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ĐẶT VẤN ĐỀ:

1. Chiếm 1/3 chiều dài bờ biển của nước ta, với vị trí là “mặt tiền” của đất nước hướng ra 
biển Đông; có tiềm năng kinh tế biển to lớn, nhưng từ bao đời nay, trừ một số đô thị lớn, 7 tỉnh 
duyên hải miền Trung (sau đây gọi chung là Vùng) vẫn là dải đất nghèo so với nhiều địa phương 
khác trong cả nước. Trong hai thập niên qua, nhất là trong 10 năm gần đây, Đảng bộ và chính 
quyền mỗi địa phương trong Vùng với khát vọng vươn lên, đã có những nỗ lực mạnh mẽ, chủ 
động khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, thu hút đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương 
nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Những nỗ lực trong thời 
gian qua đã mang lại những kết quả khá ấn tượng, thậm chí là kết quả vượt bậc trên nhiều lĩnh 
vực, có những bước phát triển khởi sắc và thay đổi quan trọng bộ mặt của chuỗi đô thị duyên hải 
theo hướng hiện đại.

2. Tuy nhiên, quá trình phát triển vừa qua cũng cho thấy, nếu chỉ dựa vào “lợi thế tĩnh“ về 
điều kiện tự nhiên mỗi địa phương có được để thực hiện chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư, mà 
thiếu sự liên kết để tạo ra “lợi thế động” nhằm tối ưu hóa nguồn lực hữu hạn, thì sẽ khó có thể 
nâng cao sức cạnh tranh của toàn Vùng. Với sự quy hoạch phân bố lực lượng sản xuất theo mô 
hình cơ cấu kinh tế tỉnh dẫn đến sự phân tán nguồn lực và thiếu sự liên kết để giải quyết những 
vấn đề chung của bài toán phát triển đã và đang đặt ra khá gay gắt đối với mỗi địa phương. 

Nhận thức được vấn đề trên, lãnh đạo 07 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung gồm: Thừa 
Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đã thống nhất 
về sự cần thiết xây dựng, thực thi các chính sách và cơ chế liên kết phát triển chung của cả Vùng, 
bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững, để cùng cả nước  thực hiện thành công chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; 

BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC
LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN 7 TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

 TS. TRẦN DU LỊCH*

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Hồ Chí Minh

* Và nhóm tư vấn gồm: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng; Nhóm nghiên cứu của BIDV và 
một số nhà khoa học.
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hướng tới tương lai một Vùng duyên hải phồn vinh của đất nước.

3. Nhận thức vấn đề đúng, nhưng làm thế nào trong điều kiện mà lợi ích phát triển của mỗi 
địa phương không chỉ có điểm tương đồng, mà còn chứa đựng cả những dị biệt, thậm chí mâu 
thuẫn lợi ích. Mặt khác, sự liên kết không làm mất đi động lực cạnh tranh, tính năng động sáng 
tạo của từng địa phương; đồng thời phải biến sức mạnh kinh tế của Vùng thành “con số nhân”, 
chứ không phải là “con số cộng” của 07 địa phương hiện nay. Thật vậy, liên kết phát triển là cần 
thiết, là tất yếu khách quan, nhưng liên kết thế nào, gồm nội dung gì, cách thức và bước đi ra sao; 
cơ chế vận hành, lợi ích và trách nhiệm của từng địa phương; vai trò lãnh đạo và hỗ trợ của Trung 
ương… nhằm biến ý tưởng thành hiện thực của cuộc sống là những điều mà cuộc hội thảo hôm 
nay chúng ta phải bàn để có tiếng nói chung.

 Với trách nhiệm do lãnh đạo Tổ Điều phối Vùng giao phó, Nhóm tư vấn xin được trình tại 
Hội thảo để cùng trao đổi 5 nội dung sau đây.

NỘI DUNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA 
BÀN VÙNG

• Về điều kiện tự nhiên

07 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung gồm 05 tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) và 02 tỉnh 
thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ (Phú Yên và Khánh Hòa), có vị trí quan trọng về kinh tế, 
chính trị và quốc phòng, an ninh đối với cả nước.

Về tổ chức hành chính, 07 địa phương trong Vùng gồm 01 thành phố trực thuộc trung 
ương, 8 thành phố trực thuộc tỉnh, 3 thị xã và 61 huyện, với diện tích tự nhiên là 38.210,9 km2, 
chiếm 11,54% diện tích cả nước.

Lãnh thổ của Vùng nằm ven biển, trải dài với 1.161 km bờ biển, hẹp theo chiều ngang, 
chiều dài gấp nhiều lần chiều rộng. Địa hình của Vùng tương đối đa dạng với nhiều đồng bằng 
nhỏ hẹp ven biển, bị chia cắt bởi các dãy núi và nhiều con sông lớn.  

• Về kinh tế

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2010, tính theo giá so sánh năm 1994,  của Vùng là 
60.590,42 tỷ, chiếm 10,98% so với GDP của cả nước. Hầu hết các tỉnh đều có tốc độ tăng trưởng 
GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2001 - 2010, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả 
nước (7,26%). 

Cơ cấu kinh tế của các địa phương trong Vùng chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần 
các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, giảm dần ngành nông nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn 
04 tỉnh có tỷ trọng ngành nông nghiệp cao hơn mức bình quân cả nước (20,43%).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2010 đạt 43.797 tỷ  đồng; trong đó có 02 
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địa phương đạt mức trên 12.000 tỷ đồng là Đà Nẵng và Quảng Ngãi (tăng đột biến do nguồn thu 
nhà máy lọc dầu Dung Quất), nhưng vẫn còn 04 tỉnh có mức thu ngân sách dưới 3.000 tỷ đồng.   

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2010 của Vùng là 87.888 tỷ đồng, chiếm 10,59% 
so với cả nước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn năm 2010 là 2,646 tỷ USD, chiếm 3,67% 
cả nước. 

• Về văn hóa - xã hội 

- Dân số trung bình theo thống kê năm 2010 là 8,18 triệu người, chiếm 9,42% dân số cả 
nước, mật độ bình quân là 214,23 người/km2. Phần lớn dân cư phân bố trải rộng theo các tuyến 
đường quốc lộ, nhất là quốc lộ 1A và vùng đồng bằng ven biển. 

Tỷ lệ dân số thành thị bình quân cả vùng là 32,65%, cao hơn mức bình quân cả nước 
(30,17%), tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn; tuy nhiên vẫn còn 04 tỉnh có tỷ lệ dân số thành thị 
thấp hơn cả nước. Cơ cấu dân số tương đối trẻ so với cả nước và các vùng kinh tế khác, có nền 
văn hóa đa dạng, đan xen giữa các dân tộc.

- Về giáo dục đào tạo, nhìn chung, toàn vùng có hệ thống đào tạo tương đối hoàn chỉnh, 
đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Mỗi địa phương đều gồm nhiều trường đại học (cả Vùng có 28 
trường đại học và tương đương), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề, nổi 
bật nhất là 02 đại học trọng điểm vùng là Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế; tương đối đáp ứng 
yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Về y tế, 7 tỉnh có 106 bệnh viện và 65 phòng khám đa khoa khu vực do địa phương quản 
lý (cả nước có 940 bệnh viện và 670 phòng khám đa khoa khu vực), với 4.763 bác sỹ và 14.190 
giường bệnh; tỷ lệ giường bệnh trên 01 vạn dân là 17,335 cao hơn một chút so với bình quân cả 
nước (16,662/vạn dân)

- Ngoại trừ Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa, tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương còn 
lại vẫn chiếm tỷ trọng khá cao so với mức bình quân cả nước năm 2010 (10,6%). 

• Về kết cấu hạ tầng giao thông liên tỉnh và quốc tế

Toàn vùng có 06 sân bay (trong đó có 04 cảng hàng không quốc tế), 08 cảng biển nước sâu, 
06 khu kinh tế ven biển (cả nước có 15 khu kinh tế ven biển), 01 khu công nghệ cao (cả nước có 3 
khu công nghệ cao), 09 tuyến đường quốc lộ, đường sắt Bắc - Nam chạy qua, phân bổ đều khắp 
ở các địa phương, nối liền các đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trong Vùng. Cụ thể:

- Thừa Thiên Huế có cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cảng biển Chân Mây, khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô, các quốc lộ 1A, 49.

- Đà Nẵng có cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cảng biển Tiên Sa, khu Công nghệ cao Đà 
Nẵng, các quốc lộ 1A, 14B.
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- Quảng Nam có cảng hàng không quốc tế Chu Lai, cảng biển Kỳ Hà, khu kinh tế mở Chu 
Lai, các quốc lộ 1A, 14, 14B, 14D. 

- Quảng Ngãi có cảng biển Dung Quất, khu kinh tế Dung Quất, các quốc lộ 1A, 24.

- Bình Định có cảng hàng không nội địa Phù Cát, cảng biển Quy Nhơn, khu kinh tế Nhơn 
Hội, các quốc lộ 1A, 19.

- Phú Yên có cảng hàng không nội địa Tuy Hòa, cảng biển Vũng Rô, khu kinh tế Nam Phú 
Yên, các quốc lộ 1A, 25.

- Khánh Hòa có cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, 
khu kinh tế Vân Phong, các quốc lộ 1A, 26.

NỘI DUNG 2: NHẬN DIỆN VỀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 
HỘI CỦA VÙNG 

Trên cơ sở nghiên cứu về định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa 
phương trong Vùng, chúng tôi nhận diện một số điểm sau đây: 

• Thứ nhất: có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nước ta trong quá 
trình CNH-HĐH; là “mặt tiền” của Việt Nam trong quan hệ kinh tế toàn cầu

 Vùng duyên hải miền Trung nằm ở trung độ trên các trục giao thông chính Bắc - Nam cả về 
đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, có ý nghĩa chiến lược về giao lưu kinh 
tế Bắc - Nam và Đông - Tây, có quan hệ chặt chẽ với Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, 
Đông Bắc Thái Lan và Myanmar, là cửa ngõ ra biển của các tuyến hành lang Đông - Tây nối với 
đường hàng hải quốc tế qua biển Đông và Thái Bình Dương. 

Với lợi thế địa - kinh tế này, cộng thêm những tiềm năng to lớn về tài nguyên thiên nhiên 
và lực lượng lao động dồi dào, đã tạo điều kiện thuận lợi hình thành một hành lang thương mại 
quan trọng nằm giữa 02 Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam, cũng như kết nối giữa 
khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng với khu vực Đông Bắc Á và khu vực Đông Nam Á. Nếu 
nhìn tiềm năng về kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khoá X), thì chính địa bàn này là 
nơi tập trung nhất về thế mạnh của kinh tế biển; đóng vai trò “mặt tiền” của Việt Nam trong quan 
hệ kinh tế quốc tế, là địa bàn trọng yếu để bảo vệ chủ quyền biển của đất nước.

• Thứ hai: về thế mạnh

- Nhìn chung, các địa phương có nguồn tài nguyên khá đa dạng và phong phú với nhiều 
tiềm năng nổi trội về biển, đảo, vịnh nước sâu, đất, rừng, di sản văn hóa lịch sử… cho phép phát 
triển kinh tế tổng hợp với các ngành chủ lực như: du lịch, công nghiệp đóng tàu và dịch vụ hàng 
hải, khai thác và chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá... Đặc biệt, trên địa bàn tập trung 
đến 4 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là Quần thể di tích cố đô Huế và Nhã nhạc 
cung đình Huế, Phố cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn; có nhiều vũng, vịnh, bãi tắm đẹp tầm cỡ 
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quốc tế và các khu bảo tồn thiên nhiên… là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch.

- Một chuỗi đô thị ven biển đang hình thành như: Chân Mây - Lăng Cô, Đà Nẵng, Hội An, 
Vạn Tường, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang là cơ sở quan trọng để thiết lập và mở rộng các liên kết 
kinh tế giữa các địa phương trong Vùng;

- Toàn Vùng đã có 06 khu kinh tế, 34 khu công nghiệp tập trung phát triển các ngành công 
nghiệp chủ lực có quy mô lớn như lọc hóa dầu, năng lượng, lắp ráp ô tô, sửa chữa và đóng mới 
tàu biển, chế biến nông lâm thủy sản, hóa chất, vật liệu xây dựng, khai khoáng, cơ khí, điện, điện 
tử, điện lạnh, công nghiệp thông tin, dệt may, da giày... với các sản phẩm chủ lực là hóa dầu, thủy 
điện, ô tô, hải sản, dệt may, da giày, cao su... 

- Các địa phương đã xây dựng một số đoạn tuyến đường du lịch ven biển và đang được tiếp 
tục xây dựng;

- Phát triển ngành khai thác (nuôi trồng, chế biến) thủy sản và chế biến, xuất khẩu thủy sản; 
có đội ngũ ngư dân có truyền thống đánh bắt hải sản đông đảo.

• Thứ 3:  về điểm yếu

- Xuất phát điểm nền kinh tế của các địa phương thấp, tích lũy đầu tư nhỏ, hiệu quả đầu tư 
chưa cao.

- Tiềm năng, thế mạnh khá tương đồng (biển, du lịch, cảng biển, sân bay, khu kinh tế, nguồn 
nhân lực dồi dào...); các ngành kinh tế chủ lực tại các khu kinh tế, khu công nghiệp của các địa 
phương có sự trùng lắp nên địa phương nào cũng bị phân tán nguồn lực đầu tư (cả nhà nước lẫn 
tư nhân). 

- Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các nhóm ngành 
dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Tuy nhiên, tỷ trọng nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp vẫn còn 
khá lớn, chỉ có Đà Nẵng và Khánh Hòa có tỷ trọng thấp, tương ứng năm 2010 là 2,97% và 12,2%.  

- Quy mô thu ngân sách nhỏ, chỉ có Đà Nẵng, Khánh Hòa có thu vượt chi và tự cân đối được, 
tương ứng năm 2010 là 12.100 tỷ và 8.000 tỷ.

- Nguồn vốn đầu tư mới đáp ứng một phần yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu phát triển 
kết cấu hạ tầng. Thiếu các cơ chế, chính sách cho việc huy động vốn cũng như liên kết kinh tế.

- Doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp.

- Lao động trong nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng khá cao; lao động chưa qua đào tạo còn 
lớn; tỷ lệ lao động lành nghề, đáp ứng cao yêu cầu doanh nghiệp thấp; thiếu hụt nguồn lao động 
chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao.

- Ngoại trừ các đô thị lớn trong vùng, trình độ phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn khá thấp 
so với mặt bằng chung cả nước, nhất là chỉ tiêu GDP bình quân trên đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, 
các chỉ tiêu an sinh xã hội… 
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- Quy mô thị trường nhỏ, khả năng thanh toán của người dân thấp. Phần lớn các doanh 
nghiệp mới tham gia vào một số công đoạn của mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, chưa có 
nhiều sản phẩm chủ lực có thương hiệu tầm cỡ quốc gia và quốc tế. 

- Hạ tầng kinh tế, xã hội còn thiếu, yếu, chưa đồng bộ. Chưa có hệ thống giao thông đường 
bộ hiện đại, nhất là các tuyến đường cao tốc đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Các địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2010 còn ở mức thấp 
hoặc trung bình, cụ thể: Quảng Ngãi (55/63), Khánh Hòa (40/63), Phú Yên (31/63), Quảng Nam 
(26/63), Bình Định (20/63), Thừa Thiên Huế (18/63).

- Phần lớn các địa phương đều có tư duy phát triển dàn trải dựa trên tiềm năng, thế mạnh 
của mình về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch (thiên nhiên, nhân văn), nguồn nhân lực 
dồi dào, lao động rẻ...

- Đã xuất hiện những xung đột giữa lợi ích địa phương và lợi ích toàn vùng do các tỉnh đều 
ưu tiên tập trung phát triển cảng biển, sân bay, khu kinh tế. Mặt khác, các ngành kinh tế chủ lực 
của các tỉnh có cơ cấu ngành, sản phẩm khá trùng lắp, thiếu các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ 
trợ.

- Các tỉnh vẫn còn lúng túng, bị động, chưa biết bắt đầu và triển khai các bước cần thiết như 
thế nào để liên kết phát triển.

• Thứ 4: về  cơ hội

- Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, môi trường quốc tế thuận lợi là cơ hội để phát huy 
vị trí và vai trò của các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung trong quá trình CNH, HĐH đất nước; 
đặc biệt các quốc gia có tiềm năng kinh tế biển đang là lợi thế trong cạnh tranh toàn cầu.

- Việt Nam nói chung, miền Trung nói riêng đang được các nhà đầu tư nước ngoài quan 
tâm, khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào miền Trung ngày càng lớn.

- Một số công trình đầu tư lớn, công trình trọng điểm được đầu tư vào miền Trung và bắt 
đầu đi vào khai thác, hoạt động.

- Kinh tế tri thức đang phát triển, miền Trung có thể tăng tốc phát triển trên cơ sở đẩy 
nhanh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển mạnh khoa học công nghệ…

• Thứ 5:  về thách thức

- Lãnh thổ trải rộng và địa hình phức tạp sẽ cản trở tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã 
hội của Vùng; đặc biệt là kết nối giao thông đường bộ.

- Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông liên tỉnh và quốc tế là 
rất lớn; đa số các địa phương trong Vùng chưa có khả năng tích lũy để phát triển; thu nhập dân 
cư thấp.
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- Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cạnh tranh và thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài đòi hỏi phải có nhân lực chất lượng cao, nhưng để đào tạo được nguồn nhân lực chất 
lượng cao cần có thời gian và nguồn lực không nhỏ.

- Chưa có các sản phẩm chủ lực, thương hiệu sản phẩm đặc trưng của miền Trung, ngoại trừ 
một số điểm du lịch có thương hiệu, nhưng chưa có tác dụng lang tỏa. 

- Sự hợp tác và liên kết vùng chưa mang lại hiệu quả từ quy hoạch phát triển, thu hút đầu 
tư, phân bổ nguồn lực đến cơ chế phối hợp điều hành.

- Thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên; tác động của sự biến đổi khí hậu và vấn đề ô 
nhiễm môi trường cũng đang là những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của Vùng.

 NỘI DUNG 3:  NỘI DUNG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN

 • Quan điểm liên kết:

- Liên kết bình đẳng, các bên cùng có lợi trên cơ sở khai thác và phát huy tiềm năng và thế 
mạnh, đặc thù của từng địa phương và toàn Vùng để cùng phát triển. 

- Liên kết trên tinh thần tự nguyện của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; có bước đi 
thích hợp, theo từng giai đoạn, mục tiêu cụ thể trên cơ sở lựa chọn những nội dung, lĩnh vực thiết 
thực, trọng điểm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và toàn Vùng. 

