Ngh quyt nêu rõ, thi gian qua, các b, c quan trung ng và các a phng trong vùng kinh t trng im
(KTT) ã n lc, tích cc phi hp trin khai các nhim v phát trin các vùng KTT và ã t c nhiu kt qu tích cc.
Các vùng KTT ã óng góp quan trng vào tc tng trng chung ca nn kinh t; bình quân hàng nm giai on
2011-2019, c 4 vùng KTT óng góp 72,95% vào tc tng bình quân GDP ca toàn b nn kinh t. Các
vùng kinh t trng im là các cc tng trng quan trng, ã th hin vai trò u tàu, dn dt c nc, c 1% tng trng ca 4
vùng KTT s làm GDP ca toàn b nn kinh t tng 0,61%. Ni bt là vùng KTT Bc B và vùng KTT phía
Nam, trong giai on 2011-2019, quy mô GRDP ca 2 vùng chim t trng hn 61% trong GDP, th hin là
các vùng “trng im ca các vùng trng im”.
Mc dù vy, các vùng KTT cha phát huy ht tim nng, li th sn có, tn dng thi c, c hi phát trin, ng thi ang i
mt nhiu thách thc nh: tc tng trng kinh t có xu hng chm li, t trng ngành sn xut công nghip - xây dng
và ngành dch v ca vùng trong c cu ngành c nc có xu th tng chm, ngun thu ngân sách nhà nc cha
bn vng, mt s a phng ngun thu còn ph thuc mt s ngành nht nh; c ch iu phi vùng cha thc s hiu qu, c
ch liên kt gia các ngành, lnh vc cha có hoc còn lng lo, liên kt và phân công nhim v gia các a phng
trong vùng cha rõ ràng, không phát huy c li th, tim nng; ngun nhân lc cha áp ng c yêu cu trong tình
hình phát trin mi; huy ng ngun lc hoàn thin kt cu h tng còn hn ch nht là h tng giao thông; khó khn v
qu t phát trin khu công nghip, thu hút các d án quy mô ln; nhiu vn v qun lý ô th cn gii quyt nh áp lc
v tng dân s, ngp úng, ùn tc giao thông, nhà cho ngi lao ng, ô nhim môi trng ã nh hng n môi trng u t
kinh doanh ca các vùng KTT.
Bên cnh ó, trc các tác ng ca i dch COVID-19, các ch tiêu v tng trng kinh t, xut nhp khu, thu ngân
sách nhà nc, phát trin du lch… n ht Quý II nm 2020 ca các vùng KTT u thp hn so vi cùng k.
Xác nh các yu t bt phá vn lên, phát trin nhanh, bn vng
khc phc nhng hn ch trên, phc hi nhanh và to à tng trng cho nn kinh t, Chính ph yêu cu các a phng
trong vùng KTT n lc, quyt tâm cao nht vt qua khó khn, phát huy ti a tim nng, li th so sánh, i mi,
sáng to to ng lc phát trin chung ca vùng và vì s phát trin chung ca t nc.
Chính ph yêu cu các a phng trong vùng KTT quán trit các quan im và nghiêm túc thc hin quyt lit: i
mi t duy, sáng to, khi dy khát vng vn lên mnh m ca toàn vùng và tng a phng, phát huy tinh thn t lc, t
cng và xác nh các yu t bt phá phn u vn lên, phát trin nhanh, bn vng, óng góp mt cách thit thc vào
vic hin thc hóa khát vng phát trin ca vùng và ca c nc.
Khn trng hoàn thin th ch, c ch chính sách v iu phi liên kt vùng thúc y liên kt vùng KTT m bo ch ng,
hiu qu; kp thi báo cáo c quan có thm quyn tháo g các khó khn, vng mc trong quá trình trin khai
các hot ng liên kt vùng.
Xây dng quy hoch cp quc gia, quy hoch cp vùng thi k 2021-2030, tm nhìn n nm 2050 m bo có tm
nhìn dài hn, phát huy tim nng, li th sn có, tính liên kt c thù ca tng vùng. Xây dng quy hoch cp tnh thi
k 2021-2030, tm nhìn n nm 2050 theo phng pháp tích hp nhiu quy hoch, th hin c vai trò "u tàu" ca
vùng KTT vi cách làm i mi sáng to, không t duy dàn tri, cát c, ch ngh li ích mt a phng mà b qua các
yu t vùng, yu t quc gia.
