinhă- giáoăviênăngangăvớiăc ăn ớc,ănh ngănh nhă
h nătrongăgiáoăd căti uăhọc,ăvớiăs ăhọcăsinh/giáoăviênălƠă17,4ăsoăvớiăm căbìnhăquơnăc ăn ớcălƠă19,3ă(2010). 

Hình31:ăS ăl ngăvƠăch tăl ngăgiáoăviênă ăHƠăTƿnh,ă2009 

 
L uăỦ:ă1 Địnhănghƿaăă1.000ădơnăs  trongăđ ătuổiăđ nătr ngă;ăđ iăvớiăkh iăti uăhọc,ăhọcăsinhătrongăđ ătuổiă6-11,ăđ iăvớiăkh iătrungăhọcăc ăs ,ăhọcăsinhătrongăđ ătuổiă11-
15ăăvƠăđ iăvớiăkh iătrungăhọcăphổăthông,ăhọcăsinhătrongăđ ătuổiă15-18ă(d aătrênătrangăwebăWikipediaăVietnam) 
Nguồn:ăTrangăwebăTổngăc căTh ngăkêă(9/2/2011);ă―Tổngăđi uătraăDơnăs ăvƠăNhƠă ăVi tăNam‖,ăTổngăc căTh ngăkêă(2010);ăPh ngăv năS ăGiáoăd c vƠăĐƠoăt o;ăPhơnă
tíchăc aăăMonitor 

Doăcóăđi uăki năti păcậnăvƠăch tăl ợngăgiáoăd că ăbậcăphổăthôngăcao,ăHƠăTƿnhăcóătỷăl ăhọcăsinhăđ nătr ngăcaoă
h năcácăt nhălơnăcậnăvƠăc ăn ớcă(Hình32). Hi nănay, t nhăđƣăc ăb n đ tăđ ợcăm cătiêuăqu căgiaăv ăphổăcậpăgiáoă
d căti uăhọcăvƠătrungăhọcăc ăs ăvƠăcóătỷăl ăhọcăsinhăđ nătr ngă ăgiáoăd cătrungăhọcăphổăthôngălƠă74,3%ănĕmă
2009,ăcaoăh năđángăk ăm căbìnhăquơnăchungătoƠnăqu c. 
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Hình32: Tỷăl  dơnăs ătheoăhọcă ăcácăc păhọcăkhác nhau, 2009 (%) 

 
L uăỦ:ă1 KhôngătínhăhọcăsinhăthamăgiaăđƠoăt oăngắnăh năhoặcăd yăngh  
Nguồn:ă―Tổngăđi uătraăDơnăs ăvƠăNhƠă ăVi tăNam‖,ăTổngăc căTh ngăkêă(2010);ăPhơnătíchăc aă Monitor 

ThƠnhăt uăc aăh ăth ngătr ngăhọcăc aăt nh dƠnhăchoădơnăs ătrẻătuổiăth ăhi nă ătỷăl ăbi tăch ăcaoă— ăc ăthƠnhă
thịăvƠănôngăthôn.ăVớiătỷăl ă97,3%ă(2009),ădơnăs ăHƠăTƿnhăđ ngăth ă11ătrongăc ăn ớcăv ănh ngăthƠnhăt uăbi tă
ch ăc ăb nă(Hình33). 

Hình33: Tỷăl ăng iăl năbi tăch ă ăHƠăTƿnhăvƠăm tăs ăt nh,ă2009ă(%) 

 
Nguồn:ă―Tổngăđi uătraăDơnăs ăvƠăNhƠă ăVi tăNam‖,ăTổngăc căTh ngăkêă(2010);ăPhơnătíchăc aăăMonitor 

Tuyănhiên,ăti mănĕngănƠyăch aăđ ợcăth ăhi nătrongăk tăqu ăgiáoăd cătrênăc păhọcăphổăthôngăc ăs ăc aătoƠnăt nh.ă
HƠăTƿnhăcóătỷăl ăng iădơnăđ ợcăđƠoăt oă ăc păhọcăphổăthôngătrungăhọc,ăcaoăđẳngăvƠăđ iăhọcăth păh năkhông 
đángăk  soăvớiăc ăn ớcă(Hình34). 
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Hình 34:ăPhơnălo iădơnăs ăt ă18ătu iătr ălênătheoăc păhọcăcaoănh tăđ tăđ c 

 
L uăỦ:ă1 Cácăbậcăgiáoăd căkhácăgồmăđƠoăt oăngắnăh n,ăd yăngh ăvƠămẫuăgiáoă(d ớiă0,001%) 
Nguồn:ă―Tổngăđi uătraăDơnăs ăvƠăNhƠă ăVi tăNam‖,ăTổngăc căTh ngăkêă(2010);ăPhơnătíchăc aăăMonitor 

Tỷă l ă t tănghi păc pă3ă c aă t nhă tr ớcăđơyă luôn ăm căcao.ăTuyănhiên,ăvi că g năđơyă ápăd ngăquy ch ă thiă t tă
nghi pănghiêmăngặtăkhi nătỷăl ăt tănghi pănĕmă2008ăch ălƠă77%ăvƠă2009ălƠă73%.ăNĕmă2010ătỷăl ănƠyăđƣăcaoătr ă
l iăvƠăngangăbằngănĕmă2007ă– nĕmăHƠăTƿnhăcóătỷăl ăt tănghi păTHPTăcaoănh tăkhuăv căDuyênăh iăBắcăTrungă
b .ăNh ngăng iăđƣăt tănghi păti păt căhọcăt tă— đ tăđ ợcănhi uăgi iăth ngăvƠăcóătỷăl ăthƠnhăcôngăcaoăh năt iă
cácăkỳăthiăvƠoăđ iăhọc.ă46%ăhọcăsinhăHƠăTƿnhăthamăgiaăcácăkỳăthiătuy năsinhăđ iăhọcăđƣăđ ăđ iăhọc,ăđ aăHƠăTƿnhă
tr ăthƠnhăm tătrongă10ăt nhăđ ngăđ uăc ăn ớcăv ăch tăl ợngăgiáoăd c.ăNgoƠiăra,ăhọcăsinhăHƠăTƿnhăđƣăgiƠnhăđ ợcă
268ăgi iăth ngăv ăthƠnhătíchăhọcătậpătrongăm iănĕmăqua. 

Hình35: Tỷăl ăt tănghi păTrungăhọcăph ăthôngăsoăv iăt ngăs ăthí sinh d ăthi,ă2010 (%) 

 
Nguồn:ăTrangăwebăTổngăc căTh ngăkêă(9/2/2011);ăPh ngăv năS ăGD-ĐT 

Giáoăd căsauătrungăhọcăphổăthôngăc aăt nh kémăh năcácăt nhăt păđ uăc aăVi tăNam.ăS ăl ợngăng iăhọcăgi mă
m nhă ăbậcăđ iăhọcăvƠăd yăngh ,ăkhi năHƠăTƿnhăkhôngăcóăđ ợcăđ iăngũălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ăvƠătayăngh ăcao.ă
Doăđó,ăch ăcóă10%ăsinhăviênăhọcăđ iăhọcăl aăchọnăhọcătrongăt nhă(Hình36).ăNh ngălỦădoăchínhăkhi năsinhăviênă
r iăHƠăTƿnhăđiăhọcăđ iăhọcă ăn iăkhácălƠ: 
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 Năng lực hạn chế của giáo dục đại học: Đ iăhọcăHƠăTƿnhăcònăh năch ăv ănguồnăđ uăt ,ădẫnăđ năc ăs ăvậtă
ch tăkémăphátă tri n.ăDi nătíchăkhuônăviênătr ngăhi nănayăch aăđ nă7ăha,ăvớiăch ăkho ngă100ălớpăhọcăvƠă
khôngăđ ăth ăvi n,ăc ăs ăvậtăch tăkỹăthuậtă- xƣăh i. 

 Hạn chế chuyên ngành đào tạo: Đ iăhọcăHƠăTƿnhăthuăhútăthíăsinhăch tăl ợngăcaoănh ngădoăh năch ăv ălƿnhă
v căđƠoăt oănênăítăthíăsinhăl aăchọn.ăHi năt i, tr ngăch ăcóă7ăkhoa,ăch ăy uătậpătrungăvƠoăgiáoăd căs ăph m.ă
Họcăsinhămu năcóăchuyênămônăv ăcácălƿnhăv căkỹăthuậtăkhôngăcóăhoặcăcóăítăc ăh iăđ ợcăđƠoăt oă ăHƠăTƿnh. 

 Chất l ợng đào tạo thấp: Mặcădùăch tăl ợngăgi ngăd yăt iăĐ iăhọcăHƠăTƿnhăđ tăyêuăc u,ăs ăl ợngăvƠătrìnhă
đ ăgiáoăviênăvẫnăcònăkémăh năsoăvớiăchuẩnăqu căgia.ăS ăl ợngăgiáoăviênăđ ăđi uăki năbậcăsauătrungăhọcăphổă
thôngătrênă1000ădơnăch ăbằngă1/3ăm căbìnhăquơnăc ăn ớc.ăVìăh uăh tăcácăgiáoăviênăc aătr ngăxu tăphátătừă
cácătr ngăcaoăđẳng,ăchuyên nghi pă(ti năthơnăc aătr ngăđ iăhọc) nênătrìnhăđ  c aăhọăkhôngăđápă ngăyêuă
c u.ăMặcădùăđƣăcóăc iăthi năđángăk ăs ăl ợngăvƠăch tăl ợngăđ iăngũătừă3ănĕmătr ớc,ădoăch ăcóă9ăti năsƿ,ăĐ iă
HọcăHƠăTƿnhăkémăh năcácătr ngăđ iăhọcălơnăcậnănh ăĐ iăhọcăHu ,ăĐ iăhọcăVinh. 

 Ít triển vọng việc làm: C ăh iăvi călƠmăchoăsinhăviênăt tănghi păđ iăhọcăHƠăTƿnhămặcădùăngƠyăcƠngătĕngă
nh ngăvẫnăcònăh năch ,ădoăh uăh tăcácădoanhănghi pătrongăt nhămớiăch ă ăquyămôănh ăvƠăvừa.ăCácăd ăánă
côngănghi pălớnăvẫnăch aăđiăvƠo ho tăđ ng. 

Các sinhăviênăkhiăđƣăr iăHƠăTƿnhă th ngă ítă tr ă l iă t nh lƠmăvi cădoă thi uăc ăh iăvi că lƠmăvƠă thuănhậpăkhôngă
t ngăx ngăvớiătrìnhăđ ăcũngănh ămôiătr ngălƠmăvi c, sinhăho tănghèoănƠn.ăDoăđó,ăhi nănayăHƠăTƿnhălƠăt nhăcóă
l ợngăsinhăviênăgi iăcaoănh tăđiălƠmăvi că  thƠnhăph ăHồăChíăMinhăvƠăcácăthịătr ngălớnăh năkhác. 

Hình36:ăDơnăs ăHƠăTƿnhăhọcăĐ iăhọc,ă2009ă(%) 

 
L uăỦ:ă1 KhôngătínhăhọcăsinhăthamăgiaăđƠoăt oăngắnăh năhoặcăd yăngh  
Nguồn:ă―Tổngăđi uătraăDơnăs ăvƠăNhƠă ăVi tăNam‖,ăTổngăc căTh ngăkêă(2010);ăPh ngăv năĐ iăhọcăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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1.4.3 Y tế 

V  m ngăl ớiăc ăs ăyăt ,ăHƠăTƿnhăv ợtăm cătrungăbìnhătoƠnăqu c,ăvớiătỷăl ă0,39 c ăs ăyăt /1000ădơnătrongănĕmă
2010 (Hình37).ăTháchăth cănằmă ăch tăl ợngăcácăc ăs ăyăt ,ăs ăl ợngăvƠăch tăl ợngăc aăđ iăngũănhơnăviên yăt ,ă
HƠăTƿnhăc nătậpătrungăcaoăđ ăvƠoănh ngăv năđ ănƠyătrongăt ngălai.ăDoăkinhăphíădƠnhăchoănơngăc păcácăc ăs ăyă
t ăh năhẹpănênănhi uăTrungătơmăyăt ăthi uăh tăcácăthi tăbịăchuyênăd ngăvƠăgi ngăb nh.ăCácăhuy năđặcăbi tăbịă
nhăh ngăb iăv năđ ănƠy và trênă80%ăcácăc ăs ăyăt ăch  cungăc păđ ợcăcácădịchăv ăyăt ăđ năgi n. 

Hình37:ăTi păc năY t ă ăHƠăTƿnhăsoăv iăm căbìnhăquơnăc aăVi tăNam,ă2010 

 

 

Nguồn:ă―Tổngăđi uătraăDơnăs ăvƠăNhƠă ăVi tăNam‖,ăTổngăc căTh ngăkêă(2010);ăPhơnătíchăc aăăMonitor 

 

HƠăTƿnhăđangă thi uăđ iăngũănhơnăviênăyă t ă— bácăsƿăcũngănh ăkỹă thuậtăviênă trìnhăđ ăcao,ădoăđó,ăch tă l ợngă
chĕmăsócăyăt ăkhôngăcaoăsoăvới kh ănĕngăcóăth ăđ tăđ ợcă(Hình38).ăNhi uăbácăsƿăr iăđiăđ năcácăkhuăđôăthịălớnă  
trongăn ớc,ăn iătuy năd ngăh nă1ănửaăs ănhơnăviênăyăt ăc aătoƠnăqu c.ăSôăbacăsỹ /1 v nădơnă ăHƠăTƿnhătĕngătừă
5,35ănĕmă2009ălênă5,4ănĕmă2010. S ăyătá/10000ădơnătĕngătừă7,6 lên 9,4ănĕmă2010;ătuyănhiênănh ngăyătáăcóătrìnhă
đ ăl iăr tăthi u.ăNhìnăchung,ăs ăl ợngănhơnăviênăyăt ă ăHƠăTƿnhăch ăh iăth păh năsoăvớiăm cătrungăbìnhăc aătoƠnă
qu c,ănh ngăthuaăxaăcácătiêuăchuẩnăqu căt .ăH uăh tăcácăc ăs ăyăt ătrongăt nhăcònăthi uăbácăsỹăchuyênăkhoaăvƠă
cácăchuyênăgiaăgi i,ăđĕc̣ăbiêṭălaătrongăcacălốñhăv c̣ănh ăphơũăthuơṭăvaăsảnăphuặkhoa .ăDoăđó,ăt nhăph iătậnăd ng 
cácăbácăsỹătráiăkhoaăph căv ătrongăcácăchuyênăkhoaăcònăthi u,ăkhi năchoădịchăv ăyăt ăcƠngănhi uăápăl căh n.ă
Đ iăvớiăng iădơnăHƠăTƿnh,ăđi uănƠyăđồngănghƿaăvớiăch tăl ợngăchĕmăsócăyăt ăth păh năvƠănhi uăchiăphíăh nădoă
ph iăđiăđ năcácătrungătơmăchuyênăsơuăh nă ăngo iăt nh. 
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Hình38:ăS ăl ngăbácăsỹăvƠăy táătrênă1.000ădơnă ăHƠăTƿnh,ă cătínhă2010 

 
L uă Ủ:ă S ă l ợngă yă táă nĕmă 2009ă ă HƠă Tƿnhă d aă trênă s ă yă táă thu că qu nă lỦă c aă cácă s ă trongă t nhă (Tổngăcuc̣ăThôngăkê , 2011) 
Nguồn:ăTrangăwebăc aăTổngăc căTh ngăkêă(3/3/2011);ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh;ă―Cácăb nhăvi năcôngă ăvùngănôngăthônăđangăbịăch yămáuăch tăxám‖,ăPh ngăv nă
S ăYăt ;ăC căĐi uătraăvƠăTh ngăkêăHồngăKông;ăC căTh ngăkêăSingapore;ăPhơnătíchăc aăMonitorăă 

Th iăgian g năđơy, HƠăTƿnhămớiăcóătr ngăcaoăđẳng yăt ănênăt nhăkhôngăth ăt ăđƠoăt oăđ iăngũăyăt ăcóătayăngh ă
choămình.ăĐ ăcóăyătáă ătrìnhăđ ăđ iăhọc,ăt nhăph iăcửăhọăđiăđƠoăt oă ăn iăkhácăvƠăvi căthuăhútăhọătr ăl iăđịaăbƠnă
t nhălƠmăvi căvẫnăcònănhi uăkhóăkhĕn.ăĐ ăđ iăphóăvớiătìnhătr ngăthi uăyătáăgi i,ăHƠăTƿnhăđƣăth căhi năcácăchínhă
sáchătĕngăc ngăđƠoăt oăt iăch căvƠăt oăc ăh iăhọcăthêm.ăVi căđƠoăt oăt iăch căđ ợcăápăd ngăđ iăvớiăcácăyătáăcóă
tayăngh ,ăcònătrẻăvƠătrongăm tăs ătr ngăhợp,ăt nhăcửăcácăyătáătớiăcácătr ngăđ iăhọcăđ ăđ ợcăđƠoăt oăthêmăkỹă
nĕng hoĕc̣ăhoc̣ălênăthanhăc ̉ ănhơn , đaịăhoc̣ăđiêuăd ̃ng .ăNgoƠiăra,ă tr ngăcaoăđẳngăyăt ăc aăHƠăTƿnhăđangăm ă
r ngăquyămôăđƠoăt o. 

Viêc̣ăthiêuăbacăsỹăchuyênăsơu , chuyênăgiaăgiỏiă ̉ ăcacăbêṇhăviêṇătuyênătố̉nhă làm h năch ăápăd ng, phátătri năcác kỹă
thuơṭăcaoătaịăcacăc ăs ̉ ăkham , ch ̃aăbêṇhăcủaătố̉nh , theoăđoăchơtăl ṇgădic̣hăvuặyătêăch aăđapă ngănhuăcơuăchĕmă
sócăs căkhoẻăngƠyăcangăcaoăvƠăđaăd ngăc aănhơnădơn .ăSoăvớiăcácăt nhălơnăcận,ăvớiătỷăl ă65%ă(bìnhăquơnăgiaiă
đo nă2006–2008),ăHƠăTƿnhăcóătỷăl ădơnăs ăbịăb nhătậtăhoặcăch năth ngăcaoăh nănhi uă(Hình39).ăConăs ănƠyă
caoăh nănhi uăm că41%ăc aăkhuăv căBắcăTrungăB ăhoặcăm că50%ăbìnhăquơnăc ăn ớc.ăNgoƠiăch tăl ợngăyăt ,ă
m tătrongănh ngănguyênănhơnăquanătrọngăkhácăgơyănênătìnhăhình trênălƠăs ăgiaătĕngăgiaoăthôngătrênăđịaăbƠnăt nh.ă
S ăl ợngăcácătaiăn năgiaoăthôngăvƠătaiăn năliênăquanăđ năđi năđangătĕngălên.ăPh nălớnăcácătaiăn nănƠyăx yăraă
trongălƿnhăv cănôngănghi pădoănhậnăth căkémăhoặcăkhiăthamăgiaăgiaoăthôngăđ ngăb .ăMôiătr ngăv ăsinhăkém,ă
đặcăbi tălƠă ăkhuăv cănôngăthôn,ăcũngălƠă1ănguyênănhơnădẫnătớiătỷăl ăb nhătậtăcao.ăTỷăl ăng iădơnădùngăn ớcă
s chăvƠăh ăxíăhợpăv ăsinhăth păcùngăvớiădơnătríăh năch ănh tălƠăvùngănúi , nông thôn...dơñăđênătỷălêặmĕcăbêṇh  
giun, bêṇhătiêuăchảyăvaăcacăbêṇhăvêăđ ngăhôăhơp , tiêuăhoaăconăcao. 
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Hình39:ăTỷăl ăng iăm căb nhăvƠăch năth ng,ă2006ậ2008 (%) 

 
L uăỦ:ăTrungăbìnhă2006ăvƠă2008;ă 

Nguồn: ―Đi uătraăM căs ngăH ăgiaăđình‖,ăTổngăc căTh ngăkêă(2009);ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh,ăPh ngăv năS ăYăt ăvƠăS ăGTVT 

Tuy nhiên, côngătacăyătêăd ặphongăcủaătố̉nhăHaăTốñhăđaẵđaṭăđ c̣ăhiêụăquảăcaoă nh ămaṇgăl iăyătêăc ăs ̉ , đĕc̣ăbiêṭă
lƠăh ăth ngăyăt ăd ăphòngăđ ợcăc ngăc , phátătri năcóăđ ăbaoăph ăr ng vƠăho tăđ ngăchĕmăsócăs căkhoẻăbanăđ uă
cóăch tăl ợng. HƠăTƿnhăth căhi nătiêmăphòngăhi uăqu ăvƠăcóătỷăl ămắcăcácăb nhătruy nănhi măđ ợcăphòngăngừaă
bằngăvắcăxinăth p.ăTrongăvòngă10ăđ nă15ănĕmătr ăl iăđơyăHƠăTƿnhăth căhi năthƠnhăcôngăcácăch ngătrìnhăyăt ăd ă
phòngă ăcácălƿnhăv căkhácănhau:ătừăanătoƠnăvƠăv ăsinhăth căphẩmăđ năch ngătrìnhăphòngăch ngălaoăvƠădịchăv ă
chĕmăsócăs căkh eăsinhăs năvƠăti năsinhăs n.ăHƠăTƿnhălƠăm tătrongăs ăítăt nhătrongăc ăn ớcăcóădịchăv ăyăt ăd ă
phòng thành công. 

Nhi uăb nhătruy nănhi mănh ădịchăt ăvƠălỵăkhôngăcònăxu tăhi nătrongăsu tă7ănĕmăquaăvƠăcácăb nhăkhácănh ă
th ngăhƠnăvƠăviêmăganăđƣăđ ợcăki măsoát.ăTỷăl ămắcăb nhălaoălƠă107,8ătr ngăhợpătrênă100.000ădơnă(2009)ă
th păh năsoăvớiăm căbìnhăquơnăc aăVi tăNam.ăVớiătỷăl ămắcăb nhăs tărétălƠă1,68ăca/1000ădơnă(2010),ăHƠăTƿnhă
vẫnănằmătrongăvùngăcóănguyăc ăcaoăv ăcĕnăb nhănƠy.ăTuyănhiên,ănh ăcácăch ngătrìnhăphòngăch ngăs tărét,ătỷă
l ănhi măs tărétăđƣăgi măđángăk ătừă22,31/1.000ădơnănĕmă1991ăxu ngăcònăg nă0–1 ca/1000 dân, cho thyătỷăl ă
lơyălanăcũngă ăm căth p.ăCôngătacăchĕmăsocăs căkhoẻăsinhăsảnăđ c̣ăchuătroṇg , vìăvậyă100% s năph ăđ ợcăh ă
tr ặtrongăsinhăsảnătaịăcacăc ăs ̉ ăyătêă – tỷăl ătửăvongăbƠămẹăvƠătrẻăs ăsinhăđƣăgi măm nhătừănĕmă1990ă(Hình40). 
Nĕmă2010,ătỷ l ătửăvongătrẻăs ăsinhăgi măcònă5,8/100.000ătrẻăđẻăs ng vớiătrẻăd ớiă1ănĕmătuổiă(soăvớiăm cătrungă
bìnhăc ăn ớcă15,8/1000).ăTỷăl ătửăvongătrẻăd ớiă5ătuổiălƠă9/1000ă(trungăbìnhăc ăn ớcălƠă23,5)ăvƠătỷăl ătửăvongăbƠă
mẹăhi nălƠă15,6/100.000ăcaăsinhă(trungăbình c ăn ớcălƠă68ă– Hình41). 



 
  

  51 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Hình40:ăS ăđ ădi năbi năc aătỷăl ăt ăvongăvƠăthi uăcơnăc aătrẻăd iă5ătu i,ă1991ậ2010 (%) 

 

 

 

Hình41:ăTỷăl ăt ăvongătrẻăs ăsinhăvƠ trẻăemă ăHƠăTƿnhăvƠăVi tăNam,ă2010 

 
Nguồn:ăS ăYăt ,ăTổngăc căTh ngăkê;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

1.6 Vĕnăhóa,ăTh ăthao, Duăl chăvƠăTruy năthông 

HƠăTƿnhăcóăm tăs ătƠiăs năthiênănhiênăvƠăvĕnăhóaăquanătrọngăđ ăphátătri n duălịch.ăT nhăcóănh ngăđi măthĕmă
quanănh ăcácăbƣiăbi n,ăhồăKẻăG ăvƠ su iăn ớcăS năKim.ăCácăđi măthĕm quan bao gồmăcácădiătíchălịchăsử,ăvĕnă
hóa vƠăđi măduălịchătínăng ỡng.ăT nhăcònăcóăcácătƠiăs năvĕnăhóaăkhácăcũngănh ăcácăl ăh i,ădơn ca/ngh ăthuậtă
truy năth ng. 
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Tuyănhiên,ăduălịchăHƠăTƿnhăph iăđ iămặtăvớiăbaătháchăth căchính:ăđi uăki năth iăti tăkhóăkhĕn,ăch aăcóăđi uăki nă
sẵnăcóăv ăduălịchămangăt măcỡăqu căt ,ăvƠăc ăs ăh ăt ngăy u.ăĐi uănƠyăđƣădẫnăđ năduălịchătrênăđịaăbƠnăt nhăph nă
lớnăch ă thuăhútăkháchă trongăn iă t nhăhoặcă trongăkhuăv căBắcăTrungăB ,ăduăkháchăcácăkhuăv căkhácă trongăc ă
n ớcăvƠătrênăth ăgiớiăcònăh năch .ăTừănĕmă2001ăđ nănĕmă2010ăs ăl ợngăkháchăduălịchăđ năHƠăTƿnhătĕngătrungă
bìnhă hƠngănĕmă30%.ăTuyă nhiên,ă trongănĕmă2010,ă 98%ă trongă s ă h nă 570.000ăkháchăduă lịchă đ năHƠăTƿnhă lƠă
kháchătrongăn ớc,ăph nălớnătừăcácăt nhăphíaăBắc.ăCh ăcóă10.000ăduăkháchăn ớcăngoƠiăđ năHƠăTƿnhănĕmă2010,ă
ch ăy uătừăLƠoăvƠăTháiăLanăthôngăquaăcửaăkhẩuăC uăTreoă ăphíaăTơyăc aăt nh.ăS ăl ợngăkháchăTrungăQu c,ă
NhậtăB n,ăÚcăvƠăph ngăTơyăcũngăcóănh ngăr tăít.ăDoăđó,ăhi năduălịchăHƠăTƿnhăkhôngăph iălƠăngƠnhăcóăđóngă
gópălớnăchoăn năkinhăt ,ăch ăchi mă2%ăGDP,ăvớiăm cănĕngăsu tălaoăđ ngăth păsoăvớiătrungăbìnhăqu căgia.ă 

Cácăho tăđ ngăvĕnăhóaăđóngăvaiătròăquanătrọngăgiúpăduyătrìăn iăk tăgi aăcácăc ngăđồngătrongăt nh.ăMặcădùănhuă
c uăđ iăvớiăcácăho tăđ ngătrênălƠăr tăcaoăsongăt nhăHƠăTƿnhăcònăbịăh năch ăb iănĕngăl căvƠăc ăs ăh ă t ngăkémă
phátătri n.ă 

HƠăTƿnhăcóă1ăs ăc ăs ăh ăt ngăđ ăh ătrợăho tăđ ngăvĕnăhóaătrongăt nhănhƠ.ăToƠnăt nhhi năcóă11/12ăđ năvịăc pă
huy năcóănhƠăvĕnăhóa,ăcó 1ăth ăvi năc păt nhăvƠă10ăth ăvi năhuy năthịă(m iăhuy năthịălớnăcóă1ăth ăvi n).ăV ă
ho tăđ ngăngh ăthuật,ăt nhăcóă1ăđ iăngũăngh ăsỹăvớiă100ăđ nă110ăti tăm c/nĕmă ă1ăkhuăbi uădi năt iăthƠnhăph ă
HƠăTƿnh.ăT nhăcóă1ăr păchi uăphimăchínhălƠăr pă26/3ănằmă ăthƠnhăph ăHƠăTƿnh.ăT nhăcònăcóă1ăb oătƠngălịchăsửă
địaăph ng,ăcũngănằmă ăthƠnhăph ăHƠăTƿnh,ăvớiă47.000ăl ợt kháchăthamăquanănĕmă2009.ăNgoƠiăra,ănhi uăđịaă
ph ngătrongăt nhăcònăcóăcácăkhuădiătíchălịchăsử.ăCácăkhuăduălịchănổiăti ngănh tăc aăHƠăTƿnhălƠăchùaăH ngă
Tíchă ăhuy năCanăL c,ăngƣăbaăĐồngăL că ăhuy năCanăL c,ăbƣiăbi năThiênăC mă ăCẩmăXuyên,ăkhuădiă tíchă
Nguy năDuă ăNghiăXuơn.ăBênăc nhăđó,ăcònăcóăh nă250ăkhuădiătíchălịchăsửănằmăr iărácăkhắpătoƠnăt nh.ă 

HƠăTƿnhăcóă1ăđ iăngũăvậnăđ ngăviênăvƠăcánăb ăth ăd căth ăthaoăvƠă1ăkhuăth ăthao,ănằmăt iăthƠnhăph ăHƠăTƿnh.ă
Tuyănhiênăt nhăchoăbi tăkhuăth ăthaoănƠyăkhôngăđ ănĕngăl căph căv ănhuăc uăhi năt iăc aăc ngăđồng.ăToƠnăt nhă
có 160ăvậnăđ ngăviênăvƠă812ăcánăb ăngƠnhăth ăthaoăvƠoănĕmă2010.ăTuyănhiên,ăhi năt iădoăthi uăc ăs ăvậtăch t,ă
nhi uăvậnăđ ngăviênă ăHƠăTƿnhăđangăph iătậpăluy năt iăcácăc ăs ăv năkhôngăph iădƠnhăchoăho tăđ ngăth ăthao. 

Cu iăcùng,ăv ăho tăđ ngăphátăthanhătruy năhình,ănĕmă2010ăkho ngă244ăxƣăph ngăcóăsóngăphátăthanhăvƠătruy nă
hình.ăT nhăcóă13ăđƠiăphátăthanhăđịaăph ng,ătrongăđóăcóă1ăđƠiăphátăthanhătruy năhình.  

HƠăTƿnhăđangăcóăk ăho chăxơyăd ngăthêmăcácăc ăs ăh ăt ngăt iăkhuăv cănôngăthônăphùăhợpăvớiăquyăho chăqu că
gia,ătrongăđóăcóăcácăc ăs ăh ăt ngăph căv ăphátătri năvĕnăhóaăvƠăth ăthao.ăC păt nhăcũngăcóăk ăho chăxơyăd ngă
th ăvi năvƠăkhuăliênăhợpăth ăthaoămớiăt iăthƠnhăph ăHƠăTƿnh.ă 

1.7 Laoăđ ngăvƠăd chăv ăxƣăh i 

MặcădùăHƠăTƿnhăcóăđ iăngũălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ,ăt nhănóiăchungăvẫnăđangăchịuătìnhătr ngănghèoăvƠăthi uăvi că
lƠm.ăĐ ăgiúpănơngăcaoătrìnhăđ ăchoăđ iăngũălaoăđ ng,ăHƠăTƿnhăcóă35ăc ăs ăđƠoăt oăd yăngh ătrongătoƠnăt nh.ă
Trongăs ănƠyăcóă3ătr ngăcaoăđẳng,ă5ătr ngătrungăc păngh ,ă13ătrungătơmăd yăngh ,03ătr ngăcaoăđẳng ngh , 
trungă họcă chuyênă nghi pă cóă thamă giaă đƠoă ngh ă vƠă 11ă trungă tơmă đƠoă t oă ngh ă c aă trungă ng.ă Nh ă trongă
Hình42,ăhƠngănĕmăt nhăcóăh nă17.000ăhọcăviênăt tănghi păcácătr ngăd yăngh ăgiaănhập đ iăngũălaoăđ ng,ătĕngă
70%ăsoăvớiănĕmă2001.ăCácăc ăs ăđƠoăt oăxơyăd ngăch ngătrìnhăgi ngăd yăd aătrênăk ăho chătổngăth ăv ăđƠoă
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t oăd yăngh ,ătrongăđóăcóăxemăxétătớiănhuăc uăthịătr ngăvƠăxuăth ăt ngălai.ăNgoƠiăra,ăchínhăph ăcũngănh nă
m nhăHƠăTƿnhăcóă3ăm ngăc năphátătri năđƠoăt oăd yăngh ălƠămáyămócăxơyăd ng,ămáyămócăt ăđ ngăvƠăngh ăhƠn.ă 

Hình42:ăS ăhọcăviênăt tănghi păTr ngăd yăngh ,ăHƠăTƿnhă(khôngăLũyăk ),ă2000-2010ă(ng i) 

 

Nguồn:ăS ăLaoăđ ngăTh ngăbinhăXƣăh i 

Nh ngănh ngăc iăthi nănƠyăvẫnăkhôngăđ ăđ ăđápă ngănhuăc uăc aăHƠăTƿnhăđ iăvớiălaoăđ ngăcóătayăngh ăcaoăvƠă
vi căthuăhẹpăkho ngăcáchăgi aăcungăvƠăc uăđ iăvớiăng iălaoăđ ngăcóătayăngh ăcaoăvẫnăcònălƠăm tătháchăth cădo 
h uăh tălaoăđ ngăch aăquaăđƠoăt oă(Hình43).ăDoăkhôngătìmăđ ợcăsinhăviênăt tănghi păcóăkỹănĕngătrongăm tăs ă
lƿnhăv căchuyênăngƠnhăkỹăthuậtănh ăcôngăngh ,ăkỹăthuậtăvƠăki nătrúc,ăcácădoanhănghi păt iăđịaăph ngăph iătìmă
ki măchuyênăgiaăngo iă t nh.ăNh ăđƣăl uăỦ,ă tr ngăĐ iăhọcăHƠăTƿnhăđangăđ iămặtăvớiătìnhătr ngăthi uăcánăb ă
gi ngăd yăcó trìnhăđ ăsauăđ iăhọc;ăcácătr ngăcaoăđẳngăchuyênăngƠnhăđangăgặpăkhóăkhĕnătrongătuy năd ngăgiáoă
viênăcóătrìnhăđ ăcaoătrongăcácălƿnhăv căchuyênăngƠnhănh ăd ợcălỦăvƠăxơyăd ngădơnăd ng,ăvƠăcu iăcùngălƠăcácă
tr ngăphổăthôngăđangăthi uăgiáoăviênăt tănghi păđ iăhọcăcóătrìnhăđ .ăT ngăt ănh ăvậy,ădoăthi uăcácăc ăs ăđƠoă
t oăyăt ătiênăti nătrongăt nh,ăcácăc ăs ăyăt ăc aăHƠăTƿnhăđangăthi uăbácăsƿăvƠăyătáăcóătrìnhăđ ăđ iăhọc. 

Hình43:ăPhơnălo iăLaoăđ ngătheoătrìnhăđ ăđƠoăt o,ă2010 (%) 

 

Nguồn:ăS ăli uătừăS ăLĐTBXH;ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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T nhăcũngăth ăhi năcamăk tăvớiăcácăch ngătrìnhăxƣăh iăthôngăquaăvi căth căhi năđ yăđ ăcácăchínhăsáchătrợăc pă
uăđƣi.ăTínhăđ nănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăcóă290.000ăđ iăt ợngăcóăcôngăvớiăcáchăm ngăvƠă46.000ăđ iăt ợngăb oătrợă
xƣăh i.ăTrongăđóăs ăđ iăt ợngăng iăcóăcôngăh ngătrợăc păhƠngăthángălƠă50.000ng i;ăđ iăt ợngăh ngăchínhă
sáchăb oătrợăxƣăh i,ăbaoăgồm:ănhómăcaoătuổiăcôăđ năvƠătrênă85ătuổiălƠă23.500ăng i;ănhómătrẻăemămồăcôiăkhôngă
n iăn ngăt a,ătrẻăemăcóăhoƠnăc nhăđặcăbi tăkhóăkhĕnăvƠăgiaăđìnhăđ năthơnănuôiăconănh ălƠăh nă5.000;ănhómătƠnă
tậtă17.500).Cácăchínhăsáchătrợăc pă uăđƣiăhƠngăthángăvƠătrợăc păm tăl năđ ợcăt nhăgi iăquy tăkịpăth i,ăđ yăđ ă
theoăquyăđịnh.Tínhăđ nănĕmă2011,ăHƠăTƿnhăcóă352.000ăđ iăt ợngăcóăcôngăvớiăcáchăm ngăvƠăđ iăt ợngăb oătrợă
xƣăh i.ăTrongăđóăs ăđ iăt ợngăng iăcóăcôngăh ngătrợăc păhƠngăthángălƠă50.000ng i;ăs ăđ iăt ợngăb oătrợăxƣă
h iălƠă62.000ăng iă(trongăđóănhómăcaoătuổi,ănhómăcôăđ năvƠătrênă80ătuổiălƠă36.000ăng i;ănhómătrẻăemămồăcôiă
khôngăn iăn ngăt a,ătrẻăemăcó hoƠnăc nhăđặcăbi tăkhóăkhĕnăvƠăgiaăđìnhăđ năthơnănuôiăconănh ălà 6.500; nhóm 
tƠnă tậtă 20.500).T nhă cũngă cóă 1ă s ă ch ngă trìnhă yă t ă d ă phòngă vƠă xƣă h iă v ă cácă lƿnhă v că nh ă phòngă ch ngă
HIV/AIDS,ăs căkh eătơmăth n,ădịchăv ădơnăs ăvƠăquơnăđ i.ă 

1.8 T ngăquanăv ăNgân sáchăc aăHƠăTƿnh 

HƠăTƿnhăvẫnălƠăm tăt nhănghèo,ăph ăthu cănhi uăvƠoăh ătrợătƠiăchínhăc aăChínhăph .ăTrongănĕmă2010,ăch ă26%ă
thuă ngơnă sáchă c aă t nhă đ ợcă thuă từă cácă ho tă đ ngă n iă t nh,ă trongă khiă đó,ă trợă c pă từăChínhă ph ă chi mă 69%ă
(Hình44).ăTrợăc păngơnăsách Trungă ngăgópăph năchiătr ăchoăcácăkho năphúcălợiăxƣăh i,ăphátătri năc ăs ăh ă
t ngăthi tăy uăcũngănh ăgiúpăkhắcăph căthi tăh iădoăthiênătaiăgơyăra.ăTheoăconăs ătuy tăđ i,ăHƠăTƿnhăđƣătĕngăg nă
g pă3ănguồnăthuăđịaăph ngăk ătừănĕmă2006,ăvớiătỷăl ătĕngătr ngăhƠngănĕmăđ tă28,5%ă(2006–2010).ăNh ngăv ă
tỷăl ,ăđi uănƠyăkhôngăcóănghƿaălƠătĕngăkh ănĕngăt ătrangătr iătƠiăchínhăc aăt nh.ăCácătháchăth căchínhăđ iăvớiă
ngơnăsáchăt nhălƠănhuăc uăv ătƠiăchínhăvƠăđ uăt ăngƠyăcƠngătĕngănhanhănh ngăthuăngơnăsáchăđịaăph ngăl iăh nă
ch ăvƠătĕngăchậm.ăDoăđó,ăt nhăph iălậpă uătiênăđ uăt ;ăvƠăngơnăsáchăc aăt tăc ăcácăbanăngƠnhăđ uăbịăh năch .ă 

Hình44:ăPh nătrĕmăđóng góp thu ngân sách, 2006ậ2010ă(tỷăĐ ng) 

 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê;ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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Cácănguồnăthuăngơnăsáchăđịaăph ngălớnănh tătrongănh ngănĕmăg năđơyălƠăthu ăthuănhập,ăđ uăt ăn ớcăngoƠiăvƠă
―nguồnăthu khác" (trongăđóăcóăđóngăgópălớnătừăti năchoăthuêăđ t),ăvớiăm cătĕngăcaoăc aăt tăc ănguồnătừănĕmă
2005 (Hình45).  

Hình45:ăĐóngăgópăvƠoăngu năthuăngân sách đ aăph ng,ă2006ậ2010ă(tỷăĐ ng) 

 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê;ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăc aăMonitor 
Ghiăchú:ăCAGRălƠătỷăl ătĕngătr ngăhƠngănĕmăc ngăg p,ăth ăhi năt căđ ătĕngătr ngătrungăbìnhăhƠngănĕmăc aă1ăcôngătrìnhăđ uăt  trongă1ăs ănĕm 
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2 ĐánhăgiáăQuyăho ch t ng th phát tri n kinh t  - xã h i t nhăHƠăTƿnhăgiai 
đo n 2001-2010 

Quy ho chătổngăth ăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăHƠăTƿnhăđ nănĕmă2010ăđƣăđ ợcă yăbanănhơnădơnăt nhăHƠăTƿnhă
phêăduy tătháng 11/2001. Quyăho chăđƣ đánhăgiáăchungăcácăy uăt ăc aăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăHƠăTƿnh,ăđánhă
giá tình hình phátătri năkinhăt ăxƣăh iătừă1991–2000 vƠăđ aăraăquanăđi m,ăm cătiêuăphátătri năc aăt nhăđ nănĕmă
2010. Báo cáo Quyăho chăcũngăgiớiăthi uănh ngăc ăh iăđ uăt ăvƠăđ ăxu tăchoăvi căth căthi.ăVi cărƠăsoátăvƠăđánhă
giá tình hình th căhi năquyăho chănƠyăcóăvaiătròăr tăquanătrọngăđ ăt nhăxơyăd ngăquyăho chătổng th ăphátătri nă
kinhăt ăxƣăh iăt nhăHƠăTƿnhăchoăgiaiăđo nă2011–2020. 

Nhìnăchung,ăHƠăTƿnhăđƣăđ tăđ ợcănhi uăthƠnhăt uăv ăkinhăt ă- xƣăh iătrongăgiaiăđo nă2001-2010.ăTĕngătr ngă
GDPă bìnhă quơnă đ tă trênăm că bìnhă quơnă c ă n ớc,ă đồngă th iă t nhă cũngă phátă tri nă thƠnhă côngă khuă v că côngă
nghi p,ă giúpă ng iă laoă đ ngă chuy nă từă ngƠnhă nôngă nghi pă sangă côngă nghi p.ăĐồngă th i,ăHƠăTƿnhă cũngă cóă
nh ngăthƠnhăcôngătrongăgiáoăd c,ăyt ăvƠăcácădịchăv ăxƣăh iăkhác.ăTuyănhiên,ăt nhăcònănằmăd ớiăm cătrungăbìnhă
c ăn ớcăv ă1ăs ămặt,ănh ăGDPăbìnhăquơnăđ uăng iăvƠătỷăl ănghèo. 

2.1 T ngăquanătình hìnhkinhăt ăHƠăTƿnhă2001ậ2010 

HƠăTƿnhăđƣăđ tăđ ợcăh uăh tăcácăm cătiêuăphátătri năkinhăt ăgiaiăđo nă2001-2010. T căđ ătĕngătr ngăđ tăcaoă
h năbìnhăquơnăc ăn ớc,ăđồngăth iăt nhăcũngăthƠnhăcôngătrongăvi căbắtăđ uăđaăd ngăhóaăn năkinhăt ,ăgi măd nătỷă
trọngănôngănghi p,ătĕngătỷătrọngăcôngănghi p. T nhăđƣăđ tănhi uăch ătiêuăđ ăra.ăTuyănhiên, n năkinhăt ăvẫnăcònă
t tăhậuăsoăvớiăc ăn ớcănóiăchung. C ăth ălƠ: 

 T nhăcóăt căđ ătĕngătr ngăGDP 9,4%2,ăcaoăh nănhi uătrungăbìnhăc ăn ớcălƠă7,07%ăvƠăm cătiêuăđặtăraătrong 
Quyho chăphátătri năkinhăt ă- xƣăh i 2001-2010 là 8%.  

 Nĕmă2010,ăGDPăbìnhăquơnăđ uăng iăc aăt nhăđ tă12,9ătri uăđồng,ăđ ngăth ă53ătrongă63ăt nhăthƠnhăc ăn ớc,ă
tĕngă1,63ăsoăvớiăgiaiăđo nă2001-2005,ăv ợtăxaăch ătiêuătĕngă1,4ăl năđ ăraătrongăk ăho chăphátă tri nă2001-
2010,ătĕngă2,61ăl nătừănĕmă2001ăđ nă2010ă(caoăh nănhi uăch ătiêuă1,8ăl n). 

 Gi măthƠnhăcôngătỷătrọngănôngănghi p,ălơmăvƠ ng ănghi pătừă51,31% nĕmă2000ăxu ngăcònă33,7% (m cătiêuă
lƠă33%).ăTĕngătr ngăbìnhăquơnăđ tă2,3%/nĕm,ăth păh năm cătiêuă5,93%. 

 TỷătrọngăCôngănghi p- xơyăd ngă trong GDP tĕngătừă13,45%ănĕmă2000ălên m că33,6% nĕmă2010,ăv ợtăxaă
ch ătiêuă25%. Tĕngătr ngăbình quân 23%/nĕm,ăcaoăh nănhi uăm cătiêuăđ ăraă14-16%. 

 TỷătrọngăngƠnhădịchăv ăt ngăđ iăổnăđịnh,ădaoăđ ngătừă35,24%ănĕmă2000ăđ nă32,7%ănĕmă2010ă(m cătiêuălƠă
42%),ătrongăkhiăvẫnătĕngătr ngăv ăgiáătrịăvớiăt căđ ătrungăbìnhă10%ătrongăgiaiăđo nănƠy,ăth păh năm cătiêuă
15-20%.  

                                                      
2Tất cả các con số về tăng trư ng GDP trong phần 2.1 được tính theo giá năm 1994, các giá trị tuyệt đối được tính theo 
giá danh nghĩa 
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 Giáătrịăxu tăkhẩuătrongănĕmă2005ăđ tă40,8ătri uăUSDă(đ tăm cătiêuă40-45ătri uăUSD).ăTuyănhiên,ănĕmă2010ă
giáătrịănƠyăch ăđ tă62,4ătri uăUSDăth păh năsoăvớiăm cătiêuă80ătri uăUSD.ăT căđ ătĕngătr ngătrungăbìnhăc ă
giaiăđo nălƠă14,8%.ă 

 Thuăngơnăsáchăđịaăph ngănĕmă2001ăđ tă260ătỷăđồng,ăch ăchi mă7,1%ăGDPăt nh,ănĕmă2005ăđ tă554ătỷăđồng,ă
ch ăchi mă9,1%ăGDPăt nhă(m cătiêuălƠă16%).ăNĕmă2010ăđ tă1.859ătỷăđồng,ăchi m11,7%ăGDPăt nhă(m cătiêuă
là 22%). 

 Tổngăv năđ uăt ătrongăgiaiăđo nănƠyăđ tă38.317ătỷăđồng,ăriêngănĕmă2010ăđ tă11.475ătỷăĐồngă(soăvớiăd ăbáoă
c ăgiaiăđo nălƠă15.920ătỷăđồngătheoăCáchătínhă13 vƠă20.060ătỷăđồngătheoăCáchătínhă2),ăvớiătỷăl ăđ uăt ă/ăGDPă
lƠă72%ătrongănĕmă2010ă(soăvớiăm cătiêuă24%ătheoăCáchătính 1 và 27% theo Cách tính 2).  

 Thuăhútăđ uăt ătr căti păn ớcăngoƠiăvƠoăHƠăTƿnhăgiaiăđo nă2005-2010ăvƠă6ăthángăđ uănĕmă2011ălƠă37ăd ăánă
vớiătổngăs ăv năđĕngăkỦăg nă10ătỷăUSD,ătrongăđóătổngăs ăv năđƣăth căhi năđ tăg nă498ătri uăUSD,ăchi mă
trên 34% trong tổngăs ăv năđ uăt ătoƠnăxƣăh iătrênăđịaăbƠnăt nh; S ăv năđ uăt ălớnănƠyăchoăth yăt căđ ăth că
hi năFDIăđ ợcăđẩyăm nhătrongăth iăgianăđ uănĕmă2011. 

Nhìnăchung,ăt nhăđƣăcóănhi uăb ớcăti nătrongă10ănĕmăquaăvƠădoăđóăcóăti năđ ăđ ăđ tăđ ợcăk tăqu ăkinhăt ăcaoă
h n n aătrongăquyăho ch tổngăth  phátătri năkinhăt ăxƣăh iă2011–2020. 

2.1.1 Tr ng trọt, chăn nuôi,lâm nghiệp, ngư nghiệp, nuôi tr ng thủỔ sản và kinh tế nông thôn 

HƠăTƿnhăđƣăcóănh ngăti năb ớcăti năđángăk ătrongăkhuăv cănông,ălơm,ăng ănghi p.ăTheoăgiáăc ăđịnh,ăGDPăkhu 
v cănƠyătĕngă4,2%ătrongăgiaiăđo nă2001–2005,ătừă1.746ătỷăđồngănĕmă2000ălênă4.035ătỷăđồngănĕmă2005ăvƠă0,2%ă
giaiăđo nă2006–2010,ăđ tăgiáătrịă5.356ătỷăđồng.ăĐi uănƠyăchoăth yănĕngăsu tăc aăkhuăv căđƣătĕngătrongăthậpă
niên qua 

Giáătrịăs năl ợngătrồngătrọtătĕngălênă4.690ătỷăđồngăvƠoănĕmă2010,ăt căđ ătĕngătr ngătrungăbìnhăhƠngănĕmăđ tă
1,8%ă trongă giaiă đo nă nƠy.ăDi nă tíchă trồngă trọtă c aăHƠă Tƿnhă cóă nhi uă thayă đổiă trongă giaiă đo nă nƠy,ă tĕngă từă
185.924ăhaănĕmă2000ă lênă190.234ăhaănĕmă2005ăvƠă l iăgi măxu ngă184.318ăhaănĕmă2010.ăTuyănhiên,ăgiáă trịă
nĕngăsu tătrungăbìnhăđƣ tĕngălên,ătừă5,85ătri uăđồng/haănĕmă2000ălênă7,03ătri uăđồng/haănĕmă2010.ăK tăqu ănày 
ch ăy uălƠănh ă2ălý do: 

 Tĕngănĕngă su tă lúaăvƠă cácă cơyă trồngăkhác:ăTrongăkhiădi nă tíchă trồngăgi mă từă107.342ăhaănĕmă2000 còn 
99.003ăhaănĕmă2010,ănĕng su tălúaăđƣătĕngătừă36,86ăt /haălênă41,86ăt /haănĕmă2010,ănh ăđóătĕngă4,4%ătổngă
s năl ợngălúaăgiaiăđo nă2000ă- 2010.ăTrongăkhiăđó,ăcơyătrồngăkhácăcũngăcóănĕngăsu tătĕng.ăVíăd ,ănĕngăsu tă
ngôătĕngă23,40ăt ă/ăhaănĕmă2000ălên 34,46ăt ănĕmă2010,ătrongăkhiănĕngăsu tăkhoaiălangătĕngătừă54,69ăt ă/haă
nĕmă2000ălênă62,44ăt ă/ăhaăină2010.ă 

 Đaăd ngăhóaăsangăcơyăcôngănghi păvƠăcơyăĕnăqu ăgiáătrịăcaoăh n:ăCơyăl ngăth c,ătrongăđóăcóălúa,ăvẫnălƠă
cơyăđ ợcăcanhătácănhi uănh tătrongănĕmă2010 v ătổngăs năl ợng,ăchi mă49%ătổngăs năl ợngătrồngătrọtănĕmă
2010 - gi mătừăm că59%ănĕmă2000ăvƠă58%ănĕmă2005.ăTuyănhiên,ăt nhăgiaătĕngătrồngăcơyăcôngănghi păgiáă

                                                      
3 Giá trị danh nghĩa tính bằng cách áp t  lệ giá hiện hành/giá cố định của GDP ngành xây dựng, tính hàng năm, cho giá 
trị đầu tư hàng năm của: Cách tính 1: 4250 T  Đồng giai đoạn 2001-2005,6100 T  đồng giai đoạn 2006-2010; Cách tính 
2: 6000 T  đồnggiai đoạn 2001-2005, 7200 T  đồng giai đoạn 2006-2010. T  lệ Đầu tư/GDP tính từ giá cố định 1994 có 
trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh 2001-2010. 
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trịă caoăh n,ăvíăd ănh ă l c,ăvừngăvƠăcơyăĕnăqu ,ănh ăcamăvƠăb i.ăĐơyă lƠăcácănhómăcơyă trồngă lớnă th ă2,ă
chi mă13%ăvƠă15%ătổngăs năl ợng,ătĕngăsoăvớiăm că10%ăvƠă8%ătrongănĕmă2000.ăCơyăcôngănghi pălơuănĕmă
nh ăchèăchi mă2%,ăcònăl iălƠărau,ăđậu,ăvƠăcácăcơyătrồngăkhác. 

Trongăth iăgianănƠy,ăchínhăquy năt nhăđƣăcóăvƠăs ăti păt căth căhi năcácăho tăđ ngăkhuy n nông giúp nông dân 
nắmăđ ợcăcácăph ngăphápămới.ăĐồng th i,ăt nhăcũngăth căhi nănhi u d ăánătrọngăđi m,ăđặcăbi tălƠătĕngădi nă
tíchă t ớiă tiêuă lênă50.000ăhaăvƠoănĕmă2010,ă chi mă27%ădi nă tíchănôngănghi p.ăT nhă cũngă từngăb ớcăđiă theoă
h ớngăth ngăm iăhóaăcácăs năphẩmăcơyătrồngăthôngăquaăm ăr ngăsangăch ăbi năsơu.ăVíăd ,ădi nătíchăvƠănĕngă
su tăsắnă ăhuy năKỳăAnhătĕngăm nhătừă868ăhaăvƠă4,5ăt n/haănĕmă2000ă lênă1477ăhaăvƠă11,1ăt n/haănĕmă200.ă
Nĕmă2008ăCông ty VedanăInternationalăđƣăxơyăxongănhƠămáyăs năxu tătinhăb tă ăKỳăAnhăvớiănguồnăsắnănguyênă
li uătừăt nhăvƠăkhuăv călơnăcận.ăNĕmă2010ăhuy năcóă1650ăhaădi nătíchătrồngăsắn,ănĕngăsu tăđ tă15,4ăt n/ha.ăT nhă
đƣăđ tăđ ợcăcácăm cătiêuănƠyătrongăb iăc nhăcònănhi uătháchăth c,ănh ăth iăti tăb tăth ng,ăđi uăki năkhíăhậuă
khắcănghi tăb tălợiăchoăs năxu tănôngănghi pă(c năbƣoăs ă5ăvƠă7ătrongănĕmă2007,ăth iăti tăl nhăgiá,ăh năhán,ăđặcă
bi t,ă2ătrậnălũălịchăsửănĕmă2010);ăsơuăh iăcơyătrồngăliênăt căxu tăhi nă(r yănơu);ătácăđ ngăc aăl măphátăvƠăsuyă
thoáiăkinhăt ăvƠăvi căthi uănguồnăl căđ uăt ăchoănôngănghi păvƠăphátătri nănôngăthôn. 

Giáătrịăs năl ợngăchĕnănuôiătĕngătừă696ătỷăđồngănĕmă2000ălênă2.765ătỷăđồngătrongănĕmă2010,ăđ tătĕngătr ngă
trungăbìnhăhƠngănĕmă4,3%.ăB năs năphẩmăch ăl căchi măph nălớnăc aăgiáătrịăs năl ợngălƠătrơuăbò, giaăsúc,ălợn,ă
giaăc măvƠăh u.ăS ăbòătrênăđịaăbƠnăt nhăvẫnăổnăđịnh,ă173.000ăconănĕmă2000ăvƠăcònă166.300ătrongănĕmă2010ă
(178.000ătrongănĕmă2009).ăS ăl ợngăgiaăc mătĕngăđángăk ,ăkho ngă5ătri uăconătrongănĕmă2010,ăsoăvớiăh nă3ă
tri uăvƠoănĕmă2000.ăS ăl ợngălợnăgi mănhẹătừă366.900ănĕmă2000ăxu ngă356.000ăconănĕmă2010,ătrongăkhiăs ă
l ợngăh uătĕngă3ăl n,ătừă7.400ănĕmă2000ălênă24.200ănĕmă2010.ăT nhăđƣăđ tăđ ợcănh ngăm cătiêuănƠyădùăcònă
nhi uătháchăth c,ăđặcăbi tălƠădịchăcúmăgiaăc m,ăb nhăl ămồmălongămóngăvƠăb nhătaiăxanhă ălợn. 

HƠăTƿnhăcóănguồnătƠiănguyênărừngătoălớn.ăTổngăs năl ợngălơmănghi pătheoăgiáăc ăđịnhăđƣătĕngătừă183ătỷăđồngă
nĕmă2000ălênă241ătỷăđồngănĕmă2005ăvƠă364ătỷăđồngănĕmă2010,ăt că2,5%/nĕmătrongăthậpăkỷăqua.ăTrongănh ngă
nĕmăquaă t nhăvẫnă ti pă t căkhaiă thácă tƠiă nguyênă rừng,ăđồngă th iă đƣă cóănhi uăbi năpháp đ ăb oă tồnănguồnă tƠiă
nguyênănƠy.ăTuyănhiên,ăph nălớnăs năl ợngălơmănghi păch ăđ ợcăch ăbi năthƠnhăs năphẩmăgiáătrịăth p,ăvíăd ănh ă
vi căs năxu tăvƠăxu tăkhẩuăg ădĕm. 

NuôiătrồngăvƠăđánhăbắtăth yăh iăs nălƠănh ngăho tăđ ngănổiăbậtă ăcácăhuy năvenăbi n.ăTổngăs năl ợngăđánhăbắtă
c aăt nhănĕmă2000ălƠă259ătỷăđồng.ăConăs ănƠyătĕngă9%ăgiaiăđo nă2000ă- 2005,ăđ tă470ătỷăđồng,ăvƠătrongăgiaiă
đo nă2006-2010ătĕngăg nă13%ă— đ tă1.016ătỷăđồng.ăĐánhăbắtăvƠănuôiătrồngăth y s năti păt căđóngăgópăph nă
lớnăvƠoăngƠnhăth yăs n,ăđóngăgópăl năl ợtălƠă56%ăvƠă39%ătổngăs năl ợngănĕmă2010.ăT nhăcũngăđƣăcóăcácăho tă
đ ngănuôiătrồngăh iăs nălớnăh năthôngăquaăphátătri năvùngăn ớcălợ.ă2ănhƠămáyăch ăbi năh iăs nălớnăc aăt nhăxu tă
khẩuă6-7 tri uăUSDăh iăs năsangăTrungăQu căvƠăChơuăỂu.ăNgoƠiăra,ăt nhăcũngăcóănh ngăb ớcăđiătrongăvi căxơyă
d ngăngƠnhăch ăbi năth yăs n.ăVíăd ănh ăhuy năL căHƠăđƣăcóăcácăkhoăl nhăcóăth ăl uătr ă4.500ăt năcáăvƠătômă
đƣăch ăbi n/nĕm.ăD ăki năcácăho tăđ ngăđánhăbắtătrên bi năvƠănuôiătrồngăth yăs năđ uăcóăti mănĕngăm ăr ngă
trongăt ngălai. 

2.1.2 Công nghiệp và XâỔ dựng 

Th căhi năNghịăquy tăĐ iăh iăĐ ngăb ăt nhăl năth ăXVI,ănhi măkỳă2005-2010ăvƠăcácăNghịăquy tăc aăH iăđồngă
nhân dân t nh,ăcácăCh ngătrìnhăhƠnhăđ ngăc aăUBNDăt nh, 5ănĕmăquaănhi uăchínhăsáchăphátătri năngƠnhăđ ợcă
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banăhƠnh,ăcácăquyăho chăphátătri năcôngănghi p,ăth ngăm iă- dịchăv ăđ ợcătri năkhaiăth căhi năm tăcáchăquy tă
tơm,ăvìăvậyăho tăđ ngăcôngănghi păvƠăxơyăd ngăđƣăcóănh ngăb ớcăphátătri năđángăk . 

Côngănghi păvƠăxơyăd ngătĕngănhanhătrongăgiaiăđo nă2001–2010.ăT căđ ătĕngătr ngăGDPăcôngănghi păbìnhă
quơnăhƠngănĕmăđ tătrênă14%,ăgiáătrịăs năxu tăcôngănghi pătĕngăbìnhăquơnăhƠngănĕmă18,7%.ăTheoăgiáăc ăđịnh,ăt ă
trọngăcôngănghi păvƠăxơyăd ngătrongăGDPăc aăHƠăTƿnhăđƣătĕngătừă457,720tỷđồngănĕmă2000ălênă1.569,188 tỷă
đồngănĕmă2005ăt că28%/nĕm,ăvƠăti păt cătĕngălênă5.333ătỷăđồngănĕmă2010,ăt ngăđ ngă18%/nĕmătrongăc ăgiaiă
đo n.ăNh ăđƣăđ ăcập,ăHƠăTƿnhăv ợtăch ătiêuăđ ăraăv ătỷătrọngăđóngăgópăchoăGDPătừăngƠnhăcôngănghi păvƠăxơy 
d ngăsoăvớiănôngănghi p.ăTheoăk ăho chăphátătri năkinhăt ăxƣăh iă2001–2010,ăt nhăđƣăđ tăđ ợcănhi uăthƠnhăt uă
toălớnătrongăcácălƿnhăv cănh ăkhaiăkhoángăvƠăkhaiăthácăđá,ăvậtăli uăxơyăd ngăvƠăch ăt oămáy.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhă
đƣăt oăđ ợcăn năt ngăv ngăchắcăchoăvi căphátătri năm ăsắtăTh chăKhêăvƠăkhuăkinhăt ăVũngăÁng.ăC ă2ăd ăánătrênă
d ăki năs ăcóăđóngăgópălớnăvƠoăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăc aăHƠăTƿnh.ăNh ngăthƠnhăt uăt nhăđ tăđ ợcăđ uăcóăs ă
h ătrợătừăvi căxơyăd ngăcácăkhuăkinhăt ăvƠăkhuăcôngănghi pătrongăt nh. 

Trongăgiaiăđo nă2001–2010,ăngƠnhăcôngănghi păc aă t nhăđƣă tĕngă r tăm nhăm .ăTổngăs nă l ợngăkhaiăkhoángă
tĕngă20%/nĕmătrongăgiaiăđo nă2001ă- 2005ătừă176.203ătri uăđồngălênă386.208ătri uăđồng.ăĐ nănĕmă2010,ăconăs ă
nƠyăđƣălƠă752.171ătri u đồng,ăt ngăđ ngătĕngă9%/nĕm.ăVi căquyăho chăm ăsắtăTh chăKhêăđƣăđ ợcăth căhi nă
trongăgiaiăđo nă2001–2010.ăCôngătyăcổăph năsắtăTh chăKhêăđƣătri năkhaiăcácăho tăđ ngăchuẩnăbị đ ăkhaiăthácă
tr ăl ợngăquặngăsắt. 

NgƠnhăcôngănghi păch ăbi năcũngăđƣăcóăb ớcăphátătri năth iăgianăqua. Nĕmă2000,ăgiáătrịăs năxu tăngƠnhăcôngă
nghi păch ăbi n c aăt nhălƠă445.055ătri uăđồng,ăđ nănĕmă2005ăđ tă1.166.876ătri uăđồng,ăt cătĕngă21%/nĕm.ăĐ nă
2010ăconăs ănƠyălênătớiă3.853.456ătri uăđồng,ăt ngăđ ngăm cătĕngă14%/nĕm.ăMặcădùăcôngănghi p ch ăbi nă
đƣăcóăb ớcăphátă tri nănh ngăvẫnăcònăr tăh năch ,ăs năxu tăđangă ă trìnhăđ ăth p.ăNĕmă2010,ăcôngănghi păs nă
xu tăgồmăth căphẩmă— n ớcăgi iăkhátă(38%),ăg ă(25%),ăvƠăkhoángăs nă(10%).ăCácăho tăđ ngăs năxu tătrìnhăđ ă
caoăh nănh ămáyămóc, d tămayăch aăphátătri n. 

Hà Tƿnhă đƣă phátă tri n đ ợcă ngƠnhă côngă nghi pă vậtă li uă xơyă d ng.ă Cácă s nă phẩmă chínhă gồmă đáă ballat,ă s iă
(600.000 m3 nĕmă2010),ăđáăvôiă(780.000ăm3),ăg ăxẻăcácălo iă(505.000ăm3) vƠăg chă408ătri uăviên.ăGiáătrịăs nă
l ợngătừăkhuăv cănƠyătĕngătừă156ătỷăđồngănĕmă2000ălênă724ătỷăđồngăvƠoănĕmă2005ă(35%/nĕm)ăvƠă2961ătỷăđồngă
nĕmă2010ă(trungăbìnhăhƠngănĕmătĕngă22%). 

2.1.3 Thương mại và Dịch vụ 

NgoƠiănôngănghi păvƠăcôngănghi p,ăHƠăTƿnhăcònăphátătri năv ăth ngăm iăvƠădịchăv .ăHo tăđ ngăxu tăvƠănhậpă
khẩuă đƣă cóă b ớcă tĕngă tr ng.ăNhậpă khẩuă tĕngă từă 15,7ă tri uăUSDănĕmă 2000ă lênă 68,7ă tri uăUSDănĕmă 2010.ă
T ngăt ,ăxu tăkhẩuătĕngă4ăl nătừă15,8ătri uăUSDănĕmă2000ălênă62,5ătri uăUSDănĕmă2010.ăTĕngătr ngăxu tă
khẩuăch ăy uătừ cácămặtăhƠngănh : tômăđôngăl nh,ăm căđôngăl nh,ăg ; Ngoài ra, xu tăkhẩuăcácăs năphẩmăl căvƠă
chèăkhôăcũngăcóăxuăh ớngătĕng. 

Ho tăđ ngăth ngăm iăn iăđịaăcũngătĕngălênătrongăgiaiăđo nănƠy.ăDoanhăthuăbánălẻătĕngăm nhătừă1.538.164ătri uă
đồng nĕmă2001ălênă3.376.844ătri uăđồng nĕmă2005ăvƠă14.645.548ătri uăđồng nĕmă2010.ăNhìnăchung,ăHƠăTƿnhă
đƣăđ tăđ ợcăh uăh tăcácăm cătiêuăm ăr ngăvƠăphátătri năthịătr ngăvƠăth ngăm iăbánălẻ,ăvíăd ănh ăm cătiêuătĕngă
doanhăthuăbánălẻă15-20%ătừănĕmă2001ăđ nă2010.ăTuyănhiên,ăho tăđ ngăth ngăm iătrongăgiaiăđo nănƠyăvẫnăcònă
nh ăbéăv ăquyămô.ăĐóngăgóp c aă th ngăm iăchoăn năkinhă t ăcònă th păh nă trungăbìnhăc ăn ớc.ăNĕmă2010,ă
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th ngăm iă đóngă gópă 1.857ă tỷă đồng,ă t că 11,69%ă choăGDPă t nh.ăM că đóngă gópă nƠyă trungă bìnhă c ă n ớcă lƠă
283.947ătỷăđồng,ăt ngăđ ngă14,3%ătổngăGDPănĕmă2010. 

Dịchăv ătƠiăchínhăvƠăngơnăhƠngăc aăHƠăTƿnhăcũngăđƣătĕngătrongăgiaiăđo nă2001ă– 2010,ăđặcăbi tă ăthƠnhăph ăHƠă
Tƿnh.ăHo tăđ ngămôiăgiớiătƠiăchínhăđóngăgópă25.902ătri uăđồng vƠoătổngăGDPănĕmă2001,ăđ nănĕmă2005ăđƣătĕngă
70%ăvƠăđ tă43.970ătri uăđồng.ăNĕmă2010,ăkhuăv cătƠiăchínhăc aăt nhăđóngăgópă60.006ătri uăđồngvào GDP theo 
giáăc ăđịnh.ăCácăđi uăki năđ ădoanhănghi păcóăth ăvayăti năvƠăti păcậnătínăd ngă ăt nhăđƣăđ ợcăc iăthi n.ăNgoƠiă
ra,ăt nhăcònăcóăs ăl ợngăd ăánăđ uăt ălớnănh tătừătr ớcătớiănay.ăTrongănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăcóătổngăl ợngăv năđ uă
t ătrongăn ớcăđ tă35.102,4tỷăđồng vƠătổngăl ợngăv năn ớcăngoƠiăcamăk tăđ tă169,1ănghìnătỷ đồng choăphátătri nă
khuăkinhăt ăVũngăÁng. 

V ăduălịch,ăHƠăTƿnhăđƣătậnăd ngăđ ợcăcácăđi măthắngăc nhăvĕnăhóaăvƠăt ănhiên.ăS ăkháchăduălịchăhƠngănĕmă
tĕngătừăconăs ăr tăkhiêmăt nălƠă52.647ănĕmă2001ălênă248.932ănĕmă2005,ăg păg nă5ăl n.ăNĕmă2010,ăHƠăTƿnhăđónă
571.296ăkháchăduălịch.ăS ăkháchăn ớcăngoƠiătĕngă482%ătừă862ăng iănĕmă2001ălênă5.016ăng iănĕmă2005,ăvƠă
g păđôiălênă9.750ănĕmă2010. 

2.1.4 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

HƠăTƿnhăđƣ đ tăđ ợcăb ớcăti nălớnăv ăphátătri năgiao thông giaiăđo nă2001-2010. Vi cănơngăc păm ăr ngăQu că
l ă1A hoƠnăthƠnhăvƠăgiúpăHƠăTƿnhăk tăn iăt tăh năvớiăc ă2ămi năBắcă- Nam. Ngoàiăra,ăĐ ngă8ăđƣăđ ợcăkh iă
công, sau khiăhoƠnăthƠnhăs ăgiúpăho tăđ ngăgiao thông vậnăt iăgi aăt nh vƠăHƠnhălangăĐôngăTơyăthuậnăti năh n.ă
HƠăTƿnhăcũngăđƣăvƠăđangăxơyăd ngă1ăs ătuy năđ ngăc păt nhăvƠăc păhuy nă- thị.ă 

Nh ăthƠnhăt uătrongăphátătri năh ăth ngăgiaoăthông,ăHƠăTƿnhăđ tăđ ợcăm cătiêuăm ăr ngăítănh tă75%ăh ăth ngă
đ ngăb ăchoăvậnăt iăhƠngăhóa. Nĕm 2001,ătínhătheoătổngăgiáătrị,ă75,8%ăhƠngăhóaăđ ợcăvậnăchuy năbằngăđ ngă
b ,ă25,2%ăbằngăđ ngăbi n.ăNĕmă2005,ă92,19%ăgiáătrịăhƠngăhóaăđ ợcăvậnăchuy năbằngăđ ngăb ăvƠă7,25%ă
bằngăđ ngăbi n.ăVậnăt iăbi năđangăchuy năd năsangăvậnăt iăđ ngăb ăkh iăl ợngălớn.ăNĕmă2010,ă97,4% hàng 
hóaăđ ợcăvậnăt iăbằngăđ ngăb ăvƠăch ăcònă2,6%ăbằngăđ ngăbi n. 

Mặcădùăchuy nădịchăsangăvậnăt iăđ ngăb ăkh iăl ợngălớnătrongăgiaiăđo nănƠy,ăHƠăTƿnhăđƣăphátătri năm nhăh ă
th ngăc ng.ăB năs ă1ăc ng VũngăÁngăđƣăhoƠn thành xây d ngănĕmă2001ăvƠăb năs ă2ăhoƠnăthƠnh nĕmă2010 đƣ 
nơngăcôngăsu tălênă1,5tri uăt n/nĕmăvƠăđ ăkh ănĕngăđónătƠuălênătớiă50.000ăDWT. 

V ădịchăv ăb uăchínhăvi năthông,ătrongăgiaiăđo nă2001–2010, t nh đƣăd năđ tăđ ợcăm cătrungăbìnhăc ăn ớc.ăTỷ 
l ăbaoăph ăđi nătho iăc ăđịnhă ăHƠăTƿnhătĕngătừă1,21%ănĕmă2000ălênă12,7%ănĕmă2009,ăth păh nătrungăbìnhăc ă
n ớcă(23,18%).ăTỷăl ănƠyăgi măcònă8,9%ănĕmă2010ădoăđi nătho iădiăđ ngătr ănênăphổăbi năh n.ăNĕmă2010ăHƠă
Tƿnhăcũngăcóătỷ l ăbaoăph ădịchăv ăb uăchínhăngangăbằng trungăbìnhăc ăn ớc:ătrungăbìnhă1ăđi măb uăđi năph că
v ăkhuăv că10.39ănghìnăha,ăsoăvớiăm căchungăc aăVi tăNamălƠă11,88 nghìn ha. 

Cungăc păn ớcăvƠăth yălợiăti păt călƠăm t tháchăth căc aăt nhătrongăgiaiăđo nă2001-2010. T nh ch aăđ tăđ ợcă
m cătiêuăđặtăraălƠăt ớiătiêuăchoă80%ădi nătíchăđ tănôngănghi p,ăđ măb oă100%ădơnăs ăthƠnhăthịăvƠă80–90% dân 
s ănôngăthônăđ ợcăsửăd ngăn ớcăs chăvƠoănĕmă2010.ăTuyănhiên,ă t nhăcũngăđƣănơngăc păđ ợcăh ăth ngăkênh 
m ng vƠă lắpăđặtăcácăh ă th ngă t ớiă tiêuăchoă27%ădi nă tíchănôngănghi p.ăNĕmă2010,ă70%ădi nă tíchăkhuăv că
thƠnhă thịă ă thƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠă thịăxƣăHồngăLƿnhăđ ợcăc pă80–100ă lítăn ớc/ng i/ngƠy,ăvƠă50%ădi nă tíchă
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thƠnhăthịăcònăl iăđ ợcăc pă50–70ălít/ng i/ngƠy.ăCũngătrongănĕmă2010,ă70%ădơnăc ăkhuăv cănôngăthônăcóăn ớcă
s ch,ătĕngă20%ăsoăvớiănĕmă2005. 

2.1.5 Khoa học và công nghệ 

Từănĕmă2006ăđ nă2010ăđƣăch ăđ oătri năkhaiăth căhi nă113ăđ ătƠi,ăd ăán.ăTrongăđó,ăcóă16ăd ăánăc pănhƠăn ớcăvƠă
c păB ,ă97ăđ ătƠi,ăd ăánăc păt nhăv ăcácălƿnhăv cănôngănghiêpăvƠăphátătri nănôngăthôn,ăvĕnăhóa,ăxƣăh i,ăgiáoăd c,ă
yăt ,ăqu căphòng,ăanăninh,ăđi uătraăc ăb n,ăchuy năgiaoăcôngăngh ,ă ngăd ngăcácăti năb ăkỹăthuậtăvƠoăs năxu t,ă
vv.ăNhi uăđ ătƠi,ăd ăánăsauăkhiănghi măthuăk tăqu ănghiênăc uăđ ợcă ngăd ngăvƠoăth căti năđ tăk tăqu ăt t,ă
đóngăgópătíchăc căvƠoăs ăphátătri năchungăc aăt nh,ăcungăc pănh ngăluậnăc ăkhoaăhọcăph căv ăho chăđịnhăch ă
tr ng,ăchínhăsách,ăquyăho ch,ăk ăho chăphátătri năchungăvƠăcácăngƠnh,ălƿnhăv căc aăt nh;ăgópăph năquanătrọngă
trongăvi căti păthu,ălƠmăch ,ăthíchănghiăvƠăkhaiăthácăcóăhi uăqu ăcácăcôngăngh ănhậpătừăn ớcăngoƠiăvƠăchuy nă
giaoă trongăn ớc.ăNh ăvậyăch tă l ợngăs năphẩmăvƠăkh ănĕngăc nhă tranhăc aăhƠngăhóa,ădịchăv ă trongăm tă s ă
ngƠnhăđ ợcănơngălênăđángăk ănh ăvi năthông,ătruy năthông,ăkhaiăthácăvƠăch ăbi năkhoángăs n,ăcôngăngh ăthông 
tin. 

Th iăgianăqua t nhăđƣăquan tâm đ uăt ăchoăho tăđ ngăkhoaăhọcăvƠăcôngăngh , từănĕmă2006ă- 2010 là 56.630 
tri uă đồng.ă Trongă đó,ă đ uă t ă choă nghiênă c uă tri nă khai:ă 29.280ă tri uă đồngă (chi mă g nă 51,7%);ă đ uă t ă tĕngă
c ngăchoăcácăho tăđ ngăqu nălỦănhƠăn ớc v ăkhoaăhọcăvƠăcôngăngh :ă10.241ătri uăđồng;ăđ uăt ăc ăs ăvậtăch tă
5.827ătri uăđồng;ăđ uăt ăchoăho tăđ ngăc aăcácăđ năvịăs ănghi păthu căS :ă6.582ătri uăđồng.ăKinhăphíăđ uăt ă
phátătri năkhoaăhọcăvƠăcôngăngh :ă4.700ătri u.ăĐ nănayătoƠnăt nhăcóă28ăc ăs ănghiênăc uătri năkhai,ă ngăd ngă
ti năb ăkhoaăhọcăvƠăcôngăngh . 

2.2 T ngăquanătình hình Vĕnăhóaăậ xƣăh iăt nhăHƠăTƿnhăgiaiăđo nă2001ậ2010 

Cùngănh ngăthƠnhăt uăkinhăt ătrongăgiaiăđo nă2001–2010,ăHƠăTƿnhăđƣăđ tăđ ợcăh uăh tăcácăm cătiêuăxƣăh iăđ ă
ra.ăNhìnăchung,ăt nhăđƣăcóăb ớcăti năđángăk ătrongăgi mănghèo,ăgiáoăd c,ăchĕmăsócăs căkh e.ăNh ngăthƠnhătíchă
trênăcóăđ ợcălƠănh ăđƣăb oăv ăvƠăduyătrìăđ ợcă1ămôiătr ngătrongălƠnhăvƠăh năch ăôănhi mătừăphátătri năcôngă
nghi p.ăTừănĕmă2000ăđ nă2010,ădơnăs ăHƠăTƿnhăgi mătừă1,27ătri uăxu ngăcònă1,23ătri uăng i.ăCũngătrongăth iă
gianănƠy,ăt nhăcóăt căđ ăđôăthịăhóaăhƠngănĕmălƠă4,3%.ăNĕmă2001,ă10%ădi nătíchăt nhălƠăthƠnhăthị,ă90%ălƠănôngă
thôn.ăĐ nănĕmă2010,ădi nătíchăthƠnhăthịăchi mă15%ăvƠănôngăthônăchi mă85%. HƠăTƿnhăđ tăvƠăv ợtăr t nhi uăch ă
tiêuăxƣăh iăđ ăraătrongăgiaiăđo nănƠy,ăc ăth ălƠ: 

 T oă61.275ăvi călƠmămớiă(soăvớiăm cătiêuă20.000-25.000). 

 Tỷăl ălaoăđ ngăđ ợcăđƠoăt oăngh ăđ tă32%ă(soăvớiăm cătiêuă25%). 

 Gi măđángăk ătỷăl ăh ănghèo:ătừă38,6ănĕmă2006ăxu ngă12,7%ănĕmă2010ă(26,1%ătheoăchuẩnănghèoăqu că
giaăgiaiăđo nă2011-2015).ăĐơyălƠătỷăl ăcaoănh tăc ăkhuăv căBắcăTrungăB ,ă1ăph nădoăthi tăh iătừălũăl tă
cu iănĕmă2010.ăM cătiêuăđặtăraăbanăđ uălƠăxóaăđ ợcănghèo. 

 Tỷă l ă nhậpă họcă bậcă ti uă họcă (100%ă soă vớiăm că tiêu),ă trungă họcă c ă s ă (100%),ă trungă họcă phổă thôngă
(73,1%ăsoăvớiăm cătiêuă90%)ăđ uătĕngătrongăgiaiăđo nănƠy,ăvớiă100%ăph ngăxƣăcóătr ngăti uăhọc 
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 Tỷă l ăxƣ,ăph ngăcóăbácăsỹăđ tă65,3%ă(soăvớiăm că tiêuă100%),ă trongăkhiă tỷă l ăbácăsƿăđ tă5,4ă /ănghìnă
ng iănĕmă2010ăsoăvớiăm că3,4ăng iănĕmă2000 

 Tỷăl ătrẻăs ăsinhătửăvongăgi măcònă5,8/100.000 trẻăđẻăs ng,ătỷăl ătrẻăd ớiă5ătuổiătửăvongăgi mătừă42/1000ă
xu ngăcònă9/1000ă(m cătiêuălƠă15/1000);ătỷăl ătrẻăsuyădinhăd ỡngăd ớiă5ătuổiăgi măxu ngăcònă19,1%;ă
96,1%ătrẻăemăd ớiă1ătuổiăđ ợcătiêmăphòng đ yăđ ă(m cătiêuălƠă100%) 

 Nĕmă2010,ă70%ădi nătíchăkhuăv căthƠnhăthịă ăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăđ ợcăc pă80–100 
lítăn ớc/ng i/ngƠy,ăvƠă50%ădi nătíchăthƠnhăthịăcònăl iăđ ợcăc pă50–70ălít/ng i/ngƠy.ăCũngătrongănĕmă
2010,ă70%ădơnăc ăkhuăv cănông thônăcóăn ớcăs ch,ătĕngă20%ăsoăvớiănĕmă2005. 

 Nĕmă2010,ăt tăc ă262ăxƣăph ngăđƣăđ ợcăph ăsóngătruy năhìnhăvƠăradio,ăđ tă100%ăm cătiêuăđ ăra. 

2.2.1 Các vấn đề xã hội và giảm nghèo 

Nĕmă2010,ă26,1%ădơnăs ăHƠăTƿnhăs ngătrongăđóiănghèo,ăcaoăh nătrungăbìnhătoƠnăqu călƠă14,2%.ăDùăch aăđ tă
đ ợcăm că tiêuă lƠăxóaănghèoăhoƠnă toƠnăvƠoănĕmă2010,ă t nhăcũngăđƣăcóănh ngăb ớcă ti nă toă lớnă lƿnhăv cănƠy.ă
NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăđƣăth căhi nă1ăs ăho tăđ ngătrongăt nhănhằmăh ătrợănh ngăđ iăt ợngăh ngăphúcălợiăxƣă
h i.ăTínhăđ nănĕmă2010, HƠăTƿnhăcóă290.000ăđ iăt ợngăcóăcôngăvớiăcáchăm ngăvƠă46.000ăđ iăt ợngăb oătrợăxƣă
h i.ăTrongăđóăs ăđ iă t ợngăng iăcóăcôngăh ngătrợăc păhƠngăthángălƠă50.000ng i;ăđ iă t ợngăh ngăchínhă
sáchăb oătrợăxƣăh i,ăbaoăgồm:ănhómăcaoătuổiăcôăđ năvƠătrênă85ătuổiălƠ 23.500ăng i;ănhómătrẻăemămồăcôiăkhôngă
n iăn ngăt a,ătrẻăemăcóăhoƠnăc nhăđặcăbi tăkhóăkhĕnăvƠăgiaăđìnhăđ năthơnănuôiăconănh ălƠăh nă5.000;ănhómătƠnă
tậtă17.500).Cácăchínhăsáchătrợăc pă uăđƣiăhƠngăthángăvƠătrợăc păm tăl năđ ợcăt nhăgi iăquy tăkịpăth i,ăđ y đ ă
theoăquyăđịnh.ăHƠăTƿnhăcũngăth căhi năcácăch ngătrìnhăs căkh eăd ăphòngăvƠăxƣăh iăcóăhi uăqu ăv ăd ăphòngă
HIV/AIDS,ăs căkh eătơmăth n,ădịchăv ădơnăs ăvƠăquơnăs . 

2.2.2 Giáo dục và Đào tạo 

HƠăTƿnhăđƣănơngăc păcácăc ăs ăgiáoăd căvƠăthuăđ ợcăk tăqu ăđángăchúăỦ v ăgiáoăd cătrongăgiaiăđo nă2001-2010, 
giúpăt nhăđ tăđ ợcă1ăs ăm cătiêu đặtăraătrong k ăho chăphátătri năkinhăt ăxƣăh iătr ớcăđó.ăNĕmă2010,ăHƠăTƿnhăcóă
835ăc ăs ăgiáoăd c,ăvớiă306ătr ngăc pă1ă(gi mătừă315ătr ngănĕmă2001)ăvƠăh uăh tăđ uăđ tăchuẩnăqu căgia; 
189ălƠătr ngătrungăhọcăc ăs ă(gi mătừă204ătr ngănĕmă2001)— h nă1ănửaăđ tăchuẩnăqu căgia;ăvƠă46ălƠătr ngă
trungăhọcăphổăthôngă(tĕngătừă33ătr ngănĕmă2001)— 30%ăđ tăchuẩnăqu căgia. 

Tr ngăĐ iăhọcăHƠăTƿnhăđ ợcăthƠnhălậpănĕmă2007ătheoăQuy tăđịnhăc aăTh ăt ớngăChínhăph .ăHi năđƣăcóăđ iă
ngũăcánăb ,ăgi ngăviênă237ăng i,ătrongăđó,ă72%ăgi ngăviênăcóătrìnhăđ ătrênăđ iăhọc,ăđangăđƠoăt oătrênă8.000ă
sinhă viênăvớiă h nă 47ămƣăngƠnhăđƠoă t oă vƠă cóă quanăh ă hợpă tácă vớiă nhi uă tr ngă đ iă họcă trong,ă ngoƠiă n ớc.ă
Tr ngăđƣăđ ợcăquyăho chăt iăđịaăđi mămớiăcóădi nătíchă80,6ăhaăvƠăđƣăkh iăcôngăxơyăd ngăKhuăkỦătúcăxáăchoă
sinhăviênăvớiătổngăm căđ uăt ătrênă433ătỷăđồng.ăTr ngăTrungăc păYăt ,ăTr ngăD yăngh ăkỹăthuậtăVi t- Đ c,ă
Tr ngăD yăngh ă s ă5ă đ ợcănơngăc pă thƠnhă tr ngăcaoăđẳng;ăhoƠnă thƠnhăĐ ăánănơngă c pă tr ngăVĕnăhoá- 
Ngh ăthuậtăthƠnhătr ngăCaoăđẳngăVĕnăhoá,ăTh ăthaoăvƠăDuălịch. 

Bênăc nhăđó,ăHƠăTƿnhăcũngăcóănhi uăthƠnhăt uălớnătrongăđƠoăt oăd yăngh .ăCácăc ăs ăd yăngh ăđ ợcăthƠnhălậpă ă
t nhăgiaiăđo nă2001–2010ăcóăvaiătròăh tăs căquanătrọngăvớiăs ăthƠnhăcôngăc aăt nh.ăNĕmă2010,ăt nhăcóă35ăc ăs ă
d yăngh ăho tăđ ng.ăTrongăth iăgiană2000ăđ nă2010,ăs ăl ợngăhọcăviênăt tănghi păcácătr ngăd yăngh ă ăHƠă
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Tƿnhătĕngălênănhanhăchóng.ăNĕmă2000ămớiăch ăcóă986ăthìăđ nănĕmăsauăđƣătĕngălênă10.426ăng i.ăSauăđó,ăconăs ă
nƠyăcònăti păt cătĕngăđ uăđặn;ănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăcóă17.693ăng iăquaăđƠoăt oăgiaănhậpăđ iăngũălaoăđ ng.ăĐơyă
lƠănh ngăy uăt ăđóngăgópăvƠoăphátătri nănguồnănhơnăl cătrongăgiaiăđo nănƠyăvƠăgiúpăHƠăTƿnhăcóăc ăs ăth căhi nă
phátătri năkinhăt ăm nhăm ăh năn a. 

2.2.3 Chăm sóc sức khỏe 

Trongăgiaiăđo nă2001–2010,ălƿnhăv căchĕmăsócăs căkh eă ăHƠăTƿnhăđƣăcóănh ngăti năb ăv ợtăbậc.ăMặcădùăcònă
h năch ăv ăc ăs ăvậtăch tăvƠătrangăthi tăbịătrongăth iăgianănƠy,ăti păcậnădịchăv ăchĕmăsócăs căkh eăđƣăđ ợcăc iă
thi năđángăk ăvƠănhìnăchungăđƣăcaoăh năchuẩnăchungăc ăn ớc.ăN uănh ănĕmă2001ăHƠăTƿnhămớiăch ăcóă11ăb nhă
vi năthìăđ nănĕmă2005ăđƣăcóă15ăvƠănĕmă2010ăcóă18.ăS ăl ợngăbácăsỹăcũngătĕngălênătrongăgiaiăđo nănƠy..ăS ă
l ợngăbácăsỹă ăt nhătĕngătừă475ănĕmă2001ălênă648ănĕmă2005ăvƠă714ănĕmă2010.ăMặcădùăs ăl ợngăbácăsỹăđƣătĕngă
songăđ nănĕmă2010,ăHƠăTƿnhămớiăch ăcóă5,4ăbácăsỹ/1000ădơn,ăsoăvớiăm cătrungăbìnhăc ăn ớcălƠă7,1.ă 

HƠăTƿnhăcũngăđƣăcóăti năb ăđángăk ătrongăc iăthi nădịchăv ăchĕmăsócăs căkh eăc ăb năvƠăd ăphòng.ăHƠăTƿnhăđƣă
gi măt ăl ătửăvongă ătrẻăs ăsinhătrongăgiaiăđo nă2000–2010,ătừă6,1/1000ăcaăsinhăxu ngăcònă5,8/100.000 trẻăđẻă
sông.ăT ăl ătửăvongăbƠămẹăcũngăgi măxu ngăcònă15,6/100.000ăcaăsinhănĕmă2010. 

2.2.4 Nước sạch và vệ sinhmôi trường 

Trong giai đo nă2005–2010,ăHƠăTƿnhăđƣăc iăthi năđi uăki năv ăn ớcăvƠăv ăsinhă— nh ngăy uăt ăh tăs căquană
trọngăvớiăđ iăs ngăng iădơnăvùngănôngăthôn.ăNĕmă2010,ă70%ădơnăs ănôngăthônăcóăn ớcăs chăsinhăho t,ăsoăvớiă
m că50%ănĕmă2005.ă44%ădơnăs ănôngăthônăđ ợcăti păcậnăn ớcăs chăđ tătiêuăchuẩnăc aăB ăYăt ănĕmă2010.ăS ă
tr ngăhọcăvƠăđịaăđi măcôngăc ngăcóăn ớcăs chăvƠănhƠăv ăsinhăhợpătiêuăchuẩnănĕmă2005ălƠă23,6%,ăsauăđóătĕngă
lênă58,31%ănĕmă2010.ăTrongănĕmă2010,ă54,09%ăh ăgiaăđìnhănôngăthônăcóănhƠăv ăsinhăhợpătiêuăchuẩn,ătrongăkhiă
m căchungăc ăn ớcălƠă63%. 

2.2.5 Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Phát thanh truỔền hình 

B năsắcăvĕnăhóaăc aăt nhăti păt căđ ợcăb oătồnăvƠăphátăhuy.ăTuy s ăl ợngătrungătơmăvĕnăhóaăvƠăb uăđi năvẫnă
cònăh năch , t nh vẫnăduyătrìăđ ợcăcácăho tăđ ng vĕnăhóa.ăNĕmă2002ăthêmă1ăb uăđi năđ ợcăđ aăvƠoăho tăđ ngă
đƣătĕngăs ăl ợngăb uăđi nătoƠnăt nhălênă11.ăNĕmă2009,ăđƣăhoƠnăthƠnhăvƠăđ aăvƠoăho tăđ ngănhƠăthiăđ uăth ăthaoă
lớnăc aăt nh.ăV ăho tăđ ngăphátăthanhătruy năhình,ănĕmă2010ăkho ngă262ăxƣăph ngătrongăt nhăcóădịchăv ăphátă
thanh truy năhình,ătrongăđóă244ăxƣ, ph ngăcóăđƠiăphátăthanh. 
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3 Đánhăgiáăt ngăth ăHƠăTƿnh 

Vi căth căhi năchi năl ợcăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăgiaiăđo nă2001ă– 2010ăđƣămangăl iănhi uăk tăqu ăquanătrọngă
lƠmăti năđ ăchoăs ăphátătri năc aăHƠăTƿnhătrongănh ngănĕmătới.ăSauăđơyălƠăđánhăgiáăcácăthƠnhăt uăvƠăh năch ă
c aăt nh,ălỦădoăvƠănguyênănhơnăc aăcácăk tăqu ,ăkèmătheoălƠăphơnătíchătìnhăhình HƠăTƿnhătrongăt ngăquanăvớiă
Vi tăNamăvƠăkhuăv căDuyênăh iăBắcăTrungăb . 

3.1 ĐánhăgiáăthƠnhăt u 

3.1.1 Thành tựu Kinh tế 

HƠăTƿnhăđƣăđ tăđ ợcănhi uăti năb ătoălớnătrongăgiaiăđo nă2001ă– 2010.ăT căđ ătĕngătr ngăGDPăhƠngănĕmăc aă
t nhăđ tă9,5%,ăcaoăh năm cătiêuăđ ăraă(8%)ăvƠătrungăbìnhăc ăn ớcă(7,07%).ăNgoƠiăraăt nhăcònăđ tăđ ợcăm cătiêuă
đaăd ngăhóaăho tăđ ngăphi nôngănghi păvƠăh ớngătớiăcôngănghi p – xơyăd ng,ăgiúpăđẩyăm nhătĕngătr ngătrongă
giaiăđo nănƠy.ăNgƠnhănôngănghi p,ăv năchi mă51%ăGDPăvƠă82%ălaoăđ ngănĕmă2000,ăđ nănĕmă2010ăch ăcònă
chi mă34%ăGDPăvƠă64%ălaoăđ ng.ăVớiăs ăchuy năđổiănƠy,ăkhuăv cănôngănghi păvƠăcácăngƠnhăliênăquanăc aă
t nhăti păt căổnăđịnhăvƠătĕngătr ng.ăCôngănghi păvƠăxơyăd ngătĕngătr ngăm nhătrongăgiaiăđo nănƠy.ăCácăho tă
đ ngătrongăkhuăv cănƠyătậpătrungăvƠoăch ăbi năg ,ăs năxu tăth căphẩmăvƠăn ớcăgi iăkhát,ăvƠăkhoángăs n.ăDịchă
v ăvƠăth ngăm iăcũngătĕngătrongăgiaiăđo nănƠy,ăthuăhútă23%ăl ợngălaoăđ ngăvƠăđóngăgópătớiă1/3ătổngăGDP.ă
M tăthƠnhăt uăn aăc aăt nhălƠăvi căc iăthi nănĕngăl căv ăc ăs ăh ăt ng.ăHƠăTƿnhăđƣăhoƠnăthƠnhăvi căxơyăd ngă
cácăd ăánăquanătrọng,ănh ăhoƠnăthƠnhăvi cănơngăcơosăqu căl ă1A đo n điăquaăt nhăvƠă2ăb nătƠuă ăC ngăVũngă
Áng.ăCácăc ăs ăh ăt ngănƠyăti păt căthúcăđẩyăphátă tri năkinhăt ăxƣăh iă ăHƠăTƿnhătrongăt ngălai.ăTrongăgiaiă
đo nă2000ă- 2010,ăGDPăbìnhăquơnătĕngătừă2,682 tri u đồngălênă12,943 tri uăđồngănĕmă2010.ăConăs ănƠyăt ngă
ngăvớiăt căđ ăth căt ătĕngăhƠngănĕmălƠă10%. 

3.1.2 Thành tựu Xã hội 

Thành t uăkinhăt ăc aăHƠăTƿnhăkhôngătáchăr iăkh iăthƠnhăt uăxƣăh i.ăT nhăđƣăđ tăđ ợcănh ngăthƠnhăcôngăđángă
k ătrongăgiáoăd c.ăNĕmă2010,ăh uăh tăcácătr ngăti uăhọcăvƠătrungăhọcăc ăs ătrongăt nhăđƣăđ tăchuẩnăqu căgia,ă
vƠăh u h tăgiáoăviênăphổăthôngăđ tăhoặcăv ợtăchuẩnăqu căgia.ăHƠăTƿnhăcóăt ăl ă100%ăhọcăsinhătrongăđ ătuổiănhậpă
họcăbậcăti uăhọcăvƠătrungăhọcăc ăs .ăNgoƠiăra,ăđ nănĕmă2010,ătoƠnăt nhăcóă35ăc ăs ăd yăngh ăđangăho tăđ ng.ă
HƠăTƿnhăcũngăđƣăc iăthi nădịchăv ăchĕmăsócăs căkh eă– trongăgiaiăđo nănóiătrên,ăt nhăđ tăthƠnhăcôngălớnătrongă
cácăch ngătrìnhăd ăphòngăvƠăchĕmăsócăs căkh eăc ăb n.ăCh ngătrìnhătiêmăphòngăhi uăqu ăc aăt nhăđƣăgiúpă
HƠăTƿnhăkhôngăcònăcaămắcăt ăvƠălỵănƠoătrongăgiaiăđo nă2003-2010.ăBênăc nhăđó,ătừănĕm 2001ăđ nănĕmă2010,ă
t nhăđƣăgi măđángăk ă t ă l ă tửăvongă trẻă s ă sinh,ă ch ăcònă5,8/100.000ăvƠoănĕmă2010.ăHƠăTƿnhăđƣăm ăr ngăcácă
ch ngătrìnhăphúcălợiăxƣăh i.ăHƠăTƿnhăcũngăđ tăti năb ăđángăk ătrongăgi mănghèo,ătừă38,6%ănĕmă2006 xu ngă
ch ăcòn 12,7% nĕmă2010ă(theoăchuẩnănghèoăc aăChínhăph ăgiaiăđo nă2011-2015 là 26,1%). 
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3.2 Đánhăgiáăh năch  

3.2.1 Hạn chế về Kinh tế 

Mặcădùăđƣăđ tăđ ợcănhi uă thƠnhă tíchăv ăkinhă t ,ăHƠăTƿnhăvẫnăcònănhi uăh năch ă trongăgiaiăđo nă2001-2010. 
Nhìnăchung,ăc ăc uăkinhăt ăvẫnăthiênăv ănôngănghi p,ăkhuăv căcóănĕngăsu tăth pănh tătrongă3ăkhuăv căchính,ă
vẫnăchi mătớiă34%ăGDPăvƠă64%ălaoăđ ngătoƠnăt nh.ăDoăđó,ăHƠăTƿnhăvẫnălƠă1ăt nhăt ngăđ iănghèoă(th ă53ătrongă
63ăt nh)ămặcădùăđƣăcóăm cătĕngătr ngăđángăkhenăngợiăv ăGDPăbìnhăquơnăđ uăng i,ănh ngăvẫnăcònănh ngătồnă
t i,ăh năch ,ăđóălƠ: 

3.2.1.1 Nông lâm ng nghiệp 

Khuăv cănôngănghi păvẫnăđangăgặpăph iăv năđ ănĕngăsu tăth păvìănhi uălỦădoătrongăđóăcóăđi uăki năđịaălỦă(th iă
ti tăkhắcănghi t,ăthiênătai,ăđ tăđaiăt ngăđ iăkémămƠuămỡ)ăvƠăcácălỦădoăph căt păkhácă(m căđ ăápăd ngăcôngă
ngh ăth p,ăc ăch ăchu iăcungă ngăb tăhợpălỦ,ăvƠăcóăítăph ngăánăđƠoăt o).ăNĕmă2010,ăkhuăv cănƠyăthuăhútă64%ă
laoăđ ngătrongăt nh,ătuyănhiên,ăđúngănh ăd ăki n,ănĕngăsu tătrungăbìnhăth păg pă3,9ăl nălaoăđ ngăngƠnhăcôngă
nghi păvƠăxơyăd ng.ăĐi uănƠyăchoăth yăt nhăr tăc năchuy năđổiălaoăđ ngăsangăcácăcôngăvi căcóănĕngăsu tăcaoă
h n.ăMặcădùăh uăh tăho tăđ ngănôngănghi păc aăHƠăTƿnhălƠătrồngătrọt,ăs năl ợngănôngănghi păc aăHƠăTƿnhăl iă
t ngăđ iăth p.ăNĕmă2010, HƠăTƿnhăx păth ă52ătrongăs ă63ăt nhăthƠnhăv ăs năl ợngălúa.ăNgoƠiăra,ănĕmă2009,ă
chĕnănuôiămớiăch ă ăc păđ ăh ăgiaăđình.ăS năl ợngănuôiătrồngăth yăs năc aăt nhăcũngăcònăth păh năm cătrungă
bìnhăc ăn ớc,ăx păth ă46ătrongă63ăt nhăthƠnhă(2010).ăHo tăđ ngălơmănghi păc aăt nhăđƣăcóăs ăchuy nădịchăsangă
các hotăđ ngăcóăgiáătrịăcaoăh n.ăPh nălớnăg ăc aăHƠăTƿnhăkhôngăđ ợcădùngăchoăcôngănghi păch ăbi năt iăđịaă
ph ngănh ăs năxu tăn iăth tămƠăl iăđ ợcăxu tăkhẩuăd ớiăd ngăhƠngăhóaăgiáătrịăth pălƠăg ădĕm.ăNhìnăchung,ă
ngƠnhănôngănghi păHƠăTƿnhăcònăch aă tậpă trung.ăT nhăcũngăph iăđ iămặtăvớiăcácă nhăh ngă tiêuăc că th ngă
xuyênăc aăkhíăhậuăvƠăthiênătai.ăTrongăkhiănôngănghi păc năđ ợcăc ngăc ăvƠăcóănĕngăsu tăcaoăh n,ănh ngăv năđ ă
v ăc ăc uăkinhăt ăc aăt nhăchoăth yăđ ngăl cătĕngătr ngăkinhăt ătrongăt ngălaiăc aăHƠăTƿnhăs ăđ nătừăcácăkhuă
v căkhác. 

3.2.1.2 Công nghiệp và Xây dựng 

Mặcădùăcôngănghi păvƠăxơyăd ngă ăHƠăTƿnhăđƣă tĕngă tr ngăm nhătrongăgiaiăđo nă2001-2010,ăkhuăv căcôngă
nghi păc aăt nhăch ăchi mă0,18%ătổngăs năl ợngăcôngănghi pătoƠnăqu cănĕmă2010.ăHƠăTƿnhăcònăthi uălaoăđ ng 
lƠnhăngh ă(ch ă31,7%ăl căl ợngălaoăđ ngălƠălƠnhăngh )ă.ăH ăth ngăc ăs ăh ăt ngăvƠăgiaoăthôngăvậnăt iăl căhậuăđƣă
h năch ăc ăđ uăt ăvƠănĕngăsu tălƠmăvi cătrongăkhuăv c.ăH uăh tăl căl ợngălaoăđ ngăkhôngăđ ợcăđƠoăt oăđ ăth că
hi năcácăho tăđ ngăcôngănghi păgiáătrịăcao,ăvíăd ănh ăch ăt oăcácăs năphẩmăph căt păh nănh ămáyămócăcôngă
nghi pănặngăvƠăd tămayă– c ă2ăs năphẩmănƠyăcònăítăcóă ăt nh.ăCh tăl ợngăđ ngăxáăy uăkém vƠătuy năđ ngăsắtă
qu căgiaăkhôngăđiăquaăcácăkhuăkinhăt ăc aăHƠăTƿnh.ăCácăngƠnhăcôngănghi păth ngăho tăđ ngăđ nălẻăthayăvìă
nằmătrongă1ăc măkinhăt ăvƠăcóăr tăítăcácăngƠnhăph ătrợă- đặcăbi tălƠăcácăngƠnhăch ăbi nă(víăd ănh ăg ).ă 

3.2.1.3 Th ơng mại – Dịch vụ  

Nĕmă2010,ăho tăđ ngăth ngăm iăvƠădịchăv ăc aăHƠăTƿnhăđóngăgópăch aăđ nă0,7%ătổngăgiáătrịăkhuăv cănƠyăc aă
toƠnăqu că– soăvớiăm căđóngăgópăc aăGDPăt nhăchoăGDPătoƠnăqu călƠă0,8%.ăMặcădùă1/3ăgiáătrịăkhuăv căth ngă
m iăvƠădịchăv ăc aăHƠăTƿnhăđ nătừăbánălẻăvƠăbánăbuôn,ăho tăđ ngăth ngăm iă ăHƠăTƿnhăcònănh ălẻăvƠăch ăy uă
ăquyămôăh ăgiaăđình.ăH ăth ngăbánăbuôn,ăbánălẻăhi năđ iănh :ăsiêuăthị,ătrungătơmăth ngăm i,ăvvătrênăđịaăbƠnă
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t nhăcònăquáăítăv ăs ăl ợng,ănh ălẻăv ăquyămô,ăch aăt ngăx ngăvớiăvaiătrò,ătínhănổiătr iăc aănóăcũngănh ăch aă
đápă ngăyêuăc uăphátătri năth ngăm iăn iăđịaăvĕnăminh,ăhi năđ i,ăph căv ăyêuăc uăs năxu tăvƠătiêuădùngăngƠyă
cƠngăphongăphú,ăđaăd ngăc aănhơnădơn.ăCácămôăhình bánăbuôn,ăbánălẻăch ăy uăvẫnălƠăcácămôăhình truy năth ngă
c aăn năs năxu tăhƠngăhoáănh ; các mô hình bánăbuôn,ăbánălẻăhi năđ iăch aănhi u,ăch aăđ ợcătổăch căchặtăch ă
theo các hình th căvƠăc păđ ăphùăhợpăđƣăgơyătácăđ ngăx uăđ năl uăthôngăhƠngăhoá.ăH ăth ngădoanhănghi p,ăh ă
th ngăth ngănhơn,ă tổăch căkênhăl uăthôngătừăn iăphátă luồngăhƠngăđ năn iă tiêuăth ăcu iăcùngăcònăquaănhi uă
trungăgianălƠmăchoăl uăthôngăhƠngăhoáăchậmăch p,ăgi măs căc nhătranh,ăgơyăh ăh ngăs năphẩmăkhiăvậnăchuy n.ă
Th ngăm iă ăHƠăTƿnhădoăđóăch ăđóngăgópă1ăph nănh ăvƠoăn năkinhăt ăchungăc aăc ăn ớc.ăKho ngăcáchăxaătừă
t nhătớiăcácătrungătơmăth ngăm iălớnăvƠăthiênătaiăth ngăxuyênăx yăraăcũngălƠmăgi măkh ănĕngătậnăd ngăcácăc ă
h iăth ngăm iălớn.ăV ădịchăv ,ăngƠnhăduălịchăHƠăTƿnhăcũngăph iăđ iămặtăvớiănhi uătháchăth căsoăvớiăcácătrungă
tơmăduă lịchăkhácăc aăqu c giaănh ă tháchă th căv ăkhíăhậu,ăcóă t ngăđ iă ítăđi măkhácăbi tă tíchăc căsoăvớiăđịaă
ph ngăkhác.ăGiaoăthôngăkhôngăthuậnălợi,ăcácăv năđ ăvớiăh ăt ngăđi năc păn ớc,ăđ iăngũălaoăđ ngăkhôngăđ ợcă
đƠoăt oăcƠngălƠmăc nătr ăs ăphátătri năc aăkhuăv c.ăDoăđó,ăcácăđi măduălịchăh uănh ăch aăđ ợcăphátătri năh tă
ti mănĕng. 

3.2.1.4 Môi tr ờng kinh doanh và đầu t  

MặcădùăHƠăTƿnhăcóăx păh ngăcaoăv ăch ăs ăPCI, ho tăđ ngăkinhădoanhă ăt nh cònăth p.ăCácădoanhănghi păvẫnă
gặpăph iătìnhătr ngăkhóăti păcậnătínăd ng,ăng iălaoăđ ngăthi uăkỹănĕngăkinhădoanhăvƠăch aăđ ợcăđƠoăt oăđ ă
ho tăđ ngăhi uăqu ănh t.ăThịătr ngătƠiăchínhăđịaăph ngăcóăquyămôănh ălƠmăh năch ănguồnăv năcungăc păchoă
cácădoanhănghi pănh ăvƠăyêuăc uăth ăch p đ ăvayănợăcao.ăNhìnăchung,ătổngăquanătìnhăhình kinhăt ă ăt nhăđƣăc nă
tr ăc ăh iăkinhădoanh.ăTuy nhiên, t nh đƣăch ăđ ngătổăch căcác cu călƠmăvi c gi aăVCCIăvƠăc ngăđồngădoanh 
nghi păc aăt nhăvớiăm cătiêuăc iăthi nămôiătr ngăkinhădoanh.ăĐơyălƠăm tăb ớcăđiăđúngăh ớng. 

3.2.1.5 Khoa học và Công nghệ 

Nhìnăchungăho tăđ ngăkhoaăhọcăvƠăcôngăngh ăc aăt nhăvẫnăcònănh ngăh năch ,ăy uăkém,ăch aăđápă ngăvớiăyêuă
c uălƠăn năt ngăvƠăđ ngăl căphátătri năKT-XH,ăch aăgi iăđápăkịpăth iănhi uăv năđ ăc aăth căti năcũngănh ăyêuă
c uăc aăs năxu tăvƠăđ iăs ng.ăMôiătr ngăho tăđ ngănghiênăc uăkhoaăhọc,ăthịătr ngăkhoaăhọcăvƠăcôngăngh  
ch aăphátătri n,ăc ăs ăh ăt ng,ăkinhăphíăvƠăcácăđi uăki năđ măb oăchoăcôngătácănghiênăc u,ă ngăd ngăkhoaăhọcă
vƠăcôngăngh  cònănhi uăkhóăkhĕn.ăK tăqu ăm tăs ăđ ătƠi,ăd ăán,ămôăhình nghiênăc uăkhôngăcóăkh ănĕngă ngă
vƠoăth căti năđ iăs ngăhoặcăm tăs ăk tăqu ănghiênăc uăch aăđ ợcănhơnăr ng,ăs călanăt aăy u,ăho tăđ ngăt ăv nă
chuy n giaoăcôngăngh ă,ăs ăh uătríătu ,ătiêuăchuẩnăđoăl ngăch tăl ợngăcònăcóănh ngăh năch ăv ăc ăs ăvậtăch t,ă
nĕngăl căcungăc păcácădịchăv ăch aăđápă ngăyêuăc uăc aăxƣăh iăvƠăh iănhậpăqu căt .ăĐ iăngũăcánăb ăkhoaăhọcă
cóătrìnhăđ ăcaoăch aănhi u,ăc ăc uătheoăngƠnhăch aăphùăhợp,ăthi uăcácăchuyênăgiaăđ uăngƠnh,ănh tălƠăthi uăcánă
b ătrẻăk ăcậnăcóătrìnhăđ ăcao.ăĐ uăt ăc aăxƣăh iăchoăkhoaăhọcăvƠăcôngăngh  cònăr tăth p,ăđặcăbi tălƠătừăkhuăv că
doanhănghi p.ăS ăl ợngănhƠăkhoaăhọcătrongăt nhăcònăh năch ,ăch ăcóă1.223ăng i lƠmăvi cătrongăcácăho tăđ ngă
khoaăhọcăvƠăcôngăngh .ăHƠăTƿnhămớiăch ăcóă3ătr ngăcaoăđẳngăvƠă1ăđ iăhọcăđƠoăt oăv ăcácăngƠnhăhóaăhọc,ăcôngă
ngh ăsinhăhọcăvƠăđi n.ăNgoƠiăra,ănh ngăng iălƠmătrongăngƠnhănôngănghi păcũngănhậnăth yăvi căthi uăápăd ngă
côngăngh ă  t nh. 
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3.2.2 Hạn chế Xã hội 

Mặcădùăđƣăđ tăđ ợcănhi uăti năb ălớnăv ămặtăxƣăh i,ăHƠăTƿnhăvẫnăcònănhi uătháchăth căliênăquanăđ năgiáoăd c,ă
khoaăhọcă– xƣăh i,ănghèoăđói,ăchĕmăsócăs căkh eăvƠăvĕnăhóa.ăMặcădùănh ngăh năch ănƠyălƠăk tăqu ăc aăm căđ ă
phátătri năkinhăt  cònăt ngăđ iăth pă ăt nh,ăcácăy uăt ăkhácăcũngăcóă nhăh ngăđ nănh ngăh năch ănƠy.ă 

3.2.2.1 Giáo dục và Đào tạo 

Dùăđƣănơngăcaoăđángăk ătỷ l ănhậpăhọcăvƠăch tăl ợngăd yăhọcătrongănhƠătr ng,ăc ăs ăh ăt ngăgiáoăd căvƠăđƠoă
t oătoƠnăt nhăvẫnăcònăy uăkém.ăM t s ătr ngăthi uăphòng học,ăth ăvi n,ăphòngăthíănghi m,ăphòngăcánăb ,ăsơnă
ch i.ăCácăc ăs ăgiáoăd c,ăvíăd ănh ăĐ iăhọcăHƠăTƿnhăvẫnăthi uăđ uăt ,ălƠmăh năch ăkh ănĕngănơngăc pătrangă
thi tăbịăvƠăc ăs ăh ăt ng.ăMặcădùăt nhăđ tăđ ợcănhi uăthƠnhăt uă ăbậcăti uăhọcăsongăthƠnhătíchăc aăhọcăsinhătừă
sauăc pă3ăkhôngăcao.ă ăc pătrungăhọcăphổăthông,ătỷăl ăt tănghi păhƠngănĕmăkháăcao.ăTuyănhiên,ăt ăl ăhọcăsinhă
nhậpăhọcă ăc păTHPTăch ălƠă73,1%,ăth păh nănhi uăm cătrungăbìnhăc aăVi tăNamălƠă83,8%ă(2009).ăM tăs ăhọcă
sinh sinh viên c aăt nh chọn điăhọcă ăđịaăph ngăkhác,ădẫnătớiăhi năt ợngă―ch yămáuăch tăxám‖.ăQuyămôăhi nă
t iăc aăkhuônăviênăĐ iăhọc HƠăTƿnhăch ăch aăđ yă7ăhaăvớiăkho ngă100ăphòngăhọcăvƠăcònăthi uătrangăthi tăbịăh ă
t ngăth ăvi n,ăh ăt ngăkỹăthuậtăvƠăxƣăh i.ăKho ngă90%ăsinhăviênăđ iăhọcăhọcă ăngoƠiăt nh,ăh uăh tăhọăsauăkhiăt tă
nghi pălƠmăvi că ăđịaăph ngăkhácădoă ăHƠăTƿnhăkhôngăcóănhi uăc ăh iăvi călƠmăphùăhợpăvớiăchuyênămônăc aă
họ.ăĐơyălƠănguyênănhơnădẫnăđ năt ă l ădiăc ăth căhƠngănĕmălƠătrongăkho ngă0,13%ănĕmă2005ăvƠă-1,29%ă(g nă
16.000ăng i)ănĕmă2009. 

3.2.2.2 Việc làm và nghèo đói  

Dùăđƣăgi măđ ợcănghèoătrongăgiaiăđo nă2001-2010ă(t ăl ănghèoăgi mătừă38,6%ănĕmă2006ăxu ngăcòn12,7%ănĕmă
2010),ăHƠăTƿnhăvẫnăti păt căđ iămặtăvớiăt ăl ănghèoăvƠăth tănghi păcaoă(4,1%).ăThêmăvƠoăđó,ăthiênătaiăđƣălƠmătỷ 
l ăh ănghèoătĕngăm nh.ăNgoƠiăra,ăt nhăcóăkho ngă15.000ăng iăth tănghi păm iănĕm.ăĐi uănƠy,ăcùngăvớiătínhă
ch tămùaăv ăc aăho tăđ ngănôngănghi p,ăđƣălƠmăt ăl ădiăc ăkh iăt nhă ăm căcao. 

3.2.2.3 Y tế 

HƠăTƿnhăđangăthi uăcánăb ăyăt ,ăbácăsỹăvƠăyătáăcóătrìnhăđ .ăNĕmă2010,ăs ăl ợngăbácăsỹătrênă10.000ădơnă ăt nhălƠă
5,4ăsoăvớiătrungăbìnhăc ăn ớcălƠă7,1ă.ăNgoƠiăra,ăcácăb nhăvi năc păt nhăcũngăthi uăchuyênăgiaăph ăkhoaăvƠăphẫuă
thuật.ăS ăl ợngăyătá/10.000ădơnănĕmă2009ă ăHƠăTƿnhălƠă7,6ă(nĕmă2010ătĕngălênă9,4)ăsoăvớiătrungăbìnhăc ăn ớcălƠă
9,5.ăMặcădùăt nhăđƣăcóă1ăs ăch ngătrìnhă uăđƣiăthuăhútăcácăđ iăt ợngătrên,ăs ăli uăchínhăth căvẫnăchoăth yăr tă
khóăkéoăcánăb ăyăt ăcóănĕngăl căđ năvớiăHƠăTƿnhădoăt nhăcònăh năch ăv ămôiătr ngăphátătri năngh ănghi p,ă
thi uăc ăh iătĕngăthêmăthuănhậpăquaălƠmăt ,ăvƠăkho ngăcáchăxaătừăcácătr ngăđ iăhọc,ăcaoăđẳngăvƠătrungăhọcă
ngƠnhăchĕmăsócăs căkh e.ăĐ iăngũălaoăđ ngăc aăHƠăTƿnhăcũngăch aăđ ănĕngăl căgi iăquy tănh ngăv năđ ăph că
t pănh ăphẫuăthuật,ăs năkhoaă– ph ăkhoa vƠăb nhătruy n nhi m.ăCôngăngh ăsửăd ngă ăcácăc ăs ăchĕmăsócăs că
kh eătrongăt nhăcũngăcònăh năch .ăNhi uăng iăbịăv năđ ăs căkh eănghiêmătrọngăth ngăđiăkhámăch aă ăngoƠiă
t nh. 

3.2.2.4 Văn hóa – Thể thao 

 Doăc ăs ăh ăt ngăvĕnăhoáă– th ăthaoăcònăh năch ,ăHƠăTƿnhăch aăcóăđi uăki năphátăhuyăn năvĕn hoáăc aăt nh. 
Hi năt iăh ăt ngăduălịchăc aăt nhăcònăr tănghèoănƠn.ăGiaoăthôngăkhóăkhĕn,ăítăkháchăs năvƠăcácălo iăhình l uătrúă
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khácăđƣăgơyăkhóăkhĕnăchoăvi căphátătri năduălịch đ n cácăđi măduălịchăvĕnăhóaănóiătrên. T nh đƣăcó m t Trung 
trâm vĕnăhóaăc păt nh mớiăđ ợcăđ uăt , nhi u huy năkhôngăcóăh ăt ngăth ăthaoăvƠăcôngătrìnhăđ ăs căđĕngăcaiă
cácăho tăđ ngălớn,ăđặcăbi tăn uătổăch că ăngoƠiăthƠnhăph ăHƠăTƿnh. 

3.3 Nguyên nhân  

3.3.1 Nguyên nhân có được lợi thế và thành công 

3.3.1.1 Nguyên nhân bên ngoài 

Thành côngăc aăHƠăTƿnhăgiaiăđo năvừaăquaăph nănƠoăcóăth ălƠăk tăqu ăc aăt căđ ătĕngătr ngăcaoăchungăc aăc ă
n ớc.ăVíăd ,ăvi căVi tăNamăgiaănhậpăTổăch căTh ngăm iăth ăgiớiănĕmă2007ăđƣăgópăph nălƠmătĕngăl ợngăđ uă
t ătrongăn ớc,ăkíchăthíchătĕngătr ng.ăTừănĕmă2006ăđ nănĕmă2010,ăl ợngăFDIăđĕngăkỦătheoăbáoăcáoăđƣătĕngă7ă
l năsoăvớiăgiaiăđo nă5ănĕmătr ớcăđó.ăNgoƠiăra,ăVi tăNamăcóăvaiătròălớnăh nătrongăkinhăt ăqu căt ,ăđ mănhi mă
ch căv ăCh ătịchăASEANănĕmă2010.ăNh ngăy uăt ănƠyăđƣăđóngăgópăvƠoăm cătĕngătr ngăchungăc aăc ă63ăt nhă
thƠnh,ătrongăđóăcóăHƠăTƿnh. 

3.3.1.2 Nguyên nhân bên trong 

UBNDăt nhăHƠăTƿnhăđóngăvaiătròăthenăch tătrongăthƠnhăcôngăc aăt nhăgiaiăđo năvừaăqua.ăUBNDăđƣăgi iăquy tă
đ ợcăcácăv năđ ăc ăxƣăh iăvƠăkinhăt ăc aă t nhăđồngă th iă tíchăc că th căhi nănh ngăcôngăvi că đ ăraă trongăquyă
ho chăphátătri năkinhăt ăxƣăh iă2001-2010.ăĐi uănƠyăgiúpăt nhănhanhăchóngăc iăthi năđ ợcăcácăđi uăki năvƠăt oă
c ăs ăđ ăti păt căthƠnhăcông.ăCôngătácătrênăc aăUBNDăt nhăđ ợcăti năhƠnhătrongăcùngăvớiăquáătrìnhăth căhi năk ă
ho chăphátătri năkhuăv căvƠăc ăn ớcătrongăcùngăgiaiăđo n.ăS ăkiênătrìăvƠăn ăl căc aăUBNDăt nhăđƣăgópăph năt oă
nênăthƠnhăt uăkinhăt ă- xƣăh iăchungăc aăc ăt nh.ăNh ngăk ăho chăg năđơyăgiúpăHƠăTƿnhătậnăd ngăt tăh nănguồnă
tƠiănguyênăthiênănhiênăvƠăcácăđi uăki nălợiăth ,ăvíăd ănh ăk ăho chăkhaiăthácăm ăsắtăTh chăKhê,ăxơyăd ngăkhuă
liênăhợpăluy năcánăthepăvƠăc ngăS năD ngăc aăTậpăđoƠnăFormosa,ăcũngănh ăk ăho chăphátătri năkhuăkinhăt ă
VũngăÁngăthƠnhătrungătơmălớnăv ăho tăđ ngăcôngăđi n,ăcôngănghi păch ăbi nă ăkhuăv căBắcăTrungăb . 

3.3.2 NguỔên nhân dẫn đến bất lợi và hạn chế 

3.3.2.1 Nguyên nhân bên ngoài 

HƠăTƿnhăti păt căph iăđ iămặtăvớiăcácăđợtăthiênătaiălớnăvớiăt năsu tălớnăh nătrungăbìnhă ăVi tăNam.ăCácătrậnăbƣoă
lũăth ngăxuyênăx yăraătrongăcácănĕmă2001-2010ălƠmăthi tăh iălớnăv ăkinhăt ăvƠăgơy khóăkhĕnăchoăvi căc iăthi nă
đi uăki năkinhăt ăxƣăh i.ăTrậnălũănĕmă2010ălƠătrậnălũănghiêmătrọngănh tă trongăth iăkỳănƠy,ă lƠmăt nhăthi tăh iă
6.374 tỷăđồng.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcònăcóăđi uăki năt ănhiênănghèoănƠn,ăđ tăgieoătrồngăcóănồngăđ ăacidăcaoă ă
nhi uăvùng vƠăn ớcăbịănhi mămặnătrênătoƠnăt nh.ăĐơyălƠănguyênănhơnă nhăh ngătiêuăc căđ nănôngănghi păvƠă
s căkh eăng iădơnă ănhi uăkhuădơnăc .ăNgoƠiăcácănguyênănhơnă t ănhiên,ăHƠăTƿnhăcònăph iăđ ngăđ uăvớiă
nh ngăv năđ ăkinhăt ăvƿămôăchungăc aăc ăn ớc,ă trongăđóăcóătỷ l ă l măphátăcao.ăCu căkh ngăho ngătƠiăchínhă
trongăgiaiăđo nănƠyăđƣălƠmăh năch ăc ăh iătĕngătr ngăkinhăt ăxƣăh iătrongăt nhăvƠătrênătoƠnăqu c,ăđặcăbi tălƠăv ă
đ uăt ăn ớcăngoƠi.ăNguyênănhơnăcu iăcùngălƠădoăs căm nhăkinhăt ăc aăcácăt nhăt iăVi tăNamăth ng có liên 
quanăđ năkho ngăcáchătừăcácătrungătơmăkinhăt ălớn,ăHƠăTƿnhă ăkháăxaăsoăvớiăHƠăN iăvƠăĐƠăNẵngăvƠăcóăGDPă
bìnhăquơnăth pănh tătrongăcácăt nhănằmăgi aă2ăthƠnhăph ălớnătrên.ă 



 
  

  69 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

3.3.2.2 Nguyên nhân bên trong 

 Vi căthi uănguồnăl cătƠiăchínhăđƣăh năch ăkh ănĕngăphátătri năc aăt nhătrongăgiaiăđo nănƠy.ăNguyênănhơnăch ă
y uăc aăth cătr ngănƠyălƠădoăn năkinhăt ăcònăkémăphátătri n.ăNgoƠiăra,ămôiătr ngăkinhădoanhătrongăt nhăcònăy uă
kémăsoăvớiăcácăt nhăkhác.ăNĕmă2010ăHƠăTƿnhăx păth ă37ătrongă63ăt nhăthƠnh.ăT nhăđƣăcóănhi uăn ăl căc iăthi nă
môiătr ngăkinhădoanhătrongănh ngănĕmăqua,ăv nălênăđ ngăth ă7ăv ăch ăs ăPCI. Tuy nhiên, cădoanhănghi pă
trongăvƠăngoƠiăn ớcăđ uănhậnăth yăHƠăTƿnhăcònăc năc ăgắngăh năn aăv ăch tăl ợngăđƠoăt oălaoăđ ng,ăs ăl ợngă
đ năvịăcungăc pădịchăv ăcông,ăvi căvẫnătồnăt iăcácăchiăphíăkhôngăchínhăth c.ăNgoƠiăra,ăcácădoanhănghi păcònă
ch aătậnăd ngăđ ợcăt iăđaăcácăc ăquanăphápăluậtăđ ăgi iăquy tătranhăch păkinhădoanhăvƠăch ngăquanăliêuăthamă
nhũng.ăBênăc nhăđó,ăđi uăki năh ăt ngăc aăHƠăTƿnhătrongăđóăcóăgiaoăthôngăvậnăt iăy uăkémăđƣălƠmăchùnăb ớcă
cácănhƠăđ uăt ăvƠădoanhănghi păti mănĕngămu năvƠoăt nhăvƠălƠmăchiăphíăho tăđ ngăc aăhọăcaoăh năsoăvớiănh ngă
đ iăt ợngăcóăsẵnătr ăs ăt iăHƠăTƿnh.ăCácăk ăho chăc aăqu căgiaăvƠăc aăt nhăcóăliênăquanăc năđ ợcătuyênătruy nă
r ngărƣiăvƠăth căhi năthƠnhăcôngăđ ăgi măthi uănh ngăv năđ ătrên.ă 

3.4 Phân tích tình hình soăv i c ăn căvƠăkhuăv căDuyênăh iăB căTrungăb  

3.4.1 So sánh với cả nước 

HƠăTƿnhăchi măg nă1,5%ădơnăs ăvƠădi nătíchăc ăn ớcăsongăch ăđóngăgópăch aăđ nă1%ăvƠoătổngăGDPăqu c gia. 
T nhăhi nălƠă1ătrongănh ngăđịaăph ngăcóăthuănhậpăth pănh t,ăđ ngăth ă53ătrênă63ăt nhăthƠnh. 

3.4.2 So sánh với khu vực 

HƠăTƿnhănằmă ăkhuăv căDuyênăh iăBắcăTrungăb .ăTrongăs ăcácăt nhăc aăkhuăv cănƠy,ăHƠăTƿnhăcóădơnăs ălớnăth ă
3ă(1,2ătri uăng i),ăđ ngăsau ThanhăHóaă(3,4ătri uăng i)ăvƠăNgh ăAnă(2,9ătri uăng i).ăHƠăTƿnhăcóădi nătíchă
5.997,18 km2,ăsoăvớiăNgh ăAnălƠă16.490ăkm2 và Thanh Hóa là 11.133 km2.ăKhuăv cănƠyăcóăt ăl ănghèoăcaoăth ă
2ăc ăn ớc.ăNĕmă2010,ăt ăl ănghèoăkhuăv călƠă23,9%,ăch ăth păh năkhuăv căTơyăBắcă(29,4%)ăvƠăcaoăh nănhi uă
m cătrungăbìnhăc ăn ớcălƠă14,2%.ăTrongăs ă6ăt nhăthƠnhăkhuăv căDuyênăh iăBắcăTrungăb ,ăHƠăTƿnhănằm trong 
s ăcácăt nhănghèoănh t.ăNĕmă2010ăt nhăcóăt ă l ănghèoăcaoănh t,ă lênătới 26,1% (theoăcácătiêuăchíăđánhăgiáăc aă
chính ph ).ăV ăGDPăbìnhăquơn,ăHƠăTƿnhănằmătrongănhómă6ăt nhănghèoănh tăkhuăv cănĕmă2009.ă 
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4 Đánhăgiáăđi m m nh và h n ch  trong phát tri n kinh t - xã h i c aăHƠăTƿnhă
theo ph ngăphápănĕngăl c c nh tranh 

Trongăph nănƠy,ăđánhăgiáănĕngăl căc nhătranhăc aăn năkinhăt  HƠăTƿnh,ăsửăd ngăKhungăphơnătíchăKimăc ngă
c aăgiáoăs ăMichael Porter nh ăđƣănóiătrongăph nă1ăc aăbáoăcáoănƠy.ăC ăth ,ăs ăđánhăgiáăth ăm nhăvƠăđi măh nă
ch ăc aăHƠăTƿnhătheoă2ătiêuăchíălớnăsau: 

T ngăth ăGiaiăđo năphátătri n 

TiêuăchíănƠyăliênăquanătớiătổngăth ăm căđ ăphátătri năkinhăt ăhi năt i. Đặcăbi tălƠ,ăph nănƠyăđánhăgiáăxemăli uă
kinhăt ăHƠăTƿnhă―l yăy uăt ăsẵnăcó/tƠiănguyênăthiênănhiênălƠmăđ ngăl c‖,ăt călƠăt nhăph ăthu căvƠoăkhaiăthácătƠiă
nguyênăthiênănhiênăhoặcălaoăđ ngăgiáărẻăđ ătĕngătr ng;ă‗l yăđ uăt ălƠmăđ ngăl c,‘ăt călƠăt nhăđƣăchuy năsangă
giaiăđo năti pătheoăvớiătĕngătr ngăkinhăt ăđ ợcăthúcăđẩyănh ăđ uăt ăv năvƠăcôngăngh ăquyămôălớn,ăvíăd ănh ă
trongăcôngănghi păch ăbi năvƠăs năxu t;ăhayă―l yăsángăt oălƠmăđ ngăl c‖,ăt călƠăt nhăđƣăchuy năsangăgiaiăđo nă
cu iăcùngăvớiătĕngătr ngăkinhăt ăđ ợcăthúcăđẩyănh ăcôngăngh ămới,ăcácăs năphẩmădịchăv ămớiăđ ợcăđổiămới,ă
phátăminhăvƠăphátătri năt iăHƠăTƿnh,ăsauăđóăđ ợcăxu tăđiătoƠnăqu căhoặcăraăn ớcăngoƠi. Th căhi năđánhăgiáănƠyă
giúpăxácăđịnhăhi năt iăHƠăTƿnhăđangă ăgiaiăđo nănƠo,ănh ăđóăđ aăraă uătiênăphùăhợpăchoăgiaiăđo năphátătri năti pă
theoăc aăt nh. 

Nĕngăl căc nhătranhăc aăMôiătr ngăkinh doanh kinhăt ăviămôătrongăT nh 

Phơnătíchăhi nătr ngănĕngăl căc nhătranhăc ăb năc aăt nhătheoăKhungăphơnătíchăKimăc ngăc aăGiáoăs ăMichael 
Porter(nh ămôăt ătrongăph nă1.3). Đi uănƠyăgiúpăxácăđịnhă(a) ti mănĕngăth ăm nhăchínhăcóăth ătậnăd ngăđ ăphátă
tri năb năv ngătrongăt ngălaiăcũngănh ănơngăcaoănĕngăl căc nhătranhă(b) nh ngălƿnhăv căquanătrọngăt nhăc nă
c iăthi năđ ăđ măb oăcóăđ ợcămôiătr ngăkinhădoanhăb năv ng,ăc nhătranhăvƠăch tăl ợngăcaoăgiúpăcácăcôngătyă
đ uăt ăvƠăho tăđ ngăhi uăqu ,ănĕngăsu t.ăTheoăKhungăphơnătíchăKimăc ng,ăs ăphơnătíchăb iăc nhăkinhăt ăc aă
t nhătheoă4ăy uăt ăchính:ăy uăt ăquanătrọngăsẵnăcóă(tài nguyênăthiênănhiên,ăc ăs ăh ăt ngăvậtălỦ,ăvƠăc ăs ăh ăt ngă
m m)ămôiătr ngăchínhăsách,ăb iăc nhăliênăquanăchoăchi năl ợcădoanhănghi păvƠăđ iăth ăc nhătranh,ăđi uăki nă
c uăvƠătìnhătr ngăcôngănghi păliênăquanăvƠăph ătrợătrongăt nh. C ăth ălƠ,ătrongăti uăph nănƠy,ătr ăl iă4ănhómăcơuă
h iăphùăhợpănh tăđ ătìmăhi uăđơuălƠăy uăt ăc nhătranhăc ăb năc aă1ăn năkinhăt ăkhuăv căhayăkinhăt ăt nhănh ăHƠă
Tƿnh,ăd aătrênăkinhănghi măvƠăcácănghiênăc uăc aăgiáoăs ăMichael Porter: 

 ĐơuălƠăcácăy uăt ă lợiă th ăhi năcóămƠăHƠăTƿnhăcóăth  tậnăd ng?ăLợiăth ăt ănhiên nào (vịă trí,ă tr ă l ợngă
khoángăs n,ăvv)ăt oăraălợiăth ăsoăsánhăchoăHƠăTƿnh?ăLi uăcácăc ăs ăh ăt ngăvậtălỦăvƠăvƠăc ăs ăh ăt ngă
m măc aăHƠăTƿnhăcóă t oă lợiă th ăchoă t nhăkhông, hayăđơyă l iăchínhă lƠănh ngă lƿnhăv cămƠăt nhăc năc iă
thi n? 

 Li uăHƠăTƿnhăcóăs ăh uămôiătr ngăchínhăsáchăthuậnălợiăvƠăkhungăphápălỦăđẳngăc păqu căt ăđ ătậnăd ngă
đ ợcălợiăth ăv ăđi uăki năsẵnăcó,ăvƠăkhuy năkhíchăcácăcôngătyăđ uăt ăvƠăho tăđ ngătrênăđịaăbƠnăt nhă1ă
cáchăhi uăqu ăvƠănĕngăsu tăkhông?ăHƠăTƿnhăsoăvớiăcácăt nhăthƠnhăkhácănh ăth ănƠoăv ăkhíaăc nhănƠy?ă
ĐơuălƠălƿnhăv căth ăm nhăvƠăđơuălƠălƿnhăv căc năc iăthi nătrongăt nh? 

 ĐơuălƠălƿnhăv cănhuăc uăhi năt iămƠăHƠăTƿnhăđangăph căv ăquaăs năphẩmăvƠădịchăv ăs năxu tăraătrongă
t nhă(vd:ănhuăc uătrongăn ớc,ătrongăkhuăv căhayăqu căt )?Nhuăc uănƠyăcóălớnăkhông?ăkháchăhƠngătiêuă
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dùngăs năphẩm,ădịchăv ăc aăHƠăTƿnhăcóăyêuăc uăs năphẩmăch tăl ợngăcaoăkhông?ăụănghƿaăc aăvi cănƠyă
vớiăs ăphátătri năhi năt iăvƠăt ngălaiăc aăHƠăTƿnhălƠănh ăth ănƠo? 

 HƠăTƿnhăcóăcácăc măngƠnhăcông nghi păvƠăcôngătyăpháttri năt t,ăgiúpăthúcăđẩyătínhăhi uăqu ,ănĕngăsu tă
vƠăđổiămớiăkhông?ăC ăth ălƠ,ătrongănh ngălƿnhăv căhi năchi măph nălớnătỷătrọngăkinhăt ăt nh,ăli uăcóăs ă
l ợngăđ ălớnăcácăngƠnhăcôngănghi păliênăquanăvƠăph ătrợătrongăt nhăđ ăgiúpăcácăcôngătyălớn,ăn uăhọăđ uă
t ăvƠoăt nh,ăd ădƠngătìmănguồnăđ uăvƠoă(nguyênăli uăthô,ăhƠngăhóaă- dịchăv ătrungăgian,ălaoăđ ng,ădịchă
v ăhậuăc n,ăvv)ăhayăkhông?ă 

4.1 Giaiăđo năphátătri năc aăHƠăTƿnh 

Cũngăgi ngătìnhăhình chungăc aăVi tăNam,ăHƠăTƿnhăcóăn năkinhăt  l y đi uăki năsẵnăcóălƠmăđ ngăl că(Hình46). 
Trongăgiaiăđo nănƠy,ăcácălợiă th ăc nhătranhălƠăcácăđi uăki năsẵnăcóăc ăb nănh ăvịă tríăđịaălỦ,ă tƠiănguyênăthiênă
nhiênăvƠălaoăđ ngăchiăphíăth p.ăCácăn năkinhăt ătrongăgiaiăđo năd aăvƠoăđi uăki năsẵnăcóăch ăy uăd aătrên chi 
phíăđ uăvƠoăvƠăkhôngăti păcậnăđ ợcătr căti păng iătiêuădùngăcu iăcùng.ăDoăđó,ănh ngăn năkinhăt ănƠyăth ngă
r tănh yăc măvớiăchuăkỳăkinhăt ătoƠnăc u,ăph ăthu căgiáăc ăhƠngăhóaăvƠăbi năđ ngătỷăgiá. 

Cácăcôngătyătrongăm tăn năkinhăt ăl yăđi uăki năsẵnălàmăđ ngăl căcóăth ngăcóăvaiătròăh năch ătrongăcácăchu iă
giáătrịăvƠăch ătậpătrungăvƠoăcácăngƠnhăkhaiăthácătƠiănguyênăvƠăch ăbi năr tăđ năgi n,ăsửăd ngănhi uălaoăđ ng.ă
Hi nănay,ăHƠăTƿnhăch ăy uăkhaiăthácătƠiănguyênănh ăcơyătrồngăhƠngăhoá,ăth yăh iăs n,ăg ,ăvƠăkhoángăs n.ăHƠă
Tƿnhăđƣăbắtăđ uăm tăs ăho tăđ ngăch ăbi năsửăd ngănhi uălaoăđ ng,ăvíăd ăch ăbi năh iăs n,ătr că ti păchoătiêuă
dùngătrongăn ớcăvƠăxu tăkhẩu.ăTuyănhiên,ăvớiăhi nătr ngăc ăs ăvậtăch tăh năch ăvƠăchiăphíăvậnăchuy năcao,ăt nhă
khôngăth ăluônăc nh tranhăhi uăqu ăđ ợcăvớiăcácăt nhănằmăg năcácătrungătơmăkinhăt ătrọngăđi măc aăVi tăNam.ă
Cácăho tăđ ngăvƠămặtăhƠngăphiăngo iă th ngăc aăHƠăTƿnhăch ăph căv ă duyănh tă thịă tr ngăđịaăph ngă (thịă
tr ngăcóăgiáătrịăth p)ăth ngăcóăgiáăc ăc nhătranhănh ngăch tăl ợngăl iăkémăh n. 

Trongăthậpăkỷătới,ăHƠăTƿnhăc năph iăchuy năsangăgiaiăđo năphátătri năti pătheo:ăn năkinhăt ăl yăđ uăt ălƠmăđ ngă
l c.ăTrongăgiaiăđo năphátătri nănƠyăhi uăqu ăs năxu tătr ăthƠnhăy uăt ăchiăph iălợiăth ăc nhătranh.ăN năkinhăt ă
baoăgồmănhi uăho tăđ ngătrongăchu iăgiáătrịăvƠăcácăcôngătyăđịaăph ngăti pănhậnăvƠăphátătri năd aătrênăcôngă
ngh ăn ớcăngoƠiăđ ăđaăd ngăhóaăh ớngăvƠoăhƠngăhóaăs năxu tăvƠădịchăv ăth ngăm i.ăCácăkho năđ uăt ăđángă
k ăđangătậpătrungăvƠoăxơyăd ngăm tăh ăth ngăc ăs ăh ăt ngăhi uăqu ,ănơngăcaoăti păcậnănguồnăv năvƠăthi tălậpă
môiătr ngăkinhădoanhăthơnăthi n.ăSauă1ăth iăgian,ămongămu năc aăHƠăTƿnhălƠăcácăs năphẩmăvƠădịchăv ătr ănênă
tinhăviăh năđ ăt oăraănh ngăcôngăngh ămớiăvƠăgiáătrịăđ căđáo,ăgiúpăchuy năn năkinhăt ăsangăgiaiăđo năl yăsángă
t oălƠmăđ ngăl căphátătri n. 

Hình46:ăCácăgiaiăđo năPhátătri năC nhătranh 
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4.2 N năt ngăkinhăt ăviămô 

BáoăcáoănƠyăcóăth ăti năhƠnhăphơnătíchăv ăcácăđi uăki năkinhăt ăviămôăt iăHƠăTƿnhăthôngăquaăápăd ngăMôăhình 
Kimăc ngăc aăGiáoăs ăMichaelăE.ăPorter.ăPh năti pătheoăs ăđ aăraăm tăcáiănhìnătổngăquanăc păđ ăcaoăc aăcácă
đi uăki năv ăy uăt ăsẵnăcó,ămôiătr ngăkinhădoanh,ăđi uăki năc uăvƠăhi nătr ngăc aăcácăngƠnhăcôngănghi păph ă
trợăvƠăliênăquanătrongăt nh. 

4.2.1 Điều kiện về Ổếu tố sẵn có 

ăđơy,ăđánhăgiáă1ăs  y uăt ăquanătrọngăliênăquanătớiălợiăth ăt ănhiênăvƠăc ăs ăh ăt ngăc aăt nh,ăđồngăth iăxácă
địnhănh ngăti mănĕngăth ăm nhăch ăch tăcùngăcácălƿnhăv căc năc iăthi năliênăquanătớiăcácăy uăt ănƠy.ăCácăy uă
t ănƠyăgồmă(a)ălợiăth ăt ănhiênă(vịătríăđịaălỦ,ătr ăl ợngăkhoángăs n,ăquỹăđ t,ătƠiănguyênăliênăquanătớiăn ớcăvƠă
bi n,ăđịaăhình,ăkhíăhậu,ăđi uăki năthổănh ỡng,ăđ ăcheăph ărừng),ă(b)ăc ăs ăh ăt ngăvậtălỦă(giaoăthông,ăđi n,ăvi nă
thông)ăvƠă(c)ăc ăs ăh ăt ngăm mă(v n,ăgiáoăd c,ăyăt ,ănguồnăcungăvƠăch tăl ợngălaoăđ ng).ăTrongăcácăđo năd ớiă
đơy,ăli tăkêătr ớcăh tălƠăcácăti mănĕngăth ăm nhăvƠălợiăth ,ăsauăđóălƠăđi măy uăvƠătháchăth căc aăt nhăliênăquană
tớiănh ngăy uăt .ă 

Monitor đƣăxácăđịnhă10ătƠiăs năquanătrọngămƠăt nhăcóăvƠăs ălƠăđ ngăl căchoătĕngătr ngătrongăt ngălai. C ăth ă
là: 

 Vị trí Chiến l ợc: HƠăTƿnhăcóăm tăvịătríăchi năl ợc,ănằmăgi aăHƠăN iăvƠăĐƠăNẵng.ăT nhăcóăvịătríăđịaălỦăthuậnă
lợiăđ ăph căv ăLƠoăvƠăĐôngăBắcăTháiăLan,ăvớiăcửaăkhẩuăC uăTreoăgiúpăHƠăTƿnhăti păcậnătr căti păTrungă
LƠo.ăHƠăTƿnhănằmă ăvịătríăcóăkho ngăcáchăt tăgi aăcácătrungătơmăkinhăt ălớnăc aăVi tăNamă– HƠăN iăvƠăĐƠă
Nẵng,ăch ăcáchăch aăđ yă400kmăvƠăcóăth ăti păcậnăbằngăcácăchuy năbayătừăsơnăbayăt iăkhuăv c,ăbằngăđ ngă
b ăhoặcăbằngăđ ngăsắt.ă 

Hình47: Các tuy năđ ngăt ăHƠăTƿnhăđiăLƠoăvƠăcácăvùngăxaăh năphíaăTơy 

 

Nguồn:ă―Nghiênăc uăQuyăho chăPhátătri năThakekă– VũngăÁngăgi aăLƠoăvƠăVi tăNam‖,ăVi năPhátătri năNhậtăB nă(2010)ă 
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 Nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có là một tiềm năng thế mạnh quan trọng của tỉnh: M ăsắtăTh chăKhêă
vớiătr ăl ợngă544 tri uăt n, ngoƠiăraăt nhăcònăcóănhi uăkhoángăs năkhácănh ăvƠng,ăthi căvƠăthanăđá.ăHƠăTƿnhă
cóăc ăh iăkhaiăthácălợiăth ănƠyăvƠăphátătri năho tăđ ngăch ăbi năd aătrênănguồnătƠiănguyên. 

 Diện tích đất sẵn có cho phát triển: Giáăđ tă ăHƠăTƿnhăt ngăđ ngăgiáăđ tă ăkhu v căvƠăc nhătranhăsoăvớiă
cácătrungătơmăcôngănghi păvƠăđôăthịătrọngăđi măt iăVi tăNam.ăT nhăcònăđ ăđ tăphiănông nghi p vƠăđ tăcóă
liênăquanăchoăphátătri n. 

 Độ che phủ rừng lớn: Di nătíchăcheăph ărừngăc aăHƠăTƿnhătĕngătừă34%ănĕmă1998ălênă52,8%ăvƠoănĕmă2010ă
vƠătr ăl ợngărừngăt ănhiênălớn,ăcóănhi uălo iăcơyăcóăth ăkhaiăthácăg ăhoặcăgópăph năvƠoăs ăđaăd ngăsinhăhọcă
vƠăb oăv ămôiătr ngăc aăt nh.ă 

 Nhiều loài sinh vật biển phong phú: Đ ngăb ăbi nădƠiă137kmăcùngăcácădi nătíchăn ớcăngọtătrongăn iăđịaă
vƠăn ớcălợăven bi năc aăHƠăTƿnhăđangăđ ợcăkhaiăthácăđ ănuôi trồng vƠăđánhăbắtăcá.ăHƠăTƿnhăcũngălƠăm tă
t nhăcóăc ngăbi năn ớcăsơuăg năvớiăcácătuy năđ ngăvậnăt iătƠuăth yălớnăcóăth ăcậpăc ngăd ădƠngăh năsoăvớiă
c ngăH iăPhòng.ăĐi uăki năđịaălỦăc aăt nhăchoăphépăHƠăTƿnhăcó kh ănĕngătrungăchuy năcácătƠuălớnălênătớiă
300.000 DWT. 

 Khả năng huy động vốn t  nhân: HƠăTƿnhă đƣă cóăm tă kh i l ợngă đángă k ă nguồnă v nă t ă nhơnă vƠă doanhă
nghi păđ ăđápă ngănhuăc uăphátătri n.ăVíăd ,ăđ uăt ăc aăFormosaălƠă1ăvíăd ătíchăc cănênăđ ợcănhơnăr ngăđ  
thuăhútăv năt ănhơnătrongăt ngălai. 

 Nguồn điện sẵn có: Vi căxơyăd ngăcácănhƠămáyănhi tăđi năcóăth ăgiúpăt nhăthừaăđi năvƠătậnăd ngănguồnă
đi năd ăthừaănƠyăđ ăthuăhútăcácăngƠnhăcôngănghi păđ năvớiăHƠăTƿnh. 

 Cơ sở hạ tầng viễn thông tốt: c ăs ăh ăt ngăvi năthôngăHƠăTƿnh,ăđặcăbi tălƠăk tăn iăđi nătho iădiăđ ngăcóă
ch tăl ợngăt t.ăN uăphátăhuyăđ ợcăth ăm nhănƠy,ăHƠăTƿnhăcóăth ăcungăc păcácădịchăv ăch tăl ợngăcaoăđ ăh ă
trợăcácăc măngƠnhăkhác,ăđồngăth iăgiúpăt nhăkhaiăthácăcácăc ăh iătrongălƿnhăv căliênăquanănh ăBPO / ITO 

 Giáo dục tiểu học và trung học tốt: HƠăTƿnhăv năcóăthành tích cao v ăch tăl ợngăgiáoăd căti uăhọcăvƠătrungă
học.ăChínhăđi uănƠyăđƣăgiúpăt nhăcóăđ ợcăl căl ợngălaoăđ ngăvớiătrìnhăđ ăgiáoăd căphổăthôngăv ngăvƠng.ă
L ợngălaoăđ ngănƠyăsauănƠyăc năđ ợcăti păt căđƠoăt oăvƠătậpăhu năsaoăchoăphùăhợpăvớiănhuăc uătừăcácăc mă
ngƠnhăc aăt nh.ăNgoƠiăra,ăgiáălaoăđ ngăc aăt nhăr tărẻ,ăch ăbằngăkho ngăh nă60%ăm căchungăc ăn ớcă(2010)ă
vƠăđ ợcăgiáoăd căt ngăđ iăt tăđ năc pătrungăhọcăphổăthông. 

 Tiếp cận chăm sóc sức khoẻ ban đầu: HƠăTƿnhăđƣălƠmăt tătrongăvi căcungăc pădịchăv ăchĕmăsócăs căkhoẻă
banăđ uăchoănhơnădơn.ăĐơyăcũngălƠăth ăm nhămƠăt nhăcóăth ăphátăhuyăđ ăcungăc pădịchăv ăh ătrợăt tăchoă
ng iădơnătrongăt nhăcũngănh ănhuăc uăc aăcácăc măngƠnhătrênăđịaăbƠn. 

Mặtăkhác,ăHƠăTƿnhăcũngăđangăcóănh ngătháchăth călớnă ă1ăs ălƿnhăv c: 

 Địa hình và khí hậu: HƠăTƿnhănằmă ă1ătrongănh ngăvùngăkhíăhậuăkhắcănghi tănh tăc aăVi tăNamă- mùaăđông 
l nh,ămùaăhèăkhôănóng,ăvƠăth iăgianăcóăánhănắngăh năch .ăĐi uăki năkhíăhậuăkhắcănghi tăk tăhợpăvớiăcácă
th măhọaăt ănhiênăth ngăxuyên,ăđặcăbi tălƠălũăl t,ăgơyăthi tăh iăchoăs năxu tănôngănghi păcũngănh ăsinhăk .ă
Địaăhình c aăHƠăTƿnhăvớiănhi uăvùngămi nănúiăcũngăgơyăkhóăkhĕnăthêmăchoăphátătri năs năxu t. 
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 Điều kiện thổ nh ỡng của Hà Tĩnh khó khăn và không thuận lợi cho nông nghiệp năng suất cao: 1/5ădi nă
tíchăkhôngăphùăhợpătrồngătrọtăvƠăkho ngă2/3ăch ăcóăch tăl ợngătrungăbìnhăhoặcăd ớiătrungăbình. 

 Khó khăn với quặng sắt Thạch Khê: QuặngăsắtăTh chăKhêăch aă7%ăk măkhôngăth ăch ăbi năthƠnhăcôngăvớiă
côngăngh ălòăđ tătiêuăchuẩn.ăQuặngăsắtănƠyăc năcóăcôngăngh ăđặcăbi tăđ ăch ăbi năthƠnhăthép.ăNgoƠiăra,ă1ă
kh iăl ợngălớnăquặngănằmăsơuăd ớiăđ tăvƠă1ăph nătrongăđóăkhôngăth ăti păcậnăvớiăcôngăngh ăhi năt i.ăNgayă
c ăvớiăl ợngăquặngăti păcậnăđ ợcăthìăt nhăcũng gặpănh ngătháchăth căv ăkỹăthuậtătrongăkhaiăthác. 

 Cơ sở hạ tầng vật chất và giao thông nghèo nàn: C ăs ăh ăt ngăvậtăch tăch aăđ yăđ ,ăch tăl ợngăkém.ăK tă
qu ălƠ,ăvịătríănằmăgi aă2ătrungătơmăkinhăt ăHƠăN iăvƠăĐƠăNẵngăgópăph nălƠmăchoăHƠăTƿnhăcóănĕngăsu tăkinh 
t ăth p.ăMặcădùăvẫnănằmă ăkho ngăcáchăhợpălỦăgi aă2ăđ uătƠuăkinhăt ăc aăc ăn ớc,ăHƠăTƿnhăch a xơyăd ngă
đ ợcăcácăk tăn iăgiaoăthôngăthuậnăti năđ ăthúcăđẩyătĕngătr ngăvƠăt nhălƠăđịaăph ngănghèoănh tătrênăqu că
l ă1Aăgi aăHƠăN iăvƠăĐƠăNẵng. 

Hình 48:ăB năđ ăvƠăGDPăbình quân các tnhădọcătuy năQu căl ă1Aăt ăHƠăN iăđ năĐƠăNẵng,ă2009 

 
L uăỦ:ă1 Kho ngăcáchătừăHƠăN iătínhătheoăkho ngăcáchăgi aăHƠăN iăvƠătrungătơmăm iăvùng 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê;ăNiênăgiámăth ngăkêăHƠăTƿnh;ăB năđồăGoogle;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

 Thiếu nguồn lực ngân sách: Vớiătìnhătr ngăphátătri năhi năt i,ăkinhăt ăHƠăTƿnhăhi năkhôngăth ăcóănguồnăthuă
ngơnăsáchăđ ăđ ăđápă ngănhuăc uăđ uăt ăc aăt nh.ăT nhăph ăthu cănhi uăvƠoăChínhăph ăTrungă ngăvƠăcácă
nguồnăkinhăphíăkhácă(doanhănghi p,ăODA).ăĐơyălƠănguyăc ăvƠătháchăth căph iăđ ợcăqu nălỦătrongăt ngălai. 

 Thiếu lao động có tay nghề cao và ng ời có tài di c  khỏi tỉnh: Mặcădùăgiáoăd căphổăthôngăcóăch tăl ợngă
t t,ăt nh l iăthi uănhơnăviênăkỹăthuậtălƠnhăngh ,ăcũngănh ăsinhăviênăt tănghi păđ iăhọc.ăN u khôngăcóăđ uăt ă
vƠoăđƠoăt o,ăđơyăs ălƠăm tăh năch ătrongăt ngălaiăc aăt nh.ăTh cătr ngănƠyăcƠngăkhóăgi iăquy tăh nădoăs ădiă
c ăth ngăxuyênădi năraăc aăng iăcóătƠi raăkh iăHƠăTƿnh.ă 

 Hệ thống y tế chuyên khoa chất l ợng kém: MặcădùăHƠăTƿnhăcóăthƠnhăt uăt tătrongălƿnhăv căchĕmăsócăs că
khoẻăbanăđ u,ănh ngăt nhăvẫnăch aăcóăc ăs ăvậtăch tăvƠănĕngăl căt iă uăđ ăcungăc pădịchăv ăyăt ăchuyênă
khoa. 
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4.2.2 Bối cảnh Chiến lược và cạnh tranh doanh nghiệp 

ăđơy,ăđánhăgiáăch tăl ợngămôiătr ngăchínhăsáchăvƠăkhungăđi uăti tăchoăcácăcôngătyăđ uăt ăvƠăho tăđ ngăt iăHƠă
Tƿnh,ăvd:ăcôngătyăđ uăt ăvƠoăt nhăcóăd ădƠngăkhông?, vƠăth căhi năho tăđ ngăm t cáchăb năv ng,ăhi uăqu ,ănĕngă
su t?.ăN uăkhôngăcóămôiătr ngăchínhăsáchăvƠăkhungăđi uăti tăch tăl ợngăcao,ăvi cătậnăd ngăcácălợiăth ăt ănhiênă
mƠăt nhăcóăs ăkhóăth căhi năđ ợcăm t cáchăb năv ng.ăVi căgiúpădoanhănghi păđ uăt ăvƠăho tăđ ngăd ădƠngăh nă
trongă t nhăs ăđ măb oă l ợngăđ uă t ă lớnăh n,ăđồngă th iă thúcăđẩyăm căđ ăc nhă tranhăcaoăh năgi aăcácădoanhă
nghi pătrongăt nh.ăĐi uănƠyăt oăraăs năphẩmăvƠădịchăv ăch tăl ợngăcaoăh năchoăkháchăhƠng,ăvƠăđẩyăm nhăđổiă
mới,ăápăd ngăcácăph ngăphápăt t.ăDoăđó,ăvi căđánhăgiáăt nhătheoăcácăy uăt ătrênălƠăr tăquanătrọng. 

Theoăsoăsánhăv ăCh ăs ăNĕngăl căC nhătranhăc păt nhănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăđƣăc iăthi năđ ợc c ăvịătríătrongăb ngă
x păh ngăvƠăđi măs ăc aămìnhăvớiăcácătiêuăchíătrongăvƠiănĕmăqua.ăTuyănhiên,ămôiătr ngăkinhădoanhă ăt nh vẫnă
cònăthuaăxaămôiătr ngăkinhădoanhăt tănh tăc aăVi tăNam.ăĐơyăcóăth ălƠăm tărƠoăc nălƠmăchùnăb ớcăcácănhƠă
đ uăt ăvƠădoanhănhơn giaănhậpăthịătr ng.ăHƠăTƿnhăhi nănayăx păth ă37ătrongă63ăt nhăthƠnhătrongăc ăn ớc (Hình 
48). Tr ớcăđơy,ămôiătr ngăhƠnhăchínhăvƠăkinhădoanhăgơyăt năkémăh năc aăHƠăTƿnhălƠmăgi mănh ngălợiăth ă
y uăt ăđƣănóiă ăph nătrênăc aăt nh,ăth ăhi nă ăm căđ ăđ uăt ăth p.ăĐ uăt ătr căti păn ớcăngoƠiăvƠoăt nhănĕmă
2010ăch ăchi mă14%ătổngăđ uăt ,ătĕngăsoăvớiă8%ăc aănĕmătr ớc.ăTrongăkhiăđó,ăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăđịaă
ph ngăkhôngăcóănhi uănguồnăl căđ ătáiăđ uăt ăvƠoăn năkinhăt .ăK tăqu ălƠăHƠăTƿnhăch aătậnăd ngăđ ợcăđ yăđ ă
ti mănĕngăc aăcácăđi uăki năsẵnăcóăc aăt nh. 

Tuyănhiên,ătrongăb ngăx păh ngăPCIă2011,ăHƠăTƿnhăđƣăcóăti năb ăv ợtăbậcătrongăth iăgianăqua,ăđặcăbi tălƠătrongă
giaiăđo nă2010ă- 2011.ăTừănĕmă2008ăđ nă2011,ăt nhăđƣătĕng 42ăbậcăvƠăhi năđangăcóămôiătr ngăkinh doanh vào 
lo iăt tănh tăc ăn ớc,ăđ ngăth ă7/ă63ăt nhăthƠnhă(Hìnhă49). 

Hình49:ăCh ăs ănĕngăl căc nhătranhăc păt nh c aăHƠăTƿnh, 2008 - 2011 

 

 

Ghiăchú:ăĐi măđ ợcăchoătừă1-100,ăLƠoăCaiăđ tăs ăđi măcaoănh tănĕmă2011:ă73,53. 
Nguồn:ăVCCI,ăPhơnătíchăc aăMonitor   
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T nhăhi năđangăđ tătrênăm cătrungăbìnhăc ăn ớcăv ă8/9ătiêuăchíăđánhăgiáănĕngăl căc nhătranhă(Hìnhă50).ăĐángă
chúăỦălƠăHƠăTƿnhăđƣăc iăthi năđángăk ămôiătr ngăkinhădoanhăvớiă01 b ăphậnăm tăcửaăliênăthông,ăxửălỦăđ năđĕngă
ký kinh doanh trong vòng 5 ngày làmăvi c. 

Hình 50:ăCh ăs ănĕngăl căc nhătranhăc păt nh,2011 

 
Nguồn:ăVCCI,ăPhơnătíchăc aăMonitorăă 

Mặcădùăđƣăcóănhi uăti năb ăv ăch ăs ăPCI,ănĕmă2011, HƠăTƿnhti păt cănằmăd ớiăm cătrungăbìnhăv ăth ăch ăphápă
luậtăvƠăc năc iăthi nănhi uăv ăđƠoăt oălaoăđ ng,ăchiăphíăkhôngăchínhăth c,ădịchăv ăh ătrợăkinhădoanh;ăx păh ngă
l năl ợtăth ă40, 21, 27 và 26 trongătổngăs ă63 t nhăthƠnh. N uăc iăthi năđ ợcăcácălƿnhăv cănóiătrênăvƠăduyătrìă
thƠnhătíchă ănh ngălƿnhăv căkhác,ăHƠăTƿnhăs ăc iăthi năđ ợcămôiătr ngăkinhădoanhăvƠăquaăđóătĕngăc ngăho tă
đ ngăkinhădoanhătrongăt nh. Nĕmă2010, s ăl ợngădoanhănghi p/ 1.000 dơnăvƠădoanhăthuăsauăthu ăc aăm iădoanhă
nghi păđ uăth păh nănhi uătrungăbìnhăc ăn ớcăvƠăđiăsauăcácăt nhăkhácătrongăkhuăv căbắcămi nătrungă(Hìnhă51). 
S ăl ợngădoanhănghi păítă iăc aăt nhăcũngăkhôngăcóăđ ngăl căđ ănơngăcaoănĕngăsu tăvƠăđổiămới. 

Hình51:ăSoăsánhăgi aăcácăT nhăv ăS ăl ngăvƠăDoanhăthuăSauăthu ăc aăDoanhănghi p,ă2010 

 

Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkêăVi tăNam:ă―ăCácădoanhănghi pă ăVi tăNamă9ănĕm đ u th ăkỷ‖;ăNiênăgiámăth ngăkêăHƠăTƿnh 
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4.2.3 Các điều kiện về cầu. 

ăđơy,ăđánhăgiáăm căđ ăvƠăch tăl ợngăcácănhuăc uăđ ợcăth aămƣnăb iăs năphẩmăvƠădịchăv ăc aăHƠăTƿnh.ăThôngă
th ng,ănhuăc uădoăt nhăph căv ăcƠngălớn,ăquyămôăvƠătínhăhi uăqu ătrongăho tăđ ngăc aădoanhănghi pă ăt nhă
cƠngăcao.ăNgoƠiăra,ănhuăc uănƠyăcƠngăph căt păvƠăch tăl ợngăcƠngăcaoăthìăhƠngăhóaădịchăv ădoăt nhăs năxu tă
cũngăcƠngăcóăgiáătrị.ăĐi uănƠyăcònăgópăph năthúcăđẩyăđổiămới.ăVi căhi uăđ ợcăm căđ ăvƠăđặcăđi mănhuăc uă
đangăđ ợcăph căv ăhi nănƠyăgiúpăt nhăxácăđịnhă(a)ăm căđ ăvƠăđặcăđi mănh ngănhuăc uăs ăđ ợcăph căv ătrongă
t ngălai,ă(b)ăcácălƿnhăv căt nhăc năc iăthi năđ ăđápă ngănh ngănhuăc uătrongăt ngălaiănóiătrên. 

HƠăTƿnhăhi năđangălƠăm tăthịătr ngăr tănh ăvớiăthuănhậpăbìnhăquơnăđ uăng iăth p,ă12,9ătri uăđồngă(2010). Do 
đóăs cămuaăc aăng iădơnăđịaăph ngăcònăth p.ăNhuăc uăv ăcácăs năphẩmăđịaăph ngăl iăbịăh năch ăthêmădoă
m căđ uăt ăt ngăđ iăth pătrênăđịaăbƠnăt nhăvƠădoăcácănhƠăs năxu tătrongăn ớcăítăgắnăk tăvớiănhauătrongăchu iă
giáătrị.ăVi căthuămuaăhƠngăc aăc ădoanhănghi păvƠăng iădơnă ăđịaăph ngăch ăy uăd aăvƠoăchiăphíănhi uăh nălƠă
ch tăl ợngăs năphẩm.ăTi păcậnăcácăthịătr ngăqu căgiaăvƠăqu căt ănóiăchungăcòn kémăvƠăxu tăkhẩuăhi năt iăch ă
y uălƠăhƠngăhóaăch aăquaăch ăbi n,ădoăđóănhuăc uă ăngoƠiăt nhăcũngăcóăxuăh ớngăph ăthu cănhi uăvƠoăgiáăc . 

Vi c cácăthịătr ngăđịaăph ngăvƠăxu tăkhẩu r tăquanătơmătớiăy uăt ăgiáăc ăkhi n doanhănghi păt iăHƠăTƿnhăvẫnă
ch aăth ăc nhătranhăbằngăcácăs năphẩmăph căt păh n.ăTuyănhiên,ăvi căc iăthi năc ăs ăh ăt ng,ăvíăd ănh ăquyă
ho chăc ngăbi năn ớcăsơuăvƠănơngăc păđ ngăsắt,ăđ ngăb ăs ăgiúpăti păcậnăthịătr ngătiêuădùngălớnăvƠătrìnhăđ ă
caoăh n.ăCácăc măngƠnhămớiăd ăki năs ătĕngăm căđ ăph căt păc aăchu iăgiáătrịăt iăđịaăph ngăvƠătĕngătỷătrọngă
xu tăkhẩuăhƠngăhóaăđƣăch ăbi n. 

4.2.4 Các cụm ngành, phụ trợ và liên quan. 

Trongăph nănƠy,ăđánhăgiáăs ăphátătri năcácăc măngƠnhă ăHƠăTƿnh,ăđặcăbi tălƠăs ăcóămặtăc aăcácăc măngành và 
ph ătrợ liên quan.ăVi căphátătri năcácăc măngƠnhăkhôngăch ăbaoăgồmăm tăvƠiădoanhănghi pălớnămƠălƠăc ăm t 
m ngăl ớiăr ngălớnătổngăhợpăcácăcôngătyăkhácănhauăs năxu tăkhôngăch ăcácăs năphẩmăchínhămƠăcònăcungăc pă
nhi uăy uăt ăđ uăvƠoăcóăliênăquanăvƠăh ătrợă(vdănguyênăvậtăli u,ăhƠngăhóaătrungăgian,ălaoăđ ng,ădịchăv ăhậuăc n,ă
dịchăv ămarketing).ăĐơyălƠăm tăyêuăc uăc năthi tăđ ăcácăcôngătyătrongăc măngƠnhăđóăho tăđ ngăhi uăqu ,ănĕngă
su t,ăch tăl ợng,ăcũngănh ăthúcăđẩyăđổiămớiăgi aănh ngăcôngătyătrongăc m.ă ăđơy,ăy uăt ănƠyăc năđ ợcăđánhă
giáăđ ăt nhătìmăraăđơuălƠăl ăhổngăhi năt iăvƠăc năc ăgắngănh ăth ănƠoăđ ăphátătri năcácăc măngƠnhă uătiênătrongă
t ngălai.ă 

T iăHƠăTƿnh,ăphátătri năc măngƠnhăcònăr tăh năch ăvƠăc măngƠnhăduyănh tăhi năcóălƠănôngălơmăng ănghi păcũngă
ch ăcóăr tăítăngƠnhăcôngănghi păph ătrợăvƠăliênăquan.ăC mănƠyăcóăđặcăđi mălƠăquyămôănh ,ăchĕnănuôiăh ăgiaă
đìnhăvớiăr tăítănhƠămáyăch ăbi năhi nănayătrênăđịaăbƠnăt nh.ăTínhăliênăk tăc aăc măvớiăcácăchu iăgiáătrịăkhuăv că
hoặcăqu căgiaăcũngăr tăy u,ăch ăy uăch ăcungăc păhƠngăhóaăthôăs .ăS ătĕngătr ngăc aăc măbịăgiớiăh nădoăt nhă
ch aăcóăcácăngƠnhăph ătrợăvƠăliênăquanănh ăgiaoăthông,ăgiáoăd c,ădịchăv ătƠiăchính. 

Giáoăd căphổăthôngătrênăđịaăbƠnăt nh,ăs ăđ ợcătrìnhăbƠyăkỹăh nătrongăph năsau,ăđ tătiêuăchuẩnăqu căgiaănh ngă
giáoăd căd yăngh ăvƠăgiáoăd căđ iăhọcăcònăkémăphátă tri n.ăTr ngăĐ iăhọcăHƠăTƿnhămớiăch ăđ ợcăthƠnhălậpă
ch aălơu.ăGiáoăd căd yăngh ănóiăchungăítăgắnăvớiănhuăc uăc aăcôngănghi păvƠăng iălaoăđ ngăđịaăph ng. 

Trongănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăcóă9ăchiănhánhăc pă1ăc aăcácăngơnăhƠngăth ngăm iă(5ăngơnăhƠngăth ngăm iănhƠă
n ớcăvƠă4ăngơnăhƠngăcổăph năt ănhơn)ăvớiă41ăphòngăgiao dịch,ăm tăchiănhánhăc aăm tăngơnăhƠngăchínhăsáchăxƣă
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h iăt nhăvƠă15ăquỹătínăd ng.ăTổngăc ngăcácătổăch cătƠiăchínhănƠyăcungăc pă13.487ătỷăđồngătínăd ngătrongănĕmă
2010,ăđápă ngă79%ănhuăc uă tínăd ngăc aă t nh4.ăMặcădùăquyămôăc aăcácă thịă tr ng tƠiăchínhăđịaăph ngăvƠă
nguồnăv năđangătĕng,ăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăt iăđịaăph ngăvẫnăđangăgặpăkhóăkhĕnătrongă ti păcậnătínă
d ng,ăch ăy uădoăyêuăc uătƠiăs năth ăch păcao.ăNgoƠiăra,ăvi căthi uăcácăph ngăánăb oăhi măchoăs năxu tănôngă
nghi pă trênăđịaăbƠnă t nhă lƠmăchoăph nă lớnăcácădoanhănghi pă loă lắngăv ăđi uăki nă th iă ti tă vƠădịchăb nhăcơyă
trồng.ăChẳngăh n,ăm tăl ợngălớnăh ănôngădơnătrồngăb iăc aăhuy năH ngăKhêăđƣăm tăm tăph năt ăs ăcơyăb iă
c aămìnhădoădịchăb nh.ăTĕngăc ngăchoăvayăvớiăcácălo iădoanhănghi păkhácănhau trongăt nhăvƠăhoƠnăthi năh ă
th ngăk ătoánătƠiăchínhădoanhănghi păđịaăph ngălƠăv năđ ăc păbáchăđ iăvớiăHƠăTƿnhăđ ăđápă ngăm cătiêuăphátă
tri năkinhăt ăxƣăh i. 

Hình52:ăT ngăk tăth ăm nhăvƠătháchăth căchínhăc aăHƠăTƿnh 
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5 D  báo tácăđ ngăc aăb iăc nhătrongăn căvƠăqu căt ăt iăphátătri năkinhăt ă-xã 
h iăHƠăTƿnhătrongăt ngălai 

5.1 Cácăxuăh ngăphátătri năvƠăkinhăt ăqu căt ăch ăđ o 

HƠăTƿnhăđangăđịnhăhình l iăxuăh ớngăphátătri năc aămìnhătrongănh ngănĕmătới.ăCôngătácănƠyăs ăcóăỦ nghƿaăquană
trọng đ iăvớiăt nhătrongăb iăc nhăcácăxuăth ăqu căt ,ăqu căgiaăvƠăkhuăv căcóănhi uăthayăđổiăvƠăt oănh ngătácă
đ ngătừăbênăngoƠiăđ năs ăphátătri năkinhăt ăvƠăxƣăh iăc aăt nh.ăM tăs ăxuăh ớngăch ăđ oăs ă nhăh ngăđ năđịnhă
h ớngăc aăt nhăbaoăgồm:ă 

 Vi căgiaănhậpăWTOăvƠăti păt căm ăcửaăc aăn năkinhăt ăVi tăNam. 

 Vi căđ uăt ăvƠăm ăcửaăTi uăvùngăsôngăMekongăm ăr ng,ăcóătácăđ ngăthúcăđẩyăth ngăm iăVi tăNam-Lào. 

 C nhătranhăngƠyăcƠngăgayăgắtăđ ădƠnhăv năđ uăt .ăĐi uănƠyăliênăquanăđ năvi căphátătri nămôiătr ngăkinhă
doanhăch tăl ợngăcao. 

 Ti păt căthúcăđẩyăM cătiêuăPhátătri năThiênăniênăkỷăvƠăxoáăđóiăgi mănghèo. 

 Vi căgiaătĕngăđôăthịăhóaăc aăcácăn ớcăđangăphátătri n. 

 Tĕngănguyăc ăbi năđổiăkhíăhậuăvƠămôăhìnhth iăti tăthayăđổi,ătậpătrungăvƠoăb oăv ămôiătr ngăvƠ phátătri nă
b năv ng.  

 Xuăh ớngăđẩyăm nhăvi căthôngăquaăvƠăápăd ngăcácătiêuăchuẩnăch tăl ợng,ăcôngăngh ,ăthúcăđẩyăsángăt oăvƠă
kinh doanh. 

5.1.1 Việc Gia nhập WTO 

LƠăm tăph nătrongăchínhăsáchăm ăcửaăc aămình,ăVi tăNamăđƣătr ăthƠnhăthƠnhăviênăđ yăđ ăc aăWTOăvƠoănĕm 
2007.ăĐi uănƠyăs ăngƠyăcƠngămangăl iănhi uălợiăth ăchoăVi tăNamăv ăti păcậnăthịătr ng,ătĕngădòngăv năđ uăt ă
vào trongăn ớc,ăchuy năgiaoăcôngăngh  vƠăc ăh iăđ ăc iăthi nănguồnănhơnăl c. 

C ăth ,ăđ iăvớiăVi tăNam,ăđi uănƠyăs ămangăl iălợiăíchăchoăcácăngƠnh cóăđịnhăh ớngăxu tăkhẩuănh ăm t s ămặtă
hƠngănôngănghi p,ăhƠngămayămặcăvƠăd tămay,ăgiƠyădép,ăđi nătử,ăvv.ăĐồngăth i,ămôiătr ngăc nhă tranhătrongă
n ớcăgi aăcácădoanhănghi păđ ợcătĕngăc ng.ăNguồnăđ uăt ă ăVi tăNam,ăđặcăbi tălƠăthôngăquaăFDI,ăvƠoăc ăs ă
h ăt ngăvƠăcácăngƠnhăcôngănghi păc ăb nă(víăd ănh ăs năxu tăkimălo i),ăs năxu tăvƠălắpărápăs ătĕngăm nh.ăĐồngă
th i,ăvi căgiaănhậpăWTOăcũngăs ă t oăápăl că thúcăđẩyăChínhăph ăvƠăchínhăquy năcácăt nhăph iăc iăcáchăhƠnhă
chính, lƠmăchoăcácăchínhăsáchăvƠăth ăt căminhăb chăh n. 

T tăc ănh ngădi năbi nătrênăđ uăcóăliênăquanătr căti păđ năn năkinhăt ăHƠăTƿnh.ăHƠăTƿnhăcóăth ăh ngălợiăn uă
tậnăd ngăđ ợcăt iăđaănguồnătƠiănguyênăthiênănhiên,ăl căl ợngălaoăđ ngăđ ợcăgiáoăd căt tăvƠăc ăs ăh ăt ngăđƣă
quyăho chăđ ăthuăhútăđ uăt  vƠoăđịaăbƠnăt nh,ăđặcăbi tălƠătrongăcácăc măngƠnhăcóăliênăquanăcóăkh ănĕngăh ngă
lợiănhi uăh nătừăvi căgiaănhậpăc aăVi tăNamăvƠoăWTO.ăĐồngăth i,ăHƠăTƿnhăcũngăcònănh ngătháchăth căv ămôiă
tr ngăhƠnhăchínhăhi uăqu ăvƠăthơnăthi năvớiănhƠăđ uăt ăđ ăcóăth ăc nhătranhăvớiăcácăt nhăkhácăvƠăcácăđi măđ nă
mớiănổiăkhácătrongăkhuăv căvƠătrênătoƠnăc uăv ăđ uăt . 
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5.1.2 Việc đầu tư và mở cửa hành lang tiểu vùng sông Mekong mở rộng 

HƠăTƿnh,ăvớiăvịătríăchi năl ợcănằmăgiápăbiênăgiớiăLƠoăvƠăg năphíaăĐôngăTháiăLan,ăcóăc ăh iătr ăthƠnhăm tătrungă
tơmăth ngăm iăquanătrọngăn iăli năhƠnhălangăphíaăĐôngătheoăquyăho chă(CônăMinhă- ThƠnhăph ăHồăChíăMinh,ă
điădọcătheoăb ăbi năBắcă- Namătrongăt nhăHƠăTƿnh)ăvớiăcácăhƠnhălangămi năTrungă(CônăMinhă - Nha Trang / 
Sattahip,ăk tăn iăLƠoăvớiăCam-pu-chiaăvƠăTháiăLan,ăvƠăđiăquaăVientiane,ăPakkading,ăBanăLaoăvƠăThakhekăc aă
LƠo,ăNongăKhaiăc aăTháiăLan).ă 

Hình53:ăT ngăquanăsángăki năphátătri năti uăvùngăsông Mekong m ăr ng 

 
L uăỦ:ăăă1 Ch ăgồmăVơnăNamăvƠăQu ngăTơy;ă2 M cătiêuăd aătrênăỦăki năc aăADB,ăchoăbi tăt căđ ătĕngătr ngăkinhăt ăGMSăs ălƠă7%ăđ nănĕmă2020;ă3 Gi ăđịnhăt căđ ă
tĕngătr ngăgi ngăgiaiăđo nă2010~2020 
Nguồn:ăADB,ăPOSRI,ăHợpătácăKinhăt ăGMS,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Th ngăm iăgi aăVi tăNamăvƠăTháiăLanăđƣăphátătri nănhanhăchóngătrongănh ngănĕmăg năđơy,ăd ăki năđ tătrênă8ă
tỷăUSDătrongănĕmă2011ăvƠătrênă10ătỷăUSD trongăt ngălaiăg n.ăVớiăvi căTháiăLanălƠă1ătrongă10ăqu căgiaăhƠngă
đ uăđ uăt ăvƠoăVi tăNam,ăvƠăhaiăn ớcăđƣăkỦăg nă30ăcôngă ớcăvƠăth aăthuậnătrongănhi uălƿnhăv cănh ăđ uăt ,ă
th ngăm i,ădu lịch,ănôngănghi p,ălơmănghi păvƠăth yăs n,ă2ăbênăcóăc ăs ăv ngăchắcăchoăs ătĕngătr ngănƠyă.ăVịă
trí chi nă l ợcăc aăHƠăTƿnhăgiúpă t nhăcóăc ăh iăh ngă lợiă từăquanăh ă th ngăm iănƠy,ăđồngă th iăngƠnhăcôngă
nghi pătrongăt ngălaiăc aăt nhăs ătìmăđ ợcăthịătr ng ti mănĕngătrênă ăkhắpălƣnhăthổăTháiăLan.ă 
  

Myanmar

12 tỷ USD 

Thái Lan

263 tỷ USD 

Lào

6 tỷ USD 

Vi tăNam
92 ty USD 

Cambodia

10 tỷ USD 

TrungăQuốc1

101 tỷ USD

Tiểu vùng Mekong Mở r ng (GMS) Tiềmnĕng phát triển trong t ơng lai tiểu vùng
sông Mêkông mở r ng

 DoăADBăkhởiăx ngănĕmă1992

 Tậpătrungăvàoănângăcaoă3 yếuătốăc aămỗiă
quốcăgiaă(Kếtănối,ăCạnhătranh,ăC ngăđ ng)
– C ng phát triển cơ s  hạ tầng liên quốc gia

– Xúc tiến thương mại trong các quốc gia để 
tăng trư ng bền vững nền kinh tế khu vực

– C ng thiết lập khu kinh tế tại đư ng biên giới 
chung

Tăng trư ng 
Kinh tế 

Nhanh chóng

Đẩy mạnh 
Liên kết Thị 
trư ng

 Đưăđ uăt ă11 tỷănângăc păhạăt ngă
giaoăthôngăvậnăt iăliênăquốcăgiaă
(Đ ờngăsắt,ăĐ ờngăcaoătốc)
– Tiếp tục đầu tư trên 50 t  USD đến 
năm 2015

 Thànhălậpătrênă20 khuăkinhătếăliênă
khuăvực
– Giảm mạnh thuế và trợ cấp cho 

các công ty từ các nước thành viên

Toàn bộ nền 
Kinh tế  484 tỷ 

USD như 
“Một thị 
trường”

+13%

+7%

2001 202022010 20303

DựăbáoăTĕngătr ởngăGDP

(Đơn vị: T  USD)

Hà Tĩnh

1.873

952

484
160
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Hình 54:ăTh ngăm iăxuyênăbiênăgi iăVi tăNamăậ Thái Lan 

 
Ghiă chú:ă Conă s ă th ngă m iă 2ă chi uă 2011ă d aă trênă d ă báoă tĕngă tr ngă 28%ă vƠă gi ă địnhă đóngă gópă c aă xu tă - nhậpă khẩuă ă m că ổnă định 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê, báoăchí,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Đồngăth i,ăquanăh ă th ngăm iăVi tăNamă - LƠoăcũngăđangăđ ợcăđẩyăm nh,ă ớcă tínhăđ tă2ă tỷăUSDăvƠoănĕmă
2015ăvƠă4,6ătỷăUSDăvƠoănĕmă2020.ăĐi uănƠyăcƠngăđ ợcăthúcăđẩyănh ăquanăh ăsongăph ngăngƠyăcƠngăb năchặtă
gi aă2ăn ớc,ăvớiăvi cădoanhănghi păVi tăNamăhi năđƣăđ uăt ătrênă3,5ătỷăUSDă– đ ngăth ă2ătrongăs ăcácăqu căgiaă
vƠăvùngălƣnhăthổăhi năđangăđ uăt ăvƠoăLƠo.ăHƠăTƿnhăcũngăcóăc ăh iătậnăd ngăvịătríăchi năl ợcăđ ăgiƠnhăthêmăthịă
ph nătrongăquanăh ăth ngăm iănƠyă(Hình55). 

Hình55:ăD ăbáo th ngăm iăVi tănamă- Lào 

 
L uăỦ:ă1 M cătiêuăth ngăm iă2ăchi uătừăhọpăc păcaoăc aă2ăn ớc.ăGi ăđịnhăcánăcơnăxu tănhậpăkhẩuătớiănĕmă2015ăs ătĕngăvớiăt căđ ătrungăbìnhănĕmăgi ngăt căđ ă5ănĕmă
qua; 2 D aătrênăgi ăđịnhăt căđ ătĕngătrungăbìnhănĕmătừă2011~2020ăăs ăgi ngăvớiă5ănĕmăqua;ăă3 H iănghịăXúcăti năĐ uăt ,ă4/2011 
Nguồn:ăăVietnamăToday,ăASEANăStatbook,ăTổngăc căTh ngăkê,ăEUROSTAT,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

863 1.030 1.314 1.514

2.374

3.744

4.471

7.171

2005 2007 2009 2011

Đơn vị: Tr USD

 Thái Lan là đối tác thương mại
lớn thứ 3 của Việt Nam trong
ASEAN

 Đến tháng 10/2011, Thái Lan có
257 dự án đăng ký tại Việt Nam, 
tổng vốn đầu tư 5,73 t $, xếp
thứ 10 trong 93 quốc gia đầu tư
tại Việt Nam

3.237

4.774

+16%

+23%

5.785

8.685

Thái Lan
- Vi t Nam 

Vi t Nam 
- Thái Lan

Yếu tố
chính

Triển vọng

 Quan hệ ngoại giao tích cực cho
thươngmại trong tương lai

– Hai bên đang thảo luận về
tăng cư ng trao đổi hàng hóa, 
du lịch và hoàn thiện kết nối
giao thông trong khu vực GMS

 Các công ty lớn của Thái Lan
đang tăng cư ng đầu tư tại Việt
Nam

– Cơ hội xa hơn cho hợp tác
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5.1.3 Cạnh tranh ngày càng gaỔ gắt để dành vốn đầu tư 

Trongănh ngănĕmătới,ăHƠăTƿnhăcũngăph iăc nhătranhăđ uăt ăvớiăcácăt nhăkhácăvƠăcácăđi măđ năkhácătrongăkhuă
v c.ăDoăđó,ăt nhăc năcóămôiătr ngăkinhădoanhăvƠăc ăs ăh ăt ngăch tăl ợngăcaoăcũngănh ăc năch ăđ ng,ăthơnă
thi năvớiănhƠăđ uăt ăvƠăminhăb chătrongăcácăgiaoădịchăvớiăcácădoanhănghi p. 

5.1.4 Tiếp tục thúc đẩy mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ(MDG) và Xoá đói giảm nghèo 

Vi tăNamăđƣăđ tăđ ợcănhi uăthƠnhăt uăvớiăh uăh tăcácăm cătiêuăMDG,ăvƠăhoƠnăthƠnhăm cătiêuăv ăxóaăđóiăgi mă
nghèoăvƠătỷăl ătửăvongătrẻăs ăsinh.ăVớiăh uăh tăcácăm cătiêuăkhác,ăđ tăn ớcăđặtăm cătiêuăhoƠn thƠnhăvƠoănĕmă
2015. 

HƠăTƿnhăcũngăđ tăđ ợcănhi uăti năb ătrongănhi uăm cătiêuănêuătrên.ăTr ớcămắt,ăt nhăc năti păt cătheoădõi,ăc iă
thi năti năđ ăhoƠnăthƠnhăcácăm cătiêuănêuătrênăvƠăgi iăquy tăcácăv năđ ăliênăquan.ă 

5.1.5 Vi ệc Gia tăng đô thị hóa của các nước đang phát triển 

Dơnăs ăth ăgiớiăti păt căgiaătĕngăhƠngănĕm,ăvƠăcùngăvớiănó,ăcácăkhuăv căngƠyăcƠngăđ ợcăđôăthịăhóaănhi uăh n.ă
Nh ă th yă trongăHình56,ăh nă50%ădơnăs ă th ăgiớiă s ngă ăcácă thƠnhăph ăvƠăm iănĕmăcóă thêmă70ă tri uăng iă
chuy nătừănôngăthônăraăcácăkhuăv căthƠnhăthị.ăChơuăÁăti păt călƠăn iăcóăt căđ ăgiaătĕngădơnăs ăđôăthịănhanhă
nh t.ăNhìnăchung,ăcácăthƠnhăph ăcóăth ăđóngăgópăvƠoăs ăphátătri năkinhăt ăcaoăh năđ iăvớiăcácădoanhănghi păvƠă
t oăraămôiătr ngătíchăc căh năđ iăvớiăcácăcáănhơn. 

Hình 56: Dơnăs ăđô th ăsoăv iădơnăs ănông thôn trên th ăgi iă, 1950-2050 (Tri u ng i) 

 

Nguồn:ăB ăphậnăDơnăs ăc aăPhòngăKinhăt ă- Xƣăh i,ăBanăth ăkỦăLiênăhợpăqu c,ăTri năvọngădơnăs ăth ăgiới:ăSửaăđổiănĕmă2008ăvƠăTri năvọngăĐôăthịăhoáăTh ăgiới:ăSửaă
đổiă2009ă 

S ăchuy năđổiănhânăkhẩuăc aăVi tăNamătheoăh ớngăngƠyăcƠngăđôăthịăhóaăbắtăđ uărõănétătừănĕmă2005,ăkhiăThƠnhă
ph ăHồăChíăMinhăđ tădơnăs ătrênă5ătri uăng i.ăVi tăNamăvẫnăduyătrìăt căđ ăđôăthịăhóaănhanhăh nă250%ăsoăvớiă
giaătĕngădơnăs .ăMặcădùăt căđ ătĕngătr ngă ăcácăthƠnhăph ăđƣăđóngăgópăkhôngănh ăvƠoăs ăvậnăhƠnhăkinhăt ă
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m nhăm ăh năc aăc ăn ớc,ăquáătrìnhăđôăthịăhóaăcũngăgơyăraănhi uăv năđ ăxƣăh iănh ăs ăquáăt iăvƠăcácăđi uăki nă
yăt ăth păkém.ăM tăbáoăcáoănĕmă2007ătừăTr ngăĐ iăhọcăCôngănghi păNanyangăc aăSingaporeăchoăth yăkhông 
m tăc ăquanănƠoă ăc ăkhuăv cănhƠăn ớcăvƠăt ănhơnăcóăkh ănĕngăcungăc pănhƠă ăchoă50.000ăng iănhậpăc ăm iă
nĕmăvƠoăthƠnhăph ăHồăChíăMinh.ăDoăđó,ăt căđ ăđôăthịăhóaăquáănhanhăđƣădẫnăđ năvi căgiaătĕngăcácăkhuăổăchu tă
n iăng iădơnăph iăđ iămặtăvớiătìnhătr ngăv ăsinhăvƠăch tăl ợngăkhôngăkhíăth păkém.ăTuyănhiên,ătheoăCh ngă
trìnhăĐịnhăc ăDơnăs ăc aăLiênăHợpăQu c,ăcácăkhuăổăchu tăc aăVi tăNamăđƣăgi mătừă48%ănĕmă2000ăxu ngăcònă
33,7%ănĕmă2010.ăNhìnăchung,ăc ăn ớcăđƣăcóănh ngăb ớcăti năđángăk ătrongăvi căxóaăđói gi mănghèoăvƠăđ tă
đ ợcăm tăs ăM cătiêuăPhátătri năThiênăniênăkỷ.ăVớiăs ăgiaătĕngăm nhăm ă ăc ăcácăch ăs ăkinhăt ăvƠăcácăch ăs ăxƣă
h i,ăVi tăNamăđangăh ớngătớiăgiaătĕngăs ăl ợngăcácătrungătơmăđôăthịăđóngăvaiătròălƠăđ uătƠuăchèoăláiăs ătĕngă
tr ngăc aăc ăn ớc.ăCùngăvớiăThƠnhăph ăHồăChíăMinh,ăcácăthƠnhăph ălớnăkhácăbaoăgồmăHƠăN i,ăĐƠăNẵng,ăC nă
Th ,ăH iăPhòngăs ăti păt cămangăl iănh ngăk tăqu ăkinhăt ăcaoăh n.ă 

Mặcădùăph nălớnădơnăs ăt nhăs ngă ăkhuăv cănôngăthôn,ăHƠăTƿnhăvẫnăs ăti păt căphátătri năcácăkhuăv c đôăthịă
lớn,ăsongăsongăvớiăvi cănơngăc păcácăthônăxómăvƠălƠngăxƣ.ăH năn a,ăHƠăTƿnhăs ăthuăđ ợcăcácăk tăqu ăcaoăh nă
v ăđ uăt ăc ăs ăh ăt ngădoăxu tăphátăđi măc aăt nhăth p.ăHƠăTƿnhăph iăđ măb oăs ăth căhi năm tăcáchănghiêmă
túcăcácăchi năl ợcăđ ăvừaăđ tăđ ợc lợiăíchăc aăquáătrìnhăđôăthịăhóaăvừaăgi măthi uăđ ợcănh ngătácăđ ngătiêuăc că
ti măẩnăv ămặtăxƣăh iătrongăquáătrìnhăchuy năđổiănƠy.ă 

5.1.6 Tăng nguy cơbiến đ i khí hậu và mô hình thời ti ết thaỔ đ i, tập trung vào bảo vệmôi trường, phát tri ển 
bền vững, an ninh lương thực và nước 

Vi tăNam lƠăn ớcăđặcăbi tăd ăbịătácăđ ngătừăbi năđổiăkhíăhậu.ăTớiănayăđƣăcóăh nă1ătri uăng iă ăVi tăNamăbịă nhă
h ngăm iănĕmădoă thiênă tai5,ăđồngă th iăcácă th măhọaăkhíăhậuăđangăngƠyăcƠngănghiêmă trọngăh n.ăVi tăNamă
cũngăđangătĕngănhanhăphát th iăkhíăgơyăhi uă ngănhƠăkính,ălƠmănặngăn ăthêmăcácătháchăth cătoƠnăc u.ăLũăl t,ă
h năhán,ăm aăbƣoăx yăraăth ngăxuyênăh n,ă nhăh ngăđ năđ iăs ngăc aăng iănghèo,ătrongăkhiăm căn ớcăbi nă
dơngăs ă nhăh ngăđ năvùngăđồngăbằngăchơuăthổăs năxu tăg oăVi tăNam,ătácăđ ngăđ năanăninhăl ngăth căvƠă
ti păcậnăsửăd ngăn ớcăs ch.ăTheoăd ăbáoăc aăTổăch căNôngăL ngăLiênăHợpăQu c,ătínhăđ nănĕmă2050,ănhuă
c uăl ngăth căvƠăth căĕnăgiaăsúcăc aăChơuăÁăs ătĕngăg păđôi.ăCácăn năkinhăt ănôngănghi pă ăChơuăÁăs ăph iă
đ iămặtăvới nh ngătháchăth căv ănĕngăl căs ăsớmăc nătr ăkh ănĕngăc aăhọătrongăvi căđápă ngănhuăc uăl ngă
th căngƠyăcƠngătĕng.ăKhiăđ tăvƠăn ớcăngƠyăcƠngăkhanăhi mă ăChơuăÁăthìăcácăn ớcăs ăph iă tậnăd ngătri tăđ ă
nguồnăl căc aămìnhăm tăcáchăhi uăqu ăvƠăti tăki măh n.ăH năn a,ăbi năđổiăkhíăhậuăvƠăcácăth măhọaăth iăti tăs ă
ti păt cătácăđ ngălênăcácănguồnăcungăc păl ngăth căvƠăn ớc. 

LƠănhƠăcungăc păch ăy uăcácăs năphẩmăngũăc căchoăn năkinhăt ătoƠnăc u,ăVi tăNamăs ăph iăti năhƠnhăcácăb ớcă
đ ătrangăbịăchoămìnhăkh ănĕngăch ng chọiăvƠăđ iăphóăvớiăbi năđổiăkhíăhậu.ăĐi uănƠyăđặcăbi tăquanătrọngăđ iăvớiă
HƠăTƿnhăvƠăcácăt nhălơnăcậnă ăkhuăv căduyênăh iăBắcătrungăb ăvìăcácăt nhănƠyăph iăth ngăxuyênăđ iămặtăvớiă
thiênătaiăliênăt căhoƠnhăhƠnhăsu tăc ănĕm.ă 

                                                      
5 ớcătínhădơnăs ăbịă nhăh ngăb iăthiênătaiăcóăs ăkhácănhau.ăConăs ănƠyăl yătừăbáoăcáoăLiênăHợpăQu căv ăti nătrìnhăđ tăđ ợcăcácăm cătiêuăphátătri nă
thiênăniênăkỷăMDGăc aăVi tăNam 
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5.1.7 Xu hướng đẩy mạnh việc thông qua và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, thúc đẩy sáng 
tạo và kinh doanh 

NgƠyăcƠngănhi uăn năkinhăt ămớiănổiăbắtăđ uăc nhătranhă ăcácăthịătr ngălớnăh năthu căcácăn ớcăphátătri n.ăDoă
đó,ădoanhănghi pă ăcácăn năkinhăt ămớiănổiăph iăđ măb oăch tă l ợngăhƠngăhóaădịchăv ăđápă ngăyêuăc uăc nă
thi tăđ ătiêuăth ăđ ợcăt iăthịătr ngăcácăn ớcăphátătri n.ăNgoƠiăra,ăth ăgiớiăngƠyăcƠngăđ ợcătoƠnăc uăhóa,ădẫnăđ nă
hợpătácăqu căt ăr ngărƣiăh nătrongălƿnhăv căNC&PT.ăNh ngăn ăl căhợpătácănƠyăđƣăthúcăđẩyăquáătrìnhăthi tălậpă
vƠă ngăd ngăcácăcôngăngh ămớiăvƠăsángă t o.ăTheoăs ă li uăc aăNgơnăhƠngăTh ăgiới,ă trongăvòngă15ănĕmăqua,ă
ChơuăÁăđ tăt căđ ătĕngătr ngăcaoănh tăv ăcácăho tăđ ngăsángăt oăsoăvớiăcácăkhuăv căphátătri năh nănh ăChơuă
Ểu.ăĐi uănƠyăs ăthúcăđẩyăh năn aăcácăsángăki năđ ăgi iăquy tăcácătháchăth căgơyănhi uăápăl cămƠăcácăqu căgiaă
nƠyăđangăph iăđ iămặt.ăChẳngăh n,ăs ăkhanăhi măl ngăth căngƠyăcƠngătĕng,ăđi uănƠyăđƣăđ ợcănóiăđ nătrongă
ph nătr ớc,ăliênăt căđ ợcăđẩyălùiănh ătri năkhaiăcácăcơyăhoaămƠuăcóăkh ănĕngăch ngăchọiăt tăvƠăcôngătácăb oăv ă
l ngăth căth căphẩmăt tăh n.ăT ngăt ănh ăvậy,ăvi căgiaătĕngănguyăc ămắcăb nhă ăcácăn ớcăthi uănguồnăl că
cũngăđ ợcăgi măbớtănh ăs ăxu tăhi năc aăcácăph ngăphápăchẩnăđoánăyăhọcăhi uăqu ăh năvƠăvắcăxinăt tăh n. 

