
TINH UY TH1A THIEN HUE BANG CQNGSAN \TIT NAM  

S 109-KH!TU Thira Thiên Huei ngày 10 tháng 5 nám 2019 

KE HOACH 
thrc hin Nghj quyt 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 cüa Ban Chap hành 
Trung trong (khóa XII) v chiln lu'ic plzdt triê,, bii vfrng kin!, ti bièn 

Viêt Nan, ctên nàm 2030, tam nhIn den námn 2045 

Quan trit các quan dim, mic tiêu, mt s chü trucing lan và khâu dt 
phá tai  Nghj quyêt 36-NQ/TW cüa Hi nghj Trung hang 8 (khóa XII) v 
Chiên iu'crc phát triên bn vIrng kinh té biên Vit Narn dIn närn 2030, tdm 
nhln dé'n náiii 2045; Hi nghj Tinh Uy 1n thi'r mu?Yi lam quyt nghj K hoach 
thire hin nhu sau: 

I. MJC Bid, YEU CAU 

1. Phát huy tim näng, igi th riêng có cüa vñng bin, d.m phá và các 
nguôn ni lirc. Tranh thü, tn diing tôi da, khai thác hiu qua các ngun ngoi 
lye; tang cuing lien kêt, hqp tác vai các dja phirang trong nir&c và quc t. 
Thira Thiên Hu phái tr& thành tinh manh  ye biên, giàu tü biên. 

2. Phát trin bn vüng kinh t biên; báo ton da dng sinh hçc, các h sinh 
thai bin, dm phá. Bào dam hài hoà giüa các h sinh thai kinh t và ty nhiên, 
gifta bão thn và phát trin. Dcng thai, bão darn quc phông, an ninh; các 
nguyen tc phü hçp vâi Chin hrçc phát trin ben vUng kinh té biên Vit 
Nam dn näm 2030, tam nhIn dn näm 2045. 

3. L.y du ljch lam ngành kinh t chü lye, khoa hoc, cong ngh tiên tién, 
hin dai  lam nhân th dt phá. Uu tiên dâu tu ngân sách nhà ntthc cho cong tác 
dao tao,  diao tao 'a ngun nhân lyc trong vüng. GAn tang trlxâng kinh tê vOi 
giãm nghèo bn vtng và nâng cao dài song 4t chat, tinh than cña nhân dan. 

4. Muc tiêu dn nàm 2030 

4.1. Mic tiêu t6ng quát 

Dira Thüa Thiên Hu thành mt trong nhüng trung tam kinh t bin phát 
trin manh  cüa cã nixOc. Kinh t biên ngày càng chiêm t trçng lan trong tong 
th nn kinh t ciia tinh. Phn du dt the clii tiêu v phát trin bn vttng kinh 
M bin theo quy djnh cüa ChInh phü. Chü dng trong üng phó vài bin di 
khi hu, phOng, tránh thiên tai, nirOc biên dâng. Ngän chn 0 nhim, suy thoái 
môi trixâng bin, dm phá, tInh trng sat  là bà bin. Bão tn the h sinh thai 
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bin, dm phá. Phát trin kinh t di dôi vâi phát trin van hóa xã hi, phát 
triên con nguôi cüa cong  dông dan cu yen biên, dam phá. Cüng cô, bâo dam 
quc phèng, an ninh trén vüng bién và khu virc yen biên. 

4.2. Muc tiêu cii t1z 

- Báo dam các chi tiêu v quãn trj bin và dai  duang, quãn 1 vüng b 
theo quy djnh cüa ChInh phil Phn d.0 các hoat &5ng phát triên kinh t - xã 
hi lien quan ctn bin, dm phá duqc thirc hin theo nguyen täc quãn 1 tong 
hcip phü hçp vâi h sinh thai bin, d.m phá. 