- Nội dung liên kết được xây dựng thành các dự án, chương trình cụ thể và có mục tiêu rõ 
ràng, thời gian triển khai, kinh phí, đơn vị và đối tác thực hiện.

• Mục tiêu liên kết:

+ Khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và toàn Vùng góp 
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và phát triển bền vững. Phát triển mạnh các ngành 
công nghiệp và dịch vụ, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có hàm 
lượng kỹ thuật cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, có tầm cỡ khu vực và quốc tế; ưu 
tiên phát triển kinh tế biển (hạ tầng cảng biển, dịch vụ hàng hải, phát triển đội tàu đánh bắt xa 
bờ, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản), góp phần tạo việc làm, nâng cao mức sống và trình độ 
dân trí cho các tầng lớp dân cư. 

+ Trong những năm trước mắt, ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu, có tính khả 
thi cao như: phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ liên tỉnh; hạ tầng và sản phẩm du 
lịch; kinh tế biển và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kinh tế biển; đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao, chú trọng nhân lực phục vụ phát triển du lịch; phân công, chuyên môn 
hóa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, đầu tư… nhằm tạo lập không gian kinh tế 
thống nhất toàn Vùng để cùng phát triển, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và 
hội nhập quốc tế.

Phát triển mạnh ngành khai thác và chế biến thủy sản, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá 
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phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Các nội dung thực hiện liên kết: 

(1) Phân bố lại lực lượng sản xuất, điều chỉnh quy hoạch phát triển phù hợp với thế mạnh 
của từng địa phương

- Tiến hành rà soát các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy 
hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp của từng địa phương để phân bố lại lực lượng sản xuất 
theo hướng ưu tiên khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; liên kết để phát triển 
các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ, tăng cường các hình thức doanh nghiệp vệ tinh, thuê 
ngoài; từng bước hạn chế sự trùng lắp về cơ cấu ngành, sản phẩm, giảm thiểu chi phí sản xuất, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Phát triển chuỗi logistic nhằm gắn kết các khâu sản xuất, lưu thông, giao nhận, xuất nhập 
khẩu, phân phối hàng hóa giữa các địa phương trong Vùng và với khu vực tiểu vùng sông Mê 
Kông (Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan, Myamar) thông qua các Hành lang 
Đông - Tây. 

- Liên kết phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh về vùng 
nguyên liệu, lao động, vốn… của các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm 
phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ lực ở các khu kinh tế, khu công nghệ cao trong 
Vùng. 

- Phát triển mạnh ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản, nhất là phối hợp đánh 
bắt hải sản xa bờ (xây dựng các đội tàu có công suất lớn, chia sẻ thông tin, thu mua chế biến, an 
ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn…); đồng thời cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá. Xây dựng một Trung 
tâm hải sản của Vùng mang tầm cỡ quốc gia và hướng đến tầm quốc tế. Duyên hải miềm Trung 
có thế mạnh đánh bắt hải sản, trong đó có đánh bắt xa bờ. Ngư dân miền Trung có mặt ở hầu hết 
ngư trường của nước ta và đóng góp rất quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu thủy - hải sản của 
Việt Nam, nhưng đến nay vẫn còn hoạt động theo cách phân tán nhỏ lẻ, bất cập so với yêu cầu 
hội nhập, đặc biệt là chưa hình thành được chuỗi sản xuất từ khâu đầu tư, đánh bắt đến chế biến, 
tiếp thị bán hàng,... nhằm tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao sức cạnh tranh và ổn định đời sống cho 
ngư dân.

- Hình thành các trung tâm kinh tế đảo như Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa; kết 
hợp kinh tế với quốc phòng, bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia.

- Phát triển chuỗi đô thị ven biển trên cơ sở xây dựng và phát triển các thành phố ven biển 
trở thành những trung tâm tiến ra biển của từng địa phương gồm Chân Mây, Đà Nẵng, Hội An, 
Vạn Tường, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang.

- Đẩy nhanh việc triển khai khu công nghệ cao Đà Nẵng và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các khu kinh tế có ý nghĩa động lực gồm Chân Mây - Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, 
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Nam Phú Yên và Vân Phong.

- Phát triển du lịch ven biển, đảo và trên biển thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn 
của Vùng, gắn phát triển du lịch với việc bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch (biển, nhân văn, 
thiên nhiên). Tập trung đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí có chất lượng cao 
và đẳng cấp quốc tế. 

(2) Xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông liên tỉnh và quốc tế, nhất là hạ tầng giao thông 
đường bộ

- Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của từng địa phương, khớp nối 
với hệ thống giao thông đường bộ liên tỉnh và quốc tế.

- Tìm kiếm cơ chế đầu tư phát triển và tạo bước đột phá trong xúc tiến triển khai những 
công trình có tầm ảnh hưởng lớn, tạo ra liên kết vùng gồm: 

+ Các trục dọc vùng: đường cao tốc nối Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Quy Nhơn - Tuy Hòa - 
Nha Trang trên cơ sở tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; hoàn chỉnh và kết nối các đoạn 
tuyến du lịch ven biển; triển khai hầm đường bộ qua các đèo Phước Tượng, Phú Gia, đèo Cả.

+ Nâng cấp các đường hành lang Đông - Tây (các quốc lộ 49, 14B, 14D, 14E, 19, 24, 25, 26) 
kết nối các cảng biển lên Tây Nguyên và các cửa khẩu quốc tế ở biên giới phía Tây của đất nước.

- Phối hợp với Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam xúc tiến mở các tuyến đường bay quốc 
tế trực tiếp đến các cảng hàng không quốc tế trong Vùng (Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai, Cam Ranh); 
mở thêm các đường bay trong nước nối các đô thị trong Vùng với nhau và với các trung tâm du 
lịch cả nước. 

(3) Thiết lập không gian kinh tế du lịch vùng thống nhất

- Hợp tác xây dựng không gian kinh tế du lịch vùng thống nhất trên cơ sở:

+ Kết nối các tour, tuyến, điểm, khu du lịch nhằm phát triển đa dạng các loại hình du lịch 
(biển, văn hóa, sinh thái). 

+ Khai thác và bảo tồn 04 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong Vùng.

+ Hình thành các điểm đến du lịch đảo gồm Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Trường Sa... 

+ Gắn kết các cụm, khu du lịch trong Vùng như: cụm du lịch Cảnh Dương - Bạch Mã - Lăng 
Cô (Thừa Thiên Huế); các khu du lịch Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng); phố cổ 
Hội An - thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam); các khu du lịch Mỹ Khê - Sa Huỳnh - Cà Đăm - Vạn Tường 
(Quảng Ngãi); khu du lịch Ghềnh Ráng - Quy Hòa - Bán đảo Phương Mai (Bình Định);  khu du lịch 
Long Thủy - Mỹ Á - Vũng Rô (Phú Yên); khu du lịch Hòn Tre - Cam Ranh (Khánh Hòa). 

+ Tạo lập chuỗi các sự kiện du lịch trong Vùng như Festival Huế, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà 
Nẵng, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, Lễ hội Đống Đa - Tây Sơn, Festival biển Nha Trang… 
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  - Xây dựng mới hiện đại một số khu hội chợ, hội nghị, hội thảo quốc tế, khu thể thao tổng 
hợp ở Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang đủ tiêu chuẩn để tổ 
chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí quốc tế, nhất là các môn thể thao mang 
đặc thù biển. 

(4) Liên kết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Tập trung đào tạo lao động chất lượng cao đón đầu các ngành công nghiệp công nghệ 
cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. 

- Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, nhất là các chuyên gia hàng đầu có trình độ quốc tế, 
về làm việc trong các ngành giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ. 

- Tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp, nhất là 
các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn để tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề; đồng 
thời, tập trung dạy nghề chất lượng cao theo đặt hàng của các doanh nghiệp, khu công nghiệp, 
khu kinh tế đối với các ngành kinh tế, các lĩnh vực quan trọng của Vùng như du lịch, thương mại, 
vận tải - kho bãi - cảng biển, điện, điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí điện 
tử... 

- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo bằng nhiều hình thức hợp tác, liên kết, liên thông giữa các cơ 
sở đào tạo, các viện nghiên cứu chuyên ngành trong Vùng để mở thêm các chuyên ngành đào 
tạo mới, các chương trình đào tạo tiên tiến nhằm khai thác nguồn lực giáo viên, giảng viên có 
trình độ, kinh nghiệm; tận dụng cơ sở vật chất hiện có; trao đổi giáo trình, phương pháp giảng 
dạy khoa học… để phát triển nhân lực trình độ cao cho toàn Vùng một cách hiệu quả, nhất là đối 
với các ngành mà Vùng đang có nhu cầu cao như du lịch, tài chính - ngân hàng, hóa dầu, cơ điện 
tử, công nghệ thông tin, y - dược - kỹ thuật y tế, xã hội - nhân văn, văn hóa - nghệ thuật,... trong 
đó Đại học Huế chú trọng vào các ngành khoa học tự nhiên,  xã hội, du lịch, y tế, văn hóa nghệ 
thuật; Đại học Đà Nẵng chú trọng các ngành công nghệ cao, kinh tế, dịch vụ; Đại học Nha Trang 
chú trọng các ngành kinh tế biển, hàng hải...

- Tập trung đầu tư để Đại học Huế  trở thành đại học quốc gia, cùng với các đại học Đà 
Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi, các trường cao đẳng nghề, trung 
cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo khác hình thành một hệ thống đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho Vùng và cả nước.  

- Triển khai nhanh các dự án đại học quốc tế trên địa bàn nhằm đào tạo nguồn nhân lực 
trình độ cao giảng dạy ở các cơ sở đào tạo, làm việc tại các viện nghiên cứu và tham gia vào các 
dự án quốc tế có quy mô lớn trong Vùng.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nhân lực, đặc biệt là đào tạo đại học và 
sau đại học để triển khai các dự án hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên/sinh viên, tổ chức và tham 
gia các hội thảo quốc tế, mời giáo sư nước ngoài tham gia giảng dạy một số môn hoặc thực hiện 
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các buổi seminar khoa học; mở rộng các chương trình đào tạo tiên tiến. 

(5) Hợp tác trong việc huy động vốn đầu tư và xây dựng cơ chế chính sách để đầu tư phát 
triển chung của Vùng 

- Thống nhất kiến nghị Chính phủ về các cơ chế ưu đãi, khuyến khích phát triển các tỉnh, 
thành phố duyên hải miền Trung.

- Xây dựng cơ chế triển khai các công trình hạ tầng giao thông đường bộ liên tỉnh (các 
tuyến đường cao tốc, du lịch ven biển) về loại hình dự án, phương án huy động vốn, giải phóng 
mặt bằng, tiến độ thi công, giải ngân và thanh quyết toán... 

- Thu hút đầu tư nước ngoài có định hướng và có chọn lọc vào các lĩnh vực quan trọng: 
công nghệ cao; công nghiệp phụ trợ công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; 
các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao (du lịch, thương mại, logistic, khám chữa bệnh,...); công 
nghiệp môi trường; công nghiệp quốc phòng... tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao 
để tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách vận động, thu hút đầu tư đối với các tập đoàn đa quốc gia 
cũng như có chính sách riêng đối với từng tập đoàn và các đối tác trọng điểm như các nước Nhật 
Bản, Hàn Quốc, các nước EU, Hoa Kỳ,...

- Hoàn thành việc xây dựng thông tin chi tiết về dự án (project profile) đối với danh mục 
đầu tư trọng điểm kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011 - 2020 để làm cơ sở cho việc kêu gọi 
các nhà đầu tư. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép và quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng 
lượng, tài nguyên; không cấp phép mới hoặc rút giấy phép đối với các dự án sử dụng lãng phí 
năng lượng, tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

(6) Phối hợp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch toàn Vùng

- Thường xuyên tổ chức các diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch toàn vùng nhằm 
đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là đầu tư từ các Tập đoàn kinh doanh xuyên quốc gia.

- Xúc tiến thành lập cổng thông tin điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, xác lập 
thương hiệu (biểu tượng, khẩu hiệu), hình thành tờ báo chuyên ngành (song ngữ Anh - Việt)… 
dùng chung cho toàn Vùng nghiên cứu nhằm xây dựng và định vị hình ảnh toàn Vùng trước công 
chúng và các nhà đầu tư.  

- Phối hợp giữa các ngành du lịch, doanh nghiệp, hiệp hội du lịch của các địa phương để 
quảng bá trực quan, cung cấp thông tin cho du khách tại các điểm đến; hỗ trợ nhau để xúc tiến 
đưa các sản phẩm du lịch của từng địa phương đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

- Hoàn thiện hệ thống xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong Vùng; tạo ra sự liên kết, 
phối hợp giữa các tổ chức này, các ngành hàng, các doanh nghiệp với nhau, vừa bảo đảm hài hòa 
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lợi ích của mỗi địa phương, vừa phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Vùng. 

(7) Cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh Vùng

- Chia sẻ kinh nghiệm giữa các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường năng lực điều hành của 
Chính quyền địa phương thông qua việc cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tập trung vào 
việc giảm chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch và thông tin, 
tăng khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, giảm chi phí không chính thức, giảm chi phí 
thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp.

- Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH 
của toàn Vùng và từng địa phương, nhất là các chương trình, dự án, đề án liên kết phát triển 
ngành, lĩnh vực thông qua cổng thông tin điện tử của từng địa phương, cổng thông tin điện 
tử chung của toàn Vùng… nhằm thuận lợi hóa việc tiếp cận thông tin pháp lý cho cộng đồng 
doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Đa dạng hóa các loại hình liên kết kinh tế gồm liên kết toàn Vùng, liên kết giữa các địa 
phương trong Vùng, liên kết giữa các khu kinh tế, khu công nghệ cao với nhau, liên kết giữa Vùng 
với các địa phương, khu vực trong cả nước, liên kết quốc tế… thông qua các biên bản ghi nhớ, 
cam kết trách nhiệm, các quy chế hoạt động hoặc các hợp đồng liên kết. 

Nội dung của liên kết kinh tế cần đa dạng, phong phú và phù hợp với yêu cầu phát triển của 
toàn Vùng cũng như của từng địa phương trong từng giai đoạn cụ thể. Các liên kết cần tập trung 
vào phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ liên tỉnh và quốc tế, du lịch, kinh tế biển, 
đào tạo nghề, phân công, chuyên môn hóa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, xúc 
tiến đầu tư… nhằm tạo lập không gian kinh tế thống nhất toàn Vùng để cùng phát triển, tăng 
sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề giữa các địa phương trong 
Vùng liên kết với nhau nhằm hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, thương hiệu mạnh, 
tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

- Tổ chức định kỳ Hội nghị phát triển vùng các tỉnh miền Trung nhằm thu hút được nhiều ý 
kiến đa dạng, nhiều chiều từ các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các doanh 
nghiệp, là cơ sở tham khảo quan trọng để các tỉnh, thành phố trong Vùng hoạch định chính sách.

(8) Xây dựng hệ thống thông tin và trao đổi thông tin kinh tế - xã hội; đầu tư trên địa bàn

- Xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu vùng về GDP (quy mô, tốc độ tăng 
trưởng); cơ cấu kinh tế (ngành kinh tế, đầu tư, lao động); dân số và nguồn nhân lực (số lượng, lực 
lượng lao động, lao động có việc làm...); thu chi ngân sách nhà nước; tổng vốn đầu tư phát triển 
(quy mô, cơ cấu theo lĩnh vực và nguồn huy động); kim ngạch xuất nhập khẩu và sản phẩm, thị 
trường xuất khẩu chủ lực; tình hình đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công 
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nghệ cao; kết cấu hạ tầng giao thông liên tỉnh và quốc tế (sân bay, cảng biển, quốc lộ); hạ tầng 
viễn thông - CNTT; tốc độ đô thị hóa (tỷ lệ dân số thành thị/nông thôn); lao động, việc làm; tỷ lệ 
hộ nghèo; y tế (số cơ sở y tế, số y bác sỹ, giường bệnh); đào tạo (số cơ sở đào tạo, số giảng viên, 
cơ sở vật chất, ngành học, sinh viên),... có so sánh với các vùng kinh tế khác và cả nước.

- Trao đổi thông tin kinh tế - xã hội giữa các địa phương trong Vùng về tình hình phát triển, 
các khó khăn vướng mắc, các yêu cầu hỗ trợ, hợp tác... 

- Nghiên cứu mô hình phát triển và bài học kinh nghiệm từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên 
thế giới

- Các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong Vùng thường xuyên tổ chức 
các hoạt động giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm về các hoạt động chuyên môn, công tác 
quản lý nhà nước, các hội nghị, hội thảo, các chương trình quảng bá tiếp thị, các sự kiện văn hóa, 
thể thao, du lịch lớn… nhằm phát huy lợi thế của mỗi địa phương và toàn Vùng một cách hiệu 
quả nhất.

(9) Hợp tác bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Phối hợp khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên biển, tài nguyên 
du lịch.

- Phối hợp trong việc xử lý chất thải, đặc biệt chất thải rắn.

- Phối hợp ứng phó biến đổi khí hậu; hình thành hệ thống quan trắc cảnh báo thiên tai sớm, 
chia sẻ thông tin để phòng chống, giảm nhẹ thiên tai bão lụt, hỗ trợ khắc phục các thảm họa.

- Phối hợp hỗ trợ đánh bắt hải sản xa bờ về phương tiện tàu thuyền dân sự, thông tin liên 
lạc, liên kết ngư dân để tham gia cứu hộ và bảo vệ chủ quyền đánh bắt hải sản ở biển Đông.

NỘI DUNG 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

(1) Căn cứ nội dung Biên bản cam kết liên kết, mỗi địa phương cử một đồng chí trong 
Thường trực tỉnh uỷ và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo phối hợp xây dựng 
chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

(2) Thống nhất thành lập Tổ Điều phối Vùng và Nhóm Tư vấn liên kết phát triển Vùng để 
chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp.