HƠăTƿnhăc n đ măb oălồngăghépănh ngăcôngăngh ămớiănh tăvƠăb năv ng,ăthơnăthi năvớiămôiătr ng,ăđồngăth iă
tuơnăth ănh ngăquyăchuẩnăqu căt ătrongănh ngălƿnhăv căchínhămƠăt nhăphátătri n,ăcũngănh ătrongăvi căsửăd ngă
cácănguồnăl căc aămình.ă 

5.2 B iăc nhătrongăn c:ăS  phát tri năkinhăt ăc aăVi tăNam 

Trong 3 thậpăkỷăvừaăqua,ăVi tăNamăđƣăcóănh ngăti năb  đángăk ăv ăkinhăt .ăCôngăcu căđổiămớiăđƣ nơngăt căđ ă
tĕngătr ngăGDPăbìnhăquơnălênătrênă5%/nĕmătrongăgiaiăđo nă1986ăđ nă1997 t căđ ătĕngătr ngăổnăđịnhă ăm c 
6%ătừănĕmă1997ăđ nănĕmă2006,ăvƠăsauăđóăti păt ctĕngăg nă5%/nĕm. GDPăbìnhăquơnăđ uăng iăđ tă1.168$ănĕmă
2010,ăvớiănhi uăthƠnhăt uăđ tăđ ợcătrongăgi mănghèo.ăVi tăNamăđƣătr ăthƠnhăm t đi măđ năquanătrọngăv ăđ uă
t ătr căti păn ớcăngoƠiă(FDI).ăTrongăm t vƠiănĕmăqua,ăFDIăđƣăgia tĕngă ăVi tăNam,ănh ătrìnhăbƠyătrongăhìnhă58 

Hình57:ăTĕngătr ngăkinhăt ăVi tăNamăth iăgianăqua 

 
Nguồn:ăNgơnăhƠngăTh ăgiới

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

4,9%

5,8%

5,2%

1,1%

GDP bình quân, PPP ($ quốc tế cố định 2005)

1986: 
Đ iăM i

1997: 
Kh ngăho ngă

Châu Á

2008-: 
Kh ngăho ngă
Tài chính Toàn 

c u



 
  

  86 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Hình 58:ăT ngăđ uăt ătr căti păn căngoƠiăvƠoăVi tăNam,ă1980ậ2009ă(Tri uăUSD) 

 

Nguồn:ăH iănghịăc aăLiênăHợpăQu căv ăTh ngăkêăTh ngăm iăvƠăPhátătri n (18/5/2011) 

Tuyănhiên,ăphátă tri năkinhă t ăc aăVi tăNamăch aă theoăh ớngăhoƠnă toƠnăb năv ng,ămôiă tr ngăkinhă t ăvƿămôă
khôngăổnăđịnhăvƠăch tăl ợngătĕngătr ng,ăhi uăqu ,ănĕngăsu tăvƠăs căc nhătranhăc aăn năkinhăt ăđ uă ăm căth p.ă
Phátătri năkinhăt ăd aănhi uăvƠoăcácăđi uăki năsẵnăcóăch ăkhôngăph iănh ăphátătri năchuyênăsơuăcácălƿnhăv că
kinhăt ăc ăth .ăNgoƠiăra,ăch tăl ợngănguồnănhơnăl căvƠăc ăs ăh ăt ngăđƣăgơyăc nătr ăchoăquáătrìnhăphátătri n. 

Nh ngăth căt ătrênăcũngăt ngăt ăvớiăHƠăTƿnh.ăVìăvậy,ăcácăchínhăsáchăvƠăchi năl ợcădoăHƠăTƿnhăl aăchọnăph iă
gắnăk tăchặtăch ăvớiăchi năl ợcăqu căgiaăđ ăv ợtăquaănh ngărƠoăc nănƠy. 

Thángă2ănĕmă2011,ăk ăho chăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăc ăn ớcăgiaiăđo nă2011–2020ăđƣăđ ợcăcôngăb .ăChi nă
l ợcăs ăth oăđƣăv chăraăcácăm cătiêuăchungălƠă―quy tătơmăđ aăVi tăNamătr ăthƠnhăm tăn ớcăcôngănghi păhi nă
đ iăvƠoănĕmă2020;ăvớiăm tăn năchínhătrịăxƣăh iăổnăđịnh,ădơnăch ,ăkỷăc ngăvƠăđồngăthuận,ăđ iăs ngăvậtăch t và 
tinhăth n c aăng iădơn đ ợcănơngălênăđángăk , n năđ c lập, ch ăquy n,ăth ngănh tăvƠ toƠnăvẹnălƣnhăthổ đ ợcă
duyătrì,ăvịăth  c a Vi t Nam trênătr ngăqu căt  ti păt c đ ợcănơng cao, thi tălậpăc  s  v ngăchắcăcho phátătri nă
m nhăh năn a ".Trongăchi năl ợcăcóăđ ăraă3ăđi măquanătrọngăđ ợcăxácăđịnhălƠ cácăb ớcăđ tăphá, giúp HƠăTƿnhă
địnhăh ớng chi n l ợc riêngăc aămình, baoăgồm:ă 

 Tậpătrungăt oăraămôiătr ngăc nhătranhăcôngăbằngăvƠăth căhi năc iăcáchăhƠnhăchínhăđ ăc iăthi năcácăc ăch ă
kinhăt ăthịătr ngăđịnhăh ớngăxƣăh iăch ănghƿa. 

 Nhanhăchóngăphátătri nănguồnănhơnăl c,ăđặcăbi tălƠănguồnănhơnăl căch tăl ợngăcao,ătậpătrungăvƠoăch ngă
trìnhăgiáoăd căphổăthôngăqu cădơnămangătínhăsángăt oăvƠătoƠnădi n,ăgắnăk tăchặtăch ăs ăphátătri năc aăphátă
tri nănguồnănhơnăl căvƠăkhoaăhọcăvƠăcôngăngh . 

 Đồngăth iăxơyăd ngăh ă th ngăc ăs ăh ă t ng,ăvớiăm tăs ăcôngă trìnhăhi năđ i,ă tậpă trungăvƠoăh ă th ngăgiaoă
thôngăvƠăc ăs ăh ăt ngăđôăthịălớn. 

5.2.1 Tập trung tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng và thực hiện cải cách hành chính 

Đ ăđ tăđ ợcăs ăthịnhăv ợngălớnăh năv ămặtăkinhăt ,ăVi tăNamăcóăk ăho chătái c ăc uăl iăn năkinhăt ăc aămìnhă
bằngăcáchătĕngăc ngăcácăkhuăv cănôngănghi p,ăcôngănghi p,ăth ngăm i vƠădịchăv . M cătiêuăđ ăraăchoăngƠnhă
côngănghi păvƠădịchăv ă lƠăchi mă85%ăGDPăc ăn ớc,ăvƠăcácăs năphẩmăs năxu tăchi mă40%ătổngăgiáătrịăcôngă



 
  

  87 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

nghi p.ăĐ ăđ t đ ợcăđi uănƠy,ăVi tăNamăc năhuyăđ ngăc ănguồnăv nătrongăvƠăngoƠiăn ớc,ăvƠăc năthƠnhăcôngă
trongăxu tăkhẩuăs năphẩmăgiáătrịăcaoăh n. 

K ătừăkhiăgiaănhậpăTổăch căTh ngăm iăTh ăgiớiă(WTO)ăvƠoăthángă5ănĕmă2007,ăVi tăNamăđƣăgặtăháiăđ ợcă
nhi uăthƠnhăt uăđángăk ătrongăvi căh ătrợămôiătr ngăkinhădoanhăngƠyăcƠngăc iăm ăh n.ăVi tăNamăhyăvọngăs ă
ti păt căth căhi năcácăho tăđ ngăkinhăt ăt ădoătrongăt ngălaiăg n,ăti păt căm ăcửaăchoăđ uăt ăn ớcăngoƠiănhi uă
h năvƠăti păcậnăthịătr ngăr ngărƣiăh n.ă 

Tuyănhiên,ăVi tăNamăcònăcóănh ngăv năđ ăkhácăv ăthuăhútăđ uăt .ăNhƠăđ uăt ăt ănhơnă ăn ớcăngoƠiăvẫnăgặpă
ph iănhi uătháchăth căvớiămôiătr ngăkinhădoanhăc aăVi tăNam.ăCácăv năđ ăv ăminhăb chăvƠăvi căthuăhồiăđ tă
quaătrungăgianăkhôngăcôngăbằngălƠănguồnăg căt oănênănh ngăbĕnăkhoĕnăc aănhi uănhƠăđ uăt ăti mănĕng.ăNhi uă
v năđ ăđangătồnăt iă ăc păqu căgiaăvƠăVi tăNamăc năđi uăch nhăh ăth ngăluậtăphápăvƠăsửăd ngăđ tăc aămình,ă
gi măcácărƠoăc năv ăquyăđịnhăvƠăh ătrợăthêmăchoăvi cătĕngătr ngădoanhănghi păvừaăvƠănh .ăM tăs ăv năđ ănằmă
ăc păt nh,ăvíăd ăgi iăphóngămặtăbằng.ăHƠăTƿnhăc năđ măb oăkhôngăt oăthêmărƠoăc nănƠoăchoănhƠăđ uăt ămƠăthayă
vƠoăđóălƠăchƠoăđónă1ăcáchăcôngăbằngăvƠăphùăhợpăvớiăt tăc ăcácănhƠăđ uăt ăuyătínămangăvƠoăt nhăcácăk ăho chă
kh ăthiăvƠăb năv ng.ă 

V ăs năxu tăhƠngăhóa ph căt p,ăVi tăNamăđangătrongăquáătrìnhăchuy năđổiăquanătrọng,ătừă1ăn ớcătậnăd ngălợiă
th ă soă sánhăđ ă tĕngă tr ngă thƠnhă1ăqu căgiaănơngăcaoăkh ănĕngăc nhă tranhăbằngăcáchăc iă thi nă lợiă th ăc nhă
tranh. ĐơyăcũngălƠăđặcăđi măc aăt nhăHƠăTƿnhănóiăriêng. 

5.2.2 Phát triển nhanh ngu n nhân lực 

Vi tăNamăđƣăxácăđịnhăvi căgiúpăng iădơnăthoátănghèoăvƠăcóăcôngăvi cănĕngăsu tăcaoăh năgiúpăđóng góp phát 
tri năđ tăn ớcălƠăm t nhi măv ăquanătrọng.ăDoăđó,ăphátătri năgiáoăd călƠ uătiênăhƠngăđ uăc aăqu căgia.ăVi tă
Namăc năcóălaoăđ ngălƠnhăngh ăđ ăh ătrợăquá trình chuy năđổiănƠyă,tuyănhiênăhi nă70%ăl ợngălaoăđ ngăti mă
nĕngă(trênă15ătuổi)ăch ăcóătrìnhăđ ăTHCSăhoặcăth păh nă(Hình59)ă– đồngăth iăkhôngăph iălƠălaoăđ ngălƠnhăngh .ă
Tình hình ăkhuăv cănôngăthôn,ăvớiă69,8%ădơnăs ăsinhăs ng,ăcònătồiăt ăh n. 

Trìnhăđ ăhọcăv nă th păc aăng iădơnă ănôngă thônăcũngăgópăph năgơyă raă tỷă l ănghèoăđóiăcaoă ăkhuăv cănƠyă
(Hình 60) – đồngăth iătỷăl ănghèoăđóiăcaoăgơyăthêmăkhóăkhĕnăchoăgiáoăd că ănôngăthônă(vd:ăgơyăkhóăkhĕnătrongă
thuăhútăgiáoăviênăđ năđơyăcông tác).  
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Hình 59:ăTrìnhăđ ăhọcăv nădơnăs ăđôăth ăvƠ nông thôn, 2010 

 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê 

Hình 60:ăTỷăl ănghèoăđói nông thôn và thƠnhăth  

 
L uăỦ:ăTỷăl ăh ănghèoătínhătheoăthuănhậpăbìnhăquơnă1ăng iă1ăthángăc aăh ăgiaăđình.ăTỷăl ăh ănghèoă2004,ă2006,ă2008ătínhătheoăchuẩnănghèoă2006-2010ăc aăchínhăph ,ă
cóăđi uăch nhătheoătr ợtăgiá;ăTỷăl ănghèoă2010ătínhătheoăchuẩnănghèoă2011-2015 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê 

Vìănh ngălỦădoătrên,ăchínhăph ăVi tăNamăđƣăch  đ oăvƠăh ătrợăcácăch ngătrìnhăđẩyăm nhăc ăgiáo d căphổăthôngă
vƠăđƠoăt oăngh ăđồngăth iăđ măb oămọiăng iăđ uăđ ợcăh ngălợiătừăcácăch ngătrìnhănƠy,ăđặcăbi tădơnăc ăkhuă
v cănôngăthôn.ăNh ngăch ngătrìnhănƠyăgồmăphổăcậpăgiáoăd căti năhọcăđ ngătớiătr ớcă5ătuổi,ăm ăr ngăgi ngă
d yăngo iăng  vƠăđổiămớiăc  ch ătƠiăchính.ăVớiăcôngătácăgiáoăd căbậcăti uăhọcăvƠăTHCSăđangăthƠnhăcông, Hà 
Tƿnhăc nă uătiênăcaoănh tăchoăcôngătácănơngăcaoătayăngh ăl căl ợngălaoăđ ngăthông quaăđƠoăt oăd yăngh .ăCôngă
tácănƠyăcóăth ănhắmăc ăth ătớiăng iădơnăkhuăv cănôngăthôn.ăNguồnălaoăđ ngăquaăđƠoăt oăsẵnăcóăs ălƠăm t th ă
m nhăquanătrọngăđ ăkhuy năkhíchădoanhănghi păngoƠiăt nhăvƠoăđ uăt . 

Chínhăph ăVi tăNamăcũngăđƣăxácăđịnhăkhoaăhọcăcôngăngh ălƠănh ngăđ ngăl căquanătrọngăđ ăphátătri nănhanhăvƠă
b năv ng.ăHƠăTƿnhăc năđ măb oăcóănh ngăk  ho chăphátătri nădƠiăh năchoăc măngƠnhămớiăc aămình,ătrongăđóă
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đ aăraănh ngăho tăđ ngăNC&PTăvƠăkhoaăhọc/côngăngh ăkhiăc măngƠnhăđ ợcăthƠnhălậpăđ ănơngăcaoătrìnhăđ ă
chuyênămônăc aăcácăc mănƠy. 

5.2.3 XâỔ dựng cơ sở hạ tầng 

Kh ănĕngă ti păcậnă thịă tr ngăvƠăvậnăchuy năconăng iăcùngăhƠngăhóaăcóăvaiă tròăquană trọngăđ ă t oăs căc nhă
tranhăchoăn năkinhăt .ăVi tăNamăđƣăxácăđịnhăvi căphátătri nănhanhăchóngăc ăs ăh ăt ng,ăđặcăbi tălƠăh ăt ngăgiaoă
thôngăvậnăt i,ălƠăm t đi măđ tăpháătrongăchi năl ợcăc aăqu căgia.ăVi tăNamăph iătìmăcáchăc iăthi năk tăn iăgiaoă
thôngăvƠăh ăt ngăphơnăph i,ăh ăt ngăc păvƠăxửălỦăn ớc,ăh ăt ngăthôngătin,ăvi năthôngăvƠăCNTT. 

HƠăTƿnhăc năđ măb oăcóăđ uăt ăthíchăđángăvƠoăh ăt ngăn uămu năkhaiăthácăthƠnhăcôngăti mănĕngăth ăm nhălƠăvịă
tríăđ uăm iăth ngăm i.ăT nhăcũngăc năphátătri năh ăt ngăc ngăvƠăcácătuy năđ ngăchínhănhằmăh ătrợănhậpăkhẩuă
kh iăl ợngălớnănguyênăli uăthôăvƠăxu tăkhẩuăhƠngăhóaăph căt păh n.ăNgoƠiăra,ăvi căphátătri năh ăt ngăphátăđi nă
cũngăcóăvaiătròăquanătrọngăđ ăh ătrợăcácăngƠnhăcôngănghi p cóănhuăc uăcaoătrongăt nh. 

5.2.4 Các khu vực kinh tế khác 

Trongăgiaiăđo nănƠy,ăVi tăNamăc năn ăl căxơyăd ngăn nănôngănghi păhi năđ i,ăhi uăqu ăvƠăb năv ng,ăcóăs nă
l ợngăcaoăh năvƠăxu tăkhẩuănhi uănôngăs năh năđ ătĕngăthuănhậpăchoănôngădơnăvƠăđ măb oăanăninhăl ngăth c.ă
T ngăt ănh ăvậy,ăHƠăTƿnhăc năch ăđ oăvƠăđặtăm cătiêuăhi năđ iăhóaăngƠnhănôngănghi p,ătìmăraăcácămôăhình 
kinhădoanhăvƠăl aăchọnăcơyătrồngăđ ăt iăđaăhóaăthƠnhăcôngăc aămình. 

Chínhăph ăVi tăNamăcũngăđƣăđặtăm cătiêuătĕngătr ngăngƠnhădịchăv ănhanhăh năngƠnhăs năxu t,ăgiúpătáiăcơnă
bằngăn năkinhăt .ăCácălƿnhăv cătrọngătơmăgồmăduălịch,ăhƠngăh i,ăhƠngăkhông,ăvi năthông,ăCNTTăvƠăyăt .ăTh ngă
m iăcũngăcóăvaiătròăquanătrọng,ăđặcăbi tăđ ăkhuy năkhíchăxu tăkhẩuăvƠăgi mănhậpăsiêu.ăCácădịchăv ăgiáătrịăcaoă
h nănh ătƠiăchính,ăngơnăhƠng,ăb oăhi m,ăanăninh,ăhậuăc năvƠădịchăv ăh ătrợăkhácăs ălƠăm cătiêuăm ăr ng,ătrongă
khiăkhoaăhọcăcôngăngh ,ăgiáoăd căđƠoăt o,ădịchăv ăvi călƠmăvƠăanăsinhăxƣăh iăs ăđ ợcăphátătri năm nh.ăHƠăTƿnhă
c năh ớngătrọngătơmăphátătri năvƠoăcácăngƠnhădịchăv ăphùăhợpănh tăvớiăđi uăki năvƠănĕngăl căc aămìnhă– các 
ngƠnhăliênăquanătớiăth ngăm i,ăgiáoăd căvƠăhậuăc n,ăđồngăth iătìmăc ăh iăm ăr ngăkhuăv cădịchăv ătrongăk ă
ho chătĕngătr ngăc aămình. 

5.3 B iăc nhăphátătri năc aăkhuăv căDuyênăh iăB căTrungăb  

VùngăDuyênăh iăBắcăTrungăB ăc aăVi tăNamăvẫnălƠăm tătrongănh ngăkhuăv căthi uăh tănguồnăl căv ămặtăkinhă
t ăsoăvớiăcácăvùngăkhácătrongăc ăn ớc.ăXétăv ăGDPătrênăđ uăng i,ăvùngăDuyênăh iăBắcăTrungăB ăđ ngăth ă2 
từăd ớiălên,ăch ăcaoăh năcácăt nhăTơyăBắc.ăNĕmă2010,ătỷăl ănghèoăđóiăc aăkhuăv căBắcăTrungăB ăvƠăDuyênăh iă
Mi năTrungălƠă20,4%,ăch ăth păh năkhuăv căTơyăBắcăvƠăkhuăv căTơyăNguyên.ăTỷăl ănghèoăđóiăcaoănh ăvậyăcóă
th ălỦăgi iălƠădoănằmăcáchăxaăcácătrungătơmăkinhăt ălớnăvƠăđi uăki năkhíăhậuăkhắcănghi tămƠăkhuăv cănƠyăph iă
h ngăchịuăhƠngănĕm.ăC ăs ăh ăt ngăvậtăch tătrongăvùngăcònănghèoănƠnăsoăvớiăcácăvùngăkhácăc aăVi tăNam,ădẫnă
đ năs ăk tăn iăkémăhi uăqu ăvớiăcácăvùngăkhác.ăH năn a,ăcácăho tăđ ngăkinhăt ătrênătoƠnăt nhăch ăxoayăquanhă
nôngănghi p,ănhìnăchungăquyămôăcònănh ăvƠăr iărác.ăChínhăph  đƣănhậnăraănh ngătháchăth cănƠyăvƠăđƣăvƠăđangă
có nh ngăhƠnhăđ ngăđ ănhằmăthayăđổiăđi uănƠy.  

Khiăxơyăd ngăđịnhăh ớngăphátătri năc aămìnhăđ nănĕmă2020,ăquyăho chăc aăt nhăs ăph iăphùăhợpăvớiăcácăchi nă
l ợcăquyăho chăngƠnh,ălƿnhăv c,ăs năphẩmăc ăn ớc,ătrongăđóăcóăquyăho chăvùngăduyênăh iămi nătrungăđ nănĕmă
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2020ăđƣăđ ợcăth ăt ớngăchínhăph ăphêăduy tăt iăQuy tăđịnhăs ă61/2008/QĐ-TTgăngƠyă9/5/2008.ăCácălƿnhăv că
ch ăy uătrongăquyăho chănƠyăbaoăgồm:ă 

 Tăng c ờng cơ sở vật chất: VùngăDuyênăh iăMi năTrungăc năphátătri năh ăt ngăphùăhợpăvớiăkhuăv căvenă
bi n,ăgồmăc ăh ăt ngătrênăb ăvƠăd ớiăbi n.ăHƠăTƿnhăs ăsátăsaoăth căhi năcácăk ăho chăxơyăd ngăcácătuy nă
qu căl ăvƠăt nhăl ăquanătrọng,ăcũngănh ănơngăc păcácătuy năđ ngăhi năt iăc năm  r ngăcôngăsu t.ăH năn a,ă
HƠăTƿnhăs ăh ătrợăvi căxơyăd ngătuy năđ ngăsắtăcaoăt c,ăph năđ uăđ nănĕmă2020,ăđo năđiăquaăt nhăHƠăTƿnhă
s ăhoƠnăthƠnh.ăHƠăTƿnhăcũngăs ăm ăr ngăvƠănơngăc păc ngăVũngăÁngăvƠăxơyăd ngăh ăth ngăc ăs ăh ăt ngăđ ă
h ătrợăcungăc păn ớc,ăđi năvƠăqu nălỦăch tăth iăhi uăqu ăh n.ă 

 Phát triển các trung tâm kinh tế biển: Vớiăc măc ngălớnăcóănhi uăti mănĕng,ăHƠăTƿnhăs ăph iăxơyăd ngăvƠă
phátătri năcácătrungătơmăđôăthịăc aăt nhăđ ăh ătrợăcácăho tăđ ngăhƠngăh i.ăHƠăTƿnhăcũngăph iăthúcăđẩyăphátă
tri năkhuăkinhăt ăVũngăÁngăbằngăcáchăthuăhútănhi uăv năđ uăt ăh năvƠoăkhuăv cănƠy.ă 

 Xóa đói giảm nghèo và phát triển các khu vực khó khăn dọc đ ờng bờ biển của Việt Nam: HƠăTƿnhăph iăc iă
thi năc ăh ăth ngăyăt ăvƠăh ăth ngăgiáoăd căđ ăđ măb oăcácăc ăs ăvậtăch t tr ngăhọcăvƠăyăt ăđápă ngăcácă
chuẩnăqu căgiaămới.ăC ăth ,ăt nhăc năđ măb oă100%ăcácătr ngăti uăhọcăđ tăchuẩnăqu căgiaăvƠoănĕmă2015,ă
70%ătr ngătrungăhọcăc ăs ăvƠă50%ătr ngătrungăhọcăphổăthôngăđ tăchuẩnăqu căgiaăvƠoănĕmă2020.ăHƠăTƿnhă
cũngăc nătậpătrungăvƠoăvi căxơyăd ngăvƠăphátătri năcácăh ăth ngăanăsinhăxƣăh iăvƠăth căhi năcácăchínhăsáchă
xƣăh iăđ ăh ătrợăđ iăs ngăc aăb ăphậnădơnăs ănghèoăkhổ,ăkhóăkhĕn.ă 

 Phát triển công nghiệp, dịch vụ và các hoạt động nông nghiệp: Thôngăquaătĕngăc ngăđ uăt ăvƠoăsángăt o 
côngăngh ăvƠăthi tăk ăs năphẩm,ăcácăt nhăduyênăh iămi nătrungăs ăcóăđ ợcăm tădanhăm căcácăs năphẩmăcôngă
nghi păchọnălọc,ătrongăđóăcóăd u,ăcácăs năphẩmălọcăhóaăd u,ănĕngăl ợng,ăluy năkim,ăđi nătửăvƠăđóngătƠu.ă
Nh ănguồnătƠiănguyênăthiênănhiên,ăHƠăTƿnhăs ăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongăcácăho tăđ ngăcôngănghi pănƠy.ă
HƠăTƿnhăc năđ măb oăcácăho tăđ ngănôngă lơmănghi păc aă t nhă th ngănh tăvƠăphùăhợpăvớiăcácăho tăđ ngă
nôngălơmănghi păc aătoƠnăkhuăv căduyênăh iămi nătrung.ăĐ ălƠmăđ ợcăđi uăđó,ăt nhăs ăph iătậpătrung vào 
vi că ngăd ngăcôngăngh ăcaoăđ ăđ măb oăch tăl ợngăvƠăanătoƠnăth căphẩmăvƠăđ tăđ ợcănĕngăsu tăcaoăh n.ă
HƠăTƿnhăcũngăc năti păt căquanătơmătớiăb oăv ăvƠăphátătri năb năv ngătƠiănguyênărừngăc aăt nh.ă 

 Bảo vệ môi tr ờng biển và ven biển: Trongăcácăk ăho chăphátătri năc aămình,ăHƠăTƿnhăs ăti păt căth căhi nă
cácăsángăki năđ ăb oăv ămôiă tr ng,ăb oă tồnăcácănguồnă tƠiănguyênăthiênănhiên,ăđồngă th iăgi măthi uă tácă
đ ngătừăvi căphátătri năkhuăkinhăt ăVũngăÁng. 

 Đảm bảo an ninh biển và quốc phòng: HƠăTƿnhăs ăđƠoăt oăvƠăphátătri năcácăcáănhơnăđ ăthamăgiaăl căl ợngă
anăninhăvƠăqu căphòng.ăH năn a,ăHƠăTƿnhăcũngăs ăh ătrợăcácăbi năphápăanăninhăvƠăqu căphòngăchoăkhuăv că
duyênăh iămi nătrungăthôngăquaăxơyăd ngăcácăngƠnhăcôngănghi pănh ăđóngătƠu,ăvậtăli uăxơyăd ng,ăd tămayă
vƠătruy năthông.ăCácăho tăđ ngăkinhăt ănƠyăs ăc ngăc ănĕngăl căc aăkhuăv căduyênăh iătrongăvi căth căhi nă
cácănghƿaăv ădơnăs .ă 

M iăsángăki nănóiătrênăđ uăđƣăđ ợcăcơnănhắcăkỹăcƠngătrongăsu tăquáătrìnhălậpăquyăho chăphátătri năkinhăt ăxƣă
h iăc aăHƠăTƿnhăđ n nĕmă2020.ăH năn a,ăcácăk ăho chăc aăHƠăTƿnhăs ăc ngăc ăthêmăvƠăh ătrợăcácăquyăho chă
khácăc aăkhuăv căduyênăh iănh ăvi căt nhăcóăth ăđóngăgópăvƠoănh ngăti năb ătoălớnăh nătrongăquáătrìnhăphátă
tri năc aăcácăt nhăkhácătrongăkhuăv căduyênăh iămi nătrung.ă 
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5.4 B i c nhăphátătri năc aăt nhăHƠăTƿnhătrongăgiaiăđo năti pătheo 

Nhìnăchung,ăHƠăTƿnhăđƣăđ tăđ ợcănhi uăti năb ătrongă10ănĕmăquaăsoăvớiăvịăth ăc aăt nhănĕmă2000.ăTuyănhiên,ăvịă
th ăc aăt nhăhi năt iăvẫnăch aăt ngăx ngăvớiăti mănĕng,ăvƠămớiăch ăx păth ă53/63ăt nh thƠnhăc ăn ớcăv ăthuă
nhậpăbìnhăquơn.ăDoăđó,ăt nhăvẫnăđangă ăgiaiăđo năđ uăphátătri nă(tĕngătr ngăd aăvƠoătƠiănguyên),ăm căđ uăt ă
vƠăsángăt oăcònăth p.ăTrongăt ngălai,ăHƠăTƿnhăc năđ aăraăt mănhìn,ăchi năl ợcăvƠăk ăho chătĕngătr ngăvƠăphátă
tri năkinhăt ăxƣăh iăgiúpăt nhăchuy năđổiăsangăcácăgiaiăđo nătĕngătr ngăd aătrênăđ uăt ăvƠăđổiămớiătrongăvƠiă
thậpăkỷătới,ăđồngăth iăt oăs ăthịnhăv ợngăvƠăch tăl ợngăs ngăcaoăh năchoătoƠnăb ăng iădơn.ăĐ ălƠmăđ ợcăđi uă
nƠy,ăHƠăTƿnhăc nătậnăd ngăcácălợiăth ăvƠăc ăh iăliênăquanăc aămình,ăcùngăvớiăđóăgi iăquy tănh ngăh năch ăvƠă
tháchăth căcònătồnăt i.ăD ớiăđơyălƠătổngăk tăcácăc ăh iăvƠătháchăth căti mătƠng,ăcũngăs ălƠăc ăs ăchoăt mănhìn và 
chi năl ợcă– k ăho chăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăc aăt nh:ă 

5.4.1 T ng kết lợi thế vàcơ hội có liên quan để phát triển Hà Tĩnh  

 Tối đa hóa việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên sẵn có: HƠăTƿnhăcóăc ăh iăt oănhi uăgiáătrịănh ăsửă
d ngăb năv ngătƠiănguyênăthiênănhiênă– m tălợiăth ăquanătrọngăc aăt nh.ăTƠiănguyênănƠyăch ăy uăgồmătr ă
l ợngăquặngăsắt,ătƠiănguyênăbi n,ătƠiănguyênărừngăvƠăcácăkhoángăs năkhác.ăT nhăcóăth ăxơyăd ngăcácăc mă
ngƠnhăb năv ng,ălơuădƠiăhoặcăcácăngƠnhăcôngănghi păph ătrợăvƠăliênăquanăxungăquanhăcácătƠiănguyênăthiênă
nhiên này.  

 Tận dụng nguồn nhân lực đ ợc giáo dục phổ thông tốt: HƠăTƿnhăcóălợiăth ăv ăgiáoăd căphổăthông.ăĐơyălƠălợiă
th ăgiúpăt nhăcóănguồnălaoăđ ngă gi i cóăth ăd ădƠngăđƠoăt oăvƠănơngăc păthƠnhăcácălaoăđ ngălƠnhăngh ăr tă
h pădẫnăgiúpăph căv ăcácăngƠnhăcôngănghi păvƠădịchăv .ăĐơyăcũngălƠăm t lợiăth ăv ăchiăphíăvƠăch tăl ợngă
đ căđáoăv ămặtălaoăđ ngăsoăvớiăt nhăthƠnhăkhácătrongăvƠăngoƠiăkhuăv c.ăLợiăth ănƠyăgiúpăHƠăTƿnhăxơyăd ngă
cácăc măngƠnhătrongăt nhă– n iălợiăth ăv ălaoăđ ngăcóăỦănghƿaăquanătrọng. 

 Biến vị trí chiến l ợc thành lợi thế: HƠăTƿnhăcóăth ăbi năvịătrí địaălỦăchi năl ợcăthƠnhălợiăth ăbằngăcáchătĕngă
thêmăthịăph năc aămìnhătrongăquanăh ăxuyênăbiênăgiớiăvớiăLƠoăvƠăđôngăTháiăLanănh ăxúcăti năth ngăm i,ă
đẩyăm nhăgiaoăthôngăvậnăt i,ăhậuăc năvƠăcácădịchăv ăkhácăcóăliênăquan. 

 Tận dụng các xu h ớng thuận lợi trong khu vực, trong n ớc và quốc tế: Liênăquanătớiăcácăy uăt ătrên,ăHƠă
Tƿnhăcũngăcóăvịă th ă thuậnă lợi,ănh ănguồnă tƠiănguyênă thiênănhiênăvƠăvịă tríăđịaă lỦ,ăđ ă tậnăd ngă1ăs ăxuă th ă
chínhătrongăn ớcăvƠăkhuăv c.ăVíăd ,ăvớiăsángăki năTi uăvùngăSôngăMekong,ăHƠăTƿnh cóăth ătr ăthƠnhăđ uă
m iăth ngăm iăgi aăđôngăTháiăLan,ăLƠoăvƠăVi tăNam.ăVi căti păt cătĕngătr ngăkinhăt ăc aăVi tăNamăvƠă
khuăv căs ălƠmăgiaătĕngănhuăc uăthépăvƠăcácăs năphẩmăch ăt oăkhác,ăgiúpăđẩyăm nhăcácăc măngƠnhănƠyăc aă
HƠăTƿnh. 

5.4.2 T ng kết hạn chế và thách thức liên quan mà Hà Tĩnh phải giải quỔết 

 Yêu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng – giao thông, điện, khu kinh tế/công nghiệp: NgoƠiă ra,ăHƠăTƿnhăc năc iă
thi năđángăk ăc ăs ăh ă t ngă– đặcăbi tă lƠăcácăk tăn iăgiao thông đaăd ngă tớiănh ngă trungă tơmătrongă t nh,ă
trongăn ớcăvƠăkhuăv c,ăh ăt ngăđi năvƠăcôngănghi păch tăl ợngăcaoă ăcácăkhuăkinhăt ăvƠăcôngănghi p. 
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 Giá trị gia tăng còn hạn chế từ nông nghiệp: Mặcădùăph nălớnădơnăs ălƠmăvi cătrongănôngănghi p,ăgiáătrịăgiaă
tĕngătừănôngănghi păvẫnăth păh năti mănĕng.ăT nhăcònăh năch ăv ăcácăc ăs ăch ăbi n,ăkhi năchoăgiáătrịăgiaă
tĕngătừănôngănghi păc aăt nhăcƠngăth păh n. 

 Yêu cầu cải thiện về tiếp cận, cung cấp và chất l ợng y tế cùng các dịch vụ xã hội khác: HƠăTƿnhăc năgi iă
quy tătháchăth căv ăvi cănơngăcaoăti păcận,ănĕngăl căvƠăch tăl ợngădịchăv ăyăt ăcùngăcácădịchăv ăxƣăh iăkhácă
trongăt nhă(vdăn ớcăs ch,ăv ăsinh,ăc ăs ăvĕnăhóaăth ăthao,ăvv).ă 

 Khả năng chống chịu còn hạn chế với thời tiết, khí hậu và bảo vệ môi tr ờng: Cu iăcùngănh ngăcũngăr tă
quanătrọng,ăHƠăTƿnhăth ngăbị tácăđ ngănghiêmătrọngădoăcácăđi uăki năkhíăhậuăc căđoan,ătrongăđóăcóăbƣoălũ,ă
vƠătrongătrungăh năđ nădƠiăh năd ăbịătổnăth ngădoăbi năđổiăkhíăhậu. 

Cácăph năti pătheoăc aăbáoăcáoănêuăchiăti tăv ăđ ăxu tăđịnhăh ớngăphátătri n,ăt mănhìnăđ nă2050ăvƠăcácăy uăt  
chínhătrongăchi năl ợcăvƠăk ăho chăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăđ nănĕmă2020. 
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5 PH N TH  BA:ăĐ NHăH NG PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I HÀ 
TƾNHăT IăNĔMă2020,ăT M NHÌN 2050 

1 

Côngănghi p 
Liênăquană&ăPhụătrợ 

PH NăTH ăBA 

Đ nhăh ngăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iă
đ n nĕmă2020,ăt mănhìnăđ nănĕmă2050 
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1 Đ nhăh ngăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăc aăHƠăTƿnh 

1.1 Quanăđi măphátătri n 

HƠăTƿnhăcóăth ăphátătri nătừăvịăth ăhi năt iăthƠnhăm tăn năkinhăt ăhi năđ iăcóăvaiătrò,ăvịătríăđặcăbi tăvƠălƠăđ ngăl că
choăphátătri năkinhăt ăkhuăv căvƠăc ăn ớc.ăĐ ălƠmăđ ợcăđi uănƠy,ăHƠăTƿnhătậpătrungăvƠoăcácăquanăđi măphátă
tri n chínhăsauăđơy: 

(1) Quyăho chătổngăth ăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăt nhăHƠăTƿnhăđ nănĕmă2020,ăt mănhìnăđ nănĕmă2050ăph iă
phùăhợpăvớiăChi năl ợcăphátătri năkinhăt ă - xƣăh iăc ăn ớc;ăQuyăho chătổngăth ăphátătri năkinhăt ă - xƣăh iă
vùngăBắcăTrungăb ăvƠăDuyênăh iăTrungăb ;ăb oăđ mătínhăđồngăb ,ăth ngănh tăvớiăquyăho chăngƠnh,ălƿnhă
v c. 

(2) Phátăhuyăt iăđaăti mănĕngălợiăth ;ătĕngăc ngăh iănhậpăqu căt ;ăhuyăđ ng,ăsửăd ngăcóăhi uăqu ămọiănguồnă
l căđ ăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iănhanh,ăhi uăqu ,ăb năv ngăvƠăb oăv ămôiătr ngăsinhăthái;ăthuăhẹpăd năkho ngă
cáchăv ătrìnhăđ ăphátătri năsoăvớiăcácăt nhătrongăvùngăvƠăc ăn ớc. 

(3) Tậpătrungănguồnăl căđ ăphátătri năcácăngƠnhăkinhăt ătrọngăđi m,ăvùngăkinhăt ăđ ngăl c,ăphátătri năm nhă
kinhăt ăbi năvƠăvenăbi n,ăt oăchuy năbi năcĕnăb n,ăđ tăpháăv ăch tăl ợngătĕngă tr ngăgắnăvớiăth căhi năđổiă
mớiămôăhìnhă tĕngă tr ngăvƠăchuy nădịchăc ăc uăkinhă t ă theoăh ớngăcôngănghi p,ădịchăv ăvƠănôngănghi p;ă
từngăb ớcăxơyăd ngăHƠăTƿnhătr ăthƠnhăm tătrongănh ngătrungătơmăcôngănghi pălớnăc aăđ tăn ớc.ă  

(4) Phátătri năkinhăt ăgắnăvớiăphátătri năvĕnăhóa,ăyăt ,ăgiáoăd c,ăđƠoăt o,ăth căhi năti năb ,ăcôngăbằngăxƣăh iăvƠă
nơngăcaoăch tă l ợngăcu căs ngăchoănhơnădơn,ăgi măd nă tỷă l ăh ănghèo;ăđẩyăm nhă ngăd ngăkhoaăhọcăcôngă
ngh ;ătậpătrungăđƠoăt oănguồnănhơnăl c,ănh tălƠănguồnănhơnăl căch tăl ợngăcaoăđ ăđápă ngănhuăc uăthịătr ng. 

(5) K tăhợpăchặtăch ăgi aăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăvớiăxơyăd ngăh ăth ngăchínhătrịăv ngăm nh,ăc ngăc ăqu că
phòng,ăanăninh;ăgi ăv ngăch ăquy năbiênăgiớiăqu căgia,ăduyătrìăquanăh ăh uănghịăvớiăcácăt nhălángăgi ngăkhuă
v căbiênăgiớiăVi tăNamă- LƠo.ăCh ăđ ngăphòng,ăch ngăgi mănhẹăthiênătaiăvƠăphòngăngừaă nhăh ng,ătácăđ ngă
c aăbi năđổiăkhíăhậuăvƠăn ớcăbi nădơng. 

1.1.1 Tầm nhìn cho Hà Tĩnh đến năm 2050 

Vi cănhìnănhậnăvƠăhình dungăraăt ngălaiă40ănĕmătớiăc aăm tăđ tăn ớcăcóăn năkinhăt ăphátătri nănhanhăvƠănĕngă
đ ngănh ăVi tăNamăđƣălƠăm tăvi călƠmăkhôngăh ăd ădƠngă– thìăvi căđ aăraăđ ợcăm tăquanăđi măth ngănh tăv ă
h ớngăphátătri năc aăđ tăn ớcănƠyăthậmăchíăcònăkhóăkhĕnăh n.ăVớiăm cătĕngătr ngănh ăhi nănay,ăGDPăc aă
Vi tăNamăs ătĕng g păđôiătrongăkho ngă11ănĕmătớiă– vƠăVi tăNamăcóăti mănĕngăđ ăti păt cătĕngătr ngăvớiăt că
đ ăm nhăm ătrongănh ngănĕmătới.ăTuyănhiên,ăvẫnăcóăm tăs ăxuăth ăphátătri nănổiăbậtămƠăchúngătaătinăchắcăs ă
di năraă– vƠătrongănh ngăxuăth ăđóăHƠăTƿnhăs ăđóngăm tăvaiătròăch ăđ o. 

Dơnăs ăcóăthuănhậpătrungăbình,ăch ăy uăsinhăs ngă ăcácăthƠnhăph ălớnăvƠăphátătri năm nh đangătĕngălênănhanhă
chóngă ăVi tăNam,ăs ădẫnădắtăn năkinhăt ăđ tăn ớcăphátătri nănĕngăsu tăh n,ăcácăcôngătyăhƠngăđ uăs ăbắtăđ uă
c nhătranhăd aătrênăsángăt oăch ăkhôngăd aătrênăgiáăc .ăC nhătranhăgi aăcácăcôngătyătrongăkhuăv căs ăthúcăđẩyă
n ăl cănghiênăc uăc aădơnăs ăVi tăNamăcóătrìnhăđ ăcao,ăkhiăVi tăNamăđ tăđ ợcăm tăvịătríăx ngăđángătrongăn nă
kinhăt ăth ăgiới.ăC nhătranhăs ăđ tăt măqu căt ăv ăc ăb năch tăvà quy mô. 

Vớiăvịăth ăkinhăt ăngƠyăm tăcao,ăVi tăNamăcũngăs ănổiălênănh ăm tăthƠnhăviênăthamăgiaănhi tătìnhăvƠătíchăc că
trongăcácăh iănghịătoƠnăc uăv ăm tălo tăcácăv năđ ă– đặcăbi tălƠăv ămôiătr ng,ătrongăđóăbi năđổiăkhíăhậuăs ălƠă
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v năđ ătrọngătơm.ăTínhăb năv ngăvƠăkh ănĕngăch ngăchịuăs ălƠăkhẩuăhi uăchoăVi tăNamăti păt căconăđ ngătìmă
cáchăb oăv ămôiătr ngămƠăb năthơnăđƣăvƠăđangălƠmăr tăt tăđ ăđ măb oăquáătrìnhătĕngătr ngăngo năm căc aă
mình. 

1.1.1.1 Thịnh v ợng: Nền tảng của sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng mà bền vững 

HƠăTƿnhăs ăcóăđóngăgópăquanătrọngăvƠoăthƠnhăcôngăc aăVi tăNam.ăT nhăs ătr ăthƠnhăđ ngăl căkinhăt ăquanătrọngă
c a c ăn ớcăvƠăđ nănĕmă2050ăs ălƠăm t trongănh ngăđịaăph ngăthịnhăv ợngănh tăVi tăNam,ăvớiăn năkinhăt ă
hi năđ i,ăphátătri năm nh. HƠăTƿnhăvƠoănĕmă2050ăs ăcóă4ăđặcăđi mănổiăbật:ăThịnhăv ợng,ăC ăh i,ăB năv ng,ă
H uănghị.  

Đ nănĕmă2050,ăHƠăăTƿnhăs ăcóăm t n năkinhăt ăđaăd ng,ănĕngăsu t, ngƠyăcƠngăl yăđổiămới,ăsángăt oălƠmăđ ngă
l c,ăcóăs ăcơnăbằngăgi aăs năxu tăch tăl ợngăcaoăvƠădịchăv ă trìnhăđ  qu căt  vƠăđ ợcăbi tăđ năvớiă5ălƿnhăv că
trọngătơm: 

 S năxu tăkimălo i:ăHƠăTƿnhăs  có m t c măngƠnhăs năxu tăkimălo iălớnăvƠăphátătri năm nh,ăkhôngăcònăph ă
thu căvƠoănguyênăli uăthôăc aăt nh,ăti păt cătậnăd ngălợiăth ăv ăvịătríăđịaălỦ vƠăkinhănghi m trongăvi căs nă
xu tăsắt,ăthépăm tăcáchăhi uăqu ăvƠăch tăl ợng. 

 Ch ăt o: T nh s  có c măngƠnhăch ăt oătiênăti n và giáăthƠnhăth păh nănhi uăn iătrênăth ăgiới. 

 Th ngăm i,ăv năt i vàh uăc n: T nh s ătr ăthƠnhăđ uăm iătrongăkhuăv căv  th ngăm i,ăvậnăt iăvƠăhậuă
c n; tậnăd ngăvịătríăđịaălỦăvƠăc ăs ăh ăt ngăgiaoăthôngăphátătri năđ ăphơnăph iăs năphẩmăđ năcácăvùngătrongă
c ăn ớc,ăph căv ăLƠo,ăTháiăLanăvƠăcácăn ớcătrongăkhuăv căvƠătrênăth ăgiới. 

 D chăv : T oăđ ợcăth ngăhi uătrongăkhuăv căv ădịchăv ăthuêăngoƠi,ă tr ă thƠnhătrungătơmălớnăv ădịchăv ă
thuêăngoƠiăt iăVi tăNamăvớiăcácăho tăđ ngădịchăv ă ătrìnhăđ ăcao. 

 Cácăcôngătyăcóănĕngăl căc nhătranh:ăCác công ty đặtătr ăs ăt iăt nh cóănĕngăl căc nhătranhăhƠngăđ uătrong 
n ớc,ătrongăkhuăv căvƠătrênătoƠnăc u.  

Ngoài 5 lƿnh v cătrên,ăt nhăcònăcóămôiătr ngăkinhădoanhăthuậnălợi,ăgiúpănhƠăđ uăt ăd ădƠngăm ădoanhănghi pă
mớiăt iăt nhăvƠăđ ợcăh ătrợătrongăquáătrìnhăphátătri n;ăngƠnhănĕngăl ợngăvớiănguồnăcungăđi năđángătinăcậy,ăsửă
d ngăcôngăngh ăhi năđ iăđ ăti tăki măđi n,ăgi măthi uătácăđ ngămôiătr ng;ăphátătri năđôăthịăvƠănôngăthônăđ ợcă
quyăho chăt t,ăt oănênămôiătr ngăs ngăđôăthịăvƠoălo iăt tănh tăc ăn ớc,ăđ aăHƠăTƿnhăthƠnhăvíăd ăđi năhìnhăv ă
quyăho chăphátătri nătổngăth ăcóătínhătớiă nhăh ngăc aăthiênătaiăvƠătácăđ ngăti mătƠngătừăbi năđổiăkhíăhậu,ălồngă
ghépănh ngăv năđ ănƠyăvƠoăquyăho chăđ tăđai,ătĕngămậtăđ ădơnăs ,ầ 

1.1.1.2 Cơ hội: Một xã hội với nghèo đói ở mức tối thiểu, chất l ợng cuộc sống sánh ngang với tiêu chuẩn tốt 
nhất ở Việt Nam cho mọi công dân. 

Nĕmălƿnhăv cătrọngătơmănói trên và m t s ăy uăt ăh ătrợăs ăgiúpătĕngăGDPăbìnhăquơnătrongăt nh,ăgiúpăHƠăTƿnhă
cóăn năkinhăt ăđaăd ng,ăb năv ng và tĕngătr ngăcao. 

Đ nănĕmă2050,ăHƠăTƿnhă s ă lƠă n iă c aă c ă h iă phátă tri n,ă cóăm căđ ă thịnhă v ợngăcao h nănhi u. Ng iă dơnă
chuy nătừăt ngălớpăthu nănôngăthƠnhăt ngălớpătrungăl uăđôăthị,ăđ ợcăs ngătrongăs ăổnăđịnh,ăhòaăhợpăvƠăt ăhƠoă
v ăt nhănhƠ.ăCũngătheoăđó,ăHƠăTƿnhăs ăd năxóaăđ ợcăđóiănghèoătrongăt nhămình. 
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Môiătr ngăđ yăc ăh iăphátătri nă ăt nhăcóănh ngăh ătrợăvƠăđ ngăl căsau: 

 C ăh iăvi că lƠm ch tăl ng: HƠăTƿnh s ănổiăti ngătrongăkhuăv căvƠăc ăn ớcăv ăc ăh iăvi călƠmăt tănh t 
trongăcácăc măngƠnhătrọngăđi măc aăt nh. 

 Môiă tr ngă thơnăthi năv i doanhănghi p:ăHƠăTƿnh s  nổiă ti ngă trongăkhuăv căvƠă c ăn ớcăv ăm t môi 
tr ngăthuậnălợi, thúcăđẩyăvƠăt oăc ăh iăđ uăt ăchoăcácădoanhănghi p.  

 Đ măb oăch tăl ngăgiáoăd căti uăhọcăvƠătrungăhọc: Ch tăl ợngăgiáoăd căphổăthôngăcaoăchoăt tăc ăng iă
dân. 

 Trung tâm giáoăd căđ iăhọcăvƠăd yăngh ăch tăl ngăcao: T nhăs ătr ăthƠnhătrungătơmăgiáoăd căđ iăhọcăvƠă
d yăngh ăch tăl ợngăcaoăv ăcácăc măngƠnhătrọngăđi mămƠăt nhăs ătậpătrungă– vớiăs ăthamăgiaăvƠăhợpătácăc aă
m t s ăcôngătyăhƠngăđ u,ăcũngănh ăcácăđ iăhọcăvƠăvi nănghiênăc uătrênătoƠnăth ăgiớiătậpătrungăvƠoăcácăc mă
ngƠnhăt ngăt . 

 Yăt ăch tăl ngăcao:ăCungăc pădịch v ăchĕmăsócăs căkh eăbanăđ u,ăchĕmăsócăc pă2ăvƠăc pă3,ătậpătrungăvƠoă
s căkh eăbƠămẹ,ătrẻăs ăsinh,ăcácăb nhănh ăHIVăvƠăs tărét. 

 C ăs ăh ăt ngăt tăvƠăgiao thông thu năti n: Phátătri năc ăs ăh ăt ngăch tăl ợngăcaoăđápă ngăt tăc ănhuăc uă
phátătri năvƠăt oăk t n iăgiaoăthôngăthuậnăti n đ n cácătrungătơmălớnătrongăkhuăv c,ătrongăc ăn ớcăvƠăLƠo,ă
Thái Lan. 

 Ngu năcungăđi năđ yăđ : Cungăc p đ ănguồnăđi năđ  đápă ngănhuăc uăc aăt nh; l ợngăđi năd ăthừaăph că
v ăcácăt nhălơnăcận.  

 Ngu năcungăc păn căđ yăđ ăvƠăh ăt ngăv ăsinhăthíchăh p: ToƠnăb ăng iădơnăt nhăđ ợcăsửăd ngăn ớcă
s chăsinhăho tăvƠăcác c ăs ăv ăsinhăc ăb n. 

 Tính minhăb chătrong d chăv ăc aăchínhquy n:ăCungăc păcácădịchăv ăc aăchínhăquy năcóătínhăminhăb ch,ă
hi uăqu ,ăd ăsửăd ng,ăl yăkháchăhƠngălƠmătrungătơm. 

 H ătr ăng i nghèo: Xóaăđ ợcăđóiănghèoătrênăđịaăbƠnăt nh nh ă đ măb o toƠnăb ăng iădơn,ăc ă ăthƠnhăthịă
lẫnănôngă thôn đ ợcăsửăd ngăcácădịchăv ăc ăb năvƠăđ ợc t oăc ăh iă thamăgiaăphátă tri năkinhă t ăc aă t nh,ă
ng iădơnăcóăth ăvớiăt ăcáchălƠănhƠăcungă ng,ădoanhănhơnăhayăng iăh ngălợi. 

1.1.1.3 Bền Vững: Một tỉnh có ý thức về môi tr ờng, vừa tôn trọng, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và tài 
sản văn hóa, vừa v ợt qua những thách thức về khí hậu. 

Mặcădùăcóănhi uătháchăth căv ăkhíăhậu,ăHƠăTƿnh s ăchúătrọngătớiătínhăb năv ng,ătrơnătrọngănguồnătƠiănguyênă
thiênănhiênăvƠătƠiăs năvĕnăhóaăc aămình.ăT mănhìnănƠyăcóăs ăh ătrợătừ: 

 Môiătr ngăđ căb oăv ăt t: M tăy uăt ăr tăquanătrọngăđ ăphátătri năb năv ngălƠăt nhăph i lồngăghépăcácă
k ăho chăch ăđ ngăv ămôiă tr ngăvƠoăcác cmăngƠnhăquană trọngăđangăđ ợcăxơyăd ngă(Vdăb ă tríăhợpă lỦă
c nhăquanăkhuăm ăsắtăTh chăKhêăkhiăquặngăsắtăđ ợcăkhaiăthácăh t,ăthuătr ăcarbon,ătáiăch ărácăth i,ăkhaiăthácă
ch ngăch ăcarbon). 
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 Ng iădơnăđ căb oăv ăt t: NgoƠiăra,ăt nhăs ăcóăcácăch ngătrìnhăgi măthi uăhoặcăngĕnăchặnăhoƠnătoƠnă
thi tăh iăv ăconăng iăvƠă sinh k ăkhiăx yă raăbƣoă t ăhayăcácă thiênă taiăkhác,ăđồngă th iănơngăcaoăkh ănĕngă
ch ngăchịuătr ớcăcácătácăđ ngăc aăbi năđổiăkhíăhậuădƠiăh n. 

 Các diăs năđ căb oăv ăt t: S ăphátătri năc aăt nhăcũngăs ăđ m b oăgìnăgi ădiăs năvĕnăhóaălịchăsửăđ căđáoă
c aăt nh choăt ngălai. 

 Phátătri năxƣăh iăv iăs ăthamăgiaăc aăt tăc ăng i dân: V năđ  thenăch tăđ ăphátătri năb năv ngălƠăđ mă
b oătoƠnăb ăng iădơnăHƠăTƿnhăđ uăthamăgiaăt oăraătĕngătr ng.ăĐ ălƠmăđ ợcăđi uăđó,ăt nhăc năt oăc ăh iă
vi că lƠmăthayăth ăchoăng iănghèo (nh ăd tămay,ăxơyăd ng,ăch ăbi nă th căphẩm),ă liênă t cănơngăcaoăkỹă
nĕngăvƠăxóaăđóiăgi mănghèo. 

1.1.1.4 Hữu nghị: Là một trung tâm mới trong mối quan hệ của Việt Nam với Lào, v ơn sang Thái Lan và xa 
hơn. 

Vịăth ămớiăc aăHƠăTƿnh vớiăLƠo,ăTháiăLan,ăvƠăcácăn ớcăkhácăs ăcóă4ăđặcăđi măsau: 

 Quanăh ăb năchặt: T nhăs ăxơyăd ngăquanăh ăchặtăch ătrongănhi uălƿnhăv c (kinhăt ,ăvĕnăhóa,ăkhoaăhọcăvƠă
côngăngh )ăvớiăLƠo,ăđ ợcăxơyăd ngătrênătìnhăh uănghịă truy năth ngăhi năcó,ăcũng nh ăcácăsángăki năc pă
qu căgiaănh ăChi năl ợcăhợpătácăVi tăNam-Lào 2011-2020ăvƠăxaăh n,ăliênăk tăthi tălậpăvớiăĐôngăTháiăLan,ă
tậnăd ngăc ăs ăh ăt ngăgiaoăthôngăđƣăc iăthi n. 

 Liênăk tăchặtăch :ăHƠăTƿnhăs ăthi tălậpăm iăliênăk tăchặtăch ăv ăcôngănghi păvƠăkinhăt ăvớiăLƠoăvƠăĐôngă
Thái Lan. VũngăÁngăs ătr ăthƠnhă―c ngăchoăLƠo‖,ăHƠăTƿnhăchi măđ ợcăph nălớnăth ngăm iăquaăbiênăgiớiă
gi aăVi tăNamăvƠăLƠo, cũngănh ăVi tăNamăvƠăĐôngăTháiăLan.ă 

 Mô hình h pătácăđi năhình:ăHợpătácăgi aăHƠăTƿnh,ăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLanăs ă lƠăvíăd ăđi năhìnhăđ ăcác 
n ớcăkhácătrongăsángăki năTi uăvùngăSôngăMekongăM ăr ng họcătập, giúp đ tăđ ợcăti năb ăv ăc ă3ăm că
tiêu c aăsángăki năti uăvùngănày – nơngăcaoăk tăn i,ănơngăcaoăc nhătranhăvƠăxơyăd ngăm t c ngăđồng. 

 H pătácătoƠnădi n: M ăr ngăhợpătácăraăcácălƿnhăv căkhácăngoƠiăcôngănghi păvƠăth ngăm iănh ăyăt ,ănôngă
nghi p,ăphátătri nănôngăthôn,ătruy năthông,ăphátătri năcácăh ăt ngăkhác,ăduălịchăvƠăvĕnăhóa,ănơngăcaoănĕngă
l c,ăanăninhăvƠăqu nălỦăt iăph măxuyênăbiênăgiới. HƠăTƿnhăs ăphátătri năquanăh ăvớiăcácăđịaăph ngălơnăcậnă
ăt tăc ăcácălƿnhăv c. 

K tăqu ăc aăt tăc ănh ngăy uăt ănóiătrênălƠăHƠăTƿnhăcũngăs ăđ ợcăcoiălƠăhình mẫuăv ăphátătri năcôngănghi păhi nă
đ iătheoăh ớngăb năv ngăvƠătĕngăc ngăkh ănĕngăch ngăchịu.ăNh ngăn ăl căvƠălaoăđ ngăchĕmăch ăc aăng iă
dơnăvƠălƣnhăđ oăt nhăHƠăTƿnhăs ăgiúpăt nhăđ tăđ ợcăthƠnhăt uălƠăn năkinhăt ăhi năđ i,ăthịnhăv ợngăvƠătiênăti n.ă 
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Hìnhă61:ăB năđi măn iăb tăc aăHƠăTƿnhăđ nănĕmă2050 
 
 

 
 

 
 
 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

1.1.2 Mục tiêu chung cho giai đoạn 2011–2020 

M cătiêuăchungălƠăxơyăd ngăHƠăTƿnhătr ăthƠnhăt nhăcóăn năkinhăt ăphátătri n,ăh ăth ngăk tăc uăh ăt ngăđồngăb ,ătừngă
b ớcăhi năđ i;ăb oăv ămôiătr ngăvƠăthíchă ngăvớiăbi năđổiăkhíăhậu;ăđ iăs ngăvậtăch t,ătinhăth năc aănhơnădơnăkhôngă
ngừngăđ ợcănơngăcao, ph năđ uăđ nănĕmă2020,ăthuănhậpăbìnhăquơnăđ uăng iănằmătrongănhómăcácăt nhăđ ngăđ uăc ă
n ớc;ăgi ăv ngăổnăđịnhăanăninhăchínhătrịăvƠătrậtăt ăanătoƠnăxƣăh i.ă 

1.2 N năt ngăth căt ăchoătĕngătr ng 

1.2.1 Các phương án tăng trưởng giai đoạn 2011 –2020 

HƠăTƿnhăđƣăxemăxét 3ăkịchăb nătĕngătr ngăti mănĕng,ăquaăđóăxácăđịnhăm cătiêuăkinhăt ăvƠăquỹăđ oătĕngătr ngă
choăt nhăđ nănĕmă2020: tĕngătr ngăcaoăb năv ng,ătĕngătr ngăvừaăph i,ătĕngătr ngănh yăvọt. Cácăkịchăb nă
nƠyăđ ợcătómătắtătrongăHình62 theoăd ăbáoăGDPătrênăđ uăng iăc aăHƠăTƿnhătrongăn năkinhăt ăc ăn ớc.ă 
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Hình 62:ăD ăbáoăGDPăth căt ,ăHƠăTƿnhăvƠăđ aăph ngăkhác (2020) 

 

Nguồn:ăMôăhình Kinhăt ăHƠăTƿnh 

1.2.1.1 Kịch bản 1, Tăng tr ởng cao bền vững  

Trongăkịchăb n tĕngătr ngăcaoăb năv ng,ăHƠăTƿnhătậnăd ngăthƠnhăcôngăcácănguồnătƠiănguyên,ăđaăd ngăhóaăn nă
kinhăt ăvƠăm ăr ngăsangăs năxu tăvƠădịchăv ăch ăbi n.ăHƠăTƿnhăs ătr ăthƠnhăm tăn năkinhăt ăcôngănghi p,ăsongă
vẫnăcóăngƠnhănôngănghi păphátătri năm nh,ănĕngăsu tăcaoăcùngălƿnhăv cădịchăv ăngƠyăcƠngăphátătri n.ăTrongă
kịchăb nănƠy,ăHƠăTƿnhătĕngătr ngăcaoănh ăb iă3ăthƠnhăt u c măngƠnhătrọngăđi m chính: (a)ăhi năđ iăhóaăthƠnhă
côngăn nănôngănghi p;ă(b)ăphátătri năngƠnhăsắtă- thép,ăgồmăc ănhƠămáyăthépăFormosa,ăm ăTh chăKhêăvƠănhƠă
máyăthépăsửăd ngănguồnăquặngănƠy,ăvƠă(c)ăxơyăd ngăHƠăTƿnhălƠăm tătrungătơmăth ngăm iăvƠăhậuăc năph căv ă
khuăv c,ăbaoăgồmăc ăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan.ă 

NgoƠiăra,ăvƠoănĕmă2020,ăbênăc nhăcácăc măngƠnhătrọngăđi m nƠy,ăHƠăTƿnhăcũngăs ăcó đ ợcăhi uăqu ătừăvi că
phátătri năcácăc măcôngănghi păph ătrợăvƠăch ăbi nănh ăs n xu tăcácăs năphẩmăthép,ăd tămay,ăxơyăd ng,ăcũngă
nh ăcácăc mădịchăv ăh ătrợănh : giáoăd căvƠăđƠoăt o,ă thôngătinăliênăl căvƠăBPO-ITO. Kịchăb nănƠyăgi ăđịnhă
tổngăs năl ợngăthépăhƠngănĕmălƠă10ătri uăt n,ăs năl ợngăth căt ăhƠngănĕmăđ nă2015ălƠă1,7ătri uăt nă(1,3ătri uăt nă
c aăFormosa,ătrongănĕmăđ uătiênăs năxu t,ăvƠă0,4ătri uăt năc aăNhƠămáyăthépăthu căCôngătyăCổăph năGangăthépă
HƠăTƿnh).ăĐ nă2020,ăs năl ợngăth căt ăđ tă8,5ătri uăt nă(6,4ătri uăt năc aăFormosa,ătrongănĕmăđ uătiênăs năxu t,ă
vƠă0,4ătri uăt năc aăNhƠămáyăthépăthu căCôngătyăCổăph năGangăthépăHƠăTƿnh,ăvƠă1,7ătri uăt năc aă(các)ănhƠă
máyăthépăkhácăsửăd ngăquặngăTh chăKhê).ăH ăt ngăph ătrợăs ăbaoăgồmăh ăth ngăgiaoăthôngăđ ợcănơngăc păm ă
r ng, cácăkhuăkinhăt ăđƣăhoƠnăthi n vƠănguồnăcungăc păđi n,ăn ớcădồi dƠo.ăT nhăcũngăs ăđ uăt ăvƠoăcácăbi nă
phápăgi măthi uătácăđ ngătiêuăc căđ nămôiătr ng.ăTrongăkịchăb nănƠy,ăGDPăs ătĕngătr ngă18,4%/nĕm,ăđ tă
đ ợcăm căGDPăbìnhăquơnăđ uăng iă lƠă97,7 tri uăđồngăvƠoănĕmă2020.ăNôngănghi păs ăchi mă13,1% GDP; 
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côngănghi pădẫn đ uăvớiă54,7%ăGDP;ăvƠădịchăv ă32,2%.ăL ợngăv năđ uăt ăđ ợcăhuyăđ ngătheoăkịchăb nănƠyălƠă
539 nghìnăt ,ă80%ălƠătừăv năngoƠiăngơnăsáchănhƠăn ớcă(FDI,ădoanhănghi pătrongăn ớcăquaăhợpătácăcôngăt ăPPP, 
ODA).  

Hình 63:ăTỷătrọngăGDPăHƠăTƿnhătheoăK chăb nă1(2020) 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitorăă 

1.2.1.2 Kịch bản 2, Tăng tr ởng vừa phải 

Trongăkịchăb n tĕngătr ngăvừaăph i,ăHƠăTƿnhăs ătĕngătr ngă ăm căvừaăph iătrongă10ănĕmătới.ăHƠăTƿnhăs ătĕngă
tr ngănhanhăh năt căđ ătrungăbìnhăc aăc ăn ớcăvƠănh ăđóăliênăt căc iăthi năth ăh ngăc aămìnhă(v ăGDPătrênă
đ uăng i). Tuyănhiênăt căđ ăvẫnăđ ợcăcoiălƠăth păh nănhi uăsoăvớiăkịchăb nă1.ăT nhăs ăti păt căđ uăt ăhi năđ iă
hóaă nôngă nghi p,ă songă cũngă h nă ch ă h nă ớcă tínhă trongă kịchă b nă 1.ă NgoƠiă ra,ă giaiă đo nă 1ă nhƠă máyă thépă
Formosaăs ăbắtăđ uăvƠăhoƠnă thƠnhăvớiăcôngăsu tăhƠngănĕmă6ă tri uă t n,ăhoƠnă toƠnăsửăd ngăquặngănhậpăkhẩu.ă
T nhăcũngăs ăxơyăd ngăvƠăđ aăvƠoăvậnăhƠnhăNhƠămáyăthépăthu căCôngătyăCổăph năGangăthépăHƠăTƿnhăvớiăcôngă
su tă0,5ătri uăt n.ăTuyănhiên,ăKịchăb nănƠyăgi ăđịnhăm ăsắtăTh chăKhêăph iăm tăr tănhi uăth iăgianăđ ăchuẩnăbịă
khaiăthácăvƠăđ nănĕmă2020ăvẫnăch aăđ aăvƠoăvậnăhƠnhăđ ợc.ăCácănhƠămáyăthépădùngăquặngăTh chăKhêăcũngă
khôngăth ăvậnăhƠnhătr ớcănĕmă2020. Kịchăb nănƠyăcóăth ăx yăraăn uăt nhăkhôngăcóăkh ănĕngăphátătri năm ăsắtă
Th chăKhêătheoăk ăho ch,ăch ăy uădoăthi uăđ uăt ,ăcôngăngh ,ăhoặcăcácăy uăt ăvƿămô.ăTh ngăm i,ăvậnăt i,ăhậuă
c năvƠăcácăc măngƠnhăph ătrợăcùngădịchăv ăh ătrợăcũngătĕng,ăsongăđ uăchậmăh nătrongăkịchăb nă1,ădoăthi uăđ uă
t ă(víăd ătĕngătr ngăkinhăt ăc ăn ớcăvƠăkhuăv căth păh năhoặcăcácăy uăt ăkhác),ăhoặcădoăs năxu tătuy nătrênă
trongă t nhăgi măxu ng.ăTrongăkịchăb nănƠy,ăGDPăs ă tĕngă tr ngă trungăbìnhă11,1%/ănĕm,ăđ tăm că53,6 tri uă

NTăđòng
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đồng/ng iăvƠoănĕmă2020.ăNôngănghi păs ăđóngăgópă18,9%ătổngăGDP,ăngƠnhăcôngănghi p 49,2%ăvƠădịchăv ă
31,9%.  

Hình 64:ăTỷătrọngăGDPăHƠăTƿnhătheoăk chăb nă2 (2020) 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

1.2.1.3 Kịch bản 3, Tăng tr ởng nhảy vọt 

Theoăkịchăb nănƠy,ăHƠăTƿnhăthậmăchíăcònăphátătri nănhanhăh năvƠăcóătĕngătr ngăGDPăcònăcaoăh năkịchăb nă1.ă
Kịchăb nănƠyăgi ăđịnhătĕngătr ngăc aăVi tăNamăvƠăkhuăv că ăm căcaoăh n,ălƠăđ ngăl căgiúpăcácăc măngƠnhă
c aăHƠăTƿnhătĕngătr ngănhanhăh n.ăS năxu tăthépăs ăđ tăphátătri năm nhăh năvớiăvi căm ăcửaănhƠămáyăthépă
FormosaăvƠoănĕmă2014,ăđ tăcôngăsu tă2,5ătri uăt n/nĕm vƠoănĕmă2015,ăcôngăsu tăth căt ălƠă2,1ătri uăt nă(1,7ă
tri uăt năc aăFormosa,ăvƠă0,4ătri uăt năc aăNhƠămáyăthépăthu căCôngătyăCổăph năGangăthépăHƠăTƿnh).ăSauăđó,ă
côngăsu tăthépăs ăđ tă13,5ătri uăt năvƠoănĕmă2020,ăcôngăsu tăth căt ălƠă11,5ătri uăt nă(7,7ătri uăt năc aăFormosa,ă
0,4ătri uăt năc aăNhƠămáyăthépăthu căCôngătyăCổăph năGangăthépăHƠăTƿnh,ă3,4ăt năc aă(các)ănhƠămáyăthépăkhácă
dùngăquặngăTh chăKhê). Đi uănƠyăthúcăđẩyăphátătri năsớmăh năvƠănhanhăh năcácăc măs năxu tăch ăbi n nh ă
s năphẩmătừăthépăvƠăd tămay.ăNôngănghi păcóănĕngăsu tăbằngăkịchăb nă1,ătrọngătơmăphátătri năđ ợcădƠnhăchoă
côngă nghi pă vƠă dịchă v .ă Theoă kịchă b nă nƠy,ă GDPă s ă tĕngă tr ngă 21,1%ă hƠngă nĕm,ă đ tă m că 114,1 tri uă
đồng/ng iăvƠoănĕmă2020.ăNôngănghi păchi mă10,4%ăGDP,ăngƠnhăcôngănghi pădẫnăđ uăvớiă55,8%ăvƠădịchăv ă
chi mă33,8%.  

Hình 65:ăTỷătrọngăGDP HƠăTƿnhătheoăK chăb nă3 (2020) 
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 Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

1.2.2 Cơ sở thực tế để lựa chọn phương án tăng trưởng 

Trênăc ăs ăphơnătíchătínhăkh ăthiăc a m iăkịchăb nănóiătrên,ăKịchăb năs ă1 lƠăkịchăb năcóăvẻăhợpălỦănh tăb iăbaă
lỦădoăch ăy uăsau.ăTh ănh t,ăkịchăb nănƠyăphùăhợpăvớiănh ngălợiăth ăc nhătranhăv năcóăvƠănguồnătƠiănguyênăsẵnă
cóăc aăHƠăTƿnh.ăTh ăhai,ăkịchăb nă1ăgiúpătậnăd ngăc ăh iăc iăthi nănĕngăsu tăvƠăs năl ợngăcũngănh ăđaăd ngă
hóaăs năphẩmăt tăh năkịchăb nă2ă– kịchăb năgi ăđịnhăm căđ ăphátătri năth păh n.ăTh ăba,ăkịchăb nă1ăcóătínhăkh ă
thiăh năkịchăb nă3,ăd aătrênăđi uăki năhi năt iăv ăxu tăphátăđi m,ăm căth iăgianăphátă tri năcácăti mănĕngăth ă
m nhăquanătrọng,ănĕngăl căc aăt nhătrongăth căhi năcácăk ăho chănhằmăđ măb oăđ uăt ăvƠănguồnănhơnăl căc nă
thi tă choă chi nă l ợcă vƠă k ă ho chă cóă trongă kịchă b nă nƠy.ă Doă đó, trong th iă gian từ 2011-15,ă t nhă ch ă y uă
là(a) kh iă đ uă từ phátă tri nă c m ngành sắt - thép, (b) tậpă trungă hi nă đ iă hóa nông nghi p và (c)ă xơyă d ng n nă
t ngă (ví d nh  phátă tri nă c ă s ă h ă t ng,môiă tr ng kinh doanh, xơyă d ngă nĕngă l c conă ng i) đ ă phátă tri nă
th ngă m i,ă giaoă thôngă vậnă t ivƠă hậuă c n và h ă trợ cácă c mă côngă nghi p vƠă dịch v  ph ă trợ. Trong giai 
đo n 2016-20,ăt nhăđ uăt ănhi u h n vƠătĕngătr ng caoăh năv ăcôngănghi păvƠ dịch v ,doăđó phát tri nkinhăt ă
tổngăth ăc aăt nh cũngăcaoăh n, doăt nhăđƣăbắtăđ u nhậnăđ ợcăthƠnhăqu ătừăn năt ngămìnhăđƣăxơyăd ng trong 5 
nĕm tr ớc đó. Hình 66 d ới đơy cungă c pă m t cáiă nhìnă tổngă quană v  quỹ đ o tĕngtr ng và c ă c uă kinhă t ă
c a t nh từ nayăđ nănĕmă2020. 
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Hình 66:ăQuỹăđ oătĕngătr ng kinhăt ăc aăHƠăTƿnhă(2010-20) 

 
L uăỦ:ăNôngănghi păvƠăngƠnhăliênăquanăgồmătrồngătrọt,ănuôiătrồngăvƠăđánhăbắtăth yăh iăs n,ăchĕnănuôi.ăCôngănghi păph ătrợăgồm ch ăt o,ăkhaiă
khoángăngoƠiăsắt,ăxơyăd ng,ăđi n,ăn ớc.ăDịchăv ăh ătrợăgồmăBPO,ăvi năthông,ănhƠăhƠngăkháchăs n,ătƠiăchính,ăb tăđ ngăs n,ăgiáo d c,ăyăt ,ăvv 
Nguồn:ăăPhơnătíchăc aăMonitor 

1.2.3 Những đột phá và điểm tựa chính của phát triển kinh tế - xã hội 

Đ ăđ tăđ ợcăm cătiêuăđƣăđ ăraătrongăQuyăho ch phátătri năkinhăt ăxƣăh i,ăHƠăTƿnhăc năphátătri năđ ợcă3ăc mă
ngƠnhătrọngăđi m,ă5ăc măngƠnhăvƠădịchăv ăh ătrợăvƠăth căhi năđ ợcă8ăđ tăphá. 03 c măngƠnhătrọngăđi m– (i) 
nôngănghi p,ă(ii)ăsắtă– thép,ă(iii)ăth ngăm i,ăgiao thôngăvậnăt iăvƠăhậuăc n. 05 c mădịchăv ăvƠăcôngănghi păph ă
trợăăgồmă(iv)ăs năxu tăs năphẩmătừăthép,ă(v)ăd tămay,ă(vi)ăxơyăd ng,ă(vii)ăvi năthông,ăBPO/ăITOăvƠă(viii)ăgiáoă
d că– đƠoăt o.ăTổngăc ngăcácăc măngƠnhătrọngăđi măvƠăph ătrợăs ăđóngăgópă85% GDP vào nĕmă2020,ăvƠă87%ă
vi călƠmă(Hình 67). 

5
(34%)

16

2010

8
(17%) 13

(30%)

0
(3%)

2
(15%)

5
(31%)

3
(18%)

2015

11
(24%)

44
46

(30%)

22
(14%)

28
(18%)

38
(25%)

50

20
(13%)

2020

154

0

 Dịch vụ Hỗ trợ

 Thương mại, Vận tải
 Hậu cần

 Công nghiệp Phụ trợ

+21,1%

 Sắt - thép

+15,8%

 Nông nghiệp
 và Liên quan

6
(13%)

200

100

 đ TN

150

7
(16%) 1

2

3

4

5



 
  

  104 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Hình67 ậ TỷătrọngăGDPăvƠăvi călƠmănĕmă2020 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

1.2.3.1 Cụm ngành Trọng điểm 

C măngƠnhăNôngănghi p(baoăg măch ăbi nănôngăs n) 

Nôngănghi pă ăHƠăTƿnh,ăgồmătrồngătrọt,ăchĕnănuôi,ăth yăs n vƠălơmănghi p, cóătỷătrọngălớnătrongăGDPăt nhăvƠă
thuăhútănhi uălaoăđ ng.ăĐơyăs ăti păt călƠăm t tr ăc tăchoăs ăthịnhăv ợngăc aăHƠăTƿnhătrongă10ănĕmătới.ăHƠăTƿnhă
s ăđ aăraăcácăsángăki nănh ăđaăd ngăhóaăs năphẩm,ănơngăcaoănĕngăsu t,ăch ăbi năth căphẩmăvƠătĕngăc ngăs ă
thamăgiaăc aăkhuăv căt ănhơnăgiúpănơngăcaoăgiáătrịăthuăđ ợcătừăc măngƠnhănƠy.ăNgoƠiăvi cătĕngăgiáătrịăkinhăt ă
choănôngădơn,ăcácăsángăki nănóiătrênăcònăgiúpăc iăthi năkh ănĕngăph căhồiăc aătoƠnăc măngƠnhănôngănghi p 

C măngƠnhăS tăậ Thép 

Tr ăl ợngăquặngăsắtătrongăt nhăs ălƠăc ăs ăbanăđ uăgiúpăthi tălậpăm t c măngƠnhăkhaiăkhoángăm nh.ăHo tăđ ngă
trongăc măngƠnhă(đƣăbắtăđ uă ăm ăsắtăTh chăKhê)ăs ăkhôngăch ăcóăđóngăgópălớnăchoăGDPăt nhămƠăcònăt oăraă
trên 7.000ăvi călƠmăvƠoănĕmă2020.ăS năxu tăthépăcũngăcóăvaiătrò h t s căquanătrọngătrong c măngƠnhănƠy.ă ă
đơyăkhôngăch ăcóăcácătổăhợpănhƠămáyăthépălớnămƠăcònălƠăcácăngƠnhăcôngănghi păcungăc pănguyênăliênăthôăkhácă
(thanăc c)ăvƠădịchăv ăngƠnhăthépăgiúpăchuy năthépăthƠnhăcácăhình d ngăvƠăkíchăcỡăsẵnăsƠngăsửăd ngăchoăcácă
công ty ch ăbi n, s năxu tăs năphẩmăgiáătrịăgiaătĕngătừăthép. 
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C măngƠnhăTh ngăm i,ăV năt iăvƠăH uăc n 

Bênăc nhăvaiă tròă lƠăc măph ă trợăchoăcácă tr ăc tăch ăđ oănêuă trên,ăgiúpă cácă c măngƠnhănƠyphơnă lo iăvƠăvậnă
chuy năhi uăqu ănguyênăli uăthôăvƠăthƠnhăphẩm,ăb n thơnăc măngƠnhăth ngăm iăvƠăhậuăc năcũngăs ăgópăph nă
hình thƠnhăm tăc măch ăch tăchoăs ăphátătri năc aăt nhăHƠăTƿnh.ăBằngăcáchăxơyăd ngăcácătuy năđ ngăk tăn iă
Lào và các khu vcăĐông,ăBắcăTháiăLanăl uăthôngăraăbi năvƠăphátătri năc ăs ăh ăt ngăvậnăt iăngày càng phát 
tri năm nhăm ăgiúpăchoăl uăthôngăhƠngăhóa,ăHƠăTƿnhăs ăcóăc ăh iăxơyăd ngăcácăho tăđ ngăth ngăm iăquanhă
cácăc ngăc aăt nhăvƠăquaăkhuăv căcửaăkhẩuăC uăTreo. 

1.2.3.2 Cụm ngành Công nghiệp và Dịch vụ Phụ trợ 

S năxu tăS năphẩmăt ăThép 

C măngƠnhănƠyătậnăd ngăvi căs năxu tăthépăt iăHƠăTƿnhăđ ăs năxu tăs năphẩmăgiáătrịăgiaătĕngăph căv ăthịătr ngă
trongăn ớcăvƠăkhuăv c.ăNgoƠiăl ợngăthépăsẵnăcó,ăt nhăcònăcóălợiăth ătừătrìnhăđ ăgiáoăd căc aăl căl ợngălaoăđ ngă
vƠăh ăt ngăphátătri n.ă 

D tămay vƠăMayămặc 

HƠăTƿnhăcó c ăh iătậnăd ngănguồnălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ăvƠăđ uăt ăvƠoăc ăs ăh ăt ng,ătrongăđóăcóăc ngăvƠănguồnă
đi nă– n ớc,ăđ ăxơyăd ngăc măngƠnhăs năxu tăhƠngăd tămayăvƠămayămặc.ăĐi uănƠyăđồngăth iătậnăd ngăđ ợcăvịă
th ăm nhăchungăc aăVi tăNamătrênăthịătr ngăqu căt ăv ăngƠnhăhƠngănƠy.  

Xơyăd ng 

Quáătrìnhăcôngănghi păhóa,ăđôăthịăhóaăc aăt nhăs ădẫnăđ nănhuăc uăv ăc măngƠnhăxơyăd ngăphátătri năm nhăm ă
vớiăgiáătrịăgiaătĕngăvƠăngƠnhăs năxu tăvậtăli uăxơyăd ng. 

Vi năthôngăvƠăH păĐ ngădichăv ăkinhădoanh(ăBPO-ITO)  

HƠăTƿnhăcó dơnăc ătrẻătuổiăcóătrìnhăđ ăvƠăc ăs ăh ăt ngăvi năthôngăm nhă– đơyălƠă1ăc ăs ăv ngăchắcăđ ăt nhăphát 
tri năngƠnhăcôngănghi păhợpăđồngădịchăv ăkinhădoanhă(BPO-ITO).ăKhôngăch ăt oănhi uăvi călƠm,ăngƠnhănƠyă
cònăđóngăgópănhi uăchoăGDPăvƠăt oăđi uăki năphátătri năngƠnhăcôngăngh ăthôngătinăcôngăngh ăcaoătrongăt nhăv ă
trungăh năvƠădƠiăh n. 

Giáoăd căậ ĐƠoăt o 

Đơyăs ălƠăm t c măngƠnhăh ătrợăh tăs căquanătrọngăvớiăt nh,ăgiúpătìmăvƠăchuẩnăbịăchoănh ngătƠiănĕngăc aăt nhă
đ ăph căv ătrongăcácăc măngƠnhă uătiênăc aăt nh. C măngƠnhănƠyăs ătậpătrungăvƠoăvi căphổăcậpăgiáoăd cătrungă
học,ănơngăc păm nhăm ăđƠoăt oăngh ăvƠăđẩy m nhăvƠoăgiáoăd căđ iăhọc. 

NgoƠiăra,ăquáătrìnhăphátătri năc aăHƠăTƿnhăs ăcóăs ăh ătrợătừăcácăc măngƠnhăph ătrợăkhácă(yăt ,ă1ăs ăho tăđ ngă
duă lịch,ăcácăngƠnhăs năxu tăkhácă– nh ăhóaăd u).ăM iăc măngƠnhănƠy,ă trongăđóăcóăc ăcácă c măngƠnhă trọngă
đi m,ăđ ợcănóiărõăh nătrongăcácăph năd ớiăđơyăc aăbáoăcáo. 
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1.2.3.3 Đột phá trong thực hiện 

Đồngăth i,ăđ ăđ tăcácăm cătiêuăquanătrọngăđ ăraăgiaiăđo nă2011-2020ăvƠăđ aăcácăc măngƠnhătrênăvƠoăho tăđ ngă
thƠnhăcông,ăHƠăTƿnhăc năcóă8ăb ớcăđ tăpháătrongăkhơuăth căhi n: 

1. Huyăđ ngăcácănguồnăl căquaăcácăd ăánăđ uăt ăc aăChínhăph ,ăODAăvƠăđặcăbi tălƠăc aăt ănhơnăđ ăcóăth ăgi iă
quy tăhi uăqu ăyêuăc uăphátătri năvƠăc ăs ăh ăt ngăc aăt nh. 

2. Huy đ ngăcácăc măngƠnhăchính,ăh ăt ngăquanătrọngăcóăliênăquan,ăc ăch ăchínhăsáchăvƠăphátătri nănguồnăl că
conăng i. 

3. Xơyăd ngăc ăch ăvƠăchínhăsáchăthúcăđẩyămôiătr ngăkinhădoanhăc nhătranhănh ăcắtăgi măth ăt căvƠăchiăphíă
hƠnhăchínhăchoăvi căkinhădoanhăt iăHƠăTƿnh. 

4. Tậpătrungăphátă tri năkhoaăhọcăcôngăngh ăvƠăb oăv ămôiătr ng,ăđặcăbi tă lƠăcóăcáchăti păcậnăch ăđ ngăđ ă
gi măthi uăr iăroătừăthiênătaiăcũngănh ăbi năđổiăkhíăhậuătrongăt ngălai. 

5. M ăr ngăhợpătácăđ ăh iănhậpăkinhăt ăkhuăv c,ăqu căgiaăvƠăqu căt . 

6. Th căhi n cácăbi năphápăgi mănghèoăchoănh ngăđ iăt ợngănghèoănh tătrongăt nh. 

7. Qu nălỦăvƠăgiámăsátăch ngătrìnhăhi uăqu ăđ ăđ măb oăth căhi năminhăb ch,ăkịpăth iăvƠănằmătrongăkh ănĕngă
c aăngơnăsách. 

8. Nơngăc păkỹănĕngăvƠănĕngăl căcho cánăb ăc aăc ăquanănhƠăn ớcăthôngăqua vi căđƠoăt oăliênăt c. 

Cácăchi năl ợcăvƠăk ăho chăc aăc măngƠnhăđ ợcănêuărõăh nătrongăph năsauăc aăbáoăcáo.ăN iădungăv ăcácăb ớcă
đ tăpháătrongăth căhi năđ ợcăđ ăcậpăchiăti tăh nătrongăph nă―Gi iăphápăchính‖ăc a báo cáo. 

1.2.4 Các mục tiêu chủ Ổếu cho Hà Tĩnh trong vòng 5 và 10 năm tới 

Trongă5ănĕmătới,ăHƠăTƿnhăcóăcácăm cătiêuăkinhăt ,ăxƣăh i,ămôiătr ngănh ăsau: 

1.2.4.1 Mục tiêu Kinh tế 

1. Đ tătĕngătr ngăGDPă ăm că15,8%ăm tănĕmătrongăgiaiăđo nă2010–2015 và 21,1%ătrongăgiaiăđo nă2015–
2020,ă tĕngă tr ngăGDPătrungăbìnhă trongăsu tăgiaiăđo nă2010–2020 là 18,4%. TổngăGDP đ tă44 nghìnă tỷă
đồng nĕmă2015ăvƠă154 nghìnătỷăđồng nĕmă2020ă(GDP nĕmă2010ălƠă16ănghìnătỷăđồng). 

2. Ti păt căđaăd ngăhóaăn năkinhăt ăbằngăcáchătĕngăc ngătậpătrungăvƠoăcôngănghi p,ăđặcăbi tălƠăkhaiăkhoáng,ă
s năxu t kimălo iăvƠăch ăbi năkimălo iăt oăgiáătrịăgiaătĕng.ăĐồngăth i,ătậpătrungăvƠoănơngăcaoănĕngăsu tănôngă
nghi păvƠănuôiătrồngăth yăs n.ăC ăc uăGDPăc aăn năkinhăt ăs ăđ t:ănôngănghi pă23,9%,ăcôngănghi pă45,8% 
vƠădịchăv ă30,3%ătínhăđ nănĕmă2015; vƠănôngănghi pă13,1%,ăcôngănghi pă54,7%,ădịchăv ă32,2%ătínhăđ nă
nĕmă2020. 

3. GDPăbìnhăquơnăđ uăng iăHƠăTƿnhăđ tăkho ngă35 tri uăđồngnĕmă2015ăvƠă97,7 tri uăđồng nĕmă2020 

4. Đ măb oătổngăs ăv năđ uăt ăđ tăkho ngă227ănghìnătỷăđồngătrongăgiaiăđo nă2011–2015,ătrongăđóă38ănghìnătỷă
đồngălƠăđ uăt ăcôngăvƠă118ănghìnătỷăđồngălƠăc aănhƠămáyăthépăFormosa,ăcácănhƠămáyăthépăkhácăvƠăc aăm ă
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sắtăTh chăKhê.ăTrongăgiaiăđo nă2016–2020,ăT nhăs ăđ măb oăv năđ uăt ăđ tă312ănghìnătỷăđồng,ătrongăđóă69ă
nghìnătỷăđồngălƠăđ uăt ăcông,ă123ănghìnătỷălƠătừăFormosa,ăcácănhƠămáyăthépăkhác,ăvƠăm ăsắtăTh chăKhê. 

1.2.4.2 Mục tiêu xã hội 

1. Chuy nădịchălaoăđ ngătừăcácăkhuăv cănĕngăsu tăth pănh ănôngănghi păsangăcácăkhuăv căcóănĕngăsu tăcaoă
h nănh ăcôngănghi p.ăC ăc uăvi călƠmăđ nănĕmă2015:ănôngănghi pă49,6%,ăcôngănghi pă25,3% vƠădịchăv ă
25,1% ;ăc ăc uăt ngă ngăcácăngƠnhăđ nănĕmă2020ălƠ:ă33,2%,ăcôngănghi pă37,2%,ădịchăv ă29,3%;ăm iănĕmă
có 4.800ălaoăđ ngăchuy nătừănôngănghi păsangăcácăngƠnhăkhác. 

2. Đ măb oăđ nănĕmă2015ăcóăítănh tă50%ălaoăđ ngăđ ợcăquaăđƠoăt oăngh ăvƠătỷăl ănƠyănĕm 2020 là 70%. 

3. Nơngăcaoănĕngăsu tălaoăđ ngă ăm că9,2%ăm tănĕmătrongănôngănghi p,ătừă14ătri uăđồng nĕmă2009ălênă29 
tri uăđồng nĕmă2015ăvƠă61 tri uăđồng nĕmă2020ăthôngăquaănh ngăn ăl căkhôngăngừngăv ăđƠoăt oănôngădơn,ă
đaăd ngăhóaăs năphẩmăvƠătĕngăc ngăs ăthamăgiaăc aăkhuăv căt ănhơn 

4. Đ măb oăs ăphátătri năcácăc măngƠnhătrọngăđi mătheoăquyăho chătổngăth ăđ ăt oăthêmă24.000ă– 28.000ăvi că
lƠmătrongăgiaiăđo nă2010–2020ă(gồmă11.500ăchoăsinhăviênăcaoăđẳngăđ iăhọcăt tănghi p,ă4.500ăchoăhọcăsinh,ă
sinhăviênăt tănghi p caoăđẳngăngh ăvƠătrungăhọcăphổăthông,ă2.500ăchoăhọcăsinhăt tănghi păTHCS,ă2.000ăchoă
laoăđ ngătừămi năNamătr ăv ,ă4.500-5,000ăchoălaoăđ ngăxu tăkhẩuătr ăv )ăvƠătrênă21.000ăvi călƠm/nĕmătrongă
giaiăđo nă2016–2020.ăĐ măb oăluônăsẵnăcóălaoăđ ngăđƣăquaăđƠoăt oăbằngăcáchăh năch ătìnhătr ngădiăc ăvƠă
cóăth ăthuăhútălaoăđ ngătừăcácăt nhăkhácăvƠăcácăn ớcălángăgi ng 

5. Đ tăt căđ ăgiaătĕngădơnăs ă2,5%ătrongăgiaiăđo nă2010ăđ nă2020ăthôngăquaăvi căc iăthi năh ăth ngăyăt ăvƠăgiaă
tĕngănhậpăc ăth c,ănhằmăđápă ngănhuăc uălaoăđ ngătrongăt nh.ăTínhăđ nănĕmă2015,ăm cătiêuăquyămôădơnăs ă
là 1,37 tri uăng iăvƠătínhăđ nănĕmă2020ălƠă1,57–1,60ătri uăng i 

6. Gi mătỷăl ăph mătrĕmăh ănghèoătừă3–4%ăm tănĕmăđ nănĕmă2020ă 

7. Đ tăm cătiêuăphổăcậpăgiáoăd căphổăthôngăđ nănĕmă2020ăvƠăc ngăc ăho tăđ ng v ngăchắcăc aăgiáoăd căphổă
thôngătrongăt nhă 

8. Nơngăcaoăch tăl ợngănguồnănhơnăl căđ ăđápă ngănhuăc uăv ătrìnhăđ ăngƠyăcƠngătĕngăc aăphátătri năkinhăt ă
thôngăquaăvi cătổăch căđƠoăt oăngayătrongăt nhăvƠătƠiătrợăchoăho tăđ ngăđƠoăt oăngoƠiăt nhăn uăphùăhợp 

9. Đ t mậtă đ ă bácă sƿă lƠă 7,4/10.000ă dơnă đ nă nĕmă 2015ă vƠă trênă 8,5/10.000ădơnă đ nă nĕmă 2020ă (nĕmă 2010ă lƠă
5,4/10.000),ăvớiăítănh tă90%ăxƣăph ngăcóăbácăsƿ.ă 

10. Tỷăl ăsuyădinhăd ỡngătrẻăemăđ tăd ớiă15%ănĕmă2015ăvƠăd ớiă13ă%ănĕmă2020ă(nĕmă2009ălƠă19,1%).ăM că
tiêuănƠyăth p h năh năm cătiêuăchungăc ăn ớcă(10%ăvƠoănĕmă2015ă– theoăchi nădịchăg năđơyănh tăc aăVi tă
Nam),ătuyănhiên,ăđ ăđ tăđ ợcăm cătiêuănƠyăvẫnăc năcóăc ătĕngătr ngăkinhăt ăm nhătrongăt nhăvƠă1ăch ngă
trìnhăm cătiêuăđ ợcăc ăt nhăvƠăchínhăph ăh ătrợ.ă 

11. Tínhăđ nănĕm 2015,ăt tăc ăcácăh ăgiaăđìnhăthƠnhăthịăvƠă95%ăh ăgiaăđìnhănôngăthônăđ uăcóănguồnăn ớcăs chă
đ ăsửăd ng,ătrongăđóă60%ăđ tătiêuăchuẩnăqu căgiaălƠă60l/ngƠy;ăvƠătínhăđ nănĕmă2020,ă100%ăcácăh ăgiaăđìnhă
nôngăthônăcóăn ớcăs chăđ ăsinhăho tă(nĕmă2010ălƠă70%).ă 
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12. Tĕngătỷăl ăh ăgiaăđìnhănôngăthônăcóănhƠăv ăsinhăđ tătiêuăchuẩnălênă75%ănĕmă2015ăvƠă100%ănĕmă2020.ăĐơyă
l iălƠă1ătháchăth călớnăn aăb iăm căhi năt iăch ălƠă54%ăvƠăc năcóăs ăh ătrợăc aăngơnăsáchăt nhăvƠăcácătổăch că
Phiăchínhăph ăđ ăcungăc păl ợngăv năc năthi tăg nă1ănghìnătỷăđồng. 

1.2.4.3 Mục tiêu môi tr ờng 

1. Đ nănĕmă2015ăthu gomăvƠăxửălỦă60%ărácăth iăcôngănghi p;ăđ nănĕmă2020, thu gomăvƠăxửălỦă100%ărácăth iă
côngănghi p,ăyăt ăvƠăsinhăho tăthƠnhăthị.  

2. Tínhăđ nănĕmă2015,ăt tăc ăcácăkhuăcôngănghi păđ uăđ tătiêuăchuẩnămôiătr ngăxửălỦărácăth i.  

3. Tĕngăc ngăb oă tồn, c iă t oăcácăkhuăv căbịăôănhi măvƠăsửăd ngăhợpă lỦăcácănguồnă tƠiănguyên,ăb oăv ăđaă
d ngăsinhăhọc.  

4. Tĕngăc ngăgiáoăd c,ăđƠoăt oăvƠănhậnăth căv ăb oăv ămôiătr ng.  

5. C ngăc ăcácăh ăth ngăqu nălỦămôiătr ngătrongăt nh. 

6. Tĕngăđ ăbaoăph ărừngălênă54%ăvƠoănĕmă2015ăvƠă56%ăvƠoănĕmă2020. 

7. Gi măđángăk ăthi tăh iădoăbƣo,ălũăvƠăcácăthiênătaiăkhácănh ăcóălậpăk ăho chăt tăh n,ăc ăs ăh ăt ngăvƠăgiámă
sátăt tăh n. 
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2 Đ nhăh ngăphátătri năc măngƠnhătrọngăđi m 

2.1 Phátătri măc măngƠnhăS tăThép 

2.1.1 T ng quan, lợi thế,thách thức 

HƠăTƿnhăcóăđi uăki năthuậnălợiăđ ăxơyăd ngăm tăc măngƠnhăsắtăthépăv ngăm nhăvƠăđápă ngă1ăph năđángăk ănhuă
c uăsắtăthépăt iăVi tăNamăvƠăkhuăv c.ăTuyănhiên,ăđ ătậnăd ngăđi uăki năthuậnălợiăđó,ăt nhăc năkhắcăph căđ ợcă1ă
s ăkhóăkhĕn.ă 

HƠăTƿnhăcóă1ăs ălợiăth ăquanătrọngăđ ăphátătri năc măngƠnhăsắtăthép:ănhuăc uăv ăthépăt iăVi tăNamăvƠăkhuăv că
ngƠyăcƠngătĕng,ănguồnătƠiănguyênăhi năcóăch aăđ ợcăkhaiăthácăgồmă544tri u t năquặngăsắtăvƠăkho năđ uăt ăđƣă
camăk tătừăFormosa. 

Nhuăc uăthépăđang giaătĕng 

Nhuăc uăv ăthépăd ăbáoăs ătĕngăđángăk ătrongăhaiăthậpăkỷătớiăt iăVi tăNamăvƠăkhuăv că(hình 68).ăNhuăc uăthépă
trongăn ớcăd ăbáoăs ătĕngăg păđôiălênă20ătri uăt năvƠoănĕmă2020ăvƠăkho ngă30-43ătri uăt năvƠoănĕmă2030,ătùyă
theoăcáchă ớcătínhăkhácănhau.ăNhuăc uăthépătrongăkhuăv căd ăki năs ăvƠoăkho ngă50ătri uăt năvƠoănĕmă2020,ă
trongăđóăch ăcóă1ătri uăhi năcóăk ăho chăxu tăkhẩuătừăVi tăNam.ăĐồngăth i,ănguồnăcungăthépătrongăn ớcăcũngă
đangăthơmăh tălớn.ăDoătìnhătr ng thi uăcungăhi năt iăv ăs năphẩmăthép,ăVi tăNamăph iănhậpăkhẩuăđ ăđápă ngă
h nă50%ănhuăc uătừăcácăn ớcănh ăHƠnăQu căhayăNhậtăB n.ăS ăthi uăh tănguồnăcungăx yăraăch ăy uăvớiăcácăs nă
phẩmăquaăch ăbi n,ăcóăgiáătrịăcaoă(nh ăthépăt mădƠy,ăthépăt măcánănóng). 

Hình 68:ăBi năđ ngăCungăậ C uăThépăc aăVi tăNam 

 
L uăỦ:ă1 Cácăn ớcătrongăkhuăv căgồmăIndonesia,ăMalaysia,ăMyanmar,ăPhilippines,ăSingapore,ăTháiăLan 

Nguồn:ăHi păh iăThépăTh ăgiới 
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Tr ăl ngăquặngăs tăl nănh tăĐôngăNamăÁăvƠăđ uăt ăcamăk tăt ăFormosa 

HƠăTƿnhăcóătr ăl ợngăquặngăsắtălớnănh tăĐôngăNam Á (hình 69)ămƠăch aăđ ợcăkhaiăthác.ăT nhăchi măg nă50%ă
tr ă l ợngă quặngă sắtă qu că gia,ă cóă th ă cungă c pă 10 tri u t nă quặngă sắt/nĕmă choă ngƠnhă côngă nghi pă thépă địaă
ph ngătrongăítănh tălƠă30-40ănĕm.ăNgoƠiăra,ăt nhăcònăcóăcamăk tăđ uăt ătừăTậpăđoƠnăThépăFormosaăHƠăTƿnh.ă
Vi căxơyăd ngăgiaiăđo năIăd ăánăđ uăt ănƠyă(gồmăm tănhƠămáyăthépă7,5tri u t n,ăc ngăt iăS năD ngăph căv ă
nhƠămáyăvƠănhƠămáyănhi tăđi nă900ăMW)ăđƣăbắtăđ uătri năkhai.ăĐồngăth i,ă1ănhƠămáyăthépănh ăh năthu căCôngă
tyăCổăph năGangăthépăHƠăTƿnhăcũngăđ ợcăkh iăcông. DoăỦănghƿaăkinhăt ăc ă ăc păt nhăvƠăc păqu căgia,ăHƠăTƿnhă
c năđ ăxu tăđ aăm ăsắtăTh chăKhêăvƠoădanhăm căd ăánătrọngăđi măqu căgia. 

Hình 69:ăTi mănĕngăs tăc aăHƠăTƿnhăvƠăcamăk tăđ uăt  

 
L uăỦ:ă1)ăCĕnăc ăvƠoătr ăl ợngă ăTh chăKhêă2)ăCĕnăc ăvƠoătr ăl ợngă ăQuỦăXaă3)ăTrênăc ăs ăd ătr ătrongăTr iăCauăvƠăTi năB ă4)ăTLă=ăT ngălaiă- 

K ăho chăm ăr ngăchoăgiaiăđo nă2ăvẫnăch aăquy tăđịnh 

Nguồn:ăVi tăNamănews,ăB ăTƠiănguyênăvƠăMôiătr ng 

Nh ăđó,ăHƠăTƿnhăcóăth ăxơyăd ngăm tăc măngƠnhăsắtăthépăquyămô,ăgiúpăt nhăcóălợiăth ălƠăđịaăph ngăđiătiênă
phong,ăcóănĕngăsu tăvƠăkh ănĕngăc nhătranhăchiăphíăcaoăh n,ăcùngăkh ănĕngăchi mă45-50%ăthịătr ngăVi tăNamă
(Hình 70).  

Vi năc nhătrênăcũngăt ngăt ăcácăc măngƠnhăthépăhƠngăđ uăkhácătrongăkhuăv c.ăVíăd ,ăt iăHƠnăQu c,ăPoscoă
nắmăthịăph năchiăph iă57%,ăch ăy uănh ălợiăth ătừăvi căxơyăd ngăm tăc măngƠnhăthépălớnăvƠăcóăkh ănĕngăchiă
ph iăthịătr ngăt iăt nhăGwangyong,ăs năxu tăkho ngă18ătri uăt năthépăhƠngănĕm. 

Từăđơy,ăPoscoăti păt căđ ợcăh ngălợiătừăkh ănĕngăc nhătranhăv ăchiăphíăcũngănh ăkh ănĕngăth ngăl ợngăgiáă
caoăh nătrênăthịătr ng.ăĐơyăchínhălƠănh ngălợiăth ăgiúpăPoscoăduyătrìăvịăth ăhƠngăđ uăngƠnhăthépătrongăsu tă20ă
nĕmăqua 

Tuyănhiên,ăt nhăph iăđ iămặtăvớiăítănh tălƠă7ătháchăth c.ăN uăkhôngăđ ợcăgi iăquy t,ănh ngătháchăth cănƠyăcóă
th ătr ăthƠnhărƠoăc năđángăk ăvớiăs ăphátătri năthƠnhăcôngăc aăc măngƠnh.ăCácătháchăth căgồm: 
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Côngăngh ăkhai thác và s ăd ngăquặngăs tăTh chăKhê 

Quặngă sắtăTh chăKhêăcóăhƠmă l ợngăk mă0,07%,ăgơyăphátă th iăkhíă
đ căh iăvƠăgơyăĕnămònăthi tăbịătrongăquáătrìnhăs năxu tăthép,ăvƠădoăđóă
đòiă h iă côngăngh ăđặcă bi tă x ngăn uă ch y.ăCh ăm tă s ă ítă côngă tyă
thépă trênă toƠnă c uă cóă côngă ngh ă nƠy.ă Formosaă s ă khôngă sửă d ngă
quặngăsắtăTh chăKhêămƠănhậpăkhẩuăquặngăquaăc ngăđ ăđápă ngănhuă
c uă s năxu t.ăĐi uănƠyă cóănghƿaă lƠăn uăHƠăTƿnhăkhôngă th ă thuăhútă
đ ợcă1ăcôngătyăđ ănĕngăl căxửălỦălƠmăch ăđ uăt ăhoặcăđ iătácătrongă
cácănhƠămáyăthépăvƠăcamăk tăsửăd ngăquặngăsắtătừăm ,ăvi căkhaiăthácă
quặngăTh chăKhêăs ăr tăr iăro.ăNgoƠiăra,ădoănằmăg năbi n,ăkhuăv că
m ăcóăm cănhi mămặnăcao,ă lƠmăchoăvi căkhaiă thácăthêmăkhóăkhĕn.ă
NgoƠiăra,ăn năđ tăt iăđơyăm măvƠănhi uăcát,ădoăđóăkhóăổnăđịnh.ăĐi uă
nƠyă lƠmă tĕngă thêmă r iă roă vƠă chiă phíă khaiă thácă doăm ăph iă liênă t că
ki mă traăđ ăđ măb oăváchăh mă lòăvƠăgi ngă lòăkhôngăs păvƠăcóă th ă
khai thác.ăM tăl ợngăquặngăkháălớnă(32%,ă~ă170ătri uăt n)ănằmă ăđ ă
sơuă d ớiă 550mă trongă lòngă đ t.ă Vớiă côngă ngh ă hi nă t i,ă khaiă thácă
quặngă ăquáăsơuăs ă lƠmăgi măđángăk ă lợiănhuận.ăVi căcóăđ ợcăhayă

khôngăcôngăngh ăkhaiăthácăquặngăd ớiăsơuătrongăt ngălaiăs ătácăđ ngălớnătớiăth iăgianăvƠăchiăphíăkhaiăm . 

Các v năđ ăđangădi năraăv iăCông ty đi uăhƠnhăm ăs tăhi năt i 

Đ năvịăđi uăhƠnhăm ăhi năt iălƠăCôngătyăCổăph năTh chăKhêăđangăgặpănh ngăv năđ ălớn,ăc ăv ăcácăcamăk tăv nă
vƠănĕngăl căkỹăthuật.ăN uăkhôngăđ ợcăgi iăquy t nhanhăchóng,ănh ngăv năđ ănƠyăs ăđeădọaăthƠnhăcôngăc aăvi că
khaiăthácăquặng. 

Bi năđ ngăcungăc uăthép 

Nhuăc uăthépăcóăth ăgi mătrongătr ngăhợpăx yăraăsuyăthoáiăkinhăt ăkhuăv c,ădẫnăđ năs tăgi mănhuăc uătừăcácă
ngƠnhăcôngănghi pătiêuăth ăthép.ăH năn a,ăcácăđịaăph ngăkhácăc aăVi tăNamăvƠăcácăn ớcătrongăkhuăv căcũngă
đangăgiaătĕngănĕngăl căs năxu tăthép.ăN uăk ăho chăqu căgiaăkhôngăphùăhợpăvớiăd ăbáoănhuăc u,ătìnhătr ngătrênă
cóăth ădẫnăđ năthừaăcungăvƠă nhăh ngătớiăgiáăc ăcũngănh ălợiănhuậnătừăho tăđ ngăkhaiă thácăm ăvƠăs năxu tă
thépă ăHƠăTƿnh. 

M căđ ăsẵnăcóăc aăl căl ngălaoăđ ngăcóătayăngh  

L căl ợngălaoăđ ngăc aăHƠăTƿnhăđ ợcăđƠoăt oăt tă ăbậcătrungăhọcăc ăs ,ăsongăs ăl ợngălaoăđ ngăđ ợcăđƠoăt oă
kỹăthuậtă(víăd ăkỹăthuậtăviên,ăkỹăs )ăl iăh năch .ăNĕngăl căc aătr ngăđ iăhọcăHƠăTƿnhăhi năt iăvƠăcácăc ăs ăd yă
ngh ăt ngăđ iăkhiêmăt năv ăgiáoăd c,ăđƠoăt oăchuyênăngƠnhăliênăquanăđ nălƿnhăv cănƠy. Đơyăs ălƠăm tătháchă
th căc năgi iăquy tăkhiănhuăc uăv ălaoăđ ngăcóătayăngh ăcaoătĕngălên. 

Thi uăcácăngành liên quan và ph ătr ă 

Đ ăcácăc măngƠnhăho tăđ ngăthƠnhăcông,ăt nhăkhôngănh ngăph iăb oăđ măđ uăt ăchoăm ăvƠănhƠămáyăthépămƠă
cònăc năcóăcácăngƠnhăcôngănghi păph ătrợăvƠădịchăv ăh ătrợă(Víăd :ăkh oăsát,ăkhoan,ădịchăv ăgiaoăthôngăvậnăt i,ă
cungăc păhóaăch t,ăs năxu tăthanăc c,ăcungăc păoxy,ătáiăch ăph ăli uăkimălo i).ăHi năcácăngƠnhăcôngănghi păliênă
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quanăvƠăph ătrợăc aăHƠăTƿnhăcònăh năch .ăHƠăTƿnhăcũngăkhôngăcóăngƠnhăcôngănghi păch ăbi năđ ăsửăd ngăcácă
thƠnhăphẩmătừăthép. 

Tháchăth căt ăkhíăh uăvƠămôiătr ng 

HƠăTƿnhăth ngăxuyênăbịăbƣoăvƠălũăl t.ăNgoƠiăra,ădoănằmăg năbi n,ăvi căkhaiăthácăm ăTh chăKhêăl ăthiênăcóăth ă
dẫnăđ năkh ănĕngăm ăbịăl tăn uăkhôngăcóăbi năphápăphòngăngừaăthíchăhợp.ăH năn a,ăkhuăm ,ănhƠămáyăthépăvƠă
nhƠămáyănhi tăđi năkhiăcùngănhauăvậnăhƠnhăs ăgơyăraătácăđ ngătiêuăc căđ nămôiătr ng,ănh ăphátăth iăkhíăgơyă
hi uă ngănhƠăkính,ăn ớcăth i,ăx ,ăbùnăvƠăb iăvƠăđ tăđáăth iăvƠăthi tăh iăti mătƠngăv ăđịaăhình doăb căxúcăm .ăT tă
c ăcácăy uăt ănóiătrênăc năđ ợcăch ăđ ngăqu nălỦ. 

R iăroădoăs ăch mătr ăvƠăth ăt căhành chính  

C ăd ăánăkhaiăthácăm ,ăvƠăd ăánănhƠămáyăthépăth ăhaiăsửăd ngăquặngătừăm ,ăđ uăcóăth ăgặpăr iăroădoăs ăchậmă
tr ăv ăhƠnhăchínhăvƠăth ăt c.ăVớiăm ăTh chăKhê,ăt nhăc nătáiăc uătrúcăvƠătáiăc păv năchoăCôngătyăcổăph năm t 
cáchăsớmănh t,ăđồngăth iăđ aăvƠoăm tăđ iătácăcóăcôngăngh ăphùăhợp.ăNgoƠiăra,ăquáătrìnhăđámăphánăc păphépăvƠă
v ăcácăv năđ ăliênăquan,ănh ăgi iăphóngămặtăbằng,ăđƣăđ ợcăti năhƠnhăkháălơuăvớiăm tănhƠăđ uăt ăn ớcăngoƠiăv ă
nhƠămáyăthépăsửăd ngăquặngătừăm ăTh chăKhê.ăB năthơnă2ăd ăánătrênăcóăs ăgặpăr iăroăn uăkhôngătìmăđ ợcăgi iă
phápă2ăbênăcùngăcóălợi.ăĐi uănƠyăgơyă năt ợngăx uăvớiăcácănhƠăđ uăt ăti mănĕngăkhácătrênăđịaăbƠnăt nh,ăquaăđóă
dẫnătớiănguyăc ăchoăs ăphátătri năchungăc aăHƠăTƿnh. 

Địnhăh ớngăvƠăquyăho chăchiăti tăchoăs ăphátătri năc aăc măngƠnhănƠyăc năxemăxétăkhôngăch ăcácălợiăth ăquană
trọngămƠăcònăc ănh ngătháchăth căđ ăcậpă ătrên.ă 

2.1.2 Định hướng phát triển: 

2.1.2.1 Định h ớng chung và tầm nhìn 

HƠăTƿnhăcóăti mănĕngăphátătri năc măngƠnhăsắtă– thép lớnăc a th ăgiới,ăcóăth ălƠălớnănh tăĐôngăNamăÁ.ăVớiă
côngăsu tăvậnăhƠnhăvƠoănĕmă2030ălƠă15-20 tri uăt n,ăHƠăTƿnhăs ătr ăthƠnhă1ătrongănh ngăkhuăs năxu tăthépălớnă
nh tătrongăkhuăv c,ăthậmăchíălƠătrênăth ăgiớiă(Hình71).ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngălƠăđịaăph ngăs năxu tăsắtă– thép 
dẫnăđ uăc ăn ớc,ăchi mă40-45%ătổngăs năl ợng. 
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Hình 71:ăHƠăTƿnhălƠăđ aăđi măs năxu t thép l n 

 

L uăỦ:ă1)ăCôngăsu tătheoăquyăho chănĕmă2020,ă2)ăGi ăđịnhătiêuăth ăthépăbìnhăquơnăc aăVi tăNamă(120kg/ng i,ă2009)ăs ăđ tăm căchung ASEAN 

(200kg/ng i)ăvƠoănĕmă2030 

Nguồn:ăăKOTRA,ăHi păh iăThépăVi tăNam,ăHi păh iăThépăHƠnăQu c,ăHi păh iăThépăQu căt ,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

C măngƠnhănƠyăs ă lƠăm tă trongăcácăđ ngă l că tĕngă tr ngăchínhăc aăHƠăTƿnhă trongăhaiă thậpăkỷă tới,ăgiúpăgi iă
quy tătìnhătr ngăthơmăh tăqu căgiaăv ăthép;ăm ăđ ngăphátătri năcácăcôngănghi păch ăbi n quanătrọngăs năxu tă
cácăs năphẩmătừăthépătrongăt ngălai;ăgiúpăt nhăđ ợcănhìnănhậnălƠătrungătơmăc aăc ăn ớcăv ăkhaiă thácăm ăvƠă
luy năkim,ănắmăbắtăđ ợcăcácăgiáătrịăvƠăki năth c.ă ăc păđ ăqu căgia,ăc măngƠnhănƠyăcũngăcóăt măquanătrọngă
chi năl ợcăvìăđơyăs ălƠăm t lƿnhăv cămƠăVi tăNamăcóăth ăđiăđ uătrongăkhuăv c.ăNgoƠiăra,ăđơyăcònălƠăvíăd ăminhă
họaăs ngăđ ngăchoăs ăhợpătácăthƠnhăcôngăgi aăcácănhƠăđ uăt ăVi tăNamăvƠăn ớcăngoƠiătrongăm tăd ăánăđ uăt ă
quyămôălớn. 

Quáătrìnhăphátătri năc mănƠyăgồmă3ăgiaiăđo nă(Hình 72): 

Đặtăc ăs ăchoătĕngătr ngă(2011-15) 

Trongăgiaiăđo nănƠy,ăHƠăTƿnhăs ăđặtăn năt ngăchoăphátătri năc măngƠnhăsắtăvƠăthép vƠăbắtăđ uăs năxu tăsắtăthép. 
T nhăs ăxơyăd ngăsẵnăsƠngăcácăc ăs ăh ăt ngăc ăth ănh ăc ng,ăh t ngăgiaoăthôngăvậnăt i, nhƠămáyăđi n.ăT nhă
cũngăs ăcóăcácăch ngătrìnhăgiáoăd căvƠăđƠoăt oăc ăth ăđ ăđƠoăt oăđ iăngũălaoăđ ngăph căv ăc măngƠnh.ăĐ n 
cu iăgiaiăđo nănƠy,ănhƠămáyă thépăFormosaă (giaiăđo nă I)ă s ăđiăvƠoăho tăđ ng, đồngă th iănhƠămáyă thépă th ă2ă
(CôngătyăCổăph năGangăthépăHƠăTƿnhăvậnăhƠnhă- sửăd ngăquặngătừăhuy năVũăQuang và(các) nhà máy thép khác 
(sửăd ngăquặngăTh chăKhê)ăs ăđ ợcăkh iăcông xơyăd ng. Mặcădùăv ălỦăthuy tăcóăth ăbắtăđ uăkhaiăthácăvƠoănĕmă
2014,ăm ăTh chăKhêănhi uăkh ănĕngăkhôngăth ăho tăđ ngătr ớcăkhiăcácănhƠămáyăthépăsửăd ngăquặngăTh chă
Khêăđ ợcăvậnăhƠnh.ăĐ ăđ aăm ăvƠoăkhaiăthácăsớmăh n,ăChínhăph ăc năchoăphépăbánăquặngăraăngoƠiăt nh,ăđồngă
th iăkháchăhƠngăngoƠiăt nhăHƠăTƿnhăcũngăc năcóănhuăc uămua.ăHƠmăl ợngăt păch tătrongăquặngăyêuăc uăcóăthi tă
bịăchuyênăd ngăđ ăxửălỦ,ădoăđóăcácăcôngătyăbênăngoƠiăcóăth ăkhôngămu năđ uăt ăn uăch ăđ ăxửălỦăl ợngăquặngă



 
  

  114 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

nh .ăCácăk ăho chăc aăHƠăTƿnhăđƣăxácăđịnhărõă rƠngăh uăh tăquặngăs ăđ ợcăxửălỦă trongă t nh,ădoăđóăvi căbánă
quặngăraăngoƠiăs ăr tăkhóăkhĕn. 

T nhăcũngăs ăkhuy năkhíchăcácădoanhănhơnăvƠădoanhănghi păđịaăph ngăxơyăd ngăcôngănghi păph ătrợăph căv ă
nhuăc uăm ăvƠănhƠămáyăthép.ăKhiăcác nhƠămáyăthépăđiăvƠoăho tăđ ng,ăt nhăs ăkhuy năkhíchăcácănhƠăđ uăt ătrongă
s năxu tăs năphẩmăch ăbi n từăthép,ăbắtăđ uătừăs năphẩmăđ năgi nănh ăvậtăli uăxơyăd ng. 

C măngƠnhăS tăậ Thép qu căgiaăm iăn i (2016-20) 

Trongăgiaiăđo nănƠy,ăm ăTh chăKhêăđiăvƠoăho tăđ ng.ăS năxu tăquặngăvƠăthépăs ătĕngălênăkhiănhƠămáyăthépăth ă
3 (cóăth ălƠăc ănhƠămáyăth ă4) bắtăđ uăchoăs năphẩm.ăHƠăTƿnhăs ăthi tălậpăđ ợc m t c măngƠnhăsắtă– thép quy 
môăqu căgiaăvƠăcóăđi uăki năđ ăđiăđ uăc ăn ớc.ăCũngătrongăgiaiăđo nănƠy,ănĕngăl căcácăngƠnhăcôngănghi păph ă
trợăcũngăđ ợcănơngălên.ăV ăc măngƠnhăch ăbi n (đ ợcătrìnhăbƠyăchiăti tătrongă1ăph năriêngăv ăc măngƠnhăs nă
phẩmăch ăbi n từăthép),ăHƠăTƿnhăthuăhútăđ ợcăđ uăt ăvƠoăs năxu tăcácăs năphẩmătừăthépăcóăgiáătrịăgiaătĕngăcaoă
h n.ăĐi uănƠyăgiúpătĕngăl ợngăthépăsửăd ngătrongăt nh,ăquaăđóătĕngăl ợngăgiáătrịăt nhăthuăđ ợc.ăKhiăphátătri nă
c măngƠnhănƠy,ăHƠăTƿnhăc năch ăđ ngăgi măthi u cácăr iăroămôiătr ngăthôngăquaănh ngăbi năphápăphùăhợpă
(Vd,ăxửălỦăn ớc,ăki măsoátăôănhi m).ă 

C măngƠnhăb năv ngăđẳngăc păth ăgi iă(2021-50) 

Trongăgiaiăđo nătĕngătr ngătrìnhăđ ăcaoănƠy,ăHƠăTƿnhăs ătr ăthƠnhăđịaăph ngăđiăđ uăkhuăv căv ăs năxu tăthép.ă
T nhăthi tălậpăđ ợcăcácăc ăs ăNC&PTăliênăquanăđ năkhaiăthácăm ăvƠăthép.ăT nhăcũngătậpătrungăvƠoătĕngătr ngă
b năv ngă– ch ăđ ngăqu nălỦănh ngătácăđ ngămôiătr ngătrungăvƠădƠiăh n (Vdăc nhăquanăkhuăv căkhaiăthácăc aă
m ,ăxửălỦăn ớcăth i),ăvƠăđ măb oănguồnăcungăquặngăsắtăkhiăm ăTh chăKhêăđƣăkhaiăthácăh t.ăC măngƠnhăch ă
bi năs ăphátătri năph căt păh n,ătậpătrungăvƠoăs năphẩmăgiáătrịăcaoăh n,ănh ămáyămóc,ăc uăki năôătô,ăđóngătƠu,ă
đồăgiaăd ng. 
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Hình 72: M cătiêuăc aăHƠăTƿnhăcho 2015, 2020 và tmănhìnă2050 

 

Phân tíchăc aăMonitor 

2.1.2.2 Chiến l ợc và kế hoạch cụ thể phát triển cụm ngành 

S năxu tăsắtă– thépăc aăHƠăTƿnhăs ătĕngătr ngă1ăcáchăcóăh ăth ng,ăđ tă4tri uăt năquặngăsắtăvƠă8,5tri uăt năthépă
vƠoănĕmă2020.ăĐ nă2022,ăm căs năxu tăs ăổnăđịnhă ă10ătri uăt năquặngăvƠă13,2 tri uăt năthépă(Hình 73). Theo 
Monitor,ămặcă dùă côngă su tă cóă th ă c pă phépă lƠă g nă 20ă tri uă t n,ăHƠăTƿnhă nênă t ă giớiă h nă t iă đaă lƠă 15ă tri uă
t n/nĕmăchoăđ nănĕmă2030ănhằmăsẵnăsƠngă ngăphóăvớiăcác bi năđ ngăcungăc uătrongăn ớcăvƠăkhuăv c.ăT nhăcóă
th ăxemăxétăl iănh ngăthayăđổiătrongă10ănĕmătớiăngayătừăbơyăgi ăvƠăđi uăch nhăconăs ănƠyălênăg năvớiă20ătri uă
t năn uăc nă thi tă– nhuăc uă tĕngă tr ngăm nhăvƠăcaoăh năd ăki năhi nă t iă trongăkhiănguồnăcungăkhôngă tĕngă
t ngă ng. 

Đ ăđ tăđ ợcăm cătiêuăđặtăraănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăc năđ tăđ ợcăm t s ăm căquanătrọngătrongă10ănĕmătớiăliênăquană
đ năm ăTh chăKhêăvƠănhƠămáyăthépăđƣăquyăho ch:ă 

 NhƠămáyăthépăFormosaăgiaiăđo năIăs ăbắtăđ uăs năxu tăvƠoănĕmă2015. 

 M ăTh chăKhêăvƠă(các) nhƠămáyăthépăth ăhaiăsửăd ngăquặngăc aăm ăcũngăbắtăđ u ho tăđ ngă ăm căđ ănh tă
địnhăvƠoănĕmă2018. 

 Côngăsu tăm ăvƠănhƠămáyăthépăs ăti păt cătĕng.ăĐ nănĕmă2020,ăFormosaăgiaiăđo năIăs ăhoƠnăthƠnhăvớiăcôngă
su tă7,5ătri uăt năthép/nĕm.ăNhƠămáyăthépăcònăl i s ăcóăcôngăsu tăkho ngă2,5tri uăt n/nĕm. C ă2ănhƠămáyă
này s ăs năxu tă8,5ătri uăt năthép. Tớiăgiaiăđo nănƠy,ăm ăTh chăKhêăs ăs năxu tă4tri uăt n/nĕm. 

 Đưa mỏ Thạch Khê vào hoạt 
động

 Thành lập (các) nhà máy thép 
d ng quặng sắt Thạch Khê

 Nâng cao năng lực của cơ s  hạ 
tầng hỗ trợ để đảm bảo độ tin cậy 
của cụm ngành

 Khuyến khích sản xuất sản phẩm 
từ thép có giá trị cao

 M  rộng sản xuất sản phẩm từ 
thép

 Xây dựng cụm NC&PT liên quan 
đến khai khoáng và thép để có 
tính cạnh tranh về công nghệ

 Đảm bảo nguồn quặng sắt bổ 
sung để giúp sản xuất thép bền 
vững

 Thực hiện kế hoạch giảm thiểu rủi 
ro môi trư ng

 Đảm bảo đầu ra thép đáp ứng 
được các ngành sản xuất tuyến 
dưới ngày càng phức tạp

 Tăng cư ng cơ s  hạ tầng hỗ trợ 
cụm như mạng lưới giao thông 
vận tải và lưới điện

 Xây dựng chương trình đào tạo 
về khai khoáng để đảm bảo năng 
lực của lực lượng lao động

 Thành lập nhà máy thép Formosa 
và nhà máy thép thuộc Công ty 
Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh

 Khuyến khích doanh nhân địa 
phương cũng như các khoản đầu 
tư lớn để thúc đẩy cụm

 Thiết lập ngành sản xuất sản 
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Hình 73:ăS năxu tăQuặngăs tăvƠăThépă ăHƠăTƿnhă(2010ăậ 2030) 

 
L uăỦ:ăD ăbáoăs năl ợngăt iăđaănênăc păphépă ăHƠăTƿnhătrongă20ănĕmătớiălƠă15ătri uăt n/nĕm 

Nguồn:ăPh ngăv năS ăKHĐT,ăFormosa,ăBanăqu nălỦ KKTăVũngăÁng;ăPhơnătíchăc aăMonitorăăă 

NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcònăthúcăđẩyăvi căxơyăd ngăcácăngƠnhăcôngănghi păvƠăc ăs ăh ăt ngăliênăquanăvƠăph ătrợăđ ă
phátătri nătoƠnădi năm t c măngƠnhăđẳngăc păth ăgiới: 

 Tổăhợpăc ngă ăKKTăVũngăÁngăvới trangăthi tăbịăxửălỦăhƠngăhóaăcồngăk nhă(gồmăquặngăsắtănhậpăkhẩu,ăthană
đ ăluy năc c). 

 NhƠămáyăđi nă ăKKTăVũngăÁng: 
o 2ănhƠămáyăđi năxă1.200ăMWăt iăVũngăÁngăđ ăph căv ăthịătr ngătrongăn ớc 
o 1ănhƠămáyăđi năxă900ăMW (giaiăđo năI) c a Formosaăđ ăph căv ănhƠămáyăthép. 

 H ăt ngăvậnăt iătừăm ăđ nănhƠămáyăthép: 

o Nơngăc păQu căl ă1A. 
o HoƠnăthƠnhăĐ ngăvenăbi năn iăTh chăKhêăvƠăVũngăÁng. 
o Đ ngă ngăvậnăchuy năquặngăkhiăm ăđ ợcăvậnăhƠnhăđ yăđ ăsauănĕmă2020. 

 NhƠămáyăn ớcăVũngăÁng,ăvớiătổngăcôngăsu tăn ớcăcôngănghi păđ tă1tri u m3/ngày/đêm.  

 XửălỦărácăvớiăbƣiăchônăl păvƠăkhoăch aăt măth iăkimălo iăph ăth iăvƠănhƠămáyăxửălỦărácăđ căh iă ăKỳăAnh,ă
nhƠămáyătáiăch ăph ăth iăt iăVũngăÁng. 

 NhƠămáyăthanăc căt i VũngăÁng. 

 NhƠămáyăs năxu tăvậtăli uăchịuălửaă ăVũngăÁngăcôngăsu tă10.000ăt n. 
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 NhƠăcungăc pădịchăv ăthépă ăVũngăÁngăvƠăKỳăAnh, cóăkhoăch aăvƠăth căhi năch ăbi năđ năgi năchoăcông ty 
ch ăbi năthép,ătổngăcôngăsu tă770.000ăt n. 

 C ăs ădịchăv ăb oăd ỡngăvƠăkỹăthuậtăt i VũngăÁngăvƠăKỳăAnh,ădi nătíchă3,5ăha. 

Hình 74: C măngƠnhăS tă- Thép 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitorăăă 

C măngƠnhăthépăGwangyangăt iăHƠnăQu că(Hình 75) là m t víăd ăt tăđ ăHƠăTƿnhăhọcătậpătrongăth i gianătới.ă
Đ ợcăthƠnhălậpăđ uănĕmă1987,ăc măngƠnhănƠyăcóăPoscoălƠmăch ăđ uăt ăch ăch tăvƠăcóăvaiătròăđ ngăl c.ăHi nă
c măchi mă1/3ăs năl ợngăthépăthôăt iăHƠnăQu c,ăs năxu tă19,5ătri uăt nătrongănĕmă2010.ăĐơyălƠăc măngƠnhălớnă
nh tătrongăkhuăv căc ăv ăgiáătrịăkinhăt ă(25%ătổngăgiáătrị)ăvƠăvi călƠmă(11%ătổngăvi călƠm).ăBaăy uăt ăthƠnhă
côngăquanătrọngăc aăGwangyang,ăt tăc ăđ uăphùăhợpăvớiăHƠăTƿnh,ălƠă(a)ăđ măb oăcóă1ănhƠăđ uăt ăch ăch t,ănh ă
đóăthúcăđẩyăcácăcôngătyăkhácăcũngăđ uăt ătheo,ă(b)ăđ uăt ăvƠoăc ăs ăh ăt ngăh ătrợă(c ng,ăđ ngăsắt,ăđi n)ăvƠă(c)ă
d năxơyăd ngăc măngƠnhăs năxu tăs năphẩmătừăthépăch ăbi n,ăgồmăcácăs n phẩmăcóăgiáătrịăcaoăh nănh ăôătô,ă
đóngătƠuă...,ăgiúpăt oănhuăc uăổnăđịnhăchoănguồnăthépăđ ợcăs năxu t. 
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Hình 75:ăVíăd ăv ăC măngƠnhăthépăt nh Gwangyang ậ HƠnăQu c 

 

Nguồn:ăBáoăcáoăth ngăniênăPOSCO,ăVi năKinhăt ăCôngănghi păvƠăCôngăngh ăHƠnăQu c,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

SoăvớiăGwangyang,ăHƠăTƿnhăthậmăchíăcònăcóăthêmăm tălợiăth ălƠăv ăcácănguyênăvậtăli uăc ăb n:ăquặngăsắtăcóă ă
ngayăg nănhƠămáyăthépăgiúpăđápă ngăítănh tălƠăm tăph năcôngăsu tăthép.ă 

Đ ăphátătri năc măngƠnhănƠy,ăt nhăcũngăc năgi iăquy tăch ăđ ngă1ăs ăv năđ ămôiătr ngăquanătrọng.ăM tăs ăv nă
đ ămôiătr ngăs ăphátăsinhătừănhƠămáyăthép,ănhƠămáyăđi năvƠăm ăTh chăKhêănh ăphátăth iăkhíăCO2ăvƠăkhíănhƠă
kínhă(khíăth iătừănhƠămáyăthépăs ăt ngăđ ngătừă6ătri uăchi căxe),ăn ớcăth i,ăch tăth iărắn,ăb iăvƠătácăđ ngătừă
đi uăki năth iăti tăkhắcănghi tăHƠăTƿnhăcùngăcácăm iăđeădọaălơuădƠiăv ăn ớcăbi nădơngădoăbi năđổiăkhíăhậu. 

T nhăc năđ măb oăcácănhƠăđ uăt ălớnăch ăđ ngăxemăxétăv năđ ănƠyăvƠăcóăc ăch ăgi măthi uăphùăhợpăngayătrongă
k ăho chăbanăđ uăc aămình.ăCácănhƠăđ uăt ăph iăxemăxétă1ăs ăph ngăánăc ăth ănh ăsau: 

Nhà máy Thép:  

 Côngăngh ăthuătr ăCO2ăthôngăquaăcacbonatăhóaăx ăvƠădùngăt oăquangăhợp. 

 NhƠămáyăxửălỦăvƠătáiăch ăđ ăt iăđaăhóaăvi cătáiăsửăd ngăn ớcăth i. 

 Liênăt căc iăti năquyătrìnhăđ ăgi măthi uăsửăd ngăn ớc. 

 Thi tăbịăthuăb iăhi uăsu tăcao. 

 Côngăngh ăvƠăquyătrìnhătáiăch ăđ ătáiăsửăd ngăx ăvƠăbùnălƠmănguyênăli uăxiămĕng. 

 H ăth ngăđêăđi uăt iăVũngăÁngăđ ăngĕnăchặnătácăđ ngăti mătƠngăc aălũăl .t  
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M ăTh chăKhê: 

 Thi tăk ăh ăt ngăsaoăchoăb oăđ măngĕnăngừaăb iăbằngăcáchăphunăn ớcăvƠăchắnăgióăgióăchoăkhuăkhaiăthác. 

 Ki măsoátăb iăbằngăcáchăphunăn ớcăcácătuy năđ ngăvậnăchuy nădọcăđ ngăvenăbi năhoặcăQu căl ă1AăvƠă
trồngăcơyăgiúpăh păth ăb iăvƠăkhíătừăm ;ăsauăđóăs ăxơyăd ngăh ăth ngăvậnăt iădƠnhăriêngăchoăk tăn iă từăm ă
đ nănhƠămáy. 

 NhƠămáyăxửălỦăn ớcăvƠăquyătrìnhăđ ăm nhăđ ăđ iăphóăvớiăcácăs ăc ătrƠn. 

 Thi tăk ăm ăvớiăđ ăd căhợpălỦ,ăgi măthi uătrƠnăn ớcăbi năvƠoăm ;ăthi tăk ăcóăđ ăcongăvƠăd cănhẹ,ăb ămặtă
gồmănhi uălớpăđ ăngĕnăngừaăvƠălƠmăchậmăn ớcăch y. 

 Trangăbịăh ăth ngăb mălũăđ ăổnăđịnhăm căn ớcăbi năg năb ăbi n. 

 Xemăxétăkh ănĕngăxơyăd ngăh ăth ngăđêăbi năđ ăngĕnăchặnălũăl t. 

 Cóăk ăho chăd ăphòngăch ngăúngăl tăm . 

 K ăho chăvƠăc ăs ăh ăt ngăqu nălỦăch tăth iăc aăcôngătyăvậnăhƠnhăđ ợcăhoƠnăthƠnhătr ớcăkhiăbắtăđ uăkhai 
thácăm . 

 Quyăho chăc nhăquanăđ ăph căhồiăkhuăv căm ăsauăkhaiăthác. 

NhƠămáyăĐi n: 

 Côngăngh ăđ tătr ớcăđ ăgi măCO2. 

 Ápăd ngăcôngăngh ăthuătr ăCarbonăvớiăkhíăCO2. 

 HồăhoặcăthápălƠmămátăn ớcătr ớcăkhiăth iăraăbi n,ătáiăsửăd ngănhi tăh păth ăchoăcácăquyătrìnhăcôngănghi pă
khác. 

 C ăch ăthuăgi ătroăb iăbayă ă ngăkhóiănhằmăgi măôănhi măb i. 

 Côngăngh ăvƠăquyătrìnhătáiăch ăđ ătáiăsửăd ngăch tăth iărắnălƠmăph ăgiaăxiămĕng.  

NgoƠiăra,ăchínhăquy năt nhăs ăyêuăc uăcácăd ăánălớnătheoădõiăvƠăhƠngănĕmăbáoăcáoăv ăcôngătácămôiătr ngăc aă
mình,ăgồmăbáoăcáoăv ăphátăth iăkhíănhƠăkính,ăsửăd ngăn ớcăvƠăn ớcăth i,ăphátăsinhăch tăth iărắn,ăch tăđ căvƠă
th iărácăcũngănh ăôănhi măb i.ăChínhăquy năt nhăcũngăs ăkhuy năkhíchăcácăcôngătyăgi măthi uăôănhi m,ăcóăth ă
lƠăquaăcácăd ăánăCDMăđ ăgiúpăgi măphátăth iătừăc măngƠnhănƠy.ăVi căbánăch ngăch ăgi măphátăth iăđ ợcăch ngă
nhậnă(CER)ăquaăcácăd ăánăs ămangăl iăthêmănguồnăthuăchoăt nh.ăChínhăquy năt nhăHƠăTƿnhăcũngăs ăcóăcácăđ ngă
l cănh ăgi măthu ăđ ăkhuy năkhíchăcácăcôngătyăđẩyăm nhăho tăđ ngăNC&PTătìmăraăcôngăngh ăs chămới.ăCáchă
ti păcậnătổngăhợpănh ătrênăs ăgiúpăgi măthi uătácăđ ngătừăc măngƠnhănƠy. 
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Hình 76:ăT ngăquanăr iăroămôiătr ngăchính và bi năphápăgi măthi u 

 

 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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HƠăTƿnhă cũngă c nă tậpă trungăphátă tri nă nguồn nhơnă l că đápă ngă yêuă c uă c aă c măngƠnh.ă Theoă d ă báo,ă c mă
ngƠnhăsắtă– thépăs ăc năkho ngă82.000ălaoăđ ngăvƠoănĕmă2020. Trongăs ănƠyăgồmăc ălaoăđ ngăbánălƠnh ngh  
nh ăkỹăthuậtăviênăthi tăbị,ăthợăkỹăthuậtăsửaăch a/b oăd ỡng,ăcánăb ăki mătraăch tăl ợng,ăcánăb ăhƠnhăchính;ăvƠă
vịătríăqu nălỦăvƠălaoăđ ngătayăngh ăcaoănh ăkỹăs /ki nătrúcăs ănhƠămáy,ăgiámăsátăvậnăhƠnhănhƠămáyăthép,ănghiênă
c uăviênăv ăNC&PTăvậtăli u.ăĐ ăđápă ngănhuăc uănƠy,ăt nhăc năth căhi năcácăb ớcăsau: 

Tri năkhaiăch ngătrìnhăđƠoăt oăv ăngƠnhăs t - thépătrongăcácătr ngăd yăngh  

Tr ngăd yăngh ănƠyăs ătậpătrungăvƠoăđƠoăt oălaoăđ ngăbánălƠnhăngh ăvƠălaoăđ ngăkhôngăc nătayăngh ăchoăcácă
yêuăc uăcôngăvi căc ăth .ăCh ngătrìnhănƠyăcũngătậpătrungăđápă ngănhuăc uăc aăc ăs ăh ăt ng,ăcácăngƠnhăcôngă
nghi p vƠădịchăv ăliênăquanăvƠăph ătrợ. 

ThƠnhăl păKhoaăvƠăTrungătơmăcôngăngh ăxu tăs căv ăkhaiăthácăm ăvƠăluy năkim 

Khoaămớiăs ănằmătrongăĐ iăhọcăHƠăTƿnh,tậpătrungăđƠoăt oăcácăngƠnhăkhoaăhọc,ăkỹăthuậtăvƠăqu nălỦăliênăquană
đ năc măngƠnhăchoăsinhăviênăcóăti mănĕng c aăHƠăTƿnhăvƠăt nhăkhác.ăCácăngƠnhănƠyăgồmăkỹăthuậtăc ăkhíăvƠă
hóaăhọc,ăđịaăch tă/ăđịaăvậtălỦ,ăđịaăch tăthuỷăvĕnă/ăth yăvĕn,ăkhoaăhọcămôiătr ngăvƠăkỹăthuật,ăkhaiăthácăm ăvƠă
luy năkim,ăanătoƠnăvƠăyăt ăcôngănghi p,ăkh oăsátăvƠăc ăkhíădơnăd ng,ămuaăsắmăđ uă th u,ăkinhădoanhă/ăth ngă
m iă/ăk ătoán,ăquanăh ăc ngăđồngă/ătruy năthông,ăCNTTăvƠăqu nălỦănhơnăs . 

H pătácăv iăcácănhƠăđ uăt ,ăcácăt ăch cătrongăvƠăngoƠiăn căcóăliênăquan 

Nh ngăquanăh ăhợpătácănƠyănƠyăgiúpăđ măb oăxơyăd ngăcácăch ngătrìnhăch tăl ợngăcao.ăT nhăs ăhợpătácăchặtă
ch ăvớiăcácănhƠăđ uăt ă ăm ăvƠănhƠămáyăthépăđ ă(a)ăxơyăd ngăch ngătrìnhăgi ngăd y,ă(b)ătƠiătrợăvƠă(c)ăth cătậpă
vƠă(d)ăch ngătrìnhăsắpăx păvi călƠm.ăM tăs ăđ iătácăti mănĕngătrongăvƠăngoƠiăn ớcălƠătr ngăĐ iăhọcăM ăvƠă
Địaăch tăHƠăN i,ăcácăTr ngăGiáoăd căngƠnhăM ăAustraliaăvƠăĐ iăhọcăM ăColorado. 

Hình 77  lƠăvíăd ăv ăv ăTr ngăGiáoăd căngƠnhăM ăAustralia.ăĐơyălƠăđi năhình t tăv ăcáchăti păcậnătổngăhợpăđ ă
xơyăd ngănguồnănhơnăl cătrongăđóăcóăs ăph iăhợpăc aăc ăChínhăph ,ătr ngăđ iăhọc vƠădoanhănghi păvìălợiăíchă
chung. 
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Hình 77:ăVíăd ăv ăgiáoăd căngh ăm ăt iăAustralia 

 

 

 

Nguồn:ăTr ngăm ăAustralia,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Cu iăcùng,ăchìaăkhóaăđ ăthƠnhăcôngătrongăvi căkh iăđ ngăvƠăphátătri năc măngƠnhălƠăvi căgi iăquy tăkịpăth iăcácă
v năđ ăv ăhƠnhăchínhăvƠăth ăt căđangătồnăđọngăliênăquanăđ năquy năs ăh u,ăc păv năvƠăho tăđ ngăc aăm ăTh chă
Khê,ăcũngănh ăvi căđƠmăphánăđ ăc păphépăvƠăgi iăphóngămặtăbằngăchoăd ăánăđ uăt ănhƠămáyăthépăs ăsửăd ngă
quặngătừăm ăTh chăKhê.ăB tăkỳăgi iăphápănƠoăđ ợcăl aăchọnăcu iăcùngăcũngăph iătínhăđ năcácăy uăt ăsauăliênă
quanăđ năm ăvƠăthépăs năxu tătừănhƠămáy: 

Khóăkhĕnătrongăkhai khoáng 

NguồnătƠiănguyênăquặngăcóăquyămôăvƠăch tăl ợngănóiăchungă(hƠmăl ợngăvƠălo iăt păch t)ăkhôngăh pădẫnăvớiă
cácăcôngătyăqu căt ă lớnăđi uăhƠnhăm ăvƠăkhôngăkh ăthiăchoăthịă tr ngăxu tăkhẩu.ăCácăcôngătyăchuyênăngƠnhă
khaiăthácăm ătậpătrungăvƠoăkinhădoanhăkhaiăkhoángăth ngăch ătìmăcácănguồnăquặngăđ ăch tăl ợngăxu tăkhẩuă
vƠoăcácăthịătr ngănh ăTrungăQu c.ăCácănguồnăquặngănƠyăph iăt ngăđ iăd  khaiăthácăvƠăyêuăc uălƠmăgiƠuă ă
m căt iăthi u.ăMặcădùă1ăs ănhƠăkhaiăthácăquặngăsắtăqu căt ăquyămôănh ăcóăth ăquanătơmăđ năm ăquặngă500ătri uă
t n,ăcácăcôngătyălớnăth ngăch ăquanătơmăđ năm ătừă1ătỷăt nătr ălên.ăH năn a,ăvớiăcácătháchăth căv ăkỹăthuậtă
khai thácăm ăđƣănói,ăkh ănĕngăt oălợiănhuậnălớnăch ătừăkhaiă thácăkhoángăs nălƠăkhôngăcaoăvƠăkhóăthuăhútăs ă
quanătơmăc aăcácăcôngătyăchuyênăkhaiăthácăm ăqu căt .ăĐồngăth i,ăr iăroăv ăc uăt oăđịaăch tăđòiăh iă1ăđ năvịă
đi uăhƠnhăgiƠuăkinhănghi măvƠăcóătrìnhăđ ăcao đ ăth căhi năvi căkhaiăthác.ăĐ năvịăkhaiăthácăm ăđ ợcătáiăc pă
v năph iăcóănĕngăl căth căhi nănh ngăcôngăvi cănóiătrênăm t cáchăanătoƠnăvƠăhi uăqu ăv ăchiăphí. 
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Đ ăh păd năv iăcông ty s năxu tăthép 

NgoƠiăra,ănguồnătƠiănguyênăvớiăquyămôănh ăTh chăKhêăthừaăđ  cungăc pădƠiăh năchoăho tăđ ngăs năxu tăthépă
quyămôălớn.ăMặcădùăcácăcôngătyăkhaiăm ăkhôngăquanătơmătớiăngƠnhăch ăbi n, cácăcôngătyăthépăl iăr tăquanătơmă
tớiă vi că tíchăhợpă theoă chi uădọcăvớiă tuy nă trên.ăCácănhƠă s năxu tă thépă cóăđ ngă l căđ ăki măsoátă cácănguồnă
nguyênă li uă tuy nă trênăđ ăcungăc păổnăđịnhăchoănhƠămáyă thépăc aămìnhă – doăgiáănguyênă li uă thôăngƠyăcƠngă
tĕng,ănh ăđóăgiúpăhọălinhăho tăvƠăổnăđịnhăh năv ănguồnăđ uăvƠo. 

RƠoăc năt ăhƠmăl ngăk m 

Cu iăcùng,ăhƠmăl ợngăk mătrongăquặngăđòiăh iănhƠămáyăthépăvƠălòăn uăph iătrangăbịăthi tăbịăvƠăcôngăngh ăđặcă
bi t.ăCôngăngh ăđ ăxửălỦăcácălo iăkhíăvƠăĕnămònădoăk măgơyăraăkhôngăph iălƠăphổăbi n.ăTrongăkhiăm t s ăcôngă
tyăqu căt ăv ăthi tăbịăvƠăcôngăngh ăs năxu tăthépăđƣăthửănghi măcácăgi iăpháp; v năđ ănƠyăvẫnăch aăcóănhi uă
côngătyăgi iăquy tăđ ợc.ăT nhăc nă uătiênăb tăkỳăđ năvịăvậnăhƠnhănhƠămáyăthépănƠoăcóăth ăcungăc păgi iăphápăkỹă
thuậtăđángătinăcậyăchoăv năđ ănƠy. 

Doăđó,ăgi iăphápălỦăt ngălƠăgắnăvi căkhaiăthácăvƠăphátătri nănguồnătƠiănguyênănƠyăvớiăcôngătyăvậnăhƠnh nhà 
máyăthép,ăcònăho tăđ ngăkhaiăthácăm ăgắnăli năvớiăm tăc ăs ăs năxu tăthépăđịaăph ngăđ ợcăthi tăk ăđặcăbi tăđ ă
xửălỦăch tăl ợngăquặngăs năxu tăt iăđịaăph ng.ăTrongătr ngăhợpălỦăt ng,ăm tăđ năvịăđi uăhƠnhăc ăkhaiăthácă
m ă/ăs năxu tăthépănênăđ ợcăthamăgiaătrongăc ănhƠămáyăthépăvƠăho tăđ ngăkhaiăthácăm ănh ăm tăcổăđông,ăđ ă
đ măb oărằngăcácăm cătiêuăvƠăcácă uăđƣiăc aăkhaiăthácăm ăvƠăho tăđ ngănhƠămáyăthépăđ uăgi ngănhau. 

HƠăTƿnhăs ălƠmăvi căvớiăChínhăph ăvƠăcácănhƠăđ uăt ăti mănĕngăquanătrọngăđ ăgi iăquy tănh ngăv năđ ănƠyăsớmă
nh tăcóăth .ă 

2.1.2.3 Lộ trình và yêu cầu đầu t  

HƠăTƿnhăs ăth căhi năk ăho chănƠyăthôngăquaăm tăl ătrìnhăcóăc uătrúcăvƠăh ăth ng,ăd aătrênăcácăkho năđ uăt ă
c năthi tăchoăk ăho ch. Đ ăth căhi năk ăho chănƠy,ăt nhăc năhuyăđ ngăl ợngăđ uăt ăc ăth ălƠ 244 nghìnătỷăđồngă
choăc măngƠnhăsắtă- thép.ăConăs ănƠyăch aătínhăđ uăt ăchoăc ăs ăh ăt ngăvƠăcácăcôngătrìnhăchungăc năthi tăchoă
c măngƠnhănƠyăvƠăcácăc măngƠnhăkhácă(nhƠămáyăđi năVũngăÁng,ăđ ngăgiaoăthôngăvenăbi n,ăđ iăhọcăHƠăTƿnhă
vƠăcácătr ng d yăngh ).ăThôngătinăchiăti tăv ăcácăkho năđ uăt ăđ ợcătrìnhăbƠyătrongăcácăph năt ngă ngăc aă
báoăcáo.ăT tăc ă cácăkho năđ uă t ă tr că ti pă liênăquanăđ năc măngƠnhăsắtă - thépăđ uă lƠăc aănhƠăđ uă t ădoanhă
nghi pă(quaăcổăph năhoặcăv năvay).ăTrongăs ăti năđ uăt  nƠy,ăFormosaăđƣăcamăk tă128ănghìnăt ăđồng. 
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Hình 78:ăĐ uăt ăc măngƠnhăS tăậ Thép  

 

Hạng mục Đầu tư 
Vốn đầu tư  

(Tr đ) 
Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nhà máy thép Formosa 

(Giai đoạn 1) 
128.430.000  

Ngoài 

ngân sách 

          

Mỏ Thạch Khê (Giai đoạn 

1) 
9.883.000 

Ngoài 

ngân sách 

          

Nhà máy Thép Khác 
103.000.000 

Ngoài 

ngân sách 

          

Sản xuất Vật liệu Chịu lửa 

(Công suất 10.000 tấn) 
370.000 

Ngoài 

ngân sách 

          

Cơ khí và Dịch vụ Bảo 

trì(6 Cơ sở) 
1.300.000 

Ngoài 

ngân sách 

          

Nhà cung cấp Dịch vụ 

Thép(Công suất 290.000 

tấn) 

160.000 
Ngoài 

ngân sách 

          

Nhà máy Sản xuất Than 

cốc (Công suất 390.000 

tấn) 

1.280.000 
Ngoài 

ngân sách 

          

Nhà máy Tái chế Kim loại 

Phế thải(Công suất 

30,000 tấn) 

31.000 
Ngoài 

ngân sách 

          

T NG 244.454.000  

 

L u ý: Dự án đầu t  màu xanh đã có vốn cam kết; đầu t  vào các nhà  máy thép khác đã gồm hệ thống đ ờng ống từ Thạch Khê đến Vũng Áng. 

Tómăl i,ă ăm căđ ătổngăth ,ăc măngƠnhăsắtă– thépăs ăt oă49 nghìnătỷăvƠoănĕmă2020ăvƠă141 nghìnătỷăđồngăvƠoă
nĕmă2030ăđóngăgópăchoăGDP.ăC măngƠnhăs ăt oă82.000ăvi călƠmăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênă110.000ăvi călƠmăvƠoă
nĕmă2030. 
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Hình79: C măngƠnhăS tă Thép ậ đóng góp cho kinhăt  

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

ĐóngăgópăGDPă(2010ă– 2030) ĐóngăgópăVi călàmă(2010ă– 2030)
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2.2 Phátătri năC măngƠnh nôngănghi p 

2.2.1 T ng quan lợi thế, thách thức 

2.2.1.1 Tổng quan  

Nằmă ăkhuăv căduyênăh iăBắcăMi nătrung,ăHƠăTƿnhălƠăm t trongănh ngăt nhăcóăn năkinhăt ăd aăvƠoănôngănghi pă
nhi uănh tătrongăc ăn ớc.ăH uăh tătrongăs ă1,2ătri uăng i trên toƠnăt nhăs ngă ăkhuăv cănôngăthônăvƠăd aăvƠoă
nôngănghi p.ăG nă2/3ătổngăs ălaoăđ ngăc aăt nhă(65%)ăđangălƠmăvi cătrongăcácăngƠnhănông,ălơm,ăng ănghi p.ă
S nă phẩmăph că v ă tiêuădùngăngayă trongăgiaă đình,ă ph nă cònă l iă đ ợcă bánă ă chợ.ăTỷă l ă laoă đ ngă trongănôngă
nghi păc aăHƠăTƿnhăcaoăh nătrung bìnhăc ăn ớcă(49%)ăvƠăv ợtăxaătrungăbìnhăth ăgiới(~35%).ăGDPăHƠăTƿnhă
cũngăcóătỷăl ăt ngăt :ă34%ăGDPăt nhăđ nătừănôngănghi p,ăsoăvớiăm că~20%ătrungăbìnhăc ăn ớc,ăvƠăch ăcóă~6%ă
trungăbìnhăth ăgiới 

 

Hình 80:ăĐóngăgópăvi călƠmăvƠăGDPăc aăNôngănghi p:ăHƠăTƿnh,ăVi tăNamăvƠăth ăgi i 

 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkêă(2010);ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnhă(2010);ăILO,ă―Xuăh ớngăLaoăđ ngăToƠnăc uă- GlobalăEmploymentăTrendsă2011‖.ă
CIA World Fact Book 

2.2.1.2 Thế mạnh 

C măngƠnhănôngănghi păhi năt iăc aăHƠăTƿnhăcóănhi uăth ăm nh,ăcóăth ălƠăđònăbẩyăchoăphátătri nănôngănghi pă
trongăt ngălai.ă 

2.2.1.2.1 Sản xuất Nông  nghiệp đa dạng 

HƠăTƿnhăcóănhi uălo iăcơyătrồng,ăvậtănuôi,ăchoăth yăti mănĕngăđaăd ngăv ăs năphẩm. V ătỷătrọngăcácăho tăđ ngă
trongăc măngƠnhănôngănghi p,ătrồngătrọtăhi năchi mătỷătrọng caoănh tăvớiă52%,ăchĕnănuôi,ănuôiătrồngăvƠăđánhă
bắtăth yăh iăs n,ălơmănghi păcóătỷătrọngăl năl ợtălƠă31%,ă11%,ăvƠă6%.ăRiêngătrongătrồngătrọtăcũngăcóăth ăth yă
m căđ ăđaăd ngăt ngăt .ăS năxu tălúaăg oăchi mă45%,ăcamă15%,ăl că15%,ărauă10%,ăcácăcơyătrồngăkhác 15%.6 

                                                      
6 NiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh (2010) 
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2.2.1.2.2 Sản phẩm cây trồng, vật nuôi đặc thù giá trị cao  

HƠăTƿnhăcóăth ăphátătri nănhi uăs năphẩmăcơyăconăđặcăthù,ăgiáătrịăcaoăvƠăítăcóă ănh ngăn iăkhác. Ba víăd ălƠăb iă
PhúcăTr ch, cam bù H ngăS nă vƠă h uă sao.ăHƠăTƿnhă cóă th ngă hi uăm nhă v ă b iă vớiă gi ngă b iă Phúcă
Tr ch.ăĐơyălƠăgi ngăb iăr tăphùăhợpăvớiăđi uăki nătrồngă ă t nhăvƠăđƣăđ ợcăđĕngăkỦăth ngăhi uănĕmă2004.ă
B iăPhúcăTr chăcóă trọngă l ợngă lớnă (800-1200g/qu ),ă daăvƠngăphaăxanhămịn,ă r tă h pădẫnăvớiă c ă thịă tr ngă
trongăn ớcăvƠăxu tăkhẩu.ăCam bù H ngăS năcóănhuăc uăr tălớn,ăs năl ợngăthậmăchíăkhôngăđ ăđápă ngănhuăc uă
thịătr ngătrongăn ớcămặcădùăcóăgiáăcao.ăDoămùaăthuăho chătrùngăvớiădịpăt tăcổătruy n,ăgiáăc aăs năphẩmăcƠngă
caoăh n.ăHƠăTƿnhăcũngăcóăti mănĕngănuôiăh u.ăGi ngăh uăsaoă ăHƠăTƿnhăphù hợpăvớiăkhuăv cămi nănúiănh ă
đi uăki năkhíăhậuăvƠăcóărừngăcheăph .ăThịtăh uăsaoălƠăs năphẩmăcònăítăxu tăhi năvƠăh ngăvịăngon,ăcóăgiáăcaoă
trênăthịătr ngăxu tăkhẩu.ăPhátătri năh uăthịtăs ăkhôngăch ămangăl iălợiăíchăkinhăt ămƠăcònălƠmătĕngăs ăl ợngă
đƠnăh u,ăđ măb oăt ngălaiăc aăs năphẩmănƠyătrongăt ngălai. 

2.2.1.2.3 Tài nguyên nớc dồi dào  

HƠăTƿnhăcóătƠiănguyênăn ớcădồiădƠoă ăcácăd ngănh ăn ớcăbi n,ăn ớcăsông,ăl uăv căsông,ăhồ,ăt oăđi uăki năchoă
phátătri năđánhăbắtăvƠănuôiătrồngăth yăh iăs n.ăVớiăb ăbi nădƠiă137kmădọcătheoăBi năĐông,ăHƠăTƿnhălƠă1ătrongă
nh ngăt nhăcóăđ ngăb ăbi nădƠiănh tăc ăn ớc.ăDi nătíchămặtăbi năc aăt nhălƠă18.400ăkm2.ăĐ ngăb ăbi n này 
thíchăhợpăchoăngh ălƠmămu i,ănuôiăcácăđ ngăvậtăcóăv ănh ătôm,ăcua,ăsò,ă c.ăVùngăbi năthíchăhợpăchoăđánhăbắt 
g năb ăvƠăxaăb .ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcònăcóă13ăconăsông,ăvớiătổngăchi uădƠiă400kmăvƠă4ăl uăv căsôngălớn,ătổngă
di nătíchătrênă5.000ăkm2.ăB năl uăv căsôngăt oăraăcácăvùngăn ớcălợ, có 6.000ăhaăbƣiăbi năvƠăđ tăđai,ăthíchăhợpă
choăphátătri nănuôiătrồngăth yăs n. TƠiănguyênăn ớcăc aăHƠăTƿnhăcònăcóăthêmă345ăaoăhồălớnănh ,ăch ăy uăđ ă
c păn ớcăs năxu tălúaăvƠoămùaăxuơnăvƠăthu,ăcùngăvớiăcácăhồăch aălớnănh ăKẻăG ,ăRác,ăvƠăCửaăTh ăTr iăTi u.7 

Nĕmă2010,ănguồnătƠiănguyênănƠyăgiúpăt nhăcóăđ ợcătrênă36.000ăt năth yăh iăs năđánhăbắtăvƠănuôiătrồng,ăgiáătrịă
g nă980ă tỷăđồng.ăMặcădùăs năxu tăch ăy uă tậpă trungăvƠoăh iăs năđánhăbắtă (17.000ă t n),ă tỷă trọngăđánhăbắtăcáă
n ớcăngọtăvƠănuôiătrồngăth yăs nănh ăcá,ătôm,ăcua,ăvv, cũngăkháăcao.8 

2.2.1.2.4 Diện tích rừng lớn  

HƠăTƿnhăcóăkho ng 320.000 ha rừng9, với 210.000 ha rừng t  nhiên và trên 100.000 ha rừng trồng. Với nguồn 
tài nguyên này, tnh s n xu tăđ ợc trên 360 tỷ đồng/nĕm,ăch  y u từ khai thác sn phẩm rừng. Ngoài ra, 1 phn 
nguồnăthuăcũngăđ n từ trồngăvƠăchĕmăsócărừng, cùng các dịch v  lâm nghi p khác. Giá trị s n xu t trong nh ng 
nĕmăquaăđƣătĕngăm nh. Từ 2006ăđ n 2010, ngành lâm nghipăđƣătĕngă44%ăgiáătrị s n xu t (253 tỷ đồng lên 364 
tỷ đồng), ch  y u nh  khai thác sn phẩm rừng10.Lý do cho m că tĕngăm nh m  này là vi c m  r ng nhanh 
chóng din tích rừng trồng:ătĕngă63%ătổng di n tích rừng trồng so với cùng kỳ nĕmătr ớc, ch  y u là b chăđƠn,ă
keo, phi lao.11 

                                                      
7 BáoăcáoăĐánhăgiáăHƠăTƿnhăv ăBi năđổiăKhíăhậuă(2009) 
8 Niên giám Th ngăkêăHƠăTƿnh (2010) 
9S :ă919/UBND-NL,ăt nhăHƠăTƿnhă(2011) 
10 NiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh (2010) 
11 BáoăcáoăĐánhăgiáăHƠăTƿnhăv ăBi năđổiăKhíăhậu 
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Hình 81:ăTĕngătr ngălơmănghi păHƠăTƿnh:ădi nătíchăr ngătr ngăvƠăs năl ngălơmănghi p 
 

 
 

Nguồn:ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnhă(2010) 

2.2.1.2.5 Vị trí địa lý chiến l ợc  

HƠăTƿnhăcóăvịătríăđịaălỦăchi năl ợcătrongăVi tăNamăvƠăsoăvớiăcácăt nhălơnăcận.ăĐơyălƠăđi uăki năthuậnălợiăđ ăt nhă
giaătĕngăth ngăm iănôngănghi p.ăT nhănằmăgi aăHƠăN iăvƠăĐƠăNẵng,ăcóăvịătríăđịaălỦăthuậnălợiăđ ăph căv ăLƠoă
vƠăĐôngăBắcăTháiăLan,ăvớiăcửaăkhẩuăC uăTreoăgiúpăHƠăTƿnhăti păcậnătr căti păTrungăLƠo.ăHƠăTƿnhănằmă ăvịătríă
cóă kho ngă cáchă t tă gi aă cácă trungă tơmăkinhă t ă lớnă c aăVi tăNamă (HƠăN iă vƠăĐƠăNẵngă - ch ă cáchă ch aă đ yă
400km)ăvƠăcóăth ăti păcậnăbằngăcácăchuy năbayătừăsơnăbayăt i khuăv căg năđó,ăbằngăđ ngăb ăhoặcăbằngăđ ngă
sắt. 

2.2.1.3 Thách thức 

Bênăc nhănh ngăth ăm nhănóiătrên,ăc măngƠnhănôngănghi păHƠăTƿnhăcònăph iăđ iămặtăvớiănhi uătháchăth călớn.ă
Nh ngătháchăth cănƠyăđƣălƠmăh năch ănhi uătớiă ti mănĕngăc aăc măngƠnh,ăkhi năchoănĕngă su tăvƠăs năl ợngă
nôngănghi păt nhăth păh năcácăđịaăph ngăkhác.ăN uăkhôngăđ ợcăkhắcăph c,ăcácătháchăth cănƠyăs ăti păt că nhă
h ngătớiătĕngătr ngătrongăt ngălai. 

2.2.1.3.1 Điều kiện môi tr ờng khắc nghiệt 

2.2.1.3.1.1 Khí hậu 

Cácămôăhìnhă th iă thi tă vƠăkhíăhậuăkhắcănghi tă lƠănh ngă tháchă th că lớnănh tăđ iăvớiăm ăr ngăs năxu tănôngă
nghiêp.ăNhi tăđ ăc aăHƠăTƿnhăcóăth ădaoăđ ngătừăm cătrênă40ăoC  và xu ngăđ năm căd ới12 oC.ăTừăthángă3ăđ nă
thángă8,ăt nhăbịă nhăh ngăb iăgióăkhôănóngătơyănamăcƠngălƠmăchoăh năhánăvƠăthi uăn ớcătr mătrọngăh n.ăĐ nă
thángă9,ă10ăđịaăbƠnăt nhăl iăcóăm aăto,ăbƣoăvƠăgióăxoáyăm nh,ăcóăth ăcònăgơyălũăl tănghiêmătrọng.ăĐ ăẩmăth ngă
ăm căcaoă trongănhi uă thángă trongănĕm.ăNh ngăđi uăki năkhíăhậuănƠyăgơyă r tănhi uă nhăh ngă tớiăs năxu tă
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nôngănghi pă– đặcăbi tălƠătrồngătrọtăvƠănuôiătrồngăth yăs n,ăpháăh yămùaămƠng,ărútăngắnămùaăsinhătr ng,ălƠmă
dịchăb nhăphátătri n,ăgi măs năl ợngăthuăho ch,ăh năch ăv ăcácăs năphẩmăcóăth ăgieoătrồng. 

Hình 82:ăCh ăs ăkhíăh uăHƠăTƿnh 

Nguồn:ăBáoăcáoăĐánhăgiáăv ăbi năđổiăkhíăhậu HƠăTƿnh 

2.2.1.3.1.2 Địa hình thổ nh ỡng 

Đi uăki năđịaăhìnhăvƠăthổănh ỡngăcũngălƠănh ngătháchăth căchoănôngănghi p.ăH uăh tădi nătíchăc aăt nhălƠăkhuă
v cămi nănúi,ăđ tănghèoădinhăd ỡngăvƠăítăsửăd ngăchoănôngănghi p.ăKho ngă2/3ătổngădi nătíchăđ tăc aăHƠăTƿnhă
cóăđ ădinhăd ỡngăch ă ăm căkháăhoặcăth p.ăCh ă1/5ătổngădi nătíchăđ tăđaiăHƠăTƿnhăphùăhợpăchoătrồngătrọt.ăT nhă
cóăđịaăhìnhănghiêngătừăTơyăsangăĐôngăvớiăđ ăd călƠă1,2%,ălƠmăgiaătĕngănguyăc ăxóiămòn,ărửaătrôi. 

HƠăTƿnhăcóă3ăvùngăsinhătháiăriêngăbi t.ăKho ngă9%ădi nătíchăđ tăHƠăTƿnhălƠăđồngăbằngăvenăbi n.ăVùngănƠyăbaoă
gồmăcácăhuy n,ăthịăxƣădọcătr căđ ngăQLă1AătừăthịăxƣăHồngăLƿnhăđ năKỳăAnhăvƠăm tăph năc aăhuy năĐ căThọă
dọcăđ ngăQLă8Aătừăthịătr năĐ căThọăđ năthịăxƣăHồngălƿnh.ăVùngăđ tănh ăhẹpănƠyănghiêngătừătơyăsangăđông,ăcóă
h n 100.000ăhaăđ tămƠuămỡ,ăphùăhợpăvớiăs năxu tălúaăquyămôălớn.ăVùngătrungăduănằmă ăkhuăv căgi aăt nh,ă
chi mă5%ătổngădi nătíchăđ tăt ănhiên.ăĐịaăhìnhălƠăđồiăth p,ăphùăhợpăvớiăs năxu tălúaăg o,ăcơyăĕnăqu ,ăcơyăcôngă
nghi pădƠiăngƠyăvƠăphátătri nătrangătr iăchĕn nuôiăgiaăsúcătậpătrung.ăPhíaătơyăc aăt nhălƠăvùngămi nănúi,ăchi mă
g nă80%ătổngădi nătíchăđ tăvƠăkémăthíchăhợpănh tăvớiănôngănghi pămặcădùăcũngăcóă1ăs ăho tăđ ngătrồngătrọtăvƠă
chĕnănuôiă ăđơy.ăDi nătíchăsửăd ngăchoănôngănghi păch ăchi măkho ngă10%ădi nătíchăc aăvùngănƠy.ăH năn a,ă
thổănh ỡngăvùngănúiăHƠăTƿnhăcóălớpăđ tăm ng,ănghèoădinhăd ỡngăvớiătỷăl ăđ tăferralităvƠngăcóănồngăđ ăaxităcao.ă
Đi uănƠyătácăđ ngătiêuăc cătớiăkh ănĕngăcanhătácătrongăt nhăvƠăh năch ăvi căsửăd ngăđ tăchoăcácăm căđíchănôngă
nghi păkhác nhau. 
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Hình 83:ăPhơnălo iăđ tă ăHƠăTƿnh 

 
Nguồn:ăBáoăcáoăĐánhăgiáăHƠăTƿnhăv ăBi năđổiăKhíăhậu 

 

2.2.1.3.2 Thiếu Cơ sở hạ tầng và yếu tốthúc đẩy phù hợp 

Tháchăth căth ă2ăvớiăc măngƠnhănôngănghi pălƠăvi căthi uăc ăs ăh ăt ngăphùăhợp,ătrongăđóăcóăc ăs ăh ăt ngă
dành riêngăchoătừngăphơnăc măvƠăc ăs ăh ăt ngăchungăh ătrợăt tăcácăho tăđ ngănôngănghi p. 

2.2.1.3.2.1 Cơ sởhạ tầng kho trữkhông đảm bảo 

Doăkhôngăđ ăv n,ăh uăh tănôngădơnăthi uăkhoătr ăphùăhợpăchoăs năphẩmăc aămình.ăĐi uănƠyălƠmătĕngătỷăl ăh ă
h ng;ăhaoăh tăs năphẩmădoăm a,ăbƣo,ălũ;ăgi mădoanhăthuăc aănôngădơnăvìăhọăkhôngăth ăch ăđ năkhiăcóăgiáăcaoă
h nămƠăbu căph iăbánăs năphẩmănhanhăchóng.ăVíăd ,ă rauăvƠăngũăc căd ăbịăh ngăn uăc tă tr ă trongăđi uăki nă
khôngăphùăhợp.ăThịtăvƠăh iăs năth ngăph iăđ ợcăc păđôngăkhiăc tătr ăđ ăđ măb oăanătoƠnăvƠăch tăl ợng,ănh tălƠă
vớiăs năphẩmăxu tăkhẩu.ăHi năh uăh tătrangătr iăđ uăthi uăc ăs ăh ăt ng,ădẫnăđ năvi căph iănhanhăchóngăbánăs nă
phẩmăngayăt iăchợăđịaăph ng.ăVi căthi uăkhoătr ăcũngălƠmăchoănôngădơnăvƠăng ădơnăph iăbánăs năphẩmăquaă
th ngăláiăvớiăgiáăth păh n,ăđồngăth iăhọăcũngănhậnăđ ợcăítăthôngătinăv ăthịătr ngăh n,ănh ăđ ăcậpăd ớiăđơy. 

2.2.1.3.2.2 Thiếu cơ sởhạ tầng thuỷ lợi và cấp n ớc 
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H ăth ngăthuỷălợiăc aăHƠăTƿnhăbaoăgồmănhi uăhồăch a,ăđập,ătr măb m,ăkênhăr chăr tăquanătrọngăchoăvi căcungă
c pănguồnăn ớcăổnăđịnhăvƠăd ăti păcậnăvớiăcácăc ngăđồngăs năxu tănôngănghi p.ăH ăth ngăth yălợiăhi nănayăch ă
y uăđ ợcăsửăd ngăđ ăcungăc păcungăc păn ớcăchoăm căđíchănôngănghi păvƠăch ngălũăl t.ăV ăs căch aăn ớc,ă
t nhăđƣăxơyăd ngă345ăhồăch aăth yălợiăvớiăs căch a trênă762,6ătri uăm3ăn ớc.ăT nhăđangăxơyăd ngăvƠănơngăc pă
thêmă49ăhồăch a,ăđ aăs căch aăn ớcăc aăHƠăTƿnhăti păt cătĕng.ă57ăđậpăc aăHƠăTƿnhăđi uăti tăl uăl ợngăn ớcăvớiă
t căđ ă17ăm3/giơy.ăH ăth ngă32ăđêăvớiătổngăchi uădƠiă318,7ăkmăgiúpăngĕnăchặnălũăl tătrongăt nh.ăThêmăvƠoăđó,ă
581ătr măb măđi năvớiătổngăl uăl ợngă117ăm3/giơyăđ ợcăthi tăk ăđ ăh ătrợăt ớiătiêuă50.000ăhaălúaăđôngăxuơnăvƠă
39.500 ha lúa hè thu. 

Tuyănhiên,ăch ă28%ădi nătíchăcanhătácăc aăt nhăđ ợcăt ớiătiêu.ăNhi uăhồăch aăđƣăxu ngăc p,ăd ăbịăôănhi m, gây 
nhăh ngătớiăch tăl ợngăn ớc.ăHƠăTƿnhăd ăki năxơyăd ngă19ătr măb măbổăsungăđ ăh ătrợă t ớiătiêuăchoăthêm 

17.800 ha. 

M ngăl ớiăkênhăr chăc aăt nhăcóăchi uădƠiă8.284ăkmăvƠăđ aăn ớcă tớiăcácăkhuăv cănôngănghi p,ăcôngănghi p,ă
khuădơnăc ăvƠăh ătrợăcácăho tăđ ngăkhácăc aăthƠnhăph .ăTuyănhiênăch ăcóă32,5%ăkênhăr chăđ ợcăkiênăc ăhóaă
dẫnăđ nălƠmăgi măhi uăqu ăth yălợiătrongăt nh.ăH ăth ngăđêăvƠăđậpăc aăt nhăbịătrƠnăvƠoăth iăgianăx yăraălũ.ăH uă
h tăcácăkênhăm ngăch aăđ ợcăbêătôngăhóa. 

NgoƠiăraăt nhăcóă12ăkênhădẫnăn ớcălớnăgiúpăngĕnăngừaătr ăl ợngăn ớcăbịănhi mămặnă ăcácăvùngăvenăbi n 

2.2.1.3.2.3 Nguồn cấp thủy điện hạn chế 

Nĕmă2010,ă99,53%ăh ăgiaăđìnhăc aăHƠăTƿnhăđ ợcăsửăd ngăđi năl ớiăqu căgia,ăsoăvớiă99,3%ănĕmă2009ă(tĕngă700ă
h ).ăĐơyălƠătỷăl ăcaoăh năcácăđịaăph ngăkhácătrongăkhuăv c.ăTỷăl ătrungăbìnhăh ăgiaăđìnhăđ ợcăsửăd ngăđi năc ă
n ớcălƠă97,6%ănĕmă2010.ăT tăc ăcácăxƣ,ăthịătr năc aăHƠăTƿnhăđ uăđ ợcăhòaăl ớiăđi năqu căgia.ăTrênăđịaăbƠnăt nhă
cóă250ătổăch căqu nălỦăđi nănôngăthôn,ăchịuătráchănhi măđ măb oăc păđi năổnăđịnh vƠăliênăt căchoăkhuăv cănôngă
thôn. 

Tuyănhiên,ăcácăhồăth yăđi năhi nănayăđangăho tăđ ngăriêngăr ăvƠăch ăcóăcôngăsu tănh ănhằm đi uăti tăn ớcălũă
trongămùaăm aăgióăhƠngănĕm. 

2.2.1.3.2.4 Đ ờng liên xã và liên thôn chất l ợng kém 

HƠăTƿnhăcóă3.614,72ăkmăđ ngăliênăxƣăvƠă2.890,64ăkmăliênăthôn,ăcóăvaiă tròăr tăquanătrọngătrongăvậnăchuy nă
nôngăs năđ năchợ.ăTuyănhiên,ădoăđ ợcătừngăthônăqu nălỦănênăch tăl ợngăđ ngă ăcácăđịaăph ngăr tăkhácănhau.ă
Víăd ,ă ăhuy năĐ căThọăt tăc ăcácătuy năđ ngăliênăxƣăđ ợcăđổăbêătông,ătrongăkhiă ăcácăhuy năphíaăTây c aă
t nh,ăph nălớnăc aăcácătuy năđ ngănƠyăcóăch tăl ợngăr tăkém.ăNhìnăchung,ăh ăth ngăđ ngăb ăhi nănayăkhôngă
đápă ngă đ ợcă mongă đợiă c aă t nhă dùă t nhă cóă mậtă đ ă đ ngă lƠă 1,45km/km2,ă caoă h nă bìnhă quơnă c ă n ớcă
(0,55/km2).ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăđƣăphêăduy t nhi uăd ăánăđ ănơngăc păm ngăl ớiăđ ngăb .ăNhi uăd ăánăđangă
đ ợcătri năkhaiăđ ănơngăc păcácătuy năđ ngăhuy năvƠăđ ngăxƣ.ăTheoăquyăho ch,ăt nhăs ăcóă5ătr căBắcăNamăvƠă
5ătr căĐôngăTơyăgiúpăk tăn iăcácătrungătơmăkinhăt ăthuậnălợiăh n. 

2.2.1.3.2.5 Thiếu cơ sởhạ tầng phục vụnông nghiệp tại cảng biển hàng hóa  

H uă h tă hƠngă hóaă vậnă t iă bi nă hi nă điă quaă c ngăXuơnăH i,ă g năKCNăGiaă Lách,ă cóă côngă su tă 1.200–1.500 
t n/nĕm.ăC ngănƠyăch ăy uădùngăđ ăvậnăchuy năg ăvƠăthi tăbị,ăkhôngăcóănhi uăh ăt ngăph căv ăs năphẩmănông 
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nghi păkhácă(đặcăbi t,ă ăđơyăkhôngăcóăxi-lôăhayăthi tăbịătr ăl nh).ăCácăc ngăVũngăÁngăvƠăS năD ng,ăhi năđangă
xơyăd ngă ăhuy năKỳăAnh,ăcóăti mănĕngăđónătƠuăt iătrọngălớnăvƠădoăđóăcóăth ăph căv ăxu tăkhẩuănôngăs n. 

2.2.1.3.2.6 Cảng cá công suất thấp 

C ngăcáăc aăHƠăTƿnhădọcăb ăbi năđóngăvaiătròălƠătrungătơmăth yăs nătrongăt nhăvƠălƠăn iătrúăẩnăchoătƠuăthuy nă
khiăgặpăđi uăki năth iăti tăx u.ăCácăc ngăchínhăđ ợcăđặtăt iăXuơnăH i,ăXuơnăPhổ,ăhuy năNghiăXuơn,ăvƠă ăTh chă
Kim,ăhuy năL căHƠ.ăTuyănhiên, côngăsu tăho tăđ ng cácăc ngăcònăth p,ăgơyăkhóăkhĕnăchoăs ăphátătri năc aăho tă
đ ngăđánhăbắtăcáătrongăt nh.ăCácăc ngăcònăh năch ăv ăc ăs ăh ăt ngăđ ăh ătrợăt oăgiáătrịăgiaătĕngătừăh iăs năđánhă
bắt,ăđặcăbi tălƠăcònăítăh ăt ngăkhoătr ăl nh. 

2.2.1.3.2.7 Dịch vụ tài chính cho nông nghiệp ch a phát triển 

ăcác n ớcăcóăn nănôngănghi păphátătri n,ănôngădơnăđ ợcăvayănợăđ ăđ uăt ămáyămócăvƠămuaăb oăhi măphòngă
khiăgặpăthiênătai.ăTuyănhiên,ă ăHƠăTƿnh,ăvi căti păcậnăcácăkho năvayăcònăh năch .ăNgân hàng th ngăyêuăc uătƠiă
s nă th ăch pă lênăđ năh nă100%ăgiáă trịăvay,ăkhi năchoăh uăh tănôngădơnăkhôngă th ăvayăđ ợcă ti n.ăM tăph nă
nguyênănhơnăc aătìnhătr ngănƠyălƠăkhóăkhĕnătrongăđánhăgiáătínăd ngăchoăng iănghèoănôngăthônătrongăt nh.ăTuyă
nhiên,ăb tăk ăvìălỦădoăgìăthìăđi uănƠyăvẫnăkhi năh uăh tănôngădơnăHƠăTƿnhăkhôngăth ăđ uăt ăchoăs năsu t.ăCácă
s năphẩmătƠiăchínhăkhácănh ăb oăhi măthiênătaiăchoăđ nănayăcònăc căkỳăítă– đơyăcũngăchínhălƠă1ăv năđ ălớnăchoă
1ăt nhăth ngăxuyênăbịăbƣoălũăhoƠnhăhƠnhănh ăHƠăTƿnh. 

2.2.1.3.3  Chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế 

M tăph nădoăkhóăkhĕnăv ăc ăs ăh ăt ngăvƠăkhíăhậu,ăchu iăgiáătrịătrongănôngănghi păc aăt nhăcònănhi uăh năch . 

2.2.1.3.3.1 Trang trại nhỏ lẻ, do hộ gia đình quản lý, ch a hiệu quả về mặt th ơng mại 

Nhi uătrangătr iă(trồngătrọt,ălơmănghi p,ănuôiătrồngăth yăs n)ăcóăquyămôănh ,ăthu căcácăh ăgiaăđình,ăch ăy uăđ ă
t ăcungăt ăc p,ăkhôngădƠnhănhi uăchoăs năxu tăhƠngăhóa.ăMặcădùăt oăđi uăki nănh tăđịnhăchoăanăninhăl ngăth că
vƠălinhăho tătrongăs năxu t,ămôăhìnhănƠyăkhôngăth ăđ măb oăhi uăqu ăs năxu tăhƠngăhóaăquyămôălớn: 

 Cácătrangătr iăh ăgiaăđìnhăth ngănhằmăt ăph căv ănhuăc uăth căphẩm,ăs năphẩmăcònăthừaămớiămangăbánă
l yăti n.ăDoăđó,ăhọăth ngăl aăchọnăcơyătrồngăvậtănuôiăkhôngăhi uăqu ,ăch ăy uăxu tăphátătừănhuăc uăc aă
mìnhăch ăkhôngăph iănhuăc uăthịătr ng. 

 Cácătrangătr iăh ăgiaăđìnhăth ngăthi uăv n đ uăt ăvƠoăcôngăngh ămớiănh tăđ ătĕngănĕngăsu tăvƠăs năl ợng 

 Cácătrangătr iăh ăgiaăđìnhăkhôngăth ăt ătrangăbịăc ăs ăh ăt ngăch ăbi năhayăkhoătr ăhi năđ iăđ ăđ măb oăs nă
phẩmăcóăch tăl ợngăt tătr ớcăkhiăbánăraăthịătr ng.ăĐi uănƠyăkhi nănôngădơnăph iătranh th ăbánăs năphẩmă
nhanhăvớiăgiáăkhôngăcao. 

 Cácătrangătr iăh ăgiaăđìnhăkhôngăđ ălớnăđ ătậnăd ngălợiăth ătừăquyămôăs năxu tălớn. 

2.2.1.3.3.2 Tiếp cận thị tr ờng trực tiếp cho nông dân còn hạn chế 

Doăc ăs ăh ăt ngăvậnăt iăcònăh năch ,ănôngădơnăkhóămangăhƠngătr căti pătiêuăth ăt iăcácăchợăvƠădoăđóăbu căph iă
bánăchoă th ngă láiănên khôngă thuăđ ợcă t iăđaăgiáă trịă s năphẩmăc aăhọămangă l i.ăNgoƠiă ra,ădoăkhôngă th ngă
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xuyênăti păxúcăvớiăng iătiêuădùng,ănôngădơnăkhôngăbi tăđ ợcănh ngăph năhồiăgópăỦăđ ăc iăti năs năphẩm,ăđápă
ngănhuăc uăngƠyăcƠngăcaoăc aăthịătr ng. 

2.2.1.3.3.3 Th ơng lái kém hiệu quả, làm giảm giá trịtổng thể 

Cácăth ngăláiăthu gom s năphẩmăc aănôngădơnăth ngăkhôngăcóăđ ăki năth căvƠătrangăthi tăbịăđ ăt iăđaăhóaăgiáă
trịănôngăs năHƠăTƿnh.ăHọăthuăgomăs năphẩmăc aănôngădơnăvớiăgiáăth p,ăvậnăchuy nătớiăchợăbằngăôătôăkhôngăcóă
khoangăl nhăhoặcăbằngăxeămáy.ăTrongăquáătrìnhăvậnăchuy n,ăth ngăláiăcóăth ăgi ăl iă1ăph năs năphẩmăđ ădùngă
hoặcăb ăđiă1ăph nădoăh ăth i.ăKhiăđ năchợ,ăth ngăláiăs ăc nhătranhăvớiănhau,ăcóăth ăbằngăcáchăbánăh  giá cho 
ng iătiêuădùngăđịaăph ngăhoặcăcácăđ năvịăxu tăkhẩu,ăcƠngălƠmăgi măgiáăs năphẩm. 

2.2.1.3.3.4 Hoạt động chế biến kém phát triển 

M tăh năch ăn aătrongăchu iăgiáătrịălƠăvi căthi uăho tăđ ngăch ăbi n.ă ăc păđ ăqu căgia,ăVi tăNamăt oăgiáătrịă
quaăch ăbi năngangăbằngăvớiăgiáătrịăc aăchínhăs năphẩmăbanăđ uă(50/50).ăTuyănhiên,ăt iăt nhăHƠăTƿnh,ăh uăh tă
giáătrịăch ănằmă ătrangătr iăch ăkhôngăcóă ăho tăđ ngăch ăbi n.ăT nhăcóăm t s ăho tăđ ngăch ăbi năsongăm căđ ă
cònăth p,ăch ătậpătrungă ă2ănhƠămáyăch ăbi nătôm,ă1ănhƠămáyăs năxu tăGlutaminăvƠăcácăx ngăn uăbia.ăTỷăl ăt oă
giáătrịăgi aănôngănghi păvƠăch ăbi nănôngăs nălƠă84%/16%. 

2.2.1.3.3.5 Sản xuất và cung ứng giống kém phát triển 

HƠăTƿnhăhi năcònăh năch ăv ăcácăngƠnhăcôngănghi păliênăquanăvƠăph ătrợănóiăchungă(víăd :ăh ăt ngăhậuăc n và 
khoătr ,ăphơnăbón,ădịchăv ătƠiăchính,ăduălịchăsinhăthái)ăvƠăv ăs năxu t,ăcungă ngăgi ngănóiăriêng.ăCácăđ năvịă
cungă ngăgi ngătrongăt nhăth ngă ătrìnhăđ ăth păvƠăchiăphíăt ngăđ iăcao.ăDoăph iănhậpăl ợngălớnăgi ngătừă
ngoƠiăt nh,ăthậmăchíăngoƠiăn ớc,ăHƠ Tƿnhăgặpăkhóăkhĕnătrongăki măsoátăch tăl ợng.ăCácăgi ngăcóăth ăbịătr nă
lẫn,ăkhi nănôngădơnăkhôngăbi tăph ngăphápăcanhătácăth ănƠoălƠăphùăhợp.NgoƠiăra,ăvi căđápă ngăyêuăc uăcácă
côngătyăch ăbi năhoặcăthịătr ngătrongăn ớc/qu căt ăgơyăraăr tănhi uăkhóăkhĕnăchoănôngădơnădoăhọăkhôngăth ă
đ măb oăch tăl ợngăổnăđịnhănguồnăcungăcơyăconăgi ng.ăH u h t các gi ng cây trồngăchoănĕngăsu t, ch tăl ợng 
caoăđ u là gi ng lai ph c v  s n xu t hàng hóa. Nu không có nguồn cung ổnăđịnh các ging này, nông dân s 
khó b oăđ m nĕngăsu t trồng trọt.ăDoăđó,ăk ăc ăkhiătrồngăđ ợcăthêmămùaăl căth ă2ătrongănĕmăch ăy uăđ ăcungă
c păgi ng,ănôngădơnăHƠăTƿnhăvẫnăkhôngăđ ợcăh ngălợiătừăgi ngănĕngăsu tăvƠăch tăl ợngăcao. 

Với 1 s  cây trồng, nông dân không dùng ht gi ng, ví d  nh ăcam,ăb i (trồng từ cành dâm, chit). Các lo i 
cây này có th tận d ngăcácăc ăs  nhân gi ng hi n t i, song l i có th  làm lây lan các loi b nh trên cây nu 
không có bin pháp kim soát hiu qu .Vi c thi u ki n th c v  v năđ  nƠyăcũngănh ăthi u cán b  chuyên môn 
giúpăđỡ khi n nông dân bị thi t h i nặng v  nĕngăsu t. 

Nhi u trang tr i gia súc gi  vật nuôi l i làm gi ng, hoặcăđặt g n 1 trang tri khác cung cp gi ng. 

Với tôm, tnhăđƣăcóă1ătr i cung ng con gi ngăsongăđƣăđóngăcửa từ vƠiănĕmătr ớc, khi n cho nông dân nuôi tôm 
ph i dùng nguồn gi ng từ ngoài tnh. 
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2.2.1.3.4 Năng lực hạn chế của lao động 

L căl ợngălaoăđ ngăHƠăTƿnhăđaăph n còn thi u tay ngh vƠăch aăđ ợcăđƠoăt o nhi u. Mặc dù có tỷ l  bi t ch  
cao, tnhăch aătận d ngăđ ợc t iăđaăti mănĕngănƠyădoăho tăđ ngăđƠoăt oăvƠăh ớng dẫn cho nông dân còn ít, mới 
ch  dừng l i  hình th c các khóa tập hu n ngắn ngày.Nhiuălaoăđ ng nông nghip r i kh i khu v c nông thôn 
(có khi là r i kh i t nh) tìm vi călƠmăkhiănôngănhƠn,ădoăđóăvi c d  báo chính xác lcăl ợngălaoăđ ngăhƠngănĕmă
gặp khóăkhĕn.ăĐi u này làm gim hi u qu  c aăđƠoăt oăchoănôngădơn,ăcũngănh ăgi măđ ng l căchoăđ năvị tổ 
ch căđƠoăt o. 

2.2.1.3.5 Năng suất và sản l ợng chung thấp 

Doăt tăc ăcácătháchăth cănóiătrên,ănôngănghi păHƠăTƿnhăđangăcóănĕngăsu tăvƠăs năl ợngăth păh nătrungăbìnhăc ă
n ớc. 

2.2.1.3.5.1 Năng suất cây trồng thấp hơn trung bình cả n ớc  

Nĕngăsu tănôngănghi păđ ợcătínhătheoăl ợngăs năphẩmăđ ợcăs năxu tătrênăm iăđ năvịăđ tăđaiăvƠăph ăthu căvƠoă
nhi uăy uăt ,ătrongăđóăcóăth iăti t,ăgi ng,ăch tăl ợngăđ t,ăkỹăthuậtănuôiătrồng.ăNh ngătháchăth căv ăkhíăhậuăvƠă
c ăc uăc aăHƠăTƿnhăcóăth ăxemălƠănguyênănhơnăkhi nănĕngăsu tălúaăg oăc aăt nhă(4,2ăt n/ha)ăth păh nă20%ăsoă
vớiătrungăbìnhăc ăn ớcă(5,3ăt n/ha).ăM căchênhăl chănƠyăcònălớnăh năkhiătổngăs năl ợngăc aăc ăt nhălẫnăc aăc ă
n ớcăđ uă tĕngă lên.ăNĕm 1995,ănĕngă su tă trungăbìnhă c ăn ớcă lƠă3,7ă t n/haăvƠăđ nănĕmă2000ăđƣă tĕngă lênă4,2ă
t n/ha.ăTrongăkhiăđó,ănĕngăsu tăc aăHƠăTƿnhăđ tă2,9ăt n/haănĕmă1995ăvƠă3,7ăt n/haănĕmă2000.ăNgoƠiălúaăg oăra,ă
HƠăTƿnhăcũngăc nănơngăcaoănĕngăsu tă1ăs ăs năphẩmăkhác.ăVíăd ănh ăvớiăl c,ămặcădùăđangăđ ngăth ă3ăc ăn ớcă
v ătổngăs năl ợng,ăHƠăTƿnhăch ă ăm cătrungăbìnhăv ănĕngăsu t.ăT nhăđƣăcóănhi uăthƠnhăcôngătrongănơngăcaoă
nĕngăsu tăl c:ănĕmă1995ăs năl ợngăl cătrungăbìnhăc aăVi tăNamălƠă1,3ăt n/haăcònăc aăHƠăTƿnhălƠă1,1ăt n/ha.ăĐ n 
nĕmă2010,ăc ănĕngăsu tăc aăt nhăđƣăngangăbằngătrungăbìnhăc ăn ớcăvƠăđ tă2,1ăt n/ha. 

2.2.1.3.5.2 Sản l ợng Nông nghiệp thấp hơn trung bình cả n ớc 

S năl ợngănôngănghi păđ ợcătínhăbằngăgiáătrịăGDPădoăm iălaoăđ ngătrongănôngănghi păt oăra.ăConăs ănƠyăchoă
th yăm iălaoăđ ngăc aăt nhăhoặcăqu căgiaăcóăhi uăqu ălaoăđ ngă ăm cănƠoătrongăho tăđ ngăkinhăt ăhọăthamăgia.ă
Theoăcáchă tínhănƠy,ănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăđ tă s nă l ợngă14,1ă tri uăđồng:ăng i,ă th păh nă trungăbìnhă c ăn ớcă
kho ngă17%ă(17,1ătri uăđồng:ăng iănĕm). 

2.2.2 Định hướng Phát triển 

2.2.2.1 Các Trụ cột của quá trình chuyển đổi 

HƠăTƿnhăđangăc ăgắngăchuy năđổiăvƠăhi năđ iăhóaăc măngƠnhănôngănghi p,ătừăđóăthƠnhăcôngăvƠăb năv ngătrongă
s năxu tăhƠngăhóaănôngănghi p,ăc iăthi năthuănhậpăvƠăm căs ngăchoăng iădơnănôngăthôn,ăđ măb oăanăninhăvƠă
ổnăđịnhăxƣăh iălơuădƠiăchoătoƠnăt nh. 

Đ  đ tăđ ợcăđi u này, cn th c hi n 5 gi i pháp trọng tâm giúp khắc ph c nh ng tồn t iănóiătrênăvƠăthúcăđẩy 
vi c chuy năđổiăcĕnăb n và toàn din nông nghipăHƠăTƿnh. 

 L a chọn s n phẩm ch  l c phù h p nh t, tập trung vào các sn phẩm ti mănĕngănh t  c  c p toàn tnh 
và c p từng huy n 
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 Tích t  ru ngăđ tăvƠăđẩy m nh s n xu t hàng hóa, tái c uătrúcănông,ălơm,ăng ănghi pătheoăh ớng phù 
hợp với s n xu t quy mô lớn,ănĕngăsu t cao. 

 Phát tri n m nh ho tăđ ng ch  bi n, thông qua thuăhútăđ uăt ăvƠoăcácăc ăs  ch  bi năđ  giúp c m ngành 
nông nghip t o thêm giá trị giaătĕng. 

 C i thi năc ăs  h  t ng nông nghi p và liên ngành, có nh ng h  trợ c n thi t v  c uătrúcăđ  hi n th c hóa 
t m nhìn nói trên.  

 Đẩy m nh năđ nh và phát tri n nông thôn, nhằm phát tri n nguồn nhân l căvƠăđ m b o chuy năđổi thành 
côngăsangăgiaiăđo n kinh t  mới,ăđồng th i h  trợ đẩyăthúcăđẩy công nghip và dịch v . 

HƠăTƿnhăch  có th  th c hi n thành công nhngăđ  xu t trên n u t t c  các bên - nông dân, chính quyn, c ng 
đồng doanh nghip,ăvƠăchuyênăgiaătrongăcácălƿnhăv c có liên quan hợp tác vớiănhau,ăcùngănhauăđóngăgópăcácăkỹ 
nĕng,ăquanăđi m, và nguồn l c. Chính quyn t nh,ăcácăchuyênăgia,ăvƠăng i nông dân s làm vi c vớiănhauăđ  
l a chọn và phát trin các sn phẩm ch  l c. Chính quyn t nhăHƠăTƿnhăs  t oăđi u ki n thuận lợiăđ  hình thành 
các nhóm nông dân, kt n i các nhóm nông dân với doanh nghipăđ  th c hi n tích t  ru ngăđ t, phát tri n ho t 
đ ng ch  bi n. Doanh nghip s  đ uăt ăvƠoăcácănhƠămáyăhợp tác với nông dân. Chính quyn t nh s  làm vi c với 
khu v căt ănhơnăđ  c p v n và phát trinăc ăs  h  t ng h  trợ.ăNh ăvậy, t t c  cácăbênăliênăquanăđ u c n có s  
hợpătácăđ  nâng cp chu i giá trị chung ca t nh, giúp chuynăđổi lâu dài nn nông nghip, mang l i s  phát 
tri n b n v ng cho khu vc nông thôn. 

N u th c hi năthƠnhăcôngăcácăđ  xu t này, theo d ki n,ăvƠoănĕmă2020,ănôngănghi păHƠăTƿnhăs  đóngăgópăh nă
29,6 nghìn tỷ đồng vào GDP toàn tnh.ăĐóngăgópănƠyăđ n từ các hotăđ ng s n xu t nông nghip và ho tăđ ng 
ch  bi n, giúp tnh tham gia sâu rngăh năvƠoăchu i giá trị trong khu v c và th  giớiăvƠoănĕmă2050. 
 