- Nâng cao t tr9ng dóng gop cüa kinh tê bin vào GRDP cüa tinh. Phân 
d.0 dn näm 2030, kinh t bin, dm phá giü vai trô tr9ng yêu. Các ngành 
kinh M bin phát trin bn vüng theo các chun mic quy djnh cüa ChInh phil 
Phát trin mnh cã v khai thác, chê bin san phâm ti'r bin; các ngành djch 
v11 bin, drn phá. Kim soát khai thác tài nguyen trong khâ näng phiic hi 
cüa h sinh thai biên, dam phá. 

- Dua chi s phát trin con nguii (HDI), thu nh.p bInh quân du ngrni 
cüa tinh cao hon müc bmnh quân chung cà nixâc. 100% so xã yen biên, dam 
phá dat  chun gn vri nâng cao các tiêu chI nông thôn mri. Trong do, huyn 
Quàng Diên dit chuân huyn nông thôn mcii. Phân diâu giâm t 1 h ngheo 
dirói 2%; 100% dan s dixgc si:r ding nuâc sach. 

Cüng c vng chic ph cp giáo diic tiu bce, trung hc co s&, trung hc 
phô thông. Dâu tix hoàn chinh Ca sâ 4t ch.t, trang thit bj dy hçe theo 
Chucng trInh giáo diic phô thông mói cüa B Giáo dic và Dào tao.  100% 
trixng hoc, tram y t dat  chu.n quôc gia. 

- Phn du dn nãm 2030, các dja phi.wng vüng yen bin, d.m phá së cO 
nhüng thành tru v phát trin nguôn nhân 1irc, üng ding các thành tiru khoa 
hçc và cong ngh vào san xu.t, dôi sng. Qua do, d.y nhanh tc d tang 
tri.thng kinh t, cái thin d&i sang nhân dan, phát huy duçc lçii th rieng có vâ 
bào v môi tru?ing, huóng ti phát trién ben vüng. Day manh  dào  tao,  phát 
trin ngun nhân 1rc bin, hInh thành di ngü can b khoa hc và cong ngh 
biên có näng 1ire, trInh d eao; t 1 lao dng qua dào tao dat trên 80%. 

- Bão v môi trung và da dng sinh hc vllng dm pha; giám thiu ô 
nhiêm nguôn nudc m.t. Bão ton, phát triên rrng ngp mtn, ngp ngt Va trên 
cat yen bin, d.m phá. Nâng t' 1 ehe phü rl'rng toàn vüng len trên 30%. 

Các khu do thj, cim cong nghip và lang ngh trong vüng duc x1r 1 
nuóc thai, thu gom, xü 1 ch.t thai r.n dat  tiêu chun theo quy djnh truc khi 
thai ra mOi tnrng. 100% chit thai nguy hi, eh.t thai rn sinh boat dixqc thu 
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gom vàx1r 1 dt quy chun môi trithng. Phông, tránh và han  ch din mirc 
thâp nhât ô nhiêm môi trung, thit hai  do thiên tai gay ra. 

II. NHIIM \TtJ, GIAI PHAP CHU YEU 

1. Tang cir?rng sir lãnh do, chi do cüa các cap üy dãng, chInh 
quyn trong phát trin bn vfl'ng kinh t bin 

Thithng xuyên ph bin, h9c tap, quán trit và tuyên truyên rng rãi ni 
dung Nghj quyt 36-NQ/TW dn các Ca quan, t chire, dan vj, doanh nghip 
va toàn the nhân dan d nâng cao nhn thirc trong toàn xà hi v yéu cu cp 
bach phài pht trin bn vüng kinh t bin, dm phá. Phát huy trách nhim 
cüa can b, dàng viên và ngui di.'rng dâu, nhât là dng ehI bI thu cap üy 
trong vic lãnh dao,  chi  dao  thirc hin Nghj quyt cüa Trung ucing, K hoach 
cüa Tinh üy. 