- Nhóm Tư vấn liên kết phát triển Vùng đặt tại Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội 
Đà Nẵng; là bộ phận thường trực theo dõi, tổng hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 
vùng; nghiên cứu đề xuất các giải pháp, luận cứ khoa học cho việc liên kết phát triển vùng bền 
vững; phối hợp tham gia nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
Vùng; giúp lãnh đạo các địa phương chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện Biên bản cam kết này và 
là đơn vị đầu mối tham mưu tổ chức các hội thảo, giao ban vùng;

- Thành lập “Quỹ Nghiên cứu phát triển Vùng” để phục vụ kinh phí hoạt động của Tổ Điều 
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phối, công tác nghiên cứu của Nhóm Tư vấn và hoạt động chung của Vùng. Quỹ được hình thành 
từ nguồn đóng góp của các địa phương trong Vùng (các tỉnh có nguồn thu nộp lên TW: đóng 
góp 500 triệu đồng/năm, các tỉnh còn lại 200 triệu đồng/năm), sự tài trợ của Ngân hàng Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam (BIDV) và sự ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dự 
kiến Vốn điều lệ ban đầu của Quỹ khoảng từ 20-25 tỷ đồng.

(3) Cơ chế điều phối :

- Định kỳ họp giao ban tại các địa phương để đánh giá tình hình thực hiện các nội dung cam 
kết liên kết trên các lĩnh vực, thống nhất kế hoạch cụ thể cho thời gian tiếp theo, thông qua các 
kiến nghị chung đối với TW và các Bộ, Ngành, cụ thể:

+ 3 tháng: Nhóm tư vấn phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh báo cáo Tổ Điều phối 
Vùng về tình hình triển khai công việc trong Quý;

+ 6 tháng: Giao ban đối với lãnh đạo UBND tỉnh, thành và các cơ quan chức năng, ngành 
liên quan;

+ Định kỳ mỗi năm một lần, lãnh đạo cấp cao 07 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung luân 
phiên tổ chức các cuộc hội thảo nhằm thu hút được nhiều ý kiến đa dạng, nhiều chiều từ các nhà 
quản lý, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp, là cơ sở tham khảo quan trọng 
để các địa phương trong Vùng hoạch định chính sách phát triển.

NỘI DUNG 5 : CÁC KIẾN NGHỊ

Để thực hiện 4 nội dung nêu trên, trước mắt Nhóm tư vấn kiến nghị:

1. Đối với Trung ương: Để cụ thể hoá 3 “đột phá chiến lược” về hoàn thiện thể chế kinh tế; 
phát triển nhanh nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo “Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020” của nước ta; từ cuộc Hội thảo này các địa phương trong Vùng 
trước mắt thống nhất kiến nghị với Trung ương 6 điểm sau đây:

(1) Xác định duyên hải miền Trung là địa bàn trọng điểm để triển khai thực hiện Nghị quyết 
TW 4 (khóa X) về kinh tế biển, trên cơ sở đó có sự đầu tư nguồn lực thỏa đáng, thông qua các 
chương trình mục tiêu của Chính phủ và ban hành cơ chế đặc thù cho các khu kinh tế trong Vùng, 
đặc biệt là cơ chế mở rộng tính tự chủ về ngân sách.

(2) Bổ sung thêm 02 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa vào Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; 
củng cố Ban chỉ đạo, cơ quan điều phối và cơ quan giúp việc đáp ứng yêu cầu liên kết phát triển 
đang đặt ra. Chính phủ ban hành chính sách và cơ chế chung cho các Vùng kinh tế trọng điểm; 
giao cho các địa phương trong Vùng chủ động tổ chức điều phối và vận hành; lập cơ quan điều 
phối và bộ máy tham mưu giúp việc tại địa bàn. 

(3) Nghiên cứu ban hành thí điểm cơ chế phát hành trái phiếu có sự bảo lãnh của Chính 
phủ và có sự cam kết trả nợ của 7 địa phương trong vùng đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng 
có tác động chung cho sự phát triển triển của Vùng; gắn cơ chế này với việc triển khai  mô hình 
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đối tác công - tư (PPP) theo tinh thần Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
để triển khai các dự án về giao thông; cấp điện; cấp nước; xử lý môi trường; nghiên cứu mô hình 
thành lập Quỹ đầu tư kết cấu hạ tầng của Vùng (hạ tầng giao thông và khu đô thị).   

(4) Xây dựng tại miền Trung một Đại học Quốc gia, có chất lượng và quy mô đào tạo ngang 
tầm với các trường đại lớn trong khu vực; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học (nên chọn  thành 
phố Huế) ; xây dựng một trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao, có kỹ năng nghề nghiệp đáp 
ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho cả Vùng (nên chọn thành phố Đà Nẵng). Hai cơ sở 
trung tâm này sẽ gắn kết với các trường đại học và các trung tâm dạy nghề của tất cả các địa 
phương trong Vùng thành một mạng lưới đào tạo phục vụ chung cho cả Vùng. 

(5) Chính phủ bố trí các nguồn vốn đầu tư và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai một số 
công trình hạ tầng giao thông đường bộ trọng điểm trong Vùng, đặc biệt là nhanh chóng hoàn 
chỉnh việc định tuyến đối với tuyến đường cao tốc Huế - Nha Trang (trừ dự án đường cao tốc Đà 
Nẵng - Quảng Ngãi), triển khai các dự án nâng cấp các hành lang Đông - Tây nối các tỉnh duyên 
hải miền Trung với các tỉnh Tây Nguyên.

(6) Chính phủ chỉ đạo sớm xây dựng chiến lược quốc gia về du lịch biển; quy hoạch các 
trung tâm du lịch ven biển miền Trung; nhanh chóng khắc phục tình trạng phát triển tự phát gây 
lãng phí nguồn tài nguyên quý giá; có chính sách đồng bộ để nâng tầm cạnh tranh với các trung 
tâm du lịch của các nước trong khu vực; phát triển ngành du lịch thực sự là một ngành kinh tế 
mũi nhọn, gắn kết với việc khai thác và bảo tồn các di sản thế giới (vật thể và phi vật thể) trong 
Vùng. 

2. Đối với các địa phương trong Vùng:

Kiến  nghị với các địa phương trong vùng 5 điểm sau đây:

(1) Thể hiện tinh thần liên kết, hợp tác để cùng phát triển thông qua việc cùng ký kết một 
Bản thỏa thuận với những nội dung phù hợp (như dự thảo Bản thỏa thuận liên kết mà nhóm tư 
vấn trình lãnh đạo các địa phương). Đây là cơ sở ban đầu để triển khai các công việc tiếp theo: 
thống nhất đề nghị Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam (BIDV) đóng vai trò là định chế tài 
chính - tín dụng chính để phối hợp với các định chế tài chính - tín dụng khác giúp xây dựng Quỹ 
đầu tư phát triển Vùng; đồng thời giúp kêu gọi vốn và tài trợ tín dụng cho các dự án trọng điểm 
của Vùng.

(2) Đứng trên quan điểm phát triển vùng, các địa phương cần rà soát lại quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh; rà soát lại quy mô, chức năng của các khu kinh tế; khu công nghiệp; 
quy hoạch du lịch; xem xét  tình trạng giao đất dự án nhưng kéo dài “quy hoạch treo” không triển 
khai.

(3) Tình trạng giao đất giao dự án nhưng nhà đầu tư chậm hoặc không triển khai thực hiện 
có nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu vẫn do sự thiếu chặt chẽ trong cam kết giữa nhà 
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đầu tư với chính quyền tỉnh về điều kiện triển khai dự án có sự ưu đãi đặc biệt của Nhà nước. Việc 
miễn tiền thuê đất vĩnh viễn hoặc trong 10 - 15 năm đã không có gì thúc ép nhà đầu tư phải đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng và thu hút các doanh nghiệp “lấp đầy“ diện tích đất được giao. 
Chính sách ưu đãi tối đa về thuế và đất đai, nhưng không kèm theo điều kiện ràng buộc chặt chẽ 
đối với nhà đầu tư đã trở thành “con dao 2 lưỡi”, khiến nhiều địa phương lâm vào tình trạng “tiến 
thoái lưỡng nan” trong thu hút đầu tư. Các địa phương nên có sự thống nhất để cùng xử lý chung 
tình trạng này trên phạm vi cả Vùng. 

(4) Trong 9 nội dung liên kết, mà Nhóm tư vấn đề nghị ở trên chắc chắn không thể tiến 
hành cùng lúc, nên đề nghị lãnh đạo các địa phương, theo tinh thần việc gì dễ, có sự đồng thuận 
cao làm trước; việc gì khó, cần phải nghiên cứu thêm làm sau, để ngay sau cuộc Hội thảo này 
có thể tiến hành thực hiện. Lãnh đạo các địa phương, trước mắt có thể lựa chọn một số dự án, 
chương trình của địa phương, nhưng có sự gắn kết với Vùng, ra đầu bài để Quỹ Nghiên cứu phát 
triển Vùng có thể hỗ trợ nghiên cứu cụ thể.  

(5) Để có sự phối hợp chặt chẽ giữa Vùng và địa phương, mỗi tỉnh cần tổ chức một bộ phận 
chuyên trách “công tác liên kết” đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; làm đầu mối phối hợp với bộ phận 
thường trực điều phối của Vùng (đặt tại Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng).

Tóm lại, tuy đã nhận thức được tính tất yếu khách quan của sự liên kết kinh tế để cùng phát 
triển; nhưng bước khởi đầu bao giờ cũng khó khăn. Trong một thời gian quá ngắn, Nhóm tư vấn 
mới bước đầu tiếp cận thông tin và quan sát thực tế tình hình phát triển của các địa phương 
theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, nên những nội dung và ý kiến trình bày trong Báo cáo này chỉ có 
ý nghĩa tham khảo và gợi ý để cùng trao đổi. Chúng tôi hy vọng rằng, khi có sự đồng thuận giữa 
lãnh đạo các địa phương trong Vùng, sự hỗ trợ của Trung ương, sự nhiệt tình đóng góp của các 
nhà khoa học, sự hưởng ứng của doanh nghiệp... trên một “mẫu số chung”: Vì sự phồn vinh của 
dải đất nghèo duyên hải miền Trung; vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, sẽ tìm ra cách 
đi hiệu quả và nhanh nhất.

                                                                                           

* Báo cáo này chủ yếu sử dụng Niên giám Thống kê Việt Nam; Văn kiện Đại hội XI của Đảng; Các quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ có liên quan; Các quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020 đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt; Báo cáo kinh tế - xã  hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011 - 2015, 

tầm nhìn 2010 của 7 tỉnh, thành phố trong Vùng.    
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Vùng 07 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng đối với cả nước. Những tiềm năng, lợi thế 
của vùng xuất phát từ vị trí địa chính trị thuận lợi, có nhiều địa điểm thuận lợi nhất ở Việt Nam để 
xây dựng cảng biển trung chuyển quốc tế, cửa ngõ ra biển của các hành lang Đông - Tây, là một 
vùng giàu tiềm năng du lịch bậc nhất cả nước và có các khả năng hình thành nhiều khu kinh tế 
(KKT) và khu công nghiệp (KCN) quy mô lớn… 

Qua hơn 20 năm đổi mới phát triển, các tỉnh miền Trung có sự tăng trưởng khá, quy mô 
kinh tế tăng lên đáng kể, nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế cửa khẩu 
đã được hình thành và phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, lợi thế so sánh của Vùng 
chưa được phát huy đầy đủ; thế mạnh kinh tế biển, tiềm năng phát triển du lịch và cửa ngõ ra 
biển của các hành lang Đông - Tây chưa được khai thác tốt... dẫn đến tăng trưởng kinh tế chưa 
tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của Vùng.

1. Những lợi thế so sánh, cơ hội, khó khăn, thách thức sự phát triển của Vùng.

a) Lợi thế so sánh, thời cơ phát triển.

- Lợi thế về vị trí địa kinh tế, nằm ở trung độ trên các trục giao thông chính Bắc - Nam, có ý 
nghĩa quan trọng trong giao lưu kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, là cửa ngõ ra biển của vùng Tây 
Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar, nối với biển Đông và 
Thái Bình Dương. Với vị trí thuận lợi này các địa phương trong Vùng có nhiều điều kiện để phát 

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
TRONG VÙNG ĐỂ PHÁT HUY LỢI THẾ CẠNH TRANH

CỦA 7 TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

TS. NGUYỄN BÁ ÂN

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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triển kinh tế hàng hóa, mở rộng giao lưu kinh tế với các vùng khác trong nước và quốc tế. 

- Có bờ biển dài trên 1000 km với nhiều vũng, vịnh có thể thiết lập cảng nước sâu, thuận 
lợi cho việc phát triển công nghiệp gắn với biển như: công nghiệp đóng và sửa chữa tàu thuyền, 
dịch vụ hàng hải, công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp năng lượng, công nghiệp cơ khí chế 
tạo, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, hóa chất, vật liệu xây dựng, công nghiệp thông 
tin, dịch vụ hậu cần nghề cá...; dễ dàng tiếp cận các tuyến đường hàng hải quốc tế lớn từ Đông 
sang Tây và từ Bắc xuống Nam, nối các trung tâm phát triển lớn và năng động nhất của thế giới. 

- Trên địa bàn tập trung đến 4 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là: Quần 
thể di tích cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn; có nhiều 
vũng, vịnh, bãi tắm đẹp tầm cỡ quốc tế và các khu bảo tồn thiên nhiên với nhiều di tích lịch sử, 
văn hóa và danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về thiên nhiên, văn 
hóa, con người... để phát triển ngành du lịch mang tầm cỡ khu vực, quốc tế, ngành dịch vụ chất 
lượng cao tại các vùng ven biển và các đô thị. 

- Đã, đang hình thành và phát triển các đô thị ven biển, các khu kinh tế, khu công nghiệp 
tập trung… là các trung tâm hạt nhân kinh tế hứa hẹn nhiều triển vọng thu hút các dự án đầu tư 
lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước tạo lập các cơ sở quan trọng để thiết lập và mở rộng 
các liên kết kinh tế giữa các địa phương trong Vùng.

- Nguồn nhân lực miền Trung dồi dào, cần cù, thông minh, năng động.

b) Khó khăn, thách thức.

 - Điểm xuất phát của nền kinh tế còn thấp, kết quả chưa tương xứng với lợi thế so sánh của 
các tỉnh trong Vùng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn chiếm tỷ 
trọng cao trong cơ cấu lao động xã hội. Khả năng tụt hậu về kinh tế so với các vùng phát triển 
ở phía bắc và phía nam đất nước còn lớn; năng lực cạnh tranh hàng hóa chưa cao; môi trường 
thu hút đầu tư chưa hấp dẫn. Kinh tế phát triển vẫn mang tính cục bộ, manh mún theo từng địa 
phương, thiếu sự phối hợp, hợp tác phát triển chặt chẽ để biến lợi thế so sánh của Vùng thành lợi 
thế cạnh tranh... đã tác động xấu đến tính bền vững của Vùng.

- Công nghệ sản xuất chưa cao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, thiết bị hiện đại 
vào sản xuất còn ít, chưa hình thành được ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chiếm ưu thế tiêu 
thụ trên thị trường trong nước và xuất khẩu chưa nhiều. Chưa có các sản phẩm chủ lực, thương 
hiệu sản phẩm đặc trưng của miền Trung, ngoại trừ một số điểm du lịch có thương hịêu, nhưng 
chưa có tác dụng lan tỏa. 

- Do lãnh thổ trải rộng, địa hình phức tạp và bị chia cắt mạnh, tần suất đầu tư xây dựng hạ 
tầng cao sẽ cản trở tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của Vùng. Nhu cầu vốn đầu tư 
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông liên tỉnh và quốc tế là rất lớn, mặc dù cơ sở hạ 
tầng đã được quan tâm đầu tư nhưng còn thiếu và chưa phát triển. Đa số các địa phương trong 
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Vùng chưa có khả năng tích lũy đầu tư để phát triển; thu nhập dân cư thấp, đặc biệt là khu vực 
nông thôn, miền núi, vùng biển chưa đáp ứng được yêu cầu của một nền nông nghiệp nông 
thôn tiên tiến...

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, lực lượng lao động kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý 
doanh nghiệp có năng lực còn thiếu, nhất là các chuyên gia đầu ngành và năng lực cán bộ cấp 
cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập và sự nghiệp CNH, HĐH của các địa phương. Trình 
độ đào tạo và kỹ năng của nguồn nhân lực chưa đủ đáp ứng nhu cầu phát triển sắp tới của các 
ngành kinh tế, đặc biệt khu vực công nghệ cao, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nhu cầu đào 
tạo nguồn nhân lực rất lớn.

- Cơ cấu ngành nghề của Vùng chưa hợp lý và đang ở trình độ thấp. Đặc biệt là các ngành 
kinh tế biển chưa được đầu tư đúng mức, trang bị kỹ thuật và công nghệ còn lạc hậu xa so với 
khu vực. Nhiều sản phẩm kinh tế biển kém sức cạnh tranh, rõ nhất là vận tải biển và dịch vụ hàng 
hải; nhiều sản phẩm hải sản chất lượng chưa cao. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cạnh 
tranh và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đòi hỏi phải có nhân lực chất lượng cao, nhưng 
để đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao cần có thời gian và nguồn lực không nhỏ.

- Quá trình thâm canh hóa nông nghiệp ngày càng cao, kết hợp với sự phát triển dân số 
cao sẽ làm cho việc khai thác sử dụng một số tài nguyên như đất đai, nước ngầm... có nguy cơ 
suy thoái nhanh hơn, nếu không có các nghiên cứu cơ bản cùng các biện pháp kỹ thuật, quản lý 
sử dụng có hiệu quả sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu phát triển bền vững. Thiên nhiên khắc 
nghiệt luôn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đến phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông 
nghiệp, ngư nghiệp; việc khắc phục khó khăn về thiên nhiên đòi hỏi đầu tư lớn. Tác động của 
sự biến đổi khí hậu và vấn đề ô nhiễm môi trường cũng đang là những thách thức lớn đối với sự 
phát triển bền vững của Vùng.

2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của Vùng đến năm 2020.

(1) Khai thác lợi thế về vị trí địa kinh tế - chính trị, tập trung phát triển và phối hợp phát 
triển giữa các địa phương để phát huy lợi thế so sánh của Vùng về hệ thống cảng biển. Tổ chức 
lại mạng lưới dịch vụ vận tải, phối hợp phát triển chuỗi logistic nhằm gắn kết các khâu sản xuất, 
lưu thông, giao nhận, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa giữa các địa phương trong Vùng và 
với khu vực Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan, Myamar gắn với hệ 
thống cảng biển của Vùng. Tập trung đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống kết cấu hạ 
tầng, tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp 
lớn để tạo đột phá về phát triển cho các KKT, KCN, khu du lịch của Vùng.