Hình 84:ăT mănhìnăchoăNôngănghi păHƠăTƿnh 

 
 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor  
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Hình 85: Nông nghi p ậ N n t ngăchoăắĐi u kỳ di u t iăĐƠiăLoan” 

ĐƠiăLoanăđƣăt ng gặp r t nhi u thách th c trong phát tri n nông nghi p gi ngănh ăHƠăTƿnhăhi n nay, 
kinh nghi m thành công c aăĐƠiăLoanăcóăth  lƠăt ăli u tham kh o h u ích v i t nh. Hi n nay, n n nông 
nghi păĐƠiăLoanăcóăkh  nĕngăc nh tranh toàn c u. Sau khi gia nhậpăWTO,ăĐƠiăLoan tập trung xut khẩu 
nh ng s n phẩm giá trị caoănh ăhoaălan,ăđồng th i duy trì vị th  với thị tr ng g oătrongăn ớc: 90% thị tr ng 
lúa g oăĐƠiăLoanăđ ợc s n xu tătrongăn ớc. Tổng giá trị ngành nông nghipăĐƠiăLoanănĕmă2010ăđ t trên 14 tỷ 
USD.ăĐ n hi n t i, h u h t di n tích phù hợp với canh tác vẫnăđ ợcădùngăđ  s n xu t nông nghip.  

Đặcăđi măđịa lý c aăĐƠiăLoanăcóăm t s  đi măt ngăđồng vớiăHƠăTƿnh. Vũngălƣnhăthổ nƠyăcũngăcóăkhíăhậu 
nhi tăđớiăvƠăth ng có bão lớn. Ph n lớn di nătíchăđ tălƠăđồi núi, ch t l ợngăđ t không phù hợp với trồng trọt, 
có c  đ t nhi măaxităvƠăđ t nhi m mặn.ăĐƠiăLoanăthậmăchíăcònăcóămôăhìnhăcanhătácăt ngăt  HƠăTƿnh,ăch  y u 
là nông h nh  lẻ.  

Nh ănóiă  trên, mô hình canh tác caăĐƠiăLoanăkháăgi ng  HƠăTƿnh,ăch  y u là nông h nh  lẻ - h  qu  c a 
vi c từ b  hình th c s n xu t nông nghip tập th .ăTuyănhiên,ătrongă60ănĕmăqua,ăn n nông nghipăĐƠiăLoanăđƣă
tr  thƠnhă đ ng l că tĕngă tr ng và ổnă địnhă choă đ tă n ớc,ă giúpăĐƠiă Loană thƠnhă côngă trongă phátă tri n công 
nghi p. 

B n tr  c t quan trọng nh t cho s  thành công c a nông nghi păĐƠiăLoanălƠ:ă 

Tập trung vào cây tr ng hàng hóa: Từ đ u nh ngănĕmă1950,ănôngădơnăđ ợc chính ph 
khuy n khích tập trung nhiuăh năvƠoăcơyătrồngăhƠngăhóa.ăDoăđó,ătỷ trọng lúa go và 
khoai lang ch gi m từ 70%ănĕmă1948 xu ng ch cònă40%ăvƠoăănĕmă1975.ăThayăvƠoăđó,ă
các sn phẩm có giá trị th ngăm i và ti mănĕngă xu t khẩu lớnă h n,ă víă d  nh ămíaă
đ ng, chè, lc, rau qu, thịt lợnăvƠăcáăđ ợcă uătiênăphátătri n, giúp mang nguồn v n từ 
n ớcăngoƠiăvƠoătrongăn ớc h  trợ tĕngătr ng công nghip. 

Phát tri ển công nghiệp liên quan đến nông nghiệp: Nông nghipăđ ợc chọn là trọng 
tơmătrongăcácăđ ng l c công nghip hóa caăĐƠiăLoanăvƠoănh ngănĕmă1950.ăCácăd  án 
công nghip do chính ph th c hi n hoặc h  trợ gồm từ đóngăh p rau qu,ăđ n doanh 
nghi p s n xu t phân bón quy mô lớn. Chi năl ợcănƠyăgiúpăĐƠiăLoanăgi m nhập khẩu, 
thuăđ ợc giá trị caoăh n,ăvƠăt oăđ ng l c cho quá trình công nghipăhóa.ăĐ n cu i nh ng 
nĕmă1960,ăĐƠiăLoanăđƣă tr  thành 1 trong nhngăn ớc xu t khẩuăhƠngăđ u th  giới v  
n măvƠămĕngătơyăđóngăh p. 

Cơ giới hóa: Vi c sử d ngămáyămócăcũngălƠă1ătr  c t quan trọngăđ  tĕngănĕngăsu t.ăĐ  
khắc ph căkhóăkhĕnălƠăcácănôngăh  nh  thi u v n, Chính ph đƣăcóătrợ c p tín d ng cho 
mua sắmămáyămóc,ăđồng th i có các nhóm nông dân trẻ tuổi mua máy móc và làm thuê 
cho nh ng h  không mua. S l ợng máy kéo sử d ngă đƣă tĕngă từ d ới 500 vào cui 
nh ngănĕmă1960ălênă10.000ăvƠoăgi a nh ngănĕmă1980.ăĐ nănĕmă1990,ă98%ăho tăđ ng 
s n xu tălúaădoămáyămócăđ m nhận. 
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Cải cách ruộng đất: Chính quynăĐƠiăLoanăđƣătìmăcáchăthúcăđẩy tích t  ru ngăđ t.ăĐ n 
nh ngănĕmă1970,ăchínhăph  đẩy m nh phong trào "y thác canh tác" - ch  đ tăgiaoăđ t 
choăng iăkhácăcanhătác.ăTuyănhiên,ădoălúcăđ u còn có lo ngi v  vi c m t quy n s  h u 
đ t,ănĕmă1983,ăĐƠiăLoanăđ aăraăbi n pháp bo v  chặt ch  h năv  mặt pháp lý cho các 
h  giaăđìnhăđƣăgiaoăđ tăchoăng iăkhácăcanhătác.ăĐ n g năđơy,ăĐƠiăLoanăkhuy n khích 
các ch  đ tăkhôngăcóăỦăđịnh canh tác cho nhngăng i s n xu t nông nghip quy mô 
lớnăthuêăđ t lâu dài nhằm tận d ng lợi th  c a s n xu t quy mô lớnăđồng th i duy trì các 

đ ng l c thị tr ng t  do. 

V i nh ng tr  c tănh ătrên,ănôngănghi păĐƠiăLoanăđƣătĕngătr ng năđ nh su t t  nĕmă1946ăđ n nh ng 
nĕmă1990. Mặc dù tỷ trọng trong tổng GDP gim từ 27%ănĕmă1961ăxu ngăcònă1,6%ănĕmă2010, giá trị tuy t 
đ i GDP nông nghipăđƣătĕngă11ăl n trong cùng thiăgianănƠy,ăđ tăh nă7ătỷ USD.ăNĕngăsu tă lúaătĕngătừ 1,6 
t n/haănĕmă1946ălênă3,1ăt n/haănĕmă1971,ăvƠătrênă5ăt n/haănĕmă2009.ă 

Hi n giá trị s năl ợngăhƠngănĕmăc a nông nghipăđ t g n 12 tỷ USD.ăĐƠiăLoanăđƣăchuy năsangăgiaiăđo n l y 
sáng toălƠmăđ ng l cătĕngătr ng nông nghip,ăđồng th i phát tri n công ngh sinh học, với 282 bằng sáng 
ch ,ă32ăth ngăhi uăđ c quy nătrongăgiaiăđo n 2002 - 2010. Giá trị s n xu t/laoăđ ngătĕngă6,13%/nĕmătrongă
giaiăđo n 2002–2009. 

Nguồn:ăRanis,ăGustave,ă―ThƠnhăcôngăvƠătínhăd ăbịătổnăth ngăc aăĐƠiăLoan:ăNh ngăbƠiăhọcăchoăth ăkỷă21.‖ă(2007);ăTổngăc căThôngătinăChínhăph ă

ĐƠiăLoan;ăFeenstra,ăHamilton.ăCácăn năKinhăt ăMớiănổi,ăNhi uăconăđ ngăPhátătri nă- Emergent Economies, Divergent Paths Cambridge University 

Pressă (2006);ăLi,ăNh ngă thayăđổiăChínhăsáchăsauăThƠnhăcôngăc aăĐƠiăLoană - TheăEvolutionăofăPolicyăBehindăTaiăWan‘săDevelopmentăSuccess.ă

WorldăScientifică(1995);ăBoestel,ăFrancks,ăKim.ăNôngănghi păvƠăPhátătri năKinhăt ăĐôngăÁă- Agriculture and Economic Development in East Asia. 

Routledge.ăLondonă(1999).ăMaoăvƠăSchive,ă―Phátătri năCôngănghi păvƠăNôngănghi pă ăĐƠiăLoană - Agricultural and Industrial Development in Tai 

Wan‖.ă―Cơuăchuy năĐƠiăLoană- The Story of Tai Wan‖,ăChínhăph ăĐƠiăLoan;ăH iăđồngăNôngănghi p,ăChínhăph ăĐƠiăLoan 

2.2.2.2 Lựa chọn sản phẩm chủ lực phù hợp nhất 

Tr ăc tăđ uătiênăchoăs ăchuy năđổiălƠăvi căHƠăTƿnhăs ăxácăđịnhăcácăs năphẩmăcơyătrồng,ăvậtănuôiăvƠăho tăđ ngă
nuôiătrồngăth yăh iăs năphùăhợpănh tăchoătoƠnăt nhăvƠăchoătừngăhuy n,ăd aătrênăc ăđi uăki nănuôiătrồngăt iăđịaă
ph ngăvƠăhi uăqu ăti mănĕngătrongăhi năt iăvƠăt ngălaiă(gồmăc ălợiănhuậnătĕngăthêmătừăch ăbi năs năphẩmă
đó).ăCóăcácăc păđ ăs năphẩmăch ăl cănh ăsau: 

 Ch ăl căc păt nh: S năphẩmănôngănghi păs ănằmătrongătrọngătơmăphátătri nătrênătoƠnăt nhăvƠăđ ợcă uătiênă
trongăvi cătìmăraăkỹăthuậtăs năxu tămới,ăti păcậnăthịătr ngăvƠăch ăbi n 

 Ch ăl căc păhuy n: Cácăs năphẩmăkhôngăph iălƠă uătiênăphátătri nătrongătoƠnăt nhămƠăch ăđ ợcăl aăchọnă uă
tiên phát tri năt iă1ăs ăhuy năc ăth .ăĐi uănƠyăchoăphépăm iăhuy năcóătrọngătơmăriêngătrongăphátătri nănôngă
nghi păt iăđịaăph ngămình,ăđặcăbi tălƠăkhiăcácăs năphẩmăch ăl căc păt nhăkhôngăphùăhợpăt iăđịaăph ngăđó. 

 S năphẩmăkhác: T tăc ăcácăs năphẩmănôngănghi păkhácămƠăt nhăs năxu tăđ ợc.ăĐơyălƠăs năphẩmăc aăcác cá 
th ănôngădơn và khôngăth ănơngăt măthƠnhăcácăs năphẩmăch ăl c.ă 
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 S năphẩmăti mănĕng:ăCácăs năphẩmăch aăđ ợcăch ngăminhăhi uăqu ăvớiăs năxu tăquyămôălớn,ăcóăth ădoă
ch aăđ ợcăgiớiăthi uăhoặcăquyămôăs năxu tăch aăđ ălớn.ăCácăs năphẩmănƠyăs ăđ ợcăthửănghi mătrongănh ngă
nĕmătới. 

Vi căsắpăx păs năphẩmăch ăl căthƠnhăcácănhómănh ătrênăgiúpăt nhăvƠăcácăhuy nătậpătrungăđ uăt ăvƠoăs năphẩmă
cóăth ămangăl iăhi uăqu ăcaoănh t.ă 

2.2.2.2.1 Sản phẩm hiện tại 

Trongăquáătrìnhăxácăđịnhăs năphẩmăch ăl c,ăchi năl ợcăđƣăxemăxétătớiăkh ănĕngăc nhătranhăvƠăđịnhăh ớngăhi nă
t iăc aăm iăs năphẩm,ăcùngăvớiăkh ănĕngăthƠnhăcôngăc aăt nhăvớiăs năphẩmăđó;ăphơnătíchănhuăc uătrongăt nh,ă
trongăc ăn ớcăvƠătrênăthịătr ngăqu căt ăvớiătừngăs năphẩm;ăti mănĕngăch ăbi năt iăHƠăTƿnhăc aăm iăs năphẩm,ă
thịă tr ngă ti mănĕngăchoăs năphẩmăch ăbi năvƠăkh ănĕngăc nhă tranhăc aăHƠăTƿnhă t iăcácă thịă tr ngăđó;ăcu iă
cùngălƠăgiáătrịătổngăth ăv ăc ăkinhăt ăvƠăxƣăh iăm iăs năphẩmăt oăraăchoăt nh.ăC ăs ăđ uăvƠoăchoănghiênăc uănày 
lƠăthôngăquaăthamăv năcácăchuyênăgiaătrongăvƠăngoƠiăn ớc,ătraoăđổiăvớiănôngădơnăvƠăcácăcôngătyăch ăbi n,ăth că
hi nănghiênăc uăđịnhăl ợngăvƠăđịnhătính. 
 
Hìnhă86:ăCơyătr ngăv tănuôiăch ăl căc păt nhăvƠăc păhuy n 
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Hình 87: S n phẩm cây tr ng v t nuôi ch  l c t ng huy n 
 

Huy n S n phẩm Ch  l c 

H ngăS n Cao su, l c,ăcamă(trongăđóăcóăcamăbù*),ăchè,ăth oăd ợc,ălợn,ăbò,ăh u,ăg , ngô 

Đ c Thọ Lúaăg o,ăl c,ărau, cao su, lợn,ăbò, cáăn ớcăngọt 

Vũ Quang Cam, caoăsu,ăl c, chè, lợn,ăbò,ăh u,g ,ăth o d ợc, đậu (trongăđóăcóăđậuăxanh) 

Nghi Xuân L c, khoai lang, rau,ăbò,ălợn,ătôm, h iăs năđánhăbắt, cá n ớcăngọt 

CanăL c Lúaăg o,ăl c,ărau,ăcam,ăcaoăsu,ăbò,ălợn,ăh u,ăgƠ,ăvịt,ăcá n ớcăngọt 

ThƠnhăph ăHƠăTƿnh Lúaăg o,ărau,ăcơyăc nh 

H ngăKhê Cam, b i(trongăđóăcóăb iăPhúcăTr ch)*,ăl c,ăchè, cao su, lợn,ăbò,ăh u,ăg ,ăth oă
d ợc,đậuă(trongăđóăcóăđậuăxanh), ngô 

Th chăHƠ Lúaăg o,ăcaoăsu,ărau,ăl c,ălợn,ăbò,ăh u, tôm, g , gƠ,ăvịt 

CẩmăXuyên Lúaăg o,ăkhoaiălang,ăl c,ăcam,ăcaoăsu,ărau,ălợn,ăbò,ăh u,ătôm,ăh iăs năđánhăbắt,ăg , cá 
n ớcăngọt 

KỳăAnh Lúa g o,ăl c,ăcao su, khoai lang, rau, chè,ălợn,ăbò,ăh iăs năđánhăbắt,ătôm,ăg , trâu, sắn 

L căHƠ L c,ărau,ălợn,ăbò,ătôm,ăh iăs năđánhăbắt, trâu 

H ngăLƿnh Lúaăg o 

*ăS năphẩmăđặcăthùăch ăcóă ăhuy n 
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Hình 88: B năđ  s n phẩm ch  l c theo huy n 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

ĐóngăgópăGDPătừăcácăs năphẩmăcơyătrồngăvậtănuôiăch ăl căđ ợcătrìnhăbƠyătrongăHìnhă89.ăS năphẩmăch ăl căc pă
t nhă(gồmăc ăđóngăgópăc aăs năxu tăvƠăch ăbi n)ăs ăchi mă51%ătổngăGDPănôngănghi păvƠoănĕmă2020,ăcònăs nă
phẩmăch ăl căc păhuy năchi mă32%.ăNh ăvậy,ă83%ăGDPănôngănghi păs ăđ nătừă23ăs năphẩmăcơyătrồngăvậtănuôiă
ch ăl c. 

C năl uăỦălƠăh uăh tăcácăs năphẩmăch ăl c,ă trongăđóăcóăc ăch ăl căc păt nh,ăkhôngăph iăvùngănƠoătrongăt nhă
cũngătrồngăđ ợc.ăDoăđó,ăkhôngăph iăhuy nănƠoăcũngănênătậpătrungăvƠoăcácăs năphẩmăđó.ăNgoƠiăra,ăm iăhuy nă
c nătậpătrungăvƠoă1ăvƠiăs năphẩmăđ ăxơyăd ngănĕngăl căc aămìnhăvớiăcácăs năphẩmăđó,ăđ aăraăđịnhăh ớngăchoă
nôngădơn,ătìmăki măđ uăt ăphùăhợp.ăD ớiăđơyălƠăcácăs năphẩmăch ăl căc păt nhăvƠăhuy n.ăCácăhuy năc năd aă
vƠoădanhăm căs năphẩmăch ăl că ăc ăc păt nhăvƠăhuy n.ăĐ ăxu tăd ớiăđơyăd aăvƠoăphơnătíchăđi uăki nătừngă
huy năvƠăm căđ ăphùăhợpăc aăcácăs năphẩmăvớiăm iăhuy n. 
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Hìnhă89:ăĐóngăgópăGDPăt ăs năphẩmăcơyătr ngăv tănuôiăch ăl căvƠoănĕmă2020 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

M tăs ăs năphẩmăkhôngănằmătrongădanhăm căch ăl căc păt nh,ănh ngăcóăth ăphùăhợpăvớiăđi uăki năt ănhiên,ă
kinhănghi măs năxu tă ă1ăs ăhuy nănh tăđịnh.ăDanhăm căs năphẩmăch ăl căc păhuy năs ăđ ợcăxácăđịnhăd aătrênă
phân tíchăchiăti tăv ăđi uăki năkhíăhậu,ăđịaăhình,ăthổănh ỡng,ăth yălợi,ăkho ngăcáchătớiăsông,ăbi n,ăvƠăcácăđi uă
ki năkhácăc aătừngăhuy n. 

ăvùngămi nănúiăphíaătơy,ăcơyătrồngăchínhăs ălƠăcơyălơmănghi p:ăg ,ăcaoăsu,ăcơyăth oăd ợc,ăcơyăĕnăqu .ăĐơyălƠă
khuăv căc aăcácăhuy năH ngăS n,ăVũăQuang,ăH ngăKhêăvƠăcácăvùngăcaoăc aăhuy năTh chăHƠ,ăKỳăAnh.ăV ă
chĕnănuôi,ăkhuăv cănƠyăphùăhợpăvớiănuôiăh u.ă ăkhuăv căth păh n,ăbòăs ălƠăvậtănuôiănênăphátătri n.ă 

Vùngăđồngăbằngătrungăduăs ă uătiênăphátătri nălúaăg oă ăn iăđịaăhìnhăbằngăphẳngăvƠăl că ăvùngăđồiăth p,ăcùngă
vớiă2ă s năphẩmă lƠă lợnăvƠă sắn.ăĐơyă lƠăkhuăv că cácăhuy năĐ căThọ,ăCanăL c,ă cácăkhuăvenăbi nă huy năCẩmă
Xuyên,ăL căHƠ,ăNghiăXuơn,ăcácăkhuăv căth păh năvƠăkhôngăph iăvenăbi năc aăhuy năTh chăHƠăvƠăKỳăAnh, và 
cácăkhuăv c nôngă thônăc aă thƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠă thịăxƣăHồngăLƿnh.ăKhoaiă tơyăcũngă lƠăcơyă trồngă uă tiênă t iă
nh ngăkhuăv cănóiătrên.ăKhuăv căvenăbi năs ăđẩyăm nhăkhaiăthácăđ tăcát,ădi nătíchăn ớcălợăvƠădi nătíchăvenăbi nă
đ ă uătiênănuôiătômăvƠăđánhăbắtăh iăs n.ăKhuăv cănƠyăch yăquaăcácăhuy năNghiăXuơn,ăL căHƠ,ăCẩmăXuyênăvƠă
KỳăAnh;ăcácăxƣăphíaăđôngăc aăTh chăHƠăcũngăs ă uătiênăcácăs năphẩmănƠy. 

HƠăTƿnhăcũngăcóănhi uălo iăcơyătrồngăvậtănuôiăkhôngănằmătrongădanhăm căs năphẩmăch ăl căc ă ăc păt nhălẫnă
c păhuy n.ăTheoăphơnătíchăđƣăti năhƠnh,ănh ngăs năphẩmănƠyăkhôngănênăphátătri năquáăr ngărƣi.ăSongăt iă1ăs ăxƣă
nh tăđịnh,ănh ngăs năphẩmănƠyăl iăcóăth ăđóngăvaiătròăquanătrọng.ăTrongănhi uătr ngăhợp,ănh ngăs năphẩmă
nƠyăcóăth ătrồngăxenăcanhăhoặcăđaăcanh,ăgiúpănôngădơnătĕngăkh ănĕngăch ngăchịuăr iăroăvƠătĕngănĕngăsu tăcơyă
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trồng.ăDoăđó,ămặcădùăt nhănênăcóăk ăho chăchuy năd năsangăcácăs năphẩmăch ăl c,ăvi căxenăcanhăvƠăđaăcanhăvớiă
nh ngăs năphẩmănƠyăvẫnănênăđ ợcăti năhƠnh.. 

2.2.2.2.2 Sản phẩm tiềm năng  

Môăhìnhăđƣăđ ăxu tăv ăxácăđịnhăs năphẩm ch ăl căcóătínhălinhăho tăvƠăc năđ ợcăđi uăch nhăkhiăđi uăki năthịă
tr ngăbênătrongăvƠăbênăngoƠiăcóănh ngăthayăđổi.ăDanhăm căs năphẩmăch ăl c,ăc ă ăc păt nhălẫnăc păhuy n,ăs ă
đ ợcărƠăsoátăl iăđịnhăkỳăvớiăs ăh ătrợătừăcácăchuyênăgiaăqu căt ăv ănôngănghi p. M tăs ăs năphẩmăcóăth ăđ ợcă
b ăđiăvƠă1ăs ăs năphẩmămớiăđ ợcăđ aăvƠo.ăCácăs năphẩmăkhácăđ ợcăgiớiăthi uă ăt nhăs ăđ ợcăthửănghi mă1ăcáchă
cóăh ăth ngăvƠăkhoaăhọc.ăK tăqu ăthửănghi măđ ợcăđánhăgiáăvƠăthôngăbáoăđ năc ngăđồngăkhoaăhọcătrongăt nhăvƠă
qu căgia,ătr ớcăkhiăs năphẩmăthửănghi măthƠnhăcôngăđ ợcăđ aăvƠoădanhăm căch ăl căc aăt nh. 
 

Hình 90:ăCáchăti păc năt ngăh păđ ăth ănghi m s năphẩm 

 

Doăđó,ăvi căqu nălỦăcácăch ngătrìnhăthửănghi măđóngăvaiătròăquanătrọng,ăvƠăph iătậpătrungăvƠoălợiăíchătừătrungă
đ nădƠiăh n.ăĐ ălƠmăđ ợcăđi uănƠy,ăt nhăc năth căhi nă1ăs ăb ớcăđiăc ăth ănhằmăđ măb oăph ngăphápăti păcậnă
cóăc uătrúcăvƠăh ăth ng,ăgồmă(a)ăxơyăd ngăc ăs ăh ăt ngăthửănghi mătrênăth căđịa ngayăt iătrangătr i, (b) thu 
thậpăthôngătinăthịătr ng,ă(c)ăthi tălậpăquanăh ăđ iătácănghiênăc u,ă(d)ănghiênăc uăkinhăt ăhọcăcơyătrồngăvƠă(e)ă
lồngăghépăcácăy uăt ănƠyăvƠoăch ngătrìnhătậpăhu n,ănơngăcaoănhậnăth căchoănôngădơn. 

CơăsởăHạăt ngă
Thửănghi mă

Thựcăđịa

 Đảm bảo có diện tích phục vụ thử nghiệm thực địa trong các điều kiện thổ nhưỡng và tự nhiên khác nhau
 Đảm bảo đất đã được chuẩn bị tốt, có nguyên vật liệu cho thử nghiệm và công cụ/thiết bị đánh giá kết quả

Thông tin 
Thịătr ờng

 Thường xuyên thu thập thông tin về nhu cầu thị trường
 Làm việc với các công ty chế biến ngay từ giai đoạn thử nghiệm sản phẩm nhằm có được ý kiến đóng góp và sự quan 

tâm của họ

HợpătácăNghiênă
c u

 Đảm bảo nguồn cây/con giống
 Các chương trình cải tiến và phối giống thường xuyên phù hợp điều kiện cụ thể địa phương

KinhătếăhọcăCâyă
tr ng

 Thường xuyên đánh giá kinh tế học cây trồng và yêu cầu ngân sách
 Xây dựng kế hoạch tài chính và các kế hoạch khác (vd: bảo hiểm) cho nông dân để triển khai thành công và giảm thiểu 

rủi ro

Giáoădụcăvàă
Nhậnăth căchoă

Nông dân

 Các chương trình giáo dục được tổ chức thường xuyên cho nông dân về thử nghiệm thực địa và sản phẩm mới
 Động lực khuyến khích nông dân thực hiện thử nghiệm ngay tại trang trại của họ để chứng minh tiềm năng thương mại của 

sản phẩm
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2.2.2.3 Tích tụ ruộng đất và đẩy mạnh sản xuất hàng hóa 

2.2.2.3.1 Mô hình sản xuất mới 

Nôngănghi păHƠăTƿnhăch ăy uăgồmăcácănôngăh ănh ăs năxu tăvừaăđ ăt ăcungăvừaăđ ăbánăraăthịătr ng.ăĐơyălƠă
môăhìnhăth ngăth yă ăg nănh ăt tăc ăcácăphơnăc măc aăc măngƠnhănôngănghi p:ătrồngătrọt,ălơmănghi p,ănuôiă
trồngăth yăh iăs nă.Tuyănhiên,ăđ ăđ tăđ ợcăcácăm cătiêuăkinhăt ăđ ăra,ăHƠăTƿnh c năd năxóaăb ămôăhìnhăs năxu tă
quyămôănh ănƠyăbằngăcáchătíchăt ădi nătíchăđ tănôngălơmănghi păvƠănuôiătrồngăth yăs năđ ăcó di nătíchălớnăh n,ă
ch ăy uăph căv ăs năxu tăhƠngăhóa.ăNh ăđó,ăt nhăcóăth ătậnăd ngălợiăth ăc aăs năxu tăquyămôălớn,ăđ măb oăổnă
định nguồnăcung,ăm ăr ngăs năxu tăđ ăcungă ngăs năphẩmăquanhănĕmă(víăd ănh ă trồngă rauămùaăđông),ă đẩyă
m nhăchiaăsẻăki năth c.ăĐơyălƠăy uăt ăđặcăbi tăquanătrọngăđ ăs năxu tămangăđịnhăh ớngăxu tăkhẩu,ădoănhi uăthịă
tr ngăxu tăkhẩuăđòiăh iăcácăbi năphápăcanhătác vƠăxửălỦăs năphẩmăph iăth ngănh t,ăcóăth ătruyăxu tănguồnăg că
vƠăđ măb oăch tăl ợng.ăCácăh ănôngădơnănh ălẻăcũngăgặpănhi uăkhóăkhĕnăh nătrongăvi căxinăc păch ngănhậnă
ch tă l ợng,ăngayăc ăvớiă tiêuăchuẩnăc aăqu căgiaă lƠăVietGAP.ăCácăch ngănhậnăAsianGAP và GlobalGAP còn 
khóăkhĕnăh năn a. 

Vi căchuy nătừăs năxu tăquyămôănh ăsangăquyămôălớnăs ămangăl iătácăđ ngărõărƠngăchoăđ iăs ngăng iădơn.ă
M tăs ănôngădơnăcóăth ătìmăvi călƠmămớiă ăkhuăv cănôngăthônăkhácăhoặcă ăcácăđôăthịălớnătrongăt nh.ăDoăvậy,ă
chínhăquy năc n chúăỦăđặcăbi tăđ ăh ătrợănôngădơnăvƠăđ măb oăổnăđịnhăxƣăh i.ăĐơyăcũngălƠătr ăc tăth ă5ăđ ăphátă
tri nănôngănghi p:ăổnăđịnhăvƠăphátătri năxƣăh iănôngăthôn. 

2.2.2.3.2 Ba cách thức đểtích tụruộng đất 

Khiăchuy năsangăs năxu tăquyămôălớn,ăt nhăcóă3ăcáchăth căđ ătíchăt ăru ngăđ tăvƠăchuyênănghi păhóaăs năxu tă
nôngănghi p.ăM iăcáchăđ uăcóălợiăíchăriêngăvƠăphùăhợpăvớiă1ăs ăđi uăki nănh tăđịnh.. 

 Trangătr iăs năxu tăhƠngăhóaăquyămôăl n:ăCáchăđ uătiênălƠăquaăxơyăd ngătrangătr iăs năxu tăhƠngăhóaăquyă
môălớn,ăcóădi nătíchăđ tălớn vƠăthuêătuy nănôngădơnălƠmăvi c.ăLợiăth ălớnănh tăc aămôăhìnhănƠyălƠăquyămôă
lớnăvƠăt tăc ănh ngălợiăíchăđiăkèmăvớiăquyămôălớn,ătrongăđóăcóăti păcậnăv n,ăd ătìmăđ ợcăng iătƠi,ăcó ki nă
th căvƠăthôngătinăthịătr ng;ăkh ănĕngăquy tăđịnhăgiáăt tăh n;ăcùngăcác lợiăth ăkhác.ăTuyănhiên,ătrangătr iă
s năxu tăhƠngăhóaăquyămôălớnăcũngăcóănh ngăb tălợi.ăDoălaoăđ ngăkhôngăđ ợcănắmăquy năs ăh uăđ tă(nh ă
trongămôăhìnhăhi năt i)ăvƠăth ngăkhôngăđ ợcăh ngălợiătr căti pătừăvi căgiaătĕngăs năxu t,ăđ ngăl căc aăhọă
cóăth ăgi măsút.ăNgoƠiăra,ămôăhìnhănƠyăcònăcóăchiăphíăchungăcaoădoăph iăqu nălỦănhi uălaoăđ ngătrongă1ă
nôngătr iăth ngăm iălớn.ăVìănh ngălợiăth ăvƠăb tălợiănóiătrên,ămôăhìnhănƠyăthíchăhợpănh tălƠăchoăcơyătrồngă
hƠngăhoáănh ăl c,ăcaoăsu,ăchĕnănuôiăđ iăgiaăsúcădoătậnăd ngăđ ợcăc ăgiớiăhoáăhoặcădoăcóăyêuăc uăv năđ uăt ă
từăđ uălớn. 

 H pătácăxƣănôngădơnănh :ăCáchăth căth ă2ăđ ătíchăt ăru ngăđ tălƠătậpăhợpăh ănôngădơnănh ălẻăthƠnhăcácătổă
ch căchínhăth căhoặcăkhôngăchínhăth căs năxu tă1ăs  s năphẩmănôngănghi pănh tăđịnh.ăCũngăgi ngănôngă
tr iăs năxu tăhƠngăhóaăquyămôălớn,ăcáchăth cănƠyăcũngăcóăc ălợiăth ăvƠăb tălợi.ă uăth ălớnănh tăc aămôăhìnhă
nƠyălƠăvừaămangăl iă1ăs ălợiăíchătừăs năxu tăquyămôălớnă(chiaăsẻăki năth c,ăkh ănĕngăquy tăđịnhăgiá,ăti ngănóiă
vớiăchínhăquy n,ăhuyăđ ngăv n),ăvừaăduyătrìă1ăs ălợiăíchăc aămôăhìnhăs năxu tăcáănhơnănh ătr ớcăđơy:ălaoă
đ ngăcóăđ ngă l că lƠmăvi c,ă ítă chiă phíăqu nă lỦ,ă tínhă linhăho tă trongă thayă đổiă s năphẩmăch ă l că caoăh n).ă
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NgoƠiăra,ămôăhìnhănƠyăcũngăgiúpănôngădơnăítăph iădiăd iăkh iăn iă ăc aămình.ăMặcădùăítăcóăkh ănĕngăc nhă
tranhăvớiădoanhănghi păth ngăm iălớnăv ăhƠngăhóaăs năxu tăhƠngălo t,ăhợpătácăxƣănôngădơnănh ăl iăphùăhợpă
h năvớiă1ăs ăs năphẩm.ăĐơyălƠănh ngăs năphẩmăc nănhi uălaoăđ ngăvƠăc năchuyênăcanhănh ătôm,ăcam,ăb i.ă
Trênăth căt ,ăhợpătácăxƣănôngădơnănh ănhi uăkhiăcònăcóănĕngăsu tăcaoăh năvớiăl ợngăv năb ăraăítăh năsoăvớiă
nôngătr iăth ngăm iăkhiăs năxu tăcácălo iăs năphẩmănƠy. 

 H pătácănôngăh ănh ă- Doanhănghi p:ăCáchăth căcu iăcùngălƠăđ ăcácăh ănôngădơnănh ăkỦăhợpăđồngătr că
ti păvớiădoanhănghi p,ăđ ợcăh ătrợăvƠăcóăth ăc ănguyênăvậtăli uăs năxu t.ăHìnhăth că ăđơyăcóăth ălƠăcanhătácă
theoăhợpăđồngă– nôngădơnăch ăc năth căhi nătheoăhợpăđồngăkỦăvớiădoanhănghi păđ ăđ ợcăbánăs năphẩmăvớiă
giáăthịătr ng,ănh ăđóăkhôngăbịătìnhătr ngăbi năđ ng thịătr ngă nhăh ng.ăDoăc năh ătrợănôngădơnăs năxu tă
s năphẩmăch tăl ợngăcao,ăđồngănh t,ădoanhănghi păth ngăxuyênătổăch cătậpăhu năvƠăcungăc păki năth că
choănôngădơn,ăcũngănh ăđ măb oăs năphẩmăs năxu tăraăđápă ngăđ ợcănhuăc uădoanhănghi păvƠăthịătr ng. 
NgoƠiăra,ăhìnhăth căhợpătácănƠyăcũngăcóăth ăgồmăh ătrợăv ănguyênăvậtăli uăs năxu t,ăc ăs ăh ăt ng,ăcungăc pă
laoăđ ng;ănôngădơnăcóăth ăđ ợcătr ăl ngăvƠăh ngă1ăph nălợiănhuậnătừăs năphẩmăc aămình.ăĐi măh năch ă
c aămôăhìnhănƠyălƠănôngădơnăkhôngăcóănhi uăquy năquy tăđịnhăv ăthịătr ng,ădoăđóădoanhănghi păcóăth ănéă
tránh,ăkhôngă tr ăđúngăgiáăchoănôngădơn.ăM tăh năch ăn aă lƠăc ăch ă th că thiăhợpăđồngăchoădoanhănghi pă
trongătr ngăhợpănôngădơnăbánăs năphẩmăngoƠiăhợpăđồngăđ ăcóăgiáăcaoăh n.ăV ădƠiăh n,ămôăhìnhăhợp tác xã 
nôngădơnănh ăs ăchi mă uăth ănh ăvi cănôngădơnăt ăcóăỦăth căth căthiăhợpăđồngăh năkhiăđƣălƠăxƣăviênăhợpă
tácăxƣ.ăTuyănhiên,ămôăhìnhăhợpătácănôngăh ă- doanhănghi pănƠyăl iăphùăhợpăvớiăngắnăh nădoăd ăthi tălậpăvƠă
t ngăđ iăd ăm ăr ngăquyămô. 

2.2.2.3.3 Thúc đẩy các nhóm nông dân nhỏ 

T nhăc năđóngăvaiătròătíchăc cătrongăquáătrìnhătíchăt ăru ngăđ tăbằngăcáchăkhuy năkhíchăvƠăthúcăđẩyăhợpătácăquaă
gi aănh ngăh ănôngădơnănh ălẻ.ăĐ ălƠmăđ ợcăđi uăđó,ăt nhăph iă(1)ăgiúpănôngădơnătậpăhợpăl iăvƠăxơyăd ngăcácă
h ăth ngăvƠăquyătrìnhăc năcóăđ ăhợpătác;ă(2)ăxơyăd ngăc ăs ăh ăt ngăc ăb năh ătrợăcácăh i/hợpătácăxƣămớiăthƠnhă
lập. 

2.2.2.3.3.1 Thúc đẩy qua hỗ trợ 

HƠăTƿnhăph iăđóngăvaiătròătíchăc cătrongăh ătrợăcácănhómănôngădơnăthƠnhălập.ăM tăs ăho tăđ ngăh ătrợ: 

o Nâng caonh năth c: Nâng cao nhận th căbanăđ uăvƠăkhuy năkhíchăthƠnhălậpăcácănhómănôngădơn,ăhợpă
tácăxƣănôngădơnăđịnhăh ớngăthịătr ng 

o Xơyăd ngăh pătácăxƣ:ăLƠmăvi căvớiăcácăh iănôngădơnăđ ăxơyăd ngăc ăc uăhợpătácăxƣărõărƠng,ătổăch că
theoăcácăhuy năvƠăvớiăcácăs năphẩmăch ăl c 

o H ătr ăho tăđ ngăc aăh pătácăxƣ:ăGiúpăcácănhómănôngădơnăho tăđ ngăđ ămangăl iălợiăíchălớnănh tăchoă
cácăthƠnhăviên:ăh ătrợăqu nălỦ,ăkỦăhợpăđồng,ăchuẩnăhóaălo iăs năphẩm,ăvv 

o Đặtăraăquyăđ nh: Đặtăraăcácăh ớngădẫnăvƠăquyăđịnhăho tăđ ngărõărƠngăchoăhợpătácăxƣ:ăc ăc uăqu nătrịărõă
rƠngă(banăqu nălỦ);ăh ớngădẫnăgiaănhập/raăkh iăhợpătácăxƣ,ăquyăđịnhăv ăthamăgia,ăphơnăchiaălợiănhuận;ă
h ătrợăvi căđ năgi năhóaăquyăđịnhăv ăhợpătácăxƣă ăc păqu căgiaăvƠăđ măb oăcácăquyăđịnhă ăc păt nhăphùă
hợpăvớiăquyăđịnhăqu căgia 
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o Tìm ra và t păhu năcho lƣnhăđ o:ăTìmăraăvƠăgiúpătậpăhu năchoălƣnhăđ oăvƠăcácăthƠnhăviênăbanăqu nălỦ 

o T păhu năchoătoƠnăh pătácăxƣ:ăĐ uăt ăvƠoăch ngătrìnhătậpăhu năchoănôngădơnăđ ăhọăthíchănghiăvớiă
môăhìnhăs năxu tămới 

o G năk tăv iă th ătr ng:ăT oăđi uăki năchoăhợpătácăgi aăđ năvịă thuămua-nhómănôngădơnăvớiăcácăs nă
phẩmăđƣăxácăđịnh,ăcóăh ớngădẫnărõărƠngăvƠăminhăb chăchoăquanăh ăhợpătácănƠy,ătrongăđóăcóăxơyăd ngă
cácămẫuăhợpăđồngăchuẩnăvƠălƠmătrọngătƠiăchoăcácăbênăn uăc năthi t 

 
Hình 91: Nông dân tr ng mía Thái Lan ậ ThƠnhăcôngănh ăliênăk t 

 

Nguồn:ăS năxu tăNôngănghi păHƠngăhóaăC nhătranhă ăĐôngăBắcăTháiăLan;ăFAO;ăAppon‘săThaiăFood 

2.2.2.3.3.2 Xây dựng trung tâm hỗ trợ nông dân tổng hợp cấp huyện 

Đ ăh ătrợăhợpătácăgi aăcácănôngădơn,ăhuy năc năxơyăd ngăcácătrungătơmăh ătrợănôngădơnătổngăhợpăc păhuy n.ă
Nh ngătrungătơmănƠyăcóăth ăph căv ănhi uăch cănĕngăchoăc ngăđồngă ăhuy n,ăthúcăđẩyhợpătácăchínhăth căvƠă
khôngăchínhăth c,ăcungăc pădịchăv ăc ăb năgiúpănôngădơnătĕngănĕngăsu t.ăNh ngătrungătơmănƠyăcóăcácăđặcăđi mă
c ăth ănh ăsau: 

 LƠăn iătổăch căho tăđ ngăh ătrợ 

 LƠăn iăđ ănôngădơnătậpăhợp,ăgặpăgỡ 

 LƠătrungătơmăthuăgomăs năphẩmăvƠăthanhătoán 

 LƠătrungătơmătậpăhu n 

 Nằmăg nătrungătơmăthửănghi mătrênăth căđịa 

 LƠătrungătơmăcungăc pădịchăv ăkhuăv cănôngăthônă(ngơnăhƠng,ăthúăy,ăyăt ,ăsửaăch aăthi tăbị,ăvv) 

 N iătrúătránhătrongăthiênătaiăchoăc ngăđồng 

Mía đư ng Thái Lan chủ yếu do các nông hộ nhỏ sản xuất, con số nông hộ
đây lên tới hàng trăm nghìn. Với diện tích đất thư ng dưới 10 ha/hộ, những

nông dân này nắm tổng cộng gần 1 triệu ha mía đư ng.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, họ ít có khả năng bán được giá cao cho 46 nhà
máy đư ng trên toàn Thái Lan. Các nhà máy tận dụng việc các nông hộ này tự
canh tranh lẫn nhau, qua đó làm giảm giá bán mía đư ng. Ngoài ra, do mía
nhanh mất độ ngọt, nông dân thư ng phải bán gấp trước khi sản phẩm của
mình bị hư hỏng hết. Do đó, nông dân Thái Lan không có được thu nhập như
họmong muốn và xứng đáng.

Trước tình hình này, với sự trợ giúp từ chính phủ, nông dân đây đã thành lập
Hiệp hội Nông dân Mía đư ng. Hiệp hội này tập hợp nông dân lại, tạo ra cơ
chế để họ đàm phán giá tốt hơn. Chính phủ đóng vai trò trung gian cho việc
đàm phán này. Hiện trên toàn Thái Lan có rất nhiều các hiệp hội tương tự.
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Hìnhă92:ăS năxu tăhƠngăhóaăv iăcƠăphêăVi tăNam 

 

Nguồn:ăCƠăphêăTrungăNguyên;ăICO,ăNgơnăhƠngăTh ăgiới,ăVi tăNamăExports,ăDoutriazăvƠăc ngăs (2008);ăStockmană(2009);ăPhơnătíchăc aăMonitor 

2.2.2.3.4 Thúc đẩy hợp tác giữa nông hộ nhỏ và doanh nghiệp 

Mặcădùăt nhănênăkhuy năkhíchănôngăh ănh ăphátătri năthƠnhănhómănôngădơnăvƠăhợpătácăxƣ,ăv ăngắnăh n,ăcácă
doanhănghi păcóăth ă uătiênăhợpătácătr căti păvớiănôngăh ănh ăh n,ănh ăđƣăđ ăcậpă ătrên.ăMôăhìnhănƠyăhi năđƣă
đ ợcăápăd ngăt iăcácădoanhănghi păcaoăsuătrongăt nhă ănh ngăkhuărừngătrồngăcaoăsuălớn.ăCácătrungătơmăhuy năs ă
h ă trợădoanhănghi pă tìmăđ ợcăh ănôngădơnăphùăhợpăđ ăhợpă tác,ăgiúpăđỡănôngădơnăhi uăđ ợcăquy năvƠă tráchă
nhi măc aămìnhătheoăhợpăđồng,ăvƠăđ ngăraăgi iăquy tăkhiăcóătráchăch păgi aăcácăbên. 

2.2.2.3.5 Thúc đẩy trang trại sản xuất hàng hóa quy mô lớn: 

T nhăcũngăc năđóngăvaiă tròătíchăc cătrongăvi căgơyăd ngăcácătrangătr iăs năxu tăhƠngăhóaăquyămôălớn.ăChínhă
quy năt nhăph iăh ătrợăcácăcôngătyăbênăngoƠiăthamăgiaăthịătr ngăs năxu tănôngănghi păbằngăcáchăthuy tăph că
nôngădơnăth căhi nătíchăt ăru ngăđ t,ăchuy nănh ợngăquy năsửăd ngăđ tăchoăcôngăty.ăDoăvi căchuy nănh ợngă
quy năsửăd ngăđ tăđ ợcăquy tăđịnhă ăc păt nh,ăchínhăquy năt nhăph iăho tăđ ngăh tăs cătíchăc căđ ăthúcăđẩyăquáă
trình này. TrongăquáătrìnhănƠy,ănôngădơnăs ăđ ợcănhậnăh ătrợăđ ăhọăgópăGi yăch ngănhậnăQuy năsửăd ngăđ t.ă
T nhăh ătrợăv ăđƠmăphánăhợpăđồngăchuy nănh ợng,ăh ătrợăsauăth aăthuậnăkhiănôngădơnăph iăchuy năđổiăvi că
làm - n uăđ ợcăyêuăc uă trongăth aăthuận.ăTrungă tơmăH ătrợăNôngădơnăTổngăhợpăc păHuy năcóăth ăđ ợcătậnă
d ngălƠmăđịaăđi măchoăcácăbênăđƠmăphánăvƠăcácăho tăđ ngăkhácăk ătrên. 

Trong gần như toàn bộ thế k 20, ngành công nghiệp cà phê Việt Nam phát
triển không đáng kể. Trên thị trư ng cà phê thế giới, sản xuất cà phê của Việt
Nam còn rất hạn chế và thị phần mới chỉ đạt 1,2%. Đến cuối những năm
1980, những sự kiện trên toàn cầu cùng thay đổi trong chính sách của chính
phủViệt Nam, tình trạng nói trên đã thay đổi mạnh mẽ.

Trước hết, năm 1989, Hiệp định Cà phê Quốc tế (ICA) kiểm soát ngành cà
phê bằng cách áp đặt hạn ngạch nghiêm ngặt lên các nước như Việt nam đã
bị bãi bỏ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam được tiếp xúc 1 thị trư ng thế
giới không còn bị hạn chế. Chính phủ Việt Nam lập tức nhận ra cơ hội và tiến
hành nhiều cải cách quan trọng để tận dụng. Chính phủ đã giải thể các trang
trại s hữu nhà nước, như ng chỗ cho trang trại s hữu tư nhân và tạo điều
kiện cho tự do hóa sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân còn được
khuyến khích tham gia. Đây là nền tảng để các công ty đầu tư mạnh mẽ vào
lĩnh vực trồng cà phê. Một trong những công ty như vậy là Trung Nguyên -
hiện đang là thương hiệu cà phê thành công nhất cả nước.

Với những thay đổi như trên, ngành cà phê Việt nam đã bước chuyển biến
mạnh mẽ. Từ 1986 đến 1996, tổng diện tích trồng cà phê tăng 21%/năm;
năng suất cà phê tăng 6%/năm. Từ 1991 đến 2010, xuất khẩu cà phê trung
bình hàng năm tăng từ 3 triệu túi lên 17 triệu túi. Thị phần quốc tế của cà phê
Việt Nam đã tăng nhanh chóng, hiện đạt 18%. Việt Nam đã tr thành nước
xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Brazil, và là nước xuất khẩu lớn
nhất về cà phê Robusta.
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2.2.2.3.6 Cải thiện cơ sởsản xuất và cung ứng giống 

Mặcădùănôngădơnăth ngăt ăs năxu tăgi ngăđ ăgieoătrồng,ăcáchălƠmănƠyăkhi năgi măch tăl ợngăgi ng,ădẫnă tớiă
nĕngăsu tăvƠăch tăl ợngăth păh n.ăCácălo iăgi ngăhi năđ iăđ ợcăs năxu tăth ngăm iăgiúpăng iătrồngăd ăbi tă
tr ớcăđặcătínhăc aăcơyătrồngăh năcơyăđ ợcălaiătừăcácăh tăđ ădƠnhălƠmăgi ng.NgoƠiăra,ănh ăghépăcơy,ăcácăcôngătyă
s năxu tăvƠăcungă ngăgi ngăcóăth  t oăraăgi ngăsinhătr ngăm nhăh n,ăchịuăđ ợcănhi uălo iăđ tăhoặcăđi uăki nă
khíăhậuăh n,ăkhángăb nhăt tăh n.Cácăchuyênăgiaăchoăbi t,ăítănh tălƠă3ănĕmă1ăl n,ănôngădơnăc năgieoătrồngăvớiă
gi ngăl yătừăcôngătyăs năxu tăvƠăcungă ngăgi ngăth ngăm i 

V  s n xu t gi ng,ăHƠăTƿnhăcóănhi uăc ăh i tham gia các khâu giá trị cao trong chui giá trị (Hình 93). 

Hình 93: Chu i giá tr  s n xu t gi ng 

 

 
Ghi chú: 1 Gi ng th  h  b  mẹ s n xu t từ gi ng g c do công ty to gi ng cây trồng s n xu t,ă2ăBánăchoănôngădơn,ăđápă ng tiêu chuẩn nh tăđịnh v  

ch tăl ợngăvƠăđ  thu n ch ngădoăc ăquanănhƠăn ớcăđặt ra. 

Nguồn:  Ban Nghiên cu Kinh t  - B  Nông nghip Hoa Kỳ, Hi p h i Gi ng cây trồng Anh 

HƠăTƿnhăcóăth  thu hút các công ty ging tổ ch căch ngătrìnhăs n xu t gi ng theo hợpăđồng: l a chọn 1 s  
nôngădơn,ăđƠoăt o họ t i các trung tâm kỹ thuật nhân gi ng hi năcó,ăđ  họ tr  l i làm vi c  trang tr i c a họ  
HƠăTƿnh.ăSauăch ngă trình,ă1ă s  nông dân s chuy n từ công vi c hi n t i sang chuyên cung ng gi ng cây 
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trồng  t nh. N uăđ ợc các công ty cung ng gi ng chuyên nghipăđƠoăt o,ăcácănôngădơnănƠyăcũngăs  đ ợc học 
v  các kỹ thuậtăđƣăc i ti năkhác,ănh ătrồng cây gi ng,ăghépăcƠnh,ăđặc bi t là b o v  cây trồng. 

Với vi c s n xu t gi ng ngay trong tnh, các công ty gingăcóăthêmăđ ng l căđ  gia công thêm ging cho phù 
hợpăđi u ki năđịaăph ngă– s y khô, làm sch,ăghépăcơyăvƠăđóngăgói. 

Đ  thúcăđẩy quá trình này, chính quyn t nh c nătraoăđổi với công ty gi ng cây trồng, m i họ đ năHƠăTƿnhăđ  
làm vi c với nông dân. Các công ty ging có th  cung cp dịch v  khuy n nông hoặc dịch v  kèm theo khác. 
Đóăs  là công c quan trọngăđ  c i thi năph ngăphápăcanhătácăhi n t i c a tnh,ăđồng th i h  trợ t nh chuyn 
sang nn nông nghip s ch, h uăc ăvƠăcôngăngh  cao. 

2.2.2.3.7 Phát triển nông nghiệp hữu cơ, sạch và công nghệ cao 

Đ ăthúcăđẩyăs năxu tăhƠngăhóa,ăt nhăs ătậpătrungăphátătri nănôngănghi păh uăc ,ăs chăvƠăcôngăngh ăcao.ăĐi uă
nƠyăs ăgiúpăHƠăTƿnhăthamăgiaăcácăchu iăgiáătrịătrongăn ớcăvƠăqu căt ăcóătrìnhăđ ăcaoăh n,ăvớiăs năphẩmăđ ợcă
đánhăgiáăcaoăvƠăđángătinăcậy. 

Đ ăphátătri nălo iăhìnhănôngănghi pănƠy,ăt nhăc năcóă3ăy uăt ăchínhănh ăsau: 

 Nguồnăgi ngăt tăh n 

 C iăthi năkỹăthuậtătrồngăvƠăc ăs ăh ăt ng 

 Sửăd ngăđúngăm căđích,ăcóăghiăchépăth ngăxuyênăvớiăphơnăbónăvƠăthu cătrừăsơu 

Ngu năgi ngăt tăh n: Nh ăđ ăcậpă ătrên,ănguồnăgi ngăhi uăqu ăvƠăcóăth ătruyăxu tănguồnăg căcóăvaiătròăr tă
quanătrọngăđ ăđ măb oăs năphẩmăđ tăch tăl ợngăcao,ăđặcăbi tălƠătrongănôngănghi păcôngăngh ăcaoă(vi căqu nălỦă
nguyênăvậtăli uălƠăđi uătiênăquy tăđ ănh ngăđ uăt ăkhácăvƠoăcôngăngh ăphátăhuyăđ ợcăhi uăqu ),ănôngănghi pă
s chă(ch ă1ăs ăgi ngănh tăđịnhămớiăchoăphépăgi măl ợngăsửăd ngăphơnăbónăvƠăthu cătrừăsơuă– đi uăki năđ ăđ ợcă
côngănhậnălƠăs ch)ăvƠănôngănghi păh uăc ă(sửăd ngăgi ngătừăs năxu tăh uăc ăvƠăhoƠnătoƠnăminhăb chăv ăchu iă
cungă ngălƠăđi uăki năđ ăđ ợcăc păch ngănhậnăh uăc ).ăNhằmăđ tăđ ợcăm cătiêuănƠy,ăt nhăph iăkhuy năkhíchă
nôngădơnăsửăd ngănguồnăgi ngătừăcácăcôngătyăgi ngăcơyătrồngătrongăt nh,ăítănh tă3ănĕmă1ăl n.ă 

C iăthi năkỹăthu tătr ngăvƠăc ăs ăh ăt ng: T nhăc năc iăthi năkỹăthuậtătrồngăđ ăcóăhi uăqu ăcaoăh n,ăcũngănh ă
cóăc ăs ăh ăt ngătiênăti năh n.ăTrongăt tăc ăcácătr ngăhợp,ăt nhăđ uăc năcóăc ăs ăh ăt ngătiênăti năh nă(l ới,ă
khungămƠnăb oăv ărau,ăcóăth ăc ănhƠăkính).ăSauăđó,ăkỹăthuậtătrồngăcũngăc năđ ợcăc iăthi n,ăgồmăvi căsửăd ngă
t tăh năk tăqu ăphơnătíchăkhoaăhọcăv ălo iăđ t,ămôăhìnhăth iăti t,ăchuăkỳădịchăb nhăđ ălênăk ăho chăkhiănƠoăvƠă
lƠmăth ănƠoăđ ătrồngăvƠăthuăho chăs năphẩm.ăNgoƠiăra,ăvi căc ăgiớiăhóaăn uăcóăth ăth căhi năđ ợcăcũngăs ălƠă1ă
y uăt ăr tăquanătrọngă– ví d ănh ăchuy năsangăgieoăx ăvƠădùngămáyăgặtăđậpăliênăhoƠnăvớiălúaăg oăs ăgiúpăgi mă
đángăk ălaoăđ ngăđồngăth iătĕngăs năl ợng,ăgi măhaoăh t.ăTrongăchĕnănuôi,ăt nhăc năđ măb oăch tăl ợngăth că
ĕn,ăxơyăd ngăchuồngătr iăphùăhợp,ăki măsoátăhợpălỦăch tă th iă(thuăgomăphơnăbòăđ ăbónăcơy,ăxửălỦăthíchăhợpă
phơnălợnăvìăcóăth ăgơyăđ căchoăcơyătrồngăn uădungăbónătr căti păhoặcăbónăquáănhi u).ăĐ ăt oăraănh ngăb ớcă
chuy năbi nălớnănh ătrên,ăHƠăTƿnhăc nătậpăhu năchoănôngădơn,ătổăch căquaăcácătrungătơmăhuy năvƠ/hoặcăvớiăs ă
h ătrợăc aăcôngătyăgi ngăcơyătrồngăhoặcăcôngătyăch ăbi n. 
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S ăd ngăđúngăm căđích,ă cóăghiă chépăv iăphơnăbónăvƠă thu că tr ă sơu: Nhằmăphátă tri nă thƠnhăcôngănôngă
nghi p,ă t nhăluônăc năthậnătrọngăvƠăgiámăsátă th ngănh tăvi căsửăd ngăhóaăch t.ăĐ ăđ ợcăc păch ngăch ănông 
nghi păh uăc , nông dân chăđ ợcăsửăd ngă1ăs ăhóaăch tănh tăđịnhăsauăkhiăđƣăđ ợcăc  quan h uăquanăđồngăỦ,ă
đồngăth iănôngănghi păcôngăngh ăcaoăyêuăc uăsửăd ngăl ợngăchínhăxácă1ăs ălo iăhóaăch tănh tăđịnhătrongăsu tă
chuăkỳăsinhătr ng.ăTrongăkhiăđó,ănôngănghi păs chăcũngăyêuăc uăki măsoátăchặtăch ăcácăhóaăch tăđ ợcăsửăd ngă
đ ătránhăôănhi măvƠăpháăh yăđ tăđai,ăthổănh ỡngăxungăquanh.ăNôngădơnăs ăc năđ ợcătậpăhu năthêmăv ăỦănghƿaă
vƠăkỹăthuậtăsửăd ngăhóaăch tăđúngăcách,ă tổăch căquaăcácătrungătơmăhuy năvƠ/hoặcăvớiăs ăh ătrợăc aăcôngătyă
gi ngăcơyătrồngăhoặcăcôngătyăch ăbi n. 

2.2.2.3.8 Xây dựng th ơng hiệu 

Th ngăhi uăvùngă ăVi tăNamăđƣăđ ợcăsửăd ngăđ ănơngăcaoăgiáătrịăvƠădoanhăthu,ăthôngăquaăvi căgắnă1ăs ănôngă
s năvớiăcácăvùngămi năc ăth ătrongăn ớc.ăTheoăC căS ăh uăTríătu ,ăc ăn ớcăhi năcóă800ăs năphẩmănôngănghi pă
nổiăti ngă ăh uăh tăcácăđịaăph ngătrênătoƠnăqu c.ăVi tăNamămớiăch ăcóă9ăth ngăhi uătậpăth ,ă62ăth ngăhi uă
cóăch ngănhậnă(víăd ănh ăđápă ngătiêuăchuẩnăISO),ăvƠă24ăch ădẫnăđịaălỦăchoăs năphẩmănôngănghi păn iăti ng. 53 
nôngăs năđƣăđ ợcăh ătrợăđĕngăkỦăch ădẫnăđịaălỦătheoăch ngătrìnhăg năđơyăc aăC căS ăh uăTríătu ănhằmăphátă
tri năvƠăh ătrợăth ngăhi uăchoăcácănôngăs năqu căgia 

HƠăTƿnhăđƣăđĕngăkỦăth ngăhi uăchoăb iăPhúcăTr chăvƠăs năphẩmănhungăh u.ăVớiăcácăth ngăhi uănh ăvậy,ă
ng iămuaăc măth yăyênătơmăh năvìăchắcăchắnăs năphẩmăđ nătừăHƠăTƿnh,ăcóănh ngăđặcăătínhăch tăl ợngăkhácă
bi tăvớiăs năphẩmăkhácăcùngălo iătrênăthịătr ng.ăĐi uănƠyăb oăv ăgiáătrịăchoăs năphẩm,ăgiúpăs năphẩmăkhôngăbịă
nhăh ngăb iăcácăs năphẩmăhƠngăgi ăhƠngănháiăkémăch tăl ợng. 

Trongă10ănĕmătới,ăHƠăTƿnhăs ăm ăr ngăđángăk ădanhăm căth ngăhi uăc aămình,ăđặcăbi tălƠăgắnăth ngăhi uă
vớiăcácăs năphẩmăch ăbi năđ ợcăs năxu tătrongăt nhă(víăd ănh ăkẹoăcuăđ )ăvƠăs năphẩmăthôă(víăd ănh ăcamăăBù).ă
Chính quy năt nhăs ălƠmăvi căvớiădoanhănghi pănôngănghi păvƠ,ăthôngăquaăcácătrungătơmăhuy n,ăcácănhómănôngă
dơnăđ ătìmăraăs năphẩmăti mănĕngăđĕngăkỦăth ngăhi u,ăh ătrợăcácăđ iăt ợngănƠyătrongăquáătrìnhăxinăch ngănhậnă
c aăC căS ăh uăTríătu . 

2.2.2.4 Phát triển mạnh hoạt động chế biến 

Tr ăc tăth ă3ăđ ăphátătri năc măngƠnhănôngănghi pălƠăđẩyăm nhăho tăđ ngăch ăbi n,ăm ăcácăc ăs ăch ăbi nănôngă
s năđ ăch ăbi năvƠ/hoặcăxu tăkhẩuănhằmăthuăđ ợcăgiáătrịăcaoănh tătừăs năphẩmăbanăđ u.ăCácăc ăs ănƠyăcóănhi uă
ngăd ngăkhácănhau:ăphơnălo iăs năphẩm,ălƠmăs ch,ăđóngăgóiăs năphẩm,ăc tătr ăvƠăvậnăchuy n,ăt oăthƠnhăphẩmă
ch ăbi năđ ătiêuăth ăchoăng iădơnăhoặcăsửăd ngătrongăcôngănghi p,ă ăc ătrongăvƠăngoƠiăn ớc.ăTr ăc tănƠyăđ ợcă
th căhi nănhằmămangăl iă1ăs ăm cătiêuăchoăt nhăHƠăTƿnh: 

 Thu hút đ uăt ăthôngăquaăxơyăd ngăcácăc ăs ăch ăbi năvƠăxu tăkhẩuăth căphẩm 

 T oăthêmăgiáătrịăgiaătĕngăchoănôngăs năHƠăTƿnh 

 Tĕngăti năl ngăvƠăt oăvi călƠmăcóătrìnhăđ ăcaoăh nătrongăt nh 

 Mangăcôngăngh ăv ăcôngănghi păvƠădịchăv ăhậuăc năđ năHƠăTƿnh 

 Xơyăd ngăcácătrung tâm xu tăsắc v ă1ăs ămặtăhƠngănh tăđịnhă ăHƠăTƿnhă 
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 Xơyăd ngăhìnhă nhăv ăHƠăTƿnhălƠăt nhăđiăđ uătrongăvƠăcóăth ălƠăc ăngoƠiăn ớcăv ă1ăs ăs năphẩmăt nhăcóălợiă
th ăc nhătranhărõărƠng,ătrọngătơmăbanăđ uălƠănhungăh u,ăb i,ătômănuôi 

Côngănghi păch ăbi năbanăđ uăs ătậpătrungăvƠoăcácăs năphẩmăch ăl căc păt nhămƠăHƠăTƿnhăcóăth ămangăl iăgiáă
trịăchoănhƠăđ uăt ,ăd aătrênănĕngăl căc aăt nhăvƠăthịătr ngăti mănĕng/thịătr ngăđƣăđ ợcăch ngăminh.ăKhiăđƣă
thƠnhăcôngăvớiăcácăs năphẩmăch ăl cănƠy,ăHƠăTƿnhăs ăd ădƠngăh nătrongăthuăhútăđ uăt ăvƠoăcácăs năphẩmănôngă
nghi păkhác. 

NgoƠiăra,ăt tăc ăcácăs năphẩmăcóănhuăc uărõărƠngăv ăxu tăkhẩuăs ăđ ợcă uătiênătrongăch ăbi n.ăHo tăđ ngăch ă
bi nă ăđơyăs ăgồmăc ăvi căc iăthi nătrangăthi tăbịăđóngăgói,ănơngăcaoăch tăl ợngăs năphẩmăkhi giaoăhƠng,ăvƠăch ă
bi năsơuăh nătr ớcăkhiăxu tăkhẩu,ănhằmămangăl iăgiáătrịăt iăđaătừăs năphẩmăchoăt nh. Cácăcôngătyăch ăbi năcóă
đi uăki năt tăh năh ănôngădơnănh ătrongăti păcậnăthịătr ngăqu căt ănh ăcóăquyămôăs năxu tălớnăh n,ăđồngăth iă
đƣăcóăho tăđ ngă ăn ớcăngoƠi.ăDoăđó,ăcácăcôngătyăch ăbi nănóiăriêngăvƠăcácădoanhănghi pălớnănóiăchungăs ăcóă
vaiătròăr tăquanătrọngătrongăthúcăđẩyăđịnhăh ớngăxu tăkhẩuăc aăt nh. 

HƠăTƿnhăs ăkhuy năkhíchăho tăđ ngăch ăbi nă ăm căđ ănh tăđịnhăk ăc ă ănh ngăxƣăch ăch ăy uăs năxu tălƠmă
l ngăth c,ăgiúpătĕngănĕngăsu tăvƠăgi măhaoăh t. 

TậpăđoƠnăMonitorăvƠănhómăchuyênăgiaăđƣăxácăđịnhăcácăc ăh iăchínhăchoăđ uăt ăvƠoăch ăbi n,ătậnăd ngăvƠăph iă
hợpăvớiăcácăl aăchọnăv ăcơy,ăconăđ ợcăch ăl că ăc ăc păt nhăvƠăc păhuy n. 

2.2.2.5 Cải thiện cơ sở hạ tầng từng phân cụm và cơ sở hạ tầng toàn cụm ngành: 

Tr ăc tăth ă4ăs ălƠăc iăthi năc ăs ăh ăt ngădƠnhăriêngăchoătừngăphơnăc măvƠăcácăy uăt ăthúcăđẩyăphátătri năkinhă
t ătoƠnăc măngƠnhănôngănghi p.ăCácăho tăđ ngăc aătừngăphơnăc măgồmănơngăc păvƠăm ăr ngăđángăk ăh ăth ngă
t ớiătiêuăhi năt iăph căv ăcanhătác,ăhoƠnăthƠnhăh ăth ngăc ngăcáăhi năđ i,ăm ălòămổătậpătrungăchoăphépăgi tămổă
giaăsúcăđ tă tiêuăchuẩnănghiêmăngặtăv ăxu tăkhẩu.ăCácăho tăđ ngăchoătoƠnăc măngƠnhăgồmăc iă thi năc ăs ăh ă
t ngăgiaoăthôngăvậnăt iăvƠăhậuăc năđ ăk tăn iăng iăs năxu tătớiăt tăc ăcácălo iăthịătr ngăhi uăqu ăh n,ăc iăthi nă
ti păcậnătƠiăchínhăchoăphátătri nănôngăthôn,ăthƠnhălậpăc ăquanătheoădõiătínhăb năv ngăc aătừngăphơnăc m. 

2.2.2.5.1 Các hoạt động cụ thể cho từng phân cụm 

2.2.2.5.1.1 Nâng cấp và mở rộng hạ tầng thủy lợi 

L ợngăm aăhƠngănĕmăc aăHƠăTƿnhăvƠoălo iăcaoănh tăth ăgiớiă(13,5ă- 18ătỷăm3/nĕm),ăsongăh uăh tăch ătậpătrungă
vƠoăkho ngăth iăgianăh nă3ăthángăđ nă4ătháng.ăDoăđó,ăth yălợiăđóngăvaiătròăh tăs căquanătrọngăđ ăgiúpăt nhăphátă
tri nănôngănghi p.ăHi n,ămớiăch ă58%ădi nătíchătrồngătrọtăc aăt nhăđ ợcăt ớiătiêu,ănhi uătrongăs ă345ăhồăch aăđƣă
cũăvƠăd ăbịănhi măbẩn,ăgơyă nhăh ngănguồnăn ớc.ăNgoƠiăra,ăh ăth ngăđêăđi uăđ uăbịătrƠnăkhiăx yăraălũăvƠăh uă
h tăcácăkênhăm ngăch aăđ ợcăbêătôngăhóa. 

Ngoài ra, nhu cu c păn ớc s  ch  giaătĕngăkhiăt t c  các ngành trong nn kinh t  phát tri n.ăĐ nănĕmă2020,ănhuă
c uă n ớc nông nghip d  báoă đ t 1.167,9 tri u m3/nĕm,ă nhuă c uă n ớc cho nuôi trồng th y s n d  báoă đ t 
185,56 tri u m3/nĕm.ăKhiădơnăs  t nhă tĕngă lênă trênă1,5ă tri uăng i và các cm ngành phát trin, h  th ng hồ 
ch a c aăHƠăTƿnhăs  c n có công sut cung cp kho ng 184,07 triu m3/nĕmăvớiăn ớc sinh hot và 690,31 triu 
m3/nĕmăvớiăn ớc công nghipăvƠoănĕmă2020. 
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Đ  đápă ng nhu cuătrên,ăHƠăTƿnhăph i ti n hành nâng cp và m  r ngăđángăk  c ăs  h  t ngăliênăquanăđ n 
n ớc hi n t i,ă trongăđóă cóăcácăhồ ch a, tr măb m,ăkênhăm ng,ăđêăđi u,ăđậpăn ớc. T nhăcũngă c n áp d ng 
nh ng bi n pháp t t nh tăđ  b oătrìăc ăs  h  t ng và ti t ki măn ớc. Với nh ng ho tăđ ngănh ătrên,ăHƠăTƿnh s  
có th  đápă ng nhu cu c a dân s và c m ngành công nghipăđangăphátătri n,ăđồng th i cung cpăđ  n ớcăđ  
khaiăthácă121.167ăhaăđ t nông nghipăhƠngănĕm,ătrongăđóăđ m b oăt ới ch  đ ngăchoă97.000ăhaăđ t trồng lúa 
(hai v ), nâng tn su tăđ m b oăt ới cho các công trình thuỷ lợiălênă85%ăvƠoănĕmă2020. 

2.2.2.5.1.1.1 Nâng cấp hồ chứa hiện tại  

B ớcăđ uătiênăđ  đ m b o t nhăđápă ngăđ ợc nhu cu v  n ớcălƠătĕngăl ợngăn ớc có th  cung cp. Ho tăđ ng 
c n ti n hành ch y u s  lƠătĕngăcôngăsu t các hồ ch a hi n t i và lập k  ho ch xây d ng các hồ ch a lớnăh nă
vƠăđaăch cănĕng.ă 

Tr ớc h t,ăHƠăTƿnhăc n n  l c hoàn thành các k ho ch hi năđƣăcóăcƠngăsớm càng t t, gồm: 

 Nơngăc pă49ăh ăch aătrênătoƠnăt nh và xơyăd ngănhi uăh ăch aănh ă ăcácăhuy nămi nănúi.ăVi cănơngă
c păgồmăkèăb ăbằng bêătôngăcácăhồăhi năcóăđ ătĕngăm căsửăd ngăcôngăsu tăthi tăk ăcácăhồăthêmă55-60% so 
vớiăhi năt i. 

 Nơngăc păh ăch aăB căNguyên đ ăđ tăcôngăsu tăthi tăk ăbanăđ uălƠă24,5ătri uăm3 nhằmăcungăc păn ớcăchoă
thƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăkhuăv călơnăcận. 

 LƠmăvi căvớiăb ăNNPTNTăđ ăhoàn thành H ăth ngăth yăl iăNgƠnăTr i– CẩmăTrangă ăVũăQuangăvƠoă
nĕmă2018,ănhằmăcungăc păthêmă775ătri uăm3 n ớcăđ ăt ớiătiêuă32.500ăhaăn ớcăvƠăc păn ớcăchoăng iădơnă
vƠăcácăc ăquană ăcácăhuy năphíaăbắcăt nhăHƠăTƿnh.ăTheoăk ăho chănƠy,ăHƠăTƿnhăs ănghiênăc uătìmăraăcáchă
th căkinhăt ănh tăđ ădẫnăn ớcătừăhồăNgƠnăTr iăđ năcácăhuy năvenăbi n. 

 Đ măb oăvi căphêăduy tăxơyăd ngăh ăRƠoăTr  trênăsôngăTríă ăKỳăAnhăvƠoănĕmă2014.ăHồănƠyăd ăki năcóă
côngăsu tăc păn ớcăhƠngănĕmăđ tă162 tri uăm3,ăđápă ngănhuăc uăphátătri năcôngănghi pă ăVũngăÁng 

2.2.2.5.1.1.2 Nâng cấp trạm bơm 

Đ  đápă ng nhu cu phát tri n nông nghip, t nh c n lắpăđặt thêm các trmăb mă  khu v căđồng bằng và ven 
bi năđ  m  r ng di nătíchăt ới tiêu lên 60% đ t nông nghipăvƠoănĕmă2015ăvƠă90%ăvƠoănĕmă2020,ăđồng th i 
thay th  d n các trmăb măcũăbằng trang thit bị tiên ti năh n.ăCh tăl ợng và công sut h  th ng tr măb măvƠă
đ ng ng s  c năđ ợcă theoădõiă sátă saoăđ  đ  phòng xung c p. Vi c b o trì và sửa ch a các trmăb măvƠă
đ ng ng hi n t i ngay từ khi các vnăđ  mới x y ra có vai trò rt quan trọngăđ  đ m b o hi u qu  c păn ớc. 

2.2.2.5.1.1.3 Đầu t kiên cố hóa kênh m ơng  

HƠăTƿnhăcóă8.284ăkmăkênhăm ng,ăsongăch  32,5%ăđ ợcăbêătôngăhóa.ăĐ  đ m b oăcácăkênhăm ngăcóăhi u qu  
vƠăđ  tin cậy cao giúp dẫnăn ớc tới các c ngăđồng nông thôn, tnh c n bê tông hóa h th ngăkênhăm ng,ăgiúpă
tĕngăcôngăsu t thi t k  các công trình thy lợi. Vi c kiên c  hóaăgiúpăđ m b o công sut chuy năn ớc lớnăh n,ă
gi m thi u nhi m bẩn vào nguồnăn ớc. Ngoài ra, sau khi kiên c hóa,ăcácăkênhăm ngăs  có ch c nĕngăthoátă
n ớc t tăh n,ădẫnăn ớcăd ăthừa tới các vùng ít ri ro khi x yăraăm aălớn.ăHƠăTƿnhăc n ph năđ u bê tông hóa 
65%ăkênhăm ngăvƠoănĕmă2015,ăcóă tổng chi uădƠiă2.700km,ăvƠă85%ăkênhăm ngăvƠoănĕmă2020.ăCácăkênhă
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m ngămới bê tông hóa s đ t tiêu chuẩn qu căgiaătrongăCh ngătrìnhăNôngăthônămới khu v c Duyên hi Bắc 
mi n Trung. 

2.2.2.5.1.1.4 Nâng cấp và mở rộng hệ thống đê điều và đập 

M t h  th ngăđêăđi uăvƠăđập t t s  giúp gi m thi uătácăđ ng từ thiên tai và binăđổi khí hậu.ăNgoƠiăkênhăm ng,ă
HƠăTƿnhăc n kiên c  hóa và nâng cpăđêăđi u,ăđậpăn ớc dọc theo các sông và  khu v c ven bi n. Hi n nhi uăđêă
đi uăch aăđápă ng nhu cu v  chi u cao và chiu r ng. Với nh ng h n ch  nƠy,ăcácăđêăđi u không th đ m b o 
hi u qu  b o v ,ănh ăđƣăth yătrongăđợtălũăl t lịch sử nĕmă2010.ăHƠăTƿnhăc n sửa ch a và nâng cpă318,7kmăđêă
đi u hi n có. 

 VƠoănĕmă2015,ăt nhăs ăhoƠnăthƠnhă3ăd ăán:ăđêăLaăGiangă ăĐ căThọ,ăđêăsôngăLamă ăNghiăXuơnăvƠăđêăbi nă ă
L căHƠ,ăgiúpăb oăv ăcácăhuy năd ăbịălũăl tătƠnăphá.ăDoăvi cănơngăc păđêăđi uăvƠăđậpăc năcóăth i gian,ăHƠăTƿnhă
c nă uătiênăb oăv ăcácăkhuăv căvƠăc ăs ăh ăt ngăkinhăt ăquanătrọng:ăKKTăVũngăÁng,ăm ăsắtăTh chăKhêăvƠăcácă
vùngăvenăbi năquanătrọng.ăVíăd ,ătậpăđoƠnăFormosaăs ăhoƠnăthƠnhă1ătuy năđêăbi nă ăc ngăS năD ngăđ ăb oăv ă
nhƠămáyăc aămìnhăkh iăbịăbƣo tàn phá. 

Đ ăgi măt iăchoăcácăsôngăsu iăvƠăkênhăm ngămi nănúiăphíaătơy,ăphòngătránhălũăquétăvƠătáiăbổăsungătr ăl ợngă
n ớc,ăHƠăTƿnhăc năti năhƠnhă1ănghiênăc uăkh ăthiăv ăxơyăd ngăcácăđậpăch ngălũăvớiălòngăbằngăg ăhoặcăđá.ăĐậpă
ch ngălũălƠăgi iăphápăthíchăhợpăchoăcácăvùngănôngăthônănghèoăvìăcóăchiăphíăxơyăd ng,ăb oătrìăth p,ăítăgơyătácă
đ ngăđ nămôiătr ng.ăĐậpăch ngălũăs ăphùăhợpănh tăvớiăvùngăth ợngăl uăvƠăph ăl uăcácăsôngăNgƠnăPh ,ăNgƠnă
Tr iăvà NgƠnăSơu.ăHƠăTƿnhăđồngăth iăc năchúătrọngătheoădõiăvƠăb oătrìăth ngăxuyênăđêăđi u,ăm ngămáng,ă
đậpăđ ăkịpăth iăkhắcăph cănh ngăv năđ ănh ătr ớcăkhiănh ngăv năđ ănƠyătr ănênănghiêmătrọngăvƠoămùaăm aălũ.ă
Cu iăcùng,ăHƠăTƿnhăc năcóăk ăho chăb oăv ămôiătr ngă ăcácăkhuăv căvenăbi nătrongăt ngălaiăbằngăcáchătrồngă
rừngăngậpămặnăhoặcătrồngădừaăđ ălƠmă―láăchắnăsinhăhọc‖ 

2.2.2.5.1.1.5 Nâng cao năng lực theo dõi và sửa chữa công trình thủy lợi  

Nhi u d  án c păn ớc nông thôn có hiu su t ho tăđ ng th pădoăkhôngăđ ợc b oătrìăth ng xuyên - kt qu  c a 
vi c giao cho các xã t qu n lý. Trong th i gian tới, t nh c nănơngăcaoănĕngăl c theo dõi và sửa ch a các công 
trình th y lợi. Vi c này s giúp tnhătránhăđ ợc nh ng chi phí sửa ch a lớnătrongăt ngălai. 

2.2.2.5.1.2 Xây dựng hệ thống cảng cá hiện đại 

HƠăTƿnhăs  xây d ng 1 h  th ng c ng cá hinăđ i, ph c v  nhu c u c aăđ iătƠuăđánhăbắt xa b  đƣăphátătri n, thu 
hútăng ădơnăcácăt nhăkhácăđ n ho tăđ ng t i c ng c aăHƠăTƿnh.ăT nh s  đ uăt ăvƠoătrangăthi t bị c ng hi năđ iăđ  
làm s ch, phân loi, ch  bi n h i s năđánhăbắt xa b , gi m hao ht. Vi c phân loi giúp ng ădơnăđịnh giá tùy 
theo chtăl ợng và kích cỡ cá,ătĕngăthuănhậpăchoăng ădơnăvƠăkhuy năkhíchăđánhăbắt có chọn lọcăh n.ăTổng c ng 
t nh s  có 4 cng, t t c  đ u là c ng cá cp II: 

 C ngăXuơnăH i,ăđ ợcăvậnăhƠnhăđ yăđ ăvƠoănĕmă2012ăvớiăcácăc ăs ăch ăbi nănằmăg năk  

 C ngăTh chăKim,ătậpătrungănơngăc păc uăc ngăvƠăcácăc ăs ăxửălỦăn ớcăth i 

 C ngăCẩmăNh ngăvƠăKỳăHƠ,ăcóăcôngăsu tăt ngă ngă8.000ăvƠă7.000ăt n/nĕm.ăC ă2ăđ uăkiêmăch cănĕngă
lƠăn iătrúătránhăbƣo 
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2.2.2.5.1.3 Xây dựng cơ sở hạ tầng kho trữ cấp xã chất l ợng cao 

T nhăcũngăs ăxơyăd ngăhoặcăh ătrợăxơyăd ngăh ăt ngăkhoătr ăc păxƣăph ng,ăgiúpăgi măhaoăh tăs năphẩmă ăcácă
trangătr iăvƠăh ăgiaăđìnhădoăkhoătr ăkém.ăCácăc ăs ăh ăt ngănƠyăcònălƠăn iăc tătr ăhƠngăhóa,ăl ngăth c,ăđồăvậtă
cóăgiáătrịăkhiăx yăraăbƣoălũ,ăgiúpăgi măthi tăh i 

2.2.2.5.2 Yếu tốthúc đẩy toàn cụm ngành  

2.2.2.5.2.1 Cải thiện cơ sởhạ tầng giao thông vận tải và hậu cần 

T nhăc năcóăc ăs ăh ăt ngăph căv ăgiaoăthôngăvậnăt iăvƠăhậuăc năđ ăk tăn iăHƠăTƿnhăvớiăcácăthịătr ngăkhácăvƠă
k tăn iăkhuăv cănôngăthônăvớiăcácăthƠnhăph ălớnătrênăđịa bƠnăt nh.ăT nhăc năth căhi năcácăk ăho chănơngăc pă
sau (a)ăđ ngăcaoăt căBắcăNamămớiăvà cácătuy năqu căl ăđ ợcănơngăc p,ă(b)ăcácăc ăs ăvậnăchuy năhƠngăhóaă
trênătuy năđ ngăsắtămới,ă(c)ăcácăc ăs ăxửălỦăcontainerăt iăc ngăVũngăÁngă- S năD ng. Tuyănhiên,ăc  s ăh ă
t ngăgiaoăthôngăvậnăt iănôngăthônăc aăt nhăs ăc năđ ợcăc iăthi năđ ăgiúpănôngădơnăvậnăchuy năhƠngăhóaăđ năđ nă
vịăphơnăph iăvƠăcácăthịătr ngăkhácăhi uăqu ăh n,ăthayăvìăch ătiêuăth ăt iăcácăchợăđịaăph ngăhoặcăph iăd aăvƠoă
th ngălái.ăT nhăcũngăc nănơngăcaoătỷăl ăđ ngăđ ợcăr iănh aăatphanăhoặcătr iăbêătông.ăTỷăl ănƠyăvớiăcácăt nhăl ă
c nătĕngătừă58%ălênă80%,ăcònăvớiăcácăhuy năl ăc năđ tă70%ăvƠoănĕmă2020 

2.2.2.5.2.2 Cải thiện tiếp cận nguồn vốn 

M tăy uăt ăn aăc năđ ợcăđẩyăm nhălƠăti păcậnănguồnăv n.ăCôngătácănƠyăgồmă2ăho tăđ ngăchínhă(a)ăC iăthi nă
ti păcậnăcácăkho năvayăvƠănguồnăv nă(n uăcó)ăchoăcácănôngăh ănh ,ăđặcăbi tălƠăđ ăđ uăt ăđaăd ngăhóaăs năphẩmă
(chĕnănuôi,ăđánhăbắtăvƠănuôiătrồngăthuỷăh iăs n),ănơngăc pătƠuăthuy nă(đánhăcá),ăb oăhi mămùaămƠngăvƠă(b)ăThuă
hútăđ uăt ăchoăcácăc ăs ăch ăbi nătrọngăđi mănh ăxácăđịnhă ăph nătrênă(víăd :ănhƠămáyăch ăbi năl căcôngăsu tă
20.000ăt n/nĕm,ănhƠămáyăch ăbi nătôm,ănhƠămáyăs năxu tăs năphẩmăthịt,ăch ăbi năs a),ăcácănhƠăcungăc pădịchă
v ăhậuăc n. 

2.2.2.5.2.3 Giám sát tính bền vững 

Cu iăcùngănh ngăcũngăr tăquanătrọng,ăt nhăc năcóăc ăch ăvƠătổăch cărõărƠngăđ ăgiámăsátătínhăb năv ngăc aăcácă
phơnăc măkhácănhauă(trồngătrọt,ăchĕnănuôi,ălơmănghi p,ănuôiătrồngăth yăs n).ăCôngătácănƠyăgồmăcácăho tăđ ngă
nh ă(a)ăđoăđ căvƠăcậpănhậtăchínhăxácăs ăli uăsửăd ngăđ t,ă(b)ătheoădõiăcácăs ăli uăv ăs năl ợngănông,ălơm,ăng ă
nghi păvƠăsửăd ngăđ t,ă(c)ăth ngăxuyênăl yămẫuătr ăl ợngăcònăl iăđ ăđ măb oătínhăchínhăxácăc aăs ăli uăv ătr ă
l ợngă(d)ătƠiătrợăthửănghi păcácăs năphẩmămớiăđ ătìmăraăcácălo iăs năphẩmăchiăphíăth păh n,ănĕngăsu tăcaoăh nă
hoặcăítăgơyătácăđ ngămôiătr ngăh n 

2.2.2.6 Đẩy mạnh phát triển và ổn định xã hội ở khu vực nông thôn 

Tr ăc tăcu iăcùngăđ ăchuy năđổiăc măngƠnhănôngănghi păHƠăTƿnhălƠăđ măb oăphátătri năxƣăh i,ăxóaăđóiăgi mă
nghèo,ăổnăđịnhăxƣăh iă lơuădƠiă ăkhuăv cănôngă thônăc aă t nh.ăT nhăs ăkhôngă th ăchuy năđổiăn nănôngănghi pă
thƠnhăcôngăn uănh ăng iădơnăkhuăv cănôngăthônăkhôngăđ ợcăh ngă ăm căđ ăc ăb năcácădịchăv ăyăt ,ăgiáoă
d căđƠoăt o,ăvƠăch tăl ợngăcu căs ngăt tăđ ăthúcăđẩyăn nănôngănghi pămớiăphátătri n.ăĐ ăt oăraătr ăc tănƠy,ăt nhă
c năcóăchi năl ợcăphátătri nănôngăthônătổngăhợp,ăgồmă3ălƿnhăv cănh ăsau: 

 C iăthi năcungăc pădịchăv ăxƣăh i,ătrongăđóăcóăgiáoăd căvƠăyăt ,ăchoăkhuăv cănôngăthôn 
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 T oănguồnăvi călƠmăbổăsungăvƠăthayăth ,ătừăđóănơngăcaoăthu nhậpăchoăng iădơnăđangăkhôngăcóăhoặcăthi uă
vi călƠmă ănôngăthôn 

 Nơngăc păc ăs ăh ăt ngănóiăchungă ăkhuăv cănôngăthônăthôngăquaăc iăthi năv ănhƠă ,ădịchăv ăn ớcăs chăvƠă
v ăsinhămôiătr ng,ăđi n,ăvi năthông 

2.2.2.6.1 Cải thiện dịch vụgiáo dục và y tế 

M cătiêuăphátătri nănôngănghi păc aăHƠăTƿnhăph ăthu căr tănhi uăvƠoăvi căng iădơnăkhuăv cănôngăthônăcóăđ ă
ki năth căvƠăs căkh eăđ ălƠmăvi căhayăkhông.ăĐi uănƠyăđồngănghƿaăvớiăvi căt nhăph iăđ măb oăcungăc pădịchăv ă
yăt ăvƠăgiáoăd că1ăcáchăphùăhợpăđ nătoƠnăb ăng iădơnănông thôn. 

Theoăchi năl ợcătrongăĐịnhăh ớngăPhátătri năC măngƠnhăGiáoăd căĐƠoăt oăc aăbáoăcáoăquyăho chăphátătri nă
kinhăt ăxƣăh i,ăgiáoăd că ăkhuăv cănôngăthônăs ăti păt căphátătri nătrongăth iăgianătới.ă ăc păti uăhọcăvƠătrungă
họcăc ăs ,ăt nhăc năm ăr ngănĕngăl căđƠoăt oăc aăcácătr ngă ăkhuăv cănôngăthôn,ăvùngăsơuăvùngăxaăvƠăkhuy nă
khíchăgiáoăviênătớiănh ngăđịaăph ngăđóălƠmăvi c.ăĐơyăs ălƠăc ăs ăv ngăchắcăđ ăphátătri năh năn aăgiáoăd că
choăng iădơnănôngăthôn. 

Giáoăd căd yăngh ăgắnăvớiăcácăkỹăthuậtăvƠăcôngăngh ăcanhătácămới,ăcácăxuăh ớngămớiănh tă ăcácăthịătr ngă
nôngănghi p s ăcóăvaiătròăquanătrọng. T nhăcóăth ăt oăđi uăki năchoăng iădơnăthamăgiaăcácăkhóaăđƠoăt oăkhôngă
tậpătrungăd ădƠngăh năbằngăcáchăquyăđịnhăchuẩnăđ uăvƠoălinhăho tăh n.ăCh ngătrìnhăđƠo t oăc năcóănh ngă
mônăhọcăgiúpălaoăđ ngănôngăthônăcóăkỹănĕngăcaoăh n,ăvíăd ănh ălƠmăvi cătrongăch ăbi năth căphẩm,ă lậpăk ă
ho chăt ớiătiêu,ălậpăk ăho chăthửănghi măcơyătrồngăvậtănuôiăngayăt iănôngătr i,ăvv.ăVi cătổăch căđƠoăt oăs ădoăc ă
đ năvịănhƠăn ớcăvƠăcácădoanhănghi păt ănhơnănh ăcôngătyăch ăbi năvƠăcôngătyăs năxu tăgi ngătổăch că(Hìnhă94) 

Hìnhă94:ăĐƠoăt oăt ănhơnătrongănôngănghi păt iăKenya 

Nôngănghi păKenyaăcóănĕngăsu tăth pădoăth ngăxuyênăbịăh năhánăvƠăsửăd ngăcácă
kỹăthuậtăcanhătácăkémăhi uăqu .ăD ới s ălƣnhăđ oăc aăgiámăđ căkinhădoanhăkhuă
v c,ăch ngătrìnhăSyngentaăđƣăhợpătácăchặtăch ăvớiănôngădơnăKenyaănhằmămangă
đ năchoăhọăcôngăngh ămớiăvƠăkỹăthuậtăcanhătácăt tăh n 

Ch ngătrìnhăSyngentaăth ngăxuyênătổăch cătậpăhu năt iăđịaăph ngăv ăkỹăthuậtă
kinh t ănôngănghi păhi năđ iăchoănôngădơn.ăĐ ăkhắcăph cătácăđ ngăc aăh năhán,ăcácăcánăb ăc aăSyngentaăđƠoă

t oăchoănôngădơnăkỹă thuậtă ti tăki măn ớcă trongă trồngă trọt,ăđồngă th iăxơyăd ngăaoă
ch aăn ớcăph căv ăt ớiătiêu 

Ch ngătrìnhănƠyăđƣă thƠnhăcôngă trongăvi că tĕngănĕngăsu tăcơyă trồng,ăh ă trợănôngă
dơnăchuy năd năsangăs năxu tăhƠngăhóa.ăThuănhậpătừăbánăs năphẩmăđ ợcăđ uăt ătr ă
l iăvƠoăh tăgi ngăvƠăcácănguyênăvậtăli uăkhác,ăgiúpăđẩyăm nhăh năn aătínhăb năv ngă
c aăkinhăt ănôngănghi pă 

Nguồn:ăSyngenta 

NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăs ăthƠnhălậpăcácătr ngăd yăngh ăđ ăgi ngăd yănh ngăkỹănĕngăliênăquanătớiăcácăngƠnhăngoƠiă
nôngănghi p.ăĐi uănƠyăgiúpănôngădơnăđ ợcăđƠoăt oăcácăkỹănĕngăc năthi tăđ ătìmăđ ợcăvi călƠmătrongăth iăgiană
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nôngănhƠn,ăbổăsungăvƠoănguồnăthuănhậpătừănôngănghi p.ăNgoƠiăra,ăng iădơnănôngăthônăcònăcóăth ătậnăd ngăc ă
h iăvi călƠmătoƠnăth iăgianămớiătrongăngƠnhăcôngănghi păkhiăt nhăth căhi năcôngănghi păhóa.ăTừănĕmă2011ăđ nă
2020,ăg nă48.000ălaoăđ ngăd ăki năs ăchuy nătừănôngănghi păsangăngƠnhăcôngănghi păhoặcădịchăv .ăCông tác 
giáoăd căđƠoăt oăchoăng iădơnănôngăthônăđ ăh ătrợăquáătrìnhăchuy năđổiănƠyăs ăgiúpănơngăcaoătínhăổnăđịnhălơuă
dƠiăc aăkhuăv cănôngăthôn. 

M tăs ăch ngătrìnhătrongălƿnhăv cănƠyăđƣăđ ợcăth căhi n,ănh ăd ăánăgi mănghèoăS ăLĐTBXH-ILO,ătổăch că
các khóa họcăchoănôngădơnătrongăth iăgianănôngănhƠn.ăT nhăc năkhuy năkhíchănh ngăch ngătrìnhăt ngăt ănh ă
vậyăti păt căđ ợcăth căhi n. 

T nhăc năcóănh ngăb ớcăđiăđ ăđ măb oădịchăv ăyăt ăcóăch tăl ợngăđ năđ ợcăvớiăt tăc ăng iădơnănôngăthôn.ăĐ ă
lƠmăđ ợcăđi uănƠy,ăHƠ Tƿnhăs ăti păt cănh ngăch ngătrìnhăchĕmăsócăs căkh eăd ăphòngăđangăđ ợcăth căhi nă
thƠnhăcôngăgắnăvớiăkhuăv cănôngăthôn,ăđồngăth iăti păt căđ uăt ăcácătrungătơmăyăt ăvƠăb nhăvi nătuy năhuy n.ă
Đ nănĕmă2020,ăt nhăph năđ uăcóăbácăsỹă ă90%ăxƣăph ng 

2.2.2.6.2 Tạo nguồn việc làm thay thế 

Đ ăphátătri năb năv ngăkhuăv cănôngăthôn,ăt nhăc năt oăđ ăvi călƠmăchoăng iădơnăbằngăcáchăthúcăđẩyăt oăvi că
lƠmăkhôngăch ătrongănôngănghi pămƠăcònă ălƿnhăv căkhác.ăM tătrongănh ngăho tăđ ngăđ ăt oănguồnăvi călƠmă
thayă th ă lƠăđẩyăm nhăphátă tri nă lƠngăngh ăg nă cácăđ uăm iădịchăv ăhậuăc năvƠădọcăcácă tuy năđ ngăchính,ă
chuyênămônăhóaăvƠoănh ngălƿnhăv cănh ăs năxu tăn iăth tătruy năth ngăquyămôănh ,ăch ăbi năg ăvƠălƠmăđồămỹă
ngh ăbằngătre.ăCácălƠngătruy năth ngăs ăphátătri nătheoăph ngăchơmăc aăch ngătrìnhăNôngăthônăMới:ă"m iă
lƠngăm tăs năphẩm‘.ă 

NgoƠiăra,ăt nhăcũngăc nătìmăchoăng iădơnănôngăthônănh ngăcôngăvi cătrongălƿnhăv căcôngănghi păđangăđ ợcă
t oăraă ăkhuăv căđôăthị,ănh tălƠătrongăcôngănghi păch ăbi n. 

2.2.2.6.3 Nâng cao cơ sở hạ tầng xã hội 

Lƿnh v căcu iăcùngă ăđơyălƠăt nhăc nănơngăcaoăch tăl ợngăcu căs ngăbằngăcáchăc iăthi năm tăs ăc ăs ăh ăt ngăxƣă
h iă ăkhuăv cănôngăthôn,ătrongăđóăcóă(nh ngăkhôngăch ăbaoăgồm)ănhƠă ,ădịchăv ăn ớcăvƠăv ăsinhămôiătr ng,ăc  
s ăh ăt ngăđi năvƠăvi năthông.ăĐơyălƠănh ngăc ăs ăh ăt ngăxƣăh iăch aăđ ợcăđ ăcậpătrongăph năv ătr ăc tăphátă
tri nănôngănghi păth ă4.ăM căđíchăchínhăc aăcácăc ăs ăh ăt ngănƠyălƠăđ ănơngăcaoăch tă l ợngăcu căs ngăc aă
ng iădơnănôngăthôn,ămặcădùăcũngăcóăth ămangăl iă1ăs ălợiăíchăph ătrợăchoăkinhădoanh.ăCácăho tăđ ngăc ăth ă
trongălƿnhăv cănƠy: 

 Đ uăt ănơngăc pătrênă40%ăm ngăđi năl ớiănôngăthôn,ăgiúpăt tăc ăcácăh ăgiaăđìnhătậnăd ngăđ ợcănguồnăđi nă
mớiăcóătrongăt nhătừănhƠămáyăNhi tăđi năVũngăÁngă1. 

 C iăthi năvi căcungăc păn ớcăs chăkhuăv cănôngăthônăbằngăcáchănơngăc păvƠăxơyămớiăcácănhƠămáyăn ớcă
nôngăthôn,ăđặcăbi tă lƠă ăvùngăđồngăbằngăvƠăvenăbi nădoăđơyălƠănh ngăn iănguồnăn ớcăng măcóănồngăđ ă
mu iăvƠăkhoángăch tăkimălo iăcao.ăNgoƠiăra,ăt nhăc năđẩyăm nhătr ăn ớcăanătoƠnăvƠăcôngăngh ăt ớiăti tăki mă
n ớc, đặcăbi tă lƠă ăcácăkhuăv cămi nănúi.ăĐ nănĕmă2020,ă toƠnăb ăng iădơnănôngăthônăHƠăTƿnhăs ăđ ợcă
cungăc păn ớcăs chăsinhăho t,ăsoăvớiătỷăl ă70%ăhi nănay,ăvớiătiêuăchuẩnălƠă100ălít/ngƠy. 

 Đ măb oănh ngăngôiănhƠămớiăxơyăd ngă ăt nhăs ăcóăkh ănĕngăch ngăchịuălũăl t. 
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 Xơyăd ngătránhălũăl tăt iăc ngăđồngă ăcácătrungătơmăhợpătácăxƣămới.ă ăđơy,ăng iădơnăvƠăvậtănuôiăđ ợcăană
toƠnăvƠăđ ợcăc păl ngăth c,ăn ớcău ngăkhẩnăc păkhiăx yăraăthiênătai 

 

 

2.2.3 Định hướng cụ thể cho các phân cụm 

2.2.3.1 Tr ng trọt 

Ho tăđ ngătrồngătrọtăs ăcóăb ớcăchuy năđổiăm nhăm ătrongăgiaiăđo nănƠy,ăkhiăt nhăgi măd năcơyălúaăvƠăchuy nă
sangăcơyătrồngăđịnhăh ớngăhƠngăhóa,ăgiáătrịăcaoăh n.ăTỷătrọngăGDPătừăcơyălúaătrongătổngăGDPătrồngătrọtăs ă
gi mătừă44%ănĕmă2010ăcònă37%ănĕmă2015ăvƠă25%ănĕmă2020.ăĐồngă th i,ăc ă l căvƠăcaoăsuăs ă tĕngăm nhătỷă
trọng,ătrongăkhiăcơyătrồngăkhácănh ărauăs ăcóătỷătrọngătĕngăcaoăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.1.1 Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

2.2.3.1.1.1 Lúa gạo 

Lý do u tiên 

Lúaăg oălƠăcơyătrồngăch ăđ oă ăHƠăTƿnh.ăNĕmă2010,ăs năxu tălúaăg oămangăl iă2,1ănghìnătỷăđồng,ăchi mă45% 
tổngăgiáătrịăho tăđ ngănôngănghi p.ăTuyănhiên,ănĕngăsu tălúaăt iăHƠăTƿnhăl iăth păh năkháănhi uăsoăvớiătrungă
bìnhăc ăn ớc.ăM cănĕngăsu tăth pănƠyăch ăy uădoăđi uăki năkhíăhậuăkhóăkhĕn,ăkhi năHƠăTƿnhăch ătrồngăđ ợcă2ă
v /nĕmăsoăvớiă3ăv /nĕmă ănh ngăvùngăcóănĕngăsu tăcaoănh tăc ăn ớc.ăCácăv năđ ătrong s năxu tăcũngăcóătácă
đ ngăt ngăđ iălớn.ăDoănôngădơnăth ngăph iăthócăd ớiăánhănắngăt ănhiênăngayăbênăngoƠiănhƠămình,ătỷăl ăh ă
h ngăthócăg oăcao,ălênătớiă10%ăthuăho ch.ăVớiădi nătíchăhi năt iă ăt nh,ăkh ănĕng đẩyăm nhătrongăs năxu t,ăvƠă
vaiătròăđ iăvớiăanăninhăl ngăth c,ălúaăg oălƠăcơyătrồngăHƠăTƿnhănênăchúătrọngăphátătri nătrênătoƠnăt nh. 

C ăh iăphátătri n 

Vớiăvi căđôăthịăhóaăgiaătĕngăvƠăchuy nă1ăph năđ tăsangăcácăcơyătrồngăgiáătrịăcaoăh n,ădi nătíchălúaănói chungăd ă
ki năs ăgi măg nă10.000ăha.ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăcóănhi uăc ăh iănơngăcaoătổngăs năl ợngănóiăchungăvớiăs nă
phẩmănƠy.ăĐ ă lƠmăđ ợcă đi uă đó,ă t nhă s ă tri nă khaiă cácă ch ngă trìnhă tậpă hu nă thôngăquaă cácă trungă tơmă c pă

“Ngu n vốn ồã hội quỔết định hiệu quả của nền kinh tế. Kiến thức và kỹ năng chính là động lực.” 
 

- Rie Vejs-Kjeldgaard,ăGiámăđ căVĕnăphòngăILOăt iăVi tăNam 
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huy n12 vƠăcóăcácăNGOă(tổăch căphiăchínhăph )ăh ătrợănh ngătrungătơmănƠy,ănhằmăh ớngădẫnănôngădơnănơngă
caoăs năl ợng.ăCácătrungătơmăs ătruy năđ tăchoănôngădơnăcácăcáchăth căs năxu tăhi uăqu ănh t,ătìmăvƠătrồngăcácă
gi ngălúaăch tăl ợngăcao/giáătrịăcaoă(d aătrênămôăhìnhăthƠnhăcôngăc aănh ngăvùng trồngălúaăkhác).ăNgoƠiăra,ădoă
tổngădi nătíchătrồngălúaăgi măxu ng,ăHƠăTƿnhăs ăti păt căchuy năsangăs năxu tălúaăhƠngăhóaăđ ănơngăcaoănĕngă
su tăvƠăhi uăqu .ăMôăhìnhăs năxu tălúaăhƠngăhóaăs ălƠăk tăhợpăc ăhợpătácăxƣănôngădơnănh ăvƠătrangătr iăs năxu tă
hàng hóaălớn.ăB ớcăđiănhằmătíchăt ăru ngăđ tănƠyăcóăvaiătròăr tăquanătrọngăvìăs năxu tălúaăg oăhƠngăhóaăc aăt nhă
c năcóătínhăhi uăqu ăr tăcaoămớiăcóăth ăc nhătranhăvớiăcácăđịaăph ngăkhácătrongăkhuăv c.ă 

Hi năt iăh uăh tăs năphẩmălúaăg oăc aăHƠăTƿnhăđ ợcătiêuăth ătrongăt nh,ătrongăđóăcóă1ăph năgi ăl iălƠmăl ngă
th căngayătrongăgiaăđình.ăT nhăcóăth ăchi măđ ợcă1ăph năthịătr ngălúaăg oătrongăn ớc,ăđặcăbi tălƠăkhiănh ngă
vùngăcóăđ tăđaiămƠuămỡăh năth ngăđịnhăh ớngătrồngălúaăg oăxu tăkhẩu.ăĐ ălƠmăđ ợcăđi uăđó,ăt nh c năđẩyă
m nhăđịnhăh ớngăs năxu tăhƠngăhóa,ăc iăthi năkỹăthuậtătrồng,ăthuăho chăvƠăxayăxátăđ ăgi mătỷăl ăcám.Cácăbi nă
phápăti mănĕngăđ ătĕngănĕngăsu tăcơyălúaăgồm: 

 Ápăd ngăph ngăphápăgieoăx ă ăcácădi nătíchăhi năđangătrồngătheoăph ngăphápăgieoăm  

 Tĕngăc ngăápăd ngăc ăgiớiăhóaăđ ălƠmăđ t,ăgiúpătĕngăkh ănĕngăgi ăn ớcăc aăđ t 

 Tránhăsửăd ngăh tăgi ngăquayăvòngăliênăt căquáă2-3ămùa;ăsửăd ngăgi ngămuaătừăcácăcôngătyăgi ngăcơyă
trồngăítănh tă2-3ămùa/l n 

 Choăgi ngăn yăm măsẵnă(ngơmătrongăn ớcă48ăgi ăđồngăhồăvƠăph iăkhôăthêmă48ăgi ăn a)ătr ớcăkhiăgieoă
trênăđồngăhoặcăv nă m 

D ăbáoătĕngătr ng 

Tổng di n tích trồng lúa hàng hóa s đ tă40.100ăhaăvƠoănĕmă2015ă(di nătíchăđ t là 20.000 ha),và 51.000 ha vào 
nĕmă2020.ăHƠăTƿnhăs  đ m b oănĕngăsu t trung bình ca di n tích sn xu t lúa g oăth ngăm iăđ t 5,2 t n / ha 
vƠoănĕmă2015ăvƠă5,5ăt nă/ăhaăvƠoănĕmă2020,ătrongăkhiăđ i với các di n tích sn xu tălúaăkhác,ănĕngăsu t s  đ t 
4,8 t nă/ăhaăvƠoănĕmă2015ăvƠă4,9ăt nă/ăHaăvƠoănĕmă2020.ă Tổng giá trị lúaăhangăhóaăđ t 1.434 tỷ đồng nĕmă2015ă
và 2.569 tỷ đồngănĕmă2020,ăgiáătrị các lo iălúaăkhácăđ t 1.818 tỷ đồngănĕmă2015ăvƠă1.884ătỷ đồngănĕmă2020. 

Ho tăđ ng ch  bi n: 

T nh s  ch  y u là phát trin các nhà máy xay xát lúa go quy mô nh trên toàn tnh, cùng 1 s nhà máy lớn quy 
mô s n xu t hàng hóa. Hinănay,ănĕngăl c và công ngh ch  bi n lúa g o  t nh còn hn ch , làm gi m giá trị 
c a g o. Cám goăth ng ch dùng làm thcăĕnăgiaăsúcăvìănhuăc u sử d ng th p.ăĐ nănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăs  có 
các nhà máy xay xát lúa go quy mô nh nh ngă hi n đ i nằm tr i khắp toàn tnh, công sut 500 t n/nhà 
máy/nĕm.ăTổng công sut xay xát khong 10.000 tn/nĕm.ăNgoƠiăra,ăv  h  t ngăđ  h  trợ ch  bi n, t nhăcũngă
c năđ uăt ăvƠoăcácăxi-lô tr  lúa t i các hợp tác xã ngoài v mùa và 1 s xi-lô lớnăđ  s n xu t lúa hàng hóa. Tổng 
đ uăt ăd  ki n cho các nhà máy xay xát quy mô nh là 246 tỷ đồng. Tổngăđ uăt ăd  ki n cho các kho tr là 96 
tỷ đồng. Với kho năđ uăt ănƠy,ăgiáătrị thuăđ ợc từ s n xu t lúa quy mô nh c a t nh s  đ t 27 tỷ đồng/nĕmăvƠoă
nĕmă2015,ăvƠă57ătỷ đồng vƠoănĕmă2020.ăGiáătrị d  ki năthuăđ ợc từ s n xu tălúaăhƠngăhóaănĕmă2015ăs  là 1.721 
tỷ đồngăvƠănĕmă2020ălƠă3.083ătỷ đồng. 
                                                      
12 T nhăs ăxơyăd ngăcácăTrungătơmăH ătrợăTổngăhợpăNôngădơnăHuy nă ăm iăhuy năđ ăđẩyăm nhăvi cătậpăhợpănôngădơnăthƠnhăcácăhợpătácăxƣă(xemă
ph năti pătheoăv ă―Tíchăt ăRu ngăđ tăvƠăĐẩyăm nhăS năxu tăHƠngăhóa‖) 
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2.2.3.1.1.2 Lạc  

LỦădoă u tiên 

L călƠă1ăcơyătrồngăhƠngăhóaăquanătrọng,ăcóăđịnhăh ớngăxu tăkhẩu,ămangăl iăhi uăqu ăcaoăchoăt nh.ăHi năl călƠă
s năphẩmă15%ătổngăs năl ợngănôngănghi păc aăt nh,ăvớiăgiáătrịătrênă720ătỷăđồng/nĕm.ăĐơyălƠăcơyătrồngăphùăhợpă
vớiăcácăvùngăvenăbi năvƠăđồngăbằngăc aăt nh,ănh tălƠă ănh ngăkhuăđ tăcaoăt iănh ngăvùngăđó.ăĐ tă ăđơyăcóăđ ă
axităth păh nănh ngăn iăkhácătrongăt nhăvƠăcơyătrồngăđ ợcăh ngăth iăti tă măáp,ăm aăđ ăl ợngătrongă5ăthángă
c aăchuăkỳăphátătri n.ăL căth ngăđ ợcătrồngădọcătheoădi nătíchătrồngălúa,ă ănh ngăd iăđ tăhẹpăhi năcònăcƠyăkéoă
bằngăs căđ ngăvậtă ănhi uăđịaăph ngătrongăt nhă(sửăd ngămáyăkéoă2ăbánhăcònăh n ch ).ăVíăd ănh ă ăTh chăHƠ,ă
đaăph năđ tăđaiălƠănh ngădi nătíchăđ tăphùăsaă,ătrồngălúaăvƠăl c. Vi cătrồngăvƠoămùaăxuơnăcònăgiúpăcơyăkhôngăbịă
nhăh ngădoălũăl tă- thiênătaiăth ngăxuyênăxu tăhi năvƠoăth iăgianăthángă8ă- thángă12.ăS năxu tăl că ăHƠăTƿnhă
hi nănayăsửăd ngăkháănhi uălaoăđ ng,ăm căđ ăc ăgiớiăhóaănênăcácăcôngăvi cănh ăthuăháiăvƠăbócăv ăđ uălƠmăth ă
công.ăL căsauăđóăđ ợcăcácădoanhănghi păthuămuaăvƠăh uăh tălƠăđ ợcăxu tăkhẩu.ăMặcădùăsửăd ngănhi uălaoăđ ng,ă
nĕngăsu tăcơyăl căc aăt nhăvẫnă ăm căt ngăđ ngăvớiătrungăbìnhăqu căgiaăvƠăqu căt .ăRõărƠngălƠăn uăcóă1ăvƠiă
thayăđổi,ăHƠăTƿnhăcònăcóăth ăti năxaăh năn a 

C ăh iăphátătri n 

Trongăth iăgianătới,ăngƠnhăs năxu tăl căc aăHƠăTƿnhăs ătậpătrungăc iăthi nă2ăy uăt ăsau:ă(1)ănơngăcaoănĕngăsu t,ă
(2)ăphátătri n cácăhìnhăth căch ăbi n,ănhằmăt oăthêmăgiáătrịăthôngăquaăch ăbi nătr ớcăkhiăxu tăkhẩu.ăT nhăc nă
nơngăcaoăhi uăqu ăs năxu tăquaăc ăgiớiăhóa,ăvíăd ăthi tăbịăt ớiăphunăchoădi nătíchăđ tăphaăcát.ăĐơyălƠăc ăs ăđ ă
thƠnhălậpănh ngătrangătr iăs năxu tăhƠngăhóaăquy môălớnă(môăhìnhăs năxu tăch ăy uăvớiăcơyătrồngănƠy)ăđ ăcóă
đ ợcănĕngăsu tăcaoăh năvƠăchiăphíăgi măđángăk ăsoăvớiăs năxu tăth ăcông.. 

NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăti mănĕngălớnăkhaiăthácăcácăgi ngăvƠăkỹăthuậtănhơnăgi ngămới.ăT nhăcóăth ăkhuy nă
khíchăápăd ngăluơnăcanhăchặtăch ,ăch ătrồngă1ămùaăl c/2ănĕm.ăLúaăg oălƠăcơyătrồngăr tălỦăt ngăđ ăth căhi nă
luơnăcanhătrongătr ngăhợpănƠy.ăHi năt iănôngădơnătrồngăl căvƠăbánăchoăcácănhƠăphơnăph iă- th ngălƠăngayăc ă
khiăch aălƠmăs chăvƠăbócăv .ăCácănhƠăphơnăph iăs ăđóngăgóiăvƠăđ aă1ăph năđiăxu tăkhẩu.ăT nhăch aăch ăbi nă
đ ợcăl căthƠnhăd uăĕnă(70%ăl cătrênăth ăgiớiăđ ợcăch ăbi năthƠnhăd u)ăvƠăcácăs năphẩmăkhácăcóăgiáătrịăcaoănh ă
b .ăDoăđó,ăHƠăTƿnhăr tăcóăti mănĕngăt oăthêmăgiáătrịătừăs năphẩmăl c.ăVớiăvi căVi tăNamălƠăn ớc xu tăkhẩuăl că
rangăvƠăb ăl călớnăth ă3ăvƠoăMỹă(2006)ăvƠăHồngăKôngăcũngălƠăn iănhậpăkhẩuănhi uăs năphẩmăl c,ăHƠăTƿnhăcóă
nh ngăthịă tr ngăr tă lớnăđ ăkhaiă thác.ăĐ ăđ măb oătínhăkh ăthiăv ăth ngăm i,ănôngădơnănênăsửăd ngănh ngă
gi ngămƠăcácă thịă tr ngă ti mănĕngă aă chu ng.ăN uăkhôngăđ ợc,ănôngădơnănênăsửăd ngă1ăhoặcă1ă s ă trongă4ă
gi ngăl căchínhăđangăđ ợcătrồngăquyămôăhƠngăhóaăr ngărƣiă trênăth ăgiớiăgồmă‗Virginia‘,ă‗Runner‘,ă‗Spanish‘ă
hoặcă‗Valencia‘. 

D ăbáoătĕngătr ng 

N uăc iăthi năđ ợcănh ngăy uăt ătrên,ăđ nănĕmă2015ăt nhăs ăcóăh nă18.000ăhaădi nătíchătrồngăl căvƠăđ nănĕmă
2020,ădi nătíchătĕngălênă20.000 ha - g năđ tătớiădi nătíchătừngăcóăvƠoănĕmă2004ă- 2005.ăNĕngăsu tăs ăđ tă2,7 
t n/haăvƠoănĕmă2015ăvƠă2,9 t n/haăvƠoănĕmă2020.ăĐ ăđẩyăm nhăho tăđ ngăch ăbi n,ăt nhăs ăđ uăt ăvƠoăcácăhìnhă
th căch ăbi nămangăl iănhi uălợiănhuậnănh ăl cărangămu iăvƠăđóngăgói,ăb ăl c,ăd uăl c. Giáătrịăs năxu tăs ăđ tă
939ătỷăđồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă1.500ătỷăđồngănĕmă2020. 
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Ho tăđ ngăch ăbi n 

T nhăs ăch ăy uăxơyăd ngăcácănhƠămáyăch ăbi năquyămôălớnăs năphẩmăl cănh ăđồăĕnănhẹ,ăd u,ăb ,ăph ăgiaăth că
phẩmătừăl c,ănhắmătớiănh ngăthịătr ngăcóănhuăc uăcaoăc ătrongăvƠăngoƠiăn ớc.ăCácănhƠămáyănƠyăs ăđặtă ăKCNă
GiaăLách,ăhuy năNghiăXuơnăvƠăđ tăcôngăsu tăt iăđaă24.000ăt n/nĕmăvƠoănĕmă2020.ăĐ uăt ăc ăs ăh ăt ngăchínhă
đ ăh ătrợăcácănhƠămáyănƠyălƠăvƠoăh ăt ngăkhoătr ,ăvậnăt iăvƠăxu tăkhẩuăc ăl cănguyênăli uăvƠăthƠnhăphẩmătừăl c.ă
Tổngă yêuă c uă đ uă t ă choă ch ă bi nă l că kho ngă 560ă tỷă đồng,ă giúpă t nhă thuă đ ợcă giáă trịă ch ă bi nă đ tă 812ă tỷă
đồng/nĕmăvƠoănĕmă2015,ăvƠă4.345ătỷăđồng/nĕmăvƠoănĕmă2020.ă 

2.2.3.1.2 u tiên cấp huyện loại 1 

2.2.3.1.2.1 Cam  

LỦădoă u tiên 

HƠăTƿnhăhi n có th  m nh rõ ràng v s n xu t cam t i khu v căđồi núi c a tnh.ăĐ  cao c a khu v c này giúp 
t o ra th i ti t mát mẻ h n,ăcùngăvớiăl ợngăm aăvừaăđ  lƠmănênămôiătr ng t tăchoăcamătĕngătr ng.  

C ăh i phát tri n 

Mặc dù có nhng lợi th  t  nhiênănh ătrên,ăl ợngăm aătrongămùaăthuăho ch có th  nhăh ng tới vi c thu hoch 
và làm qu nhanh hng.ăĐơyălƠănh ng v năđ  mà trang tri hi n t iăch aăgi i quy tăđ ợc.ăĐ  gi  đ ợc cam lâu 
h nă(nhằm vận chuy năđ ng dài hoặc ch  tới ngoài chính v mới bán s  đ ợcăgiáăcaoăh n),ănôngădơnăc n xử 
lý cam sau thu hoch - đơyăcũngălƠăđi u nông dân trong tnhăch aălƠmăđ ợc. Nông dân s c n có các nhà máy 
đóngăgói,ăyêuăc uăđ uăt ălớnăvƠădoăđó ph i s n xu t  quy mô lớn mớiăphátăhuyăđ ợc hi u qu . Chu kỳ sinh 
tr ng kéo dài và nhităđ  banăđêmăxu ng th p khi n cam  đơyăítăngọtăh n,ănhi uăaxităh năvƠăcóămƠuăvƠngăh nă
so với gi ng cam v xanh và ngọtăh nătrồng  mi n Nam (trừ gi ng cam Bù có vị ngọtăh n).ăĐơyălƠăy u t  giúp 
camăHƠăTƿnhăphùăhợpăh năvới xu t khẩu.ăTuyănhiên,ăh ngăvị nƠyăkhôngăđ ợcă aăchu ng  các thị tr ng lân 
cận trong châu Á - thị tr ng chu ng qu  có vị ngọt, trong khi chi phí vận chuy n tớiăChơuăỂuăvƠăTrungăĐôngă
l i làm cho vi c ph c v  các thị tr ngăđóăgặpăkhóăkhĕn.ăNgoƠiăra,ăvới vi c Vi tăNamăđangăph i nhập khẩu 
cam, với giá trị trên 8,5 triuăUSDănĕmă2009,ăthị tr ngătrongăn ớc cho sn phẩmăcamăcũngăr tăđángăk . Hà 
TƿnhăhoƠnătoƠnăcóăkh  nĕngăđĕngăkỦăth ngăhi u cho gi ng camăBùătrongăgiaiăđo nănƠyăđ  nâng cao giá trị s n 
phẩm thông qua tip cận thị tr ng r ng lớnăh n.ăS n phẩmăcamăBùăđƣăr tăđ ợcă aăchu ng  HƠăTƿnhăvƠăNgh  
An, song s còn có giá trị caoăh năn a n uăđ ợcătìmăđ ợc thị tr ng  c  các tnhăthƠnhăkhác,ăđặc bi t n u có 
th  đẩy m nhăđ ợc thói quen sử d ng cam Bù trong dịp t tăNguyênăĐánătrênăc  n ớc. T nh có th khuy n khích 
các nhóm nông dân phát trin s n phẩmănƠy,ăđồng th i h  trợ các hợp tác xã và nhóm nông dân cùng sn xu t, 
ph năđ u m i nhóm có từ 100-150 thành viên.  

T nh còn nhim ti mănĕngăđ  tĕngănĕngăsu t và c i thi n ch tăl ợng n u gi i quy t hi u qu  đ ợc các vnăđ  
với b nh nhi m virus và mycoplasma (sử d ng cây gi ng không có bnh và tri t phá cây có bnh, t t nh t là với 
s  h  trợ c a cán b có chuyên môn), và thông qua các ci ti n nói chung v tậpăquánăcanhătácănh ăbónăphơnăvƠă
ki m soát dịch h i t tăh nă(trongăđóăcóăc  tập hu n cho nông dân v kỹ thuật ki m soát hiu qu ). Mô hình sn 
xu t ch  y u cho sn phẩm này là hợp tác xã nông dân nh,ădoăđi u ki n c a t nh phù hợp cho vùng trồng nh  
h nălƠădi n tích lớn.  

D  báo tĕngătr ng 
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Di n tích trồng cam s tĕngă lênă2.950ăhaăvƠoănĕmă2015ăvƠă4.050ăhaăvƠoănĕmă2020.ăNĕngăsu tăcũngăs  tĕngă
m nh,ăđ t trên 12,3 tn/haănĕmă2015ăvƠă17,1 t n/haănĕmă2020ă– vẫn th păh năm c 40 t n/ha  Florida - Mỹ, 
songăđơyăđƣălƠăc  1ăb ớc ti n lớnătrongăđi u ki n c a t nh. Tổng s năl ợng cam s đ t 36.300 tnănĕmă2015ăvƠă
g n 69.300 tnănĕmă2020.ăTổng giá trị đ t 499 tỷ đồngănĕmă2015ăvƠă1.275 tỷ đồngănĕmă2020.ă 

Ho tăđ ng ch  bi n 

T nh s  ch  y u là xây d ng các nhà máy sn xu tăn ớc ép và thc phẩm khác từ cam,ăcùngăcácăc ăs  đóngăgóiă
cam nguyên qu. T t c  các sn phẩm s  nhắm tới thị tr ngătrongăn ớc. Nh ngăc ăs  vƠănhƠămáyănƠyăđ ợcăđặt 
t i KCN Hà Tân, huynăH ngăS n,ăvƠăhuy n H ngăKhê.ăĐ  thành công, tnh s  đ uăt ăvƠoăc ăs  h  t ng vận 
t i giúp vận chuy n cam d dƠngăh nătừ trang tr iăđ n nhà máy ch bi năvƠăsauăđóăti p t căđiăxu t khẩu. Tổng 
đ uăt ăvƠoăch  bi n trái cây (gồm c  b i) s  là 73 tỷ đồng, t o giá trị ch  bi n hƠngănĕmătừ camăđ t 787 tỷ 
đồngănĕmă2015,ătĕngăm nh so với m c 371 tỷ đồngănĕmă2010.ăĐ nănĕmă2020,ăgiáătrị ch  bi năhƠngănĕmătừ cam 
s  đ t 994 tỷ đồng.  

2.2.3.1.2.2 B ởi 

Lý do u tiên 

B iăcũngălƠăs n phẩmăđ ợc trồng  vùngăđồiăHƠăTƿnhăvƠăr t phù hợp với lo iăđ t g n cácăconăsôngăcóălũătheoă
mùa. Mặc dù khí hậuăt ngăđ i l nh vớiăđi u ki năsinhătr ng c aăcơyăb i,ăHƠăTƿnhăcóăth ngăhi u m nh v  
s n phẩm này với gi ngăb i Phúc Tr ch.ăĐơyălƠăgi ngăb i r t phù hợp vớiăđi u ki n trồng  t nhăvƠăđƣăđ ợc 
đĕngăkỦăth ngăhi u nĕmă2004.ăB i Phúc Tr ch có trọngăl ợng lớn (800-1200g/qu), da vàng pha xanh mịn, 
r t h p dẫn với c  thị tr ngătrongăn ớc và xu t khẩu.  

C ăh i phát tri n 

Các thị tr ng xu t khẩu có nhu cu lớn, song tnh còn phi c i thi n nhi u y u t  (do giàu vitaminăC,ăb i r t 
có ti mănĕngă  nh ng thị tr ngăng i tiêu dùng quan tâm tới s c kh e t i châu Âu v n không quen thuc lắm 
với lo i qu  này; v  dày - dày nhât trong tt c  các lo i trái cây họ cam quýt - giúpăb i tr  thành sn phẩm lý 
t ng khi ph i vận chuy năđ ng dài). Ngoài ra, vicănơngăcaoănĕngăsu t gi ngănh ăvới cam, và các sáng kin 
v  ti p thị qu ngăbáăcũngăgópăph nătĕngăgiáătrị qu  b i. Vi c s n xu tăb i ch  y u s   mô hình hợp tác xã 
nông dân nh. Gi ngănh ăcam,ăđi u ki n trong tnh phù hợp với s n xu t xu t quy mô nh h nălƠăs n xu t quy 
mô lớn.  

D  báo tĕngătr ng 

Di n tích trồngăb i s  tĕngălênă1.600ăhaănĕmă2015ăvƠă2.200ăhaănĕmă2020.ăNĕngăsu t s  đ t 10,5 t n/ha vào 
nĕmă2015ăvƠă11,5ăt n/haăvƠoănĕmă2020.ăDoăđó,ătổng s năl ợng cam s đ t 16.800 tnănĕmă2015ăvƠă25.200ăt n 
nĕmă2020.ăTổng giá trị đ t 90 tỷ đồngănĕmă2015ăvƠă180ătỷ đồngănĕmă2020. 

Ho tăđ ng ch  bi n 

T nh s  ch  y u là xây d ng nhà máy sn xu tăn ớc ép, m t, và các sn phẩm từ b i cùng vớiăđóngăgóiăb i 
nguyên qu.ăCácănhƠămáyăđặt  H ngăKhê.ăS n phẩm ch  bi n s  nhắm tới thị tr ngătrongăn ớc,ăcònăb i 
nguyên qu s  ph c v  c  thị tr ng xu t khẩu.ăĐ nănĕmă2020,ăcôngăsu t t iăđaăcácănhƠămáyăs  đ t 5.000 t n. 
Đ  thành công, tnh s  đ uăt ăxơyăd ngăc ăs  h  t ng vận t iăđ  vận chuy n b i từ trang tr iăđ n nhà máy và 
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sauăđóăti p t căđiăxu t khẩu. Tổngăđ uăt ăvƠoăch  bi năb i (gồm c  ch  bi n cam) là 73 tỷ đồng.ăĐ nănĕmă
2020, giá trị ch  bi năb iăđ t 107 tỷ đồng. 

2.2.3.1.2.3 Khoai lang 

Lý do u tiên 

ĐơyălƠăcơyăl ngăth c c  ng i và vậtănuôiăđ u sử d ngăđ ợc.ăĐặc bi t, khoai lang rt phù hợp làm th căĕnă
nuôi lợn.ăT ngăt   Trung Qu c (60% c a khoai lang dùng làm thcăĕnăchoălợn), s n phẩm này ch y u s  
đ ợcăđịnhăh ớng làm th căĕnăchoăvật nuôi trong tnh. Nông dân có th trồng khoai lang gn các cây khác  
nh ng m nh ru ng có di n tích nh  mà n u trồng cây khác s không mang li giá trị kinh t  cao. Khoai lang 
chịuăđ ợc nhi u lo iăđ t khác nhau, li phù hợp vớiăđ t có tính axit, nên s là cây trồng t t cho di nătíchăđ t khó 
canh tác ca t nh. Khoai lang không phi cây chịu úng t t,ăsongădoăsinhătr ng vào mùa xuân nên s tránhăđ ợc 
mùaălũăc aăHƠăTƿnh.ăLo iăcơyănƠyăcũngăcóăti mănĕngăch  bi n thành dng tinh b t.  

C ăh i phát tri n 

Do cây trồng này ch y uălƠăđ  dùngălƠmăl ngăth c,ăđ  phát tri n khoai lang, tnh c n c i ti n kỹ thuật canh tác 
 các hợp tác xã hoặc nhóm nông dân. Khoai lang có 1 s hình th c ch  bi n, c  th  là thành tinh bt và các sn 

phẩm dẫn xu t, song sn xu t còn r t h n ch .  

D  báo tĕngătr ng 

Di n tích trồng s  ổnăđịnh  m c 9.400ăhaă(đƣătínhătới vi cătĕngăc ngăluơnăcanh)ăvƠănĕngăsu tătĕngălênăg n 8,4 
t n/ha (vẫnăh iăth păh nătrungăbìnhăc  n ớc là 8,7 tn/ha) nh  c i ti n kỹ thuật canh tác. Tổng s năl ợng s  đ t 
trên 68.000 tnănĕmă2015ăvƠătrênă79.000ăt nănĕmă2020.ăTổng giá trị đ t 455 tỷ đồngănĕmă2015ăvƠă706ătỷ đồng 
nĕmă2020. 

Ho tăđ ng ch  bi n: 

T nh s  ch  y u là xây d ng các nhà máy ch bi n quy mô nh, s n xu t tinh b t và s n phẩmăkhácănh ămỳ hay 
khoai mi ngăchiên.ăCácănhƠămáyăđặt t i KCN H  Vàng, huyn Can L c.ăĐ nănĕmă2020, công sut t iăđaăcácă
nhà máy s đ t 16.000 tn.ăĐ  thành công, tnh s  đ uăt ăvƠoăc ăs  kho tr  c păxƣăph ng,ăđồng th i ph c v  c  
các nông sn khác. Tổngăđ uăt ăvƠoăch  bi n khoai lang s là 48 tỷ đồng, t o giá trị ch  bi năhƠngănĕmătừ khoai 
langăđ t 213 tỷ đồngănĕmă2015.ăĐ nănĕmă2020,ăgiáătrị ch  bi năhƠngănĕmătừ khoai lang s đ t 571 tỷ đồng..  

2.2.3.1.2.4 Rau 

Lý do u tiên 

Gồm c  1 nhóm cây trồngănh ăđậu, cà r t,ărauăĕnălá,ăcácătráiăcơyănh ăd aăh u, cà chua... ch không ch là 1 s n 
phẩm nh tăđịnh, rau là mặtăhƠngăđ ợc quan tâm nhiu  HƠăTƿnh.ăĐi u ki n khí hậuăvƠăđ tăđaiăc a t nh r t phù 
hợp với s n xu t rau: trồng rau nhităđớiăvƠoămùaăhè,ărauăônăđớiăvƠoămùaăđông.ăBanăđ u,ăHƠăTƿnhăcóăth  đápă
ng 30-40% nhu cu trong tnh.ăDoăđơyălƠămặtăhƠngăt ngăđ i khó vận chuy n từ cácăn iăkhácăđ n, thị tr ng 

trong tnh s  là thị tr ngăchínhăđ i vớiărauăHƠăTƿnh. 

C ăh i phát tri n 
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Nhi u nông dân hinăđangătrồng lúa go có th  chuy n 1 ph n di n tích sang trồng rau, do giá rau  HƠăTƿnhăcaoă
h n:ăcóăth  g p 6 l n lúa g o. HƠăTƿnhăhi năđangăcungăc p rau cho thị tr ngăd ới c  hai hình th călƠăch aăquaă
ch  bi năvƠăđƣăquaăch  bi n (làm sch,ăđóngăgói,ăđóngăh p). T nh có th  bắtăđ u xu t khẩu  m căđ  nh tăđịnh 
với s n phẩm rau qu ch  bi năsơuăh n.ăNgh  trồng rau s phát tri n m nhăh năkhiănôngădơnăcóăth  đ uăt ămuaă
các lo iăl ới b o v  ru ng rau, thậm chí c  nhà kính  giaiăđo năsauănƠyăđ  ki măsoátăđi u ki n trồng t tăh n.ă
Mô hình sn xu t ch  y u với rau là hợp tác xã nông dân nh, do quy mô sn xu t còn khá nh và phân tán, khó 
thuăhútăđ uă t ăs n xu t quy mô lớn trong ngắn h n. Tuy nhiên, tnh vẫn có ti mănĕngăm  r ng s n xu t rau 
trong th iăgianăsauăđó. 

D  báo tĕngătr ng 

Di n tích trồng rau s lƠă11.000ăhaăđ nănĕmă2015,ăsauăđóăổnăđịnhăđ nănĕmă2020.ăNĕngăsu t s  đ t 10 t n/ha vào 
nĕmă2015ăvƠă12ăt n/haăvƠoănĕmă2020.ăDoăđó,ătổng s năl ợng s  đ t 100.000 tnănĕmă2015ăvƠă120.000ăt nănĕmă
2020. Tổng giá trị s  đ t 469 tỷ đồngănĕmă2015ăvƠă753ătỷ đồngănĕmă2020. 

Ho tăđ ng ch  bi n 

Ho tăđ ngăch ăbi năch ăy uăc aăt nhăs ălƠălƠmăs ch,ăđóngăgói,ăđóngăh p.ăS năphẩmăsauăđóăđ ợcătiêuăth ăngayă
t iăđịaăph ng.ăVớiăs năphẩmăđóngăh p,ăt nhăcóăth ătiêuăth ă ăcácăt nhăthƠnhăkhácăvƠăcóăti mănĕngăxu tăkhẩu.ă
CácănhƠămáyăch ăbi năs ăđặtă ăTh chăHƠ,ăthịăxƣăHồngăLƿnh,ăKỳăAnh,ăCanăL c,ăĐ căThọ,ăCẩmăXuyên và yêu 
c uăđ uăt ă120ătỷăđồng,ăcôngăsu tă6.000ăt nărau/nĕm.ăĐ nănĕmă2015,ăgiáătrịăch ăbi năhƠngănĕmătừărauăs ăđ tă160ă
tỷăđồng,ăvƠăđ nă2020ăs ăđ tă208ătỷăđồng. 

2.2.3.1.2.5 Cao su 

Lý do ưu tiên 

Cao su là cây trồng quan trọngăđ i với khu v căđồi núi. Mặc dù nhìn chung cao su ch y uăđ ợc trồng  nh ng 
vùng trên th giới có khí hậu măápăh năHƠăTƿnh,ăđi u ki n khí hậu c a t nh vẫn thích hợp cho lo i cây này 
tr ng. Tuy nhiên, nhităđ  th p khi n cây chậm lớnăvƠădoăđóăkéoădƠiăth i gian từ khi trồngăđ n khi bắtăđ u 
khai thácăth ngăm i: kho ngă7ănĕm.ăTrongănh ngănĕmăqua,ăcaoăsuălƠă1ătrongănh ng cây lâm nghip mang l i 
lợi nhuận cao nhtăchoăHƠăTƿnh.ăCácădoanhănghi păđƣăcóănhi u ho tăđ ngătrongălƿnhăv c s n xu t cao su ca 
t nh. M t doanh nghip hi năđangăkhaiăthácăm  và 1 doanh nghipăkhácăđangăch  rừngăcaoăsuăđ n th i kỳ khai 
thác. M iăcôngătyăđ u có các rừng trồng  nhi uăn iătrongăt nh, và là thành viên Hip h i Cao su Vi t Nam. Các 
công ty có c di n tích qun lý riêng và hợpăđồng với nông dân cung cp cao su (có th h  trợ cây, các dịch v ; 
tr  l ngăvƠă1ăph n lợi nhuận từ m ; hoặc không h trợ nh ngătr  đ yăđ  giá thị tr ngăđ i với m ). Các công 
ty ho tăđ ng  nh ng khu v c khác nhau trong tnh: 1 công ty  H ngăKhêă(2/3ătổng di nătíchăcaoăsu),ăVũă
Quang,ăĐ c Thọ vƠăH ngăS n;ăcôngătyăcònăl i ho tăđ ng  H ngăKhêă(1/3ădi n tích cao su), Thch Hà, Can 
L c, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Đơyăvẫn là 1 lo i cây trồngăt ngăđ i mới – di n tích trồngătĕngătừ 4.300ăhaănĕmă
2006ălênă7.300ăhaănĕmă2010. 

Ti mănĕngăthị tr ng cho cây cao su cũngălƠăr t lớn. Giá cao su trên thị tr ng qu c t  đangătĕngălên,ăch  y u 
do nhu cu từ cácăn ớc phát tri n và mới nổi, khi năchoăđơyătr  thành sn phẩm h p dẫn. Ngoài ra, với giá d u 
ti p t c  m c cao, cao su t nhiên hp dẫnăh năcaoăsuănhơnăt o. Các nhà sn xu t cao su tiăHƠăTƿnhăs  th y 
đ ợc nhu cu lớn từ KKTăVũngăÁng.ă 
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C ăh i phát tri n 

Với di n tích trồng mới và th iăgianăđ n khi cho thu hoch c a rừng cao su tiăHƠăTƿnh,ăph n lớn tổng s n 
l ợngăđ nănĕmă2020ăs  là từ 7.200 ha rừng trồng từ tr ớc 2011. Trong thi gian tới, t nh c nătĕngănĕngăsu t 
thông qua áp dng kỹ thuật trồng và khai thác hiu qu  h n.ăCơyăcaoăsuăs  ch  y u phát tri n  các trang tri 
nông h  nh  ký hợpăđồng với công ty cao su quy mô lớn.ăĐơyăhi n là mô hình phổ bi n  Vi t Nam, giúpăđ m 
b o v n cho nông tri.  

D  báo tĕngătr ng 

Di n tích cao su s tĕngă lênă18.200ăhaăvƠoănĕmă2015ă (8.000ăhaăđƣăđiăvƠokhaiă thác)ăvƠă26.350 haănĕmă2020ă
(14.700ăhaăđƣăđiăvƠoăkhaiăthác).ăNĕngăsu t s  đ t 1,3 t n/haăvƠoănĕmă2015ăvƠă1,5ăt n/haăvƠoănĕmă2020. Doăđó,ă
tổng s năl ợng s  đ t 10.400 tnănĕmă2015ăvƠă22.200 t nănĕmă2020.ăTổng giá trị s  đ t 361 tỷ vƠoănĕmă2015ăvƠă
2.378 tỷ vƠoănĕmă2020ănh  ngày càng có nhiu di n tích bắtăđ u cho khai thác. 

Ho tăđ ng ch  bi n 

T nh s  ch  y u là phát trin ch  bi n m  cao su thành hình thc có th  mangăđiă tiêuă th . Khác với các sn 
phẩmănóiătrên,ăb ớc ch  bi n này là bắt bu căđ  có th  tiêu th  cao su. Nu không, m s  bị đôngăk t l i ch  sau 
khi thu ho ch vài gi , và còn có th gây ô nhimămôiătr ng. Mặc dù ch bi n th ng là  quy mô h  giaăđìnhă
nh ,ăHƠăTƿnhăvẫn có th  phát tri n nhà máy ch bi n cao su quy mô lớn, s n xu t nhi u s n phẩm với chi phí 
th p.ăTh ng thì m  cao su  Vi tăNamăđ ợc ch  bi n thành dng t m cao su nguyên liu  c p h  giaăđình.ă
Nh ng t m này đ ợc xu t khẩuăđiăcácăn ớcăĐôngăNamăÁă(tổng s năl ợng xu t khẩu cao su ca Vi tăNamăđ t 
782.000 tnănĕmă2010,ăvớiăl ợng cao su t nhiên sn xu t là 755.000 tn).ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăc n s n xu t c  
cao su dng kh i (block) bên cnh cao su dng t m. S n phẩm cao su  nhi u hình th c khác nhau, với ch t 
l ợngăđồng nh tăh n,ăs  là nguồn vật li u t tăđ  s n xu t hàng bán thành phẩm và thành phẩm  KKTăVũngă
Áng.ăĐ uăt ăd  ki n cho các nhà máy ch bi n là 540 tỷ đồng. Ho tăđ ngăđ uăt ănƠyăs  giúpătĕngăgiáătrị ch  
bi năcaoăsuăhƠngănĕmălênă400 tỷ đồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă2640 tỷ đồngăvƠoănĕmă2020 

2.2.3.1.2.6  Chè 

Lý do ưu tiên 

Chè có timănĕngăvới vùng mi n núi c aăHƠăTƿnh.ăHi n t i chè có giá trị th p, ch  y u do ch tăl ợng và giá c. 
Tuy nhiên, v mặt cung, chè là sn phẩm h p dẫn: có th  chịuăđ ợcăbƣoălũ,ăthuăho chăđ ợc trong nhiu tháng 
trongănĕm.ăNgoƠiăra,ăđơyăcũngălƠăcơyătrồng phù hợp nh t với nhi u khu v c mi nănúi,ăđồng th i t nhăđƣăxu t 
khẩu thành công sn phẩmăchè.ăDoăđó,ămặc dù tổng di n tích trồng còn khá nh (hi n mới ch  chi m 0,7% tổng 
di n tích chè c n ớc)ăvƠăc ăh i s n xu tăhƠngăhóaăcònăt ngăđ i h n ch , chè vẫn có th  đ ợc xem là 1 sn 
phẩm ch  l c. 

C ăh i phát tri n 

HƠăTƿnhăc n tậpătrungănơngăcaoănĕngăsu tăvƠăđặc bi t là ch tăl ợng chè, nhằmăthuăđ ợcăgiáăcaoăh năvà thành 
côngăh năn a trên thị tr ng chè quc t .ăNg i trồng chè  HƠăTƿnhăc n ph năđ uăđ  đ ợc c p ch ng nhận c a 
1ăc ăquanăqu c t , ví d  nh ăUTZăhayăLiênăminhăRừngăm aă(RainforestăAlliance).ăĐ  đ tăđ ợcăđi uănƠy,ăng i 
trồng chè cn ki m soát cẩn thận vi c sử d ng thu c trừ sơu,ăcóăph ngăphápăsử d ng phân bón hợpălỦăh n.ă 
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D  báo tĕngătr ng 

Di n tích trồng chè s tĕngătừ 895ăhaănĕmă2010ălênă2.000ăhaănĕmă2020.ăS năl ợng chè cũngăs  đ ợc c i thi n 
nh  kỹ thuật canh tác chè công ngh cao và vicăng i trồng ph năđ uăđ ợc c p ch ng nhận qu c t . Nĕngăsu t 
chèăHƠăTƿnhăs  caoăh năm c trung bình hin t i c  n ớc (6,3 t n / ha),ătĕngătừ 5,3 t nă/ăhaănĕmă2010 lên 7,0 tn 
/ăhaănĕmă2020.ăM cănĕngăsu t này vẫn th păh nătrungăbìnhăc  n ớcănĕmă2020 (8,0 tn / ha) do các thách thc 
nêu trên,ănh ngăs n phẩm chèăHƠăTƿnhăs  có ch tăl ợngăcaoăh nătr ớcăđơyăđángăk . S năl ợng chè ca t nh s  
đ t 9.050 tnăvƠoănĕmă2015ăvƠă14.000ăt nănĕmă2020.ăGiáătrị tổng s năl ợng s  là 98 tỷ đồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă
223 tỷ đồngăvƠoănĕmă2020. 

Ho tăđ ng ch  bi n 

HƠăTƿnhăcóăth  s n xu tăchèăđ t ch tăl ợng xu t khẩu bằngăcáchăthuăhútăđ uăt ăchoăch  bi n chè quy mô nh và 
cácănhƠămáyăđóngăgóiătrongăcácăkhuăcôngănghi păHƠăTơnăvƠăĐáăMồng c a huy năH ngăS n,ătrongăvùngăs n 
xu t công nghipăđ ợcăđ  xu t t i huy năH ngăKhê,ăvƠătrongăhuy n Kỳ Anh.ăTrongă10ănĕmătới, các nhà máy 
này s  vậnăhƠnhăvƠăđ t tổng công sut 1000 t năvƠoănĕmă2020.ăV  lâu dài, tnh c n xây d ng hình nh riêng cho 
cây chè caămìnhăđ  nâng cao giá trị h năn a 

2.2.3.1.2.7 Cây thảo d ợc 

Lý do u tiên 

Vi tăNamăđ ợcăxemălƠăn ớc cung cp lớn v  nguyên li uăd ợc phẩm cho th giới, tổngăl ợng cung cp hàng 
nĕmălênătới trên 5000 tn. Các nguyên liuăd ợc phẩm c a Vi tăNamăđ ợc khai thác từ trên 1300 loi cây th o 
d ợcătrongăn ớc. Nhi u lo i cây th oăd ợc c a Vi tăNamăđƣăđ ợc công nhân trên toàn cu, 1 s  trongăđóăr t 
phù hợpăđ  trồng  HƠăTƿnhănh  đi u ki năđịa hình và khí hậu cận nhi tăđới. Ví d ,ăBrahmiă(rauăđắng bi n -
Bacopa monnieri L) là 1 loi cây s ngăđ ợc  nhi u lo i khí hậu và thổ nh ỡng khác nhau, thích hợp nh t là với 
đ tăítăt ới tiêu và khí hậu cận nhi tăđới. Ngoài khí hậu cận nhi tăđới,ăHƠăTƿnhăcònăcóătỷ l  che ph rừng cao 
(58,6%) t o ti mănĕngălớnăchoăsinhătr ng nhi u loài cây thoăd ợc. Các huyn mi nănúiăHƠăTƿnhăcũngăcóă
nhi uăc ăh i phát tri n cây thoăd ợc. Sâm Ngọc Linh từ lơuăđ ợc bi tăđ n là có th s ng t t  vùng mi n núi 
và vùng rừng t  nhiên c a Vi t Nam.  

HƠăTƿnhăc nănơngăcaoănĕngăsu t và giá trị nói chung ca cây thoăd ợc, thông qua m r ng di n tích trồng và 
phát tri n ho tăđ ng ch  bi n. Vi c ch  đ ng trồngăgiúpăng i s n xu t ki m soát chtăl ợng (hƠmăl ợng ho t 
ch t) vƠăđ  tinh khi t c a s n phẩm t tăh nălƠăch  thu ho ch từ t  nhiên. Hi n ch  y u th oăd ợcătrongăn ớc 
đ ợc thu hái từ t  nhiên,ătrongăđóăcóăc  cây Artemisia annua (tên dân gian là thanh hao hoa vàng, cây thanh cao 
hoa vàng, ngi si, ng i d i, ng iăđắng, ng i hôi) - lo iăcơyăđƣăcóăth  ch  đ ng gieo trồng.ăHƠăTƿnhăcóăth  tĕngă
c ng gieo trồng nhi u lo i th oăd ợcăt ngăt  đ  nâng cao c ch tăl ợng và snăl ợng. Ngoài ra, tnh có th 
tĕngăgiáătrị cây th oăd ợcăthôngăquaăđ uăt ăvƠoăc ăs  ch  bi n, lo i b  đ c t  và các tp ch t, nâng cao hiu qu  
đi u trị, sắc thu căđ  t o s n phẩm.  

D  báo tĕngătr ng 

N u th c hi năđ ợc các hotăđ ngănh ătrên,ăHƠăTƿnhăcóăth  đ t s năl ợng 2.225 tn với giá trị 620 tỷ đồng từ 
cây th oăd ợcăvƠoănĕmă2020. 
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Ho tăđ ng ch  bi n: 

T nh s  ch  y u là xây d ng nhà máy ch bi n th oăd ợc thành sn phẩm có th  dùngăngayăchoăng i mua. Các 
ho tăđ ng ch  bi n này gồm lo i b  đ c t  và t p ch t, nâng caoăd ợcătính,ăđẩy m nh ch  bi n thông qua sắc 
thu c.ăĐ  ch  bi n, nguyên liu ph i tr i qua nhi uăb ớc, gồm làm sch, sao khô, cắt nh , tán b t, n u trong cồn 
đ  chi t xu t tinh d u hoặc các hot ch t khác.ăVƠoănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăs  có 1 nhà máy với công sut ch  bi n 
trên 2.000 tnăd ợc phẩm/nĕm,ăs  bắtăđ u s n xu t từ cácănĕmăngayăsauăđó 

Hình 95: Uttarakhand ậ Tr ăthƠnhăTrungătơmăs năxu tăcơyăth oăd c 

Nằmăg nădƣyănúiăHimalayas,ăbangăUttarakhandăc aă năĐ ăhi năđangăph năđ uătr ăthƠnhătrungătơmăs năxu tăcơy 
h ngă li uăvƠăd ợcă li uă (HDL),ăđồngă th iăxemăđơyă lƠăchìaăkhóaăđ ănơngăcaoăch tă l ợngăs ngăkhuăv cănôngă
thôn.ăĐ ălƠmăđ ợcăđi uăđó,ăchínhăquy năbangăđƣă lƠmăvi căvớiănôngădơn,ădoanhănghi p,ăchuyênăgiaă trongă10ă
nĕmăquaăđ ăkhuy năkhíchăcanhătácăcơyăHDLăhi uăqu ăh n,ăđồngăth iăh ătrợăch ăbi năvƠăti păthịăs năphẩm.ă 

Canhătácăcóăt ăch c:ăTừănhi uănĕmăqua,ăcơyăth oăd ợcă ăbangăUttarakhandăvẫnămọcăhoangăd iăd ớiătánărừng,ă
ítăkhiăđ ợcănôngădơnăcanhătác.ăNg iădơnăđịaăph ngăthuăgomă1ăl ợngănh tăđịnhăcácălo iăcơyănƠy đ ăbánăchoă
th ngălái.ăCáchălƠmănƠyăr tăkhôngăhi uăqu ,ăcóăth ădẫnătớiăkhaiăthácăquáăm căvƠălƠmătuy tăch ngă1ăs ăloƠiăth oă
d ợcă quỦă hi m.ă Đ ă gi iă quy tă cácă v nă đ ă trên,ă chínhă quy nă bangă đƣă
khuy năkhíchăcanhătácăcóătổăch căbằngăcách: 

 Đ năgi năhóaăquyătrình đĕngăkỦăvớiănôngădơnătrồngăcơyăHDL 

 Nghiênăc u,ăkhuy nănghịăcácălo iăcơyănênă uătiên 

 Cungăc pămi năphíănguyênăvậtăli uăcanhătácăchoănôngădơn,ăgiúpăkhắcă
ph căkhóăkhĕnălớnănh tăc aănôngădơnăkhiăbắtăđ uăcanhătácăcóătổăch c 

 Tri năkhaiăch ngătrìnhătậpăhu năcho nôngădơnăvớiăs ăthamăgiaăc aă
cánăb ănôngănghi p,ăgiúpănôngădơnăhọcătập,ăchiaăsẻăki năth căvƠăkỹă
nĕng 

 Cungăc păh ătrợătƠiăchínhăchoănôngădơnăcanhătácăcácăs năphẩmăđ ợcă
uă tiênă – y uă t ă quană trọngă đ ă gi mă r iă roă choă nôngă dơnă khiă họă
chuy năsangă1ăs năphẩmătr ớcăkiaăch aătừngăs năxu t.ă 

T oăgiáă tr ăgiaă tĕngăvƠăbán hàng: Chínhă quy năbangă cũngă tậpă trungă
vào ch ăbi năvƠăti păthịăs năphẩm: 

 TƠiătrợăcácăch ngătrìnhătậpăhu năv ăkỹănĕngăt oăgiáătrịăgiaătĕngăsauă
thuăho ch,ăvíăd ănh ăphơnălo iăvƠăđóngăgóiăs năphẩm 

 Thànhălậpă3ăkhuăchợăchoăs năphẩmăHDLă ăcácăthịătr nălớn 

 Tr căti păgiớiăthi uănôngădơnăvớiăcácăcôngătyăth ngăm iăthôngăquaă
Vi năNghiênăc uăPhátătri năD ợcăli uăbang.ă 

Đi uăph iăc măngƠnh:ăChínhăquy năbangăđƣăthi tălậpăcácăc ăquanăgiúpă
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đi uăph iăc măngƠnhăs năphẩmăHDL.ăC ăquanăquanătrọngănh tălƠăH iăđồngăCơyăTh oăd ợcăBangă(HĐCTD) – 
chịuătráchănhi măđi uăph iăcácăho tăđ ngăh ătrợăchoăc măngƠnhătrongătoƠnăbang.ăăHĐCTDăcungăc păthôngătină
thịătr ng,ăgiúpăxơyăd ngăchínhăsáchăvớiăs năphẩmăHDL,ăxácăđịnhăs năphẩmăHDLămớiăc năđ ợcă uătiên,ăthúcă
đẩyăhợpătácăgi aănh ngănôngădơnătrồngăcơyăHDL,ăđ mănhi măcôngătácăNC&PT.  

Nh ngăn ăl căc aăchínhăph ăđƣăbắtăđ uămangăl iăk tăqu .ăHi nătổngădi nătíchătrồngăcơyăHDLălƠătrênă3.000ăha.ă
ToƠnăbangăcóătrênă20.500ănôngădơnăđĕngăkỦătrồng 38ălo iăcơyăHDLăđ ợcă uătiênăphátătri n.ăNĕmă2009-2010, 
bangăs năxu tăđ ợcăg nă370ăt năcơyăHDL,ătrịăgiáătrênă450.000ăUSD.ăNgoƠiăra,ătrênă70ăcôngătyăch ăbi năd ợcă
li uăđƣăđ ợcăthƠnhălậpă ăbang. 

Nguồn:ăH iăđồngăCơyăTh oăd ợcăBang;ăeUttaranchal.ă―Uttarakhandăphátătri năcơyăth oăd ợc‖;ăDas,VibhaăPuri.ă―Ti mănĕngăvƠăTri năvọngăKinhăt ă

Nôngănghi p:ăNghiênăc uăĐi năhìnhăv ăUttarakhandă- AgriăBusinessăProspectsăandăPotential:ăCaseăforăUttarakhand‖;ăSharma,ăNeena.ă―Uttarakhandă

NơngăcaoăNĕngăsu tăcơyăTh oăd ợcă- Uttarakhandăsetătoăboostăherbalăyield‖.ăTribuneăIndia;ăVi năNghiênăc uăPhátătri năD ợcăli u 

2.2.3.1.3 u tiên cấp huyện loại 2 

Cácălo iăcơyănƠyăch ăđ ợcătrồngă ă1ăs ăhuy năvƠăxƣăphùăhợp.ăMặcădùăđơyălƠănh ngăs năphẩmăcóăthịătr ngăti mă
nĕng,ăt nhăc nănghiênăc uăthêmăđ  kh ăthiăc ăv ămặtăth ngăm iălẫnăkỹăthuậtătr ớcăkhiăbắtăđ uăcanhătácă ăquyă
môăcôngănghi p. 

2.2.3.1.3.1 Sắn 

Lý do u tiên 

T nhăđƣăcóănhƠămáyăch ăbi nătinhăb tăsắnă ăKỳăAnh.ăNgoƠiăra,ăcácăs năphẩmătừăsắnănh ăth căphẩmăch ăbi nă(vd:ă
sắnămi ngăchiên),ăethanolăsinhăhọcăvƠ cácăs năphẩmălênămenăkhácăcũngăcóăthịătr ngăr tăti mănĕng. 

Tuyănhiên,ănôngădơnă ăHƠăTƿnhăth ngăchoărằngăsắnălƠăcơyătrồngăkhôngăh pădẫn,ădi nătíchătrồngăđƣăgi mă17%ă
trongăth iăgianătừănĕmă2007ăđ nă2010.ăSắnăđ ợcăxemălƠăcơyătrồngănhanhăchóngălƠmăgi măđ ămƠuămỡăc aăđ t,ă
doăm căh păth ădinhăd ỡngătrongăđ tăcaoăđ ăsinhătr ng,ăđặcăbi tălƠăh păth ăkali.ăĐơyălƠănguyênănhơnăkhi năsắnă
cóăti ngălƠăcơyănhanhălƠmăđ tăb cămƠu.ăBùăl i,ănĕngăsu tăc aăcơyăl iăt ngăđ iăcaoăvớiăcùngăm căh păth ădinhă
d ỡng/kgăs năphẩmăsoăvớiăcơyătrồngăkhác. 

Vớiăkỹăthuậtăcanhătácăhi năđ i,ănôngădơnăvẫnăcóăth ătrồngăsắnămangăl iăk tăqu ămongămu nămƠăkhôngălƠmă nhă
h ngăch tăl ợngăđ t.ăĐ ăphátătri năcơyăsắn,ăt nhăc năc iăthi năkỹăthuậtăcanhătác,ăgồm: 

 Sửăd ngăphơnăbónăt tăh n,ănh tălƠăphơnăbón NPKăb tăc ăkhiănƠoăcóăth  

 C iăti năkỹăthuậtăluơnăcanh,ăvíăd ătừăsắnă sắnăsắnăl că(cóăth ălƠăkhoaiălangăvƠoămùaăthuă ăkhuăv că
ítăbịălũ),ăhoặcăthậmăchíăsắnăsắnă sắnă ngô,ămặcădùăngôăcũngăcóătácăđ ngăriêngăđ iăvớiăđ t 

D ăbáoătĕngătr ng 

Di nătíchăsắnăs ăổnăđịnhă ăm că3.700ăhaănĕmă2015,ăsauăđóătĕngălênă4.000ăhaănĕmă2020.ăNĕngăsu tăcũngăs ătĕngă
nhanh,ăđ tă13ă t n/haănĕmă2015ăvƠă15ă t n/haănĕmă2020ănh ănh ngăti năb ă trongăkỹă thuậtăcanhătác.ăTổngăs nă
l ợngăsắnăs ăđ tă50.000ăt nănĕmă2015ăvƠă60.000ăt nănĕmă2020.ăTổngăgiáătrịăs ăđ tă358ătỷăđồngănĕmă2015ăvƠă
573ătỷăđồngănĕmă2020. 
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2.2.3.1.3.2 Ngô 

Lý do u tiên 

NgôălƠăcơyăl ngăth căquanătrọngăth ă2ă ăVi tăNam,ăvừaălƠmăth căphẩmăchoăng i,ăvừaălƠmăth căĕnăchoăchĕnă
nuôi.ă ăHƠăTƿnh,ăngôăcóădi nătíchătrồngăkháălớn:ă trênă8.000ăhaă ănhi uăhuy n.ăĐi uănƠyăchoăth yăđơyălƠăcơyă
trồngăcóăvaiătròănh tăđịnhăvớiăt nh. 

Tuyănhiênăkhíăhậuă ăHƠăTƿnhăgơyăkhóăkhĕnăchoăcanhătácăngôă(đặcăbi tălƠăbƣo,ălũ,ăgióălƠoăkhôănóng),ădẫnăđ nă
nĕngăsu tăch ăđ tă3,4ăt n/ha,ăth păh nănhi uătrungăbìnhăc ăn ớcălƠă4,1 t n/ha.ăDi nătíchătrồngăcũngăgi mătừăg nă
10.000ăhaănĕmă2008ăxu ngăcònă8.000ăhaănĕmă2010.ăNgoƠiăra,ăngôăcóăti mănĕngăch ăbi năt ngăđ iăh năch ăsoă
vớiăcácăcơyătrồngăkhác,ăch ăy uăch ăđ ợcăsửăd ngătr căti p.ă 

M tăs ăxƣăs ăti păt cătrồngăngôăđ ăđ măb oăanăninhăl ngăth căvƠănguồnăth căĕnăchĕnănuôi,ăsongăcácăcơyătrồngă
khácă ăt nhăs ămangăl iălợiănhuậnăcaoăh n. 

D ăbáoătĕngătr ng 

Di nătíchătrồngăngôăs ăgi măxu ngăcònăkho ngă7.861ăhaăvƠoănĕmă2015ăvƠă7.666ăhaăvƠoănĕmă2020.ăNĕngăsu tă
cũngătĕngănhẹălênă3,8ăt n/haăvƠoănĕmă2015ăvƠăổnăđịnhă ăm că4,0ăt n/haăvƠoănĕmă2020.ăTổngăgiáătrịătừăcơyăngôă
s ăđ tă213ătỷăđồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă293ătỷăđồngăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.1.3.3 Đậu (trong đó có đậu xanh) 

Lý do u tiên 

Gi ngănh ărau,ănhuăc uătiêuăth ăcácălo iăcơyăhọăđậu,ăđ ,ătrongăđóăcóăđậu/đ ăxanh,ăs ăch ăy uălƠă ătrongăt nh.ă
Cácăhìnhăth căch ăbi năchínhălƠăđóngăgóiăvƠăđóngăh păs năphẩmăđậuăđ ătiêuăth ă ăcácăhuy n.ăTuyănhiên,ăcácă
lo iă đậuă xanhă s ă cóă vaiă tròă quană trọngă khôngă ch ă v ă mặtă kinhă t ă mƠă cònă t oă nguồnă đ mă nh ă viă khuẩnă
Rhizobium, giúp duyătrìăđ ămƠuămỡăc aăđ t.ăDoăđó,ăcơyăđậu,ăđ ăs ăđ ợcătrồngăluơnăcanhăvớiăcơyăkhácăđ ăduyătrìă
đ ămƠuămỡăc aăđ t.ăCácăph ngăphápăt oănguồnăđ măRhizobiumăs ăh ătrợăthêmăchoăvi cănƠy. 

D ăbáoătĕngătr ng 

Di nătíchăđậu,ăđ ăs ăđ tă11.000ăhaăvƠoănĕmă2015ăvƠăổnăđịnhăđ nănĕmă2020.ăNĕngăsu tăđ tătrênă1ăt n/haăvƠoănĕmă
2015ăvƠăg nă1,1ăt n/haănĕmă2020.ăTổngăs năl ợngăs ăđ tă11.100ăt nănĕmă2015ăvƠă11.200ăt nănĕmă2020.ăTổngă
giáătrịăs ăđ tă339ătỷăđồngănĕmă2015ăvƠă489ătỷăđồngănĕmă2020. 

2.2.3.1.3.4 Cây Cảnh 

Lý do u tiên 

Y uăt ăgiúpătĕng tiêuăth ăcơyăc nhăs ălƠătừănhuăc uătrangătríă ătrongăvƠăngoƠiănhƠ.ăCơyăc nhăcũngăcóănhuăc uălớnă
trongăkhuăv c,ăđặcăbi tă ăPhilippin,ăĐƠiăLoan,ăNhậtăB nă– nh ngăn iăngh ăthuậtăch iăcơyăc nhăphátătri năr ngă
rƣi.ăNgoƠiăra,ănh ăcóăth ătrồngătrongănhƠ,ă1ăs ălo iăcơyăc nhăcóăth ăgiúpăkhắcăph căđi uăki năkhíăhậuăkhóăkhĕnă ă
HƠăTƿnh. 

Tuyănhiên,ăcơyăc nhăítăcóăti mănĕngăphátătri năch ăbi n.ăNgoƠiăvi căt oădángăchoăcơyăc nhăcỡălớn,ăs năphẩmănƠyă
khôngăcònăho tăđ ngănƠoăđ ăt oăgiáătrịăgiaătĕngăvớiăquyămôăcôngănghi păn a. 
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D ăbáoătĕngătr ng 

Th iăgianăđ u,ăHaăTinhăs ăs năxu tăcơyăc nhăcỡănh ,ătổngăgiáătrịăđ tă10ătỷăđồngăvƠoănĕmă2015.ăTrongăquáătrìnhă
chuy năsangătrồngăcácălo iăcơyăc nhăngoƠiătr iăcỡălớnăvƠăgiáătrịăcaoăh n,ăt nhăs ăd năcóăđ iăngũăngh ănhơnătrìnhă
đ ăcaoăv ăt oădángăcơyăc nh.ăGiáătrịăs năphẩmănƠyăs ăđ tă90ătỷăđồngăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.1.4 Các sản phẩm khác 

2.2.3.1.4.1 Vừng 

HƠăTƿnhăcóădi nătíchătrồngăvừngăkháăkhiêmăt n,ăch ăg nă1.500ăha.ăĐơyălƠălo iăcơyăyêuăc uăkhíăhậuăt ngăđ iă m,ă
đ tăcóăđ ăpHătrungăbình,ădoăđóăkhôngăphùăhợpălắmăvớiăđi uăki năđ tăcóătínhăaxităvƠăkhíăhậuăcóănhi uăthayăđổiă
c aăHƠăTƿnh.ăNĕngăsu tăvừngăt iăHƠăTƿnhăđ tă0,34ăt n/ha,ăth păh nănhi uăm cătrungăbìnhăc ăn ớcălƠă0,53ăt n/ha,ă
vƠăkémăxaăm că1,22ăt n/haăc aăTrungăQu c.ăĐi uănƠyăchoăth yănĕngăl căc nhătranhăcònăh n ch ăc aăt nhăHƠă
Tƿnh. 

2.2.3.1.4.2 Mía đ ờng 

Míaăđ ngălƠăcơyătrồngăphátătri năm nhă ă2ăt nhălơnăcậnăThanhăHóaăvƠăNgh ăAn,ăsongă ăHƠăTƿnhăcònăr tăh nă
ch ă(ch aăđ nă300ăha).ăMặcădùăcóăth ăcóăti mănĕngă ăHƠăTƿnh,ăhi nănĕngăsu tămíaăc aăt nhăth păh nănhi uăm că
trung bình c ăn ớcă(41ăt n/haăsoăvớiă60ăt n/ha),ădoăh năch ăv ăth iăti t,ăch tăl ợngăđ tăvƠăcácăv năđ ăv ăcungă
c păn ớc 

2.2.3.1.4.3 Cói và Tiêu 

ăHƠăTƿnh,ăcóiăvƠătiêuăch ăđ ợcătrồngă ăquyămôăr tănh ă(<100ăha). 

2.2.3.1.5 Các sản phẩm tiềm năng 

2.2.3.1.5.1 Tràm lá dài (Melaleuca alternifolia) 

Tràm lá dài là loài cây bi lớn, lá dài, thẳng, có th nghi n l y tinh d u - sử d ng trong nhiuăd ợc phẩmănh ă
ch t khử trùng, cht khử mùi,ăn ớc hoa, du g iăđ u. Loài cây này sinhătr ngăt tă ăvùngăcậnănhi tăđới,ăphùă
hợpănhi uălo iăđ t,ăchịuăh năt tăvƠăcóăth ăchịuălũăl t,ăcóăgiáătrịăs năl ợngă>ă100ătri uăđồng/ha.ăCây trồng này s 
đ ợc thử nghi m  vùng ven bin, trong th i gian 12-14 tháng.  

2.2.3.1.5.2 Me 

Me là cây l y qu , thân thẳng. Ðây là loài cây gcăchơuăPhi,ăsongăđƣăđ ợc trồng r t nhi u  n Ð  và Malaysia 
với nh ng vùng khí hậuăt ngăt  HƠăTƿnh;ăsinhătr ng t t  đ tăaxităt ngăt   t nh. năĐ  hi nălƠăn ớc s n 
xu tăhƠngăđ u. Me và các sn phẩm từ meăđangăcóănhuăc u lớn trên thị tr ng qu c t , giá trị s năl ợng có th  
đ t trên 200 triu/ha. Me có th bán qu tr c ti p,ănh ngă th ngăđ ợc sử d ng làm các sn phẩmănh ăkem,ă
n ớcăépăvƠăđồ ĕnănhẹ khác,ăđồng th i có ti mănĕngălƠmăthu c. Me s  đ ợc thử nghi m  vùngăđồng bằng, trong 
th i gian 6-8 nãm. 

2.2.3.1.5.3 Khế 
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Kh  là loài cây thân g, qu  khi thái ngang hình ging ngôi sao, múi mọngăn ớc, có th  dùngăt iăhoặc trong 
nhi uămónăĕn.ăKh  đ ợc trồng ch  y u  vùng khí hậu nhi tăđới hoặc cận nhi tăđới,ăvƠăđƣăxu t hi n  Vi t Nam 
từ lơuăđ i.ăĐơyălƠăs n phẩm giáătrịăcao,ăcó thịătr ngăxu tăkhẩuăti mănĕngă ăĐôngăNamăÁădoănhuăc uătiêuăth ă
kh ălớnăvƠădùngă trong cácămónăĕn,ăgiáătrịăs năl ợngătrênă270ătri uăđồng/ha. Kh  s  đ ợc thử nghi m  vùng 
trung du, trong thi gian 4-6ănĕm. 

2.2.3.2 Chăn nuôi 

Lợnăs ălƠăvậtănuôiăchínhăc aăHƠăTƿnhătrongăgiaiăđo nătới.ăKhiăxơyăd ngăđ ợcăchu iătr ăl nhăvƠăcácănhƠămáyăch ă
bi n,ăt nhăs ăcóăđi uăki năph căv ăcácăthịătr ngăxaăh n.ăKhiăđó,ăy uăt ănhuăc uăt iăđịaăph ngăkhôngăcònăquáă
quanătrọngătrongăvi căl aăchọnăvậtănuôiăvƠăt nhăs ăh ớngănhi uăh nătớiăcácăs năphẩmăcóăti mănĕngăt oăgiáătrịăgiaă
tĕngăquaăch ăbi năvƠ/hoặcămangăl iălợiănhuậnăquaăxu tăkhẩu 

2.2.3.2.1 Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

2.2.3.2.1.1 Lợn  

Lý do u tiên 

ThịtălợnălƠălo iăthịtăphổăbi nănh tă ăHƠăTƿnhăvƠătrongăc ăn ớc,ăchi mă75%ăl ợngăthịtătiêuăth ătoƠnăqu c. Ngh ă
nuôiălợnăcóă ăc ăkhuăv căđồngăbằngăvƠătrungădu,ăluônăcóănhuăc uăm nhăvƠ ổnăđịnh.ăNgoƠiăra,ă1ăs ămôăhìnhănuôiă
lợnă ăHƠăTƿnhăđƣăđ ợcăch ngăminhăv ătínhăhi uăqu :ăt nhăđƣăcóăcácătrangătr iănuôiălợnăquyămôălớn,ăđồngăth iă
ch ngătrìnhăIMPPă(tổăch căIFADătƠiătrợ)ăđƣăxơyăd ngăhợpătácăxƣănuôiălợnăcungăc păchoăTổngăCôngătyăKhoángă
s năvƠăTh ngăm iăHƠăTƿnhăMITRACO.ăVớiăt măquanătrọngăvƠăthƠnhăcôngăhi năt i,ăs năphẩmăthịtălợnăs ălƠăs nă
phẩmăch ăl căc aăt nhătrongăt ngălai.ă 

C ăh iăphátătri n 

Tuyănhiên,ăthƠnhăcôngăc aăHƠăTƿnhăv ăchĕnănuôiălợnăcònăch aăđ ợcăđ măb oătrongăgiaiăđo nătới.ăĐi uănƠyăchoă
th yăt nhăc nătìmăcáchăb oăv ăvịăth ăc aămìnhăvớiăs năphẩmănƠy.ăHi năph nălớnăth căĕnăchĕnănuôiălợnăph iănhậpă
từăn ớcăngoƠi,ăkhi năchoăchiăphíătĕngăcao,ălợiănhuậnăgi măxu ng.ăDoăy uăt ănƠy,ăt nhăcóăth ăkhóăduyătrìălợiăth ă
c nhătranhăc aămìnhăv ăthịtălợnăn uăs năl ợngătrênăc ăn ớcătĕngălên.ăKhiăđó,ăcóăth ăs căc nhătranhăc aăHƠăTƿnhă
s ăth păngayăc ă ăthịătr ngătrongăn ớc.ăĐ ăgi iăquy tăv năđ ănƠy,ăt nhănhanhăchóngăm ăr ngăquyămô,ănơngăcaoă
nĕngăsu t,ăhi uăqu ăc aănuôiălợn.ăHƠăTƿnhăc năkhuy năkhíchăthƠnhălậpăcácăc ăs ăchuyênămônănuôiăvƠăcungă ngă
lợnăgi ngănhằmătáchănuôiălợnăthịtăvƠănuôiălợnăgi ng.ăNgoƠiăra,ăt nhăcũngăc nătĕngăc ngăki măsoátădịchăb nhăvíă
d ănh ăb nhălợnătaiăxanhăquaăcácăch ngătrìnhătiêmăch ngăphòngăngừaăbằngăvắcăxinăvƠăthu căkhángăsinhădoăc ă
quană thúă yă địaă ph ngă đ ă xu tă sửă d ng.ă Vi că m ă r ngă s nă xu tă th că ĕnă chĕnă nuôi,ă hi nă đangă doă côngă tyă
MITRACOăcungăc p,ătậpătrungăsửăd ngănguyênăli uăt iăch ,ăs ănơngăcaoătínhăb năv ngăchoăs năphẩmăthịtălợnăt iă
t nh.ăT nhăcũngăc năcóăcácăc ăs ăch  bi năđ ătr ăthƠnhăđịaăph ngălớnăv ăcungăc păthịtălợn.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhă
cóăth ăxơyăd ngăth ngăhi uăchoăthịtălợn,ăgắnăth ngăhi uăc aămìnhăvớiăch tăl ợngăvƠăđ ăanătoƠnănh ăđ uăt ă
vƠoătoƠnăchu iăgiáătrị.ăCu iăcùng,ăHƠăTƿnhăc năquanătơmătớiătácăđ ngămôiătr ngătừătrangătr iănuôiălợn.ăCh tăth iă
ch aăquaăxửălỦăc aălợnăcóătácăh iăvƠăcònăcóăth ălƠmăch tăcơyătrồng.ăCácătrangătr iălợnăph iăđ ợcăgiámăsátăchặtă
ch ăđ ăđ măb oăkhôngăx ăth iătr căti păraănguồnăn ớcămƠăph iăquaăxửălỦă– víăd ă ăcácăhồănuôiăcáărôăphi,ănh ă1ă
s ă trangătr iă trongăt nhăđƣăthửănghi m.ăMôăhìnhăch ăy uăđ ănuôiă lợnălƠăk tăhợpăhợpătácăxƣănôngădơnănh ăvớiă
trangătr iăs năxu tălớn.ăTrangătr iălợnănĕngăsu tăcaoăđƣăchoăth yăthƠnhăcông,ăđ măb oăchắcăchắnăh năchoăho tă
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đ ngăc aăcácănhƠămáyăch ăbi nă- tuy nhiên,ămôăhìnhăcácăcôngătyănh ăMITRACO:ăbánălợnăgi ngăchoănôngădơnă
vƠămuaăl iălợnăđƣălớnăcũngăs ăđ ợcăphátătri n. 

D ăbáoătĕngătr ng 

N uăth căhi năđ ợcăcácăb ớcănh ătrên,ăngƠnhăs năxu tăthịtălợnăs ătĕngătr ngăm nhăm ătrongă10ănĕmătớiăđơy.ă
S ăđ uălợnăs ăđ t 524.000ăconăvƠoănĕmă2015,ăvƠă707.000ăvƠoănĕmă2020,ătổngăs năl ợngălƠă169.700ăt năvƠoănĕmă
2020.  

Ho tăđ ngăch ăbi n: 

Trọngătơmăphátătri nătrongăch ăbi năvớiăthịtălợnălƠăcácănhƠămáyăđóngăgóiăthịtălợnăđƣăcắtăthƠnhămi ng, h ớngătớiă
tiêuăth ă ăsiêuăthị,ăph c v ăthịăhi uăng iătiêuădùngăthíchăthịtăt iăs ngăsongăvẫnăt oăđ ợcăgiáătrịăgiaătĕngăquaă
ch ăbi n;ăcácăs năphẩmănh ăgiò,ăch ,ăxúcăxích,ăthịtăc păđôngăcũngăs ăđ ợcăs năxu t.ăCácăs năphẩmăs ătậpătrungă
vƠoăthịătr ngătrongăn ớcădoă ăthịătr ngănƠyăthịtălợnăvẫn lƠălo iăthịtăđ ợcătiêuăth ănhi uănh t. Côngăsu tăcácă
nhƠămáyănƠyăd ăki năđ tă40.000ăt n/nĕmăvƠoănĕmă2020,ăch ăbi năđ ợcă9.000ăt n.ăĐ ăh ătrợăch ăbi năthịtălợn,ă
t nhăs ăxơyăd ngăvƠăm ăr ngăcôngăsu tăcácălòămổăvƠăc ăs ăđóngăgóiăhợpăv ăsinh,ăđồngănh tăv ăch tăl ợng,ăđồngă
th iăđ uăt ăphátătri năph ngăti năvậnăchuy năcóăkhoangăl nhăđ ămangăthịtăđiătiêuăth .ăC ăs ăh ăt ngăquanătrọngă
nh tăc năđ uăt ălƠălòămổătậpătrungătuơnăth ăcácătiêuăchuẩnăxu tăkhẩuănghiêmăngặtăc aănh ngăthịătr ngălớnănh ă
EU.ăTổngăđ uăt ăd ăki năchoăch ăbi năthịtă(trongăđóăcóăc ăthịtăbò,ăthịtăh u,ăthịtălợn)ălƠă560ătỷăđồng,ătrongăkhiă
d ăki năđ uăt ăvƠoălòămổă(gồmă3ădơyăchuy năchoăthịtălợnăvƠă1ăchoăthịtăbò)ălƠă11ătỷăđồng.ăCácăc ăs ănƠyăs ăđặtă ă
KCNăH ăVƠng,ăhuy năCanăL c,ăgiúpăHƠăTƿnhăthuăđ ợcă3.819ătỷăđồngătừăch ăbi năthịtălợnăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.2.2 u tiên cấp huyện loại 1 

2.2.3.2.2.1 Bò 

Lý do u tiên 

HƠăTƿnhăcóăđi u ki n thuận lợiăđ  nuôi bò do có timănĕngăv  đồng c  choăchĕnăth  gia súc  khu v căđồng 
bằng và mi n núi. Nh  đóăt nh có lợi th  so với nh ngăđịa ph ngăkhácăc a Vi t Nam phi nhập th căĕnătừ bên 
ngoài. Nguồn th căĕnăsẵn có cho bò giúp vật nuôi này có th mang l i lợi nhuậnăcaoăh nălợn.ăĐồng th iăbòăcũngă
ch  ĕnăc  ch  không t n nh ng lo iăl ngăth cămƠăng iăcũngăsử d ngăđ ợcănh ăkhoaiălangăhayăngô.ăNgoài ra, 
phơnăbòăcũngălƠăs n phẩm có giá trị với nông dân, có th sử d ng r ngărƣiăđ  bón cho các khu rừng cao su trong 
t nh. Khi t nh nói riêng và c n ớcănóiăchungăcóăđi u ki n kinh t  caoăh n,ănhuăc uăđ i với thịtăcũngăs  giaătĕng.ă
HƠăTƿnhăcònăcóăth  khai thác thị tr ng thịt bò  Lào khi qu c gia này phát trin. T nh c n tập trung phát trin 
ch  bi n thịt và nâng cpăc ăs  h  t ng phân phi. Mô hình sn xu t với bò s  là các trang tri s n xu t hàng hóa 
quy mô lớn, nh  kh  nĕngăđ uăt ăvƠoăc ăs  h  t ng đ  nâng cao hiu qu  và mậtăđ  nuôi. 

D ăbáoătĕngătr ng 

Khiăt nhăcóănhƠămáyăch ăbi năthịtăcùngăc ăs ăh ăt ngăc năthi tăđ ăphơnăph iăcácăs năphẩmăthịtăhợpăv ăsinh,ăs ă
l ợngăbòătrongăt nhăs ătĕngănhanhăvƠăđ tătrênă234.700ăconăvƠoănĕmă2015ăvƠă278.000 con vào nĕmă2020.ăTổngă
s năl ợngăthịtăs ăđ tăg nă11.700ăt năvƠoănĕmă2015ăvƠătrênă16.700ăt nănĕmă2020.ăTổngăgiáătrịăs ăđ tă845 tỷăđồngă
nĕmă2015ăvƠă1614 tỷăđồngănĕmă2020.ă 

Ho tăđ ngăch ăbi n 
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T nhăs ătậpătrungăxơyăd ngălòămổătậpătrungăđặtăg nănhƠămáyăch ăbi năthịtăbò mớiăthƠnhălập.ăCácănhƠămáyăch ă
bi năs ăs năxu tăthịtăbòăđóngăh păvƠăth căphẩmăđ ợcăb oăqu n.ăCácăc ăs ănƠyăs ănằmă ăKCNăHƠăTơn,ăhuy nă
H ngăS n,ăcôngăsu tăhƠngănĕmăđ tă10.000ăt năvƠoănĕmă2020,ăcôngăsu tăch ăbi năth călƠă2.300ăt n.ăĐ ăh ătrợă
ch ăbi n,ăt nh s ăphátătri năcácăph ngăti năvậnăt iăcóăkhoangătr ăl nhăđ ămangăs năphẩmăđiătiêuăth .ăĐ uăt ăchoă
ch ăbi năthịt,ătrongăđóăcóăc ăcácălo iăthịtăkhácălƠ 560ătỷăđồng,ăt oăgiáătrịăch ăbi năhƠngănĕmătừăthịtăbòăđ tă940ătỷă
đồngăvƠoănĕmă2020 

2.2.3.2.2.2 H ơu 

Lý do u tiên 

Hà Tƿnhăcũngăcóăti mănĕngănuôiăh u.ăGi ngăh uăsao ăHƠăTƿnhăphùăhợpăvớiăkhuăv cămi nănúiănh ăđi uăki nă
khíăhậuăvƠăcóărừngăcheăph .ăH uăsaoăch ăy uăthíchăs ngă ăt ngăd ớiătánărậm,ănhi uătrangătr iă ăHƠăTƿnhăsongă
nuôiănh tăh u.ăHi năt nhămớiăch ănuôiăh uăl yănhung.ăDoănhungăcóăgiáătrịăcaoăh năthịt,ăđơyăs ăvẫnălƠătrọngă
tơmăvớiăs năphẩmătừăh uăc aăt nhătrongăth iăgianătới.ăTrongăt ngălai,ăHƠăTƿnhăcóăth  thuăđ ợc giá trị từ h uă
l y thịt - s n phẩm hi năch aăđ ợc khai thác nhiu  t nh.ăMôăhìnhănuôiăh uăch  y u s  là hợp tác xã nông dân 
nh ,ădoăđi u ki năđịa hình  t nh phù hợp với trang tr i nuôi nh , mặc dù vẫn với trọng tâm là xut khẩu.  

D ăbáoătĕngătr ng 

S  l ợngăh uăs  đ tă58.100ăconăvƠoănĕmă2015ăvƠă102.300ănĕmă2020.ăS năl ợngănĕmă2015ăs  là trên 19 tn 
nhung,ănĕmă2020ă lƠă34ă t n. Tổng giá trị từ nhung s là 280 tỷ đồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă670ă tỷ đồngăvƠoănĕmă
2020.  

Ho tăđ ngăch ăbi n 

T nh s  ch  y u là xây d ng nhà máy ch bi nănhung,ăđặt t iăKCNăHƠăTơn,ăH ngăS n. 

2.2.3.2.3 u tiên cấp huyện loại 2 

Các lo i vật nuôi này ch đ ợc trồng  1 s  huy n và xã phù hợp nh t. MặcădùăđơyălƠănh ng s n phẩm có thị 
tr ng ti mănĕng,ăt nh c n nghiên cuăthêmăđ  kh  thi c  v  mặtăth ngăm i lẫn kỹ thuậtătr ớc khi bắtăđ uăchĕnă
nuôi  quy mô công nghip. 

2.2.3.2.3.1 Trâu 

Lý do u tiên 

HƠăTƿnhă là t nhăcóăđi u ki n thuận lợiăđ  nuôi trâu nh di nătíchăđồng c  t i khu v căđồng bằngăvƠăđồi th p. 
Thịt trâu là lo i th c phẩm vừa t t cho s c kh e, vừa có giá trị cao trên thị tr ng xu t khẩu.ăĐôngăNamăÁălƠă
khu v c có nhu cu lớn v  thịt trâu, với Malaysia và Indonesia là nhng thị tr ng tiêu th  m nh nh t v  s  
l ợng.ăHƠăTƿnhăcóăti mănĕngăđẩy m nh ch  bi n thịt xu t khẩuăsangăcácăn ớc khác trong khu vc. 

Tuy nhiên, s l ợngătrơuăđƣăgi m sút trong thi gian qua, từ 110.000ănĕmă2007ăxu ngăcònă95.000ănĕm 2010. 
M t ph n nguyên nhân ca s  suy gi mănƠyălƠămáyămócăđƣăd n thay th  trâu trong vai trò scăkéo,ăđặc bi t  
vùng nông thôn, vùng min cao. Ngoài ra, thị tr ngătrongăn ớc còn hn ch  và bò l i có ti mănĕngălớnăh n. 

D  báo tĕngătr ng 
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S  l ợngăđƠnătrơu s  gi m còn khongă92.000ăconăvƠoănĕmă2015ăvƠă90.000ăconăvƠoănĕmă2020.ăTổng s năl ợng 
thịt trâu s  đ t 3.914 tnăvƠoănĕmă2015ăvƠă4.214ăt năvƠoănĕmă2020.ăTổng giá trị từ thịtătrơuăđ t 211 tỷ đồng vào 
nĕmă2015ăvƠă227ătỷ đồngăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.2.3.2 Gà 

Lý do u tiên 

Gà là vậtănuôiăđ ợc nuôi r ng rãi  HƠăTƿnhăvƠăs  ti p t c có vai trò quan trọng  c p h  giaăđình.ăThịt gà có 
nhu c u lớnăvìăđơyălƠălo i th c phẩmăđ ợc tiêu th  r ng rãi c  trongăn ớc và trong khu vc.ăGƠăcũngăcóă1ăs  
hình th c ch  bi năc ăb nănh ăthịt gà tẩmă ớp gia vị. 

Tuyănhiên,ădoăkhóăkhĕnătrongătĕngăquyămôăvƠăch tăl ợng th căĕnăsẵnăcóătrênăđịa bàn tnh còn thp, ti mănĕngă
nuôi quy mô công nghip bị h n ch . Ngoài ra, tnhăđƣăcóă1ăs  đi m bùng phát dịchăH5N1ătrênăđƠnăgƠătrongă
nh ngănĕmăqua,ăbu c t nh ph i tiêu h y với s  l ợng lớn. Ch riêngăthángăđ uătiênănĕmă2012,ăs  l ợng tiêu h y 
đƣălƠătrênă16.000ăcon.ăNh ngăđi u này khi n cho thịt ga nhập khẩuăđ ợcă aăchu ngăh n,ănh t là vớiăng i dân 
t ng lớpătrungăl u. 

D  báo tĕngătr ng 

S  l ợngăđƠnăgƠăs  tĕngălên khongă4.032.000ăconăvƠoănĕmă2015ă4.237.000ăconăvƠoănĕmă2020.ăTổng s năl ợng 
thịt s  đ t 7.062 tnăvƠoănĕmă2015ăvƠă8.475ăt năvƠoănĕmă2020.ăTổng giá trị từ thịt gà s  đ t 567 tỷ đồng vào 
nĕmă2015ăvƠă911ătỷ đồngăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.2.3.3 Vịt 

Lý do u tiên 

Vịtăđ ợc nuôiăđ  l y thịt và tr ng – nh ng s n phẩm tiêu th  nhi uătrongăn ớc.ăCũngăgi ngănh ăgƠ,ăvịt có 1 s  ti mănĕngă
ch  biên thành thc phẩm làm sẵn. 

Tuyănhiên,ăđơyăkhôngăph i vậtănuôiăđ ợc phát tri n r ng rãi  HƠăTƿnhăvƠăs  l ợng vịt ch  bằng 30% s l ợng gà. Ngoài 

ra, vịtăcũngăcóănh ngăkhóăkhĕnăt ngăt  nh ăgƠă(tĕngăquyămô,ădịch b nh).ăDoăđó,ăt nh c n nghiên cuăthêmătr ớc khi bắt 
đ u s n xu t  quy mô công nghip. 

D  báo tĕngătr ng 

S  l ợngăđƠnăvịt s  tĕngălênăkho ngă1.177.000ăconăvƠoănĕmă2015ăvƠă1.237.000ăconăvƠoănĕmă2020.ăTổng s năl ợng thịt s  

tĕngălênă2.061ăt năvƠoănĕmă2015ăvƠă2.474ăt năvƠoănĕmă2020.ăTổng giá trị từ thịt s  đ t 166 tỷ đồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă266ă
tỷ đồngăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.2.4 Sản phẩm khác 

2.2.3.2.4.1 Dê 

S ăl ợngădêăđƣăgi măm nhătrongănh ngănĕmăg năđơyă- từă24.000ănĕmă2007ăxu ngăch ăcònă11.000ănĕmă2010.ă
Mặcădùăkinhănghi mătừăcácăn ớcăkhácăchoăth yă thịt,ăs aăvƠăcácăs năphẩmăphiă th căphẩmăkhácătừădêăcóăti mă
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nĕngăphátătri n,ăti mănĕngăc aădêă ăthịătr ngătrongăt nhăvƠătrongăn ớcăhi năcònăh năch .ăDoăđó,ăbòăvƠăđặcăbi t 
lƠăh uăs ălƠăs năphẩmăch ăl că ănh ngăvùngăthíchăhợpăchoănuôiădê. 

2.2.3.3 Nuôi tr ng thủy hải sản 

HƠăTƿnhăcóăti mănĕngăt tăchoănuôiătrồngăth yăs n,ăvớiăđ ngăb ăbi nădƠiă137km,ăgiúpăng iădơnăđ ợcăsửăd ngă
di nătíchăbi năvƠădi nătíchăđ tăcátălớn,ăphùăhợpăvớiănuôiătôm.ăVớiăngƠnhăcôngănghi păxu tăkhẩuătômăvƠăh iăs nă
hi năt i,ăcùngăkinhănghi măvƠăki năth că ăt nh,ătômăs ăti păt călƠăs năphẩmăth yăs năch ăl c.ăC ă2ăs năphẩmăcáă
đánhăbắtăvƠăcáănuôiăn ớcăngọtăđ uăcóăti mănĕngătĕngătr ng. 

2.2.3.3.1 Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

2.2.3.3.1.1 Tôm 

Lý do u tiên 

C ătômănuôiăvƠătômăđánhăbắtăđ uălƠăs năphẩmăxu tăkhẩuăquanătrọngăc aăHƠăTƿnh.ăTuy nhiên, ngành công nghip 
tôm vẫnăch aăphátătri n m nh:ăch aăcóăcôngătyăs n xu t gi ng  t nhă(tr ớcăđơyăcóă1ăcôngătyănh ngăđƣăđóngă
cửa), vi c s n xu t ch  y u vẫn do các nông h nh   các ao hồ nh .Tôm ch  y uăđ ợc nuôi  các trang tri 
đ năđ căcanhătrênăđ t, nguồnăn ớc ít kh  nĕngăđ ợc c i t o, khi nănguyăc ănhi m b nh cao. HƠăTƿnhăph iătìmă
cáchăđẩyăm nhănuôiătômăđ ăthƠnhăcôngătrongăb iăc nhăcóăs ăc nhătranhătừăcácăđịaăph ngăkhácătrongăvƠăngoƠiă
n ớc. 

C ăh iăphátătri n 

HƠăTƿnhăcóăth ăđẩyăm nhăcôngănghi pătômăbằngăcáchăphátătri nădi nătíchănuôiămớiăvƠăápăd ngăcácăCáchăth că
Qu nălỦăT tănh tă(CQT),ăxơyăd ngăc ăs ăh ăt ngăt ngănhằmătĕngănĕngăsu tă ăcácădi nătíchăhi năt iăvƠădi nătíchă
mới.ăVi căm ăr ngădi nătíchăs ănhắmătớiănh ngăvùngăn ớcălợăch aăkhaiăthácăcóăth ădùngăđ ănuôiătrồngăth yăs nă
vƠătìmăraănh ngăđịaăđi mămớiăđ ănuôiătrồngăh iăs n.ăTỷăl ănôngătr iăs năxu tăthơmăcanhăs ătĕngălên,ăgiúpăc iă
thi năđángăk ănĕngăsu tătổngăth .ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăs ătìmăcáchăm ăr ngăvi cănuôiătômătrênăcát trong các ao có 
lótăbằngănilon,ă1ămôăhìnhămangăl iăhi uăqu ăcaoănh ngăcũngăgơyănhi uăloăng iădoă ăt nhătr ớcăđơyăđƣăcóă1ăd ăánă
n ớcăngoƠiăđ uăt ăth tăb i.ăVi căqu nălỦăsửăd ngăch tăkhángăsinhăcũngăcóăvaiătròăquanătrọngăđ ăt nhănơngăcaoăvịă
th ătrênăthịătr ngăqu căt .ăHi nănôngădơnănuôiătômăcóăth ăthuêăcácăkỹăthuậtăviênăqu nălỦăvi căsửăd ngăthu că
khángăsinh,ăsongăch aăki măsoátăđ ợcăchặtăch ănh ăm căthịătr ngăqu căt ăyêuăc u. 

T nhăc n th căhi năCQTăvƠăc iăthi năC ăS ăH ăT NGătĕngănĕngăsu t.ăC ăth ălƠ: 

 C iăthi năvi căchọnăgi ng:ăTậpăhu năvƠăh ătrợănôngădơnăcáchăchọnăconăgi ngăt iă uăchoăđi uăki năc ăth ă
c aătrangătr i.ăTĕngăc ngăki mătraădịchăb nhătrênăconăgi ngăvớiăcácăb nhănh ăWSSV (đ mătrắng),ătránhăđ ă
ao hồ bịănhi măm măb nh. 

 Tĕngăc ngăb oăv :ăĐẩyăm nhăsửăd ngăconăgi ngăítăbịănhi măb nh;ăgiámăsátănguồnănhi măb nh;ăqu nălỦă
nguồnăn ớcăth iătừăaoătômăđ ătránhălơyălanăb nh,ăđồngăth iătĕngăc ngăsửăd ngăkhángăsinhăanătoƠnăvớiăvi că
yêu c uăcóăng iăgiámăsátăsửăd ngăthu căkhángăsinhă(ch ăđ ợcădùngăkhiăcóăphêăduy tăc aăng iăcóăchuyênă
môn,ăvíăd ănh ăcánăb ăthúăy)ăvƠăth ngăxuyênăghiăchépăchínhăxácăl ợngăsửăd ng.ăTẩyătrùngăbằngăvôiăvƠăcóă
bi năphápăb oăv ăaoăhồăkh iălũăl t. 
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 Th căhi năxen canh: Tậnăd ngăt tăvi căxenhăcanhă(vd:ăc ătômăvƠăcua)ăđ ăduyătrìăđ ăs chăc aăn ớc 

 C iăthi năc ăs ăh ăt ng:ăTáchăbi tănguồnăn ớcăvƠo/raăgi aăcácătrangătr i,ăkèăb ăbằngăbêătông13. 

 Tri năkhaiăb tăbu căch ngătrìnhătiêmăch ng: th căhi năchặtăch ăcácăch ngătrìnhătiêmăch ngătheoăđ ă
xu tăc aăc ăquanăthúăyăđịaăph ng 

 C iăthi năcôngăngh ăsauăthuăho ch:ăÁpăd ngăcôngăngh ăgi ăl nhăđồăĕnăđƣăn uăvƠăđóngăgóiăsauăthuăho chă
t iăcácăc ăs ăchuyênăph căv ăxửălỦăsauăthuăho chăđặtă ăvùngăs năxu tăhoặcăc ngăđ ăgi măthi uăh ăh iăsauă
thuăho ch 

Kèăb ăcũngăgiúpăngĕnăngừaăn ớcămặnăxơmănhậpăvƠoăao. Môăhìnhănuôiătômăch ăy uălƠăhợpătácăxƣănôngădơnănh ,ă
doăquyămôănuôiă ăcácăaoăcỡăvừaăvùngăn ớcălợăphùăhợpăvớiăc păh ăgiaăđình,ăvi căm ăr ngăquyămôăs ăcóăkhóă
khĕn.ă 

Vi tăNamăđƣăxu tăkhẩuătômăđiăkhắpăcácăn ớcăchơuăÁ.ăNhậtăB năti păt călƠăthịătr ngălớnănh tăNhậpăkhẩuă63 
tri uăUSDătrongăthángă12/2011), TrungăQu c/HồngăKôngăvƠăHƠnăQu căcũngălƠăn ớcănhậpănhi u:ă22ătri uăUSD 
vƠă17ătri uăUSD trong tháng 12/2011). MỹălƠăthịătr ngălớnăth ă2,ănhậpă54ătri u USD trong cùng tháng trên. 
Vớiăvi căhƠngăhóaătừăt nhăcóăth ăđ năvớiăcácăthịătr ngălớnănƠy,ănh tălƠăkhiăc ngăVũngăÁngă– S năD ngăđiăvƠoă
ho tăđ ng,ăHƠăTƿnhăc nătậpătrungăđẩyăm nhăh năn aăxu tăkhẩu. Đ ălƠmăđ ợcăđi uănƠy,ăt nhăc nătậpătrungăđápă
ngăyêuăc uăanătoƠnăth căphẩmăc aăcácăthịătr ngănóiătrênă(nh tălƠăv ăki măsoátădịchăb nhăvƠăsửăd ngăhóaăch t),ă
cũngănh ăphátătri năch ăbi năđ ăcóăthêmăs năphẩmăngoƠiătômănguyênăcon,ăvíăd ănh ătômăs yăkhô.ăS năphẩmănƠyă
cóăth ătìmăđ ợcăthịătr ngălớnăh nă ăNhậtăB nădoănh ngăloăng iăc aăng iădơnăv ăphóngăx ălƠmă nhăh ngătớiă
thóiăquenămuaăsắm. 

  

                                                      
13Mặc d  chưa có lý thuyết rõ ràng nào cho thấy lợi ích tăng năng suất từ việc k  b  bằng bê tông, các ao hồ được k  b  có thể giúp 
việc tẩy rửa hàng năm và việc hợp tác giữa các nông dân thuận lợi hơn. K  b  cũng giúp ngăn ngừa nước mặn xâm nhập vào ao. 
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Hình 96:ăNuôiătômă ă năĐ ăậ Áp d ngăcáchăth căqu nălỦăt tănh tă(CQT) 

 

 
Nguồn:ăNghiênăc uăPhátătri năQu căt ;ăBáoăTổngăc căTh yăs n 

D  báo tĕngătr ng 

Vớiăcácătrọngătơmănh ătrên,ă t nhăcóăc ăh iă tĕngădi nătíchănuôiă trồngătừă2.197ăhaănĕmă2011ălênă2.590ăhaănĕmă
2015 và 3.050ăhaănĕmă2020.ăS năl ợngăs ătĕngălênă12.000 t nănĕmă2015 và 30.000 t nănĕmă2020. Nh ăđƣănóiă
trên,ăđơyălƠăm cătĕngăđángăk ăv ănĕngăsu tăvƠăđòiăh iătỷăl ănôngătr iăs năxu tăthơmăcanhăđ tătrênă40%ătổngădi nă
tíchănuôiătômăvƠoănĕmă2020.NgoƠiăra,ăkhiăđƣăcóăcácăc ăs ănuôiătrồngămới,ăt nhăcũngăc năl aăchọnăgi ngătômă
phùăhợpănh t.ăCácăgi ngăquanătrọngă ăt nhăHƠăTƿnhăs ălƠătômăthẻăchơnătrắngăvƠătômăsú. Tổngăgiáătrịăs năl ợngăs ă
đ tă1.124ătỷăđồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă3.760ănĕmă2020. 