Xác djnh nhim vii cüng vâi các dja phuang có bin trong Ca nuc xây 
dirng nuó'c ta trâ thành quc gia manh  v bin, giàu tir bin, phát trin ben 
vüng, thjnh vucYng, an ninh và an toàn. Phát trin bn v1mg kinh t bin gän 
lin vái bão dam quôc phông, an ninh, giU vtrng dc lip, chU quyên và toàn 
vçn lãnh th& Day là trách nhim cüa cã h thng chInh trj, là quyn và nghTa 
vçi cüa m9i t chirc, doanh nghip và nguôi dan. 

2. Tp trung nghiên cfru xây dirng, bô sung quy hoch, thirc hin 
phát trin bn vü'ng kinh t bin 

Tp trung nghiên ciru, t chirc xây drng Quy hoach tinh th?ñ 2021 - 
2030, tm nhIn dn näm 2050 bão dam chat luqng. Trong do, chü trçng tInh 
toán, xác djnh các tiêu chI v& phát triên ben vüng kinh té biên, dam phá; the 
chi tiêu v kinh t - xä hi, van hóa vüng bin; eác chuang trInh, dir an trçng 
dim...; là can ciii xây dirng cáe mitc tiêu ye phát triên kinh tê bién, dm phá 
cüa tinh trong các k hoach phát trin kinh t - xã hi 5 närn và hang näm. 

Phi hçip cht ch vâi các dja phuang có bin trong vüng Duyên hài 
min Trung d xây dirng các miic tiêu, djnh hwing phát trik. Bào dam phát 
trin bn vüng kinh t bin trên co s phát buy t& da igi thá riêng có v diu 
kin tir nhiên, vi trI dja 1, tInh lien kt vüng và giüa các dja phuang. 

3. Phát trin kinh t bin và yen bin 

3.1. Du ljch và dich vu bkn 

Th?c hin t& Nghj quyt 03-NQ/TU, ngày 08/11/20 16 cUa Tinh Uy ye 
phdt tridn dii lch, dch vy tin/i Thira Thiên Hué'giai dogn 2016 - 2020 và tdrn 
nhIn den nám 2030. Phát trin du ljch thành ngành kinh t chü lire trên ca sii 
phát buy cac li th cUa vüng dm phá và yen bin. Kt ni vüng dm phá và 



4 

yen bin vri du ljch C do Hu d phát trin tng hcip du ljch sinh thai, van 
hoá, du ljch bin. Phát huy th mnh v tim näng tir nhiên và van hóa các 
khu V%TC dcc b bin nhi.r: Thun An, Cánh Ducing, Lang Co... Tao  ra các san 
phâm du ljch, dch vii có chat lugng cao nhu: các khu du ljch nghi duOng, du 
lch cha bnh, du ljch hi nghj, hi thào (MICE), các trung tam du ljch the 
thao, du ljch tam 1mb... tai  vüng dm phá, yen bin, nh.t là khu virc dam Lp 
An và dáo Scm Chà. Gn du ljch vâi vic tOn tao,  báo v các di san van hoá. 
Gop phn giü gin và phát buy truyn thng, bàn sc van hoá Vit Nam, van 
hoá Hue. Tao  ra nhiêu vic lam, gop phân cài thin và nâng cao chat 1ung 
cuc song cüa nhân dan trong vüng. 

Khuyn khIch, tao  diu kin d các thành ph.n kinh t tham gia phát 
trin du ljch tai  các vüng yen bin. Phát huy k& qua bão tn da dang sinh 
hoc, giá trj di san thiên nhiên, van hoá, ljch sir dc sc cüa vüng d xây drng, 
phát triên, da dng hoá các san phâm, chui san phâm, thtrong hiu du ljch 
bin d.ng c.p quc t. Tang cuàng kt ni vâi các tuyn du ljch quc t d 
Thira Thiên Hue tri thành diem den hap dn cüa Ca nuâc và the giâi ye du 
lich biên. 