(2) Chú trọng sự phát triển bền vững, giải quyết tốt các vấn đề về an toàn môi trường ngay 
trong công tác quy hoạch và điều hành. Trong quá trình CNH, HĐH và đô thị hóa cần chú trọng sự 
phát triển bền vững, không để xảy ra các sự cố môi trường sinh thái, môi trường đô thị; đồng thời 
bảo đảm cải thiện điều kiện môi trường ở các khu dân cư hiên tại đang bị ô nhiễm. Có giải pháp 
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phòng chống ô nhiễm các khu vực sản xuất công nghiệp tập trung và các làng nghề.

(3) Chuyển dịch cơ cấu và nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp bằng cách phát triển các 
ngành sản xuất chủ lực dựa trên lợi thế so sánh của từng tỉnh. Ưu tiên phát triển công nghiệp cơ 
khí (đóng và sửa chữa tàu thuyền, chế tạo và sửa chữa ô tô, máy động lực, máy nông nghiệp...), 
chế tạo và lắp ráp thiết bị điện - điện tử, công nghiệp công nghệ cao (sản xuất phần mềm, thiết 
bị tin học, vật liệu mới, vật liệu cao cấp...). Chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ gắn với KCN, 
KKT để tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và hiệu quả. Chú trọng phát triển 
các ngành công nghiệp có lợi thế về tài nguyên, có quy mô và đóng góp lớn vào ngân sách nhà 
nước như sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, chế biến đồ uống và công nghiệp thực phẩm... 
Hình thành các khu, cụm công nghiệp nhỏ và vừa gắn với quá trình đô thị hóa, tạo việc làm phi 
nông nghiệp. Tập trung lấp đầy các khu công nghiệp hiện có; xây dựng và phát triển các cụm 
công nghiệp nhỏ, vừa, các làng nghề truyền thống ở khu vực nông thôn ở tất cả các xã có làng 
nghề trên cơ sở bảo vệ môi trường sinh thái. Quan tâm đến phát triển tiểu thủ công nghiệp, nhất 
là làng nghề truyền thống và làng có nghề phục vụ xuất khẩu.

(4) Đầu tư phát triển thành phố, thị xã tỉnh lỵ trở thành hạt nhân tăng trưởng của Vùng, là 
trung tâm du lịch, dịch vụ - thương mại, trung tâm văn hóa, nghệ thuật, trung tâm đào tạo đại 
học, trung tâm y tế chuyên sâu và y tế chất lượng cao, trung tâm khoa học, trung tâm giao dịch 
quốc tế quan trọng của Vùng và cả nước. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị hiện 
đại; phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, du lịch. Nâng cao chất 
lượng các loại hình dịch vụ giá trị cao đạt đẳng cấp quốc gia và quốc tế như: dịch vụ tài chính, 
ngân hàng, dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ y tế cho khách du lịch, dịch vụ du lịch văn hóa, 
du lịch hội nghị - hội thảo. Phát triển hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ, hình thành một số 
trung tâm đại lý phân phối bán sỉ, các trung tâm thương mại và hệ thống siêu thị hiện đại, văn 
minh, mặt hàng đa dạng… là nơi tham quan, mua sắm cho cả khách du lịch và dân cư tại chỗ.

Đầu tư xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, Huế, Nha Trang trở thành các trung tâm 
kinh tế lớn của vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên với các chức năng: Trung tâm thương 
mại, văn hóa, du lịch và dịch vụ; đầu mối giao thông quan trọng (cảng biển, sân bay quốc tế, giao 
thông xuyên Việt, xuyên Á) về trung chuyển và vận tải quốc tế của miền Trung, Tây Nguyên và các 
nước khu vực sông Mekong. Xây dựng khu sinh dưỡng công nghiệp (nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, 
công nghệ cho các xí nghiệp công nghiệp) trung tâm tài chính, ngân hàng và bưu chính viễn 
thông của khu vực miền Trung; một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục, đào tạo, trung tâm 
khoa học công nghệ của miền Trung; một trong những địa bàn giữ vị trí quan trọng về an ninh 
quốc phòng khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Đầu tư phát triển các thành phố, thị xã 
tỉnh lỵ khác trong cả Vùng thành các trung tâm đô thị hiện đại, văn minh làm các hạt nhân phát 
triển kinh tế của cả Vùng.

(5) Đầu tư phát triển mạnh các KKT thành trung tâm kinh tế và đô thị quan trọng của Vùng 
và cả nước. Trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, 



29

Liên kết Phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung

kinh tế, xã hội, phù hợp với sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm thực hiện 
đường lối CNH, HĐH và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường góp phần phát triển bền 
vững cho Vùng.

Nhanh chóng phát triển các KKT thành những địa bàn tập trung phát triển công nghiệp, 
du lịch, thương mại, trung tâm thông tin và giao dịch quốc tế của Vùng, trung tâm công nghiệp 
của Vùng với nhiều ngành công nghiệp phù hợp với lợi thế vị trí địa lý. Để tập trung đầu tư trọng 
điểm tạo sản phẩm xuất khẩu, dự tính xây dựng các KCN tập trung ở khu vực thuận lợi về giao 
lưu, thu hút lao động và tận dụng được hạ tầng. 

Phát triển nhanh các khu phi thuế quan, các trung tâm thương mại ở KKT và các trung tâm 
dịch vụ du lịch, các khu du lịch trọng điểm. Đây vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp có tính chiến 
lược, có vai trò quan trọng để tạo ra bước phát triển nhanh lĩnh lực dịch vụ của tỉnh.

(6) Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại trên cơ sở phát huy các lợi thế 
so sánh của từng địa phương trong Vùng để nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh sản xuất 
hàng hóa của tất cả các địa phương. Tạo bước đột phá về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản 
xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực của từng địa phương và trên tổng thể cả Vùng, gắn sản xuất 
với thị trường tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa; nâng cao rõ rệt chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của các sản phẩm, các doanh nghiệp trên địa bàn Vùng. 

(7) Cơ cấu lại kinh tế nông thôn, gắn kinh tế nông thôn như một vành đai, vệ tinh phát triển 
của khu kinh tế và các đô thị trong Vùng. Trong quá trình CNH, HĐH và đô thị hóa, cần xây dựng 
kết cấu hạ tầng ở cả đô thị, nông thôn với mục tiêu gắn kết kinh tế đô thị với kinh tế nông thôn 
trong một mô hình động lực phát triển kinh tế. Quan tâm đào tạo nghề và chuyển đổi nghề phù 
hợp xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Các trung tâm đô thị Vùng có nhiệm vụ to 
lớn, nặng nề trong quá trình phát triển là phải tạo ra việc làm không chỉ thu hút lao động tăng 
thêm hàng năm, mà còn phải thu hút thêm đáng kể lực lượng lao động ở khu vực nông thôn. 
Đầu tư cho khu vực nông thôn về xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng CNH, chuyển giao các 
sản phẩm công nghiệp gia công từ đô thị, phát triển sản xuất thủ công nghiệp, các làng nghề các 
ngành phục vụ đời sống, nông nghiệp. Khai thác tiềm năng của cảnh quan vùng nông nghiệp 
ven đô, ven KCN để phát triển du lịch là những hướng cần được khuyến khích và có chính sách 
ưu đãi để hình thành hệ thống đô thị nông thôn (thị trấn, thành phố vườn) trong quá trình phát 
triển của Thừa Thiên Huế. 

(8) Hoàn thiện quy hoạch không gian lãnh thổ theo hướng tạo các đô thị gắn kết với nhau 
và với các khu vực nông thôn bằng bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ theo xu hướng khai thác 
hiệu quả quỹ đất; hệ thống giao thông phải đảm bảo gắn kết các đô thị, điểm dân cư và các KCN 
tập trung. Triển khai việc quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị ở khu vực nông thôn theo quá 
trình công nghiệp hóa của lãnh thổ và trên địa bàn khu vực nông thôn. Tạo ra một hệ thống đô 
thị nhằm cơ cấu lại nền kinh tế nông thôn theo hướng tăng vững chắc tỷ trọng công nghiệp nhỏ 
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và dịch vụ tổng hợp.

3.  Định hướng liên kết và phối hợp phát triển của các địa phương trong Vùng. 

Tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh trong Vùng khá tương đồng với nhau cả về tiềm năng 
biển và ven biển, tiềm năng du lịch, tiềm năng phát triển cảng và các khu công nghiệp tập trung 
quy mô lớn. Nhưng hiện tại tính liên kết trong Vùng để cùng phát huy lợi thế cạnh tranh còn rất 
lỏng lẻo, thậm chí trong nội bộ Vùng còn cạnh tranh mạnh mẽ, làm cản trở sự phát triển chung. 
Sự liên kết giữa Huế, Đà Nẵng và Hội An tuy có khá hơn nhưng chưa có sự khác biệt nhiều; giữa 
các KKT, KCN sự trùng lặp về sản phẩm, về chức năng... vẫn diễn ra. Làm thế nào để tạo ra tính liên 
kết trong sản xuất và kinh doanh để có sức cạnh tranh quốc tế cho các sản phẩm trong Vùng là 
vấn đề quan trọng cần phải vượt qua.

(1) Liên kết phát triển tạo lập không gian kinh tế chung cho phát triển kinh tế của toàn 
Vùng để phát huy tốt nhất lợi thế so sánh của các tỉnh trong Vùng. Trên cơ sở phối hợp có trọng 
tâm, trọng điểm ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu mà Vùng có lợi thế, tạo môi trường 
thuận lợi và tiền đề cho sự phát triển chung của cả Vùng như: hợp tác phát triển để kết nối mạng 
kết cấu hạ tầng giao thông; hạ tầng thông tin và truyền thông; cung cấp điện, nước; hạ tầng và 
sản phẩm du lịch; kinh tế biển và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng 
nhân lực phục vụ phát triển du lịch.

Liên kết hình thành các trục giao thông Bắc - Nam và mạng kết nối với nội địa và cảng biển. 
Xây dựng các đoạn đường bộ cao tốc thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Nhanh chóng 
triển khai và hoàn thành đường cao tốc Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng - Chu Lai 
- Quảng Ngãi - Quy Nhơn và Đà Nẵng - Huế - Quảng Trị. Nâng cấp, xây dựng các đường thuộc 
hành lang kinh tế Đông - Tây  và các đường ngang nối vùng duyên hải với các tỉnh Tây Nguyên, 
nối các cảng biển Việt Nam với các nước láng giềng như Lào, Thái Lan và Campuchia; nối thông 
và nâng cấp tuyến đường bộ ven biển; đưa vào đúng cấp kỹ thuật các tuyến quốc lộ còn lại; xây 
dựng đường Trường Sơn Đông từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng. 

Nâng cấp đường sắt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp quốc gia và khu vực, triển khai đường sắt 
đôi khổ 1.435mm đoạn Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu xây dựng một số đoạn 
đường sắt cao tốc Bắc - Nam, triển khai xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Nha Trang - Thành phố 
Hồ Chí Minh dài khoảng 400 km.

Phát triển các cảng: Cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) phục vụ trực tiếp sự phát triển của 
khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và tỉnh Thừa Thiên Huế, là một trong các cửa ra biển cho hành 
lang kinh tế Đông - Tây qua cửa khẩu Lao Bảo; Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) có vai trò cảng trung tâm 
của khu vực Trung Bộ, là một trong các cửa ra biển cho hành lang kinh tế Đông - Tây qua cửa 
khẩu Lao Bảo; Cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) phục vụ khu kinh tế mở Chu Lai và Quảng Nam; Cảng 
Dung Quất (Quảng Ngãi), phục vụ cho khu kinh tế Dung Quất và khu vực Quảng Ngãi; Cảng Quy 
Nhơn - Nhơn Hội (Bình Định) phục vụ trực tiếp khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định và đầu ra 
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của hành lang Đông - Tây; Cảng Vũng Rô (Phú Yên) phục vụ trực tiếp khu kinh tế Nam Phú Yên và 
khu vực Phú Yên; Cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong (Khánh Hòa) phục vụ trực tiếp cho KKT 
Vân Phong và là cảng trung chuyển quốc tế cho Khu vực, trở thành cảng biển lớn của Việt Nam 
đạt tầm vóc quốc tế; xây dựng Cảng Nha Trang (Khánh Hòa) thành cảng du lịch; Cảng Ba Ngòi 
(Khánh Hòa) phục vụ cho nhu cầu vận tải của Nam Khánh Hòa, Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên.

Phát triển các cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh; tiếp tục nâng cấp 
cảng hàng không Chu Lai thành cảng hàng không trung chuyển hàng hóa quốc tế của khu vực; 
nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không Phù Cát, Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn quốc tế đối với sân bay 
nội địa. 

Xây dựng hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải, cấp điện, hệ thống giao thông, thủy lợi, 
các KCN… đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và nâng cao điều kiện sống.

Hiện đại hóa hệ thống thông tin và truyền thông.

(2) Liên kết và phối hợp phát triển công nghiệp và các khu công nghiệp trên các lĩnh vực 
công nghiệp gắn với biển và dịch vụ cảng. Phải đặt sự phát triển công nghiệp của từng địa 
phương trong chiến lược phát triển công nghiệp chung của cả nước, trong tổng thể phát triển 
của cả Vùng và gắn kết với các vùng khác. Cùng phối hợp tháo gỡ mọi khó khăn, cản trở tạo môi 
trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, đặc thù nhằm thu hút nguồn lực từ bên ngoài để nhanh chóng 
lấp đầy các KCN và thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH của 
Vùng. 

Đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng các KKT để các KKT này từng bước trở thành những hạt 
nhân, trung tâm phát triển của Vùng. Trước hết tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng cả trong và 
ngoài các KKT đồng bộ và hiện đại theo chuẩn quốc tế. Hoàn chỉnh cơ chế chính sách, nhất là các 
thủ tục hành chính và cơ chế quản lý các KKT để các khu này thực sự là nơi có môi trường đầu tư 
thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

(3) Liên kết và phối hợp phát triển nâng cao chất lượng ngành du lịch, dịch vụ. Phối hợp 
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Vùng với các sản phẩm tiêu biểu là du 
lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí kết hợp với du lịch tham quan di tích 
lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề… Đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng 
cao, có quy mô lớn. Tập trung đầu tư phát triển vào khu du lịch tổng hợp quốc gia và khu du lịch 
chuyên đề làm hạt nhân phát triển du lịch của cả Vùng. Tập trung phát triển dịch vụ chất lượng 
cao, đặc biệt là dịch vụ gắn với phát triển du lịch và hoạt động đầu tư tại hệ thống đô thị của 
Vùng như dịch vụ tài chính ngân hàng, thương mại, dịch vụ công nghệ, pháp lý, môi trường, viễn 
thông, phát triển thị trường bất động sản, phát huy có hiệu quả các tổ chức tài chính. Xây dựng 
Huế, Đà Nẵng, Nha Trang thực sự trở thành các trung tâm du lịch lớn của Vùng và cả nước. 

(4) Phối hợp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Gắn giáo dục, đào tạo đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật với thị trường sức lao động. Coi 
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trọng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ đầu đàn, cán bộ khoa học kỹ thuật, các nhà doanh 
nghiệp và công nhân lành nghề, đồng thời chú trọng xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của Vùng theo hướng CNH, HĐH. Trước mắt ưu tiên phát triển các cơ 
sở đào tạo Đại học, Cao đẳng đa ngành chất lượng cao của Vùng đạt trình độ quốc gia và quốc tế 
tại các trung tâm vùng như Huế, Đà Nẵng, Nha Trang. 

(5) Phối hợp thực hiện chính sách phát triển các công trình phòng chống giảm nhẹ thiên 
tai cho miền Trung. Miền Trung là vùng hứng chịu thiên tai với tần suất cao, mức độ thiệt hại lớn 
so với các vùng khác trong cả nước. Tạo điều kiện cho miền Trung phòng chống giảm nhẹ thiệt 
hại thiên tai nhằm bảo vệ những thành quả phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình môi trường 
trên toàn cầu ngày càng xấu đi là nhu cầu cần thiết. Do vậy cần có quy hoạch phát triển và bảo 
vệ rừng, phát triển các công trình thủy lợi lớn nhằm ngăn chặn hậu quả các trận lũ lụt, hạn hán. 
Hệ thống thủy lợi còn rất quan trọng cho phát triển thủy điện, nước sinh hoạt và phát triển công 
nghiệp của miền Trung.

Đầu tư đồng bộ hệ thống thông tin chuyên ngành thủy sản, trọng tâm là quản lý tàu thuyền 
nghề cá, Trung tâm quan trắc cảnh báo môi trường biển.

Tập trung đầu tư cho các dự án mua sắm trang bị chuyên dụng tìm kiếm, cứu nạn để bảo 
đảm cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm đáp ứng kịp thời các tình huống khi xảy ra. 

Đầu tư xây dựng Trung tâm, Trạm, Trụ sở làm việc cho các cơ quan thường trực tìm kiếm, 
cứu nạn tại khu vực miền Trung như: Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn; Trung tâm phối hợp 
tìm kiếm, cứu nạn chuyên ngành Hàng hải và nâng cao năng lực trang thiết bị cho Trung tâm tìm 
kiếm, cứu nạn Hàng không; Trung tâm và các Trạm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực; Trung tâm 
Quốc gia huấn luyện Tìm kiếm Cứu nạn đường không, đường biển; Trạm phối hợp tìm kiếm, cứu 
nạn ngoài biển đảo nhất là khu vực quần đảo Trường Sa.

Xây dựng các cơ sở dịch vụ hỗ trợ nghề cá, khu neo đậu tránh bão.

(6) Liên kết, hợp tác phát triển khoa học - công nghệ

Phối hợp đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, tạo ra bước đột phá về năng suất, chất 
lượng sản phẩm hàng hóa, coi trọng việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong công nghệ chế biến, 
công nghệ sản xuất vật liệu mới. 

Hợp tác nghiên cứu các dự án khoa học - công nghệ phục vụ trực tiếp cho chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế của Vùng. Kết hợp việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến về giống cây 
trồng và vật nuôi, kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm với việc hình thành các nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ trong các ngành then chốt và các sản phẩm mũi nhọn.

Cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đầu tư cải tiến công nghệ sản 
xuất, thay thế dần các thiết bị lạc hậu, đồng bộ hóa công nghệ trong những ngành có lợi thế của 
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các tỉnh trong Vùng như chế biến nông - lâm - hải sản, chế biến thực phẩm. 

Liên kết các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, hỗ trợ kinh phí cho các công trình nghiên 
cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, không phân biệt sở hữu.

(7) Hợp tác liên tỉnh, liên vùng và hội nhập quốc tế

Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ ngành Trung ương và các tỉnh từ khâu nghiên cứu, 
hình thành dự án, phù hợp với quy hoạch phát triển của từng ngành, tỉnh và đảm bảo nguồn 
vốn, phương án cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái và tái 
định cư...