Ho tăđ ngăch ăbi n 

T nhăs ăch ăy uălƠăm ăr ngăcôngăsu tăcácănhƠămáyăch ăbi năquyămôălớn,ătĕngăthêmăcôngăsu tăho tăđ ngăc aă2ă
côngătyăhi năcó,ăs năxu tătômăđóngăgóiăvƠăcácăs năphẩmăkhácătiêuăth ătrongăvƠăngoƠiăn ớc.ăHo tăđ ngănƠyăs ă
đ ợcăxơyăd ngătrênăn năt ngălƠăthƠnhăcôngăHƠăTƿnhăđƣăcóăv ăxu tăkhẩuătômăvƠăh iăs n.ăĐ ăđ tăđ ợcăm cătiêuăđ ă
ra,ăt nhăs ăđ uăt ăvƠoăc ăs ăh ăt ngăh ătrợănh ăsau:ănơngăc păaoăhồă(kèăb ăbằngăbêătông),ăc ăs ătáiăch ăvƠălƠmă
s chăn ớc,ăph ngăti năvậnăt iăcóăkhoangăl nh.ăCácăho tăđ ngăđ uăt ănƠyăs ăti năhƠnhă ăKCNăGiaăLách,ăhuy nă
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NghiăXuơn,ăgiúpătĕngăgiáătrịăch ăbi năhƠngănĕmălênă534ătỷăđồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă1920ătỷăđồngăvƠoănĕmă2020. 
Tổngăđ uăt ăd ăki năchoăcácănhƠămáyăch ăbi nălƠă240ătỷăđồng;ătổngăđ uăt ăd ăki năchoăm ăr ngătrangătr iănuôiă
tôm là 2.900ătỷăđồng. 

2.2.3.3.2 Sản phẩm chủ lực cấp huyện 

2.2.3.3.2.1 Hải sản đánh bắt 

LỦădoă u tiên 

HƠăTƿnhăcóăđ ngăb ăbi nădƠiă137kmăvƠăđánhăbắtăh iăs năđƣălƠănguồnăthuăquanătrọngăchoănhi uăng iădơnăvenă
bi n.ăĐ ăgiúpăđánhăbắtăh iăs năti păt căđóngăgópăchoăkinhăt ăHƠăTƿnhăvƠălƠmăsinhăk ăchoănhi uăng iădơn,ăt nhă
c nătậpătrungăvƠoăđánhăbắtăb năv ngătrongăth iăgianătới.ăHi năh uăh tăl ợngăđánhăbắtă ăHƠăTƿnhălƠă ăg năb ă– 
vùngăn ớcăsơuă50măđổăl i.ăTrongăs ă3.800ătƠuăthuy năđánhăbắtăc aăt nh,ăch ă800ătƠuăthuy năcóăđ ngăc ătrênă20ă
mƣăl c.ăHi nă1ăs ăng ădơnăchoăbi tăl ợngăđánhăbắtăg năb ăđƣăsuyăgi mă- d uăhi uăc aăkhaiăthácăquáăm c.ăDoă
đó,ăHƠăTƿnhăs ăgi măđánhăbắtăg năb ăxu ngăm căđ ănh tăđịnhăđ ăđ măb oăb năv ng,ăkhuy năkhíchăng ădơnă
chuy năsangăcôngăvi căkhácătrênăb ăhoặcăchuy năđổiăhẳnăngƠnhăngh .ăVớiăđánhăbắtăxaăb ,ăt nhăcũngăs ăd nălo iă
b ăđánhăbắtă bằngă thu cănổ.ăHƠăTƿnhă s ăk tă hợpăc ă s ă thamăgiaă c aă c ngăđồngăvƠă cácă c ă ch ă chínhă sáchăđ ă
khuy năkhíchăng ădơnă(a)ăth căhi năph ngăphápăđánhăbắtăb năv ng,ă(b)ăchuy năsangăđánhăbắtăxaăb ă(c)ăchuy nă
sangăcácăcôngăvi căkhácătrongălƿnhăv căcôngănghi păhoặcădịchăv ăs ăđ ợcăt oăraă ăt nh.ăĐồngăth i,ăt nhăcũngăc nă
d nătĕngăl ợngăđánhăbắtăxaăb .ăHƠăTƿnhăhi nămớiăch ăđánhăbắtăch aăđ nă60%ătổngăh năm căđánhăbắtăb năv ng.ă
L ợngăđánhăbắtăhƠngănĕmălƠă23.000ăt n,ăsoăvớiăl ợngăchoăphépălƠă40.000ăt năvƠătổngătr ăl ợngălƠă85.000ăt n.ă
NgoƠiăra,ăcácăt nhălángăgi ngăc aăHƠăTƿnhăcũngăcóăđ iăthuy năđánhăbắtăxaăb ălớnăh nănhi uă– nĕmă2010ăNgh ă
An cóăg nă800ătƠuăthuy năcóăth ăđánhăbắtăxaăb ă(đ ngăc ă>90ămƣăl c)ăvƠăQu ngăBìnhăcóătrênă1.150ătrongăkhiă
HƠăTƿnhăch ăcóă30ătƠuăthuy n.ăHi năt i,ăHƠăTƿnhăcóă39ătƠuăthuy nă>90 mƣăl c,ăkho ngă100ătƠuăthuy năđ ngăc ă
trên 50 mƣăl c - cũngăcóăth ădùngăđ ăđánhăbắtăxaăb .ăMôăhìnhăphátătri năđánhăbắtătrênăbi năs ălƠăs năxu tăhƠngă
hóaăquyămôălớnăthayăvìăs năxu tănh ăvìă1ăs ălỦădo. Th ănh t,ăvi cătậpătrungăvƠoăđánhăbắtăxaăb ăs ăđẩyăm nhăđ uă
t ăvƠoătƠuăcáălớnăvƠăc ăs ăh ăt ngătrênăb .ăĐơyălƠănh ngăho tăđ ngămƠăs năxu tăquyămôălớnăcóăkh ănĕngăth că
hi năt tăh năcáănhơnăcácăng ădơn.Ngoài ra, nhng kho năđ uăt ănƠyăs  giúpăHƠăTƿnhăc nhătranhăđ ợc với các 
t nhăkhác,ădoăHƠăTƿnhăkhôngăcóălợi th  c nh tranh v đánhăbắt xa b . Mô hình các công ty trong hotăđ ngăđánhă
bắt trên bi n s  có hi u qu  caoăh năsoăvớiăng ădơnănh  lẻ th ng ch tập trung khai thác khu vc g n b . 

D ăbáoătĕngătr ng 

N u tận d ngăđ ợcăcácăc ăh i phát tri nănóiătrên,ăđ nănĕmă2020ăHƠăTƿnhăs  tĕngăs năl ợngăđánhăbắt lên 32.000 
t n, toàn b l ợngăgiaătĕngălƠătừ đánh bắt xa b . T nhăcũngăkhôngănênăv ợt quá con s này. Đ ăđ tăđ ợcăm că
tiêuăs năl ợngănƠy,ăt nhăc năgi iăquy tăv năđ ăv ăv năchoăng ădơn,ătrìnhăđ ăđánhăbắtăxaăb ăvƠănĕngăl căc nhă
tranhătổngăth ăv ăđánhăbắtă ăHƠăTƿnhăcònăh năch ăsoăvớiăcácăt nhăxungăquanh.ăHƠăTƿnhăs ătìmăcáchăsửăd ngăc ă
s ăh ăt ngăđ ợcăc iăthi n,ăđặcăbi tălƠăcácăc ng,ăđ ăthuăhútătƠuăđánhăcáăhi năcóătừăcácăt nhălơnăcậnăHƠăTƿnh,ăsửă
d ngăvƠăđƠoăt oăng ădơnăc aăt nhăđ ăđánhăbắtăxaăb .ăT nhăcũngăs ăthuăhútăcácăcôngătyăđánhăbắtătrongăvƠăngoƠiă
n ớc đ năđ uăt ăvƠoătƠuăthuy nămới,ăphátătri năcácăkỹăthuậtăđánhăbắtăvƠălƠmăl nhăsauăđánhăbắtăhi năđ iăvƠăb nă
v ng.ăChínhăsáchătrên,ăcùngăvớiăvi căgiúpăđỡăđƠoăt oănh ngăng ădơnăhi năđangăho tăđ ngăg năb ăchuy năsangă
đánhăbắtăxaăb ,ăgiúpăđỡăv ăv năgiúpăng ădơnămuaătƠuăthuy năđánhăbắtăxaăb ,ăhoặcăgiúpăhọăchuy năsangăvi că
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lƠmătrênăb ,ăs ăgiúpăHƠăTƿnhăcóăc ăc uăđánhăbắtăb năv ngăh n,ătậpătrungăvƠoăđánhăbắtăxaăb .ăTổngăgiáătrịăđ tă
895ătỷăđồngănĕmă2015ăvƠă1.322 tỷăđồngănĕmă2020. 

Ho tăđ ngăch ăbi n 

T nhăs ăch ăy uălƠăđ uăt ăvƠoăcácăc ăs ăch ăbi năvƠăđóngăgóiăh iăs năđánhăbắtăđặtăg năcácăc ngăcáăđ ăs năxu tă
s năphẩmăxu tăsangăt nhăkhácăvƠăraăn ớcăngoƠi.ăCácăc ăs ănƠyăs ănằmă ăXuơnăH i,ăTh chăKim,ăCẩmăNh ợng,ă
KỳăHƠ.ăĐ ăh ătrợătĕngătr ng,ăt nhăs ăphátătri năc ăs ăh ăt ng c ng,ănơngăcaoăcôngăsu tătƠuăthuy năđánhăbắtăxaă
b ,ăph ngăti năvậnăt iăcóăkhoangăl nhăđ ăđ aăcáătừătƠuălênăc ngăvƠăđiătiêuăth .ăVi cănơngăc păđ iătƠuăs ăc nă
đ uăt ă130ătỷăđồng.ăĐ uăt ăm ăr ngăc ngăcáăyêuăc uă95ătỷăđồng.ăVới các khonăđ uăt ănƠy,ăHƠăTƿnhăs  thuăđ ợc 
196 tỷ đồng từ giá trị ch  bi n h i s năđánhăbắtăvƠoănĕmă2015.ăĐ nănĕmă2020,ăgiáătrịăch ăbi năs ăđ tă578 tỷă
đồng. 

2.2.3.3.2.2 Cá nuôi n ớc ngọt 

LỦădoă u tiên 

HƠăTƿnhăcóădi nătíchămặtăn ớcăngọtălớnă– trênă400kmăsông,ă763ătri uăm3 tr ăl ợngăhồăch a.ăCáăn ớcăngọtălƠă1ă
s năphẩmănuôiă trồngăquanătrọngăvớiănhi uăkhuăv căn iăđịaăc aăt nhănằmăg năsôngăsu iăaoăhồ.ăTuyănhiên,ădoă
ng iădơnătrongăt nhăvƠăvùngăBắcămi năTrungăthíchăcáăt iă(thayăvìăcáăđôngăl nh)ăvƠăcáănhanhăbịăh ăh ngăsauă
khiăbắt,ăthịătr ngătiêuăth ăch ăy uăc aăcáăs ălƠă ăngayăt iăchợăđịaăph ng.ăT nhăcũngăcóăth ăxu tăkhẩuă1ăph năcáă
nguyênăconăsangăLƠoăvƠăTháiăLan.ăDoăvậy,ănuôiăcáăn ớcăngọtăcóăítăti mănĕngăh năsoăvớiănuôiătômăvƠănuôiăth yă
s năn ớcălợănóiăchung.ăCácălo iăcáăđ ợcănuôiăch ăy uălƠăcácălo iătruy năth ngănh ăcáăchép,ătrắmăc ,ămèătrắng,ă
mèăhoa,ărôăphi,ătrôiă năĐ ,ătrôiăta,ăcáăMrigal.ăT nhăs ătậpătrungăm ăr ngăc ănuôiă ăaoăgiaăđìnhăvớiăh ănh ălẻ,ăvƠă
nuôiă ălồngăbèătrênăsôngăsuôiăđ ăs năxu tăquyămôălớnăh n.ăTuyănhiên,ăkhôngăgi ngănh ăđánhăbắtăxaăb , cá nuôi 
n ớcăngọtăs ăch ăy uăphátătri năvớiămôăhìnhăhợpătácăxƣănôngădơnănh ăch ăkhôngăph iădoanhănghi pălớn,ădoăti mă
nĕngătrongăt nhăh năch ăvƠă1ăs ăloăng iăv ămôiătr ng. T nhăc năđặcăbi tăchúăỦătớiăvi căki măsoátăôănhi mătừăcácă
nôngătr iănuôiăcáăn ớcăngọt.ăCh tădinhăd ỡngătồnăd ăcóăth ălƠmăt oăsinhătr ngăquáăm nh,ăđồngăth iăphơnăvƠă
th căĕnăd ăthừaăcóăth ăthayăđổiăthƠnhăph năh uăc ătrongălớpăbùnălắng,ălƠmăgi măl ợngăôxi.ăCh tăkhángăsinhăcóă
th ătácăđ ngătớiăđ ngăvậtăhoặcăconăng iău ngăph iănguồnăn ớcănƠy.ăL ợngăcáăthoátăkh iăaoăhồănuôiăcóăth ăpháă
vỡăcơnăbằngăsinhătháiăhoặcăc nhătranhăsinhătồnăvớiăcáăt ănhiên,ălƠmă nhăh ngătớiăqu năth ăcáăt ănhiênătrongăhồ. 

D ăbáoătĕngătr ng 

Di nătíchănuôiăs ătĕngălênăg nă4.500ăhaănĕmă2015ăvƠătrênă4.900ăhaănĕmă2020,ătổngăs năl ợngăđ tă7.000ăt nănĕmă
2015ăvƠăg nă7.900ăt nănĕmă2020.ăTổngăgiáătrịăs ăđ tă326ătỷăđồngănĕmă2015ăvƠă494ătỷăđồngănĕmă2020. 

Ho tăđ ngăch ăbi n 

Ho tăđ ngăch ăbi năvớiăcáănuôiăn ớcăngọtăcònăr tăh năch ,ăđaăph năcáăph iăbánăngayăt iăđịaăph ngăn uăkhôngă
s ăbịăh ăh ng.ăTuyănhiên,ăt nhăcóăth ăphátătri năc ăs ăch ăbi năquyămôănh ăngayăt iăcácănôngătr iălớn,ătrongăđóă
cóăch ăbi năb ăru tăđ ăvậnăchuy năvƠălƠmăphiălêă ăg năcácăhồ.ăM tăkh ănĕngăch ăbi năn aăc aăt nhălƠăquaăcácăc ă
s ăđóngăh p.ăCácăc ăs ănƠyăcóăth ădùngăchungăvớiăcácănhƠămáyăch ăbi năh iăs năđánhăbắt.ăHo tăđ ngăđ uăt ănƠyă
s ăgiúpătĕngăgiáătrịăch ăbi năhƠngănĕmălênă71 tỷăđồngăvƠoănĕmă2015.ăĐ nănĕmă2020,ăgiáătrịăch ăbi năs ăđ tă216 
tỷăđồng. 
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2.2.3.3.3  Sản phẩm khác 

2.2.3.3.3.1 Sò, cua, cá vợc, cá mú 

Doăt nhăđƣătậpătrungăvƠoănuôiătômăn ớcălợ,ăcácăs năphẩmăkhácăs ăkhôngănằmătrongădanhăm căs năphẩmăch ăl că
songăvẫnăcóăvaiătròăquanătrọng,ăcóăth ăđaăcanhăcũngănh ăs năxu tăquyămôăvừaăph iă(vd:ă200ăhaănuôiătraiăvƠoă
nĕmă2020).ăVìălỦădoăđó,ăt tăc ăcácăs năphẩmănóiătrênăs ăcóătrongăđịnhăh ớngăphátătri nănuôiătrồngăth yăh iăs nă
c aăt nh,ăsongăkhôngăph iălƠăs năphẩmăch ăl c.. 

2.2.3.3.4 Sản phẩm tiềm năng  

2.2.3.3.4.1 Tảo/Rong biển 

T o là loài th c vật bậc th p,ăđ ợc trồng nhi u  các vùng có khí hậuăt ngăt  HƠătƿnhăt i Indonesia và Philipin; 
r t thích hợp trồng  ao hoặcătrênăđ t cát ven bin với nhi uăđ  mặn khác nhau. Lo i t o bi n lớn nh t là rong 
bi n. Nhu cu sử d ng rong bin r t lớn  châu Á, nht là Nhật B n và Trung Quc - dùng t o khô làm thc 
phẩm. Ngoài ra, to/rong bi n còn có nhiu ng d ng khác,ănh ălƠmăthu c,ălƠmăkhuônărĕng,ălƠmăagaăđ  c y vi 
khuẩn, làm phân bón hoặc nhiên li u sinh học. T o/rong bi năđ ợc thử nghi m  vùng trung du, vên bin, trong 
th i gian 1-2 tháng. 

2.2.3.4 Lâm nghiệp 

Lâm nghi p là ho tăđ ng kinh t  r t có ti mănĕngăvớiăHƠăTƿnh.ăS n phẩm từ lâm nghi p vừa làm nguyên liu 
cho công nghip s n xu t s n phẩm từ g , vừa làm vật li u chính trong xây dng. Nh  nh ng khuy n khích c a 
c  chính quyn t nh và chính ph trungă ngăv  tái trồng rừng, lâm nghip s  có tri n vọng t t v  phát tri n b n 
v ng. 

2.2.3.4.1 Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

2.2.3.4.1.1 Gỗ 

Lý do u tiên 

Nh ăđƣăphơnătíchă ătrên,ădi nătíchăđ tărừngălớnăchínhălƠă1ăth ăm nhăđángăk ăc aăt nh.ăH nă1ănửaădi nătíchăHƠă
Tƿnhăcóărừngăbaoăph .ăNgoƠiăra,ăhƠngănĕmăt nhăcònăcóănhi uăho tăđ ngătrồngărừngănhằmătĕngăđ ăcheăph .ăCùngă
vớiă t căđ ă tĕngă tr ngăcôngănghi pă ă t nhă trongănh ngănĕmăqua,ăHƠăTƿnhăcònăcóăkh ănĕngăbi nănh ngă ti mă
nĕngănƠyăthƠnhăs năphẩmămangăl iăgiáătrị. 

Đ tălơmănghi pă ăHƠăTƿnhăđ ợcăchiaăthƠnhă3ălo iălƠărừngăs năxu tă(46%),ărừngăphòngăh ă(33%)ăvƠă rừngăđặcă
d ngă(21%).ăVớiăg ,ăHƠăTƿnhănênăti păt căđặtătrọngătơmălƠăkhaiăthácărừngăs năxu t.ăCácălo iărừngăcònăl iănênăđ ă
choăm căđíchăthúcăđẩyăđaăd ngăsinhăhọcă(cácăkhuăd ătr ăthiênănhiênăvƠăv năqu căgia,ăm tăs ăkhuăs ălƠăđi mă
phátătri năduălịchăquanătrọngăc aăt nh)ăvƠăb oăv ămôiătr ng,ăch ngăxóiămònăvƠălũăl t.ăVi căm ăr ngădi nătíchă
lơmănghi păs ătậpătrungăvƠoărừngăs năxu tăđ ăđ tătổngădi nătíchăg nă365.000ăhaă(60,8%ătổngădi nătíchăđ t).ăT nhă
ch ănênăm ăr ngărừngăđặcăd ngăhayărừngăphòngăh ăkhiădi nătíchăđ tălơmănghi pămớiănằmăg năk ădi nătíchăhi nă
cóăc aăcácălo iărừngănóiătrên. 
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C ăh iăphátătri n 

Vớiăs ăphátătri năm nhăc aăngƠnhăg ăhi năt i,ătrongăth iăgianătớiăt nhănênătậpătrungăphátătri năb năv ngăvƠăt oă
giáătrịăgiaătĕngăquaăch ăbi n.ăTr ớcăh t,ăvớiă90.000ăHaărừngătrồng,ădi nătíchărừngăs năxu tălƠă35.000ăha,ăcùngă
vớiă20.000ăHaărừngăđƣătrồng,ănhằmăđ măb oănguồnăcungăb năv ngă(di nătíchăcònăl iălƠărừngătrồngăcaoăsu).ăTh ă
2,ăt nhăs ătậpătrungănơngăcaoăgiáătrịăchoăs năphẩmăhi năt iă– g ănguyênăli uăch ăđ ợcăsửăd ngăchoăcôngănghi pă
ch ăbi nătrongăt nhăHƠăTƿnh,ăcóăth ălƠăthợăth ăcôngăt iăcácălƠngăngh ăs năxu tăn iăth tăhoặcăđồăl uăni măch tă
l ợngăcao,ăhoặcăcácănhƠămáyăcôngănghi păquyămôălớnăt iăKKTăVũngăÁngăs năxu tăvậtăli uăxơyăd ngăch tăl ợngă
caoăhoặcăsửăd ngăg ălƠmăthƠnhăph nătrongăcácăs năphẩmătừăthép.ăĐ ăđ tăđ ợcăm cătiêuătrên,ăHƠăTƿnhăs ăkhuy nă
khíchătrồngăcácălo iăg ăsinhătr ngănhanhănh ăb chăđƠn,ăkeo.NgoƠiăra,ăvi căápăd ngănh ngăcáchălƠmăt tăcũngă
giúpănơngăcaoănĕngăsu tăg .ă1ăs ăcáchălƠmăvíăd ănh ăsau: 

 T iă uăhóaămậtăđ ăcơyătrongăhƠngăvƠăgi aăcácăhƠngăđ ăthúcăđẩyătĕngătr ngăthơnăvƠăgi mătĕngătr ngă
tán 

 Cóăch ăđ ăcắtăt aăcƠnhănhánhăhi uăqu ăđ ăthúcăđẩyătĕngătr ngăthơnăvƠătĕngăgiáătrịăg ăkho ngă15%ă- 50% 

 Th căhi năcắtăt aătrongăcácăthángămùaănóngăvƠăkhôăđ ăgi măthi uăch yănh a 

NgoƠiăra,ăngƠnhăg ăcũngăcóăth ăxinăc păch ngănhậnăFSCăc aăH iăđồngăQu nălỦăRừng,ătheoăđóănh ngăch ăđ tăvƠă
nhómăch ăđ tătuơnăth ă1ăs ăh ớngădẫnăc ăth ăv ăphátătri năb năv ngăs ăđ ợcăc păch ngănhận.ăHƠăTƿnhăs ăxină
c păch ngănhậnăFSC choădi nătíchărừngătrồngăvƠăth căhi năcácăbi năphápăqu nălỦărừngăb năv ngăthíchăhợp.ăVi că
nƠyăgiúpăt nhă(a) m ăraăthịătr ngăchoăs năphẩmăg ,ă(b) nơngăcaoăgiáăvƠăgiáătrịăs năphẩmălƠmătừăg ănguyênăli uă
cóăch ngănhậnăFSC. T nhăs ăxinăc păFSCătheoănhómăvìăbi năphápănƠyăgiúpăcácăch ăđ tănh ăđ ợcăh ngălợi,ă
đồngăth iăgi măchiăphíăc păch ngănhận.ăCácănhómăch ăđ tăcóăth ălậpă1ăk ăho chăqu nălỦăchungăđ ăcùngăxinăc pă
ch ngănhậnăFSC.ăChiăphíăxinăc păch ngănhậnăđ ợcăchiaăđ u.ăM tăc ăquanăđ i di n cho t t c  các ch rừng là 
n iănắm gi  chính th c ch ng nhận.  HƠăTƿnh,ăc ăquanănƠyăcóăth  chính là hợp tác xã nông dân theo mô hình 
phát tri n nông nghip mớiăđ ợcăđ  xu t (chi ti t xem trong phn ti pătheo).Theoă ớc tính, vi c xin c p FSC t n 
kho ng 50.000-100.000 USD, song s giúpă tĕngăgiáă trị s n xu t 20-50%,ăđồng th i cho phép tip cận nh ng 
ng i mua ch mua hàng ca nhà sn xu t có ch ng nhận FSC.D ớiăđơyălƠă1ăvíăd ăv ăvi căxinăc păch ngănhậnă
FSCătheoănhómă ăIndonesia. 
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Hình 97:ăVíăd ăv ăCh ngănh năFSCăchoăg ăt chă ăIndonesia 

 
Nguồn:ăH iăđồngăQu nălỦăRừng;ăSángăki năv ăQuy năvƠăNguồnăl c;ăQuỹă yăthácăRừngă(TFT) 

Với di n tích rừng lớn c a mình và hotăđ ng trồng rừng,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăth  bánăđ ợc ch ng ch carbon, ví 
d  nh ăquaăcácăd  án REDD. Hin các d  án v  ch ng ch carbon  Vi tăNamăđangănhậnăđ ợc nhi u s  quan 
tơm.ăNĕmă2011,ăCôngătyăTraoăđổi Carbon Vi t Nam  Hà N iăđƣăcôngăb  th c hi n d  án REDD  V n QG 
B ch Mã tnh Qu ng Nam và Thừa Thiên Hu. D  án này s làm lợiăchoă63.000ăng i dân s ng d a vào phá 
rừngăđồng th i b o v  đ ợc h  sinh thái. Vi tăNamălƠă1/9ăn ớc trên th  giớiăđ ợc UN-REDD chọn thử nghi m 
d  án.ăTheoăđó,ăVi t Nam nhậnăđ ợc 4,5 tri u USD vi n trợ đ  nơngăcaoănĕngăl c ngành lâm nghip và trồng 5 
tri u ha rừng.ăHƠăTƿnhăs  khaiăthácăc ăh i này và tìm ra nhng d  án có tính kh thiăcao.ăThôngăth ng, mô 
hìnhăđ  phát tri n  đơyălƠămôăhìnhăđ i tác. Ví d ,ăcácăcôngătyănh ăTerraăGlobalăCapitalăs  đoăđ c kh  nĕngăc p 
ch ng ch carbon, xin chng nhận từ Liên minh Khí hậu, C ngăđồngăvƠăĐaăd ng Sinh thái, và bán chng ch 
qua các quỹ carbon. Vai trò ca hợp tác xã 1 ln n a s  r t quan trọng.ăThôngă th ng, vi că th ngăm i hóa 
ch ng ch carbon din tích rừng c a c  1 c ngăđồng s  d  dƠngăh năvới từng di n tích nh  c a các nông h. Do 
đó,ăt nh c n khuy n khích nông dân tham gia các hợp tác xã lâm nghipăđ  vi c xin ch ng nhận và bán chng 
ch  đ ợc d  dƠngăh n.ăVíăd  nh ă  Cambodia, chính ph h  trợ thành lập 9 nhóm lớn từ 50ălƠngăđ  bán ch ng 
ch  cho di n tích rừng r ng 60.000 ha.  

Nh ăđƣăth y trong nghiên cu ví d   Indonesia,ăđ  s n xu t g , t nh c n có s  k t hợp gi a hợp tác xã nông 
dân nh  và các doanh nghip. Cácădoanhănghi păs ăthuêăđ tătrồngărừngă– đồngăth iăhợpătácăvớiăcácănôngăh ăđƣă
tậpăhợpăthƠnhănhómănôngădơnătrongăkhuăv cărừng.ă 

Nh ăđƣănói,ălơmănghi păcũngăcóăth ăh ătrợăphátă tri năduălịchă ăt nh.ăKhuăv căhồăKẻăg ,ăsu iăn ớcănóngăS nă
Kim,ăkhuăv cărừngănúiăkhácănóiăchung,ăđ uăcóăcácătuy năđ ngămònăt ănhiênăcóăth ăkhaiăthácălƠmăduălịch.ă 

Hạnăchếăphápălýăkhiếnănôngădânătr ngăgỗătếchăởăKonaweăSelatanătỉnhăSulawesi,ăIndonesiaăchỉă
bánăđ ợcăchoă1ăsốăng ờiămuaătạiăđịaăph ơngă– nhữngăng ờiăkiểmăsoátăgiáăgỗătếch

 Koperasi Hutan Jaya Lestari được thành lập tại Indonesia vào năm 2004
 Tr  thành một FSC (Hội đồng Quản lý Rừng) chứng nhận cho 550 hợp 
tác xã thành viên cung cấp gỗ tếch cho thị trư ng quốc tế

 Hợp tác xã hợp tác với Quỹ Rừng Nhiệt đới (TFT) và Jaringan 
Untuk Hutan (JAUH) nhận quản lý rừng và hỗ trợ tổ chức để 
thúc đẩy quá trình cấp chứng nhận FSC

 Xây dựng Kế hoạch Quản lý Rừng Tập thể quy định về chia sẻ lợi 
nhuận, lập kế hoạch dài hạn, quản lý, t  lệ khai thác và trồng bền vững

 Cung cấp các khoản vay nhỏ để trang trải cho việc cấp chứng nhận và giấy phép. Quy trình cấp chứng 
nhận FSC do một tổ chức được pháp luật công nhận tiến hành

 Sau khi được cấp chứng nhận, hiện nhóm đang vận động chính phủ bãi bỏ luật lâm nghiệp không công 
bằng và phân phối hỗ trợ chính phủ

 Tiến hành kiểm toán nội bộ và độc lập để đảm bảo luôn tuân thủ các nguyên tắc FSC 
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HƠăTƿnhăs  không xut khẩu g  ch aăquaăch  bi n,ăđặc bi t xu t khẩu g  dĕmădừng hoàn toàn. Nh đó,ăchu i 
giá trị trong lâm nghip v  xu t khẩu s  không phi là g  nguyên li u n a mà là sn phẩm từ g , ví d  nh ăn i 
th t,ăđồ l uăni m, vv. M t s  s n phẩmăđ ợc s n xu t ngay t iăđịaăph ng,ăsongăs  thuăhútăcácăcôngătyăđồ n i 
th t lớn - c  công ty tập trung vào ni th t s n xu t hàng lo tănh ăIKEAă(hi năđƣămuaăs n phẩm c aăHƠăTƿnh)ăvƠă
các công ty tập trung vào ni th tăđặt riêng, do các thợ th  công trong tnh s n xu t.ăĐơyălƠăy u t  then ch tăđ  
tĕngăgiáătrị cho c m ngành này. 

D ăbáoătĕngătr ng 

Vớiăch ngănhậnăFSC,ăt nhăvừaănơngăcaoăđ ợcătínhăb năv ngăvƠăt oănhi uăc ăh iăthịătr ngăh năchoăs năphẩmă
lơmănghi păc aămình.ăTheoă ớcătính,ăkhiăcóăFSC,ăgiáătrịăs năxu tăs ătĕngă20-50%,ăđồngăth iăchoăphépăti păcậnă
nh ngăng iămuaăch ămuaăhƠngăc aănhƠăs năxu tăcóăch ngănhậnăFSC. 

Ho tăđ ngăch ăbi n 

T nhăs ăch ăy uălƠăxơyăd ngăc ăs ăch ăbi năquyămôănh ,ăgiáătrịăcaoă(vd:ăn iăth t),ăvƠăch ăbi năquyămôălớnăvớiă
hƠngăhóaăph căt pă ăKKTăVũngăÁngăvƠănh ngăn iăkhác.ăĐ ăh ătrợăcácăho tăđ ngăch ăbi nănƠy,ăt nhăs ăđ uăt ă
nơngăc păđ ngăxáăđ ăvậnăchuy năg ătừărừngătrồngătớiăn iăch ăbi n,ăđặcăbi tălƠăvớiăg ăxơyăd ngăvƠăg ădùngălƠmă
thƠnhăph nătrongăcácăs năphẩmătừăthépă ăKKTăVũngăÁngăhoặcăs năxu tăđồăn iăth tă ăcácălƠngăngh .ăVớiăcácă
kho năđ uăt ănƠy,ăt nhăs ăthuăđ ợcăgiáătrịăch ăbi nălƠă1.941ătỷăđồng/nĕmăvƠoănĕmă2015,ăvƠă6.451ătỷăđồngăvƠoă
nĕmă2020. 

2.2.3.4.2 Sản phẩm tiềm năng 

2.2.3.4.2.1  Trầm h ơng (Kỳ nam) 

Tr măh ngălƠă1ălo i g  có nh a màu sẫm - k t qu  c a phán ng hóa học trong thân cây gió (Aquilaria). Trm 
có th  đ  đ ợc lâu, không bị phân hy.ăĐơyălƠăloƠiăcơyăđ ợc trồng  cácăn ớc nhi tăđớiă(trongăđóăcóăVi t Nam), 
khá phù hợp vớiăđi u ki năđ tănghèoădinhăd ỡng. Tr m có nhi u ng d ng,ătrongăđóăcóăs n xu tăh ng,ăn ớc 
hoa, 1 s d ợc li u cổ truy n  NamăÁăvƠăĐôngăÁ.ăTr m c năđ ợcăch ngăc tăđ  chi t xu t tinh d uălƠmăn ớc 
hoa và ch bi n thành các sn phẩm khác. Sn phẩm này s đ ợc thử nghi m  vùng mi n núi, trong thi gian 
6-8ănĕm. 

2.2.3.5 Sản phẩm khác 

2.2.3.5.1 Muối 

Mu iălƠăs năphẩmăquanătrọngăt iăVi tăNamăvƠ HƠăTƿnhălƠăđịaăph ngăcóăth ăđóngăgópăvƠoănguồnăcungămu iăc aă
qu căgia.ăHi nădi nătíchăs năxu tămu iăc aăHƠăTƿnhălƠă250ăha.ăGiáătrịănĕmă2007ătừăs năxu tămu iă ăHƠăTƿnhălƠă8ă
- 10ătỷăđồng.ăMặcădùăvậy,ămu iăs năxu tă ăHƠăTƿnhăkhôngăđ ăch tăl ợngăđ ădùngătrongăcôngănghi păhoặcăxu t 
khẩu,ădoăđóăch ăcóăth ăbánă ăthịătr ngătrongăn ớc. 

Vi tăNamăcóănhuăc uăcaoăv ămu i,ăriêngătrongănĕmă2012ălƠă1,45ătri uăt n.ăS năxu tătrongăn ớcăđƣăđ ăđápă ngă
ph nălớnănhuăc uănƠy,ăsongă1ăs ăcôngătyăyăt ăvƠăcôngănghi păđòiăh iămu iăch tăl ợngăcaoăkhôngăs năxu tăđ ợcă
trongăn ớc.ăV ăngắnăh n,ăngƠnhă lƠmămu iăHƠăTƿnhăs ă tậpă trungăđápă ngănhuăc uădùngă trongăsinhăho t.ăTuyă
nhiên,ăv ădƠiăh n,ăt nhăc nătìmăcáchăc iăti năph ngăphápăs năxu tăđ ăt oăs năphẩmămu iăs chăch tăl ợngăcao,ă
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đápă ngăc ănhuăc uăchoăcôngănghi pătrongăn ớcăvƠăchoăxu tăkhẩu.ăHi năđƣăcóă1ăs ăđi năhìnhăthƠnhăcôngătrongă
s năxu tămu iăs ch – 1ăd ăánăđƣăxu tăkhẩuăđ ợcămu iăsangăNhậtăB n.ăNgoƠiăra,ăB ăNôngănghi păvƠăPhátătri nă
Nôngăthônăg năđơyăđƣăcamăk ătri năkhaiăcácăd ăánămuôiăs chă ă1ăs ăt nh,ătrongăđóăcóăHƠăTƿnhăvƠăđangăkhaiăthácă
vi căđ uăt ăvƠoăcôngăngh ăxanh 

2.2.4 Lộ trình cho tầm nhìn 2050 

Vi căchuy năđổiălƿnhăv cănôngănghi pă1ăcáchăcĕnăb nănh ăvậyă ăHƠăTƿnh,ăvớiătácăđ ngălênătoƠnăb ămôiătr ngă
kinhăt ă- xƣăh iăc aăt nh,ăchắcăchắnăkhôngăth ăti năhƠnh ngayă1ălúcămƠăph iătheoănhi uăgiaiăđo n.ăM tăk ăho chă
chuy năđổiăvớiănh ngăm căth iăgianărõărƠngăs ăđóngăvaiătròăquanătrọngăchoăthƠnhăcông.. 
 

Hình 98:ăL ătrìnhăchoăNôngănghi păHƠăTƿnh 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

2.2.4.1 Lộ trình 

Vi căchuy năđổiăs ădi năraătrong 4ăthậpăkỷătới.ăH uăh tănh ngăthayăđổiăquanătrọngănh tăs ălƠătrongăthậpăkỷăđ uă
tiên. 

 T ă2011ăđ nă2015,ăHƠăTƿnhăs ătíchăc căđẩyăm nhăcácăs năphẩmăch ăl căc păt nhăthôngăquaăkhuy năkhíchă
đ uăt ăvƠoăc ăho tăđ ngăs năxu tăvƠăch ăbi n,ăh ătrợătĕngăquyămôătrangătr iăđồngăth iătậpătrungăqu ngăbáăđ uă
t ăchoănôngănghi păvớiă1ăs ăs năphẩmăm cătiêuăchính.ăT nhăs ăti păt cătổăch căcácăch ngătrìnhăxơyăd ngă
nĕngăl cătổăch căchoănôngădơnăđ ănơngăcaoăkh ănĕngăc aăl căl ợngălaoăđ ngănôngănghi păvƠăkhuy năkhíchă
hình thành cácănhómănôngădơnăt iă1ăs ăkhuăv c. 

 T ă2016ăđ nă2020,ăHƠăTƿnhăs ăđ măb oăxơyăd ngăcácătrangătr iălớnăvƠ/hoặcănhómănôngădơnă ăt tăc ăcácăxƣ.ă
T nhătậpătrungăthuăhútăđ uăt ădoanhănghi păvƠoăcácălo iăs năphẩmăch ăl căc păhuy n,ăsauăkhiăđƣăthƠnhăcôngă
vớiăcácăs n phẩmăch ăl căc păt nh 

 Tập trung thu hút 
doanh nghiệp đầu tư 
vào sản phẩm hàng 
hóa chủ lực cấp 
huyện, dựa trên 
thành công của sản 
phẩm chủ lực cấp 
tỉnh

 Đản bảo có những 
trang trại lớn và/hoặc 
nhóm nông dân  
từng xã phư ng

 Hỗ trợ các nhóm nông 
dân đã đạt 1 quy mô 
nhất định chuyển 
thành hợp tác xã hoặc 
thành doanh nghiệp.

 Tiếp tục m  rộng định 
hướng xuất khẩu đồng 
th i cung cấp hàng 
hóa cho các tỉnh thành 
trong cả nước.

 Nâng cao tính bền 
vững của nông nghiệp 
qua đầu tư vào cơ s  
hạ tầng

 Đưa tất cả các sản 
phẩm đã thử nghiệm 
thành công thành sản 
phẩm chủ lực

 Khuyến khích đầu tư 
vào cả sản xuất lẫn 
chế biến với sản 
phẩm chủ lực

 Hỗ trợ m  rộng quy 
mô trang trại, tập 
trung xúc tiến đầu tư 
vào những mục tiêu 
chính trong nông 
nghiệp

 Đẩy mạnh chương 
trình xây dựng năng 
lực tổ chức cho nông 
dân

 Khuyến khích thành 
lập nhóm nông dân  
những lĩnh vực nông 
hộ nhỏ có ưu thế

2015 2020 2030 2050

 Giảm mạnh mô hình 
canh tác tự cung tự 
cấp
– Canh tác quy mô 

hàng hóa và các 
ngành công 
nghiệp khác sẽ 
mang lại thu nhập 
và việc làm tốt 
hơn

 Tiếp tục nâng cao 
năng suất

 Duy trì tốt các dịch vụ 
cho khu vực nông 
thôn khi tỉnh đô thị 
hóa và lao động 
chuyển sang công 
nghiệp và dịch  đô 
thị

Tập trung vào Sản 
phẩm Chủ lực 

Cấp tỉnh

Mở rộng Hoạt động
Nông nghiệp Hà Tĩnh

Đẩy mạnh Tăng 
trưởng Xuất khẩu

Phát triển Nông 
nghiệp Hàng hóa
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 T ă2021ăđ nă2030,ăt nhăs ăh ătrợăcácănhómănôngădơnăđƣăđ tă1ăquyămôănh tăđịnhăchuy năthƠnhăhợpătácăxƣă
chínhă th căhoặcă thậmăchíă thƠnhădoanhănghi p.ăT nhăs ă ti pă t căm ăr ngăđịnhăh ớngăxu tăkhẩuăđồngă th iă
cungăc păhƠngăhóaăchoăcácăt nhăthƠnhătrongăc ăn ớc.ăHƠăTƿnhăs ăc ngăc ătínhăb năv ngăc aăn nănôngănghi pă
bằngăcáchăti păt căđ uăt ăvƠoăc ăs ăh ăt ng,ăđ aăvƠoă uătiênăt tăc ăcácăs năphẩmăđƣăthửănghi măthƠnhăcông 

 T ă2030ăđ nă2050,ăt nhăs ăgi măm nhăvi căs năxu tăt ăcungăt ăc p,ăk tăhợpăs năxu tăquyămôăhƠngăhóaăvƠă
cácă ngăd ngăcôngănghi păhóaăkhácăgiúpămangăl iăc ăh iăthuănhậpăt tăh năchoăph nălớnăl căl ợngălaoăđ ngă
trongăt nh.ăĐ uăt ăvƠoăc ăs ăh ăt ngănôngănghi păs ăgiúpătĕngăđángăk ănĕngăsu t.ăVi călaoăđ ngăchuy năsangă
ngƠnhăcôngănghi păvƠădịchăv ăs ăđẩyăm nhăt căđ ăđôăthịăhóaătrênăđịaăbƠnăt nh. 

Đ nănĕmă2050ădanhăm căcơyătrồngăch ăl căs ăthayăđổi,ăph năánhăquáătrìnhăcôngănghi păhóaăvƠăvaiătròăđƣălớnă
h năc aădoanhănghi pătrongăt nh.ăC ăs ăh ăt ngăc aăt nhăs ăđ ợcăc iăthi năđángăk ,ăvớiă1ătrongănh ngăc ngăvƠă
khuăkinhăt ălớnănh tăc ăn ớcăt iăVũngăÁng.ăGiaoăth ngăvớiăLƠoăvƠăTháiăLanăs ăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongă
n năkinhăt ăc aăt nh:ăHƠăTƿnhăs ăcungăc păc ăs năphẩmăt iăs ngăvƠăch ăbi năchoă2ăqu căgiaănƠy.ăVaiătròăc aălaoă
đ ngăgiáărẻăđ iăvớiăkh ănĕngăc nhătranhăc aănôngănghi păHƠăTƿnhăs ăgi măd năvƠoănĕmă2050.ăKhiănƠyălƿnhăv că
côngănghi păvƠădịchăv ăs ăgiúpătĕngăl ngăcôngănhơnă(đồngăth iătĕngăchiăphíăsinhăho t)ătrongăt nh.ăCùngălúcăđó,ă
s năxu tăs ăchuy năsangăcanhătácămangătínhăcôngănghi p, c nănhi uăv n.ăDanhăm căs năphẩmăch ăl căs ăph nă
ánhăthayăđổiănƠy,ăgồm: 

 Rau: Vớiăm căs ngăngƠyăcƠngăcao,ăng iădơnătrongăt nhăs ăcóănhuăc uănhi uăh năvớiărauăqu ăt i.ăNgoƠiă
ra,ăHƠăTƿnhăcònăcóăth ăxu tăkhẩuărauăsangăLƠo.ăCácăc ăs ăh ăt ngăs năxu tăcôngănghi p,ăvíăd ănh ănhƠăkính,ă
s ălƠmăgi mătácăđ ngăc aăkhíăhậuăvớiămùaămƠng.ăS năphẩmărauăch tăl ợngăcaoă(trongăđóăcóăc ărauăh uăc )ă
s ăgiúpătĕngăgiáătrịăcanhătác. 

 Lơmănghi p: Đi uăquanătrọngătrongălơmănghi păHƠăTƿnhălƠăt nhăph iăduyătrìăđ ợcătỷăl ăcheăph ărừng trong 
su tăth iăkỳăcôngănghi păhóaănhằmăb oăv ămôiătr ngăvƠăduyătrìăkh ănĕngăch ngăchịu.ăNgƠnhălơmănghi păs ă
ti păt căcungăc pănguyênăvậtăli uăchoă1ăs ăngƠnhăcôngănghi păc aăt nh:ăg ăxơyăd ng,ăs năphẩmăth ăcôngămỹă
ngh ăvƠăs năxu tăcôngănghi p;ăcơyăth oăd ợcăchoăngƠnhăd ợcăphẩmăđangăphátătri năc aăt nh.ăThƠnhăcôngătừă
cácăd ăánăREDDăs ăđ măb oăkh ănĕngăduyătrìănh ngăvùngărừngăkhôngăkhaiăthácăg ăc aăt nh. 

 Trâu, Bò: Tậnăd ngănhuăc uătrongăn ớcăđangăgiaătĕngăvớiăthịtăbò,ăcùngăth ăm nhăv ăs năphẩmăthịtătrơuăxu tă
khẩuăgiáătrịăcao,ăHƠăTƿnhăs ăti păt căkhaiăthácăkh ănĕngăchĕnănuôiătrơuăbòăvớiăchiăphíăth p.ăHo tăđ ngăch ă
bi năs ăcóătrìnhăđ ăcaoăh n,ăvớiăchu iăcungăc păhi năđ i,ăhợpăv ăsinh,ăđ măb oăcungăc păthịtăanătoƠnăvƠăch tă
l ợngăcaoăchoăthịătr ngătrongăvƠăngoƠiăn ớc. 

 Tôm: Vớiădi nătíchălớnăcácăaoăhồănuôiătômătrênăc ăđ tăvƠăcát,ăki năth căvƠătrìnhăđ ăngƠyăcƠngăcaoătrongălƿnhă
v cănuôiătôm,ăxuăh ớngăti păt cănuôiătômăbằngămôăhìnhănôngăh ănh ătrênăth ăgiới,ăHƠăTƿnhăs ăduyătrìăđ ợcă
kh ănĕngăc nhătranhăc aămìnhăvớiămặtăhƠngătômă(vƠăcácăh iăs nănuôiătrồngăkhác).ăVi cănơngăcaoăch tăl ợngă
s năphẩmăcùngăvớiăh ăth ngătr ăl nhăhi năđ iăs ăđ măb oăcóăs năphẩmăgiáătrịăcao,ăđ năđ ợcăvớiăt tăc ăcácăthịă
tr ngăxu tăkhẩu. 

 S n:ăCùngăquáătrìnhăcôngănghi păhóaăc aăVi tăNam,ănhuăc u sắnăs ătĕngălênăđ ăs năxu tănhiênăli uăsinhăhọc.ă
Trongăkhiăđó,ăthịătr ngăd uăqu căt ăd ăki năs ăcóăbi năđ ng,ăđồngăth iănh ngăm iăloăng iăv ămôiătr ngăs ă
thúcăđẩyăvi cătìmăraănguồnănhiênăli uăthayăth .ăDieselăsinhăhọcăs ăngƠyăcƠngătr ănênăquanătrọngăvới Vi tă



 
  

  184 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Nam.ăCơyăsắn,ăv nălƠănguyênăli uălỦăt ngăđ ăs năxu tădiesel sinhăhọc,ăs ăcóănhuăc uătĕngăm nh.ăVớiăkinhă
nghi măđƣăcóăv ăphátătri năb năv ngăcơyăsắn,ăHƠăTƿnhăs ăcóăđi uăki năthuậnălợiăđ ăcungăc pămặtăhƠngănƠy. 

 Cao su: Mặcădùăcaoăsuăs ăti păt călƠă1ănguyênăvậtăli uăquanătrọngăchoăho tăđ ngăch ăt oătrongăt nh,ăngƠnhă
hóaăd uăđangăphátătri năc aăHƠăTƿnhăs ăthúcăđẩyăs năxu tăcaoăsuănhơnăt oăvƠăcungăc păchoăcácănhƠămáyăch ă
t oătrongăt nh.ă uăđi măc aăcaoăsuănhơnăt oălƠăcóănguồnăcungăổnăđịnhăvƠăchắcăchắnăh n caoăsuăt ănhiên. 

Vaiătròăt ngăđ iăc aăcácăcơyătrồngăkhácăs ăgi măxu ng,ăsongăvẫnăcònăỦănghƿaăquanătrọngăvớiănôngănghi păc aă
t nh: 

 Lúaăg o: DoăkhíăhậuăHƠăTƿnhăkhôngăphùăhợpăvớiăcơyălúaăbằngă ămi năNam,ăđồngăth iăyêuăc uăđ măb oăană
ninhă l ngă th că trongă n ớcă đƣă gi mă bớtă nh ăVi tăNamă tr ă thƠnhă qu că giaă côngă nghi pă hóa,ă cơyă lúaă s ă
khôngăcònălƠăs năphẩmăch ăđ oăc aănôngănghi păHƠăTƿnhăvƠoănĕmă2050.ăTuyănhiên,ăt nhăvẫnăduyătrìădi nă
tíchălúaăg o,ăđặcăbi tălƠălúaăhƠngăhóa,ănhằmăph căv ătiêuădùngătrongăt nhăvƠăxu tăkhẩuă(vớiăvùngătrồngănĕngă
su tăcao). 

 L c: Chiăphíăs năxu tăcaoăvƠăm iăloăng iăv ămôiătr ngătừăs năxu tăl căs ălƠmăgi măbớtăvaiătròăc aămặtăhƠngă
nƠyăv ădƠiăh nă ăHƠăTƿnh. Vớiăđịnhăh ớngăs năxu tăcôngănghi p,ăt nhăs ăduyătrìăho tăđ ngăch ăbi năl c,ăd uă
l căs ăđ ợcăđóngăchai,ătiêuăth ăvƠăsửăd ngălƠmănguyênăli uăchoă1ăs ăs năphẩmăth căphẩmăch ăbi năkhác. 

 L n: Đ uăt ăvƠoătrangătr iănuôiălợnăquyămôălớnăs ăgiúpămặtăhƠngănƠyăcóăvaiătròăquanătrọngă ăt nhătrongă1ă
vƠiăthậpăkỷătới.ăTuyănhiên,ăđ nănĕmă2050,ănh ngăloăng iăv ăyăt ,ăthayăđổiătrongăthịăhi uăvƠăđi uăki năkinhăt ă
kháăgi ăh năc aăng iădơnăs ălƠmăgi măm căđ ăđ ợcă aăchu ngăc aăthịtălợnă ăVi tăNam.ăS căépăc nhătranhă
từăcácătrangătr iălợnătrênătoƠnăqu căs ălƠmăgi mălợiănhuậnăs năxu t;ăs năl ợngăngôăvƠăkhoaiălangătrongăt nhăítă
điăcũngălƠmăgi mănguồnăcungăth căĕnăchĕnănuôi.ăĐơyălƠănh ngăy uăt ăkhi nălợnăkhôngăcònălƠămặtăhƠngăh pă
dẫnăđ uăt ă ăt nhănh ătr ớcăn a. 

HƠăTƿnhăs ă ti pă t căs năxu tăcácăs năphẩmăkhácăvớiăđịnhăh ớngă lƠăs năphẩmăchuyênăd ng,ăgiáă trịăcao:ăB i 
PhúcăTr ch,ăcamăchanh,ăt o,ărongăbi n,ătr măh ng. 

2.2.4.2 Thực hiện 

Đ ăth căhi năchi năl ợcăvƠăquyăho chăphátătri nătoƠnăc măngƠnhănôngănghi p,ăt nhăc năđ uăt ănhi uăc ăv ăth iă
gianăvƠănguồnăl c,ăđồngăth iăph iăcóăs ăhợpătácăchặtăch ăgi aăcácăbênăliênăquan.ăQuá trìnhăchuy năđổiănƠyăs ă
nhậnăđ ợcăs ăh ătrợătừănhi uănguồnăv năc aăt ănhơn,ănhƠăn ớc,ăcácăc ăquanăqu căt /đaăph ng. 

 Nguồnăv năkhuăv căt ănhơnăs ătậpătrungăvƠoăm ăr ngăcôngăsu tăvƠăkh ănĕngăc aătrangătr iăvƠăcácăc ăs ăch ă
bi nătuy năd ớiă- tíchăt ăru ngăđ t,ăxơyăd ngăc ăs ăh ăt ngătrangătr iămới,ăxơyăd ngăc ăs ăh ăt ngăkhoătr ăvƠă
ch ăbi n,ăđ uăt ăvƠoăti păthịăđ ăm ăr ngăti păcậnăthịătr ng 

 Nguồnăv năkhuăv cănhƠăn ớcăs ăđ ợcătậpătrungăvƠoănơngăc păc ăs ăh ăt ngăc aăt nhă - c ădƠnhăriêngăchoă
nôngănghi pă(vd:ăcôngătrìnhăthuỷălợi,ăđêăđi uămới,ătƠiătrợăthíăđi măcácăs năphẩmăti mănĕngămớiăc aăt nh),ăvƠă
choăn năkinhăt ănóiăchungă(vd:ăxơyămớiăvƠănơngăc păc ăs ăh ăt ngăgiaoăthông,ăc iăthi năvi căxửălỦăch tăth iă
rắnăđ ăb oăv ămôiătr ng,ăvv). 

 Nguồnăv nănhƠătƠiătrợătƠi trợăs ăh ătrợăcácăc ngăđồngănghèoăti păcậnăthịătr ngăbằngăcáchăh ătrợăhọăthƠnhă
lậpănhómănôngădơnăvƠăh ớngădẫnăhọăv ăti păthị,ăk ătoánăcũngănh ăcácăph ngăphápălƠmănôngănghi p,ăgi ngă
nh ăch ngătrìnhăIMPPă ăHƠăTƿnhăhi nănay. 
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HƠăTƿnhăs ăth căhi năchi năl ợcăvƠăk ăho chăđ ăxu tănóiătrênătheoă1ăl ătrìnhăchặtăch ,ăcóăh ăth ng,ăd aătrênăcácă
kho năđ uăt ăyêuăc u.ă 

Tổngăđ uăt ă ớcătínhălƠă22,4 nghìnătỷăđồngătrongăth iăgianătừănayăđ nă2020,ăgồmăc ăđ uăt ăcácăd ăánăth yălợi.ă
Trongăs ănƠy,ăkho ngă7,5 nghìnătỷăd ăki nădoăcácădoanhănghi păđ uăt ă(33%),ăph năcònăl iăs ăl yătừăngơnăsáchă
t nhăhoặcătrungă ngă(baoăgồmăv năODA).ăDanhăm căcácăd ăánătrọngăđi măvƠăyêuăc uăđ uăt ă ớcătínhăđ ợcă
trìnhăbƠyătrongăb ngăd ớiăđơy. 

 
Hình 99:ăYêuăc uăđ uăt ănôngănghi păHƠăTƿnh 

H ng m c 
Đ uăt  

Yêu c u 
V n 

(Tr đ) 
Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cây tr ng 

Kho tr  g o 96.000 
NgơnăsáchăĐịa 
ph ng 

          

Nhà máy Xay xát 
G o Quy mô nh  

246.000 Ngoài ngân sách           

Tr ng cây Cao su 
 

1.059.000 Ngoài ngân sách 
          

Kho tr  nông s n 
ki măsoátăđ c 
đi u ki n 

27.000 Ngoài ngân sách 
          

Nhà máy ch  
bi n l c 

560.000 
Ngoài ngân sách 

          

Nhà máy ch  
bi n khoai lang 48.000 Ngoài ngân sách           

Nhà máy ch  
bi n hoa qu  

73.000 Ngoài ngân sách           

Nhà máy Ch  
bi n rau 

120.000 
Ngoài ngân sách 

          

Nhà máy cây 
Th oăd c 6.000 

Ngoài ngân sách 
          

Chĕnănuôi 
Lò m  (3 dây 
chuy n l n. 1 dây 
chuy n bò) 

11.000 Ngoài ngân sách 
          

Nhà máy s n 
xu t s n phẩm 
th t 

560.000 Ngoài ngân sách 
          

Đánhăbắt và Nuôi tr ng Th y h i s n 
M  r ng nông 
tr i nuôi tôm 

2.954.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Nâng c păđ i 
thuy n dánh b t 

130.000 
Ngân sách TW 
vƠăđịaăph ng 

          

M  r ng c s h  
t ngc ng cá 95.000 

Ngân sách TW 
vƠăđịaăph ng 

          

Xây d ng 4 b n 
tránh trú bão cho 
tàu cá 

4.000 Ngân sách TW 
vƠăđịaăph ng 

          

Nhà máy ch  
bi n cá 

82.000 Ngoài ngân sách           

Nhà máy ch  
bi n tôm 240.000 Ngoài ngân sách 
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H ng m c 
Đ uăt  

Yêu c u 
V n 

(Tr đ) 
Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lâm nghi p 
Ch ng nh n FSC 7.000 Ngoài ngân sách           

D  án REDD 10.000 Ngoài ngân sách           

Đ uăt ăChung 
Đ uăt ăđêăsôngă
La và sông Lam 1.090.000 

Ngân sách TW và 
địaăph ng 

          

Kiên c  hóa kênh 
m ng 

4.490.000 
Ngân sách TW và 
địaăph ng 

          

M  r ng di n 
tích r ng ng p 
mặn 

7.000 
Ngân sách TW và 
địaăph ng 

          

Nâng c păb măvƠă
h  th ng kênh 
m ngăăth y l i 

535.000 
Ngân sách TW và 
địaăph ng 

          

Nâng c p/xây 
m iăđêăđi u khác 5.260.000 

Ngân sách TW và 
địaăph ng 

          

H  th ng th y l i 
Ngàn Tr iăậ 
Cẩm  Trang 

9.140.000 
 Ngân sách TW 
vƠăđịaăph ng 

          

H  ch a Rào Tr  3.000.000 Ngoài ngân sách           
Nâng c p h  
th ng th y l iăđƣă
quy ho ch 

286,500 
Ngân sách TW và 
địaăph ng 

          

H  th ng c nh 
b o bão s m 16,000 

Ngân sách TW và 
địaăph ng 

          

Trung tâm h p 
tác xã Huy n 12,000 

NgơnăsáchăĐịa 
ph ng 

          

Giám sát tính 
B n v ng 140,000 

Ngân sách TW và 
địaăph ng 

          

T NG 
T NG 22.405.000  

 

Nóiătómăl i,ă ăm căđ ătổngăquan,ăc mănôngănghi păvƠăcácăngƠnhăliên quană ăHƠăTƿnhăs ăphátătri năhi năđ i,ă
m nhăm ,ăđaăd ng,ăvƠănĕngăsu tăcao.ăC măngƠnhăs ămangăl iăchoăt nhă14 nghìnătỷăđồngăGDPăvƠoănĕmă2015ă
(bao gồmăc ăch ăbi năth căphẩm)ăvƠă30 nghìnătỷăđồngăvƠoănĕmă2020,ăsửăd ngă370.000ălaoăđ ng.ăNĕngăsu tătổngă
th ăc aăc măngƠnhăs ătĕngă4ăl nătrongă10ănĕmătới. 
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Hình100:ăĐóngăgópăc ac măngƠnhăNôngănghi păvƠoăn năkinhăt  
 

 
 
Nguồn: Phân tích của Monitor  
  

ĐóngăgópăvàoăGDPă(2010ă– 2030) Đóngăgópăvi călàmă(2010ă– 2030)
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2.3 C măngƠnhăTh ngăm i,ăv năt iăvƠăh uăc n 

2.3.1 T ng quan lợi thế,thách thức 

2.3.1.1 Lợi thế  

HƠăTƿnhăcóăvịătríăchi năl ợc,ănh ănằm chungăbiênăgiớiăvớiăLƠoăvƠăg năĐôngăTháiăLan.ăCácăthƠnhăph ălớnăc aă
Vi tăNamă(HƠăN i,ăĐƠăNẵng),ăLƠoăvƠăĐôngăBắcăTháiăLanăđ uănằmătrongăbánăkínhă300-350km (Hình 101). 

Hình 101:ăV ătríăchi năl căc aăHƠăTƿnh 

 
L uăỦ:ă1 Kho ngăcáchătínhătừăNôngăKhaiălƠătrung tơmăth ngăm iăvớiăLƠo 

NgoƠiăra,ăth ngăm iăquaăbiênăgiớiăgi aăLƠoăvƠăVi tăNamă ớcătínhăđ tă2ătỷăUSDăvƠoănĕmă2015ăvƠăti păt cătĕngă
tr ngăth iăkỳăsauăđó,ăd ăbáoăđ tătrênă4,6ătỷăUSDăvƠoănĕmă2020ă(Hìnhă102). Đ ngăl căchoăs ătĕngătr ngănƠyă
lƠătừăn ăl căc aă2 Chínhăph ănhằmăđ năgi năhóaăquyătrìnhăhƠnhăchínhă ăkhuăth ngăm iăbiênăgiớiăvƠăc ăs ăh ă
t ngăgiaoăthôngăvậnăt iăchungăt iăbiênăgiới. Vịătríăt ănhiênăc aă2ăn ớcăcũngălƠă1ăđ ngăl c,ădoăLƠoăkhôngăcóăbi nă
vƠăs ăđ ợcăh ngălợiătừăvậnăchuy năhƠngăhóaăquáăc nhăVi tăNam. 

Đồngăth i,ăchínhăph ăcácăn ớcăđangăcóăđ uăt ăvƠăho tăđ ngăđángăk ăđ ăthúcăđẩyăliênăk tăgi aătoƠnăb ăTi uăvùng 
sôngăMekongăM ăr ng.ăHƠăTƿnhăcóăc ăh iătr ăthƠnhătrungătơmăth ngăm iăquanătrọngăn iăli năhƠnhălangăphíaă
Đôngătheoăk ăho chă(CônăMinhă– TPăHồăChíăMinh,ăđiăquaăHƠăTƿnh)ăvớiăcácăhƠnhălangămi năTrungă(CônăMinhă- 
NhaăTrangă/ăSattahip,ăk tăn iăLƠoăvớiăCam-pu-chiaăvƠăTháiăLan,ăvƠăđiăquaăViêngăChĕn,ăPakkading,ăBanăLaoăvƠă
Thakhekă ăLƠo,ăvƠăNongăKhaiă ăTháiăLan).ăNh ngăho tăđ ngănƠyăd ăki năs ăcóăđóngăgópăđángăk ăchoătĕngă
tr ngăkinhăt ăkhuăv c. 
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Hình 102:ă cătínhăth ngăm iăquaăbiênăgi iăVi tăNamăậ Lào 

 
L uăỦ:ăăă1 M cătiêuăth ngăm iă2ăchi uătừăhọpăc păcaoăc aă2ăn ớc.ăGi ăđịnhăcánăcơnăxu tănhậpăkhẩuătớiănĕmă2015ăs ătĕngăvớiăt căđ ătrungăbìnhănĕm 

gi ngăt căđ ă5ănĕmăqua;ă2 D aătrênăgi iăđịnhăt căđ ătĕngătrungăbìnhănĕmătừă2011~2020ăăs ăgi ngăvớiă5ănĕmăqua;ăă3 H iănghịăXúcăti năĐ uăt ,ă4/2011 

Nguồn:ăăVietnamăToday,ăASEANăStatbook,ăTổngăc căTh ngăkê,ăEUROSTAT,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Hình 103:ăT ngăquan sángăki năphátătri năti uăvùngăSôngăMekongăm ăr ng 
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L uăỦ:ăă1 Ch ăgồmăVơnăNamăvƠăQu ngăTơy;ă2 M cătiêuăd aătrênăỦăki năc aăADB,ăchoăbi tăt căđ ătĕngătr ngăkinhăt ăGMSăs ălƠă7%ăđ nănĕmă2020;ă3 

Gi ăđịnhăt căđ ătĕngătr ngăgi ngăgiaiăđo nă2010~2020 

Nguồn: ADB,ăPOSRI,ăHợpătácăKinhăt ăGMS,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

 

VớiăVũngăÁngănằmă ăvịătríăt tăchoăm tăc ngăn ớcăsơuăcùngăk ăho chăchoăkhuăkinhăt ăVũngăÁng,ăHƠăTƿnh càng 
cóăthêmălợiăth ăv ăvịătríăthuậnălợi.ăT tăc ănh ngăđi uătrênăt oăc ăh iăchoăHƠăTƿnhăxơyăd ngăm tătrungătơmăhậuă
c năth ngăm i,ăvậnăt iăvƠăhậuăc năm nh,ăvớiăquyămôăthịătr ngăgiáătrịăth ngămaiăhi nălƠăkho ngă12ătỷăUSDă
(Hình 104). 

Hình 104:ăC ăh iăc aăHƠăTƿnhăđ ăPhátătri năthƠnhăĐ uăm iăTh ngăm i,ăV năt iăvƠăH uăc n 

 
L uăỦ:ăă1 Ch ătínhătổngăgiáătrị th ngăm iăhƠngăhóa,ăkhôngătínhădịchăv ;ă2 Gi ăđịnhă20%ătổngăGDPăth ngăm i/hậuăc năc aăHƠăN iăvƠăĐƠăNẵngăcóă

th ăchuy năđ năHƠăTƿnh;ă3 Th ngăm iăVi tăNam-LƠoă(490TrăUSD)ăvƠăVi tăNam-TháiăLană(6,8ătỷăUSD);ă4 Th ngăm iăqu căt ăc aăLƠoăkhôngătínhă

vớiăVi tăNam và Thái Lan 

Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê,ăUNăComtrade,ăIMF,ăPhơnătíchăc aăMonitorăă 

2.3.2 Định hướng phát triển: 

2.3.2.1 Định h ớng chung và tầm nhìn 

HƠăTƿnhăcóăti mănĕngătr ăthƠnhăm tătrungătơmăth ngăm i,ăvậnăt iăvƠăhậuăc năhƠngăđ uăkhuăv c,ăđặcăbi tălƠătr ă
thƠnhă"c ng"ăchoăLƠoăvƠăcóăth ălƠăc ăĐôngăBắcăTháiăLan.ăVi cătr ăthƠnhătrungătơmăth ngăm i,ăvậnăt iăvƠăhậuă
c năt ănóăđƣălƠăm tăc ăh iăkinhăt .ăNgoƠiăra,ă1ătrungătơmănh ăvậyăcũngăh tăs căc năthi tăchoăs ăphátătri năc aă
cácăc măngƠnhăkhác,ăcũngănh ăgiúpăt nhăh iănhập. 

Cơăh iăđểăHàăTĩnhăthànhăĐ uămốiăc aăKhuăvực ThànhătốăChính

Vận tải

 Xây dựng hạ tầng nhiều hình 
thức gồm cảng biển, đư ng 
sắt, đư ng bộ

 Hoạt động  Bắc miền Trung 
Việt Nam, Lào và Đông Thái 
Lan

Hậu cần

 Thiết lập ngành hậu cần hàng 
đầu kết nối miền Bắc và miền 
Trung Việt Nam

 Làm cửa ngõ thương mại cho 
Lào

Thương 
mại

 Tr  thành trung tâm bán buôn 
bán lẻ phía đông ASEAN

– Tận dụng nền tảng giao 
thông và hậu cần tốt

GiáătrịăTh ơngămạiăQuanhăHàăTĩnhă(2010)1

Thương mại 
Trong nước

2 tỷ USD2

Thương mại Quốc 
tế

7,3 tỷ USD 3

Thương mại 
Trung chuyển

3,0 tỷ USD 4

Hà Nội

Đà Nẵng

Lào

Thái Lan

Hà Tĩnh

Tổng Quy mô Thị
trường khoảng 12 

Tỷ USD
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 Nh păkhẩuănguyênăli uăthô:ăThƠnhăcôngătrongăcôngănghi păhóaăc aăt nhăs ăyêuăc uănhi uăhƠngănhậpăkhẩu,ă
víăd ănh ăquặngăsắtăchoănhƠămáyăthép,ăthanăđáăđ ăphátăđi năvƠămáyămócăchoăcácănhƠămáyăs năxu t.ăĐi uă
nƠyăđòiăh iăHƠăTƿnhăcóăm tăh ăt ngăhậuăc năvƠăc ngăhi uăqu ,ăch tăl ợngăcao. 

 Ti păc năth ătr ngăvƠăxu tăkhẩuăhƠngăhóa:ăNhi uălo iăhƠngăhóaădoăt nhăs năxu tăđƣăđ ợcăcôngănhậnăcóă
giáătrịăcaoătrongăn ớcăhoặcătrênăth ăgiới,ăgiúpăt oăraăc ăh iăti păcậnăđ ợcăcácăthịătr ngăc năthi tăđ iăvớiăcácă
nhƠăs năxu t.ăVí d ,ăthépăkhôngăđ ợcătiêuăth ătrongăn ớcăs ăđ ợcăvậnăchuy năđ năcácăc ăs ăch ăbi n. Các 
côngătyăd tămayăvƠăs năxu tăs năphẩmătừăthépăs ăti păcậnăvớiăcácăthịătr ngălớnătrongăn ớcăhoặcăthịătr ngă
xu tăkhẩu.ăM tăs ăs năphẩmănôngăs năcũngăs ăđ ợcăxu tăkhẩu,ăvíăd ăxu tăkhẩuăhƠngăh iăs năsangăkhuăv că
ĐôngăBắcăÁ.ăĐi uănƠyăđòiăh iph iăcóăcácădịchăv ăth ngăm i,ăvậnăchuy n,ăhậuăc năvƠăc ăs ăvậtăch tăt ngă
x ng.ă 

 Tíchăc căh iănh păv iă t nh: H ă th ngăgiaoă thôngăđ ợcăc iă thi nă s ă giúpă t nhăh iă nhậpăh năvớiă cácăđịaă
ph ngăkhácăc aăVi tăNam,ărútăngắnăth iăgianăđiăl iăvƠătĕngăc ngătínhăđángătinăcậyăc aăcácădịchăv ăhậuă
c n.ăHi năgi ,ăcácăvùngăxaăxôiăhẻoălánhăc aăt nhăs ăcóălợiătừăc ăs ăh ăt ngăgiaoăthôngăc aăt nhăk tăn iăcácă
khuăv cănƠyăvớiăcácătrungătơmăchínhătrongăt nh.  

T mănhìnăv ăvi căphátătri năc măngƠnhăđ nănĕmă2050ăs ătậpătrungăvƠoăbaăgiaiăđo năchínhătheoăsauă(Hìnhă105):  

 Đ uăt ăvƠăxơyăd ngă(2011-2015):ăM căđíchăc aăgiaiăđo nănƠyălƠănhằmătĕngăc ngăc ăs ăh ăt ngăgiaoă
thôngăđ ăcungăc păđ ợcăcácădịchăv ăhậuăc năcóăch tăl ợng.ăTrongăgiaiăđo nănƠy,ăt nhăs ăti năhƠnhăxơyă
d ngăc ngăS năD ngăvƠăc ngăVũngăÁngă ăgiaiăđo năđ u.ăNgoƠiăra,ăt nhăcũngăs ăbắtăđ uăxơyăd ngăcácă
c ăs ăcông-ten-n ăt iăm tăc ngăn ớcăsơu.ăTrongăgiaiăđo nănƠy, s ăxơyăd ngăC uăTreoăthƠnhăm tătrungă
tâm th ngăm iăvớiăLƠo.ăCácăquyătrìnhăh iăquanăs ăđ ợcăđ năgi năhóaăt iăc ăkhuăv căkinhăt ăVũngăÁngă
vƠăC uăTreo.ăT nhăcũngăs ăkhuy năkhíchăđ uăt ăvƠoăcácăc ăs ăcungăc pădịchăv ăhậuăc uăvƠăth ngăm i. 

 Xơyăd ngăm tătrungătơmăth ngăm i,ăv năchuy năvƠăh uăc nă(2016-2020):ăTrongăgiaiăđo nnƠy,Hà 
Tƿnhăs ăhoƠnăthi năvi căxơyăd ngătrungătơmăth ngăm iăvƠăhậuăc nătrongăkhuăv c.ăVi căxơyăd ngăt tăc ă
cácăCSHTăchínhă ă c ngăS năD ngăvƠăVũngăÁngă s ă đ ợcă hoƠnă thi n.ăCácă c ă s ă cungă c pă dịchă v ă
th ngăm iăvƠăhậuăc năđặcăthùăchoătừngăngƠnhăcũngăs ăđ ợcăthƠnhălậpăđ ăph căv ăcácăc măngƠnhăliênă
quanăđ năs năxu tăs ăđ ợcăxơyăd ngătrongăt nh,ăvíăd ăch ăbi năl ngăth c,ăs năphẩmăthép,ămayămặcăvƠă
d tămay,ăvv.ăNhi uădoanhănghi păcungăc pădịchăv ăs ădoăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăc aăHƠăTƿnhăs ă
h uăvƠăho tăđ ng,ădoăvậyăcóăth ăkhuy năkhíchăcácădoanhănghi pătrongăt nh.ă 

 ThƠnhă l pă trungă tơmă th ngăm iăvƠăh uăc nă trongăvùngă (2021-2050): HƠăTƿnhă s ă tr ă thƠnhăm tă
trungă tơmă th ngăm i,ăvậnăchuy năvƠăhậuăc uăhƠngăđ uă trongăkhuăv c.ăT nhăs ăchi măph nă lớnănh tă
trongă th ngăm iăxuyênăbiênăgiớiăgi aăVi tăNam,ăLƠoăvƠăvùngăĐôngăBắcăTháiăLan. Tổăhợpăc ngă t iă
VũngăÁngăs ătr ăthƠnhăm tăc ngătrungăchuy năhƠngăhóaăgi aăVi tăNamăvƠăLƠoălớnănh t.ăCácăcôngătyă
hậuăc nătrongăn ớcăbắtăđ uăthƠnhălậpăcácăc ăs ătrongăn ớcăvƠăkhuăv căvớiăcácăvĕnăphòngăkinhădoanhăt iă
cácătrungătơmăthịătr ngăchínhătrongăn ớcăvƠăcácăn ớcăkhácătrongăkhuăv c.ăCácădoanhănghi păc aăt nhă
cũngăs ăđ uăt ăvƠoălƿnhăv cănĕngăl căvƠăcácăc ăch ăti tăki mănhiênăli uăvƠătínhăb năv ngăs ălƠăm tăph nă
khôngăth ăthi uătrongăph ngăphápăti păcậnăc aăt nh.ăT nhăcũngăs ătổăch căcácăs ăki n,ăvíăd ănh ăh iă
chợăth ngăm iăqu căt ăđ ăgơyăd ngăđ ợcăhìnhă nhălƠăm tătrungătơmăth ngăm iătrongăkhuăv căvƠătrênă
toƠnăc u.ă 
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Hình 105:ăM cătiêuăc aăHƠăTƿnhăđ nănĕmă2015,2020 và t mănhìnăđ nănĕm2050 

 

HƠăTƿnhătrongăt ngălai,ăvƠăs ăphátătri nănh ăt mănhìnăđ ăraă1ăcáchăcóăh ăth ngăvƠătrìnhăt  (Hình 106). 

Hình 106:ăK ăho chăphátătri năc măngƠnh 

 

2.3.2.2 Chiến l ợc và kế hoạch phát triển cụ thể cụm ngành từ 2011-2020 

Vi căxơyăd ngăHƠăTƿnhăthƠnhăm tătrungătơmăth ngăm i,ăvậnăchuy năvƠăhậuăc năs ăđòiăh iăph iăcóă6 y uăt ă
thƠnhăcôngăthenăch tăsauă– (A) vi căđ aăhaiăkhuăkinhăt ăchínhălƠăVũngăÁngăvƠăC u Treo vƠoăho tăđ ng; (B) h ă
t ngăk tăn iătoƠnăc u bằngănhi uăhìnhăth c; (C) khuy năkhíchăphátătri nădịchăv ăvậnăt i,ăhậuăc năvƠăcácăsiêuăthị;ă

 Hoàn thành xây dựng Cảng Sơn 
Dương và Vũng Áng

 Phát triển Hà Tĩnh thành trung 
tâm hậu cần cho Việt Nam, Lào 
và Thái Lan

 M  rộng và nâng cấp để nâng 
cao năng lực cơ s  hạ tầng giao 
thông vận tải
– Hoàn thành xây dựng cảng đa 
hình thức đầy đủ

 Cung cấp dịch vụ thương mại và 
hậu cần liên quan đến sản phẩm 
của ngành sản xuất khác

 Nuôi dưỡng và phát triển doanh 
nghiệp địa phương trong các 
phân đoạn khác nhau của chuỗi 
giá trị dịch vụ hậu cần

 Xác lập vị trí là trung tâm thương 
mại và hậu cần khu vực

 Chiếm được thị phần lớn nhất 
của thương mại xuyên biên giới 
giữa Việt Nam, Lào và đông bắc 
Thái Lan

 Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng 
thành cảng lớn nhất phục vụ Lào

 Hỗ trợ các công ty hậu cần của 
tỉnh thiết lập hoạt động  quốc 
gia và khu vực

 Đầu tư vào tiết kiệm nhiên liệu và 
năng lượng, với cách tiếp cận 
chính là đảm bảo bền vững

 Xây dựng thương hiệu thông qua 
các sự kiện như hội chợ thương 
mại quốc tế

 Nâng cấp hạ tầng để cung cấp 
dịch vụ hậu cần chất lượng
– Nâng cấp/xây mới đư ng cần 
thiết để hỗ trợ các kế hoạch

– Xây dựng giai đoạn đầu cảng 
Sơn Dương và Vũng Áng

 Phát triển Cầu Treo thành một 
trung tâm thương mại với Lào

 Tinh giản thủ tục hải quan
 Khuyến khích đầu tư để cung cấp 

dịch vụ hậu cần và thương mại
 Bắt đầu xây dựng các cơ s  

container tại cảng biển sâu để 
linh hoạt hơn trong vận chuyển 
hàng hoá

Đầu tư và Xây dựng

Xây dựng Trung tâm 
Thương mại, Vận tải 

và Hậu cần

Trung tâm Khu vực về Thương 
mại và Hậu cần đã Thiết lập

2015 2020 2050

2011 2015 2020 2025 2030

HoànăthànhăXâyădựngă
Banăđ u

TậpătrungăPhátătriểnăCụm Mởăr ngăvàăC ngăcố Bắtăđ uăHoạtăđ ngăĐ yă
đ ăBềnăvững

Mởăr ngătheoăYêuăc u

Trading and 
Logistics 

Firms

Other 
Transport and 

Logistics

Vung Ang 
Port

Son Duong 
Port

Hoànăthànhăgiaiăđoạnăđ uă
c ngăSơnăD ơng: nạo vét 
xong và cầu cảng đi vào hoạt 

động

Tiếp tục m  rộng các cảng 
Sơn Dương ph  hợp với 

nhu cầu

Kếtănốiăt iăc ngăSơnăD ơng:ă Vũngă
Ángălàăc ngăc aăcácătàuănhỏăhơn,ă
dànhăSơnăD ơngăchoătàuătrọngăt iă
l nămàăchỉăc ngănàyăm iăđónăđ ợc

Mởăđ ờngă Đông-Tâyă m i:ă
C iăthi năgiaoăthôngăLàoă-

VũngăÁngăv iăđ ờngăĐông-
Tâyăm i

Phát triển Cầu Treo: 
Phát triển và thu hút 
các công ty thương 
mại tại Cầu Treo

Hỗătrợădoanhănhân:ăbắtăđ uătĕngă
sốăl ợngăcôngătyă th ơngă mạiăvàă

hậuăc năc aădoanhănhânăđịaă
ph ơngăđểătậnădụngălợiăthếătừă

cơăsởăhạăt ng

C ngăcontainerăn iăđịaăg năC uă
Treo:ăICDăg năcửaăkhẩuăchoăphépă

vậnăchuyểnă d ădàngăhàngăhóaă
nhậpăkhẩuătừăcácăc ng

M  rộng các thiết bị 
cảng: các phương tiện 
vận chuyển container và 
hàng hóa cồng kềnh m  

tại cảng Vũng Áng

Hoàn thành xây dựng
c ng đa hình th c đ y đ : 

c u c ng hàng hóa và
container cho t t c các
công ty có nhu c u dùng

Đ măb oăvậnăt iătrungăchuyểnăvàă
cácădịchăvụăkhác:ăĐểăhỗătrợăsựă
phátătriểnăc aăcácăc ng,ăc nă

phátătriểnăcácăcôngătyădịchăvụă
xungăquanhăc ng
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(D)ănơngăc păcácăkhuăcôngănghi pătrongăt nh;ă(E)ăc ăch ăchínhăsáchăthuăhútăth ngăm iăvƠăđ uăt ăvƠă(F) nâng 
caoănĕngăl c choănguồnănhơnăl c.  

A. Vi căđ aă2ăkhuăkinhăt ăchínhălƠăVũngăÁngăvƠăC uăTreoăvƠoăho tăđ ng 

Các y uăt  quanătrọngănh tăđ ăthúcăđẩyăphátătri năc măngƠnhăth ngăm i,ăvậnăt iăvƠăhậuăc nălƠăkhuăkinhăt ăhi nă
đangăđ ợcăxơyăd ngă ăt nh,ăđóălƠăkhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠăCửaăkhẩuăC oăTreo.ăCácăkhuăkinhăt ănƠyăc năđ ợcă
xơyăd ngăđ ăcóăkh ănĕngăc nhătranhăđẳngăc păth ăgiới,ăđồngăth iăcóăcácălƿnhăv cătrọngătơmăc ăth ăvƠăđóngăgópă
vào phátătri năcác c măngƠnhănƠy cũngănh ăc ăt nhănóiăchung. HƠăTƿnhăs ănhắmăm cătiêuăđ aăcácăkhuăkinhăt ă
nƠyăvƠoăho tăđ ng,ăgiƠnhăcácăkho năđ uăt ăchoăcácăkhuănƠyăvƠăkhuy năkhíchăxu tăkhẩuăhƠngăhoáăcóăgiáătrịăcaoă
vƠă(vớiăC uăTreo)ănhậpăkhẩuăhƠngăhoáăchoătoƠnăb ămi năBắc.. 

 
1. Khu kinh tế Vũng Áng - Định h ớng phát triển: 

Khuăkinhăt ăVũngăÁng lƠăx ngăs ngăchoăs ăphátătri năvƠătĕngătr ngăkinhăt ăc aăHƠăTƿnh,ăvƠăr ngăh năn aălƠă
c ămi n Bắc. 

1.1 Tầm quan trọng chiến l ợc của khu kinh tế:  

Khu kinh t  VũngăÁng đ ợc thành lập theo Quytăđịnh s  72/2006/QĐ-TTg, tháng 4, 2006 và Quytăđịnh s  
19/2010/QĐ-TTg, tháng 3, 2010 ca Th  t ớng Chính ph nhằmăđápă ng các mc tiêu phát trinăsauăđơy:ă(a) 
khai thác t iăđaălợi th  c aăđi u ki n t  nhiên, vị tríăđịa chính trị và kinh t ,ăthúcăđẩy phát tri n kinh t  xã h i 
c a tnhăHƠăTƿnhăvƠăBắc mi n Trung, (b) xây dng và phát trin Khu kinh t  VũngăÁngăthành khu kinh t tổng 
hợp,ăliênăngƠnh,ăđaălƿnhăv c, cùng với các khu kinh t khác c a khu v c mi n Trung t o thành mt chu i các 
khu kinh t  gắn k t chặt ch  với nhau và dn tr  thành htănhơnătĕngătr ng, trung tâm ca ngành công nghip 
luy n kim - dịch v  c ng - du lịch c a khu v c Bắc mi n Trung; (c) tr  thƠnhăđ u m i giao thông vận t i có ý 
nghƿaăquanătrọng qu c t , góp phn m  r ng thị ph n cho khu vc Bắc mi n Trung và tr  thành cu n i với thị 
tr ngăLƠoăvƠăĐôngăBắc Thái Lan, (d) toăcôngăĕnăvi călƠm,ăthúcăđẩy giáo d c và nâng cao chtăl ợng nguồn 
nhân l c c a khu v c, góp phn chuy n dịchăc ăc uălaoăđ ng c aăHƠăTƿnhăđ  đápă ng nhu cu nguồn nhân l c 
cho khu kinh t VũngăÁng. 

VớiănguồnătƠiănguyênăvƠăvịătríăt ănhiênăc aămình,ăvƠăkho ngăcáchăngắnăđ ăđ năvớiăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan,ăkhu 
kinh t  VũngăÁngăcó t măquanătrọngăchi năl ợc,ăkhôngăch ăchoăHƠăTƿnh,ăhayăkhuăv căBắcămi năTrung,ămƠălƠăc ă
n ớc.ăDoăđó,ăHƠăTƿnhăc năđ ăxu tăđ aăkhu kinh t  VũngăÁngăvƠoădanhăm căd ăánătrọngăđi măqu căgia.ăKhu 
kinh t   s ăđ ợcăphátătri năđ ăđ tănh ngăm cătiêuănƠy,ăbằngăcáchătậnăd ngăcácălợiăth ăvƠăti mănĕngăth ăm nhăb nă
v ng. 

Th ănh t,ăvịă tríăkhuăkinhă t ă r tă lỦă t ngăchoăphátă tri năc ngăbi năn ớcăsơu.ăSauăkhiăhoƠnăthƠnh,ă tổăhợpăc ngă
VũngăÁngă– S n D ngăs ăcóăkh ănĕngăđónătƠuătƠuăđ nă300.000 t n.ăTổăhợpăc ngăđồngăth iă t oăconăđ ngă
ngắnănh tăchoăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLanăraăbi n. C ngăcũngănằmăg nătuy năhƠngăh iăqu căt .ăDoăđó,ăđơyăchínhălƠă
c ăh iăđ ăn iăđơyătr ăthƠnhă―c ngăqu căt ăchoăBắcăMi năTrungăVi tăNam,ăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan.‖ă 
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Th ăhai,ăKhuăkinhăt ănằmăg nănguồnănguyênăli uăthôăvƠăcácăđ uăvƠoăquanătrọng,ăch ăy uălƠ tr ăl ợngăquặngăsắtă
lớnănh tăĐôngăNamăÁăt iăTh chăKhê,ăcũngănh ăcácănhƠămáyănhi tăđi năsắpăho tăđ ng.ăĐi uănƠyăgiúpăKhuăkinhă
t ăcóăm t lợiăth ăđặcăbi t vƠăb năv ng.ă 

Th  ba, Khu kinh t t o k t n i thuận lợiătrênăđ ng b  tới các trung tâm kinh t lớn c a Vi tăNam,ăcũngănh ă  
LƠoăvƠăĐôngăTháiăLan.ăK t n i này s  điăquaăQu c l 1A,ăđ ng Hồ Chí Minh, tuynăđ ng cao tc mớiăđangă
đ ợc quy hoch,ăvƠăđ ngă8ăcùngăđ ngă12ăđ năLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan.ă 

T tăc ănh ngă uăđi mătrênăđ uăcóăth ăđ ợcăphátăhuyăđ ăphátătri năb năv ngăKhuăkinhăt ,ăgiúpăn iăđơyătr thƠnhă
m tătrongănh ngăkhuăkinhăt ălớnăcóăt măquanătrọngăchi năl ợcăvƠăđ ợcă uătiênă ăVi tăNam. 

1.2 Lĩnh vực tập trung và lý do: 

Khu kinh t  VũngăÁng là tr  c t cho s  phát tri n c a c m ngành này và các cm ngành khác trong tnh.  

Trongăgiaiăđo năđ uăphátătri năKKTă(2011-2015),ătrọngătơmăc aăt nhăs ălƠăvi căth căhi năcácăkho năđ uătỦăt ăđƣă
camăk t,ă gồmănhƠămáyă thépăFormosaăvƠ,ănhƠămáyănhi tă đi n,ănhƠămáyă thépă th ă2ădùngăquặngă từăhuy năVũă
Quang,ăvƠăcóăth ălƠăkh iăcôngăxơyăd ngă(các)ănhƠămáyăthépăkhácăth ă2ăsửăd ngăquặngăsắtăTh chăKhê. 

Trongăgiaiăđo năIIăc aăquáătrìnhăphátătri nă(2016-20),ăKhuăkinhăt ăs ătậpătrungăvƠoăm ăr ngăc măngƠnhăs năxu tă
ch ăbi năt oăgiáătrịăgiaătĕng,ătrongăđóăcó s năxu tăs năphẩmătừăthépăvƠămáyămócăh ngănặng.ăQuáătrìnhăcóăs ăh ă
trợăthêmătừăvi căđ aăvƠoăvậnăhƠnhă(các)ănhƠămáyăthépădùngăquặngăTh chăKhê.ăKhuăkinhăt ăs ăti păt cănơngăcaoă
vịăth ălƠătrungătơmăvậnăt i,ăđặcăbi tăvớiăt ăcáchălƠăc ngăqu căt ăc aămi năBắc,ăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan,ăm ăr ngă
côngăsu tăc ngăvƠăti păt căphátătri n.ăTrongăgiaiăđo nănƠy,ătổăhợpăc ngăVũngăÁngă- S năD ngăphátătri năhoƠnă
ch nh,ăgiúpăk tăn iătheoănhi uăhìnhăth căđ năcácăthịătr ngălớn.ăNgoƠiăra,ăKhuăkinhăt  t oăc ăh iăchoăcácăcôngătyă
dịchăv ăvậnăt iăvƠăhậuăc năho tăđ ng.ăT nhăcũngăs ăcóăk tăn iăđ ngăb ăt tătớiăLƠoăquaăc ăcửaăkhẩuăbiênăgiớiă
C uă Treoă vƠă quaă t nhă Qu ngă Bình,ă cũngă nh ă k tă n iă tớiă HƠă N i,ĐƠă Nẵngă vƠă cóă th ă tớithƠnhă ph ă Hồă Chíă
Minhquaătuy năđ ngăcaoăt căBắc-Namăđ ợcălênăk ăho ch.ăCôngăsu tănhi tăđi năcũngăs ăđ ợcăm ăr ng.ăT tăc ă
cácăc măngƠnhăđ ợcăkhuy năkhíchăđ uăt ătrongăKhuăkinhăt ăs ăápăd ngănh ngăcôngăngh ăvƠăcáchălƠmămớiănh t,ă
thơnăthi năvớiămôiătr ng. 

Trongăgiaiăđo n III c aăquáătrìnhătĕngătr ng và phát trin Khu kinh t  (sau 2020), Khu kinh t s  ti p t c phát 
tri n các ngành sn xu t s n phẩm ch  bi n từ thép và sn xu t máy móc hng nặng. Ngoài ra, tổ hợp hóa du s  
điăvƠoăho tăđ ng, t o thêm nhiu giá trị cho Khu kinh t. S n phẩm từ tổ hợp hóa du s  đ ợc sử d ng cho các 
ngành sn xu t ch  bi n nh ăd t may, vv, c trong tnh,trong khu vc và xu t khẩuăsangăcácăn ớc khác. Khu 
kinh t  s  ti p t c nâng cao vị th  c aămìnhălƠăđ u m i c ng cho Lào và ĐôngăTháiăLan,ăcũngănh ăv  th ngă
m i và vận t i qua biên giới. 
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Hình 107 ậ M c tiêu c a VũngăÁng đ n 2020, 2030 và tmănhìnăđ n 2050 

 

1.3 Kế hoạch chiến l ợc cho Khu kinh tế – những khu vực địa lý chính 

Khu kinh t VũngăÁngăcó di n tích 22.781 ha, thuc 9 xã phía nam huyn Kỳ Anh, t nh HƠăTƿnh province. 
Hình108d ớiăđơyăchoăth y tổng quan Khu kinh t và nh ng khu v c quan trọng trong Khu kinh t. 
  

 Thành lập (các) nhà máy thép 
d ng quặng sắt Thạch Khê

 M  rộng các cụm sản xuất tạo 
giá trị gia tăng, gồm cụm sản xuất 
sản phẩm từ thép và máy móc 
hạng nặng

 Tiếp tục m  rộng vị thế của đầu 
mối giao thông thông qua m  
rộng năng lực cảng và phát triển
– Công Rate Cảng Vũng Áng 
SơnDương

 M  rộng công suất nhiệt điện
 Có tất cả các cụm khuyến khích 
đầu tư tại Khu áp dụng mới nhất, 
công nghệ thân thiện với môi 
trư ng và thực hành

 Tiếp tục chú trọng tạo giá trị gia 
tăng trong ngành sản xuất sản 
phẩm từ thép máy móc công 
nghiệp nặng

 Sử dụng đầu vào từ tổ hợp hóa 
dầu mới hoạt động vào các 
ngành công nghiệp tuyến dưới 
mới như dệt may, vv

 Tiếp tục xây dựng vị thế là cảng 
đầu  mối cho Lào và Đông Thái 
Lan

 Thực hiện các khoản đầu tư đã 
cam kết, gồm nhà máy thép 
Formosa, nhà máy nhiệt điện, 
nhà máy thép thuộc Công ty Cổ 
phần Gang thép Hà Tĩnh

 Đầu tư vào cụm ngành phụ trợ 
cho sản xuất thép (vd than cốc, 
vật liệu chịu lửa)

 Phát triển du lịch sinh thái trong 
giới hạn

 Phát triển đầu mối dịch vụ 
thương mại và giao thông vận tải

 Phát triển tất cả các cơ s  hạ 
tầng phụ trợ có liên quan tại Khu 

2015 2020 2050

Hoàn thành việc 
Thực hiện Sơ bộ

Mở rộng Nhanh 
chóng về Quy mô và 

Mức độ

Tiếp tục Phát triển và 
Tăng trưởng
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Hình 108: B năđ  Khu kinh t  VũngăÁng 

Khu kinh t  s  đ ợc tổ ch c quanh nhng khu v căchínhăsau:ă(i)ăNhƠămáyăthépăFomosaă(đƣăphêăduy t), (ii) khu 
công nghip nặng, (iii) nhà máy thép đ ợcăđ  xu t sử d ng quặng sắt Th ch Khê, (iv) khu công nghip liên 
ngành, (v) khu vc lọc d u,ă(vi)ăcácăkhuăđôăthị, (vii) khu v c kho tr  d u khí, (viii) khu v c du lịch sinh thái và 
(ix) trung tâm th thao và các công viên. 

Ngoài ra, thị tr nVũngăÁngvà Kỳ Anh s  phát tri nă thƠnhăcácăkhuăđôă thị quan trọng trong khu vc. Thị tr n 
VũngăÁngs  ch  y uă lƠăn iă  cho công nhân làm vic trong Khu kinh t vƠăgiaăđìnhăhọ. Thị tr n s  có dân 
s 59.000ăăng iăvƠoănĕmă2020. Thị tr n có c  s  h  t ng và các yu t  khác t ngăđ ngăđôăthị lo i V. Kỳ Anh 
s  tr  thƠnhătrungătơmăđôăthị lo i III, phát tri n song song Khu kinh t. Thị tr n Kỳ Anh d  báo s có dân s 
101.000. 

1.4  Lợi ích chủ yếu cho nhà đầu t : 

Khuăkinhăt ăVũngăÁngăs ăt oănh ngălợiăíchăsauăđơyăchoănhƠăđ uăt : 

 Các d ăánăđ uăt ăxơyăd ngăkinhădoanhăk tăc uăh ăt ngăkỹăthuật,ăcácăcôngătrìnhădịchăv ăvƠăti năíchăcôngă
c ngăph căv ăchungăchoăKKTăVũngăÁngăvƠăcácăKCNăt iăđịaăbƠnăcóăđi uăki năkinhăt ăxƣăh iăđặcăbi tă
khóăkhĕnăkhôngăph iăn păti năsửăd ngăđ tăhoặcăti năthuêăđ tătrênătoƠnăb ădi nătíchăđ tăđ ợcăgiaoătrongă
su tăth iăgianăth căhi năd ăán. 
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 Đ tăxơyăd ngănhƠătậpăth ăchoăcôngănhơnăcácăd ăánăvƠădoanhănghi pătrongăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠăcácă
Khuăcôngănghi păđƣăđ ợcăphêăduy tăb iăcácăc ăquanăcóăthẩmăquy năkhôngăph iăn păti nă sửăd ngăđ tă
hoặcăti năthuêăđ tătrênătoƠnăb ădi nătíchăđ tăđ ợcăgiaoătrongăsu tăth iăgianăth căhi năd ăán.ă 

 Nh ngă doanhă nghi pă ph iă tr ă ti nă thuêă đ tă t iăKhuă kinhă t ăVũngăÁngă vƠă t iă cácă khuă côngă nghi pă ă
nh ngăvùngăkhóăkhĕnăs ăđ ợcămi năphíăthuêăđ tătrongă11ăhoặcă15ănĕmătùyătheoăvịătríăvƠăđặcăđi măc aăd ă
án,ăbắtăđ uătừăngƠyăhợpăđồngăthuêăđ tăcóăgiáătrị. 

 Cácăd ăánăđ uă t ăvƠoăKKTăVũngăÁngăvƠăcácăKCNăc aăcácă tổăch c,ăcáănhơnăn ớcăngoƠi,ăng iăVi tă
Namăđịnhăc ă ăn ớcăngoƠiăkhôngăph iătr ăti năbồiăth ngăh ătrợăgi iăphóngămặtăbằng,ătáiăđịnhăc .ăĐ ă
đẩyănhanhăti năđ ăd ăán,ăđịaăph ngăkhuy năkhíchănhƠăđ uăt ăchiătr ătr ớcăti năbồiăth ng,ăh ătrợăvƠătáiă
địnhăc ăvƠăs ăđ ợcătrừăvƠoăti năsửăd ngăđ t,ăti năthuêăđ tăph iăn păvƠoăngơnăsách.UBND t nhăchịuătráchă
nhi măch ăđ o,ătổăch căgi iăphóngămặtăbằngăvƠăbƠnăgiaoămặtăbằngătheoăđúngăti năđ ăc aăd ăán. 

 Đ iăvớiăcácăkhoáăđƠoăt oăđ ănơngăcaoătrìnhăđ ăchoăcánăb ăqu nălỦădoanhănghi pănh :ăQu nătrịădoanhă
nghi p;ălậpăchi năl ợcăkinhădoanh;ăqu nălỦăkỹăthuật;ăqu nălỦănguồnănhơnăl c;ătƠiăchínhăk ătoán;ăkỹănĕngă
đƠmăphán,ăkỦăk tăhợpăđồng;ăkỹănĕngălƣnhăđ oăthuy tătrình;ăqu nălỦăch tăl ợngăs năphẩm;ă ngăd ngăcôngă
ngh ăthôngătin;ăphátătri năs năphẩmămới;ăphátătri năthịătr ngămới,ăđ ợcăh ătrợăt iăđaăkhôngăquáă01ătri uă
đồng/ng i/khoá. 

 NhƠăđ uăt ăđ ợcăh ătrợăv ăđƠoăt oăchoălaoăđ ngătuy nătrongăt nhănh ăsau:ă(a)ăd ăánăth ngăxuyênăsửă
d ngătrênă50ălaoăđ ngăđ ợcăh ătrợă50%ătổngăchiăphíăđƠoăt oănh ngăquáă1ătri uăđồng/ăng iă/ăkhóaăhọcă
vƠă(b)ăcácăd ăánăd ngăth ngăxuyênăsửăd ngătừă20ăđ nă50ălaoăđ ngăđ ợcăh ătrợă50%ătổngăchiăphíăđƠoă
t oănh ngăkhôngăquáă700.000ăđồng/ăng iă/ăkhóaăhọcă 

 Doanhănghi pă ăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠăcácăkhuăcôngănghi pătrongăt nhăs ăđ ợcătrợăc pă50%ăchiăphíă
qu ngă cáoă trênă cácăph ngă ti nă thôngă tinăđ iă chúngăc aă t nhă (báo,ă truy năhình)ă choă1ă s năphẩmămớiă
trongăvòngă1ănĕmăsauăkhiăs năphẩmăđ ợcătri năkhai. 

 Đ ợcăh ngăm căthu ăsu tăthu ăthuănhậpădoanhănghi pă10%ăápăd ngătrongă15ănĕm,ăk ătừăkhiăd ăánăbắtă
đ uăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanh;ăĐ ợcămi năthu ăthuănhậpădoanhănghi pătrongă04ănĕm,ăk ătừăkhiăcóă
thuănhậpăchịuăthu ăvƠăgi mă50%ăs ăthu ăph iăn păchoă9ănĕmăti pătheo. 

 Trongăquáă trìnhăho tăđ ngă s năxu tăkinhădoanh,ă sauăkhiăquy tă toánă thu ăvớiă c ăquanăThu ămƠăbịă l ,ă
doanhă nghi pă đ ợcă chuy nă kho nă l ă sangă nh ngă nĕmă sauă đ ă trừă vƠoă thuă nhậpă chịuă thu .ă Th iă giană
chuy năl ăkhôngăquáă5ănĕm. 

 Đ ợcămi năthu ănhậpăkhẩuătrongă05ănĕmăchoăđ iăt ợngăph iăn păthu ,ăk ătừăkhiăbắtăđ uăs năxu tăđ iăvớiă
nguyênăli uăs năxu t,ăvậtăt ,ălinhăki năvƠăbánăthƠnhăphẩmăph iănhậpăkhẩuădoătrongăn ớcăch aăs năxu tă
đ ợc. 

 Đ ợcăgi mă50%ă thu ă thuănhậpă cáănhơnăđ iăvớiă ng iă cóă thuănhậpă caoă baoă gồmăc ă thuănhậpă th ngă
xuyênăvƠăkhôngăth ngăxuyênă(k ăc ăng iăVi tăNamăvƠăng iăn ớc)ălƠmăvi căt iăKhuăkinhăt ăVũngă
Áng. 
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 Cácăd ăánătrongălƿnhăv căcôngăngh ăcaoăđápă ngăyêuăc uăquy địnhăt iăkho nă2,ăĐi uă5ăc aăQuyăch ăkhuă
Côngăngh ăcaoăbanăhƠnhătheoăNghịăđịnhăs ă99/2003/NĐ-CPăngƠyă28ăthángă8,ă2003ăc aăChínhăph ăVi tă
Namăđ ợcăh ngăthu ăthuănhậpădoanhănghi pă10%ătrongătoƠnăb ăth iăgianăth căhi năd ăán.ă 

 Cácăd ăánăc ăs ăh ăt ngătrongăKhuăTh ngăm iăT ădo,ăc ngăVũngăÁng,ăc ngăS năD ngăvƠăcácăd ăánă
quyămôălớnăvƠăquanătrọng,ăđápă ngă1ătrongăcácătiêuăchíăsauăđơyă(a)ătổngăs ăv năđ uăt ăđ tă70ătri uăUSDă
hoặcănhi uăh n,ă(b)ăsửăd ngăítănh tă1.500ălaoăđ ngăhoặcă(c)ăcóăkimăng chăxu tăkhẩuătr căti păhƠngănĕmă
ítănh tălƠă70ătri uăUSD,ăs ăUBND t nhăđ ăxu tăTh ăt ớngăChínhăph ăxemăxétăchoăh ngăm căthu ăthuă
nhậpădoanhănghi pă10%ătrongătoƠnăb ăth iăgianăth căhi năd ăán. 

 NgoƠiăh ătrợăv ăthuêăđ tăvƠăti năsửăd ngăđ tăđƣăđ ăcậpă ătrên,ăcácăd ăánătrongăKhu kinhăt ăVũngăÁngăch ă
ph iătr ăm tăkho năphíăthuêăđ tăbằngă0,40%ăgiáăthuêăđ tăhi năt iătheoăquyăđịnh,ăgiáăchoăthuêănƠyăđ ợcă
UBND côngăb ăhƠngănĕmătheoăquyăđịnhăc aăLuậtăđ tăđaiănĕmă2003 

1.5 Rào cản chính và ph ơng án khắc phục 

Đ ăđ măthƠnhăcôngătrongăvi căđ aăKhuăkinhăt  vƠoăho tăđ ng,ăt nhăc nătậpătrungăgi iăquy tăcácătháchăth căchínhă
sauăđơy:ă(a)ăhoƠnăthƠnhăcácăd ăánăc ăs ăh ăt ngătrọngăđi mătheoăth iăgianăđ ăra,ă(b)ăcóămôiătr ngăchínhăsáchăvƠă
th ăt căhi uăqu ăvƠăminhăb chăchoănhƠăđ uăt ăvƠă(c)ăcóăkh ănĕngăthuăhútăđ uăt ăvƠoăcácăc măs năxu tăch ăbi n. 

Đ uătiên,ăKhuăkinhăt ăc nătậpătrungătìmănguồnăkinhăphíă(từăngơnăsáchănhƠăn ớcăhoặcănhƠăđ uăt ă t ănhơn)ăvƠă
hoƠnăthƠnhăcácăd ăánăc ăs ăh ăt ngătrọngăđi mătheoăth iăgianăđ ăra.ăCácăd ăánănƠyăgồmătổăhợpăc ngăVũngăÁng - 
S năD ng,ăcácănhƠămáyăđi nănhi t,ăvƠăk tăn iăvậnăt iăđ ngăb ăquaănơngăc pqu căl ă1AăvƠătớiăLƠoquaănơngă
c păQu căl ă8ăvƠăQu căl ă12.ăCácăc ăs ăh ăt ngăkhácăcũngăc năđ ợcăchúăỦ,ătrongăđóăcóăxơyăd ngăvĕnăphòngăvƠă
khoăch aăphùăhợpăvớiăm căđíchăsửăd ngăc aăcôngătyădịchăv ăhậuăc n,ăkhoăbƣiăcontainer.ăNgoƠiăra,ăcácăKKTănƠyă
cònăc năcóăcácăh ăt ngăchungăkhácă(vd:ăđ ngăn iăb ,ăhƠngărƠo,ăanăninh,ădi nătíchăxanh,ăc nhăquan,ăngơnăhƠng,ă
máyăATM,ădịchăv ăb uăđi n,ăth ătín,ătòaănhƠăhƠnhăchínhăchoăKKT,ăgồmă1ătrungătơmăvi călƠm,ătrungătơmăth ngă
m i,ănhƠătri nălƣm,ătr măxĕng,ăcĕngătin,ătrungătơmăgi iătrí,ăh ăt ngăv ăsinh,ătr măxeăt i,ătr măcơnăxe,ăh ăth ngăc uă
h a,ăh ăth ngăđ ngă ngđ ợcăquyăho chăt tă(dẫnăđi n,ăn ớc,ăn ớcăth i,ăthôngătinăliênăl c,ăthoátăn ớc,ăkhí,ănhƠ 
máyăxửălỦăn ớcăth iăcôngănghi păETP),ăqu nălỦăn ớcătrongăbƣoălũ,ăh ăth ngăthuăgomăn ớc,ăvv.)ăH ăt ngăsinhă
s ngăchoăcôngănhơnătrongăKhuăkinhăt  cũngăc năđ ợcăquyăho chăvƠăxơyăd ng. 

Songăsongăvớiăđó,ăKhuăkinhăt ăc năcóămôiătr ngăchínhăsáchăvƠăth ăt căminhăb ch,ăhi uăqu ,ăgiúpăgi măchiăphíă
vƠăth iăgianălƠmăvi căchoăcácănhƠăđ uăt ăho tăđ ngăt iăđơy.ăNh ăđƣăđ ăcậpătrongăph nătrênăv ăc măngƠnhăsắtă- 
thép,ăt nhăc năkhẩnătr ngăgi iăquy tăcácăv năđ ăliênăquanăđ năvi căc păphépăvƠăgi iăphóngămặtăbằngăchoănhƠă
máy thépăđ ợcăquyăho chătrongăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăs ăsửăd ngăquặngăsắtăTh chăKhê.ăNgoƠiăra,ăđ ăxơyăd ngă
VũngăÁngăthƠnhă1ătrungătơmăth ngăm i,ăgiaoăthôngăvậnăt iăvƠădịchăv ăhậuăc nălớn,ăt nhăc nănhanhăchóngăápă
d ngăh ăth ngăh iăquanăđi nătửăđƣăđ ợcălậpăk ăho ch,ăqu nălỦănhanhăchóngăvƠăhi uăqu ăcácăth ăt cădịchăv ăhậuă
c nă ăc ng.ăLỦăt ngănh tălƠăvi căqu nălỦătổăhợpăc ngăđ ợcăth căhi năquaăm tănhƠăđi uăhƠnhăcóănĕngăl căvƠă
kinhănghi măqu căt .ăPh năd ớiăđơyăc aăbáoăcáo,ăv ăti uăm căc ăs ăh ăt ngăc ng,ătrìnhăbƠyăcácăbi năphápăth că
hi năc ăth ăvƠăm tăvíăd ăc aăSingapore. 

M tătháchăth călớnăn aălƠăthuăhútăđ uăt ăvƠoăngƠnhăs năxu tăch ăbi năvƠămáyămócăh ngănặngătrongăKhuăkinhăt .ă
Đ ălƠmăđ ợcăđi uănƠy,ăKhuăkinhăt  c nănơngăcaoănhậnăth căvƠăth căhi nă1ăchi nădịchăxúcăti năđ uăt ăđ ợcălậpă
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k ăho chăchuăđáo,ănhắmătớiănhƠăđ uăt ăc ă trongăvƠăngoƠiăn ớc.ăChi nădịchănƠyănênăđ ợcăk tăhợpăvớiăcácăk ă
ho chăxúcăti năđ uăt ătổngăth ăc aăt nh,ănh ăđ ăcậpătrongăph nă"Gi iăphápăTh căhi n."ă 

2. Khu kinh tế Cầu Treo - Định h ớng Phát triển: 

Khuăkinhăt ăcửaăkhẩuăC uăTreoăcũngăs ăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongăs ăphátătri năc aăn năkinhăt ăHƠăTƿnh,ăđặcă
bi tălƠăthúcăđẩyăh năn aăquanăh ăkinhăt ăth ngăm iăvớiLƠoăvƠTháiăLan 

2.1 Tầm quan trọng chiến l ợc của KKT 

Khuăkinhăt ăC uăTreoăcóăt măquanătrọngăchi năl ợc,ăkhôngăch ăchoăHƠăTƿnh,ăhayăkhuăv căBắcămi năTrung,ămƠă
lƠăc ăn ớc.PhùăhợpăvớiăQuy tăđịnhăs ă162/2007/QĐ-TTgăc aăTh ăt ớngăChínhăph ăngƠyăthángă10ănĕmă2007,ă
Khuăkinhăt ăC uăTreoăs ăđápă ngă5ăm cătiêuăquanătrọng,ăđặcăbi tălƠă(a)ăđẩyăm nhăquanăh ăth ngăm iăgi aăVi tă
Nam,ăLƠoăvƠăTháiăLan;ă(b)ămangăl iălợiăíchăkinhăt ăchoăHƠăTƿnh,ămi năTrung,ăthôngăquaăh iănhậpăqu căt ăt tă
h n,ă(c)ăphátătri năcácăđi uăki năđ uăt ăthuậnălợiăđ ăthuăhútăđ uăt ăvƠăcácănhƠăđ uăt ătừăVi tăNamăvƠăcácăn ớcă
khácătrongălƿnh v cădịchăv ăvƠăcácăho tăđ ngăkhác,ătrongăđóăcóăxu tăkhẩu,ă(d)ănơngăcaoăch tăl ợngănguồnănhơnă
l căvƠăt oăcôngăĕnăvi călƠm,ă(e)ăchuy năđổiăcácăkhuăv căkhóăkhĕnămi nănúiăthƠnhăm tăđôăthịăvƠăđ ngăc ătĕngă
tr ngăkinhăt ăchoăt nhăvƠăkhuăv c.ă 

Lợiăth ăchi năl ợc quanătrọngănh tăc aăC uăTreoălƠăvịătríăđịaălỦ,ănằmătrênătuy năđ ngăngắnănh tătừăĐôngăTháiă
LanăvƠLƠoăđ năbi n,HƠăN ivƠăcácăn iăkhácăc ami năBắcăVi tăNam.Kho ngăcáchănƠyăs ăđ ợcărútăngắnăthêmăvớiă
vi căkhaiătr ngăg năđơyăc aăcơyăc uăH uănghịăTháiăLan-Lào th ă3ă- c uăNakonăPhanomă/ăThakekăvƠăvi căc iă
thi năđi uăki năgiaoăthôngă ăLƠo,ăđặcăbi tălƠăquaăViengăKham.ăDoăđó,ăC uăTreoăcóăvịătríălỦăt ngăđ ătr ăthƠnhă
tr ăc tăchoăthúcăđẩyăquanăh ăkinhăt ăth ngăm iăgi aăThái Lan, Lào và Vi tăNam. 

Th ăhai,ăKhuăkinhăt ăC uăTreoăcũngăs ăđ ợcăh ngălợiătừănguồnăcungădồiădƠoăv ănguyênăli uăthôăvƠăđ uăvƠoă
choăs năxu tătừăc ătrongăvƠăngoƠiăt nh.ăVi căphátătri năngƠnhăcôngănghi păthép,ăg ărừngătrồng,ăvƠăs năphẩmătừă
nôngănghi p,ănuôiătrồngăvƠăđánhăbắtăth yăh iăs năcóăth ăđ ợc sửăd ngăchoăcácăngƠnhăcôngănghi păch ăbi n,ăs nă
xu tăvƠălắpăráp.ăĐồngăth i,ăvớiăvịătríăđịaălỦăc aămình,ăC uăTreoăcũngăcóăth ălƠăđ uăm iănhậpăkhẩuăcácăđ uăvƠoă
vƠăcácăb ăphậnătừăTháiăLan,ăhoặcăthôngăquaăc ngăVũngăÁngă- S năD ng,ăVinh,ăsauăđóălắpărápăt iăKhuăkinhăt ă
vƠătáiăxu tăkhẩuăsangăcácăthịătr ngăkhácănhau Hình 109.  
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Hình 109 ậ Các tuy năđ ng t  ĐôngăTháiăLanăđ n bi n và Hà N i 

 

Nguồn:ă―Nghiênăc uăQuyăho chăPhátătri năCửaăngõăThakekă- VũngăÁngăgi aăLƠoăvƠăVi tăNam‖,ăVi năPhátătri năNhậtăB nă(2010));ăPhơnătíchăc aă

Monitor  

Th ăba,ăvớiă l uăl ợngăhƠnhăkháchăquaăcửaăkhẩuănƠyăhi năđƣă ăm căcao,ăkhuăkinhăt ăC uăTreoăcũngăcóăti mă
nĕngăphátătri năthƠnhă1ăđôăthịăquáăc nh,ăcũngănh ăphátătri năti mănĕngăduălịchăsinhătháiăvƠădịchăv ănhƠăhƠngă
kháchăs n.ăĐi uănƠy cũngăs ăgiúpăđẩyăm nhăho tăđ ngăth ngăm iăvƠătraoăđổiăvĕnăhóaăgi aăVi tăNam, Lào và 
Thái Lan.  

Th ăt ,ăkhuăkinhăt ăs ătr ăthƠnhăkhuăcửaăkhẩuăchungăvớiăLào,ăgi ngănh ămôăhìnhăđangăđ ợcăkhaiăthácă ăLƠoă
CaiăvƠăLaoăB o.ăĐi uănƠyăs ănơngăcaoăđángăk ăquanăh ăvớiăLào,ăhi năđƣălƠă1ăn ớcălángăgi ngăg năgũiăvƠăthơnă
thi năc aăVi tăNam.ăĐơyăcũngălƠăđi uăki năđ ăC uăTreoătr ăthƠnhăđ uăm iătậpătrungăvƠăxửălỦăhƠngăhoáăquáăc nhă
từăThái Lan sang Vi tăNam vƠăti păt căđiăraăbi n.ăNh ăvậy,ăcácăcôngătyăs ăti tăki măđ ợcăchiăphíăv ăc ăvậnăt iă
lẫnăs năxu tăkhiăph căv ănh ngăthịă tr ngănƠy,ăhoặcăcácăthịă tr ngăqu că t ăngoƠiăVi tăNam,ăc năđ năvậnăt iă
đ ngăbi n.ăVịătríăđặcăbi tănƠyăs ăgiúpăh pădẫnănhƠăđ uăt ăc ătrongăvƠăngoƠiăn ớc. 

Tómăl i,ăKhuăkinhăt ăC uăTreoăs ăcóăỦănghƿaăchi n l ợcă ăc păqu căgiaăvìănhi uălỦădoă- đóngăgópăchoăkimăng chă
xu tăkhẩu,ăvậnăchuy năquaăbiênăgiớiăc ăhƠnhăkháchăvƠăhƠngăhóa,ătrungătơmăđ uăt ăchoăcácănhƠăđ uăt ăc ătrongă
vƠăngoƠiăn ớcă(trongăđóăcóăc ăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh )ătrongă1ăs ăc m,ăvíăd ănh ădịchăv ăvƠăth ngăm iă
quáăc nh,ălắpăráp,ăch ăbi năg ăth căphẩmă...,ăvƠăđóngăgópăngƠyăcƠngănhi uăh năchoăngơnăsách.ăKhuăkinhăt ăC uă
Treoăs ăc ăgắngănằmătrongătopă6ăkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăhƠngăđ uăc aăVi tăNam. 

2.2 Lĩnh vực tập trung và lý do 

Khuăkinhăt ăC uăTreoăs ăd năphátătri năthƠnhă1ăkhuăkinhăt ăđaăc măngƠnh.ă 
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Trongăgiaiăđo năIă(2011-2013),ăkhuăv cănƠyătậpătrungăvƠoăth ngăm iăvƠădịchăv ,ăgồmă(a)ăgiaoănhậnăhƠng,ă(b)ă
ch t/dỡăcontainer,ă(c)ăth ăt căthôngăquan,ătrongăđóăcóăxửălỦăhƠngăquáăc nhăquaăVũngăÁngăđiătới Thái Lan, Lào 
vƠăng ợcăl i,ă(d)ăkhoătr ăt măhƠngăvƠăcontainers,ă(e)ătậpăk tăvƠăkhoăch a.ăM cătiêuăchínhăc aăkhuăkinhăt ătrongă
giaiăđo nănƠyălƠăthúcăđẩyăth ngăm i,ăvíăd ănhậpăkhẩuănguyênăli u,ăbánăthƠnhăphẩmăvƠăthƠnhăphẩmătừăTháiăLană
vƠăLƠo,ăvƠăxu tăkhẩu cácăs năphẩmăVi tăNamă(đặcăbi tălƠăthépăvƠăcácăs năphẩmăth căphẩm). 

Trongăgiaiăđo năIIă(2014-2020),ăkhuăkinhăt ăs ătậpătrungăvƠoăcôngănghi păch ăbi năvƠăcácăc măngƠnhăgắnăk tă
chặtăch ăvớiăcácănguyênăli uăthôăvƠăđ uăvƠoăsẵnăcóă ăg năkhuăv cănƠy.ăM tăs ăc m ngƠnhă ăđơyăgồmăch ăbi nă
th căphẩmă(trongăđóăcóăn ớcău ngăđóngăchai),ăs năphẩmăg ăgiáătrịăcao,ăvậtăli uăxơyăd ng,ăs năxu tăvƠălắpărápă
tậpătrungăvƠoămáyămócăh ngănhẹăthi tăvƠăcácăs năphẩmănh ăđi nătử,ăđồăgiaăd ng,ăs năphẩmăgiaăđìnhăvƠăxeăôătôă
h ngănhẹ.ăCác s năphẩmălắpărápănƠyăcóăth ăđ ợcătáiăxu tăsangăThái Lan vƠăcácăthịătr ngăkhác;ăhoặcătiêuăth ă ă
trongăn ớc.ăCácăc măngƠnhănƠyăsửăd ngăthépăvƠănguyênăli uăthôăliênăquanăcóă ăHƠăTƿnh,ăcùngăcácăb ăphậnănhậpă
khẩuătừăThái Lan vƠănh ngăthịătr ngăkhác.ăTrongăgiaiăđo nănƠy,ăkhuăkinhătêăcũngăs ăphátătri năcácăti mănĕngă
th ăm nhăvƠăkhuăv căđôăthịăthƠnhă1ăđi mătrungăchuy nălớnăchoăhƠnhăkhách. 

Trongăgiaiăđo năIIIă(sauănĕmă2020),ăkhuăkinhăt ăC uăTreoăs ătr ăthƠnhăm tătrungătơmăth ngăm i,ăhậuăc năvƠă
lắpărápăchoăkhuăv căBắcămi năTrung.ăKhuăkinhăt ăcũngăs ăchi măthịăph năcaoănh tăv ăth ngăm iăquaăbiênăgiớiă
gi aăTháiăLan,ăLƠoăvƠămi năBắcăVi tăNam,ăvƠătr ăthƠnhă1ăKhuăkinhăt ăcửaăkhẩuălớnăt iăVi tăNam.ăkhuăkinht ăs ă
tậpătrungăt oănhi uăgiáătrịăgiaătĕngăvƠănơngăcaoăvịăth ăc aămìnhătrongă5ăc măngƠnhă- lắpărápăôătô,ăhƠngăgiaăd ng,ă
c uăki nămáyăh ngănhẹăkhácătừăthép,ăvậtăli uăxơyăd ng,ăs năphẩmăg ăcóăgiáătrịăgiaătĕng,ăch ăbi năth căphẩmăvƠă
duălịchăsinhăthái. 

Hình 110 - M cătiêuăc aăKKTăC uăTreoăđ nă2020,ă2030ăvƠăt mănhìnăđ nă2050 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 



 
  

  202 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

2.3 Kế hoạch Chiến l ợc cho khu kinh tế – những khu vực địa lý chính 

TheoăQuy tăđịnhăc aăTh ăt ớngăChínhăph ăs ă162/2007/QĐ-TTgăthángă10/2007,ăKhuăkinhăt ăC uăTreoăbaoă
gồmăthịătr năTơyăS năvƠăcácăthịătr n:ăS năKimă1,ăS năKimă2ăvƠăS năTơyătrongăhuy năH ngăS n,ăvớiătổngădi nă
tíchăđ tă56.000ăha.ăTuyănhiên,ădoăy uăt ăđịaăhình,ădi nătíchăcóăth ăsửăd ngăch ăchi mă20%ădi nătíchănƠy,ăch ăy uă
lƠă43kmădọcăqu căl ă8.ăDi nătíchănƠyăbaoăgồmăcácăkhuăcôngănghi păĐ iăKim,ăĐƠăMồngăvƠăHƠăTơn. 

Khu côngănghi pĐ iăKimcó di nătíchăcóăth ăsửăd ng là 25 ha trong tổngădi nătích75ăha.ăĐơyălƠăkhuăphátătri nă
lắpărápôătô,ăb ăphậnăôtô, xe máy vƠkínhăxơyăd ng. 

Khuăcôngănghi p ĐáăMồngăcódi nătíchăquyăho ch400ăha. khuăcôngănghi pnƠy tậpătrungăvƠoă
dịchv th ngm ivƠăcôngănghi pănhẹ,ătrongăđóăcóăch ăbi năg vƠch ăbi năth căphẩm. Víăd ,ăkhuăkinhăt ănƠyăđƣă
cóă1ăc ăs ăs năxu tMBF90ha. Khuăcôngănghi p ĐáăMồngăcũngs ăcóă1ăkhuăđôthị và cácc s duălịchsinhthái. 

Khuăcôngănghi păHƠTơncódi nătíchăquyăho ch 540ăha.ăVớiăvịtríthuậnălợi nằmăg năkhuăv cđồngbằng,ăđơylƠkhuă
côngănghi pquanătrọngănh t c aăt nh.ăKhuăcôngănghi pănày cóă1ăthịătr nălớn,vớim tăkhuăđôăthị lõi chuyên 
v th ngăm iăvƠădịchăv ăhậuăc n.ăĐơyăcũngăs ălƠăn iăđặtc ăquanăh iăquanchínhvƠăcácăc ăs khoăbƣi c aăkhu 
kinhăt ăC uăTreo.ăĐồngăth i,ăHƠăTơnăcònălƠătrungătơmquáăc nhchoăc hƠnhkháchvƠăxevậnăt iăhƠngăhóa. 
Trongkhuăv căquyăho ch, 80ăhas đ ợcdƠnhăcho côngănghi păch bi nvƠlắpăráp.  

Hình 111 ậ B năđ ăKhuăkinhăt ăC uăTreo 

Nguồn:ăKKTăC uăTreo 
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2.4 Lợi ích chủ yếu cho nhà đầu t  

NhƠăđ uăt ătrongăKhuăkinhăt ăđ ợcăh ngă1ăs ăchínhăsáchă uăđƣiăliênăquanăđ năđ tăđai,ăthu ăvƠăxu tăkhẩu;ăphùă
hợpăvớiăQuy tăđịnhăs ă33/2009/QD-TTgăc aăTh ăt ớngăChínhăph ăthángă2/2009.ă 

Cácă uăđƣiădƠnhăchoănhƠăđ uăt ănh ăsau: 

 Đ ợcăápăd ngăthu ăsu tă uăđƣiădoanhănghi pă10%ătrongăth iăh nă15ănĕm.ăTr ngăhợpădoanhănghi păthƠnhă
lậpămớiătừăd ăánăđ uăt ăthu căcácălƿnhăv căquyăđịnhăt iăđi măbăkho nă1ăĐi uă15ăNghịăđịnhăs ă124/2008/NĐ-
CPăngƠyă11ăthángă12ănĕmă2008ăc aăChínhăph ăthìăth iăgianăápăd ngăthu ăsu tă uăđƣiăcóăth ăkéoădƠiăh nă
nh ngătổngăth iăgianăápăd ngăthu ăsu tă10%ăkhôngăquáă30ănĕm 

 Đ ợcămi năthu ăthuănhậpădoanhănghi pă4ănĕm,ăgi mă50%ăs ăthu ăthuănhậpădoanhănghi păph iăn pătrongă9ă
nĕmăti pătheo 

 Ng iăVi tăNamăvƠăng iăn ớcăngoƠiălƠmăvi căt iăkhuăkinhăt ăcửaăkhẩu,ăcóăthuănhậpătừăvi călƠmăt iăkhuă
kinhăt ăcửaăkhẩuăthu cădi năchịuăthu ăthuănhậpăcáănhơnătheoăquyăđịnhăt iăLuậtăThu ăthuănhậpăcáănhơnăđ ợcă
gi mă50%ăs ăthu ăph iăn p 

 HƠngăhóa,ădịchăv ăs năxu t,ătiêuăth ătrongăkhuăphiăthu ăquanăthu căkhuăkinh t ăcửaăkhẩu,ăhƠngăhóa,ădịchăv ă
nhậpăkhẩuătừăn ớcăngoƠiăvƠoăkhuăphiăthu ăquanăthu căkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăvƠăhƠngăhóa,ădịchăv ătừăkhuăphiă
thu ăquanăthu căkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăxu tăraăn ớcăngoƠiăthu cădi năkhôngăchịuăthu ăgiáătrịăgiaătĕng 

 HƠngăhóa,ădịchăv ătừăcácăkhuăch cănĕngăkhácătrongăkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăvƠăhƠngăhóa,ădịchăv ătừăn iăđịaă
Vi tăNamăđ aăvƠoăkhuăphiăthu ăquanăthu căkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăđ ợcăápăd ngăm căthu ăsu tăthu ăgiáătrịăgiaă
tĕngălƠă0%.ă 

 HƠngăhóaăthu cădi năchịuăthu ătiêuăth ăđặcăbi tăđ ợcăs năxu t,ătiêuăth ătrongăkhuăphiăthu ăquanăthu căkhuă
kinhăt ăcửaăkhẩuăhoặcănhậpăkhẩuătừăn ớcăngoƠiăvƠătừăn iăđịaăVi tăNamăvƠoăkhuăphiăthu ăquanăthu căkhuă
kinhăt ăcửaăkhẩuăkhôngăph iăchịuăthu ătiêuăth ăđặcăbi t;ăriêngăôătôăd ớiă24ăch ăngồiăph iăn păthu ătiêuăth ă
đặcăbi tătheoăquyăđịnh. 

 HƠngăhóaăthu cădi năchịuăthu ătiêuăth ăđặcăbi tătừăkhuăphiăthu ăquanăthu căkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăxu tăkhẩuă
raăn ớcăngoƠiăkhôngăph iăchịuăthu ătiêuăth ăđặcăbi t 

 HƠngăhóaătừăkhuăphiăthu ăquanăthu căkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăxu tăkhẩuăraăn ớcăngoƠiăhoặcănhậpăkhẩuătừăn ớcă
ngoƠiăvƠoăkhuăphiăthu ăquanăthu căkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăvƠăch ăsửăd ngătrongăkhuăphiăthu ăquan,ăhƠngăhóaă
đ aătừăkhuăphiăthu ăquanănƠyăsangăkhuăphiăthu ăquanăkhácăkhôngăph iăn păthu ăxu tăkhẩu,ăthu ănhậpăkhẩu 

 HƠngăhóaăs n xu t,ăgiaăcông,ătáiăch ,ălắpărápăt iăkhuăphiăthu ăquanăthu căkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăkhiăxu tăkhẩuă
raăn ớcăngoƠiăđ ợcămi năthu ăxu tăkhẩu. 

 Nguyênăli u,ăvậtăt ănhậpăkhẩuăđ ăph căv ăs năxu tăc aăd ăánăđ uăt ătrongăkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăđ ợcămi nă
thu ănhậpăkhẩuătrongăth iăh nă05ă(nĕm)ănĕm,ăk ătừăngƠyăbắtăđ uăs năxu t 

 BánăthƠnhăphẩmătrongăn ớcăch aăs năxu tăđ ợcănhậpăkhẩuăđ ăph căv ăs năxu tăc aăd ăánăđ uăt ătrongăkhuă
kinhăt ăcửaăkhẩuăđ ợcămi năthu ănhậpăkhẩuătrongăth iăh nă05ă(nĕm)ănĕm,ăk ătừăngƠyăbắtăđ uăs năxu t  

 HƠngăhóaăs năxu t,ăgiaăcông,ătáiăch ,ălắpărápăt iăkhuăphiăthu ăquanăkhôngăsửăd ngănguyênăli u,ăvậtăt ,ălinhă
ki n,ăbánăthƠnhăphẩmănhậpăkhẩuătừăn ớcăngoƠiăkhiănhậpăkhẩuăvƠoăn iăđịaăVi tăNamăđ ợcămi năthu ănhậpă
khẩu.ă 

 Đ iăvớiăhƠngăhóaăs năxu t,ăgiaăcông,ătáiăch ,ălắpărápăt iăkhuăphiăthu ăquanănằmătrongăkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuă
n uăđ ăđi uăki năápăd ngăthu ăsu tăthu ănhậpăkhẩuă uăđƣiăhoặcăthu ănhậpăkhẩuă uăđƣiăđặcăbi tăthìăđ ợcăápă
d ngăthu ăsu tăthu ănhậpăkhẩuăđóătheoăquyăđịnhăc aăphápăluậtăthu ăxu tăkhẩu,ăthu ănhậpăkhẩu 
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 D ăánăđ uăt ătrongăkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăđ ợcămi năti năthuêăđ t,ăthuêămặtăn ớcătheoăquyăđịnhăt iăNghịăđịnhă
s ă142/2005/NĐ-CPăngƠyă14ăthángă11ănĕmă2005ăc aăChínhăph ăv ăthuăti năthuêăđ t,ăthuêămặtăn ớc,ăc ăth ă
nh ăsau: 
o Mi năti năthuêăđ t,ăthuêămặt n ớcăđ iăvớiăd ăánăđ uăt ăthu călƿnhăv căđặcăbi tăkhuy năkhíchăđ uăt ă 
o Mi năti năthuêăđ tă15ănĕmăk ătừăngƠyăxơyăd ngăhoƠnăthƠnhăvƠăđ aăvƠoăsửăd ngăđ iăvớiăcácăd ăánăđ uăt ă

thu călƿnhăv căkhuy năkhíchăđ uăt . 
o Mi năti năthuêăđ tă11ănĕmăk ătừăngƠyăxơyăd ngăhoƠnăthƠnhăvƠăđ aăvƠoăsửăd ngăđ iăvớiăcácăd ăánăkhôngă

thu căquyăđịnhăt iă2ăđi mătrên. 
o Danhăm călƿnhăv căđặcăbi tăkhuy năkhíchăđ uăt ăvƠălƿnhăv căkhuy năkhíchăđ uăt ătheoăquyăđịnhăc aă

phápăluậtăv ăđ uăt  
 NhƠăđ uăt ătrongăn ớcăvƠăn ớcăngoƠiăđ uăt ăvƠoăKhuăkinhăt ăkhiăthuêăđ t,ăthuêămặtăn ớcăngoƠiăđ ợcăh ngă

cácă uăđƣiănêuătrueăcònăđ ợcăápăd ngăm căgiáăthuêăđ t,ăthuêămặtăn ớcăbằngă30%ăgiáăthuêăđ t,ăthuêămặtă
n ớcăápăd ngăt iăhuy năcóăm căgiáăthuêăđ t,ăthuêămặtăn ớcăth pănh tătrongăđịaăbƠnăt nhătheoăquyăđịnhăc aă
yăbanănhơnădơnăt nhătínhătừă5ănhƠăđ uăt ăh tăth iăgianăđ ợcăh ngă uăđƣiănêuătrên.ă 

 NhƠăđ uăt ăcóănhuăc uăsửăd ngăđ tătrongăkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuălƠmămặtăbằngăs năxu tăkinhădoanhămƠăl aă
chọnăhìnhăth căgiaoăđ tăcóăthuăti năsửăd ngăđ tăthìăđ ợcăNhƠăn ớcăgiao đ tăcóăthuăti năsửăd ngăđ t;ăđ ợcă
mi n,ăgi măti năsửăd ngăđ tătheoăquyăđịnhăt iăNghịăđịnhăs ă198/2004/NĐ-CPăngƠyă03ăthángă12ănĕmă2004ăvƠă
Nghịăđịnhăs ă44/2008/NĐ-CPăngƠyă09ăthángă04ănĕmă2008ăc aăChínhăph ăv ăthuăti năsửăd ngăđ t.ă 

2.5 Rào cản chính và ph ơng án giảm nhẹ 

Đ ăđ aăKhuăkinhăt ăC uăTreoăvƠoăho tăđ ngăthƠnhăcông,ăt nhăs ăgi iăquy tăm tăs ătháchăth căquanătrọng.ă
Nh ngărƠoăc năvƠătháchăth căc aăHƠăTƿnhăliênăquanăđ nă3ălƿnhăv căchính:ă(a)ăphátătri năc ăs ăh ăt ng,ăđặcăbi tă
lƠăc ăs ăh ăt ngăgiaoăthông vậnăt i,ă(b)ăth căhi năchínhăsách,ăth ăt căminhăb chăvƠăhi uăqu ,ăđặcăbi tălƠătrongă
ph iăhợpăvớiăLƠo,ăvƠă(c)ălƠmăchoănhƠăđ uăt ăbi tăđ năC uăTreoăvƠăthuăhútăđ uăt .ă 

Lƿnhăv căc năđ ợcă uătiênănh tălƠăphátătri năc ăs ăh ăt ng,ăđặcăbi tălƠăh ăt ngăgiaoăthông.ăVi cănơngăc păc ăs ă
h ăt ngăcửaăkhẩuăcũngănh ăqu căl ă8ăs ălƠăcácăcôngăvi căc năchúăỦănh t.ăCácăc ăs  h  t ngăkhácăcũngăc năđ ợc 
chúăỦ,ătrongăđóăcóăxơyăd ngăvĕnăphòngăvƠăkhoăch a phù hợp với m căđíchăsử d ng c a công ty dịch v  hậu c n, 
cácăc ăs  h t ng dùngăchungănh ătổ hợp t i cửa khẩuăđ  th c hi n thanh tra, tài liu hóa, kho bãi container. 
Ngoài ra, các KKT này còn cn có các h t ngăchungăkhácă(vd:ăđ ng n i b , hàng rào, an ninh, din tích xanh, 
c nh quan, ngân hàng, máy ATM, dịch v  b uăđi n,ăth ătín, tòa nhà hành chính cho KKT, gồm 1 trung tâm vic 
lƠm,ătrungătơmăth ngăm i, nhà tri n lãm, trmăxĕng,ăcĕngătin,ătrungătơmăgi i trí, h  t ng v  sinh, tr m xe t i, 
tr m cân xe, h th ng c u h a, h  th ngăđ ng ngđ ợc quy hoch t t (dẫnăđi n,ăn ớc,ăn ớc th i, thông tin liên 
l c,ăthoátăn ớc, khí, nhà máy xử lỦăn ớc th i công nghip ETP), qunălỦăn ớcătrongăbƣoălũ,ăh  th ng thu gom 
n ớc, vv.). 

Songăsongăvớiăđó,ăKhuăkinhăt ăc năcóămôiătr ngăchínhăsáchăvƠăth ăt căminhăb ch,ăhi uăqu ,ăchoăphépăgi măchiă
phí vƠăth iăgianălƠmăth ăt căkinhădoanhăchoăcácănhƠăđ uăt ăho tăđ ngăt iăđơy.ăĐ ălƠmăđ ợcăđi uănƠy,ăKhuăkinhă
t ăc nănhanhăchóngăápăd ngăh ăth ngăh iăquanăđi nătửăđƣăđ ợcălênăk ăho ch,ăc iăti năquyătrìnhăqu nălỦăcửaăkhẩuă
c aăc ăVi tăNamăvƠăLƠo.ăM tăy uăt ăquanătrọngăchoăphépăđ năgi năhóaăcácăth ăt c,ăgi măth iăgianăvƠăchiăphí,ălƠă
ápăd ngăthôngăquană1ăcửa,ăt călƠăch ăc năm tăl năki mătraăt iăbiênăgiớiăch ăkhôngăc nă2ăl nănh ăthôngăth ng,ă1ă
t iăVi tăNamăvƠă1ăphíaăbênăLƠo.ăLỦăt ngănh t,ăđ iăvớiăhƠngăhoáăquáăc nh,ălƠăKhuăkinhăt ăc ăgắngăcóăđ ợcăc ă
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ch ăthôngăquană1ăcửaăcùngăvớiăcửaăkhẩuăt iăc uăh uănghịăth ă3ăc aăTháiăLan-LƠoă(choăhƠngăhoáăchuy nătừăTháiă
LanăsangăVi tăNam)ăvƠăC uăTreoă(choăhƠngăhoáăchuy nătừăVi tăNamăsangăTháiăLan).ăC ăch ănƠyănênăđ ợcăđiă
kèmăvớiăvi căgi măl ăphíăh iăquanăvớiăhƠngăhoáăquáăc nhăquaăqu căl ă8.ăĐi uănƠyăs ăgiúpăgi măc ăth iăgianăvƠă
chiăphíăvậnăchuy n.ă 

Hình 112 ậ C ăch ăThôngăquanăm tăc a 

 

Khiăđƣăcóăc ăs ăh ăt ngăc tălõi,ăKhuăkinhăt ăC uăTreoăc năph iănơngăcaoănhậnăth căvƠăth căhi nă1ăchi nădịchă
đ ợcălênăk ăho chăchuăđáoănhằmăxúcăti năđ uăt ăvớiăcácănhƠăđ uăt ătrongăn ớcăvƠăqu căt .ăChi nădịchănƠyănênă
đ ợcăk tăhợpăvớiăcácăk ăho chăxúcăti năđ uăt ătổngăth ăc aăt nh,ănh ăđ ăcậpătrongăph nă"Gi iăphápăTh căhi n‖.ă
Trongăph nă―Gi iăphápăTh căhi n‖,ăđ aăraăvíăd ăcácăđ năvịăqu nă lỦăđ uă t ăđƣă thƠnhăcôngă trongă tổăch căcácă
chi nădịchăxúcăti năđ uăt ătheoăk ăho ch. 

Khuăt ădoăth ngăm iăJebelăAliă ăDubaiă (Hình 113)ă lƠăm tăvíăd ăv ătrungătơmăth ngăm iăvƠădịchăv ăthƠnhă
côngăđ ăthamăkh o.ă 
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Hình 113:ăVíăd ăv ăc măngƠnhăTh ngăm iăvƠăd chăv ăJebelăAli 

 
Nguồn:ăJAFZA,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

B. C ăs ăh ăt ngăv năt iăvƠăkh ănĕngăk tăn iăbằngănhi uăhìnhăth căđẳng c păqu căt  

M tăkhíaăc nhăquanătrọngăc aăvi căphátătri năc măngƠnhănƠyăs ălƠăxơyăd ngăkh ănĕngăk tăn iătoƠnădi năbằngă
nhi uăhìnhăth căgi aăHƠăTƿnhăvớiăcácăthịătr ngăchínhămƠăt nhăh ớngătới,ăch ăy uălƠăthôngăquaăđ ngăb ,ăc ngă
vƠăđ ngăsắtăcũngănh ăcácăc  s ăh ăt ngăhậuăc năphùăhợp.ă 

3. Đ ờng bộ: 

HƠăTƿnhăs ăc iăthi năm nhăh ăth ngăđ ngăb ăc aăt nhă(Hìnhă114)ăđ ătĕngăc ngăkh ănĕngăk tăn iă(a)ăthôngăquaă
h ớngăNam-Bắcăđ ăk tăn iăvớiăHƠăN i,ăĐƠăNẵngăvƠăthƠnhăph ăHồăChíăMinh,ă(b)ăh ớngăĐôngă- Tơyăđ ăk tăn iă
vớiăLƠoăvƠă(c)ăn iăt nhăđ ăk tăn iăkhuăv cănôngăthônăvớiăkhuăv căđôăthịăvƠăk tăn iăcácătrungătơmăđôăthịăvớiănhau.ă
M tăs ăcácătuy năđ ngăb ăc ăth ăs ăđ ợcăxơyăd ngăhoặcănơngăc p,ătrongăđóăbaoăgồm:ă 

Tuy năđ ngăb ăB c- Nam:  

 Qu căl 1Aă(BN-4):Qu căl ă1Aăc năph iăđ ợcăc iăthi nătr ớcănĕmă2016 thƠnhă4ălƠnăđ ngătheoăchuẩnăkỹă
thuậtăC păII,ăch ăy uăl yănguồnătừăngơnăsáchănhƠăn ớcăhoặcăv năODA.Theoăđó, t tăc ăcácăcơyăc uăkémăch tă
l ợngăvƠăxơyăd ngăcácătuy năđ ngătránhăchoăthƠnhăph ăHƠăTƿnh,ăthịătr năHồngăLƿnhă(tuy năđ ngăphíaăbắcă
c aăthịătr năch yădọcăsôngăLamăs ătr ăthƠnhăm tăph nătrongăqu căl ă8B)ăvƠăKỳăAnh s ăđ ợcăthayăth .  

 Đ ngăcaoăt căm iă(BN-3):Đ ngăcaoăt căđóngăm tăvaiătròăvôăcùngăquanătrọngăđ iăvớiăHƠăTƿnh,ăđặcăbi tă
đ ăk tăn iăcácătrungătơmăđôăthịăchính vớiăkhuăkinhăt ăVũngăÁngătớiăsơnăbay,ăphíaăBắcăvƠăphíaăNamăc aăt nhă
cũngănh ăđ iăvớiăcácăthịătr ngăhƠngăhóaăchính.ăBằngăvi căgi măt iăchoăqu căl ă1A,ăđặcăbi tăđ iăvớiăgiaoă
thôngăquaăt nhăvƠăchoăphépăđiăl iăthuậnăti năvƠănhanhăh năvớiăt căđ ă120km/gi ,ătuy năđ ngăcaoăt cănƠyăs ă
giúpăHƠăTƿnhătậnăd ngăđ ợcăcácălợiăth ăv ăđịaăđi măchi năl ợcăgi aăHƠăN iăvƠăĐƠăNẵng.ăTuy năđ ngăcaoă
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t cănƠyăs ăđ ợcăxơyăd ngătheoăcácătiêuăchuẩnăc aăđ ngăcaoăt călớn.ăHi năt iăchínhăph ămớiăchoăphépăxơyă
d ngătuy năđ ngănƠyătớiăthịătr năHồngăLƿnh,ătuyănhiênăc năph iăcóăm tătuy năđ ngănh ăvậy,ăt iăthi uălƠă
choăkhuăv căphíaăNamăc aăt nhăvƠăn uăcóăth ăthìăk tăn iăvớiăsơnăbayăĐồngăHớiăc aăQu ngăBình.ăN uătuy nă
đ ngănƠyăkhôngăđ ợcăxơyăd ngăkịpăth i,ăthìăc năph iăxemăxétăđ năvi căxơy d ngăcácătuy nk tăn iăcaoăt că
thayăth ăkhác,ătrongăđóăbaoăgồmăm tăsơnăbay.ăTuy năđ ngănƠyăs ăđ ợcăxơyăd ngătrongăgiaiăđo nă2014ă– 
2020. 

Tuy năđ ngăĐôngă- Tây 

 Qu căl  8Aă(ĐT-1, phía Tây):ĐơyălƠăm tătrongănh ngăd ăánăđ ngăb ă uătiênănh t,ăđặcăbi tăđ ăthúcăđẩyă
ho tăđ ngăth ngăm iăqu căt ăbằngăvi căchoăphépăhƠngăhóaădiăchuy nătừăcửaăkhẩuăC uăTreoăđ năcácătuy nă
đ ngăhuy tăm chăchínhătrongăt nh.ăVi cănơngăc pă85kmăđ ngăthƠnhăc păIIIăvớiăhaiălƠnăđ ngăc năph iă
hoƠnă thi nă tr ớcă nĕmă 2020ă vớiă côngă su tă 3,5ă tri uă t nă hƠngă hóaă m iă nĕmă (t ngă đ ngă vớiă 5.000ă
pcu14/ngƠy)ăđ ăđ ăchoăcácăho tăđ ngăcôngănghi păc aăkhuăkinhăt ăvƠăcửaăkhẩu.ăTừănĕmă2018,ăt nhăs ănghiênă
c uăc iă thi năđ ngăthƠnhăđ ngăc păIIăvớiăb nălƠnăđ ngătừăTơyăS năđ năqu căl ă1ăvƠăchínhăth căkh iă
công trongănĕmă2021.ăHo tăđ ngănƠyăs ăgiúpătĕngăc ngăho tăđ ngăch ăbi năt iăkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăC uă
TreoăquanhăTơyăS n,ăcũngănh ăth căhi năvi căn păhƠngăhóaătừăLƠoăvƠoăcontainerăt iăkhuăkinhăt .HƠngăhóaă
s ăđ ợcăchuy năđ năVũngăÁngăbằngăqu căl ă1Aăđƣănơngăc p hoặcătuy năđ ngăqu căl ămới.ăTuyănhiên,ădoă
địaăhìnhăkhóăkhĕnătừăTơyăS năđ năLƠoăvƠădoăchiăphíăm ăr ngăđ ngăcao,ădoăvậyăvi căc iăthi nătuy năđ ngă
gi aăhaiăđi măquanătrọngănƠyăch ănênăti năhƠnhăcùngăvớiăvi căc iăthi năđ ngăsáăc aăLƠoăbênăkiaăbiênăgiới.ă 

 Tuy năqu că l ăm iă8Bă (ĐT-1,ăphíaăĐông): Tuy năđ ngănƠyăs ăđ ợcăxơyăd ngă từăXuơnăAnăđ năXuơnă
Phổ,ăvƠăcóă tuy năđ ngăvenăbi nă từăphíaăbắcăXuơnăPhổ.ăTuy năđ ngănƠyăcũngăs ăk tăn iăC uăTreoăvớiă
Ngh ăAnăvƠăc ngăCửaăLò.ăVi căxơyăd ngăs ăđ ợcăđẩyăm nhăsauănĕmă2016 đồngăth iăvớiăcơyăc uăn iăvớiă
Ngh ăAn.ăTuy năđ ngăs ăxơyăd ngătheoăC păIIIăvớiăhaiălƠnăđ ng.ă 

 Tuy năđ ngăĐôngă - Tơyăm iă (ĐT-2): Đơyă lƠăph năm ă r ngă t nhă l ă 17ăn iă từă thƠnhăph ăHƠăTƿnhăđ nă
đ ngăHồăChíăMinh.M căđíchăchínhăc aăconăđ ngănƠyălƠăliênăk tăt tăphíaăĐôngăNamăc aăHƠăTƿnhăvớiăphíaă
TơyăNamăc aăt nh,ăcũngănh ăcóăđ ợcăm tătuy năđ ngăđ năHƠăTƿnhătừăđ ngăHồăChíăMinhă ăphíaăNamăc aă
H ngăKhê.ăK ăho chăxơyăd ngătuy năđ ngănƠyăthƠnhătuy năđ ngăcaoăt căqu căgiaăk tăn iăVũngăÁngă
đ năLƠoăcóăth ăgặp khóăkhĕnădoăcửaăkhẩuămớiăs ădẫnăđ năkhuăb oătồnăđaăd ngăsinhăhọcăqu căgiaăNakai-
NamăTheunăc aăLƠo.ăTuyănhiên,ă tuy năđ ngănƠyăvẫnăs ăgiúpăvi căđiă l iăđ năcửaăkhẩuă ăQu ngăBìnhătừă
thƠnhăph ăHƠăTínhăvƠăđ năkhuăv căTơyăBắcăc aăt nhăthôngăquaăđ ngăHồăChíăMinhăthuậnăti năh n.ăTuy nă
đ ngăĐT-2ămớiăs ăđ ợcăxơyăd ngăthƠnhăc pă3ăhaiălƠnătr ớc,ăsauăđóăs ăđ ợcăm ăr ngăthƠnhă4ălƠnăsauănĕmă
2020ăph ăthu căvƠoăk tăqu ănghiênăc uăkh ăthi.ă 

 Qu că l ă12ă (ĐT- 3): Qu că l ă12ăhi năgi ă lƠă tuy năđ ngăchínhăgi aăLƠoăvƠăVũngăÁng, nh ngă lƠă tuy nă
đ ngăc păIIIăvớiăhaiălƠnăđ ngănênăkhôngăth ăph căv ăchoăcácăph ngăti năch ăcontainer.ăTrongăkhiăhƠnhă
langăc aăt nhăđ năcửaăkhẩuăC uăTreoăs ăđ ợcăxemănh ălƠătuy năgiaoăthôngăchínhătừăLƠoăđ năVũngăÁng,ă
qu căl ă12ăcũngăs ălƠăm tăl aăchọnăt tăđ ăvậnăchuy năhƠngăhoáăquaăLƠoăđ năTháiăLanăvƠăxaăh năn a.ăVi că
đ uăt ănơngăc păs ăđ ợcăti năhƠnhătrongăgiaiăđo nă2016ă– 2020. HƠăTƿnhăcũngăs ăhợpătácăvớiăcácăđ iătácă ă

                                                      
14 pcu viết tắt của ―Đơn vị Xe Hành khách - Passenger Car Unit‖, cách đánh giá thông lượng giao thông -  Việt Nam, 1 
xe tải tương đương 2 pcu, như vậy 5000 pcu tương đương 2500 xe tải, giả định không có hình thức vận tải nào khác  
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LƠoăvƠăTháiăLanăđ ăphátătri năqu căl ă12ăđiăxaăh năn aăvƠăcácătuy năđ ngăsắtăk tăn i t ngăt ăgi aăVũngă
Áng - Thakhekă(nênă uătiênăsửăd ngăđ ngăsắtăchoăvi căvậnăchuy năcontainerăvìălỦădoăc ăv ăkinhăt ăvƠămôiă
tr ng),ăvớiăm tăt mănhìnăđ ăquy tăđịnhăxemăcóăc năđ uăt ătrongăgiaiăđo nă2021-2025 hay không.  

T nhăl :ă 

 Nơngăc păvƠăm ăr ngăđ ng b :ăĐ nătr ớcănĕm2020,ăHƠăTƿnhăs ănơngăc păt tăc ăt nhăl ălênăt iăthi uăC pă
IV,ă uătiênătr cădọcăvớiăcácătuy năt nhăl ă28,ă70,ă21,22.ăĐ nănĕmă2020,ăt nhăcũngăs ănơngăc păvƠăk tăn iăt nhă
l ăs ă6,ă7ăvƠălƠmăchungăthƠnhăm tăconăđ ngălớnănh tătrongăt nh,ăk tăn iăvùngăbi năvớiăQu căl ă1AăvƠăphíaă
Tơyăvớiăqu căl ă15ăt iăĐồngăL că(mặcădùăqu căl ă15ătrongăt ngălaiăs ăbịăxu ngăc păthƠnhăt nhăl ).ăCũngă
tínhăđ năth iăgianănƠy,ăHƠăTƿnhăs ăm ăr ngăt nhăl ăs ă2ăv ăh ớngTơy,ăk tăn iăqu căl ă1AăvƠăĐồngăL c. 

 Đ ngăvenăbi n vƠăcácătuy năđ ngăkhác:ăvi căxơyăd ngătuy năđ ngăbi nătừăH ăĐ ăđ năCửaăNh ợngăs ă
đ ợcăhoƠnăthi n.ăTuy năđ ngătớiăVũngăÁngăvào nĕmă2015ăchoăm ăquặngăsắtăs ăđóngăvaiătròăquanătrọngăđ ă
m ăr ngăquyămôăm ăkhiăm ăsắtăphátătri n;ăngoƠiăraăvi căsửăd ngăđ ngă ng có th ălƠăm tăgi iăphápăt tăh n,ă
vƠă1ăgi iăphápă thayă th ă t mă th iă lƠădùngă tƠuăvậnă t iă từăc ngăCửaăSótăhoặcăm tăb năc uă t mă th i.ă Tuy nă
đ ngănƠyăc năđ ợcăxơyăd ngătr ớcă2020,ăvớiăđịnhăh ớngăk tăn iăVũngăÁngăvớiăbi năThiênăC măvƠăthƠnhă
lậpă m tă tuy nă đ ngă duă lịchă sinhă thái.ă Tuy nă đ ngă bi nă phíaă Bắcă H ă Đ ă cũngă s ă cóă vaiă tròă quană
trọng.Tuy năđ ngă2ălƠnăc păIIIăn iăXuơnăPhổăđ năXuơnăH iăgiúpăvậnăchuy năhƠngăhóaăđ năc ngăCửaăLòă
m tăcáchăhi uăqu .ă 

 Tuy năđ ngăvòngăphíaăNamăt nhăHƠăTƿnhăph căv ăchoăcácăph ngăti năđiătừăTh chăKhêăđ năqu căl ă1Aăs ă
c năph iăđ ợcăquanătơm,ăbaoăgồmătuy năđ ngăbi năvƠăt nhăl ăs ă4ătừăThiênăC măđ năCẩmăXuyênăs ăc nă
đ ợcănơngălênăC păIII.ăVi cănƠyăcũngăs ăh ătrợăchoăvi căđiăl iăc aăkháchăduălịchăđ năThiênăC m.ă 

 Tuy năđ ngăBắc-Nam ti pătheoăc năph iăđ ợcăxemăxétă(BN-2)ăcóăhaiăđo năđƣăđ ợcăxơyăd ngătuyănhiênă
khôngăph iătừănguồnăngơnăsáchăc aăt nh.ăThayăvƠoăđó,ăcácăhuy năđangăđ ợcăkhuy năkhíchăđ uăt ăxơyăd ng.ă
Ho tăđ ngănƠyănênăđ ợcăth căhi nănhằmăti păt cănơngăc pătuy năđ ngăc păVăhoặcăIVăk tăn iăhaiăđo nănƠy,ă
nh ngăkhôngăph iătừăngơnăsáchăc aăt nh.ă 

 T nhăcũngănênănơngăc păt nhăl ăs ă5ăđ ăgiúpăk tăn iănhanhăh năgi aăcácăkhuăch ăbi nănôngăs nă ăthịătr năVũă
QuangăvƠăvớiăthịătr năĐ căThọănằmăc nhăqu căl ăs ă8,ăquaăđóăchoăphépăgiaoăthôngăthôngăquaăqu căl ă1AăvƠă
15ăđ năNgh ăAnăvƠă8Băđ năc ngăXuơnăH i.ă 

 Đ ăcóă th ă tĕngă c ngăkh ă nĕngă ch ngă chịu,ă t nhă s ă c nă ph iă xơyă d ngă thêmăbaă tuy năđ ngă c uăh ă vƠă
phòngăch ngălũăl tăt iăhuy năH ngăS n,ăĐ căThọăvƠăCẩmăXuyên.ăNh ngătuy năđ ngănƠyăs ăđ ợc xây 
d ngătrênăn năđ tăcaoăh năvớiăđ yăđ ăh ăth ngă thoátăn ớc,ăđ ăvẫnăcóăth ăsửăd ngăđ ợcăkhiănh ngătuy nă
đ ngăchínhăđƣăbịăl t.ă 

 Cu iăcùng,ăt nhănênănơngăc păcácăt nhăl ăkémăch tăl ợngăhi năgi ăthƠnhănh ngătuy năđ ngăcóăch tăl ợngă
caoăh năđ ăđ măb oăítănh tă80%ăt nhăl ăs ăđ ợcăr iăbằngănh aăđ ngăhoặcăbêătôngăsoăvớiăconăs ălƠă58%ănh ă
hi năgi .ăCácătuy năt nhăl ăcũngăc năph iăđ ợcăc iăthi năvƠănơngăc pălênăchuẩnăc păIVăhoặcăc păVăđ iăvớiă
khuăv cămi nănúi,ătùyătheoăvịătríăđịaălỦăc aătừngătuy năđ ng.ă 
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Huy năl : 

 Nơngăc păvƠăm ăr ngăđ ngăb :T tăc ăcácăhuy nănênăcóăk ăho chăphátătri năh ăth ngăgiaoăthôngănôngă
thônătheoăcácăthôngăs ăđ ngăb ănôngăthônăc aăChínhăph ăbanăhƠnhăvƠăsửăd ngăngơnăsáchătừăcácăch ngă
trìnhăqu căgiaăvƠăcácătổăch cătƠiătrợăqu căt ănh ăNgơnăhƠngăTh ăgiớiăhayăC ăquanăPhátătri năqu căt ăAnh.ă
HƠăTƿnhăcũngănênătậnăd ngăcácănguồnănguyênăli uăvƠănhơnăcôngăđịaăph ngăđ ătránhălƠmănguồnăv năđiăraă
kh iă t nh.ăT tă c ă cácă tuy năđ ngăhuy năc năph iăđ tă chuẩnă c păVă (m tă s ă c pă IV)ăvƠăđ ợcăb oăd ỡngă
th ngăxuyên.ăTheoătiêuăchuẩnăc aăCh ngătrìnhăNôngăthônămới,ătínhăđ nănĕmă2015,ă35%ăđ ngăxƣăvƠăliênă
xƣăs ăđ ợcăr iănh aăđ ngăhoặcăbêătông,ăvƠăđ nănĕmă2020,ă70%ăđ ngănôngăthônăs ăđápă ngăcácătiêuăchuẩnă
nƠyă(m tăs ăđ ngăthônăvƠăđ ngămònăcũngăs ăđ ợcăkèăc ng).  

Hình 114:ăCácătuy năđ ngăhi năt iă ăHƠăTƿnh,ăk ăho chăhi năt iăvƠăcácăđi uăch nhăđ ăxu t 

 

 

 

Nguồn:ăQuyăho chăTổngăth ătớiă2020;ăPh ngăv năăS ăGTVT 

 

4. Đ ờng sắt:  

Tuy năđ ngăs tăB c- Nam:  

 Tuy năđ ngăs tăB c- Namăhi năcó:HƠăTƿnhăc năthamăgiaăcùngăvớiăc ăn ớcănhằmănơngăc păvƠăhi năđ iă
hóaătuy năđ ngăsắtăhi năcóăđ ăđápă ngăcácătiêuăchuẩnăkỹăthuậtăqu căgia,ăvớiăt căđ ătƠuăch ăkháchălƠă100-
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120km/hăvƠăc iăthi nătuy năđ ngăk tăn iăvớiăsơnăga.ăTheoăđó,ă4ăcơyăc uăchínhăs ăđ ợcănơngăc p,ăbaoăgồm: 
ChợăTh ợng,ăăCửaăRƠo,ăL căYên,ăThanhăLuy n. 

 Tuy năđ ngăs tăcaoăt căB c-Namăm i:Đ iăvớiătuy năđ ngăsắtăcaoăt căBắc- Namămớiăs ăđ ợcăxơyăd ngă
theoăk ăho ch,ăHƠăTƿnhăc năph iăhợpăvớiăchínhăph ăđ ăđ măb oăcóăcácăđi măđ ă ăcácătrungătơmăđôăthịăchính. 

 Nhà ga khách chínhăs ăđ ợcăxơyăd ngăg năthƠnhăph ăHƠăTƿnh,ăkho ngă3kmătừăđ ngăvòngăthƠnhăph ăvƠă
6kmătừătrungătơmăthƠnhăph .ăTừănhƠăga,ăt nhăs ăcóăvớiăm tătuy năđ ngăk tăn iătr căti păvớiăđ ngă1A.ă 

 M tănhƠăgaăkhách/hƠngăhóaăs ăđ ợcăxơyăd ngăph căv ăchoăkhuăkinhăt ăVũng Áng. 

 TừănhƠăgaăVinhănênăcóăcácătuy năđ ngăb ăthuậnăti năđ năcácăqu căl ăchính,ăgiúpăvi căđiăl iăđ năthịătr nă
HồngăLƿnhăđ ợcăd ădƠng.ă 

Cácătuy năđ ngăs tăchuyênăd ng: 

 Tuy năđ ngăs tăThakhek:LƠoăvƠăVi tăNamăhi năcóăk ăho chăxơyăd ngătuy năđ ngăsắtăThakhek, Lào 
đ năkhuăkinhăt ăVũngăÁngăđ ăm ăr ngăth ngăm iăgi aăhaiăqu căgia 

 Tuy năđ ngăsắtănƠyăs ămenătheoăqu căl ă12ăđ năThakhekăvƠăđiăquaăTháiăLanăđ ăđ năViêngăChĕn 

 HƠăTƿnhănênăph iăhợpăvớiăcácăt nhălơnăcậnăđ ăhoƠnăthƠnhănghiênăc uăkh ăthiătr ớcăcu iănĕmă2015ănhằmă
xúcăti năvi căkh iăcôngăxơyăd ngătrongănĕmă2021.ă 

 Tuy năđ ngăs tăt ăTh chăKhêăđ năVũngăÁng:Vi căxơyăd ngătuy năđ ngăsắtăgi aăm ăsắtăTh chăKhêăvƠă
khuăkinhăt ăVũngăÁngănằmătrọngăquyăho ch,ătuyănhiênăt nhăcóăth  sửăd ngăh ăth ngăđ ngă ngăđ ăthayăth .ă
Trongăth iăgianăch ăxơyăd ngăxongăđ ngă ng,ăt nhăcóăth ădùngăgiaoăthôngăđ ngăbi năhoặcăđ ngăb .ă 

 

Hình 115:ăCácătuy năđ ngăs tăhi năt iă ăHƠăTƿnh,ăk ăho chăhi năt iăvƠăcácăđ ăxu tăđi uăch nh 

 
Nguồn:ăQuyăho chăTổngăth ătớiă2020;ăPh ngăv năăS ăGTVT 
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5. Cảng và đ ờng thủy: 

C ngăVũngăÁng- S năD ng:ă 

C ngăVũngăÁngă- S năD ngăs ăđ ợcăxơyăd ngălƠăm tăkhuăc ngăđ ợcăqu nălỦăth ngănh tăvớiănĕngăl căxửălỦă
nhi uălo iăhƠngă(Hìnhă116).ăĐ ăphùăhợpăvớiănhuăc uăc aăcácăc măngƠnhătrongăkhuăkinhăt ăcũngănh ănhuăc u c aă
ho tăđ ngăth ngăm iăxuyênăbiênăgiới,ăkhuătổăhợpăc ngănƠyăph iăcóăkh ănĕngăti pănhậnăcácătƠuăch  hƠngăcóăt iă
trọngălớnănh tă300.000DWT,ăcũngănh ăph iăcóăđ ợcăcácăc ăs ăxửălỦăcontainer,ăhƠngăchuyênăd ngă(víăd ,ăthan,ă
hóaăd u)ăvƠăhƠngăcồngăk nh.ă 

Tàu ch ăhƠngăh nă50.000DWTăph iăquaăc ngăS năD ng 

 BaoăgồmăcácătƠuăxuyênăđ iăd ngăch ăhƠngălo iăPanamaxăcóăcôngăsu tăh nă50,000ăDWTăcóăkh ănĕngăch ă
h nă3.000 teu. 

Cácăho tăđ ngăth ngăm iăqu căt ăhi nănayăcóăth ăti tăki măđ ợcă25%ătrênăm iălôăhƠngăbằngăcáchăsửăd ngăcácă
tƠuăbi nă5,000ăteuăh nălƠăcácătƠuăbi nă3.000 teu - đi uănƠyăkhi năvi căgiúpăHƠăTƿnhătr ăthƠnhăm tătrungătơmăcóă
kh ănĕngăti păđónăcácătƠuăbi năcóăt iătrọngălớnălƠă1ăy uăt ăthenăch tăđ ăt nhăphátătri n.ăDoăvậy,ăcácătƠuăch ăhƠngă
nh ăh nă50.000 DWT nênăsửăd ngăc ngăVũngăÁng,ăthậmăchíăkhiăcungăc păhƠngăchoăcácăcôngătyăg năc ngăS nă
D ng,ăđ ătránhălƠmăngh năđ ngătƠuălớnăh n.ă 

Hình 116:ăTrangăthi tăb ăchính cho t ăh păc ngăđa m căđíchăt ngăh p 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

C ngăs ăm ăcửaăchoăt tăc ăcácădoanhănghi pă ăHƠăTƿnhăcóănhuăc uăsửăd ng: 
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 C ăhaiăc ngăc năph iăcóăb nă tƠuăchungăchoă t tăc ăcácă tƠuă thuy năvƠăcóăb nă tƠuăriêngăchoăcácănhƠăđ uă t ă
chính.  

 C ăhaiăc ngăđ uăph iăcóăb nătƠuăđápă ngăđ ợcănhuăc uăc aăcácăcontainerăvƠăhƠngăcồngăk nh.ă 

C năph iăxơyăd ngătuy năđ ngăk tăn iăđ ngăb ăvƠăđ ngăsắtăđ ăđ măb oăvi cădiăchuy năhƠngăhóaăd ădƠngăt iă
c ng.ăTr ớcănĕmă2020,ăc ngăVũngăÁngăs ătĕngăcôngăsu tălênă20 tri uăt năm iănĕmăvƠăc ngăS năD ngălênă90 
tri uăt năm iănĕm.ă 

C ngăc năph iăho tăđ ngăhi uăqu ăđ ăgi măchiăphíăchoăcácădoanhănghi pămongămu năsửăd ngăc ng.ăDoăvậy,ă
vi căqu nălỦăkhuătổăhợpăc ngăs ăc năph iăvi căthuêăđ năvịăvậnăhƠnhăc ngăqu căt ăcóănhi uăkinhănghi măđ ăa)ăthuă
hútăcácăcôngătyăvậnăt iăhƠngăh iălớnăđ năc ng,ăb)ăgiúpăvi căm ăr ngăquyămôănhanhăchóng,ăvƠăc)ăđ tăđ ợcăs ă
hi uăqu ătrongăho tăđ ng.ăCácăcôngătyănh ălƠăDPăWorldăvƠăPSAăqu nălỦăc ngătrênătoƠnăth ăgiớiăvƠăt nhăcóăth ă
cơnănhắcăđ năcácăcôngătyănƠy. 

C ngăJurongă ăSingpaporeălƠăm tăvíăd ăthƠnhăcôngăđi năhìnhăv ămôăhìnhăc ngăđaăm căđíchă(Hình 117). 

Hình 117:ăNghiênăc uăđi năhìnhăậC ngăJurong,Singapore 
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Nguồn:ăTrangăwebăc ngăJurong,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Cácăc ngăkhác:Cácăc ngăkhácăs ăvẫnăti păt căđ ợcăsửăd ngălƠmăc ngăn iăđịa- ch ăy uălƠmăc ngăđánhăcáăvƠăch ă
hƠngătrongăn ớc.ăXuơnăH i, Th ch Kim, CẩmăNh ợngăvƠăKỳăHƠ s ălƠăb năc ngăchínhăs ăđ ợcăxơyăd ngăhoặcă
nơngăc păđ ăđóngăvaiătròălƠmăc ngăđánhăcá,ăbaoăgồmăvi căxơyăd ngănhƠăkho,ăkhuăl uăgi ăhƠngăđôngăl nh,ăc ăs ă
ch ăbi năvƠăphơnălo i. 

 C ngăXuơnăH iăhi năđangăđ ợcăxơyăd ng,ăs ăđ ợc hoƠnăthi năvƠoănĕmă2012ăvƠăcóăkh ănĕngăti pănhậnă9.000ă
t năth yăs năm iănĕm.ăNgayăsauăkhiăđ ợcăxơyăd ng,ăc ngănƠyăcóăth ăcóălợiăth ăh năc ngăXuơnăPhổ.ă 

 C ngăTh chăKimăđ ợcăxơyăd ngătrongănĕmă2005,ăcôngăsu t kho ngă8.000ăt n/ nĕm.ăT iăc ngănƠy,ăt nhăc nă
chúătrọngăc iăthi năh ăth ngăc uătƠuăvƠăxửălỦăn ớcăth i.ă 

 C ngăCẩmăNh ợngăvƠăKỳăHƠăs ătĕngănĕngăsu tălênăl năl ợtălƠă8.000ăt năvƠă7.000ăt n/nĕm.ă 

C ngăsôngăH ăĐ ădoăB ăGiaoăthôngăqu nălỦăvƠăc ngăbi năt iăCửaăSótăđ uăgiúpăchoăvi căđiăl iăđ năthƠnhăph ăHƠă
Tƿnh vƠăTh chăKhêăthuậnăti n;ăC ngăH ăĐ ăcóăth ăđápă ngănhuăc uăc aăcácătƠuăcóăcôngăsu tăđ nă1.200ăt n.ăC ă
haiăc ngăs ăcóăth ăđ ợcăsửăd ngăchoăcácătƠuăch ăhƠngătrongăn ớc,ătrongăđóăc ngăH ăĐ ăs ăph căv ăriêngăcácă
tuy năđ ngăth yăn iăđịa. 

Cu iăcùngăc ngăXuơnăH iă ăhuy năNghiăXuơnăs ăti păt căh ătrợăcácătƠuăch ăhƠngătrongăn ớcăvƠăm tăs ătƠuăch ă
hƠngăxu tăkhẩuătừăLƠo.ăCôngăsu t c aăc ngăch ăvƠoăkho ngă60-80.000ăt n/ănĕmăđ iăvớiăhƠngăhóaătrongăn ớcăvƠă
h năch ăchínhăđ iăvớiăvi căphátătri năti păt căc aăc ngănƠyăchínhălƠăđ ăsơuăc aăn ớcăsôngăLamăkhôngăđ ăđápă
ngăyêuăc u.ăVớiăvi căc iăthi năqu căl ă1A,ăs ăcóănhi uăhƠngăhóaăđ ợcătrungăchuy năquaăc ngăVũngăÁngăh nă
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thayăvìăc ngăNghiăXuơn.ăN uăk ăho chăphátătri năthamăvọngănƠyăđ iăvớiăc ngăCửaăLòăc aăNgh ăAnăđ ợcăth că
hi n,ăc ngăcóăth ăs ătr ăthƠnhăm tăđi măđ năchoăhƠngăhóaănhậpăkhẩuătừăLƠoăquaăđ ngăcửaăkhẩu.ă 

HƠăTƿnhăc năph iătậnăd ngăt iăđaăti mănĕngătừăh ăth ngăsôngăchínhăc aămìnhăvớiătổngăc ngă437kmăđ ngăsông,ă
gắnăvi căphátătri năvƠăb oătrìăcácătuy năđ ngănƠyăvớiăk  ho chăgiaoăthôngăđ ngăth yăn iăđịaăc aăb ăGTVT.ă
Cácătuy nănƠyăgồmăđ ngăsôngădọcătheoăsôngăNgƠnăTr iăvƠăsôngăLam,ăc năth ngăxuyênăđ ợcăb oătrì,ănhằmă
đ măb oătƠuăd ớiă50ăt năcóăth ăđiăl iăquanhănĕmăvƠăcungăc păcácădịchăv ăvậnăt iăđ ngăth yăđ năgi năcho các 
ti uăth ng.ăBênăc nhăvi căcóăth ăgi măchiăphíăvậnăt i,ăphátătri năcácătuy năđ ngăth yăn iăđịaăcònăgiúpăvậnă
chuy năhƠngăhóaăquáăkhổ.ăT nhăcũngăc năđ măb oăcácătuy năđ ngăth yăn iăđịaăđ ợcăk tăn iăvớiăcácăhìnhăth că
vậnăt iăkhácăđ ăt oănênăh ăth ngăgiaoăthôngăvậnăt iăhoƠnăch nh. 

6. Sân bay: 

Đ iăvớiăh ăth ngăsơnăbay,ăt nhăs ănghiênăc uăvi căc năthi tăxơyăd ngă01 bayănh ăph căv ăchuyênăc ăsau giai 
đo nă2020 vƠădƠnhădi nătíchăđ ăm ăr ngăsauănƠy n uănh ănhuăc uăđ ălớn.   

 S ăphátătri năc aăkinhădoanhă ăkhu kinhăt ăVũngăÁngăcóăth ăthúcăđẩyănhuăc uăbayăbằngăchuyênăc .  

 CácănhƠămáyăch ăt oălớnăvíăd ănh ănhƠămáyăthépăFormasaăcóăth ămongămu năcóăđ ngăbayăchoăcácălƣnhă
đ oăvƠăchuyênăgia. 

 Họăcũngăs ăsẵnăsƠngăchiătr ăchoăvi căsửăd ngăm tăc ngăhƠngăkhôngăvậnăhƠnhăkhôngăth ngăxuyên. 

 Bayăbằngăchuyênăc ăvớiăth iăgianălinhăho tăs ăphùăhợpăh nălƠăcácăchuy năbayăcóălịchăbayăc ăđịnh,ăítălinhă
ho t.  

Bênăc nhăđó,ăhƠnhăkháchăphổăthôngăcũngăs ăcóăm tăs ăl aăchọnămớiăđ ăđiăl iătrongănĕmătới: 

 S ăl aăchọnăph ngăti năvậnăt iăs ăgiúpăvi căđiăl iăđ năHƠăTƿnhăd ădƠngăh nănhi uăsoăvớiăđi uăki năhi nă
nay.ăKhiăđóăhƠnhăkháchăcóăth ăl aăchọnăôătô,ăhayăxeăbuỦtătrênăqu căl ăhayăsửăd ngăđ ngăsắtăcaoăt c. 

 Đ iăvớiănh ngăđ iăt ợngăcóănhuăc uăsửăd ngămáyăbay,ăsơnăbayăVinhăs ănhanhăchóngătr ăthƠnhăm tăsơnăbayă
trungătơmăc aăkhuăv c,ăvƠăsơnăbayăĐồngăHớiăs ălƠăs ăl aăchọnăchoănh ngăaiă ăphíaăNamăHƠăTƿnh. 

Doăvậy,ăvi căcóăđ ợcăm tăsơnăbayăchoăcácăchuyênăc ănh ăs ăphùăhợpăh nătrongăt ngălaiăg n.ăM tăsơnăbayăvớiă
đ ngăbĕngădƠiă1,2-1,8ăkmăs ăchoăphépăcác chuyênăc ăcóăs căch aăđ nă100ăhƠnhăkháchătừăHƠăN iăvƠăĐƠăNẵngă
c tăcánhăh ăcánh.ăă 

SơnăbayănƠyăs ăđ ợcăxơyăd ngăvớiăđ ădi nătíchăđ ădƠnhăchoăvi căm ăr ngătrongăt ngălai.ăĐi uănƠyăs ăchoăphépă
t nhăxơyăd ngăđ ợcăm tăsơnăbayăth ngăm iăvớiăchiăphíăth păh năn uănhuăc uătĕngălên.ăĐ ăcóăth ăm ăsơnăbayă
th ngăm i,ăt nhăc năcóănhuăc uăc aăítănh tăh nă130ăkháchăm iăngƠyă(kho ngă50,000ăkháchăm iănĕm).ăVớiăm că
đ ănhuăc uănƠy,ăm iăngƠyăs ăcóănhuăc uăvớiăítănh tă1ăchuy năbay.ă 

Theoăquyăho chăvịătríăc aăsơnăbayăHƠăTƿnhă lƠă ăxƣăCẩmăD ng,ăCẩmăHòa,ăhuy năCẩmăXuyên.ăĐ năg nănĕmă
2020,ăkhiăti năhƠnhănghiênăc uăkh ăthi,ăt nhăc năđánhăgiáăm t s ăđịaăđi măđ ătìmăraăn iăphùăhợpănh t,ăliênăquană
đ năcácătiêuăchíăsau: 

 Y uăt ăĐịaăhình 
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 Địaăđi măph iăt ngăđ iăbằngăphẳngăvớiăđ ădi nătíchăđ t,ăvƠăch ăd cănhẹăvớiăđ ăd cădọcăkhôngăquáă2%ă
choăđ ngăbĕngătheoăk ăho chă(1,5%ăn uăđịnhăsửăd ngămáyăbayălớnăh n). 

 C năcóăh ăth ngăthoátăn ớcăđ tătiêuăchuẩnăt iăđịaăđi măđ ăđ măb oăđ ngăbĕngăkhôngăbịăngậpăl t. 

 Mặtăbằngăxơyăd ngăc ăs ăsơnăbayăph iăổn địnhăvƠăkhôngăbịănúnăn tăkhiăchịuăt iănặngă– trọngăl ợngăc aă
c ăđ ngăbĕngăvƠămáyăbayătrênăđ ngăbĕng. 

 Y uăt ăKhíăt ợng: 

 C năđánhăgiáătácăđ ngăc aăcácăđi uăki năth iăti tăcóăth ă nhăh ngăđ năt mănhìn,ăđặcăbi tălƠătuy t,ăs ngă
mù,ăm aăvƠăcácăđi uăki năt ngăt ,ăđ năho tăđ ngăsơnăbay.ăăĐặcăbi t,ăs ngămùăth ngăđọngăl iă ăkhuă
v căthungălũngăkínăgió. 

 Ápăsu tăkhôngăkhíăcũngăc năđ ợcăxemăxét.ăSơnăbayă ăđ ăcaoăcaoăh năsoăvớiăm căn ớcăbi năc năcóăcóă
đ ngăbĕngădƠiăh n,ădoăápăsu tăgi m. 

 Môăhìnhăgióăphổăbi năcóă nhăh ngăđ năh ớngăđặtăđ ngăbĕngăvìămáyăbayăph iăc tăvƠăh ăcánhătrongămôă
hìnhăgióăđó. Doăđịaăhìnhănúi,ălo iăgióăxoáyătừătrênăxu ngăcóăth ăxu tăhi năvƠăr tănguyăhi măvì máy bay bịă
đẩyăxu ngăphíaămặtăđ t. 

 Các Y uăt ăv ăDẫnăđ ngăHƠngăkhông: 

 C năxemăxétăcácăvậtăc năh ăth ngădẫnăđ ngănh ănúi,ătòaănhƠăcao,ăthápătruy năt iăđi năvƠăc u. 

 Cácăy uăt ăv ăthiênănhiênăhoangădƣăcũngăc năđ ợcăđánhăgiáă– khuăv căchimăchócătậpătrung,ăvíăd ănh ă
khuăđẻătr ng,ăhoặcăcácăbƣiărác,ăcóăth ăgơyăraănguyăc ăvaăch măvớiăchim. 

 C năcóăđ ăkhôngăgian,ăliênăquanătớiăcácăsơnăbayăxungăquanhăvƠăh ớngăbay c aăcác sân bay này. 

 Y uăt ăMôiătr ng: 

 Ti ngăồnătừăsơnăbayăcóăth ă nhăh ngădơnăc ăxungăquanhă– nh ngăng iăs ngăphíaăd ớiăđ ngăbay. 

 Ôănhi măkhôngăkhíătừămáyăbayăcóăth ă nhăh ngăđ nădơnăc ăsinhăs ngăg năsơnăbay. 

 H ăth ngăthoátăn ớcăcóăth ăth iăhóaăch tă(vd:ăxĕng,ăe.g.ăfuel,ăch tăch ngăđóngăbĕngăkhiănhi tăđ ăxu ngă
c căkỳăth p)ăvƠoănguồnăn ớcăt iăđịaăph ng. 

Vi căđánhăgiáăc năxemăxétănh ngăthayăđổiăv ătrungătơmădơnăs ăvƠăđi uăki năkhíăhậuătrongăsu tăth iăgianăho tă
đ ngăc aăsơnăbay,ăđ măb oăđịaăđi măđ ợcăchọnăvẫnăphùăhợpătrongăt ngălai. 

NgoƠiăraăcũngăcóăm tăs ăvíăd ătrênăth ăgiớiăv ăcácătrungătơmăcôngănghi păqu căt ăkhông có sân bay th ngăm iă
dành riêng mà ch ăcóăsơnăbayăph căv ăchuyênăc ănh ă(Hình 118). 
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Hình 118:ăVíăd ăv ăKhuăcôngănghi păthƠnhăcôngădùăcóăkh ănĕngăv năt iăhƠngăkhôngăh năch  

 
Nguồn:ăKhuăPhátătri năKinhăt ă- Côngăngh ăThanhăđ o;ăTrangăwebăchínhăth căc aăNoida 

Nói tómăl i,ăm tăy uăt ăthenăch tăđ iăvớiăs ăphátătri năc aăc măngƠnhănƠyălƠăvi căxơyăd ngăđ ợcăm tăđ ngăk tă
n iăbằngănhi uhìnhăth c từăHƠăTƿnhăđ nvớiăcácăthịătr ngălớnătrongăn ớc, trongăkhuăv căvƠătrongăn iăt nhăHƠă
Tƿnh.ăZuid-HƠăLanălƠăm tăvíăd ăt tăv ămôăhìnhănƠyă(Hìnhă119). 
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Hình 119:ăVíăd ăv ătrung tâm th ngăm iăvƠăv năt iăqu căt ăđa hìnhăth c 

 

 

C. Khuy năkhíchăphátătri năv năt i,ăd chăv ăh uăc năvƠăsiêuăth  

HƠăTƿnhăs ăc iăthi nădịchăv ăvậnăt iăn iăt nhăbằngăcáchătĕngăc ngăcácătuy năxeăbuỦt,ăb oăđ măm iăhuy năcóă
m tătr măxeăbuỦt,ăch ăy uătậpătrungăvƠoănơngăcaoănĕng l căvậnăt iăcho thịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăKỳăAnh.ăHƠăTƿnhă
cũngăs ăc nănơngăc păb năxeăliênăt nhăđ ăđápă ngănhuăc uăgiaătĕngăc aăhƠnhăkháchătrongănh ngănĕmătới. 

Vớiăl ợngăxeătrênăđịaăbƠnăt nhăd ăki nătĕng,ăHƠăTƿnhăs ăcóăthêmăch ăđậuăxeăđ ăb oăv ăc nhăquanăđôăthị. Ngoài 
ra,ăvi căxơyăd ngăvƠăduyătrìăđènăchi uăsángăđ ngăph ăcùngăvớiăcácătuy năđ ngăchínhătrongăkhuăv căđôăthị,ă
đặcăbi tătrongăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnh,ăs ăgiúpăhƠnhăkhách,ăđặcăbi tănh ngăng iădùngăxeămáy,ă
điăl iăanătoƠnăh n. 

T nhăcũngăc n phátătri năc măngƠnhăbằngăcáchăkhuy năkhíchăcácănhƠăcungăc pădịchăv ăhậuăc năđ uăt .ăHƠăTƿnhă
c năc iăthi năcácădịchăv ăsửaăch aăvƠăb oătrìăv ăc ăôătôăvƠăđ ngăxáănhằmăh ătrợătĕngătr ngătrongăt ngălaiăv ă
hƠnhăkháchăvƠăvậnă t iăhƠngăhóa.ăC nă ti pă t căcóădịchăv ăsửaăch aăvƠăb oăd ỡngăôă tôăg năcácăđi măgiaoăcắtă
đ ngăquanătrọng.ăHƠăTƿnhăc năthuăhútădoanhănhơnăđịaăph ngăđ uăt ăvƠoăcácădịchăv ănƠy. 

Cácăcôngătyăhậuăc năcóă1ăs ăc ăh iăđ ăthamăgiaăphátătri năc ng,ănh ălƠmăch ăđ uăt ,ăđ năvịăvậnăhƠnh,ăđ năvịă
trung gian,ăđ năvịăcungăc păcácădịchăv ăkhác.Hìnhă117 d ớiăđơyălƠătổngăquanăv ăcácăc ăh iănƠy: 
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Hình 120:ăT ngăquanăc ăh i d chăv ăh uăc năc ng 

 
L uăỦ:ă1 Tr măhƠngăContainer/C ngăcontainerăn iăđịa 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

 

CácănhƠăcungăc păgiúpăđi uăph iăho tăđ ngăth ngăm iăvƠăhậuăc năt iăcácăc ngăvƠăvậnăchuy năhƠngăhóaăthôngă
quaăđịaăbƠnăt nh,ădoăđóăc iăthi năgiaoăthôngă ăt nh.ă 

HƠăTƿnhăcũngăcóăth ănơngăcaoănĕngăl căđ iătƠuăvậnăchuy năhƠngăhóaăc aămình.ăT nhăcóăth ăkhuy năkhíchăđóngă
tƠuă ăNghiăXuơn,ăcũngănh ăthúcăđẩyăthƠnhălậpăc ăs ăb oăd ỡngătƠuăt iăVũngăÁng.ăTrongătrungăvƠădƠiăh n,ăt nhă
cóăth ăti păt căphátătri năcôngănghi păđóngătƠuăquyămôănh ,ăcungăc pătƠuăch ăhƠngăđ ăvậnăchuy năg ăvƠănôngă
s năđƣăch ăbi n.ă 

H năn a,ăti năl ngăvƠăthuănhậpăc aăng iădơn trênăđịaăbƠnăt nhăd ăki nătĕngălênătrongăt ngălaiăs ăthúcăđẩyă
phátătri năho tăđ ngăth ngăm iăbánăbuônăvƠăbánălẻăc aăHƠăTƿnh.ăĐơyăs ălƠăm tăph năkhôngăth ăthi uăđ iăvớiă
t ngălaiăc aăHƠăTƿnh.ă 

Trongălƿnhăv cănƠy,ăHƠăTƿnhăs ăphátătri năthịătr ngăbánăbuôn h iăs nădọcătheoăb ăbi n,ăvíăd ănh ă ăNghiăXuơn.ă
T nhăcũngăs ăphátă tri năcácă trungă tơmăth ngăm iăvƠăsiêuă thịă trongă thƠnhăph ăHƠăTƿnh,ă thịăxƣăHồngăLƿnhăvƠă
huy năKỳăAnh.ăTheoăd ăbáo,ădoanhă s ăbánăhƠngăc aă siêuă thịă trênăđịaăbƠnă t nhăHƠăTƿnhă s ă tĕngă từăd ớiă3% 
15tổngăchiătiêuăbánălẻălênăkho ngă10-15%,ăd ăki năđ tă7,7 nghìnătỷăđồngăvƠoănĕmă2020.ăĐi uănƠyăđồngănghƿaă
vớiăvi căcóăkho ngă17 siêuăthịătrênăđịaăbƠnăt nh,ăch ăy uănằmă ăcácătrungătơmăđôăthị.ă 

Cácăchợăđ uăm iănôngăs năhi năt iăs ăđ ợcănơngăc păvƠăxơyămới t iăcácătrungătơmăhuy n.ăHƠăTƿnhăcũngăc năxơyă
d ngăchợăbánăbuônătrongăcácăkhuăkinhăt ăvƠăkhuăcôngănghi păđ ăbánăhƠngăs ăch ăvƠănguyênăli uăthôănhậpăkhẩuă
vƠăs năxu tătrongăn ớcăchoăcácădoanhănghi p. 

                                                      
15 Chi tiêu bán lẻ của các doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Hà Tĩnh chiếm chưa đến 6% tổng chi tiêu bán lẻ toàn tỉnh năm 2009, có nghĩa là về mặt lý 
thuyết thị phần lớn nhất của 1 siêu thị tại Hà Tĩnh có thể đạt 6%; về mặt thực tế thì 3% là lớn nhất. Do vậy, vẫn còn 50% tổng chi tiêu bán lẻ cá nhân  
thành phố Hà Tĩnh. Về số liệu 2020, giả định chi tiêu bán lẻ tăng song song với GDP bình quân, và siêu thị  Hà Tĩnh hoạt động đủ công suất. Thị phần 
ước tính của siêu thị theo Dries và cộng sự. 



 
  

  220 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

D. Nơngăc păcáckhuăcôngănghi păkhácătrongăt nh,ăđặcăbi tălƠăthúcăđẩyăcácăcôngătyăvƠăc ăs ăh ăt ngăh uă
c n 

NgoƠiăcácăkhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠăC uăTreoăthìătrongăt nhăcũngăcóăm tăs ăkhuăcôngănghi păkhácă(đƣăcóăvƠă
đangăchuẩnăbịăxơyăd ng)ăđóngăvaiătròăh ătrợăquanătrọngătrongăc măngƠnhănƠy.ăNh ngăkhuăcôngănghi pănƠyăs ălƠă
đi măđ năchoănh ngădoanhănghi păvừaăvƠănh ăcóăho tăđ ngăliênăquanăđ nădịchăv ăhậuăc n,ăcôngătyăch ăbi n,ă
côngă tyă th ngăm i,ăcácănhƠăcungăchoăcácăcôngă tyăs năxu t,ăvv.ăT nhăs ăxơyăd ngăvùngă lƠmăvi că tiêuăchuẩnă
trongăcácăkhuăcôngănghi pănƠy,ăvƠăcungăc păcácăc ăs ăvậtăch tăc ăb năchoăphépăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ă
đặtătr ăs ăvƠăphátătri năkinhădoanhăthuậnălợi. 

Cóătổngăc ngă6ăkhuăcôngănghi păđangăho tăđ ngă(Hìnhă121)ăs ăđ ợcănơngăc p.ăCácăc măngƠnhăđ ợcătậpătrungă
phátătri nătrongăcácăkhuăcôngănghi pănƠy gồmăch ăbi năl ngăth căth căphẩm,ăs năphẩmăg ,ădịchăv ăvậnăt iăvƠă
hậuăc năvƠătáiăch ărácăth i. 

Hình 121:ăVaiătròăc aăcácăKhu Côngănghi păđangăho tăđ ng 

 

 

 

Nguồn:ăBanăqu nălỦăKKTăVũngăÁng,ăKKTăC uăTreo,ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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S ăđiălênăc aăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăt iăt nhă ătrongăvƠăngoƠiăcácăkhuăcôngănghi pănƠyălƠăm tănhơnăt ă
quanătrọngăđ iăvớiăs ăphátătri năc aăcácăc măngƠnhătrọngăy u.ăĐ ăcácăc măngƠnhănƠyăcóăth ăphátătri năthƠnhă
côngăvƠăb năv ng,ăt nhăc năkhuy năkhíchăh ăth ngăcácăngƠnhăcôngănghi păph ătrợăchoăcácăc măngƠnhănƠy.ăR tă
nhi uădoanhănghi pătrongăcácăngƠnhăcôngănghi păph ătrợănƠyăs ălƠădoanhănghi păvừaăvƠănh ,ăvíăd ănh ,ădịchăv ă
b oătrì,ăcácădịchăv ăchuyênămônăkhácă(víăd ănh ădịchăv ăphápălỦ).ăVi căphátătri năcácăc măngƠnhătrọngăy uădoă
đóăs ăm ăraănhi uăc ăh iăchoăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ătrongăt nh.ăĐi uănƠyăgiúpăthúcăđẩyăcácădoanhănhơnă
trongăt nh. 

Hình 122 d ớiăđơyăs ăphácăth oăm tăs ăc măngƠnhătrọngăđi măvƠăcácălo iăhìnhăkinhădoanhăti mănĕngăchoăcácă
côngătyăvừaăvƠănh .ă 

Hình 122:ăC ăh iăkinh doanh chính cho doanhănghi păv aăvƠănh ăt iăHƠăTƿnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 
  

Khai khoáng 
 Cho thuê thit bị (vd: thi t bị 

nhà máy) 
 Dịch v  nhân l c (vd: nhân viên 

b o v , lái xe, vv) 
 Dịch v  b o trì máy móc 
 Dịch v  s n xu t c u ki n nh  

Kim loại 
 Dịch v  nhân l c (vd: nhân 

viên b o v , lái xe, vv) 
 Dịch v  b o trì máy móc 
 Dịch v  s n xu t c u ki n 

nh  

Nông nghiệp 
 Phân phi nguyên vật li u 

(phân bón, ging) 
 Đ i lý cho nhà sxnguyên vật 

li u 
 Phân phiăđ u ra 
 Ch  bi nă đ nă gi nă (ph iă s y 

g o, bóc v  l c, phân loi) 
 Dịch v  pháp lý và hợpăđồng 
 T ăv năđ tăđai 

Sản xuất Chung 
 Dịch v  nhân l c (vd: nhân viên 

b o v , lái xe, vv) 
 Dịch v  b o trì máy móc 
 Dịch v  s n xu t c u ki n nh  
 Trang s c,ăđồ du lịch 
 Đồ dùngăgiaăđìnhăcáănhơn 
 Ph  ki n qu n áo 

Thương mại  
 Dịch v  nhân l c (vd: nhân 

viên b o v , lái xe, vv) 
 Môi giới h i quan 
 Giao nhận hàng hóa 
 Trung gian dịch v  

BPO/Công nghệ 
 CƠiăđặt h  th ng máy Tính 
 B o trì máy tính 
 Phân tích h th ng 
 Thi t k  web 
 Lập trình viên theo hợpăđồng 
 Cung cp và bán lẻ ph n c ng 
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E. C ăch ăchínhăsáchănhằmăthuăhútăth ngăm iăvƠăđ uăt ,ăbaoăg măcácăth ăt căh iăquanăđ căápăd ngă
h pălỦ 

T nhăHƠăTƿnhăs ăápăd ngăcácăthôngăl ăhợpălỦănh tătrongăth ă
t că h iă quană ă haiă vùngăkinhă t ăVũngăÁngăvƠăC uăTreo.ă
Hình 123 giớiăthi uăkhungăth iăgianăvƠăth ăt căh iăquană ă
Singapore - đ ợcăđánhăgiáălƠăvƠoălo iăt tănh tătrênăth ăgiớiă
trongălƿnhăv cănƠy.ă 

Th iăgianăvƠăchiăphíătrongăxu tănhậpăkhẩuăhƠngăhóaăcóăth ă
tácăđ ngăr tă lớnăđ năc nhătranhăth ngăm iăc aăm tăqu că
gia.ă Cácă nghiênă c uă đƣă ch ă raă rằngă m iă m tă ngƠyă giaoă
th ngăbịăđìnhătr ăcóăth ălƠmătổngăgiáătrịăth ngăm iăbịăh ă
ítănh tă1%ă- vƠăgi măđ nă6%ăgiáătrịăxu tăkhẩuăcácămặtăhƠngă
ph ăthu cănhi uăvƠoăth iăgian. 

Đ ă gi iă quy tă v nă đ ă v ă th iă giană c nă thi tă đ ă th că hi nă
th ngăm iăvƠăgi măchiăphí,ăt nhăHƠăTƿnhănên: 

 

 ThuăthậpăvƠăl uătr ătrênămáyătínhăcácăvĕnăb năgi yăt . 
 Ápăd ngăch ăđ ăm tăcửaăđ iăvớiăcácăth ăt căh iăquan. 
 Rútăngắnăth iăgian ch ăđợiăchoătƠuăthuy nătr ớcăkhiăneoăđậuăthôngăquaăh ăth ngăqu nălỦăhi uăqu ă 
 Đ uăt ăc ăs ăh ăt ngăc ngăch tăl ợngăcaoăđ ăgi măth iăgianăch tăhƠngălênătƠu. 
 Thanhăki mătraăngayăsauăkhiăhƠngăhóaăđƣăđ ợcăch tălênătƠu. 

NgoƠiăra,ăt nhăHƠăTƿnhăs ăbanăhƠnhăm tăs ăchínhăsáchă uăđƣiăc nhătranhăkhácăchoăcácădoanhănghi păđ uăt ăvƠoă
c măngƠnhănƠyă trongă t nh.ăT nhăđƣăápăd ngănh ngăchínhăsáchă uăđƣiănƠyăchoăcácănhƠăđ uă t ă ăvùngăkinhă t ă
VũngăÁng:ă 
 uăđƣiăv ăthu ,ăgồmăm căthu ăthuănhậpădoanhănghi păth păh nă(10%)ătrongă5 nĕmă(choătoƠnăb ăth iăgianăd ă

ánăvớiănh ngăd ăánăc ăs ăh ăt ngăquyămôălớn),ămi năthu ănhậpăkhẩuătrongă5ănĕm,ăgi mă50%ăthu ăthuănhậpă
cá nhân. 