T.p trung huy dng, thu hiit ngun lirc; chii trQng du ti.r h tng du ljch 
phát trin Khu du ljch quc gia Lang Co - Cânh Duang dã dugc Thu tuâng 
ChInh phü phê duyt tai  Quyt djnh 1774/QD-TTg, ngày 19/12/20 18. Là 
diem den mang tam c quOc té, vâi nhung san phâm du ljch nôi bt ye nghi 
duOng, vui chGi giãi trI, ncri t chirc các sir kin van hóa - th thao, cáng quôc 
t; hInh thành thrçic thucrng hiu g.n vói nâng cao sirc cnh tranh, kéo dài 
thi gian 1uu trü cüa khách du ljch. 

3.2. Kinli tllzanghái 

Tiêp tc buy dng ngun 1rc, du tu kt cu ha tang và khai thác có hiu 
qua càng Chân May, Thu.n An, Din Lc... Trong do, hoàn thành và dua vào 
khai thác dir an bn s 2, bn s 3 trucc näm 2020; phk du trin khai các 
dir an bn s 4, 5, các bn container, bn tàu du !jch, bn nhp xang du... 
Nghiên ciru xây dirng chInh sách, huy dng ngun lirc dAu tu, phát trin hoàn 
thin dch vi logistics trên dja bàn. 

DAu tix xây dirng ca sâ dong mOi, si.'ra chca tàu thuyn ngh cá; trung 
tam djch viii h.0 cn ngh cá gn vâi cãng cá tai  PhU Vang, Phü Lc. Phát 
trien di tàu djch vii h.0 can nghê Ca vâi quy mO hqp l, üng diing cOng ngh 
hin dai  d phiic viii cho boat  dng khai thác trên bin. 



5 

3.3. Khai tl,dc cdc tài nguyen, khoáng san 

Nâng cao hiu qua khai thác tài nguyen, khoáng san bin, yen bin, gn 
vâi ch bin sâu. Kt hçip hài hoà giüa khai thác, ch bin vOi bào v môi 
tru?ng, bào tn dia dang sinh hçc bin. T chire dánh giá tim näng và giài 
pháp khai thác vüng cat ni dng tai  huyn Phi. Vang, PhU Lc nhm bt sung 
ngun cung c.p cat lam 4t 1iu xây dirng trên dja bàn tinh. 

3.4. Nuôi trng và khai iliac thüy, hâi san 

Tp trung rà soát, diu chinh quy hoach các vUng nuôi, tirng buàc du tu 
hoàn thin kt cu ha tang. Phát trin các cci s& san xut ging, thirc an thUy 
san. T.p trung nuôi, trng các di tucmg Co lçii th cUa tinh, nhu: torn the 
chân trng (theo quy hoach), Ca, cua nuâe lçi, nuôi Ca rnrâ ng9t... Rà soát 'ai 

Ca c.0 ngh, ngu trung khai thác, xác djnh cci c.0 di tàu khai tháe d djnh 
hixOng ngu dan cài hoán tàu, thuyn, dy manh  khai thác tai  the vüng bin xa 
bi gn vâi phát trin thj trueing tiêu thii. 

T chirc 'ai  san xut trong ngành thüy san, xây dirng và nhân rng các 
mô hInh san xut. Trong do, ixu tiên hInh thành cáe hçp tác xã, t hcip tác, 
hip hi ngh nghip..., lien kt theo chui giá trj tr khâu san xu,t, bào quàn, 
ch bin, tiêu thi,j san phm. 

Co chInh sách h trçy, tao  diu kin d ngui dan yen bin chuyn di 
ngh& tir các hoat dng có nguy ca xâm hai,  tác dng tiêu circ dn bin, dm 
phá sang bào v, báo tn, tao  sinh k bn vUng. Dy rnanh Cong tác day  ngh; 
trong do, chü tr9ng các ngh san xut, khai thác, ch bin thüy hài san. 