Xây dng c ch chính sách c thù huy ng ngun lc xã hi và b trí ngun lc u t thích áng t ngun ngân sách
nhà nc trong giai on 2021-2025 phát trin kt cu h tng ca Vùng KTT, nht là các d án giao thông, thy
li liên vùng, các d án quan trng quy mô ln tác ng lan ta tích cc, các công trình chng ngp, tr nc, kim
soát mn, thích ng vi bin i khí hu.
Xác nh các ngành, lnh vc phù hp vi c thù, li th so sánh ca tng vùng, tng a phng trong vùng tp trung
thu hút u t, hn ch phát trin dàn tri, trùng lp, cnh tranh gia các vùng và ni vùng; tránh ph thuc vào mt
s ngành, lnh vc phát trin không bn vng, ã ht d a tng trng. Các tnh, thành ph trong vùng KTT cn luôn
i u trong i mi sáng to, khi nghip, ng dng khoa hc công ngh tiên tin và áp dng các mô hình phát trin

kinh t mi, th hin vai trò u tàu, “ht nhân phát trin” ca nn kinh t quc gia.
Ngh quyt cng nêu rõ các nhim v, gii pháp c th v xây dng và t chc thc hin quy hoch; v huy ng ngun
lc u t phát trin; v ào to và s dng lao ng; v c s d liu, h thng thông tin vùng; v c ch iu phi vùng KTT và
c cu li các ngành, lnh vc.
Phân b ngun lc u t thích áng cho các vùng KTT
C th, Chính ph ch o B K hoch và u t nghiên cu, xut phân b ngun lc u t thích áng cho các vùng KTT
trong ó có ngân sách nhà nc trong k hoch u t công trung hn giai on 2021-2025. u tiên b trí ngun vn
nhà nc tham gia trong các d án u t theo hình thc i tác công t (PPP).
B Tài chính trình cp có thm quyn u tiên cho phép các a phng thuc các vùng KTT c tng bi chi trong
tng mc bi chi ngân sách nhà nc tng mc vay li ca a phng, t ó có thêm ngun vn vay u t cho các d án
quan trng, quy mô ln ca a phng. xut c ch, chính sách to ngun thu li và t l iu tit phù hp trong giai on
2022-2025 cho các tnh, thành ph có t l iu tit v ngân sách trung ng thuc các vùng KTT, nht là các a
phng có vai trò “u tàu”, óng góp ln vào s tng trng ca c nc.
Ngân hàng Nhà nc Vit Nam ch o các t chc tín dng tp trung huy ng các ngun vn nhàn ri cung ng y ,
kp thi vn tín dng vi lãi sut hp lý giúp doanh nghip, ngi dân khôi phc và phát trin sn xut kinh doanh, c
bit u t các d án giúp phát huy th mnh, tim nng ca các a phng trong vùng KTT.
B Giao thông vn ti u tiên phân b ngun vn ngân sách nhà nc trong phm vi c giao qun lý phát trin h
tng giao thông, y nhanh tin thc hin mt s d án ln mang tính kt ni vùng và liên vùng KTT.
B Khoa hc và Công ngh u tiên h tr ngun lc u t xây dng các trung tâm m to công ngh, m to doanh
nghip khoa hc và công ngh trong trng i hc, doanh nghip, khu công nghip, khu kinh t và các khu ô th
khoa hc trên a bàn tnh, thành ph trong vùng KTT t ó là ht nhân ca hot ng ng dng khoa hc và công
ngh, i mi sáng to.
y ban nhân dân các tnh, thành ph trong vùng KTT huy ng a dng các ngun lc, kt hp ngun vn gia
trung ng và a phng, y mnh thu hút có chn lc các d án FDI, tranh th ngun vn ODA, vn t nhân, và các
ngun vn hp pháp khác trin khai các d án trng im, có tính cht t phá, thúc y liên kt vùng. Xây dng
danh mc các d án xúc tin u t, nht là các d án FDI da trên các tiêu chí la chn nh: có giá tr gia tng và
s dng công ngh cao, thân thin môi trng, có sut u t cao, h s s dng t thp, các d án có kh nng óng góp
ngân sách nhà nc ln…
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