 Cácă uăđƣiăkhácăv ăthu ăchoănh ngăd ăánăđ uăt ăvƠoăcácăngƠnhăcôngăngh ăcaoă 
 Mi năphíăthuêăđ t/mi năphíăsửăd ngăđ t choăcácăd ăánăđ uăt ăvƠoăc ăs ăh ăt ngăcôngăc ngă ăkhuăv căd ăánă

trongătoƠnăb ăth iăgianăd ăán;ămi năphíăthuêăđ tăchoăcácăkhuăkỦătúcăxáăcôngănhơn;ămi năphíăthuêăđ tătừă11ă
đ nă15ănĕmăchoăcácăd ăánăkhácătùyătheoăvịătríăvƠătínhăch tăd ăán.ă 

 NhƠăđ uăt ăn ớcăngoƠiăđ ợcămi nătráchănhi măđ năbùăgi iăphóngămặtăbằngăhoặcătáiăđịnhăc ă(mặcădùăt nhă
cũngăkhuy năkhíchăcácănhƠăđ uăt ăth căhi nătráchănhi mănƠyăvƠăđ ợcăhoƠnăl iăti năthôngăquaăcácăkho năthu ă
đ ợcămi năgi mătrongăsu tăth iăgianăd ăán) 

 Mi năti năđi n,ăn ớcăvƠ v ăsinhăđ iăvớiăcácăd ăánăc ăs ăh ăt ngă 
 H ătrợăđƠoăt oălaoăđ ngăvớiăm căh ătrợăcaoănh tălƠă1ătri uăVND/ng i/khóaă 
 Gi mă50%ăphíăqu ngăcáoătrênăcácăph ngăti năthôngătinăđ iăchúngăc aăt nhăHƠăTƿnhă(báoăgi yăvƠătruy nă

hình)ătrongăvòngă1ănĕmăvớiăm iăs năphẩmămớiăđ ợcăđ aăraăthịătr ng. 

Ví dụ về hải quan Singapore 
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Tuyănhiên,ăt nhăs ăđánhăgiáăvà xem xét thêm thêmăcácăchínhăsáchă uăđƣiăsauăđơyădƠnhăchoăcácănhƠăđ uăt ăti mă
nĕng:ă 
 Khôngăgiớiăh năv ăcácăho tăđ ngăti năt ăhoặcăchuy năv n,ălợiănhuậnăv ăn ớc.  
 Choăphépă100%ăquy năs ăh uădoanhănghi păvƠăkhôngăcóăgiớiăh năchínhăth căhayăphiăchínhăth cănƠoăchoă

ho tăđ ngăkinhădoanhăc aăcácădoanhănghi păvớiăc ăc uătổăch cănƠy.ă 

 Đẩyăm nhădịchăv ă―m tăcửa‖ă ănhi uăđịaăđi măhƠnhăchínhăc aăt nhăg năvớiăđịaăbƠnăho tăđ ngăc aănhƠăđ uă
t ăhoặcădoanhănghi pă(víăd :ătrongăVùngăkinhăt ăVũngăÁng,ă ăTơyăS nătrongăvùngăkinhăt ăC uăTreo).  

 Nớiăl ngăcácăgiớiăh năđ iăvớiălaoăđ ngăn ớcăngoƠi,ăđặcăbi tălƠălaoăđ ngăcóătayăngh ,ăv ăcácăth ăt căxinăviăsa.ă 

 H ătrợăth ăt căhƠnhăchínhăđ măb oăchoăgiaăđìnhăng iălaoăđ ngăn ớcăngoƠiăđ ợcăti păcậnăhi uăqu ăcácădịchă
v ăchĕmăsócăs căkh eăvƠăgiáoăd c,ăvƠăti păcậnăcácătrangăthi tăbịăth ăthao,ăvĕnăhóaădoăt nhăhoặcăch ălaoăđ ngă
cungăc p.ă 

T nhăHƠăTƿnhăcũngăs ăph iăhợpăchặtăch ăvớiănhƠăn ớcăvƠăđóngăm tăvaiătròăquanătrọngătrongăvi căthúc đẩyăcácă
m iăquanăh ăngo iăth ngăvớiăLƠoăvƠăvùngăĐôngăBắcăTháiăLan.ăC năthƠnhălậpăm tăc ăquanăliênăchínhăquy nă
baoăgồmăcácăquanăch căc aătrungă ng,ăt nhăHƠăTƿnhăvƠăcácăt nhăkhácărápăgianhăvớiăLƠo,ăLƠoăvƠăvùngăĐôngă
bắcăTháiăLan,ăth oăluậnăvƠăt oăđi uăki n thuậnălợiăchoăth ngănghi păphátătri n,ăxơyăd ngăcácăchínhăsáchăchung,ă
c ăch ăth ăt căvƠăphátătri năcácăc ăs ăh ăt ngăthi tăy u.ăTổăch cănƠyăcũngăs ăgiúpătĕngăc ngătraoăđổiăthôngătină
gi aăcácăbênăvƠătrongăgi iăquy tătranhăch păliênăquanăđ năth ngănghi p,ăn uăcó,ătrongăt ngălai.ăT nhăHƠăTƿnhă
mongămu năđóngăvaiătròăđiăđ uătrongăvi căkh iăx ớngăquáătrìnhăth ăch ăhóaătổăch cănƠy.ă 

Tamăgiácăphátătri năIMT– gi aăIndonesia,ăMalaysiaăvƠăTháiăLanălƠăm tăvíăd ăđi năhìnhăc aăvi căthi tălậpăm tătổă
ch cănh ăvậyă(Hình 124).  

Hình 124:ăNghiênăc uăđi năhìnhăậ Tam giác phát tri năIMT 
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Nguồn:ăTrangăwebăchínhăth căc aăIMT-GT,ăAsiaăTradeăHub,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

F. Xơyăd ngănĕngăl căconăng i 

T nhăcũngăs ăth căhi năm tăch ngătrìnhătoƠnădi năv ăgiáoăd c,ăđƠoăt oătrongăcácăkhuăv căliênăquanăđ năc mă
ngƠnhănƠyăđ ăt oăraăm tănguồnănhơnăl căph căv ăhi uăqu ătrongăc măngƠnhănƠy.ăCh ngătrìnhănƠyăs ătậpătrungă
vƠoă3ălƿnhăv căsauăđơy: 

 Đ aăn iădungăv ăth ngănghi p,ăv năt iăvƠăh uăc năvƠoăch ngătrìnhăđƠoăt oăh ngănghi p:ăĐơyălƠă
cácăkhóaăhọcăchuyênăsơuăngắnăh nă(90-120ăngƠy),ăk tăhợpăchặtăch ăvớiăcácădoanhănghi păc nălaoăđ ngăvƠăs ă
ti pănhậnălaoăđ ngăsauăkhiăk tăthúcăkhóaăđƠoăt o.ăChínhăsáchă uăđƣiănƠyătậpătrungăch ăy uăvƠoăch ngătrìnhă
đƠoăt oăth căti n,ăcungăc păcácăkinhănghi măth căhƠnhăth căt ăchoăcôngănhơnătrênăcácătrangăthi tăbịăphùăhợp,ă
vv. 

 C păbằngăchuyênăngƠnhăv ăth ngănghi p,ăv năt iăvƠăh uăc nă ăĐ iăhọcăHƠăTƿnh: Ch ngătrìnhănƠyăs ă
c păbằngăcửănhơnăvƠăth căsỹăchuyênăsơuăv ăt tăc ăcácălƿnhăv căc aăth ngănghi p,ăvậnăt i,ăhậuăc năvƠăcácă
ti uăngƠnhăliênăquanătrongăm tăch ngătrìnhăhọc.ăCh ngătrìnhănƠyăs ăđ ợcăph iăhợpăth căhi năvớiăm tătổă
ch căqu căt ăđƣăth căhi năthƠnhăcôngăkhóaăhọcăt ngăt ătrongăvùngă(hoặcăngoƠiăvùng). 

 M tătrungătơmăNC&PT ch tăl ngăcao:ăM căđíchăc aăsángăki nănƠyălƠăxơyăd ngănĕngăl cănghiênăc uăv ă
lơuădƠiăc aăt nhăHƠăTƿnhătrongăcácălƿnhăv cănh ăqu nălỦăchu iăcungăc p,ăcôngăngh ,ăđ uăvƠoăvƠăc ăs ăh ă
t ngăcóăliênăquan.ăTrungătơmănƠyăcóăth ăđ ợcăxơyăd ngă ătr ngăđ iăhọcăHƠăTƿnh.ăTheoăd ăki năthìăđơyăs ălƠă
c ăs ăk tăhợpăgi aăhọcăthuậtăvƠăcôngănghi păđ ătậpătrungăvƠoăcácălƿnhăv cănghiênăc uăth căt ăvƠăphùăhợpă
vớiăcácăyêuăc uăc aăngƠnhăcôngănghi pătrongăkhiăngƠnhăcôngănghi păcóăth ăcungăc pănguồnăquỹăvƠătậnăd ngă
cácă ngăd ngănghiênăc uătrongăkinhădoanh. 

Họcăvi năHậuăc nă– ChơuăÁăTháiăBìnhăD ngă(TLIă– AP),ăcóătr ăs ăt iăSingaporeălƠăm tăvíăd ăđi năhìnhăv ă
giáoăd căđƠoăt oăch tăl ợngăcaoătrongălƿnhăv cănƠyă(Hìnhă125).ăĐơyăcóăth ălƠăm tătổăch cămƠăt nhăHƠăTƿnhăcóă
th ăhợpătácătrongăt ngălai.ă 
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Hình 125: Nghiên c uăđi năhìnhă- Họcăvi năh uăc năchơuăÁăTháiăBìnhăD ng,ăSingapore 

 

 

 

guồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

2.4.1 Lộ trình và Yêu cầu Đầu tư 

L ătrìnhănƠyăs ăc năm tăkho năđ uă t ăkho ngă140ănghìnă tỷăđồngă từănayăđ nănĕmă2020.ă82%ănguồnăv nănƠyă
hoặcăc ăth ăh nălƠă115ănghìnătỷăđồngălƠătừăcácăkho năđ uăt ăhợpătácăcôngă– t ănhơnăhoặcăkhuăv căkinhăt ăt ă
nhơn,ăgồmăc ăcácăkho năvayăvƠăh ătrợăODA.ă18%ăcònăl iăt ngăđ ngă25ănghìnătỷăđồngălƠătừănguồnăngơnăsách 
t nhăvƠătrungă ng.ăHìnhă126 d ớiăđơyăs ăcungăc păchiăti tăv ăcácălƿnhăv c đ uăt ăthenăch tăc ăth ,ăkhungăth iă
gianăvƠănguồnăv nă 
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Hình 126:ăYêuăc uăĐ uăt ăc aăt nhăHƠăTƿnhăchoăC măngƠnhăTh ngăm i,ăV năT iăvƠăH uăC n 

 
H ngăm că 

Đ uăt  
V năĐ uăt ă 

(Trăđ) Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Đ ngăb  

Đ ngătừăQu că
l ă1ăđ năTh chă
Khê 

720.000 Ngân sách 
địaăph ng 

          

Nơngăc păQu că
l ă1 

5.220.000 Ngân sách 
trungă ng 

          

T nhăl ,ăhuy nă
l ăkhác,ăđ ngă
nôngăthôn,ăb nă
xe  

19.000.000 Ngân sách 
địaăph ng 

          

Nơngăc păQu că
l ă8 

4.000.000 Ngân sách 
trungă ng 

          

T nhăl ă28,ă70,ă
21, 22 

3.500.000 Ngân sách 
địaăph ng 

          

Xơyăd ngă
đ ngăvenăbi n 

6.970.000 Ngân sách 
địaăph ng 

          

T nhăl ă17ă
ĐôngăTơy 

980.000 Ngân sách 
địaăph ng 

          

Xơyăđ ngăcaoă
t c 

15.000.000 Ngân sách 
trungă ng 

          

Nơngăc păqu că
l ă12 

2.500.000 Ngân sách 
địaăph ng 

          

Đ ngăsắtăvƠăC ng 
Nơngăc pă
đ ngăsắtăhi nă
có 

690.000 Ngân sách 
trungă ng 

          

M ăr ngăc ngă
cá 

195.000 Ngân sách 
địaăph ng 

          

Xơyăd ngăc ngă
S năD ng 

60.000.000 Ngoài ngân 
sách 

          

Th ngăm iăvƠăHậuăc n 

Th ngăm iăvƠă
Hậuăc nă 1.000.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

T NG 

T NG 139.675.000  

 

L u ý: Th ơng mại và hậu cần bao gồm đầu t  ph ơng tiện, hạ tầng trung tâm hậu cần, vv. Dự kiến đầu t  sân bay tự lái sẽ bắt đầu sau năm 2020 

sau khi có nhiều nhà đầu t  đã đến đầu t  tại Khu kinh tế Vũng Áng. 

Nóiătómăl i,ăHƠăTƿnhăs ăphátătri nă1ătrungătơmăđ uăm iăth ngănghi p,ăvậnăt iăvƠăhậuăc năcóănĕngăl căc nhătranhă
vƠoănĕmă2020. C m ngƠnhănƠyăs ăđóngăgóp 28 nghìnătỷăđồngăvƠoăGDPăvƠo nĕmă2020ăvƠă101 nghìnătỷăđồngăvƠoă
nĕmă2030.ăC măngƠnh nƠyăcũngăs ă t oă thêmă110.000ăvi că lƠmăvƠoănĕmă2020ăvƠă131.000ăvi că lƠmăvƠoănĕmă
2030.  
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Hình 127:ăĐóngăgópăc aăC măngƠnhăTh ngăm i,ăv năt iăvƠăh uăc năHƠăTƿnhăchoăn năkinhăt  
 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

 

ĐóngăgópăvàoăGDPă(2010ă– 2030) Đóngăgópăvi călàmă(2010ă– 2030)
NT đ
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2.6 C m S năxu ts năphẩmăt ăthép 

2.6.1 T ng quan lợi thế và thách thức 

Hi năVi tăNamăđangăcóăchênhăl nhăcungăc uălớnăv ăs năphẩmăch ăbi nătừăthép,ădẫntớiănhậpăkhẩuăvớiăkh iăl ợngă
lớn.ăTrongănh ngănĕmăqua,ănhậpăsiêuăc aăVi tăNamăngƠyăcƠngătĕng,ălênătớiă4,5ăt ăUSDănĕmă2009.ă 

Hình 128: Thâm h tăTh ngăm iăc aăVi tăNamăv ăs năphẩmăt ăThép 

 

Cóă1ăs ălỦădoădẫnătớiăs ăphátătri năch aăt ngăx ngăvớiăti mănĕngăc aăc măngƠnhănƠy,ămặcădùăc măcóănhuăc uă
caoăvƠătĕngătr ngăv ăc uăcũngălớn.ăNhi uălỦădoătrongăs ănƠyăhi năcũngăđangătồnăt iă ăHƠăTƿnhăhi nănay,ătrongă
đóăcó: 

 Đi uăki năsẵnăcóăkhôngăthu năl i: Vi tăNamăph ăthu cănhi uăvƠoănhậpăkhẩu,ăk ăc ăđ iăvớiănguyênăli uăthôă
choăc măngƠnhănƠyă(vdăthép).ăNgoƠiăra,ătrìnhăđ ăkỹăthuậtăvƠăki năth căv ăquyătrìnhăc aăt nhăv ăc măngƠnhă
cònăh năch ă– khi năt nhăch aăs năxu tăđ ợcăhƠngăhóaăch tăl ợngăcao.ăĐồngăth i,ăl căl ợngălaoăđ ngăcóătayă
ngh ăch aăcao,ă nhăh ngăh năn aătớiăkh ănĕngăphátătri năc măngƠnh. 

 C nhătranhătrongăt nhăcònăh năch : M căđ ăc nhătranhăc aăc măngƠnhăcònăh năch ăvƠămớiăch ăcóăítăcôngă
tyăđịaăph ngătrongălƿnhăv cănƠy.ăCácăcôngătyătoƠnăc uăth ngănhậpăkhẩuăs năphẩmătừăthépăvƠăch ălắpărápă
thayăvìăs năxu tăcácăc uăki nănƠyă ăVi tăNam.ăĐi uănƠyăcƠngătácăđ ngătiêuăc căh năn aătớiăs ăphátătri năc aă
ngƠnhăcôngănghi păt iăđịaăph ng. 

 C ăs ăh ăt ngăvƠăcôngănghi păph ătr ăy uăkém: ăHƠăTƿnh,ăcácăy uăt ănóiătrênăcùngăvớiăc ăs ăh ăt ngă
giaoăthôngăkhôngăthuậnălợiăđ ăk tăn iătớiăcácăthịătr ngălớnăc ătrongăvƠăn ớcăngoƠiăn ớc.ăHƠăTƿnhăcũngăcòn 
thi uăc ăs ăgiáoăd că– đƠoăt oăliênăquanăđ năc măngƠnhănƠy. 
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Trongăth iăgianătới,ănhuăc uăv ăs năphẩmătừăthépăd ăbáoăs ătĕngăm nh.ăNh ăđƣănóiătrongăph năc măngƠnhăsắtă– 
thép,ătiêuăth ăthépăbìnhăquơnăc aăVi tăNamă ớcătínhătĕngăm nhătrongănh ngănĕmătới.ăTiêuăth ăthépăthƠnhăphẩmă
tĕngătừă46ăkg/ăng iănĕmă2001ălênă140ăkg/ăng iănĕmă2010,ăđồngăth iăd ăbáoăv ợtă200ăkgăvƠoănĕmă2020. 

Trongăt ngălai,ăHƠăTƿnhăcóăth ăd aătrênăcácălợiăth ăchínhăđ ăphátătri năc măngƠnhăch ăbi năs năphẩmăch ăbi n 
từăthép: 

 Ngu năthépăsẵnăcóă ăg n: Thôngăth ngăchiăphíăhậuăc năngƠnhăthépăchi măph năđángăk ătrongăs năxu tă
s năphẩmăch ăbi n từăthép,ădaoăđ ngătừă5-20%ăchiăphíăs năxu t.ăDoăđó,ănguồnăthépăsẵnăcóă ăg năs ălƠălợiăth ă
quanătrọngăchoăc măngƠnhănƠyă ăt nh.ăĐi uănƠyăgiúpăđ măb oănguồnăcungăchoăc măngƠnh. 

 H ăt ngăv năt iăch tăl ngăcao: K tăn iăđaăhìnhăth căquaătổăhợpăc ngă(S năD ngă– VũngăÁng),ăđ ngă
qu căl ăđ ợcănơngăc păvƠă1ătuy năđ ngăcaoăt căđ ợcăxơyămới,ăcùngătuy năđ ngăsắtăđ ợcănơngăc pălƠălợiă
th ălớnăchoăc măs năphẩmătừăthép. 

 Ch tăl ngăvƠăđ ăsẵnăcóălaoăđ ng: L căl ợngălaoăđ ngăđ ợcăgiáoăd căt ngăđ iăt tăc aăHƠăTƿnh,ăvớiătỷăl ă
bi tăch ăcao,ăcũngăs ă lƠă lợiă th ăchoăc măngƠnhădoăhọăt ngăđ iăd ăđƠoăt oăđ ăđ mănhậnăcôngăvi cătrongă
ngƠnhăcôngănghi pănƠy.ăS ăl ợngălớnălaoăđ ngătrongănôngănghi păcóăth ăchuy năsangăngƠnhăs năxu tănƠyă
cũngăgiúpăđ măb oăđ ănguồnălaoăđ ng,ăn uăt nhăcóăcácăhìnhăth căđƠoăt oăphùăhợp.ăHƠăTƿnhăcũngăs ăduyătrìă
đ ợcălợiăth ăv ăchiăphíălaoăđ ngărẻăh nă25%ăsoăvớiăcácăthƠnhăph ălớnănh ăHƠăN iăvƠăTPăHCMătrongăth iă
gian tới. 

2.6.2 Định hướng phát triển: 

2.6.2.1 Định h ớng chung và tầm nhìn 

HƠăTƿnhăs ăxơyăd ngăvịăth ăhƠngăđ uăc ăn ớcătrongăs năxu tăs năphẩmătừăthép.ăT nhăcóăth ăđ tăđ ợcăt mănhìnă
nƠyăquaăcáchăti păcậnăcóăh ăth ngăgồmă3ăgiaiăđo n,ăđồngăb ăvớiăs ăphátătri năc măngƠnhăsắtă– thépăvƠăs năl ợngă
thép: 

 C ăs ăx ălỦăđ năgi nă(2011-20):ăTrongăgiaiăđo năđ uătĕngătr ng,ăHƠăTƿnhăs ăxơyăd ngăvƠăth căhi năcácă
chi năl ợcătậpătrungăphátătri năcácăs năphẩmăđ năgi nătừăthép.ăSongăsongăvớiăđó,ăt nhăcũngăs ătậpătrungăxơyă
d ngăc ăs ăh ăt ngăvƠăxơyăd ngănĕngăl căđ ăđặtăn nămóngăchoăs năxu tăs năphẩmăph căt păh nătrongăt ngă
lai. 

 ThƠnhăl păc măngƠnhă(2021-30): HƠăTƿnhăbắtăđ uăs năxu tănhi uăs năphẩmătinhăviănh ămáyămócăh ngă
nặng,ăcácăb ăphậnămáyăph căt p,ăthi tăbị,ălắpărápăthi tăbịă...ăĐồngăth i,ăHƠăTƿnhăcũngăs ăđặtăn năt ngăđ ăđ ợcă
cácănhƠăđ uăt ătrongăcácăs năphẩmăcóăgiáătrịăgiaătĕngănh ăhƠngăgiaăd ng,ăxeăôătô,ăđóngătƠuăvƠătrangăthi tăbịă
xơyăd ng. 

 C măngƠnhăđaăd ng,ăb năv ngă(2031-50): HƠăTƿnhăs ătr ăthƠnhătrungătơmăquanătrọngăc aăVi tăNamăvƠă
khu v căv ăs năxu tăcácăs năphẩmătừă thép.ăT nhăcóăc ăc uăs năphẩmăphongăphúăvƠăđaăd ng,ă từăôă tôăđ nă
container,ă s năphẩmăxơyăd ng,ăhƠngăgiaăd ngăvƠă tƠuăbi n.ă ăph năsauăgiaiăđo nănƠy,ăHƠăTƿnhăs ăgặtăháiă
thƠnhăqu ătừăho tăđ ngăđ uăt ăvƠoăNC&PT,ăk tăhợpăvớiătrungătơmăxu tăsắcăv ăkhaiăthácăm ăvƠăluy năkim. 
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Hình 129:ăM cătiêuăc aăHƠăTƿnhăđ nă2020,ă2030,ăT mănhìnă2050 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

C măngƠnhănƠyăc aăHƠăTƿnhăd năxơyăd ngăđ ợcădanhăm căđ uăt ăđaăd ngăvƠoăcácăs năphẩmăgiáătrịăgiaătĕngă- 
bắtăđ uăvớiăcácăs năphẩmăđ năgi nănh ăđồădùng,ăcácăs năphẩmăthépădƠiăvƠăt măsửăd ngătrongăxơyăd ng;ăvƠăkhiă
c măngƠnhăphátătri năđ yăđ ăthìăchuy năsangăhƠngăhóaăgiaăd ng,ăđóngătƠuăvƠăc uăki nămáyămócăkhiă(Hìnhă130). 

Hình 130:ăK ăho chăphátătri năc măs năphẩmăt ăthépăc a HƠăTƿnh 
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Trênăth ăgiớiăcũngăcóăm tăs ăvíăd ăthƠnhăcôngăvớiăcáchăti păcậnăt ngăt ăđ ăphátătri năs năxu tăs năphẩmăthép.ă
Hình 131 d ớiăđơyălƠăv ăc măs năxu tăs năphẩmăthépăc aăHƠnăQu c.ăC mănƠyăđƣăđ tăđ ợcăm tăvịătríăhƠngăđ uă
th ăgiớiănh ăvi căphátătri năc mă1ăcáchăcóăh ăth ngătrongă3-4ăthậpăkỷăqua.ă 

Hình 131:ăVíăd ăv ăC măs năphẩmăt ăthépăc aăHƠnăQu c 

 
Nguồn:ăChi năl ợcăPhátătri năKinhăt ăQu căgiaăHƠnăQu că(‘70,ă‘80,ă‘90,ă‘00ăvà ‘10);ăPhơnătíchăc aăMonitor 

2.6.2.2 Chiến l ợc và Quy hoạch Cụ thể Phát triển Cụm ngành 2011-2020 

Đ nănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăs ăthi tălậpăc măngƠnhăs năxu tăs năphẩmătừăthépătậnăd ngănguồnăs năxu tăthépătrongă
t nh. 
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Hình 132:ăM cătiêuăvƠăCh ăs ăc aăC măs năphẩmăt ăthép 

 

Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê,ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Trongăth iăgianănƠy,ăHƠăTƿnhăs ătậpătrungăvƠoăs năxu tămặtăhƠngăđ năgi nă(víăd ănh ăch ăt oăcácăb ăphậnăvƠăc uă
ki năkimălo i,ăvậtăli uăxơyăd ng,ăđồădùngă...),ăđồngăth iăxơyăd ngăc ăs ăh ăt ngăvƠăc ăs ăs năxu tămáyămócăcôngă
nghi pănặng. 

Trongăm iănĕmătới,ăHƠăTƿnhăc năđặtătrọngătơmăxơyăd ngăvƠăđẩyăm nhăcácălợiăth ăchoăs ăphátătri năb năv ngă
c aăc măngƠnhă 

 C ăs ăh ăt ngđ căthi tăl p: đ ăphátătri năc măngƠnhănƠy,ăt nhăc năth căhi năm tăcáchăkịpăth iăvƠăđ mă
b oăch tăl ợngăk ăho chăphátătri năc ăs ăh ăt ng.ăC ăth ălƠăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăc nădƠnhăriêngăm tăkhuă
v căchoăs năxu tăs năphẩmăch ăbi n từăthép,ăđặtăli năk /tr căti păk tăn iăvớiăcácănhƠămáyăthépăđangăđ ợcă
quyăho chăkhuăkinhăt  đ ăđ măb oăhậuăc năthuậnăti n.ăT nhăcũngăc năđ măb oăcungăc păkịpăth iăvƠăcóăch tă
l ợngăcácăy uăt ăđ uăvƠoăquanătrọngăkhácănh ăđi n,ăn ớc,ăc ăs ăxửălỦăn ớcăth iăvƠăch tăth i,ăcũngănh ăk tă
n iăgiaoăthôngăđ nătr măcontainerăđ ợcăđ ăxu tăt iătổăhợpăc ngăS năD ngă- VũngăÁng.ăK tăn iăgiaoăthôngă
trongăn iăđịaăvớiăcácăthịătr ngălớnăbằngăđ ngăb ăvƠăđ ngăsắtăcũngăs ăh tăs căquanătrọngăvớiăs ăphátătri nă
c aăc măngƠnhănƠy.ă 

 ĐƠoăt oăvƠăxơyăd ngănĕngăl c:ăHƠăTƿnhăs ăápăd ngăcáchăti păcậnăgồmă2ăh ớngăho tăđ ngăsongăsongăchoă
đƠoăt oăvƠăxơyăd ngănĕngăl căc aăc măngƠnhăs năph mătừăthép: 

o D yăngh ăng năh n:ăĐơyălƠătrọngătơmăbanăđ uăc aăc măngƠnh,ăgiúpăt oăl căl ợngălaoăđ ngăquaăđƠoăt oă
sẵnăsƠngăchoăcácăcôngătyăs ăđ uăt ăvƠoăc măngƠnhănƠyătuy năd ng.ăHìnhăth cătổăch călƠăcácăkhóaăhọcă

CụmăngànhăS năphẩmătừăThépăHàăTĩnh,ă2020MụcătiêuăvàăChỉăsốăchínhăđếnă2020

MụcătiêuăĐóngăgópăGDPăc aăngànhăS năxu tăs nă
phẩmătừăThépă(2010-2020)

(Đơn vị: NT đ)

Sắt - Thép

Quặngăsắtă
TK

Nhà máy 
Thép VA

Sản xuất
Kimăloạiă
C uăki n

B ăphậnăvàă
hợpăph n

Ôătô/đóngătàu

Tuyến dưới
Bán 

buôn/lẻ
Xu tăkhẩuă

T.Mại

Công nghiệp Phụ trợ

GiáoădụcăĐàoătạoCơăsởăHạăt ng

 Tr c hết tập trung s n xu t b phận quy
mô nhỏ, sau đó d n phát triển để s n xu t
máy móc hạng nặng
– Sản xuất kim loại cấu kiện và bộ

phận/hợp phần tới năm 2020

– Xây dựng nền tảng để sản xuất các bộ
phận cao cấp (động cơ, thân ô tô) và
đóng tàu từ 2020 tới 2050

: Lĩnh vực trọng tâm ban đầu (2011-2020)

: Ngành liên quan và Phụ trợ
: Phát triển dài hạn (2021-2050)

S năphẩmăTừăthép

Khác

2020 2030

63,1

7,7

55,4

16,6

2,5

14,1

2010

1,7
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tậpătrungăngắnăh nă(90-120ăngƠy),ăth ngăk tăhợpăvớiăcácăcôngăty – lƠăđ năvịăc nălaoăđ ngăvƠăs ătuy nă
d ngăl ợngălaoăđ ngănƠyăkhiăhọăhọcăxong.ăN iădungăchínhăcácăkhóaăhọcănƠyălƠăđƠoăt oăth căt ,ăcungăc pă
kinhănghi măth căti năt iăch .ăCácăkhóaăhọcănƠyăs ăk tăhợpăvớiăch ngătrìnhăđƠoăt oăngh ăv ăc măsắtăvƠă
thépăđ ợcănêu trongăph nătrên. 

o T pătrungăvƠoăNC&PT vƠăđƠoăt oăđ iăhọcăchuyênăngƠnh:ăĐơyălƠă1ăph năc aăKhoaăKhaiăthácăm ăvƠă
Luy năkimăcùngăv iăTrungătơmăXu tăs căv ăKhaiăthácăm ăvƠăLuy năkimăthu căĐ iăhọcăHƠăTƿnh – 
đƠoăt oăvĕnăbằngăbậcăđ iăhọcăliênăquanătớiăs năxu tăs n phẩmăkimălo iăvƠăs năphẩmătừăthép.ă 

 ChínhăsáchăvƠăc ăch ăphùăh p:ăHƠăTƿnhăs ăcóăc ăch ăchínhăsáchăphùăhợpăđ ăthúcăđẩyăphátătri năc măngƠnhă
nƠy.ăCácă uăđƣiăc aăt nhăt iăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăđƣăđ ợcănóiăđ nătrongăc măngƠnhătr ớc.ăT nhăs ăxemă
đánhăgiáăvƠăxem xét bổăsungăcác chính sách sauăđơyăvớiănhƠăđ uăt ăti mănĕng: 
o Gi măhoƠnătoƠnă(thayăvìă1ăph n)ăthu ătrongă5~10ănĕmăđ u. 
o Trợăc păchoă(a)ăchiăphíănơngăc păcôngăngh ă(víăd ă10%,ăcóă1ăm căt iăđaănh tăđịnh),ăchiăphíăc păch ngă

nhậnă(b)ă(Víăd :ă20-30%,ăcóă1ăm căt iăđaănh tăđịnh)ăvƠă(c)ăchiăphíăNC&PTăvƠăđĕngăkỦăc păbằngăsángă
ch ă(40%ăchiăphí,ăcóă1ăm căt iăđaănh tăđịnh). 

o Trợăc pănhi uăh năchoăvi căđƠoăt oăvƠătuy năd ngăcácălaoăđ ngătƠiănĕngăc aăđịaăph ngălƠmăvi căt iăcácă
côngătyătrongăc măs năphẩmătừăthépăt iăt nh. 

o T oăthêmă uăđƣiăchoădoanhănhơnăvƠădoanhănghi păvừaăvƠănh ătrênăđịaăbƠnăho tăđ ngătrongăc măngƠnh:ă
Gồmă(a)ătrợăc pă20-30%ăchiăphíăv năc ăđịnhătrongă5ănĕmăđ u,ă(b)ătrợăc pălƣiăsu tăvay,ăcóă1ăm căt iăđaă
nh tăđịnhă(Víăd :ă500-750ătri uăđồngătrênă5ănĕm)ăvƠă(c)ătrợăc păm tăs ăchiăphíăti păthịăvƠăkhuy nămƣiă(Víă
d :ă20-30%ăchoă5ănĕm,ăcóă1ăm căt iăđaănh tăđịnh). 

o Đẩyăm nhăc ăch ă1ăcửaăc aăt nh,ăgi ngănh ăc măngƠnhătr ớc. 

Vi căthuăhútănhƠămáyăs năxu tăs năphẩmăph căt păh nănh ăđóngătƠuăhayăđồăgiaăd ngăr tăkhóăth căhi nătr ớcăkhiă
t nhăđƣăcóăc măngƠnhăsắtă– thépăvậnăhƠnhăt tăđ ăcungăc păổnăđịnhănguyênăli uăthô.ăTuyănhiên,ăđi uăquanătrọngă ă
đơyălƠăc nătìmăvƠăcóătraoăđổiăvớiăcácănhƠăđ uăt ănh ăvậyătrongăquáătrìnhănƠy.ă 

2.6.3 Lộ trình thực hiện và yêu cầu đầu tư 

S ăti năđ uăt ăc năchoăriêngăc mătừănayăđ nănĕmă2020ă(ch ăbaoăgồmăđ uăt ăvƠoănhƠămáyăvƠăc ăs ăs năxu t)ălƠă
15 nghìnătỷăđồng.ăS ăti nănƠyăkhôngătínhătớiăđ uăt ăgiaoăthôngăvậnăt iăvƠăc ăs ăh ăt ngăkhác- đ ợcătínhăriêngă
songăvẫnăcóăđóngăgópăchoăc măngƠnhănƠy.ăT tăc ăcácăkho n đ uăt ănƠyăd ăki năl yătừăkhuăv cădoanhănghi pă– 
c ăquaăFDIăvƠăđ uăt ătrongăn ớc.ăHìnhă133 d ớiăđơyălƠătổngăquanăv ăcácăd ăánăđ uăt ătrọngăđi măvƠăyêuăc uă
đ uăt ăliênăquan. 

Hình 133:ăYêuăc uăĐ uăt ăchoăC măngƠnhăS năphẩmăt ăThép 

 
H ngăm căĐ uă

t  
V năđ u t ă(Tră

đ) Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NhƠămáyăs nă
xu tăd ngăc ăgiaă
đình 

2.960.000 Ngoài ngân sách 
          

NhƠămáyăS nă
xu tăPh ăki nă
cửa 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
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NhƠămáyăS nă
xu tăH păthép 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
          

NhƠămáyăS nă
xu tăContaineră
TEU 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
          

NhƠămáyăS nă
xu tăD ngăc ă
Đi n 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
          

NhƠămáyăS nă
xu tăC uăki nă
Xe máy 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
          

NhƠămáyăS nă
xu tăMáyămócă
Xơyăd ngăH ngă
nhẹ 

1.480.000 Ngoài ngân sách 

          

NhƠămáyăS nă
xu tăMáyămócă
Xơyăd ngăH ngă
nĕngă(xúc,ăg t,ă
vv) 

1.480.000 Ngoài ngân sách 

          

NhƠămáyăS nă
xu tăB ăphậnă
(block) Thân tàu 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
          

T NG 14.800.000  

 

Tómăl i,ă ăm căđ ătổngăquan,ăHƠăTƿnhăs ăthi tălậpăđ ợcăc măngƠnhăs năphẩmăch ăbi n từăthépăphátătri năm nh.ă
C măngƠnhăđóngăgópă2,5ănghìnătỷăđồngăvƠoăGDPăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênă7,7ănghìnătỷăđồngăvƠoănĕmă2030.ăV ă
laoăđ ng,ăc măd tămayăđóngăgópă35.000ăvi călƠmăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênă37.000ăvƠoănĕmă2030ădoăc măngƠnhă
h ớngătrọngătơmăvƠoăcácăho tăđ ngăph căt păvƠăcóănĕngăsu tăcaoăh n. 
 

Hình 134:ăĐóngăgópăc aăC măS năphẩmăt ăThépăvƠoăn năkinhăt  

 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê,ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

ĐóngăgópăGDPă(2010ă– 2030) ĐóngăgópăVi călàmă(2010 – 2030)

8

NT đ

9

7

6

5

4

3

2

1

0

+25%

2030

7,7

2,5

2015

0,1

2010

0,0

20252020

4,4

70

000‘s

60

50

40

30

20

10

0
2025

36,6

2020

35,3

2015

2,8

2010

0,9

37,3

+20%

2030
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2.7 C măngƠnhăD tămayăvƠăMayămặc 

2.7.1 T ng quan lợi thế và thách thức 

Vi tăNamăcóăvịăth ăngƠyăcƠngăgiaătĕngătrênăthịătr ngăd tămayătoƠnăc u,ăvƠătrongăt ngălaiăd ăbáoăcònăcaoăh nă
n a.ăĐơyălƠă1ătrongănh ngăc măngƠnhăđ ợcăChínhăph ăxácăđịnhălƠă uătiênăc aăc ăn ớcănói chung.ăXu tăkhẩuăd tă
mayăd ăbáoăđ tă40ătỷăUSDănĕmă2020,ălớnăth ă3ăChơuăÁ. 

Hình 135: Tình hình ngƠnhăD tămayăc aăVi tăNamătrênăth ăgi iăvƠăti mănĕng 

 
1 Giáătrịăxu tăkhẩuă2020ăd aătrênătĕngătr ngătrungăbìnhă5ănĕmăc aăm iăkhuăv c;ă2 SauăTrungăQu căvƠă năĐ  
Nguồn:ăTổăch căTh ngăm iăTh ăgiớiă– WTOă(2011),ăKOTRA,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Hi năc măngƠnhătậpătrungăquanhă3ăđịaăđi mă– c măsôngăHồngă ăphíaăBắcă(chi mă25%ătổngăs năl ợngăc ăn ớc),ă
c măsôngăCửuăLongă ăphíaăNamă(35%)ăvƠăc mămi năTrungăxungăquanhăĐƠăNẵngă(13%).ăPh năcònăl iătr iăkhắpă
cácăđịaăph ngătrênăc ăn ớc.ăT nhăHƠăTƿnhăchi măch aăđ yă1%ătổngăs năl ợngăc ăn ớcăvƠătớiănayămớiăthamăgiaă
ngƠnhănƠyăch aăđángăk .ă 

28%
33%

1.359

Vi tăNam

Nước Châu 
Á Khác

ROW

2020

65%

2010

1.105

3%1%

71%
Lao động rẻ 
và lành nghề

Hỗ trợ mạnh 
của Chính 
phủ để phát 
triển ngành

 Giá lao động rẻ hơn 20% so 
với Trung Quốc

 T  lệ lao động được học 
hành cao so với các nước 
ASEAN khác

– T  lệ biết chữ trên 90%

– T  lệ lao động tốt nghiệp 
cấp 3 là 84%

 Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) c ng ưu đãi thuế với  
EU và Mỹ.

– Xóa bỏ hạn ngạch xuất 
khẩu dệt may vào EU (‘05) 
và Mỹ (‘07)

 Chính sách thu hút công ty 
nước ngoài gồm giảm thuế, 
luật lao động linh hoạt và cho 
thuê đất lâu dài

(Đơn vị: T  USD)

Xuất khẩu dệt may Việt Nam sẽ đạt 40 tỷ USD 
trong 10 năm tới, đứng thứ 3 châu Á2

CAGR 
(’10–’20)

2,1%

4,4%

9,0%

DựăbáoăGiáătrịăXu tăkhẩuăD tămayăToànăc u1 TiềmănĕngăTĕngătr ởngăc aăVi tăNam
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Hình 136:ăC măS năxu tăD tămayă ăVi tăNamăvƠăv ăth ăHƠăTƿnh 

 

L uăỦ:ăă1 GồmăĐBăsongăHồngăvƠăcácăt nhămi năBắc;ă2 GồmăĐƠăNẵng,ăQu ngăNgƣi,ăQu ngăNam,ăđồngăbằngăsông CửuăLongăvƠăcácăt nhăĐôngăNamă

B  

Nguồn:ăăD ăánăPhát tri năSôngăMekong,ăTổngăcuc̣ăThôngăkê,ăPhơnătíchăc aăăMonitor 

Mặcădùăcóălợiăth ăv ăgiáălaoăđ ngă(th păh nă25%ăsoăvớiăcácătrungătơmăchínhănh ăHƠăN iăvƠăTPăHCM),ăt nhăvẫnă
cònă1ăs ărƠoăc năc năv ợtăquaăđ ăthamăgiaăc măngƠnhănƠy.ăCácărƠoăc năbaoăgồmă(a)ăthi uăh ăt ngăgiaoăthôngă
phùăhợpăk tăn iăHƠăTƿnhăvớiăcácăthịătr ngălớn,ă(b)ăthi uădoanhănghi pătrongăt nhăcóăth ăđ uăt ăv năxơyăd ngă
c m ngƠnhătừăn năt ng,ă(c)ăcôngătácăđƠoăt oăch aăthuậnălợiăvƠănĕngăl căcònăh năch ăc aălaoăđ ng,ănh tălƠălaoă
đ ngăcóătayăngh ,ă(d)ăthi uăcôngănghi păph ătrợăkhácă(Vdăđi n,ăxửălỦăvƠăqu nălỦăn ớc,ăs năxu tăthi tăbị,ăcungă
c pădịchăv ăhậuăc n,ăbánăbuôn/bánălẻăphù hợp,ăvv).ăNh ngăy uăt ănƠyăkhi năHƠăTƿnhăđƣătừălơuăkhóăc nhătranhă
vớiăcácăđịaăph ngăkhácătrongăc măngƠnhănƠyă(Hìnhă137). 
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Hình 137: HƠăTƿnhăậ L iăth ăvƠătháchăth căhi năt i 

 
L uăỦ:ăă1 Theoăđ ăxu tăc aăB ăLĐTBXH,ăsửaăđổiănĕmă2010 

Nguồn:ăăB ăLĐTBXH,ă―Đi u traăM căs ngăH ăgiaăĐình‖,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

 

Doăđó,ăc măngƠnhănƠyămớiăch ăđóngăgópă1%ăGDPăvƠăt oă3%ăvi călƠmătrênătoƠnăt nh;ăsoăvớiăm cătrungăbìnhăc ă
n ớcălƠă7%ăGDPăvƠă5%ăvi călƠm. 

Tuyănhiên,ătrongăt ngălaiăkhiăb iăc nhăđƣăthayăđổi,ăHƠăTƿnhăs ăcóăđi uăki năt tăđ ăcóăvịăth ăthuậnălợiăh nătrongă
c măngƠnh.ăTh ănh t,ăngoƠiănh ngătrungătơmătr ớcăđơy,ănhi uănhƠăs năxu tăd tămayăvƠămayămặcătrongăn ớcă
đangăxem xét c ăh iăm ăr ngăraănh ngăn iăkhác, trongăđóăcóăkhuăv căBắcăTrungăB .ăTìnhătr ngăthi uălaoăđ ngă
t iăcácătrung tâm lớnă- thƠnhăph ăHồăChíăMinhăvƠăHƠăN i,ăcũngănh ătĕngăchiăphíălaoăđ ngăt iăcác trung tâm này 
s ăti păt căyêuăc uăcácăcôngătyăph iăchuy năítănh tălƠă1ăph năho tăđ ngăs năxu tăc aămìnhăđ năcácătrungătơmă
khácăcóăchiăphíăth păh n.ăĐ ăl aăchọnăđịaăđi mămới,ănhƠăđ uăt ăth ngăxemăxétăhaiăy uăt ăchínhă- giao thông 
vậnăt iăvƠăc ăs ăh ăt ngăcôngănghi p,ăcũngănh ăl ợngălaoăđ ngăquaăđƠoăt oăvƠăcóăchiăphíăth p.ăVíăd ,ătrongăk ă
ho chătổngăth ăphátătri năc aămìnhătừă2011-2020,ătậpăđoƠnăd tămayăVi tăNamăVinatexăđƣăxácăđịnhădƠnhănhi uă
uătiênăchoăvi căđaăd ngăhóaăcácănguồnăcungă ng. (Hình 138) 

  

Lợi thế Chi phí Lao đ ng c a Hà Tĩnh Ràoăc năPhátătriểnăNgànhăD tămay

Yêuăc uăL ơngătốiăthiểuătheoă
Địaăph ơng

VÀ

-25%

Khác
(có

Hà Tĩnh)

1.000

TT Kinh
tế vùng

1.040

Ngoại ô 
TPHCM, 
HàNội

1.190

TPHCM,
Hà Nội

1.340

 Th i tiết khắc nghiệt, có thể gây 
tổn hại nguồn cấp nước

 Cơ s  hạ tầng giao thông kém

 Thiếu các nhà cung cấp, nhà 
sản xuất và dịch vụ bảo trì máy 
móc dệt may

 Thiếu cơ s  giáo dục và đào tạo 
cho ngành dệt

 Cạnh tranh với các nước ĐNÁ 
khác đang gia tăng

 Các tỉnh lân cận cũng tích cực 
đẩy mạnh ngành dệt may

 Hạn chế vốn đầu tư

 Thiếu lao động lành nghề

 Cạnh tranh để nâng cao năng 
suất còn thấp

Điều kiện Sẵn 
có Nghèo nàn

Thiếu Công 
nghiệp Phụ 

trợ

Cạnh tranh 
Quyết liệt 

trong Khu vực

Tiềm năng 
Kinh doanh 
Hạn chế
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Hình 138ậ Chi năl căđaăd ngăhóaăc aăVinatexă 

 

Nguồn: Vinatex 

Theoăphơnătíchă ătrên, s ăkhácăbi tălớnănh tătrongănĕngăl căc nhătranhăc aăHƠăTƿnhălƠăc ăs ăh ăt ngă- đặcăbi tălƠă
(a) tổăhợpăc ngăVũngăÁngă– S năD ng, (b) các nhƠămáyăđi n, (c)ăh ăt ngăthi tăbịăc păn ớc,ăqu nălỦăvƠăxửălỦă
n ớcăđ ợcăxơyăd ngătrongăk ăho chăphátătri năcác khu côngănghi păkhácănhau.  

Khiăcácăh ăt ngănƠyăsẵnăsƠng,ăl ợngălaoăđ ngăgiáărẻăc aăHƠăTƿnhătr ăthƠnhă1ălợiăth ăn aăt nhăcóăth ătậnăd ng.ă
Khôngăch ăcóăgiáăth păh nă25%ăsoăvớiăcácătrungătơmălớn,ăl căl ợngălaoăđ ngăc aăHƠăTƿnhăcònăđ ợcăgiáoăd căt tă
ăc pătrungăhọc,ănh ăđóăd ădƠngăđ ợcăđƠoăt oăngh ăvƠăcóăth ănhanhăchóngătr ăthƠnhăl căl ợngălaoăđ ngălƠnhă
ngh ăhoặcăbánălƠnhăngh ămƠăc măngƠnhănƠyăc n.ăTrênăth căt ,ăc măngƠnhăd tămayăchínhălƠăc ăh iălỦăt ngăthuă
hútăl ợngălaoăđ ngăd ăthừaătừănôngănghi p,ătrongăđóăcóălaoăđ ngăn ,ăgiúpăhọăcóăvi călƠmăthuănhậpăcaoăh n. 
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Hình 139:ăL iăth ăTi mănĕngăc aăHƠăTƿnhătrongăphátătri năC măngƠnhăD tămay 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Mặcădùăcóănh ngălợiăth  trên, HƠăTƿnhăc năcẩnătrọngătrongăvi căxemăxétăvƠălậpăk ăho chăgi iăquy tăcácăv năđ ă
liênăquanăđ năôănhi mămôiătr ngă trongăc măngƠnhănƠy. Doăhi năc măngƠnhăd tămayăvƠămayămặcăhi năxu tă
hi năch aăđángăk ătrênăđịaăbƠnăt nh,ăHƠăTƿnhăcóăc ăh iăđ ăquyăho chăvƠăthi tăk ăcácăc ăs ăd tămayăvƠămayămặcă
đ ăápăd ngănh ngăph ngăphápămớiănh tătrongăxửălỦăch tăth iăvƠăn ớcăth i,ăqu nălỦăn ớc, khuy năkhíchănhƠă
đ uăt ătrongăc măngƠnhăsửăd ngănĕngăl ợngăti tăk măh năvƠă ngăd ngăcôngăngh ăthơnăthi năvớiămôiătr ng.ă
Đơyăs ălƠăđi uăr tăc năthi tăđ ăđ măb oăphátătri năb năv ngăc măngành này. 

2.7.2 Định hướng phát triển: 

2.7.2.1 Định h ớng chung và tầm nhìn 

HƠăTƿnhăs ăxơyăd ngăvịăth ăm nhăvƠăb năv ngătrongăc măngƠnhăd tămay,ătậnăd ngăc ăs ăh ăt ngăs ăthi tălậpăvƠă
lợiăth ălaoăđ ngă(giáăvƠătrìnhăđ ).ăT nhăs ăđ tăđ ợcăt mănhìnănƠyăquaă3ăgiaiăđo n: 

 S năxu tăs năphẩmăđ năgi n,ăquyămôănh ă(2011-15): Trongăgiaiăđo nănƠy,ăm cătiêuăc aăHƠăTƿnhă ăm că
khiêm t n,ăch ăy uătậpătrungăvƠoăkh iăđ ngăc măngƠnhă ăt nh,ăvớiăho tăđ ngăs năxu tăquyămôănh ăv ăhƠngă
mayămặcăđ năgi năvƠăph ăki n.ăTrongăgiaiăđo nănƠy,ă1ăs ăh ăt ngăquanătrọngăc aăt nhănh ănhƠămáyăđi n,ăh ă
t ngăgiaoăthông,ănhƠăx ngăt iăcácăkhuăcôngănghi păHồngăLƿnh,ăGiaăLáchăvƠăH ăVƠng (Vdăqu nălỦăn ớc và 
n ớcăth i)ăđangăđ ợcăxơyăd ng.ăĐồngăth i,ăt nhăcũngătậpătrungăth căhi năch ngătrìnhăđƠoăt oăvƠăxơyăd ngă
nĕngăl căđ ăt oăd ngăl ợngălaoăđ ngălƠnhăngh ăvƠăbánălƠnhăngh ăph căv ăc măngƠnhănƠyăkhiănóăphátătri n.  
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 Chuy năsangăs năxu tăhƠngălo tă(2016-20): Tronggiaiăđo nnƠy,ăHƠăTƿnhăs ăchuy năsangăphátă tri năc mă
d tămayăthƠnhămôăhìnhăs năxu tăcôngănghi păhƠngălo t,ăvớiăs ăh ătrợălớnăc aăcácăcôngătrìnhăc ăs ăh ăt ngăđƣă
hoƠnăthƠnh.ăHƠăTƿnhăcũngăđ măb oăkho năđ uăt ătừă2-3ăcôngătyălớnătrongăn ớcăvƠăqu căt ătrênăkhắpăchu iă
giáătrịăd tămayă(gồmăc ănhu măvƠăs năxu tăv i).ăNh ngădoanhănghi pănƠyăbắtăđ uăxơyăd ngănhƠăx ngăthi tă
bịăchoăs năxu tăhƠngălo tăt iăcácăkhuăcôngănghi păHồngăLƿnh,ăGiaăLáchăvƠăH ăVƠng,ăđ nă2020ăs ăvận hành. 

 TĕngăquyămôăvƠăt oăs ăkhácăbi tă(2021-50): Trongăgiaiăđo nănƠy,ăc măngƠnhăd tămayăc aăHƠăTƿnhăs ăxơyă
d ngăđ ngăl căc aămìnhăd aătrênănh ngăd ăánăđ uăt ăcóătừănĕmă2020,ăđồngăth iăm ăr ngăvƠătĕngătr ngă
đángăk .ăT nhătr ăthƠnhă1ătrongănh ngătrungătơm c aăkhuăv căv ăd tămay.ăNh ngăho tăđ ngăt oănhi uăgiáătrịă
gi ăđơyăchuy nătừăcácătrungătơmăho tăđ ngăcóăchiăphíăcaoăh nănh ăHƠăN i,ăTpăHCMăhayăĐƠăNẵngăv ăHƠă
Tƿnh.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăs ănhắmătớiăxơyăd ngăvịăth ăđ căđáoăc aămìnhăv ă1ăs ăs năphẩmătrongăchu iă
giáătrịăd tămay,ăđặcăbi tălƠăv ăsợiăcôngănghi păvƠăkỹăthuậtăgiáătrịăcaoă(Vdăsợiăsinhăthái,ăsợiănano,ăsợiăthôngă
minh)ăvƠăv iăcôngănghi pă- v iăkỹăthuậtăgiáătrịăcaoă(Vdăv iăchịuănhi t,ăv iăđ ănénăcao)ăcungăc păchoănh ngă
ngăd ngăt iăcácăc măngƠnhăs ăphát tri năt iăHƠăTƿnh.ăD tămayăvƠămayămặcăs ăđ ợcăh ătrợătừăc măngƠnhă
hóaăd uă– giúpăcungăc păhóaăch tăs năxu tăsợiătổngăhợp.ăHƠăTƿnhăs ăđ măb oăcácăkho năđ uăt ăvƠăthi tălậpă1ă
trungătơmăNC&PT,ătậpătrungăvƠoăs năphẩmăd tămayăsángăt oănh ătrên,ăđồngăth iătìmăcáchăgiớiăthi uănh ngă
côngăngh ăvƠăquyătrìnhăs năxu tăthơnăthi năvớiăsinhătháiăvƠăb năv ngăh n.ăCùngăvớiăđó,ăHƠăTƿnhăxơyăd ngă
nĕngăl căvƠăkh ănĕngăv ăthi tăk ,ăđ ăgiáătrịăc măd tămayănĕmă2050ăkhôngăch ăcóăđ ợcănh ăchiăphíăth pămƠă
cònătừănh ăch tăl ợngăthi t k ăcao. 

Hình 140 d ớiăđơyăphácăth oăcácăgiaiăđo năchínhătrongăphátătri năc măngƠnhăd tămayăc aăHƠăTƿnh. 

Hình 140:ăM cătiêuăC măngƠnhăD tămayăHƠăTƿnhăt iă2015,ă2020ăvƠăT mănhìnă2050 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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C măngƠnhăs ăd năphátătri nă– bắtăđ uăvớiăs năphẩmăđ năgi n,ăvƠăd năchuy năsangăs năphẩmăgiáătrịăgiaătĕngăcaoă
h nătrongăchu iăgiáătrịăd tămayă(Hìnhă141).  

Hình 141:ăQuỹăđ oăphátătri năC măngƠnhăD tămayăHƠăTƿnhă(2010-2050) 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

2.7.2.2 Chiến l ợc cụ thể và quy hoạch phát triển Cụm ngành từ 2011-2020 

Đ nănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăs ăápăd ngăcáchăcáchăti păcậnămangătínhăth căt ăđ ăthi tălậpăc măngƠnhăvƠăt oăvịăth ă
choăt nhăđ ătĕngătr ngădƠiăh n.ăTrọngătơmăphátătri nătrongă10ănĕmătớiălƠăs năxu tăhƠngămayămặcăvƠăph ăki nă
đ năgi n,ăsauăđóăs ăm ăr ngăsangăs năxu tăvƠănhu măv iă(Hìnhă142). 

Hình 142:ăD ăbáoăm căđ ăphátătri năC măngƠnhăD tămayăHƠăTƿnhăđ nănĕmă2020 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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Trongăgiaiăđo nănƠy,ăHƠăTƿnhăs ăxơyăd ngăvƠăđẩyăm nhăcácălợiă th ăs ă thúcăphátă tri năb năv ngădƠiăh năc mă
ngƠnh.ăCácălợiăth ănƠyăgồm: 

 H ăt ngăCh tăl ngăcao: HƠăTƿnhăs ăbắtăđ uăphátătri nă1ăs ăc ăs ăh ăt ngăquanătrọngăc năđ ăthi tălậpăvƠă
phátătri năc măngƠnhăthƠnhăcông.ăC ăs ăh ăt ngăgồm:ă 

o Cácăc ăs ădƠnhăriêngăchoăd tămayă ăvùngădƠnhăchoăcôngănghi păt iăH ngăLƿnhăvƠă ăcácăkhuăcôngă
nghi păGiaăLáchăvƠăH ăVƠng: Cácăđịaăđi mănóiă trênc nădƠnhă riêngă1ădi nă tíchă choăc măngƠnhăd tă
may,ăgiúpăthuậnăti năh nătrongăthi tăk ăvƠăgi iăquy tăcácăđi măđặcăthùăc aăc măngƠnhă– đặcăbi tălƠăv ăxửă
lỦăn ớcăthoátăvƠăn ớcăth i. M tăph ngăánăđ ăxemăxétă là cóăth ăphátătri nă1ătrong 3ăkhuăv cănóiă trênă
(HồngăLƿnh,ăGiaăLáchăhoặcăH  Vàng) thành m t khuăcôngănghi păchuyênăv ăhƠngăd tămayăvƠămayămặc.ă
Đi uănƠyăchoăphépătậpătrungăv ăc ăs ăh ăt ngăvƠănhƠăx ng, cóăth ăd ăthuăhútăđ uăt  h n. 

o Ngu n c păđi năvƠăn căch tăl ngă năđ nh:ăKhuăv cădƠnhăchoăd tămayăc năđ ợcăk tăn iăổnăđịnhăvớiă
l ớiăđi năđangăquyăho chă ăVũngăÁng,ăcùngăvớiăh ăth ngăc păn ớcăs chăvƠăxửălỦăn ớcăth iăphùăhợp.ă 

o C ăs ăh ăt ngăthoátăn căvƠăx ălỦăn căth i:ăNh ăđƣănóiă ătrên,ăđ  đ măb oăh năch ăôănhi mămôiă
tr ng,c măngƠnhăd tămayăc năcóăh ăth ngăchuyênăxửălỦăch tăth iă– đ aăvƠoăquyăho chăphátătri năcácăc ă
s ăchoăd tămay.ăYêuăc uăc ăth ănh ăsau:ă 

 NhƠămáyăxửălỦăn ớcăth iăvƠănhƠămáyăxửălỦăn ớcăthoát. 
 Trangăthi tăbịătáiăch ăđ ăxửălỦ n ớc. 
 H ăth ngăthuăgomăvƠăxửălỦăch tăth iărắn. 

 ĐƠoăt oăvƠăxơyăd ngănĕngăl c:ă 

o Đ aăđƠoăt oăv ăd tămayăvƠămayămặcăvƠoăch ngătrìnhăd yăngh : Hìnhăth cătổăch călƠăcácăkhóaătậpă
trungăngắnăngƠyă(90-120ăngƠy),ăth ngătổăch căph iăhợpăvớiăcácăcôngătyăc nălaoăđ ngăvƠăs ătuy năd ngă
l ợngălaoăđ ngănƠyăkhiăhọăhọcăxong.ăTrongătơmăchínhăc aăsángăki nănƠyălƠăđƠoăt oăth căt ,ăcungăc pă
kinhănghi măth căti năm t cáchătr căti p.ă 

o Giáoăd căđ iăhọcăchuyênăngƠnhăd tămayă ăĐ iăhọcăHƠătƿnh: Hìnhăth cătổăch călƠăcácăvĕnăbằngăbậcă
cửănhơnăvƠăth căsỹ,ăgồmăt tăc ăcácălƿnhăv căc aăc măngƠnhăd tămay.ăCácălƿnhăv cănƠyăkhôngăch ăliênă
quanăđ năkỹăthuật,ăkhoaăhọcămƠăcònăc ănh ngăn iădungăkhácănh ăthi tăk ăvƠăth iătrang.ăCh ngătrìnhă
th ngăđ ợcătổăch căk tăhợpăvớiă1ăc ăquanăphùăhợpătrongăn ớcăhoặcăqu căt . 

o TrungătơmăNC&PTăch tăl ngăcao:ăM c đíchăc aăsángăki nănƠyălƠăxơyăd ngănĕngăl cănghiênăc uăv ă
dƠiăh năchoăHƠăTƿnhătrongănh ngălƿnhăv căliênăquanăđ năs năphẩmăd tămayăsángăt oănh ăđƣănóiătrongă
ph năt mănhìn,ăcũngănh ătìmăcáchăđ aăvƠoăcácăcôngăngh ăvƠăquyătrìnhăthơnăthi năv ăsinhătháiăvƠăb nă
v ngăh n.ăTrungătơmăcóăth ănằmătrongăĐ iăhọcăHƠăTƿnh.ăĐơyălƠăcôngăvi căhợpătácăgi aătr ngăhọcăvƠă
cácăcôngăty,ănh ăđóăcácălƿnhăv cănghiênăc uăth căt ăvƠăđápă ngăt tăh nănhuăc uăc aăcôngăty.ăNg ợcăl i,ă
các côngătyăcóăth ăh ătrợăph nălớnăkinhăphíăvƠă ngăd ngăk tăqu ănghiênăc uăvƠoăkinhădoanh.ăDoăđó,ăt nhă
c nălênăk ăho chăphátătri nălƿnhăv cănƠyăkhiăc măngƠnhăđ ợcăthƠnhălập,ăsauănĕmă2020. 

 C ăch ,ăChínhăsáchăphùăh p:ăHƠăTƿnhăs ăcóăc ăch ăchínhăsáchăphùăhợpăđ ăthúcăđẩyăphátătri năc măngƠnhă
này.  
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2.7.3  Lộ trình Thực hiện và Yêu cầu Đầu tư 

HƠăTƿnhăs ăth căhi năk ăho chănƠyătheoăm t l ătrìnhăcóăc uătrúcăvƠăh ăth ngăchặtăch ,ăd aătrênăcácăk ăho chăđ uă
t ăchoăch măngƠnh.ăTổngăl ợngăđ uăt ăc năthi tăchoăc măngƠnhănƠyă(ch ătínhănh ngăc ăs ăch ăbi n/s năxu tă– 
khôngăgồmăb tăkỳăd ăánăphátătri năc ăs ăh ăt ngănƠo,ăđ ợcătínhăvƠoăxơyăd ngăvƠăgiaoăthôngăvậnăt i)ătheoă ớcă
tính là trên 3,1 nghìnătỷăđồngătrongăgiaiăđo nătừăbơyăgi ăđ nă2020.ăT tăc ăl ợngăđ uăt ănƠyăd ăki năs ăđ nătừă
khuăv cădoanhănghi p.ăHìnhă143 d ớiăđơyăchoăth yătổngăquanăcácăd ăánăđ uăt ăquanătrọng. 

Tómăl i,ă ăm căđ ătổngăquan,ăHƠăTƿnhăs ăthi tălậpăđ ợcăc măngƠnhăd tămayăphátătri năm nh.ăC măngƠnhăđóngă
2,6ănghìnătỷăđồngăvƠoăGDPăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênă12ănghìnătỷăđồngăvƠoănĕmă2030.ăV ălaoăđ ng,ăc măd tămayă
đóngăgópă30.000ăvi călƠmăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênă47.000ăvƠoănĕmă2030.ăH uăh tălaoăđ ng,ăđặcăbi tătrongăs nă
xu tăhƠngămayămặc,ălƠăn ălaoăđ ngălƠnhăngh ăhoặcăbánălƠnhăngh ,ătr ớcăđơyăđƣăchuy nătừăc mănôngănghi păvƠă
các ngành liên quan. 

Hình 143:ăYêuăc uăĐ uăt ăchoăC măngƠnhăMayămặcăvƠăD tămay 

 
H ngăm că 

Đ uăt  
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Hình 144:ăĐóng gópăc aăc măd tămayăv ăGDPăvƠăvi călƠmă(2010 ậ 2030) 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

2.8 C măngƠnhăXơyăd ng 

2.8.1 T ng quanlợi thế và thách thức 

C măngƠnhăxơyăd ngăhi năchi mă19%ăGDPăvƠă5%ătổngăs ălaoăđ ng;ăvƠătậpătrungăch ăy uăph căv ănhuăc uă ă
địaăph ng.ăKh iăt ănhơnăvƠăh ăgiaăđìnhăchi măh nă94%ăGDPăc aăc măngƠnhănƠyă(Hìnhă145). 

Hình 145:ăT măquanătrọngăvƠăc ăc uăhi năt iăc aăc măXơyăd ng 
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Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê;ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Xơyăd ngălƠăngƠnhăphátătri nănh tăt nhăHƠăTƿnhătrongăsu tă10ănĕmăquaăvớiătĕngătr ngăhƠngănĕmă(CAGR)ăđ tă
trênă28%ă(m căgiáăkhôngăđổi).ăTrongănhi uănĕmătr ăl iăđơy,ăm tăl ợngălớnăv năđ uăt ăc aăt nhăđ ợcăđ uăt ăvƠoă
k tăc u h ă t ng kỹă thuật.ăC ă th ,ă trongănĕmă2010,ăh năm tănửaă tổngăs ăv năđ uă t ă11.475ătỷăđồngăc aăT nhă
đ ợcărótăvƠoăkh iăngƠnhănƠy.ă 

HƠăTƿnhăcóăm tăs ălợiăth ăv ăt ănhiênăcóăth ăphátătri năc măngƠnhănƠy: 

 Nguyênăv tăli uăthô: T nhăHƠăTƿnhăcóăti mănĕngăkhaiăthác 900.000ămétăkh iăđáăvƠă300.000ămétăkh iăcátă
m tănĕm.ăHi năđƣăcóăm tăs ădoanhănghi pătrongăvƠăngoƠiăn ớcăđ uăt ăvƠoăngƠnhăcôngănghi păvậtăli uăxơyă
d ngă ăT nh.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcóăth ătr ăthƠnhăn iăcungăc păg ănh ănguồnătƠiănguyênărừngăr tăphongăphú.ă
Tuyănhiên,ăquyămôăm ăr ngăbịăh năch ăvìăm cătiêuăb oăv ăvƠăduyătrìădi nătíchărừngăhi năcó,ăsongăT nhăcóă
th ăti păcậnănguồnăcungăc păg ăth ngăm iăch tăl ợngăcaoănhậpăkhẩuătừăLƠo. 

 Ngu nănhơnăl căsẵnăcóăv iăchiăphíăth p: HƠăTƿnhăcóănguồnănhơnăl cădồiădƠo,ăđặcăbi tălƠăl ợngălaoăđ ngă
d ăthừaătừănôngănghi p.ăM tăph nălớnăs ălaoăđ ngănhƠnăr iănƠyăs ăthamăgiaăvƠoăcácăcôngăvi căxơyăd ng.ă
H năn a,ăgiáănhơnăcôngă ăT nhăkháăth pă(ch ăbằngă60%ăgiáănhơnăcôngătrungăbìnhăc aăVi tăNamănĕmă2010) 
choăphépăh ăth păchiăphíăc aăcácăd ăánăxơyăd ngătrênăđịaăbƠnăt nhăvớiăđi uăki năt nhăph iăđ măb oăđƠoăt oă
côngănhơnăđ ăbắtăkịpănĕngăsu tăcácătrungătơmăđôăthịăkhác. 

Tuyănhiên,ăngƠnhăxơyăd ngăc aăT nhăhi năđangăchậmăphátătri năvƠăph iăđ iămặtăvớiăm tăs ăkhóăkhĕnănh :ă 

 Đi uăki năsẵnăcóăvƠăngu năl c:ăTuyăcóălợiăth ăv ăs ăl ợngăvƠăgiáănhơnăcông,ăsongăph nălớnălaoăđ ngăc aă
T nhăkhôngăthu cădi nălƠnhăngh .ăN uăkhôngăđ ợcăđ uăt ăthíchăđángăvƠoăcácăkhóaăhọcăh ớngănghi păthìă
đơyăs ălƠăm tăkhóăkhĕnăc aăT nhăkhiăphátătri năngƠnhăxơyăd ng.ăNgoƠiăra,ănguồnăl cătƠiăchínhăc aăt nhăcũngă
vẫnăcònăkháăh năch .ăThịătr ngătínăd ngă ăđịaăph ngăcònăkháănh ăv ăquyămô,ădoăđó,ăđặcăbi tălƠ vớiăcácă
doanhănghi păvừaăvƠănh ă thìăv năđ uă t ăsẵnăcóăchoăcácăd ăánăxơyăd ngă lớnăđangă lƠăm tă tháchă th că lớn.ă
Đồngăth i,ăkháchăhƠngăxơyăd ngădơnăd ngăcũngăítăcóătƠiăs năth ăch păvƠăl aăchọnăđ ăvayăngơnăhƠngăxơyă
nhà. H năn a,ă c ă s ă h ă t ngăch aăđ yăđ ăvƠăkémăch tă l ợng,ăvíă d ănh ă tìnhă tr ngă thi uăđi n,ăđi uăki nă
đ ngăxáăvƠăk tăn iăđ năcácătrungătơmălớnăcònăch aăthuậnăti n. 

 C ăc uăcôngănghi păvƠătínhăc nhătranh: HƠăTƿnhăhi năđangăthi uămôiă tr ngăphátă tri năchoăngƠnhăxơyă
d ngăđịaăph ng,ăgồmăcácănhƠătổngăth u,ăki nătrúcăs ,ăcôngătyăxơyăd ngăth ngăm i, nhƠăth uăchuyênătrách, 
côngătyăb tăđ ngăs năvƠăđ năvịăcungăc pădịchăv .ăT nhăcũngăchậmăm tăb ớcăsoăvớiăcácăt nhăb nătrongăkhâu 
s năxu tăvậtăli uăxơyăd ng nh ă(soăvớiăNgh ăAn).ăDoăvậy,ăc măngƠnhăxơyăd ngăc aăHƠăTƿnhăhi năph iăn ă
l căr tănhi uăđ ăc iăthi năvƠăphátătri n. 

 Cácăđi uăki năv ănhuăc u: Hi năt i,ănhuăc uăv ănhƠă ătrongăđịaăbƠnăt nhăcònăkháăh năch ădùăcóătĕng,ăch ă
y uălƠădoăkh ănĕngăchiătr ăvƠăm căs ngăcũngănh ăb năch tălƠăm tăt nhănôngănghi p.ăNgoƠiăra,ăkh iăngƠnhă
côngănghi păc aăt nhăcònăt ngăđ iănh ă(ch ăchi mă0,17%ătổngăs năl ợngăcôngănghi păc aăc ăn ớc)ăđi uă
nƠyăchoăth y nhuăc uăxơyăd ngăcòn h năch .ăDoăđó,ăthịătr ngăb tăđ ngăs năhi năt iăcònăch aăt ngăx ngă
vớiăti mănĕng,ăgiáăđ tătrongăt nhăcũngăth păh nă ăcácăt nhăkhácătrongăkhuăv că(Hìnhă146). 
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Hình 146: Giáăđ tăđôăth ăVi tăNam 

Nguồn:ăQuy tăđịnhăc aăUBNDănĕmă2010ăv ăgiáăđ t,ăbáoăchí 

 CácăngƠnhăcôngănghi păh ătr ăvƠăcóă liênăquan:ăCácăc măngƠnhăcóă liênăquanăvƠăh ă trợăchoăngƠnhăxơyă
d ngănh ăs năxu tăvậtăli u,ăs năxu tăthép,ăvƠătrangăthi tăbịăxơyăd ngăvừaămớiăthƠnhălậpăvƠăcònăkháăy u.ăHƠă
Tƿnhăhi năch ăcóăth ăt ăc păm tăs ăvậtă li uăđ uăvƠoăđ năgi nănh ăcátăvƠăg ,ă thi uăkh ănĕngăcungăc păxi-
mĕng,ăbê-tôngăch tăl ợngăcaoăhayăcácăs năphẩmăg ăcóăgiáătrị.ăMặtăkhác,ăh năch ătrongăvi cătìmăthuêătrangă
thi tăbịăxơyăd ngăcƠngăkhi năT nhăkhóăkhĕnăh năkhiăphátătri năc măngƠnhănƠy. 

 Vaiătròăc aăChínhăquy n: Hi năch aăcóăchínhăsáchăhayăquyăđịnhăc ăth ănƠoăc aăt nhă ngăh ăphátătri năc mă
ngƠnhănƠy,ăvíăd ănh ăvi căphátătri năcácăd ăánătrọngăđi măv ăxơyăd ngăkhuădơnăc ăhayăcácăd ăánăxơyăd ngă
khác.ăS ăcóămặtăc aănh ngă uăđƣiănh ăvậyăs ălƠăch tăxúcătácăchoăc măngƠnhănƠyătrongăt ngălai. Đồngăth i,ă
s ăphátă tri năc aăc măngành nƠy,ăđặcăbi tă lƠăthịă tr ngăb tăđ ngăs n,ăyêuăc uă t nh tái c ăc uăsửăd ngăđ tă
theoăh ớngă uătiênăh năchoăđôăthịăvƠăcôngănghi p,ăthay vì cho nôngăthônăvƠănôngănghi p.ăĐ ălƠmăđ ợcăđi uă
nƠy,ăHƠăTƿnhăc năcóăquyăho chăđ tăđaiăphùăhợp,ăcũngănh ăc ăch ăchính sách đ măb oătính thuậnăti n,ăminhă
b chăvƠăhi uăqu ătrong chuy nănh ợng,ămuaăbánăđ tăvƠătƠiăs n gắnăli năvớiăđ t. 

 C ăquanăđ ăH pătác: T nhăcònăthi uăđƠoăt oăchuyênămônăv ălƿnhăv cănƠy,ătrongăkhiăvi căđƠoăt oăđóăcóăth ă
giúpănơngăcaoăkỹănĕngăc aălaoăđ ngăvƠăphátătri năcácădịchăv ăb tăđ ngăs năcóăliênăquan. Ngoài ra,ăc ăs ăh ă
t ngănghiênăc uăvƠăphátătri n cònăh năch ătrongăvi căđổiămớiălƿnhăv căvậtăli uăxơyăd ngăvƠăcôngăngh ăxơyă
d ng.ă 

Theoăti nătrìnhăphátătri n,ănhuăc uăs ătĕngăcaoă(theoăHìnhă147)ăc ăv ăch tăvƠăl ợng,ăđơyăcũngălƠăc ăh iăchoăT nhă
tậnăd ngăđ ăxơyăd ngăvƠăphátătri năc măngƠnhănƠyăv ngăm nh. 

S năl ợngăcôngănghi pă ớcătínhătĕngăkháăcao,ă32%ăm iănĕmătrongăh nă10ănĕmătớiăs ăkhi nănhuăc uăxơyăd ngă
tĕngăm nh.ăM tăs ăd ăánălớnăv ăc ăs ăh ăt ngăcũngăđƣăđ ợcăT nhălênăk ăho chăvớiătổngăs ăv năđ uăt ă ớcătínhă
lên đ nă178 nghìnătỷătrongă10ănĕmătớiăcũngăs ăkhi nănhuăc uăv ăcácădịchăv ,s năphẩmăliênăquanătớiăxơyăd ngăvà 
b tăđ ngăs nătĕngăcao.ăNgoƠiăra,ăthuănhậpăng iădơnăs ătĕngă( ớcătínhăg pă4ăl nătrongăh nă10ănĕmătới)ăvƠădơnăs ă
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(từă1,23ătri uăng iătrongănĕmă2010ălên 1,58 tri uăng iătrongănĕmă2020)ădẫnăđ năvi căgiaătĕngăcácăkhuăđôăthịă
vƠănơngăc păcácăkhuăv cănôngăthôn,ătừăđóăkéoătheoănhuăc uăv ănhƠă ,ăxơyăd ngăth ngăm iăvƠăcácăvậtăli uăcũngă
nh ăph ngăphápăxơyăd ngămớiăb năv ngăgiaătĕng. 
 
Hình 147:ăT ngăquanăcácăy uăt ăthúcăđẩynhu c uăXơyăd ngă ăHƠăTƿnh 
 

 
Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê;ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Đồngăth i,ăm t s ăy uăt ănh tăđịnhăv ăcungăcũngăs ăh ătrợăđángăk ăchoăs ăphátătri năc aăc măngƠnhănƠyătrongă
t ngălai: 

 S năxu tăthép: S  phátătri năc aăngƠnhăsắtăvƠăthépăs ămangăl iănguồnăthépăsẵnăcóăvƠăphongăphúăchoăT nhă
vƠăs ălƠăch tăxúcătácăchoăs ăphátătri năcácăs năphẩmăvƠăvậtăli uăxơyăd ngătừăthép.ă 

 Ngu năcungănĕngăl ng: Vi căxơyăd ngănhƠămáyăđi nă ăVũngăÁngăs ăt oănguồnăcungăc păđi nădồiădƠoă
choăT nhăvƠăt oăc ăh iăphátătri năcácăc măngƠnhăs năxu t,ăbaoăgồmăngƠnhăs năxu tăvậtăli uăvƠăcácăs năphẩmă
xơyăd ng. 

 C iăthi năgiaoăthông: Sauăkhiăcácăd ăánăc ăs ăh ăt ngăđ ợcăhoƠnăthƠnh,ăHƠăTƿnhăs ăcóăm tăc măngƠnhăhậuă
c năvƠăgiaoăthôngăphátătri năgiúpă(a)ăvi căvậnăchuy năcácăvậtăli uăđ uăvƠoăchoăc măngƠnhăxơyăd ngăđ ợcă
thuậnăti năvƠăhi uăqu ,ăvƠă(b)ăgiúpăti păcậnăcácăthịătr ngălớnăkhác.ăĐi uănƠyăcƠngăh ătrợăthêmăphátătri nă
c măngƠnhăxơyăd ng.ă 

1)ăCôngănghi păhóa 3) Tĕngătr ởngădânăsốăvàăđôăthịăhóa

2)ăNhuăc uăvềăcơăsởăhạăt ng

Đóngăgópăc aăcôngănghi păvàoăGDPăc aăHàăTĩnh,ă
2010-2020ă(nghìnătỷăđ ng)

GDP công nghiệp so 
với % tổng GDP 51%
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 uătiênădi nătíchăđ tăcho côngănghi păvƠăđôăth : Với nhuăc uăngƠyăcƠngă tĕng,ă t nhăc nă tái c ăc uăquy 
ho chăsửăd ngăđ t nhằmădƠnhăthêmădi nătíchăchoăcôngănghi păvƠăđôăthị.ăNh ăđƣăđ ăcậpă ătrên, t nhăr tăc nă
có c ăch ăchínhăsáchăphùăhợpăđ ăđ măb oăcungăc păđ ăđ tăchoăc măngƠnhăxơyăd ng,ătrongăđóăcóăvậtăli uă
xơyăd ngăvƠădịchăv ăb tăđ ngăs n. 

2.8.2 Định hướng phát triển: 

2.8.2.1 Định h ớng chung và Tầm nhìn 

C măngƠnhăxơyăd ngăs ătr ăthƠnhăm tăngƠnhăquanătrọngăh ătrợăchoăs ăphátătri năc aăt nhăHƠăTƿnh.ăC măngƠnhă
nƠyăs ăphátătri năcóăh ăth ngăvƠătheoătừngăgiaiăđo nă(Hìnhă148).  

 C măngƠnhăm iăn iă(2011-2015): Trongăgiaiăđo nănƠy,ăngƠnhăxơyăd ngăs ăth căhi năhƠngălo tăd ăánăc ăs ă
h ăt ng.ăCácăho tăđ ngăxơyăd ngăcũngăs ăphátă tri năm nhăthôngăquaăm tăs ăcácăngƠnhăliênăquanănh ăsắtă
thép,ănôngănghi p,ăth ngăm i,ăgiaoăthôngăvƠăhậuăc n vƠăcácăngƠnhăs năxu tăliênăquanăkhác.V năđ uăt ăch ă
y uăs ăthôngăquaăcácădoanhănghi pălớnătrongăn ớcăvƠăqu căt .ăCũngătrongăgiaiăđo nănƠy,ăT nhăs ăcóăs ăphátă
tri năc aăm tăs ădoanhănghi păvừaăvƠănh ,ălúcăđ uăđóngăvaiătròălƠmăth uăph .ăT căđ ăđôăthịăhoáăd n cao lên, 
lƠmătĕngăho tăđ ngăxơyăd ngăph căv ăth ngăm i,ăbánălẻ,ăkháchăs năvƠădơnăd ng.ă ăHƠăTƿnhăgiaiăđo nănƠyă
bắtăđ uăxu tăhi nă1ăphơnăc mădịchăv ăb tăđ ngăs năcóătổăch căh n,ătrongăđóăcóăm t s ădoanhănghi păvừaăvƠă
nh ăđịaăph ngătrongăb tăđ ngăs n,ăcungăc pădịchăv ăvƠ m t s ăcôngătyă lớnătrongăn ớcăvƠăqu că t .ăT nhă
cũngăs ăth căhi năcácăch ngătrìnhăđƠoăt oăh ớngănghi păvƠăchuẩnăbịăl căl ợngăsẵnăsƠngăph căv ăchoăc mă
ngành. Nhuăc uăv ăvậtăli uăxơyăd ngănh ăđá,ăcátăvƠăcácăs năphẩmăc ăb nătừăthépăs ătĕngăđángăk .ăTuyănhiên,ă
trongăgiaiăđo nănƠy,ăt nhăvẫnăch aăth ăt ăc păcácălo iăvậtăli uătiênăti năvƠăph iătìmănguồnătừăbênăngoƠi. 

 C măngƠnhăXơyăd ngăphátătri nă(2016-2020): Trongăgiaiăđo nănƠy,ăcácăngƠnhăcôngănghi păph ătrợăvƠăcóă
liênăquanăphátătri năchínhăth c hoƠnăthi năb ămặtăc aăc măngƠnhăxơyăd ng.ăHƠăTƿnhăs ătr ăthƠnhăc ăs ăt ă
nhiênătrongăvi căxửălỦăvƠăs năxu tăcácăvậtăli uăxơyăd ngătiênăti nănhằmăđápă ngănhuăc uăngƠyăcƠngăcaoăc aă
T nhăcũngănh ăs ăphátă tri năc aăc ăvùng.ăVi căđôăthịăhóaănhanhăchóngăgiúpăt o tĕngătr ngăvƠănơngăcaoă
m căđ ăph căt păc aăphơnăc mădịchăb tăđ ngăs n.ăCũngătrongăgiaiăđo nănƠy,ăT nhăth căhi năcácăch ngă
trìnhăđƠoăt oăh ớngănghi păcũngănh ăcácăkhóaăhọcăv ăxơyăd ngădơnăd ng,ăki nătrúc, quyăho chăđôăthị,ăqu nă
lỦăb tăđ ngăs năvƠătƠiăs n gắnăli năvớiăđ t,ăvv.ăCácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăti păt călớnăm nhăcùngăvớiă
nguồnă v nă từă cácă côngă tyă trongă n ớcă vƠă qu că t .ăCácă doanhă nghi pă địaă ph ngă liênă k tă vớiă cácă doanhă
nghi păngoƠiăt nhăvớiăt ăcáchălƠănhƠăth uăph ăhayăd ớiăhìnhăth căcổăph n.ăT nhăđƣăgi măs ăph ăthu căvƠoă
cácănguyênăvậtăli uăvƠătrangăthi tăbịăxơyăd ngăbênăngoƠi. 

 Giaiăđo năphátătri nătiênăti nă(2021-2050): Trongăgiaiăđo nănƠy,ăc măngƠnhătậpătrungăvƠoăchuy năđổiătừă
phátătri năcôngănghi p/c ăs ăh ăt ngăsangăxơyăd ngăcácăkhuădơnăc ănh ăđi uăki năkinhăt ăkháăh n.ăCácăcôngă
tyăxơyăd ngătrongăđịaăbƠnăbắtăđ uătìmăki măc ăh iăbênăngoƠiăt nh.ăNgƠnhăs năxu tăvậtăli uăchuy năsangăs nă
xu tăcácăs năphẩmăcóăgiáătrịă(víăd ăvậtăli uăxơyăd ngăđúcăsẵn)ăvƠăcácăvậtăli uăxơyăd ngăthơnăthi năvớiămôiă
tr ng. Trongăgiaiăđo nănƠy,ăt nhăs ăđổiămớiăcôngăngh ăxơyăd ngăvƠăápăd ngăquyătrìnhăxơyăd ngăb năv ng.ă
Phơnăc măb tăđ ngăs năs ăti păt căphátătri n,ăgiúpăHƠăTƿnhăcóădịchăv ăqu nălỦătƠiăs năgắnăli năvớiăđ tăvƠă
dịchăv ăxơyăd ngăch tăl ợngăcao. 
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Hình 148:ăM cătiêuăc aăC măngƠnhăXơyăd ngăt nhăHƠăTƿnhăgiaiăđo nă2015,ă2020ăvƠăt mănhìnă2050 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Doăvậy,ăđ nănĕmă2050,ăHƠăTƿnhăcóăc ăh iătr ăthƠnhăm tăt nhăcóăc măngƠnhăxơyăd ngăch tăl ợngăcao,ăcóăgiáătrịă
giaătĕng.ăHình 149 d ớiăđơyălƠătổngăquanăv  cácăphơnăc măchínhăs ătr ăthƠnhătr ăc tăchoăc măngƠnhăxơyăd ng.ă 

Hình 149 ậ S ăđ ăPhơnăc măchính 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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Hình 150 d ớiăđơyălƠătổngăquanăv ăcácăs năphẩmăvậtăli uăxơyăd ngăc ăth ămƠăc măngƠnhănƠyăs ăs năxu t.ăVíăd ,ă
trongăgiaiăđo năđ uăphátătri n,ăT nhătậpătrungănhi uăh năvƠoăđáăvƠăcátăthô,ăcácăs năphẩmăthépăc ăb n. HƠăTƿnhăs ă
bắtăđ uăgi măd năcácăs năphẩmăc ăb năhi năt iătừăđ tăsét nh  g chăs ng,ăg chănung, chuy năsangăs năphẩmăb nă
v ngăh nă lƠăg ch ép thông qua sửăd ngăx ăvƠăcácăph ăphẩmăkhác/vậtă li uă th iă từăcác ngƠnhăcôngănghi păcó 
trongăt nhă(vd: thép,ănhi tăđi n). H uăh tăcácălọaiăvậtăli uăkhácăđ uăđ ợcămuaătừăngoƠiăt nhăv .ăTrongăgiaiăđo nă
ti pătheoătừănĕmă2016ăđ nă2020,ăT nhăbắtăđ uătậpătrungăvƠoăcácăs năphẩmăcóăgiáătrịăcaoăh n,ănh ăcácăs năphẩmă
từăđá/cátăquaăxửălỦ-phaătr năvậtăli uăkhác;ăcácăs năphẩmătừăthépăph căt păh năvƠănhi uăthƠnhăph năh năhayăkínhă
d ngăt mătiêuăchuẩnătừăth yătinhăvôiăcabonatădùngăchoăcửaăsổ.ăĐ nănĕmă2020,ăt nhăs ăhoƠnătoƠnăngừngăs năxu tă
t tăc ăcácălo iăg ch nung. Sauănĕmă2020,ăT nhăs ăti păt căc iăthi năch tăl ợngăvƠăgiáătrịăcácăs năphẩmătrongăđịaă
bƠnămình,ăti nătớiăs năxu tăcácăs năphẩmăthépătiênăti nă(nh ăthépăc uăki năcóăđ ăb năcaoăvƠăcóăth ătáiăch ),ăg chă
đúcăsẵnlƠmătừănguyênăli uătáiăch ăhoặcăcácănguyênăli uăthơnăthi năvớiămôiătr ng,ăkínhăthôngăminhă(kính/th yă
tinhăđổiămƠuăelectro-chromic)ăvớiăcácăthu cătínhăti tăki mănĕngăl ợngăvƠăcácălo iăvậtăli uătiênăti năcóăm căcác-
bonăth păkhác. Khuătổăhợpăhóaăd uăcóăth ăđ ợcăthƠnhălậpăt iăHƠăTƿnhăcũngăs ăt oăc ăh iăđ ăt nhăđ ătậpătrungăvƠoă
cácăs năphẩmăxơyăd ngătừăpolymerăvƠănh a,ăvíăd ănh ăbọtăpolyurethaneăvƠă ngăPVC. 

 

Hình 150:ăT ngăquanăcácăs năphẩmăđi năhìnhăc aăC măngƠnhăXơyăd ngăt nhăHƠăTƿnh 

 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Đồngăth i,ăvƠoănĕmă2050,ăt căđ ăđô thịăhóaănhanh chóng songăvẫnăb năv ngăc aăt nhăvớiăđ ngăl călƠăn năkinhă
t ădịchăv ăvƠăcôngănghi p,ăs ăcóăs ăh ătrợăthêmătừăphơnăc măb tăđ ngăs năphátătri năvƠăđaăd ng.ă ăHƠăTƿnhăs ă
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có cácăcôngătyăcungăc pădịchăv ăchoăt tăc ăcácăthƠnhăph năchính trên chu i giáătrịăphơnăc măngƠnhăb tăđ ngăs n, 
trongăđóăcóădịchăv ămôiăgiớiăvƠăđ iălỦ,ădịchăv ăqu nălỦăb tăđ ngăs n, dịchăv ăb oătrì vƠăkỹăthuậtăchoăb tăđ ngă
s n,ădịchăv ăphápălỦ,ădịchăv ăki nătrúcăvƠăthi tăk ă(baoăgồmăthi tăk ăxơyăd ngăcóăkh ănĕngăch ngăchịuăkhíăhậuă
vƠăthi tăk ăxanh/b năv ng).ăHìnhă151 d ớiăđơyă là tổngăquanăcácăthƠnhăph năchínhăc aăphân c mătrênăđịaăbƠnă
t nh. 
Hình 151 ậ ThƠnhăph năchínhăc aăphơnăc măb tăđ ngăs n 
 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

2.8.2.2 Chiến l ợc và Kế hoạch cụ thể phát triển Cụm ngành  xây dựng giai đoạn 2011-2020 

Nh ăđƣănêuătrên,ăcóăbaăđ ngăl căchínhăthúcăđẩyănhuăc uăc aăC măngƠnhăXơyăd ng: 

 Côngănghi păhóaăngƠyăcƠngătĕng:ăHƠăTƿnhăs ătr iăquaăgiaiăđo năcôngănghi păhóaăm nhăm ătrongăkho ngă
th iăgiană10ănĕmătới,ăthôngăquaăvi căphátătri năm tăs ăc măngƠnhănh ăsắtăthép,ăch ăbi nănôngăs n,ăth ngă
m i,ăvậnăt iăvƠăhậuăc n,ăd tămayăvƠăcácăs năphẩmătừăthép.ăS năl ợngăcôngănghi pă ớcătínhătĕngătrungăbìnhă
32%ăhƠngănĕmătrongăsu tăgiaiăđo năvƠăv năđ uăt ăt ngăx ngă ớcătínhăđ t 243 nghìnătỷăđồng,ăăbaoăgồm v nă
đ uăt ăcho:ă 
o NhƠămáyăthépăFormosa,ănhƠămáyăphátăđi năvƠăc ng:ă128ăngh nătỷ.  
o S năxu tăthépăkhác:ă103 nghìnătỷ. 
o Tổngăđ uătỦăchoăcácănhƠămáyăs năxu tăthépăc uăki nălƠă15ănghìnătỷăđồng.  

T tăc ăcácăkho năđ uăt ănƠyăs ăkéoătheoăcácăd ăánăxơyăd ngălớnăvƠănhuăc uăchoăc măngƠnhăxơyăd ngănóiă
chung.ăĐ năcử,ăch ăriêngăxơyăd ngăm tănhƠămáyăthépăđƣăđòiăh iăm tăkh iăl ợngăcôngăvi căđồăs .ăChiăphíă
đ uăt ăchoăm iătri uăt năthépăđ ợcăs năxu tălênătớiă550ătri uăđôălaăMỹă(vƠăchiăphíăth căt ă2ătỷăđôălaăMỹăchoă

ThiếtăkếăN iăth t Môiăgi iăB tăđ ngăs n

Thẩmăđịnh Qu nălýăB tăđ ngăs n

Thiếtăkếăn iăth tătòaănhà,ătrênăkếă
hoạchăkiếnătrúc

Dịchăvụătrungăgianăgiữaăbênăbánăvàă
bênămuaăb tăđ ngăs n

Địnhăgiáăđ tăvàăb tăđ ngăs năđểă
tĕngăhi uăqu ăthịătr ờng

Dịchăvụăqu nălýăvàăduyătuăb tăđ ngă
s n,ăđặcăbi tălàăBĐSăchoăthuê
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m iătri uăt năthépăđƣăkhôngăcònălƠăđi uăgìăxaăl ),ă25%ătổngăs ăv năđ uăt ălƠăchiăphíăxơyăd ng.ăVớiăm cătiêuă
s năxu tă8,5 tri uăt năthépăm iănĕmăđ nă2020,ăvƠăhaiănhƠămáyăthépălớnăho tăđ ng,ă ớcătínhăc năđ nătrên 103 
nghìnătỷ đ ăđ uăt ăvƠăm tăconăs ăh năth ăđ ăduyătrìăcácăd ăánănƠy.ăQuyămôăxơyăd ngătĕngăcao,ătrungăbìnhă
2000 hec-taăm iăđ năvị.ăBê-tông,ăđáăvƠăg chăđ ợcăsửăd ngăs ădoăT nhăt ăc păvƠăm tăs ăvậtăli uăkhácăhuyă
đ ngătừăcácănguồnăngoƠiăt nh.ăNgƠnhăxơyăd ngăcóăth ăs ădoăcácăcôngăty/doanhănghi păbênăngoƠiăđi uăhƠnh 
vƠăcácăcôngătyăc aăt nhăs ăđ mătráchăcôngăvi căc aănhƠăth uăph .ă 

 Ngu năv năđ uăt ăr tăl năvƠoăc ăs ăh ăt ng:ăT nhăs ăch ngăki năm tăl ợngăv năđ uăt ăkhổngălồăđ ợcăđ uă
t ăvƠoăcácăd ăánăc ăs ăh ăt ngătrongă10ănĕmătới,ă ớcătínhătổngăs ăv năđ uăt ălênăđ năh nă184 nghìnătỷăđồngă
trongăgiaiăđo nănƠy,ăbaoăgồmăc ăv năđ uăt ătrongăcácălƿnhăv căgiaoăthôngăvậnăt iă(đ ng,ăc ng,ăđ ngăsắtăvƠă
cácădịchăv ăhậuăc nầ),ăc ăs ăh ăt ngăcôngănghi pă(vdăcácăkhuăcôngănghi p),ăgiáoăd c,ănĕngăl ợng,ăn ớc,ă
c ăs ăh ăt ngăth yălợi.ăVíăd ,ănguồnăv năđ uăt ăbaoăgồm: 
o NhƠămáyăNhi tăĐi năVũngăÁngă1ăvƠă2ăvớiăs ăv năđ uăt ălƠă42 nghìnătỷăđồngătrongăgiaiăđo nănƠy. 
o Nơngăc păQu căl ă1 vớiătổngăđ uătỦălƠă5ănghìnătỷăđồng. 
o Nơngăc păđ ngăQu căl ă8A/8Băvớiătổngăs ăv năđ uăt ălƠă4 nghìnătỷăđồng. 
o Nângăc păvƠăxơy d ngăcácăt nhăl ămớiăvớiătổngăđ uătỦă19ănghìnătỷăðồng. 
o HoƠnăthƠnhăhồăch aăn ớcăvƠăd ăánăth yăđi năNgƠnăTr iăvớiătổngăs ăv năđ uăt ă5 nghìnătỷăđồngătrongă

giaiăđo nănƠy. 
Đi uănƠyăs ăt oăraănhuăc uăr tălớnăchoăc măngƠnhăxơyăd ng.ăVíăd ,ăchiăphí ớcătínhăchoăcôngătácăxơyăd ngă
chi măđ nă67%ătổngăs ăv năđ uăt ăxơyămớiăm tăconăđ ng.ăVớiăs ăv năđ uăt ăh nă160ătỷăđồngăchoăm iăkmă
đ ngăqu căl ămớiăđ tătiêuăchuẩnăqu căgia,ăchiăphíăchoăcôngătácăxơyăd ngălênăđ nătrên100ătỷăđồng,ătrongăđóă
g nă50%ăchiăphíăchoănguyênăvậtăli u,ăs ăcònăl iăchiaăđ uă25ăchoănhƠămáyăvƠăchoănhơnăcông.ăVớiăm căl ngă
trungăbìnhă ăT nhăHƠăTƿnh,ă ớcătínhăm iăkmăđ ngăt oăkho ngăh nă200ăvi călƠm. 

 Thuănh p,ădơnăs ăvƠăkhuăđôăth ătĕng: M căthuănhậpăc aăng iădơnăHƠăTƿnhăs ătĕngăkhiăT nhănhƠăđ tăđ ợcă
m cătĕngătr ngăkinhăt ătrongăm tăthậpăkỷătới.ă ớcătínhăthuănhậpătheoăđ uăng iăs ătĕngătừă13,0 tri uăđồngă
trongănĕmă2010ă lênăđ nă97,7tri uăđồngă tínhăđ nănĕmă2020,ăđ tăm că tĕngă trungăbìnhăhƠngănĕmălƠă15,5%. 
Cũngătrongăgiaiăđo nănƠy,ăT nhăs ăđ o ng ợcăxuăh ớngădiăc ,ădơnăs ă ớcătínhătĕngătừă1,23 tri uăng iătrongă
nĕmă2010ălênă1,58 tri uăng iăvƠoănĕmă2020.ăHaiăy uăt ănƠyăs ătĕngăquáătrìnhăđôăthịăhóa,ătừă15%ătrongănĕmă
2010 lên 36%ătrongănĕmă2020.ă 

Quáă trìnhăđôă thịăhóaă tĕngăkéoă theoănhuăc uăv ăxơyă d ngănhƠă ,ă xơyăd ngă cửaăhƠngăbánă lẻăvƠăxơyă d ngă
th ngăm i.ăTheo ớcă tính,ăđ nănĕmă2020,ă t nhăs ăc nă thêmă83.000 nhƠă ăđôă thịăvà 215.000m2 di nă tíchă
th ngăm i.ăDo nhuăc uăv ădi nătíchădơnăc ăvƠăth ngăm iătĕngăđángăk ,ăgiáăđ tăcóăth ătĕngăd nălên,ădoăđóă
t oăc ăh iăđángăk ăchoăphátătri năthịătr ngăb tăđ ngăs n.ăVíăd ,ăĐƠăNẵng,ăđôăthịălớnănh tăMi nătrung, cóăt că
đ ătĕngătr ngăthịătr ngăb tăđ ngăs năđ tă18%ătừănĕmă2004-2008. 

Quáătrìnhăđôăthịăhóa cũngădẫnăđ nănhuăc uăxơyăd ngăh ăt ngăđôăthịăvƠăcácădịchăv ănh ăc păthoátăn ớc,ăphơnă
bổăđi n,ănhƠămáyăxửălỦăn ớcăvƠărácăth i,ăcácăph ngăti năgiaoăthôngăcôngăc ngăv.vầ 

HƠăTƿnhăs ăápăd ngăph ngăth căphátătri năb năv ngăchoăđôăthịăhóa.ăHi năt i,ămậtăđ ăxơyăd ngă ăcácăkhuă
v căđôăthịăcònăkháăth p.ăĐi uănƠyădẫnăđ năvi căsửăd ngăđ tăthi uăhi uăqu ăvƠăchiăphíădịchăv ăcao.ăVíăd ,ăđ iă
vớiăm iăm cătĕngă5000ăng iăc aăT nhăxétă ămậtăđ ăhi năt i,ăt nhăc nă50ăhéc-taăđ ăxơyămớiănhƠă ,ăc ăs ăh ă
t ngăxƣăh i,ăđ ngăxá,ăv.v. Yêuăc uănƠyăquáăcaoăvƠăc căkỳăt năkém,ăđặcăbi tăkhiădơnăs  c aăT nhă ớcătínhă
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tĕngăthêmă61.500 ng iătrongă10ănĕmătới,ăthậmăchíăh năn aătrongăgiaiăđo nănƠy.ăVìăvậy,ăm cătiêuăk ăho chă
đ nănĕmă2020ălƠăd năd năxácăđịnhăvƠăápăd ngăcácăbi năphápăki măsoátăc ngărắnăv ăph măviăxơyăd ngăvớiă
cácăđôăthị.ăCácă―vƠnhăđai‖ăđ ăki măsoátăxơyăd ngănƠyăs ăh năch ăvi căphátătri năthi uăquyăho chăvƠăkhuy nă
khíchăch ăs ăh uăđ tă uătiênătĕngămậtăđ ăxơyăd ngătrênădi nătíchăhọăs ăh u.ă―VƠnhăđai‖ănƠyăcũngăd nănơngă
giáătrịătƠiăs năđồngănghƿaăvớiăvi cănóăcũngăkhuy năkhíchăng iăch ăs ăh uătĕngăkh iăl ợngăxơyăd ngătrênă
m nhăđ tăc aăhọ.ăĐồngă th i,ă lƣnhăđ oăT nhăs ăđ aăraănh ngăh ớngădẫnăv ămậtăđ ăđ ăxu tăxơyăd ngănƠyă
trongăcácăkhuăđôă thị.ăTháchă th că trungăvƠădƠiăh nă lƠă tĕngămậtăđ ăxơyăd ngă trongăcácăkhuă trungă tơmăc aă
ThƠnhăph ăHƠăTƿnhătừă70ăng i/héc-taăhi nănayălênăkho ngă200ăng i/héc-taă(mậtăđ ădơnăs ăhi năt iă ătrungă
tơmăthƠnhăph ăHồăChíăMinh).ăConăs ănƠyăđồngănghƿaăvớiăvi cătĕngă35%ămậtăđ ăxơyăd ngăchung.ăCóăđ ăxu tă
rằngăgiáătrịăph nătrĕmănƠyănênăđ ợcăápăd ngăchoăt tăc ăcácăkhuădơnăc ăchính trongăđịaăbƠnăt nh. 

Ph ngăth căđ ăxu tăđ iăvớiăvi căphátătri năkhuăđôăthịăcũngăt ngăt ănh ăđ iăvớiăcácăkhuăđôăthịălớnăvƠăcácă
n ớcălớnătrênăTh ăgiới.ăVíăd ,ăquáătrìnhăđôăthịăhóaălƠăđ ngăl căchínhăc aăngƠnhăxơyăd ngăTrungăQu c,ăm tă
qu căgiaăcóăn năkinhăt  phátătri năm nh.ăDơnăs ăt iăcácăkhuăđôăthịă ăTrungăQu că(hi nă ăm că46%)ă ớcătínhă
tĕngăh nă50%ăđ nănĕmă2020.ăQuáătrìnhăđôăthịăhóaănƠyădẫnăđ năvi căxơyăd ngăthêmăcácăkhuădơnăc ăvƠăcácă
tòaănhƠăth ngăm i.ăVớiăvi cătậpătrungătĕngămậtăđ ăxơyăd ng,ăs ăt ngăc a cácătòaănhƠăcũngăvìăth ămƠătĕngă
lên.ăNgƠyănay,ăg nă70%ăcácătòaănhƠă ăcácăthƠnhăph ăđôngădơnănh tăTrungăQu călƠătừă10-20ăt ng,ăsoăvớiă
10%ă ăcácăvùngăcóămậtăđ ădơnăs ăth păh năvƠăg nănh ă0%ă ăvùngănôngăthôn.ă ớcătínhăs ăcóăthêmătừă4ăđ nă
5ătri uătòaănhƠăđ ợc xơyămớiă(ch ăy uălƠăkhuădơnăc )ătừă2005ăđ nă2025ăvƠăChínhăph ăcóăth ăs ăph iătiêuăt nă
đ nă4ănghìnătỷăđôălaăMỹăchoăh ăt ngăđôăthịătínhăđ nănĕmă2020. 

H năn a,ăkh ănĕngăch ngăch uăvà b năv ng c năđ ợcăcoiălƠăch ăđ ăchínhăvớiăt tăc ăcácălƿnhăv cănhuăc uănóiă
trên,ădoăđóăđơyăc nălƠătrọngătơmăc aăc măngƠnh. 

Đi uănƠyăbaoăgồmăc ăcácăbi năphápăphòngătránhătrênăquyămôălớnăvƠăcácăph ngăphápăthíchă ngăchoăcácăc ngă
đồngăquyămôănh ăh n,ăkhiămƠăc ăhaiăđ uăt oăraănhuăc uăv ăxơyăd ngăchoăc măngƠnh.ăVíăd ăchoănh ngăd ăánă
nh ăvậyăgồm: 

 Cácăbi năphápăphòngătránhătrênăquyămôălớn: 
o H ăth ngăki mă traăđậpăphíaă th ợngănguồnăvƠăcácănhánhăc aăcácă conăsôngăNgƠnăPh ,ăNgƠnăTr iăvƠă

Ngàn Sâu.  
o H ăth ngăđêăđi uădọcăcácăconăsôngăvƠăm ngăl ớiăđêăbi nănh ăh ăth ngăđêăsôngăLaăGiangă ăĐ căThọăvƠ 

sôngăLamă ăNghiăXuơn.ă 
o K ăho chătrồngărừngăngậpămặnă ăcácăvùngăvenăbi năđ ăb oăv ănhơnădơnăkh iăcácătácăđ ngăx uăc aăthiênă

tai.  

 Cácăph ngăphápăthíchănghiăchoăc ngăđồng: 
o XơyănhƠăphòngătránhălũ. 
o XơyăcácăkhuătránhălũăchoănhơnădơnăvƠăgiaăsúcătrúăẩnătrongăkhi có thiên tai.  
o D ătr ăcácăvậtăd ngăthi tăy uăvƠăth căĕnăn ớcău ngăchoăcácătr ngăhợpăkhẩnăc pă ăn iăanătoƠn. 

C măngƠnhăxơyăd ngăs ănơngăcaoănĕngăl căliênăquanăđ năcôngătácălậpăk ăho chăphátătri n,ătránhăcácăxơyăd ngă
cácăkhuădơnăc ăvƠăcôngătrìnhăquanătrọngă ănh ngăkhuăv căd ăbịă nhăh ngăb iăthiênătaiăhayănh ngăbi năđổiăv ă
th iăti tătrongăth iăgianădƠi.ă 
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V ălơuădƠi,ăc măngƠnhănƠyăs ăphátătri nănghiênăc uăvƠăcácăsángăki nă ngăd ngătrongăngƠnhăvậtăli uăxơyăd ng,ă
lƠmănhƠăphòngătránhăthiênătaiăvớiăchiăphíăth p,ăxơyăd ngăti tăki mănĕngăl ợngăv.v...ăphùăhợpăvớiăm cătiêuăchungă
lƠăb năv ngăvƠăgi măthi uătácăđ ngăc aăthiênătaiăvƠăthayăđổiăkhíăhậu.ăT nhăs ăn ăl căthƠnhălậpăTrungătơmăXơyă
d ngăB năv ngăvƠăCh ngăchịuăThiênătaiătr căthu căĐ iăhọcăHƠăTƿnhăchuyênăv ănh ngălƿnhăv căđƣănêuătrên. 

 

Hình 152:ăT ngăquanătrung tâm phòngăch ngăthiên tai Châu Á ADPC 

 
Nguồn:ăTrungătơmă ngăphóăTh măhọaăChơuăÁ 

TrungătơmăPhòngăch ngăThiênătaiăChơuăÁă(ADPC)ăđặtătr ăs ăt iăBĕng-c călƠăm tăc ăquanăđi năhìnhăv ăph ngă
phápă ti păcậnă toƠnădi năđ ăphòngăch ngă thiênă tai,ă trongăđóăcóănh ngălƿnhăv căliênăquanăđ năxơyăd ngă(Hìnhă
152).  

Nhằmăđ măb oăs ăphátătri năthƠnhăcôngăc aăc măngƠnhănƠy,ăT nhăc nătậpătrungăvƠoă4ăy uăt ăthúcăđẩyăsau: 

 Phátă tri nă cácă thƠnhăph nă chínhă c aă c măngƠnhă xơyă d ngă trongă đ aă bƠnă t nhămƠăHƠăTƿnhă s ă tr ă
thƠnhămũiănhọnăc aăvùng:ăT nhăc nătậpătrungăvƠoăcácăs năphẩmăcóăth ăphátătri năthƠnhămũiănhọnătrongăc ă
vùng.ăCóăítănh tă5ălo iăs năphẩmăT nhăcóăth ătậpătrungăphátătri năđ nănĕmă2020: 

o ĐáăvƠăCát:ăVớiăcácăm ăđáăvƠăcátă ăcácăhuy n,ăthịăxƣ:ăH ngăS n,ăHồngăLƿnh,ăKỳăAnhăvƠăCanăL c,ăHƠă
Tƿnhăcóăm tătr ăl ợngăphongăphúăcácănguyênăvậtăli uăthôăph căv ăchoălo iăs năphẩmănƠy.ăTrongănĕmă
2010,ăs năxu tăcácăs năphẩmălo iănƠyălƠă839.000 m3,ăch ăy uăđ ợcăđ aăraăcácăt nhălơnăcậnădoăchiăphíăvậnă
chuy năhƠngăhóaăđ ngădƠiăkháăcao.ăT nhăcóăth ăti păt căkhaiăthácăb năv ngănguồnătƠiănguyênănƠyăđ ă
phátătri nălo iăs năphẩmănƠyăthƠnhăngƠnhămũiănhọnătrongăvùng. 
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o G chăngóiăépăkhôngănungătiênăti năvƠăthơnăthi năvớiămôiătr ng:ăNĕmă2010,ăT nhăs năxu tăđ ợcă408 
tri uăviênăg chănung.ăHƠăTƿnhăcóăcácăm ănguyênăli uăhi năt iă ăThuậnăL c,ăV ngăL căvƠăĐ căGiang,ă
cùngăcácătổăhợpăs năxu tăg chă ăCanăL c.ăTuyănhiên,ătheoăch ăđ oăc aăChínhăph ăv ăh năch ăsửăd ngăđ tă
nôngănghi păvƠoăkhaiăthácănguyênăli u,ăt nhăs ăngƠyăcƠngăthi uănguyênăli uăchoăcácălòăđ tăg ch,ăngóiă
ki uătruy năth ng.ăDoăđó,ăt nhăs ăgi măd năcácăs năphẩmănƠyăđ ăh ớngătớiăcácăs năphẩmăg chăngóiăépă
tiênăti n,ăkhôngănung,ăsửăd ngăx ăvƠăcácăph ăphẩmă/ăvậtăli uăph ăth iătừăcácăngƠnhăcôngănghi păs ăphátă
tri nătrênăđịaăbƠnăt nhă(víăd ănh ăs năxu tăthépăvƠăsauănƠyălƠăhóaăd u)ălƠmănguyênăli u.ăTheoăđó,ăđ nă
nĕmă2020,ăt nhăs ăngừngăhoƠnătoƠnăs năxu tăg chănung.ăNgoƠiăra,ăvi căs năxu tăg chăépăkhôngănungăítă
gơyă ôă nhi mămôiă tr ngă vƠă b nă v ngă h nă vìă sửă d ngă ph ă th iă từ cácă ngƠnhă côngă nghi pă khácă lƠmă
nguyênăli u.ăThịătr ngăchínhăchoăcácălo iăs năphẩmănƠyălƠăkhuăv căBắcămi năTrung,ăLƠoăvƠăcácăt nhă
phíaăĐôngăBắcăTháiăLan.ăT nhăs ăph năđ uătr ăthƠnhăđịaăph ngăđiătiênăphongăvƠăhƠngăđ uătrongăkhuă
v căBắcăTrungăB ăv ănh ngăs năphẩmănƠy. 

o Cácăs năphẩmăg ăcóăgiáătrị:ăHƠăTƿnhălƠăm tăt nhăcóănguồnănguyênăli uăthôădồiădƠoăcóăth ăs năxu tăraă
nh ngămặtăhƠngăg ăcóăgiáătrịănh ăkhungăcửa/vánălátăsƠn/cácăs năphẩmăv ăcửa/đồăn iăth tătinhăx oămangă
l iălợiănhuậnălớnăh năg ădĕmănh ăhi nănay. Trongăt ngăl i,ătùyăthu căvƠoănhuăc u,ăT nhăcóăth ăsửăd ngă
nguồnănguyênă li uă thôănhậpăkhẩuă từăLƠoăchoăm căđíchănƠy.ăThịă tr ngăchínhăchoăs năphẩmănƠyăbaoă
gồmăthịătr ngătrongăn ớcăvƠăti mănĕngăxu tăkhẩuăsangăcácăn ớcătrongăkhuăv căĐôngăNamăÁ,ăĐôngăÁă
và TrungăĐông.ă 

o Cácăs năphẩmăthépăc uăki n:ăS năxu tăthépăc aăHƠăTƿnhăhoƠnătoƠnăcóăth ăđ aăT nhălênăvịătríămũiănhọnăv ă
s năxu tăcácăs năphẩmăxơyăd ngătừăthép.ăNhuăc uăđịaăph ngăvƠătrongăvùngăv ăcácălo iăs năphẩmănƠyăd ă
tínhăs ătĕngănhanhăvƠăT nhăcóăth ăkhẳngăđịnhăvịătríăc aămìnhăkhiăs năxu tăthépăđiăvƠoăổnăđịnh. 

o S năphẩmăth yătinh/kính:ăVớiătr ăl ợngăcátădồiădƠoăvƠăkh ănĕngănhậpăkhẩuăcátăsilicaăquaătổăhợpăc ngă
VũngăÁngă– S năD ng,ăcùngănguồnăcungăđi năổnăđịnhăsauăkhiănhƠămáyănhi tăđi năVũngăÁngăđiăvƠoă
ho tăđ ng,ăHƠăTƿnhăs ătừngăb ớcăhoƠnăthi nătrongăs năxu tăkính/th yătinh.ăT nhăcóăth ăkh iăđ uăvớiăcácă
s năphẩmăkínhăth yătinhăvôiănatriăcacbonat,ăđặcăbi tălƠăkínhăd ngăt mădùngăchoăcửaăsổ.ăTi păđ n,ăt nhăcóă
th ăs năxu tăkínhăthôngăminhă(nh ăkínhăđổiămƠu)ăvƠăcácălo iăs năphẩmătừăkính/th yătinhăcóăgiáătrịăkhác.ă
Vớiăkh ănĕngăs năxu tăcònăh năch ă ăVi tăNamăvƠănhuăc uăngƠyăm tăcao,ăcùngăvớiăvi cănhậpăsiêuăth yă
tinhă ăm căcao,ăt nhăcóăth ătậnăd ngălợiăth ăc aămìnhăđ ăxácălậpăvịătríăc aămìnhătrênăthịătr ngăth yătinh. 

o S năphẩmătừănh aăvƠăpolymer:ăKhiătổăhợpăhóaăd uă ăVũngăÁngăđiăvƠoăho tăđ ng,ăt nhăcóăth ătậnăd ngă
nguồnănguyênăli uăsẵnăcóătừătổăhợpăđ ăs năxu tăs năphẩmăn iăth tăvƠăxơyăd ngătừănh aăvƠăpolymer. M t 
s ăs năphẩmătrongănhómănƠyălƠăbọtăpolyurethaneăvƠă ngănh a PVC. 
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Hình 153:ăT ngăquanăcácăs năphẩmăchínhăc aăC măngƠnhăXơyăd ng 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

 Đ măb oăngu năcungăchoăcácăb ăph năkhácăc aăngƠnhăXơyăd ng:ăHƠăTƿnhăvẫnăcóăth ăđ măb oănguồnă
cungăchoăcácăthƠnhăph năkhácăc aăc măngƠnhăxơyăd ng,ăđ călậpăvớiăcácăvùng/t nhăkhácăvƠăcácănguồnănhậpă
khẩuănguyênăli u.ăCácălo iăs năphẩmănh ă(a)ăxi-mĕngă(Ngh ăAn,ăHƠăNam,ăNinhăBìnhăvƠăQu ngăNinh),ăn iă
nguồnăcungăđƣăv ợtăquáănhuăc u,ă(b)ăbô-xít,ăHƠăTƿnhăkhôngăh ăcóătr ăl ợngă(nhậpătừăcácăt nhăkhácăhoặcătừă
Indonesia), (c)ăs năphẩmăcaoăc p,ătrongăkhiătr ăl ợngănguyênăli uăthôăcũngănh ăchuyênămônăc a T nhăcònă
h năch ăvƠănh ngăs năphẩmănhậpăkhẩuăcóăgiáăthƠnhăc nhătranhăvớiăhƠngătrongăn ớcă(víăd ănh ăvậtăli uăkimă
lo iăvƠăcom-pô-sítătừăAustraliaăhayăChơuăỂu)ăvƠă(d)ătrangăthi tăbịăxơyăd ngăvƠădơyăchuy năs năxu tă(từăHƠnă
Qu c,ăChơuăỂuăvƠăTrungăQu c). 

 Thi tăl pă1ăphơnăc măvƠăth ătr ngăb tăđ ngăs năcóăt ăch căvƠăminhăb ch: T nhăs ăc ăgắngăt oăraăm tă
thịătr ngăb tăđ ngăs năm ,ăminhăb chăvƠăc nhătranh,ăcùngăvớiăs ăphátătri năc a cácădịchăv ăb tăđ ngăs năvƠă
cácădoanhănghi păcó liênăquan.ăHƠăTƿnhăc năcóă1ăs ăy uăt ăsauăđơyăđ ăphátătri năthƠnhăcôngăphơnăc mănƠy: 

o Quy ho ch tổng th  vƠăkhoanhăvùngăđ tăđaiărõărƠng:ăĐ  phát tri n m nh phân cmănƠy,ăđi uăđ u tiên 
ph i làm là xây d ng quy hochăkhoanhăvùngăđ tăđaiădƠiăh n, phân tách rõ ràng các khu, tính tới các m i 
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quanătơmăvƠăđịnhăh ớng phát trin lâu dài ca t nh. H  trợ cho quy hoch này là 1 quy hoch tổng th  
đẳng c p qu c t  - đ aăraăcácăh ớng dẫn quy hoch và nguyên tắc cho phát trin b n v ng mới nh t,ăđặc 
bi tălƠăđ i với khu v c thành thị.  

o Đ năgi n hóa các th t c: T nhăcũngăs  gi m bớtăvƠăđ năgi n hóa các th t c,ăc ăch , chính sách quan 
trọng trong tích t ru ngăđ t, tài s n gắn li n vớiăđ t, gi i phóng mặt bằng,ăđĕngăkỦ,ămuaăbán chuyn 
nh ợng.ăĐiăđôiăvớiăđó,ăt nh ph i có nh ngăhƠnhăđ ng c  th .ăĐơyălƠă1ăy u t t then ch t,ăđặc bi t quan 
trọngăđ  phát tri n phân cmănƠy.ăHƠăTƿnhăs  đánhăgiáăvƠăápăd ng 1 s  bi năphápăđặc bi t v  v năđ  này 
(Hình 154),ătrongăđóăcó: 

 Đ m b oăcácăb ớc đ u tiên xin cp gi y ch ng nhận quy n sử d ngăđ t có th  ti n hành song song. 

 Đẩy nhanh th t căđ uătiênăđ  xin c p gi y phép xây dng bằngăcáchăthúcăđẩy vi cătraoăđổi thông tin 
nhanh chóng giaăcácăc ăquanăkhácănhauătrongăquáătrìnhălƠmăvi c, ví d  nh ănh  sử d ng h  th ng. 
CNTT. 

 T  đ ng thông báo cho cá nhân, tổ ch c xin c p phép mi khi S  Xây d ng yêu cu thông tin từ 1 s  
khác   

Hình 154 ậ Th  t c hi n t i trong c p GCN quy n s  d ng đ t và gi y phép xây d ng 

 

Ghiăchú:ăCácăb ớcăđ ợcătácăđ ngăđ ợcăinănghiêng 

Nguồn:ăDoingăBusinessă2012,ăBáoăcáoăPCIă2011 

o C ăs  h  t ngăc ăb năđôăthị ch tăl ợng cao: Tnh s  đ m b oăCSHTăđôăthị đ ợc th c hi n từ nguồn v n 
nhƠăn ớc,ăđúngăti năđ  và có chtăl ợng cao. Các CSHT này bao gồm giao thông, xử lý ch t th i, cung 
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c p và xử lỦăn ớc,cung cpăđi năvƠăxĕngăd u, các trung tâm cngăđồng, công trình công cng cho khu 
v căđôăthị,ăvv.ăĐơyălƠăđi u ki n tiên quy tăđ  đẩy m nhăđôăthị hóaăvƠăgiaătĕngănhuăc u với b tăđ ng s n 
dân d ngăvƠăth ngăm i.  

o Khuy n khích các doanh nghip vừa và nh (SME), công ty trong tnh cung cp dịch v  b tăđ ng s n 
đ uăt ăvƠoăch tăl ợng: T nh s  khuy n khích các SME và các công ty khác ca tnhăđóngăvaiătròăquană
trọng trong phát trin phân cmănƠy.ăĐồng th i, nh ngăđ năvị này s  đ ợc h  trợ đƠoăt o m t cách phù 
hợpăvƠăđ ợc khuy năkhíchăđ  đồng th i nâng cao chtă l ợng dịch v . Thông tin chi ti tăh năcóătrongă
ph n sau ca m c này. Tnhăcũngăs  tập trung vào kimăđịnh ch tă l ợng d  án nhà /xây d ng,ăcũngă
nh ăcácăđ năvị cung cp dịch v  b tăđ ng s n, d a trênăh ớng dẫn qu c gia v  ch tă l ợng cho cm 
ngành này.  

o ng d ngăCNTTăđ  nâng cao hiu su t và tính minh bch:  Cùng với h  th ng Chính ph đi n tử e-
Governmentăđƣăđ ợcăđ  xu t, t nh c n ng d ng các binăphápăCNTTăđ  nâng cao hiu su t và tính 
minh b ch trong phân cm này. Các bin pháp này gồm (a) s  hóaăc ăs  d  li u v  ru ngăđ t, (b) công 
b  tr c tuy n quy hoch tổng th  chi ti t và t t c  các sửaăđổi,ă(c)ăc ăs  d  li u tr c tuy n v  giao dịch 
b tăđ ng s n dân dngăvƠăth ngăm i, (d) công b  cácăxuăh ớng chính, (e) s hóaăvƠăchoăphépăđĕngăkỦă
tr c tuy n giao dịchănhƠăđ t, và các dịch v  thanhătoánănh ăthu  nhƠăđ t...   

o H  trợ tài chính cho c các công ty và cá nhân mua nhà: Tnh s  làm vi c với các th  ch  tài chính khác 
nhauăđ  giúp c  các công ty bt đ ng s n và cá nhân mua nhà d dàng ti p cận dịch v  tƠiăchínhăh n.ăă
K  ho ch ki măđịnh ch tăl ợng c a tnhăcũngăs  thúcăđẩy các th  ch  tƠiăchínhăđánhăgiáăcácă ng viên 
vay ti n ti mănĕngă1ăcáchăphùăhợpăh n,ăđặc bi t là với công ty dịch v  b tăđ ng s n.  

o Ngĕnăchặnăthamănhũngătiêuăc c trong giao dịchăliênăquanăđ n b tăđ ng s n: T nhăcũngăs  có bi n pháp 
quy t li tăđ  ngĕnăchặn và xử lý các hi năt ợngăthamănhũng,ătiêuăc c trong phân cm này.  

Singapore là 1 ví d r t t t v  cách ti p cận th c t  và minh bch đ  phát tri n phân cm này (Hình155). 
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Hình 155 ậ Nghiênăc uăđi năhìnhăSingapore 

 

 

Nguồn:ăCh ăs ăNhậnăth căv ăMinhăb chă(2011)ă,ăTrang web CEA, 2012 BáoăcáoăTh căhi năKinhădoanh, Ch ăs ăTi păcậnăV năMilken 2009, Singstat, 

BáoăcáoăNĕngăl căC nhătranhăToƠnăc uă– Di năđƠnăKinhăt ăTh ăgiới,ăCh ngătrìnhăGiámăsátăchungăv ăC păn ớcăvƠăV ăsinh,ăVi năQu căt ăQu nălỦă

Phatătri nă(IMD) – NiênăgiámăNĕngăl căC nhătranhăTh ăgiới, Ch ăs ăMinhăb chăToƠnăc uăJones Lang Lasalle, Báoăcáoă2012ăc aăPwCăv ăXuăh ớngă

MớiănổiătrongăB tăđ ngăs n, OECD, Singstat, C căTìnhăbáoăKinhăt , C căTh ngăkêăvƠăĐi uătraăHồngăKông,ăC căTh ngăkêăQu căgiaăTrungăQu c,ă

Ch ăs ăT ădoăKinhăt ă2012ăHeritage,ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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 Th căhi năc ăch ăvƠăchínhăsáchăthuăhútăv năđ uăt ătrongăn căvƠăn căngoƠiăvƠoălƿnhăv cănƠy: Hà 
Tƿnhănênăđ aă raăm tă s ă uăđƣiăchoăcácă côngă tyă lớnă ă trongăn ớcăcũngănh ăn ớcăngoƠiăkhiă thi tă lậpăvĕnă
phòngăt iăt nh.ăNh ngă uăđƣiănƠyăbaoăgồmă(a)ăchínhăsáchăthu ăh pădẫnăchoăcácănhƠăđ uăt ăxơyăd ngă(c ăth ,ă
chínhăsáchăthu ă uăđƣiăchoă5ănĕmăđ uătiênăsauălậpăvĕnăphòng)ăvƠă(b)ăkhôngăh năch ăv ălo iăhìnhăphápănhơnă
kinhădoanhădoăcácănhƠăđ uăt ăqu căt ăthi tălậpă(víăd ,ăcácănhƠăđ uăt ăngo iăqu căđ ợcăphépăthƠnhălậpăcôngă
tyă100%ăv năn ớcăngoƠiămƠăkhôngăbu căph iă liênăk tăvớiăcôngătyăđịaăph ng).ăT nhăcũngăs ă ti păt căc iă
thi nămôiătr ngăkinhădoanhăt iăđịaăph ngăvƠătổăch căxúcăti năđ uăt ă(nh ăđƣătrìnhăbƠyătrongăph nănhómă
gi iăphápăchínhăchoăhuyăđ ngăv năđ uăt )ănhằmăthịătr ngăhóaăcácăc ăh iăđ uăt ătrongăc măngƠnhănƠyăvƠă
t oăđi uăki năthuêănhơnăcôngăđ ợcăđƠoăt oăphùăhợpăchoăcácănhƠăđ uăt ătrongănhómăngƠnhănƠy. 

 Khuy năkhíchăthƠnhăl pădoanhănghi păm iăvƠătĕngăc ngăxơyăd ngănĕngăl căbaoăg măxơyăd ngăth ă
ch ăcóăliênăquan:ăT nhăs ăh ớngăđ năxơyăd ngănĕngăl căc năthi tăchoănguồnănhơnăl căthông quaăvi cătĕngă
c ngă giáoă d că kỹă thuậtă xơyă d ng.ăCácă tr ngă đƠoă t oă ngh ăh ớngănghi ps ă tậpă trungă chínhă vƠoă nhómă
ngƠnhăxơyăd ng.ăNgoƠiăra,ăT nhăs ă uătiên,ăkhuy năkhíchăcácăcôngătyăcửăcôngănhơnăc aămìnhăthamăgiaăcácă
khóaăđƠoăt oăvƠănơngăcaoăkỹănĕngăgiúpănơngăcaoănĕngăsu tăvƠăch tăl ợng.ăT nhăs ăhợpătácăvớiăTr ngăĐ iă
họcăHƠăTƿnhăđ aăraăcácăkhóaăđƠoăcóăvĕnăbằngăt oăv ăcácălƿnhăv căliênăquanănh ăxơyăd ngădơnăd ng,ăki nă
trúc,ăquyăho chăđôăthịăv.v...ăMặtăkhác,ăT nhăs ăbanăhƠnhăvƠăth căhi năquyăđịnhăv ăxơyăd ngănhằmăđ măb oă
đápă ngăcácăyêuăc uăv ăch tăl ngăvƠăanătoƠnătrongăcácăd ăánăxơyăd ng,ăđồngăth i,ăthi tălậpăch ngătrìnhă
ch ngănhậnăđ ăkhuy năkhíchăcácăcôngătyăđ tătiêuăchuẩnăcaoăh năc aăc măngƠnhăxơyăd ng.ăNgoƠiăra,ăT nhă
cũngăthi tălậpăm tăch ngătrìnhăkhenăth ngăvinhădanhăcácădoanhănghi păcóăcôngătrìnhăđ ợcăch ngănhậnă
đ tă hoặcă v ợtă chuẩnă quyă địnhă (t ngă t ă nh ă gi iă th ngăNhƣnă hi uăCh tă l ợngă doăC ă quanăXơyă d ngă
Singaporeăc pă).ăH năn a,ăT nhăcũngăthi tălậpăch ngătrìnhăki măđịnhăch tăl ợngăchoăcácăvậtăli u xơyăd ngă
khácă(nh ăg chămen,ăbê-tông)ăđ ăthúcăđẩyănơngăcaoăch tăl ợng.ă 

Đồngăth i,ăT nhăs ăkhuy năkhíchăthƠnhălậpădoanhănghi pămớiătrongăkh iăngƠnhănƠyăb iăs ăphátă tri năc aă
ngƠnhăr tăphùăhợpăvớiăs ăphátătri năc aăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh .ăThôngăquaătr ngăĐ iăhọcăHƠăTƿnh,ă
T nhăs ăcungăc păcácăch ngătrình,ăkhóaăhọcăv ăkinhădoanh,ăkỹăthuậtăhayăcácăkỹănĕngăchuyênăsơuăv ăqu nălỦă
đi uăhƠnhădoanhănghi păxơyăd ng,ăvíăd ănh ăqu nălỦăd ăán, ki năth căv ăk ătoánăliênăquanăđ năxơyăd ng, 
kinhădoanhăqu nălỦăb tăđ ngăs n/nhƠăđ tă(vd:ădịchăv ăchĕmăsócănhƠăcửa,ădịchăv ăkỹăthuậtăvƠăb oătrì,ămôiă
giới).ăT nhăs ăcóăk ăho chălƠmăvi căvớiăcácăth ăch ătƠiăchínhănhằmătĕngătínhăsẵnăcóăc aăcácăquỹăchoădoanhă
nghi păvừaăvƠănh ,ăđặcăbi tălƠătƠiătrợăd ăán,ăchoăthuêăvƠăcácăđ ăánăthuê – muaănhƠămáyăvƠătrangăthi tăbịăc ă
b n.ăNgoƠiăra,ăT nhăs ăkhuy năkhíchăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăliênăk tăvớiăcácădoanhănghi pălớnăngoƠiă
t nhătrongăcácăhợpăph năchoănhƠăth uăph ătrongăcácăd ăánăxơyăd ngătrọngăđi m,ăhayăd ớiăhìnhăliênădoanhă
hoặcăliênăminhăchi năl ợcăgi aăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ănhằmătậpăhợpănguồnăl căđ ăthamăgiaăvƠoăcácă
d ăánăquyămôălớnăh n. 

Cu iăcùng,ănhằmăthúcăđẩyătậpătrungăvƠoăch tăl ợng,ăvƠăkh iăđ ngăcácăho tăđ ngănghiênăc uăcũngănh ăcácă
ho tăđ ngăxơyăd ngătrungăh n,ăT nhăc năph iăkhaiăthácăkh ănĕngăthi tălậpăquỹătƠiătrợă(liênăk tăvớiăcácănhƠătƠiă
trợ)ăđ ăkhuy năkhíchă ngăd ngăcácăcôngăngh ăxơyăd ngătiênăti n. 
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2.6.3 Lộ trình thực hiện và yêu cầu đầu tư 

K ăho chănƠyăyêuăc uătổngăđ uăt ă ớcătínhă12,8 nghìnătỷăđồng từănayăđ nănĕmă2020,ăgồmăc ăđ uăt ăcác nhà 
máyăvậtăli uăxơyăd ngăvƠăd ăánănhƠă ăchoă800ăh ăgiaăđìnhă ăKỳăAnh.ăNgoƠiăra,ăc măngƠnhăxơyăd ngăcũngăs ă
c nănhi uăđ uăt ,ădoătổngăyêuăc uăv năc năthi tăchoăt nhălƠă539 nghìnătỷăđồngăđ nănĕmă2020.ă 

 
Hình 156:ăYêuăc uăđ uăt ăchoăC măngành xơyăd ng 

 
H ngăm că 

Đ uăt  
V năđ uăt ă 
(Trătỷăđ) Ngu nă 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NhƠămáyăG chă
không nung 

610.000 
Ngoài ngân 

sách 
          

NhƠămáyăg ăxơyă
d ng 1.070.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Phátătri năD ăánă
NhƠă  

9.000.000 
Ngoài ngân 

sách 
          

NhƠămáyăCh ă
bi năĐá 50.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

NhƠămáyăs nă
xu tăkính 

2.050.000 
Ngoài ngân 

sách 
          

T NG 12.780.000  

 

Tómăl i,ănhìnăchungc măngƠnhăxơyăd ngăs ăphátătri năđ tăch tăl ợngăcaoăvƠoănĕmă2020.ăXơyăd ng s ăđóngăgópă
14 nghìnătỷăđồngăvƠoăGDPăvƠoănĕmă2020ăvƠăcungăc păvi călƠmăchoă68.000laoăđ ngătrênăđịaăbƠnăt nh,ăđồngăth iă
ho tăđ ngăb tăđ ngăs năt oă5,4ănghìnătỷăđồngăGDPăvƠăt oă4.700ăvi călƠm (Hình 154). 

 
Hìnhă157:ăĐóngăgópăc aăC măngƠnhăXơyăd ngăvƠoăkinh t ă 
 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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2.9 C măngƠnhăGiáoăd căvƠăĐƠoăt o 

2.7.1 T ng quan lợi thế và thách thức 

Hi năHƠăTƿnhăcóătỷăl ăbi tăch ăcaoă(97,2%)ăvƠăthƠnhăt uăgiáoăd că ăbậcăti uăhọcăvƠătrungăhọcăcaoăh nănhi uă
m cătrungăbìnhăqu căgiaăvƠăkhuăv că- trênă98%ăhọcăsinhăđ ăt tănghi păc pă3ătrongănĕmă2010,ăsoăvớiăm cătrungă
bìnhăc ăn ớcălƠăd ớiă93%.ăHi nănay,ăch tăl ợngăđ iătrƠ,ăs ăhọcăsinhăgi iăcácăc p,ăk tăqu ăthiăvƠoăđ iăhọcăvƠăcaoă
đẳngăc aăHƠăTƿnhănằmătrongăt păđ uăcácăt nhătrongăc ăn ớc;ătrongănh ngănĕmătới,ăph năđ uăgi ăv ngăthƠnhătíchă
này.  

Tuyănhiên,ăT nhăcóăm tăs ătháchăth căliênăquanăđ năgiáoăd căđ iăhọcăvƠăđƠoăt oăngh .ăTh ănh t,ăch ăcóă29%ădơnă
s ătrẻăc aăHƠăTƿnhă(19-22ătuổi)ăđiăhọcăđ iăhọc/caoăđẳng,ăsoăvớiăm cătrungăbìnhăc ăn ớcălƠă33%.ăH năn a,ătrongă
29% này,ăh nă58%ăđiăhọcăđ iăhọcă ăngoƠiăt nh.ăNh ngălỦădoăchínhăchoăth cătr ngănƠyăgồm: 

 Thi uăđ iăngũăgi ngăviênăđ ăch tăl ng: HƠăTƿnhăđangăthi uăcánăb ăđ ătrìnhăđ ăvớiăbằngăc păphùăhợp. 
Cácă tr ngăcaoăđẳngăchuyênăngƠnhăđangăgặpăkhóăkhĕnă trongă tuy năd ngăgiáoăviênăcóă trìnhăđ ă trongăcácă
ngƠnhăcôngănghi păc năthi t. 

 C ăs ăv tăch tăđƠoăt oăcònănghèoănƠn: S ăl ợngăvƠăch tăl ợngăc aăcácăc ăs ăgiáoăd căđ iăhọcăđ uăth păsoă
vớiătiêuăchuẩn. 

 C ăh iăđ ăthuăhútăhoặcăgi ăchơnătƠiănĕngăcònăh năch : S ăgắnăk tăvƠăph iăhợpăgi a d yăngh ăvƠăđƠoăt oă
đ iăhọcăvớiăcácăyêuăc uăhi năt iăvƠăt ngălaiăc aăcácăngƠnhăcôngănghi pătrênăđịaăbƠnăt nh.ăHi năt iăvi căt nhă
ch aăcóănhi uăcôngăvi căyêuăc uătayăngh ăcaoălƠmăchoăvi căgi ăchơnăhoặcăthuăhútăsinhăviênăHƠăTƿnhămớiăt tă
nghi pă ăn iăkhácăv ăt nhălƠmăvi căgặpăkhóăkhĕn. 

Chínhăvìănh ngănguyênănhơnă trên,ă r tănhi uă tƠiănĕngăđ ợcăđƠoă t oăvƠăcóă tayăngh ă từăHƠăTƿnhădiăc ăđ năcácă
thƠnhăph ălớnăhayăn ớcăngoƠi.ăVớiătỷăl ădiăc ătrênă1%/nĕmănƠy,ădơnăs ăth căc aăt nhăluônăsuyăgi mătrongă5ănĕmă
qua (hình 158).  LỦădoăchínhădẫnăđ năvi cădiăc ănƠyălƠă(a)ăđ ăhọcăđ iăhọcăhoặcăcóăđi uăki năhọcă(vƠăc ăh iăvi că
lƠmăsauăđóăt iăcácăthƠnhăph ălớn)ăvƠă(b)ădiăc ăc aăng iălaoăđ ngătìmăđ năcôngăvi căgiáătrịăcaoăh năhoặcăphùă
hợpăh năvớiăkỹănĕngăc aăhọ. 
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Hình 158:ăDiăc ăt ăHƠăTƿnh 

 
L uăỦ:ă1 SinhăviênăđiăhọcăhoặcăđƠoăt oăvi călƠmăngắnăh năkhôngăđ ợcătínhă 
Nguồn:ă―Đi uătraădơnăs ăvƠănhƠă ăVi tăNam‖,ăTổngăc căTh ngăkêă(2010);ăPh ngăv nătr ngăđ iăhọcăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

L căl ợngălaoăđ ngăc aăHƠăTƿnhăhi năti păt căch ăy uălƠăkhôngăcóătayăngh ăhoặcăch ălƠăbánălƠnhăngh ,ălƠmăvi că
trongănôngănghi păvƠăcácăngƠnhăliênăquan. 

Hình 159:ăC ăc uăl căl ngălaoăđ ngăhi năt iăc aăHƠăTƿnh 

 
Nguồn:ăNiênăgiámăTh ngăkêă2010,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Nhuăc uăv ăl căl ợngălaoăđ ngăbánălƠnhăngh ăvƠălƠnhăngh ăs ătĕngăđángăk ătrongăthậpăkỷătớiănhằmăđápă ngănhuă
c uăc aăkhuăv căcôngănghi păvƠădịchăv ăđangăphátătri n.ăTheoă ớcătính,ăđ nănĕmă2020,ătổngănhuăc uălaoăđ ngă
s ătĕngălênă846.000,ătrongăđóăd ăki năg nă12%ălƠălaoăđ ngălƠnhăngh ,ăqu nălỦ,ăsoăvớiăm căch ăcóă6,5%ăhi nănay. 
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Hình 160:ăD ăbáoănhuăc uăvƠăc uătrúcălaoăđ ngăHƠăTƿnhănĕmă2020 

 

Hình 161:ăC ăc uăLaoăđ ngăc aăHƠăTƿnhănĕmă2020 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

N uăkhôngă thậtă s ă c ă gắngă thôngăquaă cácă sángăki năv ă giáoăd căvƠă đƠoă t o,ăđi uănƠyă cóă th ă lƠmă t nhă thi uă
nghiêmătrọngălaoăđ ngăphùăhợp. Tỷăl ălaoăđ ngăc aăt nhăquaăđƠoăt oăđ nănĕmă2015ăph iăđ tătrênă50%ăvƠănĕmă
2020 đ tă60%ăđ ăgi iăquy tăđ ợcăv năđ ănƠy.ăVíăd ,ăcácăc măngƠnhăquanătrọngăthúcăđẩyătĕngătr ngăHƠăTƿnhă
trongăt ngălaiănh ăsắtăthép,ăs năphẩmătừăthép,ăch ăbi năth căphẩm,ăth ngăm iăvƠăhậuăc n,ăxơyăd ngăvƠăd tă
mayăs ăc năcácălo iăcácăkỹănĕngăc ăth ă(Hìnhă159 d ớiăđơy),ămƠăhi năch aăcóătrênăđịaăbƠnăt nh. 
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Hình 162: Yêu c uăkỹănĕngăv iăcácăC măngƠnhăquanătrọngăchoătĕngătr ngăt ngălai 

 

Nguồn:ă―Dơnăs ,ăVi călƠmăvƠăTh tănghi pă ăHƠăTƿnh‖ăS ăLaoăđ ng,ăS ăTh ngăbinhăvƠăXƣăh iă(2010);ăPhơnătíchăc aăMonitor 

 

Trênă th că t ,ăm tă s ăcôngă tyăđƣăgặpănh ngăv năđ ănƠy.ăVớiă tìnhăhìnhăhi nă t i,ă t nhăs ă thi uăh tăđángă k ă l că
l ợngălaoăđ ngăđ ăđápă ngănhuăc uănƠy. 

Doăđó,ăt nhăkhôngăth ăxemănhẹăvaiătròăc aăgiáoăd căvƠăđƠoăt oăngh ă- m tăc măngƠnhăh ătrợăquanătrọngăchoăs ă
phátătri năc aăHƠăTƿnhătrongăm iănĕmătới. 

2.7.2 Định hướng phát triển 

2.7.2.1 Định h ớng chung và tầm nhìn 

T mănhìnăc aăHƠăTƿnhălƠăphátătri năc măngƠnhăgiáoăd căvƠăđƠoăt oăch tăl ợngăcao,ăcóăth ăh ătrợăvƠăthúcăđẩyă
tĕngătr ngăc aăt nhă(Hìnhă163). 



 
  

  266 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Hình 163:ăM cătiêuăc a HƠăTƿnhăđ nănĕmă2015,ă2020ăvƠăt mănhìnă2050 

 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

T mănhìnănƠyăđ ợcăth căhi nătheoă3ăgiaiăđo năsau: 

 Tĕngăc ngăn năt ng (2011-2015):ăTừănayăđ nănĕmă2015,ăHƠăTƿnhăs ăthúcăđẩyăn năt ngăc aăt nhăv năđƣă
t tăv ăgiáoăd căphổăthôngăvƠăđƠoăt oăngh .ăC ăth ,ăt nhăs ătậpătrungăvƠoănơngăc păgiáoăd căphổăthôngăvớiă
m cătiêuăđ tăphổăcậpăbậcăphổăthôngătrungăhọc.ăNgoƠiăra,ăt nhăs ănơngăcaoănĕngăl c,ăquyămôăvƠăch tăl ợngă
giáoăd căd yăngh ,ănhằmăđƠoăt oă20.000ăhọcăviênăt tănghi p/nĕmăvƠoănĕmă2015ăđ ăđápă ngănhuăc uăngƠyă
cƠngătĕngătừăcácăc măngƠnhăkhácătheoăd ăbáoătĕngătr ngăkinhăt .ăT nhăcũngăs ăm ăr ngăch ngătrìnhăgi ngă
d yăchoăgiáoăd căvƠăđƠoăt oăchuyênănghi păđ ăph căv ăcácăc măngƠnhătrọngăđi măđƣăxácăđịnhăchoăs ăphátă
tri năc aăHƠăTƿnh,ăđồngăth iănơngăcaoăch tăl ợngătổngăth ăc aăđƠoăt oăngh .Đ nănĕmă2015,ăt nhăs ăcóăs ă
dịchăchuy nălaoăđ ngă ăcácăngƠnh.ăNgƠnhăcôngănghi păbắtăđ uăthuăhútăl ợngălớnălaoăđ ng,ăt oătrênă180.000 
vi călƠmătrongăt nhăvƠoănĕmă2015. 

 Nơngăcaoănĕngăl căgiáoăd căđ iăhọcă(2016-2020):ăTừă2016ăđ nă2020,ăt nhăti păt căcôngăvi căt oăn năt ngă
từănh ngănĕmătr ớc,ăđồngăth iătậpătrungănơngăcaoănĕngăl căgiáoăd căđ iăhọc.ăĐ nănĕmă2020,ăt nhăs ăthƠnhă
lậpăđ yăđ ăcácăch ngătrìnhăgiáoăd căvƠăđƠoăt oăngh ăch tăl ợngăcaoăchoăcácăc măngƠnhătrọngăđi m,ăsongă
songăvớiăvi căhợpătácăchặtăch ăvớiăcácăcôngătyăgiúpăđ măb oăvi călƠmăchoăsinhăviênăt tănghi păcácăch ngă
trìnhănƠy.ăCùngăvớiăđó,ăt nhăc nătậpătrungăm ăr ng ph măvi, nâng cao ch tăl ợngăgiáoăd căvƠănghiênăc uă
c aăĐ iăhọcăHƠăTƿnh.ăĐ ăth căhi năđi uănƠy,ăt nhăc năm ăr ngăch ngătrìnhăgi ngăd y,ăphátătri năhợpătácă
vớiăcácăcôngăty,ătổăch cătrongăvƠăngoƠiăn ớcăliênăquanăđ năcácăc măngƠnhătrọngăđi m,ăcũngănh ăđ uăt ăvƠoă
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c ăs ăgi ngăd yăvƠănghiênăc uăch tăl ợngăcao.ăHƠăTƿnhăcũngăs ăcóăcácăch ngătrìnhăphùăhợpăđ ăgi ăchơnăvƠă
thuăhútătƠiănĕng. 

 Phátătri năđ ăđápă ngănhuăc uăc aăn năcôngănghi pătiênăti nă(2021-2050):ăSauănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăbắtă
đ uăđ uăt ăvƠăkhuy năkhíchănhi uăh năvớiăcácăho tăđ ngăNC&PT t iăcácăc măngƠnhăđƣăchọn,ănh ăsắtăthép,ă
s năphẩmătừăthép,ăch ăbi nănôngăs n,ăd tămayăsángăt oăvƠăth iătrangă,ăvv.ăĐ iăhọcăHƠăTƿnhăs ătr ăthƠnhăm tă
trungă tơmăhọcă tậpăxu tă sắcă trongăkhuăv c,ăvƠă tĕngă c ăv ăquyămôă lẫnă ch tă l ợngăđ ăđápă ngănhuăc uăv ă
chuyênăgiaăc aătừngăc măngƠnh.ăC ăcácăgiáoăviênăvƠănhƠănghiênăc uătƠiănĕngă ăcácăc măngƠnhăs ăđ ợcăthuă
hútăvƠoălƠmăvi căvƠăsinhăs ngătrênăđịaăbƠnăt nh.ăCácăcôngătyălớnătrongăc măngƠnhă  HƠăTƿnhăcũngăs ăt ăđ uă
t ăhoặcăhợpătácăvớiătr ngăđ iăhọcăđ ăliênăt căđƠoăt oănhơnăviênăc aămình,ăcũngănh ătrongăNC&PT. 

Nh ăvậy,ăc măngƠnhăgiáoăd căvƠăđƠoăt oăc aăHƠăTƿnhăs ăđóngăm tăvaiătròăh ătrợăquanătrọngăchoăs ăphátătri năvƠă
tĕngătr ngătổngăth ăc aăt nh. 

2.9.1.1 Kế hoạch cụ thể và chiến l ợc phát triển cụm ngành 2011-2020 

Chi năl ợcăphátă tri năc aăc măngƠnhăgiáoăd că– đƠoăt oăs ă tậpătrungăvƠoăm cătiêuătổngăth ălƠăphátă tri năcơnă
bằngăv ăc ăc ăc uăvƠăquyămôăgiáoăd c,ăcũngănh ăđápă ngănhuăc uăhọcătậpăsu tăđ iăc aămọiăng iădơn,ăthu că
mọiăt ngălớp.ăHƠăTƿnhăcũngăs ăb oăđ măđi uăki năgi ngăd yăt t,ănơngăcaoătoƠnădi năch tăl ợngăgiáoăd c,ăcungă
c păchoăhọcăsinhăn năt ngăki năth căchung,ăph ngăphápăti păcậnăcóăh ăth ngăđ tătiêuăchuẩnăkhuăv c,ăqu căgiaă
vƠăqu căt ,ănhằmăđápă ngăt tăh nănhuăc uănguồnănhơnăl căc aăt nhătheoăđịnhăh ớngăphátătri nătổngăth . 

Chi năl ợcăvƠăk ăho chăc ăth ăđ ăphátă tri năc măngƠnhănƠyăc aăHƠăTƿnhăđ nănĕmă2020, đồngăth iăvi căhi nă
th căhóaăt mănhìnănóiătrênătậpătrungăvƠoă4ăm cătiêuăchínhăsauă(Hình 164): 

 Nơngăc păgiáoăd căphổăthông,ătậpătrungăvƠoăt tăc ăcácăc p,ătrongăđóăcóănhƠătrẻă- mẫuăgiáo,ăti uăhọc,ătrungă
họcăc ăs ăvƠăhoƠnăthƠnhăphổăcậpăgiáoăd căsauăbậcătrungăhọcăc ăs ă(trungăhọcăphổăthôngăhoặcăđƠoăt oăngh ).  

 Nơngăcaoăch tăl ợng giáoăd căvƠ đƠoăt oăngh .  

 Nơngăc păgiáoăd căđ iăhọc. 

 Gi ăchơnăcácătƠiănĕngăhi năcóăvƠăthuăhútăthêmănhơnătƠi.  
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Hình 164:ăM cătiêuăchínhă2020 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăăMonitor 

Đ uătiên,ăHƠăTƿnhăt pătrungăvƠoănơngăcaoăch tăl ngăt ngăth ăc aăgiáoăd căph ăthôngă ăt tăc ăcácăc p,ă
trongăđóăcóănhƠătrẻă- m uăgiáo,ăti uăhọc,ătrungăhọcăc ăs ăvƠăhoƠnăthƠnhăph ăc păgiáoăd căsauăb cătrungă
họcăc ăs ăthôngă(trungăhọcăph ăthôngăhoặcăđƠoăt oăngh ). Theoăđó,ăHƠăTƿnhăs ăti păt căth căhi năQuy tăđịnhă
149/2006/QĐ-TTg ngày 23/5/2006 phê duy tăd ăánăphátătri năgiáoăd căm mănonăgiaiăđo nă2006-2015ăvƠăQuy tă
địnhă60/2011/QĐ-TTgăngƠyă26/10/ă2011,ăquyăđịnhăm tăs ăchínhăsáchăphátă tri năgiáoăd căm mănonăgiaiăđo nă
2011-2015ădoăTh ăt ớngăChínhăph ăbanăhƠnh.ăĐ nănĕmă2015,ăt nhăđặtăm cătiêuă80%ătrẻăemăd ớiă6ătuổiăđ ợcăđiă
họcăđúngăc pă(100%ăvƠoănĕmă2020),ătỷăl ătrẻăemăd ớiă3ătuổiăđ ợcăđiăhọcănhƠătrẻătĕngălênă35%ă(70%ăvƠoănĕmă
2020),ă97%ătrẻăemătừă3ăđ nă6ătuổiăđ ợcăđiăhọcămẫuăgiáoă(100%ăvƠoănĕmă2020),ă100%ătrẻăemătừă5ăđ nă6ătuổiă
đ ợcăđiăhọcămẫuăgiáoăvƠoănĕmă2015.ăT nhăcũngăs ăchuẩnăbịăcácăđi uăki năt tănh tăchoătrẻăemălớpă1,ăgi mătỷăl ă
trungăbìnhătrẻăemăsuyădinhăd ỡngăt iăcácăc ăs ăgiáoăd căm mănonăxu ngăd ớiă7%ăđ nănĕmă2015,ăvƠăd ớiă4,5%ă
đ nănĕmă2020.ăHƠăTƿnhăcũngăs ătĕngătỷăl ătr ngăm mănonăđ tăchuẩnăqu căgiaălênă75%ăvƠoănĕmă2015ăvƠă100%ă
vƠoănĕmă2020,ă60%ătrongăs ănƠyăv ợtătiêuăchuẩnăqu căgiaăvƠoănĕmă2020. 

ăbậcăti uăhọc,ăHƠăTƿnhăđ măb oăđ nănĕmă2015,ă100%ătrẻăemă6ătuổiăđ ợcăđiăhọcălớpăI,ă100%ătr ngăti uăhọcă
đ tăchuẩnăqu căgiaă(85%ăv ợtăchuẩnăqu căgiaăvƠoănĕmă2020).ăT nhăcũngăs ăgi măthi uătỷăl ăb ăhọcăbậcăhọcănƠy.ă
NgoƠiăra,ă100%ăhọcăsinhălớpă3ăs ăđ ợcăhọcăti ngăAnhă(4ăti tă/ătu n),ăkhuy năkhíchăd yăvƠăhọcăti ngăAnhăngayătừă
lớpă1ăn uăcóăđi uăki n.ă ăbậcătrungăhọcăc ăs ,ăHƠăTƿnhăph năđ uă100%ăhọcăsinhăt tănghi păti uăhọcăti păt căhọcă
lớpă6,ăđồngăth iănơngăcaoătoƠnădi năch tăl ợngăgiáoăd căvƠăgi măthi uăhọcăsinhăb ăhọc.ăĐ nănĕmă2015,ă80%ă
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tr ngătrungăhọcăc ăs ăđ tăchuẩnăqu căgiaă(100%ăvƠoănĕmă2020,ăvớiă65%ăv ợtăchuẩnăqu căgia),ătĕngătỷăl ăhọcă
sinhăhọcă2ăbuổiă/ăngƠyălênă40%ă(70%ăvƠoănĕmă2020).ă 

M tăy uăt ăquanătrọngă ăđơyălƠăđ măb oăvi căphơnăluồngăhọcăsinhăhi uăqu ătừătr ngătrungăhọc c ăs ăvào các 
tr ngătrungăhọcăphổăthôngăvƠăd yăngh .ăT nhăđặtăm cătiêuătĕngătỷăl ăhọcăsinhăt tănghi pătrungăhọcăc ăs ăhọcă
ti pătrungăhọcăphổăthôngăvà trungăhọcăd yăngh ădƠiăh nălên 95%ănĕmă2015ă(100%ăvƠoănĕmă2020),ătrongăđóă75-
80% lƠăhọcătrungăhọc phổăthông. Đ nănĕmă2015,ă80%ătr ngătrungăhọcăc ăs ăđ tăchuẩnăqu căgiaă(100%ăvƠoă
nĕmă2020,ăvớiă15%ăv ợtăchuẩnăqu căgia).ăTỷăl ăhọcăsinh trúngătuy năvào cácătr ngăđ iăhọc, caoăđẳngăhàng 
nĕmătĕngă lên 55%ăvƠoănĕmă2015ă(65%ăvƠoănĕmă2020),ăs ăl ợngăhọcăsinhăcònăl iăđ ợcăđƠoăt oăngh ădƠiăh n.ă
Nh ăvậy,ă35%ăđ nă45%ăhọcăsinhăt tănghi pătrungăhọcăc ăs ăhoặcătrungăhọcăphổăthôngăs ăđiăhọcăđƠoăt oăngh ă
dƠiăh n.ă 

Nằmătrongătopă10ăđịaăph ngătrongăc ăn ớcăv ăs ăl ợngăhọcăsinhăgi i,ăHƠăTƿnhăs ăti păt cătĕngăc ngăđƠoăt oă
tƠiănĕng,ăthôngăquaăxơyăd ngăvƠăphátătri nătr ngătrungăhọcăphổăthôngănĕngăkhi uăt nh. T nhăcũngăs ăph năđ uă
đ ăcó họcăsinhănĕngăkhi uăthamăgiaăthiăqu căt ăhàng nĕm. 

Đ ăđ tăm cătiêuătrên,ăcácăsángăki năc ăth ăc năđ ợcăth căhi n,ăcùngăvớiăyêuăc uăvƠăy uăt ăđ ngăl căchínhălƠă: 

 Rà soát, xem xét tinhăgi năbiênăch ,ătáiăc ăc uăh pălỦ,ătĕngăch tăl ngăgiáoăviên: T nhăc năc ăgắngălƠmă
cho ngh ăd yăhọcăh pădẫnăh năvƠăbi năHƠăTƿnhăthƠnhăđi măđ năchoăcácăgiáoăviênăcóăch tăl ợngăt t.ăĐ ălàm 
đ ợcăđi uănƠy,ăt nhăc năth căhi nă1 sángăki năđ tăpháăđ ăthayăđổiăc ăc uăl căl ợngăgiáo viên. Hi năHƠăTƿnhă
ớcătínhăcó 2-3,000 giáoăviênăd ăthừa.ăĐồngăth i,ăt nhăđangăgặpăv năđ ăv ăch tăl ợngăgi ngăd y,ăcũngănh ă
vi cătuy năd ng,ăđặcăbi tălƠăvớiăgiáoăviênă ăvùngăsơuăvùngăxaăvƠăchoăcácăngônăng ăn ớcăngoƠiăhoặcă1 vƠiăkỹă
nĕngăchuyênăngƠnhăkhác. 

Doăđó,ăt nhăc năsửăd ngănguồnăthuătĕngăthêmătừătĕngătr ngăkinhăt ăđ ăgi iăquy tăv năđ ăgiáoăviênăd ăthừa,ă
choăngh ăkho ngă500 giáo viên / nĕmă(tìmăvi călƠmămới,ăhoặcăchoăhọăngh ăt ănguy n). Nh ăđó,ăt nhăcóăc ă
h iătuy năd ngăgiáoăviênăcóătrìnhăđ ăvƠăch tăl ợngăcaoă(kho ngă150-200/nĕm),ănhằmăc iăthi năch tăl ợngă
gi ngăd y.ăĐ iăvớiăgiáoăviênăch tăl ợngăcao,ăt nhăcũngăc năxem xét cácăchínhăsáchăbiênăch ăc aămìnhăđ ăhọă
đ ợcătr ăl ngăcaoăh năhi nănayătheoăcác đ ăánăhi năcó.ăĐ iăvớiăgiáoăviênăsẵnăsƠngălƠmăvi că ăvùngăsơu,ă
vùngăxaăvƠăkhóăkhĕn,ăHƠăTƿnhăcũngăs ăxemăxétăh ătrợăđiăl i, ĕnă ăvƠăcóăth ătĕngăl ng. 

Đ nănĕmă2015,ăt nhăph năđ uă100%ăgiáoăviên,ăcánăb ăgiáoăd căđ tăchuẩnăqu căgia,ă60%ă ăbậcăm mănon,ă
85%ăbậcăti uăhọc,ă65%ăbậcătrungăhọcăc ăs ,ă15%ăbậcătrungăhọcăphổăthôngăvƠăgiáoăviênăh ăgiáoăd căth ngă
xuyênă/ăd yăngh ăv ợtăchuẩnăqu căgia.ăGi ngăviênăcácătr ngăđ iăhọc/caoăđẳng/trungăc păchuyênănghi păcóă
đ ănĕngăl căđ ăgi ngăd yăcácăchuyênăngƠnhămƠăHƠăTƿnhăcóănhuăc u 

HƠăTƿnhăcũngăs ăth căhi năm tăch ngătrìnhăđƠoăt oăgiáoăviênăđ ăđƠoăt oăc ăb năchoănh ngăng iămu nătr ă
thành giáoăviênătrênăđịaăbƠnăt nh.ăĐ iăvớiăgiáoăviênă ăkhuăv cănôngăthôn,ăt nhăs ăsắpăx păcácăph ngăánăgiaoă
thôngăthuậnăti năchoăphépăgiáoăviênăđiăl iăd ădƠngătừăcácătrungătơmăđôăthịăđ năcácăvùngănôngăthônăvƠăng ợcă
l i.ăĐ iăvớiăgiáoăviênăngo iăng ,ăt nhăph iăcóăch ngătrìnhăthuăhútăng iăb năđịaătừăcácăn ớcăcóăliênăquan,ă
bằngăcáchăxơyăd ngăcácăgóiăgi ngăd yăcùngănh ngălợiă íchăv ăvi căđ ợcăhọcătậpăv ăti ngăVi tăvƠăvĕnăhóaă
Vi tăNam,ănh năm nhăvƠoă truy nă th ngăvĕnăhóaăvƠă th ăcaăphongăphúăc aăHƠăTƿnh.ăHƠăTƿnhăcũngăcóă th ă
ph iăhợpăvớiăcácătổăch căphiăchínhăph ăvƠăc ăquanătƠiătrợăkhácăđ ăđ ợcăh ătrợătrongăcácăch ngătrìnhănh ă
trên. 
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M tăs ăcáchăđ ăđ ngăviênăcácăgiáoăviên: 

o H ătrợăv ăĕnă . 

o H ătrợăchoăvi căđƠoăt oăth ngăxuyênăvƠăhọcăhƠnhătrongăt ngălaiă ătrongăvƠăngoài t nh. 

Cácăchínhăsáchăquanătrọngăkhácăđ ănơngăcaoăch tăl ợngăgiáoăviên: 

o Xơyăd ngătínhădơnăch ăvƠăcôngăbằngătrongămôiătr ngăs ăph m,ănơngăcaoătráchănhi măb năthơnă
c aăgiáoăviên.ăCóăc ăch ăđ ăsinhăviênăđ ăđánhăgiáăgiáoăviên,ăvƠăđ ăgiáoăviênăđánhăgiáăcánăb ăqu n lý. 

o Đaăd ngăhoáăhìnhă th căđƠoă t oă cánăb ,ă tổă ch că thamăquanăhọcă tậpă t iăVi tăNamăvƠăcácăn ớcă
khác. 

o Đổiămớiăch ngă trìnhăvƠăsáchăgiáoăkhoaă theoăch ăđ oăc aăB ăGiáoăd căvƠăĐƠoăt o,ă ngăd ngă
CNTTăvƠăcácăthi tăbịăkhácăn uăcóăth . 

o Đổiămớiăph ngăphápăgi ngăd y vƠăđánhăgiáăđ ăthúcăđẩyătínhăch ăđ ngăc aăng iăhọc,ăkhuy nă
khíchăvi căt ăhọcăvớiăs ăh ătrợăc aăgiáoăviên. 

 C iăthi n ti păc n: T nhăc nătĕngănĕngăl căc aăcácătr ngăđ ăđ măb oăt tăc ăhuy năthịăđ uăcóăđ ăs ăl ợngă
tr ng,ătậpătrungăđặcăbi tăvƠoăm ăr ngănĕng l căgi ngăd yă ăcácătr ngăkhuăv cănôngăthôn.ăT nhăc nătìmă
nguồnătƠiătrợătừăNGO/nhƠătƠiătrợăhoặcăchínhăph ătrungă ngăđ ăth căhi năk ăho chăm ăr ngănƠy. HƠăTƿnhăs ă
phátă tri năcơnăđ iăgi aăph măviăvƠăc ăc u, gi aăcácă lo iăhìnhăgiáoăd c,ăcác khuăv c,ăbậcăhọc và chuyên 
ngƠnhăđƠoăt oăđ ăthuăhútăng iăhọcăvƠătĕngăc ngăgiáoăd cătoƠnădi n: 

o Giáoăd c m mănon:ăm iăxƣăb ătríănhi uănh tăm tătr ngăm mănonăcôngălậpă ăvùngătrungătơm.ăNh ngă
xƣăđịaăhìnhăph căt p,ăkhóăkhĕnătrongăgiaoăthôngăthìăb ătríăthêmăkhôngăquáă2ăđi m lẻ.ăKhuy năkhích,ăt oăđi uăki nă
thuậnălợiăđ ăcácătổăch c,ăcáănhơnăm ăthêmăcácătr ngăngoƠiăcôngălập 

o Giáoăd c ti uăhọc:ăm iăxƣăb ătríăm tătr ngăti uăhọcă ăvùngătrungătơm.ăNh ngăxƣăđịaăhìnhăph căt p,ă
khóăkhĕnătrongăgiaoăthôngăthìăb ătríăthêmăkhôngăquáă2ăđi mălẻ. 

o Giáoăd c THCS:ăKiênăquy tăsắpăx păl iăh ăth ngătr ngăTHCSătheoămôăhìnhătr ngăliênăxƣă(ă2ăhoặcă3ă
xƣăm tătr ng)ăăđ ăđ măb oăquyămôăm iătr ngăkhôngăd ớiă16ălớp. 

o Giáoăd cTHPT:ăKhôngăphátătri năthêmătr ngăTHPTăcôngălập;ăkh oăsátăxơyăd ngăk ăho ch,ătừngăb ớcă
nhậpăm tăs ătr ngăquyămôănh ă(d ớiă18ălớp).ăChuy năcácătr ngăTHPTădơnălậpăsangăTHPTăt ăth c;ăt oăđi uă
ki năthuậnălợiăđ ăcácătr ngăTHPTăt ăth căc ngăc ,ănơngăcaoăch tăl ợngăvƠăphátătri năb năv ng.ăTi păt căđ uăt ă
xơyăd ngăc ăs ăvậtăch t,ăbổăsung trangăthi tăbịăchoăTr ngăTHPTăChuyênăHƠăTƿnh,ăđápă ngăyêuăc uăphátătri năv ă
quyămôăvƠănơngăcaoăch tăl ợngăbồiăd ỡngănhơnătƠiătrongăth iăkỳămới. 

o Giáoăd căđ iăhọcăvƠăgiáoăd căngh ănghi p:ăCũngăc ăh ăth ngăcácătr ngăđ iăhọc,ăcaoăđẳng,ătrungăc pă
chuyên nghip,ăcaoăđẳngăngh ăvƠătrungăc păngh  hi năcó;ăti păt căđ uăt ăxơyăd ngăc ăs ăvậtăch t,ăthi tăbịăkỹăthuật,ă
đ iăngũăđ ăm ăr ngăvƠănơngăcaoăch tăl ợngăđƠoăt o.ăQuanătơmăxơyăd ngătr ngătrungăc păngh ăđ măb oăcácăđi uă
ki nănơngălênătr ngăcaoăđẳngăvƠoănĕmă2015. Xơyăd ngăl ătrìnhănơngăc pătr ngăCaoăđẳngăY t ălênăĐ iăhọcăYăvƠă
tr ngăCaoăđẳng Ngh ăVi tă- Đ călênăĐ iăhọcăKỹăthuậtăvƠoăth iăđi măthíchăhợp;ănhậpăTr ngăTrungăc pănôngă
nghi păvƠoăm tăkhoaăc aăTr ngăĐ iăhọcăHƠăTƿnh. 
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o Giáoăd căth ngăxuyên,ăh ớngănghi p,ăd yăngh :ăNhậpăTrungătơmăBồiăd ỡngăgiáoăviênăvƠăcánă
b ăqu nălỦăgiáoăd căvƠoăTrungătơmăGDTXăt nh.ăBổăsungănhi măv ăbồiăd ỡngăgiáoăviênăvƠăcánăb ăqu nălỦă
giáoăd căchoăTrungătơmăGDTXăt nh.ăThƠnhălậpăTrungătơmăGDTX-HN-DNăhuy năL căHƠ.ăSápănhậpăcácă
Trung tâm GDTXăc păhuy năvƠăTrungă tơmăGDKTTHă - HNăc păhuy nă thƠnhăTrungă tơmăGDTX-HN-DN 
c pă huy n.ăM iă huy nă ch ă b ă tríă 1ă trungă tơmă GDTX-HN-DNă đ mă nhi mă cácă ch că nĕngă nhi mă v ă v ă
GDTX,ăh ớngănghi păvƠăd yăngh .ăTíchăc căc ngăc ăvƠăhoƠnăthi năh ăm ngăl ớiăTrungătơmăhọcătậpăc ngă
đồng,ăbổăsungăm tăs ăph ngăti năthi tăy u,ăt oăđi uăki năbanăđ uăđ ăchoăcácătrungătơmăho tăđ ngăcóăhi uă
qu . 

Nhằmătĕngătỷăl ănhậpăhọcăvƠăthiăđ ă ăbậcăTHPT,ăHƠăTƿnhăs ăcóăcácăchi nădịchănhằmătuyênătruy nărõărƠngălợiă
íchăc aăvi căđiăhọcăbậcăTHPT và giáoăd căd yăngh ădƠiăh n;ăcùngăvớiăh ătrợăm cătiêuădƠnhăchoăhọcăsinhă
nghèo,ăkhôngăcóăđi uăki năđ nătr ng.ăCh ngătrìnhăh ătrợăth ngăxuyênăchoăhọcăsinhăc năgiúpăđỡănƠyăs ă
đ ợcăgắnăvớiăk ăho chăgi ăchơnăcácăhọcăsinh,ăsinhăviên,ăkhiăt nhătậnăd ngăh ătrợănƠyălƠmăcôngăc ăgi ăchơnă
ng iătƠiăsauăkhiăhọcăxongăđ iăhọc. 

 C iăthi năch tăl ngăc ăs ăv tăch tăc ăb n vƠăđ iăm iătrongăqu nălỦăgiáoăd c:Trọngătơmă ăđơyălƠăđ ă
đ măb oăcó c ăs ăvậtăch tă(h ăt ng,ăđi n,ăn ớc,ăv ăsinh,ăc nhăquan,ăvv)ăvƠătrangăthi tăbịăthi tăy uă(phòngăhọcă
ch cănĕng,ăphòngăthíănghi m) ăt tăc ăcácătr ng.ăNguồnăkinhăphíănƠyăcóăth ăl yătừăch ngătrìnhăm cătiêuă
qu căgia,ăcácătổăch căphiăchínhăph , c ăquanătƠiătrợ,ăngơnăsáchăt nh cungăc p.ăT nhăs ăxácăđịnhăcácălƿnhăv că
vƠă lo iă hìnhă c ă s ă vậtă ch tă u tiên đ ợcă tƠiă trợă d aă trênă nguồnă kinhă phíă cóă đ ợc. Ngoài các 
nguồntƠitrợchính,ăHƠăTƿnhs c ă gắnghuyăđ ngă từă cácănguồnăkhác,ă trongăđóăcóăngơnă sáchăvƠăđóngăgópă từă
huy nvƠxƣ, đ uă t ă t ă nhơn. T nhă s ă cungă c pă c ă s ă trangă thi tă bịă đ ă đ tă tiêuă chuẩnăđặtă raă c aă từngă c pă
học.Víăd , ăbậcăm mănon, 75% s ătr ngăđ tăchuẩnqu cgiavƠoănĕmă2015. Đ iăvớiăgiáoăd cti uhọc, 100% 
s ătr ngăs đ tăchuẩnqu căgiac pđ ă1và60%đ tăchuẩnăc păđ ă2. Đ iăvớigiáoăd cătrungăhọc c ăs , 80% s ă
tr ngăđ tăchuẩnăqu căgiavƠoănĕmă2015. 

Đ iăvớiăgiáoăd cătrungăhọc phổăthông, 80% s ătr ngăđ tăchuẩnăqu căgiaăvƠoănĕmă2015.ăNghiênăc uăvƠălênă
k ăho chădiăd iătr ngătrungăhọcăphổăthôngăĐ căThọ,ăđ măb oăkhôngăgianăs ngăchoăgiáoăviênăvƠăhọcăsinh.ă
T nhăs ăti păt căđ uăt ăc ăs ăh ăt ngăvƠă trang thi tăbịăđ  đ măb oăgi ngăd yăvƠăhọcătập.ăHƠăTƿnhăcũngăs ă
tĕngăc ngăđ uăt ăc ăs ăvậtăch tăchoăcácătr ngăcaoăđẳng,ătrungăhọcăchuyênănghi p,ăcaoăđẳngăngh ăvƠătrungă
họcăd yăngh ătheoăk ăho chăđƣăđ ợcăphêăduy t.ăĐồngăth i,ăT nhăs ăhuyăđ ngăvƠăk tăhợpăcácănguồnăkinhăphí 
đ ăđẩyănhanhăti năđ ăxơyăd ng.ă 

Theoăk ăho chăđƣăphêăduy t,ăHƠăTƿnhăs ăxơyăd ngăh ăt ngăc ăb năchoătr ngăCaoăđẳngăY t  t nh, tr ngă
CaoăđẳngăVĕnăhóa,ăTh ăthaoăvƠăDuălịchăNguy năDu, CaoăđẳngăNgh ăVũngăÁngăHƠăTƿnh.ăĐ iăvớiăcácătrungă
tâm GDTX và trung tâm HN-DN, sáp nh tăcácătrungătơmăGDTX và các trung tâm HN-DN c aăCanăL c,ă
NghiăXuơn,ăH ngăS n,ăđ uăt ănhi uăh năcho các trung tâm GDTX-HN-DNămớiăsápănhập. T nhăs ădƠnhă u 
tiênăđ uă t ăngơnăsáchăchoă trung tâm GDTX-HN-DN KỳăAnhăđ ăph căv ănhuăc uăc aăKhuăkinhă t  Vũngă
Áng.ăCu iăcùng,ăvớiăcácătrungătơmăhọcătậpăc ngăđồng,ăHƠăTƿnhăs ăđ uăt ăvƠoăcác xã đƣăcóăvĕnăphòngădành 
riêng cho trung tâm. 

T nhăs ăti păt căc ngăc ăvƠătĕngăc ngăđ uăt ăđ iăngũ,ăc ăs ăvậtăch tăTr ngăTHPTăChuyên.ăThuăhút,ăđƠoăt o,ă
bồiăd ỡngăgiáoăviên và cánăb ăqu nălỦăgiáoăd c choătr ngăTHPTăChuyên.ăTậpătrungăđẩyăm nhăvi căphátăhi năvƠă
bồiăd ỡngănhơnătƠiăchoăđịaăph ng. M iăc păhọcă ăcácăđịaăph ngăc păhuy năxơyăd ngăm tătr ngăđi năhìnhătiênă
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ti nănòngăc tăđ ălƠmămôăhìnhăchoăcácăđ năvịăkhácăhọcătập, nhơnăr ng.ăHƠăTƿnhăcũngăs ăđ uăt ăxơyăd ng, c ng c  
Tr ngăCĐăNgh  Vi t - Đ călƠmămôăhìnhăđi m trong kh iăcácătr ng d y ngh  c a tnh và khu vc mi n Trung 
với ch tăl ợng qu c gia và khu vc. 

M tălƿnhăv căkhácăcũngăđ ợcătậpătrungălƠătĕngăc ngăti păcậnăcôngăngh ăthôngătinăchoăsinhăviênătrênăđịaă
bƠnăt nh.ăHƠăTƿnhătậnăd ngăc ăs ăh ăt ngăvi năthôngăs ăđ ợcălặpăđặtătrongăt nhăvƠăxemăxétăcácămôăhìnhăchiă
phíăth păđ ăcungăc pădịchăv ăinternetăvƠăti păcậnăCNTTăchoăcácătr ngăhọcătrênăđịaăbƠnăt nh. 

M tălƿnhăv căquanătrọngăn aămƠăt nhăs ătậpătrungălƠăđổiămớiăvƠănơngăcaoăch tăl ợngăqu nălỦăgiáoăd c,ănhằmă
tĕngătínhăhi uăqu ăvƠămangăl iăk tăqu ăt tăh n:đổiămớiăm nhăm ăcôngătácăqu nălỦ,ăth căhi năt tăphơnăc păqu nă
lỦ,ăphátăhuyătínhăt ăch ,ăt ăchịuătráchănhi m,ăđẩyăm nhăc iăcáchăhƠnhăchính,ăth căhi năc ăch ă"m tăcửa",ăd ngă
d ngăCNTTătrongăqu nălỦăgiáoăd c.ăNgoƠiăra,ăt nhăcũngăs ăth căhi năt tăcácăch ătr ngăv ăcôngăkhaiăch tăl ợngă
GD,ănguồnăl căchoăGD,ătƠiăchínhăc aăcácăc ăs ăGD,ăphátăhuyătácăd ngăc aăho tăđ ngăgiámăsátăxƣăh iăđ iăvớiăch tă
l ợng,ăhi uăqu ăGD;ăch ngăl măthu,ăthuăsaiăquyăđịnh,ătíchăc căđổiămới,ătĕngăc ngăcôngătácăthanhătra,ăki mătra,ă
qu nălỦăt tăcácăho tăđ ngăd yăthêm,ăhọcăthêm.Cu iăcùng,ăHƠăTƿnhăs ăth căhi năt tăcôngătácăki măđịnhăch tăl ợngă
GD, công khai hóaăk tăqu ăki măđịnh,ăthanhătra,ăki mătraăđánhăgiá,ăphátăhuyăt tăvaiătròăc aăcôngătácăthanhătra,ăki mă
tra,ăki măđịnhăch tăl ợngătrongănơngăcaoăch tăl ợngăgiáoăd c. 

HƠnăQu călƠăm tăvíăd ăt tăv ăm tăqu căgiaăđƣăbắtăđ uătừăm tăn năt ngăr tăth p,ăvƠăđ uăt ăm tăcáchătậpătrungă
h năbaăthậpăkỷăquaătrongăgiáoăd căphổăthôngănhằmănơngăcaoăch tăl ợngăc aănguồnănhơnăl căc aămình,ănh ă
đóăđƣăt oăraătĕngătr ngăkinhăt ădƠiăh năchoăđ tăn ớc.ăN ớcănƠyăđƣăkhôngăngừngătậpătrungăvƠoăvi căc iăthi nă
ti păcận,ătĕngăch tăl ợngăgi ngăd yăvƠăch tăl ợngăc aăc ăs ăvậtăch tăthôngăquaăđ uăt ăliênăt căvƠătíchăc că
vƠoăgiáoăd căvƠăđƠoăt oă(Hìnhă165).  

Hình 165:ăVíăd ăv ăHƠnăQu căậ Đ uăt ăvƠoăGiáoăd căvƠăĐƠoăt oăPh ăthông 

 
Nguồn:ăăKICE,ăTh ngăkêăHƠnăQu c,ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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Th ă2,ăHƠăTƿnhăs ăt pătrungănơngăc păgiáoăd căvƠăđƠoăt oăd yăngh . ăđơy,ăcácăm cătiêuăchínhăc aăt nhăđ nă
nĕmă2020ăgồm: 

 Nơngăs ăl ợngăhọcăviênăt tănghi pătr ngăd yăngh ălênă20,000/nĕmăvƠoănĕmă2015ăvƠătrênă25.000/nĕmăvƠoă
nĕmă2020.ăTĕngătỷăl ălaoăđ ngăquaăđƠoăt oăđ nănĕm 2020 lên 70%.  

 Xơyăd ngăc ăs ăđƠoăt oăngh ăphùăhợpăvƠăcácăch ngătrìnhăch tăl ợngăcaoăchoăcácăc măngƠnhătrọngăđi măđƣă
xácăđịnhăc aăHƠăTƿnh,ăđặtăm cătiêuătuy năsinhăchoăm iăc măngƠnhăđ ăđápă ngănhuăc uăđƠoăt oănguồnănhơnă
l căgiaiăđo nă2010-2020. 

 Thúcăđẩyăhọcătậpăsu tăđ iăđ ăt oăs ălinhăho tăchoăl căl ợngălaoăđ ngăgiúpăhọănơngăcaoăkỹănĕngăhi năcóăhoặcă
họcănh ngăkỹănĕngămớiătrongăsu tăcu căđ iăc aămình. 

Cácăsángăki năc ăth ăs ăth căhi n,ăcùngăyêuăc uăvƠăđ ngăl căchínhălƠ: 

 M ăr ngănĕngăl căvƠăti păc năđƠoăt o ngh :ăTrọng tơmă ăđơyălƠătĕngăc ngănĕngăl căc aăcácătổăch căd yă
ngh ăhi năcóăvƠăm ăr ngăch ngătrìnhăgi ngăd yăbaoăgồmăcácăkhóaăhọcăchuyênăngƠnhămớiănhắmătớiăcácă
c măngƠnhătrọngăđi m. Cácălƿnhăv căbaoăgồmăkhaiăthácăm ăvƠăkimălo i,ăs năxu tăs năphẩmătừăkimălo i,ăd tă
may,ă th ngăm i,ăgiaoă thôngăvậnă t iăvƠăhậuăc n,ăkinhădoanh,ăBPO-ITO,ăxơyăd ngăvƠăđƠoă t oăngônăng .ă
Đồngăth i,ăt nhăc năthúcăđẩyăvi căthƠnhălậpăcácătr ngăngh ăt ăth căđ ăbổăsungăchoănĕngăl cătr ngăcôngă
lập,ăđồngăth iăgiámăsátăchặtăch ăch tăl ợngăvƠăvĕnăbằngăc aăcácătr ngănƠyăvớiă1ăch ngătrìnhăch ngănhận.ă
T nhăcũngăs ăc iăthi năkh ănĕngăti păcậnăđƠoăt oăngh ăchoăhọcăsinhă ăcácăhuy nănôngăthônăbằngăcáchăthi tă
lậpăcácăđi mătr ngăngayă t iăkhuăv cănôngăthôn,ăvƠăcóăph ngăánăxơyăkỦă túcăxáăchoăhọcăsinh nông thôn 
theoăhọcăngh ă ăthƠnhăthị.ăNh ăđƣăđ ăcậpă ătrên,ăh ăth ngătr ngăd yăngh ă(côngăvƠăt ănhơn)ăc năđƠoăt oă
20.000ăsinhăviênăt tănghi păhƠngănĕmăvƠoănĕmă2015ăvƠă25.000ăvƠoănĕmă2020ăđ ăđápă ngăyêuăc uăc aăt nh. 

M tăsángăki năkhácăs ăgiúpăti păcậnăcácăkhóaăhọcăngh ăd ădƠngăvƠălinhăho tăh nălƠăthôngăquaăvi căđặtăyêuă
c uătuy năsinhă1ăcáchălinhăho tăvƠătổăch căthêmăcácăkhóaăhọcăbánăth iăgianăchuyênăngƠnh.ăĐi uănƠyăs ăgiúpă
thúcăđẩyăhọcătậpăsu tăđ i,ănh ăđóănơngăcaoă1ăcáchăđồngăb ăkỹănĕngăchoăng iădơn.ăC ăth ,ăsángăki nănƠyă
gồmă(a)ăchoăphépăng iătr ngăthƠnhăthamăgiaăcácălớpăhọcăngh ăn uăcònăch ,ăk ăc ăt iăcácătr ngătrungăc pă
ngh ,ă(b)ătổăch căthêmăcácăkhóaăhọcăbánăth iăgianăchuyênăngƠnhă(víăd ănh ăd ăánăxóaăđóiăgi mănghèoăc aă
ILO-S ăLĐTBXH)ăvƠă (c)ă tổă ch că cácăkhóaăhọcăchoăcánăb ăđangă lƠmăvi căđ ănơngăcaoăkỹănĕngăqu nă lỦă
doanhănghi păvừaăvƠănh . T nhăcũngăs ăt oăđi uăki năthúcăđẩyăđƠoăt oăngh ăchoăng iăkhuy tătật,ătrẻăemăvôă
giaăc ,ăt iăph măvịăthƠnhăniênănhằmăgiúpăhọătáiăhòaănhậpăc ngăđồng. 

HƠăTƿnhăs ătậpătrungăphátătri năđƠoăt oăngo iăng ăvƠăcôngăngh ăthôngătinăđ ănơngăcaoănh ngăkỹănĕngăc ăb nă
nƠyăchoăng iădơnănóiăchung.ăT nhăti păt că tĕngăc ng,ăc iă thi năh ăth ngătrungătơmăhọcătậpăc ngăđồng,ă
nhằmăgiúpăcácătrungătơmănƠyăđóngăgópăđ ợcănhi uăh năcho khuăv cănôngăthôn.ăHƠăTƿnhăs ăhợpănh tăcácă
trung tâm GDTX và trung tâm HN-DNăđ ăđ măb oătínhăth ngănh t,ăđ năgi năvƠăhi uăqu . 

 C iăthi năc ă s ăv tăch tăTr ngăd yăngh : Nhi măv ăđặtă raă ăđơyă lƠăc iă thi năc ăs ăvậtăch tăkỹă thuậtă
chuyênăngƠnhănh ăphòngălabăvƠăcôngăngh ăgi ngăd yă oăvớiăh uăh tăcácămônăhọcădoănhƠăđ uăt ăhi năt iăvƠă
ti mănĕngă ăt nhăxácăđịnhă(víăd  kỹăthuậtăkhaiăthácăm ăvƠăkimălo i,ăkỹănĕngăngônăng ăchoăngƠnhănhƠăhƠngă
kháchăs n,ăCNTTăchoăc măngƠnhăBPO).ăT nhăcũngăc năđ măb oănguồnăc păđi năổnăđịnhănh ăvi căn iăđi nă
l ớiăvƠămáyăphátăd ăphòng.ăCácănguồnăv năchínhă lƠă t ănhơn/NGOăđ ăbổăsungăchoăngơnăsáchănhƠăn ớc,ă
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thôngăquaăch ngătrìnhătƠiătrợăc aăcácăcôngătyăvƠăNGO.ăChiăphíăs ăđ ợcăqu nălỦăvớiăs ăđi uăph iăc aăs ă
LĐTBXHăv ămuaăsắmăđ uăth uă(vdăthi tăbịăcôngăngh )ănhằmăgiúpăcácăc ăquanăc aăt nhăđ ợcăgi măgiá. 

 Xơyăd ngăquanăh ăliênăk tăv iăkhuăv cădoanhănghi p:ăT nhăs ăthúcăđẩyămôăhìnhăĐƠoăt oăd aătrênădoanh 
nghi p-ĐƠoăT oă(EBT)ăđ ăk tăn iăng iăsửăd ngălaoăđ ngăvớiăđ năvịăđƠoăt oăvƠăđ ăb oăđ mănguồn kinh phí 
bổăsungăchoătr ngăhọc.ăCh ngătrìnhănƠyăs ăt oăc ăh iăgặpăgỡăchoăcácăcôngăty,ăđ năvịăđƠoăt oăvƠăchínhă
quy năđ ăxácăđịnhănhuăc uăđƠoăt oăvƠăxemăxétăch ngătrìnhăđƠoăt oăt iăcácătr ngăd yăngh .ăCh ngătrìnhă
nƠyăcũngăs ătậpătrungăc iăthi năvi căgắnăng iălaoăđ ngăvớiădoanhănghi p,ăcũngănh ăt oăc ăh iăth cătập,ăhọcă
vi căvƠătuy năd ng.ăTheoăch ngătrìnhănƠy,ăt nhăth ngăxuyênăkh oăsátădoanhănghi păđ ăđánhăgiáănhuăc uă
kỹănĕngăc aăhọ.ăNgoƠiăra,ăt nhăcũngăs ănơngăc păcácăphòngăgiớiăthi uăvi călƠmăbằngăcáchăm ăr ngădanhăm că
ng iă tìmăvi c,ăbaoăgồmălaoăđ ngăcóătayăngh ăcaoănhằmăđápă ngăyêuăc uăc aăcácăngƠnhăcôngănghi păvƠă
côngătyăđ uăt ătrênăđịaăbƠnăt nh.ăT nhăcũngăth ngăxuyênătổăch căcácăs ăki nătuy năd ngăchoăcácăcôngăty,ă
cácă ngăviên,ăsinhăviênăt tănghi păvƠăcácătổăch căgiớiăthi uăvi călƠm,ăvƠăgiúpăvi căti păcậnăthôngăthôngătină
tr cătuy năv ăvi călƠmăd ădƠngăh n. M tăy uăt ăquanătrọngăđ ăđẩyăm nhăquanăh ăliênăk tăgi aăđƠoăt oăvƠă
doanhănghi pălƠăthôngăquaăhìnhăth că―c mătayăch ăvi c‖. 

 Nơngăcaoăch tăl ngăgiáoăviênăd yăngh : Trọngătơmăc aăcôngătácănƠyălƠănơngăcaoătrìnhăđ ăvƠăkinhănghi mă
c aăgiáoăviênăthôngăquaăvi căc iăthi năc ăch ătuy năd ngăng iătƠiăvƠăcóă uăđƣiăđặcăbi tăd aătrênăvi căphơnă
tíchăkỹăl ỡngăthƠnhăcôngăc aăcácăsángăki n.ăM tăs ăsángăki năc  th ănênăápăd ngălƠă(a)ăthƠnhălậpă1ăc ăquană
tr căthu căS ăLĐTBXHăvƠăs ăGD-ĐTăđ ăc iăthi năc ăch ătuy năd ngăvƠăgi ăchơnăgiáoăviênăcóănĕngăl c,ă(b)ă
qu ngăbáăhìnhă nhăc aăngh ăd yăhọcăvớiănh ngăng iătrẻătuổi,ăcùngăvớiăcácăsángăki năđ ăthuăhútăvƠăgi ăchơnă
cánăb ăgi ngăd y,ăxóaăb ănhậnăth căngh ăd yăhọcălƠăngh ăítăđ ợcă uătiênă ăHƠăTƿnhăvƠă ăVi tăNam,ă(c)ă uă
đƣiăchoăgiáoăviênăti păt căhọcăthêmăthôngăquaăh ătrợătƠiăchínhăhoặcăk ăc ăhọcăbổngăvớiăđi uăki năph iăcamă
k tăquayăl iăHƠăTƿnhălƠmăvi cătrongă1ăkho ngăth iăgianănh tăđịnh,ă(d)ăm iăgiáoăviênăth nhăgi ngălƠăchuyênă
giaătừăcácăcôngătyăđ năd yăcácămônăhọcăc ăth ăvƠătruy năđ tăki năth căc aăhọăchoăhọcăsinhătrênăđịaăbƠnăt nh,ă
vƠă(e)ăthi tălậpăcácăch ngătrìnhăk tăhợpăvi căgi ngăd yătrongăt nhăvớiăkinhănghi măc aă1 đ năvịăsửăd ngălaoă
đ ngălớnănh ăFormosa,ăthuăhútăgiáoăviênătừăbênăngoƠiăHƠăTƿnhă- họăcóăth ă ăl iăt nhă1ăth iăgianăđ ăvừaăgi ngă
d yăvừaăcóăc ăh iălƠmăvi căvớiă1ăcôngătyăhƠngăđ uătrongăngƠnh.ăT nhăcũngăs ătậpătrungăc iăthi năcôngătácă
đƠoăt oăvƠăđánhăgiáăgiáoăviên.ăT nhăs ăxơyăd ngăchi năl ợcăđƠoăt oăliênăt căcóătổăch căchặtăch ăchoăgiáoă
viênă v ă ph ngă phápă vƠă ch ngă trìnhă gi ngă d y,ă cóă th ă sửă d ngă côngă ngh ă truy nă hìnhă h iă nghịă ă cácă
tr ngăđ iăhọcăđ ătổăch căcácăkhóaăhọcă oăđ ợcăcùngăvớiăcácăt nhălơnăcận.ăHƠăTƿnhăcũngăs ăkỦăhợpăđồngădƠiă
h năhoặcătoƠnăth iăgianăvớiăgiáoăviênăđ ăgiúpăhọăyênătơmăphátătri năchuyênămôn,ăđặtăkỳăvọngăvƠăh ătrợăgiáoă
viênăphátătri n,ăđồngăth iătri năkhaiănghiêmăngặtăvi căđánhăgiáăgiáoăviênăd aătrênăk tăqu ,ăcóăgắnătr căti pă
đ năch ăđ ă uăđƣiă– ti năl ng,ăngh ăphép,ănhƠă ,ăph ngăti năđiăl i,ăvvă... 

Đ iăhọcăCôngăngh ă(UTS,ăSydney)ălƠăvíăd ăt tăv ă1ăc ăs ăđƠoăt oăd yăngh ăchuyênănghi pătậpătrungăm nhăvƠoă
đƠoăt oăkỹănĕngăth căt ăvƠăliênăk tăvớiădoanhănghi pă(Hìnhă166). 
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Hình 166: Nghiênăc uăĐi năhìnhăậ Đ iăhọcăCôngăngh ă(UTS),ăSydney,ăAustralia 

 

 

Nguồn:ăTrangăch ăUTS,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Ngayă ătrongăn ớc,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăth ăhọcăh iăvƠăápăd ngă2ămôăhìnhăđ yătri năvọngălƠă(aăTr ngăD yăngh ă
KỹăthuậtăVi tă- Đ că(Hìnhă167) - đƣăti năhƠnhăm tăs ăbi năphápăt ngăt ăđ ăxu tă ătrên,ăvƠă(b)ăTrungătơmăPhátă
tri nănguồnăNhơnăl căĐƠăNẵngă- tậpătrungăh ătrợăvƠăphátătri năcácăsinhăviênăt tănghi pătƠiănĕngăch tăl ợngăcaoă
vƠănghiênăc uăsinhă(Hìnhă168). 
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Hình 167: Nghiênăc uăĐi năhìnhăậ Tr ngăD y ngh ăKỹăthu tăVi tăĐ c 

 

Nguồn: Ph ng v n vớiăTr ng D yăngh  Vi tăĐ c, d ăli uădo S ăLĐTBXH cungăc p;  http://markashwill.wordpress.com/2010/12/21/vocational-
education-và-training-in-vietnam-opportunities-untapped-potential/;ăPhơnătíchăc aăMonitoră 

 

Hình 168: Nghiênăc uăĐi năhìnhăậ TrungătơmănguônăNhơnăl căĐƠăNẵng 

 

Nguồn: "Th căhi n và Xơyăd ng Laoăđ ng và nguồnănhơnăl c:ăChínhăsách phátătri n choăcácădoanhănghi p ăc p t nh," Sáng ki năc nhătranhăVi tă

Nam (2009)  
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Th ă3,ăHƠăTƿnhăs ăt pătrungănơngăc păgiáoăd căđ iăhọcătrongăt nh. ăđơy,ăt nhăs ătậpătrungăvƠoăbaălƿnhăv că
chính - (a)ăđịnhăh ớngăch ngătrìnhăgi ngăd yăc aăĐ iăhọcăHƠăTƿnhătheoăh ớngăc ăkhí,ăcôngăngh ăthôngătin,ă
qu nălỦă- kinhădoanh,ăngônăng ,ă(b)ăthúcăđẩyăcácătr ngăđ iăhọcăliênăk tăvớiădoanhănghi păvƠă(c)ăđ măb oănguồnă
kinhăphíăchoăvi căxơyăd ngăkhuônăviênămớiăc aăĐ iăhọcăHƠăTƿnhăt iăxƣăCẩmăBìnhăhuy năCẩmăXuyênăvƠăđẩyă
nhanhăti năđ ăxơyăd ng.ăT nhăcũngăs ăchuẩnăhóaăvƠăđ aăvƠoăcácămƣăngƠnhăgi ngăd yăphùăhợpă ăc păđ iăhọcăvƠă
caoăđẳng; nâng cao chtăl ợngăgiáoăd căđ iăhọc,ăđặcăbi tălƠăk tăhợpăgi ngăd yăvƠănghiênăc uănhằm ph căv ănhuă
c uătrongăvƠăngoƠiăt nh. Cácăsángăki năc ăth ămƠăt nhăs ăth căhi năbaoăgồm: 

 C iăcáchăquyămôăch ngătrìnhăgi ngăd y: Đ iăhọcăHƠăTƿnhăs ătổăch cănhi uăch ngătrìnhăh n,ăđặcăbi tălƠă
choăcácăngƠnhăc mătrọngăđi măvớiăs ăphátătri năc aăt nhă(nh ăđƣăđ ăcậpătrongăk ăho chăchoăm iăc măngƠnh,ă
víăd ăKhoaăvƠăTrungătơmăXu tăsắcăv ăKhaiăthácăm ăvƠăLuy năkimăthu căĐ iăhọcăHƠăTƿnh).ăTr ngăcũngăs ă
tĕngăc ngăđƠoăt oăgiáoăviênăvƠăngônăng ,ătậpătrungăvƠoănhuăc uăc ăth ăc aăt nh.ăNgoƠiăra,ăĐ iăhọcăHƠăTƿnhă
cònănơngăcaoănĕngăl căchoăsinhăviênăquaăcácăkhóaăhọcăkỹănĕngăcaoăcaoăc p,ănh ăqu nălỦ,ăCNTT,ăvv.ăVi că
m ăr ngăch ngătrìnhăgi ngăd yănƠyăcóăth ăk tăhợpăvớiăcácăc ăquanăbênăngoƠiătr ng.ăN uăphùăhợp,ăĐ iă
họcăHƠăTƿnhăcũngăcóăth ătậnăd ngăc ăs ăh ăt ngăvi năthôngăđ ătổăch căcácăkhóaăhọcă oătừăcácătr ngăđ iăhọcă
trongăvƠăngoƠiăn ớc. 