Tang ci.thng i1ng dung, chuyn giao eác tin b khoa hçc k thu.t vào 
san xut, dc bit là eác tin b v ging, quy trInh san xu.t, bão quãn ch 
bin, khai thác... Phát trin ngun nhân 1irc dáp irng yêu cu phát trin kinh 
tê - xä hOi  vüng bién và yen biên; kin toàn tO chüc b may quàn l thüy san. 

3.5. Cong nghip veil biên 

Chü tr9ng xüc tin, kêu gi du tu các di an v ha tng khu cong 
nghip, khu cong nghip cong ngh cao trong Khu kinh t Chân May - 
Lang CO. Nâng t' 1 lap day khu cOng nghip, khu phi thug quan dat 
khoãng 80%. Hoàn thành dir an ha tang Khu cong nghip và Khu phi thug 
quan Sài Gôn - Chân May. Kêu gçi du tu các dir an ha thng Khu cong 
nghip s6 2. Keu gçi du ti.x the dir an cOng nghip than thin vOl mOi 
trung, có giá trj gia tang eao, eó uy tIn, näng hrc kinh nghim tt'r Nht 
Bàn, Han Quc, Singapore, EU... 
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Tang ci±ng cong tác du tix kt cu ha tang cm cong nghip, lang nghê 
vüng yen biên, dam phá. Tao  diêu kin, khuyên khIch các doanh nghip, 
lang nghé di di và phát triên san xuât vào các dja diem dam bão v sinh, môi 
trueing. Phát trién ben vüng các nganh nghê che biên nông, thüy, hâi san và. 
ngành nghe truyên thông. Phát triên ngành nghé si:ra chtta, dong tàu; khai thác 
hçp l, chê biên sâu qung titan, cat thüy tinh. 

Dy manh  cong tác khuyn cOng nhm h trçl các doanh nghip, co s& 
dâu tu nâng cao näng 1irc, phát triên san xuât, hInh thành các nhóm san phâm 
chü lrc cüa dja phucxng. 

3.6. Phát triên cong ng/iiçp nàng lu'Q'ng Va CdC ngành nghê mói 

Tip tiic nghin cüu, 1ira ch9n du tu mt s dr an näng lixçng trên dja 
bàn vüng yen biên. Triên khai cong tác khão sat nghiên c1ru, quan trãc gió, 
can cir két qua dê thc hin khoanh vüng quy hoach và thu hut, kêu gi dâu 
tu khai thác din gió. 

Nghiên etiru phát trin mt so ngành, nghê mâi dra vào khai thác tài 
nguyen, da dng sinh hçc bién nhu duqc lieu biên, nuôi trông và chê biên 
rong, tao, co biên... 

4. Phát trin kt cu h tang tr9ng dim 

4.1. Hçi ting giao thông 

Hoàn thành xây d1rng các tuyn giao thông kt ni vüng kinh t bin vói 
các tric giao thông tr9ng diiêm quôc gia và các tinh trong vüng Duyên hái 
mien Trung. U'u tjên tuyên dithng b yen biên doan qua dja bàn tinh Thra 
Thiên Hue; các tuyên Quôc 1, tinh l dê tao  hành lang kêt nôi vâi khu virc 
kinh tê biên. Xây mâi, nâng cap các tuyên duing ngang kêt nOi vâi Quôc l 
1A, diu?ing cao toe Bãc Nam nhu dung Chci Mai - Tan M5, throng Phü M - 
Thun An... 

Tip tiic hoàn thin thu tiic du tu, d.0 tir mt s dir an giao thông trçng 
diem nhu nâng cap, mi rng câng hang không quOc tê Phu Bài, mi rng ham 
dung b Hãi Van, m& rng ham Phuâc Tuqng - Phu Gia, dung duOi chân 
dèo Phii Gia... Xây dirng h thông ha tang de khai thác các bãi biên du ljeh 
Vinh Thanh, Vinh Hien, Quâng Công, Quàng Ngan, Hãi DuGng, Diên Lee, 
Phong Hái... 