Phối hợp giữa các ngành, các tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện quy hoạch, kế hoạch, 
công tác giám định đầu tư tất cả các dự án trên lãnh thổ Vùng.

Phối hợp giữa các ngành, các tỉnh trong xây dựng, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác 
dự báo; trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của Vùng 
và các tỉnh trong Vùng.

Trong giai đoạn đến 2020 sắp tới, nhu cầu hợp tác, phối hợp, liên kết giữa các địa phương 
cần đi vào các công trình cụ thể như liên kết xây dựng các khu kinh tế, sử dụng chung các kết cấu 
hạ tầng sẵn có như: sân bay, bến cảng, đường sá…
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1. Tổng quan về vị trí, vai trò của Vùng

Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng 7 tỉnh duyên hải miền Trung (sau đây 
gọi là Vùng) có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, 
Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. 

Vùng 07 tỉnh duyên hải miền Trung bao gồm toàn bộ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 
và 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Đây là khu vực phát triển nhất của miền Trung, nơi tập trung các 
khu công nghiệp (KCN) như: công nghiệp lọc dầu, vật liệu xây dựng, chế xuất, khu kinh tế (KKT) 
mở... Sự phát triển của Vùng sẽ có tác động lan tỏa, kích thích và kéo theo sự phát triển của cả 
khu vực miền Trung, Tây Nguyên và tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thành 
trong cả nước.

Nằm ở trung độ của đất nước, Vùng đóng vai trò trung gian trong việc kết nối 2 miền Bắc, 
Nam - hai vùng kinh tế phát triển nhất của cả nước. Đây là một lợi thế để Vùng giao lưu phát 
triển kinh tế với các tỉnh thành. Vùng có bờ biển kéo dài, có vị trí thuận lợi để xây dựng các cảng 
biển lớn, cảng cửa ngõ kết nối với các nước, các vùng không có biển như Lào, Đông Bắc Thái Lan, 
Đông Bắc Campuchia, đặc biệt là vịnh Vân Phong là nơi đã được quy hoạch để phát triển cảng 
trung chuyển quốc tế. Vùng có các tuyến đường bộ trên hành lang kinh tế Đông - Tây nối ven 
biển Việt Nam với các nước láng giềng, tạo ra hành lang vận tải quốc tế, có lợi thế cạnh tranh 

PHÁT TRIỂN, LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG
GIAO THÔNG TẠI VÙNG 7 TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

TS. LÝ HUY TUẤN - NGUYỄN HUY HOÀNG

Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải
Bộ Giao thông vận tải

Tóm tắt: Sau khi nêu tổng quan về vị trí, vai trò của 07 tỉnh duyên hải miền 
Trung; phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống giao thông vận tải (GTVT), bài viết đề 
xuất việc phát triển, liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đến năm 2020 và 
2030, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại 07 tỉnh này. 
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trong việc vận chuyển hàng hóa từ vùng Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia 
tới Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông) và ngược lại.

Với vị trí, vai trò quan trọng, Vùng cần phải được tập trung đầu tư để trở thành một trong 
những khu vực kinh tế phát triển năng động nhất của cả nước, đóng vai trò là hạt nhân thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội của miền Trung, Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

2. Hiện trạng hệ thống giao thông vận tải 

Hệ thống giao thông vận tải Vùng có đầy đủ các phương thức vận tải như đường bộ, đường 
sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không. Trong những năm qua, hệ thống GTVT của 
Vùng đã có những bước phát triển đáng kể và có những đóng góp quan trọng trong thành tựu 
phát triển kinh tế - xã hội của toàn Vùng cũng như cả nước.

Vận tải về cơ bản đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách nội Vùng, liên Vùng 
và vận tải quốc tế, nhất là vận tải quá cảnh quốc tế. Vận tải đường bộ giữ vai trò chủ đạo, chiếm 
tới 80% thị phần vận tải.  

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đã hình thành, đảm bảo sự liên kết vận tải giữa Vùng 
với cả nước, giữa các tỉnh trong Vùng, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của 
cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên và một số nước trong khu vực. Nhiều công trình được xây 
dựng, nâng cấp, đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả, trong đó phải kể đến các dự án lớn như: 
nâng cấp Quốc lộ 1A (QL1A), đường Hồ Chí Minh; xây dựng và nâng cấp các cảng biển Đà Nẵng, 
Chân Mây, Dung Quất, Quy Nhơn; nâng cấp cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai, 
Cam Ranh. Đặc biệt, hầm đường bộ Hải Vân đưa vào khai thác đã tạo ra điểm nhấn cho sự phát 
triển của GTVT Vùng.

Mạng lưới đường bộ nhìn chung được phân bổ tương đối hợp lý với 2 trục dọc chính xuyên 
suốt vùng từ Bắc tới Nam là QL1A và Đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đang hình thành trục thứ ba 
là tuyến đường bộ ven biển; 9 trục ngang chính là QL49, QL14B - 14D, QL14E, QL24, QL19, QL25, 
QL26, QL20 và QL27B tạo sự kết nối Đông - Tây. Hầu hết các quốc lộ quan trọng đã được mở rộng, 
nâng cấp, tỷ lệ rải mặt đối với quốc lộ và tỉnh lộ đều đã đạt gần 100%. 

Toàn vùng có 8.690 km đường bộ (chỉ tính quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ) trong đó: quốc lộ 
1.820 km, chiếm 20,9%; tỉnh lộ 2.590 km, chiếm 29,8%; huyện lộ 4.280 km, chiếm 49,3%. 

QL1A là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng nhất cả nước và khu vực miền Trung, đi 
qua địa bàn của cả 07 tỉnh trong Vùng. Đến nay, cơ bản QL1A đoạn đi qua các tỉnh trong Vùng 
đã hoàn thành với mặt đường được nâng cấp, mở rộng trung bình từ 15 mét lên 25 mét. Riêng 
những đoạn đi qua các thành phố, thị xã lớn, mặt đường đã được mở rộng từ 30 đến 35 mét với 
4 làn xe cơ giới. Các tuyến tránh đô thị lớn phần lớn đã được xây dựng. Hệ thống cầu trên QL1A 
dần được cải tạo, nâng cấp và xây mới đã nâng cao đáng kể năng lực thông qua của đường. 
Theo thống kê của các Khu Quản lý đường bộ và Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay tần suất 
phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua Vùng đã tăng từ mức trung bình 6.500 lượt/
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ngày đêm lên xấp xỉ 10.000 lượt/ngày đêm. Riêng đoạn đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, Nha 
Trang, Quy Nhơn đã lên đến 15 ngàn lượt/ngày đêm. 

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường bộ quan trọng thứ hai trong Vùng, đi qua địa bàn các 
tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đến nay cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1 từ Hòa Lạc 
(Hà Nội) đến Tân Cảnh (Kon Tum), quy mô 2 làn xe.

Ngoài ra, những năm gần đây các tỉnh trong Vùng quyết tâm mở thêm tuyến đường bộ chạy 
dọc ven biển. Thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên hoàn thành tuyến đường ven biển trên 
địa bàn và kết nối với hai địa phương giáp ranh là Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, với trục đường 
ven biển Nguyễn Tất Thành - cầu Thuận Phước - Trường Sa - Hoàng Sa - Điện Ngọc - Cửa Đại. Tỉnh 
Thừa Thiên Huế đã tiến hành xây dựng tuyến đường ven biển nối từ Lăng Cô đến Chân Mây vượt 
qua cửa Tư Hiền men theo bờ biển kéo đến cửa Thuận An, thành phố Huế. Tỉnh Quảng Nam, khi 
cầu Cửa Đại hoàn thành sẽ nối đường ven biển từ Đà Nẵng đến tận Chu Lai. Tỉnh Khánh Hòa cũng 
đã khởi công tuyến đường ven biển nối Cam Ranh với thành phố Nha Trang; tỉnh Quảng Ngãi từ 
năm 2008 đã khởi công giai đoạn 1 tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Vấn đề lớn nhất 
hiện nay là đầu tư các đoạn tuyến còn lại và khớp nối toàn bộ tuyến đường để tạo nên một trục 
đường quan trọng chạy song song với quốc lộ 1A, chia sẻ lưu lượng xe cho tuyến này.

Hệ thống cảng biển, cảng hàng không trong Vùng thời gian vừa qua đã được tập trung đầu 
tư để đáp ứng yêu cầu phát triển vận tải. Các cảng biển lớn như Đà Nẵng, Quy Nhơn ngày càng 
có vai trò quan trọng trong đối với hàng hóa của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên và của một 
số nước trong khu vực. 

* Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hệ thống giao thông vận tải Vùng còn bộc lộ 
một số tồn tại, hạn chế như sau:

Về mạng lưới, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đã đảm bảo sự liên kết vận tải giữa 
các vùng, miền trong cả nước và giữa các địa phương trong Vùng. Là cầu nối giữa hai miền Bắc 
và Nam, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của cả khu vực miền Trung, Tây 
Nguyên và một số nước trong khu vực.

Tuy nhiên, về chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông cũng như chất lượng dịch vụ vận tải 
còn nhiều hạn chế. Đường bộ là phương thức vận tải quan trọng nhất trong khu vực nhưng còn 
đang trong quá trình xây dựng, cải tạo và nâng cấp; hiện chưa có đường bộ, đường sắt cao tốc; 
các trục giao thông chính yếu còn hạn chế về quy mô, năng lực thông qua của đường, nhiều 
đoạn còn chưa thông suốt, sự kết nối giữa các trục chính còn thiếu; một số tuyến đường tránh đô 
thị lớn trong Vùng còn chưa được xây dựng… 

Về đường sắt, mới chỉ có duy nhất đoạn tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua Vùng với tiêu 
chuẩn kỹ thuật và năng lực vận tải thấp, chủ yếu chỉ phục vụ vận tải hành khách trong vùng. Cảng 
biển tuy nhiều về số lượng nhưng nhìn chung năng lực còn yếu, năng suất khai thác thấp, chưa 
phát huy được thế mạnh. Phần lớn các cảng mới chỉ phục vụ được nhu cầu xuất, nhập hàng hóa 
của các địa phương trong Vùng, chưa có khả năng thu hút được nguồn hàng từ các nơi khác và 
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ở trong tình trạng cạnh tranh lẫn nhau. Các cảng hàng không đã cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải 
hàng không của Vùng, đã kết nối được các tuyến vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường 
hàng không chính yếu trong nội bộ Vùng, liên vùng… Tuy nhiên, khả năng kết nối với các tuyến 
hàng không quốc tế còn nhiều hạn chế, chưa phân định rõ cảng chính, cảng hỗ trợ của Vùng.

Tổ chức vận tải trong Vùng chủ yếu còn ở dạng đơn phương thức. Vận tải đa phương thức 
còn chưa phát triển do khả năng liên kết giữa các phương thức vận tải trong Vùng yếu. Hệ thống 
hạ tầng và dịch vụ trung chuyển hàng hóa và hành khách giữa các phương thức vận tải như cảng 
cạn, trung tâm logistics, kho bãi hàng hóa, trạm dừng nghỉ... hầu như chưa có. 

* Cơ hội về phát triển 

- Vùng đã cơ bản hội nhập về kết cấu hạ tầng giao thông ở cả hai phương diện phần cứng 
(cơ sở hạ tầng) và phần mềm (chính sách, cơ chế): cam kết tiêu chuẩn kỹ thuật các tuyến đường 
liên Á, chỉ định các tuyến đường GMS, ASEAN với hệ thống báo hiệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 
đã ký kết thực hiện nhiều điều ước quốc tế song và đa phương, cải tiến thủ tục qua lại biên giới 
(xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu); đa dạng hóa các hình thức đầu tư như BOT, BTO, BT, công tư 
kết hợp (PPP). 

- Đã gia nhập WTO nên có thể trao đổi, chia sẻ thông tin với các vùng của các nước trên thế 
giới. Bài học thành công, thất bại của các nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng là 
vô cùng quý giá đối với Vùng nói riêng, Việt Nam nói chung.

- Quản lý nhà nước bằng pháp luật, chính sách đã được chú trọng; quá trình cải cách hành 
chính, thủ tục hành chính, quy trình xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT 
theo hướng bền vững được quan tâm hơn.

- Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tạo thuận lợi cho phát triển giao thông vận 
tải, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và phát triển (R 
& D) kết cấu hạ tầng giao thông. 

- An ninh an toàn được bảo đảm trên phương tiện vận tải, trên đường giao thông.

* Thách thức về phát triển   

- Yêu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông rất lớn trong khi các nguồn vốn 
từ ngân sách (Trung ương, địa phương) đều có hạn; thiếu vốn đầu tư phát triển và kinh phí bảo 
trì kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy.

- Tai nạn giao thông, đặc biệt tai nạn giao thông đường bộ đang ở mức cao, tuy đã có giảm 
nhưng chưa bền vững. 

- Chưa có đường sắt cao tốc, mới có một đoạn đường bộ cao tốc nhưng không nằm trong 
Vùng. 

- Vốn cấp cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thiếu, không kịp thời, đồng bộ. Chưa có 
các tiêu chí để xác định thứ tự ưu tiên khi lập danh mục dự án ưu tiên. 
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- Khối lượng vốn có hạn được sử dụng cho một số dự án với cơ chế chưa thật có hiệu quả 
trong phân bổ. Quy trình xây dựng quy hoạch cần được cải tiến sao cho bảo đảm tính khả thi 
hơn, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro cho các dự án xây dựng giao thông. 

- Trong tương lai, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng là vấn đề lớn, ảnh hưởng 
đến phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong Vùng.

Cần phải tận dụng mọi cơ hội, vượt qua các hạn chế, thách thức nêu trên trong việc phát 
triển, liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của Vùng.   

3. Phát triển mạng lưới giao thông vận tải Vùng đến năm 2020 và 2030

Dựa vào quy hoạch phát triển GTVT Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 và Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam, quy hoạch các chuyên ngành 
đã được phê duyệt, mạng lưới giao thông vận tải Vùng đến năm 2020 được phát triển theo 
hướng hiện đại, cơ bản hoàn thiện. 

Đến năm 2030, kết cấu hạ tầng giao thông Vùng cơ bản được hoàn thiện về mạng lưới, 
đảm bảo kết nối thuận lợi giữa các địa phương trong Vùng, giữa Vùng với các vùng, miền trong 
cả nước và quốc tế. Chất lượng vận tải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

* Đường bộ

Mạng lưới đường bộ Vùng gồm các trục dọc, trục ngang, hệ thống đường địa phương, các 
tuyến đường bộ cao tốc, đường vành đai, đảm bảo kết nối thông suốt, thuận lợi, nhanh từ Bắc tới 
Nam, từ Đông sang Tây, gắn kết với các phương thức vận tải khác. 

Ba trục dọc quốc gia chính xuyên suốt Vùng là đường bộ cao tốc Bắc - Nam, QL1A, đường 
Hồ Chí Minh (ngoài tuyến ven biển). Bên cạnh đó còn có tuyến Đông Trường Sơn kết nối trong 
Vùng. Các trục ngang chính là: QL49, QL14B-14D, QL14E, đường Nam Quảng Nam; QL24, QL19, 
QL25, QL26, QL20 và QL27B. Tỉ lệ rải mặt đạt 100% với quốc lộ và tỉnh lộ, 70% với đường giao 
thông nông thôn.

Đường bộ cao tốc trong vùng gồm 2 tuyến là tuyến cao tốc Bắc Nam qua khu vực từ Thừa 
Thiên Huế đến Nha Trang và tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tuyến đường sắt Thống Nhất qua Vùng sẽ được hoàn thành nâng cấp toàn tuyến. Các tuyến 
đường sắt nhánh nối từ đường sắt quốc gia đến các cảng biển, KCN, KKT, hầm đường sắt qua đèo 
Hải Vân được xây dựng mới…

* Cảng biển

Phát triển hệ thống cảng biển của khu vực với 5 cảng biển có tổng công suất đến năm 2020 
đạt 40,0- 50 triệu tấn/năm.

 - Cảng Đà Nẵng: đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ quốc tế ở khu vực miền Trung (cảng loại 
IA). Tổng công suất đến năm 2020 đạt 9,6 - 12,0 triệu tấn/năm. Khu bến Liên Chiểu từng bước 
đảm nhận vai trò khu bến chính của cảng cửa ngõ quốc tế Đà Nẵng, tiếp nhận tàu 5 - 8 vạn DWT, 
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tàu container 4.000 - 6.000 TEU.

- Cảng Dung Quất: là cảng tổng hợp quốc gia loại I giữ vai trò đầu mối vùng, bao gồm 2 khu 
bến chính là Dung Quất I (hiện có), Dung Quất II (phát triển mới tại vịnh Mỹ Hàn) và bến vệ tinh 
Sa Kỳ. Tổng công suất đến năm 2020 đạt 14,7 - 15,8 triệu tấn/năm.

- Cảng Quy Nhơn: là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối vùng, loại I trong hệ thống cảng biển 
Việt Nam. Tổng công suất đến năm 2020 đạt 9,0 - 11,2 triệu tấn/năm, gồm Khu bến Qui Nhơn- Thị 
Nại có các bến tổng hợp container cho tàu 1 - 3 vạn DWT, bến chuyên dùng cho tàu 5 - 7 ngàn 
DWT; Khu bến Nhơn Hội đảm nhận chức năng chủ yếu là chuyên dùng kết hợp làm hàng tổng 
hợp phục vụ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp tập trung quy mô lớn sẽ hình thành tại đây, tiếp 
nhận tàu 2 - 5 vạn DWT. 

- Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong cơ bản được hình thành, có bến tiếp nhận tàu 
container đến 15.000 TEU.

* Cảng hàng không

Hệ thống cảng hàng không của khu vực bao gồm 5 cảng, trong đó 4 cảng hàng không 
quốc tế và 1 cảng hàng không nội địa. Tổng công suất đến năm 2020 là 25 - 30 triệu hành khách/
năm và 3 triệu tấn hàng hóa/năm.

- Cảng HKQT Đà Nẵng: là cảng hàng không quốc tế trung tâm của khu vực miền Trung, đạt 
cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, đảm bảo tiếp nhận máy bay B747- 400 hoặc tương đương, công 
suất đạt 10 triệu HK/năm và 200.000 - 300.000 tấn HH/năm vào năm 2020; và sẽ đạt 20 triệu HK/
năm và 500.000 tấn HH/năm vào năm 2030.