 Nơngăcaoăch tăl ngăcánăb ăgi ngăd y: Đ iăhọcăHƠăTƿnhăs ătĕngăs ăl ợngăcánăb ăcóătrìnhăđ ,ăđặcăbi tălƠă
cánăb ăcóăbằngăth căsỹăvƠăti năsỹ.ăT nhăcóăth ăth căhi năcôngătácănƠyăthôngăquaăvi cătƠiătrợăchoănh ngăsinhă
viênăcóătri năvọngăti păt căhọcălênă ăHƠăTƿnhăhayăn iăkhác.ăĐ iăhọcăHƠăTƿnhăcũngăs ăthuêătuy năcánăb ăcóă
kinhănghi mătrongăngƠnhăcôngănghi p,ăgiúpăhọpăcóăm căl ngăc nhătranhăvƠăm tămôiătr ngăhọcătậpăthuậnă
lợi.ăCu iăcùng,ăĐ iăhọcăHƠăTƿnhăc năgiúpăcánăb ăc aămìnhăcóăc ăh iăhọcătậpăvƠănghiênăc uă ăcácăc ăquană
đ iătácăvƠăk tăhợpăchặtăch ăvớiăcácădoanhănghi pămớiăc aăt nhătrongăcácăc măngƠnhătrọngăđi m. 

 Nơngăc păđ aăđi măvƠăc ăs ăv tăch t: M tălƿnhăv cătrọngătơmălƠăxơyăd ngăkhuônăviênămớiăđ ătĕngănĕngă
l căvƠăc iăthi năc ăs ăvậtăch tăđƠoăt o,ătrongăđóăcóăm ăr ngăc ăs ăh ăt ngăhọcătậpăvƠăsinhăho tănh ăphòngă
h iănghị,ăkỦătúcăxáăsinhăviên,ăvv.ăĐ iăhọcăHƠăTƿnhăcũngăc năđ uăt ăc iăthi năti păcậnăvƠăch tăl ợngăCNTT,ă
tậnăd ngăvi căphátătri năc ăs ăh t ngăvi năthôngănóiăchungăc aăt nh.ăTr ngăcũngăđồngăth iăhợpătácăchặtăch ă
vớiădoanhănghi păđ ăcóăđ ợcăphòngăthíănghi măvƠăc ăs ăvậtăch tălƠmăvi c,ănghiênăc uăt iăcácăc măngƠnhă
trọngăđi măc aăt nh.T nhăcũngăs ătĕngăc ngăđ uăt ăc ăs ăh ăt ng,ătrangăthi tăbịăgi ngăd yăvà kỹăthuậtăchoă
cácătr ngăđ iăhọcăvƠăcaoăđẳngătheo k ăho chăđƣăđ ợcăphêăduy t,ăđồngăth iăhuyăđ ngăv năđ ăđẩyănhanhăti nă
đ ăxơyăd ng,ă uătiênăhoƠnăthƠnhăcácăh ngăm c c ăb năc aăĐ iăhọcăHƠăTƿnh,ăCaoăđẳngăYăt ,Tr ngăCaoă
đẳngăVĕnăhóa,ăTh ăthaoăvƠăDuălịch Nguy năDu. 

 H pătácăv iăcácăc ăs ăgiáoăd căđ iăhọcăđƣăcó: Đ iăhọcăHƠăTƿnhăs ătíchăc cătìmăki măquanăh ăhợpătácăvớiă
cácăc ăs ăgiáoăd căđ iăhọcăđƣăcóătrongăvƠăngoƠiăn ớc.ăĐi uănƠyăgiúpănơngăcaoăkh ănĕngăti păcậnăcácăgi ngă
viênă giƠuă kinhă nghi mă vƠă c ă s ă vậtă ch tă nghiênă c u,vv.ăNgoƠiă ra,ă vi că hợpă tácă nƠyă cũngă giúpă thi tă lậpă
ch ngătrìnhătraoăđổiăgi ngăviênăvƠăsinhăviên.ăTrongăt ngălai,ănh ăs ăhợpătácănƠy,ăĐ iăhọcăHƠăTƿnhăcóăth ă
cùngăxơyăd ngăch ngătrìnhăvƠăn iădungăgi ngăd yăchoăcácăkhóaăhọcăquanătrọng,ăđặcăbi tălƠăph căv ăcácă
c măngƠnhătrọngăđi măc aăt nh.Môăhìnhă―LƠngăTriăth c‖ă(―KnowledgeăVillage‖)ăđ ợcăthƠnhălậpănĕmă2003ă
t iăDubai,ă năĐ ălƠă1ăvíăd ăr tăt tăv ăc măngƠnhăgiáoăd căđ iăhọcăđƣăđ ợcăphátătri nătrongăth iăgianăt ngă
đ iăngắn.ăLƠngăTriăth cătậpătrungăvƠoăch ngătrìnhăgi ngăd yătiênăti năh ớngătớiăngƠnhăcôngănghi p,ătuy nă
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d ngăgiáoăviênăch tăl ợngăcao,ăc ăs ăh ăt ngăt tăvƠăquanăh ăđ iătácăvớiăcácăc ăquanăvƠădoanhănghi pătrênă
toƠnăc uă(Hìnhă169). 

Trongă cácă lƿnhăv că c aămình.ăĐ iăhọcăHƠăTƿnhă s ă tr ă thanhă trungă tơmăđƠoă t o,ănghiênăc uăkhoaăhọcă và 
chuy năgiaoăcôngăngh ăch tăl ợngăcaoăc aăkhuăv cămi năTrung. 

Hình 169: Nghiênăc uăđi năhìnhăậ LƠngăTriăth c,ăDubai 

 

Nguồn: Trangăch ăThƠnhăph ăTriăth c,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Cu iăcùngănh ngăcũngăr tăquanătrọng,ăHƠăTƿnhăs ăt pătrungăth căhi năcácăsángăki nănhằmăgi ăchơnăvƠă
thuăhútănhơnătƠiăquayăl iăt nh.ăC ăth ălƠăt nhăc n: 

 Gi ăchơnănhơnătƠiătrongăt nhăthôngăquaăcáchăti păc n toƠnădi n: 

o Cungăc păgiáoăd căcóăch tăl ợngătrênăđịaăbƠnăt nhăthôngăquaăc iăthi năgiáoăd căđ iăhọcăvƠăđƠoăt oăngh . 

o uăđƣiă/ătƠiătrợăhọcăbổngăchoăsinhăviênătƠiănĕngăđ ăhọăđ ợcăhọcăcácăch ngătrìnhăt tănh t,ăc ă ătrongăt nhă
vớiăphíăsinhăho tădoăt nhătƠiătrợ,ăhoặcă ăngoƠiăt nhă(n uăkhôngăcóăsẵnătrênăđịaăbƠnăt nh)ăvớiăcamăk tătr ă
l iăHƠăTƿnhă lƠmăvi că sauăkhiă t tă nghi p.ăCácăkho năh ă trợă c nă lớnăh nă nhi uă soăvớiăm căhi nă t iă lƠă
200.000ăđồng/tháng/họcăsinh,ăsinhăviên. 

o Xơyăd ngăcácăch ngătrìnhăvi călƠmăcóăph iăhợpăchặtăch ăvớiădoanhănghi pătrongăt nhăđ ăt oăvi călƠmă
ch tăl ợngăcao.ăĐơyălƠăđi uăcácăt nhăkhácăkhóăc nhătranhăđ ợcădoăHƠăTƿnhăcóăm tăc ăc uăngƠnhăngh ă
đặcăthù. 

o T oăphongăcáchăvƠămôiătr ngăs ngă(k tăhợpăvớiăcácăs ăkhác)ă ăm căđ ănƠoăđóăcóăth ăngangăbằng vớiă
cácăthƠnhăph ălớnă- víăd ănh ăyăt ,ăgi iătrí,ăgiáoăd căcóăch tăl ợngăchoătrẻăemăvv. 
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 ThuăhútănhơnătƠiăc aăHƠăTƿnhăquayăl iăt nhăvƠănhơnătƠiă ăn iăkhácă(trongăvƠăngoƠiăn c)ăđ năcácăc mă
ngƠnhătrọngăđi m 

o Cóăch ngă trìnhămarketingăđ ăqu ngăbáăs ăphátă tri năvƠăcôngănghi păhóaăc aăHƠăTƿnhănhằmă thuăhútă
ng iălaoăđ ngăcóăkỹănĕngămƠăt nhăc n 

o Xơyăd ngăch ngătrìnhăvi călƠmă uăđƣi,ăvớiănh ngă uăđƣiăđặcăbi tăv ăchuy năvi călƠmăhoặcăt oăvi călƠmă
mới 
 NhƠăcửa 
 H ătrợăsinhăho tăkhác 
 L ng 
 Ch ăđ ăngh ă 

Singapore là ví dăr tăt tăv ă1ăqu căgiaăđƣăth căhi năch ngătrìnhăqu nălỦătƠiănĕngăch tăl ợngăcao,ăc ăgi ă
chơnănhơnătƠiătrongăn ớcăvƠăthuăhútănhơnătƠiăt tănh tătừănh ngăng iăđƣădiăc ăquayăl iăvƠătừăcácăn ớcăkhác.ă
Hình 170 d ớiăđơyălƠăvíăd ăc aăhaiăch ngătrìnhăchínhăph ăSingaporeăđi uăhƠnhă– họcăbổngă yăbanăDịchăv ă
Côngă(PSC)ăvƠăCh ngătrìnhăNghiênăc uăH ngăAă(A*Star).ăTrongăch ngătrìnhăhọcăbổngăPSC,ăsinhăviênăcóă
ti mănĕngăđ ợcătuy năl aă1ăcáchăcóăh ăth ngăd aătrênăthƠnhătíchăhọcătập,ăsauăđóăđ ợcătraoăhọcăbổngăhọcăđ iă
họcătrongălƿnhăv căt ăchọnăt iă1ătr ngăđ iăhọcăcóăuyătínătrênătoƠnăth ăgiới.ăĐ ăđổiăl i,ăsinhăviênănƠyăđ ợcăkỦă
hợpăđồngălƠmăvi căt iăSingaporeăsauăkhiăhoƠnăthƠnhănghiênăc uătrongăítănh tălƠă6ănĕm.ăN uăviăph măhợpă
đồng,ăsinhăviênăs ăbịăph tăr tănặngăv ătƠi chính.ăTrongăkhiăđó,ăsinhăviênătƠiănĕngănƠyăg nănh ăđ ợcăđ măb oă
hoƠnătoƠnăv ăcôngăvi căch tă l ợngăcaoăc aămìnhăt iăkhuăv căcôngăhoặcăt ănhơnăsauăkhiăhọcăxong.ăChínhă
đi uănƠyăgiúpăgi ăchơnăg nănh ă100%ănhơnătƠiăc aăSingapore. 

Trongăkhiăđó,ăCh ngătrìnhăNghiênăc uăH ngăAănhắmătớiăvi căthuăhútăcánăb ănghiênăc uăch tăl ợngăcaoătớiă
sinhăs ngăvƠălƠmăvi căt iăSingaporeădoăqu căgiaănƠyăđangăc ăgắngăxơyăd ngăc măngƠnhăNC&PT côngăngh ă
sinhăhọc.ăTheoăk ăho chănƠy,ănhơnătƠiăch tăl ợngăcaoă(ng iăSingaporeăhoặcăn ớcăkhác)ăcóăvịătríăt iă1ătrongă
cácătr ngăđ iăhọcăh ngăA,ăđ ợcăc pă1ăquỹănghiênăc uăđ ăth căhi năchuyênăđ ăhọăquanătơm,ăđồngăth iăđ ợcă
camăk tăv ămôiătr ngăs ngăcóăch tăl ợngă ătrungătơmăsinhăho tăvƠănghiênăc uăchuyênănghƠnhăcôngăngh ă
sinhăhọcă– Biopolis.ăCh ngătrìnhănƠyăđƣăthuăhútă900ănhƠăkhoaăhọcăvƠănghiênăc uăsinhătừăh nă50ăn ớc. 
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Hình 170:ăGi ăchơnăvƠăthu hút nhân tàiậ Víăd ăv ăSingapore 

 

Nguồn:ăăTrangăch ăPSC,ăA*Star 

ăc păđ ăt ngăth ,ăT nhăc năcóăc ăch ăvƠă uătiênăthíchăh p đ ăkhuy năkhíchăc măngƠnhănƠyăphátătri năthƠnhă
công. Theoăđó,ăHƠăTƿnhăs ăđi uăch nh,ăbổăsungăm tăs ăn iădungăv ăchínhăsáchăkhuy năkhíchăđƠoăt o,ăbồiăd ỡng,ăthuă
hútă vƠă sửă d ngă nguồnă nhơnă l că ch tă l ợngă caoă giaiă đo nă 2011-2015ă (Quy tă địnhă s ă 14/2011/QĐ-UBND ngày 
21/6/2011ăc aăUBNDăt nh),ăc ăth ănh ăsau: 

 Nơngăm căkhenăth ngăchoăhọcăsinhăgi i,ăgiáoăviênăbồiăd ỡngăhọcăsinhăgi i 

 H ătrợăhọcăsinhăđ tăgi iăqu căt ,ăqu căgiaăvƠoăngƠnhăs ăph măvƠăcamăk tăv ăph căv ăchoăngƠnhăgiáoăd c 

T nhăc nătri năkhaiăQuy tăđịnhăs ă60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011ăc aăTh ăt ớngăChínhăph ăv ă―Quyăđịnhăm tăs ă
chínhăsáchăphátătri năgiáoăd căm mănonăgiaiăđo nă2011-2015‖,ăThôngăt ă96/TT-BTC,ăngƠyă27/10/2008ăc aăB ăTƠiă
chínhăv ă―H ớngădẫnăh ătrợăngơnăsáchăNhƠăn ớcăchoăcácătrungătơmăhọcătậpăc ngăđồng‖.  

HƠăTƿnhăcũngăc nă uătiênăb ătríăđ tă ăchoăgiáoăviênă(nh tălƠăgiáoăviênăMN,ăTH,ăTHCS)ăcóănguy năvọngăđịnhăc ăvƠă
camăk tăph căv ălơuădƠiă ăcácăxƣăvùngăsơu,ăvùngăxa,ăvùngăkhóăkhĕn; ti păt căth căhi năQuy tăđịnhăs ă29/2011/QĐ-
UBNDăngƠyă27/9/2011ăc aăUBNDăt nhăv ăQuyăđịnhăm tăs ăchínhăsáchăđ iăvớiăTr ngăĐ iăhọcăHƠăTƿnhăgiaiăđo nă
2011-2015; đánhă giáă k tă qu ă côngă tácă chuy nă đổiă tr ngă M mă nonă bánă côngă sangă côngă lậpă theoă Nghịă quy tă
115/2009/NQ-HĐNDăc aăH iăđồngănhơnădơnăt nh;ăxơyăd ngăl ătrìnhăti păt căchuy năđổiăcácătr ngăMNăbánăcôngă ă
nh ngăxƣămi nănúi,ăvùngănôngăthônăcònăl iăsangăcôngălậpă(theoătinhăth năQuy tăđịnhăs ă60/2011/QĐ-TTgăc aăTh ă
t ớngăChínhăph ),ăph năđ uăhoƠnăthƠnhătrongănĕmăhọcă2013-2014. T nhăs ăth căhi nănghiêmătúcăc ăch ăhọcăbổng,ăhọcă
phí,ătínăd ngăchoăhọcăsinh,ăsinhăviênăvùngămi nănúiăvƠăthu cădi năchínhăsáchăxƣăh i;ăchínhăsáchăh ătrợăđặcăbi tăchoă
ng iăkhuy tătậtăhọcătậpăvƠătrẻăemăcóăhoƠnăc nhăđặcăbi tăkhóăkhĕn; cungăc păsáchăgiáoăkhoaăvƠăhọcăphẩmămi năphí,ă
hoặcăgi măgiáăbánăsáchăgiáoăkhoaăchoăhọcăsinhăcóăhoƠnăc nhăđặcăbi tăkhóăkhĕnăhoặcăsinhăho tăvƠăhọcătậpăt iăcácăvùngă
cao, vùng sâu, vùng xa. 
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Cu iăcùng,ăT nhăc năcóăc ăch ăđịnhărõătráchănhi măc aădoanhănghi pătrongăho tăđ ngăđƠoăt oăngh ;ăcácădoanhănghi pă
ph iăcoiăđƠoăt oăngh ăcũngălƠăphátătri nădoanhănghi p; b ătríăquỹăđ tăvƠăkinhăphíăđ uăt ănơngăc păc ăs ăvậtăch tă- thi tă
bịăchoăVĕnăphòngăS ăGD-ĐT,ăt oăđi uăki năthuậnălợiăchoăho tăđ ngăchuyênămônăc aăm tăc ăquanăqu nălỦăvớiăquyămôă
lớnătrongăt nh. 

2.7.3 Lộ trình Thực hiện và yêu cầu đầu tư 

HƠăTƿnhăs ăth căhi năk ăho chănƠyăthôngăquaăm tăl ătrìnhăcóăc uătrúcăvƠăh ăth ng,ăđ ợcăh ătrợătừăs ăphátătri nă
cácăc ăs ăh ăt ngăquanătrọngăvƠăcácăy uăt ăđ ngăl căquanătrọngăkhác.ăCácăs ăbanăngƠnhătrongăt nhăđóngăvaiătròă
quanătrọngăđ ăth căhi năthƠnhăcôngăk ăho chăvƠăchi n l ợcăchoăc măngƠnhăgiáoăd căđƠoăt o,ăc ăth ălƠ: 

 S  Giáo d căvƠăĐƠoăt o: Nâng cao vai trò trách nhim trong vi c qu nălỦănhƠăn ớc v  GD-ĐTătrênăđịa bàn. 
Ch  trì, ph i hợp với các cp,ăcácăngƠnhăvƠăc ăquanăliênăquanăxơyăd ng k  ho ch, gi i pháp c  th  cho từng 
nĕmăvƠăgiaiăđo năđ  ch đ o, tổ ch c th c hi n các mc tiêu, ch tiêu, nhi m v  c aăĐ  án. Tổ ch căđánhăgiáă
tình hình thc hi năĐ  ánăđ  bổ sung,ăđi u chnhăcũngănh ăđ  ra gi iăpháp,ăchínhăsáchăđồng b ,ăđ m b o th c 
hi n t tăĐ  án phù hợp với th c ti n địaăph ng;ăđịnh kỳ tổng hợp k t qu  th c hi năĐ  án báo cáo UBND 
t nh. 

 S  K  ho chăvƠăĐ uăt :ăPh i hợp với S  Giáo d căvƠăĐƠoăt o, S  Tài chính tổ ch c b  trí và lồng ghép các 
nguồn v năđ uăt ăđ  th c hi n k  ho chăhƠngănĕmăvƠăchoătừngăgiaiăđo n c aăĐ  án. 

 S  Tài chính: Ph i hợp với S  Giáo d căvƠăĐƠoăt o, S  K  ho chăvƠăĐ uăt ,ăUBNDăcácăhuy n, thành ph, thị 
xƣăđ  xu t UBND t nh phê duyt: Ngân sách s nghi p giáo dcăvƠăđƠoăt o;ăcácăc ăch , chính sách. 

 S  N i v : Ph i hợp với S  Giáo d căvƠăĐƠoăt o th ng nh tăc ăch , nhu cu tuy n d ng, bồiăd ỡng cán b 
giáoăviênăvƠăđƠoăt o cán b qu n lý, trình UBND tnh xem xét, quytăđịnhătrongăcácăgiaiăđo n; Ph i hợp với s  
Giáo d căvƠăĐƠoăt o, y ban Nhân dân các huyn, thành ph, thị xƣăthamăm uăphơnăc p qu n lý giáo d c toàn 
di năđ m b oăquyăđịnh, phù hợp và hi u qu  cao. 

 S ăLaoăđ ng, Th ngăbinhăvƠăXƣăh i:ăCh ătrì,ăph iăhợpăvớiăcácăc p,ăcácăngƠnhăvƠăc ăquanăliênăquană
xơyăd ngăK ăho ch,ăgi iăphápăc ăth ăđ ăch ăđ o,ătổăch căth căhi năt tăcácăm cătiêu,ăch ătiêuăvƠănhi măv ă
v ăphátătri n,ăhoƠnăthi năm ngăl ớiăc ăs ăđƠoăt oăvƠănơngăcaoăch tăl ợngăđƠoăt oăngh ătheoăĐ ăán;ăThamă
m u,ăđ ăxu tăcácăchínhăsáchăliênăquanăđ năphátătri năđƠoăt oăngh ăc aăt nh. 

 S ăYăt :ăCh ătrìăph iăhợpăS ăGD&ĐT,ăcácăs ăngƠnhăliênăquanăvƠăUBNDăcácăhuy năxơyăd ngăk ăho ch,ă
gi iăphápăc ăth ăđ ăch ăđ oăth căhi năt tăcôngătácăyăt ăhọcăđ ng,ăchĕmăsóc,ăb oăv ăs căkh eăhọcăsinh,ă
sinhăviên,ăgópăph nănơngăcaoăth ăl căth ăh ătrẻăt nhănhƠ.ă 

 S ăTƠiănguyênăvƠăMôiătr ng:ăCh ătrìăph iăhợpăvớiăS ăGiáoăd căvƠăĐƠoăt o,ăUBND cácăhuy n,ăthƠnhă
ph ătrongăvi căquyăho chăquỹăđ tădƠnhăchoăgiáoăd c. 

 S ăXơyăd ng:ăPh iăhợpăS ăGiáoăd căvƠăĐƠoăt oătrongăcôngătácăqu nălỦăxơyăd ngăc ăb nănhằmăkhôngă
ngừngănơngăcaoăch tăl ợngăxơyăd ngăcácăcôngătrìnhătr ngăhọcătheoătiêuăchuẩn;ăRƠ soátăquyăho chăxơyă
d ngăđ ăđi uăch nhăbổăsungăcácăcôngătrình,ăthi tăch ăgiáoăd căđƠoăt oăphùăhợpăquyăho chăNgƠnhăgiáoă
d c. 
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 UBND các huy n, thành ph , th  xã: Cácăc ăquanănƠyăcóă3ăvaiătròăquanătrọng trong phát trin c m ngành 
giáo d căđƠoăt o. 

o Tĕngăc ngăcôngătácătuyênătruy năphổăbi nănơngăcaoănhậnăth căc aănhơnădơn,ăđặcăbi tălƠă ăcácă
vùngăsơuăvùngăxa,ăvùngăkhóăkhĕnăv ăcácăch ătr ngăchínhăsáchăc aăĐ ngăvƠăNhƠăn ớcăđ iăvớiă
giáoăd că- đƠoăt oăvƠăvaiătrò,ăt măquanătrọngăc aăgiáoăd că- đƠoăt oăđ iăvớiăcôngătác xóaăđóiăgi mă
nghèo,ăphátătri năkinhăt ă- xƣăh i; 

o Ph iăhợpăvớiăS ăGD-ĐTăvƠăcácăngƠnhăch cănĕngăc aăt nhăch ăđ oăth căhi năcácănhi măv ănêuă
trongăĐ ăánătrênăđịaăbƠn;ătr ớcămắtătậpătrungăxơyăd ngăquyăho chăGD-ĐTăchoăđịaăph ng,ătrênă
c ăs ăđóăcóăph ngăánăquy ho chăđ tăvƠăhuyăđ ngăcácănguồnăl căđ uăt Ạăv ăc ăs ăvậtăch t,ăcácă
côngătrìnhătr ngăhọc,ătrangăthi tăbịăgiáoăd căđƠoăt o.ăTrongăđóăđặcăbi tăquanătơmănơngăcaoăch tă
l ợngăgiáoăd căvùngăkhóăkhĕn,ăvùngăsơuăvùngăxa,ăvenăbi năvƠămi nănúi. 

o Xúcăti năvi căthƠnhălậpăvƠăhoƠnăthi năh ăth ngăcácătr ng,ăc ăs ăđƠoăt oăngh ăđƣănêuătrongăĐ ă
án,ănhằmăđápă ngăkịpăth iăyêuăc uănơngăcaoăch tăl ợngăgiáoăd cătoƠnădi nă ăphổăthông,ănh tălƠă
nhuăc uănguồnănhơnăl căph căv ăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăc aăđịaăph ng. 

 Cácătr ngăĐ i học,ăcaoăđẳngăvƠăc ăs  đƠoăt o: Cĕnăc  Đ  ánăđ  xây d ng k  ho ch phát trin c aăđ năvị, 
đ m b o b n v ng, ch tăl ợng,ăđúngăti năđ  v  l  trình theo k ho ch. 

 Cácăc ăquanăthôngăt n,ăbáoăchíăđ aăph ng,ăTrungă ngăđóngătrênăđ a bàn tnh: Xây d ng k  ho ch tổ 
ch c tuyên truyn kịp th i,ăth ngăxuyênăđ aătinăv  nh ng t măg ngăđi n hình v  ho tăđ ng giáo dcăvƠăđƠoă
t o c a tnh.  

 Uỷ ban Mặt tr n t  qu c t nh và các ban, ngành, t ch căđoƠnăth  c a t nh: Trênăc ăs  Đ  ánăđ ợc phê 
duy t,ăđ  nghị Uỷ ban Mặt trận tổ qu c và các ban, ngành, tổ ch căđoƠnăth  c a tnh ti p t căđẩy m nh công tác 
tuyên truyn, vậnăđ ng các tổ ch c,ăcáănhơn,ăđoƠnăviên,ăh i viên tham gia tích cc vi c th c hi n các mc tiêu, 
ch  tiêu, nhi m v  phát tri n s  nghi p giáo dcăvƠăđƠoăt o chung ca tnh. 

Đ ăth căhi nă l ă trìnhănƠy,ăc măngƠnhăc năđ uă t ăkho ngă5,7 nghìnă tỷăđồngă từănayăđ nănĕmă2020.ăPh nă lớnă
(kho ngă4,8 đồngănghìnătỷ)ălƠătừăđ uăt ăc aăChínhăph ,ăph năcònăl iădoăkhuăv căt ănhơnăđ uăt ăhoặcătƠiătrợ.ă
Hình 171 d ớiăđơyăli tăkêăcácăd ăánătrọngăđi măvƠăs ăti năđ uăt ăc năthi tăchoăm iăd ăán.ăC năl uăỦălƠămặcădùă
tậpătrungăđ uăt ăvƠoăgiáoăd căh ớngănghi pănh ăđƣămôăt ătrongăchi năl ợcăphátătri năc aăc măngƠnhănƠy,ănhuă
c uăc nătĕngăchiătiêuăchoăngƠnhăgiáoăd c,ăđặcăbi tătrongăvi cănơngăcaoănĕngăl căchoăđ iăngũăcánăb ăvẫnăs ăti pă
t căgiaătĕng. 
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Hình 171: Yêu c u đ uăt ăchoăC m ngành giáo d c 
 

Lƿnhăv căđ u 
t  

T ngăđ uăt ă(tri u 
đ ng) 

Ngu năđ u 
t  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Đ uăt ănâng 
c păcácăc ăs  
đƠoăt o16 

900.000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịa 
ph ng 

          

ĐƠoăt oăh ớng 
nghi p/giáo d c 
ch tăl ợng cao 

1.370.000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịa 
ph ng 

          

Trung tâm 
h ớng nghi p 
BPO 

25.000 
Phi chính 
ph  

          

Trung tâm ngôn 
ng  

10.000 
Phi chính 
ph  

          

Khoa khai 
khoáng và 
luy n kim 

58.000 
Phi chính 
ph  

          

Đ i học Hà 
Tƿnh 

250,000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịa 
ph ng 

          

Xây d ng, nâng 
c p ki n c  
m ngăl ới các 
tr ng học 

3.123.000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịa 
ph ng 

          

T NG 5.730.500  

Tómăl i,ă ăm căđ ătổngăquan,ăHƠăTƿnhăs ăcóă1ăc măngƠnhăgiáoăd căvƠăđƠoăt oăphátătri năm nhăm ,ăđóngăgópă3,6ă
nghìnătỷăđồngăGDPăvƠoănĕmă2020ăvƠă17,4ănghìnătỷăvƠoănĕmă2030.ăC măngƠnhănƠyăs ăđóngăvaiătròăquanătrọngă
choăs ăphátătri năc aăt nhăv ămặtăvi călƠm,ăh ătrợăchoă31.000ăvi călƠmăvƠoănĕmă2020ăvƠă49.000ăvi călƠmăvƠoă
nĕmă2030. 

Hình 172:ăĐóngăgópăc aăC măngƠnhăGiáoăd căvƠăĐƠoăt oăchoăn năkinhăt  

 

Nguồn:ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

                                                      
16 Bao gồm hoạt động cải thiện trư ng Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Trư ng Công nghệ, Trư ng Văn hóa Thể Thao Du lịch 
Nguyễn Du, và Trư ng dạy nghề Vũng Áng. 
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2.10 C măngƠnhăTruy năthông 

2.10.1 Hiện trạng lợi thế và thách thức 

Cũngăgi ngănh ă ăh uăh tăcácăn năkinhăt ămớiănổi,ătỷ l ăsửăd ngăđi nătho iădiăđ ngă ăHƠăTƿnhăđƣătĕngăđángăk ă
trongănh ngănĕmăquaătrongăkhiăt ăl ăsửăd ngăđi nătho iăc ăđịnhăđƣăbắtăđ uăgi măxu ng.ăT ăl ăs ăd ngăđi nătho iă
diăđ ngăt iăHƠăTƿnhăđƣăđ tătớiă57%ătrongătổngăs ădơnăvƠoănĕmă2010,ăm tăs ătĕngătr ngănhanhăchóngăn uăsoăvớiă
t ăl ănƠyănĕmă2006ălƠăd ớiă1%ă(xemăHìnhă184)  

Hình 173:ăT ăl ăs ăd ngăđi nătho iăt iăHƠăTƿnhă(2000-2010) 

 

Nguồn:ăTổngăcuc̣ăThôngăkê,ăPhơnătíchăc aăăMonitor 

TrongăkhiăHƠăTƿnhăđƣăcóăđ ngăk tăn iăbĕngăthôngăr ngătớiăt tăc ăcácăxƣ,ăthìăt ăl ăsửăd ngăinternetăth căt ăl iă
th păh nănhi uăsoăvớiăt ăl ătrungăbìnhăc aăc ăn ớcăvƠăc aăvùng,ăđặcăbi tăt iănh ngăxƣăbênăngoƠiăthƠnhăph ăHƠă
TƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhă(Hình 174) . 
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Hình 174:ăK tăn iăBĕngăthôngăr ngăvƠătỷ l ăS ăd ngăInternetăt iăHƠăTƿnh 

 

 
Nguồn: Phân tích của Monitor 

M ngăl ớiăb uăchínhăc aăHƠăTƿnhăcũngăphátătri năm nhăvƠăcungăc păm tăh ăth ngăđ yăđ ăcácădịchăv .ăC ăt nhă
cóă58ăb uăđi n,ătrongăđóăcóă1ăb uăđi năc păI,ă11ăb uăđi năc păII,ă46ăb uăđi năc păIII,ă6ăkiă tăvƠă228ăđi măb uă
đi nă vĕnă hóaă xƣ.ă T nhă cóă c ă s ă h ă t ngă b uă chínhă dƠyă đặcă h nă soă vớiă t ă l ă trungă bìnhă qu că giaă vớiă 1ăB uă
đi n/10.040ăhaăsoăvớiăt ăl ăc ăn ớcălƠă1ăB uăđi n/11.290ăha.ăTuyănhiên,ăquáătrìnhătinăhọcăhóaăngƠnhădịchăv ăb uă
chínhăvi năthôngăvẫnăcònăth p.ăVíăd ,ăch ăg năđơyămớiăti năhƠnhăsƠngălọcăsắpăx păl iăb uăđi n,ăvƠăch ăápăd ngă
choănh ngăb uăđi năđƣăđ ợcăl aăchọn.ă 

HƠăTƿnhăcũngăcóăm tăm ngăl ớiăphátăsóngăhi uăqu ăvớiă13ătr măphátăthanhăđịaăph ngă(trongăđóă1ătr măcóăđƠiă
truy năhình).ă244ătrongătổngăs ă262ăxƣă(chi mă93,1%)ăđ ợcăph ăsóngăphátăthanhătruy năhình.ăTrongănĕmă2010,ă
HƠăTƿnhăđƣăxu tăb năvƠăl uăhƠnhă1,510ătri uăt ăbáoăvƠăt păchí.ăNgoƠiăra,ăcóă70ă năphẩmăvƠăg nă85.000ăb năđ ợcă
xu tăb nătrongănĕmă2010.ă 

M căđ ăsửăd ngăđi nătho iăhi năt iăt ngăđ iăh năch ăvƠăch ăy uăph căv ăchoăcácăcu căgọiătho iăthôngăth ngă
vƠătinănhắnăch ăkhôngăph căv ăchoăcácădịchăv ăgiáătrịăgiaătĕng.ăVíăd ,ăt iăVi tăNam,ăng iăsửăd ngădiăđ ngăch ă
sửăd ngăđi nătho iătrungăbìnhă130ăphútăm iătháng,ăth păh nănhi uăsoăvớiăm că323ăphútă ăTrungăQu c,ă338ăphútă
ăSingapore,ăvƠă189ăphútă ăMalaysia.ăVi căchiă tiêuăchoăcácădịchăv ăd ă li uăcũngă th păh n,ăch ăkho ngă12%ă
trongă tổngă tổngă c ớcă diă đ ng,ă trongă khiă t iă Trungă Qu că lƠă 20%,ă Singaporeă lƠă 21%,ă Indonesiaă lƠă 27%ă vƠă
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Malaysia là 18%.ăTrongăkhiăđó,ămặcădùăcácăd ăli uăriêngăv ăHƠăTƿnhăkhôngăcóăsongătheoăd ăbáo,ăHƠăTƿnhăcũngă
cóăth ăgi ngătìnhăhìnhăchungăc aăVi tăNamăv ăv năđ ănƠy. 

H năn a,ăc măngƠnhăvi năthôngăt nhăHƠăTƿnhăch aăphátătri năvƠăđangăgặpă1ăs ăkhóăkhĕn,ăc ăth ănh ăsau:ă 

 Đi uăki năSẵnăcó: Th iăgianăqua,ăHƠăTƿnhăđƣăcóăm tăc ăs ăh ăt ngăvi năthôngăphátătri nănhanhăchóngăth ă
hi năquaăt ăl ăph ăsóngădiăđ ngăđangătĕng,ăh ăth ngăk tăn iăinternetăhợpălỦ,ăvƠăkhôngăgặpăkhóăkhĕnătừăh ă
th ngăh ăt ngăcổăđi n.ăBênăc nhăđó,ăHƠăTƿnhăcũngăcó nguồnăcungădồiădƠoălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ăphổăthôngăvƠă
phùăhợpăvớiăcôngăvi cătrongăkh iăngƠnhăvi năthông.ă 

Tuyănhiên,ăHƠăTƿnhăvẫnăgặpăph iănh ngăkhóăkhĕnăvƠăh năch ăliênăquanăđ năcácăđi uăki năc aăc măngƠnhă
nƠy.ăMậtăđ ăsửăd ngăinternetăvƠăđi nătho iă th păh năsoăvớiă t ăl ă trungăbìnhăc aăc ăn ớc,ă trongăđóăt ă l ăsửă
d ngăđi nătho iăc ăđịnhăgi măm nhăh năsoăvớiăt ăl ăchungăc aăc ăn ớc.ăChiăphíăsửăd ngăinternetăl iăđắtăđ .ă
Dùănguồnăcungălaoăđ ngădồiădƠo,ăsongăHƠăTƿnhăl iă thi uănh ngălaoăđ ngăđ ợcăđƠoăt oăchuyênăsơuăv ăkỹă
thuật.ă 

 Cácăđi uăki năv ănhuăc u: Nhuăc uăv ăcácădịchăv ăvi năthông,ăcôngăngh ăthôngătin,ăvƠăcácădịchăv ăthuêă
ngoƠi,ăđặcăbi tătừăcácădoanhănghi pănhƠăn ớc,ăcácădoanhănghi păt ănhơnătrongăn ớcăvƠăcácăcôngătyădịchăv ă
tƠiăchínhăđangătĕng.ăM tăh ớngăđi cóăth ănhậnăth yă ăHƠăTƿnh,ăđóălƠăcácădoanhănghi pănhƠăn ớcăvƠăt ănhơnă
đ uăt ănhi uăh năvƠoătrongăt nhăvìăm căđíchăphátătri nătrongăt ngălai.ăTrongăkhiăđó,ănh ngăđòiăh iătừăphíaă
Chínhăph ăđangătĕngălênăđƣăchoăth yăm căđ ăquanătrọngăngƠyăcƠngătĕngăc aăh ă th ngăChínhăph ăđi nătử.ă
H năth ăn a,ănhuăc uătiêuădùngăcácădịchăv ăinternetăvƠăvi năthông,ăđặcăbi tăk tăn iăquaăm ngădiăđ ngăđ ợcă
kỳăvọngăphátătri nă năt ợng.ăNhuăc uătoƠnăc uăcũngătĕngălên,ădùă ăVi tăNam,ăc ăh iălớnănh tăch ălƠăcácădịchă
v ăBPOăchiăphíăth păvƠăđ năgi năh n. 

Tuyănhiên,ăgiáăc ăcácădịchăv ,ăđặcăbi tătruyăcậpăinternetăvƠăbĕngăthôngăr ngăvẫnă ăm căcaoăđ iăvớiăc ădoanhă
nghi păvƠăcácăcáănhơn,ăvƠăc ăc uăgiáăc năph iăch nhăsửaă(víăd ănh ăchiăphíăbĕngăthôngăr ng)ăđ ăti păt căkíchă
thíchănhuăc uăsửăd ngăcácădịchăv .ăNhuăc uăqu căgiaăđ iăvớiăcácădịchăv ăphátă tri năcònăy uăkém,ăvƠăđóă
chínhălƠărƠoăc năkhiăHƠăTƿnhămu năđ tăđ ợcăgiáătrịăcaoăh nătrongăchu iăgiáătrịătrongăt ngălai. 

 C ăc uăngƠnhăvƠăkh ănĕngăc nhă tranh: V ătổngă th ,ăVi tăNamăvẫnă thu cănhómăchi phíă th pă trongă thịă
tr ngătoƠnăc uătrongăkhiăgiáă ăcácăn ớcălángăgi ngănh ăPhilippineăđangătĕng.ăDoăvậy,ăBPOăcóăđ ợcăs că
hútăthịătr ngălớnăh n,ăchẳngăh nănh ăthƠnhăph ăHồăChíăMinh.ăV ătổngăth ,ătrongăgiaiăđo năphátătri năthaiă
nghénă ătrongăn ớc,ăngƠnhăvi năthôngătậpătrungăph căv ăl ợngăkháchăhƠngădồiădƠoătrongăvƠăngoƠiăn ớc. 

Tuyănhiên,ăt nhăl iăgặpăph iăm tăs ăh năch ătrongăv năđ ănƠy.ăCóăr tăítăhoặcăkhôngăcóăđ iăth ăc nhătranhă
cũngănh ăcácăho tăđ ngănhằmăphátătri năngƠnhăCôngăngh ăthôngătin/BPO.ăĐi uănƠy ch ăy uădoă(a)ăcácăcôngă
tyătrongăn ớcăch aăápăd ngănhi uăcácăcôngăngh ăICT,ă(b)ănhuăc uăđƠoăt oătrongăcácălƿnhăv căliênăquanănh ă
ICT/ăBPOă/ăITO,ăvƠăvi căthi uăm tăh ăth ngătruy năthôngătrongăn ớcăphátătri năm nh,ăchẳngăh năcácănhƠă
s năxu tăthi tăbịăhayăcácătổăch căchínhăph ăchuyênătráchăv ăc măngƠnhănƠy. 

 Côngănghi păph ătr ăvƠăliênăquan:ăHƠăTƿnh,ănh ăđƣăđ ăcậpătr ớcăđó,ăcóănhi uătổăch căgiáoăd căđ iătrƠălênă
tớiăc păphổăthông,ăvƠăđóălƠălợiăth ălớnăđ iăvớiăkh iăngƠnhăvi năthông.ăCũngăc nătậpătrungănhi uăh năn aăvƠoă
vi căđƠoăt oăngônăng ăt iăcácătr ngăđ iăhọc.ă 
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Tuyănhiên,ăc ăs ăh ăt ngătoƠnădi năv ăgiáoăd căthìăl iăch aăđ ợcăphátătri n.ăT nhăch aăcóănhi uăho tăđ ngă
trongăđƠoăt oăcôngăngh ăthôngătinătrongăt nhăcùngăvớiăm tăc ăs ăh ăt ngăxƣăh iăy uăkémă(chẳngăh nănh ă
dịchăv ăyăt ).ăCũngăch ăcóăm tăvƠiăcôngătyăho tăđ ngătrongălƿnhăv căcôngăngh ăvƠăCNTT cungăc păm tăs ă
góiădịchăv ăc ăb nănh ăb oătrì,ăvƠăchínhăđi uăđóăc nătr ăthêmăs ăphátătri năc aăkh iăngƠnhăvi năthông. 

 C ăquanăđ ăh pătác: Hi năt iăđƣăcóăs ăgópămặtăc aăcácătổăch căliênăquanăđ năICTăqu căgiaăvƠăkhuăv căliênă
k tăhợpătácăgi aăcácăcôngătyăICT/BPO/ITO.ăQuanăh ăđ iătácăgi aăcácăcôngătyăCôngăngh ăThôngătinăvƠăcácă
Tr ngăđ iăhọcăCôngăngh ăThôngătinăt iăVi tăNamăcũngăđƣăđ ợcăthi tălậpăt ngăđ iăt t.ă 

Tuy nhiênăch aăcóănhi uăcácătổăch căICT/BPO/CNTT hoặcătổăch căliênăquanătrongăn ớcăcũngănh ătrongă
t nh.ăBênăc nhăđó,ăvi că ch ăcóăm tă s ă ítă cácănhƠăcungăc pădịchăv ăbánă lẻăvƠăcƠiăđặtăh ă th ngăcóă th ă nhă
h ngăđ năch tăl ợngăc aăh ăth ng.ă 

 Vaiătròăc aăChínhăquy n: Chínhăquy năđịaăph ngăđƣăcamăk tăphátătri năkh iăngƠnhănƠy.ăTuyănhiên,ăcácă
quyă ch ă ch aă đ ợcă t tă nh ă ă cácă thƠnhă ph ă lớnă nhằmă phátă tri nă h nă n aă ngƠnhă truy nă thông.ăM că phíă
internetăvẫnăcònăcaoăvƠăch aăđ ợcăcácădoanhănghi pămớiăthƠnhălậpăsửăd ng,ăkhôngăcóăc ăs ăh ăt ngăriêngă
choăvi căthƠnhălậpădoanhănghi păvƠăti păcậnăthịătr ng.ă 

Mặcădùăg năđơyăngƠnhăcũngăđƣăđóngăgópă5%ăvƠoăGDPănh ngăvẫnăcònăkh ănĕngăphátătri năc măngƠnhătổngăth ă
ăquyămôălớnăh n.ăTh căt ăđi uănƠyăchoăth yăc măngƠnhănƠyămớiăch ăchi mă0,24%ăvi călƠmăc aătoƠnăt nh,ătrongă
khiăt ăl ătrungăbìnhăc ăn ớcălƠă0,52%.ă 

Trongăt ngălai,ănhuăc uăvừaătĕngăđángăk ăvừaăph căt păh n.ăDoăvậy,ăt nhăs ăcóăc ăh iătậnăd ngăt tăkhíaăc nhă
nƠyăvƠăxơyăd ngăm tăc măngƠnhătruy năthôngăm nhăn uăHƠăTƿnhăcóăth ăgi iăquy tănh ngărƠoăc năvƠăkhóăkhĕnă
chính nêu trên.  

Đồngăth i,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăc ăh iătĕngăc ngăthamăgiaăvƠoăcácălƿnhăv căITO-BPOăđangălớnăm nhăc aăVi tă
Namănhằmămangăl iănhi uăcôngăĕnăvi călƠmăcóăthuănhậpăvƠăgiáătrịăcaoăh năchoălaoăđ ngătrẻăc aăt nh.ă 

2.10.2 Định hướng phát triển 

2.10.2.1 Định h ớng chung và tầm nhìn 

C măngƠnhătruy năthôngăHƠăTƿnhăs ăđóngăm tăvaiătròăquanătrọngăquáătrìnhăphátătri năc aăt nhăcũngănh ăcácăc mă
ngƠnhătrọngăđi măc aăt nh.ăNgoƠiăra,ăb năthơnăc măngƠnhănƠyăcũngăphátătri nădịchăv ăBPO/ITOăvƠătr ăthƠnh 
c măngƠnhătruy năthôngăhƠngăđ uătrongăkhuăv că(Hìnhă175). 

T nhăs ăth căhi năđ ợcăt mănhìnăc aămìnhăthôngăquaă3ăgiaiăđo nătĕngătr ngăchínhăsauăđơy:ă 

 Xơyăd ngăc ăs ăh ăt ngă(giaiăđo nă2011-2015): Trọngătơmăchínhăc aăgiaiăđo nătĕngătr ngănƠyănhằmă
dịchăv ătruyăcậpăinternetăđángătinăcậy,ăch tăl ợngăcaoăvƠăchiăphíăphùăhợpăvớiăng iădơn.ăĐi uănƠyăđ ợcă
th căhi năthôngăquaăvi căxơyăd ngăc ăs ăh năt ngăc năthi t,ăđặcăbi tălƠăkh ănĕngăph ăsóngăbĕngăthôngă
r ngădiăđ ngăvƠă c ă s ăh ă t ngă ICTă trongăcácăc măngƠnhăkinhă t ă trọngăđi m.ăT nhăcũngăchoăphépăvƠă
khuy năkhíchăvi căápăd ngăcácă ngăd ngăc aăngƠnhăcôngăngh ăthôngătinătrongădoanhănghi păvƠăcácădịchă
v ătr ngăhọcăđƣăđ ợcăcácădịchăv ăinternetăvƠăvi năthôngăh ătrợ.ăVi cănƠyăs ăđ ợcăh ătrợăh năn aăquaă
nh ngăn ă l că đƠoă t oă đ ợcă tổă ch că trongănhƠă tr ngă vƠă cácă trungă tơmă d yăngh .ăT nhă cũngă s ă nuôiă
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d ỡngăc măngƠnhăBPO/ITOănonătrẻăquaăvi căkhuy năkhíchăthƠnhălậpădoanhănghi pămớiăcũngănh ăđ uăt ă
vƠoăcácădịchăv ăBPOăc ăb n,ăm tăph năđ ợcăth căhi năthôngăquaăsángăki năchínhăph ăđi nătửăc păđịaă
ph ng. 

 Phátătri năc măngƠnhă(giaiăđo nă2016-2020): trongăgiaiăđo nănƠy,ăt nhăs ăn ăl cămangăl iăm tădịchăv ă
truy nă thôngăch tă l ợngăcaoăvƠămangă tínhăphổă thôngănhằmăph căv ănhuăc uăc aăcácăc măngƠnhă tĕngă
tr ngăquanătrọngătrênăđịaăbƠnăt nh. T nhăcũngăs ătr ăthƠnhăn iădẫnăđ uăc ăn ớcăvƠăkhuăv cătrongăvi că
ápăd ngăch ngătrìnhăchínhăph ăđi nătử.ăHƠăTƿnhăcũngăbắtăđ uăphátătri năthƠnhăm tătrungătơmăc aăkhuă
v cătrongăcácădịchăv ăBPOăc ăb năt iăVi tăNamăvớiăc ăs ăh ăt ng,ăbĕngăthông,ăcôngănhơnăvƠăcácădịchăv ă
h ătrợăch tăl ợngăcaoăchoăcácădoanhănghi păBPO/ITOăho tăđ ngătrongăcácăCôngăviênăCôngăngh ăThôngă
tinăvƠăcácătrungătơmăCôngăngh ăThôngătinăliênăquanătrongăt nh. 

 Thi tăl păv ătríăhƠngăđ uăkhuăv cătrongăc măngƠnhă(t ă2021-2050): Sauănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăs ăcóă
m tăc măngƠnhăBPO/ITOăphátătri n- lƠăn iăt tănh tătrongăđi măđ nălo iă2ăc aăc măngƠnhăvƠălƠătrungătơmă
dịchăv ăthuêăngoƠiăKPOăvƠăBPOătrìnhăđ ăcaoăvƠăhi uăqu ătrongăkhuăv c.ăT nhăcũngănhậnăth yăt ăl ăápă
d ngănh ngă ngăd ngăCôngăngh ăThôngătinăngƠyăcƠngătĕngătrongăcácădịchăv ăxƣăh i,ăbaoăgồmăcácăc ăs ă
yăt ăvƠăcácătổăch căgiáoăd c.ăCácădoanhănghi păđịaăph ngăs ăbắtăđ uăphátătri nă ngăd ngămớiătrongăcácă
dịchăv ăvƠăcôngăngh ăBPO/ITO.ăCu iăcùng,ăHƠăTƿnhăs ăm ăr ngă nhăh ngăc aămìnhătrongăc măngƠnhă
này nhằmăph căv ăthịătr ngăBPO/ITOătoƠnăc u. 

Hình 175:ăM cătiêuăC măngƠnhăTruy năthôngănĕmă2015,ă2020,ăt mănhìnănĕmă2050 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

2015 2020 2050
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Nh ăcóăt mănhìnătrên,ăHƠăTƿnhăcóăth ăphátătri năm tăc măngƠnhătruy năthôngăm nh,ăb năv ngăvƠăhi uăqu ătrong 
th iăgianătớiă(Hìnhă176). 

Hình 176:ăT ngăquanăthƠnhăqu ăphátătri năchínhăC măngƠnhătruy năthôngă(2011-2050) 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

2.10.2.2 Chiến l ợc và kế hoạch cụ thể phát triển cụm ngành Truyền thông giai đoạn 2011-2020 

Cóă5ăđịnhăh ớngăv ănhuăc uăc ăb năc aăc măngƠnhătruy năthôngăv ăcácăv năđ ăliênăquanăđ năkh ănĕngăti păcậnă
vƠădịchăv ,ăc ăth :ă 

 Cungăc păgi iăphápăphùăh păd aătrênăCôngăngh ăThôngătinăchoăcácăc măngƠnh:ăđ ngăl căchínhăthúcă
đẩyănhuăc uăv ădịchăv ăvi năthôngăs ălƠănhuăc uăvớiăcácăgi iăpháp d aătrênăCNTTăchoăcácăc măngƠnhătrọngă
đi măchoăs ătĕngătr ngăc aăt nhăHƠăTƿnh.ăD ớiăđơyălƠăm tăs ăvíăd ăc ăth : 

o Cụm Nông nghiệp và các ngành liên quan:cóăhaiălƿnhăv căchínhămƠăcácădịchăv ăvi năthôngăcóăth ăgiúpă
cungăc păcácăgi iăphápăcóăliênăquanăchoăc m ngƠnhănƠy,ăđóălƠă(a)ăti păcậnăđ ợcăthôngătinăthịătr ngă(víă
d :ătruy năthôngăv ăgiáăthịătr ng)ăvƠă(b)ăti păcậnăđ ợcăthôngătinăv ăth iăti tă(víăd ăd ăbáoăbƣoătrênăđi nă
tho iădiăđ ng),ătĕngăs năl ợngă(víăd :ăs ăk tăhợpăc aăsóngăsiêuăơm,ăradarăvƠăbáoăcáoăGPSăđ ătheoădõiătƠuă
thuy năvƠăthôngătinăliênăl căraăn ớcăngoƠi)ă 

Cóăm tăvƠiăvíăd ătừăkhắpăn iătrênăth ăgiớiăv ănh ngăgi iăphápămangăl iănh ngălợiăíchăliênăquanăđ năc mă
ngƠnhănƠy.ăVíăd ăsauălƠăt iăkhuăv căVidarbhaăc aă năĐ .ăChuyênăm căMarketăLightăc aăhƣngăthôngăt nă
Reutersăcungăc pănh ngătinănhắnăthôngăbáoăphùăhợpăquaăđi nătho iădiăđ ngăđ năng iănôngădơnăv ăcácă
lƿnhăv căkhácănhauătừăgiáăh tăgi ngăchoătớiăvi căti păthịănôngăs n.ăĐi uănƠyăđƣăcáchăm ngăhóaăquáătrìnhă
raăquy tăđịnhăvƠăgiúpănơngăcaoănĕngăsu t,ătĕngăc ngăthuănhậpăc aăcácăh ănôngădơn. 



 
  

  290 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

o Khai thác: M tă trọngă tơmăchínhă ăđơyă lƠănh ngăgi iă phápăgiámăsátă từăxa,ăđặcăbi tă đ iă vớiă vi că tĕngă
c ngăm căđ ăanătoƠnăcũngănh ăgiámăsátămôiătr ngă(víăd ănh ătậpăhợpănh ngăthôngătinătheoădõiăthôngă
quaăcácăb ăti păsóngăRFIDăđ ăl yăcácăthôngătinăs năxu tăvƠăchoăphépăgiámăsátămôiătr ngătheoăth iăgiană
th c) 

o Sản xuất: Cácăgi iăphápăd aătrênăCôngăngh ăthôngătinăvƠătruy năthông lƠăy uăt ăthenăch tăđ ănơngăcaoă
nĕngăsu tăvƠăhi uăqu ăc aăc măngƠnhăs năxu tă(víăd :ăH ăth ngăERPăđ ăph iăhợpăvớiăng iămua,ăcácă
thôngăs ăkỹăthuậtăyêuăc uăvƠăcácăho tăđ ngăs năxu t)ă 

o Giáo dục và Đào tạo: Vi căcóăđ ợcăcôngăngh ătruy năthôngăphùăhợpăs ălƠăy uăt ăthenăch tăđ ăm ăr ngă
cácăkênhăgiáoăd căvƠăđƠoăt oă(víăd :ăvi căd yăhọcătừăxaăthôngăquaăinternetăvớiăk tăn iăt căđ ăcaoăbằngă
bĕngăthôngălớnăh nă1ăMbps),ăgiúpănhi uăsinhăviênăh năđ ợcăti păcậnăkhóaăhọc.ăCácăcôngăngh ănƠyăcũngă
c iăthi năkh ănĕngăti păcậnătừăxaătớiănh ngăgi ngăviênăcóătrìnhăđ ătrongăvƠăngoƠiăn ớcăđangăsinhăs ngă
ngoƠiăt nh.ăVi căsửăd ngăcôngăngh ăvi năthôngăs ăh ătrợătĕngăc ngăkh ănĕngăt ngătácăvƠăthamăgiaăvƠoă
cácăn iădungăđaăph ngăti nătruy năthông.ă 

Víăd ,ă t iăKenya,ăTậpăđoƠnăMicrosolfăhợpătácăvớiăB ăGiáoăd căđ ătri năkhaiăch ngătrìnhăđƠoăt oăkỹă
thuậtăchoănh ngăhọcăviênăphátătri năch ngătrìnhăđ ăhọăcóăth ăt oăraăs ăt ngătácăvƠăn iădungăđaăph ngă
ti năd aătrênăch ngătrìnhăhọcăhi năt i.ăNh ngănhƠăphátătri năch ngătrìnhăt iăVi năGiáoăd căKenyaăđƣă
ápăd ngăcôngăngh ă ăbậcătrungăhọcă-m căđ uătiênătrongăsángăki nătr ớcăkhiăcungăc păch ngătrìnhăgi ngă
d yăđaăph ngăti năchoăt tăc ăcácăhọcăsinhăti uăhọcăvƠătrungăhọc. 

o Th ơng mại, vận tải và hậu cần: Cácăgi iăphápăd aă trênăcôngăngh ă thông tin và truy nă thôngă lƠăm tă
ph năquanătrọngătrongăc măngƠnhănƠy.ăNh ăđƣăđ ăcậpătr ớcăđơyătrongăph năliênăquanăđ năc măngƠnhă
nƠy,ăcácăgi iăphápăd aătrênălƿnhăv căCôngăngh ăThôngătinăh ătrợăH iăquanăxửălỦăcôngăvi căm tăcáchăhi uă
qu ătrongăvi căđi uăhƠnhăc ngăcũngănh ănh ngă ngăd ngăti năb ăkhácăliênăquanăđ năvi căsửăd ngăc aă
c măngƠnhănh ăqu nălỦăd ăli uă(víăd :ăM2M-Côngăngh ăk tăn iătừăMáyătớiăMáyăchoăphépăthuăthậpăcácă
d ăli uăv ăquyătrìnhăvƠădịchăv ăgiaoănhậnăc aăH iăQuan). 
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Hình 177:ăNh ngănhu c uăgi iăphápăquanătrọngăc aăc măngƠnhăvƠăVíăd ăminhăhọa 

 

 Th căhi năvƠă thúcăđẩyăcácă sángăki nă liênăquanăđ năchínhăph ăđi nă t :ăVi tăNamăđangă ch ă đợiăm tă
ch ngătrìnhăChínhăph ăđi nătửătiênăti năđ ợcătíchăhợpăhoƠnătoƠnăthôngăquaăm tăh ăth ngăd ăli uăqu căgiaă
nhằmăph căv ăchoănhuăc uăc aăng iădơn.ăChínhăph ăVi tăNamăđƣăđ aăraăk ăho chă5ănĕmăgiaiăđo nă2010-
2015ănhằmăđ năgi năhóaăth ăt căvƠăk tăn iătr cătuy năvớiăch nhăph ,ăvíăd :ă(a)ăt tăc ăh ăchi uăs ăđ ợcăc pă
tr cătuy năvƠoănĕmă2015ăvƠă(b)ăm tănửaăcácăhồăs ăthu ăquanăph iăđ ợcăgửiătr cătuy năvƠoănĕmă2015.ăV nă
đ ănƠyăđòiăh iăm tăkh iăl ợngăcôngăvi căđángăk ănhằmă(a)ăgiáoăd căng iădơnăbi tăcáchăsửăd ngăcácădịchăv ă
c aăChínhăph ăđi nătử,ă(b)ăđ măb oăcácăquyătrìnhăb oămậtăchoăChínhăph ăđi nătử,ăvƠă(c)ăs ăhóaăcácătậpătină
hi năcóăđ ăsửăd ngătrongăh ăth ngămới.ă 

NgoƠiăvi cătíchăhợpăvớiăh ăth ngăqu căgia,ăHƠăTƿnhăc năcóăm tăs ăcácăb ớcăc ăb năn a.ăĐ ăng iădơnănắmă
đ ợcăthôngătinăv ăChínhăquy n,ăc năph iăđĕngănhi uăthôngătinătr cătuy năh năn a,ăc ăth :ă 
o K ăho chăPhátătri năcácăS ăvƠăc aăT nhă 
o NiênăgiámăTh ngăkêă(t ngăt ănh ăTp.ăHồăChíăMinhăvƠăĐƠăNẵng)ăvƠănh ngăd ăli uăquanătrọngăkhácă 
o Đ uăth uăcôngătrìnhănhƠăn ớcăvƠăgiáătrúngăth uă 

 
Tuyănhiên,ăchínhăquy năt nhăcũngănênăcoiăChínhăph ăđi nătửălƠăc ăh iăđ ăgiaoăl uăvớiăng iădơn.ăCácăt nhăc nă
th căhi năcácăsángăki nănh ă(a)ăchoăphépăđ ăxu tăvƠăcậpănhậtănh ngăyêuăc uăv ăh ăth ngăChínhăph ăđi nătử,ă
(b)ăl uătr ătr cătuy năc ăch ăm tăcửaă oăv ăcácăth ăt că ăcácăxƣănôngăthôn,ăsửăd ngăh ăth ngăm ngădiăđ ngă
bĕngăthôngăr ngăvƠă(c)ăkhuy năkhíchăbáoăcáoăvƠăchiaăsẻăcácăho tăđ ngăkinhăt ,ăxƣăh i. 
Hình 178 d ớiăđơyă lƠănghiênăc uăv ănh ngăsángăki năChínhăph ăđi nă tửăđangăápăd ngă t iăDubaiăvƠăđƣăcóă
nh ngăthƠnhăt uăquanătrọngăv ătínhăhi uăqu ăcũngănh ăm căđ ăhƠiălòngăc aăng iădơn.ă 
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Hình 178:ăVíăd ăv ămô hình chínhăph ăđi năt ăc aăDubai 

 

Nguồn:   Computer Society of India 

 C năh ăth ngăk tăn iăt c đ ăcaoătrongădơnăcóănhuăc uăvƠăthuănh păngƠyăcƠngătĕng:ăHƠăTƿnhăc năph iă
xácăđịnhă3ălo iăkháchăhƠngădƠnhăchoăcácădịchăv ăliênăquanăđ năinternetăvƠăvi năthông:ă 

o Ng ời sử dụng nông thôn: Đ iăvớiănh ngăng iăsửăd ngă ănôngăthôn,ănhuăc uăch ăy uălƠăcácădịchăv ădiă
đ ng,ăh ătrợă2.5G/2.75Găd aătrênăk tăn iăkhôngădơyă3G.ăDoăvậy,ăc năph iăcóăbĕngăthôngăphùăhợpăđ ăh ă
trợănh ngănhuăc uăth păv ăsửăd ngăt căđ ătruy năt iăth păh nătrênădiăđ ng.ăCũngăc năcóăm tăs ănhuăc uă
v ăbĕngăthôngăr ngăkhôngădơyăc ăđịnhăđ ătruyăcậpămáyătínhă(ch ăy uălƠăquaăcácăđịaăđi măInternetă ăc ngă
đồng).ăNhuăc uănƠyăvẫnăs ăsửăd ngăchungăvớiăh ăth ngăm ngă3G,ăđặcăbi tălƠăt iăcácăxƣăvùngăsơuăvùngă
xa.ăYêuăc uăbĕngăthôngăr ngăchoăđ iăt ợngăkháchăhƠngănƠyănằmă ăm că0.5-2ăMbpsă/ng iă(giớiăh năb iă
thi tăbịădiăđ ngăsửăd ng)ă 

M iăxƣăs ăđ ợcăph ăsóngăm ngăkhôngădơyă(lênătớiă3Găvớiăm cătruyăcậpăHSPAăh năch )ăchoăphépăk tă
n iăinternetăt căđ ăcaoă100%ăvƠoănĕmă2020.ăĐ iăvớiănh ngăng iăcóăđ ăthi tăbịăk tăn iăinternet,ăhọăs ăcóă
th ăk tăn iătr căti păvớiăm tăm c phíănh tăđịnh.ăĐ iăvớiănh ngăng iăkhôngăcóăthi tăbịăk tăn i,ăhọăcóăth ă
truyăcậpăsauăkhiăđƣămuaăquy nătruyăcậpătừăcácădoanhănghi păthôngăquaăcácătrungătơmăk tăn iăt iăc ngă
đồng-cóăth ăđ ợcăh ătrợăchoăvayă uăđƣiăđ ămuaăcácăthi tăbị. 

NgoƠiăcácădịchăv ăvi năthôngăc ăb nă(tho iăvƠătinănhắnăsms),ănh ngăkháchăhƠngănƠyăcóăth ăsửăd ngădịchă
v ăthôngătinăgửiăquaăsms/email,ădịchăv ăngơnăhƠngăquaăđi nătho i,ă ngăd ngănôngănghi păquaăđi nătho iă
vƠăcácădịchăv ăChínhăph ătr cătuy n.ă 
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o Đối với ng ời dùng ở khu vực thành thị:Đ iăvớiăng iăsửăd ngă ăkhuăv căthƠnhăthị,ătrênăth căt ănhuăc uă
sửăd ngăc aăhọăph căt păh n,ăbaoăgồmăk tăn iăcácădịchăv ăbĕngăthôngăr ngăchoăđi nătho iăc ăđịnhăvƠădiă
đ ng.ăVi cănƠyăđ ợcăth căhi năthôngăquaăvi căk tăhợpăcácăcôngăngh ăk tăn iăkhôngădơy-3G/LTE cho 
cácădịchăv ăđi nătho iădiăđ ngăcũngănh ăcácădịchăv ăbĕngăthôngăr ngădiăđ ngăcùngăvớiăbĕngăthôngăr ngă
khôngădơyăvƠăcápăquangăbĕngăthôngăr ngăt căđ căcaoăchoăng iădơnă(t iănhƠ)ăhoặcănh ngănhuăc uăv ă
th ngăm iăt iăcácătrungătơmăn iăthƠnhăc aăHƠăTƿnh vƠăThịăxƣăHồngăLƿnh,ătrongăt ngălaiăcóăth ă ăhuy nă
KỳăAnh.ăNhuăc uăv ăbĕngă thôngăd ăki năđ tă từă4-8ăMbpsă /ng i.ăNgoƠiăcácădịchăv ă truy nă thôngăc ă
b n,ănh ngăkháchăhƠngănƠyădùngănhi uă ngăd ngăkhácănhau,ănh ăm ngăxƣăh i,ăth ngăm iăđi nătử,ăvv,ă
vƠăcácă ngăd ngăđòiăh iăbĕngăthôngăr ngăt căđ ăcaoăh nănh ăxemăvideoătr cătuy n.ă 

o Doanh nghiệp th ơng mại: đ iăvớiăkháchăhƠngădoanhănghi p,ăngoƠiăcácădịchăv ăđi nătho iădiăđ ngăchoă
doanhă nghi p,ă nhuă c uă chínhă lƠă bĕngă thôngă r ngă c ă địnhă đ ợcă truy nă dẫnă thôngă quaă các côngă ngh ă
khôngădơyăc ăđịnhăvƠ/hoặcăthôngăquaăcácăcổngăk tăn iăcápăquangăt căđ ăcao,ăđặcăbi tănhằmăh ătrợănhuă
c uă c aă cácă doanhă nghi pă ho tă đ ngă trongă lƿnhă v că côngă ngh ă thôngă tină (víă d ă nh ă c mă ngƠnhă
BPO/ITO).ăC ăth ,ănh ngăcôngătyăthuêăđịaăđi mătrongăKhuăCôngăngh ăThôngătinăThƠnhăph ăHƠăTƿnhăs ă
nênă sửăd ngă chungăk tă n iă 2Gbpsă c aăKhuăCôngăngh .ăYêuă c uă bĕngă thôngă r ngă ớcă tínhă từă 10-30 
Mbps/ăm iădoanhănghi p.ăCácădịchăv ăc ăb năđ ợcăsửăd ngăbaoăgồmăvi cătruy năt iăd ăli uăkinhădoanhă
dungăl ợngăcao,ăyêuăc uăv ăthôngătinăliênăl căbĕngăthôngăr ng/đ ăphơnăgi iăcaoă(víăd ănh ăh iănghịătr că
tuy năvideo),ăvƠăcácă ngăd ngăliênăquanăđ năb oămật. 

V ătổngăth ,ătruyăcậpăinternetăs ăđ năđ ợcăvớiă95%ăng iădơnăc aăt nh.ăBĕngăthôngăr ngătrungăbìnhătrongă
t nhă ớcăđ tăkho ngă80-85ăGbpsăvƠoănĕmă2020,ăvƠăt iăđaălƠăkho ngă100ăGbpsăsoăvớiăm căbìnhăquơnătrongă
n ớcă ăth iăđi măhi năt iăđƣălƠă238ăGbpsăvƠă ớcăđ tătrênă4TbpsăvƠoănĕmă2020.ă 

T ăl ăsửăd ngăđi nătho iăthôngăminhăkỳăvọngăđ tă22%,ăvớiăl uăl ợngăd ăli uă ớcătínhăchoăm iăđi nătho iă
thôngăminhălƠă5,4Kbps,ăvƠăyêuăc uăbĕngăthôngăg nă2Gbps.ăT ăl ăsửăd ngăđi nătho iădiăđ ngăthôngăth ngăs ă
tĕngă thêmă60%ăvớiă l uă l ợngăd ă li uă ớcă tínhăchoăm iăđi nă tho iă lƠă0,0032ăKbpsăvớiă tổngăm căyêuăc uă
bĕngăthôngăg nă3Mbps.ă 

T ăl ăh ăgiaăđìnhăkhuădơnăc ăsửăd ngăinternetăvƠoăkho ngă10%ădơnăs ,ăvớiăl uăl ợngăd ăli uă ớcătínhăchoă
m iă tƠiăkho nă lƠă186ăKbps,ăvƠănhuăc uăbĕngă thôngăvƠoăkho ngăg nă30Gbps.ăVớiă l ợngă truyăcậpăc aăcácă
côngăty,ă ớcătínhăc năbổăsungăkho ngă48ăGbpsăbĕngăthông.ă 

Vớiăkh ănĕngăk tăn iăinternetăbĕngăthôngăr ngăquaăđi nătho iăthôngăminhăvớiăchiăphíăth păvƠăk tăn iă ăh ă
dơnăc ,ăt ăl ăsửăd ngăt ngă ngăc aăhọăs ăđ măb oă50%ătổngăs ăh ăgiaăđìnhătoƠnăt nhăcóăth ătruyăcậpăítănh tă
1ăđ ngăk tăn iăinternetăt căđ ăcao-đ aăconăs ăh ăgiaăđìnhăđôăthịăsửăd ngăinternetălênăconăs ă95%.ă 

 S ăphátătri năvƠătĕngătr ngătrongăc măngƠnhăBPO/ITOă:ăC măngƠnhăBPO/ITOăt oăraănh ngăcôngăvi că
cóăgiáătrịăvƠătayăngh ăcaoăchoăthanhăniênăc aăt nh.Trọngătơmăbanăđ uăđ iăvớiăHƠăTƿnhătrongă5ănĕmătớiăs ătậpă
trung vàoăcácădịchăv ăBPOăđ năgi nănh ănhậpăd ăli uăvƠăchuy năđổi,ăs ăhóaăcácăvĕnăb năvƠăl uătr ăd ăli u,ă
tổngăđƠi,ăcácădịchăv ănhơnăs ăgi năđ nănh ănhậpăd ăli uăvƠăquyătrìnhătr ăl ng,ăcácădịchăv ătƠiăchínhăđ nă
gi nănh ăxửălỦăthanhătoán.ăCácăphơnăđo năkháchăhƠngăquanătrọngăc aănh ngădịchăv ănƠyăbaoăgồmănhƠăn ớcă
vƠăchínhăquy năđịaăph ngă(trongăsángăki năChínhăph ăđi nătử),ăcácăcôngătyăvi năthôngăvƠăcácătổăch cătƠiă
chínhătrongăn ớc.ă 
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Từăsauănĕmă2016,ăHƠăTƿnhăs ătậpătrungăvƠoăcácădịchăv ăBPOăph căhợp,ăbaoăgồmăcácătrungătơmăliênăliênăl că
vƠătrungătơmăh ătrợăkháchăhƠngătr cătuy n,ămarketingătừăxa,ăl uătr ăsáchăvƠăqu nălỦăb ngăl ngătổngăhợpăđ iă
vớiăphơnăđo năkháchăhƠngăt ngăt .ăTrongăgiaiăđo nănƠy,ăt nhăcóăth ăm ăr ngăph măviăho tăđ ngăsangădịchă
v ăThuêăngoƠiăQuyătrìnhăKi năth că(KPO),ătrongăđóăbaoăgồmăcôngăvi căchuyênăsơuăv ăki năth căgiáătrịăcaoă
đ ợcăđ iăngũănhơnăviênăcóătayăngh ăcaoăth căhi n,ăvíăd ănh ădịchăv ănghiênăc uăthịătr ngăhoặcăcácăquyă
trình pháp lý. 

Hình 179 d ớiăđơyăch ăraănh ngăy uăt ăchínhăc aăchi năl ợcăphátătri năc măngƠnhătrênăc aăHƠăTƿnh.ă 

Hình 179:ăT ngăquanăChi năl căPhátătri năC măngƠnhăBPO/ITOăc aăHƠăTƿnh 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Doăvậy,ăHƠăTƿnhăs ăbổăsungăchoăcácătrungătơmăBPO/ITOălớnănh ăthƠnhăph ăHồăChíăMinh,ăHƠăN iăvƠăĐƠăNẵngă
bằngăcáchătậpătrungăch ăy uăvƠoăthịătr ngătrongăn ớc.ă 

năĐ ălƠăm tăvíăd ăđi năhìnhăv ăvi căphátătri năraăngoƠiăcácătrungătơmăđôăthịălớn,ăbi năcácăthƠnhăph ăc păIIăvƠă
c păIIIăthƠnhătrungătơmăBPOăph căv ăthịătr ngătrongăn ớc.ăHƠăTƿnhăcóăth ăhọcăh iătừămôăhìnhănƠy (Hình 180)  
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Hình 180:ăNghiênăc uăđi năhìnhăv ăC măngƠnhăBPOă năĐ  

 

Nguồn:ăTrangăwebăc aăDesicrewăSolution 

 C năcungăc păthôngătinăt tăh năđ năng iădơn,ătrongăđóăcóătinănóng;ăvƠănh ngăgi iăphápăliênăquană
đ năkh ănĕngăch ngăch uăvƠăphátătri năb năv ng:ă5.720.000ăt ăbáoăđƣăđ ợcăphơnăph iăt iăHƠăTƿnhătrongă
nĕmă2010,ătỷăl ătrungăbìnhă/ng i/nĕmălƠă4,6ăt .ăL ợngăbáoătínhătrênăđ uăng iătĕngătừă2,7ăt ănĕmă2000ălênă
tớiă4,8ăt ătrongănĕmă2007ăvƠăgi măxu ngăcònă4,6ăt ăvƠoănĕmă2010.ăD ăđoánăcũngăcóă25000ăđ uăsáchăđ ợcă
xu tăb nătrongănĕmă2010ătừă50ănhƠăxu tăb n,ăvƠăkho ngă700ăt ăbáoăvƠăt păchíăđ ợcăxu tăb năt iă450ăc ăs ă
báoătríătrênăđịaăbƠnăt nh. 

Vi căngheăthôngătinătừăđƠiăphátăthanhăvẫnăkháăphổăbi nă ăcácăkhuăv cănôngăthôn.ăĐƠiăphátăthanhăhƠngăđ uălƠă
ĐƠiăTi ngănóiăVi tăNamăvớiăt ăl ăngheălênătớiă90%ăvƠoănĕmă2004.ăHƠăTƿnhăcóăm tăm ngăl ớiăđƠiăphátăthanhă
phátăsóngăhi uăqu ăvớiăh nă13ătr măphátăthanhăđịaăph ngă(trongăđóăcóă1ătr măcóăđƠiătruy năhình),ă100%ăs ă
xƣăhi năđƣăđ ợcăph ăsóng.ă 

ĐƠiăTruy năhìnhălớnăt iăHƠăTƿnhălƠăĐƠiăTruy năhìnhăVi tăNam.ăĐơyălƠăđƠiăduyănh tăph ăsóngătoƠnăqu c.ăCóă
5ăkênhăbaoăgồmăkênhătinăt căvƠăth iăs ,ăkênhăkhoaăhọc,ăcôngăngh ăvƠăgiáoăd c,ăth ăthaoăvƠăgi iătrí.ăM ngă
truy năhìnhăcápănhi uăkênhăcũngăđ ợcăraămắtăvƠoănĕmă2011,ăbaoăgồmăkênhăVCTVă(ĐƠi Truy năhìnhăCápă
Vi tăNam)ăvƠăSCTVă(ĐƠiăTruy năhìnhăCápăSƠiăGòn). 

HƠăTƿnhăc năti păt căc ngăc ăm ngăl ớiăphátăsóng,ăbaoăgồmăcácătr măphátăsóngăradioăbổăsungătớiănh ngăxƣă
cóădi nătíchălớnăvớiăt ăl ăh ănghèoăcaoă(c ăth ăcóă18ăxƣăhi năt iăch aăcóăđƠiăphátăthanh)ăđ ă100%ăh ădơnăcóă
th ănhậnăđ ợcăsóngăradioăc aăt nhăvƠoănĕmă2020.ăHƠăTƿnhăcũngănênăphátătri năcácăch ngătrìnhăđịaăph ng,ă
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baoăgồmăcácăch ngătrìnhăth căhi năc ngăđồngătrênăsóngăradioăvƠăTV,ăđặcăbi tălƠănh ngăch ngătrìnhădoă
sinhăviênăvƠăcácătr ngăth căhi n. 

Bênăc nhăđó,ăC măngƠnhănƠyăcóăth ăs ăđóngăm tăvaiătròăquanătrọngătrongăvi căcungăc păcácăgi iăphápăliênă
quanăđ nătínhăb năv ngăvƠăkh ănĕngăch ngăchịu,ăc ăth ănh ăsau:ă 

o Sử dụng công nghệ Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) để phác họa và lên mô hình kịch bản cho những 
thảm họa tự nhiên và bão lụt.Víăd ,ăTrungătơmăTh măHọaăTháiăBìnhăD ngă(PDC)ăph iăhợpăvớiăTrungă
tơmăQu nălỦăThiênătaiăVi tăNamăvƠăsửăd ngăGISăđ ăv chăraămôăhìnhăvƠăthi tălậpăcácăkịchăb nălũăl t. 

o Hệ thống cảnh báo sớm: trongăm tăh ăth ngănh  vậy,ăd ăli uăthuăthậpăv ăl ợngăm aăvƠăquanăsátăm că
n ớcăsôngăđ ợcăchuy năthƠnhăd ăli uăvƠăcácăgiáătrịăm căn ớcăkhácănhauăđ ợcăxơuăchu iăvƠăsoăsánhăvớiă
m căđ ăc nhăbáoăđƣăđ ợcăthi tălậpătr ớcăđ ăxácăđịnhăvƠăthôngăbáoăm căc nhăbáoăphùăhợpăchoăm iătr m.ă
Các tr măsauăđóăcóăth ăsửăd ngăcácăph ngăti nătruy năthôngăkhácănhau,ăbaoăgồmăc ăphátăthanhătruy nă
hình,ăinternetăchoănh ngăc nhăbáoăSMSăđ năgi nănhằmăcungăc păt căthìăthôngătinăh uăíchăchoăđ iăđaăs ă
ng iădơn.ă 

o Hệ thống giám sát tàu cá(VMS): VMSălƠăm tăch ngătrìnhăgiámăsátăc aăngƠnhăth yăs n,thôngăth ngă
gồmăcácăthi tăbịăđ ợcăcƠiăđặtătrênătƠuăcáăđ ăcungăc păthôngătinăv ăvịătríăc aătƠuăvƠăcácăho tăđ ngăthôngă
quaăhìnhă nhăv ă tinh.ăTuyănhiên,ăh ă th ngănƠyăcũngăkhácăsoăvớiănh ngăph ngăphápăgiámăsátă truy nă
th ng,ătu nătraătrênăkhông,ăquanăsátătrênătƠu,ăvƠănhậtăkỦăhƠngăh i,ăvv. Cácăch ngătrìnhăVMSătrênătoƠnă
th ăgiớiăđƣăđ ợcălắpăđặt,ăvíăd ănh ă ăTrungăQu c,ăChiăLê,ăvƠăPeru,ăvv. H ăth ngănƠyăc iăthi năm căđ ăană
toƠnăchoăcácătƠuăvƠăngĕnăc năvi căđánhăbắtătráiăphépăthôngăquaăvi cătruy năt iăd ăli uăgi aătƠuăvƠăcácăc ă
quanăgiámăsátăb ăbi n,ăbaoăgồmăcácătùyăchọnăchiăphíăth pănh ăđi nătho iădiăđ ngăhoặcăđƠiăphátăthanhăt nă
s ăcao.  

Đ ăđápă ngănhuăc uănƠyăm tăcáchăhi uăqu ,ăHƠăTƿnhăc nătậpătrungăvƠoăb năy uăt ăthƠnhăcôngăchínhănh ăsau:ă 

 Xơyăd ngăm tăkhuăCôngăngh ăThôngătinăđẳngăc păth ăgi iă- t oăraănh ngăl iăth ăv ăk tăn iăvƠăanăninhă
ch tă l ngăcao:ăk ăho chăphátă tri năngƠnhăCôngăngh ăThôngă tinăc aăHƠăTƿnhăđƣăđ ợcăphêăduy tăs ăm ă
đ ngăchoăvi căthƠnhălậpăm tăkhuăCNTTăđẳngăc păqu căt ătrongăt nh.ăT nhăs ăthuăhútăcácăcôngătyăCNTTă
trongăn ớcăvƠăth ăgiớiăđ ăthi tălậpăn năt ngănh ăc ăs ăh ăt ngăkỹăthuậtătiênăti năđƣăcó,ănh : 

o Cápăquangăt căđ ăcaoăbĕngăthôngăr ng 
o H ăth ngăđi năd ăphòngănhằmăđ măb oănguồnăcungăc păđi năđángătinăcậy  
o HƠngălo tăcácădịchăv ăh ătrợănằmătrongăkhuônăviênăkhuăCNTTă 

Mậtăđ ăcácădoanhănghi păCNTTătrongăkhuônăviênăkhuăCNTTăs ălƠmăgi măchiăphíăvƠăt oăs căm nhătổngăhợpă
đ ănơngăcaoăm căchuyênămônăhóa.ăCácăch ngătrìnhăv nă mădoanhănghi pătrongăkhuăCNTTăcũngăs ăh ă
trợăchoăs ăphátătri năc aăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăc aăđịaăph ngătrongăc măngƠnhănƠyăbằngăcáchăcungă
c păđƠoăt oăvƠăkhôngăgianăvĕnăphòng,ă uăđƣiăgi măchiăphí,ăvƠăh ătrợăchuy năgiaoăcôngăngh .ăĐi uănƠyăs ă
lƠmătĕngăs ăphátătri nănĕngăl cănguồnăl căchoăc măngƠnh. 

KhuăCôngăNgh ăCaoăKulimăt iăKedah,ăMalaysiaălƠăm tăvíăd ăđi năhìnhăv ăm tăkhuăCNTTătrongăkhuăv că
ĐôngăNamăÁ.ăKhuăCôngăngh ăcaoănƠyăđ ợcăm ăcửaăvƠoănĕmă1996ăđ ă thúcăđẩyăphátă tri năcôngăngh ăt iă
MalaysiaăvƠăxơyăd ngăl căl ợngălaoăđ ngăcóătayăngh ăcaoăchoăngƠnh.ăKhuăcôngăngh ănƠyăđ aăraăhƠngălo tă
nh ngă uăđƣiănhằmăthuăhútăvƠăh ătrợătĕngătr ng,ăbaoăgồmăm tănhƠămáyăđi năđ călập,ăh ăth ngăm ngăcápă
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quangăvớiă60.000ăđ ngădơy;ăvƠăc ăs ăh ăt ngăCNTTăcũngănh ăh ătrợătuy tăv i.ăKhuăcôngăngh ăhi nănayăcóă
nhi uăcôngătyătoƠnăc uănh ăInfineonăTechnologies,ăIntelăvƠăFujiăElectronics;ăt oăcôngăĕnăvi călƠmăchoăh nă
23.000 công nhân. 

 Đ uăt ăvƠoăđƠoăt o,ăxơyăd ngănĕngăl căvƠăh ătr ăthƠnhăl pădoanhănghi păm i:ăKh ănĕngăquanătrọngă
th ăhaiăđ iăvớiăs ăphátătri năc aăc măngƠnhănƠyătrongăt nhălƠăvi căxơyăd ngănĕngăl căvƠăkíchăthíchăthƠnhălậpă
doanhănghi pămới.ăT nhăs ătraoăquy năchoăcácădoanhănhơnăcóăkỹănĕngăcôngăngh ăvƠăkinhădoanhăliênăquan,ă
baoăgồmănh ngăkỹănĕngăđƠoăt oăc ăth ăđ ăđi uăhƠnhăho tăđ ngăkinhădoanhăITO/BPO.ăT nhăcũngăchoăphépă
cácădoanhănghi păvừaăvƠănh ătrongăc măngƠnhănƠyăd ădƠngănhậnăđ ợcăs ătƠiătrợănhằmăđápă ngăcácăyêuăc uă
v ă tƠiăchínhă (víăd :ă thôngăquaăcácăph ngăánă thuê-muaăđ ăh ă trợăphátă tri năvƠă tri năkhaiăcôngăngh ,ăcácă
kho nătrợăc pănhằmăkhuy năkhíchăáp d ngăcôngăngh ătiênăti n).ăRƠoăc nătrongăv năhìnhăthƠnhădoanhănghi pă
cũngăđ ợcătinhăgi măbằngăcáchăgi măthi uăchiăphíăđĕngăkỦăvƠăcácăth ăt căhƠnhăchínhăđ ăthƠnhălậpăvƠăđi uă
hƠnhădoanhănghi p.ăCácăc ăh iăkinhădoanhăđ iăvớiăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăcũngănhi uăh năthôngăquaă
vi că tĕngăc ngăhợpă tácăvớiăcácădoanhănghi păqu că t ă lớnăh năđ ă tr ă thƠnhănhƠă th uăph ăc aăcácăd ăánă
ITO/BPOălớn,ăhoặcăthôngăquaămôăhìnhăliênădoanhăhoặcăliênăminhăchi năl ợcăgi aăcácădoanhănghi păvừaăvƠă
nh ăđ ăgópăcácănguồnăl căth căhi năcácăd ăánăquyămôălớnăh n.ăBênăc nhăđó,ăt nhăcũngăthi tălậpăm tăv nă
mădoanhănghi pănằmătrongăkhuônăviênăkhuăCNTTănhằmăh ătrợăcácădoanhănghi păđịaăph ngămớiăthƠnhă

lập. 

Songăsongăvớiăvi căkhuy năkhíchăkinhădoanh,ăt nhăs ăxơyăd ngănĕngăl cănguồnăl căbằng cáchătĕngăkh ănĕngă
ti păcậnăđ iăvớiăngƠnhăgiáoăd căcôngăngh .ăĐƠoăt oăkỹănĕngăliênăquanăđ năCNTTăvƠăBPOălƠănh ngălƿnhăv că
thenăch tăđ iăvớiăcácătr ngăđƠoăt oăngh ăt iăHƠăTƿnh.ăVi căđƠoăt oăs ăđ ợcăth căhi nătrongă3ălƿnhăv c,ăc ă
th ănh ăsau:ă 

o Kỹ năng CNTT: cácăkỹănĕngăc ăb năvƠăkỹănĕngăsửăd ngămáyătính,ăcácăkhóaăhọcăchuyênăsơuăđ ợcă
c păch ngăch ăv ăCNTTă(víăd ănh ăMOS,ăCAD/CAM,ăvv),ănh ngăkỹănĕngălậpătrìnhă(ngônăng ă
lậpătrình,ăthi tăk ăch ngătrình),ăqu nălỦăho tăđ ngăc ăs ăd ăli uă 

o Đào tạo về ngôn ngữ: ĐƠoă t oă nóiă giọngă chuẩnă toƠnă dơn,ă cácă khóaă họcă ki mă traă ti ngă Anhă
chuyênăsơuănh ăTOEFL,ăTOEIC,ăCácăkhóaăhọcă ti ngăHƠnăQu căvƠăNhậtăB năđ ợcăc păch ngă
nhận 

o Năng lực về dịch vụ thuê ngoài: Cácăkhóaăhọcăđ ợcăki măđịnhăv ălƿnhăv căK ătoán-tài chính, bao 
gồmănh ngăkỹănĕngăth ngăkêăvƠăl uătr ăsáchăc ăb n,ăđƠoăt oănguồnănhơnăl c,ăqu nălỦăho tăđ ngă
vƠăđƠoăt oăkỹănĕngăphơnătích.ă 

Đ iăhọcăHƠăTƿnhăs ătậpătrungăvƠoăcácăkhóaăhọcăCNTTăvƠădịchăv ăBPOăvƠăs ăđ ợcăbổăsungăvớiăbằngăm tă
trungătơmăhọcătậpătrongăKhuăCôngăngh ,ăhợp tácăchặtăch ăvớiăcácădoanhănghi păđ ătổăch căcácăch ngătrìnhă
đƠoăt oăbổăsungăchoănh ngăsinhăviênăt tănghi pănhằmăgiúpăhọăcóănĕngăl căđápă ngăđ ợcăyêuăc uăc aăcácă
côngătyătrongăkhuăCôngăngh .ăT nhăcũngătĕngăc ngăcácă uăđƣiăđ ăkhuy năkhíchăcácădoanhănghi păgửiălaoă
đ ngăthamăgiaăđƠoăt oăvƠăthi tălậpăch ngătrìnhăcóăch ngăch ănhằmăđ ngăviênăcácădoanhănghi păđ tătớiăm tă
tiêuăchuẩnăcaoăh n.ăT nhăcũngăkhuy năkhíchăcácătrungătơmăđƠoăt oăt ănhơnăvƠăcácătổăch căphiăchínhăph ă
thi tălậpăc ăs ăc aăhọă ăHƠăTƿnhăvƠăbổăsungăchoăcácăc ăquanănhƠăn ớc.ăHƠăTƿnhăcũngăbanăhƠnhăvƠăth căthiă
cácăquyăđịnhăđ ăđ măb oăch tăl ợngăvƠăm căđ ăanătoƠnăc ăb năđápă ngăđ ợcăcácăd ăánăITO/BPO. 
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 H pătácăv iăthƠnhăph nădoanhănghi păđ ăđ uăt ăvƠoăc ăs ăh ăt ngăvi năthôngăvƠăbĕngăthôngăr ngăt că
đ ăcaoătheoăquyăho chăchoăphùăh păv iănhuăc uăc aăcácădoanhănghi păvƠăcácăcáănhơn: T nhăs ălƠmă
vi căvớiăcácănhƠăcungăc pădịchăv ăvi năthôngă(víăd ăVNPT,ăViettel)ăcũngănh ăcácăc măngƠnhăcungăc pădịchă
v ăchoăng iăsửăd ngăđ ăxácăđịnhăvƠăxơyăd ngăc ăs ăh ăt ng nhằmăđápă ngănh ngăyêuăc uăbĕngăthôngăr ngă
t căđ ăcaoăc aăkh iădoanhănghi păvƠăt ănhơn.Đặcăbi t,ăđ nănĕmă2020ătoƠnăt nhăs ăđ ợcăph ăsóngăbĕngăthôngă
r ngădiăđ ngăvớiăt căđ ătừă0,5-2,0ăMbps,ăvƠădịchăv ăLTEăvớiăt căđ ăcaoăh năcũngăs ăbắtăđ uăcungăc pă1ăs ă
dịchăv ămớiătrongăcácătrungătơmăn iăthƠnhăc aăt nh.ăCácădoanhănghi pătrongăt nh,ăngoƠiăvi căti păcậnăbĕngă
thôngăr ngădiăđ ng,ăcũngăs ăsửăd ngăk tăn iăc ăđịnhăbĕngăthôngăr ngăvớiăt căđ ă5-15 Mbps. Trong khuôn 
viênăKhuăCôngăngh ăvƠăcácăkhuăkinhăt ,ăcácădoanhănghi păđ ợcăsửăd ngăbĕngăthôngăr ngăcóăt căđ ătừă10-30 
MbpsăvƠăcóăth ăl aădịchăv ăđ ngătruy năinternetăt căđ ăcaoăthuêăriêngă(dùngă1ămìnhăhoặcăchungăvớiădoanhă
nghi păkhác)ăvƠăh ătrợăkỹăthuậtă24/7.ăHìnhă181 d ớiăđơyăchoăth yăcáiănhìnătổngăquanăv ăyêuăc uăđ uăt ăc ă
s ăh ăt ngăchoăbĕngăthôngăr ngăvƠăcácăđ uăt ăliênăquan. 

Hình 181:ăH ăth ngăbĕngăthôngăr ngăc aăHƠăTƿnhăvƠăyêuăc uăđ uăt ăliên quan 

 

 

Nguồn:ăS ăTHÔNGăTINăVĨăTRUY NăTHÔNG HƠăTƿnh;ă ớcăl ợngăbĕngăthôngăd aătrênăthôngăs ăc aăOECDăCommunicationăOutlook 

 Th căhi năcácăchínhăsáchăvƠăc ăch ănhằmăthuăhútăđ uăt ătrongăvƠăngoƠiăn căvƠoăc măngƠnh:ăT nhă
cũngătậpătrungăvƠoăhaiăhìnhăth că uăđƣiăchoăcácădoanhănghi păho tăđ ngătrongăc măngƠnhănƠy,ăc ăth ănh ă
sau:  

o u đãi về thuế: T nhăcắtăgi măthu ădoanhănghi păcho cácăcôngătyăBPO/ITOă(víăd ănh ăThƠnhă
ph ăĐ iăLiênăc aăTrungăqu căđƣăgi măthu ădoanhănghi pătừă25%ăxu ngăcònă15%ăchoăcácăcôngă
tyăBPO)ăvƠăđ năgi năhóaăcácăph ngăphápătínhăthu .ăBênăc nhăđó,ăHƠăTƿnhăcũngăxemăxétăđ ăápă
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d ngăvi căcắtăgi măm căthu ăchungăc aăc ăn ớcăchoăcácăcôngătyăph năm mă(khôngăđánhăthu ă
doanhănghi pătrongă4ănĕmăđ uăvƠătínhăthu ă10%ăsoăvớiăm căchuẩnălƠă25%ăchoă5ănĕmăti pătheo),ă
vƠăth căhi năgi măthu ăthuănhậpăcáănhơnăchoăcácănhơnăviênălƠmăvi cătrongăngƠnhăBPOă(víăd ăAiă
Cậpăđƣăcắtăgi măm tănửaăm căthu ăđ iăvớiănhơnăviênăho tăđ ngătrongăcácălƿnhăv căBPO/ITO)ă 

o u đãi đầu t  cho cụm ngành BPO/ITO: T nhăcũngăđ măb oăchoăcácăcôngătyăBPO/ITOăd ădƠngă
ti păcậnăvớiăcácănguồnăđ tă trongă thƠnhăph ăHƠăTƿnh.ăHƠăTƿnhăcònăxemăxétăcắtăgi măthu ăho tă
đ ngă(víăd ănh ăĐƠăNẵngăđƣăgi măphíăk tăn iăinternetăchoănh ngădoanhănghi pătrongălƿnhăv că
nƠy)ăvƠătrợăc păchoăcácăho tăđ ngăcũngănh ănh ngăc iăthi năv ăch tăl ợngăđƠoăt o.ăBênăc nhăđó,ă
t nhăcũngăxemăxétăđ năvi cătrợăc păchiăphíăchoăvi căxinăc păch ngăch ă(víăd ăĐ i Liênătrợăc păchoă
cácăch ngăch ăISOăvƠăMIIC)ăvƠăh ătrợăcácăchiăphíăđƠoăt oănhơnăviênă(víăd ăPhilippineăhoƠnătr ă
cácăkho năchiăphíăđƠoăt o). 

NgoƠiăra,ăHƠătƿnhăs ăti păt căc iăthi nămôiătr ngăkinhădoanhătổngăth ătrongăt nh,ăvƠătĕngăs ăl ợngănhơnăs ăđƣă
quaăđƠoăt oăthôngăquaăcácăbi năphápăđ ợcănh năm nhă ătrên. 

2.10.3 Lộ trình Thực hiện và Yêu cầu Đầu tư 

T nhăs ăth căhi năk ăho chănƠyăthôngăquaăm tăl ătrìnhăc uătrúcămangătínhăh ăth ng,ăđ ợcăh ătrợănh ăs ăphátă
tri năc aăc ăs ăh ăt ngătrọngăy uăvƠănh ngăy uăt ămangătính quy tăđịnhăkhácă(Hìnhă182). 

Hình 182:ăYêuăc uăĐ uăt ăchoăC măngƠnhăTruy năthôngăvƠăBPOă 

 
Danhăm căđ uă

t  
V năđ uăt  

(trăđ) 
Ngu năĐ uă

t  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BPO 

Trungătơmăd yă
ngh ăBPOă 25.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Nhậpăd ăli u/ă
Trungătơmăs ă
hóa 

249.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Vĕnăphòngăsauă
đ năgi n/Trungă
tâm BPO  

125.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

TổngăđƠiăđi nă
tho i 211.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Trung tâm 
BPO-ITOăph că
hợp/ăPhơnătíchă
thịătr ng 

199.000 
Ngoài ngân 
sách 

        
 

 

Truy năthông 
C ăs ăh ăt ngă
tinăhọcăchoă
giáoăd c 

39.000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịaă
ph ng 

          

C ăs ăh ăt ngă
diăđ ng 2.250.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Trungătơmăhọcă
tậpăCNTTăt iă
khu CN CNTT 

45.000 

Ngân sách 
TWăvƠăđịaă
ph ng, 
Doanh 
nghiẹp 
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Đ ngăcápă
quangămớiăvƠă
c ăs ăh ăt ngă
cho Khu CNTT  

300.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
n ớc 

          

K tăn iătớiăcácă
khuăkinhăt ă
khác 

50.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
n ớc 

          

Trung tâm 
v nă măcôngă
ngh  

124.600 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
n ớc 

          

Nơngăc păc ăs ă
h ăt ngăb uă
đi n 

100.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
n ớc 

          

Cácăđ uăt ă
khácăchoălƿnhă
v căVi năthôngă 

560.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
n ớc 

          

Tậpăhu nă
CNTTăc aălƿnhă
v căt ănhơn 

34.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
n ớc 

          

TrungătơmăđƠoă
t oăngôniăng  

10.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
n ớc 

          

T NG 4.321.600  

 

Tómăl i,ă ăm căđ ătổngăth ,ăHƠăTƿnhăphátătri năđ ợcăc măngƠnhăBPOăvƠătruy năthôngăhƠngăđ uă(Hìnhă183). 
C măngƠnhănƠyăs ăđóngăgópă2,4ănghìnăt ăđồngăchoăngơnăsáchănhƠăn ớcăvƠoănĕmă2020ăvƠă9,6ănghìnăt ăđồngăvƠoă
nĕmă2030.ăC măngƠnhănƠyăcũngăt oăraăh nă11.200ăvi călƠmăvƠoănĕmă2020ăvƠă17.000 vi călƠmăvƠoănĕmă2030. 

Hình 183:ăĐóngăgópăc aăC măngƠnhăBPOăvƠăTruy năthôngăchoăKinhăt  

 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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2.11 C măngƠnhăYăt  

2.11.1 T ng quan lợi thế và thách thức  

HƠăTƿnhăđƣăcóănh ngăthƠnhăcôngăđángăk ătrongăyătêăd ặphongăvaăchĕmăsocăs căkhoẻăbanăđơu  (Hình 184). Hà 
Tƿnhăđ ợcăcoiălƠăm tăs ăítăt nhăthƠnhăcôngăvớiăvi căchĕmăsócăyăt ăd ăphòng,ăđ ngăth ă12ătrongă63ăt nhăthƠnhăv ă
đi uăki năti păcậnăcácăc ăs ăyăt ,ăvớiă3,9ăc ăs ăkhám,ăch aăb nhătrênă10.000ădơn,ăsoăvớiătrungăbìnhăc ăn ớcălƠă
1,5.ăT nhăcònăcóăm ngăl ớiăcácăc ăs ăchĕmăsócăs căkh eăbanăđ u,ăgiúpăt oăraăh ăth ngătiêmăch ngăcóăhi uăqu ă
vƠăgi măđángăk ătỷăl ămắcăcácăb nhătruy nănhi măchính.ăTrênăth căt ,ăt iăHƠăTƿnh,ă86%ătrẻăemăd ớiă1ătuổiăđ ợcă
ch ngăngừaăđ yăđ ,ăsoăvớiăm cătrungăbìnhă80%ăc aăc ăn ớc.ăNgoƠiăraăHƠăTƿnhăcóă9,4ăyătáătrênă10.000ădơn,ăsoă
vớiăm cătrungăbìnhăqu căgiaă9,5ătrênă10.000ădơn.ăĐi uănƠyăminhăch ngăthêmăchoăthƠnhăt uăc aăt nhătrongăchĕmă
sócăyăt ăd ăphòngăvƠăchĕmăsócăs căkh eăbanăđ u.ăNhi uăb nhătruy nănhi mănh ăt ,ălỵăcũngăđƣăđ ợcăkh ngăch ă
hoƠnătoƠnătrongă7ănĕmăqua.ăCácăb nhăkhácănh ăth ngăhƠnăvƠăviêmăganăsiêuăviăcũngăđ ợcăki măsoát.ăH năn a,ă
k ătừănĕmă1990ăđ nănay,ăh ătrợătoƠnădi năc aănhơnăviênăyăt ătrongăkhiăsinhăđƣăgi măđángăk ătỷăl ătửăvongăbƠămẹă
vƠătrẻăs ăsinh.ăĐ nănĕmă2010,ătỷăl ătrẻăemătửăvongăgi măxu ngăcònă5,8ătrênă100.000 trẻăđẻăs ng. 

Hình 184:ăHi nătr ngăHƠăTƿnhăv ăYăt ăd ăphòngăvƠăchĕmăsócăs căkh eăbanăđ u 

 

Nguồn:ăS ăyăt ăHƠăTƿnh 

Tuyănhiên,ăt nhăvẫnăc năph iăgi iăquy tăm t s ăv năđ ăliênăquanăti păcận,ănĕngăl căvƠăch tăl ợngăcungăc pădịchă
v ăyăt .ăMặcădùăs ăl ợngăyătáăvƠăcácăc ăs ăchĕmăsócăs căkhoẻăbanăđ uăc aăt nhăkháăkh ăquan,ăHƠăTƿnhăcònăthi uă
bácăsỹăcóătrìnhăđ ăcaoăvƠăgi ngăb nhăh ăth ngăb nhăvi năt .ăHƠăTƿnhăch ăcóă5,4ăbácăsƿătrênă10.000ădơn,ăsoăvớiă
m cătrungăbìnhăqu căgiaălƠă7,1,ăvƠăkho ngă15/10.000ă ăn ớcăphátătri nănh ăSingapore.ăH năn a,ăs ăl ợngăbácăsƿă
ăkhuăv cănông thônăcũngălƠă1ăkhóăkhĕn,ăch ă65,3%ăxƣăcóăbácăsƿ.ăCácăb nhăvi năcôngălậpăc aăt nhăcũngăđangă
thi uăxeăc uăth ng,ăđặcăbi tălƠăcácăhuy năxaătrungătơmăt nh,ăhuy nămi nănúi.ă  NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăch ăcóă18,9 
gi ngăb nh/10.000ădơnăsoăvớiătỷăl ătrungăbìnhă22ăgi ngăc aăc ăn ớc.ă 

Doăđó,ăkh ănĕngăti păcậnăvƠăch tăl ợngădịchăv ăch aăđápă ngăyêuăc uăphátătri n. 

Th cătr ngănƠyăcƠngăph căt păh nădoăđi uăki n,ădịchăv ăcungăc păn ớcăs chăvƠăv ăsinhămôiătr ng,ăxửălỦăch tă
th iăc aăt nhăcònăkhóăkhĕn,ănh tălƠăvùngănôngăthôn.ăVíăd ,ăng iădơnăvùngănôngăthônăítăđ ợcădùngăn ớcăs ch,ă
dẫnătớiănh ngăb nhănh ătiêuăch yăvƠăcácăb nhătruy nănhi măkhácăv ăhôăh păvƠătiêuăhóa. 

SốăcaăB nhătruyềnănhi m,ă2003–2010TiếpăcậnăCơăsởăYătế,ă2009

+62%
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T nhăcònăph iăgi iăquy tănh ngătháchăth căv ăs ăl ợngăvƠăch tăl ợngăchĕmăsócăc pă3ăvƠădịchăv ăyăt ăph căt p.ă
Các c ăs ăyăt ăc aăT nh,ăđặcăbi tălƠăb nhăviên,ăhi năthi uăbácăsƿăchuyênăkhoa,ăbácăsỹăgi i,ăchuyênăgiaăhƠngăđ uă
v ăđi uătrịăvƠăchĕmăsócătrongăcácălƿnhăv cphẫuăthuậtăcaoăc p,ăb nh tim, ch năth ng,ătaiăn năcôngănghi p,ăungă
th ,ăr iălo nătraoăđổiăch t,ăph căhồiăch cănĕng,ăđi uăd ỡngătrìnhăđ ăcaoăvƠăcanăthi păyăt ăph căt p. V ăv năđ ă
nƠy,ăt nhăcũngăthi uăc ăs ăvƠătrangăthi tăbịăphùăhợpăph căv ănghiênăc uăvƠăđi uătrịăyăt ăcaoăc p.ă 

Trongăth iăgianătới,ănhuăc uăchĕmăsócăs căkh eăs ăngƠyăcƠngăgiaătĕngăvƠăph căt păh n. Vớiăchĕmăsócăbanăđ uă
vƠăc pă2,ăyêuăc uăđặtăraălƠăcóănguồnăđ uăt ăổnăđịnhăphùăhợpăvớiătĕngătr ngădơnăs ,ăđồngăth iăgi iăquy tănh ngă
h năch ăhi năt iăv ănĕngăl căvƠăti păcận.ăNgoƠiăra,ăng iădơnăs ăquanătơmănhi uăh năđ nănh ngăb nhămƣnătínhă
và không lây nhi măkhiăGDPăbìnhăquơnătĕng,ătiêuăth ăthịtătĕngăvƠămọiăng iăítădiăchuy năh năkhiălƠmăvi căvƠă
sinhăho t. 

V ăchĕmăsócăs căkh eăc pă3,ănhuăc uăd ăki năs ătĕngăm nhănh ătĕngătr ngăđ ợcăd ăbáoăv ăkinhăt ,ănh tălƠă
trongăngƠnhăcôngănghi păvƠădịchăv .ăDơnăs ăngƠy cƠngătĕngăvƠăgiƠuăcóăs ăcóănhuăc uăcaoăh n,ăc năc ăs ăyăt ăđịaă
ph ngăcóăch tă l ợngăcaoăđ ăđi uă trịă cácăb nhăph că t păh n.ăDoăHƠăTƿnhăđặtăm că tiêuă tr ă thƠnhă trungă tơmă
th ngăm i,ăgiaoăthôngătừăkhuăv căcũngănh ăcácăn ớcălángăgi ngănh ăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLanăs ătĕngălên.ăĐi uă
nƠyădẫnătớiănhuăc uătĕngăc ngănĕngăl căcũngănh ăđaăd ngăhóaădịchăv ăchĕmăsócăs căkh eăcaoăc p,ăvƠăđồngă
th iăt oăc ăh iăchoăHƠăTƿnhătr ăthƠnhătrungătơmăchĕmăsócăs căkh eăc aăc ăkhuăv c.ăVớiăcôngănghi păhóaăngƠyă
cƠngăgiaătĕng,ăs ăv ătaiăn năvƠăth ngătíchăcôngănghi păkhácăcũngătĕngălên,ăng iădơnăti păxúcăvớiăôănhi mă
côngănghi pănhi uăh n,ăl iăs ngăthayăđổiăvƠăcĕngăthẳngăth năkinhăphổăbi năh nă- t tăc ăđ uăc năcóădịchăv ăyăt ă
caoăc păphùăhợp.ă 

NgoƠiăraăt nhăcònăngƠyăcƠngăc nătậpătrungătoƠnădi năvƠoăyăt ăcôngăc ngăvƠăchĕmăsócăs căkh eăgiaăđìnhăvƠăc ngă
đồng.ăCácăv năđ ănh ăanătoƠnăth căphẩm,ăphòngăch ngăHIV,ăvƠăcungăc păcácăti nănghiăv ăsinhăc ăb nă(Víăd :ă
n ớcăs ch,ăv ăsinh),ăcácăb nhătruy nănhi măquaăn ớcăvƠăcácăđ ngăkhác,ăgiáoăd căyăt ăcôngăc ngăs ăc năt nhă
tậpătrungăvƠăđ uăt ănhằmănơngăcaoătổngăth ăch tăl ợngăs ngăvƠătiêuăchuẩnăs ngătrênăđịaăbƠnăt nh. 

Trongăb iăc nhănƠy,ăc măngƠnhăyăt ăHƠăTƿnhăph iăđ iămặtăvớiăm tăs ătháchăth c,ăcũngănh ăcóănh ngăc ăh iăchoă
t ngălai.ăNh ngătháchăth căchínhăbaoăgồm: 
 ThuăhútăvƠăđƠoăt oăb oăđ măd ăs ăl ợngăvƠăch tăl ợngănguồnănhơnăl cătrongăth iăgianăngắnăvƠătrungăh n 
 C iăthi năc ăs ăh ăt ngăvƠănĕngăl căhi năcó,ăđặcăbi tălƠăchoăchĕmăsócăs căkh eăc pă2ăvƠăc pă3 
 ThuăhútăcácănhƠăđ uăt ăt ănhơnăđ ăph căv ăng iădân vƠăduăkháchăcóăthuănhậpăcaoăh n 
 Đ măb oăchĕmăsócăs căkhoẻăcôngăc ngăti păt căđápă ngănhuăc uăc aăđ iăchúng 
 B oăđ măđƠoăt oăđ yăđ ăvƠăphùăhợpăcho cánăb ăyăt ă ănhi uălo iăhìnhăchĕmăsócă– banăđ u, c pă2ăvƠăc pă3 

Đồngăth i,ăT nhăcóă1ăs ăc ăh iăcóăth ătậnăd ng: 
 C ăs ăvậtăch tăvƠăl iăs ngătrênăđịaăbƠnăt nhănhìnăchungăđ ợcăc iăthi n, có th ăd  thu hút các chuyên gia yăt ă

ch tăl ợngăcaoăh năđ năvớiăt nh 
 Danhăm căb nhăthayăđổiăvà thuănhậpătĕngă lên s ătĕngăkh ănĕngăthuăhútăđ năvịă t ănhơnătham gia vào toàn 

chu iăgiáătrị, tậpătrungăvƠoăchĕmăsócăs căkh eăc pă3ăvƠădịchăv ăchĕmăsócăyăt ăph căt p 
 K tăn iăvi năthôngănhanh và phổăbi năh năcóăth ăt oăđi uăki năk tăn iăchiăphíăth păvƠăhi uăqu ăh nătớiăb nhă

nhơnă ăvùngăsơuăvùngăxaăvƠănôngăthôn,ăthôngăquaăcôngăngh ăđi uătrịăy t ătừăxa 
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2.11.2 Định hướng phát triển: 

2.11.2.1 Định h ớng chung và tầm nhìn 

T mănhìnăc aăHƠăTƿnhălƠăphátătri năm tăc măngƠnhăyăt ătoƠnădi năvƠăch tăl ợngăcaoăđ ăh ătrợătĕngătr ngăc aă
t nh.ăHƠăTƿnhăs ăđ tăđ ợcăt mănhìnănƠyăthôngăquaănhi uăho tăđ ngăcóătrìnhăt ,ăgồmăbaăgiaiăđo nă(Hình  185): 

Hình 185:ăM cătiêuăC măngƠnhăYăt ăđ nănĕmă2015,ă2020ăvƠăT mănhìnă2050 

 

 

 

 C ngăc ăn năt ngăđ ăđápă ngănhuăc uăc ăb nă(2011-2015): Trongăgiaiăđo nănƠy,ăHƠăTƿnhăs ătậpătrungă
gi iăquy tăcácăh năch ăhi năt iăv ănĕngăl c,ăti păcận,ăch tăl ợng;ăcũngănh ăxơyăd ngăn năt ngăcungăc pădịchă
v ăchĕmăsócăyăt ăc pă3.ăC ăth ălƠăt nhătĕngăc ngăti păcậnăbằngăcáchăxơyăd ngăthêmăc ăs ăyăt ă ăvùngănôngă
thônăvƠătĕngăs ăl ợngăcánăb ăyăt ăch tăl ợngăcaoăđ ăđápă ngănhuăc uătừătĕngătr ngădơnăs .ăT nhăcũngăs ă
đ aăraăcácăc ăch ăđ ăthuăhútăbácăsƿăvƠă uătiênăđ uăt ănơngăc pătr ngăCaoăđẳngăYăt ăHƠăTƿnhăđ ăbắtăđ uăxơyă
d ngăđ iăngũăcánăb ăyăt .ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăđ măb oăcungăc păthi tăbịăyăt ăvƠăcôngăngh ăphùăhợpăđ ănơngă
cao ch tăl ợng,ăđápă ngănhuăc uănĕngăl căngƠyăcƠngătĕng.ăĐ ănơngăcaoănhậnăth căv ăth căhƠnhăv ăsinhăt tă
vƠăthúcăđẩyăanătoƠnăđ ngăb ,ăt nhăcũngăs ăkh iăđ ngăch ngătrìnhănơngăcaoănhậnăth căvƠăgiáoăd cămớiăv ă
yăt . T nhăcũngăs ăxơyăd ngăvƠătri năkhaiăth căhi n 1ăk ăho chăqu nălỦăanătoƠnăth căphẩmătoƠnădi n. 

 H ătr ănhuăc uăgiaătĕngăt ăt căđ ătĕngătr ngăkinhăt ăcaoă(2016-2020): Trongăgiaiăđo nănƠy,ăc măngƠnhă
yăt ăHƠăTƿnhăs ăph iăhợpăchặtăch ăvớiăquyăho chăphátătri năkinhăt ătổngăth ăc aăt nh.ăNgoƠiăvi căđápă ngă
nhuăc uăgiaătĕngăv ăchĕmăsócăs căkh eăbanăđ uăvƠăc pă2,ăt nhăs ătậpătrungăxơyăd ngăkh ănĕngăchĕmăsócătoƠnă



 
  

  304 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

di nă ăc pă3.ăĐi uănƠyăyêuăc uăt nhăcóăcáchăti păcậnătổngăhợp,ăgiúpănơngăc păvƠăxơyăd ngăcácăc ăs ăyăt ,ă
b nhăvi năchuyênăkhoa,ăcácălƿnhăv căchĕmăsócăs căkh eăchuyênăsơuăphùăhợp,ăcóăth ăh ớngătớiăkhuăv căt ă
nhơn,ăđ măb oăcóăbácăsƿăvƠănhơnăviênăyăt ăchuyênăkhoa,ătậpătrungăvƠoăcácăc ăs ăg năcácăkhuăkinhăt ăvƠăkhuă
côngănghi pătrọngăđi m.ăHƠăTƿnhăcũngăc nătĕngăm căđ ăchuyênănghi păc aădịchăv ăyăt ăquaăhợpătácăvớiăcácă
doanhănghi păđ uăt ătrênăđịaăbƠnăt nhăthôngăvớiăcácăch ngătrìnhăphúcălợiăchoăcôngănhơn,ăb oăhi măyăt ,ăvv.ă
NgoƠiăra,ăt nhăs ăti păt căđ uăt ăvƠoăcácăch ngătrìnhătruy năthôngăgiáoăd căs căkh eănơngăcaoănhậnăth c,ă
ph iăhợpăvớiăcácăs ăkhácăđ ăth căhi năcôngătácăv ăv ăsinhăt tăh n,ăphòngăch ngăb nhătruy nănhi măhi uăqu ă
h n,ăvv. 

 C măngƠnhăYăt ăkhuăv căb năv ngă(2021-50): Trongăgiaiăđo nănƠy,ăc măngành yăt ăs ătậpătrungăvƠoăphátă
tri năvƠăt oăvịăth ălƠătrungătơmăyăt ăb năv ng c aăkhuăv c.ăC măs ăthuăhútăđ uăt ătrongăvƠăngoƠiăn ớc,ăvớiă
cácănhƠăđ uăt ăt ănhơnăcungăc pădịchăv ăyăt ăch tăl ợngăcao.ăC măngƠnhăs ăph căv ăkháchăqu căt ,ăđặcăbi tă
lƠădoanhănhơnăvƠăcóăth ăc ăkháchăduălịchăyăt ătừăLƠo.ăHƠăTƿnhăcũngăs ătậpătrungăxơyăd ngăcácăc ăs ăNC&PTă
vƠăcóă uăđƣiăđ ăthuăhútăcácănhƠănghiênăc uătƠiănĕngăv ăyăt ,ăcũngănh ăxơyăd ngăđ iăngũănhơnătƠiăc aăt nh. 

2.11.2.2 Chiến l ợc cụ thể và kế hoạch phát triển cụm ngành 2011-2020 

Từănayăđ nănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăs ăth căhi năchi năl ợcăvƠăk ăho chăphátătri năc măngƠnhăyăt ăphùăhợp vớiăt mă
nhìnănêuătrên.ăCácăsángăki năc ăth ăt nhăc nătậpătrungăth căhi năgồm: 

 Nơngăc păc ăs ăhi năt i: Ti păt căhoƠnăch nhăc iăt o,ănơngăc p,ăxơyăd ngăcácăb nhăvi năđangădangăd ;ăxơyă
mớiăcácăb nhăvi năchuyênăkhoa:ăS năNhi,ăb nhăvi năMắt,ăB nhăvi năungăb ớu;ăxơyămớiăcácăb nhăvi năt iă
cácăkhuăcôngănghi pătrọngăđi mă(VũngăÁng,ăm ăsắtăTh chăKhê). T nhăcũngăs ăđ uăt ăxơyăd ng, lắpăđặtăh ă
th ngăxửălỦăch tăth iăyăt ă ăt tăc ăcácăb nhăvi n,ăvớiăcácătrangăthi tăbịăxửălỦăch tăth iănguyăh iăđ tătiêuăchuẩnă
qu căgia. 

 Nơngăcaoăhi uăqu ăvƠănĕngăsu tătrongăti păc năkhuăv cănôngăthônăvƠăcungăc păd chăv ă ăc păph ngă
xã: T nhăc năđ măb oăt tăc ăcácăxƣ,ăph ng,ăthịătr năđ tăB ătiêuăchíăQu căgiaăv ăyăt ăxƣăgiaiăđo nă2011ă - 
2010ăđ ăth căhi năt tăcôngătácăchĕmăsócăs căkh eăban đ u.ăNgoƠiăraăcácăphòngăkhámăđaăkhoaăkhuăv căđóngă
trênăđịaăbƠnăxƣăđƣăcóăbácăsỹălƠmăvi căt iătr măyăt ăthìăgi iăth ,ăhợpănh tăv ătr măyăt .ăTĕngăc ngăđƠoăt oăđ ă
bácăsỹălƠmăvi căt iătr măyăt ăvƠănơngăcaoănĕngăl căv ămọiămặtăchoăyăt ătuy năxƣ,ăyăt ăl uăđ ng choăng ădơnă
venăbi n. 

 Xơyăd ngăc ăs ăm iăt pătrungăvƠoăchĕmăsócăchuyênăkhoaăvƠăchĕmăsócăyăt ăc pă3,ăphùăh păv iănhuăc uă
c aătĕngătr ngădơnăs ăvƠăkinhăt : T nhăs ăđ măb oăxơyăd ngăb nhăvi năt iăcácăkhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠă
C uăTreo.ăNgoƠiăchĕmăsócăbanăđ uăvƠăc pă2,ăcácăb nhăvi nănƠyăcònăcungăc pădịchăv ăđi uătrịăc pă3,ă tậpă
trung c păc u,ăđi uătrịăcácăch năth ng,ăb nhăngh ănghi păliênăquanăđ năcácăkhuăcôngănghi p. Cácăc ăs ăyă
t ănƠyăcònăhợpătácăvớiădoanhănghi păcóăliênăquanătrongăkhuăkinhăt ăđ ătổăch căcácăch ngătrìnhăphúcălợiăyă
t ,ăb oăhi măyăt ăvƠăkhámăb nhăchoăng iălaoăđ ng.T nhăti păt căđ uăt ănơngăc p,ăphátătri năcácăb nhăvi nă
chuyênăkhoaă tuy nă t nhănh :ăB nhăvi năYăhọcăcổă truy n,ăB nhăvi năĐi uăd ỡngăvƠăph căhồiăch cănĕng,ă
nơngăc păTrungătơmăMắtălênăB nhăvi năMắtăHƠăTƿnh;ăxơyăd ngăhoƠnăch nhăB nhăvi năTơmăth n;ăxơyămớiă
B nhăvi năS năNhi;ăthƠnhălậpăvƠătri năkhaiătrungătơmăungăb ớu,ăcácăđ năvịăchẩnăđoán,ăđi uătrịăb nhătruy nă
nhi m,ăb nhătim,ăm ch...Tĕngăc ngăk tăn i,ăhợpătácăvớiăcácăb nhăvi n,ăvi nănghiênăc uăc aăTrungă ngăvƠă
qu căt ăđ ă ngăd ng,ăphátătri năkhoaăhọc,ăkỹăthuật,ăcôngăngh ăy,ăd ợcăc aăt nh. 
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 Khuy năkhíchăkhuăv căt ănhơnăđ uăt ăvƠoăchĕmăsócăs căkh e,ăđặcăbi tălƠăchĕmăsócăc pă3ăvƠăchĕmăsócă
chuyên khoa17: Ph nălớnăđ uăt ăvƠoăchĕmăsócăc pă3ăvƠăchuyênăkhoaăc nănguồnăđ uăt ătừăkhuăv căt ănhơn.ă
T nhăs ăvậnăđ ngăvƠăkhuy năkhíchăđ uăt ătrongălƿnhăv cănƠy.ăHƠTƿnhăcũngăđồngăth iăt oă uăđƣiăthíchăhợpăđ ă
thuăhútăđ uăt ănh ă uăđƣiăv ăđ tăđaiăvƠăgi măthu .Tĕngăs ăl ngăcánăb ăđ ătrìnhăđ : M cătiêuăchínhăc a 
t nhătrongăcôngătácănƠyălƠăđ tătỷăl ă7,4ăbácăsỹ/10.000ădơnăvƠoănĕmă2015ăvƠă8,5 bácăsỹ/10.000ăng iăvƠoănĕmă
2020 - 90%ăs ăxƣăph ngăcóăbácăsƿ.ăNgoƠiăra,ăt nhăcũngăs ătậpătrungăthuăhútănhơnătƠiăngƠnhăyăt ătrongăcácă
lƿnhăv căđƣăxácăđịnhăchoăchĕmăsócăc pă3ăvà chuyên khoa. Đ ăthúcăđẩyăvi cătuy năd ngătƠiănĕngăv ătrungăvƠă
dƠiăh n,ăt nhăc năthƠnhălậpăm tăb ăphậnătuy năd ngămớiăđ ăđi uăph iăvƠăth căhi năcácăho tăđ ng.ăHƠăTƿnhă
cũngăs ăcóă uăđƣiăđ ăgi iăquy tăbaăv năđ ăchínhăliênăquanăđ năvi căgi ăchơnăvƠăthuăhútănhân tài: 

o Thuănhậpăth păvƠăt ngălaiăkhôngăh aăhẹn 

 Tĕngăl ng,ăth ng,ăcùngăcácă uăđƣiăkhácănh ănhƠă ,ăh ătrợăsinhăho tăkhác,ăchoăh ngăthêmăngƠyă
ngh  

 Nơngăcaoănhậnăth căc aăng iădơnăv ăt ngălaiăđƣăđ ợcăc iăthi năc aăt nh 

o Môiătr ngăphátătri năchuyênămônănghèo nàn 

 Cóăcácăch ngătrìnhăđƠoăt oăđ ợcătổăch căt tăđ ăgiúpăcánăb ăphátătri năkỹănĕngăliênăt c 
 Hợpătácăvớiăcácătr ngăđ iăhọcăđ ăđẩyăm nhăcácăsángăki năxơyăd ngănĕngăl căchoăcánăb  

o Kho ngăcáchăxaăđ năcácătr ngăđ iăhọcăđƠoăt oăv ăyăt  

 Thu hút giáo viên trìnhăđ ăcaoănhằmănơngăcaoăch tăl ợngăgi ngăd yă ăcácătr ngăcaoăđẳngăc aăt nhă
vớiăcácă uăđƣiăgi ngănh ătrên 

 TƠiătrợăchoăcácătƠiănĕngăđịaăph ngăđiăhọcăcaoăh năvƠăcácăch ngătrìnhăhọcătừăxa 
 Khuy tăkhíchăduăhọcăvƠăgửiăđƠoăt oăbácăsỹ,ăd ợcăsỹăđ iăhọc,ănghiênăc uăsinh,ăth cătậpăsinhă ăn ớcă

ngoƠiăđ ăđƠoăt o,ăbồiăd ỡngănguồnănhơnăl căch tăl ợngăcao,ăti păcậnăvớiăn năyăhọcătrongăkhuăv căvƠă
c aăth ăgiới 

NgoƠiăra,ăt nhăcóăth ătậnăd ngăquanăh ăđ iătácăvớiăcácăb nhăvi năqu căgiaăvƠăqu căt ăđ ăphátătri năcácăch ngă
trìnhătraoăđổiăngắnăh n.Đ ăphátătri năđ iăngũănhơnătƠiăc aăt nhăv ădƠiăh n,ătừngăb ớcănơngăc păTr ngăcaoăđẳngă
Yăt ăHƠăTƿnhăthƠnhăTr ngăĐ iăhọcăĐi uăd ỡngăvƠăKỹăthuậtăYăt ănhằmăcungăc pănguồnănhơnăl căchoăHƠăTƿnh 
vƠăcácăt nhăkhác trongăkhuăv c. 

 B tăđ uăn ăl căc iăti năquyătrìnhăvƠăhi uăqu ăh ăth ngăchĕmăsócăyăt : T nhăcóă1ăh ăth ngăthuăthậpăvƠăbáoă
cáoăd ă li uă ngăd ngăCNTT,ăgiúpăc iă thi năđángăk ăvi că lậpăk ăho chăchoă t ngă lai,ăđồngă th iăphơnăbổă
nhi uăngơnăsáchăh năvƠăgiámăsátăk tăqu .ăCôngătácănƠyăgồmăvi căthuăthậpăcóăhi uăqu ăcácăthôngătinăyăt ăv ă
b nhănhơnă ăcácăc păđ ăkhácănhauătrongăh ăth ngăyăt ăHƠăTƿnh,ătổăch căcácăthôngătinăcóăh ăth ngăvƠăl uătr .ă
Vi căti păcậnăvƠăphơnătíchăcácăthôngătinănƠyă( ăc păđ ătổngăhợp)ăgiúpăcácăc ăquanăyăt ăvƠăChínhăquy năcập 
nhậtăvƠăđi uăch nhăcácăch ngătrìnhăchĕmăsócăyăt ăchoăphùăhợpăvớiănhuăc uăc aăb nhănhơn. 

 Đ tăm cătiêuăv ăs căkh eăsinhăs n:T nhăs ăti păt căv ợtăcácăm cătiêuăđ ăraăv ăs căkh eăsinhăs n.ăTỷăl ătửă
vongăbƠămẹăvƠoănĕmă2015ăs ăgi măch ăcònă5,2/100.000 ca sinh (m cătiêuăqu căgiaălƠă58,3/100.000), vƠăd ớiă
4,5/100.000 caăsinhăvƠoănĕmă2020. Tỷăl ăph ăn ăđ ợcăti păcậnădịchăv ăchĕmăsócăyăt ăvƠăphòngăngừaălơyă

                                                      
17 Trênăth căt ,ăđ nănĕmă2020,ăch ăcóăcácăc ăs ăt ănhơnă ăVũngăÁngăvƠăTh chăKhêăđ tăđ ợcăđi uănƠy;ătuyănhiên,ăd ăki năchĕmăsócăyăt ăt ănhơnăs ă
m ăr ngănhanhăh năkhiăt nhăti păt căth căhi năcôngănghi păhóa 
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nhi măHIVătừămẹăsangăconăs ăđ tă80% vƠoănĕmă2015 và 90% vƠoănĕmă2020 (m cătiêuăqu căgiaăl năl ợtă2ă
nĕmălƠă40% và 50%, tỷăl ăc ngăđồngăbịănhi măHIV/AIDS s ăkhôngăquáă0,22% vƠoănĕmă2015 và 0,30% vào 
nĕmă2020. Tỷăl ăn oăpháăthaiăd ớiă27/100 trẻăđẻăs ngăvƠoănĕmă2015 vƠăd ớiă25/100ătrẻăđẻăs ngăvƠoănĕmă
2020, theoăm cătiêuăqu căgiaăđ ăraătrongăquy tăđịnhăc aăTh ăt ớngăChínhăph ăs  2013/QĐ-TTg. 

 Ti păt căcácăch ngătrìnhăchĕmăsócăd ăphòngăhi năt i: HƠăTƿnhăs ăti păt căphátăhuyănh ngăthƠnhăt uăđƣă
cóăv ăchĕmăsócăyăt ăd ăphòng.ăT nhăs ătậpătrungă(a)ăm ăr ngătiêmăch ngăvắcăxinăphòngăviêmăganăBăvƠăcácă
lo iăvắcăxinătrongăch ngătrìnhătiêmăch ngăm ăr ng,ă(b)ăc iăthi năm ngăl ớiăphòng,ăch ngălao,ăb oăv ăs că
kh eă tơmăth năc ngăđồng,ăqu nă lỦăch tă l ợngăană toƠnăv ăsinhă th căphẩmă ă tuy năhuy năvƠ (c)ăphátă tri nă
m nhăm ăch ngătrìnhăyăt ăd ăphòngăcácăb nhăkhôngălơyănhi m.ăCácăch ngătrình nƠyăth ngăđ ợcătƠiătrợă
từăngơnăsáchănhƠăn ớcăhoặcănhƠătƠiătrợ/tổăch căphiăChínhăph .T nhăcũngăs ăxơyăd ngăvƠăth căhi năm t K ă
ho chăQu nă lỦăAnă toƠnăTh căphẩmă toƠnădi năvƠoănĕmă2015.ăK ăho chănƠyă s ăđápă ngăcácăm că tiêuăvƠă
h ớngădẫnăcóătrongăChi năl ợcăAn toƠnăTh căphẩmăQu căgiaămớiăđ ợcăphêăduy tăchoăgiaiăđo nă2011-20, 
t mănhìnăđ nă2030.ăTheoăChi năl ợcănƠy,ăăđ nănĕmă2015,ăítănh tă70%ăđ năvịăs năxu tăth căphẩmătuơnăth ă
quyăđịnhăanătoƠnăth căphẩm.ăNgoƠiăra,ăcũngătrongăth iăgianănƠy,ă70%ăng iătiêuădùngăvƠă80%ăđ năvịăqu nă
lỦăth căphẩm,ătrongăđóăcóăcácăđ năvịăch ăbi năvƠăkinhădoanhăth căphẩm,ăth căhi năch ngătrìnhănơngăcaoă
nhậnăth căvƠăcóăki năth căt tăv ăanătoƠnăth căphẩm.ăHƠăTƿnhăcũngăs ăcóă1ăch ngătrìnhăc păch ngănhận.ă
Theoăđó,ăđ nănĕmă2015,ăítănh tă80%ăb păĕnătậpăth ăvƠă40%ănhƠăhƠngăs ăđ ợcăc păgi yăch ngănhậnăanătoƠnă
th căphẩm. 

 Ch ngătrìnhănơngăcaoănh năth c: M tăcôngătácăquanătrọngăc aăt nhălƠăti păt căđẩyăm nhăcácăn iădungă
trongăch ngă trìnhănơngăcaoănhậnă th căv ăyă t ăđangăđ ợcă ti năhƠnhăchoăng iădơn. Cácăchi nădịchăquană
trọngănh tă trongăch ngă trìnhănƠyăgồm:ă (a)ăgiáoăd căchoăng iădơnăv ăcácăd uăhi uăc aăb nhăkhôngă lơyă
nhi mănhằmăkhuy năkhíchăchẩnăđoánăsớm,ă(b)ăti năhƠnhăcácăchi nădịchăphổăbi năki năth căv ăyăt ăc ăb năvƠă
th căhƠnhăv ăsinhăvíăd ănh  anătoƠnăth căphẩmăvƠăv ăsinhămôiătr ng,ă(c)ăch ngătrìnhăgiáoăd căv ăanătoƠnă
đ ngăb ,ăvƠă(d)ăch ngătrìnhăanătoƠnălaoăđ ng.ăTrongăquáătrìnhătri năkhaiăth căhi n,ăT nhăđ măb oăm tăs ă
n iădungănóiătrênăđ ợcăđ aăvƠoăch ngătrìnhăgi ngăd yăvƠăcácăkhóaăhọcădoăt nhătổăch c.  

SingaporeălƠăm tăvíăd ăđi năhìnhăv ăvi căphátătri năcóăh ăth ngăm tăc măngƠnhăyăt ăđ ăđápă ngănhuăc uăngƠyă
cƠngătĕngătrongă2-3ăthậpăkỷăqua.ăĐ tăn ớcănƠyăsửăd ngăchi năl ợcătổngăhợp,ănhắmăvƠoăchĕmăsócăc ăb n,ăchĕmă
sócăc pă2,ăc pă3,ăv ăvƠoăd yăngh ăđ ăgi măph ăthu căvƠoăcánăb ăyăt ănhậpăkhẩuătừăn ớcăkhác.Thôngăquaăđ uăt ă
vƠoăcácăsinhăviênămu năhọcăyăhọcăvƠăsinhăhọc,ăđồngăth iăđẩyăm nhăn iădungăgi ngăd yăyăhọcăvƠăsinhăhọcă ăt tă
c ăcácăc păhọc,ăSingaporeăbắtăđ uăxơyăd ngăđ ợcăđ iăngũălaoăđ ngăv ăyăt . ăbậcăti uăhọcăvƠătrungăhọcăc ăs ,ă
chínhăquy năSingaporeăđƣăđi uăch nhăch ngătrìnhăgi ngăd yăđ ătậpătrungăvƠoăkhoaăhọcăđ iăs ng,ăgiúpăng iă
dơnăquanătơmăh nătớiăkhoaăhọcăđ iăs ngăvƠăcácămônăhọcăkhácăcóăliênăquanăngayătừăkhiăcònătrẻătuổi.ăSingaporeă
cũngăcóăho tăđ ngătìmăki mănhơnătƠiăkhoaăhọcăc aăqu căgia,ăxácăđịnhăcácăsinhăviênăcóănĕngăkhi uăchoăch ngă
trìnhăđƠoăt oăyăkhoaăđặcăbi t.ăVớiăbậcăđ iăhọc,ăc ăkhuăv cănhƠăn ớcăvƠăt ănhơnăđ uăcóăvaiătròăquanătrọng,ăgiúpă
c păhọcăbổngăchoăsinhăviênăhọcăyăvƠăsinhăhọc.ăĐ ăsinhăviênămu năhọcăt iăđịaăph ngăh n,ăcácătr ngăcaoăđẳngă
địaăph ngăph iăhợpăvớiăcácăđ iăhọcădanhăti ngăn ớcăngoƠiătổăch căđƠoăt oăchung.ăChínhăph ăSingaporeăđồngă
th iăcóăchi nădịchănơngăcaoănhậnăth căv ăgiáoăd căd yăngh ,ăgiúpăthayăđổiănhậnăth căv ăcácăcôngăvi cătrongă
ngƠnhăyăt ăvƠătĕngăs ăh pădẫnăc aă1ăs ăconăđ ngăphátătri năngh ănghi păc ăth .ă 
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T tăc ăcácăsángăki năphátă tri năkỹănĕngăvƠăgiáoăd cănƠyăgópăph năphátă tri năđ iăngũănhơnătƠiăvƠătriă th căc aă
Singapore,ăgi măs ăph ă thu căvƠoănguồnăbácăsỹă từăn ớcăngoƠiăch ăcònă28%,ăsoăvớiăcácăn ớcăphátă tri nănh ă
Canadaă(20%)ăvƠăMỹă(26%)ă 

2.11.3 Lộ trình thực hiện và yêu cầu đầu tư 

Cácăsángăki năchoăHƠăTƿnhăs ăđ ợcăth căhi nă1ăcáchăcóăh ăth ngăquaăl ătrìnhăcóăc uătrúcăchặtăch ,ăd aătrênăcácă
h ngăm căđ uăt ă trongăc măngƠnhănƠy.ăĐ ăth căhi năl ă trìnhănƠy,ă t nhăc năm căđ uăt ă ớcătínhă2,6ănghìnătỷă
đồng,ătrongăđóă ớcătínhă13%ăđ nătừăcácănguồnăt ănhơn,ă87%ăcònăl iăđ nătừăchínhăph ,ăhoặcăthôngăquaăcácănhƠă
tƠiătrợă/ăcácătổăch căphiăchínhăph ă(Hình 186).  

T nhăc năcóăc ăch ,ăchínhăsáchăm nhăm ăh năn a,ăhƠngănĕmătríchăngơnăsáchăt nhăvƠăhuyăđ ngăcácănguồnăv nă
hợpăphápăkhácăkho ngă100ătỷăđồngăđ ăđƣiăng ,ăthuăhútănhơnătƠiăvƠănguồnănhơnăl căch tăl ợngăcaoăchoăngƠnhăYă
t ăc aăt nhă(họcătậpăkinhănghi măThƠnhăph ăĐƠăNẵng). 

Hình 186:ăYêuăc uăđ uăt ăchoăc măngƠnhăY t  

 

H ngăm căĐ uă
t  

V năĐ uă
t  

(Trăđ) 
Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nơngăc pă
tr ngăCaoă

đẳngăYăHƠătƿnh 
64.500 

Ngân sách 
TWăvƠăđịaă
ph ng 

          

Xơyăd ng/nơngă
c păb nhăvi nă
tuy năt nh,ă
tuyênăhuy n 

1.400.000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịaă
ph ng 

          

Xơyăd ng,ănơngă
c păh ăth ngă
tr măxáăxƣ 

800.000 
Ngân sách 

TWăvƠăđịaă
ph ng 

          

C ăs ăchĕmăsócă
s căkh eătrongă
KKTăVũngăÁng 

200.000 
Ngoài ngân 

sách 

          

C ăs ăchĕmăsócă
s căkh eăchoă
m ăTh chăKhê 

150.000 
Ngoài ngân 

sách 

          

T NG 2.614.500  

 

Tómăl i,ăchĕmăsócăs căkh eăs ălƠăm t c măngƠnhăh ătrợăquanătrọngăchoăs ăphátătri năvƠătĕngăch tăl ợngăs ngă
c aăt nh,ăđóngăgópă2,0 nghìnătỷăđồngăvƠoăGDPănĕmă2020,ăvƠă6,5 nghìnătỷăđồngănĕmă2030.ăC măcũngăs ăt oăh nă
7.700ăvi călƠmăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênăh nă8.700 vi călƠmăvƠoănĕmă2030ă(Hìnhă187). 
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Hình 187:ăĐóngăgópăc aăC măngƠnhăYăt ăchoăn năkinhăt  
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2.12 C măngƠnhăVĕnăhóa,ăTh ăthaoăvƠ Duăl ch 

2.12.1 T ng quan lợi thế và thách thức 

HƠăTƿnhăcóăm tăs ăti mănĕngăth ăm nhăquanătrọngăv ăthiênănhiênăvƠăvĕnăhóaăphùăhợpăvớiăduălịchă(Hìnhă188). 
T nhăcóăm tăs ă tƠiăs năt ănhiênăcóăch tă l ợngăt tănh ăbƣiăbi nă(ThiênăC m,ăXuơnăThƠnh),ăhồăKẻăG ăvƠăsu iă
n ớcănóngănóngăS năKim.ăHƠăTƿnhăcũngăcóăm tăs ădanhăthắngănh ăcácădiătíchălịchăsửă(ngƣăbaăĐồngăL c,ăngƣăbaă
Nghèn,ăKhuăt ngăni măTr năPhú,ăHƠăHuyăTập),ădiătíchăvĕnăhóaă(Khuăt ngăni măNguy năDu)ăvƠăcácăđi măduă
lịchătơmălinhă(chùaăH ngăTích,ăđ năChoăCui,ăđ năth ăNguy năThị BíchăChơu,ăđ năLêăKhôi,ăđ năThƠnhăS nă
Phòng,ăđ năCôngăĐồng,ăđ năTr măLơm).ăT nhăcònăcóăcácătƠiăs năvĕnăhóaăkhácăcũngănh ăcácăl ăh iă(L ăh iăSỹ,ă
Nông,ăCông,ăTh ngă ăNghiăXuơn;ăL ăh iăBáoăơnăt iăđ năth ăBùiăC măHổ,ăL ăh iăđ năChiêuăTrung,ăL ăh iăđ nă
Ch ăThắngăphuănhơn,ăl ăh iăchùaăH ngăTích,ăL ăKỳăphúcăL căngo tăt iăMi uăAo)ăvƠădơnăca,ăngh ăthuậtăcổă
truy nă(dơnăcaăNgh ăTƿnh). 

Hình 188:ăTƠiăs năt ănhiênăvƠăvĕnăhóaăc aăHƠăTƿnh 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Tuyănhiên,ăduălịchăHƠăTƿnhăcònăcóă3ătháchăth călớn, soăvớiăcácăđịaăđi măkhác: 

 Đi uăki năth iăti tăkh cănghi t:ăđi uăki năth iăti tăc aăt nhătrongăg nănh ăc ănĕmăr tăkhóăkhĕn,ăkhông phù 
hợpăchoăcácăbƣiăbi năduălịch.Gióăkhô,ănóngăthổiătrongăh nănửaănĕm,ăcòn mùaăm aăl iăcóănhi uăbƣoălũ, đồngă
th iămùaăđôngăl nhăh năsoăvớiăcácăt nhălơnăcận.ăNh ngăđi uănƠyăkhi năHƠăTƿnhăkhóăthuăhútăkháchăduălịch. 

 S ăl ngăcácătƠiăs năduăl chăt măc ăth ăgi iăcònăh năch : Soăvớiăcácăđi măduălịchăkhácă ăVi tăNamăhayă
trongăkhuăv c,ăcácătƠiăs năt ănhiênăc aăHƠăTƿnhăkhôngăcóăt măcỡăth  giới.ăMặcădùăbƣiăbi nă ăđơyăđẹpănh ngă
khôngăcóăch tăl ợngăcaoănh ăbƣiăbi nă ăĐƠăNẵngăvƠăNhaăTrang,ăhayăcácăđi măduălịchănổiăti ngăvớiăduălịchă
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bi năkhácă ămi năTrung.ăT ngăt ănh ăvậy,ănh ngăthắngăc nhănh ăhồăKẻăG ăr tăđẹpănh ngăkhôngăđ căđáoă
n uăsoăvớiăcácăthắngăc nhăkhácănh ăVịnhăH ăLongăhayăv năqu căgiaăPhongăNhaă– KẻăBƠng.ă 

 C ăs ăh ăt ngăy uăkém:ăHi năt i,ăHƠăTƿnhăđangăbịăm tălợiăth ădoăđ ngăgiaoăthôngăh năch ăvƠăc ăs ăh ă
t ngăđịaăph ngăcònăy uăkém.ăHƠăTƿnhăkhôngăcóăm tănhƠăgaălớnănƠoăvƠăliênăk tăđ ngăb ăkhôngăthuậnăti n,ă
khi năchoăvi cădiăchuy nătừăcácăthịătr ngăduălịchătrọngăđi mănh ăHƠăN i,ăthƠnhăph ăHồăChíăMinhăhayăĐƠă
Nẵngătớiăcácăđi măduălịchătrongăt nhăr tăkhóăkhĕn.ă 

Doăđó,ăduălịchă ăt nhăch ăy uăd aăvƠoăkhách duălịchătrongăt nhăhoặcătrongăvùng,ăs ăl ợngăkháchătrongăn ớcăvƠă
qu căt ăr tăít.ăHo tăđ ngăc aăc măduălịchăcònăch aăt ngăx ngăvớiăti mănĕng,ătínhăc ăv ăs ăl ợngăkhácăduălịchă
trongăn ớcăvƠăqu căt ăđ năt nh,ăl ợngăti năchiătiêuăvƠăth iăgianăl uătrúă(hình 189). 

Hình 189: Tháchăth căv iăC măngành Duăl chăHƠăTƿnh 

 

 

Nguồn:ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnhă2010,ăTổngăc căTh ngăkêăhttp://www.quangnamtourism.com.vn/english/news166.asp 

Doăđó,ăc măduălịchăHƠăTƿnhăhi nănayăch aăđóngăgópăđ ợcănhi uăchoăkinhăt ăc aăt nh,ăduălịchăch ăchi mă2%ă
GDPăvƠăcóănĕngăsu tălaoăđ ngăth păsoăvớiătrungăbìnhăc ăn ớcă(Hìnhă190). 
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Hình 190:ăĐóngăgópăhi năt iăc aăDuăl chăHƠăTƿnhăchoăkinhăt  

 

Nguồn:ăTổngăc căTh ngăkê,ăS ăLĐTBXH,ăNiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Kh ănĕngăvĕnăhóaăvƠăth ăthaoăc aăt nhăcũngăt tăhậuăsoăvớiăm cătrungăbìnhăc aăqu căgiaă ăh uăh tămọiămặt.ăTh ă
vi nă ăHƠăTƿnhăcóăítăsáchăh nă(ă0,25ăcu n/ng iăsoăvớiăm cătrungăbìnhătrongăc ăn ớcălƠă0,32ăcu n/ng i),ăcóăítă
trungă tơmăvĕnăhóaă h nă (0,8ă r pă chi uă phim/tri uă dơnă soă vớiăm că trungăbìnhă trongă c ă n ớcă lƠă 3,1ă r pă chi uă
phim/tri uădơn;ă0,8ăb oătƠng/tri uădơnăsoăvớiăm cătrungăbìnhătrongăc ăn ớcălƠă1,4ăb oătƠng/tri uădơn)ăvƠăcóăítăc ă
s ăvậtăch tăph căv ăth ăthaoăh nă(0,8ăsơnăth ăthao/tri uădơnăsoăvớiăm cătrungăbìnhătrongăc ăn ớcălƠă2,0ăsơn/tri uă
dân. Hà Tƿnhăcóăm tăth ăvi năc păt nhăvƠă10ăth ăvi năhuy nă( ă10ăhuy năchính).ăHƠăTƿnhăcóăm tătrungătơmăvĕnă
hóaăc aăt nh,ănh ngăch ă1/3ăs ăhuy năcóătrungătơmăvĕnăhóaăriêng.ăHƠăTƿnhăch ăcóăm tăr păchi uăphimălớnălƠăr pă
26/3ănằmă ăthƠnhăph ăHƠăTƿnh.ăThƠnhăph ăcũngăch ăcóăm tăb oătƠngălịchăsửăđịaăph ngănằmă ăthƠnhăph ăHƠă
Tƿnh,ăvớiă l ợngăkháchăthamăquanănĕmă2009ălƠă47.000ăng i.ăHƠăTƿnhăcóă805ăcơuăl căb ăth ăthaoăvƠăkho ngă
29,5%ăs ădơnăthamăgiaăvƠoăcácăho tăđ ngărènăluy năth ăthaoăth ngăxuyên. 

Trongăth iăgianătới,ămặcădùăduălịchăkhôngăđ ợcăxemălƠăc măngƠnhătrọngăđi măc aăkinhăt ăHƠăTƿnh,ănh ngătĕngă
c ngăcôngănghi păhóa,ăđiăđôiăvớiăphátătri năth ngăm iăvƠăhậuăc năs ăt oăraăm tăs ăc ăh iăchoăc măngƠnhăduă
lịchăc aăHƠăTƿnh,ăđặcăbi tălƠăduălịchăcôngăv .ăS ăphátătri năc a côngănghi păvƠăth ngăm iăs ăthuăhútăm tăl ợngă
lớnăcácănhƠăđ uăt ăvƠănhơnăcôngătừăcácăt nhăkhácăvƠăcácăn ớcăkhácăđ năHƠăTƿnhăđ ălƠmăvi c,ăthamăgiaăcácăcu că
họp,ăthanhătraăhayăh iăth o.ăSinhăviênăvƠăđ iăngũăgiáoăviênăc aăcácătrungătơmăgiáoăd că– côngănghi păs ăđiătớiă
t nhăđ ăs ngăvƠălƠmăvi c.ăĐi uănƠyămangăl iăc ăh iăchoăHƠăTƿnhăph căv ănh ngăkháchăthamăquanănƠyăthôngăquaă
duălịchăcôngăv ,ăch ăy uălƠănh ăvƠoăđi uăki năch ă ăch tăl ợngăt t,ăcácăngƠnhăkinhădoanhăvƠădịchăv ăliênăquan.ă
Cùngălúcăđó,ănhuăc uăti nănghiăgi iătríăc aănh ngăkháchăduălịchăcôngăv ăs ălƠmătĕngănhuăc uăduălịchăgi iătrí,ăbaoă
gồmăc ăduălịchăvĕnăhóaă(đ ătìmăhi uăv ăcácădiătíchăđịaăph ngăvƠătruy năth ngăvĕnăhóa),ăduălịchăsinhătháiă(víăd ă
nh ăthĕmăquanăcácăkhuăb oătồnăthiênănhiên)ăvƠăduălịchăth ăthaoă(víăd ănh ăgi iătrí,ătrungătơmăth ăd căth ăthao).ă
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HƠăTƿnhăcóăc ăh iăcungăc păđi uăki năch ă ăcóăch tăl ợngăvƠăcácădịchăv ăkhácăkhi năkháchăduălịchăl uătrúălơuă
h năvƠăchiătiêuănhi uăh n.ăĐi uănƠyăs ăthúcăđẩyănh ngăn ăl căm ăr ngăc măngƠnhănƠy,ăthông quaăcácăc ăs ăvậtă
ch tăkinhădoanh,ăvíăd ănh ăđi uăki năĕnă ăch tăl ợngăt t,ăcácănhƠăhƠng,ăh iătr ngăvƠătrungătơmăh iănghị,ăvƠă
thúcăđẩyănh ngăn ăl căđ ăb oătồnăvĕnăhóa,ăphátătri năth ăthaoăvƠăgiúpăđ iăngũănhơnăviênăcóăth ăgiaoăti păđ ợcă
vớiăkháchăduălịchăn ớcăngoƠi.ă 

2.12.2 Định hướng phát triển: 

2.12.2.1 Định h ớng chung và tầm nhìn 

C măngƠnhăduălịch,ăvĕnăhóaăvƠăth ăthaoă ăHƠăTƿnhăs ăh ătrợăchoăs ăphátătri năc aăt nhăbằngăcáchănơngăcaoăch tă
l ợngăthamăquanăvƠăs ngă ăt nh.ăĐ nănĕmă2050,ăt nhăs ăđ ợcăbi tăđ năv ăcácămặtăsau 

 M tăt nhăvớiăb năsắcăvĕnăhóaăđ căđáoăvƠănổiăbật,ăcóănhi uăl ăh iăđịaăph ngănổiăti ngăvƠăcácăs ăki năvĕnă
hóa. 

 Cácăho tăđ ng,ăc ăs ăvậtăch tăvƠăh ăth ngăth ăthaoăc aăt nhăđ ợcăhìnhăthƠnhătừălơu,ăcóăs ăthamăgiaăc aănhơnă
dơnăvƠăs ătƠiătrợăc aăcácădoanhănghi pălớnăđ ợcăđ uăt ă ăt nh,ăcũngănh ălƠăm tăn iăđ ăđƠoăt oăcácăvậnăđ ngă
viênăc păqu căgiaăcóătrìnhăđ ăcao,ăvƠălƠăn iăcóăkh ănĕngătổăch căcácăs ăki năth ăthaoăc păqu căgiaăvƠăkhuă
v c. 

 LƠăt nhăvớiăc ăs ăvậtăch tăthuăhútăvƠăth ngăhi uăchoăduălịchăcôngăv ,ăcùngăvớiăcácăđi măduălịchăt ănhiênăvƠă
vĕnăhóaăs ăđápă ngăhi uăqu ăvƠăt oăraăthuăđ ợcăgiáătrịăgiaătĕngătừăcácăc ădơnăcôngăv ăvƠăcácăkháchăduălịchă
đ năvớiăt nh. 

T nhăs ăbắtăđ uăxơyăd ngăcácăc ăs ăh ăt ngătrọngăđi măvƠăc ăch ăphùăhợpăvớiăt mănhìnăđƣănóiă ătrênătrong giai 
đo nătừănƠyăđ nănĕmă2020.ă(Hìnhă191) 
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Hình 191: M cătiêuăd ăki năđ nă2020,t mănhìnăđ nă2050ăchoăC măngƠnhăVĕnăhóa,th ăthao vƠăDuăl ch 

 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

2.12.2.2 Chiến l ợc cụ thể và kế hoạch phát triển cho cụm trong giai đoạn 2011-2020 

Trongăvòngă10ănĕmătới,ăc măngƠnhăDuălịch,ăVĕnăhóaăvƠăTh ăthaoăc aăHƠăTƿnhăs ătậpătrungăvƠoăvi căxơyăd ngăvịă
tríălƠăm tăc măth ăthaoăch tăl ợngăcao,ăsongăsongăvớiăvi căđẩyănhanhăcôngănghi păhóaăvƠphátătri năth ngăm iă
trongăt nh.ă 

Đ ăhoƠnăthƠnhăk ăho chătrên,ăHƠăTƿnhăs ă tậpătrungăvƠoănh ngăm cătiêuătrọngătơmăsauăđơyăđ ăphátă tri năc mă
ngƠnhăDuălịch,ăVĕnăhóaăvƠăTh ăthaoăđ nănĕmă2020: 

 Nơngăcaoăhi uăqu ăc aăduălịchănóiăchungătrongătoƠnăt nh,ăđặtăbi tălƠă(a)ătĕngăs ăngƠyăl uătrúătrungăbìnhăc aă
kháchăduălịchăcôngăv ălênă3ăngƠyă(bằngăvớiăconăs ăc aăthƠnhăph ăHồăChíăMinh),ă(b)ătĕngăm căchiătiêuătrungă
bìnhăc aăkháchăduălịchătừă700.000ăVi tăNamăđồngălênă1,2ătri uăVi tăNamăđồngăbằngăcách: 

o Xơyăd ngăth ngăhi uălƠăm tăđi măduălịchăcôngăv ăchoăcácăkháchăduălịchăcôngăv ătrongăn ớcăvƠăkháchă
duălịchăqu căt ăđ năthĕmăHƠăTƿnh.ă 
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o Thúcăđẩyănhuăc uăduălịchăgi iătríă(baoăgồmăduălịchăvĕnăhóa,ăduălịchăsinhătháiăvƠăduălịchăth ăthao)ănh ălƠă
m tănhuăc uăkèmătheoăc aăduălịchăcôngăv . 

 Đ tchuẩnăqu căgiaăv ăc ăs ăvậtăch tăvƠăs ăthamăgiaăcácăho tăđ ngăth ăthaoăvƠăvĕnăhóa 

o Nơngăcaoăkh ănĕngăti păcậnăth ăvi năđ ăđ tăđ ợcăt ăl ăchungătrongăc ăn ớcălƠă8ăth ăvi n/100000ădơn 

o Nơngăcaoăt ăl ădơnăs ăthamăgiaăvƠăcácăho tăđ ngăluy nătậpăth ăthaoăth ngăxuyênătừă29,5%ăhi nănayălênă
35%ăvƠoănĕmă2015ăvƠă40%ăvƠoănĕm 2020. 

Đ ăđ tăđ ợcănh ngăm cătiêuătrên,ăt nhăHƠăTƿnhăs ătậpătrungăvƠoănh ngăsángăki năsauăđơy: 

 Xây dựng th ơng hiệu du lịch công vụ: Trọngătơmăchínhăc aănh ngăn ăl cătrongălƿnhăv cănƠyălƠăphátătri nă
cácăc ăs ăh ăt ngănhƠăhƠng,ăkháchăs năch tăl ợngăcaoă ăđôăthịăđ ăph căv ăchoăcácăkháchăduălịchăcôngăv ăđ nă
thĕmăt nh,ăvƠăxácăđịnhăcácănhƠăđ uăt ăchoălƿnhăv cănƠy.ăHi nănay,ăt nhăHƠăTƿnhăcóăkho ngă770.000ăkháchăduă
lịchăhƠngănĕm.ăĐ nănĕmă2020,ăconăs ănƠyăđ ợcă ớcătínhălƠăs ătĕngălênăkho ngă1,5ătri uăkháchăduălịch m iă
nĕm,ăch ăy uălƠănh ăvƠoăs ăphátătri năcácăngƠnhăcôngănghi păvƠăth ngăm iătrongăt nh.ăĐi uănƠyăđòiăh iă
ph iătĕngăthêmăc ăs ăh ăt ngănhƠăhƠng,ăkháchăs năvƠăcáchădịchăv ăkhácă ăcácătrungătơmăđôăthịălớnăc aăt nhă– 
ThƠnhăph ăHƠăTƿnh,ăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăthịăxƣăKỳăAnh.ăĐặcăbi t,ăđi uănƠyăyêuăc uăph iăcó:ă 

o Cácăkháchăs năcôngăv ă(côngăsu tăphòngătổngăc ngălƠă9000ă-10000ăphòng,ătrongăđóă4%ălƠăkháchăs nă5ă
sao,ă64%ălƠăkháchăs nă2ăsaoăđ nă4ăsaoăvƠă32%ălƠăkháchăs năm tăsaoăvƠănhƠăkhách) 

o Cácătrungătơmăh iănghịă(cóăm tătrungătơmăs ăđ ợcăxơyăd ngătrongăkho ngăth iăgiană2011-2020ăvớiăs că
ch aăítănh tă500ăkhách) 

o CácănhƠăhƠngăph căv ăcácămónăĕnăkhácănhau 

o Cácătrungătơmăth ngăm iăvƠăcácădịnhăv ăliênăquan 

o Cácădịchăv ăth ăgiƣnăvƠăgi iătríă ăđôăthị,ăđặcăbi tălƠăcácăkhuăliênăhợpăgi iătríăđaălƿnhăv că ăthƠnhăph ăHƠă
TƿnhăvƠăcácăr păchi uăphimă ăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăKỳăAnh,ăm tăcôngăviênăgi iătríăvớiăcácătrungătơmăspaă
vƠăthẩmămƿăcóăch tăl ợngăcao. 

o Khiăđƣăch ngăt ăđ ợcăti mănĕngăthìăs ăcóăm tăsòngăb căch ăph căv ăriêngăkháchăduălịchăcôngăv ăqu căt . 

o Cácădịchăv ăc ăb năkhácăvíăd ănh ăcácătrungătơmăth ăd căth ăthao,ăcácădịchăv ăđổiăti n,ăgiaoăthôngăvậnă
t i,ădịchăv ăngheănhìnăvƠăánhăsáng,ădịchăv ăbiênădịchăvƠăphiênădịch,ăvv. 

T tăc ănh ngăđi uătrênăs ămangăđ năs ăđ uăt ăvƠăcácăc ăh iăchoădoanhănghi pătrongăt nh.ăT nhăHƠăTƿnhăcũngăs ă
xơyăd ngăm tăch ngătrìnhăqu ngăbáăk tăhợpăh ớngăđ năkháchăduălịchăcôngăv ătrongăt nh.ăch ngătrìnhănƠyăs ă
tậpătrungăvƠoăcácăđi măduălịchăliênăquanătớiăcôngăv ăcũngănh ăcácădịchăv ăduălịchăgi iătríăkhác.ă 

 Thúc đẩy nhu cầu du lich giải trí: Trọngătơmăchínhătrongălƿnhăv cănƠyăgồmăhaiămặtă(a):ăphátătri năcácădịchă
v ăthuăhútăquanhăkhuăv căcóăcácăđi măduălịchăt ănhiên,ăvĕnăhóaăvƠăcácăđi măthamăquanăkhácămƠăt nhăhi năcóă
vƠă(b)ăxácăđịnhăc ăs ăh ăt ngăthi tăy uăc năđ  nơngăc pănh ngăđi măduălịchăhi năcó.ăTr ớcăh t,ăHƠăTƿnhăs ă
cóăc ăh iăbi năm tăs ăđi măduălịchăhi năcóăthƠnhăcácăđi măduălịchăh pădẫnăcóăch tăl ợngăcaoăph căv ăchoă
kháchăduălịchăcôngăv ăđ năt nh.ăVíăd : 
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o C ăs ăvậtăch tăchoăduălịchăsinhătháiăcóăth ăđ ợcănơng c păquanhăkhuăv căhồăKẻăG ăvƠăsu iăn ớcănóngă
S năKimăđ ăbi nănh ngăn iănƠyăthƠnhănh ngăđịaăđi măduălịchăcu iătu năchoăcácăgiaăđình. 

o T ngăt ănh ăvậy,ăcóăth ăt iăđaăhóaăgiáătrịăc aăbƣiătắmăThiênăC mătrongănh ngăthángăhèăbằngăcáchătổă
ch căcácăho tăđ ngăh ớngătớiăgiớiătrẻătrongăth iăgianănƠy,ăđ ăbi năn iăđơyăthƠnhăđịaăđi mătổăch căcácă
ho tăđ ngăhèăhƠngănĕm.ă 

o Cóăth ăt oăraăm tăs ăconăđ ngăkhámăpháăvƠăleoănúiăanătoƠnă ănh ngăvùngănúi,ăđi uănƠyăs ăđặcăbi tăh pă
dẫnănh ngăng iăyêuăthíchăthiênănhiênăvƠăleoănúi,ătừăđóăs ăt oăthêmăgiáătrịăgiaătĕngăchoăt nh. 

o Cácăđi măduălịchăvĕnăhóaăvƠălịchăsửăc aăt nhăHƠăTƿnhăcóăth ăđ ợcăqu ngăbáăh năn aăbằngăcáchăt oăraăvƠă
truy năbáănh ngă―Cơuăchuy năvĕnăhóaăvƠălịchăsử‖ăh pădẫnăxungăquanhănh ngăđi măduălịchănƠy,ăđi uănƠyă
s ălƠmătĕngăthêmătínhăh pădẫnăc aănh ngăđi măduălịchănƠyăvƠăt oăthêmăgiáătrịăgiaătĕngătừăkháchăduălịchă
côngăv .ăPhátătri năvƠăcungăc păcácătourăduălịchăvƠăthôngătinăbằngănhi uăngônăng ă(c ăcácătourăduălịchă oă
vƠă―h ớngădẫnăviênă o‖)ăs ăgiúpăHƠăTƿnhănơngăcaoăs căh pădẫnăchoăcácădiătíchăvĕnăhóaălịchăsử. 

Hình 192: Nghiênăc uăđi năhìnhăậ C ngăSubic, Philippines 

 

 

 

Nguồn:ăTổngăcuc̣ăThôngăkê, NiênăgiámăTh ngăkêăHƠăTƿnh 

C ngăSubică ăPhilippinesălƠăm tăvíăd ăđi năhìnhăv ăvi căm tăđịaăđi mătr ớcăđơyătừngăđ ợcăbi tăđ nălƠăm tăvùngă
kinhăt ăđƣăphátătri năthƠnhăcôngăduălịchăđ ăt oăraăgiáătrịăgiaătĕngătừăkháchăduălịchăcôngăv ăvƠăkháchăthĕmăquană
đ năvùng.ăKhuăv cănƠyălƠăm tătrongănh ngăđ uătƠuăkinhăt ăchínhăc aăPhilippinesăvớiăh nă700ăd ăánăđ uăt ,ăbaoă
gồmăc ăc ăs ăđóngătƠuălớnăth ăt ătrênăth ăgiớiăvớiăh nă7000ănhơnăcông.ăVùngănƠyăcóăh nă610ăcôngătyăthu căr tă



 
  

  316 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

nhi uăngƠnhăcôngănghi p.ăCũngăgi ngănh ăHƠăTƿnh,ăvùngăkhôngăcóănh ngăđi măduălịchăthamăquanănổiăbật.ăTuyă
nhiên,ăquaăth iăgian,ăvùngăđƣăphátătri năm tălo tăcácădịchăv ăthuăhút đ ăt oăraăgiáătrịăgiaătĕngătừăkháchăduălịchă
côngăv ăvƠăc ădơnătrongăvùng.ăNh ngădịchăv ănƠyăbaoăgồmă(a)ăm tăcôngăviênăkhámăpháăđ iăd ngăd ớiăđáyă
bi n,ă(b)ăm tăcôngăviênăsĕnăthúăhoang,ă(c)ăduălịchăsinhătháiătrongăcôngăviênăthiênănhiênăPamulaklakină ătrong 
vùng,ă(d)ăđ ngăđiăb ătrênănúiăApallinăvƠă(e)ăcácăs ăki năvĕnăhóaăvƠătrungătơmăvĕnăhóaăb năđịaă(Hìnhă192). 

 Đạt đ ợc chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và tham gia vào các hoạt động văn hóa và thể thao: HƠăTƿnhăs ă
xơyăd ngăm tăth ăvi nămớiăvƠăm tăkhuăliênăhợpăth ăthaoă ăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠă7ăkhuăliênăhợpăth ăthaoă ă
cácăhuy năkhác. 

Haiălƿnhăv cătrọngătơmăc năph iăcóătrongăquáătìnhăphátătri năc măngƠnhăvĕnăhóa,ăduălịchăvƠăth ăthao 

 Đ uăt ăvƠoăc ăs ăh ăt ngăthi tăy uăđ ăđápă ngănhuăc uăc aăkháchăduăl chăcôngăv : HƠăTƿnhăs ăđ uăt ăđ ă
m ăr ngăcácăđi uăki năĕn, ăhi năcóăvƠăxơyăd ngăthêmănhi uăkháchăs năvớiătiêuăchuẩnăqu căt .ăT nhăcũngăs ă
nơngăcaoănĕngăl căc aăcácăc ăs ăvậtăch tăcôngăv ,ăvíăd ănh ăcácăphòngăh iăth oăvƠăphòngătri nălƣmăđ ătổă
ch căcácăs ăki nălớn.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăs ăcungăc pănh ngăl aăchọnăv ăph ngăti năgiaoăthôngăđángă
tinăcậy,ăvíăd ănh ăcácătuy năxeăbuỦtăti nănghiăđ năcácăkhuăth ngăm iălớn.ăT nhăcũngăs ănơngăcaoăc ăs ăh ă
t ngăvi năthôngăđ ăgi măthi uănh ngăs ăgiánăđo năgơyălƣngăphíăchoădoanhănghi p.ăS ăphátătri năb ớcăđ uăs ă
tậpătrungăvƠoănh ngăkhuăv cămƠăkháchăduălịchăcôngăv ăs ăth ngăxuyênăđ nănh t,ăvíăd ănh ăkhuăkinhăt ă
VũngăÁng.ă 

Đồngăth i,ăt nhăHƠăTƿnhăcũngăs ănơngăcaoăvi căphátătri năcácăđi măduălịchăgi iătrí.ăC ăth ,ăt nhăs ăxơyăd ngă
cácăcôngăviênăsinhătháiă ăHồăKẻăG ăvƠăsu iăn ớcănóngăS năKim.ăHƠăTƿnhăcũngăs ăt oăraănh ngăti nănghiăduă
lịchăt tăh năvíăd ănh ănhƠăkháchăvƠăb ngăch ădẫnăthôngătin,ăxơyăd ngăcácăkhuăngh ăd ỡngăvenăbi năvớiătiêuă
chuẩnăcaoăh năt iăbƣiătắmăThiênăC măvƠăXuơnăThƠnh,ăc iăthi năc ăs ăh ăt ngăgiaoăthôngăđ năcácăđi măduă
lịchăvƠăth ăthaoăquanătrọng,ăđặtăbi tălƠănh ngăđi mă ăcácăvùngăxa.ăHƠăTƿnhăcũngăs ătĕngăc ngănĕngăl căc aă
cácăkhuăliênăhợpăth ăthaoăhi năcóăđ ăcóăth ătổăch căcácăs ăki nălớnăvƠătĕngăthêmăcácăc ăs ăvậtăch tăph căv ă
gi iătríăv ăth ăthao,ăvíăd ănh ăr păchi uăphim,ăsơnăc uălôngăhayăb ăb i. 

 Xơyăd ngănĕngăl c: M tăyêuăc uătrọngătơmăđ iăvớiăs ăphátătri năc măngƠnhănƠyălƠănơngăcaoănĕngăl căvƠă
kh ănĕngăc aăt nhăđ ăph căv ăc măngƠnhănƠyăm tăcáchăhi uăqu .ăV ămặtănƠy,ăHƠăTƿnhăs ătậpătrungăvƠoă3ă
lƿnhăv cătrọngătơmăsauăđơy. 

o Nâng cao năng lực của nguồn nhân lực: HƠăTƿnhăs ăđ aduălịchăvƠoăn iădungăđƠoăt oăngh .ăM tălƿnhăv că
liênăquanăc nătậpătrungăn aălƠănĕngăl căsửăd ngăngo iăng ,ăđặcăbi tălƠăti ngăAnh,ăti ngăNhật,ăti ngăHƠnă
Qu c,ăti ngăThái,ăti ngăTrungăđ ăph căv ăchoăs ăgiaoăl uăvớiăcácăkháchăduălịchăcôngăv ăqu căt .ăM tă
ph nătrongăch ngătrìnhăđƠoăt oăngh ăduălịchălƠăt nhăs ătậpătrungăvƠoănh ngăkƿănĕngăkháchăs n,ăn uăĕn,ă
h ớngădẫnăduălịchăvƠănơngăcaoăki năth căv ătƠiăs năduălịchăc aăđịaăph ng.ă 

o Thực hiện các hệ thống kiểm định và tiêu chuẩn:Đ măb oăn iăĕnă ,ăch tăl ợngădịchăv ,ăvvăs ăđ ợcăth că
hi năvƠăgiámăsátătheoăcácătiêuăchuẩnătrongăn ớcăvƠăqu căt . 

o Thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan của cụm ngành:T nhăs ăđóngăvaiătròăquanătrọngă
trongăvi căthúcăđẩyăvi cătraoăđổiăthôngătinăvƠăápăd ngănh ngăbi năphápăt tănh tătrongăc măngƠnhă(víăd ă
nh ăth căhi năcácăbi năphápăt tănh tăđ ăđ măb oătínhăb năv ngăc aăcácăcôngăviênăsinhăthái,ălắpăđặpăcácă
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b ngăch ădẫnăthôngătină ănh ngădiătíchălịchăsử).ăS ăcũngăs ăhợpătácăchặtăch ăvớiăcácăbênăliênăquanăc aă
c măđ ăkhuy năkhíchăhọăthamăgiaăvƠoăcácăho tăđ ngăqu ngăbáăchungăvƠăti păthịăphùăhợpăchoăt nh.ă 

2.12.3 Lộ trình thực hiện và yêu cầu đầu tư 

HƠăTƿnhăs ăth căhi năk ăho chănƠyăthôngăquaăm tăl ătrìnhăh ăth ngăvƠăc uătrúc,ăd aătrênăcácăd ăánăđ uăt ăđ ợcă
xácăđịnhătrongăchi năl ợc.ăVi căphátătri năc mănƠyăs ăđòiăh iăyêuăc uăđ uăt ă9,0 nghìnătỷăđồng.ăTrongăs ănƠyă
1%ăs ălƠătừăngơnăsáchăt nh,ăchoăTr ngăCaoăđẳngăVĕnăhóa,ăTh ăthao,ăDuălịchăNguy năDu.ăS ăcònăl iăs ălƠăđ uă
t ăc aăkhuăv cădoanhănghi p.ăHìnhă193 d ớiăđơyăs ăphácăhọaănh ngăd ăánătrọngăđi măkêuăgọiăđ uăt ăvƠăyêuăc uă
đ uăt ă ớcătính.ă 

Hình 193:ăĐ uăt ăchoăC măVĕnăhóa, Th ăthao vƠăDuăl ch 

 
H ngăm căĐ uă

t  
V năĐ uăt ă

(Trăđ) Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Công ty duălịchă
Polaris Kty  

1.020.000 
Ngoài ngân 

sách 
          

Đ uăt ăvƠăth ă
thao và gi iătrí 1.310.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Đ uăt ăvƠoă
Tr ngăCaoă
đẳngăVĕnăhóa,ă
Th ăthaoăDuă

lịchăNguy năDuă 

93.000 
Ngân sách 
TW và địaă
ph ng 

          

Trungătơmăh iă
nghịăcaoăc păvƠă
kháchăs nă5ăsaoă 

2.050.000 
Ngoài ngân 

sách 

          

Khuăngh ă
d ỡngăSu iă
n ớcănóngăS nă
Kim 

1.236.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Khuăngh ă
d ỡngăDuălịchă
sinh thái hồKẻă
G  

1.648.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Khu duălịchăbãi 
bi năThiênăC m 

1.000.000 
Ngoài ngân 

sách 
          

Khu duălịchăbãi 
bi năXuơnă
Thành 

1.000.000 
           

T NG 9.013.240  

Nóiătómăl i,ă ăm tăm căđ ătổngăquát,ăchúngătaăs ăth yăs ăphátătri năc aăc măduălịch,ăvĕnăhóaăvƠăth ăthaoăthƠnhă
m tăc măquanătrọngăc aăt nh.ăC măngƠnhănƠyăđóngăgópă3,7 nghìnătỷăđồngăGDPăvƠăt oă23.000 vi călƠmăvƠoănĕmă
2020. 
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Hình 194:ăĐóngăgópăc aăc măVĕnăhóa,ăTh ăthaoăvƠăDuăl chăchoăn n kinhăt  

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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2.13 Cácăc măKhai khoáng khác 

NgoƠiăquặngăsắt,ăHƠăTƿnhăs ăthĕmădòăvƠăkhaiăthácăcácătƠiănguyênăkhoángăs năkhác,ăbaoăgồmămagie,ăthi c,ătitan,ă
than,ăvƠăvƠng.ăNh ngăkhoángăs nănƠyăphơnăb ă trênăkhắpă t nhăHƠăTƿnh.ă (Hìnhă194). Trong quá trình này, Hà 
Tƿnhăcóăth ăchuy năgiaoăvƠăápăd ngăkinhănghi măkhaiăthácăquặngăsắtă ăcácăm ăl ăthiênăvƠoăvi căkhaiăthácăcácă
khoángăs năkhác,ăvíăd ănh ăvƠng,ăs i,ăđáăvôi,ătitan,ăthanăđá,ăgranităđ ăHƠăTƿnhănhanhăchóngătr ăthƠnhăchuyênăgiaă
trongăkhaiăthácăm ăl ăthiên.ăM tălo tăcácădoanhănghi pătrongăc măđ ợcăxơyăd ngăquanhăhìnhăth căkhaiăthácănƠyă
cũngăs ăh ătrợăm tăcáchăhi uăqu ăchoăcácăho tăđ ngăkhaiăthácămớiănƠyă(Hìnhă195). 

Hình 195:ăB năđ ăTài nguyên khoángăs nă ăHƠăTƿnh 

 
L uăỦ:ăTrênăb năđồăkhôngăđánhăd uăvịătríăchínhăxácăc aătƠiănguyênăkhoángăs năt iătừngăhuy n. 
Nguồn:ăPh ngăv năs ăTNMT,ătrangăwebăb ăTNMTă(7/3/2011),ă―NiênăgiámăKhoángăs nă2008:ăVi tăNam‖,ăB ăN iăv ăHoaăKỳă- Kh oăsátăĐịaăch tă
HoaăKỳă(2010);ăPh ngăv năcácăhuy n 
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2.14 Hóaăd u 

Trongăk ăho chăphátătri nădƠiăh năc aăt nh,ăm tăc măhóaăd uăcóăth ăm ăraănh ngăc ăh iămớiăvƠăt oăraăs ăph iă
hợpăchặtăch ăvớiăcácăc măđƣăcóătrongăt nh.ăCácănhƠăđ uăt ăđƣăcamăk tăxơyăd ngăm tănhƠămáyăhóaăd uăv ătrungă
h n.ăTuyănhiên,ătínhăkh ăthiăc aăvi căphátătri năc mănƠyăph ăthu căvƠoătìnhăhìnhăcungă– c uăc aăđ tăn ớcăvà 
khuăv căvƠăvi căt oăđ ợcălợiăth ăc nhătranhăm nhăvƠăb năv ngăchoăc mănƠyă ăHƠăTƿnh.ăVíăd ănh ăcácăphơnătíchă
đ aăraăkhuy nănghịărằngăcóăth ăđápă ngăđ ợcănhuăc uătrongăn ớcămƠăkhôngăc năxơyăd ngăm t nhƠămáyălọcăd uă
mớiă ăVũngăÁng.ăH năn a,ăkh ănĕngălọcăd uăc aăcácăn ớcăchơuăÁăcũngăđangătĕng,ăđ nănĕmă2015,ăcácăn ớcă
TrungăQu c,ă năĐ ,ăHƠnăQu c,ăSing-ga-poăvƠăNhậtăB năs ăcóănguồnăcungăthừaălƠă340ătri uăt n,ăquaăđóăchoă
th yăvi căph iăđ măb oăcóănhuăc uăổnăđịnhăvƠăc ăc uăgiáăcóătínhăc nhătranh. 

Trongăb iăc nhănƠy,ăvƠoănĕmă2009,ăTậpăđoƠnăcôngănghi pănặngăFormosaăđƣăđ ợcăChínhăph ăc păphépăchoăd ă
ánăxơyăd ngăm tănhƠămáyă lọcăd uăvƠăhóa d uă trịăgiáă12,47ă t ăđôă laăMỹ.ăD ăánănƠyăcóăcôngăsu tăd ăki nă lƠă
300.000 thùng vƠă16ătri uăt n/nĕm.ăD ăánăs ăh ớngăđ năthịătr ngăxu tăkhẩu,ăgi măápăl cădoănguồnăcungăthừaă
trongăn ớcăvƠălƠmătĕngăs ănh yăc măv ăgiá.ă 

MặcădùăVũngăÁngăđƣăđ ợcăchọnălƠăn iăđặtănhƠămáyălọcăd uătrongăk ăho chăv ăvịătríăcácănhƠămáyăhóaăd uăqu că
gia, (Hình 196),ănh ngăk ăho chăv ăđịaăđi măxơyăd ngănhƠămáyăs ăđ ợcăd aătrênănghiênăc uătínhăkh ăthiăcu iă
cùngăc aătậpăđoƠnăFormosa,ănhƠăđ uăt ăđƣăđ ợcăl aăchọn. 

Hình 196:ăĐ aăđi măxácăđ nhăchoăcácăNhà máy lọcăhóaăd u 

 

 

Nguồn:ăB ăCôngăth ng 

CùngălúcăđóăHƠăTƿnh s ătậpătrungăvƠoăcôngătácăhậuăc năchoăngƠnhăhóaăd uă ăgiaiăđo năphátătri năđ uăc aăc mă
nƠy.ăKhoăxĕngăd uăVũngăÁngăkhánhăthƠnhăvƠoăthángă2ănĕmă2011.ăKhoănƠyăs ăch aăđ ợcă60.000 m3 d uăvƠăkhíă
trongăgiaiăđo năđ uătiên,ăvƠă110.000 m3 vƠoănĕmă2015,ălƠmăchoăkho tr ăthƠnhăkhoăxĕngăd uălớnănh tămi năBắc.ă
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Theoăk ăho ch,ăkhoăxĕngăd uăVũngăÁngăs ăcungăc păxĕngăvƠăkhíăchoăcácăt nhămi năTrungăcũngănh ăkhuăv că
phíaăBắcăvƠăn ớcăc ngăhòaădơnăch ănhơnădơnăLƠo.ăM tăb nătƠuăcóăth ăti pănhậnăđ ợcătƠuăcóăt iătrọngă15.000 
DWTăđangăđ ợcăxơyăd ngă ăc ngăVũngăÁngăđ ăđónăcácătƠuăch ăd u.ă 

Banăđ u,ăvi căbuônăbánăvƠăd ătr ăcácăch tăhóaăd uăs ătậnăd ngăt tăcácăc ăs ăvậtăch tă ăc ngăbi năvƠăđịnhăh ớngă
hậuăc nă ăVũngăÁng.ăM tăkhiăcácănhƠăđ uăt ăđ măb oăđ ợcănguồnăcungănhiênăli uăvƠăthịătr ngăổnăđịnh,ăcũngă
nh ăcóăm tănghiênăc uăv ătínhăkh ăđ ợcăchuyênăgiaăch păthuận,ăt nhăHƠăTƿnhăs ăc păphépăchoăvi căxơyăd ngă
nhƠămáyălọcăhóaăd u. 

M tăph nătrongănghiênăc uăv ătínhăkh ăthiălƠăvi căcácănhƠăđ uăt ăs ăph iă uătiênănh ngălo iăs năphẩmăhóaăd uă
đ ợcăs năxu t.ăVíăd ănh ă năĐ ăcungăc păr tănhi uălo iăs năphẩm,ătừăcácăhóaăch tăc ăb năchoăđ năcácăs năphẩmă
trungăgianăđƣăquaăxửălí.ăCácăhóaăch tăc ăb năbaoăgồmăetilen,ăpropylene,ăbutadiene,ăstyrene,ăbenzeneăvƠătoluene.ă
Sauăđóănh ngăhóaăch tănƠyăs ăđ ợcăch ăt oăthƠnhăcácăvậtăli uătổngăhợp (víăd ănh ăvậtăli uăacrylic,ăsợiănilon),ă
cácăhợpăch tăpo-ly-meă(víăd ănh ănh aăpolyvinylăhayănh aătổngăhợpăPVC),ăcaoăsuătổngăhợpăvƠăcácălo iăvậtăli uă
khác.ăNh ngăs năphẩmănƠyăsauăđóăth ngăđ ợcăxửălíăđ ăthƠnhănh ngăs năphẩmăcu iăcùng,ăbaoăgồmăs n,ănh aă
thông,ăd uămỡăcôngănghi p,ăch tăphaăloƣng,ăm c,ăch tăgiặtăkhô,ăch tătẩy,ăthu cătrừăsơu. 

N uănh ănghiênăc uăkh ăthiăđ aăraăk tăqu ătíchăc căvƠăFormosaămu năđẩyăm nhăt căđ ăxơyăd ngănhƠămáyălọcă
d uăđ ăbắtăđ uăvậnăhƠnhătr ớcănĕm 2020ăthìăđi uănƠyăs ălƠmătĕngăthêmăGDPăv năđƣăcaoăc aăt nhăHƠăTƿnhăvƠă
côngăĕnăvi călƠmătrongăth iăgianăqua18.  

                                                      
18 Nóiă1ăcáchăth căt ,ăcácănhƠămáyăhóaăd uăs ăkhôngăđ ợcăxơyăd ngătrongăgiaiăđo nă2011-2020 
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2.15 Phátătri năD chăv ăTài chính, Ngân hàng và Boăhi m 

Đ ăđápă ngăđ ợcăcácăho tăđ ngăđ uăt ăgiaătĕngăc năthi tăđ ăth căhi năcácăho tăđ ngăkinhăt ,ăc ăquyămôănh ălẫnă
quyămôălớn,ăHƠăTƿnhăc năph iănhanhăchóngăm ăr ngădịchăv ătƠiăchínhătrongăt nh.ăHi nănayăcácădoanhănghi p 
trongăt nhăvẫnăđangăgặpăkhóăkhĕnăvớiăvi căti păcậnătínăd ngăvƠăh ătrợătƠiăchínhăvƠăch ăcóăcácădoanhănghi pălớnă
vớiănguồnătƠiăs nălớnăvƠ cácăh ăgiaăđìnhăvƠădoanhănghi păquyămôănh ăcóăm iăquanăh ătừătr ớcăvớiăngơnăhƠngă
mớiăcóăth ăti păcậnăđ ợcăvớiătínăd ngăngơnăhƠng.ăNg ợcăl i,ăcácăcôngătyăt ănhơnăhoặcăcácădoanhănghi pămớiă
thƠnhălậpăgặpăph iăr tănhi uăkhóăkhĕnăđ ăvayăđ ợcăv n.ăHọăph iăđ aăraătƠiăs năth ăch păcóăgiáătrịălớn,ăthôngă
th ngălƠătrênă100%ăgiáătrịăkho năvay.ăHƠăTƿnhăc năph iătĕngăc ngănĕngăl căchoăngƠnhăngơnăhƠngăđ ăngƠnhă
nƠyăcóăth ăcungăc păcácădịchăv ătƠiăchínhăvƠăl aăchọnăb oăhi măchoănhi uăđ iăt ợngăcóănhuăc uăh nătrongăvùng.ă 

2.15.1 Định hướng phát triển 

 Tạo điều kiện dễ hơn để các doanh nghiệp mới thành lập và đang hình thành có thể tiếp cận đ ợc với tín 
dụng: T nhăc năm ăr ngăti păcậnătínăd ngăvƠăcácădịchăv ătƠiăchínhăkhácătrongăcácăkhuăcôngănghi p, khu kinh 
t , khuăđôăthị và cho nôngănghi păvƠăcácăc măngƠnhătrọngăđi măkhác. T nhăcũngăc năph iăcungăc pădịchăv ă
t tăh năv ăchoăthuêăb tăđ ngăs n.ăTrongăđó,ăHƠăTƿnhănênăc ăgắngăđ ăđápă ngăcácăm cătiêuăđặtăraăc aăngơnă
hƠngăc aăt nh.ăPhùăhợpăvớiăquyăho chătổngăth ăchoăcácăngơnăhƠngăc păt nh,ăgiaiăđo nă2011–2015,ăHƠăTƿnhă
s ăđ tăt căđ ătĕngătr ngăc aăv năl uăđ ngătrênă25%/nĕm,ăt căđ ătĕngătr ngăd ănợăchoăvayă20–25%ă/nĕm,ă
vƠătỷăl ănợăx uăd ớiă3%ăd ănợătínăd ngănĕm.ăTừănĕmă2016ăđ nănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăc năduyătrìăt căđ ătĕngă
tr ngăv năl uăđ ng trênă25%ă/ănĕm,ăt căđ ătĕngătr ngăd ănợăchoăvayă25–30%ă/nĕm,ăvƠătỷăl ănợăx uăd ớiă
3%ătổngăd ănợătínăd ngăm tănĕm. 

NgoƠiăvi căkhuy năkhíchădoanhănghi pătìmăv năquaăvayăngơnăhƠng,ăHƠăTƿnhăc năthi tălậpăm tăquỹăđ uăt ă
m oăhi măvƠăkh iănghi păđ ăh ătrợădoanh nhơnăti mănĕngătrongăt nhăt iăcácăc măngƠnhăđ ợcăxácăđịnhăđ ă
phátătri n.ăVớiăđ uăt ăbanăđ uătừăt nhăvƠăđ uăt ăthêm,ălớnăh n,ătừăcácănhƠăđ uăt ălớnătrênăđịaăbƠnăt nhăHƠă
Tƿnhăcóăth ătĕngăc ngănguồnăv năsẵnăcóăc aăcácădoanhănghi păđịaăph ngăđangăphátătri n,ăvừaăđ ăh ătrợă
thƠnhălậpădoanhănghi pămớiăvừaăđ ăthúcăđẩyăphátătri năc măngƠnh.ăSángăki nănƠyă ăquyămôănh ăh năsoăvớiă
QuỹăIBămƠăNgơnăhƠngăPhátătri năChơuăÁăđƣăkhuy nănghịăvƠăđ ăxu tăcungăc pă20ătri uăUSDăđ ătƠiătrợăbană
đ uăchoăVi tăNam. 

 Mở rộng và tăng c ờng cơ hội tiếp cận tín dụng và cho vay đối với các hộ gia đình để thực hiện các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh ở địa ph ơng: Trồngătrọt,ăchĕnănuôi,ănuôiătrồngăth yăs năs ăti păt călƠăcácălƿnhă
v căquanătrọngăc aăho tăđ ngăkinhăt ăc aăt nh.ăTĕngăc ngăcácăl aăchọnătínăd ngătrongăcácăc ngăđồngănôngă
nghi păvƠănôngăthônăs ăgiúpăm ăr ngăcácăc ăh iătĕngăthuănhậpăb iăvìăcácăh ăgiaăđìnhănƠyăs ăcóăth ăti păcậnă
đ ợcăvớiăcôngăngh ,ăcácănguồnăl căvƠăđ uăvƠoănôngănghi păch tăl ợngăcaoăđ ăbắtăđ uăkinhădoanhăh ăgiaă
đìnhăquyămôănh .ăĐi uănƠyăcũngăs ăh ătrợăvi căxơyăd ngăcácăvùngănôngăthônămới,ăphùăhợpăvớiăCh ngă
trìnhănôngăthônămớiăc aăt nh.ăDoăvậy,ăHƠăTƿnhăc năc iăthi nădịchăv ătínăd ngăvƠăngơnăhƠngăph căv ăphátă
tri năcácăkhuăv cănôngănghi păvƠănôngăthôn,ăbắtăđ uătừăgiaiăđo nă2011–2015ăvƠătrongăt ngălai. 

M tăđ ngăl căquanătrọngă ăđơyălƠămôăhìnhăphátătri nămớiătrongănôngănghi p.ăB năthơnăcácăhợpătácăxƣăđ ợcă
đ ăxu tătrongăph nănƠyăcũngăcóăth ălƠănguồnătƠiătrợăthôngăquaăcácăsángăki năti tăki măhoặcătínăd ngănhóm,ă
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đồngăth iăcácăđ iătácădoanhănghi păc aăhợpătácăxƣăs ălƠăm tănguồnătƠiăchínhăquanătrọngăhoặcăgiúpănôngădơnă
ti păcậnătr căti pănguyênăvậtăli uăđ uăvƠo. 

T nhăcũngăc năkhuy năkhíchăcácătổăch cătƠiăchínhăkhácăcungăc păcácăkho năvayăkhôngătƠiăs năth ăch p.ăCóă
hai mô hình c ăth ăđ ăth căhi năđi uănƠy,ăc ăhaiăđ uăcóăth ăápăd ngăđ ợcăt iăHƠăTƿnh.ăĐ uătiênălƠămôăhìnhă
choăvayănhóm:ăm iăcáănhơnănôngădơnăs ăchịuătráchănhi măth căhi nătr ănợăchoăhƠngăxómăc aămình.ăMôăhìnhă
nƠyăđƣăđ ợcăth căhi nătiênăphongă ăBangladeshăvớiăNgơnăhƠng Grameen.ăCácăhợpătácăxƣămớiă ăHƠăTƿnhăs ă
đ ợcătổăch căđ ăth căhi nămôăhìnhănƠy.ăMôăhìnhăth ăhaiăliênăquanălƠăcánăb ăchoăvayăti năhƠnhătìmăhi uăkỹă
cƠngăv ăđặcăđi măvƠăđ ăxu tămôăhìnhăkinhădoanhăc aăng iăxinăvay.ăĐi uănƠyăgiúpăngơnăhƠngăđánhăgiáăt tă
h n,ănh ăđóăgi măthi uăr iăroăc aăvi căchoăvayămƠăkhôngăc nătƠiăs năth ăch p.ăHợpăđồngăkỦăk tăgi aăhợpătácă
xƣăvƠăcôngătyăđ iătácăs ăgiúpănôngădơnăvayăđ ợcăvayăd aătrênăthuănhậpătrongăt ngălai. 

 Mở rộng hoạt động ngân hàng và tài chính vi mô để cung cấp tín dụng vi mô:H năn a,ăHƠăTƿnhăc năcungă
c păcácăl aăchọnăb oăhi măchoăng iălaoăđ ngătrongălƿnhăv cănôngănghi păb iăvìăsinhăk ăc aăhọăcóăth ăd ă
dƠngăbịă nhăh ngăb iă măđau,ăb nhătậtăvƠăcácăđi uăki năkhíăhậuăngoƠiăd ăđoán.ăK tăhợpăđi uănƠyăvớiăvi că
tĕngăc ngădịch v ăkhuy nănôngănhằmăđƠoăt oănôngădơnăv ăcôngăngh ăvƠăcácăcôngăc ătƠiăchính,ăs ălƠmăchoă
m iăcáănhơnăcóăỦăth călƠmăvi căđ călậpăh n,ăvƠădoăđó,ăs ăthúcăđẩyăkinhăt ăđịaăph ngăvƠănơngăcaoăđ iăs ngă
ănôngăthôn.ăĐ nănĕmă2015,ăHƠăTƿnhăs ăph iăxơyăd ngăxongăcácăch ngătrìnhăb năv ngăđ ăđƠoăt oălaoăđ ngă
nôngănghi păv ăqu nălỦă tƠiăchính,ăgồmăti tăki m,ăđ uăt ăvƠăđịnhăh ớngăkinhădoanh,ăvƠăkhuy năkhíchăcácă
ho tăđ ngăngơnăhƠngăvƠătƠiăchínhăviămôăđ ăcungăc păcácădịchăv ăđó 

 Đào tạo nhân viên trong ngành tài chính về các kỹ năng quản lý, kế toán và kỹ thuật để hỗ trợ doanh nghiệp 
tốt hơn: D ăki n,ăs ăcóănhi uălo iăhìnhădoanhănghi pătrongălƿnhăv căcôngănghi păđ ợcăthƠnhălậpă ăt nh.Vìă
vậy,ăvi căquanătrọngălƠăngƠnhătƠiăchínhăc aăHƠăTƿnhăph iăđ ợcăchuẩnăbịăđ ăđápă ngăvớiănhuăc uătƠiăchínhăs ă
tĕngălênătrongăt nh.ăĐ nănĕmă2015,ăHƠăTƿnhăc năph iăđặtăm cătiêuăđ aănhi uăh năcácăkhóaăđƠoăt oăv ăk ă
toánăvƠăqu nălỦăvƠoătrongăcácăc ăs ăd yăngh .ăT nhăcũngăc năkhuy năkhíchănhơnăviênăc aăcácăngơnăhƠngă
trênăđịaăbƠnăt nhăđiăhọcăcácăkhóaănƠy.ăĐ nănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăcóăth ăc păbằngăkỹăthuậtăv ăqu nălỦătƠiăchínhă
vƠăkỹănĕngăqu nălỦătổngăhợp.ăĐi uănƠyăs ăgiúpăthúcăđẩyăthƠnhălậpădoanhănghi pămớiătrongăt nh. 
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2.16 Phátătri năXu t, Nh păkhẩu 

Chi năl ợcăvƠăk ăho chăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăc aăt nhăs ălƠmătĕngătĕngăđángăk ăth ngăm iăqu căt ăvƠăxu tă
khẩu.ăXu tăkhẩuăs ătĕngătừăă62ătri uăUSDănĕmă2010ălênăg nă383tri uăUSDănĕmă2015ăvƠă1.999 tri uăUSDănĕmă
2020,ă tĕngă42%/nĕmă trongăgiaiăđo nănƠy.ăS năphẩmăxu tăkhẩuăquană trọngănh tă lƠă thépă thô,ă đóngăgópă1.163ăă
tri uătri uăUSDăvƠoănĕmă2020,ăđơyălƠă1ăph năs năl ợngăc aănhƠămáyăthépăFormosaăxu tăsangăcácănhƠămáyăthépă
ăn ớcăngoƠi.ăHƠngămayămặcă(đặcăbi tălƠăhƠngămayămặcăhoƠnăthi n)ăcũngăcóăvaiătròăquanătrọngătheoăđịnhăh ớngă
xu tăkhẩuăc aăngƠnhăs năxu tămayămặcăqu căgia,ăđóngăgópă213ătri uăUSD,ăthịătr ngăhi năt iălƠăBắcăMỹ,ăchơuă
Ểu,ăNhật;ăthịătr ngăti mănĕngălƠăNga,ăHƠnăQu c,ăcácăn ớcăĐôngăNamăÁăkhác.ă(T tăc ăs năphẩmăc aăd t may 
s ăđ ợcăsửăd ngă ăHƠăTƿnhăhoặcăt nhăthƠnhăkhácătrongăn ớcăđ ălƠmănguyênăli uăchoăs năxu tăhƠngămayămặc). 

Xu tăkhẩuăg ădĕmătừărừngăc aăt nhăs ăk tăthúcăvƠoănĕmă2015ăkhiăt nhătậpătrungăchuy năsangăcácăs năphẩmăg ă
giáătrịăcaoăh n,ătrongăđóăcóăđồăn iăth t.ăNgƠnhăs năxu tăg ăvƠăs năphẩmăg ăs ăxu tăkhẩuă44ătri uăUSDăvƠoănĕmă
2015ăvƠăs ătĕngăg pă3ăl nălênăg nă145ătri uăUSDăvƠoănĕmă2020ăkhiăcácănhƠămáyăs năxu tăs năphẩmătừăg ăcóăgiáă
trịăgiaătĕngăcaoăbắtăđ uăsửăd ngăg ăc aăt nhăvƠăg ănhậpătừăn iăkhác.ăCácăthịătr ngălớnăs ăbaoăgồmăNhậtăB n,ă
HƠnăQu c,ăvƠăcácăn ớcăASEANăkhác;ăvớiăti mănĕngăsauăđóălƠăthị tr ngăMỹăvƠăchơuăỂuă(đặcăbi tăkhiăg ătừăcácă
nguồnăcóăch ngănhậnăFSCăđ ợcădùngănhi uăh n) 

S năphẩmăc uăki năkimălo iăs ăxu tăkhẩuă79ătri uăUSDăvƠoănĕmă2020,ăsoăvớiăgiáătrịănĕmă2015ămớiăch ălƠă4ătri uă
USD,ănh ătĕngătr ngăm nhăm ătrongăho tăđ ngăsửăd ngăthépăs năxu tătừăcácănhƠămáyăt iăHƠăTƿnh.ă ăgiaiăđo nă
đ u,ăHƠăTƿnhăxu tăkhẩuăcácăs năphẩmăc uăki năđ năgi năsangăcácăn ớcăASEAN.ăKhiăđƣăs năxu tăđ ợcă ătrìnhă
đ ăcaoăh n,ăt nhăs ăm ăr ngăthịătr ngăsangăHƠnăQu c,ăNhậtăB n,ăchơuăỂuăvƠăMỹ.ă 

Xu tăkhẩuăth căphẩmăch ăbi nă(trongăđóăcóăh iăs n)ăs ăđ tă343 tri uăUSDăvƠoănĕmă2020,ăch ăy uănh ăxu tăkhẩuă
tômăchi mă224ătri uăUSDă(sangăNhậtăB n,ăHƠnăQu căvƠăchơuăỂuăvớiăs năphẩmăcaoăc p,ăvƠăLƠo,ăCam-pu-chia 
và các nớcăkhácăc aăASEANăđ iăvớiăs năphẩmăth păc păh n), và các s năphẩmăl că(chi mă106 tri uăUSDă– 
sangăNhậtăB n,ăchơuăỂu,ăMỹ,ăCanadaăvƠăHồngăKông). H iăs năđánhăbắt,ăđặcăbi tă lƠăm c,ă ti păt căđ ợcăxu tă
khẩuăsangăcácăthịătr ngăt ngăt ănh ătôm,ăgiáătrịăđ tăg nă3ătri uăUSD vƠoănĕmă2020.ăThịătr ngăxu tăkhẩuăc aă
chèăs  vẫnălƠănh ngăkhuăv cănh ăTrungăĐôngăvƠăNga,ăgiáătrịăđ tătrênă5ătri uăUSDăvƠoănĕmă2020. 