4.2. Hç thng tê diu, thüy 4i1 

C.p nht và rin khai thirc hin Quy hoach thuy lqi tinh Thüa Thiên 
Hue den nam 2025 va tam nhin den nam 2035. Trong do, phat trien thuy lçn 
ngoai phiic viii phát triên kinh té - xã hi, phâi gän vri phông, tránh thién tai 
cho khu virc dam phá và yen bién. Tiêp tiic huy dng nguOn hrc dâu tu nâng 
cap các tuyên dê, kè, âu thuyên tránh, trü bão trên dja bàn. 
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4.3. P/thE trMn khônggiai, dô thj vtphIa bin 

Phát trin, ma rng không gian thành ph Hu v phIa bin. Tip tiic 
buy dng nguôn hrc dê dâu tu xay dirng Khu kinh t Chân May - Lang Co 
theo quy hoch chung d duqc ThU tuóng ChInh phU phê duyt. Là do thj 
càng, dâu môi giao thông di.r&ng biên quan trçng, cung cap các djch v11 càng 
nuac sâu và diêu phôi hang boa trong vUng kinh té trng diem min Trung. 
MOt trong nhung trung tam giao thuang quôc tê lan và hin dai,  trung tam du 
ljch, nghi thrOng mang tam cO' quôc gia, quôc tê cUa vUng kinh tê trçng diem 
mien Trung. Dông th&i, là do thj phát triên các ngành cong nghip sach  và 
cong nghip k5' thu.t cao. 

Ti'rng buâc hInh thành và phát triOn do th Chân May - Lang Co. Nghiên 
ciru 1p d an thành l.p dO thj Chãn May - Lang Co theo djnh hrnfrng dä duçic 
ThU tuâng ChInh phU phê duyt. Tnr&c mat theo huâng hInh thành thj xã trén 
co' s& nâng cap các dorn vj hanh chInh thành các phung. Dê xuât ChInh phU 
thanh 1p chrnh quyen do th von co' che mci, duçic phan cap, phan quyen tang 
tInh tir chU, t1r chju trách nhim cao dê phát huy tôi da lqi the cUa do thj trên 
cci sa cci chO, chInh sách, pháp lut duçc quy djnh tti Nghj djnh 82/201 8/ND-
CP, ngày 22/5/2018 cUa ChInh phU. Tang cung dâu tu, xây dirng kêt câu ha 
tang k thut - h tang xã hi nhäm day nhanh tiên trInh d0 thj hóa. SOm hInh 
thành do thj Chân May - Lang Co theo huâng do thj xanh, hin dai,  phát triên 
ben vüng. 

5. Bäo v môi trtrbng; bäo tn, phát trin bn vfrng da ding sinh h9c 
bin; chü dng frng phó vói bin di khI hu; phông, tránh thiên tai 

Tang cixang cong tác tuyên truyn giáo dijc thnrc bão v môi truang 
trong cong dng dan cu. Kim soát ch.t chë theo chuân quôc tê v& môi 

F F F P ' F A A truong doi von cac dr an dau tu vao khu vvc  yen bien co nguy cci o nhiern 
môi trixang cao. Bào dam phông ngüa, ngãn chn không dê xây ra các s,r cô 
gay ô nhim mOi tru&ng. Xây dirng h thông thu gom và xi:r 1 rác thai, 
cong trInh xU l nixOc thai cong nghip, nhât là khu virc dan cix dam phá, do 
thj, khu du ljch. Thirc hin tot cong tác dánh giá tác dng rnôi truang v&i các 
loai dir an, gän vâi cong tác h.0 kiêm vic bão v môi truang cUa các nhà 
dau tir. Thrc hin cong tác bão v môi triRing ngay ti'x khau chuân bj du tu. 

