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Về việc tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ  

thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về 

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng 

 

Để triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính 

trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW  

nhằm tạo sự thống nhất cao, nâng cao nhận thức và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm 

vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, dự kiến ngày 05/02/2023, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao phối hợp với các bộ 

ngành, địa phương tổ chức Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về 

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 

Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Với chủ đề “Liên kết - Đột phá từ kinh tế biển - Phát triển nhanh và 

bền vững”, Hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 

dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và sự tham dự của 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, 

các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự kiến, 800 đại 

biểu sẽ tham dự Hội nghị. 

Đây là hội nghị “ba trong một”, được tổ chức không chỉ với mục đích 

công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-

NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - 

xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung 

Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mà còn cụ thể hóa nghị quyết bằng 

các nguồn lực triển khai thực hiện cụ thể thông qua hình thức xúc tiến đầu tư, 

kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc 
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tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành với Chính phủ trong triển khai các 

chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã 

hội của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. 

Bên cạnh đó, Triển lãm Ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Bắc Trung Bộ và 

duyên hải Trung Bộ: Liên kết - Đột phá từ kinh tế biển - Phát triển nhanh và 

bền vững” cũng sẽ được tổ chức trong ngày 05/02/2023, nhằm giới thiệu vẻ đẹp 

của vùng đất, con người và các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của vùng 

Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, khắc họa những nét đẹp tiêu biểu tình yêu 

quê hương, đất nước thông qua các hình ảnh về sản xuất, đời sống văn hóa, tinh 

thần, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc của Vùng.  

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của 

vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng có vai trò, vị trí chiến lược 

đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là Chiến lược phát triển bền vững về kinh 

tế biển. 

Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa IX về phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và 

duyên hải Trung Bộ, các cấp, các ngành, nhất là các địa phương trong vùng đã 

nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng; sức 

mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị được huy động; nhiều điểm nghẽn trong 

phát triển kinh tế - xã hội được khơi thông, đạt được nhiều kết quả quan trọng, 

khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin 

của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta, phát huy những tiềm năng, lợi thế 

của Vùng và từng địa phương cho phát triển nhanh và bền vững. 

Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,3%/năm giai đoạn 2005-2020, cao hơn 

mức trung bình cả nước; Quy mô kinh tế của vùng năm 2020 (theo giá hiện 

hành) tăng gấp 9,1 lần so với năm 2004; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo; một số ngành kinh tế cơ bản, nhất là các 

ngành kinh tế biển, các ngành có giá trị gia tăng cao được hình thành và phát 

triển; du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thu ngân sách tăng khá, 

một số địa phương đã cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung ương. Kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị được cải thiện. 

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên được chú trọng; bảo vệ môi 

trường, ứng phó biến đổi khí hậu được tăng cường. Văn hóa, xã hội có bước 

phát triển; chất lượng giáo dục - đào tạo và các chỉ tiêu y tế cơ bản được cải 

thiện. An sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh. Đời sống 

vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu số, 

đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được nâng lên rõ rệt. Trật tự, an 

toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.  

Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của vùng còn những hạn chế, bất cập 

và gặp nhiều khó khăn, thách thức, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ vẫn là 

vùng có chỉ số phát triển ở nhiều lĩnh vực thấp hơn mức trung bình cả nước. 

Tiềm năng, lợi thế của vùng, nhất là kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý và 
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phát huy hiệu quả. Quy mô kinh tế vùng còn nhỏ, GRDP bình quân đầu người 

thấp. Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, chất lượng và năng lực cạnh 

tranh chưa cao. Cơ cấu kinh tế kinh tế chuyển dịch còn chậm, chưa có đột phá.  

Những hạn chế, bất cập này cần được khắc phục; đổi mới tư duy phát triển, 

tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động; huy động, phát huy 

những tiềm năng, lợi thế của Vùng và các địa phương trong Vùng sẽ là “dư địa”, là 

cơ hội để Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ phát triển nhanh, bền vững xứng 

đáng với vai trò vị trí chiến lược của Vùng. 

Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, với 

mục tiêu đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ trở thành vùng 

phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển; có kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, 

dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; có một số trung tâm công 

nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển và 

hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực; là cửa ngõ ra biển của 

vùng Tây Nguyên và nước bạn Lào; là nơi các giá trị văn hoá, lịch sử và hệ sinh 

thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, 

đảo được bảo đảm vững chắc; các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; 

khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh và bền vững; có một 

số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn ngang tầm khu vực Châu 

Á với các khu kinh tế ven biển hiện đại, hệ thống đô thị ven biển thông minh, 

bền vững, có bản sắc riêng, thân thiện với môi trường. 

Chính phủ đã khẩn trương ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 

29/12/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

26-NQ/TW theo nguyên tắc bám sát quan điểm, mục tiêu, đồng thời cụ thể hóa 

các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW, trong đó xác 

định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể gắn với kế hoạch tổ chức 

theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết. 

Bên cạnh đó, Chương trình hành động cũng nhằm thể hiện được định 

hướng chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng các tỉnh vùng Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; đồng thời xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ 

yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong Vùng đảm bảo 

xây dựng và phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đạt các mục 

tiêu đề ra. 

Để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chính phủ đề ra 08 nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm, bao gồm: (1) Công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự 

đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành 

động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị;(2) Hoàn thiện thể 

chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng; (3) Chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; (4) Phát triển mạnh hệ thống đô 
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thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông; (5) Quản lý và sử dụng hiệu quả tài 

nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo và rừng; bảo vệ môi trường, nhất là môi 

trường biển; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi 

khí hậu; (6) Phát triển toàn diện văn hoá - xã hội vùng; (7) Bảo đảm vững chắc 

quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; (8) Tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong vùng.  

Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 34 nhiệm vụ cụ thể 

và 11 dự án đầu tư hạ tầng giao thông kết nối và phân công cho các Bộ, ngành 

triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian cụ thể. 

Chương trình hành động của Chính phủ đã đưa ra nhiều điểm mới, có tính 

đột phá trong phát triển của Vùng nhất là về định hướng phát triển, mục tiêu cụ thể, 

giải pháp rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể; gắn với một số chủ trương lớn về xây dựng cơ 

chế chính sách đặc thù sẽ là cơ sở và cơ hội cho vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải 

Trung Bộ phát triển trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045. 

Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW sẽ góp phần quan 

trọng tạo sự thống nhất cao, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính 

trị và đổi mới tư duy của các các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan 

trọng của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, từ đó tạo sự thống nhất 

trong hành động, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW. 

Cùng với đó, việc Hội nghị Xúc tiến đầu tư được tổ chức song song có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ 

tầng, thúc đẩy đầu tư, sản xuất - kinh doanh của toàn Vùng. Đây chính là những 

hành động cụ thể, điều kiện tiên quyết để các kế hoạch, mục tiêu chiến lược 

được đặt ra tại Nghị quyết số 26-NQ/TW được hiện thực hóa. 

Dự kiến, tại Hội nghị, sẽ diễn ra lễ trao thỏa thuận hợp tác về phát triển 

bền vững vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư với các đối tác phát triển, cũng như các biên bản ghi nhớ, giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  