Nhung h uăti păt călƠăs năphẩm giáătrịăcao,ăxu tăkhẩuănhi uăsangăHƠnăQu c,ăđ tăgiáătrịă12ătri uăUSD vào nĕmă
2015 và 29 tri uăUSDăvƠoănĕmă2020.ăM ătitanăc aăt nhăcũngăs ăti păt căs năxu tăê-mê-nhítăph căv ăxu tăkhẩu,ă
s ăl ợngăổnăđịnhănh ăm cănh ăhi nănay,ăđ tăgiáătrịă12ătri uăUSD/nĕm. 

Tỷătrọngăxu tăkhẩuăcácăs năphẩmăvƠoănĕmă2015ăvƠă2020ăth ăhi nă ăHìnhă194 và 195 d ớiăđơy. 
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Hình 197 ậ TỷătrọngăXu tăkhẩuă2015 

 

 S năl ng  

(Tr USD) 

%ăS năl ngă
Xu tăkhẩu 

S năl ngăXu tăă
khẩuă(t*) 

Giá 
(USD / t*) 

Giáătr ăXu tăkhẩu 
(Tr USD) 

Thép Formosa  1.159 15% 191.000 910  174 

Mayămặc 61 84% 2.200.000ă(s nă
phẩmămayămặc) 

28 
(m iăs năphẩm) 

51 

G ăvƠăS năphẩmă
G  

95 46% -- -- 44 

S năphẩmăC u 
ki năKimălo i 

27 16% 8.720 488 4 

Ch ăbi năTh că
phẩm 

-- -- -- -- 77 

Từ Tôm 55 100% 4801 11422 55 

Từ Lạc 40 50% 3000 6599 20 

TừHải sản Đánh   
bắt 

10 10% 252 3784 1,0 

Từ Chè 1 100% 565 2112 1.2 

Nhungăh u 14 90% 17 718072 12 

Ê-mê-nhít -- -- 60000 200 12 

Khác 110 8% -- -- 9 

T NG     383 
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Hình 198 ậ TỷătrọngăXu tăkhẩuă2020 

 S năl ngă 

(Tr USD) 

%ăS năl ngăXu tă
khẩu 

S năl ngăXu tăă
khẩuă(t*) 

Giá 
(USD / 

t*) 

Giáă tr ă Xu tă khẩu 
(Tr USD) 

Thép Formosa  7.756 15% 956.000 1217 1163 

Mayămặc 253 84% 6.830.000ă(s nă
phẩmămayămặc) 

37  
(m iăs nă

phẩmă
mayămặc) 

213 

G ăvƠăS năphẩmăG  315 46% -- -- 145 

S năphẩmăC uăki nă
Kimălo i 

492 16% 120.000 653 79 

Ch ăbi năTh căphẩm -- -- -- -- 343 

   Từ Tôm 212 25% 6000 8831 53 

   Từ Lạc 48 25% 4500 2694 12 

   Từ Hải sản Đánh bắt 94 31% 1894 15285 29 

Từ Chè 5 100% 1750 3103 5,4 

Nhungăh u 33 90% 31 960943 29 

Ê-mê-nhít   60000 200 12 

Khác 186 8% -- -- 15 

T NG     1.999 

* trừăkhiăxácăđịnhăsửăd ngăđ năvịăkhác 

Đồngăth i,ănhậpăkhẩuăcũngăs ătĕngătr ngăđ ăph căv ăcông nghi păvƠăđápă ngănhuăc uăngƠyăcƠngătĕngăc aădơnă
s ăc aăt nhăkhiăthuănhậpăc aăhọătĕngălên;ănhậpăkhẩuăs ătĕngălênăđ ăh ătrợăđ uăt ăngƠyăcƠngănhi uăh năvƠoăđịaă
bƠnăt nh.ăCácănhƠăđ uăt ămuaămáyămócăvƠăcácămặtăhƠngăkhácăđ ălặpăđặtătrongăcácănhƠămáyăt iăHƠăTƿnh.ăNhậpă
khẩuăs ătĕngătừă1,4ătri uăUSDănĕmă2010ălênă1.803ătri uăUSD vƠoănĕmă2020,ătĕngă27%/nĕmătrongăgiaiăđo nănƠy. 

Nhậpăkhẩuăch ăy uăđ ợcăthúcăđẩyănh ăđ uăt ătrongăgiaiăđo nănƠy.ăTổngănhậpăkhẩuăchoăđ uăt ăđ tă9.425ătri uă
USD, g păg nă3ăl nănhậpăkhẩuăchoăs năxu tă(3.509ătri uăUSD).ăTuyănhiên,ădoăt căđ ătĕngătr ngăđ uăt ăchậmă
l iăđ ăđ tăm căb năv ngăh năvƠăkinhănghi măcũngănh ăch tă l ợngăs năphẩmăc aăHƠăTƿnhăcaoăh n,ăcácăho tă
đ ngăvậnăhƠnhăcũngăs ăgiaătĕngănhuăc uănhậpăkhẩu 

 Nhậpăkhẩuădoănhuăc uăho tăđ ngăcôngănghi păgồmăsợiăchoăc măd tămay;ăs năphẩmăhóaăch tăchoăchoăc măsắt-
thép,ăc măd tămayăvƠăc mănôngănghi p.ăRiêngăc măd tămayăs ătĕngănhậpăkhẩuătừăch aăđ y 4ătri uăUSD nĕmă
2010, lên 31ătri uăUSD nĕmă2015ăvƠă210ătri uăUSD nĕmă2020.ă 

NhậpăkhẩuăhƠngăhóaăphiăcôngănghi păs ăbaoăgồmăthu căvƠăth căphẩm. 



 
  

  327 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

3 Đ nhăh ngăb oăv ămôiătr ng 

3.1 Tácăđ ngămôiătr ngăc aănh ngăho tăđ ngăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăchính 

Trongănh ngăthậpăkỷătới,ăHƠăTƿnhăs ăph iăđ iămặtăvớiăcácătháchăth cătừă3ălƿnhăv c:ăphátătri năcácăc măngƠnhă
trọngăđi măđƣăxácăđịnh,ătĕngădơnăs ăvƠăđôăthịăhóa,ăvƠăthiênătaiătrongăngắnăh n,ăbi năđổiăkhíăhậuăv ădƠiăh n 

3.1.1 Phát triển các cụm ngành trọng điểm đã xác định 

Rõ ràng là tĕngătr ngăkinhăt ănh ăphátătri năcácăc măngƠnhătrọngăđi măđƣăxácăđ nhăs ăd năt iăápăl căv  
môiătr ng,ăđặcăbi tădoăphátăth iăkhíănhƠăkính,ăôănhi mă(khôngăkhí,ăn ớc,ăđ t),ăsuyăthoáiămôiătr ngăs ngăt ă
nhiên,ăm tăđaăd ngăsinhăhọcăvƠăápăl căvớiăcácănguồnătƠiănguyênăhi năcóă(n ớc,ăđi n,ăkhoángăs n).ăC ăth ăcóăcácă
tácăđ ngăti mătƠngăsauăvớiătừngăc m ngƠnhătrọngăđi m:ă 

C măNôngănghi păvƠăcácăngành liên quan: 

 T tăc ăcácăhi năt ợngănh ăsuyăthoáiăđ tăphátăsinhădoăvi căl măd ngămáyămóc,ăthơmăcanhăquáăm c. 
 Ôănhi mădoăcácălo iăthu cătrừăsơuăvƠăthu cădi tăc ăcóăth ălƠmăôănhi măđ t,ăt oăraăcácăch tătồnăd ătrong 

cácăs năphẩmăhoaămƠuăvƠălƠmăôănhi mănguồnăn ớcă. 
 Bi năđổiămôiătr ngăs ngădoăh ăqu ăc aătìnhătr ngăpháărừngăvƠăho tăđ ngănuôiătrồngăth yăs năcóăquyămôă

lớn,ătừăđóăcóăth ădẫnăđ nătìnhătr ngăm tăđaăd ngăsinhăhọc. 
 Rácăth iăh uăc ăvƠăd ăthừaăd ỡngăch tătrongăđ tăvƠăn ớcădoăho tăđ ngăs năxu tănôngănghi păvƠănuôiă

trồngăth yăs nătheoămôăhìnhăthơmăcanh. 
 S năsinhăch tăth iărắnăvƠăn ớcăth iătừăho tăđ ngăch ăbi năth căphẩm,ăgơyăôănhi măđ t,ăn ớc. 

 Thayăth ăth măth căvậtăvƠătácăđ ngăvƠoăcácăkhuărừngăs ă nhăh ngătiêuăc căđ năcácăh ăsinhătháiăt ănhiênă
cũngănh ăđ iăvớiăquáătrìnhătồnăt iăc aăcácălo iăđ ngăth căvậtăb năđịa. 

 S năsinhăl ợngălớnăch tăth iărắnătrongăch ăbi năg ăvƠăcaoăsu,ănh ăv ăcơy,ăsợi,ăcácăch tăth iărắnăkhôngă
nguyăh iăkhác. 

 S năsinhăl ợngălớnăn ớcăth iătừăvi căph ăch tăhóaăhọcălênăg . 

 Nh aăg ăch aăacidăth iăraă nhăh ngătớiăh ăsinhătháiăd ớiăn ớc. 

C măngƠnhăS tăthép: 

 Ô nhi măn ớcădoăl ợngăn ớcăth iă trênăb ămặt,ăn ớcăth iăphátăsinhătrongăquáătrìnhăch ăbi năvƠănguồnă
n ớcăb mătừăcácăm ăraăngoƠiămôiătr ng. 

 Ôănhi măkhôngăkhíădoăb iăphátăsinhătừăho tăđ ngănổămìn,ăcácăc ăs ătuy năkhoáng,ăbƣiărácăvƠăcácătuy nă
đ ngăchuyênăch ,ăcũngănh ăl ợngăkhíăphátăth iătừăcácăthi tăbịăkhaiăthácăm . 

 Ôănhi măti ngăồnă từăđ ngăc ăc aăcácăph ngă ti năvậnă t i,ăquyă trìnhăb căx păhƠngăvƠăho tăđ ng khai 
khoáng. 

 Rácăth iăbaoăgồmăkh iăl ợngăđáăth iălớnăphátăsinhătrongăquáătrìnhăkhaiăthác,ărácăth iătừăcácănhƠăx ngă
ch ăbi năcũngănh ăd uăth iăvƠăcácăhóaăch tăđ căh i. 
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 Bi năđổiăsinhăc nhăc aăcácălo iăth yăsinhăvƠăcácăloƠiăhoangădƣătrênăc nădoănh ngăthayăđổiăv ăm căn ớcă
ng m,ăho tăđ ngăb căx păhƠngătrênăbi n,ăho tăđ ngăgi iăphóngămặtăbằng. 

 Ôănhi măb iătrongăquáătrìnhăxửălỦ,ăvậnăchuy năvƠăl uătr ăquặngăvƠănguyênăli uăthô,ăn uăch y,ăđúc,ăcũngă
nh ăphátăth iăhóaăch tănh ăl uăhuỳnhădioxideăvƠănit ăoxideăcóăth ălƠm ôănhi mămôiătr ngăvƠăgópăph nă
gơyănóngălênătoƠnăc u. 

 S năsinhăbùnăvƠăx ătừăcácăquyătrìnhăluy năkimăcaoănhi tăvƠăxửălỦăn ớcăth i,ăđồngăth iăs năsinhăn ớcăth i. 

Cácăc măS năxu tăs năphẩmăt ăThép,ăD tămayăvƠăs năxu tăkhác: 

 Cácăhóaăch tăgơyăôănhi mătrongăkhông khí,ănh ăa-xítăsunfuricăth iăraătừăcácănhƠămáyăch ăt oăhoặcăcácă
hợpăch tăh uăc ăd ăbayăh iăraătừăcácălo iăs năvƠăm . 

 LƠmătĕngăl ợngăch tăth iăkimălo iăbaoăgồmăsắt,ănhômăvƠăđồngăph ăth iăcũngănh ăcácăch tăth iărắnăkhácă
nh ănh aăvƠăgi yăgiáp. 

 LƠmătĕngăl uăl ợngădòngăch yătừăcácăx ngăs nădoăsửăd ngăkh iăl ợngălớnăcácăch tădungămôiă(nh ăs nă
vƠăm )ătrongăquyătrìnhăch ăt o. 

 Giaătĕngăm căđ ăôănhi măkhôngăkhíădoăb iăphátăsinhătừăho tăđ ngăch ăbi năsợiăt ănhiên,ăcácăph ăphẩmă
ch aăhóaăch tăgơyăôănhi mă(nh ăcác-bonăđisunfua và a-xítănitric)ătrongăquáătrìnhăs năxu tăpolimeătổngă
hợp,ămùiăhôiăphátăsinhătrongăquáătrìnhănhu m. 

 Tácăđ ngălớnăđ năquáătrìnhăsửăd ngăn ớcădoăcácăho tăđ ngăc aăngƠnhăd tămay,ătừăđóăcóăth ănhanhăchóngă
lƠmăsuyăthoáiătƠiănguyênăn ớcăc aăt nhăn uăkhôngăcóăbi năphápăqu nălỦăphùăhợp. 

 L ợngăn ớcăth iălớnălƠănguyăc ămôiătr ngănghiêmătrọngănh tătừăquyătrìnhăd tămayăvƠăth ngăch aăcácă
kimălo iăki m,ăd uăkhoángăvƠăch tărắnăl ălửngătrongăquáătrìnhăs năxu t. 

 L ợngărácăth iărắnălớnăbaoăgồmăv iăvƠăsợi,ăthu cănhu m,ăb tămƠu,ăb tăinăvƠăbùnăt oăraăsauăkhiăxửălỦărácă
th i. 

C măngƠnhăTh ngăm i,ăv năt i vƠăh uăc n: 
 M tăđ tănôngănghi păvƠălơmănghi păcóăgiáătrịădoăxơyăd ngăcácătuy năđ ngăb ăvƠăđ ngăsắtămới. 
 Ôănhi măkhôngăkhíănghiêmătrọngăh nădoăb iăphátăsinhătừăcácăd ăánăxơyăd ngăgiaoăthôngăcũngănh ăkhíă

CO2,ăSO2,ăkhíăth iăô-xít ni-t ăphátăsinhădoăl uăl ợngăgiaoăthôngăgiaătĕngătrênătoƠnăt nh.  
 R iăroătrƠnăcácălo iăhóaăch tăđ căh iătừăho tăđ ngăvậnăt iăbi nămƠăd ăki năs ăgiaătĕngăvớiăvi căkhánhă

thƠnhăc măc ngălớnăt iăHƠăTƿnh. 

S năxu tăĐi n 

 L ợngăkhíăth iătậpătrungădoăquáătrìnhăđ tăcháyănhiênăli uăvƠăsinhăkh i,ăbaoăgồmăcácănguồnăphátăth iăô-
xítăl uăhuỳnh,ăô-xít ni-t ,ăô-xít các-bonăvƠăcácăkhíăgơyăhi uă ngănhƠăkínhăkhác. 

 Phátăth iăvƠăròăr ăcácălo iăch tăth iăđ căh iănh ăkimălo iănặngă(asenăvƠăth yăngơn),ăcácăhợpăch tăhalôgenă
vƠăcácăhợpăch tăh uăc ăd ăbayăh i. 

 S năsinhăch tăth iărắnătừăquáătrìnhăđ tăcháyăbaoăgồmăx ,ăbùnăvƠătro. 

 N ớcăth iăch aăđ ợcăxửălỦătừăcácănồiăh iăvƠăthi tăbịăkhác;ăn uăđ ợcăth iăvƠoămôiătr ngămƠăkhôngăđ ợcă
xửălỦ,ăn ớcăth iăcóăth ălƠmăôănhi măcácănguồnăn ớc. 

 Nguyăc ălũăl tăgiaătĕngădoăcácănhƠămáyăth yăđi năkhôngăđ ợcăvậnăhƠnhăđúngăcách,ătừăđóăcóăth ălƠmăbi nă
đổiămôiătr ngăs ngăc aăcácălo iăth yăsinhăvật. 



 
  

  329 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 

3.1.2 Gia tăng dân số và đô thị hóa 

Tĕngădơnăs ăvƠăđôăthịăhóaăs ădẫnăđ nănhuăc uăngƠyăcƠngătĕngăv ăđ tă(Víăd :ănhƠă ,ăth ngăm iăvƠăc ăs ăh ăt ngă
giaoăthôngăvậnăt i),ătĕngătiêuăth ăcácătƠiănguyênă(nhiênăli u,ăđi n,ăn ớc...)ăvƠănhuăc uăchoăcácăh ăt ngănh ăh ă
th ngăthoátăn ớcăvƠăv ăsinhămôiătr ng.ăT tăc ănh ngăđi uănƠyăcóăth  gơyăápăl călớnăvớiănguồnăl căsẵnăcóăvƠă
gơyăôănhi m. 

3.1.3 Thiên tai về ngắn hạn và biến đ i khí hậu về dài hạn 

HƠăTƿnhăcũngăc năgi iăquy tănh ngătháchăth căhi năt iădoăthiênătaiăv ăngắnăh năvƠăvƠăbi năđổiăkhíăhậuăvêădƠiă
h năkhi năm căn ớcăbi nădơngăcao,ăđi uăki năkhíăhậuăkhắcănghi tăvƠăthi tăh iăđ iăvớiănôngănghi p,ălơmănghi p,ă
h ăsinhătháiăth yăsinhăvƠăsinhăk . 

3.1.4 Hoạt động trong tương lai 

T nhăc năcóăhƠnhăđ ngăđ iăvớiăc ăbaălƿnhăv cănói trên đ ăgi măthi uătácăđ ngămôiătr ng.ăH năn a,ătínhăd ăbịă
tổnăth ngăv ămôiătr ngă ăcácăvùngănôngăthônăth ngăgắnăli năvớiănghèoăđói.ăDoăđó,ăt nhăph iăcóăcáchăti pă
cậnătổngăhợp,ăch ăđ ngăvƠălênăk ăho chăgi iăquy tănh ngătháchăth cămôiătr ngăcóăliênăquan. 

3.2 Đ nhăh ngăchung và m cătiêu 

T mănhìnăc aăHƠăTƿnhălƠăh ớngătớiăphátătri năb năv ng.ăC ăth ăđ iăvớiăb năv ngămôiătr ng,ăt mănhìnăc aăHƠă
TƿnhătậpătrungăvƠoăb năch ăđi măchính. 

 Phátătri năch ăđ ng,ăb năv ngăv ămôiătr ngăvớiăcácăc măngƠnhătrọngăđi măđƣăxácăđịnhăđ ătĕngătr ngăvƠă
phátătri năt nh. 

 PhơnătíchărõărƠngăcácăv năđ ăv ămôiătr ngătrongăquyăho chătổngăth ăv ăkhôngăgian,ăphátă tri năđôăthịăvƠă
nôngăthônăđ ăđ măb oăv ătrungăvƠădƠiăh n,ăt nhăphátătri năb năv ngăv ămôiătr ngăvƠăcóăkh ănĕngăch ngă
chịu. 

 B oătồnăt tămôiătr ngăs ngăt ănhiênăvƠăsửăd ngăhợpălỦătƠiănguyênăthiênănhiên,ăph căhồiăch cănĕngăcácăkhuă
v căbịăôănhi măvƠăb oăv ăđaăd ngăsinhăhọc. 

 Nơngăcaoănhậnăth căvƠăs ăthamăgiaăcácăv năđ ămôiătr ngăc aăng iădơnătrongăt nh. 

Trongăb iăc nhănƠy,ăth iăgianăm iănĕmătớiăđ nănĕmă2020ăs ăr tăquanătrọng.ăPh nălớnăcácăkho năđ uăt ăvƠăcácă
ho tăđ ngăn năt ngătrongăth iăgianănƠyăs ăxácălậpăt ngălaiăc aăHƠăTƿnhă(c ăv ămặtămôiătr ng).ăDoăđó,ăHƠăTƿnhă
c nătậpătrungălồngăghépăt tăc ăcácăch ăđi măliênăquanăđ năt mănhìnănóiătrênăvƠoăk ăho chăphátătri nătổngăth ăc aă
t nhăđ nănĕmă2020ănhằmăđ măb oătínhăb năv ngătrongăt ngălai. 

3.3 K ăho chăvƠăchi năl căt ngăh păv ăb oăv ămôiătr ngăvƠăgi mănhẹăbi năđ iăkhíăh u 

Đ ăgi iăquy tănh ngăr iăroăliênăquanătớiăphátătri năc ăs ăh ăt ngăvƠăho tăđ ngăkinhăt ămớiă ăt nh,ăHƠăTƿnhăc nă
th căhi năm t s ăbi năphápăb oăv ămôiătr ngătổngăhợp. 
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 Đ măb oăs ăd ngăcôngăngh ăhi năđ iănh tăđ ăgi măthi uătiêuăth ănhiênăli u,ăs ăd ngătƠiănguyênăvƠă
gi măôănhi m:ă 

Sửăd ngăcôngăngh ăch ăbi năphùăhợpătrongăcácăc măngƠnhătrọngăđi măđ ăđ măb oăgi măthi uătácăđ ngătiêuă
c căv ămôiătr ng.ăM tăs ăvíăd ăv ăcácăsángăki n: 

 Sửăd ngăcácăcôngăngh ăxanhăhi năđ iănh t,ănh ăthi tăbịătáiăch ărácăth iăvƠăthi tăbịăs năxu tăcácăs năphẩmă
ti tăki mănĕngăl ợng,ăvƠătìmăhi uăcácăl aăchọnăđ ăl uăgi ăcarbonăbằngăcáchăhợpătácăvớiăcácăvi nănghiênă
c uăđ ăgi măl ợngăphátăth iăcác-bonăc aăt nhăvƠăcácă nhăh ngăb tălợiăkhácăđ iăvớiămôiătr ng. 

 H năch ăsửăd ngănhiênăli uăhóaăth chăbằngăcáchăsửăd ngăcácămáyămócăch yăbằngăđi nă(víăd ,ălòăđi năhồă
quangătrongăs năxu tăthép)ăvƠăcácănhiênăli uăsinhăhọcăthayăth ănhằmăgi măm căđ ăphátăth iăkhíănhƠăkính.  

 Xơyăd ngăcácănhƠămáyănhi tăđi năxaăkhuădơnăc ,ătáiăch ăn ớcălƠmămátăvƠăn ớcăth iăđ ăgi măkh ănĕngă
l ợngăn ớcăth iăch aăquaăxửălỦăxơmănhậpăvƠoănguồnăn ớcăs ch. 

 Xơyăd ngăvƠăvậnăhƠnhăcácănhƠămáyăth yăđi năsaoăchoăcácăc ăs ăh ăt ngăquanătrọng,ănh ăđập,ăkhôngă nhă
h ngăđ năcácăqu năxƣăth căvậtă th yăsinhăđangăbịăđeădọaăvƠăgópăph nătĕngăc ngăth căhi năcácăbi nă
phápăphòngăngừaălũăl t. 

 H năch ăcácătậpăquánăkinhăt ă nhăh ngăx uăđ nămôiătr ng,ănh ăsửăd ngăthu cănổătrongăđánhăbắtăcá,ăvƠă
phổăbi n choăng iădơnăv ăcácăcáchălƠmăkhác,ăthơnăthi năvớiămôiătr ng. 

 XửălỦăl ợngăkhíăthuăđ ợcătừăh ăth ngăthôngăgióăt iăcácătrungătơmăthuăhồiăđ ălo iăb ăcácăch tăgơyăôănhi mă
vƠăcácăch tăhóaăhọc. 

 Đ măb oăcóăc ăch ăqu nălỦăch tăth iăch tăl ngăcao:ă 

Đ nănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăph iă thuăgomăvƠăxửă lỦă 100%ă rácă th iă yă t ă vƠă côngănghi p,ă t tă c ă cácăkhuăcôngă
nghi păđ tătiêuăchuẩnămôiătr ngătr ớcăkhiăkh iăcôngăxơyăd ng.ăNĕmă2015,ăt nhăc năthuăgomăvƠăxửălỦăt iă
thi uălƠă95%ăl ợngăch tăth iăc aăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăítănh tălƠă85%ăl ợngăch tăth iă
c aăcácăkhuăv căđôăthịăkhácătrongăt nhă(đôăthịălo iă4).ăĐ nănĕmă2020,ăthuăgomăvƠăxửălỦă100%ărácăth iăsinhă
ho tăđôăthị,ăyăt ăvƠăcôngănghi p.ăTh căhi năcácăh ăth ngăn ớcăth iăđôăthịă ăvùngăđôăthịăđ tăchuẩnăqu căgia.ă
Tĕngătỷăl ăh ănôngăthônăđ ợcădùngănhƠăv ăsinhăhợpăv ăsinhălênă75%ăvƠoănĕmă2015ăvƠălênă100%ăvƠoănĕmă
2020. 

N uăkhôngăđ ợcăqu nălỦăphùăhợp,ăvi căs năsinhăch tăth iărắnăvƠăl ngăcóăth ăgơyănguyăh iănghiêmătrọngăđ nă
môiătr ng,ăđặcăbi tălƠăkhiăho tăđ ngăs năxu tătrong t nhăphátătri năh n.ăHƠăTƿnhăc năcóăchi năl ợcăqu nălỦă
ch tăth iăđ ợcăđi uăch nhăđ ăgi iăquy tărácăth iătừăcácăngƠnh,ănh ănôngănghi p,ăcôngănghi p,ădịchăv ,ăvƠăkhuă
dơnăc .ăT nhăc nătậpătrungăvƠoăcácă uătiênăsau: 

 Xơyăd ngăquyăho chătổngăth ăqu nălỦărácăth iătổngăhợpăchoătoƠnăt nh. 

 Tĕngăcôngăsu tăc aăcácăbƣiăchônărácăth iăph căv ăchoăvi căqu nălỦăb năv ngăvƠăcóătổăch căđ iăvớiăvậtă
li uăph ăth iăth ărắn,ăkhôngăđ căh i.ăĐi uăph iăcácăđ năvịătrênăđịaăbƠnătrongăvi căthuăthậpăvƠăxửălỦătoƠnă
b ăch tăth iănhằmăgi măthi uăcácăch tăgơyăôănhi mătrongămôiătr ng.ăXơyăd ngăcácăh ăth ngăl uătr ăvƠă
vậnăchuy năt iăch ăđ iăvớiăcácăvậtăli uăph ăth iăđ căh i. 



 
  

  331 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 Nơngăc păcácăb ăch aăvƠăh ăth ngăthoátăn ớcăđ ăxửălỦăn ớcăth iăvƠăch tăth iăl ng. 

 Ch ăsửăd ngăthu cătrừăsơuăđ ợcăWHO/FAOăcôngănhậnăvƠăđƠoăt oăđ iăngũănhơnăs ăv ăcáchăth căsửăd ngă
thu cătrừăsơu.ăLƠmăs chăvƠăv tăb ăbaoăbìăthu cătrừăsơuăthôngăquaăkỹăthuậtătrángăbaăl n,ănghi năvƠăh y. 

 Khuy năkhíchă ngăd ngăcôngăngh ătrongăngƠnhăcôngănghi păđ ătậnăd ngăch tăth iătrongăs năxu tănĕng 
l ợng.  

 Thamăgiaăth căhi nătáiăch ăch tăth iăcôngănghi păvƠăch tăth iăsinhăho tăvớiăquyămôălớn,ăbaoăgồmătáiăsửă
d ngăph ăphẩmăvƠăph ăli uătrongăngƠnhăluy năkim. 

 Ápăd ngăcácăc ăch ăqu nălỦăch tăth iăm iănh t 

T nhăc năđ măb oătoƠnăb ăcácăh ăgiaăđìnhăthƠnhăthịăvà 95%ăh ănôngăthônăđ ợcăti păcậnăn ớcăs chăchoăsinhă
ho tăvƠoănĕmă2015ăvƠă100%ăh ănôngăthônăvƠoănĕmă2020. 

R iăroăc aăvi căsuyăgi măvƠăôănhi mănguồnăn ớcăc aăHƠăTƿnhăbắtănguồnătừăcácăho tăđ ngăkinhăt ăc aăt nhă
cóăth ă nhăh ngătớiăc ăh iătĕngătr ngăc aăt nhătrongăt ngălai.ăĐ ăđ măb oănguồnăn ớcăphongăphúăhi nă
t i,ăHƠăTƿnhăc năth căhi năcácăsángăki năsau: 

o Táiăsửăd ng,ă táiăch ,ăvƠăxửălỦăn ớcă(táiăch ăcácăph ăphẩmătừăquáătrìnhăkhaiăkhoáng)ăđ ăb oăv ănguồnă
n ớcăng m,ăn ớcăb ămặt,ădi nătíchăvenăbi n,ăvƠădi nătíchămặtăbi n. 

o Th ngăxuyênătheoădõiăvƠăđánhăgiáăcácăch tăgơyăôănhi mătrongănguồnăcungăc păn ớcăđ ăđ măb oănồngă
đ ăc aăchúngăkhôngăv ợtăquáăgiớiăh năchoăphép. 

o Xơyăd ngăcácăh ăth ngăqu nălỦăn ớcăm aăđ ăngĕnăchặnătìnhătr ngăxóiămònă ăcácăkênh,ăm ngăthoátă
n ớcăm aăbƣoăvƠăcácădòngăch y. 

o Sửăd ngăcácăch tăxửălỦăcóăth ătanătrongăn ớcăvƠăcácăch tăphơnăh yăsinhăhọcătrongăho tăđ ngăs năxu tă
(chẳngăh n,ăd uăbôiă tr năcóăth ătanătrongăn ớcătrongăngƠnhăd t,ăhoặcăs năcóăth ătanătrongăn ớcătrongă
ngƠnhăs năxu tăôătô)ăvƠătáiăch  n ớcăôănhi măbằngăcáchăxửălỦăthôngăquaăph ngăphápăsiêuălọcăvƠătraoă
đổiăion,ăđi năthẩmătáchăhoặcăthẩmăth uăng ợcă 

o Ápăd ngăcôngăngh ăchuyênăbi tăđ ăti tăki măn ớcă(chẳngăh n,ămáyărửaăd tămay). 

o Ápăd ngăcácăph ngăphápăt ớiătiêuăti tăki măn ớc. 

o Ti păt cănghiên c uăcácăbi năphápăđ ătĕngănguồnăn ớc,ănh ăthuăgomăn ớcăm a. 

 B oăv ăvƠătáiăt oămôiătr ngăvenăbi năvƠădi nătíchăr ng 

VìăHƠăTƿnhăbắtăđ uătri năkhaiăphátătri năngƠnhăcôngănghi p,ănênăt nhăcóănguyăc ăph iăchịuăr iăroăbịăm tăcácă uă
đƣiăv ătƠiănguyênăthiênănhiên mƠăt nhăcóăđ ợc,ăđặcăbi tălƠăcácăvùngăđ tăvenăbi năvƠăcácăkhuăv căcóărừng.ăChínhă
vìăth ,ăHƠăTƿnhăc năqu nălỦăđ ợcăquáătrìnhăcôngănghi păhóaăđ ăcóăth ăb oătồnăcácătƠiăs năt ănhiênăc aăt nhăvƠă
thamăgiaăvƠoăho tăđ ngăph căhồiăt ănhiên.ăT nhăc năti păt căb oăv ăcácăkhuărừngătrênăđịaăbƠnăk tăhợpăvớiăth că
hi năqu nălỦărừngăb năv ngăđ iăvớiărừngăs năxu tănhằmăngĕnăchặnătìnhătr ngăkhaiăthácăquáăm c.ăCácăbi năphápă
c ăth ăd ớiăđơyăs ăgiúpăt nhăcóăth ăđ tăđ ợcăcácăm cătiêuănƠy: 
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 Xơyăd ngăvùngăđ măxungăquanhăcácăkhuăb oătồnăđ ăqu nălỦăhi uăqu ăh năcácăho tăđ ngăphátătri nărừng 

 Đ măb oăt tăc ăcácăsinhăc nh,ăkhuăb oătồnătrọngăy uăhoặcăcácăloƠiăđangăbịăđeădọaăkhôngăbịătácăđ ngăb iă
quáătrìnhăxơyăd ngăc ăs ăh ăt ng;ăđồngăth iăth ngăxuyênăđánhăgiáăđaăd ngăsinhăhọc.ăN uăb tăc ădi nă
tíchărừngănƠoăbịăm tădoăquáătrìnhăxơyăd ng,ăđ măb oăph iătrồngămớiă ăm tăđịaăđi măthayăth ăphùăhợp 

 Đ uătranhăch ngăn năpháărừngăbằngăcácăho tăđ ngătáiăsinhărừngăb năv ng,ăl aăchọnă1ăcáchăcóăchi năl ợcă
cácăkhuărừngăchoănĕngăsu tăcaoăđ ătrồngămớiănhằm duyătrìăđ ăcheăph ăc aăt nh;ănơngăcaoăch tăl ợngăc aă
cácăkhuărừngăhi năcó;ăvƠăthamăgiaătrồngămớiăđ ăkhôiăph căcơnăbằngăsinhătháiăvƠăngĕnăchặnăbi năđổiăkhíă
hậuă 

 Lậpăk ăho chăđ iăvớiăcácăho tăđ ngălơmănghi pănhằmăđ măb oăcácăho tăđ ngănƠyăkhôngăđ ợcăth căhi nă
vƠoăcácămùaăsinhăs năc aăcácăloƠiăđ ngăvậtăđangăbịăđeădọa.ă 

 Sửăd ngăcácăph ngăphápăkhaiăthácăvƠăvậnăchuy nătácăđ ngăth pă 

 Ti păt căph căhồiăcácăc nhăquanămôiătr ngăbịă nhăh ngăb iăho tăđ ngăkhaiăkhoángă 

 B oăv ăkhuăv căduyênăh iăvƠăcácăb ăbi năc aăt nhăvìălợiăíchăc aănhơnădơnăđịaăph ng,ăchẳngăh năthôngă
quaăho tăđ ngăb oăv ătƠiănguyênăbi năvƠăho tăđ ngădọnăv ăsinhăbƣiăbi năth ngăxuyênăvƠătậpăquánăđánhă
bắtăb năv ng 

 Ápăd ngăcáchăti păc năsongăsongăđ ăqu nălỦăthiênătaiăvƠăbi năđ iăkhíăh u: 

HƠăTƿnhăc năáp d ngăcáchăti păcậnăsongăsongăđ ăqu nălỦăthiênătaiăvƠăbi năđổiăkhíăhậu.ăV ăngắnăh n,ăt nhă
c năxơyăd ngăc ăs ăh ăt ngăkỹăthuật,ăxƣăh iăphùhợpăđ ăthíchă ngăvớiăthiênătaiăvƠăbi năđổiăkhíăhậu.ăCùngă
vớiăđó,ăv ădƠiăh n,ă t nhăc năphátă tri năcácăc ăs ăh ă t ngă tĕng c ngăkh ănĕngăch ngăchịu,ăgiúpăgi mă
thi uătácăđ ngătiêuăc cătừăcácăs ăki nămôiătr ngăb tălợi.ă 

V ăqu nălỦăthiênătai,ăvíăd ănh ăbƣoălũălƠăcácăhi năt ợngăngắnăh năđ nătrungăh n,ăHƠăTƿnhăc năcóăcáchă
ti păcậnătổngăhợp,ăgồmăc ăphòngăngừa,ăgi mănhẹ/thíchă ng, ngăphóăvƠăph căhồiă(hìnhă196).Nh ătrongă
hìnhăd ới,ăđơyălƠă1ăs ăc ăch ăt nhăc năcóăvƠăth căhi nă ăm iăgiaiăđo năc aăchuăkỳ,ătừătáiătrồngărừngăngậpă
mặn,ăxơyăđêăđi u,ătáiăđịnhăc ă– cácăbi năphápăd aătrênăphòngăngừa;ăđ năxơyăd ngăl iăvƠătáiăc păv n,ăb oă
hi m sinhăk ăvƠătrợăc pănguyênăvậtăli uăs năxu tă ăgiaiăđo năph căhồiăsauăth măhọa.T nhăc nă(a)ăápăd ngă
cáchăti păcậnătổngăhợpănƠyăvƠă(b)ăxơyăd ngăk ăho chăchiăti tă3-5ănĕmăvớiăt tăc ăcácăgiaiăđo nănóiătrên. 
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Hình 199:Cáchăti păc năt ngăh păv ăkh ănĕngăch ngăch uăt ăchuăkỳăthiên tai hƠngănĕm 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

T nhăcũngăc năth căhi năc ăch ăthíchă ngăvƠăgi mănhẹăđ iăv iăbi năđ iăkhíăh uădƠiăh n,ăliênăquanăđ nă
nôngănghi păvƠăcácăngƠnhăkhác,ăbaoăgồm: 

o C ăch ăThíchă ng: 

 Khoanhăvùngăđ tăđ ăgi măthi uăcácăkhuăđịnhăc ă ăvùngăvenăbi năd ăbịătổnăth ngăkhiăm căn ớcăbi nă
dơng,ătrongănƠyăcóăc ăvi căđ aăraăc ăch ătáiăđịnhăc ăthíchăhợp. 

 Nơngăc păđêăsôngăvƠăbi n,ăd năm ăr ngăvƠăxơyăd ngăđêăbi nă ăcácăvùngăvenăbi n. 

 Xơyăd ngăcácăđậpăvƠăhồăch aăđ ătr ăn ớc,ăki măsoátălũăvƠăđi uăti tăcungăc p,ăsửăd ngăn ớcătrongă
th iăkỳăh năhán. 

 Nơngăc păvƠăm ăr ngăh ăth ngăthuỷălợiăvƠăthoátăn ớc. 

 Nơngăcaoănhậnăth căvƠăgiáoăd c,ăgồmăc ăvi căthúcăđẩyăti tăki mănĕngăl ợngăvƠăn ớc. 

 Lồngăghépăcácănhuăc uăphátăsinhătừătácăđ ngăc aăbi năđổiăkhíăhậuăvƠoăch ngătrìnhăđaăd ngăhóaăcơyă
trồngăvƠăph ngăth căcanhătác,ătrongăđóăcóătìmăgi ngăchịuăh năvƠăkhángăb nh,ătìmălo iăcơyătrồngăcóă
chịuăđ ợcălũăl t,ăvv. 

 Đ măb oăti păcậnătínăd ng,ăb oăhi măvƠădịchăv ătƠiăchínhăm cătiêuăchoăng iănghèoăđ ănơngăcaoăkh ă
nĕngăc aăhọătrongăđ uăt ăvƠoăcôngăngh ăs năxu tănôngănghi păphùăhợpăvƠănĕngăl căđ iăphóăvớiătácă
đ ngătừăthiênătai. 
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o C ăch ăgi mănhẹ: 

 Quyăho chăvƠătrồngărừngăphòngăh ,ărừngăngậpămặnă ăcácăhuy năvenăbi năd ăbịătổnăth ng. 

 Tậpătrungăb oăv ărừngăvƠătrồngărừngătrênăđ tăbịăthoáiăhóa,ăgồmăm tăch ngătrìnhăc ăth ăđ ăthamăgiaă
vƠăsửăd ngănh ngălợiăíchăc aăREDDăvƠăcácăkho nătínăd ngăcarbon. 

 Tĕngăc ngănóiăchungăvi cătrồngăcơyătrênăkhắpăcácăkhuăv căđôăthịăvƠănh ngăn iăcôngăc ngă- Thành 
ph ăHƠăTƿnh,ăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăcácăkhuăv căkhác. 

 Khuy năkhíchăvƠăt oăđ ngăl căsửăd ngăcácăcôngăngh ăítăcarbonătrongăcácăc măngƠnhătrọngăđi măđƣă
xácăđịnhăchoăs ătĕngătr ngăc aăHƠăTƿnh. 

 Nơngăcaoănh năth căvƠăhuyăđ ngăs ăthamăgiaăc aăng iădơnătoƠnăt nhăvƠoăcácăv năđ ămôiătr ng: 

Theoăd ăki n,ădơnăs ăvƠăl căl ợngălaoăđ ngăc aăHƠăTƿnhăs ătĕngădoăc ăh iălƠmăĕnăkinhăt ă ăt nhăngƠyăcƠngăr ngă
m .ăChínhăvìăvậy,ăt nhăc năđ măb oăng iădơnăvƠăl căl ợngălaoăđ ngătrongăt nhăđ ợcăđƠoăt oăvƠăphổăbi năcácă
cáchăth căcóălợiăchoămôiătr ngănhằmăh ătrợăhìnhăthƠnhăm tăn năkinhăt ăxanh.ăHƠăTƿnhăc năph iăcơnănhắcăcácă
chi năl ợcăsau:ă 

o Nơngăcaoănhậnăth căc aănhơnădơnăv ăcáchălƠmăvƠăhƠnhăviăcóălợiăchoămôiătr ngăthôngăquaăcácăchi nă
dịchăvậnăđ ngăvƠăs ăthamăgiaăc aăcácăNGO,ăđặcăbi tăliênăquanăđ năv ăsinh,ăqu nălỦăvƠăxửălỦăch tăth i. 

o Ph iăhợpăvớiăcácătổăch căc ăs ăvƠăc ăquanăthôngătinăđ iăchúngăđ ăth căhi năcácăchi nădịchăquyă
môălớnănhằmăgiáoăd căỦăth căchoăng iădơnăv ăt măquanătrọngăc aăvi căgi măthi uăch tăth iăvƠă
c iă thi nă đi uă ki nă v ă sinhă ă cácă khuă v că nôngă thônă vƠă nh ngă nguyă hi mă c aă ôă nhi mămôiă
tr ng.ăVíăd ,ăkhuy năkhíchăng iădơnăápăd ngăcácăph ngăphápăvƠăkỹăthuậtăgi măch tăth iăvƠă
táiăch ăcácăch tăth iăsauăv ăthuăho chăthôngăquaăvi căcƠyăxớiăđ tăvƠă ăphơn. 

o Giáoăd căchoăng iădơnăv ăm căđ ăquanătrọngăvƠăđ ăanătoƠnăc aăn ớcăs ch:ătổăch căcácăchi nă
dịchăn ớcăs chănôngăthônăđ ăchoăng iădơnăth yăgiáătrịăc aănguồnăcungăc păn ớcăs ch,ăquaăđóăs ă
khuy năkhíchăthêmănhi uăng iăsẵnăsƠngăchiătr ăđ ăđ ợcăc păn ớcăt tăh nătrongăkhiăvẫnăduyătrìă
đ ợcăgiáăn ớcăhợpălỦ. 

o Khuy năkhíchăcácădoanhănghi păti tăki măn ớcăvƠăđi năđồngăth iăth căhi nătáiăch ărácăth i. 

o Xơyăd ngăk ăho chăqu nă lỦă cungăc păn ớcăb năv ngăchoăm iăc măngƠnh,ă trongăđóăphácăhọaă
nh ngănétăchínhăcáchăth căhi uăqu ănh tăđ ătáiăsửăd ng,ătáiăch ăvƠăxửălỦăn ớcăđƣăquaăsửăd ng.ă
VD:ăcácănhƠămáyăd tămayălƠăn iăcóănhuăc uăn ớcălớnăcóăth ălắpăđặtăcácămáyăgiặtăchuyênăd ngă
giúpăgi măthi uăl ợngăn ớcătiêuăth ăvƠădungăcácăthi tăbịăkh ngăch ădòngăch yăđ ătránhălƣngăphíă
n ớc. 

o Tri năkhaiăcácăho tăđ ngăthúcăđẩyăti tăki măn ớc,ătrongăđó cóăsửăd ngăthi tăbịăkhôngăch ădòngă
ch yăvƠăvòiăn ớcăt ăngắt.ăNh ngăthi tăbịăk ătrênănênăđ ợcăđ aăvƠoăs năxu tă ăc măngƠnhăs nă
phẩmătừăthépăc aăt nh. 
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o Ph iăhợpăchặtăch ăvớiăcácăcôngătyăđ ăh ătrợăhọătáiăsửăd ngăn ớcă– c ăthuăgomăvƠăl uătr ăn ớcă
m a,ăcũngănh  xửălỦăn ớcăth iăc aăhọăđ ătáiăsửăd ngătrongăchínhăquyătrìnhăs năxu tăc aăhọăn uă
cóăth . 

o Đẩyăm nhăsửăd ngăđồngăhồăn ớcăđ ăgiúpăt nhăgiámăsátăhi uăqu ătìnhăhìnhăsửăd ngăn ớcăc aăcácă
doanhănghi păkhácănhau,ănhằmăki măsoátăvi căsửăd ngăn ớcăvớiăkh iăl ợngălớn vƠăd ăbáoănhuă
c uăt ngălaiăchínhăxácăh n. 

o H ătrợăcácăd ăánăđ uăt ăt ănhơnăvƠoăcôngăngh ătáiăch ,ăvíăd ănh ăgiúpăxơyăd ngăcácănhƠămáyătáiă
ch ănằmăg nănhƠămáyăxửălỦăn ớcăbằngăcáchăgiaoăđ tăchoăm căđíchăsửăd ngănƠyăvƠăcóă uăđƣiă
thu . 

o Khuy năkhíchăcácădoanhănghi pălậpăk ăho chătáiăch ăvƠătáiăsửăd ngăcƠngănhi uăch tăth iăcƠngăt tă
bằngăvi căápăd ngăcácăchínhăsáchă uăđƣiăv ăthu .ăVíăd ,ăcácăcôngătyăthépăvƠăkhaiăkhoángăc nătáiă
ch ăph ăphẩmănh ăx ăđ ăsửăd ngăchoăcôngăđo năluy năkimăsauănƠy.ăCácădoanhănghi pămayămặc 
c nătáiăsửăd ngăch tăth iărắnăvƠăch tăth iăl ngăvƠăsửăd ngăcácălo iăd uănhớtăcóăth ăhòaătanătrongă
n ớcăvƠăcóăth ăt ăphơnăh y. 

 Đ măb oăngu năv năthayăth : 

HƠăTƿnhăc năch ăđ ngătìmăthêmănguồnăv năchoăcácăsángăki nămôiătr ng.ăNguồnăv năcóăth ăgồmăvi căbánă
ch ngăch ăcarbonăquaăcácăc ăch ănh ăCDMăvƠăREDD,ăgiúpătƠiătrợăchoăcácăsángăki nănƠy,ăđồngăth iăb oăđ mă
s ăb năv ngăc aăcácăsángăki n. 

Đ ălƠmăđ ợcăđi uănƠy,ăt nhăc nă(a)ăxácăđịnhăcácăsángăki năvƠănh ngăd ăánăc ăth ăđ ăđi uăki năthamăgiaăcácă
sángăki nănƠy,ă (b)ăhợpă tácăvớiă cácă chuyênăgiaăđ ăxơyăd ngăđ ă án,ăxină tƠiă trợă choăcácă sángăki nănƠyăquaă
nh ngăc ăch ăhi năcó,ă(c)ăđ măb oătheoădõiăvƠăgiámăsátăphùăhợpăcácăd ăánăvƠăsángăki nănƠyănhằmăđ măb oă
th căhi năđúngăth iăgianăvƠă(d)ăd năxơyăd ngănĕngăl căn iăb ătrongăchínhăquy năt nhăđ ăcóăth ăqu nălỦădanhă
m căho tăđ ngăvƠăchuẩnăbịăcácăsángăki nănƠy. 

 C ngăc ăkhungăphápălỦ: 

C ăs ăh ăt ngăđi uăti tămôiătr ngăcóăvaiă tròăquanătrọngătrongăvi căgiámăsátăvƠăqu nălỦătácăđ ngăc aăcácă
ho tăđ ngăkinhăt ăquyămôălớnănh ăkhaiăkhoáng,ăs năxu tăthép,ăvƠăch ăt o.ăHƠăTƿnhăc nănơngăcaoănĕngăl că
đi uăti tăc aăt nh,ăbaoăgồmăcácăkhungătheoădõiăvƠăđánhăgiá,ăcũngănh ăvi căth căhi năcácăđánhăgiáătácăđ ngă
môiătr ng.ăT nhăc nătậpătrungăvƠoăcácăho tăđ ngă uătiênăsauăđơy: 

o Theo dõi quá trình phát tri năc aăcácăkhuăcôngănghi păvƠăc ăs ăh ăt ngăthôngăquaăcácăđánhăgiáătácăđ ngă
môiătr ngăđ ăđ măb oăquáătrìnhăphátătri nănƠyăph iătuơnăth ăvớiăcácăchínhăsáchăvƠăch ătr ngămớiăc aă
nhƠăn ớc.  

o Tĕngăc ngăs ăđi uăph iăgi aăcácăphòng,ăbană liênăquanăđ ăchuẩnăbị k ăho chăqu nă lỦămôiă tr ngăvƠă
tĕngăc ngăho tăđ ngăki mătraăđ iăvớiăcácădi năbi nămớiăthôngăquaăcácăc ăch ăthôngătinăth ngăxuyênă
vƠăth căthiăcácătiêuăchuẩnămôiătr ng. 

o Ph iăhợpăvớiă cácă tổă ch căđoƠnă th ănh ăĐoƠnăThanhăniên,ăH iăPh ăn ă đ ăphổăbi nă thôngă tinăv ămôiă
tr ngăvƠăgiáoăd cănhơnădơnăv ăcácătậpăquánăb năv ng. 
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o Nơngăcaoăkh ănĕngăd ăbáoăđ ăd ăbáoăcácăbi năđổiăkhíăhậuăvƠăthiênătai;ăxơyăd ngăcácăchi năl ợcă ngăphóă
khẩnăc păphùăhợpăđ ăhƠnhăđ ngăkịpăth i. 

4 Đ nhăh ngăphátătri năc ăs ăh ăt ngăkỹăthu t 

4.1 Giao thôngăV năt i 

Nh ăđƣănóiătrongăph năv ăc măngƠnhăth ngăm i,ăvậnăt iăvƠăhậuăc n,ăvi cănơngăc păc ăs ăh ăt ngăgiaoăthôngăs ă
lƠăy uăt ăquanătrọngăchoăs ăphátătri năvƠătĕngătr ngăc aăt nh.ăCôngătácănƠyăgồmăđ uăt ăvƠoăđ ngăb ă(đ ngă
caoăt căBắc-Nam,ăđ ngăĐông-TơyăvƠăcácătuy năt nhăl ),ăđ ngăsắtă(nơngăc păđ ngăsắtăBắcă- Nam,ăđ ngăsắtă
chuyênăd ng),ăc ngăvƠăđ ngăth yă(c ngăVũngăÁngă- S năD ng,ăcácăc ngăcáăkhác). 

Hình 200 d ớiăđơyătómătắtăcácăd ăánăgiaoăthôngăquanătrọngăs ăđ ợcăth căhi năvƠoănĕmă2020,ăđ uăt ăd ăki năc nă
thi tăvƠăth iăh năđ ăth căhi n. 

Hình 200:ăYêuăc uăđ uăt ăchoăh ăt ngăgiao thông 

 
H ngăm că

Đ uăt  
V năđ uăt ă 

(Trăđ) Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Đ ngăb  

Nơngăc pă
QL1  

5.220.000 
Ngân sách 
trungă ng 

          

Nơngăc păQLă
8 

4.000.000 
Ngân sách 
Trungă ng 

          

Nơngăc pă
T nhăl  

19.000.000 
Ngân sách 
TWăvƠđịaă
ph ng 

          

Xơyăd ngă
Đ ngăVenă
bi n 

6.970.000 
Ngân sách 
Trungă ng 

          

Xơyăd ngă
Qu căl ăĐôngă
– Tây 

980.000 
Ngân sách 
TWăvƠđịaă
ph ng 

          

Xơyăd ngă
đ ngăCaoă
t că 

15.000.000 
Ngân sách 
Trungă ng 

          

Đ ngăsắtăvƠăC ng 
Nơngăc pă
Đ ngăsắtă
hi năt iă 

690.000 
Ngân sách 
Trungă ng 

          

M ăr ngăc ngă
cá 

95.000 
Ngân sách 
TWăvƠđịaă
ph ng 

          

Xơyăd ngă
c ngăS nă
D ng 

60.000.000 
Ngoài ngân 

sách 

          

Tổng 134.275.000  

Đ ăth căhi năl ătrìnhăphátătri năc ăs ăh ăt ngăgiaoăthôngăvậnăt iănƠy,ăt nhăc năđ uăt ă ớcăkho ngă134 nghìnătỷă
đồng.ă55%ătrongăs ănƠyăd ăki nădùngăngơnăsáchătrungă ng,ăph năcònăl iăđ nătừădoanhănghi p.ă 
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4.2 Th y l i 

Nh ăđƣănóiătrongăph năc măngành nôngănghi p,ăc ăs ăh ăt ngăth yălợiăs ăđóngăvaiătròăr tăquanătrọngăđ ăđ măb oă
c iăthi nănĕngăsu tăvƠăgiáătrịătừăs năxu tănôngănghi p,ăcũngănh ăgiúpăđápă ngăm tăs ăyêuăc uăcungăc păn ớcăchoă
côngănghi păvƠăsinhăho t.ăHƠăTƿnhăđặtăm cătiêuătĕngădi nătíchăđ tăcanhătácăđ ợcăt ớiătiêuăítănh tă45%ăvƠoănĕmă
2015ăvƠăítănh tă55%ăvƠoănĕmă2020.ăCôngătácănƠyăgồmă(a)ăcungăc păn ớcăngƠyăđ yăđ ăh nănh ănơngăc păcácă
côngătrìnhăth yălợiăhi năcóăvƠăxơyăd ngăhồăch aămới,ă(b)ănơngăcaoănĕngăl căc aătr măb măđ ăđ măb oăt ớiăchoă
tỷăl ădi nătíchănôngănghi pălớnăh n,ă(c)ăđ uăt ăkiênăc ăhóaăkênhăm ngăvƠă(d)ăxơyăd ngăvƠănơngăc păh ăth ngă
đậpăvƠăđêăđi uăđ ăb oăv ămôiătr ngăt tăh n.ăHìnhă201 lƠătổngăquanăv ăcácăd ăánăth yălợiălớnăđ ợcăquyăho chă
vƠăđ ăxu tăđ nănĕmă2020,ăyêuăc uăđ uăt ăvƠăth iăh năth căhi n.ă 

Hình 201:ăYêuăc uăđ uăt ăchoăh ăt ngăth yăl i 

 

H ngăm c 
Đ uăt  

V n 
Đ uăt  
(Trăđ) 

Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

H ăthồngăth yă
lợi NgƠnăTr i 
– CẩmăTrang 

9.140.000 
Ngân sách 
Trungă ng 

          

Nơngăc păh ă
th ngăth yălợiă
theoăquyăho ch 

286.500 
Ngân sách 
TWăvƠđịaă
ph ng 

          

Kiênăc ăhóaă
kênhăm ng 4.490.000 

Ngân sách 
TWăvƠđịaă
ph ng 

          

Đ uăt ăvƠoăđêă
sông La và 
sông Lam 

1.090.000 
Ngân sách 
TWăvƠđịaă
ph ng 

          

Xơyăd ng/nơngă
c păđêăkhác 5.260.000 

Ngân sách 
TWăvƠđịaă
ph ng 

          

Nơngăc pătr mă
b măvƠăkênh 

m ng 
535.000 

Ngân sách 
Địaăph ng 

          

HồăRƠoăTrổ 3.000.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Tổng 18.896.500  

 

Tổngăchiăphíăđ uăt ătheoăk ăho chăvƠăđ ợcăđ ăxu tăchoăth yălợiătrênăđịaăbƠnăt nhătừănĕmă2011ăvƠă2020ăs ălƠă18,9 
nghìnătỷăđồng.ăM tăph năchiăphíănƠyăkho ngă9,5ănghìnătỷăđồngădoăNgơnăsáchăTrungă ngăvƠăngơnăsáchăt nhăđ uă
t ,ătrongăđóă5,3ănghìnătỷăđ uăt ătừănguồnăTPCPăchoăd ăánăh ăth ngăth yălợiăNgƠnăTr iă– CẩmăTrang;ăKhuăv că 
nhơnăs ăđóngăgópăd ăki nă1,9ănghìnătỷăđồngăxơyăd ngăhồăRƠoăTrổăvƠăh ăth ngăkênhăm ngădẫnăn ớcăđ năVũngă
Áng;ăs ăcònăl iăhuyăđ ngătừăcácănguồnătƠiătrợăvƠănhơnădơnăđóngăgóp.Cácăd ăánăđ uăt ănƠyăgồmăxơyăd ngătuy nă
đêămớiădọcătheoăsôngăLaăvƠăsongăLam,ătrồngărừngădọcătheoăb ăsôngăvƠăb ăbi năđ ăgi măthi uăxóiămòn 

4.3 C păn c 

HƠăTƿnhăc năph năđ uăcungăc păđ ăn ớcăs chăchoăc ăng iădơnăthƠnhăthịăvƠăng iădơnănôngăthônăvƠăph iăđ mă
b o ng iădơnăđ ợcă ti păcậnăn ớcăs chă ănhƠăcũngănh ă ă tr ngăhọcăvƠăb nhăvi n.ăM tăs ăcácăngƠnhăcôngă
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nghi pă uătiênăc aăHƠăTƿnhănh ăd tămayăs ăc năm tăl ợngăn ớcălớnăchoăho tăđ ngăs năxu tăc aăngƠnh.ăVớiăs ă
dơnăđangătĕngălênăvƠăđ tă1,6ătri uăng iăvƠoănĕmă2020ăvƠăt căđ ătĕngăcácăho tăđ ngăcôngănghi pătheoăd ăbáo,ă
đặcăbi tălƠătrongăcácăngƠnhăkhaiăthácăm ,ăluy năkimăvƠăch ăt oăthìăm căđ ătiêuăth ăn ớcătrongăt nhăs ătĕngălên.ă
Theoăd ăbáoăthìătínhăđ năth iăđi mănĕmă2020ănhuăc uăn ớcăsinhăho tăs ătĕngălênă58ătri u m3 m tănĕmătrongăkhiă
đóănhuăc uăn ớcăchoăcôngănghi pălƠă760tri uăm3ăm tănĕm,ătrongăđóănhuăc uăn ớcăchoăkhuăkinhăt ăVũngăÁngă
chi măm tăl ợngălớn. 

4.3.1 Cấp nước sinh hoạt 

MặcădùăHƠăTƿnhăđƣăcóănh ngăb ớcăti năđángăk ătrongăc păn ớcăchoăkhuăv căđôăthị,ănh ngăvẫnăcònăph iăđ iămặtă
vớiănhi uătháchăth c.ăTrongăkhiă70%ădơnăs ăđôă thịăc ăn ớcăđ ợcăcungăc pă100ălítăn ớcăs ch/ng i/ngƠy,ă thìă
15%ăs ădơnăđôăthịăvẫnăch ăđ ợcăc păch aăđ nă50ălítăn ớcăs ch/ng i/ngƠy.ă ănh ngăkhuăv cănôngăthôn,ăcóă70%ă
dơnăs ăđ ợcăti păcậnăn ớcăs chănh ngăch ăcóă44%ădơnăs ăđ ợcăti păcậnăn ớcăs chăth căs ătheoătiêuăchuẩnăc aă
B ăYăt .ăT nhăđặtăm cătiêuălƠăđ măb oăt tăc ăs ăh ădơnăthƠnhăthịăvƠă90%ăs ăh ănôngăthônăđ ợcădùng n ớcăs chă
sinhăho tăvƠoănĕmă2015,ătrongăđóă60%ăđ tătiêuăchuẩnăqu căgiaălƠăítănh tă60l/ngƠy, vƠă100%ăs ăh ănôngăthônă
đ ợcăsửăd ngăn ớcăs chăđ nănĕmă2020.ăT nhăph iătĕngăcôngăsu tăcácăh ăth ngăc păn ớcăc aămìnhălênăt iăthi uă
lƠă100%ăđ ăđápă ngănhuăc uă ăđôăthịăvƠăm tăb ăphậnădơnăs ănôngăthônăđ nănĕmă2020ăvƠăcungăc păchoăhọă100ălítă
n ớcăđ ătiêuăchuẩnăs chăchoăm iăng i/ngƠy.ăĐ ăth căhi năđ ợcăm cătiêuănƠy,ăHƠăTƿnhăc nătậpătrungăvƠoăm yă
uătiênăsauăđơy: 

 Cải thiện cấp n ớc và chất l ợng n ớc ở khu vực thành thị: HƠăTƿnhăph iănơngăc pă12ănhƠămáyăn ớcăhi nă
t iăc aămìnhăđ ă tĕngăcôngăsu tăsửăd ngăvƠăđ măb oă toƠnăb ăcácăđôă thịă lo iă III,ă IVăvƠăVăđ uăcóănhƠămáyă
n ớc.ăNguồnăn ớcăch ăy uă l yă ăsông,ăhồăquanhăkhuăv că thƠnhă thị,ăcácănhƠămáyăxửălỦăn ớcăđôă thịăchịuă
tráchănhi măduyătrìăvƠăxửălỦăc păn ớcăđôăthị,ăcôngătácăxửălỦăcóăth ălƠălọcăbằngăcloăhoặc i- t,ălọcălắngăvƠăxửă
lỦăUV.ăVìăthƠnhăph ăHƠăTƿnh,ăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăhuy năKỳăAnhăs ătĕngădơnăs ăthƠnhăthịătrongănh ngănĕmă
ti pătheo,ăt nhăc nătậpătrungănơngăc păcácănhƠămáyăxửălỦăn ớcăt iănh ngăđôăthịănƠy.ăC ăth ,ăthƠnhăph ăHƠă
Tƿnhă c nă th că hi nă k ă ho chă nơngă c pă nhƠă máyă xửă lỦă n ớcă từă côngă su tă 24.000m3/ngƠyă đêmă lênă
50.000m3/ngƠyăđêmăvƠoănĕmă2020ăcóăth ăti păt căl yănguồnăn ớcătừăhồăch aăn ớcăB căNguyên.ăT iăhuy nă
KỳăAnh,ăt nhăph iă uătiênănơngăc pănhƠămáyăxửălỦăn ớcăKỳăAnhăvƠătĕngăcôngăsu tăthi tăk ătừă1800m3/ngày 
đêmălênă12.000ăm3/ngƠyăđêmăđ nănĕmă2020ăvƠăvìă th ăcũngăcóă th ăc păn ớcăđ ợcăchoăkhuăkinhă t ăVũngă
Áng.ăHƠăTƿnhăcũngănênăti păt căphátătri năcácăd ăánăxửălỦăn ớcămớiăđ ăm ăr ngăkh ănĕngăc păn ớcăđôăthịă
trênă toƠnă t nh.ă Huy nă Đ că Thọă đangă th că hi n m tă d ă ánă m ă r ngă đ ă tĕngă côngă su tă nhƠă máyă lênă
5000m3/ngƠyăđêmăđ măb oăcóăth ăđápă ngă100%ănhuăc uăn ớcătrongăthịătr n.ăCẩmăXuyênăs ănơngăc pănhƠă
máyăxửălỦăn ớcăc aămìnhălênă20.000m3/ngƠyăđêmănh ăquỹăđ uăt ăc aăTổăch căPhátătri năHungary.ăL căHƠă
nênăth c hi nătheoăcácăk ăho chăxơyăd ngănhƠămáyăxửălỦăn ớcă6500m3/ngƠyăđêmăph căv ănhuăc uăn ớcăc aă
thịătr nămớiăthƠnhălập.ăCácăthịăxƣăthịătr năhi năđangăcóăph măviăc păn ớcăth pănh tălƠăVũăQuang,ăH ngăS nă
vƠăCanăL căcũngăph iă uătiênănơngăc păcácănhƠămáyăn ớcăc aămìnhăđ ăđ măb oăđ nănĕmă2020ăcôngăsu tă
cácănhƠămáyănƠyăt iăthi uăph iălƠă5000m3/ngƠyăđêm. 

 Tăng c ờng tiếp cận n ớc sạch cho các cộng đồng khu vực nông thôn: HƠăTƿnhăph iăgi iăquy tăcácănhuăc uă
c aănh ngăkhuăv căb căxúc,ănh tălƠă ăĐ căThọ,ăCanăL c,ăL căHƠăvƠăNghiăXuơn.ăM chăn ớcăng mă ănh ngă
huy năđồngăbằngăvenăbi năhoặcăg năb ăbi nănh ăL căHƠăcóăhƠmăl ợngămu iăvƠăcácăkhoángăch tăkimălo iă
cao.ăT ngăt ănh ăvậy,ănh ngăkhuăv cămi nănúiănh ăhuy năH ngăS năbịăthi uăn ớcădoăm chăn ớcăng mă
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nằmăsơuăgơyăkhóăkhĕn choăvi căkhoanăgi ng.ăÐ ăđ iăphóăvớiăcácăv năđ ănƠy,ăHƠăTƿnhăph iăxơyăd ngăthêmă
tr măc păn ớcănh ăđ ăc păn ớcăs chăchoăkhuăv cănôngăthônănh tălƠă ăđồngăbằngăvƠăvenăbi n.ăT nhăcũngă
ph iătìmăcáchădẫnăn ớcătừăhồăch aăn ớcăNgƠnăTr iăv ăchoăt iăthi uălƠăcácăhuy năxungăquanhăH ngăS n.ă 

Vi căxơyăd ngăthêmăcácăcôngătrìnhăc păn ớcă ăkhuăv cămi nănúiălƠăh tăs căkhóăkhĕnăvƠăt năkémădoăđ ăd că
cao.ăHƠăTƿnhăvìăth ăph iătậpătrungăc păn ớcăs chăthôngăquaăcácăhìnhăth căđ năgi nănh ăgi ngăkhoanăvƠădùngă
thi tăbịălọcăn ớcăđ năgi năvƠăph iăcóăd ngăc ăch aăn ớcăsu i.ăT nhăph iăđẩyăm nhăcôngătácăđi uătraăthĕmădòă
ăcácăhuy năphíaătơyăđ ătìmăki mănguồnăn ớcă ăkhuăv cămi nănúiă- n iăcóăth ăti năhƠnhăkhoanăgi ngăvƠăđƠoă
gi ngămới.ăCu iăcùngălƠăt nhăph iătìmăki măcácăcôngăngh ăphùăhợpănh ăcácăthi tăbịălọcăhútătrọngăl căvƠăcácă
b ăch aăn ớcăană toƠnăđ ăcóă th ăgiúpăcácăh ă l yăvƠăgi ăđ ợcăn ớc.ăT nhăc năkhuy năkhíchăc ngăđồngăápă
d ngăcácăph ngăphápăl yăn ớcăm aăđ ngăvƠoăcácăb ăch aăn ớcăanătoƠnădùngăđ ătắmăgiặt.ăVi căl yăn ớcă
m aăcũngăgiúpătíchăn ớcăng măkhiăn ớcăch yăraătừăcácăb ăch aăn ớcăm aăquáăđ yăng măvƠoăđ tăs ă lƠmă
n ớcăng măđ ợcădồiădƠoăh n.ăTheoăch ngătrìnhăxơyăd ngănôngăthônămớiă,ăt nhăHƠăTƿnhăs ăcóăkh ănĕngă
cungăc pă100ălítăn ớcăs chăchoăm iăng i/ngƠyăvƠoănĕmă2020.ăCácăkho năv nătừăngơnăsáchătrungă ngăvƠă
địaăph ng,ăcùngăvớiăv năđ uăt ăc aăcácătổăch cătƠiătrợăđóngăvaiătròăh tăs căquanătrọngăđ ăth căhi năsángă
ki nănƠy.ă 

 Cải thiện cấp n ớc cho các cơ sở giáo dục và y tế, vƠoănĕmă2010,ăch ăcóă63,24%ăs ătr ngăhọcăđ ợcăti pă
cậnăn ớcăs chăvƠăv ăsinh.ăT nhăph iăđ măb oă100%ăs ătr ngăhọcăvƠăc ăs ăyăt ătrongăc ăt nhăđ ợcăti păcậnă
n ớcăs chăvƠoănĕmă2015.ă 

 Nâng cấp và tăng c ờng năng lực giám sát đ ờng ống và dòng n ớc: NgoƠiăvi cătĕngăkh ănĕngăc păn ớc,ă
t nhăcònăph iătĕngăch tăl ợngăh  th ngăđ ngă ngădẫnăn ớcăc păn ớcăchoăkhuăv căthƠnhăthịăđ ăgi măthi uă
th tăthoátăn ớcătrongăquáătrìnhăphơnăph iăn ớcăcũngănh ăđ măb oăh ăth ngăđ ngă ngăn ớcăđ ợcăm ăr ngă
phùăhợpăvớiă t căđ ătĕngădơnăs ăđôăthị.ăToƠnăb ăcácănhƠămáyăph iăđ măb oăl uăl ợngăn ớcăch yă liênăt că
trongăđ ngă ngădẫnăn ớcăđ ăngĕnăngừaăcácăhóaăch tăđ căh iăng măvƠoănguồnăn ớcăv ălơuădƠiăs ăcóănguyă
c ă nhăh ngăđ năc păn ớcăcôngăc ng.ăĐ ăđ măb oăhi uăqu ăsửăd ngăvƠăb oătồnăn ớcăt tăh n,ăt nhăph iăcóă
bi năphápăgi măthi uăròăr ăth tăthoátăn ớcătrongăh ăth ngăc păn ớc.ăT nhăcũngăc năxemăxétăcôngătácăgiámăsátă
vƠănơngăc păcácăđ ngă ngăn ớc.ăĐi uănƠyăgiúpăt nhăđ iăphóăngayăđ ợcăvớiăb tăkỳăhi năt ợngăròăr ăn ớcă
nào.  

 Cải thiện hiệu quả sử dụng n ớc thông qua ch ơng trình giáo dục cộng đồng và áp dụng công nghệ: T nhă
c nă đẩyăm nhă côngă tácă b oă v ă n ớcă trongă c ă t nhă thôngă quaă tuyênă truy nă choă ng iă dơnă vƠă cácă doanhă
nghi păv ăm căđ ăquanătrọngăc aăvi cătiêuăth ăn ớc.ăNgoài ra,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăth ăđ aăraăsángăki năphátă
tri năcôngăngh ăti tăki măn ớcăbaoăgồmăvi căsửăd ngăcácămáyăđi uăch nhădòngăch yăliênăt căvƠăcácălo iăvòiă
n ớcăt ăđóngăđ yălƠănh ngălo iăcôngăc ăcóăth ăti tăki măn ớcătrongăt nh.ăT nhăcũngăph iănghiênăc uăkh ă
nĕngăch ăt oăcácălo iăthi tăbịănóiătrênă ăcácăc măcôngănghi păs năxu tătrên địaăbƠn.ă 

Tổngăchiăphíăc aăcácăkho năđ uăt ătheoăk ăho chăvƠăđ ăxu tănóiătrênăv ăc păn ớcăchoădơnăc ăđôăthịăvƠănôngă
thônătừănĕmă2011ăvƠănĕmă2020ăs ălƠă1,3ănghìnătỷăđồng.ăH uăh tăcácăkho năđ uăt ănƠyăl yănguồnătừăngơnăsáchă
t nh,ătuyănhiênăt nhăcũngăc năc n tìmănguồnătƠiătrợătừăchínhăph ătrungă ngăvƠăcácătổăch cătƠiătrợănh ăđƣătừngă
lƠmăvớiăcácăcôngătrìnhătrọngăđi măvíăd ănh ă ăthƠnhăph ăHƠăTƿnh.ăĐóngăgópăc aăng iădơnăđịaăph ngăcũngălƠă
c năthi tăđ ătrangătr iăchiăphíăho tăđ ngăc aănhƠămáyăn ớc. 
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4.3.2 Cấp nướccông nghiệp 

T nhăs ăph iăđ iămặtăvớiănhuăc uătiêuăth ăn ớcălớnăh năchoăcôngănghi păkhiăt nhăh ớngătớiăphátătri năkinhăt ă
m nhăh năn aătrongănh ngănĕmăti pătheo.ăNgƠnhăcôngănghi păHƠăTƿnhătiêuăth ăkho ngă108ătri uăm3ăn ớcătrongă
nĕmă2010.ăTheoă ớcătínhănhuăc uăn ớcăc aăt nhăs ătĕngăg pă7ăl năvƠoănĕmă2020,ăđ tă760tri uăm3 trongăđóăph nă
lớnă(350-400ătri uăm3)ălƠăchoăcácăho tăđ ngăs năxu tăcôngănghi pă ăKỳăAnh,ăđặcăbi tălƠănhƠămáyăthépăvƠănhƠă
máyăđi n.ăĐ ăgi iăquy tăv năđ ănhuăc uăn ớcătĕngănhanh,ăt nhăph iăcóăk ăho chătĕngăcôngăsu tăc păn ớcăc aăcácă
nhƠămáyăvƠămặtăkhácăph iătĕngăc ngăcôngătácăti tăki măvƠătáiăsửăd ngăn ớc.ă 

 u tiên các dự án cấp n ớc ở những khu vực kinh tế trọng điểm: Tĕngăc ngăcácăh ăth ngăc păn ớcălƠăho tă
đ ngăc nă thi tă ă cácăkhuăcôngănghi pă trọngăđi m. Trongă th iăgiană trungăh n,ăHƠăTƿnhăph iăcóăđ ănguồnă
n ớcăđ ăc păchoăkhuăkinhăt ăVũngăÁng,ăm ăTh chăKhêăvƠăkhuăkinhăt ăC uăTreo.ăMặcădùănhƠămáyăn ớcă
VũngăÁngă ăKỳăAnhăcóăcôngăsu tăthi tăk ălƠă9000ăm3/ngƠyăđêm,ănh ngăhi năt iăch ăsửăd ngăđ ợcă56%ăcông 
su t.ăNhƠămáyăph iăđồngăth iăvừaătĕngăcôngăsu tăthi tăk ăvừaăph iătĕngăm căđ ăsửăd ngăđ ăđápă ngănh ngă
d ăánăcôngănghi păs ăth căhi năsaoăchoăsửăd ngăđ ợcă100%ăcôngăsu tăkỳăvọngăvƠoănĕmă2015ălƠă45.000ăm3/ 
ngƠyăđêmăvƠă100.000ăm3/ngƠyăđêmăvƠoănĕmă2020.ăTheoăchi năl ợcăv ăth yălợiăt ớiătiêu,ăHƠăTƿnhăph iăđ mă
b oăđ ợcăvi căxơyăd ngăhồăch aăn ớcăRƠoăTrổănh ăđƣăquyăho chăt iăKỳăAnh.ăHồănƠyăs ăcungăc păđ ợcăm tă
l ợngălớnănhuăc uăn ớcăc aăkhuăkinhăt ă(tổngăl ợngălênătớiă345ătri uăm3/nĕm).ăT ngăt ănh ăvậy,ănh ng 
nhƠămáyă ăPh ăChâu vƠăTơyăS năđ uăc năđ ợcănơngăc păcôngăsu tălênă10.000ăm3/ngƠyăđêmăđ ăđápă ngănhuă
c uăc aăcácăngƠnhăch ăbi năđặtăt iăH ngăS n.ăSắpătới,ăvớiănh ngăho tăđ ngăkhaiăthácă ăm ăsắtăTh chăKhê,ă
t nhăph iăxơyănhƠămáyăxửălỦăn ớcătheoăk ăho chăt iăhuy năTh chăHƠăvớiăcôngăsu tă6000ăm3/ngƠyăđêm.ăĐ nă
nĕmă2020,ă t nhăph iăcóăđ ăn ớcăđ ăđápă ngănhuăc uăc aăcácăkhuăcôngănghi pă trongă t nhăbaoăgồmăHồngă
Lƿnh,ăH ngăKhê,ăYênăTrungăvƠăNghiăXuơn,ăd aăvƠoăcácăkho năđ uăt ăxửălỦăn ớcăđôăthịăđƣăđ ợcăth căhi nă
trênăđơyăvƠăl yătr căti pătừăh ăth ngăsôngăngòiăc aăt nh. 

 Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào tiết kiệm và tái sử dụng n ớc: HƠăTƿnhăph iăkhuy năkhíchăcácă
côngătyăđ uăt ăvƠoăcácăcôngăngh ăti tăki măn ớcăđ ăti tăki măchiăphíăvƠăgiúpăti tăki mănguồnăn ớc trong 
khuăv c.ăT nhăcóăth ăxơyăd ngăm tăk ăho chăqu nălỦăc păn ớcăb năv ngăchoătừngăc măcôngănghi pătrongă
đóăsửăd ngăcáchăth căh uăhi uănh tăđ ătáiăsửăd ng,ătáiăch ăvƠăxửălỦăn ớc.ăVíăd ,ăcácănhƠămáyăd tămay,ălƠă
cácănhƠămáyăsửăd ngăkh iăl ợngăn ớcălớn,ăcó th ălắpăđặtăcácămáyăgiặtăchuyênăd ngăđ ăgi măthi uăvi căsửă
d ngăn ớcăvƠăsửăd ngăcácăthi tăbịăđi uăch nhădòngăch yăđ ătránhăx ăn ớcăkhiăkhôngăc năthi t.ăH năn a,ăvi că
lắpăđặtăcácăcôngăngh ăti tăki măn ớcănh ăcácăvòiăn ớcăch yăítăn ớcăvƠălắpăđặtănhƠăv ăsinh ti tăki măn ớcălƠă
nh ngăb ớcăđ năgi nămƠăt tăc ăcácădoanhănghi păcóăth ăth căhi năgiúpăti tăki măchiăphíăvậnăhƠnhăvƠăti tă
ki măđ ợcănguồnăn ớcăchoămôiă tr ngăxungăquanh.ăCu iăcùngă lƠăvi căsửăd ngăđồngăhồăđoăn ớcăs ăchoă
phépăt nhăgiámăsátăhi uăqu ăđ ợcăm c đ ăsửăd ngăn ớcătừăcácădoanhănghi păđ ăcóăth ăki măsoátătìnhătr ngă
sửăd ngăn ớcăquáăm căcũngănh ăd ăbáoănhuăc uăn ớcătrongăt ngălaiăm tăcáchăchínhăxácăh n. 

Trongăkhiăđó,ăt nhăc năhợpătácăvớiăcácăcôngătyăđ ăh ătrợăhọătáiăsửăd ngăn ớcă– c ăquaăthuăgomăvƠăc tătr ă
n ớcăm a,ăcũngănh ăxửălỦăn ớcăth iăc aăhọăđ ătáiăsửăd ngătrongăchínhăquyătrìnhăs năxu tăc aăhọ,ăn uănh ăcóă
th . 

Tổngăkinhăphíă c aăk ăho chănơngăc păcácănhƠămáyăn ớcăph căv ă côngănghi pă ăVũngăÁng,ăTh chăHƣnăvƠă
H ngăS nălƠăkho ngă800ătỷăđồng,ăv nădo khuăv cădoanhănghi păc p.ă 
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4.4 X ălỦăch tăth iăr năvƠăn căth iăsinhăho t 

Vi căgiaătĕngăcácăch tăth iărắnăvƠăl ngălƠăm tătháchăth căđ iăvớiăt tăc ăcácăn năkinhăt ăđangăphátătri nănh ăHƠă
Tƿnh.ăM căđ ăho tăđ ngăcôngănghi păngƠyăcƠngăcaoăh năcùngăvớiăđóălƠăt căđ ăđôăthịăhóaăvƠăs ăgiaătĕngădơnăs ă
nhanhădẫnătớiăl ợngăch tăth iărắnăvƠăl ngăcƠngălớnăh nămƠăn uăkhôngăđ ợcăxửălỦăs ăgơyăraănh ngătácăđ ngătiêuă
c căđ iăvớiămôiătr ng.ăTheoăk ăho chăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăc aăHƠăTƿnh,ăd ăki năl ợngăch tăth iăsinhăho tă
s ătĕngălênătrênă310.000ăt năvƠăch tăth iăcôngănghi pătĕngăítănh tălƠă10ăl năsoăvớiăm căhi năt i.ăVi căxơyăd ngă
c ngăVũngăÁng,ăs năxu tăthépăvƠăkhaiăthácăquặngăsắtălƠănh ngănguồnăchínhăt oăch tăth iărắnătrongăkhiăđóăcácă
ngƠnhăcôngănghi pănh ăd tămayălƠăngƠnhăs ăt oăraăkh iăl ợngăn ớcăth iălớn. 

Vìăth ăt nhăHƠăTƿnhăph iăgiámăsátăchặtăch ătìnhăhìnhăch tăth iătrongăt nh,ăxơyăd ngăcácăkhuăv căch aăvƠăxửălỦăvƠă
ph iăcóăquyătrìnhăxửălỦăđ ătránhătồnăđ ngăquáănhi uărácăth iănhằmăb oăv ămôiătr ngăvƠăs căkh eăc ngăđồng. 
Đ iăvớiăch tăth iăcôngănghi păthìăt nhăc năyêuăc uăt tăc ăcácănhƠămáyăph iăcóăc ăs ăxửălỦăvƠăđ măb oănh ngăkhuă
côngănghi păchínhăph iăcóănhƠămáyăxửălỦăchung.ăCácălo iărácăth iăyăt ăhi năt iă ătrongăt nhăch aăđ ợcăxửălỦăhợpă
lỦăvƠăvìăvậyăt nhăc năyêuăc uăm iăb nhăvi năt iăthi uăph iăcóăc ăs ăxửălỦărácăth iăc ăb n. 

4.4.1 Chất thải và nước thải sinh hoạt 

Đ nănĕmă2020,ăl ợngăch tăth iăsinhăho tărắnă ớcătínhăs ătĕngă20-30%ălênă310.000ăt nădoăd ăbáoăs ădơnăs ătĕngă
lênă1,6ătri uăng i.ăVi căxơyăd ngăc ăs ăthuăgom,ăch a vƠăxửălỦăphùăhợpăcũngănh ăcácăsángăki năgi măl ợngă
ch tăth iăs ăđóngăvaiătròăthenăch tăđ ăb oăv ămôiătr ngăvƠăs căkh eăng iădơnăHƠăTƿnh. 

Hi nănay,ăl ợngăch tăth iăsinhăho tăc aăHƠăTƿnhăx păx ăkho ngă260.000ăt năch tăth iărắnăm iănĕm.ăTrongăkhiă
thƠnhăph  HƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăthuăgomăh uăh tăch tăth iăc aămìnhăthìăcácădịchăv ăqu nălỦăch tăth iăđôă
thịănóiăchungăch ămớiăđ tăđ ợcă35-45%ăkhuădơnăc .ă12ăbƣiăđổăth iăhi năt iăc aăt nhăth ngăxuyênăbịăquáăt iăvƠă
hi năt iăt nhăch aăcóăk ăho chătổngăth ăxơyăd ngăcácăbƣiăth iăhợpăv ăsinh.ăNgoƠiăra,ăcácălo iăch tăth iăch aăphơnă
lo iăti păt căgơyăkhóăkhĕnăchoăkhơuăphơnălo iăvƠăxửălỦ.ăThƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăhi năđƣăcóăh ă
th ngăthoátăn ớcăphùăhợpăvƠăcácăthịăxƣănh ăh nă lƠăđôăthịă lo iăVăch ăcóăh ăth ng thoátăn ớcăc ăb n,ăch ăgi iă
quy tăđ ợcăm tăl ợngănh ăch tăth iăl ng.ăTuyănhiênăt nhăvẫnăch aăcóănhƠămáyăxửălỦăn ớcăchoăkhuăv căđôăthịăvƠă
vớiătìnhătr ngăhi nănay,ăh ăth ngăthoátăn ớcăc aăHƠăTƿnhăs ăkhôngăth ăđápă ngăđ ợcăs ăm ăr ngăkinhăt ăvƠădơnă
c ătrongănh ngănĕmătới.ăHi năt i,ătìnhăhìnhăv ăsinh ăkhuăv cănôngăthônăch aăđápă ngăđ ợcăyêuăc u,ămớiăch ă
54,09%ăs ăh ăcóănhƠăv ăsinhăhợpăv ăsinh,ăth păh năm cătrungăbìnhăc ăn ớcă9%. 

VƠănh ăvậyăđ nănĕmă2015,ă t nhăs ăph iă thuăgomăvƠăxửălỦăt iă thi uălƠă95%ăl ợngăch tă th iăc aăthƠnhăph ăHƠă
TƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăítănh tălƠă85%ăl ợngăch tăth iăc aăcácăkhuăv căđôăthịăkhácătrongăt nh.ăĐ nănĕmă
2020,ăHƠăTƿnhăph iăthuăgomăvƠăxửălỦăđ nă100%ăch tăth iăsinhăho tăđôăthị.ăTìnhătr ngă ăcácăkhuăv cănôngăthônă
cũngăph iăđ ợcăthayăđổiăvƠăHƠăTƿnhăph iătĕngătỷăl ăh ănôngăthônăcóănhƠăv ăsinhăhợpăv ăsinhălênă75%ăvƠoănĕmă
2015 và 100%ăvƠoănĕmă2020.ăĐ ăth căhi năcácăm cătiêuătrên,ăHƠăTƿnhăc năcóăk ăho chătổngăth ătoƠnădi năchoă
toƠnăt nhăv ăthuăgom,ătáiăch ,ăxửălỦăch tăth iăd aătrênăk ăho chăc aăc păxƣăvƠăhuy n.ăT nhăc nătậpătrungăchoăcácă
uătiêuăsau: 

 Tăng c ờng năng lực xử lý chất thải lỏng và n ớc thải: HƠăTƿnhăc năđặtăm cătiêuăc iăthi n, nơngăc păcácă
m ngăl ớiăvƠăh ăth ngăthoátăn ớcăt iăhaiătrungătơmăđôăthịăcũngănh ă uătiênăcácăcôngătrìnhăthoátăn ớcăt iăcácă
khuăv căđôăthịăphátătri nănhanhănh ăKỳăAnh.ăThịăxƣăHồngăLƿnhăc năhoƠnăthƠnhăd ăánănơngăc pădoăNaăUyătƠiă
trợăchoăh ăth ngăthoátăn ớcăvƠăn ớcăth i,ătrongăđóăcóă1ăh ăth ngăxửălỦăn ớc.ăĐ nănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăph iă
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ph năđ uăhoƠnăthƠnhăcácăh ăth ngăthoátăn ớcăhi năđ iăítănh tălƠă ă2ăđôăthịăchínhăc aăt nhănhằmăđ măb oăv ă
sinhămôiătr ngăđôăthịăchoăng iădơn.ăCácăh ăth ngănƠyăgồmăc ă ngăhútătrọngăl căvƠăđ ngă ngăb măchoă
n ớcăm aăvƠăn ớcăth i,ăsửăd ngăcôngăngh ătrongăn ớcăhi uăqu .ăNgoƠiăra,ăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăc năxơyăd ngă
nhƠămáyăxửălỦăn ớcănh ăđƣăquyăho ch.ăNh ngăkhuăv cănôngăthônăcóămậtăđ ădơnăs ăth păh năcóăth ăxửălỦă
ch tăth iăsinhăho tăbằngăcácăb ăt ăho iăvƠăhoặcăh ăth ngăh ătiêu. 

 Nâng cấp các bãi thải hiện có và xây mới các bãi thải mới hợp vệ sinh: Khôngăgi ngănh ănh ngăbƣiăth iă
t măth iăch ăđ ăđổăth iăl ăthiênăvƠăkhôngăđ ợcăcheăchắnăbênătrên,ăcácăbƣiăth iăhợpăv ăsinhăcóăcácăc ăch ăxửă
lỦăch tăth iăđúngăcách.ăLo iăbƣiăth iănƠyăcóăh ăth ngăcácăh ăgaăđ ngăđ ăhútăkhíăgaăvƠăcácăph ngăphápăngĕnă
ngừaănhi măbẩnănguồnăn ớcămặtăvƠăn ớcăng m.ăTrongă12ăbƣiăth iăhi năcóăc aăHƠăTƿnh,ăch ăcóă5ăbƣiălƠăhợpă
v ăsinhăcònăcácăbƣiăcònăl iăch ălƠăbƣiăđổăt m.ăT nhăc năc iăthi năcôngăsu tăbƣiăth iăc aămìnhăbằngăcáchătr ớcă
h tălƠănơngăc păt tăc ăcácăbƣiăth iăt măhi nănayăchoăhợpăv ăsinh.ăT nhăcũngăc năm ăr ngăcôngăsu tăbƣiăth iă
t iănh ngăkhuăv cădơnăc ăchínhăcóăt ngălaiăphátătri năm nhătrongănh ngănĕmătớiătrongăđóăcóăthƠnhăph ăHƠă
Tƿnh,ăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăhuy năKỳăAnh.ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăc năNC&PT ph ngăphápăđ tărácăđ ăxửălỦă
ch tăth iărắnăcóăth ăt oăraănĕngăl ợng,ăđồngăth iăgi măgánhănặngăchoăcácăbƣiăchônăl p. 

 Thực hiện kế hoạch thành lập các khu xử lý chất thải: HƠăTƿnhăph iăxơyăd ngăcácănhƠămáyăxửălỦăch tăth iă
t iănh ngăkhuăv căcóănhuăc uăxửălỦăch tăth iălớnănh tănh tălƠăcácăhuy năCẩmăXuyên,ăNghiăXuơn,ăKỳăAnh,ă
vƠăH ngăS năvìăđơyălƠănh ngăđịaăph ngăđƣăđ ợcăUBNDăt nhăphêăduy t.ăĐ nănĕmă2015,ă4ănhƠămáyăcóăth ă
xửălỦăđ ợcăl năl ợtălƠă120,ă170,ă200ăvƠă100ăt năch tăth iăm iăngƠy.ăĐ nănĕmă2020,ăcácăkhuăv cănƠyăcóăth ă
xửălỦăđ ợcăl năl ợtălƠă328,ă310,ă400ăvƠă360ăt năch tăth iăm iăngƠy.ăCácănhƠămƠyănƠyăs ăthuăgomăch tăth iătừă
khuăv căđôăthịăvƠăcôngănghi pă– nhƠămáyăTh chăHƠăs ăph căv ăc ăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăhuy năCẩmăXuyên;ă
nhƠămáyăKỳăAnhăs ăph căv ăkhuăkinhăt ăVũngăÁng;ăvƠ nhƠămáyăH ngăS năs ăph căv ăkhuăkinhăt ăcửaă
khẩuăqu căt ăC uăTreo.ăCh tăth iătừăcácăhuy năkhácăs ăđ ợcăchuy năđ năcácănhƠămáyăxửălỦănƠyăthôngăquaă
m ngă l ớiă cácă tr mă trungă chuy năch tă th i.ăĐ nănĕmă2020,ă t nhăph iăxơyă d ngănhƠămáyăxửă lỦă th ă5ă t iă
huy năVũ QuangăvƠăH ngăKhêăđ ăc ăb năph căv ăchoăkhuădơnăc ăvƠăcôngănghi p,ănh tălƠăcôngănghi păch ă
bi năg ăvƠănôngăs n.ăT nhăc nălƠmăvi căvớiăcácănhƠămáyăxửălỦăch tăth iălớnăhi năcóăt iăVi tăNamăđ ătìmăhi uă
xemălo iăcôngăngh ătrongăn ớcănƠoălƠăphùăhợpăvớiăcácănhƠămáyăxửălỦăc aămình.ă 

 Xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn: HƠăTƿnhănênăti păt căcácăk ăho chăhi năt iăc aămìnhătrongă
vi căxơyăd ngăcácătr mătrungăchuy năch tăth iărắnătậpătrungăt iăTh chăHƠ,ăL căHƠ,ăĐ căThọ,ăH ngăS n,ă
CanăL căvƠăHồngăLƿnhăđ ăthu gomăvƠăch aăch tăth iăch ăchuy năv ăbƣiăth iăchínhăvƠăcácănhƠămáyăxửălỦăch tă
th iăc aăt nh.ăTr măch tăth iăH ngăS năcóăvaiătròăđặcăbi tăquanătrọngătrongăvi căph căv ăcácănhuăc uăc aă
khuăv căxungăquanhăC uăTreo.ăThôngăquaăxơyăd ngăcácătr măch tăth iănƠy,ăt nhăs ăsửăd ngăcôngăngh ăxửălỦă
v ăsinhăch tăth iărắnăvƠătheoăđúngăThôngăt  s ă01/2001/TTLT-B ăKHCN-TN MT-BXD - cóăcácăh ớngădẫnă
th căhi năvi căxơyăd ngă tr mătrungăchuy năvƠăbƣiăđổă th iă rắnăđƣăđ ợcăB ăkhoaăhọcăvƠăcôngăngh  vƠăB ă
GTVTăch păthuận.ăT nhăc năxơyăd ngăcácăđi măthuăgomăch tăth iănh ăt iăcácăxƣăđ ợcăk tăn iăvớiăcácătr mă ă
huy năvƠăc năcóăcácăch ngătrìnhăkhuy năkhíchăng iădơnăt ăthuăgomăch tăth iă ăcácăkhuăv cănôngăthônă
bằngăcáchătuyênătruy nănơngăcaoănhậnăth căng iădơnăv ătácăh iăc aăch tăth iăđ iăvớiăs căkh eăconăng iăvƠă
môiătr ng. Trongăkh ănĕngăcóăth ,ăcácăđi măthuăgomăc năphơnătáchăcácălo iăch tăth iăkhácănhauăđ  xửălỦă
hi uă qu ă h nă từngă lo iă ch tă th i,ă t oă đi uă ki nă choă cácă nhƠămáyă táiă ch ă vƠ/hoặcă nhƠămáyă đi nă sửă d ngă
nguyên li uălƠărácăth iăho tăđ ngătrênăđịaăbƠnăt nh. 
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 Nâng cấp và mở rộng phạm vi thu gom rác: trongăkhiăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăthuăgomăh uă
h tăch tăth iăc aămìnhăthìăcácădịchăv ăqu nălỦăch tăth iăđôăthịănóiăchungăch ăthuăgomăđ ợcă35-45%ăkhuăv că
dân c .ăHƠăTƿnhăc nătĕngăc ngăs ă l ợngăxeăch ănénărácăvà xeăđẩyăgomărác,ăđồngăth iă tĕngă t năxu tă thuă
gomăđ ăđ măb oăvi căthuăgomăđ ợcăth căhi năth ngăxuyênăh n,ăm ăr ngăkhuăv căthuăgomăraăc ăt nh.ăĐ nă
nĕmă2015,ătìnhăph iăthuăgomăvƠăxửălỦăđ ợcăt iăthi uălƠă75%ăch tăth iăc aăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngă
LƿnhăvƠăítănh tălƠă100%ătoƠnăb ăkhuăv căthƠnhăthịăkhácă(đôăthịălo iăV)ătrongăt nh.ăĐ nănĕmă2020,ăt nhăph iă
thuăgomăvƠăxửălỦăđ ợcă100%ăl ợngăch tăth iăsinhăho tăkhuăđôăthị. 

 Tăng l ợng nhà vệ sinh hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn: đ ăc iă thi năthóiăquenăv ăsinhăt iăcácăkhuăv că
nôngăthôn,ăt nhăHƠăTƿnhăc năđẩyăm nhăvi căxơyăd ngăcácăh ăv ăsinhăhợpăchuẩnăsaoăchoătỷăl ăh ănôngăthônă
cóănhƠăv ăsinhăhợpăv ăsinhătínhăđ nă2015ăđ tă85%ăvƠă2020ăđ tă95%.ăĐ ăđ tăđ ợcăm cătiêuătrên,ăh nă115.000ă
h ădơnă ănôngăthônăph iăcóănhƠăv ăsinhăhợpăv ăsinhămới.ăCácăsángăki nătĕngăs ăl ợngănhƠăv ăsinhăhợpăv ă
sinhăs ăgiúpălƠmăgi măđángăk ăcácălo iăb nhădoănhi măkhuẩnătừăphơnăgơyăra.ă 

Hình 202 d ớiăđơyălƠăcácăsángăki năch ăđ oătrongălƿnhăv cănƠy,ăm căđ uăt ăvƠăth iăgianăth căhi n. 

Hình 202:ăYêuăc uăđ uăt ăđ ăthoátăn căvƠăx ălỦărácăsinhăho t 

 

 Tên 
Đ uăt  

V nă 
Đ uăt  
(Trăđ) 

Ngu năV n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nơngăc păh ăth ngăthoátă
n ớcăđôăthị 700.000 

Ngân sách TW và địaă
ph ng 

          

Cácăbƣiăchônăl păhợpăv ă
sinh 270.000 

NgơnăsáchăĐịaă
ph ng 

          

Tĕngăc ngăgomărác 
20.000 

NgơnăsáchăĐịaă
ph ng 

          

NhƠămáyăxửălỦăch tăth i 
1.370.000 

NgơnăsáchăĐịaă
ph ng 

          

Cácăb iăchônăl p ch tăth i 
370.000 

NgơnăsáchăĐịaă
ph ng 

          

NhƠămáyăxửălỦăn ớcăth iă
d tămay 10.000 

NgơnăsáchăĐịaă
ph ng 

          

T ng 3.740.000  

 

Vi cănơngăc păcácăbƣiăth iăhi năcó,ăxơyăd ngăcácănhƠămáyăxửălỦăch tăth iăvƠăcácătr mătrungăchuy năđƣăđ ợcăt nhă
lậpăk ăho ch.ăNgoƠiăra, chínhăph ăNaăUyăđƣăb oăđ mănguồnăv năODAăchoăvi cănơngăc păh ăth ngăthoátăn ớcă
c aăHồngăLƿnh.ăT nhăcũngăđangălậpăk ăho chăthuăhútăv nătừănguồnăv năcôngăvƠăcácănhƠăđ uăt .ăHƠăTƿnhăcũngă
đƣăcóăcácăk ăho chăc iăthi năv ăsinhănôngăthônăvƠăkhuy năkhíchăcácăh ăgiaăđìnhăcóăkh ănĕngăcùngăthamăgiaăchiaă
sẻăchiăphí.ăT nhăc năcậpănhậtăcácăk ăho chănƠyăđ ăđ măb oăđ nănĕmă2020,ă100%ăh ăgiaăđìnhănôngăthônăcóănhƠă
v ăsinhăhợpăv ăsinhă. 

Tổngăkinhăphíăđ uăt ăd ăki năchoăh ăt ngăxửălỦăch tăth iăsinhăho tătrongăt nhătrongăgiaiăđo nă2011ă– 2020 là vào 
kho ngă3,7 nghìn tỷăđồng.ăCh ătínhăriêngăkinhăphíăxơyăd ngă5ănhƠămáyăxửălỦăch tăth iăd ăki năh tăkho ngă1,4ă
nghìn tỷăđồng.ăNgoƠiăraăkinhăphíăvậnăhƠnhănhƠămáyăxửălỦăch tăth iăvƠăcácădịchăv ăthuăgomărácăs ăvƠoăkho ngă
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255 tỷăđồng trong giaiăđo nă10ănĕmătới.ăT nhăc năhuyăđ ngăs ăđóngăgópăc aăcácădoanhănghi păvƠăcácăh ăgiaă
đìnhăđ ăchiătr ăm tăph năchiăphíăvậnăhƠnhăcácădịchăv ăch tăth iătrongăt nh;ărácăđ ợcăxửălỦă(hayăl ợngăđi năs nă
xu tăđ ợcătừăđ tărác)ăcũngăbùăđắpă1ăph năchiăphí.ăChiăphí choănơngăc p h ăth ng thoátăn ớc và n ớcăth i t i Thịă
xƣăHồngăLƿnh,ăthƠnhăph ăHƠ TƿnhăvƠ huy năKỳ Anh cóăth ălên đ nă300 tỷăđồng. Chiăphíăxơyăd ng nhƠăv ăsinhă
hợp v ăsinh cho 100% h ăgiaăđìnhănôngăthônăs ăvƠoăkho ngă1ănghìnătỷăđồng.ăHƠăTƿnhănên ph iăhợp với nhà tài 
trợ và các tổăch c phi Chínhăph  đ  cungăc p v ăsinh an toàn, đồngăth iă tìmăki măs  đóngăgópătừăchính ng iă
sửăd ng. 

4.4.2 Nước thải và chất thải công nghiệp 

Vớiăt căđ ăphátătri năcôngănghi pătrongănh ngănĕmătớiăc aăt nh,ă ớcătínhăvƠoănĕmă2020ăn năcôngănghi pă ăHƠă
Tƿnhăs ăt oăraăl ợngăch tăth iăg pă10ăl năsoăvớiănĕmă2010.ăVíăd ăvi căkhaiăthácăm ă ăTh chăKhêăs ăt oăraăl ợngă
ch tăth iăcaoăg pă5ăl năsoăvớiăs năl ợngăth căt .ăĐánhăgiáătácăđ ngămôiătr ngăc aăt nhăHƠăTƿnhăchoăth yătínhă
đ nănĕmă2020,ăcácăho tăđ ngăt iăc ngăVũngăÁngăs ălƠmăphátăsinhă2,970ătỷăt năch tăth iărắn.ăT ngăt ănh ăvậy,ă
cácăngƠnhăcôngănghi păt iă t nhăcũngălƠmăphátăsinhănhi uăn ớcăth iăh n,ănh tă lƠăt iăcácăc măcôngănghi păch ă
bi năg ăvƠăhƠngăd tămay.ăTheoăCôngătyăTƠiăchínhăQu căt ă(IFC),ăc ăm iăt năv iămayămặcăs ăt oăraăđ nă140ăm3ă
n ớcăth i.ăĐ ăđ măb oătínhăb năv ngăc aăn năkinhăt ăvƠăb oăv ămôiătr ngăt nh,ăHƠăTƿnhăph iăcóănh ngăb ớcă
quană trọngăđ măb oăkh ă nĕngăxửă lỦă v nă đ ă ch tă th iă côngănghi pă rắnă vƠă l ngăm tă cáchă thơnă thi nă vớiămôiă
tr ng.ă 

Hi năt i,ăt nhăch aăcóănhƠămáyăxửălỦăn ớcă ăc păcôngănghi p.ăTuyănhiênăđi uănƠyăph nălớnălƠăvìăngƠnhăcôngă
nghi păt iăHƠăTƿnhăvẫnăch aăphátătri năvƠănhi uănhƠămáyăđangămớiăch ă ăgiaiăđo năxơyăd ng.ăNhi uăd ăánăxơyă
d ngălớnănh ănhƠămáyănhi tăđi năVũngăÁngănhìnăchungăcóăhợpăđồngăvớiăcácăđ năvịădịchăv ăbênăngoƠiăđ ăxửălỦă
ch tăth i.ă 

Trongăkhiăch tăth iătừăngƠnhănôngănghi păvƠăth yăs năcóăth ăđ ợcăxửălỦăbằngăcáchăchônăvƠă ăl yăphơn,ăch tăth iă
côngănghi păyêuăc uăph iăcóăm ngăl ớiăbƣiăth iăhợpăv ăsinhăvƠăcácănhƠămáyăxửălỦăch tăth iă ăc păcôngănghi p.ă
T nhăc nănghiêmătúcăth căhi năcácăquyăđịnhătrongăđóăyêuăc uătoƠnăb ăcácănhƠămáyăcôngănghi pămớiăph iăxơyă
d ngănhƠămáyăxửălỦăch tăth iăphùăhợp.ăThêmăvƠoăđóăt nhăcònăc năkhuy năkhíchăvi cătáiăch ăvƠătáiăsửăd ngăch tă
th i,ănh tălƠăch tăth iăl ng,ăkhiăcóăth .ăCácăsángăki năc ăth ăgồm: 

 Thực hiện kế hoạch xây dựng các bãi đổ thải hợp vệ sinh và các nhà máy xử lý chất thải: Các ngành công 
nghi păt iăHƠăTƿnhălƠăcácăđ năvịăchịuătráchănhi măphápălỦăv ăqu nălỦăvƠăxửălỦăch tăth iăc aămình.ăĐ nănĕmă
2015,ăt nhăph iăthuăgomăvƠăxửălỦăđ ợcă60%ăch tăth iăcôngănghi păvƠăt tăc ăcácăkhuăcôngănghi păph iăđápă
ngăyêuăc uămôiătr ngăv ăxửălỦăch tăth iămớiăđ ợcăđiăvƠoăho tăđ ng.ăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăph iăđ măb oă
cácăbƣiăđổăth iăc aămình cóăđ ăcôngăsu tăxửălỦăch tăth iădoăcácăngƠnhăcôngănghi păchínhăphátăsinhăra.ăM ă
sắtăTh chăKhêăc năti păt căcácăk ăho chăxơyăd ngăbƣiăđổăth iăvƠăch aăth iăt măth iăchoăcácăch tăth iăcaoăsuă
vƠăph ăli uăsắtăthépăvớiăcôngăsu tăch aăđ ợcălƠă188.232ăt năch tăth i.ăM iănhƠămáyănƠyăc năđ măb oăxửălỦă
t tăch tă th iăvƠăn ớcăth iă tr ớcăkhiăx ăraăcácăh ă th ngăcôngăc ngăhoặcăraămôiătr ng.ăVaiă tròăc aăt nhălƠă
giámăsátăvƠăđi uăch nhăvi căxửălỦăch tăth iă ătừngăngƠnhăcôngănghi păđ ăđ măb oăkhôngăcóăch tăth iăđ căh iă
th iăraămôiătr ng.ă 

 Cải thiện hệ thống thoát n ớc thải: Nhằmăđ iăph iăvớiăkh ănĕngăgiaătĕngăl ợngăn ớcăth iătheoăd ăbáoănh tă
lƠătừăngƠnhăcôngănghi pămayămặcăvƠăkhaiăthácăm ,ăt nhăHƠăTƿnhăc năkhuy năkhíchăcácădoanhănghi pănơngă
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c păvƠă lắpăđặtăh ă th ngă thoátăn ớc vƠănhƠămáyăxửălỦăn ớcă th iă ănhi uăkhuăv căchínhăcóăkh ănĕngăbịăôă
nhi m.ăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăc năcóăh ăth ngăthoátăvƠăxửălỦăn ớcăth iăphátăsinhătừăs năxu tă thép,ăcôngă
nghi pănặngăvƠămayămặcă– nh ngăngƠnhăcóăl ợngăn ớcăth iălớn.ăNh ngăkhuăcôngănghi păvƠăkinhăt ăkhácă
nh ăC uăTreo,ăHƠăVƠngăvƠăGiaăLáchăcũngăph iăđ măb oăxơyăd ngăđ ợcăcácăh ăth ngăthoátăn ớcălớnăđápă
ngănhuăc uăcôngănghi pătrongăkhuăv c.ăChínhăph ăs ăh ătrợăbằngăh ăt ngăc ăs ăchoăcácădoanhănghi pătrongă
khuăkinhăt ăvƠăcôngănghi pădùngăchung. 

 Đầu t  xử lý các chất thải độc hại, nh  n ớc thải công nghiệp từ x ởng dệt may, chất thải hóa chất từ khai 
thác mỏ và các hoạt động luyện kim: đ nănĕmă2020,ăt nhăph iăxơyăd ngăm tănhƠămáyăxửălỦăn ớcăth iăcôngă
nghi păvƠăxemăxétăxơyăd ngănhƠămáyăxửălỦăcácăch t th iăđ căh iăkhác,ăđ uăt iăkhuăkinhăt ăVũngăÁng.ăVớiă
nh ngălòăđ tăcôngănghi păvƠăcôngătrìnhăxửălỦăn ớc,ănhƠămáyăxửălỦănƠyăvƠăbƣiăđổăth iăđiătheoăch ăy uăph că
v ăchoăkhuăkinhăt ăVũngăÁng.ăHƠăTƿnhăc năcóăh ăth ngămáyămócăxeăch aăvƠăvậnăchuy năt iăch ăcácăch tă
th iăđ căh iătrênătoƠnăt nhăđ ăvậnăchuy năcácăch tăth iăđ căh iăđ nănhƠămáyăxửălỦătổngăhợpă ăKỳăAnh.ăTr ớcă
khiăxơyăd ngănhƠămáyănƠy,ăl ợngăch tăth iăđ căh iăc năđ ợcăvậnăchuy năđ nănhƠămáyăxửălỦăphùăhợpătrongă
vùng. 

Hình 203d ớiăđơyălƠăcácăsángăki năquan trọngătrongălƿnhăv cănƠy,ăm căđ uăt ăvƠăth iăgianăth căhi n. 

 

Hình 203:ăYêuăc uăđ uăt ăđ ăqu nălỦărácăcôngănghi p 

 

H ng m căĐ uăt  V năđ uăt  
(Trăđ) Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bãi rác v  sinh 
270.000 NgơnăsáchăĐịaăph ng           

Nâng cp h  th ng 
thoátăn ớcăđôăthị 

300.000 NgơnăsáchăĐịaăph ng 
          

Nhà máy xử lý rác 
1.370.000 NgơnăsáchăĐịaăph ng           

Tr m xử lý rác 
370.000 NgơnăsáchăĐịaăph ng           

Nhà máy xử lỦăn ớc 
th i d t may 

10.000 NgơnăsáchăĐịa ph ng           

Tổng 2.320.000  

 

ớcătínhătổngăchiăphíăvƠăđ uăt ăc năthi tăchoăvi cănƠyăvƠoăkho ngă2,3 nghìnătỷăđồngă(cóăsửăd ngăchungăvớiăcácă
kho năđ uăt ăxửălỦăch tăth iăsinhăho t),ăl yătừăđ uăt ăc aăcácădoanhănghi păđ ăđápă ngăyêuăc uăphápălỦăv ăxửălý 
ch tăth iăc aăchínhăcácădoanhănghi pănƠy. 

4.4.3 Chất thải Y tế 

Hi năt iăHƠăTƿnhăcóă18ăb nhăvi năc păhuy năvƠăthịăxƣăvƠă20ăb nhăvi năt ănhơn.ăNh ngăb nhăvi nănƠyăcóăl ợngă
ch tăth iălênătớiăhƠngătrĕmăt năm iănĕmăvƠăcònăti păt căgiaătĕngăkhiăcácăc ăs ăchĕmăsócăyăt ăđ ợcăm ăr ng.ăĐ nă
cu iănĕmă2010,ă10ătrongăs ă18ăb nhăvi nănƠyăcóăh ăth ngăxửălỦăn ớcăth iăđ tătiêuăchuẩnămôiătr ng.Cácăb nhă
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vi năKỳăAnh,ăHồngăLƿnhăvƠăCanăL căđƣăđ ợcăh ngăv năODAăđ uăt  nơngăc păvƠăc iăthi năh ăth ngăxửălỦărácă
th iăyăt .ăĐ nănĕmă2012, thêmă4ăb nhăvi năn aăcũngăs ăđ ợcăđ uăt ăt ngăt ăvớiătổngăgiáătrịă20ătỷăđồng.ăĐ nă
nĕmă2020ăt tăc ăcácăb nhăvi năs ăđ uăt ăvƠoăh ăth ngăxửălỦărácăth i.ăL ợngăđ uăt ăc năthi tălƠă60ătỷăđồng. 

Tr ớcăkhiăhoƠnăthƠnhăvi cănơngăc p,ăch tăth iăyăt ăđ căh iăc aăcácăc ăs ăkhácăcóăth ăchuy nătớiăcácăc ăs ăxửălỦă
t iănh ngăb nhăvi năchínhăđ ăđ măb oăxửălỦăđ ợcă100%ăch tăth iăyăt ătrongăt nhăđ nănĕmă2015.ăT tăc ăb nhă
vi năxơyămớiăđ uăph iăcóăh ăth ngăxửălỦăch tăth iăphùăhợpămớiăđ ợcăđ aăvƠoăho tăđ ng. 

4.5 H ăt ngăliên quan đ năs năxu tăvƠătruy năt iăđi nănĕng 

KhiăHƠăTƿnhăti păt căcôngănghi păhóa,ăd ăbáoăđ nănĕmă2020ăcácăho tăđ ngăkinhăt ăvƠădơnăc ătrongăt nhăs ăc nă
9.300tri uăkWhăđi năm iănĕm,ăg pă24l năsoăvớiăm cătiêuăth ăc aănĕmă2010.ăCácăho tăđ ngăkhaiăthácăvƠăluy nă
kim s ălƠăcácăho tăđ ngătiêuăth ăph nălớnănhuăc uăđi nătrongănh ngănĕmăti pătheo,ăbắtăđ uătừănĕmă2014ăkhiăcácă
nhƠămáyăthépă ăHƠăTƿnhăbắtăđ uăđiăvƠoăho tăđ ng.ăĐ nănĕmă2020,ăriêngăngƠnhăcôngănghi păs năxu tăthépăs ăc nă
6.350ătri uăkWhăđi năm iănĕmăvƠăcácăho tăđ ngăkhaiăthácăm ăph iăc nă2.100 tri uăkwhăm iănĕm.ă 

Mặcădùăhi năt iăk tăn iăđi năl ớiăvà tỷăl ăh ăgiaăđìnhăđ ợcădùngăđi nă ăHƠăTƿnhăkháăt t,ătr ớcăđơyăt nhăvẫnăph iă
l yăđi nătừăl ớiăđi năqu căgiaăvƠăch aăcóăđóngăgópătr ăl i.ăCácădoanhănghi păc ătrongăn ớcăngoƠiăn ớcăđ uăcóăỦă
ki năloăng iăv ătìnhătr ngăthi uăđi nătrongăt nh.ăTrongănĕmă2010,ăHƠăTƿnhătiêuăth ă386ătri uăkwhăm iănĕmăph că
v ăchoăcácăngƠnhănôngănghi p,ăcôngănghi p,ădịchăv ăvƠăsinhăho tănh ngăch ăs năxu tăđ ợcă29ătri uăkwh. 

N uăHƠăTƿnhăhoƠnăthƠnhăđ ợcănhƠămáyănhi tăđi năVũngăÁngă1ăđúngăth iăh năthìăđ nănĕmă2013 t nhăs ăt ăcungă
c păđ ợcăđi nănĕngăchoămình.ăCóă99,5%ăs ăh ăgiaăđìnhătrongăt nhăđƣăđ ợcăk tăn iăvớiăl ớiăđi năqu căgiaănh ngă
t nhăph i ph năđ uăđ nă nĕmă2015,ă100%ăs ăh ădơnăđ ợcăk tă n iă vƠăđ nănĕmă2020,ă t tă c ăng iăđ ợcădùngă
nguồnăđi năkhôngăbịăgiánăđo n.ăĐ ăxơyăd ngăđ ợcăm tăh ăt ngăđi năđ ăm nhăchoăt ngălai,ăHƠăTƿnhăc nătậpă
trungăphátătri năđi nănĕngăxungăquanhă3ăchi năl ợc:ă 

 Cung cấp đủ điện với chất l ợng cao để đáp ứng nhu cầu: T nhăc nă uă tiênăcácăsángăki năth căhi năxơyă
d ngăcácănhƠămáyănhi tăđi nă ăhuy năKỳăAnhăđ ăđápă ngăđ ợcănhuăc uăđi nătrongăt nh.ăPhátătri nă4ănhƠă
máyănhi tăđi năsắpătớiăvớiăcôngăsu tătổng c ngălênăđ nă6300ăMW,ăv ợtănhuăc uăđi năc aăt nhăvƠăđ aăHƠă
Tƿnhătr ăthƠnhănhƠăcungăc pănhi tăđi nălớnănh tăt iăVi tăNam.ăT nhătr ớcămắtăc nătậpătrungăhoƠnăthƠnhăti nă
đ ăxơyăd ngănhƠămáyănhi tăđi năVũngăÁngă1ăvƠoănĕmă2013ăvƠăVũngăÁngă2ăvƠoănĕmă2019ătheoăk ăho ch.ă
M iănhƠămáyănhi tăđi năch yăthanănƠyăcóăhaiătuabinăvớiătổngăcôngăsu tăđặtăraălƠă1.200MW.ăKhiăhoƠnăthƠnhă
thìăhaiănhƠămáyănƠyăs ăs năxu tăđ ợcă2,400MW,ăt ngăđ ngăvớiă12,9%ăcôngăsu tăđi năc aăVi tăNamătrongă
nĕmă2009. 

FormosaăHƠăTƿnhăs ăxơyăd ngă thêmănhƠămáyăđi nă900MWăcóă6ămáyă tuabinăvớiăcôngăsu tăm iă tuabină lƠă
150MWăđ nănĕmă2013,ăđápă ngăđ ăđi năchoăs năxu tăthép.ăĐ nănĕmă2020,ănhƠămáyănhi tăđi năFormosaăs ă
đ tăcôngăsu tă1500MW.ăNgoƠiă3ănhƠămáyăđi nănƠyăra,ăT nhăc nătìmăki măthêmăđ uăt ăđ ăxơyăd ngănhƠămáyă
nhi tăđi năch yăthanăVũngăÁngă3ăvớiăcôngăsu tăthi tăk ăd ătínhălƠă2.400MWăs ăho tăđ ngătừăkho ngă2026ă- 
2028.ăCũngăgi ngănh ătr ngăhợpăc aănhƠămáyăFormosaăvƠăhaiănhƠămáyănhi tăđi năđ uătiênăthu căkhuăliênă
hợpănhi tăđi năVũngăÁng,ăt nhăc nătìmăki mănguồnăv nătừăcácănhƠ đ uăt ălớnătrongăn ớcăvƠăn ớcăngoƠi.ă 
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T nhăHƠăTƿnhăcũngăs ă th căhi năcácăk ăho chă t nhăvƠăqu căgiaăđƣăđ ợcăphêăduy tăv ăm ăr ngă th yăđi nă
trongăt nh.ăNĕmă2011,ăHƠăTƿnhăcóăth ăcungăc păđ ợcă82,7ătri uăkWhăm iănĕmăvớiănhƠămáyăth yăđi năc aă
mình.ăĐ ăđápă ngăđ ănhuăc uăđi nănĕngăc aăt nh,ăHƠăTƿnhăc nătậpătrungănơngăc păcácănhƠămáyăth yăđi nă
nh ăhi nănayăvƠăxơyămớiăthêmăcácănhƠămáyăkhácăn a.ăTuyănhiênăt nhăc năxemăxétăl iăchi năl ợcăqu nălỦă
thiênătaiăc aămìnhăđ ăxơyăd ngăcácănhƠămáyăđi năvƠăti năhƠnhăđánhăgiáătácăđ ngămôiătr ngănghiêmătúcăđ ă
xácăđịnhă tínhăkh ă thiăc aăvi căxơyăd ngă thêmăcácănhƠămáyă th yăđi nămớiăđƣăđ ợcăB ăCôngă th ngăphêă
duy t.ăCácănhƠămáyăth yăđi nămớiăsauăđóăs ăch ăđ ợcăxơyăd ngăkhiăcóăđ ăv năđ uăt ătừăt ănhơnăvìăcácănhuă
c uăđi năc aăt nhăđƣăđ ợcăgi iăquy tăthôngăquaăcácănhƠămáyănhi tăđi nărồi.ă 

Tổngăcôngăsu tăc aăcácănhƠămáyănhi tăđi năvƠă th yăđi năc aă t nhăc ngă l iă s ă lƠăh nă4,000MWăvƠoănĕmă
2020,ă ớcătínhăcungăc păkho ngă27,900ătri uăkWhăm iănĕmăchoăt nhăvƠăl ớiăđi năqu căgia.ăTrênăth căt ,ăd ă
ki năHƠăTƿnhăcóăkh ănĕngăt ăcungăc păđi năvƠăcungăc păthêmă3.500ăkWhăm iănĕmăchoăl ớiăđi năqu căgiaă
bắtăđ uătừă2012.ăVìăvậy,ătrongănh ngănĕmătớiăđơy,ăHƠăTƿnhăcóăth ăđápă ngăđ ợcănhuăc uăđi năc aămìnhăvƠă
cungăc păph năcònăl iăvƠoănguồnăđi năqu căgia. 

Tr ớcămắt,ăkhiăxơyăd ngănh ngăkhuăliênăhợpănhƠămáyăđi nălớnătrongăt nh,ăHƠăTƿnhăph iăgiámăsátăm căđ ă
tiêuăth ăđi năc aămìnhăvƠăkhuy năkhíchăti tăki măđi n.ăCácănhƠăđ uăt ăkhuăv căt ănhơnăcóăth ăsửăd ngăcácă
máyăphátăd ăphòngăsửăd ngăchoănh ngănhƠămáyăchínhăc a mìnhăt iăcácăkhuăkinhăt ănh ăVũngăÁngăvƠăC uă
Treoăđ ăđ măb oănguồnăđi năổnăđịnhămặcădùăcôngăsu tăđi năc aăt nhăđangăphátătri n.ăT nhăc năxemăxétăvi că
đ uăt ăvƠoăcácămáyăphátăd ăphòngălƠmănguồnăđi năd ăphòngăchoăkhuăcôngănghi păCNTT c aămìnhăt iăthƠnhă
ph ăHƠăTƿnhăđ ăkhuy năkhíchăcácăcôngătyăđóngăt iăkhuăv cănƠy.ăNguồnăđi năổnăđịnhăcóăvaiătròăđặcăbi tăquană
trọngăđ iăvớiăcácăcôngătyăBPO/ătrungătơmătho iămới.ă 

 Nâng cấp l ới điện trong tỉnh: Mặcădùăđ iăb ăphậnăcácăh ădơnăđƣăđ ợcăk tăn iăvớiăl ớiăđi nănh ngăvẫnăcòn 
0,5%ăs ăh ,ămƠăh uăh tălƠăh ănghèoă ănh ngăvùngăkhóăkhĕnăvẫnăch aăcóăđi n.ăĐ nănĕmă2015,ăHƠăTƿnhăph iă
đ măb oă100%ăh ădơnăđ ợcăsửăd ngăđi năđồngăth iăph iăđ măb oătoƠnăb ăcácădoanhănghi p,ănhƠămáy,ăxíă
nghi p,ăcácănhƠăhƠngăkháchăs năcũăvƠămớiăđ uăđ ợcăsửăd ngăđi n.ăHƠăTƿnhăph iăxơyăd ngăthêmăđ ngăđi nă
k tăn iăcácănguồnăđi năc aăcácănhƠămáyăth yăđi năvƠănhi tăđi nămới,ăl ớiăđi năqu căgiaăvƠăm ngăl ớiănguồnă
đi năc aăHƠăTƿnh.ăCácăkhuăv cănôngăthônăc aăt nhăđ ợcăk tăn iăvớiăl ớiăđi năsửăd ngăg nă6000kmăđ ng 
dơyăđi nătuyănhiênăh nă40%ăđ ngădơyăđi năph iăđ ợcănơngăc păngay.ăT nhăHƠăTƿnhăc năc iăthi năđ ngă
l ớiăđi năkhuăv cănôngăthônăhi nănayăvƠăhòaăđi năt tăh năchoăcácăc ngăđồngădơnăc ă ănôngăthôn.ăT nhăcóă
th ătìmăki mănguồnăv nătừăcácănhƠătƠiătrợăqu căt ăđ ăth căhi năvi cănƠy.ăNh ngăđo năl ớiăđi năđangăvậnă
hƠnhă ăm căd ớiă22kVăph iăđ ợcănơngăc păd nălênă22kVăđ ăgi măth tăthoátăđi năkhiătruy năt i.ă 

T nhăc năcóănh ngăho tăđ ngăc iăthi năm ngăl ớiătruy năt iăvƠăb oătrìăh ăth ng.ăT nhăph iăxơyăd ngătr mă
bi năápă ănh ngăkhuăv căchínhăc năthi t,ă uătiênăcácăkhuăcôngănghi păđangăphátătri n.ăĐặcăbi t,ăvi căxơyă
d ngătr măbi năápă220kVăđ ăc păđi năchoăm ăTh chăKhêăvƠăcácănhƠămáyăthépă ăVũngăÁngăcóăvaiătròăr tă
quanătrọng.ăMặcădùănĕngăl căc aăh ăt ngăl ớiăđi năqu căgia đo năđiăquaăt nhăHƠăTƿnhătr ớcăđơyăcóăth ăđápă
ngăt tănhuăc uăđi năhi năt i,ănh ngăđ nănĕmă2020ăt nhăph iănơngăc păchoătr măđi nă500kVăvƠăhaiăđ ngă
l ớiăđi năqu căgiaă500kVăđ ăh ătrợăs ăphátătri nătrongăt ngălaiănh ăđƣăquyăho ch.ăĐ ăth căhi năđ ợcăcácă
côngătácănơngăc păc iăt oănƠy,ăt nhăc nătìmăcácănguồnăv nătừăqu căgiaăđ ăđ uăt .ăHƠăTƿnhăc nătậpătrungănơngă
c păcácătr mă110ăkVăc aămình,ă uătiênănơngăc păc iăt oăcácăkhuăv căcóătậpătrungăho tăđ ngăcôngănghi pă
trongăt ngălaiănh ăH ngăS năvƠăNghiăXuơn.ăPh i sauănĕmă2020ăthìăt nhămớiăc nătínhăđ năph ngăánăthayă
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th ăđ ngăđi năhi năt iă ăkhuăv căthƠnhăph ăHƠăTƿnhăbằngăh ăth ngăcápăđi năng mă22kVăvƠăxơyăd ngăcácă
tuy nămớiă ăkhuăv căđôăthịăbằngăcácăh ăth ngăcápăđi năng măhi năđ iăđ măb oăđ ăanătoƠnăchoăc nhăquan đôă
thị. 

 Đảm bảo môi tr ờng bền vững:T nhăcũngăc năti păt căphátătri năcácănguồnănĕngăl ợngăthayăth ăphiăcacbonă
nh tălƠăth yăđi n,ămi nălƠăt tăc ăcácănhƠămáyăđi nămớiăth căhi năđánhăgiáătácăđ ngămôiătr ngăvƠăcóănguồnă
v nădoădoanhănghi păt ănhơnăđ uăt .ăCácănhƠămáyăth yăđi năđ ợcăxơyăd ngăt tăkhôngăch ăt oăraăđi nănĕngă
mƠăh ăth ngăđậpăc aăchúngăcònăh ătrợăc păn ớcăsinhăho t,ăn ớcăcôngănghi păvƠăgiúpăqu nălỦălũăl tăbằngă
cáchăch aăm tăl ợngălớnăn ớcăm aătrongămùaăm aălũăvƠăđi uăch nhăđ ợcădòngăch yăx ăxu ngăkhuăv căh ă
l u.  
C ănĕngăl ợngăth yătri uăvƠăsóngăbi năđ uăr tăcóăti mănĕngă ăHƠăTƿnhădoăt nhăcóăđ ngăb ăbi nădƠi.ăTuyă
nhiên,ăcôngăngh ăv ă2ălo iănĕngăl ợngătrênăcònăđangătrongăgiaiăđo nămớiăphátătri năvƠăch aăổnăđịnh.ăDoăđó,ă
t nhăs ătậpătrungăvƠoăphátătri nănhi tăđi năvƠăth yăđi năđồngăth iătheoădõiăs ăti năb ăc aăcôngăngh ă2ălo iă
nĕngăl ợngăthayăth ănóiătrênătrongă10ănĕmătớiăvƠăti năhƠnhăkhaiăthácăkhiăcôngăngh ăphátătri n. 

Hình 204 d ớiăđơyălƠătrìnhăt ăcácăsángăki nătrongăngƠnhăs năxu tăvƠătruy năt iăđi n c aăHƠăTƿnh,ăcùngăl ợngă
đ uăt ăyêuăc uă ớcătínhăvƠăth iăgianăth căhi n 
 

Hình 204:ăYêuăc uăđ uăt ăđ ăs năxu tăvƠătruy năt iăđi n 

 
H ngăm că 

Đ uăt  
V năĐ uăt ă 

(Trăđ) Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nhi tăđi n 
VũngăÁngă1 

17.430.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Các D  án 
Th yăđi n 

440.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Nâng cpăL ới 
đi n Nông thôn 

590.000 
Ngân sách 
Địaăph ng 

          

Nhà máy Nhit 
đi n - Formosa 

36.540.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Tr m bi n áp 
mới  VA và 
TK  

250.000 
Ngân sách 
Địaăph ng 

          

Nhà máy Nhit 
đi năVũngăÁngă
2 

31.500.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Tổng 79.750.000  

Vi căxơyăd ngăcácănhƠămáyănhi tăđi năVũngăÁngă1ăvƠăcôngătácăgi iăphóngămặtăbằngănhƠămáyănhi tăđi năVũngă
Ángă2ăđƣăđ ợcătri năkhaiăvƠădoăkhuăv căt ănhơnăđ uăt .ăTrongăth iăgianătới,ăt nhăc nănơngăc păcácănhƠămáyăth yă
đi nă.ăT nhăHƠăTƿnhăph iăti păt căcácăk ăho chăhi năt iăc aămìnhăđ ănơngăc păm tăcáchăcóăh ăth ngăcácăm ngă
l ớiăvƠătr măđi năc păhuy n.ă 

Tổngăkinhăphíăđ uăt ăd ăki năchoăh ăt ngăđi nănĕngătrongăt nhăgiaiăđo nă2011ă– 2020ălƠăkho ngă80 nghìn tỷă
đồng.ăG nănh ătoƠnăb ăkinhăphíăđó,ăc ăth ălƠă78 nghìn tỷăđồng chi mă80ă%ăv năđƣăđ ợcăđ uăt ,ăs ăđ ợcăkhuă
v căt ănhơnăđ uăt ăchoălƿnhăv cănhi tăđi n,ăđồngăth iăkhuăv căt ănhơnăcũngăđ uăt ăchoăth yăđi nătrongăt nhăvớiă
tổngăs ăv năkho ngă440tỷăđồng.ăChínhăquy năt nhăph iăđ măb oăs ăv nălƠă840tỷăđồng đ ăđ uăt ăvƠoănơngăc pă
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l ớiăđi năvƠăđi năhóaănôngăthôn,ăđồngăth iăđ ănơngăc păm ngăl ớiăđi năc păhuy năhi nănayăvƠăxơyăd ngă2ătr mă
mớiă ăcácăkhuăv căkinhăt ămũiănhọnăc aăt nh.ă 

4.6 Thông tin và truy năthông 

Nh ăđƣănóiăchiăti tătrongăn iădungăv ăc măngƠnhăTruy năthôngăvƠăBPO/ITO,ăvi cănơngăc păh ăt ngăvi năthôngă
đóngăvaiătròăh tăs căquanătrọngăvớiăs ăphátătri năvƠătĕngătr ngăc aăt nh.ă 

Hình 205 d ớiăđơyălƠătổngăquanăcácăd ăánăquanătrọngăs ăđ ợcăth căhi năđ nănĕmă2020,ăyêuăc uăđ uăt ăd ătínhă
vƠăth iăgianăth căhi n. 

Hình 205:ăYêuăc uăđ uăt ăchoăVi năthông 

 
H ngăm că 

Đ uăt  
V năĐ uăt ă 

(Trăđ) Ngu n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

K tăn i t căđ ă
caoătớiăcácă
KCN khác 

50.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Liênăk tăcápă
quangămớiăvƠă
CSHT cho khu 
CNTT 

300.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

H ăt ngăCNTT 
cho giáoăd c 39.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

H ăt ngădi 
đ ng 2.250.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Nơngăc păh ă
t ngăb uăchính 

100.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Đ uăt ăvi nă
thông khác  

560.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

T ng 3.299.000  

 

Đ ăth căhi nă l ă trình,ă t nhăc năđ uă t ăkho ngă3,3 nghìnă tỷăđồng.ăTrongăs ănƠyă5%ăd ăki nă l yă từăngơnăsáchă
Trung ng,ăcònăl iătừăcácăkho năđ uăt ăc aădoanhănghi p. 
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5 Đ nhăH ngăphát tri nătheo lãnh th  

5.1 Đ nhăh ngăs ăd ngăđ t 

Quyăho chăsửăd ngăđ tă ăHƠăTƿnhăc năchoăth yăquáătrìnhăchuy năđổiăkinhăt ăxƣăh iăc aăHƠăTƿnhătheoăh ớngă
côngănghi p,ăhi năđ iăhóa,ăvƠătuơnăth ăcácănguyênătắcăsauăđơy: 

 B oăv ătoƠnăb ăđ tărừngăhi năcóătrongăt nh,ăđặcăbi tălƠărừngăphòngăh .ăB oăv ăđ tăkh iăsuyăthoáiămôiătr ngă
vƠăsửăd ngătƠiănguyênăđ tăm tăcáchăb năv ng. 

 Quyăho chăsửăd ngăđ tăphùăhợpăvớiăquyăho chăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăc a t nhăvƠăgiaoăđ tăd aătrênătìnhă
hìnhăvƠăđi uăki năt ănhiênăc ăth ăc aătừngăvùngătrongăt nh. 

 uătiênăb ătríăđ ăđ tăchoăphátătri năcôngănghi p,ăxơyăd ngăvƠăc ăs ăh ăt ng.ăTrongăđó,ăgiaoăđ tăđ ăđ ăxơyă
d ngăcácăkhuăkinhăt ăvƠăcôngănghi p,ăphátătri năcôngănghi păvƠădịchăv ,ăphátătri năc ăs ăh ăt ngăkỹăthuậtăvƠă
xƣăh i,ăvƠăphátătri nădơnăc ,ăđặcăbi tălƠă ăcácăkhuăv căđôăthị. 

 Chuy năđổiăm tăph năđ tănôngănghi păsangăđ tăphiănôngănghi pănh ăđ tăchoăphátătri năcôngănghi p,ăc ăs ă
h ăt ngăvƠăcácădịchăv ăcôngăc ngăđ ăđápă ngăyêuăc uăcôngănghi păhóaătrongăt nh. 

 Tĕngăhi uăqu ăsửăd ngăđ tănôngănghi păthôngăquaăthơmăcanh,ă tĕngăs năl ợngăđồngăth iă tĕngăhi uăqu ăsửă
d ngăđ tăchoăcácăm căđíchăkhácănh ăcôngănghi p,ăcôngăc ngăvƠădơnăc .ăT oăđi uăki năthuậnălợiăchoănôngă
dơnăđ ăchuy năđổiăđ tănôngănghi păthƠnhăvùngăchuyênăcanhăvƠătíchăt ăđ tăđ ăm ăr ngăquyămôăs năxu t. 

 Đẩyăm nhăcôngătácăkhaiăhoangăđ ătĕngădi nătíchăđ tăsẵnăcóăchoăm căđíchăphiănôngănghi p,ăđặcăbi tălƠăc ăs ă
h ă t ngă vƠă ho tă đ ngă côngănghi pă vƠă di nă tíchă đ tă bổă sungă cho nôngănghi pă ă nh ngăkhuăv că đƣă đ ợcă
chuy năđổiăsangăphátătri năcôngănghi p.ăKhiălậpăk ăho chăsửăd ngăđ tăphiănôngănghi p,ăc năh năch ăt iăđaă
vi căchuy năđ tănôngănghi păsangăphiănôngănghi păn uăđangăcònădi nătíchăđ tăphùăhợpăch aăsửăd ng.ă 

 B ătríăđ ăđ tăqu căphòng,ăđặcăbi tălƠă ăkhuăv căbiênăgiớiădơnăc ăth aăthớt. 

Cĕnăc ăvƠoăđịnhăh ớngăphátătri năsửăd ngăđ tănêuătrênăvƠănh ăth ăhi nătrongăHìnhă206,ăđ nănĕmă2020,ădi nătíchă
sửăd ngăđ tăcho nôngănghi pă(khôngătínhăđ tăchoănuôiătrồngăth yăs năvƠălƠmămu i)ăs ăgi mănhẹ.ăNh ănêuătrongă
cácăph năsauăđơy,ăvi căsửăd ngăđ tănôngănghi păcũngăs ăd năthayăđổiăkhiăHƠăTƿnhăchuy nătừăcanhătácăt ăcungăt ă
c păsang trồngăcác lo icơyăcóăgiáătrịăcaoăh n vƠăti mănĕngăch ăbi n,ăxu tăkhẩu. Đồngăth i,ăđ tăphiănôngănghi pă
s ătĕngălênădoăyêuăc uăphátătri năkinhăt ăvƠăxƣăh i.ăC ăth ,ăđ tăth ngăm iăvƠăcôngănghi păs ătĕngăg păđôi,ătừă
5.266ăhaănĕmă2010ălênă13.165ăhaănĕmă2020. 
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Hình 206:ăC c uăs ăd ngăđ tăchoăHƠăTƿnhă cătínhănĕmă2020 

 

TT CH ăTIểU 

 
Hi nătr ngă2010 

 
 Kỳăđ uăđ nă2015ă 

 
Kỳăcu iăđ nă2020 

 

 Di nătíchă
(ha)  

 C ă
c uă
(%)  

 Di nătíchă
(ha)  

 C ăc uă
(%)  

 Di nătíchă
(ha)  

 C ă
c uă
(%)  

  
T NGăDI NăTệCHăT ă
NHIÊN 

 
599.717,66   100,00  

  
599.717,66    100,00  

 
599.717,66   100,00  

1 Đ TăNÔNGăNGHI P 
 
476.157,55     79,40  

  
477.189,25      79,57  

 
475.788,17     79,34  

1.1 Đ tătrồngălúa 
     
64.691,09  

    
13,59  

      
59.815,38  

     
12,53  

     
55.731,00  

     
11,71  

1.2 Đ tătrồngăcơyălơuănĕm 
     
33.838,72  

      
7,11  

      
32.953,85  

       
6,91  

     
32.330,00  

      
6,80  

1.3 Đ tărừngăs năxu t 
   
161.244,38  

    
33,86  

    
169.171,95  

     
35,45  

   
173.251,00  

     
36,41  

1.4 Đ tărừngăphòngăh  
   
115.040,48  

    
24,16  

    
114.967,26  

     
24,09  

   
114.862,00  

     
24,14  

1.5 Đ tărừngăđặcăd ng 
     
74.597,81  

    
15,67  

      
74.600,00  

     
15,63  

     
74.600,00  

     
15,68  

1.6 Đ tălƠmămu i 
          
423,70  

      
0,09  

          
380,00  

       
0,08  

          
380,00  

      
0,08  

1.7 Đ tănuôiătrồngăth yăs n 
       
4.096,18  

      
0,86  

       
4.865,50  

       
1,02  

       
5.486,00  

      
1,15  

1.8 
Cácălo iăđ tănôngănghi păcònă
l i 

     
22.225,19  

      
4,67  

      
20.435,31  

       
4,28  

     
19.148,17  

      
4,02  

2 Đ TăPHIăNÔNGăNGHI P 
   
84.961,15     14,17  

    
99.908,75      16,66  

 
112.470,51     18,75  

2.1 
Đ tătr ăs ăc ăquan,ăCTăs ă
nghi p 

          
293,09  

      
0,34  

          
636,25  

       
0,64  

          
636,07  

      
0,57  

2.2 Đ tăqu căphòng 
       
1.892,50  

      
2,23  

       
4.495,15  

       
4,50  

       
5.000,00  

      
4,45  

2.3 Đ tăanăninh 
          
111,87  

      
0,13  

          
170,10  

       
0,17  

          
179,98  

      
0,16  

2.4 Đ tăkhuăcôngănghi p 
       
2.111,66  

      
2,49  

       
3.863,96  

       
3,87  

       
5.563,96  

      
4,95  

2.5 Đ tăchoăho tăđ ngăkhoángăs n 
       
1.236,20  

      
1,46  

       
1.679,55  

       
1,68  

       
1.852,15  

      
1,65  

2.6 Đ tădiătích,ăthắngăc nh 
          
152,15  

      
0,18  

          
279,39  

       
0,28  

          
391,39  

      
0,35  

2.7 Đ tăbƣiăth i,ăxửălỦăch tăth i 
           
42,68  

      
0,05  

          
261,64  

       
0,26  

          
788,19  

      
0,70  

2.8 Đ tătônăgiáo,ătínăng ỡng 
          
337,01  

      
0,40  

          
345,21  

       
0,35  

          
345,10  

      
0,31  

2.9 Đ tănghƿaătrang,ănghƿaăđịa 
       
4.783,45  

      
5,63  

       
4.850,93  

       
4,86  

       
5.025,85  

      
4,47  

2.10 Đ tăphátătri năh ăt ng                               
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Ghiăchú:ă*ăDi n tíchăđ tăphiănôngănghi pă/ăđặcăd ngăbaoăgồmăđ tăđặcăd ngă(m căđíchăcôngăc ng,ătr ăs ăc ăquanănhƠăn ớc,ăcôngătrình/ăc ăs ăh ăt ng,ă

qu căphòng,ăanăninhăqu căgia)ăvƠăđ tăphiănôngănghi păkhácă(đ tăph căv ătônăgiáo,ănghƿaătrang,ăsôngăvƠămặtăn ớcăđặcd ng),ădi n tíchăđ tănúiăđáătrọcă

ch aăsửăd ng 

Nguồn:ăMôăhìnhăKinhăt ăvƠăSửăd ngăĐ tăc aăMonitor 

Đ n nĕmă2020,ăHƠăTƿnhănênătậpătrungăvào địnhăh ớngăphátătri năkhôngăgian vƠdi nătíchăquanhăcácăkhuăkinhăt ă
trọngăđi mătrongăt nh,ăđ măb oăphátătri năb năv ngăcácăkhuăv căbi năvƠăvenăbi năvƠăvùng mi nănúi.ăTheoăm tă
phơnătíchăv ăđịaălỦăt ănhiên,ănguồnăl c,ăđặcăđi mădơnăs ăc aăHƠăTƿnh,ăt nhăs ăđ ợcăh ngălợiătừăvi cătậpătrungă
cácăho tăđ ngăkinhăt ătrọngăđi măvƠoăbaăkhuăphátătri năkinhăt ăsauăđơy: 

Khuă1:ăKhuăS năxu tăvƠăCôngănghi pănặngă ăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠăTh chăKhê. 

Khuă2:ăHƠnhălangăTriăth căĐôăthịăgi aăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnh. 

Khuă3:ăHƠnhălangăCh ăbi năG /ăNôngăs năvƠăHậuăc nădọcăQu căl ă8ăvƠăđ ngăHồăChíăMinh. 

Khuăv că1,ăKhuăS năxu tăvƠăCôngănghi pănặng,ăbaoăgồmă2ăvùngăđ ợcă uătiênăphátătri n.ăPh nălõiăc aăKhuăv că
nƠyănằmăxungăquanhăKhuăkinhăt ăVũngăÁng,ăphíaăĐôngăNamăHƠăTƿnh,ăthu căhuy năKỳăAnh,ăg năranhăgiớiăvớiă
t nhăQu ngăBình.ăKhuăkinhăt ăVũngăÁngăs ăphátătri năthƠnhătrungătơmăs năxu t,ăch ăbi năkimălo iăvƠăcácăho tă
đ ngăd tămay,ăđồngăth iăcũngălƠătrungătơmăth ngăm iăvƠădịchăv ăhậuăc năliênăk tăvớiăc ngăVũngăÁngăvƠăS nă
D ng.ăVùngătrọngăđi măth ăhaiăc aăKhuăv că1ălƠăm ăsắtăTh chăKhêă ăhuy năTh chăHƠ,ăn iăcungăc pănguồnă
quặngăchoăc măngƠnhăluy năthépăđặtăt iăVũngăÁng. 

Khuăv că2,ăHƠnhălangăTriăth căđôăthị,ătr iădọcăQu căl ă1Aăđo nătừăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăđ năthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠă
n iăvớiăthƠnhăph ăVinhăv ăphíaăBắc.ăKhuăv cănƠyăgồmăc ăkhuônăviênăĐ iăhọcăHƠăTƿnhă ăhuy năCẩmăXuyên.ă
Cácăthịăxƣ/thƠnhăph  c aăHƠăTƿnhăs  lƠătrungătơmădịchăv ăgiáoăd căvƠăđƠoăt oăngh ă,ătrungătơmăđƠoăt oălaoăđ ngă
c aăHƠăTƿnh.ăC măngƠnhăBPO/ăITOăs ăđặtăc ăs ă ăthƠnhăph ăHƠăTƿnh,ăg năvớiăcácăc ăs ăđƠoăt oăliênăquanăđ nă
BPOăvƠăCNTT,ăd aăvƠoăc ăs ăh ăt ngăcôngăngh ăthôngătinăđ ợcăxơyăd ngăt iăđây. 

Khuăv că3,ăHƠnhălangăCh ăbi năG /Nôngăs năvƠăHậuăc n,ăcóăcácăho tăđ ngăcôngănghi pădọcătheoăqu căl ă8ătừă
Cửaăkhẩuăqu căt ăC uăTreoăđ năc ngăXuơnăH iăvƠăKhuăcôngănghi păGiaăLáchăt iăhuy năNghiăXuơn,ăch yădọcă
đ ngăHồăChíăMinhă ăphíaătơyăc aăt nh.ăHo tăđ ngăch ăbi năđ ợcăđặtădọcăhƠnhălangăsaoăchoăg nănguồnănguyênă
li uăđ uăvƠoăchínhă ăHƠăTƿnh,ăđồngăth iăk tăn iăvớiănguồnănguyênăli uăđ uăvƠoăvƠăthịătr ngă ăcácăt nhălơnăcậnă
vƠă ăLƠo.ăHƠnhălangănƠyăbaoăgồmăcácăc măch ăbi năvƠăs năxu tăs năphẩmăg ăg năTơyăS n;ăc măch ăbi năs nă

34.873,85  41,05  40.495,53  40,53  46.587,70  41,42  

2.11 Đ tă ăt iăđôăthị 
       
1.154,04  

      
1,36  

       
1.598,43  

       
1,60  

       
1.775,00  

      
1,58  

2.12 Cácălo iăđ tăPNNăcònăl i 
     
37.972,65  

    
44,69  

      
41.232,61  

     
41,27  

     
44.325,12  

     
39,41  

3 Đ TăCH AăS ăD NG 
   
38.598,96       6,44  

    
22.619,66        3,77  

   
11.458,99       1,91  

4 Đ TăĐÔăTH  
   
18.968,18       3,16  

    
46.784,09        7,80  

   
74.600,00     12,44  

5 
Đ TăKHUăB OăT Nă
THIÊN NHIÊN 

   
74.597,81     12,44  

    
74.600,00      12,44  

     
5.390,00       0,90  

6 Đ TăKHUăDUăL CH 
     
2.682,04       0,45  

      
1.341,02        0,22             -    
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phẩmăs a,ăgiaăsúcăvƠăcamăg năPh ăChơu;ăc măch ăbi nătráiăcơyăt iăH ngăKhê;ăc măch ăbi năl căvƠăth yăs nă ă
huy năNghiăXuơn.ăNgoƠiăch ăbi n,ăđơyăcònă lƠăm tăkhuăv căquană trọngăv ădịchăv ăhậuăc năc aă t nh,ăvớiăcácă
trungătơmăt iăĐƠăMôngăvƠăHƠăTơnăđ ăph căv ăcửaăkhẩuăbiênăgiớiăC uăTreo.ăHuy năĐ căThọăs ălƠătrungătơmă
dịchăv ăhậuăc năđ ngăb -đ ngă sắt;ăHƠăVangă lƠăđi mădịchăv ăhậuă c năg năn iă giaoă cắtă c aăđ ngă1AăvƠă
đ ngă8;ăvƠăH ngăKhêăph căv ăphíaăTơyăNamăc aăt nhăđ ợcăthúcăđẩyănh ăvi cănơng c pătuy năđ ngăĐông-
Tơy.ăHƠnhălangăkinhăt ănƠyăs ăr tăquanătrọngăchoăs ăphátătri năc aăc măngƠnhănôngănghi p,ăvƠăc măngƠnhăliênă
quan,ăvƠăh ătrợăsinhăk ăchoăng iănôngădơnă ăHƠăTƿnh. 

5.2 Phátătri năđôăth ăvƠăcác đi mădơnăc ănông thôn 

5.2.1 Phát triển đô thị 

Quá trìnhăphátătri năkinhăt ăvƠăcôngănghi păhóaăs ăx yăraăđồngăth iăvớiăquáătrìnhăđôăthịăhóaăt iăđịaăph ng.ăHƠă
Tƿnhăc năchuẩnăbịăt tăchoăquáătrìnhăphátătri năc aăthƠnhăph ăvƠăcácăthịătr nădoăt căđ ătĕngănhanhăc aădơnăs ăvƠă
s ădiădơnătừănôngăthônăv ăcácăkhuăđôăthị.ăDoăs ăchuy nădịchăc aăn năkinhăt ătừănôngănghi păsangăcôngănghi pă
vƠăs ă thayăđổiăxuăh ớngătuy năd ng,ădơnăc ăs ăcóăxuăh ớngăchuy năd năv ăsinhăs ngăt iăcácăkhuăđôăthịănh ă
thƠnhăph ăHƠăTƿnhăhoặcăthịăxƣăHồngăLƿnh.ăH năn a,ăcácăđôăthịănh ăt iăm tăs ăhuy nănh ăthịătr năKỳăAnh, Vũngă
Áng, Ph ăChơuăvƠăTơyăS năc aăhuy năH ngăS n,ăhoặcăthịătr năĐ căThọ,ădơnăc ătừăcácăvùngănôngăthônăcóăth ă
s ăđổăv ădoăs ătậpătrungăcácăho tăđ ngăcôngănghi pămớiăt iănh ngăthịătr nănƠyăhoặcăt iăcácăvùngălơnăcận.ăHƠă
Tƿnhăc năcóăk ăho chăc ăth  v ăvi căphátătri năh ăth ngăcácăkhuăđôăthịătrongăt nhăcũngănh ăcáchăliênăk tăcácăđôă
thịănƠy.ăM iăhuy năs ăc năcóăk ăho chăchiăti tăv ăphátătri năcácătrungătơmăđôăthịăc aămình.ă 

5.2.1.1 Định h ớng chung  

Trongăm tăthậpăkỷăqua,ăt căđ ătĕngătr ngădơnăs ăthƠnhăthịăc aăt nhăHƠăTƿnhăv ợtăt căđ ăchungăc aăc ăn ớc.ăTừă
nĕmă2000ăđ nă2010,ăHƠăTƿnhăđ tăt căđ ătĕngătr ngădơnăs ăvùngăthƠnhăthịălƠă4,3%,ăsoăvớiă3,4%ăc aăc ăn ớcă
trongăgiaiăđo nă2000ă - 2010.ăTrongănĕmă2010,ă tổngădơnăs ăHƠăTƿnhă lƠă1,2ă tri uăng i,ă trongăđóă15%ăs ădân 
s ngăt iăcácăvùngăthƠnhăthịăvƠă85%ăs ngăt iăvùngănôngăthôn.ăD aătrênăconăs ă ớcătínhătĕngătr ngăkinhăt ,ăHƠă
Tƿnhănênăduyătrìăt căđ ăđôăthịăhóaă12%ădơnăs ăgiaiăđo nătừănĕmă2010ăđ nănĕmă2020,ăm tăconăs ăkháăcaoăsoăvớiă
thậpăkỷătr ớc.ăTheoăđó,ădơnăs ăvùng thƠnhăthịăs ăđ tă393.000ăng iăvƠoănĕmă2015,ăchi mă29%ătổngădơnăs .ăĐ nă
nĕmă2020,ădơnăs ăt iăcácăvùngăthƠnhăthịăc aăt nhăs ăvƠoă573.000,ăchi mă36%ătổngădơnăs .ăĐ nănĕmă2020,ădơnăs ă
thƠnhăthịăt nhăHƠăTƿnhăs ătĕngă3ăl năsoăvớiănĕmă2010.  

S ătĕngătr ngădơnăs ăthƠnhăthịăs ătậpătrungăt iăm tăs ălƿnhăv căchínhăd aăvƠoăs ăphơnăbổăcácăho tăđ ngăcôngă
nghi păvƠădịchăv .ăHƠnhălangăđôăthịăbaoăgồmăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăs ăti păt căđóngăvaiătròălƠă
vùngăđôăthịăchínhăc aăt nh,ătrongăđóăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăs ălƠăđôăthịătĕngătr ngăm nhănh tăc aăt nh.ăNh ăđ ngă
l că lƠăs ăphátă tri năc aăkhuăkinhă t ăVũngăÁng,ăhuy năKỳăAnhăd ăki năs ăđ ợcăcôngănghi păhóaăvƠă t oă tĕngă
tr ngăvi că lƠm.ăChínhăvìă lỦădoănƠy,ăcác thịă tr năKỳăAnh, VũngăÁngăđ ợcăkỳăvọngăs ă tr ă thƠnhăđôă thịă tĕngă
tr ngăm nh,ăt oăraăm tătr căn iăliênăbaăđôăthịălớnădọcăqu căl ă1A.ăBaăđôăthịănƠyăs ăliênăk tăchặtăch ăvớiăh ă
th ngăđôăthịăt iăkhuăv căduyênăh iăBắcăTrungăB ăvƠăgópăph nătĕngătr ngălƿnhăv căcôngănghi păvƠădịchăv ădọcă
vùngăduyênăh i.ă 

ThƠnhăph ăHƠ Tƿnhăs ălƠălƠătrungătơmăchínhăv ăhƠnhăchínhă- dịchăv ăc aăt nh.ăVớiăvi cătậpătrungăvƠoăphátătri nă
côngănghi păvƠădịchăv ,ăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăKỳăAnh,ăVũngăÁngăs ătr ăthƠnhăcácătrungătơmăđôăthịătĕngătr ngă
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m nhăth ă2.ăTrungătơmăphátă tri năđôăthịă ăHuy năKỳăAnh s ăti păt călƠă thịă tr năKỳăanh,ă tuyăvậyăkhuăkinhăt ă
VũngăÁngăvẫnăs ăxơyăd ngăm tăkhuăđôăthịămớiălƠmăch ă ăchoăcôngănhơnălƠmăvi cătrongăkhuăkinhăt .ă 

Các thịătr năkhácăcũngăs ăgópăph năquanătrọngătrongăvi căphátătri năh ăth ngăđôăthị: TơyăS năvƠăPh ăChơuăc aă
huy năH ngăS n,H ngăKhê,ăĐ căThọăvƠăNghiăXuơn.ăCácăthịătr nănƠyăhìnhăthƠnhăm tătr căđôăthịădọcăqu căl ă
8ăvƠăđ ngăHồăChíăMinh,ăt oănênăs ăphátătri năđôăthịăcơnăbằngăvƠăđặcăbi tăgópăph năthúcăđẩyăphátătri năkinhăt -
xƣăh iăt iăphíaăbắcăvƠăphíaătơyăc aăt nh.ă 

5.2.1.2 Phát triển mạng l ới đô thị 

D ăki năt nhăHƠăTƿnhăs ăcóăm ngăl ớiăđôăthịăphátătri năh năvƠoănĕmă2015.ăThƠnhăph ăHƠăTƿnhăvẫnăs ălƠătrungă
tơmăt nhăvƠălƠăđôăthịălo iă3.ăHƠăTƿnhăcóă1ăđôăthịălo iă4 lƠăthịăxƣăHồngăLƿnh.ăĐ nănĕmă2020,ăthƠnhăph ăHƠăTƿnhă
thành đôăthịălo iăIIăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnh thƠnhălo iăIII; thịătr năKỳăAnh vƠăVũngăÁng cũngăs ăphátătri nănhanhă
chóng tr ăthƠnhăđôăthịălo iăIII. 

Trongăgiaiăđo nătừă2011ăđ nă2020,ăt nhăHƠăTƿnhăcũngăcóăk ăho chăphátătri năthêmăm tătrungătơmăliênăxƣăc pă4, 
đ aătổngăs ăđ năvịăhƠnhăchínhăthƠnhăthịăt iăcácăhuy nălênă14.ăVũngăÁngă– thịătr năc pă4 mớiăs ălƠătrungătơmădơnă
c ătậpătrungăcácădịchăv ăth ngăm iăc aăkhuăkinhăt ăVũngăÁng.ă 

Trongăm tăthậpăkỷătới,ă13ătrungătơmăđôăthịăv ătinhăcònăl iăs ăti păt cătĕngătr ngăv ădơnăs ,ănh ngăvẫnălƠănh ngă
trungătơmăliênăhuy năc pă5.ăCácătrungănƠyăbaoăgồmăthịătr năL căHƠ,ăNghèn,ăKỳăAnh,ăH ngăKhê,ăPh ăChơu,ă
TơyăS n,ăThiênăC m,ăCẩmăXuyên,ăĐ căThọ,ăCƠy,ăVũăQuang,ăXuơnăAn,ăvƠăNghiăXuơn.ă 

Đ n nĕmă2020, đôăthị HoƠnhăS nă(hìnhăthƠnhătrênăc ăs ăthịătr năKỳăAnhăvƠăVũngăÁng) s ălƠătrungătơmăđôăthịă
đôngădơnănh ăgiaătĕngănhanhăchóngăho tăđ ngăcôngănghi pă ăKKTăVũngăÁng.ăDoăs ătậpătrungăcácăho tăđ ngă
côngănghi p,ădịchăv ăvƠăgiaoăth ng,ănh ngăđôăthịăsauăđơyăcũngăs ăcóăt căđ ătĕngătr ngăđángăk :ăThịătr năL că
HƠă(nh ăcôngănhơnăm ăsắtăTh chăKhêăsinhăs ngăvƠăsửăd ngădịchăv ăt iăđơy),ăthịătr năTơyăS nă(ngƠnhăch ăbi nă
g ,ăth ngăm iăvƠăhậuăc nă– lƠă1ăph năc aăkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăC uăTreo),ăthịătr năPh ăChơuă(ph căv ăcácănhƠă
máyăch ăbi năthịtăvƠăcácănhƠămáyăkhácă ăkhuăcôngănghi păHƠăTơn),ăthịătr năĐ căThọă(th ngăm iăvƠăhậuăc n),ă
thịă tr năXuơnăAnă(ch ăbi nănôngăth yăs n,ădịchăv ăhậuăc n),ăvƠăthịă tr năH ngăKhêă(tráiăcơy,ă th ngăm iăvƠă
dịchăv ăhậuăc n.  

TheoătiêuăchíăđánhăgiáătrongăThôngăT ăs ă34/2009/TT-BXDăchiăti tăhóaăcáchăphơnălo iăvùngăđôăthịă(NghịăĐịnhă
s ă42/2009/NĐ-CPăv ăphân lo iăđô thị),ăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăcóăth ăs ăđ ợcănơngăthêmă1ă
c p,ăđồngăth iăthịătr năKỳăAnhăđ ợcănơngă2ăc păădoăcóăvaiătròăquanătrọngăv ătrungătơmăđôăthị,ăcóătỷăl ălaoăđ ngă
phiănôngănghi păcao,ăvƠăcóăc ăs ăh ăt ngăcũngănh ămậtăđ ădơnăs ăđángăk .ăThịătr năVũngăÁngăs ăd năđ tăđ nă
quyămô,ătrìnhăđ ăc ăs ăh ăt ngăvƠămậtăđ ădơnăc aăđôăthịălo iăIII. 

5.2.1.3 Định H ớng Phát Triển của Các Khu Đô Thị Trọng Điểm 

Côngănghi păhóaăvƠăphátătri nădịchăv ăs ăthuăhútădơnăc ătậpătrungăt iă3ătrungătơmăđôăthịăchính.ăVìăth ăt nhăHƠă
Tƿnhăc nă uătiênăphátătri năc ăs ăh ăt ngăđôăthịăvƠădịchăv : 

 Thành phố Hà Tĩnh: T nhănênă uătiênăphátătri năc ăs ăh ăt ngăđôăthịăc aăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăđ ăbắtăkịpăvớiă
t căđ ătĕngănhanhăc aădơnăs .ăThƠnhăph ăHƠăTƿnhăs ăđóngăvaiătròălƠătrungătơmăc aăt nhăvƠăphátătri năthƠnhă
đôăthịălo iă2ăvƠoănĕmă2020.ăTrongăgiaiăđo nătừă2010ăđ nă2015,ăthƠnhăph ăd ăki năcóăth ăđ tăt căđ ătĕngădơnă
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s ă thƠnhă thị 8,8%/nĕm,ădơnăs ă thƠnhă thịă tĕngă từă66.750ă lênă102.000ăng i.ăThƠnhăph ănênăduyă trìă t căđ ă
tĕngădơnă s ă thƠnhă thịă ăm că4,7%ăm iănĕmă trongăgiaiăđo nă từă2015ăđ nă2020,ăvớiă tổngă s ădơnă128.000 
ng iăvƠoănĕmă2020.ăTheoăđó,ăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăc nătĕngăl ợngănhƠă ăbằngăcáchăcóămậtăđ ănhƠă ăcaoăh nă
vớiăcácăkhuănhƠăcaoăt ng,ătr ớcăkhiănghƿăđ năph ngăánăphơnăthêmăquỹăđ tăchoăvùngăđôăthị. 

LƠăth ăph ăt nhăHƠăT nh,ăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăs ălƠătrungătơmăc aăcácăs ăbanăngƠnhăc păt nh;ăc măBPOă– ITO; 
tr ăs ăchínhăc aănhi uădoanhănghi păt măcỡ;ăho tăđ ngăth ngăm iă(víăd ămuaăsắmăvƠăsiêuăthị);ădịchăv ăduă
lịchă(víăd :ăkháchăs n,ănhƠăhƠngăvƠăl ăhƠnh);ăvƠănhi uădịchăv ăkhácăh ătrợăs ăphátătri năc aăcácăngƠnhăcònă
l iătrongăt nhă- baoăgồmăngơnăhƠng,ătổăch cătƠiăchính,ăc ăquanăphápălỦ,ătrungătơmăyăt ,ăc ăs ăgiáoăd c,ăcũngă
nh ănh ngăcôngătrìnhăvĕnăhóa,ăth ăthao.ăB nhăvi năt nhăc năđ ợcăm ăr ngăv ăcôngăsu tăcũngănh ădịchăv ă
nhằmăph căv ăt tăh năn aănhuăc uăngƠyăcƠngătĕngăc aăng iădơn.ăNh ăs ătậpătrungăc aăcácăc ăs ăgiáoăd că
vƠăđƠoăt oăc păt nhănh ătr ngăĐ iăHọcăHƠăTƿnh,ătr ngăCaoăđẳngăNgh ăKỹăthuậtăVi tăĐ c,ăthƠnhăph ăHƠă
Tƿnhăs ă tr ă thƠnhătrungătơmăc aăHƠnhălangătriă th căđôăthị.ăTr ngăhọcăvƠănh ngăc ăs ăd yăngh ăs ăđ ợcă
nơngăc păc ăs ăvậtăch tăvƠădịchăv ănhằmăbắtăkịpăt căđ ătĕngădơnăs ăvƠăđápă ngănhuăc uăphátătri năc aăt nh.ă 

ThƠnhăph ăHƠăTƿnhăs ătr ăthƠnhătrungătơmăc aădịchăv ăBPOă– ITOăvƠădịchăv ăh ătrợăvƠăb oăd ỡngăCNTT.ă
Nhằmăh ătrợăs ăphátătri năc aăc m,ăkhuăcôngănghi păCNTTăs ăđ ợcăthƠnhălậpătr ớcănĕmă2015,ăcùngăvớiăcácă
c ăs ăd y ngh ănh ătrungătơmăd yăngh ăBPOă- n iăđƠoăt oăcánăb ăthíchăhợpăchoăc mănƠy.ăVớiăs ăphátătri nă
cácăho tăđ ngăkhaiăkhoángăt iăm ăsắtăTh chăKhê,ăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăcũngăs ăph căv ăm tăph nănhuăc uăc aă
dơnăc ăđôăthịătrongăc măngƠnhăkhaiăm ,ăbaoăgồmăvi căcungăc pănhƠă ăchoăm tăb ăphậnăcôngănhơnăvƠăcácă
dịchăv ăduălịchăvƠăđónăti păchoănhơnăl căchuyênămônătớiăthĕmăkhuăv cănƠyăvƠăđơyăcũngăs ălƠăđịaăđi măxơyă
d ngăm tăTrungătơmăXu tăsắcăKhaiăm ăvƠăLuy năkimăthu cătr ngăĐ iăhọcăHƠăTƿnh.ă 

Vi căxơyăd ngăvƠănơngăc păh ăt ngăgiaoăthông,ăđi n,ăn ớc,ăch tăth iăvƠăvi năthôngăs ăr tăquanătrọngăchoăs ă
phátă tri năc aă thƠnhăph .ăThƠnhăph ăs ă c nă thêmănguồnăđ uă t ,ăđặcăbi tă choăvi cănơngăc păh ă t ngăgiaoă
thôngănh ăc ngăc ăl iăh ăth ngăđ ngătrongăthƠnhăph ,ănơngăc păqu căl ă1Aă- c uăn iăquanătrọngăgi aăthƠnhă
ph ăvớiăcácăvùngăkhácăc aăt nh,ăhoƠnăthƠnhăđ ngă1AătránhăthƠnhăph ;ăvƠănơngăc păh ăth ngăc păthoátăn ớcă
cũngănh ăcácădịchăv ăkhácăc aăthƠnhăph .ă 

 Thị xã Hồng Lĩnh: LƠătrungă tơmăđôă thịă lớnă th ăhaiăc aă t nh,ă thịăxƣăHồngăLƿnhăs ă ti pă t căcóă t căđ ă tĕngă
tr ngăcaoătrongănh ngănĕmătới.ăTrongăgiaiăđo nătừă2010ăđ nă2015,ăt căđ ătĕngădơnăs ăthƠnhăthịăhằngănĕmă
c aăthịăxƣăd ăbáoăđ tăkho ngă10,2%,ădơnăs ăthƠnhăthịătĕngătừă32.400ălênă52.700 ng i.ăTrongăgiaiăđo nă2015ă
đ nă2020ăkhiăvi cănơngăc păđ ngă1AăhoƠnăthƠnhăvƠănơngăc păqu căl ă8ăti păt cătri năkhai,ăt căđ ătĕngădơnă
s ăthƠnhăthịăc aăthịăxƣăHồngăLƿnhăkho ngă6,8%ănĕm,ăđ tă73.200 ng i,ăbằng g n 85%ătổngăs ădơnăc aăc ăthịă
xƣ.ăTrongăthậpăkỷătới,ăthịăxƣăc năcóăchínhăsáchăđ măb oăđ ănhƠă ăchoănh ngăng iădơnămới.ăGiaoăthông,ă
đi n,ăn ớc,ăxửălỦăch tăth iăvƠădịchăv ăvi năthôngăcũngăc năđ ợcănơngăc păđ ăh ătrợăs ăphátătri năc aăthị xã, 
đ a thịăxƣătr ăthƠnhăđôăthịălo iăIII. 

ThịăxƣăHồngăLƿnhăcóăbaănhi măv ătrọngătơmătrongăquáătrìnhăphátătri năkinh t ăxƣăh iăc aătoƠnăt nh.ăM tălƠ,ă
HồngăLƿnhălƠătrungătơmătríăth căquanătrọngăc aăc ăt nhăvƠălƠăm tăph năc aăhƠnhălangăTriăth căđôăthịăch yădƠiă
tớiăThƠnhăph ăHƠăTƿnh.ăThịăxƣăc nătĕngăc ngăch tăl ợngăd yăngh ătrongălƿnhăv cădịchăv ăgiaoăthông,ăch ă
bi n,ăch  t oănhằmăcungăc pănguồnănhơnăl căch tăl ợngăchoăcácăc măcôngănghi pămớiănổiăc aăHƠăTƿnh.ăHaiă
lƠ,ăthịăxƣăđóngăvaiătròăquanătrọngăđ iăvớiăs ăphátătri năth ngăm iăvƠăhậuăc năc aăt nhădoănằmătrênăđi măgiaoă
nhauăgi aăqu căl ă1AăvƠăqu căl ă8.ăCácănhƠăcungăc pădịchăv ăhậuăc nătrongăthịăxƣăhoặcăg năKCNăH ăVƠngă
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s ăcóăthuậnălợiătrongăvậnăchuy năhƠngăhóaătừăBắcăTrungăB ăVi tăNamăđ năLƠoăvƠăvùngăĐôngăBắcăTháiăLană
thôngăquaăcửaăkhẩuăC uăTreoăvƠăng ợcăl i.ăCu iăcùng,ăthịăxƣăcóăth ătậnăd ngăvịăth ăc aămìnhăđ ăphátătri n 
cácădịchăv ăgiaoăthôngăhi năt iănh ădịchăv ăb oăd ỡngăôătôăph căv ăgiaoăthôngătrênăqu căl ă1A,ăqu căl ă8ă
cũngănh ătuy năđ ngăcaoăt căđƣăđ ợcăquyăho ch.ăHồngăLƿnhăcũngăs ălƠă1ătrongănh ngătrungătơmăs năxu tă
hƠngăd tămayăvƠămayămặcătrongăt nh. 

 Thịătr năKỳăAnh và VũngăÁng:ăMặcădùăhuy năKỳăAnhălƠăm tătrongăs ăkhuăv căcóădơnăs ăth pănh tătrongă
t nh,ăs ăphátă tri nănổiăbậtăc aăcôngănghi pă trongăkhuăkinhă t ăVũngăÁngăs ăkíchă thíchăs ă tĕngă tr ngăc aă
huy n.ăD ăbáo,ăt căđ ăđôăthịăhóaăc aăhuy năKỳăAnhăs ăđ t 47% trongăgiaiăđo nătừă2010ăđ nă2015,ăvớiădơnă
s ăthƠnhăthịătĕngătừă10.000ălênă44.600 ng iăt iăKỳăAnhăvƠă26.000ăng iăt iăVũngăÁng.ăTừănĕmă2015ăđ nă
2020,ăt căđ ătĕngădơnăs ăthƠnhăthịăhƠngănĕmăc aăhuy năs ăvƠoăkho ngă18%,ăđ tă101.000ăng iăt iăKỳăAnhă
và 59.000 ng iăt iăVũngăÁng.ăĐ n nĕmă2020,ăKỳăAnhăvƠăVũngăÁngăs ăđ măb oăs ăgắnăk tăvƠăhìnhăthƠnhă
đôăthịătrungătơmăHoƠnhăS n,ăHoƠnhăS nătr ăthƠnhăđôăthịălo iăIII vƠăs ătr ăthƠnhătrungătơmăđôăthịăchínhăc aă
khuăv căphíaăNamăc aăt nh.ăTrongăthậpăkỷătới,ăthịătr năKỳăAnhăvƠăVũngăÁngăc năcóăchínhăsáchăđ măb oăđ ă
nhƠă ăchoănh ngăng iădơnămớiăcũngănh ăđiăl i,ăđi n,ăn ớc,ăxửălỦăch tăth i.ăH ăt ngăvi năthôngăcũngăc nă
đ ợcănơngăc păđ ăh ătrợăthịătr năphátătri năthƠnhăđôăthịălo iăIII. 

HoƠnhăS n s ăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongăquáătrìnhăphátătri năc aăKhuăKinhăt ăVũngăÁngăcũngănh ăh ă
th ngăc ngăbi năVũngăÁng-S năD ng; cungăc păcácădịchăv ătƠiăchínhăngơnăhƠng,ădịchăv ăth ngăm i,ăcácă
ho tăđ ngăvĕnăhóa,ăc ăs ăgiáoăd c,ăc ăs ăyăt ,ăduălịch nhƠăhƠngăkháchăs năvƠănhƠă ănhằmăđápă ngănhuăc uă
dơnăs ăngƠyăcƠngătĕng,ăl ợngălớnădơnăs ălƠmăvi căg năkhuăkinhăt ăVũngăÁng,ăvƠăđápă ngănhuăc uătừăs ăphátă
tri năc aăcácăc măngƠnhăkimălo iăvƠăch ăt oătrongăkhuăkinhăt ăVũngăÁng 

 Thị trấn Tây Sơn:Nằmă ătrungătơmăhuy năH ngăS n,ăthịătr năTơyăS năs ătĕngădơnăs ăthƠnhăthịătrongăth iă
gianătới.ăH ngăS n,ăhuy năđôngădơnăth ănĕmăc aăt nh,ăcóădơnăs ăthƠnhăthịălƠă13.045ăng iăvƠoănĕmă2010,ă
chi mă11%ătổngăs ădơnăc ăhuy n.ăĐ nănĕmă2015,ăd ăbáoădơnăs ăthƠnhăthịăc aăTơyăS năđ tăkho ngă8.600 
ng i,ăchi mă6,3%ătổngădơnăs ăc aăc ăhuy n.ăĐ nănĕmă2020,ăd ăbáoădơnăs ă thƠnhăthịăc aăthịă tr năs ăđ tă
11.300 ng i,ăchi mă7,2%ătổngădơnăs .ăVớiăs ăphátătri năc aăngƠnhăch ăbi năg ăvƠănôngăs n,ăth ngăm iăvƠă
hậuăc n,ăthịătr năs ăphátăhuy ph nălớnăt căđ ăphátătri năđôăthịăc aăhuy n. 

 Thị trấn Phố Châu: Theoăd ăđoán,ăthịătr năPh ăChơuăs ătr ăthƠnhăkhuăv căđôăthịătĕngătr ngăm nhăc aăt nh.ă
Cũngănằmătrongăhuy năH ngăS năvƠă ăngayăg năKKTăcửaăkhẩuăC uăTreo,ădi nătíchăthịătr nănƠyăg păg nă
2,5 l năc aăthịătr năTơyăS n,ădoăđóăs ăđôăthịăhóaănhanhăkhiăKKTăcửaăkhẩuăphátătri n.ăKhuăCôngănghi păH ă
VƠngănằmăgi aăPh ăChơuăvƠăTơyăS năs ăthuăhútăcácănhƠăcungăc pădịchăv ăhậuăc năvƠăch ăbi nănôngăs n,ă
đồngăth iăPh ăChơuăs ăph căv ăcácădoanhănghi păđóngăt iăKCN. Đ nănĕmă2015,ăthịătr năcóădơnăs ă19.400 
ng i,ăchi mă19%ădơnăs ătoƠnăhuy n.ăĐ nănĕmă2020,ădơnăs ăthịătr năs ălƠă25.300 ng i,ăchi mă23%ădơnăs ă
huy n. 

 Thị trấn Đức Thọ: Nĕmă2010,ăhuy năĐ căThọăcóădơnăs ă104.544ăng i,ătrongăs ăđó,ă6.901ăng iăsinhăs ngă
ăthƠnhăthị.ăMặcădùădơnăs ăthƠnhăthịăc aăhuy năđƣăgi măm nhătừănĕmă2006ăđ nă2010ădoădiăc ,ăd ăbáoăt căđ ă
tĕngădơnăs ăthƠnhăthịăc aăhuy năs ăđ tăm căbìnhăquơnăkho ngă22%ăm iănĕmătrongăgiaiăđo nătừă2010ăđ nă
2015.ăĐ nănĕmă2015,ădơnăs ăthƠnhăthịăc aăhuy năs ăđ tă18.800 ng i,ăsoăvớiă6.900ănĕmă2010.ăTrongăgiaiă
đo nătừă2015ăđ nă2020,ă t căđ ătĕngădơnăs ă thƠnhăthịăhằngănĕmăs ăduyătrìă ăm că5,9%ăvƠăđ tă25.000 vào 
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2020,ăchi mă23%ătổngăs ădơnăc aăhuy n.ăThịătr năĐ căThọăcóăti mănĕngăphátătri nătr ăthƠnhăthịătr năđ uă
m iăvớiănhi uădịchăv ăth ngăm iăvƠăhậuăc n.ă 

 Thịătr năNghiăXuơn:ăHuy năNghiăXuơnăcóădơnăs ăthƠnhăthịălớnăth ăbaăc aăHƠăTƿnh.ăNĕmă2010,ă13%ătrongă
tổngăs ă95.811 lƠădơnăs ăđôăthị.ăT căđ ătĕngădơnăs ăthƠnhăthịăc aăhuy năs ăti păt căổnăđịnhăvƠăđ tă16.600đ nă
nĕmă2015,ă18.300ăng iănĕmă2020,ăchi mă19%ătổngădơnăs ăc aăhuy n.ăThịă tr năXuơnăAnăs ătĕngătr ngă
m nhănh ănằmăg năthƠnhăph ăVinhă– Ngh ăAn,ăvƠănh ăho tăđ ngăcôngănghi pătrongăhuy n.ăVớiăvi căt nhă
tậpătrungătĕngămậtăđ ădơnăc ăsongăl iăh năch ăm ăr ngădi nătíchăcácăvùngăđôăthị,ă2ăthịătr nănƠyăs ăcùngăphátă
tri nănh ngăkhôngăsátănhậpăvƠoănhau.ăNghiăXuơnăd ăki năs ăphátătri năngƠnhăch ăbi năth yăs nănh ătôm,ăcáă
vƠăch ăbi năl că ăKCNăGiaăLáchănằmăg năđó.ăNgoƠiăra,ăthịătr năs ătậnăd ngăh năn aăti mănĕngăc aăc ngă
XuơnăH iătrongăvậnăchuy năhƠngăn iăđịaăcóăkh iăl ợngăth păvƠăvậnăt iătừăLƠoănhằmăh ătrợăho tăđ ngăc aă
HƠnhălangăch ăbi nănôngăs năvƠăg ăvƠăHậuăc n.ăDơnăs ăNghiăXuơnăs ăđ tă2.900 ng iăvƠoănĕmă2015ăvƠă
3.200ăvƠoănĕmă2020.ăTrongăkhiăđó,ăNghiăAnăs ăphátă tri nădịchăv ăhậuăc năvƠăkinhădoanhădịchăv ,ănhằmă
ph căv ăVinhăvƠăcácăkhuăcôngănghi păGiaăLáchăvà H ăVƠngănằmăg năđó.ăDơnăs ăNghiăAnăs ăđ tă13.700 
ng iăvƠoănĕmă2015ăvƠă15.000 vƠoănĕmă2020. 

 Thị trấn H ơng Khê: Cũngănh ănhi uăhuy năkhác,ădơnăs ăc aăhuy năH ngăKhêăs ătĕngătrongăth iăgianătới.ă
Nĕmă2010,ădơnăs ăthƠnhăthịăc aăhuy nălƠă9.500,ătuyănhiên,ăconăs ănƠyăs ătĕngălên20.200 vƠoănĕmă2015ăvƠă
23.200ăvƠoănĕmă2020.ăThịătr năH ngăKhê,ăs ăphátătri năngƠnhăch ăbi nătráiăcơy,ăđặcăbi tălƠăcamăvƠăgi ngă
b iănổiăti ngă ăPhúcăTr ch.ăThịătr năcònăphátătri năth ngăm iăvƠădịchăv ăhậuăc nătrênătuy năđ ngăsắtă
Th ngăNh tănh ăvịă tríănằmăg năđi măgiaoăcắtăgi aăđ ngăHồăChíăMinhăvƠă tuy năđ ngăĐông-Tơyăđ ợcă
nơngăc pămớiăc aăt nh. 

 Huyện Lộc Hà:Đ nănĕmă2010, huy năL căHƠăvẫnăch aăcóădơnăc ăthƠnhăthị.ăCùngăs ăphátătri năc aăt nh,ăL că
HƠăs ăcóă14.100dơnăc ăthƠnhăthịăvƠoănĕmă2015ăvƠă15.000 dơnăc ăthƠnhăthịăvƠoănĕmă2020.ăHuy năcóă2ăđ ngă
l cătĕngătr ng:ălƠmătrungătơmădịchăv ăhậuăc năchoăm ăsắtăTh chăKhê,ăvớiăvi căxơyăd ngătuy năđ ngăvenă
bi n;ăh ătrợăchoănôngădơnăvƠăng ădơnăcũngănh ălƠmătrungătơmăcôngăngh ăđánhăbắtăxaăb ăc aăt nh,ăvíăd ănh ă
cácăh ăth ngăgiámăsátătƠuăđánhăcáă(VMS). 

5.2.2 Phát triển nông thôn 

Nĕmă2020ă64%ăng iădơnăt nhăvẫnăs ngă ăkhuăv cănôngăthôn,ăgi măsoăvớiă85%ăhi nănay.ăM cătiêuăquanătrọngă
c aăk ăho chăphátătri năkinhăt ăxƣăh iălƠăquaăđóătĕngăthuănhập,ăc iăthi năsinhăk ăvƠăch tăl ợngăcu căs ngăchoă
ng iădơnănôngăthônăc aăt nhăHƠăTƿnh.ăT nhăcóăth ăth căhi năđ ợcăm cătiêuănƠyăbằngăvi căápăd ngăchi năl ợcă
phátătri nănôngăthônătổngăhợpăch ăy uătậpătrungăvƠoă4ălƿnhăv căsauăđơy: 

 Tĕngăthuănhậpăchoăc mănôngănghi păvƠăcácăngƠnhăliênăquan,ătrongăkhiăđóăph iălƠmăchoăm căthuănhậpănƠyă
ổnăđịnhăvƠăh năch ăbi năđ ngădoătácăđ ngăc aăthiênătaiălũăl tăvƠăh năhán; 

 T oă raă nhi uă côngă ĕnă vi că lƠmăkhácă nhauă từă đóă cóă th ă c iă thi nă thuă nhậpă choă l că l ợngă laoă đ ngănôngă
nghi p; 

 C iăthi năcácădịchăv ăxƣăh i,ănh tălƠădịchăv ăgiáoăd căvƠăyăt ăchoăkhuăv cănôngăthôn;ă 

 Phátătri năh ăt ngăvậtăch tă ăkhuăv cănôngăthônăthôngăquaăc iăthi năch tăl ợngănhƠă ,ăgiaoăthông,ăcácădịchă
v ăn ớcăvƠăv ăsinh,ăđi n,ăvi năthôngăvƠăh ăt ngăđ ăgi măthi uăvƠăphòngăch ngătácăh iăc aăbƣoălũ; 
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Phátătri nănôngăthônă ăHƠăTƿnhăph iăth căhi nătheoăcácătiêuăchuẩnăđ ăraătrongăch ngătrìnhăm cătiêuăqu căgiaăv ă
xơyă d ngă nôngă thônă mớiă đƣă đ ợcă Th  t ớngă Chínhă ph ă phêă duy tă theoăNghịă địnhă s ă 800/QĐ-TTg ngày 
4/6/2010. 

5.2.2.1 Tăng thu nhập và ổn định thu nhập trong ngành nông nghiệp và các ngành có liên quan 

 Chuy năđổiăvƠăhi năđ iăhóaăc mănôngănghi păvƠăcácăngƠnhăliênăquanăbằngăcáchătậpătrungăvƠoă3ăk tăqu ăđ uă
ra chính - th ngăm iăhóaăthƠnhăcôngăvƠăb năv ng,ătĕngăch tăl ợngăs ngăvƠăthuănhậpă ănôngăthôn,ăvƠăană
ninh - ổnăđịnhăxƣăh iălơuădƠi,ăvớiă3ăch ăđi măquanătrọng: 

o T oăGiáătrịă– nơngăcaoăgiáătrịătừăcácătƠiăs năhi năt iăc aănôngănghi păvƠăcácăngƠnhăliênăquan 

o Môăhìnhă Phátă tri năMớiă – th că hi nămôă hìnhă phátă tri nă nôngă nghi pă nôngă thônă tổngă hợpămớiă ă địaă
ph ngănhằmăđ măb oăđi uăph iăt tăh n,ăcũngănh ăhi uăqu ăvƠănĕngăsu tăc aăc măngƠnhănƠy 

o Kh ănĕngăch ngăchịuăThiênătaiăvƠăBi năđổiăKhíăhậuădƠiăh nă– cóăcáchăti p cậnătổngăhợpăvƠălậpăk ăho chă
gi iăquy tăcácă nhăh ngătừăthiênătaiăvƠăbi năđổiăkhíăhậuădƠiăh n 

 Đẩyăm nhăphátătri nălƠngăngh ,ăđặcăbi tălƠăg năcácătrungătơmădịchăv ăhậuăc năvƠdọcătheoăcácătuy năđ ngă
chính,ătậpătrungăvƠoăcácăngƠnhăngh ănh ăn iăth tătruy nă th ng,ăđanătreăth ăcôngăvƠăch ăbi năg .ăCácălƠngă
ngh ătruy năth ngăph iăth căhi nătheoăkhẩuăhi uăc aăCh ngătrìnhăxơyăd ngănôngăthônămới,ă―m iălƠngăm tă
s năphẩm‖. 

5.2.2.2 Tạo ra nhiều nguồn việc làm thay thế và bổ sung 

 Đ măb oălaoăđ ngănôngănghi păthi uăvi călƠmăđ ợcăti păcậnăđƠoăt oăngh ăđ ătậnăd ngăđ ợcăcácăvi călƠmă
mớiă trongăkhuăv căcôngănghi păkhiăHƠăTƿnhăphátă tri n.ăGiúpănh ngăng iănƠyăcóăvi că lƠmăvƠoă lúcănôngă
nhƠnăđ ăcóă thêmă thuănhậpăhoặcăchuy năđổiăhẳnăngƠnhăngh ă - g nă48.000ăng iăd ăki năchuy nă từănôngă
nghi păsangăcôngănghi păhoặcădịchăv ătrongăth iăgiană2011-2020.  

5.2.2.3 Cải thiện các dịch vụ xã hội 

 Phátătri năm nhăgiáoăd căti uăhọcăvƠătrungăhọcăc ăs ăchoăcácăxƣăph ng.ă 

o Đ nănĕmă2020,ăn uăcóăth ,ăm iăxƣăs ăxơyăd ngăh ăth ngăcácătr ngăhọcătừămẫuăgiáoăđ năc păhaiăvớiă
100%ăcácătr ngăti uăhọcăđ tăchuẩnăqu căgia. 

o H ăth ngăđ ngăgiaoăthôngăđ nătr ngăđ ợcăđ măb oăchoăhọcăsinhăđiăhọcă ăkhuăv căvùngăsơuăvùngăxaă
mi nănúi. 

o Nơngăc păh ăth ngăgiaoăthôngăđ năcácăc ăs ăgiáoăd căbậcăcaoăh nă ăcácăthịăxƣăvƠăthƠnhăph ăHƠăTƿnh. 

 Thôngăquaămôăhìnhănôngănghi pămới,ătổăch căđƠoăt oăcóăh ăth ngăgiúpănôngădơnăhi uăvƠăápăd ngăt tăcácăkỹă
thuậtăcanhătácămớiăvƠăđƠoăt oăchoăhọăv ăcácăxuăh ớngăthịătr ngănôngăs nămớiănh tăđ ătĕngănĕngăsu t.ă 

 M ăr ngăph măviăvƠătổăch călinhăho tăcácăkhóaăđƠo t oăchoădơnăc ănôngăthôn. 

o M ăr ngăcácăch ngătrìnhăhi năcóănh ăd ăánăgi mănghèoăS ăLĐTBXH-ILO,ălƠăd ăánăk tăhợpăvớiăcácă
tr ngăd yăngh ătrongăt nhăđ ătổăch căcácăkhóaăđƠoăt oăchoănôngădơnălúcănôngănhƠn.ă 
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o Xơyăd ngăh ăth ngăgiaoăthôngăthuậnăti năvƠăn iăĕnăngh ăchoăsinhăviênăcácăc ăs ăđƠoăt oăc aăt nh,ăgiúpă
ng iădơnă ăcácăkhuăv căvùngăxaăcóăth ăthamăgiaăcácăkhóaăd yăngh .ă 

 Ti păt căcácăch ngătrìnhăyăt ăd ăphòngă ăkhuăv cănôngăthôn 

 Ti păt căđ uăt ăvƠoătrungătơmăyăt ăc păxƣăph ngăvƠăcácăb nhăvi nătuy năhuy n 

o 90%ătrungătơmăyăt ăc păxƣăph ngăs ăcóăbácăsỹăvƠoănĕmă2020.ă 

 Hợpătácăvớiăcácătổăch căc ăs ăđ ăti năhƠnhăcácăch ngătrìnhătuyênătruy nănhậnăth cămớiăv ăn ớcăs chăvƠăv ă
sinh 

 Xơyăd ngănhƠăxíăhợpăv ăsinh,ăđ tătỷăl ă100%ăh ăgiaăđìnhăcóănhƠăxíăhợpăv ăsinhăvƠoănĕm 2020.  

 B oăv ăvĕnăhóaăcácălƠngătruy năth ng,ăđ măb oăt tăc ăđ nănĕmă2020,ăcácăhuy nănôngăthônăđ uăt ănơngăc pă
nhƠăsinhăho tăc ngăđồng;ă75%ăs ăxƣăc năcóătrungătơmăvĕnăhóaăđ tăchuẩnăqu căgiaătheoăch ngătrìnhănôngă
thônămới. 

 Gi mă3-4%ătỷăl ăh ănghèoăđ nănĕm 202019.  

5.2.2.4 Cải thiện hạ tầng vật chất  

 Nơngăc păh ăt ngănôngăthôn,ănh tălƠăh ăth ngăđ ngăgiaoăthôngăliênăxƣăvƠăđ ngăc păxƣăđ ăc iăthi năkh ă
nĕngăti păcậnăc aăng iădơnănôngăthônăvớiăthịătr ngăvƠăkh ănĕngăvậnăchuy nănguyênăvậtăli uăchoăcácăc ăs ă
buôn bán vƠăch ăbi nă ăkhuăv căđôăthị.ă 

o Đặtăm cătiêuănơngăc pă44%ăđ ngăgiaoăthôngănôngăthônăhi năch aăđ ợcăbêătôngăhóaăthôngăquaă
bêătôngăhóaăvƠăth ngăxuyênăb oăd ỡng,ătĕngăkh ănĕngăch ngăchịuăthiênătai.ă 

 Nơngăc păcácăc ngăcáăhi năcóăvƠăxơyăd ngăhaiăc ngăcáămớiăt i huy năCẩmăXuyênăvƠăKỳăAnhăvớiăcôngăsu tă
đ ăchoăcácăthuy năcáătránhătrú. 

 Đ uăt ănơngăc păh nă40%ăm ngăl ớiăđi nănôngăthônăđ ăgiúpătoƠnăb ăcácăh ădơnăđ ợcăsửăd ngănguồnăđi nă
mớiăcóăc aăt nhăkhiănhƠămáyănhi tăđi năVũngăÁngăđiăvƠoăho tăđ ng.ă 

 C iă thi năđi uăki nă th yă lợiă t ớiă tiêuăbaoăgồmăvi căxơyăd ngăcácăhồăch aăn ớcămớiăquyămôă lớnănh ăhồă
NgƠnă Tr iă ă Vũă Quang,ă nơngă c pă h ă th ngă đ ngă ng,ă máyă b mă n ớcă vƠă c iă t oă g nă 4000kmă kênhă
m ng.ă 

 C iăthi năđi uăki năti păcậnăn ớcău ngăs ch,ăhợpăv ăsinhăchoăkhuăv cănôngăthônăbằngăvi cănơngăc păcácănhƠă
máyăn ớcăhi năcóăvƠăxơyămớiăcácănhƠămáyăn ớcănôngăthôn,ănh tălƠăt iăkhuăv căđồngăbằngăvƠăvenăbi nă- n iă
n ớcăng măcóăhƠmăl ợngăkhoáng,ăkimălo iămu iăcao,ăvƠăbằngăvi cătĕngăc ngăd ătr ăn ớcăanătoƠnăvƠăcôngă
ngh ăsửăd ng,ăđặcăbi tă ăkhuăv cămi nănúi.ă 

o Đ nănĕmă2020,ătoƠnăb ăng iădơnănôngăthônăc aăHƠăTƿnhăc năđ ợcăti păcậnăn ớcăs ch,ăsoăvớiăm că70%ă
ăth iăđi măhi nănay.ăChuẩnăcungăc păn ớcălƠă100ăl/ngƠy. 

                                                      
19S :ă3648/KH-UBND,ăt nhăHƠăTƿnhă(2011) 



 
  

  360 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 Xơyăd ngăc ăs ăh ăt ngăch ngăchịuăthiênătai nh ăh ăth ngăđậpăch ngălũă ăkhuăv cătuy nătrênăvƠănhánhăsôngă
c aăcácăconăsôngăNgƠnăPh ,ăNgƠnăTr iăvƠăNgƠnăSơu;ăcácătuy năđêădọcătheoăcácăconăsôngăvƠăh ăth ngăđêă
bi nănh ătuy năđêăLaăGiangă ăĐ căThọăvƠăh ăth ngăđêăsôngăLamă ăNghiăXuơn;ăvƠătrồngărừngăngậpămặnăkhuă
v căvenăbi năđ ăb oăv  dơnăch ngăcácătácăđ ngăc aăthiênătai.ă 

 Đ măb oăcácănhƠămớiăxơyătrongăt nhăcóăkh ănĕngăchịuălũ. 

 Xơyăd ngăn iătránhălũăchoăc ngăđồngăt iătrungătơmăhợpătácăxƣămớiăđ ăchoăng iădơnăvƠăvậtănuôiăcóăth ă ă
t mătrongăth iăkỳăđi uăki năth iăti tăx uăvƠăc tătr ătƠiăs năcóăgiáătrị,ăl ngăth căvƠăn ớcău ngăanătoƠnătrongă
tr ngăhợpăkhẩnăc p.ă 

5.2.3 Hoạt động chính của các huỔện 

T tăc ăcácăhuy năs ăth căhi năCh ngătrình phátătri nănôngăthônămớiănh ăđƣănóiătrongăchi năl ợcăc măngành 
Nôngănghi p.ăTuyănhiên,ăcóă1ăs ăho tăđ ngăbổ sungăquanătrọngăc nătri năkhaiă ătừngăhuy năc ăth . 

 

Huy n Ho tăđ ng 

Cẩm Xuyên  
 

T pătrungăđánhăb tăcáăvùngăn c sâu và phát tri n các khu v c du l ch chính, k t 
h p v i vi cănơngăcaoănĕngăsu t nông nghi p bằng cách chuynăc ăc u hoa màu t  
g o 
 Là huy n s n xu t hoa màu lớn nh t trong tnh, c  v  di nătíchăđ t và s năl ợng (đặc 

bi t là lúa go), CẩmăXuyênăđ ợcăxácăđịnh là huynăđ uătiênăđ  canh tác các ging 
hoa màu có chtăl ợngăcaoăh năsauăkhiăhi u qu  c a các gingănƠyăđ ợc các h nông 
dân  đơyăxácănhận qua thử nghi p. Huy năcũngăbắtăđ u phát tri n 4.500ha din tích 
s n xu t lúa g oăhƠngăhóaăvƠoănĕmă2020. 

 Nơngăcaoănĕngăsu tăđánhăcáăvùngăbi n sâu, tập trung vào khu vc xung quanh cng 
mới xây  CẩmăNh ợng,ăđồng th i tập trung vào trồng l c và nuôi lợn 

 Phát tri n h  t ngăc ăs  ti n ch  bi năvƠăcácăc ăs  đƣăcóăt i c ngăđ  tĕngăgiáătrị đánhă
bắt 

 Tập trung phát trin khu dịch v  du lịch Thiên Cm và hồ Kẻ G  đ  thu hút khách du 
lịch là doanh nhân. 

 Xây d ng m t h  th ng cung cpăn ớc mới cho huy n với công sut là 20.000m3/ 
ngƠyăđêm. 

 Xây d ng nhà máy xử lý rác th iăđ  đ m b o b o v  môiătr ng. 

Can L c 
 

Ti p t c t p trung s n xu t công nghi p v i s  phát tri n c a khu công nghi p H  
VƠngăvƠătĕngăc ngăđ nhăh ng ngành nông nghip và các ngành có liên quan tp 
tr ung vào các hotăđ ng ch  bi n 
 Điăđ u trong sn xu t lúa hàng hóa ti Can L c, di nătíchăđ tă5000ăhaăvƠoănĕmă2020. 
 Xây d ng khu công nghip H  Vàng, bao gồm các nhà máy ch bi n khoai lang, thịt 

lợn, cùng với các dịch v  hậu c năvƠăđ ng b . 

 M  r ng các hotăđ ngăchĕnănuôiăgiaăsúcă(đặc bi t là lợn vàbò)ăđ  cung cp cho các 
nhà máy trong huyn; sử d ng các dịch v  hậu c n mớiăđ  vận chuy n gia súc và hoa 
màu (khoai lang và các loi rau khác) từ các huynăkhácăđ  điăvƠoăch  bi n. 

 Phát tri n s n xu t d t may và may mặc  KCN H  Vàng. 

 Thuăhútăđ uăt ă đ  xây d ng nhà máy tái ch rác th i (t i khu công nghipH  Vàng 
hoặc  m tăđịaăđi m khác trong huyn)ăđ  tận d ng vi căđiăl i thuận ti n từ các trung 
tơmădơnăc ăchính. 
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 Xây d ng giao l  gi aăchùaăH ngăTíchăvƠăngƣăbaăĐồng L c thành mtăđi m chính 
cho khách du lịchăth ngăm i, phù hợp với t m quan trọng v  lịch sử vƠăvĕnăhóaăc a 
t nh. 

Đ c Thọ 
 

Trung tâm h u c năđaănĕngăh  tr  khu kinh t  C uăTreoăđ  ti p t c chú trọngăđ n 
nĕngăl c s n xu t nông nghi p đặc thù cũngănh ăngành th y s năn c ngọt 
 Trồngă4000haălúaăhƠngăhóaăvƠoănĕmă2020. 