Xây dirng cci so dü 
lieu 

và h thng thông tin thng hçip tài nguyen, môi 
truOng biên tinh Thfza Thiên Hue. Xây dimg kê hoach quàn i tong hçrp tài 
nguyen vUng bO, thiêt 1p hành lang bào v hO biOn. Thành 1p,  4n hành, bào 
v Khu bào ton dat ngp nuOc Tam Giang - Câu Hai; Khu bào ton bin Hãi 
Van - San Chà; khu bâo tang thiên nhiên vUng Duyên hài mien Trung. Xây 
dirng, c.p nh.t kê hoach hành dng Crng phó vOi biên dôi khI hu tinh Thra 
Thiên Hue giai doan 2021 - 2030, tam nhIn den 2050. 
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Dánh giá laj  vic sp xp lai  nO sáo tréri dm phá, xü 1 nghiêm các hành 
vi vi pham quy djnh ye bâo v nguôn lçii thus' san, bão v môi tnthng. Tiêp 
tiic th1rc hin djnh cu dan thüy din, chInh sách "treo thuyên". 

Xây dirng k ho.ch chi tit, chü dng chun bj các phucing an, diu kin 
phOng, tránh thiên tai phü hçip vth t&ng dja bàn theo phuong châm "bôn tai 
chô". Phát huy trách nhim và buy dng các to chüc, dan vj, doanh nghip, 
cong dông dan cu tIch circ tham gia các cong vic phOng, tránh, giâm nhç 
thiên tai. Chü dng di dan nhüng vüng có nguy ca cao khi Co tInh huông xây 
ra theo phuang an dã duçic phê duyt. 

6. Dy m3nh frng diing khoa hQc, cong ngh và diu tra co ban bin 
Chii trçn ing dicing cong ngh mri trong khai thác, nuôi trng thüy san; 

bào quán, chê biên sau thu hoach. Chuyên tr nuôi trông theo phuang thIrc 
truyên thông sang cong nghip 1rng diing cong nh ,cao. Tao chuôi giá trj 
khOp kin tr nuôi trông, khai thác den bào quàn, chê biên, tao  ra các san phâm 
chü lrc, cO chat luqng, giá trj kinh tê cao, dáp 1rng nhu câu cUa thj trung. 

Nghiên cü'u, irng diing con ngh sinh hçc, 1ira chçn cay trông, 4t nuôi, 
giông thüy, hâi san thIch ing diêu kin biên dôi khI h.0 và xâm nhp m.n, có 
näng suât chat krcrng cao, It lam ton hai  den môi tnthng sinh thai. Day manh 
hçip tác, lien kêt "bôn nhà" trong phát trién nOng nghip vüng yen biên. 

Khuyn khich, tao  diu kin hInh thành các doanh nghip djch vi khoa 
h9c - cong ngh lam tu van, cung cap thông tin khoa h9c, trng diing cOng 
ngh cho các doanh nghi,p. Ho trcY xây d1rng thuong hiu cho các san phâm 
chü lirc, bão dam tiêu chuân xuât kbâu. 

PhM hcip vri các trung tam nghien ciru bin cüa Trung ucmg trong vic 
diêu tra, khão sat ye tài nguyen, h sinh thai biên và yen bien cüa tinh. 

7. Phát trin ngun nhân 1irc; xây dyng dOi sng van hóa, nông thôn 
mo'i ben vu'ng 

Tang cuông giáo dic huâng nghip trong h thng giáo dic ph thông. 
Chü tr9ng dào tao  các nganh lien quan den kinh tê biên; dông thai, da dang 
hóa các hInh thic 4ào tao  phü hp vOi tüng dOi ti.rqng. Trong do, uu tiên dào 
tao con em ngu dan, ngithi lam nghê biên, di ngii ngui lao dng tren biên 
và yen biên thông qua "vera hçc, vira lam". Dào t?o  qua cOng yic, tharn quan 
h9c hôi, tp huân k5 näng và nghip vçi, m& các lap bôi duOn nganhn, 
thông qua các boat dng khoa h9c - cong ngh và hp tác quôc tê ye biên dê 
nâng cao chat luçng nguôn nhân 1rc. 