- Cảng HKQT Chu Lai: đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn ICAO. Năm 2020, hoàn thành đầu tư giai 
đoạn 1 với công suất 1 triệu tấn HH/năm. Cảng HKQT Chu Lai sẽ thành trung tâm trung chuyển 
hàng hóa lớn nhất cả nước, công suất 5 triệu tấn HH/năm và 4 triệu HK/năm vào năm 2030.

- Cảng HKQT Phú Bài: đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO. Công suất đạt 2 triệu HK/năm và 
100.000 tấn HH/năm vào năm 2020; và sẽ đạt công suất 5 triệu HK/năm và 300.000 tấn HH/năm 
vào năm 2030.

- Cảng HKQT Cam Ranh: đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO. Công suất đạt 4 - 5 triệu HK/năm 
và 200.000 - 300.000 tấn HH/năm vào năm 2020.

Như vậy, đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông 
Vùng được xác định cơ bản hoàn thiện về mạng lưới, đảm bảo kết nối thuận lợi giữa các địa 
phương trong Vùng, giữa Vùng với các vùng miền trong cả nước và với các nước trong khu vực. 
Chất lượng vận tải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc tế như êm thuận, nhanh chóng, an toàn với các 
điểm kết nối hợp lý giữa các phương thức vận tải, nhất là các điểm chuyển tải hành khách đường 
dài với vận tải hành khách đô thị. 

Vấn đề đặt ra là để đạt được mục tiêu đó, các tỉnh trong Vùng cần phải huy động được mọi 
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nguồn lực để đáp ứng nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch phát triển. 
Nhu cầu về vốn là rất lớn, ước tính lên tới 250 - 300 ngàn tỷ đồng. Với quy mô nền kinh tế Việt 
Nam nói chung còn nhỏ bé, kinh tế các tỉnh thuộc Vùng còn ở mức thấp, việc đầu tư phát triển 
hạ tầng giao thông của các tỉnh cần phải được thực hiện đúng theo phân kỳ đầu tư và thực hiện 
đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

4. Liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Vùng

* Nguyên tắc phát triển, liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

- Phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của Vùng để phát triển hợp lý, 
bền vững hệ thống giao thông vận tải nhằm tạo đột phá, tiền đề, động lực cho phát triển kinh 
tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên; củng cố quốc phòng an ninh, phục vụ sự nghiệp 
CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

- Phát triển hệ thống giao thông vận tải Vùng theo hướng hiện đại, đảm bảo kết nối các 
phương thức tạo thành hệ thống liên hoàn, thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu vận tải. 

- Tập trung đầu tư đối với các công trình giao thông trọng điểm có tính đột phá, đóng vai 
trò động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Vùng như cảng biển trung chuyển, cửa ngõ quốc tế, 
cảng hàng không lớn, đường bộ cao tốc trên hành lang vận tải quan trọng…; đẩy mạnh việc 
nâng cấp và xây dựng mới các công trình kết cấu hạ tầng giao thông mang lại hiệu quả cao; coi 
trọng công tác bảo trì, đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững kết cấu hạ tầng giao thông hiện có.

- Phát triển bền vững mạng lưới giao thông quốc gia và giao thông đô thị phải gắn kết với 
quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi.

- Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, tranh thủ tối đa nguồn vốn ODA, FDI và nguồn khác 
để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước.

- Dành quỹ đất hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cho giai đoạn trước mắt 
cũng như lâu dài, đồng thời có những giải pháp, chính sách đặc thù để huy động mọi nguồn lực 
đẩy nhanh tốc độ phát triển GTVT cho phù hợp với điều kiện riêng của Vùng.

* Xác định trọng tâm và những ưu tiên chủ yếu trong phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông

Hiện có rất nhiều dự án được đề xuất để giải quyết các vấn đề GTVT ở Việt Nam nói 
chung và ở Vùng nói riêng. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước dành cho phát triển giao thông 
vận tải còn khá hạn chế. Do đó, để đạt được mục tiêu đầu tư hiệu quả và hợp lý, các dự án cần 
được đánh giá toàn diện, dựa t r ê n  c ơ  s ở  liên kết vùng, l i ê n  k ế t  q u ố c  g i a ,  q u ố c  t ế ,  phù 
hợp với mục tiêu của cả thời kỳ.

Ngay cả khi nước ta phát triển kinh tế nhanh và mạnh thì khả năng cấp vốn cho ngành 
giao thông vận tải vẫn còn hạn hẹp. Vì thế, cần phân bổ hiệu quả các nguồn lực hiện có. Để đạt 
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được điều này, nhiều tiêu chí ưu tiên sử dụng vốn của Chính phủ đã được xây dựng. Các tiêu chí 
này gồm:

- Các hành lang vận tải ở miền Trung, đặc biệt là các hành lang xương sống và các hành lang 
cửa ngõ quốc tế sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế của cả vùng. Kết cấu hạ tầng 
giao thông chiến lược cho vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường hàng không trên hành 
lang cần được cải thiện để kết nối tốt với nhau và kết nối với thị trường khu vực cũng như với 
các nước láng giềng.

- Các dự án góp phần xóa bỏ các nút cổ chai trong giao thông vùng và tăng cường mạng 
lưới để đáp ứng nhu cầu vận tải vùng, liên vùng.

- Tăng cường kết nối và thúc đẩy luồng vận tải hành khách và hàng hóa thuận lợi trên trục 
giao thông Bắc Nam.

Để có thể đáp ứng nhu cầu vận tải lớn và đa dạng không chỉ về năng lực kết cấu hạ tầng 
giao thông mà cả về chất lượng dịch vụ thì cần phải điều chỉnh cả về tuyến đường và chính sách 
phát triển, tăng cường sự gắn kết và phối hợp cũng như thực hiện các ưu tiên đầu tư vào kết cấu 
hạ tầng giao thông Vùng. Đồng thời chuyển hướng trong chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT 
từ trọng tâm là đơn phương thức, dự án riêng lẻ, cung đi trước sang trọng tâm đa phương thức, 
định hướng chuỗi cung và cầu đi trước.

* Chuyển hướng trọng tâm trong chiến lược, quy hoạch phát triển KCHTGT Vùng

Từ Hiện tại Đến tương lai

Trọng tâm

•	Đơn phương thức

•	Dự án đơn lẻ

•	Cung đi trước

•	Đa phương thức

•	Định hướng chuỗi cung

•	Cầu đi trước

Chính sách phát 
triển kết cấu hạ 
tầng giao thông

•	Các ưu tiên dựa vào chuyên ngành 
và sự cân bằng chính trị

•	Tập trung vào năng lực

•	Công tác cấp vốn và xem xét ưu tiên 
chưa rõ ràng

•	Đơn vị cung cấp dịch vụ là nhà nước

•	Cạnh tranh minh bạch giữa các phương 
thức để được cấp vốn

•	Tập trung hơn vào năng suất và định 
hướng thị trường

•	Ưu tiên mang tính chiến lược dài hạn và 
nguồn vốn

•	Đơn vị cung cấp dịch vụ là tư nhân  hoặc 
hình thức kết hợp công - tư (PPP)

Gắn kết và

Phối hợp

•	Quy hoạch từng chuyên ngành

•	Sự  liên kết còn yếu giữa quy hoạch 
GTVT quốc gia và Vùng, giữa các địa 
phương trong Vùng

•	Còn phụ thuộc nhiều vào nhà nước 
trong vai trò điều phối

•	Quy hoạch đa phương thức

•	Quy hoạch GTVT địa phương phải đặt 
trong sự hài hòa và phù hợp với phát 
triển của Vùng và quốc gia.

•	Sử dụng cơ chế thị trường để tác động 
đến cung & cầu
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* Tập trung phát triển và gắn kết kết cấu hạ tầng giao thông theo các hành lang vận tải 

Cung cấp năng lực hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông dựa vào dự báo nhu cầu vận tải 
từng địa phương và từng chuyên ngành thường dẫn đến xung đột giữa nhu cầu vận tải và tỷ lệ 
đảm nhận của các phương thức vận tải trên quy mô vùng và quốc gia. Trên thực tế, tỷ lệ đảm 
nhận của các phương thức vận tải có thể thay đổi theo hành lang vận tải. Do đó, cần phân tích 
nhu cầu vận tải theo hành lang cho các phương thức khác nhau trên hành lang và điều chỉnh 
theo điều kiện thực tế của vùng. Đó là cách thức tiếp cận mới - chia vấn đề ra thành các lĩnh vực 
có khả năng phát triển để tập trung đầu tư.

Đối với vùng 7 tỉnh duyên hải miền Trung, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông 
cần áp dụng hướng tiếp cận theo hành lang vận tải trong khi lập và thực hiện chiến lược, quy 
hoạch, đánh giá và thực hiện các dự án giao thông Vùng cụ thể. Việc thực hiện quy hoạch theo 
hành lang vận tải sẽ giúp xác định được các yếu tố cần được cải thiện, đầu tư xây dựng mới hoặc 
nâng cấp.

Phát triển 8 hành lang vận tải chủ yếu đi qua và trên địa bàn Vùng gồm:

- Hành lang xương sống quốc gia: là hành lang vận tải Bắc - Nam, gồm hành lang ven biển 
Bắc Nam và hành lang Bắc Nam phía Tây đoạn đi qua các tỉnh của Vùng. 

+ Hành lang ven biển Bắc Nam trong Vùng bao gồm các tuyến cao tốc Bắc Nam, QL1A, 
đường bộ ven biển, đường sắt Thống Nhất và đường ven biển.

+ Hành lang Bắc Nam phía Tây trong Vùng gồm tuyến đường Hồ Chí Minh.

- Hành lang cửa ngõ quốc tế Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: là hành lang trọng yếu phục 
vụ và kết nối các đô thị lớn ở Miền Trung, nhất là Đà Nẵng và Huế, với tuyến đường chính là quốc 
lộ 1. Đến năm 2030, lưu lượng giao thông dự kiến tăng 5 - 8 lần về vận tải hành khách và 3 - 4 lần 
về vận tải hàng hóa.

- Các hành lang vùng:

+ Hành lang Đà Nẵng - QL1A - QL9 - Biên giới Việt Lào: đây là hành lang quan trọng, ngoài 
nhu cầu vận tải của Vùng còn hàng quá cảnh của Lào, Đông Bắc Thái Lan. 

+ Hành lang Đà Nẵng - QL14B - 14D - Đường Hồ Chí Minh - Tây Nguyên: đây là hành lang 
vận tải quan trọng nối cảng biển Đà Nẵng với khu vực Tây Nguyên.  

+ Hành lang Dung Quất - QL24 - Tây Nguyên: vận chuyển hàng hóa và hành khách do 
đường bộ đảm nhận 100%.

+ Hành lang Quy Nhơn - QL19 - Tây Nguyên: đây là hành lang vận tải quan trọng nối cảng 
biển Qui Nhơn với Tây Nguyên và các nước láng giềng.

+ Hành lang Nha Trang - QL26 - Buôn Ma Thuột.

+ Hành lang Nha Trang - QL20 - Đà Lạt.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ GTVT-JICA: Nghiên cứu toàn diện về phát triển bền vững hệ thống giao thông vận tải ở Việt 
Nam (VITRANSS2), Báo cáo cuối kỳ, 2010.

2. WB tại Việt Nam: Chiến lược phát triển giao thông, Chuyển đổi, cải cách và quản lý bền vững, 
Tài liệu hội thảo, 2006.

3.  Bộ GTVT: Quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030, Báo cáo cuối kỳ, 2010.

* Liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Đặc điểm chung của 7 tỉnh thuộc Vùng là các tỉnh, thành phố đều có một số lợi thế về phát 
triển kinh tế nói chung và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng ở mức độ nào đó. Vì 
vậy, nếu không có sự liên kết, phối hợp và nhìn nhận đánh giá từ lợi ích chung của toàn Vùng thì 
khó có thể thực hiện được. 

Việc liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
được thể hiện ở các điểm sau:

- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của Vùng theo đúng quy hoạch đã đề ra, 
trong đó thực hiện trước các dự án ưu tiên. Việc phát triển theo đúng quy hoạch sẽ đảm bảo lợi 
ích đóng góp tối ưu của kết cấu hạ tầng giao thông đối với phát triển kinh tế - xã hội Vùng và cả 
quốc gia, tránh tư tưởng cục bộ gây lãng phí trong đầu tư.

- Phối hợp chặt chẽ trong việc quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. 
Khi lập quy hoạch giao thông vận tải một tỉnh, cần có sự tham vấn các tỉnh lân cận để có phương 
án phối hợp quy hoạch phát triển hợp lý, thống nhất vị trí, quy mô kết nối để đảm bảo hiệu quả 
chung của toàn Vùng. 

5. Kết luận

Phát triển, liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là giao thông đường bộ tại 
vùng 7 tỉnh Duyên hải miền Trung là việc làm cấp thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, 
đáp ứng nhu cầu vận tải cả ở hiện tại và trong tương lai lâu dài. Việc phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế Vùng, mở rộng giao lưu giữa Vùng với các vùng miền 
trong cả nước và với các nước ASEAN, GMS, góp phần hội nhập sâu rộng vào WTO trong thời gian 
tới. Việc phát triển, liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông không những là yêu cầu khách 
quan mà còn là công việc không thể bỏ qua trong giai đoạn hiện nay đối với các tỉnh thành trong 
Vùng. Hy vọng những ý kiến tham gia trên đây sẽ được nghiên cứu, trao đổi, xem xét, đưa một 
phần vào áp dụng trong thực tế. 
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1. Nhu cầu nhân lực chất lượng cao

Trong những năm gần đây, quá trình công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) các tỉnh 
khu vực Duyên hải miền Trung đã diễn ra nhanh chóng với sự hình thành và lắp đầy các khu công 
nghiệp (KCN) lớn như KCN lọc hóa dầu ở Dung Quất, KCN Chu Lai - Kỳ Hà, KCN Hòa Khánh - Liên 
Chiểu, và mới đây thành phố Đà Nẵng đã chính thức công bố và kêu gọi đầu tư vào KCN công 
nghệ cao... Có thể nói nền kinh tế khu vực duyên hải miền Trung đang có xu hướng tách dần ra 
khỏi nền công nghiệp truyền thống để phát triển theo hướng công nghệ mới và chất lượng cao. 
Vì vậy công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng cần phải chuyển biến cho phù hợp với xu thế phát 
triển kinh tế - xã hội của khu vực. Sự chuyển biến đó dựa trên dự báo liên quan đến ngành nghề 
của đội ngũ nhân lực chất lượng cao cũng như xây dựng lộ trình đổi mới phương pháp đào tạo 
phù hợp.

Ngành nghề đòi hỏi nhiều lao động chất lượng cao trong những năm sắp tới tập trung 
trước hết ở lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Điều này dễ hiểu vì đây là 
lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ và có tương lai không giới hạn. Trí tuệ thông minh của con 
người là giá trị chính của sản phẩm vì vậy chừng nào trí tuệ con người còn phát triển thì sản phẩm 
của khu công nghệ cao còn phát triển. Tuy nhiên công nghệ thông tin chỉ mới là công cụ, để tạo 
nên sản phẩm ứng dụng trong thực tiễn nó cần những ngành hỗ trợ khác như cơ khí chính xác, 
tự động hóa, điều khiển… Hệ thống tự động hóa tích hợp (embedded system) có lẽ là ngành 
nghề phù hợp nhất cho các KCN ở khu vực duyên hải. Lĩnh vực này hiện đang xâm nhập hầu hết 
các ngành, thay thế các hệ thống tự động hóa cơ điện truyền thống và đã trở thành những sản 
phẩm ứng dụng không thể thiếu trong tất cả các hoạt động sản xuất và đời sống. Hệ thống tự 
động tích hợp là cấu phần chính trong tất cả máy móc hiện đại, tức sản phẩm của khu công nghệ 
cao, như thiết bị viễn thông, thiết bị y tế, đo lường chính xác, công nghiệp quốc phòng, vũ trụ, 

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

CHẤT LƯỢNG CAO TRONG KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

 GS.TSKH. BÙI VĂN GA

 Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo
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hàng không, ô tô…

Lĩnh vực thứ hai xoay quanh vấn đề năng lượng và môi trường. Thật vậy, năng lượng, nước 
sạch và môi trường là 3 trong 5 vấn đề quan tâm hàng đầu của nhân loại trong thế kỷ XXI. Theo 
dự báo của các cơ quan dầu mỏ quốc tế thì dầu thô trên thế giới sẽ cạn kiệt vào nửa sau của thế 
kỷ XXI. Loài người không thể từ bỏ những tiện nghi mà nền văn minh nhân loại đem lại, vì vậy vấn 
đề năng lượng mang tính sống còn trong tương lai gần. Mặt khác, ô nhiễm môi trường, sự biến 
đổi khí hậu sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống như thiếu thực phẩm, thiếu 
nước sạch sinh hoạt, lây lan bệnh truyền nhiễm... Những ngành công nghệ cao cần phải nhắm 
đến mục tiêu phát triển bền vững, vì vậy các sản phẩm liên quan đến ứng dụng năng lượng tái 
tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, dược phẩm... cần được đặt lên hàng ưu tiên phát triển.

Về phương pháp đào tạo, nhân lực chất lượng cao là đội ngũ có khả năng tư duy năng động, 
luôn sáng tạo và phát triển sản phẩm mới. Vì vậy việc kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa 
học là không thể thiếu trong nhà trường. Để thực hiện đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học 
ở những ngành nghề nói trên trước hết nhà trường cần có đội ngũ giảng viên, những nhà nghiên 
cứu có kinh nghiệm và sau đó là cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm. Điều quan trọng là các 
trường đại học cần thay đổi tư duy dạy chay. Để đào tạo được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có 
tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động hiện nay, chúng ta phải tập cho sinh viên thói quen 
làm nghiên cứu khoa học ngay từ những năm đầu tiên. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, chúng ta 
khó có thể cùng lúc đảm bảo điều kiện này trong toàn hệ thống. Vì vậy cần có sự phân tầng chất 
lượng các trường đại học, trong đó có những trường làm nhiệm vụ đào tạo cho số đông như hiện 
nay và những trường làm nhiệm vụ đào tạo đội ngũ nhân lực tinh hoa, chất lượng cao. 