 Xây d ng trung tâm hậu c n k t n i từ tuy năđ ng sắt vớiăđ ng b  đ năđịaăđi m 
cung c p dịch v  hậu c n t i khu kinh t  C u Treo. 

 Ti p t cătĕngăc ng các hotăđ ngăchĕnănuôiăth y s năn ớc ngọt cùng với m t trung 
tâm thí nghimănuôiăcáăn ớc ngọtăđặt t i huy n. 

 M  r ng ho tăđ ngăchĕnănuôiălợn và trồng l c. 

 M  r ng các làng ngh chuyên v s n xu tăđồ g  truy n th ng; C i thi n tuy năđêăLaă
Giang và xây dng h  t ng giao thông xã chịuăđ ợcălũăl tăđ  gi mătácăđ ng c a các 
hi nătr ng th i ti t x u.  

 M  r ngăc ăs  cung cpăn ớc hi n có cho thị xƣăĐ c Thọ vớiănĕngăsu t cung cp 
n ớc cho các khu vc nông thôn lân cận. 
 

 

H ngăKhê 
Trung tâm tr ng và ch  bi năb i và hoa qu  v i s  h  tr  c a các nhà cung cp 
d ch v  h u c n và nh ngăng iăth ngăxuyênăđiăđ n thành ph  HƠăTƿnhăđ  tìm 
ki măcácăđ aăđi m sinh s ng mang tính nông thôn nhiuăh n. 
 
 Phát tri n trung tâm hậu c n t iăđi m giao cắt gi a tuy năđ ngăĐông-Tây mới nâng 

c p, tuy năđ ng Hồ Chí Minh và tuyn đ ng Th ng nh t. 

 Xây d ng trung tâm ch bi n hoa qu t i thị tr năH ngăKhê,ătập trung vào cam và 
b i. 

 Tĕngădi n tích trồngăcơyăĕnăqu , tập trung phát trinăb i Phúc Tr ch. 

 Phát tri n trồng cam và cao su, cùng với g  rừng và cây thoăd ợc. 

 M  r ng các làng ngh  ch  bi n g  vƠăđồ th  công mỹ ngh  dọcătheoăđo năđ ng Hồ 
Chí Minh g n với thị tr năH ngăKhêăđ  tận d ngăđ ợc các dịch v  hậu c năđ ợc 
nâng cp. 
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H ngăS n 
 

Trungătơmăth ngăm i và h u c n c aăHƠăTƿnhăxungăquanhăkhuăkinhăt  C u Treo 
v i ngành ch  bi n nông s n s  giúp chuy năđ iăc ăc u nông nghi p và các khu ch  
bi n th t, cam và s a t p trung 
 Phát tri n khu công nghip HàTân thành mt trung tâm lớn v  dịch v  hậu c n và 

ch  bi n nông sn. 
o Trung tâm hậu c n chính phc v  khu kinh t  Câu Treo ti H Vàng vớiăcácăc ă

s  ph c v  các công-te-n ăb c dỡ hàng và các dịch v  hàng hóa khác. 
o Thuăhútăđ uăt ăvƠoăcácăho tăđ ng ch  bi n thịt bò, nhungăh uăvƠăthịtăh u. 

 Tập trung nuôi gia súc quanh khu Ph Chơuăđ  cung cpăđ u vào cho các nhà máy  
H  Vàng. 

 Khuy n khích các h nông dân trồng cây th oăd ợc và cao su. 

 Phát tri n các sn phẩm g  và ch  bi n t i khu công nghipăĐ iăKim,ăđặc bi t chú 
trọngăđ n các sn phẩm dân sinh và sn phẩm du lịch. 

 Phát tri n các khu du lịch kinh doanh tiăđịaăph ngăquanhăsu iăn ớcănóngăS n Kim 

 Xây d ng các tuynăđ ng c u h  trênănúiăđ  b o v  ng i dân kh iăcácăđi u ki n 
th i ti t x u. 

 Xây d ng các nhà máy xử lý ch t th iăđ  đ m b o b o v  môiătr ng. 
  

Kỳ Anh 
 

Trung tâm h  tr  các ngành công nghip và d ch v  cho c m ngành t i khu kinh t  
VũngăÁngăv i các c ngăđ ngăng ădơnăchuy năsangăđánhăb t cá t i các vùng bi n sâu 
và t p trung vào cây hoa màu có giá tr cao h n t i các vùng nông nghip  
 Tập trung h  trợ thành công ca khu kinh t VũngăÁngăthôngăquaăvi c cung cp các 

dịch v  h  trợ cho ng i dân và khách du lịch. 

 Phát tri n các ngành công nghip ch  t o và kim lo i t i khu kinh t  VũngăÁng,ăcungă
c păcácăc ăh i vi călƠmăchoăng iălaoăđ ngăcóătrìnhăđ  th p và vừaăchoăng i dân  
nông thôn caăHƠăTƿnh. 

 Trồng sắn, cao su, khoai lang,ăđồng th i tập trung vào hotăđ ng nuôi trồng th y s n 
vƠăđánhăbắt cá t i vùng bi n sau dọc theo b  bi năđ  tận d ng c ngăđánhăbắt cá mới  
Kỳ Hà. 

 Xây d ng nhà máy xử lý ch t th iăđ  b o v  môiătr ng 

 Thành lập m ngăl ới báo cáo ô nhim t i c ngăđồng và c ăquanăb o v  môiătr ng 
huy nă đ  giámă sátă cácă tácă đ ng c a ngành công nghipă đ i vớiă môiă tr ng c a 
huy n. 

  

L c Hà 
Trungătơmăđánhăb tăcáăn c sâu c a t nh 

 Thúcăđẩy ho tăđ ngăđánhăbắtăcáăvùngăn ớc bi n sâu xung quanh khu cng mới  
Th ch Kim. 

 uătiênăphátătri n L c Hà nhằm nâng cpăđ iătƠuăđánhăcáăb oăđ m vi căđánhăbắt cá 
vùngăn ớc sâu. 

 Đẩy m nh nuôi trồng thuỷ h i s n. 

 Trung tâm công ngh đánhăbắt cá bi n ví d  nh ăcácătrungătơmăh  th ng giám sát tàu 
đánhăcáă(VMS)ăchoăt nh. 

 Xây d ngăcácăc ăs  h  t ng ti n ch  bi năvƠăcácăc ăs  đƣăcóăt i c ngăđ  tĕngăgiáătrị 
đánhăbắt. 

 Xây d ng h  th ngăđêăbi năvƠătrongătr ng hợp có th , trồng rừng ngập mặnăđ  
ch ng bão. 

 Đẩy m nh trồng lúa,l c. 
 

Nghi Xuân 
 

Phát tri n thành m t trung tâm ch  bi n nông s n và th y s n, t p trung vào l c, 
tĕngăc ng c i thi năđi u ki năđiăl iăđ n huy n thông qua qu c l  8 và tuy năđ ng 
ven bi năđ  xây d ng các dch v  h u c năh ngăđ năcácăth ngănhơnăcóăquyămôă
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kinh doanh nh  
 Xây d ng trung tâm ch bi n th y, h i s n t i khu công nghip Gia Lách, gn c ng 

Xuân H i. 

 Tập trung trồng l c,ătĕngăc ng m ngăl ới phân ph i và ti n ch  bi n l c hi n có và 
xây d ng m t ngành công nghip ch  bi n l c thông qua các nhà máy ti khu công 
nghi p Gia Lách. 

 Tập trung vào trồng khoai lang. 

 Xây d ng các dịch v  hậu c năđ  h  trợ các doanh nghip quy mô nh  HƠăTƿnhăvà 
Lào-nh ngăng i không mu n sử d ng c ngăVũngăÁng- S năD ng. 

 Phát tri n công nghip d t may và may mặc t i KCN Gia Lách. 

 Xây d ng nhà máy xử lý rác th i đ  b o v  môiătr ng. 

 B o v  ng i dân nông thôn khiălũăl t bằng cách ci thi n tuy năđêăsôngăLam. 
  

Th ch Hà 
 

Đ nhăh ng phát tri n ngh  nghi p m t cách gián ti p và tr c ti p t  m  khai thác 
quặng  vùngăphíaăĐôngăTh ch Hà và ti p t c t p trung vào ho tăđ ng khai thác cá; 
T p trung phát tri n hoa màu cho các trung tâm ch bi n nông s n  khu v c phía 
Tây Th ch Hà 
 Bắtăđ u vận hành m sắt Th ch Khê vớiă7.700ălaoăđ ngăvƠoănĕmă2020. 

 Phát tri n s n xu t lúa hàng hóa, dinătíchăđ tă4.500ăhaăvƠoănĕmă2020,ăđồng th i phát 
tri n cây công nghipăhƠngănĕmănh ăl c. 

 Tập trung vào trồng cao su, rau và nuôi lợn. 

 Nâng c p hồ ch aă n ớc B c Nguyên phc v  choă cácă vùngă nôngă thôn,ă đôă thị và 
công nghip. 

  

VũăQuang 
 

Phát tri n thành trung tâm nông nghi p c aăHƠăTƿnh,ăth  nghi m các mô hình phát 
tri n nông nghi p hi n có  VũăQuang 
 Thành lập trung tâm hợpătácăxƣăđ u tiên  huy năVũăQuang. 

 Thíăđi măcácăkhóaăđƠoăt o nông dân ti trung tâm hợp tác xã  VũăQuang. 

 Tập trung trồngăcơyăĕnăqu  (cam) đ  h  trợ các ngành công nghip ch  bi n cho các 
huy n lân cận. 

 M  r ng di n tích cao su và cây thoăd ợc,ăđồng th i b o v  di n tích rừng hi n có. 

 Tĕngăs  l ợngăh uăsaoănuôiăđ  đápă ng công su t ch  bi n c a t nh. 

 Hoàn thành hồ ch an ớcăNgƠnăTr iđ  cung cpăn ớc cho các nhà máy thyăđi n, 
th y lợiăvƠăn ớc sinh hot. 

 Xây d ngăcácăđậpăđ  ch ngălũ quét. 
 

 

6 Đ nhăh ngăphátătri năkhông gian và lƣnhăth ătheo khuăv c 

Đ nănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăc năcóăđịnhăh ớngăphátătri năkhôngăgiană- lƣnhăthổăvƠăquyăho chăsửăd ngăđ tăchoă3ăkhuă
v căchínhăđ ợcăđ ăcậpătrongăph năĐịnhăh ớngăsửăd ngăđ t.ăT nhăc năthúcăđẩyăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăkhuăv că
bi năvƠăvenăbi n,ăkhuăv cămi nănúivƠăcácăkhuăv căkinhăt ătrungătơm.ă 

6.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội khu vực biển và ven biển 

Khuăv căbi năvƠăvenăbi năc aăHƠăTƿnhăbaoăgồmăcácăxƣătrongăhuy năNghiăXuơn,ăL căHƠ,ăTh chăHƠ,ăCẩmăXuyênă
vƠăKỳăAnh.ăNgoƠiănuôiătrồngăth yăs năvƠăđánhăbắt,ăhi năt iăm iăhuy năđ uăcóăcácăho tăđ ngăkinhăt ăđóngăgópă
vƠoăkinhăt ăvenăbi n.ăHuyênăNghiăXuơnăs ăcóăc ngăth ngăm iăXuơnăH i,ăc ngăcáăXuơnăH iă– d ăki năhoƠnă
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thƠnhăvƠoănĕmă2012.ăNgoƠiăraăhuy năcònăcóăcácăho tăđ ngăxơyăd ngăt iăkhuăcôngănghi păGiaăLachăvƠătrồng,ă
ch ăbi năvƠăphơnăph iăl c.ăHuy năL căHƠăđƣăcóăcácăc ăs ăl uătr ăđôngăl nhăquyămôăh ăgiaăđìnhăđ ăch ăbi năth yă
s năvƠăc ngăcáăTh chăKim.ăHuy năTh chăHƠ cóăm ăTh chăKhê,ăhuy nătậpătrungăvƠoăho tăđ ngăkhaiăthácăm ăvƠă
nuôiătrồngăth yăs n.ăNôngănghi p, chĕnănuôiăvƠăngh ăcáălƠănh ngăho tăđ ngăđóngăgópăph nălớnăvƠoăn năkinhăt ă
c aăhuy năCẩmăXuyên- theoăquyăho chăs ăxơyăd ngăc ngăcáăCẩmăNh ợng.ăHuy năKỳăAnhăcũngăcóăngƠnhănuôiă
trồngăth yăs năvƠăngh ăcá,ăngoƠiăraăhuy năcònăcóăkhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠăkhuăliênăhợpăc ngăVũngăÁngă– S nă
D ng.ă 

Vi căkhaiăthácăti mănĕngăkinhăt ăbi năvƠăvenăbi năc aăHƠăTƿnhăs ăcóăvaiătròăquanătrọngăđ iăvớiăs ăphátătri nă
chungăc aăt nh.ă137ăkmăb ăbi năc ngăvớiălƣnhăh iăthu călƣnhăthổăVi tăNamăg năHƠăTƿnhăt oăraănhi uănguồnăl că
quanătrọngăchoăphátătri n.ăT nhăHƠăTƿnhăc nătậpătrungăphátătri năcácălƿnhăv căsauăđơyătrênăc ăs ăk ăho chăvƠă
chi năl ợcăchiăti tăđ ợcăđ ăcậpă ăcácăph năkhácătrongăbáoăcáoănƠy. 

Phát triển nghề cá, thủy sản, nông nghiệp và chế biến nông sản: 

 Đẩyăm nh đánhăbắtăxaăb ăvƠănuôiătrồngăth yăs năvƠăngh ăcáăđ ăph căv ăthịătr ngătrongăn ớcăđồngăth iăd aă
vƠoălợiăth ăc nhătranhăđ ătĕngăxu tăkhẩuăth yăs n. 

o V ănuôiătrồngăth yăs năn ớcălợăvƠăn ớcămặn,ăm ăr ngădi nătích,ătĕngăgiáătrịăvƠăđaăd ngăhóaăb năv ngă
thông quaăm ăr ngă1ăcáchăcẩnătrọngădi nătíchăđánhăbắt,ătĕngăgiáătrịăs năphẩmăhi năt i vƠăđaăd ngăhóaăc ă
c uăs năphẩm. 

o V ăđánhăbắtăcá,ădịchăchuy nătừăho tăđ ngăph iăhợpăđánhăbắtăg năb ătớiăđánhăbắtăxaăb ăvƠălo iăb ăvi că
dùngăthu cănổăđánhăbắtăcáăvƠătĕngătr ngăgiáătrịăthôngăquaăho tăđ ngăch ăbi n. 

 TậpătrungăvƠoătrồngăl căvìăl călƠăcơyătrồngăr tăthíchăhợpăvớiăcácăđi uăki năđ tăđaiăt iăkhuăv căvenăbi năc aă
HƠăTƿnhăvƠăphátătri năngƠnhăcôngănghi păch ăbi năl căt iăhuyênăNghiăXuơnăđ ăch ăbi năđ ợcăh nă24.000ăt nă
l căm iănĕmăđ n nĕmă2020,ăchi mă40%ătổngăs năl ợngăl cătoƠnăt nh. 

Phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ: 

 Phátătri năKhuăCôngănghi pănặngăvƠăch ăt o: 

o Phátă tri năm ăquặngă sắtăTh chăKhêă ă huy năTh chăHƠăvƠă bắtă đ uă s nă xu tă thépă ăKKTăVũngăÁng,ă
huy năKỳăAnh.  

o Ti păt căphátătri năkhuăkinhăt ăVũngăÁngăthƠnhătrungătơmăs năxu tăthép,ăs năxu tăđi n,ăcôngănghi păch ă
t o,ătheoăk ăho chătrongăchi năl ợc. 

 Phátătri năduălịchăđịaăph ngăvƠăduălịchăcôngăv ăt iăbƣiăbi năThiênăC măphùăhợpăvớiăchi năl ợcăđ ăraăc aă
ngành duălịch. 

Phát triển kinh tế biển: 

 Ti păt căsửăd ngăc ngăXuơnăH iăchoăngƠnhăvậnăchuy năquyămôănh ăcácămặtăhƠngănôngă- lơmăs n. 

 TậpătrungăvƠoăphátătri năkinhăt ăth ngăm iăbi năbằngăvi cătĕngăc ngăxơyăd ngăh ăt ngăc ngăbi năt iăkhuă
KKTăVũngăÁng,ăđ măb oăti p cậnăchoăcácădoanhănghi pămu năsửăd ngăc ng. 
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 Tĕngăc ngănĕngăl căth ngăm iăvƠădịchăv ăhậuăc nătrongăt nhăbằngăvi cătĕngăc ngăs ăthamăgiaăc aăbênă
th ăbaăcungăc pădịchăv ăhậuăc n. 

Phát triển hạ tầng khu vực ven biển: 

 M ăr ngăcôngăsu tăph căv ăc aăcácăc ngăcáăhi năcóănh ăc ngăcáăXuơnăPhổăvƠăTh chăKim,ănhằmăgiúpăng ă
dơnăraăbi năd ădƠngăh n,ăc iăthi năc ăs ăphơnălo iăvƠăl uătr ăt iăcácăc ng. 

 HoƠnăthƠnhăcácănhƠămáyănhi tăđi năVũngăÁngă1ăvƠă2ăt iăhuy năKỳăAnhăvƠăkh iăcôngăxơyăd ngănhƠămáyă
nhi tăđi năVũngăÁngăth ă3 đ ăđ măb oăanăninhănĕngăl ợngăchoătoƠnăt nhăvƠăgiúpăHƠăTƿnhăđ nănĕmă2012ăcóă
th ătr ăthƠnhăđịaăph ngăti pătheoăbánăđi năchoăqu căgia. 

 Tậpătrungănơngăc păh ăt ngăgiaoăthôngăvậnăt iăt iăkhuăv căvenăbi n,ăđặcăbi tălƠătậpătrungăhoƠnăthi năđ ngă
giao thông ven bi n. 

 Nơngăc păcácăh ăth ngăn ớcăc ăs ăh ăt ngăxửălỦăch tăth i.ă 

 Trồngărừngăngậpămặn,ănơngăc p/ăxơyăd ngăcácătuy năđê,ăđậpăch ngălũăl tăkhuăv căvenăbi n. 

6.1.2 Định hướng phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi, trung du 

Vùngăkinhăt ămi nănúi,ătrungăduăthu c địaăbƠnăcácăhuy n:ăH ngăS n,ăH ngăKhê,ăVũăQuang,ăĐ căThọă
vƠăcácăxƣăcònăl iăc aăcácăhuy n:ăNghiăXuơn,ăCanăL c,ăTh chăHƠ,ăL căHƠ,ăCẩmăXuyênăvƠăKỳăAnh.  

Đ ăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăkhuăv cănày,ătr ớcătiênătậpătrungăcácăgi iăphápăgi mănghèoăvƠăphátătri n 
kinhăt ăxƣăh iăchoăcácăkhuăv cănƠyăgắnăvớiăch ngătrìnhăxơyăd ngănôngăthônămới. 

ăm iăkhuăv căs ătậpătrungăthêmăchoăcácă uătiênăsauăđơyăt iăm iăvùng: 

Khu vực miền núi (Vũ Quang, H ơng Khê, và một số nơi của huyện H ơng Sơn và Kỳ Anh) 

  Chuy năđổiătừăcơyăhi năt iăsangăcơyătrồngăgiáătrịăcaoăh n,ăthíchăhợpăh năvớiăđi uăki năđ tăđaiămi nănúi,ă
theoăh ớngădẫnătrongămôăhìnhăphátătri nănôngăthônămới.ă 

  Phátătri năchĕnănuôi,ănh tălƠănuôiăh uăsaoăđ ăch ăbi n/xu tăkhẩu. 

  Đặtăm cătiêuăđ ợcăc păch ngăch ăFSCăchoădi nătích rừngătrongăt nh. 

  Phátătri năcácăngƠnhăngh ăquyămôănh ăvƠăcácălƠngăngh ădọcătheoăqu căl ă8ăvƠăđ ngăHCM,ănh ăcácă
ngƠnhăs năxu tălƠmăn iăth tătruy năth ngăquyămôănh ,ăngh ăth ăcôngămơyătreăđanăvƠăch ăbi năg .ă 

  Thi tălậpăcácăngƠnhăch ăbi nănôngăs năvƠăg ,ăchĕnănuôiăđ iăgiaăsúcăvƠăs năxu tăb ăs aă ăH ngăS n,ă
ch ăbi nătráiăcơyă ăthịătr năH ngăKhêăvƠăc iăthi năđi uăki năti păcậnăcácăc ăs ănƠyăchoănôngădơnăthôngăquaă
vi căc iăthi năh ăth ngăđ ngăgiaoăthôngănôngăthôn. 

  Phátătri năkhuăkinhăt ăcửaăkhẩuăC uăTreoăthu căhuy năH ngăS năthƠnhă1ăb ăphậnăc aăKhuăCh ăbi nă
Nôngăs năvƠăG /Hậuăc n.ă 

  Đ măb oăcungăc păn ớcăs chăchoăcácăkhuăv căvùngăsơuăvùngăxa,ăđ uăt ăkhoanăgi ngăvƠălắpăđặtăcácă
thi tăbịălọcăn ớcăc ăb năđ ăl yăn ớcăs chătừăgi ngăvƠăsôngăsu i. 

  C iăt oăh ăt ngăgiaoăthôngăvậnăt i,ăth yălợi,ăc păn ớcăvƠăđi n.ăHoƠnăthƠnhăvi căxơyăd ngăhồăch aăn ớcă
NgƠnăTr iăvƠăxơyăd ng,ănơngăc păcácăhồăđậpănhằmăcungăc păn ớcăs năxu t,ăsinhăho tăvƠăphòngăch ngălũătrênă
địaăbƠn. 
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Khu vực trung du, đồng bằng (Đức Thọ, H ơng Sơn, Can Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm 
Xuyên, Kỳ Anh) 

  Chuy năđổiăsangăcácălo iăcơyătrồngăch ngăđ ợcăsơuăb nh,ăh năhánăvƠăcóănĕngăsu tăcaoăh n,ătậpătrungă
vƠoănh ngălo iăcơyătrồngăphùăhợpăvớiăđi uăki năđ tăđaiăvƠăkhíăhậuăđịaăph ng,ămangăl iăc ăh iăthuăđ ợcăgiáătrịă
caoătrênăthịătr ng,ătheoăh ớngădẫnătrongămôăhìnhăphátătri nănôngăthônămới. 

  Tĕngăc ngăcácăho tăđ ngăchĕnănuôi,ătrongăđóăcóăchĕnănuôiăgiaăsúcăvƠăch ăbi năcácăs năphẩmăb ăs aă
dọcătheoăđ ngă8ă ăkhuăv căg năvớiăPh ăChơuăthu căhuy năH ngăS n. 

  Tĕngăc ngănĕngă l că cácă tổă ch căđƠoă t oăngh ă ăkhuăv căđồngăbằngăđ ăgiúpăđẩyănhanhăquáă trìnhă
chuy năđổiăng iălaoăđ ngătừăngƠnhănôngănghi păsangăngƠnhăcôngănghi p,ăđặcăbi tăchúătrọngăvƠoăc ăh iăvi că
lƠmă ăHƠnhălangătriăth căđôăthị. 

  Đ iăvớiăkhuăv cămi nănúi,ăphátătri năcácălƠngăngh ăhợpătácăxƣătậpătrungăvƠoăphátătri năngh ăth ăcôngă
vƠăs năxu tănh . 

  C iăthi năh ăt ngăgiaoăthôngăvậnăt i,ăth yălợi,ăc păn ớcăvƠăđi n,ănh ătrongăchi năl ợcăđƣănóiă ătrên. 

6.1.3 Định hướng phát triển kinh tế ồã hội của các khu kinh tế trung tâm 

Nh ngăkhuăkinhăt ătrungătơmăc aăHƠăTƿnhăđ ợcătậpătrungăt iăVƠnhăđaiăTriăth căđôăthịăkéoădƠiădọcătheoăđ ngă
1Aăn iăli năthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnh.ăBằngăvi căk tăn iăhaiătrungătơmăđôăthịăc aăt nh,ăVƠnhăđaiă
Triăth căĐôăthịănƠyăs ăphátătri năthƠnhătrungătơmăhƠnhăchínhăvƠădịchăv ăc aătoƠnăt nhăvƠălƠăn iăcóăcácăc ăs ăgiáoă
d căđƠoăt oăquanătrọng,ăcácăvi năNC&PT cùngăh ăt ngăkỹăthuậtăc năthi tăđ ăthi tălậpăc măBPO-ITOăt iăthƠnhă
ph ăHƠăTƿnh. 

HƠăTƿnhăph iă uătiênăphátătri năVƠnhăđaiătriăth căđôăthịănƠyăđ ăt oăn năt ngăchoăs ăphátătri năkinhăt ăc aăt nh.ă
Đặcăbi t,ăt nhăph iătậpătrungăvƠoăcácălƿnhăv căsauăđơy: 

 Nơngăcaoăch tăl ợngăs ngă ăcácătrungătơmăđôăthịăthôngăquaăkhuy năkhíchăđ uăt ăvƠoăgi iătrí,ăbánălẻăvƠădịchă
v .  

 Phátătri năc măBPO-ITO:ăđ uătiênălƠătậpătrung phátătri năh ăt ngăkỹăthuậtănh ăm ngăl ớiăcápăquangăbĕngă
r ngă- m tăb ăphậnăc aăkhuăcôngănghi păCNTTă ăthƠnhăph ăHƠăTƿnh,ăvƠătậpătrungăth căhi năcácăchínhăsángă
khuy năkhíchăthuăhútăđ uăt .ă 

 C iăthi năđƠoăt oăngh ăvớiănhi uălƿnhăv căh năt iăthƠnhăph ăHƠăTƿnh,ănh tălƠăkỹăthuậtăvƠăkhaiăthácăm ,ăyă
d ợc,ăCNTT,ăngônăng ,ăqu nălỦ;ăcònăt iăthịăxƣăHồngăLƿnhătậpătrungăđƠoăt oăv ădịchăv ăvậnăt i,ăch ăbi năvƠă
s năxu t. 

o Tậnăd ngăth ăm nhăv ăvịătríăc aăthịăxƣăHồngăLƿnhănằmăngayăt iăđi măgiaoăcắtăc aănh ngătuy năđ ngă
quanătrọngăđ ăphátătri năh năn aăcácădịchăv ăgiaoăthôngăvậnăt iăhi năcóăvíăd ănh ăcácădịchăv ăb oăd ỡngă
ôătôăph căv ăgiaoăthôngătrênăqu căl ă1A,ăđ ngă8ăvƠătuy năđ ngăcaoăt căđƣăquyăho ch.ă 

 Đ măb oăphátătri năh ăt ngăgiaoăthôngăvậnăt iăc năthi tăđ ăh ătrợăchoăvi căđiăl iăđ ợcăthuậnălợiăgi aăVƠnhă
đaiătriăth căđôăthịăvƠăcácăkhuăv căkhácătrongăt nh.ă 

 uătiênănơngăc păqu căl ă1AăvƠăhoƠnăthƠnhăxơyăd ngăđ ngă8ăvƠătuy năđ ngăĐông-Tơyămớiăđ ăđ măb oă
k tăn iăđ năcácăđịaăđi măquanătrọng.ă 
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 Liênăk tăvƠnhăđaiătriăth căc aăHƠăTƿnhăvớiăcácăc ăs ăgiáoăd căvƠănghiênăc uă(đ iăhọc,ăcaoăđẳng,ăvi nănghiênă
c u)ăc aăcácăthƠnhăph ălớnănh ăHƠăN i,ăThƠnhăph ăHồăChíăMinh,ăĐƠăNẵng,ăcũngănh ă ăthƠnhăph ăVinh,ă
Ngh ăAn.ăNh ngăm iăliênăk tănh ăth ănƠyăgiúpămangăl iălợiăíchăchoăc ă2ăphía. 

Xơyăd ngăvƠănơngăc păh ăt ngăc ăs ăchoăthƠnhăph ăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăđ ăc iăthi năđi uăki năgiaoă
thôngăvậnăt iăđôăthị,ăđi n,ăc păthoátăn ớc,ăqu nălỦăch tăth iăvƠăh ăt ngăthôngătinăliênăl c,ănh ăđƣănóiă ăcácăph nă
trên. 

7 Đ nhăh ngăc ngăc ăqu căphòngăậ an ninh 

Ti păt căxơyăd ng,ăc ngăc ăn năqu căphòngătoƠnădơn,ăth ătrậnăqu căphòngătoƠnădơnăgắnăvớiăth ătrậnăană
ninhănhơnădơn,ăbiênăphòngătoƠnădơnăvƠăphongătrƠoătoƠnădơnăb oăv ăanăninhăTổăqu c;ăhìnhăthƠnhăth ătrậnăphòngă
th ăliênăhoƠnăv ngăchắcătrênătừngăđịa bƠn,ănh tălƠăcácăđịaăbƠnătrọngăđi m.ăTậpătrungăđ uăt ăphátătri năkinhăt ă- 
xƣăh iăgắnăvớiătĕngăc ngăti măl căqu căphòngă- anăninh;ăxơyăd ngăm tăs ăcôngătrìnhăqu căphòngătrọngăđi mă
vừaăph căv ănhuăc uăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăvừaăph căv ăt tănhi măv ăb oăv ăanăninhăqu căgia.ăCóăchínhă
sáchă uătiênăphátătri năkinhăt ă- xƣăh i,ătĕngăc ngăqu căphòngă- anăninhăchoăvùngăsơu,ăvùngăxa,ăvùngăbiênăgiới,ă
h iăđ o. 

Nơngăcaoăch tăl ợngătổngăhợpăvƠăs căm nhăchi năđ uăc aăl căl ợngăvũătrang,ăcóăb nălƿnhăchínhătrịăv ng 
vƠng,ătuy tăđ iătrungăthƠnhăvớiăĐ ng,ăgắnăbóăvớiănhơnădơn;ăxơyăd ngăl căl ợngăb ăđ iăth ngătr cătheoăh ớngă
cáchăm ng,ăchínhăquy,ătinhănhu ,ătừngăb ớc hi năđ i;ăxơyăd ngăl căl ợngădơnăquơnăt ăv ,ăd ăbịăđ ngăviênăđ ăs ă
l ợng,ăcóăc ăch ăqu nălỦăd ăbịăđ ngăviên,ăsẵnăsƠngăhuyăđ ngăkhiăcóănhuăc u.ăChúătrọngănơngăcaoăch tăl ợngă
hu năluy n,ădi nătập,ăđƠoăt o,ăbồiăd ỡngăchoăl căl ợngăvũătrangăđ măb oăhoƠnăthƠnhănhi măv ătrongămọiătìnhă
hu ng.ăTh căhi năt tăcôngătácăgiáoăd c,ăbồiăd ỡngăki năth căqu căphòng,ăth căhi nănghiêmăLuậtăDơnăquơnăt ă
v ăvƠăPhápăl nhăD ăbịăđ ngăviên;ăph năđ uă100%ăcánăb ,ăviênăch c,ăsinhăviên,ăhọcăsinhătrungăhọcăđ ợcăbồiă
d ỡngăki năth căqu căphòngă- anăninh.ăĐ măb oă100%ăch ătiêuătuy năquơnăvớiăch tăl ợngăt t;ăquanătơmăchĕmăloă
th căhi năchínhăsáchăhậuăph ngăquơnăđ i. 

Gi ăv ngăổnăđịnhăchínhătrịătrongămọiătìnhăhu ng,ăb oăđ mătuy tăđ iăanătoƠnăcácăho tăđ ng,ăcácăs ăki nă
chínhătrị,ăkinhăt ,ăvĕnăhoáăvƠăm cătiêuăquanătrọngătrênăđịaăbƠn.ăPhátăhuyăs căm nhăc aăc ăh ăth ngăchínhătrịăxơyă
d ngăth ătrậnăan ninhăv ngăchắc,ăk tăhợpăvớiăth ătrậnăqu căphòngătoƠnădơnăgópăph năđ măb oăth căhi năthắngă
lợiănhi măv ăchínhătrịăc aăt nh.ăCh ăđ ngătri năkhaiăcácăph ngăánăphòngăngừa,ăđ uătranhăcóăhi uăqu ăvớiămọiă
ơmăm uă―di năbi năhoƠăbình‖ăvƠănguyăc ă―t ădi năbi n‖ătrongăcánăb ,ăđ ngăviên,ăcácăt ngălớpănhơnădơn;ăvôăhi uă
hoáăho tăđ ngăxơmănhập,ăpháăho iăc aăcácăth ăl căthùăđịch.ăĐẩyăm nhăb oăv ăanăninhăkinhăt ,ăđ măb oăt tăană
ninhăxƣăh i,ănh tă lƠăanăninhănôngă thôn.ăC nhăgiác,ăphátăhi năvƠăxửă lỦăkịpă th iănh ngăho tăđ ngă lợiăd ngă tínă
ng ỡng,ă tônăgiáo,ămơuăthuẫnătrongăn iăb ăđ ătuyênătruy n,ăxuyênăt c,ăkíchăđ ngăch ngăpháăta.ăTi păt căth că
hi năđúngăti năđ ăk ăho chătônăt o,ătĕngădƠyăc tăm căqu căgiớiăVi tăNamă- Lào.  

Nơngăcaoăhi uăqu ăcôngătácăqu nălỦănhƠăn ớcăv ăqu căphòng,ăanăninh,ătrậtăt ;ăđẩyăm nhăcôngătácăphòngă
ch ngăt iăph m,ănh tălƠăcácăt iăph măcóătổăch c,ăt iăph mămới,ăt iăph măxuyênăqu căgiaầ;ăti păt cătri năkhaiă
th căhi năcóăhi uăqu ăCh ăthịă22ăc aăBanăBíăth ă(khoáăIX)ăvƠăNghịăquy tăs ă32ăc aăChínhăph ,ăhuyăđ ngă s ă
thamăgiaăc aăc ăh ăth ngăchínhătrị,ăcácăngƠnh,ăcácăc păđ ăki măch ,ăđẩyălùiătaiăn năgiaoăthông;ăđẩyăm nhăcôngă
tácăphòngăch ngăcácăt ăn năxƣăh i,ănh tălƠăt ăn nănghi năhútămaătuỦ,ăđánhăb cầ 
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8 CácăCh ngătrìnhăvƠăd ăánăkêuăgọiăđ uăt  

Cácăch ngătrìnhăd ăánăđ uăt ă uătiênăgiaiăđo nă2011ă– 2020ăđ ợcăl aăchọnăvớiăcácătiêuăchíăsau: 

 Quy mô đ uăt ăl n:  Cácăd ăánăc năđ uăt ătừă1ănghìnătỷătr ălênătrongăgiaiăđo nă2011ă– 2020ăđ ợcă uă
tiênădoăcóătácăđ ngălớnăđ năn năkinhăt . 

 T măquanătrọngăv iăcác c măngƠnhă trọngăđi m:  Cácăd ăánă lớnă liênăquanăđ nă3ăc măngƠnhă trọngă
đi mă(sắtă– thép;ănôngănghi p;ăth ngăm i,ăvậnăt iăvƠăhậuăc n)ăđ ợcă uătiênădoăcóăỦănghƿaăchi năl ợcă
vớiăs ăphátătri năc aăHƠăTƿnh. 

 C ăs ăh ăt ngăh ătr : Cácăd ăánăc ăs ăh ăt ngăc năđ ăh ătrợătĕngătr ngăcácăc măngƠnhăđ ợcăl aăchọnă
uătiên. 

8.1 K ăho chăđ uăt ăgiaiăđo nă2011-2015 

Đ ăphùăhợpăvớiăchi năl ợcăchungăvƠăcácă uătiênăphátătri n,ăHƠăTƿnhăđƣăxácăđịnhă15ăd ăánă uătiênăđ ăkêuăgọiăđ uă
t .ăĐơyălƠănh ngăd ăánălớnănh tăc năph iăđ uăt ătrongăgiaiăđo nă2011-2015 vớiăănhuăc uăv nă là 192 nghìn tỷ 
đồng,ăchi mă84%ătổngănhuăc uăv năđ uăt ătoƠnăxƣăh iătrongăgiaiăđo nănƠy.ăăTrongăđó, 92% s ăv năd ăki năhuy 
đ ng từăcácădoanhănghi pă(t nhăđƣănhậnăđ ợcăm tăs ăcamăk t từ:ăTậpăđoƠnăd uăkhíăđ uăt ăNhƠămáyăNhi tăđi nă
VũngăÁngăI, Formosa đ uăt ăkhuăliênăhợpăluy năcánăthépăvƠăc ngăS năD ng,ăCôngătyăcổăph năgangăthépăHƠă
Tƿnhăđ uăt ănhƠămáyăthép,ăCôngătyăcổăph năsắtăTh chăKhê và cácănhƠăđ uăt ăkhác), 8% đ uăt ătừă ngân sách, 
baoăgồmăcácănguồnătƠiătrợăc aăcácătổăch căphiăchính ph ă(NGO)/nhƠătƠiătrợăđ ăđ uăt ăxơyăd ngăc ăs ăh ăt ng. 

 D ăánăquanătrọngănh tătrongăgiaiăđo nănƠy, c ăv ăquyămôăvƠăt mănhìnăchoăt nhălƠăd ăánăxơyăNhƠămáyăs nă
xu tăthépăđ uătiênătrongăt nhăcùngăvớiăvi căphátătri năbanăđ uăc ngăS năD ng.ăĐ uăt ăc aăFormosaăs ătĕng 
lênă73,2ănghìnătỷăđồngătrongăgiaiăđo nănƠy. 

 Ti pătheoălƠăcácăd ăánăđ ăxơyăd ngăđ ợcăm tăc măngƠnhăch ăt oăsắtăthép: 

o D ăánăkhaiăthác m  sắtăTh chăKhêăvớiătổngăs ănhuăc uăv năđ uăt ă4,9 nghìn tỷ trongăgiaiăđo nănƠy.ă Đ nă
nay, các cổăđông c aăCôngătyăcổăph năsắtăTh chăKhê đƣăđ uăt ăđ ợcă221ăt ăđồng.ă 

o Xơyăd ngă(các) nhƠămáyăthépă ăVũngăÁngăđ ătiêuăth ăs ăquặngăsắtăkhaiăthácăđ ợc,ăcùngăvớiănhƠămáyă
thépădùngăquặngăc aăVũăQuang.ăTrongăgiaiăđo nănƠy,ăHƠăTƿnhăc năhoƠnăthi năcácănghiênăc uăbanăđ uă
vƠăđ măb oăđ ợcăquỹăđ t, đồngăth iăti năhƠnhăkh iăcôngăxơyăd ng. Các nhà máy thép yêu c uătổngăv nă
đ uăt ălƠă40 nghìn tỷ trongăgiaiăđo nănƠy.ă 

 Trongăgiaiăđo nănƠy,ăcácănhƠămáyăs năxu tăs năphẩmăc uăki nătừăthépănh ăđồădùngăgiaăđình,ăkhóa,ăkẹpăcôngă
nghi pă s ă phátă tri nă ă KKT Vũngă Áng.ă Di nă tíchă choă cácă nhƠămáyă nƠyă r ngă 4ă ha,ă côngă su tă 150.000ă
t n/nĕm,ătậnăd ngăl ợngăthépăsẵnăcóătrongăt nh.ăYêuăc uăđ uăt ăchoăcácăd ăánănƠyălƠă3ănghìnătỷăđồng.  

 T nhăcũngăc năh tăs căchúătrọngăphátătri năc măngƠnhănôngănghi pătrongăgiaiăđo nănƠy,ăvớiăn năt ngălƠăm ă
r ngăcácănôngătr iănuôiătôm.ăYêuăc uăđ uăt ălƠă1,9ănghìnătỷăđồng. 
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 Phátătri năc ăs ăh ăt ngăđ ngăb ăcũngăs ălƠăm tă uătiênătrongăgiaiăđo nănƠy.ăĐ uăt ăliênăquanăđ năđ ngă
b ăgồmăcó: 

o Nơngăc păqu căl ă1AăvớiătổngăchiăphíălƠă4,35 nghìn tỷ đồng choăgiaiăđo nănƠy.ăĐ uăt  s ăd aătrênămôă
hình BOT.  

o Nơngăc păvƠăxơyăd ngăqu căl ăs  8ăvớiătổngăchiăphíăc năcóălƠă2,83 nghìn tỷăđồng,ăch ăy uătừănguồnăngơnă
sáchăc aăChínhăph ăvƠăcóăth ăcóăs ăh ătrợăc aăkhuăv căt ănhơn.ăChoăđ nănayăđƣăcóă177ătỷ đ ợcăđ uăt .ă 

o Chiăphíăxơyăd ngătrongăgiaiăđo nănƠyălƠă980ănghìnătỷăđồng.ăT nhăph iătìmă1ănhƠăđ uăt ăt ănhơnăđ ăth că
hi năd ăánănƠyătheoăhìnhăth căBOTăhoặcă1ăhìnhăth cătổăch căt ngăt . 

 Vi căđ uăt ăvƠoăc ăs ăc aăkhuăph căhợpăc ngăS năD ng-VũngăÁng,ăbaoăgồmăcácăc  s ăph căv ăcông-te-
n ,ăkhuăv căl uătr ăvƠăm tătrungătơmăđi uăkhi năc năph iăcóă34nghìnătỷ trongăgiaiăđo nănƠy. Yêuăc uăđ uăt ă
m ăr ngăc ngăVũngăÁngălƠă4ănghìnătỷăđồngăvà đ uăt ăxơyăd ngăc ngăS năD ngălƠă30ănghìnătỷăđồng.  Vi că
đ uăt ăs ăđ ợcăth căhi nătrênăc ăs ăh ớngădẫnăvƠăqu nălỦăc aăcácănhƠăvậnăhƠnhăc ngăchuyênănghi p- các 
đ năvịăs ăđi uăhƠnhăc ngăsauăkhiăc ngăđ ợcăhoƠnăthƠnh.ă 

 Trongăgiaiăđo nănƠy,ăt nhăs ăchuy năthƠnhăm tăt nhăxu tăkhẩuăđi năvƠăđ măb oăs năxu tăđ ăđi năph căv ăcácă
m căđíchăcôngănghi păphùăhợp.ăT nhăs ăc năđ uăt ăvƠoăhaiănhƠămáyăđi nănhi tăđi n trongăgiaiăđo nănƠyă ă
khuăkinhăt ăVũngăÁng: 

o NhƠămáyănhi tăđi năVũngăÁngă1:ăd ăki năs ăđiăvƠoăho tăđ ngăcu i nĕmă2012. Đ uăt ăc năcóătrongăgiaiă
đo nănƠyălƠă30 nghìn tỷđồngăvà toƠnăb ăs ăti nănƠyăđƣăđ ợcăcamăk t.ă 

o NhƠămáyănhi tăđi năVũngăÁngă2:ăd ăki năs ăđiăvƠoăho tăđ ngăvƠoăcu iăthậpăkỷănƠyăvớiăđ uăt ăbanăđ uă
trongăgiaiăđo nănƠyălƠă6,9 nghìn tỷ vƠăs ăti nănƠyăcũngăđƣăđ ợcăcamăk t.ă 

 T nhăs ăđ uăt ăvƠoăcácăhồăch aăn ớcăph căv ăm căđíchăth yălợiăn ớc u ngăvƠăn ớcăcôngănghi p,ăvớiăhaiăd ă
án chính sau: 

o Xơyăd ngăhồăch aăn ớcăNgƠnăTr iă ăVũăQuangă(cùngăvớiănhƠămáyăth yăđi n)ăvớiăs ăv nă5 nghìn tỷă
đồngă(đ uăt ătừănguồnăTráiăphi uăChínhăph ).  

o Xơyăd ngăhồăch aăn ớcăRƠoăTrổăt iăhuy năKỳăAnhăđ ăph căv ăkhuăkinhăt ăVũngăÁngăvớiătổngăs ăc nă
trongăgiaiăđo nănƠyă lƠăkho ngă2,7ă tỷăđồngă(trongăđóăch ăy uănguồnăv năc aădoanhănghi p,ăv năngơnă
sáchăh ătrợ). 

 Đ uăt ăvƠoăh ăt ngăth yălợiăvớiă2ăd ăánăđ ăphòngăch ngăthiênătai,ăbi năđổiăkhíăhậuăvƠăph căv ăs năxu tănôngă
nghi p: 

o Nơngăc păh ăth ngăđêăđi uăc aăt nhăđ ăgiúpăgi măthi uătácăđ ngăc aălũăl tăvƠăbi năđổiăkhíăhậuătrongăth iă
gianădƠiăvớiăchiăphíăđ uăt ălƠă3,55 nghìn tỷ  

o Kiênăc ăhóaăh ăth ngăkênhăm ngăc aăt nhăđ ăgiúpăvi căti păcậnăn ớcăt ớiătiêuăđ ợcăd ădƠng,ăgi măs ă
th tăthoátăn ớcăvƠăc iăthi nădòngăch yămặtăc aăn ớcăm a,ătừăđóăgi măđ ợcănguyăc ălũăl t.ăChiăphíăđ uă
t ăs ălƠă1,34 nghìn tỷ. 
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8.2 K ăho chăđ uăt ăgiaiăđo nă2016-2020 

Đ ăphùăhợpăvớiăchi năl ợcăchungăvƠăcácă uătiênăphátătri n,ăHƠăTƿnhăxácăđịnhă10ăd ăánă uătiênăđ ăkêuăgọiăđ uăt ă
trongăgiaiăđo nă2016-2020,ăcùngăvớiă12 d ăánă uătiênătrongăgiaiăđo nă2011-2015ăs ăc năph iăcóăthêmăngơnăsáchă
đ uăt ăchoăgiaiăđo nănƠy.Tổngănhuăc uăđ uăt ăcácăd ăánlà 278 nghìn tỷ,ăchi mă89%ătổngăđ uăt ă toƠnăxƣăh iă
trongăgiaiăđo nănƠy,ătrong s ăđóă81% huyăđ ngătừ cácădoanhănghi p ( từăFormosa,ăcácănhƠăđ uăt ăkhácăvƠăcácă
d ăánăqu căgiaăđƣăđ ợcăphêăduy t với tổngătrịăgiáă73ănghìnătỷăđồng),ă19%ătừăngơnăsáchăđ ợcăđ uăt ătừăngơnă
sáchănhƠăn ớcăvƠăhuyăđ ngăv nătƠiătrợătừăcácătổăch căphiăchínhăph /nhƠătƠiătrợ. 

 Cácăd ăánăđ ợcăxácăđịnhălƠă uătiênătrongăgiaiăđo nă2011-2015ăs ăti păt căđ ợcă uătiênătrongăgiaiăđo nănƠyă
vƠăc năph iăcóăngơnăsáchăđ uăt ăbổăsungănh ăsau: 

o Nhà máyăthépăđ uătiên:ă55,2ănghìnătỷ 

o M ăquặngăsắtăTh chăKhê:ă4,9 nghìn tỷ 

o (Các) Nhà máy thép khác: 62,8 nghìnăt ăđ ăhoƠnăthƠnhăvi căxơyăd ngăvƠăbắtăđ uăs năxu tătrongăgiaiăđo nă
nƠy,ăbaoăgồmăxơyăd ngăm tătuy năđ ngă ngătừăTh chăKhêăđ năVũngăÁng 

o S năphẩmăc uăki nătừăthép:ă11,8ănghìnătỷăđồng 

o M ăr ngănôngătr iătôm:ă1,0 nghìnătỷăđồng 

o Nơngăc păQLă1A:ă4,5 nghìnătỷăđồng 

o Nơngăc păvƠăxơyăd ngăQu căl ă8:ă1,2 nghìn tỷ đồng 

o Xơyăd ngăc ngăS năD ng- VũngăÁng:ă48 nghìn tỷ đồng 

o NhƠămáyănhi tăđi năVũngăÁngă2:ă24,6 nghìnăt ăđồng đ ăcóăth ăvậnăhƠnhăđ ợcăvƠoănĕm 2019 

o Xơyăd ngăhồăNgƠnăTr i:ă1,2ănghìnătỷăđồng đồng 

o C iăthi năh ăth ngăđêăđi uăc aăt nh:ă1,7ănghìnătỷ đồng 

o Kiên c ăhóaăkênhăm ng:ă3,2ănghìnătỷ đồng 

 CácănhƠămáyăs năxu tăs năphẩmătừăthépăcũngăs ăti păt căđ ợcăxơyăd ngăthêmătrongăgiaiăđo nănƠyăt iăKKTă
VũngăÁngăvƠăcóăth ăt iăhuy năKỳăAnhănằmăg năKKT.ăăNh ăs năl ợngăthépăgiaătĕng,ăcácănhƠămáyăs năxu tă
thi tăbịăcửa,ălonă- h păthép,ăăcontainerăTEU,ăd ngăc ăđi n,ăph ătùngăxeămáy,ămáyămócăxơyăd ngăh ngănhẹ,ă
máyămócănhƠămáyăvƠăcácăb ăphậnălớnăc aătƠuăvớiătổngăcôngăsu tă900.000ăt năs ăm ăcửaătrongăgiaiăđo nănƠy.ă
Yêuăc uăđ uăt ălƠă11,8ănghìnătỷăđồng vƠă24ăhaăđ t. 

 Đ uăt ăs năxu tăthanăc căt iăvùngăkinhăt ăVũngăÁngătrongăgiaiăđo nănƠyăđ ăh ătrợăcácănhƠămáyăthépăs ăc nă
ph iăcóă856 nghìnăt ăđ ăcóăđ ợcă260.000ăt năs năphẩmăvƠătổngădi nătíchăđ tăc năcóălƠăg nă6ăha.ă 

 Đ ăh ătrợăc măngƠnhăxơyăd ng,ăc năph iăxơyăd ngăm tănhƠămáyăkínhăvớiădi nătíchă9haăt iăhuy năKỳăAnhă
vớiăchiăphíăđ uăt ăc năcóătrong giaiăđo nănƠyălƠă2,1ănghìnătỷ.  
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 Vi căc iăti năđi uăki năc aăcácătr ngăd yăngh ăvƠăcaoăđẳngăđ ăh ătrợăvi căgiáoăd căph căv ăchoăcácăc mă
ngƠnhămớiăs ăc năph iăcóă1,0 nghìnăt ,ăph nălớnătừăngơnăsáchăt nhăvƠăcóăkh ănĕngăcóăđ ợcăs ăh ătrợăc aăcácă
NGOăvƠăcácănhƠătƠiătrợ,ăđặcăbi tălƠăchoăcácătr ngăhọcă ăcácăvùngănôngăthôn.ă 

 Trongăgiaiăđo nănƠy,ăt nhăcũngăs ăphátătri nănhƠămáyăd tătrongăc măngƠnhăs năxu t,ăvớiăyêuăc uăđ uă t ălƠă
1,9ănghìnătỷăđồng. 

 T nhăcũngăc năxơyăd ngăm tătrungătơmăh iănghịăvƠăkháchăs năch tăl ợngăcaoătrênădi nătíchăđ tă5ăhaă ăhuy nă
KỳăAnhăđ ăh ătrợăcácăkháchăduălịch,ăkinhădoanhăvƠăđ iătácăc aăcácădoanhănghi păt iăkhuăkinhăt ăVũngăÁngă
vớiăngơnăsáchăc năcóălà 2,1ănghìnăt .ă 

 Vi căxơyăd ngăvƠăm ăr ngăb nhăvi năvƠătr măyăt ăđ ăh ătrợăs ăl ợngăng iădơnăngƠyăcƠngăđôngăđ oătrongă
t nhăvƠăcácănhuăc uăđ ợcăchĕmăsócăngƠyăcƠngăthayăđổiăc aăhọăs ăc năph iăcóă880ănghìnăt ăđ uăt ătrongăt nh,ă
ch ăy uătừăngơnăsáchăc aăt nh vƠăcóăkh ănĕngăcóăđ ợcăh ătrợăc aăcácătổăch căNGOăvƠănhƠătƠiătrợ.ă 

 Vi căxơyăd ngăđ ngăxáăs ă ti păt căđ ợcăth căhi n,ăcácăd ăánăd ớiădơyăs ăđ ợcăcoiă lƠă uătiênătrongăgiaiă
đo nănƠy: 

o Qu căl ă12ăph iăđ ợcănơngăc păb iăvìăVũngăÁngăs ăphátătri năđ ăđ măb oăvi căl uăthôngăhƠngăhóaătừă
LƠoăvƠăđặcăbi tătừăTháiăLanătrungăchuy năquaăcửaăkhẩuăQu ngăBìnhăđ năc ngăđ ợcăthuậnăti n.ăĐ uăt ă
choăho tăđ ngănƠyătrongăgiaiăđo nănƠyăc năcóă2,5ănghìnăt .ă 

o Vi căxơyăd ngăđ ngăvenăbi n,ăđặcăbi tălƠătuy năđ ngăn iăVũngăÁngăvƠăTh chăKhêăcũngăs ătr ăthƠnhă
m tă uătiênătrongăgiaiăđo nănƠyăvớiătổngăđ uăt ălƠă3,5 nghìnăt .ă 

o T nhăs ăc năxơyăd ngăm tăđ ngăcaoăt căqu căgiaăđ ăn iăvớiăHƠăTƿnhătrongăgiaiăđo nănƠy,ăHƠăTƿnhăs ă
c năm ăr ngăcácăk ăho chăđ ăchoăphépăk tăn iătuy năđ ngăcaoăt cănƠyăvớiăkhuăv căphíaăNamăc aăt nh.ă
Chiăphíăđ uăt ăc năcóălƠă35 nghìnăt .ă 
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8.3 T ngăh păđ yăđ ăDanhăm căđ uăt  d ăki nătrongăgiaiăđo nă2011-2020 

 

Hạng mụcăđ uăt  
Vốnăđ uăt  

(Trăđ) Ngu n 

C m ngành S t ậ Thép 

NhƠămáyăthépăFormosaă(Giaiăđo n 1) 128.430.000  Ngoài ngân sách 

M  Th chăKhêă(Giaiăđo n 1) 9.883.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy thép khác 103.000.000 Ngoài ngân sách 

S n xu t vật li u chịu lửa (Công sut 10.000 tn) 370.000 Ngoài ngân sách 

C ăkhíăvƠădịch v  b o trì 
(6ăC ăs ) 

1.300.000 Ngoài ngân sách 

Nhà cung cp dịch v  thép 
(Công sut 290.000 tn) 

160.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sn xu t than c c (Công sut 390.000 tn) 1.280.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy tái ch kim lo i ph  th i 
(Công sut 30,000 tn) 

31.000 Ngoài ngân sách 

T NG 244.454.000  

 
C m ngành Nông nghip 

Kho tr  g o 96.000 
Ngân sách và ngoài  
ngân sách 

Nhà máy xay xát go quy mô nh 246.000 Ngoài ngân sách 

Trồng cây cao su 
 

1.059.000 NgoƠiănhƠăn ớc 

Kho tr  nông sn ki măsoátăđ ợc đi u ki n 27.000 NgoƠiănhƠăn ớc 

Nhà máy ch bi n L c 
560.000 

NgoƠiănhƠăn ớc 

Nhà máy ch bi n khoai lang 48.000 NgoƠiănhƠăn ớc 

Nhà máy ch bi n hoa qu 73.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy ch bi n rau 120.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy cây thoăd ợc 6.000 Ngoài ngân sách 

Lò mổ (3 dây chuyn lợn. 1 dây chuyn bò) 11.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sn xu t s n phẩm thịt 560.000 Ngoài ngân sách 

M  r ng các khu nuôi và vùngnuôi tôm 2.954.000 Ngoài ngân sách 

Nâng cpăđ i thuy năđánh bắt 130.000 
Ngân sách và ngoài 
ngơnăsáchă(dơnăc ,ă
doanh nghip) 

M  r ngăc s  h  t ng c ng cá 95.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Xây d ng 4 b n tránh trú bão cho tàu cá 4.000 Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 



 
  

  373 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Hạng mụcăđ uăt  
Vốnăđ uăt  

(Trăđ) Ngu n 

C ăs  ch  bi n cá 82.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy ch bi n tôm 240.000 Ngoài ngân sách 

Ch ng nhận FSC 7.000 Ngoài ngân sách 

D  án REDD 10.000 Ngoài ngân sách 

Đ uăt ăđêăsôngăLaăvƠăsôngăLam 1.090.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Kiên c  hóaăkênhăm ng 4.490.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

M  r ng di n tích rừng ngập mặn 7.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nâng cpăb măvƠăđ ng ng 535.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nâng cp/xây mớiăđêăđi u khác 5.260.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

H  th ng th y lợi  NgƠnăTr i – Cẩm  Trang 
9.140.000ăă(GĐIăđ n 2015: 

5.985.000 tỷ đồng) 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Hồ ch a Rào Trổ và h  th ng c păn ớcăKKTăVũngăÁng 3000.000 
Ngoài ngân sách, 
ngân sách nhƠăn ớc 
h  trợ 

Nâng cp h  th ng th y lợiăđƣăquyăho ch 286.500 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

H  th ng c nh b o bão sớm 16.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Giám sát tính Bn v ng 140.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

T NG 22.405.000  

 

C măngƠnhăTh ngăm i, V n t i và H u c n 

Đ ng từ Qu c l  1ăđ n Th ch Khê 720.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nâng cp Qu c l  1 5.220.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

T nh l , huy n l  khác,ăđ ng nông thôn, bn xe  19.000.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nâng cp Qu c l  8 4.000.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

T nh l  28, 70, 21, 22 3.500.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Xây d ngăđ ng ven bin Xuân H i – VũngăăÁng 6.970.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

T nh l  17  980.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Xơyăđ ng cao tc 35.000.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nâng cp qu c l  12 2.500.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nâng cpăđ ng sắt hi n có 690.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

M  r ng c ng cá 95.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 
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Hạng mụcăđ uăt  
Vốnăđ uăt  

(Trăđ) Ngu n 

Xây d ng c ngăS năD ng 60.000.000 Ngoài ngân sách 

Th ngăm i và Hậu c n  1.000.000 Ngoài ngân sách 

T NG 139.675.000  

 
C m ngành s n phẩm t  thép 
Nhà máy sn xu t d ng c  giaăđình 2.960.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy Sn xu t Ph  ki n cửa 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy Sn xu t H p thép 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy Sn xu t Container TEU 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy Sn xu t D ng c  Đi n 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy Sn xu t C u ki n Xe máy 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sn xu tmáy móc xây dng h ng nhẹ 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sn xu t máy móc xây dng h ngănĕngă(xúc,ăg t, vv) 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sn xu t b  phận (block) thân tàu 1.480.000 Ngoài ngân sách 

T NG 14.800.000  

 
C m ngành d t may và may mặc 
Nhà máy sn xu t  may mặc 830.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sn xu t  ph  ki n may mặc 190.000 Ngoài ngân sách 

C ăs  quay sợi/ s n xu t  
sợi tổng hợp 

240.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy dt v i 1.900.000 Ngoài ngân sách 

T NG 3.160.000  

 
C m ngành xây d ng 
Nhà máy Gch không nung 610.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy g xây d ng 1.070.000 Ngoài ngân sách 

Phát tri n D  án Nhà  9.000.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy ch bi n đá 50.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sn xu t kính 2.050.000 Ngoài ngân sách 

T NG 12.780.000  

 
C m ngành giáo d c và đào t o 

Đ uăt ăvƠoăcácătr ng khác 900.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 
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Hạng mụcăđ uăt  
Vốnăđ uăt  

(Trăđ) Ngu n 

ĐƠoăt oăh ớng nghi p/giáo d c ch tăl ợng cao 1.370.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Trungătơmăh ớng nghi p BPO 25.000 Phi chính ph 

Trung tâm ngôn ng 10.000 Phi chính ph 

Khoa khai khoáng và luyn kim 58.000 Phi chính ph 

Đ i họcăHƠăTƿnh 250.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nâng cpăc ăs  hi n t i 3.123.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

T NG 5.730.500  

 
C m ngành Y t  

Nâng cpătr ngăCaoăđẳngăYăHƠătƿnh 64.500 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Xây d ng/nâng cp b nh vi n tuy n t nh và tuyn huy n 1.400.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Xây d ng nâng cp các trm y t  xã 800.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

C ăs  chĕmăsócăs c kh eătrongăKKTăVũngăÁng 200.000 Ngoài ngân sách 

C ăs  chĕmăsócăs c kh e cho m Th ch Khê 150.000 Ngoài ngân sách 

T NG 2.614.500  

 
C m ngành Du l ch,ăVĕnăhóaăvƠăTh  thao 
Công ty Du lịch Polaris Kty  1.020.000 Ngoài ngân sách 

Đ uăt ăvƠăTh  thao và Gii trí 1.310.000 Ngoài ngân sách 

Nâng cp Tr ngăCaoăđẳngăVĕnăhóa, Th  thao và Du lịch Nguy n Du  93.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Trung tâm hi nghị cao cp và khách sn 5 sao  2.050.000 Ngoài ngân sách 

Khu ngh d ỡng Su iăn ớcănóngăS năKim 1.236.000 Ngoài ngân sách 

C ăs  h  t ng  S năKim 2.060 Ngoài ngân sách 

Khu ngh d ỡng hồ Kẻ G  1.648.000 Ngoài ngân sách 

C ăs  h  t ng Khu ngh d ỡng Hồ Kẻ G  3.090 Ngoài ngân sách 

Khu ngh d ỡng Du lịch sinh thái hồ Kẻ G  1.648.000 Ngoài ngân sách 

C ăs  h  t ng cho khu ngh d ỡng  du lịch sinh thái 3.090 Ngoài ngân sách 

T NG 9.013.240  

 
C m ngành Truy n thông và BPO 
Trung tâm dy ngh  BPO  25.000 Phi chính ph 

Nhập d  li u/ Trung tâm s hóa 249.000 Phi chính ph 

Vĕnăphòngăsauăđ năgi n/Trung tâm BPO  125.000 Phi chính ph 

TổngăđƠiăđi n tho i 211.000 Phi chính ph 

Trung tâm BPO-ITO phc hợp/ Phân tích thị tr ng 199.000 Phi chính ph 

C ăs  h  t ng tin học cho giáo dc 39.000 
Ngân sách, ngoài 
ngân sách 

C ăs  h  t ngădiăđ ng 2.250.000 Phi chính ph 
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Hạng mụcăđ uăt  
Vốnăđ uăt  

(Trăđ) Ngu n 

Trung tâm học tập CNTT t i khu CN CNTT 45.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng, ngoài ngân 
sách 

Đ ng cáp quang mớiăvƠăc ăs  h  t ng cho Khu CNTT  300.000 Phi chính ph 

K t n i tới các khu kinh t khác 50.000 Ngoài ngân sách 

Trungătơmăv nă măcôngăngh  124.600 Phi chính ph 

Nâng cpăc ăs  h  t ngăb uăđi n 100.000 Ngoài ngân sách 

Cácăđ uăt ăkhácăchoălƿnhăv c vi n thông  560.000 Ngoài ngân sách 

Tập hu n CNTT c aălƿnhăv căt ănhơn 34.000 Phi chính ph 

TrungătơmăđƠoăt o ngôn ng 10.000 Phi chính ph 

T NG 4.321.600  

 
Đ uăt ăX  lý rác th i và n c th i 

Nâng cp h  th ng thoát nớcăđôăthị 300.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Các bãi chôn lp hợp v  sinh 270.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Tĕngăc ng gom rác 20.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

C i thi n h  th ngăthoátăn ớc t iăcácătrungătơmăđôăthị 400.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nhà máy xử lý ch t th i 1.370.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Tr m xử lý ch t th i 370.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nhà xí hợp v  sinh 1.000.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nhà máy xử lỦăn ớc th i d t may 10.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

T NG 3.740.000  

 
Đ uăt ăs n xu t và truy n t i đi n 
Nhi tăđi năVũngăÁngă1 17.430.000 Ngoài ngân sách 

Các D  án Th yăđi n 440.000 Ngoài ngân sách 

Nâng cpăL ớiăđi n Nông thôn 590.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nhà máy Nhităđi n - Formosa 36.540.000 Ngoài ngân sách 

Tr m bi n áp mới  VA và TK  250.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
ph ng 

Nhà máy Nhităđi năVũngăÁngă2 31.500.000 Ngoài ngân sách 

T NG 79.750.000  
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PH NăTH ăT  

Nhóm gi iăphápăchính và l păk ă
ho chăth căhi n 

 



 
  

  378 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 NhómăGi iăphápăChính 

Tómăl i,ăs ăthƠnhăcôngăc aăchi năl ợcăvƠăk ăho chăph ăthu căvƠoăvi căchúngăđ ợcăth căhi nănh ăth ănƠo.ăĐ ă
th căhi năhi uăqu ăchi năl ợcăvƠăk ăho ch,ăt nhăc nătậpătrungăvƠoă8ănhómăgi iăphápăchínhăsauăđơy: 

 Gi iăphápăhuyăđ ngăv n. 

 Gi iăphápăhuyăđ ngăcácăc măngƠnhăthenăch t,ăc ăs ăh ăt ngăthi tăy uăt ngăquan,ăc ăch ăchínhăsáchăvƠăphátă
tri nănguồnănhơnăl c. 

 Gi iăphápăthi tălậpăm tămôiătr ngăkinhădoanhătổngăth ătiêuăchuẩnăth ăgiới. 

 Gi iăphápăchoăkhoaăhọc,ăcôngăngh ăvƠăb oăv ămôiătr ng. 

 Gi iăphápăm ăr ngăhợpătácăđ ăphátătri năh iănhậpăvƠăc ngătácătrongăkhuăv c,ă ăc păqu căgiaăvƠăqu căt . 

 Gi iăpháp xóaăđóiăgi mănghèoăchoănh ngăng iănghèoănh tătrongăs ăng iănghèo. 

 Gi iăphápăqu nălỦăvƠăgiámăsátăch ngătrìnhăhi uăqu ăđ ăđ măb oăth căhi năđ ợcăminhăb ch,ăkịpăth iăvƠăphùă
hợpăvớiăngơnăsách. 

 Gi iăphápănơngăcaoăkỹănĕngăvƠănĕngăl căqu nălỦănhƠăn ớcăthôngăqua cácăch ngătrìnhăđƠoăt oăliênăt c. 

1 Nhómăgi iăphápăv ăHuyăđ ngăV năđ uăt  

Đ ăđ tăđ ợcăm cătiêuăphátă tri năkinhăt ăxƣăh iă theoăk ăho chăđ nătr ớcănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăs ăc năhuyăđ ngă
nguồnăv nătrongă10ănĕmătớiătừăChínhăph ă(baoăgồmăODA)ăvƠădoanhnghi p.ăTổngăđ u t ăc năcóăg păg nă10-12 
l nătổngăđ uăt ăchoăgiaiăđo nă2001-2010ăvƠăt ngăđ ngăvớiă539 nghìn tỷ đồng.ăTrongăs ăđó,ăChínhăph ăs ă
đóngăgópă106 nghìn tỷăđồng,ăgồmă48 nghìnătỷ c aăTrungă ng.ăCácăkho năđ uăt ănƠyăs ăđ ợcătri năkhaiăđ ăphátă
tri năvƠănơngăc păc ăh ăth ngăc ăs ăh ăt ngăvƠătƠiănguyênăkinhăt ă(cácăkhuy nănghịăc ăth ăv ăcácă uătiênăphátă
tri năđ ợcătrìnhăbƠyătrongăcácăph nătr ớc).ăTi pătheoălƠăcáckhuy nănghịăchínhăđ ăhuyăđ ngăhi uăqu ănguồnăv nă
từăchínhăph ăvƠădoanhănghi p: 

1.1.1 HuỔ động vốn từ ngu n Chính phủ: 

M cătiêuăhuyăđ ngă38 nghìnăt ăđồngătrongăgiaiăđo nă2011-2015 và 69nghìnăt ăđồngăchoăgiaiăđo nă2016-2020. 

1.1.1.1 Đầu t  bằng ngân sách trung ơng:  

Ngơnăsáchătrungă ngăs ăđóngăvaiătròăquanătrọngăđặcăbi tăđ iăvớiăvi căxơyăd ngăc ăs ăh ăt ng.HƠăTƿnhăc năph iă
hợpăvớiăcácăB ăngƠnhă ăTrungă ngăđ ă th căhi năcácăd ăánă trọngăđi măsửăd ngăngơnăsáchăc aăTrungă ngă
trongăcácă lƿnhăv cănh ă lƠmăđ ngăcaoă t căqu căgiaă (nơngăc păQu că l ă1A,ăhoƠnă thƠnhăqu că l ă8,ăxơyăd ngă
đ ngăcaoăt căBắc-NamăĐôngăvƠăk tăn iătuy năđ ngăvenăbi năHƠăTƿnhăvớiăđ ngăcaoăt căvenăbi năqu căgiaă),ă
đ ngăsắtă(nơngăc păm ngăl ớiăđ ngăsắtăhi năcó,ăphêăduy tăvi căxơyăd ngătuy năđ ngăsắtăcaoăt căBắc-Nam), 
hoƠnăt tăvi căxơyăd ngăhồăch aăn ớcăNgƠnăTr iă ăhuy năVũăQuangăbaoăgồmăc ăcácătr măth yăđi năđƣăquy 
ho ch,ăphátătri năcácăkhuăcôngănghi păcôngăngh ăthôngătinăvƠăđổiămớiăcácăvùngă―nôngăthônămớiă"trênăđịaăbƠnă
t nh.Đ ăđápă ngăyêuăc uăv kinhăphíăc aăTrungă ng,ăHƠăTƿnhănênătậpătrungăvƠoăbaălƿnhăv căthenăch tăsau.ăĐ uă
tiên,ă t nhăph iăđ măb oăcácănhuăc uăc a mìnhăđ ợcăph năánhărõărƠngălênăTrungă ng.ăTh ăhai,ăc năph iăchúă
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trọngăđ năvi căqu nălỦăhi uăqu ăc aăcácăd ăánădoTrungă ngătƠiătrợ.ăCu iăcùng,ăc năph iăbáoăcáoăk tăqu ăth că
hi năcácăd ăánănƠyălênăTrungă ngăđ ăch ngăminhătínhăhi uăqu vƠădoăđóăthuy tăph c đ ợcăTrungă ngăđ uăt ă
vƠoăcácă uătiênăc aăHƠăTƿnh.ă 

1.1.1.2 Đầu t  từ Ngân sách Địa ph ơng:  

HƠăTƿnhăch ăy uălƠăm tăt nhănôngănghi păvớiăGDPănôngănghi păchi mă34%ătổngăGDPăvƠă64%ăvi călƠmăc aăt nhă
trongănĕmă2010.ăDoăđó,đóngăgópăc aăt nhăvƠoănguồnăthuăngơnăsáchămớiăch ă ăm că15-20%ătrongăvòngă5ănĕmă
qua vƠăăv năc aăTrungă ngăchi mătớiă50-70%ăngơnăsáchăhƠngănĕm.ăDoăđó,ăt nhăkhóăcóăth ădùngăv năngơnăsáchă
đ ăđ uăt . Tuy nhiên, do doanh thu thu ăc aăt nhăvƠăGDPăs ătĕngătr ngătrongă10ănĕmătới,ăHƠăTƿnhăs ăcóăth ă
đóngăgópănhi uăh năđ iăvớiăkinhăphíăđ uăt ăc aăNhƠăn ớc.ăĐ ngăl căc aăquáătrìnhătĕngătr ngănƠyălƠănh ăvi că
côngănghi păhóa,ăđôăthịăhóa,ăđồngăth iăthuănhậpăvƠăm căchiătiêuăcaoăgiúpăt nhăcóădoanhăthuătừăthu ăvƠăphíăsửă
d ngăcaoăh n.ăNgoƠiăra,ănh ăđƣănóiătrongăph n sửăd ngăđ t,ăt căđ ăđôăthịăhóaăngƠyăcƠngătĕngăvƠănhuăc uăkéoă
theoăv ădi nătíchăth ngăm iăvƠădơnăd ngăs ălƠmănhuăc uăđ tătĕngăm nh.ăHƠăTƿnhăs ătậnăd ngăc ăh iănƠyăđ ătĕngă
thuăngơnăsáchăthôngăquaăchoăthuêăđ tă(Víăd ănh ăth iăho nă70ănĕm), và dùng ngân sách tĕngăthêmăđóăđ ănơngă
c păc ăs ăh ăt ng. ăSingapore, thuăngơnăsáchăhƠngănĕmătừăbánăđ tă ớcătínhăchi măkho ngă15%20tổngăthuătừăt tă
c ăcácănguồn. 

Vi căqu nălỦăm tăcáchăhi uăqu ănguồnăkinhăphíănhƠăn ớcăđ iăvớiăcácăd ăánăc ăs ăh ăt ngătrọngăđi măs ălƠăr tă
quan trọng.ăĐặcăbi t,ăHƠăTƿnhănênătậpătrungăc iăthi năh ăth ngăđ ngăgiaoăthôngănôngăthônăt nh,ăxơyăd ngătuy nă
t nhăl Đông-Tơyă,ănơngăc păm ngăl ớiăđi n,ănơngăc păb nhăvi năt nhăvƠăb nhăvi năhuy nătrọngăđi mă(nh ăB nhă
vi năđaăkhoaăthƠnhăph ăHƠăTƿnh),ăth yălợi, c păn ớc,ăqu nălỦăch tăth iă(xơyăd ngă5ănhƠămáyăxửălỦăch tăth i,ăv ă
sinhăbƣiăđổăch tăth i)ăvƠătĕngăc ngăm ngăl ớiăvi năthông. 

1.1.1.3 Các Mô hình Đầu t  và Tài trợ Khác 

HƠăTƿnhăcũngănênătìmăhi u các mô hình cp v năvƠăđ uăt ăkhácăđ  bổ sung cho ngân sách tnh và trungă ng,ăcóă
th  qua vay nợ dài h n (vd: trái phiuăc ăs  h  t ng, l y nguồn tr  bằng thu  hoặc phí sử d ng), và / hoặcăc ăch  
hợpătácăcôngăt ă(PPP).ăĐơyăs  là cách làm rt phù hợp với các d  án kh  thi v  tƠiăchínhănh ăđ ng cao tc,ăc ă
s  h   t ng c ng,ăđi n, công nghipăvƠăđôăthị. Với nh ng d  án không hoàn toàn kh thi v  tài chính, tnh vẫn có 
th  khuy n khích mô hình PPP qua kt hợp h  trợ v n và doanh thu, ví d nh ăc ăch  h  trợ v n 1 l n, vay nợ 
có th  t  uătiênăthanhătoánăth  y uh  trợ ho tăđ ng và qun lý, trợ c p lãi su t.  

Các mô hình này mang li không ch nguồn tài chính cn thi t mà còn nhng lợiăíchăkhácănh ătĕngăhi u su t, 
ch tăl ợng và chia sẻ r i ro t tăh n.ăCácămôăhìnhăkhácăcóăth  xem xét gồm:  

 Xây d ng-Chuy n giao (BT) hoặc Thi t k -Xây d ng (DB): Trong các mô hình này, chính quynăđ ng 
ra ký hợpăđồng vớiă1ăđ iătácăt ănhơnăđ  thi t k  và xây d ngă1ăcôngătrìnhăđápă ng các yêu cu. Khi công 
trình hoàn thành, chính quyn s  chịu trách nhim vận hành và boăd ỡngăcôngătrìnhăđó.ă 

 Xây d ng-Cho thuê-Chuynăgiaoă(BLT):ăMôăhìnhănƠyăt ngăt  nh ăXơyăd ng-Chuyên giao, ch khác là 
sauăkhiăhoƠnăthƠnh,ăcôngătrìnhăđ ợc giao cho chính quyn thuê l i. Khi ti năthuêăđƣăđ ợcăthanhătoánăđ , 

                                                      
20 Số liệu 2010 và 2011 từ trang web Tổng cục Thống kê Singapore và Cơ quan Phát triển Đô thị Singapore, Phân tích 
của Monitor 
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côngătrìnhăđ ợc chuy n giao cho phía chính quyn mà không yêu cu thêm chi phí nào. Chính quyn có 
trách nhim vận hành trong thi gian thuê công trình.  

 Xây d ng-Chuy n giao-Vận hành (BTO) hoặc Thi t k -Xây d ng-Vận hành (DBO): Trong mô hình 
này, khu v căt ănhơnăthi t k  và xây d ngăcôngătrình.ăKhiăđƣăhoƠnăthƠnh,ăquy n s  h uăcôngătrìnhăđ ợc 
chuy n cho chính quyn,ăđồng th i khu v căt ănhơnăvậnăhƠnhăcôngătrìnhăđóătrongă1ăkho ng th i gian 
nh tăđịnh.  

 Xây d ng-Vận hành-Chuyn giao (BOT) hoặc Thi t k -Xây d ng-Vận hành-Boă d ỡng (DBOM): 
Trong quá trình hình này, chính quynăđ ng ra ký hợpăđồng vớiă1ăđ năvị t ănhơnăđ  thi t k  và xây d ng 
1ăcôngătrình.ăSauăđó,ăđ năvị t ănhơnăvận hành và boăd ỡng công trình trong 1 khong th i gian nh t 
định. Khi k t thúc th i gian này, chính quyn s  chịu trách nhim vận hành công trình.  

 Xây d ng-S  h u-Vận hành-Chuyn giao (BOOT): Trong mô hình này, chính quynănh ợng quy n cho 
1ăđ iătácăt ănhơnăthayămặt mình c p tài chính, thit k , xây d ng và vận hành 1 công trình trong 1 thi 
gian nh tăđịnh. Khi k t thúc th i gian này, quyn s  h u công trình s l i thu c v  chính quyn. 

 Xây d ng-S  h u-Vận hành (BOO): Trong mô hình này, chính quynănh ợng quy năchoă1ăđ năvị t ă
nhân cp tài chính, xây dng, vận hành và bo trì 1 d  án.ăĐ năvị này có quyn s  h u d  án trong thi 
gian ho tăđ ng c a d  án.  

 Thi t k -Xây d ng-C p v n-Vận hành/Bo trì (DBFO, DBFM hoặc DBFO/M): Trong mô hình này, khu 
v căt ănhơnăthi t k , xây d ng, c p v n, vận hành và/hoặc b o trì 1 công trình mới theo hợpăđồng cho 
thuê dài hn. K t thúc th iăgianăthuê,ăcôngătrìnhăđ ợc chuy n giao cho chính quyn. 

Hình th c hợpătácăcôngăt ăPPPăcũngăcóăth  áp d ngăđ ợc cho các công trình và dịch v  hi n có, thông qua các 
môăhìnhănh : 

 Cho thuê: Chính quynăchoă1ăđ năvị t ănhơnăh ng quy năthuêă uăđƣiăvớiă1ăcôngătrình.ăĐ năvị t ănhơnă
vận hành và boăd ỡngăcôngătrìnhătheoăđi u kho n cho thuê. 

 uăđƣi:ăChínhăquy năchoăđ năvị t ănhơnăquy năđặc bi tăđ ợc cung cp, vận hành và bo trì 1 công trình 
trong th iăgianădƠiătheoăcácăquyăđịnh ho tăđ ng do chính quynăđặt ra. Chính quyn gi  quy n s  h u 
công trình. 

 Bánăđ t: Chính quyn chuy n giao toàn b hoặc 1 ph năcôngătrìnhăchoăđ năvị t ănhơn.ăThôngăth ng, 
khi chuy n giao, chính quyn s  có 1 s  đi u ki n nhằmăđ m b oăđ năvị t ănhơnăc i thi n công trình và 
ti p t c cung ng dịch v . 

Mô hình c  th  đ  áp d ng c năđ ợcăxácăđịnh c  th  cho từng d  án, tùy theo yêu cuăđ uăt ,ănghiênăc u kh  
thi,ăl ợngăđ uăt ănhƠăn ớc và yêu cu v  m căđ  ki m soát, vv. Hình 207 d ớiăđơyăchoăth y m căđ  khác nhau 
v  qu n lý c a các mô hình.  
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Hình 207 ậ Các mô hình c p v n và đ uăt  

 

  

  

Nguồn:ăV ợtăquaăTháchăth căCSHT:ăVaiătròăc aăHợpătácăCôngăt ,ăNghiênăc uăc aăDeloitte 

Hìnhăd ớiăđơyă(Hình208) cho th y các mô hình phổ bi năđ ợc sử d ng trên toàn th giới cho nhi u nhi uălƿnhă
v c khác nhau liên quan tớiăc ăs  h  t ng,ăcũngănh  nh ng thách thcăth ng gặp khi th c hi n nh ng mô hình 
này. Vi c sử d ng mô hình nào cnăđ ợcăđánhăgiáăc  th  với từng d  án.  

Hình 208 ậ Mô hình Ph  bi năchoăcácăLƿnhăv căC ăs  H  t ng Khác nhau 

Lƿnhăv c Qu c gia Áp d ng 
nhi u 

Mô hình PPP S  d ng 
Ch  y u 

Thách th c 

Giao thông 
 Australia 

 Canada 

 Pháp 

 Hy L p 

 Ireland 

 Italy 

 New Zealand 

  Tây Ban Nha 

 Anh 

 Mỹ 

 DBOM 

 BOOT 

 Bánăđ t 

 Ch aăchắc chắn v  nhu c u 

 H n ch  v  thị tr ng cung ng 

 Mâu thuẫn với các công trình giao 

thông vận t i có thu phí, gây nh 

h ng tới các công trình này 

1) N c, 

N c 

th i, Rác 

th i 

 Australia 

 Pháp 

 Ireland 

 Anh 

 Mỹ 

 DBOM 

 DBO 

 BOOT 

 Bánăđ t 

 Chi phí Nâng cpăvƠăđ  linh ho t 

 Không chắc chắn v  công ngh và 

yêu c uăđổi mới 

 Chiăphíăđ u th uătĕngăcaoăvới d  án 

nh   
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 Canada  Lo ng i v  chính trị 
v  vi căt ănhân hóa 

2) Giáo d c 
 Australia 

 Hà Lan 

 Anh 

 Ireland 

 DB 

 DBO 

 DBOM 

 BOOT 

 DBFO/M 

 Trung gian thc hi n 21 

 Chi phí cao do nguồn thu thay th 

cònăch aăchắc chắn 

 Chiăphíăđ u th uătĕngăcaoăvới d  án 

nh   

 Ch aăchắc chắn v  thayăđổi dân s  

hoặcăchínhăsáchătrongăt ngălai 

3) C i t o 

Đôăth  / 

Nhà  

 Hà Lan 

 Anh 

 Ireland 

 DBFM 

 Liên doanh 

 Chi phí c i t oăvƠăđ  linh ho t 

 Ch aăchắc chắn v  nhu c u và nguồn 

thuătrongăt ngălai 
 Cùng cung cp 

4) B nh 

vi n 

 Australia 

 Canada 

 Bồ ĐƠoăNha 
 Nam Phi 

 Anh 

 BOO 

 BOOT 

 Integrator 

 Ch aăchắc chắn v  nhu c u chĕmăsócă
s c kh e c aăng iădơnătrongăt ngă
lai 

 Chi phí giao dịchăcaoăđ i với d  án 

nh  

 Lo ng i v  chính trị liên quan tới v n 

đ  t ănhơnăhóa 
 

 

1.1.1.4 Đầu t  thông qua Đối tác Phát triển: 

Đ uăt ăthôngăquaănguồnăv năODAăs ăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongăvi căphátătri năc ăs ăh ăt ngăt iăcácăkhuăv că
cóăhoƠnăc nhăkhóăkhĕn,ăxơyăd ngănĕngăl căvƠăđƠoăt oăngh .ăHƠăTƿnhăc năti păt căhợpătácătíchăc căvớiăcácănhƠă
tƠiătrợăhi năcóăđ ăxácăđịnhăcácăc ăh iăđ uăt ăphùăhợpăvớiăm cătiêuăvƠă uătiênăc aămình.ăĐặcăbi t,ăHƠăTƿnhăc nă
ti păt cătìmăki mănguồnătƠiătrợătừăcácăđ iătácăODAăvƠăcácătổăch căphiăchínhăph ăđ ăphátătri năth yălợiăvƠăc ăs ă
h ăt ngăn ớc,ăqu nălỦăch tăth i,ăgi mănghèo,ăv ăsinh,ăphátătri năc ăs ăh ăt ngăgiaoăthôngăvậnăt i,ăgiáoăd căngh ă
nghi p,ăđi năkhíăhóaănôngăthônăvƠ yăt .ăTrongăs ănƠy,ăphátătri năc ăs ăh ăt ngăth yălợi,ăgiáoăd căngh ănghi păvƠă
xóaăđóiăgi mănghèoăc năđ ợcăcoiălƠă uătiênăc aăt nh. 

 Gây vốn thông qua doanh nghiệp (vốn đầu t  trực tiếp n ớc ngoài và đầu t  trong n ớc):ăĐặtăm cătiêuăthuă
hútăđ ợcă189 nghìn t ăđồngăđ uăt ăc aădoanhănghi pătrongăgiaiăđo nă2011-2015 và 243 nghìnăt ăđồngătrongă
giaiăđo n2016-2020.ăThuăhútădoanhănghi păđ uăt ăvƠoăcácăngƠnhtĕngătr ngăchínhăc aăn năkinhăt ăc aăHƠă
TƿnhălƠăm tăy uăt ăquanătrọng.ăTheoăd ăđoánFDIăvƠăđ uăt ădoanhănghi p trongăn ớcăs ăđóngăm tăvaiătròă

                                                      
21Đơn vị nhà nước chọn 1 đối tác tư nhân làm trung gian thực hiện, giao cho đối tác này trách nhiệm quản lý phát triển dự 
án. Đơn vị trung gian thực hiện thu xếp các vấn đề cần thiết để thực hiện dự án, được thanh toán dựa trên kết qua chung 
của dự án và có thể bị phạt nếu dự án chậm tiến độ, đội chi phí, chất lượng kém, vv. Đơn vị trung gian thực hiện ít có vai 
trò trong trực tiếp thực hiện dự án, thậm chí có trư ng hợp hoàn toàn không được tham gia thực hiện trực tiếp. Trong 
các trư ng hợp khác, đơn vị này được giao thực hiện giai đoạn đầu tiên của dự án hoặc 1 số công việc cụ thể, nhưng 
sau đó sẽ không được thực hiện các giai đoạn tiếp theo, nhằm tránh gây xung đột lợi ích giữa việc tạo giá trị cao nhất 
cho nhà nước và thu được lợi nhuận cao nhất cho đơn vị tư nhân qua chuỗi giá trị. 
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quanătrọngăđ iăvớiăs ăphátătri năc aăt tăc ăcácăc mngƠnh.ăĐ ăđ măb oărằngăHƠăTƿnhăđápă ngăđ ợcăcácăm că
tiêuăđ uăt ăđ ăphátătri năcácăc măngƠnhănƠy,ăc nătậpătrungăvƠoăcácălƿnhăv căsau: 

o T oăraăm tămôiătr ngăđ uăt ăm nhăm ăd a trênăcácăhƠnhăđ ngăđ ợcăkhuy nănghịăc ă th ătrongăph nă
―Nhómăcácăgi iăphápăđ ăth căthiăm tămôiătr ngăkinhădoanhăđẳngăc păqu căt ‖.ăĐi uănƠyăs ălƠmătĕngă
kh ănĕngăc nhătranhăc aăt nhăvƠădoăđóălƠmăchoăt nhătr ăthƠnhăm tăđịaăđi măđ uăt ăh pădẫnăh nătrongămắtă
cácănhƠăđ uăt ăn ớcăngoƠiăvƠătrongăn ớc. 

o Th căhi năchi nădịchăxúcăti năđ uăt ăđ ăxácăđịnhăvƠăh ớngăđ năcácănhƠăđ uăt ăti mănĕngătrongăvƠăngoƠiă
n ớcăđ ăthuăhútăm tălƠnăsóngăđ uăt ămớiătừăcácăn ớcăvƠăcácăt nhăkhácă ăVi tăNam 

o Theoăth iăgian,ăxơyăd ngăth ngăhi uăHƠăTƿnhănh ăm tăđi măđ nănĕngăđ ng,ăthơnăthi năđ iăvớiăcácăhi pă
h iădoanhănghi p/phòngăth ngăm iăthenăch tătrongăvƠăngoƠiăn ớc. 

o Huyăđ ngăv năc aăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăvƠăh ăgiaăđìnhăđ ăđ uăt ă trongăcácălƿnhăv cănh ăch ă
bi nănôngăs n,ăcôngănghi p ph ătrợăchoăcácăc măngƠnhăđ ợcăđ ăxu t,ăphátătri năc ăs ăh ăt ngăc ngăđồngă
(nh ănhƠăhƠngăvƠăr păchi uăphim)ăvƠăcácădoanhănghi păquyămôănh ăkhác. 

o Th căhi năcácăch ngătrìnhăhi năcóăđ ăgiúpăcácădoanhănghi pătrongăt nhăcóăc ăch ăvayătínăd ngăthuậnă
lợi,ăđặcăbi tălƠăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăđ ăchoăphépăhọăxơyăd ngăvƠăm ăr ngăho tăđ ngăkinhădoanhă
c aămình 

Đ ăthuăhútăđ uăt ,ăđặcăbi tălƠătrongămôiătr ngăc nhătranhăvớiăcácăđịaăph ngăkhácă(thậmăchíălƠăqu căgiaă
khác),ăHƠăTƿnhăc nătậpătrungăvƠoăcácăy uăt ănóiătrên.ăTheoăđó,ăt nhăs ăhọcătậpăcácăcáchălƠmăt tănh tătừăcácă
n ớcăkhácănh ăSingaporeă (BanăPhátă tri năKinhă t )ăvƠăC ăquanăPhátă tri năĐ uă t ăMalaysiaă (MIDA),ănh ă
trình bày trong Hình 209 và 210d ớiăđơy.  
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Hình 209 ậ BanăPhátătri năKinhăt ăSingaporeă 

 

Nguồn:ăBanăPhátătri năKinhăt ăSingapore 

Hình 210 ậ C ăquanăPhátătri năĐ uăt ăMalaysiaă 

 

Nguồn:ăC ăquanăPhátătri năĐ uăt ăMalaysia 
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NgoƠiăcácăvíăd ăc păđ ăqu căgiaănóiătrên,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăth ăápăd ngă1ăs ăcáchălƠmăc păđ ăđịaăph ngănh ăvíă
d ăc aăt nhăGujarată- năĐ ăd ớiăđơyă(Hìnhă211). 
 
Hình 211 ậ C ăquanăXúcăti năĐ uăt ăGujarat,ăiNDEXTb 

 

Nguồn:ăC ăquanăXúcăti năĐ uăt ăGuajarat 

Theoăđó,ă t nhăcóăth ăxemăxétă thƠnhălậpăPhòngăPhátă tri năKinhăt ă (EDO).ăĐơyălƠăc ăquanăcóă3ăch cănĕng:ă (a) 
chịuătráchănhi măchínhăv ăxúcăti năđ uăt , k tăhợpăvớiăcácăs ăkhác,ăcácăc măngƠnhăliênăquanăvƠăbanăqu nălỦăcácă
KKT và KCN, (b) lƠmăđ uăm iăgiaoădịchătr căti păvƠăduyănh tăvớiănhƠăđ uăt ăđƣăđ uăt ăvƠ/hoặcăs ăđ uăt ăvƠoă
t nh, (c) thayămặtănhƠăđ uăt ăđi uăph iăcôngăvi căvớiăcácăs ăngƠnhăv  th ăt c,ăgi yăt . Hình 212d ớiăđơyălƠăc ă
c uăvƠăch cănĕngăc aăPhòngăPhátătri năKinhăt .  
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Hình 212 ậ C ăc uăvƠăCh cănĕngăc aăPhòngăPhátătri năKinhăt  

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 

1.2 Nhómăgi iăphápăhuyăđ ngăcácăc măngƠnhătrọngăđi m, c ăs ăh ăt ngăliên quan, c ăch ă
chính sách và phátătri nănhơnăl c 

M tăy uăt ăquanătrọngăđ iăvớiăs ăthƠnhăcôngăc aăchi năl ợcăvƠăk ăho chălƠăhuyăđ ngăcácăc măngƠnhăchínhăvƠă
th căhi năcácăsángăki năliênăquanăđ năcácăc măngƠnhănƠyăm tăcáchăkịpăth iăvƠăcóăch tăl ợngăcao.ăDoăvậy,ăc n 
ph iăđặcăbi tăl uăỦăvƠăđ măb oăkh iăđ ngăvƠăphátătri năthƠnhăcôngăcácăc măngƠnhătrọngăđi măđƣăđ ợcăxácăđịnh.ă
Đ ăđ măb oăđ ợcăđi uănƠy,ăđ iăvớiăm iăc măngƠnhăthenăch t,ăt nhăs ăthƠnhălậpăm tăTổăcôngătácăgi aăcácăs ăbană
ngƠnhătrongăc măngƠnhă(CWG)ădoăs ăngƠnhăcóăliênăquanăđ năvi căphátătri năc măngƠnhăchịuătráchănhi mătr că
ti p.ăTổăcôngătáccũngăs ăcóăđ iădi năđ nătừăkhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠăC uăTreo đ iăvớiăcácăc măngƠnhăcóăliênă
quan.ăNhi măv ăc aăcácătổăcôngătácăc măngƠnhs ălƠă(a)ărƠăsoátăthịătr ngăvƠălậpăb năđồăphátătri nătrongăc mă
ngƠnhă ăc păqu căgiaăvƠăqu căt ă(b)ăxácăđịnhăc ăh iăđ ăphátătri năcácăc măt iăHƠăTƿnh,ă(c)ăxácăđịnhăcácănhƠăđ uă
t ăti mănĕngăvƠăph iăhợpăvớiăđ iăngũăxúcăti năđ uăt ătrongăvi căxácăđịnhăcácănhƠăđ uăt ănƠy,(d)ăt oăđi uăki nă
cho các nhƠăđ uăt ămớiăthamăgiaăvƠăđ măb oănhuăc uăc aăcácănhƠăđ uăt ăhi năt iăđ ợcăđápă ngăvƠă(e)ăthúcăđẩyă
đ iătho iăvớiăcácăbênăliênăquanăc măchínhă(doanhănghi p,ăhọcăvi năvƠăchínhăph ătrungă ng).Tổăcôngătácăcũngă
s ăcóătráchănhi măth căhi năcácăd ăánăc ăs ăh ăt ngăliênăquanăđ năcácăc măngƠnhăchínhăvƠăth căhi năcácăc ăch ă
chínhăsáchăcóăliênăquanăchoăc măngƠnhănƠy.ăCácăTổăcôngătácăcũngăs ăph iăhợpăvớiăS ăGDă&ăĐTăvƠăS ăLĐTBă
&ăXH,ăđ măb oărằngăcácăyêuăc uănguồnănhơnăl căchoăcácăc măngƠnhă(nhơnăl c,ăđƠoăt oăphùăhợpăvv)ăđ ợcăđápă
ng. 
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Songăsongăđó,ăt nhăcũngăs ăthƠnhălậpăm tăH iăđồngăt ăv năchotừngăc măngƠnhăchính,ăgồmătừă6-8 thành viên là 
cácănhƠăđ uăt ăquanătrọng,ăđ iădi năhi păh iăngƠnhăcôngănghi p,ăđ iădi năTrungă ngăvƠăcácăhọcăgi ăvƠăchuyênă
giaănổiătrongăc măngƠnhăđó.ăVaiătròăc aăH iăđồngăt ăv năs ălƠăt ăv năđịnhăkỳăchoătổăcôngătácăc măngƠnhăv ăcácă
sácngăki năcóăliênăquanăcóăth ăđ ợcăth căhi năđ ăti păt căphátătri nătừngăc măngƠnhătrongăt nh. 

1.3 Gi iăphápăth căhi năm tămôiătr ngăkinhădoanhăđẳngăc păqu căt  

HƠăTƿnhăc năph iăxơyăd ngăđ ợcăm tămôiătr ngăđ uăt ămangăđẳngăc păqu căt ăchoăcácănhƠăđ uăt - môiătr ngă
đóăph iăbaoăgồmăcácănhơnăt ăt tănh tă ăVi tăNamăvƠătrênăth ăgiới.ăĐơyălƠăm tăđi uăki nătiênăquy tăđ ăđápă ngă
cácăm cătiêuăphátătri năvƠătĕngătr ngăc aătình.ăCácăbi năphápăm cătiêuănhằmăc iăthi nămôiătr ngăkinhădoanh,ă
t oăđi uăki năd ădƠngăđ ăkinhădoanhăt iăt nhăvƠăgi măchiăphíăthƠnhălậpăc ăs ăkinhădoanhămớiăchoădoanhănghi pă
s ălƠăcácăy uăt ăthenăch tăđ ăthúcăđẩyăs ăh pădẫnăc aăt nhăđ iăvớiăcácănhƠăđ uăt . 

Bi n phápăsoăsánhăhƠngăđ uăv ămôiătr ngăkinhădoanhă ăVi tăNamălƠăCh ăs ăC nhătranhăt nhă(PCI)ădoăPhòngă
Th ngăm iăvƠăCôngăth ngăVi tăNamăbanăhƠnhăvớiăs ăph iăhợpăvớiăUSAID.ăHƠăTƿnhăđƣătĕngăc ăv ăvịătríăvƠă
đi mă trongănh ngănĕmă quaă (Hình213).ăHƠăTƿnhă cũngăđƣă tổă ch că cu că họpăgi aăVCCIăvƠă c ngăđồngădoanhă
nghi pătrongăt nhăđ ăc iăthi nămôiătr ngăkinhădoanh.ăTuyănhiên,ăđ nănayăt nhăvẫnăkhôngăcóăđ ợcăm tăch ngă
trìnhăph iăhợpătổngăth ă ăc pătrungă ngăđ ănơngăcaoăvịătríăc aămìnhămặcădùăcácăk tăqu ăc iăcáchăc aăt nhăđƣă
giúpăc iăthi nămôiătr ngăkinhădoanhăchoăng iădơnăvƠădoanhănghi p.ăDoăvậy,ăHƠăTƿnhăvẫnăcònă ăxungăquanhă
hoặcăd ớiăm cătrungăbìnhăđ iăvớiăph nălớnăcácăbi năphápăhoặcăch ăs ăph ătrongăPCI.ă(Hình 214). 

Hình213:ăV ătríăvƠăđi măs ăPCIăc aăHƠăTƿnhă,ă2011 

 

 

Ghiăchú:ăĐi măs ăđ ợcăchoătừă1-100,ăLƠoăCaiăcóăđi măcaoănh tănĕmă2011:ă73,53ă 

Nguồn:ăVCCI;ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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Hình214:ăTh ăh ngăvƠăđi măs ăPCIăc a HƠăTƿnh, 2011 

 

Nguồn:ăVCCI;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

Mặcădùăđƣăcóănhi uăti năb ătrongănh ngănĕmăqua,ăHƠăTƿnhăvẫnăc năc iăthi nămôiătr ngăkinhădoanhăvƠănĕngăl că
c nhătranh.ăDoăđóăt nhăc nătri năkhaiăvƠăcôngăb ăr ngărƣiă1ăch ngătrìnhăc iăthi nă3ăv năđ ăquanătrọngăsau: 

 Tăng đầu t  trong n ớc:Do HƠăTƿnhăs ăđ ợcăcôngănhậnălƠăm tăđịaăđi măthuậnăti năđ ăkinhădoanh, các công 
tyăcóăchiănhánhăđ uăt ăt iăt nhăs ătinăvƠoăkh ănĕngăho tăđ ngăhi uăqu ăvƠăsinhălợiănhuậnă ăt nhăvƠădoăvậyăHƠă
Tƿnhăcóăth ătĕngăđ ợcăl ợngăđ uăt ătừăcácănhƠăđ uăt ătrongăn ớc;ă 

 Tăng hình ảnh trong con mắt các nhà đầu t  n ớc ngoài: Các công ty n ớcăngoƠiăth ngăđánhăgiáăvịătríăx pă
h ngăPCIătr ớcăkhiăđ uăt ăvƠăhọăt ăđánhăgiáăxemăvi căđ uăt ăđóăcóălợiăvƠăthuậnăti nănh ăth ănƠo;ădoăvậyă
vi căđ măb oăđ ợcăchiăphíăth p,ăch tăl ợngălaoăđ ngăt tăvƠăchiăphíăkinhădoanhănóiăchungăphùăhợpăs ăgiúpă
cácănhƠăđ uăt ăn ớcăngoƠiăchọnăHƠăTƿnh.ă 

 Tăng tỉ lệ thành lập doanh nghiệp:ăVi căgi măbớtărƠoăc năthƠnhălậpăkinhădoanhăs ăkhuy năkhíchăcácădoanhă
nghi păvƠădoăđóătĕngăs ăc nhătranhăvƠăsángăt oătrongăt nh.ăCácăcôngătyănh ăh năth ngălƠăy uăt ăchínhăđ ă
t oăraăcôngăĕnăvi călƠm,ădoăđóăgópăph nătíchăc căđ iăvớiăt ăl ăvi călƠmăvƠătĕngăs ăphồnăvinhăchoăt nh.ă 

Ch ăs ăPCIăđƣăđ ợcăxơyăd ngăđ ăđoăl ngăcácăkhíaăc nhăc nhătranhăcóăliênăquanăđ năho tăđ ngăkinhădoanhă ă
Vi tăNam.ăĐặcăbi t,ăcóă4ălo iăbi năphápăkhácănhauăvớiăcácăch ăs ăph ăđ ătínhăraăđi mătổngăchoăt nhămƠătheoăđóă
c năph iăcóăcácăhƠnhăđ ngăkhácănhauăđ ăt oăđ ngăc ăc iăthi năch ăs ă(Hìnhă215). 
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Hình 215: Gi iăphápănâng cao Ch ăs ăc nhătranhăc aăt nhă(PCI) 

 

Nh ngăbi năphápănƠyăđ ợcăphơnăb ătrongăcácăch ăs ăph ăkhácănhauă(Hình 216),ădoăvậyăvi căc iăthi năcácăch ăs ă
ph ăc năph iătínhăđ năcácăc ăch ăkhácănhauăchoătừngălo iăbi năpháp. 

Hình 216: Phân tích D ăli uăxơyăd ngăđi măs ăc a các ch ăs ăph ,ăPCIă2011 

 
Ghiăchú:ăC ăs ăh ăt ngăkhôngăđóngăgópăvƠoăx păh ngăPCIătổngăth ,ăsongăvẫnălƠă1ăch ăs ăquanătrọngăchoăth yănĕngăl căc nhătranhăc aăt nh. 

Nguồn:ăVCCI;ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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Doăđóăm tăy uăt ăquanătrọngălƠăc năph iăqu ngăbáăđ ợcăcácăc iăcáchăvƠăc iăti năquyătrìnhăkinhădoanhăm tăcáchă
phùăhợpăđ iăvớiăc ngăđồngădoanhănghi p.ăBằng cáchăđó,ăcóăth ăthuăthậpăthêmăđ ợcăỦăki năph năhồiăvƠăxácăđịnhă
đ ợcăcácăv năđ ămới,ăđ măb oăti păt căc iăthi nămôiătr ngăkinhădoanhăc aăt nh. 

Cácăch ăs ăph ătrongăPCIăkhôngăđ ợcăđánhăgiáăt ngănhauămƠăđ ợcătínhăbìnhăquơnăgiaăquy n,ădoăvậyănh ngă
v năđ ăcó tácăđ ngălớnănh tăđ iăvớiăho tăđ ngăkinhăt ăc aăt nhăs ăcóătácăđ ngălớnăh năđ iăvớiăch ăs ăvƠăth ăt ă
x păh ngăc aăt nh.ăDoăvậy,ăHƠăTƿnhăc nătậpătrungăvƠoăcácăch ăs ăph ăđ ợcăcoiălƠăquanătrọngăh năcũngănh ălƠăcácă
ch ăs ăđangăbịăx uăđiăt ngăđ i.ăHình217 th ăhi năđi măgiaăquy năc aăcácăch ăs ăph ăcũngănh ăho tăđ ngăt ngă
đ iăc aăHƠăTƿnh- c tăđ ăth ăhi năcácăho tăđ ngăd ớiăm cătrungăbình,ămƠuăxanhătrênătrungăbìnhăvƠămƠuăvƠngălƠă
g nătrungăbình. 

Hình 217: Phân tích đi măs ăc nhătranhăc aăt nhăHƠăTƿnh,ăđi măs ăc nhătranhăt nhă ăm căt iăđa,ăt iăthi uă
và trung bình, 2011 

 

Ghiăchú:ăCácăc tăbi uădi năđi măs ăc aăHƠăTƿnh,ăcácăđ ngăbi uădi năm căđ ădaoăđ ngăvƠăgiáătrịătrungăbình.ăMƠuăsắcăc tăth ăhi năk tăqu :ăđ ă- d ớiă

trung bình, da cam – trung bình (8% quanh giá trịătrungăbình),ăxanhă– trên trung bình, 

Nguồn:ăVCCI;ăPhơnătíchăc aăMonitor 

M tăs ăch ăs ăph ăcóăliênăquanăđ nănhậnăth căc aădoanhănghi păv ăt nhănóiăchung:ăđoăl ngăph nă ngăc aăcácă
doanhănghi păkhiăđ ợcăh iăv ăhi nătr ngăc aăt nhăđ iăvớiăcácădoanhănghi pănóiăchung.ăCácăch ăs ănƠyăbaoăgồmă
tínhăminhăb ch,ăchiăphíăth iăgian,ătínhănĕngăđ ng,ăcácăph ăphíăkhôngăchínhăth căvƠăti păcậnăđ t.ăĐ ăc iăthi năcácă
ch ăs ăph ănƠy,ăt nhăc năph iăth căhi năvƠăqu ngăcácăcácăho tăđ ngăc iătổănóiăchungăđ năvớiăcácădoanhănghi p. 
Bằngăcáchănơngăcaoănhậnănhậnăth căc aăhọătheoăh ớngănƠy,ădoanhănghi păs ăđánhăgiáăs ăđi măc aăt nhăcaoăh nă
đ iăvớiăcácăcơuăh iăv ăkinhădoanhănóiăchungătrênăđịaăbƠnăt nh. 
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M tăs ăch ăs ăph ăd aăvƠoăkinhănghi măriêngăc aădoanhănghi păkinhădoanhăt iăt nhă(bao gồmăm tăs ăch ăs ăđoă
l ngăkhácănhau):ătínhăminhăb ch,ăđƠoăt oălaoăđ ng,ăchiăphíăth iăgian,ăth ăch ăphápălỦ,ăti păcậnăđ tăvƠăcácădịchă
v ăh ătrợădoanhănghi p.ăCácănhậnăxétănƠyăth ngăd aătrênăcácăm iăquanăh ătr ớcăđơyăvƠăkhôngăph năánhăk tă
qu ăđổiămớiămƠăt nhăđƣăcó.ăĐ ăc iăthi năđi măs ăc aăcácăch ăs ăph ănƠy,ăt nhăph iăhi uărõăquanăđi măc aădoanhă
nghi păvƠăc iăthi năchúngătheoăth iăgianăcùngăvớiăcácăho tăđ ngăt ngătácătheoăm căđích.ăĐi uăđóăcóănghƿaălƠă
c năph iăcóăth iăgianăđ ăth ăhi năđ ợcăcácăk tăqu ăc iăti nănƠyătrongăđi măs ăPCI.ăM tăđi uăcũngăr tăquanătrọngă
lƠăc năph iăxácăđịnhăc iăthi nămôiătr ngăkinhădoanhănóiăchungăvƠăcácăho tăđ ngăkinhădoanhătrongăt nh. 

M tăch ăs ăph ăkhácălƠăchiăphíăkh iăt oănhằmăđoăl ngăcácăquyătrìnhămƠădoanhănghi păph iăth căhi năđ ăthƠnhă
lậpă doanhănghi p.ăDoăđó,ă s ă c iă ti nă trongă lƿnhă v că nƠyă ch ă đ ợcă côngănhậnăkhiă cóă đ ă s ă l ợngă cácă doanhă
nghi pămớiăthƠnhălậpăc mănhậnăđ ợcăs ăc iăti nănƠyăvƠăđĕngăkỦăđi uătraăPCI.ăMặcădùărõărƠngălƠăt nhăcóăm tăs ă
c iăthi nătrongămôiătr ngăkinhădoanh,ătuyănhiênăt nhăc nătìmăki măm tăch ngătrìnhălớnăh năđ ăkhuy năkhíchă
thƠnhălậpădoanhănghi p,ăngoƠiăchi nădịchăc nhătranh.ăTuyănhiên,ăchi nădịchăc nhătranhănƠyăc năbaoăgồmăm tă
chi nădịchătruy năthôngăđ ăkhuy năkhíchăcácădoanhănghi păcũngănh ăhi uăđ ợcăcácărƠoăc năđ iăvớiăs ăthamăgiaă
c aăhọ. 

Tr ớcătháchăth căc aăvi căc iăthi nămôiătr ngăkinhădoanh,ăcácălo iăcôngăc ăđoăl ngăkhácănhauătrongăPCI,ănhuă
c uăđ măb oăcácăk tăqu ăc iăcáchănƠyăđ ợcăcôngănhậnăvƠăcácăỦăki năph năhồiăđ ợcăthuăthập,ăthìăc năph iăcóăm tă
chi nădịchămangătínhăc nhătranhăbaoăgồmăk tăqu ăth căhi năc iăcáchăvƠăm tăchi nădịchătruy năthôngăđ ăth oă
luậnăvớiăcácădoanhănghi păv ăcácăti năb ătrongămôiătr ngăkinhădoanhăcũngănh ăkinhănghi măkinhădoanhăc aăhọă
ăHƠăTƿnh. 

 Th căhi năc iăcách 

Đ ăcóăth ăc iăcách,ăHƠăTƿnhăc năph iăxơyăd ngăm tăch ngătrìnhăhƠnhăđ ngăđ ăxácăđịnhăđ ngăc ,ăcácăsángă
ki năc ăth ănhằmăqu ngăbáăđ ợcăcácăti năb ăvƠăt oăđ ngăl căchoăs ăthayăđổiăcóăỦănghƿa. 

Đi uănƠyăs ăgiúpăth ăhi năđ ợcăb năch tăt mănhìnăxaătrôngăr ngăc aălƣnhăđ oăt nhăvƠăs ăquy tătơmăc aăt nhă
đ ăc iăthi nătínhăc nhătranh,ăt oăraăđ ợcăcácăđ ătƠiătraoăđổiăthuăhútăđ ợcăs ăquanătơmăc aăcácănhƠăđ uăt . 

 Ph ăbi năcácăk tăqu ătrênătoƠnăt nhă- th oălu năv ăkinhănghi măc ăth ăc aădoanhănghi p 

Bênăc nhăch ngătrìnhăc i cách,ăHƠăTƿnhăc năth căhi năm tăch ngătrìnhăc ăth ăđ ăgắnăk tăs ăthamăgiaăc aă
cácăbênăliênăquanăvƠăt oăchoăhọăm tăc ăh iăđ ăthamăgiaăxơyăd ngăchínhăsáchăvƠăđ măb oăcácăv năđ ăquană
trọngăc aăhọăđ ợcălắngăngheăvƠăcóăhƠnhăđ ngăphùăhợp. 

Đi uănƠyăs ăgiúpăthay đổiănhậnăth căc aădoanhănghi păv ăt nhăvƠăni mătinăv ăcamăk tăc aălƣnhăđ oăt nh,ăs ă
tĕngătr ngăvƠăphồnăvinhăc aăt nh,ănh ăđóăt oăraăđ ợcăs ăt ăhƠoăvƠăs ătinăt ngăvƠoăt nhăcũngănh ăt ngălaiă
c aăt nh. 

Hình 218 trìnhăbƠyăl ătrìnhăđ ăxu tăv ăcácăsángăki năvƠăc iăthi năchínhăsáchăchínhăd aătrênăk tăqu ăphơnătíchă
hi nă tr ngăc aăHƠăTƿnhă trongăPCI.ăĐơyă lƠăb ngă tổngăhợpăcácăchínhăsáchă uăđƣiă (mƠuăxanhăn ớcăbi n)ăvƠăk ă
ho chătruy năthôngă(mƠuăxanh)ăvƠăs ălƠăđ ngăl căt oăraăcácăc iăthi năv ămôiătr ngăkinhădoanhăc aăHƠăTƿnhă
bằngăcáchăxácăđịnhăđ ợcăcácăv năđ ăquanătrọngănh tăc aăt nhăhi nănayătrongăkhiăđemăl iăđ ợcătácăđ ngătíchăc că
đ iăvớiăđi măs ăvƠăth ăh ngăPCIăc aăt nh. 
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Hình 218:ăL ătrìnhăc iăthi nămôiătr ngăkinhădoanhăc aăt nhă 
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Nguồn:ăVCCI;ăPhơnătíchăc a Monitor 

Cóăth ăth yănh ătrên,ăt nhăc năth căhi năm tăs ăcácăsángăki năchínhăngayălậpăt că(Hìnhă209)ăđ ăt oăđ ngăl căc iă
cáchăvƠăth căhi năcácăbi năphápăcóătácăđ ngăđ iăvớiăđi măs ăPCIăc aăt nh.ăHƠăTƿnhăthậmăchíăcóăth ăsửăd ngăcácă
c iăthi nă ăm căkhiêmăt năv ăvịătríăc aămìnhătrongăcácăbáoăcáoăPCIătrongăth iăgianătớiăđ ăt oăđ ngăl căthayăđổiă
ti pătheo.ăCóăbaă―íchălợiănhanh‖ămƠăcóăth ăcóătácăđ ngăt căthìăđ iăvớiăt nh: 

 ThƠnhălậpăm tădi năđƠnăt ăv năvƠătổăch căcácăcu căhọpăcôngăkhaiăchoăphépădoanhănghi pălắngăngheăv ăcácă
c iăcáchălớnănh tăc aăt nhăvƠăth oăluậnăv ăcácătháchăth cămƠăhọăgặpăph i.ăĐi uănƠyăcóăth ăcóătácăđ ngătr că
ti păđ iăvớiăth ăh ngăPCIăc aătình,ătuyănhiênăquanătrọngăh nălƠăchoăphépăHƠăTƿnhă uătiênăcácăn ăl cătrongă
t ngălaiăc aămìnhăđ iăvớiăcácăy uăt ămƠădoanhănghi păgặpăkhóăkhĕn; 

 Nơngăc pătrangăwebăc aăt nh.ăĐơyălƠăm tăcáchăd ădƠngăgiúpăt nhătĕngăđ ợcătínhăminhăb chăm tăcáchăb nă
v ngăvƠăcóăth ăt oăraăđ ợcăcácăc iăthi năđ iăvớiăcácăy uăt ăc năph iăcóăđ ăcóăđ ợcăđi măs ăPCIăcao,ăHƠăTƿnhă
c năph iălƠmăh năn aăbằngăcáchăsửăd ngăcổngăthôngătinăchoăHƠăTƿnhănh ăđƣăquyăho chăđ ăphổăbi nătƠiăli uă
vƠăt ngătácăr ngăkhắpăvớiăc ngăđồngădoanhănghi pă ăm căt iăđaăcóăth ; 

 Tuyên truy năr ngărƣiăv ăs ăthƠnhăcôngămƠăHƠăTƿnhăđƣăcóăđ ợcătrongC iăcáchăHƠnhăchínhăcôngă(CCHCC), 
baoăgồmăvi căđ năgi năcácăth ăt căxinăd uăvƠăch ăkỦ,ăgi măkh iăl ợngăcôngăvi căhƠnhăchínhăvƠăchiăphíăliênă
quan.ăMặcădùăkho ngăm tănửaăđ iăt ợngăđ ợcăph ngăv năđƣănhậnăth yăm tăs ăc iăthi nătrongăítănh tăm tă
trongăbi năphápăHƠăTƿnhăth căhi n,ă1/5ăchoăbi tăkhôngăcóăthayăđổi.ăHƠăTƿnhălƠăt nhăđiăđ uătrongăvi căth că
hi năCCHCC vƠădoăvậyăvi cătruy năthôngăv ăs ăthƠnhăcôngăvƠăt nhăcóăs ăgiúpătĕngăth ăh ngăc aăt nh,ănhậnă
th căc aădoanhănghi păm tăcáchăm nhăm . 



 
  

  394 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Trongănĕmă2012, có 4ti uăch ăs ăt nhăc năph iăc iăthi n.ăĐơyălƠănh ngăti uăch ăs ăHƠăTƿnhăđ tătrênăm cătrungă
bìnhă1ăchútăsongăvẫnănằmăngoƠiănhómă20ăt nhăthƠnhădẫnăđ uă(đƠoăt oălaoăđ ng,ăchiăphíăkhôngăchínhăth c,ădịchă
v ăh ătrợădoanhănghi p)ăcùngăvớiă th ăch ăluậtăphápă– ti uăch ăs ămƠăHƠăTƿnhăđ tăd ớiăm cătrungăbình.. Các 
doanhănghi păti păt căghiănhậnăs ăthi uăhi uăqu ăc aăt nhăv ăch tăl ợngădịchăv ăđƠoăt oălaoăđ ng,ăs ăl ợngăđ nă
vịăcungăc pădịchăv ăcôngăcònănh ,ăvƠăs ătồnăt iăc aăchiăphíăkhôngăchínhăth c.ăNgoƠiăra,ădoanhănghi păt iăHƠă
Tƿnhăcònăch aăđ ợcăsửăd ngăt iăđaăcácăth ăch ăluậtăphápăđ ăgi iăquy tătranhăch păkinhădoanhăvƠăch ngăl iăquană
liêuăthamănhũng.ăN uăth căhi năthƠnhăcôngăl ătrìnhănƠy,ăđ aăHƠăTƿnhălọtăvƠoătopă15ăv ăđƠoăt oălaoăđ ngăvƠătopă
20 v ăm iăti uăch ăs ăkhác,ăx păh ngătổngăth ăPCIăc aăHƠăTƿnhăs ăđ ngăth ă4ăc ăn ớc.ăĐơyălƠăm tăthƠnhăt uătoă
lớnăc aăHƠăTƿnhăvƠăcùngăvớiăs ăphátătri năkinhăt ăc aăt nhăvƠăc iăthi nă ăcácălƿnhăv căkhácă(víăd ăđƠoăt oăngh ă
nghi pănóiăchung)ăs ăgiúpăHƠăTƿnhăti nătớiătopă3vƠo nĕmă2020. 

1.4 Gi iăphápăv ăkhoaăhọc,ăcôngăngh ăvƠămôiătr ng 

Cácăsángăki năv ăcôngăngh ,ăkhoaăhọcăvƠămôiătr ngăs ăh ătrợăchoăvi căphátătri năkinhăt ăxƣăh iăm nhăm ăh nă
c aăt nh.ăKhoaăhọcăvƠăcôngăngh ăs ăgiúpăHƠăTƿnhăphátătri năđ ợcănĕngăl căsángăt oăvƠănơngăcaoănĕngăsu tăc aă
cácăho tăđ ngăkinh t .ăT ngăt ,ăcácăsángăki năth căđẩyătínhăb năv ngămôiătr ngăcũngăs ăgiúpb oăv ăt tăh nă
môiătr ngăvƠăb oătồnăđ ợcătƠiănguyênăc aăt nh. 

1.4.1 Khoa học, công nghệ 

Khoaăhọc,ăcôngăngh ăs ălƠăm tăcôngăc ăthenăch tăgiúpătĕngătr ngăkinhăt ăc aăH ătrợ.ăĐẩyăm nhăNC&PT,ă ngă
d ngăcôngăngh ăs ălƠăm tăđi uăki năgiúpăHƠăTƿnhăđịnhăh ớngăchoăcácăc măngƠnhăvƠătĕngăm căthuănhập.ăY uăt ă
chínhăc aăvi căápăd ngăkhoaăhọc,ăcôngăngh ătrongăn năkinhăt ăc aăHƠăTƿnhăbaoăgồmă(a)ăápăd ngăcácăcôngăngh ă
cóăch tăl ợngăcao,ăcóăhi uăqu ăvƠăthơnăthi năvớiămôiătr ngătrongăcácăc măngƠnhăchính;ă(b)ăth căhi năcácătiêuă
chuẩnăch tăl ợngăvƠăcácătiêuăchuẩnăkhác;ă(c)ănơngăcaoănĕngăl c,ălồngăghépăkhoaăhọc,ăcôngăngh ăvƠoăt tăc ăcácă
c p,ăthúcăđẩyăn ăl căNC&PT vƠăxơyăd ngăcácăc ăs ăh ăt ngăkhoaăhọc,ăcôngăngh . 

C ăth ,ăcácăsángăki năkhoaăhọc,ăcôngăngh ăsauăc năph iăđ ợcăth căhi n: 

 Ápăd ngăcácăcôngăngh ăcóăch tăl ngăcao,ăti tăki mănĕngăl ngăvƠăthơnăthi năv iămôiătr ngăchoăcácă
c măngƠnhăchính: 

o Đ iăvớiăcácălƿnhăv cămƠăt nhăcóălợiăth ăsoăsánhăvƠăc nhătranh,ăvíăd ănh ăsắtăvƠăthép,ăt nhăs ăđiăđ uăv ă
khoaăhọc,ăcôngăngh .ăVớiătínhăch tăquặngăsắtăc aăt nh,ăHƠăTƿnhăc năph iăđ măb oăcácănhƠăđ uăt ăvƠoăm ă
Th chăKhêăvƠăcácănhƠămáyăthépăs ăsửăd ngăcácăgi iăphápăcôngăngh ăđ ăgi iăquy tăb năv năđ ăquanătrọngă
sau- (a)lo iăb ăt păch tăk măraăkh iăquặngăđ ăch ăbi n,ă(b)ăkhaiăthácăquặngătừăđ ăsơuăh nă350-400 m 
trongălòngăđ tăg năbi n,ă(c)ăcóăkh ănĕngăngĕnăngừaăvƠăqu nălỦănguyăc ă lũă l tăm ăvƠă(d)ăcóăkh ănĕngă
qu nălỦtácăđ ngămôiătr ngătiêuăc căđ iăvớiăsinhăc nhădoăho tăđ ngăkhaiăthácăm ăcũngănh ăôănhi măvƠă
rácăth i.ăNh ăđƣătrìnhăbƠyă ătrên,ăHƠăTƿnhăs ăthƠnhălậpăm tăKhoa KhaiăkhoángăvƠăLuy năkimăvƠăTrungă
tơmăXu tăsắc,ătậpătrungănghiênăc uăvƠăđemăl iăcácăsángăt oătrongălƿnhăv cănƠy,ătheoăđóăs ăthuăhútăđ ợcă
l căl ợngătriăth că ăVi t Nam tham gia. 

o C năph iăđặcăbi tăl uăỦăđ năhi năđ iăhóaăngƠnhănôngănghi păbằngăvi căápăd ngăcácăbi năphápăkhoaăhọc,ă
côngăngh .ăVíăd ,ătrongălƿnhăv căcanhătác,ăcácăbi năphápănƠyăgồmăcóăgi ngălai,ăphơnăthơnăthi năvớiămôiă
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tr ng,ăcôngăngh ănôngănghi păgiúpătĕngănĕngăsu tăvƠăch tăl ợngăhoaămƠu.ăT nhăcũngăs ătĕngăc ngăápă
d ngăcôngăngh ăt iăcácăvùngănôngăthônăvƠămi nănúiătrongăcácăho tăđ ngăchĕnănuôiăgiaăsúc,ălơmănghi p,ă
th yăs n,ăđánhăbắtăcáăvƠăch ăbi năl ngăth căth căphẩm. 

o V ălƿnhăv căt ngăm i,ăvậnăt iăvƠăhậuăc n,ăHƠăTƿnhăc năđ măb oăcácăcôngăngh ămáyămóc,ăt ăđ ngăhóaă
vƠăthôngătinăhi năđ iănh tăđ ợcăsửăd ngăph căv ăchoăho tăđ ngăc aăc ngăVũngăÁng- S năD ngăcũngă
nh ăkhuăkinhăt ăC u Treo. 

o Đ iăvớiăc măngƠnhăch ăt oănh ămayămặc,ăs năphẩmăthép,ăt nhăc năph iăd n d năđ uăt ăápăd ngăcácăđổiă
mớiăcôngăngh ăcaoăgiúpă t oă raăcácăs năphẩmăgiáă trịăgiaă tĕngămangă tínhăc nhă tranhădoă tĕngăv ăgiáă trịă
th ngăm iăcũngănh ăch tăl ợngăs năphẩm.ăT nhăcũngăc nătĕngăc ngăápăd ngăcôngăngh ăchoăcácăngƠnhă
côngănghi păh ătrợănh ădoanhănghi păvừaăvƠănh ,ădoanhănghi păsiêuănh ă(lƠngăngh ăth ăcông)ă ăt nh. 

o T nhăcũngăc năkhuy năkhíchăápăd ngăcácăthi tăk ămớiănh t,ăthi tăbịăvƠănguyênăli uăhi năđ iănh tăchoăc mă
ngƠnhăxơyăd ng. 

o Khoaăhọc,ăcôngăngh ăs ăđ ợcăápăd ngătrênăph măviăcácăngƠnhădịchăv , víăd ănh ăngơnăhƠng,ătƠiăchính,ă
giáoăd c,ăyăt ,ădịchăv ătruy năthôngăđ ăđ măb oăch tăl ợngăcaoăvƠăh iănhậpăqu căt  

o V ăngƠnhăkhoaăhọcăt ănhiên,ăt nhăph iăápăd ngăcácăđổiămớiătrongăn ớcăvƠătrênăqu căt ătrongăm tăs ălƿnhă
v căphùăhợp,ăvíăd ăk ăho chăb oăv ămôiătr ngăvƠăthƠnhălậpăm tăn năkinhăt ăti tăki mănĕngăl ợng.ăS ă
cũngăs ă thuăhútăs ă thamăgiaăc aăcácănhƠăđ uăt ăhi năt iă trongăt nhăđ ăthúcăđẩyăvi căsửăd ngăcácăcôngă
ngh ăhi năđ iăvƠăthơnăthi năvớiămôiătr ngănh tăđ ăđ uăt ătrongăt nh. 

o KhoaăhọcăvƠăcôngăngh ăs ăgiúpătĕngăhi uăsu tăđ uăt ăvƠăgiaătĕngăgiáătrịăthôngăquaăvi cănơngăcaoăki nă
th căvƠăch tăl ợngăc aăs năphẩmăđ uăraăch ăkhôngăph iăch ălƠăcácănguyênăli uăđ uăvƠoăthôăs . 

o M tătrongănh ngăchìaăkhóaăđ ăđ tăđ ợcăcácăm cătiêuătrênăs ălƠătậpătrungănơngăcaoănĕngăl căđ ăti păthu,ă
chuy năgiaoăvƠălƠmăch ăcôngăngh ,ăđặcăbi tăcôngăngh ăthôngăquaăcácăd ăánăFDI.ăĐ iăvớiăcácăcôngăngh ă
nêuătrên,ăS ăK ăho chăvƠăĐ uăt ăs ăđóngăm tăvaiătròăquanătrọngăđ ăđ măb oăch tăl ợngăcaoătrongăkhiăcóă
ítătácăđ ngăđ nămôiătr ng 

Đ ălƠmăđ ợcăđi uăđó,ăHƠăTƿnhăs ăc năph iăthƠnhălậpăm tăPhòngăđánhăgiá,ăchuy năgiaoăvƠăth ngăm iăhóaăcôngă
ngh ătrongăS ăKhoaăhọcăvƠăCôngăngh .ăM cătiêuăchínhăc aăphòngănƠyăs ălƠă(a)ătĕngăc ngăđ iătácă(vớiădoanhă
nghi p,ătr ngăđ iăhọcăvƠăvi n,ăvƠăcácăc ăquanăChính ph ăqu căt ăkhác)ăvƠăvi căchuy năgiaoăcôngăngh ătrongăvƠă
ngoƠiăn ớc,ă(b)ăph iăhợpăvớiăcácăs ăkhácăđ ăđánhăgiáăcácăcôngăngh ăti mănĕngăkhácănhauăcóăliênăquanăđ năcácă
ngƠnhă thenăch tăvƠăđặcăbi tăchoăcácădoanhănghi păvừaăvƠănh ăvƠăcácădoanhănghi pă trongăn ớc (Víăd ,ănôngă
nghi p,ăch ăbi năl ngăth căvƠăch ăt o),ă(c)ăxơyăd ngăm tăc ăs ăd ăli uăv ăcácăcôngăngh ăđƣăđ ợcăđánhăgiáăvƠă
k tăqu /kh ănĕngă ngăd ngăchoăHƠăTƿnhăvƠă(d)ăph iăhợpăvớiătr ngăđ iăhọcăHƠăTƿnhăvƠăcácăbênăliênăquanăkhácă
(víăd ădoanhănghi p)ăđ ăgiúpăth ngăm iăhóaăcácăcôngăngh ăcóăti mănĕngădoăđịaăph ngăxơyăd ngăđ ợc. 

Vi năTi năb ăCôngăngh ăHƠnăQu călƠăm tăvíăd ăt tăđ ăt nhăthamăkh oăv ămôăhìnhăvĕnăphòngăchuy năgiaoăcôngă
ngh ăt ngăt ă(Hình219).ăKIATăđƣăkỦăm tăBiênăb năghiănhớăvƠăđƣăthƠnhălậpăm tătrungătơmăchuy năgiaoăcôngă
ngh ăvớiăC ăquanăqu căgiaăv ăKhoaăhọcăvƠăCôngăngh ăthôngătin. 

Hình 219:ăVíăd ăv ăVi năTi năb ăCôngăngh ăHƠnăqu c 
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Nguồn:ăVi năTi năb ăCôngăngh ăHƠnăQu c,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

 Th căthiăcácătiêuăchuẩnăch tăl ngăliênăquanăvƠăcácătiêuăchuẩnăkhácă: 

o S ăKhoaăhọc,ăcôngăngh ăcũngăcóăm tăvaiătròăquanătrọngătrongăvi căxayăd ng,ăbanăhƠnhăvƠăth căthiăcácă
tiêuăchuẩnă trongănhi uă lƿnhăv căđ ăđ măb oăvi căs năxu tăhi uăqu ,ăcóăch tă l ợngăvƠămangă tínhăc nhă
tranhătrongăn năkinhăt ăc aăHƠăTƿnh,ăbaoăgồmă(a)ăxơyăd ngătiêuăchuẩn,ă(b)ăc păch ngăch ăchoăs năphẩmă
vƠăquyă trình,ă (c)ăhƠiăhóaă tiêuăchuẩnăvớiăcácă tiêuăchuẩnă trongăn ớcăvƠăqu că t ,ă (d)ă thúcăđẩyăvƠă truy nă
thôngăcácătiêuăchuẩnăvƠă(e)ăth căthiăcácătiêuăchuẩn.ăS ăbaoăgồmăcácătiêuăchuẩnăliênăquanăđ n: 

 Ch tăl ợng,ăhi uăqu ăvƠătínhăanătoƠnăc aăs năphẩm,ădịchăv ăvƠăquyătrình, 

 Quyăđịnhăthôngătinăv ăkháchăhƠngă(Víăd ,ăđóngăgói,ăđóngănhƣn,ăqu ngăcáo)ăvƠăb oăv ăkháchăhƠng 

 B oăv ămôiătr ngăvƠăhi uăsu tătƠiănguyên/nĕngăl ợng 

 L ngăth căvƠăb oăv ăanătoƠnăyăt  

 Cácăyêuăc uăc ăth ăkhácăv ăth ngăm iăvƠăxu tăkhẩuăqu căt ăvƠ 

 ĐĕngăkỦăvƠăb oăh ăb năquy n 

 Xơyăd ngănĕngăl c:ăl ngăghépăkhoaăhọc,ăcôngăngh ăvƠoăgiáoăd căt iăcácăc p,ăthúcăđẩyăNC&PT, thành 
l păc ăs ăh ăt ngăkhoaăhọcăcôngăngh  

o Giáoăd căvƠăđƠoăt oăkhoaăhọcăcôngăngh ăcũngăs ălƠăm tătrọngătơmăthenăch t.ăS ăKhoaăhọcăvƠăCôngăngh ă
s ăph iăhợpăvớiătr ngăđ iăhọcăvƠăcácăbênăliênăquanăkhácă(doanhănghi p,ăS ăGiáoăd căvƠăĐƠoăt o,ăS ă
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LĐTBXH)ăđ ăthƠnhălậpăcácăch ngătrìnhăkhoaăhọcăcôngăngh ,ăgiáoăd căh ớngănghi păđ ăphátătri năkỹă
nĕngă choăng iă laoă đ ngă trongăngƠnhă c ă khíă vƠă cácă ngƠnhăkhácă nhằmă gi iă quy tă cácă đi mă cònămơuă
thuẫnăgi aăgiáoăd căvƠătrìnhăđ ăkỹănĕngăvƠăyêuăc uăv ănĕngăl c.ăTr ngăđ iăhọcăHƠăTƿnhăcũngăs ăđ ợcă
xơyăd ngătr căthu cătrungătơmănghiênăc uăvƠăđƠoăt oăkhoaăhọcăcôngăngh .ăL căl ợngălaoăđ ngăvƠăthanhă
niênăHƠăTƿnhăs ăđ ợcăgiáoăd căkỹănĕngăsửăd ngămáyătínhăvƠăinternet.ăVi căsửăd ngămáyătínhăvƠăinternetă
t iălớpăhọcăs ăgiúpătĕngăc ngăti năb ăcôngăngh ăvƠădoăvậyăthúcăđẩyăn năkinhăt ăđiălênăphíaătr ớc. 

o T nhăs ăđ uăt ăvƠoăh ăt ngăkhoaăhọcăcôngăngh ,ăbaoăgồmăphòngăthíănghi măvƠăcácăthi tăbịăliênăquan.ăHƠă
Tƿnhăs ănổiălênălƠăm tătrungătơmăqu căgiaăv ăngƠnhăluy năkim,ădoăvậyăc năph iăxơyăd ngăcácătrungătơmă
vƠăvi nănghiênăc uătậpătrungăvƠoălƿnhăv căc ăkhíăvƠăcácăkhoaăhọcă ngăd ng.ăC ăth ,ăHƠăTƿnhăs ăc năph iă
cóăcácăcánăb ănghiênăc uăcóăkỹănĕng,ăkhoaănghiênăc uăchuyênămôn,ăphòngăhọcăđ ăgi ngăd y,ăphòngăthíă
nghi măđ ănghiênăc uăvƠăđánhăgiá,ăthi tăbịăvƠămáyămócăluy năkimăhi năđ i.ăHƠăTƿnhăs ăxơyăd ngăcácăc ă
s ăđ ăki măch ngăcácăph ngăphápăch ăbi năthépăhi năđ iăb iăvìăvi căcóăđ ợcăcácăs năphẩmăriêngăbi tăs ă
lƠăm tăy uăt ăquanătrọngănh tăđ iăvớiăs ăphátătri nătrongăt ngălaiăc aăHƠăTƿnh.ăNgoƠiăra,ădoăHƠăTƿnhă
đangăn ăl căxơyăd ngăđ ợcăcácăkinhănghi măv ăcôngăngh ăthôngătinănênăt nhăc năph iăthƠnhălậpăcácăh ă
t ngăc ăs ăđ ăt oăđ ngăl căđ ăđ aăraăcácăti năb ătrongălƿnhăv căcôngăngh ăthôngătinăvƠătruy năthông. 

Doăđó,ăt nhăs ădƠnhă1,5-2%ăGDPăđ ăđ uăt ăvƠoălƿnhăv cănƠyăhƠngănĕmănhằmăđ tăđ ợcăcácăm cătiêuănêuătrên.ă
Đ nănĕmă2015,ăđóngăgópătừăkhoaăhọcăvƠăcôngăngh ăvƠoăn năkinhăt ăs ăg păđôiăm căhi năth i,ăvƠăđ nănĕmă2020ă
m căđóngăgópăs ăđ ợcănhơnăđôiăthêmăm tăl năn a. 

1.4.2 Môi trường 

Nh ăđƣănêuătrên,ăvi căb oăv ămôiătr ngăs ălƠăm tă uătiênăhƠngăđ uăc aăt nh.ăTrongăb iăc nhăhi nănay,ălƿnhăv că
thenăch tăchínhăs ălƠăth căhi năm tăcáchăcóăh ăth ngăcácăk ăho chăđƣăđ ợcăphácăth oătr ớcăđơyăv ăb oăv ămôiă
tr ngăvƠăphátătri năb năv ng.ăV ăv năđ ănƠy,ăt nhăs : 

 Th căhi năđánhăgiáătácăđ ngămôiătr ngăđ ăbổăsungăchoăk ăho chăphátătri năkinhăt ăxƣăh iăđ nănĕmă2020 

 Bắtăđ uăth căhi năChi năl ợcăgi măthi uăvƠăthíchă ngăvớiăbi năđổiăkhíăhậuăđ nănĕmă2020 

 Xơyăd ngăk ăho chăchiăti tăchoăcácălƿnhăv căđƣăđ ợcăphácăth oătr ớcăđơyătrongălƿnhăv căb oăv ămôiătr ng,ă
baoăgồmăqu nălỦăch tăth iăb năv ng,ăqu nălỦăn ớcăvƠ b oăv ,ătáiăsinhădi nătíchărừngăvƠăvenăbi n 

 Đ măb oăk ăho chăsửăd ngăđ tăvƠăphátătri năđ tăchiăti tăchoăcácăkhuăv cănôngăthônăvƠăđôăthịăchínhăbaoăgồmă
vi căphơnăb ădơnăc ăphùăhợp,ăđặcăbi tătrongăcácăkhuăv căvenăbi năvƠăphơnăvùngăđ tăchoăcácăho tăđ ngăkinhă
t ăđ ăgi măthi uătácăđ ngămôiătr ngăvƠăb oăv ătr ớcăthiênătai. 

 Tậpătrungăth căthiăluật,ăđặcăbi tăt iăcácăkhuădơnăc ,ăvùngăkinhăt ,ăcôngănghi p,ăb nhăvi năvƠăgiaoăthôngăvậnă
t i 

 Đ măb oăcácătácăđ ngăc aăvi căxơyăd ngăkhuăkinhăt ăVũngăÁngăvƠăC uăTreoăđ ợcăbanăqu nălỦăkinhăt ăvƠă
cácănhƠăđ uăt ăqu nălỦătíchăc c 

 Th căthiăch ngătrìnhăphổăbi năthôngătinăvƠăgiáoăd cătheoăk ăho chăđ ăxơyăd ngăcácăch ngătrìnhănơngăcaoă
nhậnăth căchoăc ngăđồngăvƠădoanhănghi păv ăcácătácăđ ngăc aăvi căbi năđổiăkhíăhậu 
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1.5 Gi iăphápătĕngăc ngăh pătácăđ ăh iănh păkinhăt ăc păvùng,ăqu căgiaăvƠăqu căt  

Thángă1/2011,ăĐ iăh iăđ ngăl năth ă11ăđƣăth oăluậnăv ătácăđ ngăc aăh iănhậpăqu căt ăđ iăvớiăquáătrìnhăcôngă
nghi păhóa,ăhi năđ iăhóa,ăxơyăd ngăvƠăqu căphòng. 

Chi năl ợcăphátă tri năkinhăt ăxƣăh i c aăHƠăTƿnhăs ăđòiăh iă t nhăph iăđóngăm tăvaiă tròăquanătrọngătrongăvi că
thúcăđẩyăs ăhợpătácăvƠăcácăm iăquanăh ăkinhăt ăvƠăh iănhậpăt iăbaăc p:ă(a)ăvùngăvenăbi năBắcăTrungăB ,ă(b)ăc pă
qu căgiaăvớiăcácăs ,ăbanăngƠnhăchínhă ăTrungă ngăvƠăquyăho chăphátătri năqu căgiaăliênăquanăđ năc măngƠnhă
chínhăvƠă(c)ăt iăc păqu căt - đặcăbi tătrongăm iăquanăh ăvớiăLƠo,ăđôngăTháiăLană(đơyălƠăhaiăn ớcăcóăc ăm iăquană
h ăkinhăt ăvƠăth ngăm iămậtăthi tăvớiăHƠăTƿnh)ăcũngănh ăm iăliênăh ăvớiăcácănhƠăđ uăt ăn ớcăngoƠiăchính,ăcác 
c ăquanătƠiătrợăqu căt .ăHƠăTƿnhăc năph iăcóăđ ợcăcácăn ăl cămangătínhăh ăth ngăvƠăc uătrúcă ăbaăc păđ : 

 Tĕngăc ngăhợpătácăvớiăvùngăBắcăTrungăB :ăHi năgi ăcóăm tăs ăđịaăđi măcóălợiăchoăHƠăTƿnhăvƠăm tăs ăt nhă
khácătrongăvùngăBắcăTrungăB ăđ ăđi uăph iăcácăn ăl cănƠyătrênăc ăs ăth ngănh tăvƠăliênăt c.ăDoăvậy,ăc nă
thƠnhălậpăm tăBanăđi uăph iăchungăliênăngƠnhăđ iăvớiăvùngăbắcăTrungăB ăvớiăthƠnhăph nălƠălƣnhăđ oăvƠăđ iă
di năc aăS ăKHDTăvƠăcácăs ăquanătrọngăc aăcácăt nhăBắcăTrungăB .ăM căđíchăc aăbanănƠyălƠă(a)ăđi uăph iă
vƠăchiaăsẻăki nă th căvƠă thôngă tinăv ăphátă tri năcácăc măngƠnhăbổăsungă(nôngănghi p,ăch ăbi nănôngăs n,ă
đánhăbắtăcáăvƠăth yăs n,ăsắtăthép,ămayămặc,ăvậnăt iăvƠăhậuăc n,ăvíăd ănh ăvi căsửăd ngăsơnăbayăVinhăvƠăc ngă
VũngăÁng- S năD ng,ăxơyăd ng,ăgiáo d căvƠăđƠoăt o),ă(b)ăph iăhợpătheoădõiăvƠăgiámăsát,ăbaoăgồmăliênăl că
vớiăc ăquanăTrungă ngăđ ăth căhi năcácăc ăs ăh ăt ngăquanătrọngă(đ ngăqu căl ,ăđ ngăsắt),ă(c)ăchiaăsẻă
ki năth căvƠăbƠiăhọcăkinhănghi măv ăc iăthi nămôiătr ngăkinhădoanhăvƠăth ăt căđ uăt ,ă(d)ăth căhi năhi uă
qu ăcácăchi nădịchăđ ăthuăhútăđ uăt ăvƠoăvùngăvƠă(e)ăđi uăph iăcácăn ăl căqu nălỦătácăđ ngăthiênătaiăvƠălũăl t,ă
cũngănh ăcácăho tăđ ngăh ngă ngăđ iăvớiăvi căb oăv ămôiătr ngăvƠăbi năđổiăkhíăhậu.ăH năth ăn a,ăHƠă
Tƿnhăs ăc năđ măb oăxơyăd ngăvƠăth căhi năcácăchínhăsách,ăquy tăđịnhăm tăcáchăđ năgi năchoăvùngăvenă
bi năBắcăTrungăB ăphùăhợpăvớiăquanătơmăc aăcácăc ăquanăchínhăquy nă ămi năTrung.ăHo tăđ ngănƠyăbaoă
gồmăth căhi năcácăk ăho chăti uăvùngăBắcăTrungăB ăvƠăDuyênăh iăTrungăb ătrongănĕmă2020ăcũngănh ăcácă
k ăho chăliênăquanăkhácăchoăvùngăvenăbi năNamăTrungăB . 

 Tĕngăc ngăhợpătácăt iăc păqu căgia:ăHƠăTƿnhăs ăliênăl căvớiăcácăc ăquan,ăs ,ăngƠnhăTrungă ngăt iăt tăc ă
cácălƿnhăv c,ătậpătrungăvƠoă(a)ăxơyăd ngăcácăc ăs ăh ăt ngăchoăcácăc m ngành chính và các ngành liên quan- 
tổăcôngătácăc măngƠnhăđ ăxu tăliênăl căvớiăcácăB ătrungă ngăvƠăcácăbênăliênăquanăkhácă ăc păTrungă ngă
đ ăđ măb oăcácăk ăho chăc aăHƠăTƿnhăphùăhợpăvớiăk ăho chăc păqu căgia,ă(b)ăti năhƠnhăc iăcáchăhƠnhăchínhă
cũngănh ăcácăsángăki năc aăChínhăph ă(Chínhăph ăđi nătử),ă(c)ăphátătri năquanăh ăvƠăth ngăm iăvớiăLƠoăvƠă
ĐôngăTháiăLanăvƠă(d)ăcácăch ngătrìnhăc aăChínhăph ăsửăd ngăngơnăsáchăc aăcácănhƠătƠiă trợăvƠăc ăquană
vi nătrợă(víăd :ăgi măthi uăthiênătai,ăthíăđi măREDDănhằmăgi măpháărừng). 

 Tĕngăc ngăhợpătácăt iăc păqu căt :ăHƠăTƿnhăs ăxơyăd ngăcácăquyătrìnhăchínhăth ngăđ ăđi uăph iăvƠăthúcăđẩyă
vi căxơyăd ngăth ngăm iăvƠăh ătrợăs ăl uăthôngăhƠngăhóaăvƠăhƠnhăkháchătừăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan.ăThành 
lậpăm tăbanăph iăhợpăđ uăt ăvƠăth ngăm iăchungăgồmăcácăđ iăbi uăđ nătừăTrungă ng,ăHƠăTƿnhă(đặcăbi tălƠă
vùngăkinhăt ăVũngăÁngăvƠăC uăTreo)ăvƠăm tăs ăt nhăcóăliênăquanăti păgiápăvớiăLƠo,ăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLană
s ălƠmăvi cătrênăc ăs ăth ngăxuyênăđ ăđ năgi năhóaăquyătrình,ăđi uăph iăvi căphátătri năcácăc ăs ăh ăt ngă
thenăch tăvƠăthúcăđẩyăđ uăt ,ăth ngăm iăxuyênăbiênăgiới.ăS ăngo iăgiaoăs ăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongă
v năđ ănƠyăvƠăph iăhợpăvớiăcácăs ,ăngƠnhăliênăquan. 
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Hi năgi ătrênăth ăgiớiăcóăm tăs ăc ăch ăt ngăt ănh ăvậy.ăVíăd ,ăHƠăTƿnhăvƠăVi tăNamăcóăth ăhọcătậpăvƠăápă
d ngătheoăđi uăki năc aămìnhăcácămôăhìnhăhợpătácăgi aăSingapore,ăMalaysiaăvƠăVùngăphátătri năIskandară
(giápăranhăvớiăSingapore).ăHìnhă220 trìnhăbƠyătổngăquanăv ăvíăd ănƠy,ăđặcăbi tălƠăc ăch ăhợpătácăđƣăđ ợcă
thƠnhălậpăcũng nh ăcácălƿnhăv căthenăch tăc nătậpătrung. 

Hình 220:ăVíăd ăv ăh pătácăMalaysia và singapore - Iskandar 

 

Nguồn:ăB ăCôngăth ngăSingapore,ăC ăquanăPhátătri năIskandar,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

1.6 Gi iăphápăgi mănghèo 

Nh ăđƣăth oăluậnă ătrên,ăđóiănghèoăti păt călƠ m tăv năđ ăquanătrọngăc aăt nh.ăHƠăTƿnhăcóăt ăl ăđóiănghèoăt ngă
đ iăvƠătuy tăđ iăđ uăcaoăvƠăk tăqu ăđoăl ngăGDPătrênăđ uăng iăth p.ăTrongănĕmă2008,ă23,1%ădơnăs ăHƠăTƿnhă
s ngă ăm cănghèo,ăsoăvớiă13,5%ăc aăc ăn ớc.ăTr ớcănĕmă2010,ăt ăl ăđóiănghèoăđƣăgi m xu ngă12,7% 

.ăCácăvùngănôngăthônăvƠăxaăxôiăhẻoălánhăcóăt ăl ănghèoălớnănh tăHƠăTƿnh.ăCácăt nhăcaoănguyênăphíaăTơyăc aăVũă
Quang,ăH ngăKhêăvƠăH ngăSôngăcóăt ăl ăđóiănghèoălớnănh t,ăl năl ợtălƠă45,8%, 45% và 32,1%ătrongănĕmă
2010.ăĐơyălƠănh ngăkhuăv căcóăđịaăhìnhăkhóăkhĕnăvƠăđ tăđaiăkémămƠuămỡ,ădoăvậyăđƣălƠmăgi mănĕngăsu tănôngă
nghi p.ăH năth ăn a,ăđơyălƠănh ngăkhuăv căcóăc ăs ăh ăt ngăkémă(đ ngăxáăđiăl iăkhóăkhĕn,ăh ăt ngăth yălợiă
kém(vƠădoăvậyăkhôngăth ăhòaănhậpăđ ợcăvớiăn năkinhăt ătoƠnăt nh).  

Đ ăgi iăquy tăcácăv năđ ănƠy,ăt nhăđƣăth căhi năcácăch ngătrìnhăgi mănghèoăvƠăgi iăquy tăcácăv năđ ăxƣăh i.ă
Kho ngă50.000ăth ngăbinhăđ ợcăh ătrợăhƠngăthángăvà r tănhi uăng i già,ăđ iăt ợngăd ăbịătổnăth ng,ăng i 
tƠnătậtăđ ợcăh ngăch ngătrìnhăphúcălợiăxƣăh i.ăHƠăTƿnhăcũngăđƣăth căhi năcácăch ngătrìnhăgi mănghèoăc aă
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Chínhăph ,ăphiăchínhăph ăvƠăODAăvƠăđƣăcóăth ăcungăc păcác dịchăv ătínăd ngăvƠăb oăhi măyăt ăchoăng iănghèoă
vƠăxơyăd ngăcácăchínhăsáchă uăđƣi,ădịchăv ăkhuy nănôngăchoănôngădơn.ă 

 Cácăy uăt ăchínhăc aăchi năl ợcăvƠăk ăho chăphátătri năkinhăt - xƣăh iăđƣăđ ợcăphácăth oăs ăgiúpăgi iăquy tăcácă
lỦădoăsơuăxaădẫnăđ năđóiănghèoăvƠăt oăcácăc ăh iăchoăng iănghèoăđ ợcăh ngălợiătừăs ătĕngătr ngăkinhăt .ă
Ph ngăphápănƠyăgồmăcóăcácăn iădungăsau:ă(a)ănơngăcaoăvƠ hi năđ iăhóaăquyătrìnhăch ăbi nănôngăs năvƠăđ mă
b oăcácăh ănôngădơnăquyămôănh ă(r tănhi uăh ălƠăh ănghèo)ăvƠăc ngăđồngănôngăthônăcóăth ăthƠnhălậpăthƠnhăcácă
hợpătácăxƣăđ ăđ ợcăh ngălợiătừăvi cătĕngănĕngăsu tăvƠăgiáătrịăs năxu t,ă(b)ătậpătrungăvƠoăgiáoăd c vƠăđƠoăt oă
h ớngănghi păđ ătrangăbịăchoăl căl ợngălaoăđ ngăhi năvẫnăcònăthi uăkỹănĕngăc aăt nhă(nhi uăng iătrongăs ăhọă
lƠăng iănghèo)ăđ ăcóăđ ợcăcôngăĕnăvi călƠmătrongăcácăc măngƠnhăthenăch tăđ ăđ măb oăs ătĕngătr ngăc aă
t nh,ă (c)ă c iă thi nă tínhă k tă n iă vớiă nôngă thônă bằngă cáchă tậpă trungăvƠă vi că lƠmăđ ngăbaoă gồmă tuy năđ ngă
Đông-Tơy,ăgiúpăng iănghèoă ăphíaăTơyăc aăt nhăcóăđ ợcăc ăh iăđiăl iăvƠălƠmăvi căt iăcácăkhuăv căchoănhuăc uă
laoăđ ng caoăvƠă(d)ăxơyăd ngăm tăk ăho chătoƠnădi năđ ăph căhồi,ăgi măthi uăthi tăh iătừăthiênătaiăvƠălũăl t.ăY uă
t ăthenăch tăchoăt nhăs ălƠăth căhi năcácăk ăho chănƠyăcũngănh ăgiámăsátăcẩnătrọngăvƠăsátăsaoăquáătrìnhăth căhi nă
đ ăđ măb oăng iănghèoănh tătrongăs ănh ngăng iănghèoăđ ợcăh ngălợiătừăcácăch ngătrìnhănƠy.ăV ăv n đ ă
nƠy,ăt nhănênăthƠnhălậpăm tăch ngătrìnhăgiámăsátăđ ăđ măb oăng iănghèoăđ ợcăh ngălợiăth căs ,ătrongăđóă
baoăgồmăm tăph n táchăriêngăv ăcácăqu nălỦăch ngătrìnhăvƠăcácăn ăl căgiámăsátăth căhi năs ăđ ợcăgi iăthíchă
trongăph nătớiăc aăbáoăcáo. 

1.7 Gi iăphápăqu nălỦăvƠăgiámăsátăCh ngătrìnhăhi uăqu ăđ măb oăquáătrìnhăth căhi nă
minh b ch,ăk păth iăvƠăphùăh păv iăngân sách 

V ăc ăb năthìăs ăthƠnhăcôngăc aăm tăk ăho chăhayăchi năl ợcăph ăthu căr tălớnăvƠoăquáătrìnhăth căhi năhi uăqu ă
vƠăkịpăth i.ăĐơyăcũngălƠăy uăt ăcóătínhăch tăquy tăđịnhăđ ăt oăuyătínăchoăt nhăkhiăcóăcácăhƠnhăđ ngăđónăđ uă
trongăvi cătậnăd ngăhi uăqu ănguồnăngơnăsáchăvƠăgiúpăcácănhƠăđ uăt ăđ ợcăti păcậnăvớiăm tămôiătr ngămƠăcácă
yêuăc uăvƠăsángăki năquanătrọngăđ ợcăth căhi nănhanhăchóng.ăVƠăvớiăvi căđ ăxu tăchoăt nhăhƠngălo tăsángăki nă
vƠăyêuăc uăphátătri năvừaăsơuăr ngăvừaăph căt pătrongă10ănĕmătớiăđơyăthìăvi căki mătra,ăki măsoátăvƠăđi uăch nhă
quáătrìnhăth căhi năcácăch ngătrìnhăvƠăd ăánăkhácănhauăm tăcáchăhi uăqu ăs ăđóngăm tăvaiătròăc căkỳăquan 
trọng.ă 

Vìăvậy,ă c n thƠnhă lậpăm tăC ăquanăGiámăsátăD ăánăvƠăTh căhi năCh ngă trình,ăm tăc ăquanăđ că lậpă trongă
Chínhăph ă(cóăth ăliênăk tăvớiăC căTh ngăkê)ăđ ăki mătra,ăbáoăcáoăvƠăđ ăxu tăcácăbi năphápăsửaăđổiăv ăti nătrìnhă
vƠăquáătrìnhăth căhi năcácăsángăki năvƠăd ăánăchínhăv ăphátătri năkinhăt ,ăxƣăh i.ăM căđíchăthƠnhălậpăc ăquană
nƠyălƠănhằmăgiúpăt nhăchuyênănghi păhóaăvƠăc iătổăh ăth ng,ăchínhăsáchătrongăxơyăd ng,ălập,ăth căhi năvƠăgiámă
sátăd ăán,ăxácăđịnhăvƠăkhắcăph căs ăc ăv ợtăquáăth iăgianăvƠăchiăphí choăphép,ăvƠănơngăc păcácăquyăđịnhăqu nălỦă
d ăánăt iăcácăphòngăbanăvƠăc ăquanăth căhi n.ăCóăm tăs ăvíăd ăv ăcácătổăch căth ăch ăt ngăt ă ăcácăn ớcăkhácă
mƠăt nhăHƠăTƿnhăcóăth ăhọcăh i.ăVíăd ănh ăC ăquanăGiámăsátăD ăánăvƠăC ăs ăH ăt ngăc aăB ăTh ngăkêăvƠă
Th căhi năCh ngătrìnhă ă năđ ălƠăvíăd ăr tăt tămƠăHƠăTƿnhăcóăth ăhọcăh i.ăHìnhă221 d ớiăđơyăs ăđ aăraăhìnhă
nhătổngăquátăv ăc ăquanănƠyăvƠăcácăch cănĕngăc aănó.ă 
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Hình 221:ăBanăgiámăsátăd ăánăvƠăc ăs ăh ăt ngă năĐ  

 

Nguồn:ăB ăTh ngăkêăvƠăTh căhi năCh ng trìnhă năĐ ,ăPhơnătíchăc aăMonitor 

N uăđ ợcăth căhi năthƠnhăcôngăt iăHƠăTƿnhăthìăm tăc ăquanănh ăth ănƠyănênăđ ợcăthƠnhălậpă ăc păqu căgiaăđ ă
ki mătra,ăgiámăsátăvƠăt oăđi uăki năthuậnălợiăchoăvi căth căhi năt tăc ăcácăd ăánăchínhăcóăt măquanătrọngăqu că
gia.  

Cu iăcùng,ăm tănhơnăt ăcóăỦănghƿaăthenăch tăđ iăvớiăthƠnhăcôngăc aăm tăk ăho chăhayăm tăchi năl ợcălƠăch tă
l ợngăvƠătrìnhăđ ăkỹănĕngăc aănh ngăng iălƠmăvi cătrongăcácăb ăphậnăhƠnhăchínhăquanătrọngăc aăchínhăquy nă
t nh.ăVìăvậy,ăt nhăs ăph iăchúătrọngăđặcăbi tăđ năcôngătácăđƠoăt oăliênăt căvƠănơngăcaoăkỹănĕngăchoănh ngăcánăb ă
ch ăch tă trongăcácăc ăquanănhƠăn ớcăquană trọng.ăT nhăs ăxơyăd ngăm tăch ngă trìnhăđƠoă t oăph iăhợpăgiúpă
nơngăcaoăkỹănĕngăvƠănĕngăl căc aăcánăb ăbaoăgồmăs ăk tăhợpăc aăc ă(a)ăđƠoăt o trênălớpăv ăcácăkháiăni măhi nă
đ iăvƠăth căt ăv ăqu nălỦăvƠăphátătri năkinhăt ă- xƣăh iăvƠă(b)ăhọcătậpăthôngăquaăcácăchuy năthamăquanăth căt ă
đ năcácăt nhăkhác,ă ăc păqu căgiaăhoặcăc păqu căt ăđ năcácăc ăquanăchínhăph ,ădoanhănghi p,ătổăch căngƠnh,ă
các khuăkinhăt ăkhácăđƣătri năkhaiăthƠnhăcông.ăHìnhă222 d ớiăđơyăđ aăraăm tăvíăd ăv ănh ngăch ăđi măs ăđ ợcă
đ aăvƠoăm tăch ngătrìnhăđƠoăt oăđi năhình. 
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Hình 222:T ngăquanăCh ngătrìnhăt păhu năc ăb n 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăc aăMonitor 
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2 Khuy năngh ăvƠăCh ngătrình hƠnhăđ ngăđ ăth căthiăk ăho ch 

2.1 Ch ng trình hƠnhăđ ng 

Nhìnăchung,ăkhiăk ăho chăđ ợcăphêăduy t,ăHƠăTƿnhăc nătri năkhaiăk ăho chăthôngăquaăvi căchúătrọngăđ nă8lƿnhă
v căch ăch tăđ ợcăxácăđịnhălƠăcácăgi iăphápăchínhăchoăvi căth căhi n: 

 Gi iăphápăhuyăđ ngăv n 

 Gi iăphápăhuyăđ ngăcácăc măngƠnhăthenăch t,ăc ăs ăh ăt ngăthi tăy uăt ngăquan,ăc ăch ăchínhăsáchăvƠăphátă
tri nănguồnănhơnăl că 

 Gi iăphápăth căhi năm tămôiătr ngăkinhădoanhăđẳngăc păqu căt ă 

 Gi iăphápăchoăkhoaăhọc,ăcôngăngh ăvƠăb oăv ămôiătr ngă 

 Gi iăphápăm ăr ngăhợpătácăđ ăphátătri năh iănhậpăvƠăc ngătácătrongăkhuăv c,ă ăc păqu căgiaăvƠăqu căt ă 

 Gi iăphápăxóaăđóiăgi mănghèoăchoănh ngăng iănghèoănh tătrongăs ăng iănghèo 

 Gi iăphápăqu nălỦăvƠăgiámăsátăch ngătrìnhăhi uăqu ăđ ăđ măb oăth căhi năđ ợcăminhăb ch,ăkịpăth iăvƠăphùă
hợpăvớiăngơnăsáchă 

 Gi iăphápănơngăcaoăkỹănĕngăvƠănĕngăl căqu nălỦănhƠăn ớcăthôngăquaăcácăch ngătrìnhăđƠoăt oăliênăt că 

M iălƿnhăv căthenăch tăđ ợcăđ ăcậpătrênăđơyăs ăđ ợcăth căhi năthôngăquaăm tăch ngătrìnhătri năkhaiăcóăh ă
th ng, cóătổăch căvƠăcácăl ătrìnhăliênăquan,ătrongăđóăxácăđịnhărõărƠngătráchănhi măvƠăkhungăth iăgian.ăHìnhă223 
d ớiăđơyăcungăc pătổngăth ăv ănh ngăl ătrìnhănƠy.ăKhiăch ngătrìnhăphátătri năkinhăt -xƣăh iătổngăth ănƠyăđ ợcă
phêăchuẩnăthìăm iăs ăbanăngƠnhăcóăliênăquanăph iăxơyăd ngăcácăk ăho chăth căhi năc ăth ăd aătrênănh ngăl ă
trình này. 
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Hinh 223: Tổngăquanăvềăch ngătrốǹhăhƠnhăđ ngăvƠăl ătrìnhăth c̣ăhiêṇ 

 
                                              B c th c 

hi n 
 
 

Trách nhi m 

2012 2013 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

  

Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 

Gi iăphápăhuyăđ ng v năđ uăt  

Huy động vốn đầu t  của Chính phủ: 

Chuẩn bị tài li u giới thi u d  án, bao gồm 
c ăs  xây d ng d  án (kinh t  và xã h i), 
yêu c uăđ uăt ,ăcácăm căchínhăvƠăc ăc uăđ  
xu t c a d  án  

S  K  ho ch (S  
KHĐT)ăph i hợp với 
các S  có liên quan 

 
            

Gửi tài li u d  ánăđ n các b ngành có liên 
quan  Trungă ngăđ  phê duyt (ví d  
thông qua dinăđƠnăđ i tho i gi aăHƠăTƿnhă
và Chính ph- tham khảo nội dung bên 
d ới trong phần Hội nhập Khu vực, trong 
n ớc và quốc tế) 

S  KHĐTăph i hợp 
với các S  có liên quan 

 

 

           

Ti n hành nghiên cu tính kh  thiăđ i với 
d  án mới 

S  KHĐTăph i hợp 
với các S  có liên quan 

             

Thành lậpăc ăch  giámăsátăvƠăbáoăcáoăđ i 
với các d  án hi n t i và d  án mới 

Phòng Giám sát và 
Th c hi năCh ngă

trình (tham kho ph n 
d ới) và các bên liên 
quanăkhácăđ n d  án 

 

 

           

Ti p t c th c hi n các d  án theo các mc 
th iăgianăđƣăđ  ra 

Đ năvị th c hi n/nhà 
th u 

             

Huy động vốn từ các Doanh nghiệp (FDI+ trong n ớc) 

Chuẩn bị tài li u giới thi u d  án, bao gồm 
c ăs  xây d ng d  án (kinh t  và xã h i), 
yêu c uăđ uăt ,ăcácăm căchínhăvƠăc ăc uăđ  
xu t c a d  án 

S  KHĐTăph i hợp 
với các S  có liên quan  

 
            

Xácăđịnh danh sáchăcácănhƠăđ uăt ăti m 
nĕngăđ  ti p cận 

S  KHĐTăph i hợp 
với các S  có liên quan 

             

Xây d ng m t chi năl ợcăthúcăđẩyăđ uăt ă
toàn di n 

S  KHĐTăph i hợp 
với các S  có liên quan 

             

Phátăđ ng chi n dịchăthúcăđẩyăđ uăt . 
S  KHĐTăph i hợp 

với các S  có liên quan 
             

Đ m b oăcácăthayăđổiătrongămôiătr ng 
kinhădoanhăđ ợc th c hi n theo từng l  
trình 

S  KHĐTăph i hợp 
với các S  có liên quan 

 
            

Xây d ngăvƠăphátăđ ngăch ngătrìnhănơngă
caoănĕngăl c cho doanh nghip và các 
doanh nghip vừa và nh 

S GD&ĐT, S  LĐăS  
Côngăth ng    

 
         

Xây d ngăvƠăphátăđ ngăch ngătrìnhătƠiă
chínhăvƠăđ i tác cho doanh nghip và các 
doanh nghip vừa và nh 

S  KHĐT,ăS  Công 
th ng,ăS  LĐ 

   
 

         

Xây d ngăvƠăphátăđ ng chi n dịch qu ng 
báăth ngăhi u c aăHƠăTƿnh 

S  KHĐTăvới s  h  
trợ c a S  Truy n 

thông, S  Ngo i giao, 
S  du lịch 

      
 

      

GiámăsátăvƠăđánhăgiáăcác hotăđ ngăđangă
đ ợc th c hi n 

Phòng Giám sát và 
Th c hi năCh ngă

trình (tham kho ph n 
d ới) và các bên liên 
quan khác đ n d  án 

    

 

        

Gi iăphápăhuyăđ ngăđ uăt ăc a các c m ngành 

Thành lập Tổ công tác cm ngành (TCC) 
cho các cm ngành chính 

Các S  có liên quan 
cho từng c m ngành  

             

Thành lập h iăđồngăt ăv n c m ngành cho 
các c m ngành chính 

Các S  có liên quan 
cho từng c m ngành 
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                                              B c th c 
hi n 

 
 

Trách nhi m 

2012 2013 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

  

Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 

Xây d ng quy hoch chi ti t cho c m 
ngành (da trên chinăl ợc, k  ho ch và l  
trìnhăđ uăt ăc a c măngƠnhăđƣăđ ợc trình 
bày trong Phn III c a báo cáo này) 

TCC với s  h  trợ c a 
các Phòng có liên quan 

 
            

Th c hi n quy hoch c m ngành với s  
giám sát ca TCCvà Phòng giám sát và 
th c hi năch ngătrìnhă(trìnhăbƠyăbênăd ới) 

Các phòng có liên 
quan và các bên liên 
quan khác ca c m 
ngƠnh,ănhƠăđ uăt ;ă

thông qua Phòng giám 
sát và thc hi n 
ch ngătrình 

 

 

           

Gi i pháp th c hi n m tămôiătr ngăkinhădoanhăđẳng c p qu c t  

Thành lập m t tổ công tác do S KHĐTă
ch  trị đ  thúcăđẩy quá trình ci cách môi 
tr ng kinh doanh 

S  KHĐT 
             

Th c hi n các sáng kinăđƣăđ ợc phác tho 
đ  c i thi nămôiătr ngăđ uăt ănóiăchungă
vƠăđi m s  PCI nói riêng 

S  KHĐTăvới s  h  
trợ c a các S có liên 

quan 
             

Ph i hợp vớiăTCCăđ  hoƠnăthƠnhăcácăc ă
ch  và chính sách uăđƣiăcho các cm 
ngành chính 

S  KHĐTăvƠăTCCăvới 
s  h  trợ c a các S có 

liên quan 
  

 
          

Th c hi năc ăch  chính sách cp c m 
ngành (cp t nh) theo từng k  ho ch 

S  KHĐTăvới s  h  
trợ c a các S có liên 

quan 
    

 
        

Đ i vớiăc ăch  chính sách cnăđ ợc phê 
duy t  c pătrungă ngăthìăđ  xu t các 
khuy n nghị lênăTrungă ngăthôngăquaă
di năđƠnăHƠăTƿnh- Trungă ng (tham khảo 
phần nội dung về Hội nhập khu vực, trong 
n ớc và quốc tế)  

S  KHĐTăvới s  h  
trợ c a các S có liên 

quan 
    

 

        

Tổ ch c các dinăđƠnăth ng niên gi a 
doanh nghip và chính ph đ  t oăc ăh i 
đ i tho i m  v  môi tr ng kinh doanh 

S  KHĐTăvới s  h  
trợ c a các S có liên 

quan 
             

Giámăsát,ăđánhăgiáăth c hi n và c i thi n 
môiătr ng kinh doanh 

Phòng giám sát và 
th c hi năch ngă

trình, với s  h  trợ c a 
S  KHĐTăvƠăcácăS  

có liên quan 

     
 

       

Gi i pháp v  Khoa học, Công ngh  vƠăMôiătr ng 

Khoa học và Công nghệ: 

Thành lập và kh iăđ ngăPhòngăĐánhăgiá,ă
Chuy năgiaoăvƠăTh ngăm i hóa(PDCT) 

S  Khoa học Công 
ngh  

             

Ph i hợp vớiăTCCăđ  xây d ng các l  
trình/k  ho ch v  Khoa học và Công ngh 
cho từng c măngƠnh,ătrongăđóăbaoăgồm  Yêu c u công ngh  Sáng kin v  th  ch  (Trung tâm khai 

khoáng và luyn kim), Trung tâm thí 
đi m cây trồng, Khoa BPO/ ITO 
trongătr ngăđ i học)  Xây d ngănĕngăl că(ĐƠoăt oăh ớng 
nghi p, khóa học c p ch ng ch) 

S  Khoa học Công 
ngh , TCC với s  h  
trợ c a các S khác 

  

 

          

Xây d ng k  ho ch phát trinănĕngăl c v  
khoa học, công ngh trênăc ăs  ph i hợp 
với S  GD&ĐT,ăS  LaoăĐ ng và k t qu  
đ u vào c a các TCC  KhóaăđƠoăt oăh ớng nghi p  ĐƠoăt o c p ch ng ch  C ăs  h  t ng gi ng d y, NC&PT 

S  KHCN, S  
GD&ĐT,ăS  LĐăvới 
s  h  trợ c a TCC và 

các S  khác 

  

 

          

Phátăđ ng các sáng kin th  ch  liên quan 
đ n khoa học, công ngh cho các cm 
ngành chính theo k ho ch 

S  KHCN và các bên 
liên quan chính ca 

c m ngành 
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                                              B c th c 
hi n 

 
 

Trách nhi m 

2012 2013 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

  

Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 

Phátăđ ng các sáng kin xây d ngănĕngă
l c, bao gồm mua sắm các tài sn ph c v  
choăc ăs  h  t ng gi ng d y, NC&PT 

S  KHCN và S  LĐă
cùng với s  h  trợ c a 
TCC và các S khác 

    
 

        

Ti p t c th c hi n, giám sát k ho ch phê 
duy t và chuyn giao công ngh thông qua 
PDCT 

PDCT với s  h  trợ 
c a S  KHCN và các 

S  khác 
     

 
       

Xây d ng các Tiêu chuẩn cho m t l  trình 
S  KHCN cùng với s  
h  trợ c a các S khác 

             

Th c hi n các tiêu chuẩnătrongăn ớc và 
khu v c v  các chính sách và h ớng dẫn 

S  KHCN cùng với s  
h  trợ c a các S khác 

   
 

         

Đ i với các tiêu chuẩn c p qu căgia,ăđ  
xu t các khuyn nghị lênăc ăquanăh u quan 
 Trungă ngă 

S  KHCN cùng với s  
h  trợ c a các S khác 

   
 

         

Ti p t c giám sát vic th c hi n các tiêu 
chuẩn 

S  KHCN cùng với s  
h  trợ c a các S khác 

    
 

        

Sửaăđổi và th c hi năc ăch  đĕngăkỦăvƠăb o 
v  quy n s  h u trí tu  (IP) 

S  KHCN              

Ti p t c th c hi n ho tăđ ng b o v  IP và 
ki m tra: các hành vi vi phm 

S  KHCN              

Môi tr ờng 

Đánhăgiáătácăđ ngămôiătr ngăđ  bổ sung 
K  ho ch phát trin kinh t - xã h i 

S  TNMT, S  KHĐT              

Xây d ng k  ho ch b o v  môiătr ng chi 
ti tăchoăcácălƿnhăv căchínhăđƣăđ ợc li t kê 
trong phnăMôiătr ng c a báo cáo này  Công ngh và bi n pháp phù hợp, 

thân thi n vớiămôiătr ng cho các 
c m ngành chính  Qu n lý ch t th i  Qu nălỦăn ớc  B o v , ph c hồiămôiătr ng vùng 
duyên hi, rừng  Qu n lý thiên tai  K  ho ch gi m thi u bi năđổi khí hậu 
lâu dài  D  ánăc ăch  phát tri n s ch (CDM) 
và gi m khí th i nhà kính do phá 
rừng và suy thoái rừng (REDD)  H ớng dẫn v  cácăquyăđịnh 

 

S  TNMT, S  KHĐT,ă
cùng với s  h  trợ c a 
các S  khác và TCC 

 

            

Lồng ghép kt qu  đánhăgiáătácăđ ng môi 
tr ng vào trong hotăđ ng lập quy hoch 
c  th  và khoanhăvùngăđ tăđai 

S  TNMT, S  Xây 
d ng cùng với s  h  
trợ c a các S khác 

             

Th c hi n các k ho ch b o v  môiătr ng, 
bao gồm k  ho ch qu n lý thiên tai và 
gi m thi u bi năđổi khí hậu 

S  TNMT cùng với s  
h  trợ c a các S khác 

   
 

         

Thi t k  vƠăphátăđ ngăch ngătrìnhăgiáoă
d c và nâng cao nhận th c v  b o v  môi 
tr ng 

S  TNMT cùng với s  
h  trợ c a S  Truy n 

thông 
             

Thành lập trung tâm xây dngvà ph c hồi 
b n v ng 

S  GD&ĐT, S  Xây 
d ng, S  TNMT 

             

Ti p t c giám sát kt qu  th c hi n và có 
các bi năphápăđi u chnh kịp th i 

S  TNMT cùng với s  
h  trợ c a Phòng giám 

sát và thc hi n 
ch ngătrình 

   
 

         

Gi iăphápăTĕngăc ng H i nh p v i kinh t  khu v c, qu c gia và qu c t  

 
Vùng duyên hải Bắc Trung Bộ 

Thành lậpăBanăđi u ph iăchungăđ i với 
vùng duyên hi Bắc Trung B  

Lƣnhăđ o t nh (UBND) 
S  KHĐT 
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Trách nhi m 

2012 2013 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

  

Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 

Buổi họpăđ u tiên c aăBanăđi uăhƠnhăđ  
th ng nh t v ch ngătrìnhăho tăđ ng và 
xây d ng k  ho ch th c hi n trong th i 
gian 1-2ănĕmăvƠăphơnăcôngătráchănhi m 

Banăđi u hành chung, 
S  KHĐTăcùngăvới s  
h  trợ c a các S khác 

  
 

          

Th c hi n k  ho ch theo niădungăđƣăth ng 
nh t 

Các S  có liên quan              

Ti p t căgiámăsát,ăđánhăgiáăvƠăcập nhật k  
ho ch 

Banăđi u hành chung 
cùng với s  h  trợ c a 

Phòng giám sát và 
th c hi năch ngătrình 

      
 

      

Quốc gia: 

Thành lập Di năđƠnăđ i tho i gi a Hà 
Tƿnh- Chính ph đ  đ i tho iăvƠăđánhăgiáă
(định kỳ nửaănĕm)ăđ i với 4 lƿnhăv c chính 
sau  Phát tri n c m ngành (với s  tham 

gia c a TCC, S có liên quan và các 
b  trungă ng)  C i cách hành chính, ci thi n môi 
tr ng kinh doanh và Chính ph đi n 
từ (S  KH và B  KH)  Liên h  với các nhà tài trợ/c ăquanăh  
trợ/đ i tác phát trin (S  KH và các 
S  khác thuc B  KH/nhà tài trợ)  Tiêu chuẩn, khoa học, công ngh và 
môiătr ng (S  Khoa học, Công 
ngh , S  NN&PTNT, S  TNMT/ các 
s  khác có liên quan ca các B 
ngành  Trungă ng) 

 

Lƣnhăđ o t nh (UBND) 
với s  h  trợ c a các 

S  khác 
 

 

           

Kh iăđ ng các cu c họp c a di năđƠn 
Lƣnhăđ o t nh (UBND) 
với s  h  trợ c a các 

S  khác 
             

 
 
Giám sát kt qu  th c hi năvƠăđịnhăh ớng 
các cuc họp trong th i gian tới c a di n 
đƠn 

S  KHĐTăcùngăvới s  
h  trợ c a các S khác 
và Phòng giám sát và 

th c hi năch ngătrình 

   
 

         

Quốc tế 

Thành lậpăC ăquanăPh i hợp Th ngăm i 
vƠăĐ uăt ăvƠăcácătổ công tác có liên quan, 
bao gồmăđ i di năđ n từ các tnh giáp ranh 
vớiăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan,ăbaoăgồm các 
lƿnhăv c then chtănh ăc ăs  h  t ng, 
th ngăm i,ăđ uăt ,ămôiătr ng và nhập 
c ầ. 

Lƣnhăđ o T nh 
(UBND) cùng với S  
Ngo i giao và Trung 

ng 

             

 
Tổ ch c các cuc họpăđánhăgiáă(nửaănĕm) 

Lƣnhăđ o T nh 
(UBND) cùng với S  
Ngo i giao và Trung 

ng 

  
  

  
 

      

Ti p t căđi u ph iăvƠăđánhăgiáăti năđ  đ t 
đ ợcăđ i với các s  li u th ng kê liên biên 
giới then ch t 

S  Ngo i giao cùng 
với s  h  trợ c a các 

S  khác và Phòng 
giám sát và thc hi n 

ch ngătrình 

      

 

      

Các gi i pháp gi m nghèo 

Xây d ngăCh ngătrìnhăgiámăsátănhằm (a) 
theo dõi vi c th c hi n các sáng kin liên 
quanăđ n gi mănghèoăvƠă(b)ăđánhăgiáăhi u 
qu  vƠăđ  xu tăcácăhƠnhăđ ng khắc ph c 
n u c n 

S  NN&PTNT cùng 
với s  h  trợ c a các 

S  khác 
             

Lồngăghépăch ngătrìnhănƠyăthƠnhăm t 
ho tăđ ng c a Phòng Giám sát và Thc 
hi năch ngătrình 

S  NN&PTNT cùng 
với s  h  trợ c a các 

S  khác 
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                                              B c th c 
hi n 

 
 

Trách nhi m 

2012 2013 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

  

Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 

Phátăđ ngăch ngătrìnhăthƠnhăm t ho t 
đ ng c a Phòng giám sát và thc hi n 
ch ngătrìnhănh ătrìnhăbƠyăbênăd ới 

S  NN&PTNT cùng 
với s  h  trợ c a các 

S  khác 
 

 
           

TheoădõiăvƠăbáoăcáoăhƠngănĕmăvƠă5-nĕmă
phù hợp với ho tăđ ng c a Phòng giám sát 
và th c hi năch ngătrình 

S  NN&PTNT, Phòng 
giám sát và thc hi n 

ch ngătrình 
  

 
          

Gi i pháp v  Qu nălỦăvƠăGiámăsátăch ngătrìnhăhi u qu  

Thành lập Phòng giám sát và thc hi n 
ch ngătrình 

Chi c c Th ng kê với 
s  h  trợ c a các S 

khác 
             

Phátăđ ng các hotăđ ng c a Phòng và s 
liên h  vớiăcácăc ăquanăquanătrọng khác 
c a t nh 

Chi c c Th ng kê  
 

           

Xu t b năBáoăcáoăđ u tiên v  hi n tr ng 
th c hi n c a t nh 

Phòng giám sát và 
th c hi năch ngătrình 

  
 

          

Giám sát và xut b n các Báo cáo hin 
tr ngăth ng niên 

Phòng giám sát, thc 
hi năch ngătrìnhăvới 

s  h  trợ c a các 
S /c ăquanăkhácă(Vd: 

TCC) 

      
 

      

Xu t b n các Báo cáo 5-nĕmăv  đánhăgiáă
và hi n tr ng th c hi năch ngătrìnhă 

Phòng giám sát và 
th c hi năch ngătrình 
với s  h  trợ c a các 

S /c ăquanăkhácă
(Vd:TCC) 

      

 

    

 

 

Gi i pháp nâng cao kỹ nĕngăvƠănĕngăl c cho kh iăc ăquanăqu nălỦănhƠăn c 

 
Xácăđịnhăđ iăt ợngăđƠoăt o (C p S  và c p 
đ năvị th c hi n) 

Lƣnhăđ o t nh (UBND) 
vớiăđ u vào từ các S  

             

Đánhăgiáănhuăc uăđƠoăt o c aăcácăđ i 
t ợngăđƣăđ ợc l a chọn 

S  GD&ĐT và S  
KHĐTăvƠăcóăkh  nĕngă
có s  h  trợ c a bên 
chuyên gia th ba 

 
            

Xây d ngăch ngătrìnhăđƠoăt o và học tập 
tổng hợp 

H  trợ từ bên th  ba 
với s  giám sát ca S  
GD&ĐT và/hoặc S  

KHĐT 

 
 

           

Kh iăđ ngăch ngătrìnhăđƠoăt o tổng hợp 
banăđ u 

S  GD&ĐT/ăS  
KHĐTăvới s  h  trợ 

c a các S khác và bên 
th  ba 

   
 

         

Ti p t căđánhăgiáăvƠăth c hi năcácăch ngă
trìnhăđƠoăt oăth ng niên ti p theo 

S  GD&ĐT/ăS  
KHĐT,ăvớiăđ u vào 

đ n từ các V  
    

 
        

Xácăđịnh các yêu cu v  h  th ng Qu n lý 
ki n th c cho tnhăđ  bổ sungăch ngătrìnhă
đƠoăt o trên lớp và các chuyn tham quan 
học tập 

S  GD&ĐT,ăS  
KHĐT,ăS  Truy n 

thông với s  h  trợ c a 
bên th  ba 

 
 

           

Xây d ng và kh iăđ ngăch ngătrìnhăqu n 
lý ki n th c 

Bên xây th  ba xây 
d ng ph n m m với s  

giám sát ca S  
GD&ĐTăhayăS  

KHĐT 

    
 

        

Cập nhật và nâng cp h  th ng qu n lý 
ki n th cătrênăc ăs  th ng xuyên 

S  GD&ĐT/ăS  
KHĐT,ăvớiăđ u vào 

đ n từ các V  
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2.2 T ăch căth căhi năquyăho ch 

Đ ăcó nh ngănhậnăth căđúng đắnăv ăquyăho ch,ăcũngănh  ph ng ánăquyăho chăđi vàoăcu căs ng,ăbi năpháp 
đ uătiên vƠđóng vai trò vô cùngăquanătrọngălà công tác đi uăhành,ătổăch căth căhi năquyăho ch.ăDoăvậy,ăngayă
sau khi đ ăánăQuyăho chă tổngă th ăphátă tri năkinhă t ă - xã h iă t nhăHà Tƿnhăđ nănĕm 2020 đ ợcăc păcó thẩmă
quy năphê duy t,ăUBND t nhăgiaoăchoăcác Ban ngành có liênăquanătrongăt nhăkhẩnătr ngătri năkhaiăth căhi nă
quyăho chăvớiăcácăn iădungăc ăth ăsau: 

2.2.1 XâỔ dựng cơ chế để thực hiện quỔ hoạch 

- Xâyăd ngăc  ch ăchính sách đ ăhuyăđ ngămọiănguồnăl c:ăgiành đ uăt đặcăbi tăv ăngân sách, cácănguồnătài 
chính, các ph ngăti năvậtăch tăkỹăthuật...ăt oăđi uăki năchoăKT-XHăc aăt nhăphátătri nătoànădi n,ăv ngăchắc. 

- Phân công, phânăc păchoăcác Ban ngành và cácăhuy năthịătrongăt nhăđ ợcăth căhi năm tăs ăch cănĕngăquy nă
h nă u tiênăv ăthuăhútăv n,ăv ăqu nălý dân c , xâyăd ngăc  b n,ănhƠđ t,ăcác công trình phúcălợi,ăcác công trình 
vĕn hoá,ăngh ăthuật...ătrên địaăbàn. 

- Tổăch căh iănghịăr ngărãiăvớiăcác nhƠđ uăt đ ăgiớiăthi uănh ngăc măngành, ngành,ălƿnhăv c,ăkhuăv c,ănh ngă
công trình,ăd ăán u tiên và các chính sách u tiên...ănhằmăthuăhút đ uăt  trong n ớcăvà n ớcăngoài. 

- Xâyăd ngăquyăch ăquanăh ăgi aăt nhăvớiăcác c  quan,ătổăch căTrung ng,ăvớiăcácăt nhălânăcậnăvà gi aăcác 
huy năthịătrongăt nhăđ ătĕng c ngăph iăhợp,ăm ăr ngăcác hìnhăth căliênăk t,ăt oăs căm nhătổngăhợpătrongăvi că
tri năkhaiăth căhi năquyăho ch.ăă 

- Hàng nĕm,ăUBNDăt nhăch ătrì m iăcácăB ,ăngành có liênăquană ăTrungă ngăki măđi măđánh giá vi căth că
hi năquyăho chăphátătri năkinhăt ă- xã h iăc aăt nhăđ ăcó k ăho chăđi uăch nhăkịpăth i. 

2.2.2 Ph  biến và vận động nhân dân hỗ trợ thực hiện quỔ hoạch 

Quyăho chăch ăcó th ăth căhi năthành công khi có s ăh ngă ngăc aănhân dân, caăcác doanh nghiêp trên địaă
bànăt nh.ăVi căphổăbi n,ăgi iăthích đ ănhân dânăhi uăquyăho chăvà h ngă ngăthamăgiaăth căhi năquyăho chălà 
h tăs căquanătrọng.ăĐơyăcũngălà th căhi năquyăch ădânăch ăc aăĐ ng.ăĐ ălàm đ ợcăvi cănàyăc n: 

- Côngăb ăquyăho chătổngăth ăphátătri năkinhăt ă- xã h iăc aăt nhăđ nănĕm 2020. Tuyênătruy n,ăthuăhútăs ăchúý 
c aănhân dân và m ăr ngăs ăhi uăbi tăv ăcông tácăquyăho chătrongăcánăb ăviênăch c,ătrongădân c ,ătrongăgiớiă
kinh doanh và các nhƠđ uăt đ ăth căhi năquyăho ch.ă 

- Công khai cho dânăbi tăcácălƿnhăv căquyăho chăquanătrọngănh :ăquyăho chăsửăd ngăđ t,ăquyăho chămặtăbằngă
các khu côngănghi p,ăkhuăduălịch,ăquyăho chăh ăth ngăđô thịăvà các khu dân c tậpătrung... 

- Phổăbi năr ngărãi trong nhân dân các ngành,ălƿnhăv c,ălãnhăthổăđ ợcăkhuy năkhích u tiên. 

- C ăth ăhóa cácăn iădungăquyăho chăvào các ch ng trìnhănghịăs ,ăch ng trình làmăvi căc aăcácăc pă y,ăchính 
quy năc  s . 
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2.2.3 Thường ồuỔên cập nhật, cụ thể hóa các nội dung quỔ hoạch 

Trong quá trìnhăth căhi năs ăcó nhi uăv năđ ămớiănẩyăsinh, mà b năthânăquyăho chăkhôngăth ăl ngăh tăđ ợc.ă
H nă th ăn aăb năquyăho chă tổngă th ăkhôngă th ăbaoăquátăh tăđ ợcămọiăchiă ti tă c aăv năđ .ăDoăvậyăc năph iă
th ngăxuyênăcậpănh t,ăbổăsungăvà chiăti tăhóaăquyăho ch.ăNh ngăvi căc nălàm là: 

- Phân công trách nhi mărõ ràngăchoătừngăc  quanătri năkhaiă th căhi năcácăph năc ăth ăc aăquyăho chăthu că
thẩmăquy n,ătráchănhi măc aăc p,ăngành t ngă ng.ă 

- Th ngăxuyênăbổăsungăquyăho chăchoăphù hợpăvớiădi năbi nătình hìnhăqu căt ,ătình hình phátătri năkinhăt ăxã 
h iăc a đ tăn ớcăvà c aăt nh 

- Ti năhành đi uătra,ăđánh giá,ăcậpănhậtăcác tàiăli uăc  b n,ăc ăth ăcácănguồnătài nguyên làm c s ăchắcăchắnăchoă
NC&PT chiăti t. 

- Th căhi năquyăho chăchiăti tăcó liên quan. 

2.2.4 Cụ thể hóa quỔ hoạch thành các kế hoạch 5 năm, hàng năm 

Trongătổăch căth căhi năquyăho ch,ăv năđ ăphân chia giai đo năđ ăth căhi nălà r tăquanătrọng.ăM căđích phân 
chia giai đo nălƠđ ăxác địnhănh ngăb ớcăđi phù hợpăchoătừngăk ăho chă5ănĕm.ăDoăvậyăvi căxâyăd ngăk ăho chă
5 nĕmăc năbám sát cácăm cătiêu vƠđịnhăh ớngăphátătri nătrongăquyăho ch.ăN iădungăc aăk ăho chă5ănĕmăph iă
th ăhi năđ ợcăt  t ngăch ăđ oăc aăT nhăuỷ,ăUBND và c ăth ăhóa đ ợcăcácăm cătiêuăquyăho ch,ăl yăcácăm că
tiêuăquyăho chălàm c  s .ăĐồngăth iăcácăk ăho chăhàng nĕmăcũngăph iăphù hợpăvớiăk ăho chă5ănĕm. 

2.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện quỔ hoạch 

Sau khi phê duy t,ăquyăho chăph iătr ăthành vĕnăki năcó tínhăch tăpháp lý làm c  s ăchoăcácăho tăđ ngăphát 
tri năkinhăt ă- xã h iătrên địaăbànăt nh.ăCh ătịchăUBND t nhătr căti păch ăđ oătri năkhaiăth căhi n,ătổăch căki mă
tra, giám sátăth căhi năquyăho ch.ăCácăc pă yăĐ ngăthôngăquaăh ăth ngăc aămìnhăc năph iăcóđ ăthông tin đ ăkịpă
th iăphátăhi năv năđ ăvà cóý ki năch ăđ o.ăH iăđồngănhân dân cácăc păđ iădi năchoănhân dân,ăt oăđi uăki năchoă
nhân dân tham gia giám sátăth căhi năquyăho ch. 

2.2.6 Phân công thực hiện quỔ hoạch 

Quyăho chătổngăth ăphátătri năkinhăt ă- xã h iăt nhăph iăđ ợcătổăch cătri năkhaiăth căhi năđồngăb ,ăcó s ăphân 
công tráchănhi mărõ ràng và ph iăhợpăchặtăch ăgi aăcácăc p,ăcác ngành trong t nhătrongăquá trìnhăth căhi n.ăDoă
vậyăsauăkhiăquyăho chăđ ợcăc păcó thẩmăquy năphê duy t,ăUBNDăt nhăc năphân côngăc ăth ăchoăcácăc p,ăcác 
ngànhătrongăt nhăđ ătổăch cătri năkhaiăth căhi n.ă 
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TƠiăli uăthamăkh o 

3 

PH NTH ăNĔM 

Danhăm căvi tăt t 
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DANHăM CăVI TăT T 
TT Vi tăTắt Đ yăĐ  
1 ADB NgơnăhƠngăPhátătri năchơuăÁ 
2 ASEAN Hi păh iăcácăQu căgiaăĐôngăNamăÁ 
3 BPO ThuêăngoƠiăQuyătrìnhăNghi păv  
4 CAGR Tĕngătr ngăTrungăbìnhăC ngăg păHƠngănĕm 
5 CDM C ăch ăPhátătri năs ch 
6 CNTT Côngăngh ăthôngătin 
7 CSHT C ăs ăH ăt ng 
8 FAO Tổăch căNôngăl ngăLiênăHợpăQu c 
9 GD-ĐT Giáoăd că- ĐƠoăt o 
10 GDP Tổngăs năphẩmăQu căn i 
11 GDTX Giáoăd căTh ngăxuyên 
12 GTVT GiaoăthôngăVậnăt i 
13 HN - DN H ớngănghi pă- d yăngh  
14 IP S ăh uăTríătu  
15 ITO ThuêăngoƠiăcôngăngh ăthôngătin 
16 KCN Khu côngănghi p 
17 KHCN KhoaăhọcăvƠăCôngăngh  
18 KHĐT K ăho chăvƠăĐ uăt  
19 KKT Khuăkinhăt  
20 KPO ThuêăngoƠiăQuyătrìnhăKi năth c 
21 LĐTBXH Laoăđ ng,ăTh ngăbinhăvƠăXƣăh i 
22 MN M mănon 
23 NC&PT Nghiênăc uăvƠăPhátătri nă 
24 NGO Tổăch căPhiăchínhăph  
25 NNPTNT Nôngănghi păvƠăPhátătri năNôngăthôn 
26 ODA H ătrợăPhátătri năChínhăth c 
27 PCI Ch ăs ăNĕngăl căC nhătranhăC păt nh 
28 PDCT PhòngăĐánhăgiá,ăChuy năgiaoăvƠăTh ngăm iăhóa 
29 QL Qu căl  
31 TCC TổăCôngătácăC măngƠnh 
32 TH Ti uăhọc 
33 THCS Trung họcăC ăs  
34 THPT TrungăhọcăPhổăthông 
35 TNMT TƠiănguyênăMôiătr ng 
36 UBND yăbanăNhơnădơn 
37 UNDP Ch ngătrìnhăPhátătri năLiênăHợpăQu c 
38 VCCI PhòngăCôngănghi păvƠăTh ngăm iăVi tăNam 
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TƠiăli uăthamăkh o 

4 

PH NăTH ăSÁU 
Cácăhoạtăđ ngăchính 

TƠiăli uăThamăkh o 
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 TÀI LI UăTHAMăKH O 

Cácă năphẩmăvƠăBáo cáoănghiênăc u 

BanăĐi uăhƠnhăv ăđi uătraădơnăs ăvƠănhƠă ătoƠnăqu că―Đi uătraădơnăs ăvƠănhƠă ăc aăVi tăNamă2009‖,ă2010.ă 

Filardo,ăMaryăvƠăJeffăVincent.ă"Nghiênăc uăv ătácăđ ngăc aăcácăc ăs ăđ iăvớiăsinhăviênăvƠăgi ngăviên."ă2010. 

Tr ngăKinhădoanhăHarvard. "Cácăn năt ngăkinhăt ăviămôăđ iăvớiăs ăthịnhăv ợng:ăK tăqu ăthuăđ ợcătừăCh ăs ă
c nhătranhăkinhădoanh‖.ă2008. 

Vi năChi năl ợcăvƠăchínhăsáchăv ătƠiănguyênăthiênănhiênăvƠămôiătr ng,ăVi tăNamăvƠăUNDP.ă―Nghiênăc uătổngă
quanăv ănghèoăđóiăvƠămôiătr ngă ăHƠăTƿnh‖.ă2006. 

Vi năChi năl ợcăvƠăchínhăsáchăv ătƠiănguyênăthiênănhiênăvƠămôiătr ng,ăVi tăNam.ă"Báoăcáoăđánhăgiáăc aăHƠă
Tƿnhăv ăbi năđổiăkhíăhậu."ă2009. 

Vi nănghiênăc uăv ăthépăvƠăsắtăqu căt ă―ThépăvƠăB n:ăS ăphậnăc aăThép‖.ă2009. 

Vi năPhátătri năNhậtăB n‖ăNghiênăc uăk ăho chăphátătri năc aăcửaăkhẩuăgi aăLƠoăvƠăVi tăNam."ă2010. 

B ăNôngăLơmăvƠăTh yăs năNhậtăB n"K ăho chăphátătri năL ngăth c,ăNôngănghi păvƠăh ătrangătr i"ă2009. 

Oxfam.ă"Báoăcáoătómătắtă– Đánhăgiáănhanhăc aăHƠăTƿnh."ă2010. 

B ăphậnăDơnăs ,ăC căKinh t ăvƠăXƣăh i,ăBanăth ăkỦăLHQ.ă"Tri năvọngăDơnăs ăTh ăgiới:ăTh cătr ngănĕm2008."ă
2008. 

B ăphậnăDơnăs ,ăC căKinhăt ăvƠăXƣăh i,ăBanăth ăkỦăLHQ.ă"Tri năvọngăDơnăs ăTh ăgiới:ăTh cătr ngănĕmă2008."ă
2008. 

Porter,ăMichael.ă"KhungăKimăc ng."ă 

RISI.ă"Nghiênăc u:ăĐánhăgiáăngƠnhăkinhădoanhăb tăg ăqu căt ănĕmă2011."ă2011. 

RobertăJ.,ăBarro.ă―Cácăy uăt ăquy tăđịnhătĕngătr ngăkinhăt ‖ă1995. 

Vi nănghiênăc uăthépăvƠăsắtăĐôngăNamăÁ.ă"Kỷăy uăngƠnhăthépănĕmă2010."ă2010. 

Báoăcáoăc nhătranhătoƠnăc u.ă"Thúcăđẩyăn năt ngăkinhăt  viămôăchoăs ăthịnhăv ợng:ăCh ăs ăc nhătranhăhi năt i."ă
2001. 
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