Uu tiên kinh phi dào tao  và phát trin ngun nhân here ph%lc vii các linh 
irc kinh tê biên có lgi the. Dông thai, tao  nhiêu vic lam cho ngui lao dng 

vüng biên, yen biên thOng qua vic kêu gi dâu tu, khuyên khich các doanh 
nghip dâu tu vào các ngành kinh tê bien. Xây dung rnng luâi hcip tác, phôi 
hçip cht chë các to chCrc giáo diic - dào tao vai các to chüc nghiên ciu khoa 
h9c, các hip hi chuyên nganh biên, các cc quan quan l biên dê dam bao 
nguOn nhân hrc kinh té bien Co chat luqng, hiu qua cao. 
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Tip tiic chi dao  các huyn, thj xã xây d%rng xã dt chun nông thôn mOi 
và nông thôn mâi kiéu mâu. Nâng cao di song, bão dam an ninh, tr.t tir và 
an toàn xã hi cho,dân cu vüng yen biên và nhUng nguèsi lao dng trén biên. 
Chü tr9ng phát triên các thiêt ché van hoá cho cong dông dan Cu; phát huy 
bàn sac, giá trj ljch sü và van hoá dan tOe.  Bâo tn, ton tao  các kin true và di 
san thiên nhiên, van hóa, ton giáo trong khu virc biên, d.m phá. 

8. Tang cu*ng bão Iãm quôc phông, an ninh; tuân thu các quy djnh 
khi thirc thi pháp 1ut trên biên 

Xay dirng th trn qu& phOng toàn dan gnvi th trn an ninhnhân 
dan vung bien vimg chac. Tang cixong kha nang hiep dong, phoi hçip vn cac 
lirc lucing cüa Quan khu, quân chüng trong vic tham gia bào v chü quyn, 
quyên chU quyên, quyên tài phán và các quyên lqi chInh dáng, hp pháp cüa 
dat nuOc. 

Bào dam tun tra, kim soát bão v vttng chic chU quyn viing bin, 
giám sat boat dng nghe có Xir 1 tot các van dO vO an ninh tr.t tir, an ninh 
ton giáo; phông ngra và diâu tranh hiu qua vói các loai tOi phm ma thy, 
mua ban ngithi, buôn 1u... trên vüng biên và yen biên cUa tinh. 

III. TO CH1YC THU'C HI1N 
1. Các huyn üy, thj ñy, Thành üy Hu& các dàng üy trirc thuOc Tinh üy, 

các dàng doàn, ban can sir dàng theo ehüc nãng nhiOm v11 duçc giao, to chirc 
triOn khai quán trit Nghj quyêt 36-NQ/TW và Kê hoach cUa Tinh üy. 

2. Dàng doàn HOi  dng nhân dan tinh xây dirng chucmg trInh, k hoach 
kiOm tra, giám sat dê dat  duqe các miic tiOu, nhim v11 Kê hoach dê ra. 

3. Ban Can sr Dàng Uy ban nhân dan tinh; các huyn üy, thj üy thuOc 
vUng biOn, dam phá cüa tinh xây dirng chuong trInh, kê hoach ci the hóa Kê 
hoach cüa Tinh üy dO tO chüc thirc hin. 

4. Van phàng Tinh üy, các ban, UBKT Tinh üy giüp Ban Thuing vii 
Tinh üy theo dOi, don doe, djnh ki báo cáo vic thre hin Kê hoach này— 

Noi nhân:  
- B ChInh trj, 
- Ban BI thu TW Dâng, dê 
- Các ban, UBKT, VPTW, báo cáo. 
-DangüyQunkhu4, 
- Các vi cüa các ban 1W Dâng 

theo dOi dja bàn TTH, 
- Cáe dàng doãn, BCS dãng, 
- Các dâng b tr%rc thuc Tinh üy, 
- Các ban, ngành, doàn the cap tinh, 
- Các d/c Tinh üy vién, 
- Cong Thông tin din tr Dáng b tinh, 
- Ltru VPTU. 
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