Kinh nghiệm phân tầng chất lượng áp dụng tại một số trường đại học trong mấy năm qua 
cho thấy kinh phí đầu tư hàng năm cho một sinh viên chương trình tiên tiến gấp từ 5 đến 10 lần 
so với đầu tư bình quân hiện nay, ngoài trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu có sẵn. Vì 
vậy để hài hòa cơ cấu ngành nghề của đội ngũ nhân lực chất lượng cao, bản thân một trường Đại 
học, một địa phương không đủ khả năng làm được mà cần có sự liên kết, phối hợp và phân công 
nhiệm vụ lẫn nhau trong khu vực để tập trung đầu tư. Khi không có sự phối hợp này, sự chồng 
chéo trong ngành nghề đào tạo ở các trường sẽ diễn ra, hậu quả là số lượng đào tạo lớn nhưng 
chất lượng không cao như mong đợi. 

Sự liên kết của các tỉnh duyên hải miền Trung trong phát triển hệ thống các trường cao 
đẳng, đại học là rất cần thiết để đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội trong Vùng.   

2. Mạng lưới các trường cao đẳng, đại học hiện  nay tại vùng duyên hải miền Trung

Trong những năm qua, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ở duyên 
hải miền Trung đã có những bước phát triển đáng kể cả về chất lượng lẫn quy mô đào tạo. Hầu 
hết các tỉnh, thành phố trong khu vực đều có trường đại học, cao đẳng, và các trường đào tạo 
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nghề. Sự phân tầng về chất lượng đào tạo trong khu vực đang ngày càng rõ nét. Những trường 
đại học lớn làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao ở bậc đại học và 
sau đại học. Các trường đại học mới thành lập do điều kiện cơ sở vật chất và con người còn hạn 
chế nên chủ yếu làm nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp cho số đông. 

Nếu tính từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận thì tổng số trường đại học và cao đẳng là 57 
trường, xếp thứ 3 sau đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam bộ. Số sinh viên cao đẳng, đại 
học chính qui trong vùng khoảng 200.000, chiếm 12% tổng sinh viên chính qui trong cả nước. 
Tỉ lệ giảng viên của vùng duyên hải miền Trung chiếm khoảng 10% tổng số giảng viên trong cả 
nước.

Ngành nghề đào tạo tại các trường đại học ở khu vực duyên hải miền Trung cũng rất đa 
dạng, hầu như bao trùm hết tất cả các lĩnh vực khoa học công nghệ và quản lý. So với cả nước, 
khu vực duyên hải miền Trung còn thiếu trường đại học về luật, hành chính nhưng những lĩnh 
vực này cũng đang được đào tạo tại Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng. Các trường đại học, các 
đơn vị đào tạo ở đây đã cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho các địa phương trong khu vực. Khả 
năng đào tạo của các trường ở khu vực duyên hải miền Trung không những thỏa mãn nhu cầu 
nhân lực tại chỗ mà còn cung ứng lực lượng lao động cho những khu vực đang phát triển công 
nghiệp mạnh mẽ ở các tỉnh phía Nam. 

Nhìn bức tranh tổng quát về đào tạo, chúng ta có thể tạm yên tâm với nguồn nhân lực 
cho hoạt động sản xuất công nghiệp truyền thống. Thế nhưng chất lượng của số đông lao động 
được đào tạo hiện nay chưa thể đáp ứng được đòi hỏi của các ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là 
những ngành công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế, chất lượng nguồn 
lao động cần được cải thiện thông qua mở rộng mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ở duyên 
hải miền Trung và nâng cao chất lượng đào tạo.

Tỷ lệ giảng viên cao đẳng, đại học của các vùng trong cả nước
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Phân bố mạng lưới các trường cao đẳng, đại học trong cả nước
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Phân bố theo ngành hệ thống các trường cao đẳng, đại học duyên hải miền Trung hiện nay

3. Nhu cầu phát triển mạng lưới các trường cao đẳng, đại học khu vực duyên hải miền 
Trung đến năm 2020

3.1. Dự báo nhu cầu lao động khu vực duyên hải miền Trung

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định đào tạo nguồn nhân lực trình độ 
cao là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong năm qua, Chính phủ đã 
triển khai quy hoạch nguồn nhân lực để thực hiện chủ trương này. Đây là lần đầu tiên chúng ta 
có cơ sở dữ liệu quan trọng để chuẩn bị nguồn lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong 
thời kỳ CNH, HĐH. Trên cơ sở quy hoạch nhân lực của các Bộ, Ngành và địa phương; Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư đã lên kế hoạch tổng thể nhu cầu nhân lực trong cả nước cũng như trong từng vùng 
kinh tế từ nay đến năm 2020. Theo đó, nhu cầu lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên ở khu vực 
miền Trung như sau:

                                                                                                   Đvt: Nghìn người

Số TT Vùng Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020

Cả nước 3.963 5.839 8.321

1 Bắc Trung bộ 316 446 678

2 Nam Trung bộ 409 567 863

3 Tây Nguyên 142 210 315



Hội thảo Khoa học

50

Theo dự báo, khu vực Nam Trung bộ cần 567.000 lao động trình độ cao đẳng đại học năm 
2015 và 863.000 lao động năm 2020. Hiện nay cả vùng có 409.000 lao động có trình độ cao đẳng 
đại học. Như vậy trung bình mỗi năm cả vùng cần đào tạo thêm 32.000 lao động trình độ cao 
đẳng đại học trong giai đoạn 2011 - 2015 và 60.000 lao động/năm trong giai đoạn 2015 - 2020.

Dựa trên cơ sở dữ liệu nhu cầu lao động này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành điều chỉnh 
qui hoạch mạng lưới để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp. 

3.2. Dự kiến mạng lưới các trường cao đẳng, đại học duyên hải miền Trung đến năm 2020

Theo quy hoạch, mạng lưới các trường cao đẳng, đại học chung trong cả nước thì với tốc 
độ tăng số lượng sinh viên tuyển mới hàng năm là 6,5% thì đến năm 2020, nước ta sẽ đạt khoảng 
400 sinh viên/vạn dân. Khu vực Nam Trung bộ hiện có 50 trường đại học và cao đẳng với quy mô 
đào tạo hiện nay là 198.000 sinh viên. Để đạt chỉ tiêu chung của cả nước 400 sinh viên/vạn dân 
vào năm 2020, tổng qui mô sinh viên vùng Nam Trung bộ đến năm 2020 ước khoảng 416.000. 
Với đặc điểm địa lý và kinh tế xã hội của Vùng, dự kiến quy mô bình quân 1 trường đại học trong 
Vùng khoảng 7.000 sinh viên và 1 trườngcao đẳng khoảng 4.000 sinh viên, thì đến năm 2020 số 
trường đại học, cao đẳng trong vùng sẽ là 68 trường (trong đó 27 trường đại học và 41 trường cao 
đẳng), tăng thêm 18 trường (trong đó 10 trường đại học và 8 trường cao đẳng) so với hiện nay. 

Sau đây là tổng hợp các số liệu liên quan đến hệ thống các trường cao đẳng, đại học duyên 
hải miền Trung năm 2010, 2015 và năm 2020:

Các chỉ tiêu Đơn vị tính
Hiện có 

năm 2010
Dự kiến

năm 2015
Dự kiến

năm 2020

Dân số: 
Tỷ lệ % so với cả nước

Triệu người
%

8,9
10,3 %

9,4
10,3%

10,0
10,2 %

NNL trình độ CĐ trở lên Nghìn người 409 567 863

Quy mô SV trong vùng Nghìn người 198 268 416

Số sinh viên /1 vạn dân Người 223 285 416

Tổng số giảng viên

- Trong trường đại học: 

- Trong trường cao đẳng:

Số SVCQ / 1 GV: 

- Trường đại học 

- Trường cao đẳng

Người

7.339

4.185

3.154

21

28

9.101

4.618

4.483

23

25

12.412

6.637

5.775

20

25
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Số Trường ĐH, CĐ:        

- Trường đại học:             

- Trường cao đẳng

Tỷ lệ % so với cả nước

Trường

%

50

17

33

12,1%

68

27

41

11,7 %

So với khu vực miền Trung - Tây Nguyên, số trường cao đẳng, đại học của khu vực duyên 
hải miền Trung chiếm tỷ lệ cao. Dự kiến số lượng các trường tăng thêm đến năm 2020 ở khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên như sau: 

Vùng

Hiện có năm 2010 Dự kiến năm 2020 Số tăng thêm

Tổng 
số

Đại học Cao đẳng Tổng số Đại học Cao đẳng Tổng số Đại học
Cao 

đẳng

Bắc Trung bộ 31 16 15 48 24 24 17 8 9

Nam Trung bộ 50 17 33 68 27 41 18 10 8

Tây Nguyên 12 3 9 28 8 20 16 5 11

 Với số lượng cơ sở đào tạo như trên, khu vực duyên hải miền Trung không những đảm bảo 
nguồn lao động có trình độ cao đẳng, đại học theo dự báo mà còn cung cấp nguồn lao động có 
trình độ cho các vùng miền khác trong cả nước.

Sự phân bố các trường cao đẳng, đại học sẽ được thành lập trong vùng cần phải phù hợp 
với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Phải đảm bảo các điều kiện thành 
lập trường theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (về đất đai, cơ 
sở vật chất, đội ngũ giảng viên trình độ tiến sỹ, thạc sỹ...), tăng cường xã hội hóa giáo dục, khuyến 
khích thành lập các trường đại học, cao đẳng tư thục tại các địa bàn có điều kiện do các nhà đầu 
tư, các doanh nghiệp có vốn lớn để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ doanh nghiệp và nhu cầu 
xã hội. 

Mặt khác, mạng lưới các trường đại học, cao đẳng ở khu vực duyên hải miền Trung cần phải 
đảm bảo hài hòa cơ cấu nhân lực, có phổ chất lượng rộng bao gồm những trường chất lượng cao 
và những trường đào tạo đội ngũ nhân lực đại trà. Ngoài việc đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực 
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước đến năm 2020, mạng lưới các trường đại học trong vùng cũng 
tính đến nguồn nhân lực cho nền kinh tế tri thức. Vì vậy cần đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 
một số trường đại học có uy tín thành các trường đại học nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế.

4. Liên kết phát triển các trường đại học chất lượng cao khu vực duyên hải miền Trung

Theo phân tích ở phần 1, thiếu sự liên kết, phân công nhiệm vụ cho các trường đại học 
trong Vùng, chúng ta sẽ khó đào tạo được đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Do vậy, ngoài hệ 
thống các trường cao đẳng, đại học hiện có trong Vùng đang phát triển như hiện nay, thì đối với 
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các trường cao đẳng, đại học được thành lập mới từ nay đến năm 2020, các địa phương trong 
Vùng cần có sự phối hợp thống nhất với nhau về cơ cấu ngành nghề, định hướng phát triển, vị trí 
xây dựng của từng trường… Có như vậy chúng ta mới tạo nên được sức mạnh về đào tạo nhân 
lực chất lượng cao trong toàn hệ thống cao đẳng, đại học trong vùng.

Theo qui hoạch tổng thể mạng lưới các trường cao đẳng, đại học trong cả nước thì đến năm 
2020 chúng ta cần thành lập thêm 10 trường đại học và 8 trường cao đẳng ở khu vực duyên hải 
miền Trung. Các trường đại học thành lập mới, hoặc nâng cấp trường đại học, cao đẳng có sẵn để 
thành trường đại học chất lượng cao, được đầu tư đúng mức ở một số ngành nghề xác định. Trên 
cơ sở qui hoạch tổng thể này, các địa phương trong vùng sẽ họp bàn thống nhất với nhau để xây 
dựng một hệ thống các trường chất lượng cao được thành lập mới. 

Sau đây là đề xuất phân bố các trường sẽ được thành lập mới trong khu vực duyên hải miền 
Trung từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận để các địa phương tham khảo: 

Dự kiến mạng lưới các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được thành lập 
mới đến năm 2020 cho vùng duyên hải miền Trung
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- Tỉnh Thừa Thiên Huế: Có thêm trường Đại học Xã hội - Nhân văn và nâng cấp một số khoa, 
ngành của Đại học Huế thành trường Đại học Khoa học theo định hướng nghiên cứu cơ bản. Đây 
là 2 lĩnh vực quan trọng, đảm bảo sự phát triển bền vững và chuẩn bị nhân lực cho nền kinh tế 
tri thức sau năm 2020.

- Thành phố Đà Nẵng: Thành lập thêm trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền 
thông, trong đó tập hợp những chuyên ngành về ứng dụng công nghệ thông tin trong kỹ thuật, 
hệ thống nhúng, công nghệ phần mềm, công nghệ truyền thông… và nâng cấp một số khoa, 
ngành của Đại học Đà Nẵng thành trường đại học nghiên cứu theo định hướng ứng dụng.

- Tỉnh Quảng Nam: Thành lập thêm trường Đại học Tài nguyên và Môi trường bao gồm các 
chuyên ngành về năng lượng, môi trường, tài nguyên, biến đổi khí hậu… và Trường Đại học Văn 
hóa - Du lịch dựa trên nền tảng văn hóa địa phương và sự phát triển du lịch trong vùng.

- Tỉnh Quảng Ngãi: Thành lập thêm trường Đại học Công nghệ, đào tạo chuyên ngành rộng 
trong tất cả các lĩnh vực công nghệ như cơ khí, điện - điện tử, công nghệ lọc hóa dầu và chế biến 
dầu khí…

- Tỉnh Bình Định: Phát triển Đại học Quy Nhơn thành đại học vùng đa ngành; thành lập 
thêm trường Đại học Kỹ thuật Giao thông - Vận tải đào tạo các ngành vận tải đường bộ, đường 
biển, đường không, logistic.

- Tỉnh Phú Yên: Thành lập thêm trường Đại học Kiến trúc - Xây dựng đào tạo kỹ thuật xây 
dựng dân dụng, xây dựng cầu đường, quy hoạch, kiến trúc đô thị... để đào tạo con em đồng bào 
khu vực phía Nam Trung bộ và một số tỉnh Tây Nguyên.

- Tỉnh Khánh Hòa: Phát triển Đại học Nha Trang thành đại học vùng đa ngành, chuyên sâu 
về lĩnh vực kỹ thuật đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, hải dương học, kinh tế biển... Tách một số 
ngành mạnh của Đại học Nha Trang thành lập đại học nghiên cứu theo định hướng ứng dụng 
trong lĩnh vực hải dương học, biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả nước biển dâng...

- Tỉnh Ninh Thuận: Thành lập một trường Đại học đa ngành.

- Tỉnh Bình Thuận: Thành lập thêm Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Với các trường đại học được thành lập mới theo đề xuất trên đây cùng với 4 trung tâm đại 
học lớn đã có hiện nay: Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, hệ thống đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao của khu vực duyên hải miền Trung sẽ được củng cố, các trường sẽ liên kết, bổ 
sung cho nhau tạo nên sự hài hòa cơ cấu ngành nghề, đảm bảo đào tạo đội ngũ nhân lực chất 
lượng cao, góp phần đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH của các địa phương trong khu vực và chuẩn 
bị nhân lực cho nền kinh tế tri thức.

 5. Kết luận

 Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội 
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trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta khó có 
thể nâng cao chất lượng đào tạo cùng một lúc trong toàn hệ thống mà cần có sự phân tầng chất 
lượng để một mặt vẫn đảm bảo được đào tạo nghề nghiệp cho số đông và mặt khác, đảm bảo 
đào tạo đội ngũ tinh hoa làm đầu tàu cho hoạt động của các ngành kinh tế.

Sự liên kết, phân công nhiệm vụ đào tạo rõ ràng cho các trường cao đẳng, đại học trong 
toàn hệ thống đào tạo của mỗi vùng là rất quan trọng để tập trung nguồn lực, đảm bảo điều kiện 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khu vực duyên hải miền Trung đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn trong phát 
triển kinh tế. Sự hợp tác phân công trách nhiệm đào tạo nhân lực chất lượng cao trong vùng sẽ 
tạo nguồn động lực mạnh để đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương 
một cách bền vững.
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ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH CUNG ỨNG VỐN VÀ DỊCH VỤ 
PHỤC VỤ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG

TRẦN BẮC HÀ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

I. PHẦN MỞ ĐẦU

Như nội dung báo cáo đề dẫn đã nhận định, 07 tỉnh duyên hải miền Trung có nguồn tài 
nguyên khá đa dạng và phong phú với nhiều tiềm năng nổi trội về biển, đảo, vịnh nước sâu, đất, 
rừng, di sản văn hóa lịch sử…; trong vùng đã hình thành chuỗi đô thị, các khu kinh tế, sân bay, 
cảng biển... cho phép phát triển kinh tế tổng hợp với các ngành chủ lực như: du lịch, công nghiệp 
đóng tàu và dịch vụ hàng hải, khai thác và chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá... Đồng 
thời, với lợi thế địa lý - kinh tế thuận lợi tạo điều kiện hình thành một hành lang thương mại quan 
trọng giữa khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng với khu vực Đông Bắc Á và khu vực Đông 
Nam Á. 

Tuy nhiên, quá trình phát triển cho thấy sự khác biệt về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã 
hội của mỗi địa phương trong khu vực và những yêu cầu đặt ra về khai thác tài nguyên, đổi mới 
công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh... đã làm xuất hiện yêu cầu 
bức thiết về liên kết phát triển giữa các địa phương trong Vùng nhằm tận dụng thế mạnh, lợi thế 
so sánh; đồng thời khắc phục những điểm yếu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực có hạn, tiết kiệm 
thời gian, tiết kiệm chi phí để gia tăng lợi ích và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đóng góp cho sự phát triển của vùng duyên hải miền Trung thời gian qua, các ngân hàng 
thương mại (NHTM) nói chung và BIDV nói riêng đã triển khai nhiều chương trình, chính sách ưu 
đãi về vốn, tín dụng, lãi suất… ưu tiên dành nguồn vốn trung dài hạn đầu tư cho các ngành kinh 
tế trọng điểm, mũi nhọn, đầu tư cơ sở hạ tầng, khu đô thị… cung cấp các dịch vụ tài chính - ngân 
hàng chất lượng cao với mạng lưới rộng khắp phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Tham gia Hội thảo về liên kết phát triển kinh tế xã hội 07 tỉnh duyên hải miền Trung lần 



Hội thảo Khoa học

56

thứ nhất, tham luận của BIDV sẽ nhìn nhận lại vai trò, sự đóng góp của hoạt động cung ứng vốn, 
dịch vụ tài chính ngân hàng đối với sự phát triển của vùng trong 5 năm qua (2006 - 2010) cũng 
như các khó khăn, bất cập trong công tác huy động vốn phục vụ phát triển; những giải pháp huy 
động vốn trong thời gian tới và định hướng trong hoạt động của BIDV - nhằm hỗ trợ tốt nhất sự 
đi lên của Vùng trong bối cảnh các địa phương có nhìn nhận mới và thực hiện liên kết, hợp tác 
cùng phát triển.

II. HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG VỐN, DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHỤC VỤ VÙNG 
DUYÊN HẢI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Các nội dung nhận định tại Báo cáo đề dẫn đã phản ánh khái quát thực trạng kinh tế xã 
hội 07 tỉnh, trong đó một trong những điểm yếu lớn của khu vực đã đề cập là nguồn vốn đầu tư 
mới đáp ứng một phần (45 - 50%) yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng.

Như nhận định chung, nguồn vốn đầu tư phát triển luôn được coi là một trong những yếu 
tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế và giải quyết nhiều vấn đề xã hội của khu vực, của một 
quốc gia; đặc biệt với những khu vực có xuất phát điểm thấp, khoa học kỹ thuật lạc hậu nguồn 
vốn hạn hẹp, năng suất lao động thấp, trình độ nguồn nhân lực còn hạn chế; vì hoạt động này 
trực tiếp làm tăng tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản trí tuệ và số lượng cũng như chất lượng 
nguồn nhân lực, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia nhằm nâng cao mức sống dân cư và mặt bằng dân trí, bảo vệ môi trường sinh thái và 
đưa các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vào cuộc sống.

Theo số liệu báo cáo từ các địa phương, tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 07 tỉnh 
trong giai đoạn 2006 - 2010 là trên 430 nghìn tỷ VNĐ, trung bình mỗi năm tăng trưởng trên 20%; 
trong đó nguồn vốn tín dụng ngân hàng chiếm tỷ trọng trên 30% trong tổng nguồn vốn hàng 
năm, đặc biệt có địa phương nguồn vốn này chiếm trên 60% (Bình Định); nguồn vốn này có ý 
nghĩa quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa bàn 05 năm vừa qua trong 
bối cảnh nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, cá nhân đầu tư 
trên địa bàn có hạn, nguồn vốn FDI còn thấp.

Với vai trò nòng cốt trong hệ thống tài chính, hệ thống ngân hàng là kênh huy động và 
phân bổ nguồn lực tài chính chủ chốt, góp phần tạo nên những thành tựu phát triển kinh tế xã 
hội của các địa phương trong thời gian qua. Nguồn tín dụng ngân hàng với mức tăng trưởng 
bình quân 30%/năm trong 5 năm vừa qua, dư nợ tín dụng ngân hàng tại 07 tỉnh đến cuối năm 
2010 là 143 nghìn tỷ đồng (trong đó: tỷ trọng của BIDV trong ngành ngân hàng tại địa bàn chiếm 
khoảng 15%) đã đóng góp tích cực cho việc duy trì sự tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao qua 
các năm; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân địa bàn cao hơn so với mức bình quân chung của 
cả nước; các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tiếp cận nhiều nguồn vốn vay trong và ngoài nước với 
lãi suất ưu đãi để cho vay các dự án kinh tế trọng yếu tác động tích cực đến việc thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế địa phương.
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Cùng với các nguồn vốn từ ngân sách (Trung ương, địa phương), nguồn ODA... tín dụng 
ngân hàng đã góp phần đáng kể vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cùng với các nguồn vốn 
khác, tín dụng ngân hàng đã góp phần vào việc thực hiện thành công nhiều chương trình, dự 
án lớn của quốc gia và của các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là khu vực công nghiệp - xây dựng, 
dịch vụ; hình thành một số ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh như công nghiệp chế biến, dịch vụ 
- du lịch, nuôi trồng thủy sản, đóng tàu…; qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa bàn 
theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, giảm dần 
tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tỷ trọng dư nợ tín dụng ngân hàng dành cho khu vực công nghiệp 
- xây dựng/tổng dư nợ năm 2010 chiếm 58% (tăng dần từ mức 44,7% năm 2006), tỷ trọng dư nợ 
tín dụng khu vực dịch vụ hàng năm đều trên 30%, tỷ trọng dư nợ tín dụng khu vực nông nghiệp 
giảm từ 19,8% năm 2005 xuống 11,7% năm 2010. Bên cạnh nguồn tín dụng góp phần thúc đẩy 
hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu, thông qua đó đã 
hỗ trợ có hiệu quả trong việc tạo việc làm mới và thu hút lao động, góp phần cải thiện thu nhập 
và giảm nghèo bền vững.

Trong 5 năm qua, tại một số thời điểm doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của lạm 
phát, suy thoái kinh tế, các TCTD trên địa bàn luôn thể hiện trách nhiệm và tổ chức thực hiện 
nghiêm túc quyết liệt các cơ chế, chính sách, các giải pháp cho vay hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất 
cho vay, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi tiền vay… Những việc làm này đã 
tạo được sự đồng thuận, chia sẻ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn tiếp tục phát triển góp 
phần tạo nên sự ổn định về kinh tế, chính trị và an sinh xã hội của địa bàn. 

Về chất lượng dịch vụ, các NHTM trong hệ thống đã tích cực nâng cao chất lượng phục vụ, 
cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao tiện ích ngân hàng. Với danh mục sản phẩm đa dạng như: 
dịch vụ thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ... các dịch vụ 
này đã đáp ứng tốt các hoạt động kinh tế được coi là thế mạnh của khu vực như: xuất khẩu các 
mặt hàng chiến lược lương thực, thuỷ hải sản, nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ công nghiệp, 
nông nghiệp... Mạng lưới các TCTD ngày càng mở rộng để phục vụ đa dạng hơn nhu cầu của 
khách hàng thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế.

Tuy nhiên, qua phản hồi từ một số địa phương, nguồn vốn vay ngân hàng trong thời gian 
qua chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của vùng, đặc biệt cho vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng, khu, cụm công nghiệp còn chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng dư nợ, ảnh hưởng một phần đến 
việc giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư. 
Các TCTD đã có ưu tiên vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng phần lớn các doanh này chưa 
tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng. Hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân chỉ chiếm 
một phần rất nhỏ trong hoạt động tín dụng dẫn đến nguồn vốn cho khu vực nông thôn còn rất 
hạn chế. Đặc biệt, hoạt động cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng còn chưa gắn liền với mục tiêu 
liên kết, hợp tác phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong Vùng. Điều này một phần là 
trong thời gian qua các địa phương cũng chưa xác định được quan điểm, mục tiêu liên kết; do vậy 
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chưa tận dụng hết được vai trò đóng góp của nguồn vốn tín dụng đối với sự phát triển của Vùng.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VÙNG

Nguồn vốn đầu tư phát triển luôn được coi là một trong những yếu tố quyết định cho tăng 
trưởng kinh tế xã hội của vùng; đặc biệt với những địa phương còn chưa cân đối được thu chi, 
tích lũy đầu tư còn hạn chế... Theo ước tính, nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở 
mức 8% thì nguồn vốn đầu tư phải tăng trưởng 20%/năm. Như vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào 
để huy động tối đa nguồn vốn đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn. 
Để đáp ứng được nhu cầu vốn rất cần xây dựng và thực hiện các chiến lược huy động vốn hợp lý 
trong bối cảnh các luồng vốn đầu tư trong nước, khu vực và thế giới có nhiều biến động. Nhận 
thức rõ vấn đề này, Báo cáo đề dẫn cũng đã đề xuất một trong các nội dung thực hiện liên kết là 
hợp tác trong việc huy động vốn đầu tư. Trên cơ sở thực tế đặc điểm tình hình phát triển kinh tế 
xã hội của Vùng, chúng tôi đề cập một số giải pháp cơ bản cho công tác huy động vốn phục vụ 
cho mục tiêu tăng trưởng dựa trên liên kết, hợp tác giữa các tỉnh/thành phố trong vùng như sau:

1. Nguồn vốn quốc tế hỗ trợ chính thức phát triển (ODA): 

Đây là nguồn vốn bổ sung quan trọng trong vốn đầu tư của Nhà nước dành cho đầu tư 
phát triển. Nguồn vốn ODA có đặc điểm mang tính ưu đãi cao, thông thường có thành tố không 
hoàn lại, thời gian cho vay, hoàn trả vốn và ân hạn dài - phù hợp với các dự án đầu tư dài hạn. Bên 
cạnh đó, nguồn vốn ODA chủ yếu giành riêng cho các quốc gia, vùng miền còn kém phát triển. 
Các dự án ODA có ý nghĩa đặc biệt trong việc giúp điều chỉnh cơ cấu kinh tế do thường tập trung 
vào phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc phát triển cân đối giữa các ngành, các địa phương. Một số dự án đã triển khai tại khu vực 
trong thời gian qua đã chứng minh vai trò tích cực của nguồn vốn ODA như hầm đèo Hải Vân.

Đối với 07 tỉnh thành, để thu hút được nguồn vốn ODA cũng như sử dụng hiệu quả nguồn 
vốn này cần chú ý thực hiện:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu (hồ sơ) thông tin chi tiết về danh mục các dự án trọng điểm để làm 
căn cứ cho hoạt động kêu gọi thu hút nguồn vốn. Khi xây dựng danh mục cần lưu ý các tiêu chí 
đã được thể chế hóa để làm cơ sở lựa chọn các chương trình, dự án ODA đưa vào danh mục thu 
hút tài trợ, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của các địa phương trong vùng.

- Chủ động nguồn vốn đối ứng, điều này vừa thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa 
phương cũng như để đáp ứng yêu cầu của bên tài trợ. Tránh hiện tượng lại coi số vốn đối ứng 
này là gánh nặng cho ngân sách mà là cơ hội tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi, dài hạn phục 
vụ cho mục tiêu phát triển của vùng và địa phương.

- Xây dựng cơ chế triển khai các công trình hạ tầng (đặc biệt là hạ tầng giao thông đường 
bộ liên tỉnh) về loại hình dự án, phương án giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, giải ngân, 
thanh quyết toán…
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- Nâng cao năng lực tổ chức quản lý vốn ODA ở cấp địa phương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ 
quản lý dự án, năng lực của chủ đầu tư.

- Đối với các chương trình, dự án do Bộ, ngành Trung ương làm chủ quản, cơ chế phối hợp 
giữa Ban Quản lý Dự án Trung ương và Ban Quản lý Dự án của địa phương cần có sự phối hợp 
chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

2. Tăng cường phát hành trái phiếu địa phương:

Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu địa phương đem lại nhiều lợi ích: huy động số vốn 
lớn nhờ khả năng huy động rộng rãi trong cộng đồng; có thời hạn vay tương đối dài góp phần 
vào sự ổn định tài chính ở địa phương; thường có chi phí rẻ hơn so với một số nguồn khác; tạo 
áp lực thúc đẩy chính quyền địa phương cải tiến trong quản lý, kiểm toán, tăng cường tính minh 
bạch, nâng cao uy tín và nhất là phải công khai trong việc chi tiêu ngân sách địa phương, ngoài 
ra còn giúp địa phương có trách nhiệm trong việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn và nâng cao hiệu 
quả của các dự án đầu tư công cộng. Do vậy, các địa phương trong khu vực cần tăng cường các 
giải pháp phát triển thị trường nhằm tận dụng nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án trọng 
điểm của khu vực tạo đà phát triển mới cho toàn bộ khu vực.

Trong những năm qua hình thức huy động này còn hạn chế do một số khó khăn, vướng 
mắc cơ bản như: các quy định của pháp luật còn chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng; thiếu các yếu tố 
khuyến khích nhà đầu tư mua trái phiếu; các địa phương chưa thực sự coi đây là biện pháp huy 
động hữu hiệu, còn e ngại trong tổ chức thực hiện hình thức huy động vốn này; việc phát hành 
trái phiếu nếu không gắn với tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ sẽ dẫn đến sử dụng lãng 
phí, thất thoát vốn đầu tư…

Qua nghiên cứu, BIDV đề xuất một số giải pháp cơ bản để thúc đẩy việc áp dụng hình thức 
huy động vốn này như sau:

- Chính quyền các địa phương cần xây dựng chiến lược phát triển của tỉnh phù hợp với tiến 
trình phát triển của đất nước và bảo đảm phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập, từ đó xây 
dựng kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho phù hợp.

- Chính quyền các địa phương cần chủ động, tích cực hơn trong hoạt động phát hành trái 
phiếu, xác định rõ phải tự chịu trách nhiệm trả nợ cho khoản vay này; chỉ phát hành cho mục 
đích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; việc phát hành có dự án rõ ràng và được Bộ Tài chính chấp 
thuận; trong đó phải xác định được quy mô và thời hạn trái phiếu, mức lãi suất của trái phiếu cho 
phù hợp.

- Những vấn đề khó khăn vướng mắc trong triển khai cần mạnh dạn đề xuất Chính phủ, Bộ 
Tài chính tháo gỡ cho khu vực, mở rộng quyền tự chủ cho các địa phương.

- Tuyên truyền để công chúng đầu tư thấy rõ được mục đích huy động và hiệu quả sử dụng 
vốn, cách thức trả nợ gốc và lãi để họ tin tưởng hơn vào trái phiếu do các địa phương phát hành 
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tạo nên tính hấp dẫn cho nhà đầu tư. 

- Tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ khoản vay, xúc tiến hình thành cơ quan huy động 
và quản lý vốn để đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương như Quỹ 
đầu tư phát triển tỉnh.

Ngoài việc trực tiếp phát hành, có thể tìm kiếm các giải pháp khác phù hợp với đặc thù của 
địa phương như giao đất đổi cơ sở hạ tầng cho các công ty có uy tín, có kinh nghiệm trong hoạt 
động phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm huy động vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

3. Thu hút vốn thông qua hình thức hợp tác công tư (PPP): 

Đây là hình thức nhà nước và tư nhân cùng thực hiện một dự án lợi ích công thông qua 
một thoả thuận PPP nhằm chia sẻ nhiệm vụ và rủi ro. Theo đó, phía chính quyền Nhà nước thiết 
lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ, còn tư nhân được khuyến khích cung cấp các dịch vụ này 
bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ. Hình thức này mang lại tiện ích đặc biệt cho các 
dự án cần sử dụng vốn lớn, đó là tiết kiệm được chi phí và tạo ra giá trị bởi việc hợp tác này đã 
khai thác được tiềm năng thương mại của dự án, đồng thời việc hợp tác với tư nhân sẽ giúp chính 
quyền huy động được nguồn vốn bổ sung đầu tư đáng kể cho dự án lợi ích công. Đối với vùng 07 
tỉnh duyên hải miền Trung, qua khảo sát cho thấy nhu cầu vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao 
thông là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ phát 
triển, rất cần có sự tham gia tích cực từ lĩnh vực tư nhân. Để thu hút và thúc đẩy quá trình này, 
theo chúng tôi chính quyền địa phương trong Vùng cần lưu ý:

- Phải cân bằng giữa lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được từ dự án và những mục đích xã hội 
mà dự án đạt được. Dự án hạ tầng đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian thu hồi kéo dài vì thế nhà đầu 
tư muốn biết liệu họ bỏ tiền ra sẽ có lợi gì và được những ưu đãi cụ thể nào khi tham gia dự án. 

- Về yếu tố “môi trường thuận lợi”: bao gồm môi trường cạnh tranh, khung pháp lý đầy đủ 
và có tính ổn định. Thông thường một dự án PPP có thời gian dài (20 - 30 năm), do vậy đòi hỏi 
phải có quy định của địa phương cụ thể để phân bổ trách nhiệm một cách rõ ràng trong tất cả 
các giai đoạn của dự án. 

4. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng:

Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ hệ thống tín dụng thương mại sẽ làm tăng tỷ lệ vốn 
hóa trong nền kinh tế, hướng các nguồn tích lũy xã hội vào các hoạt động sản xuất kinh doanh 
có lợi cho khu vực, địa phương. Trong điều kiện vốn ngân sách nhà nước có hạn, vốn tự có của 
doanh nghiệp và người sản xuất thấp, các nguồn vốn khác đang từng bước được đẩy mạnh, thì 
trong thời gian tới vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh của khu vực vẫn dựa phần nhiều vào vốn 
tín dụng ngân hàng.

Theo tổng hợp của BIDV từ số liệu định hướng của NHNN các tỉnh, dư nợ của các NHTM trên 
địa bàn dự kiến tăng trưởng 22 - 23% bình quân năm trong giai đoạn 2011 - 2015; tuy nhiên với 
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mức tăng trưởng này qua đánh giá của BIDV thì hệ thống TCTD khó thực hiện tốt vai trò là một 
trong những nguồn lực chủ đạo trong nguồn vốn đầu tư phát triển địa bàn 5 năm tới (vốn đầu tư 
phát triển trên địa bàn dự kiến giai đoạn 2011 - 2015 tăng gần 3 lần so với giai đoạn 2006 - 2010); 
theo quan điểm của BIDV đề xuất, mức tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng tối thiểu là 
25%, đồng thời các ngân hàng tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động, tăng vòng quay vốn cho 
các khoản vay ngắn hạn. Hoạt động tín dụng trên địa bàn thời gian tới tiếp tục tập trung: lĩnh vực 
cơ sở hạ tầng, khu vực sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, thương mại dịch vụ trong đó 
đặc biệt chú trọng đầu tư sản phẩm/hạ tầng du lịch…; dành một nguồn vốn đáng kể ưu tiên các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra tín dụng chính sách cũng được quan tâm (như cho vay vốn 
đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay chương 
trình nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay vùng khó khăn, cho vay hộ nghèo về nhà ở…), 
góp phần thực hiện tốt chương trình xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính 
sách ưu tiên phát triển kinh tế các khu vực đặc biệt khó khăn của các địa phương.

Để các TCTD phát huy vai trò, làm tốt vấn đề này, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện 
để các TCTD tăng quy mô hoạt động, mở rộng mạng lưới kinh doanh, triển khai các hình thức thu 
hút tiền gửi, dịch vụ ngân hàng đa dạng phong phú để huy động tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi 
tại địa phương nhằm có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của địa bàn. Đồng thời, cần đảm bảo môi 
trường cạnh tranh bình đẳng giữa các TCTD trong khu vực.

Trong quy hoạch phát triển mạng lưới của hệ thống ngân hàng thương mại cần lưu ý cơ 
cấu hợp lý trong toàn vùng, chú ý các khu công nghiệp, khu kinh tế mở, vùmg kinh tế trọng điểm, 
các khu vực đông dân cư, các vùng nông thôn… 

Phối hợp đồng bộ giữa kênh huy động vốn của hệ thống ngân hàng và kênh huy động vốn 
của ngân sách và các kênh huy động khác trong phát triển kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả huy 
động vốn nói chung và hiệu quả sử dụng từ nguồn vốn ngân hàng. 

Về phía các TCTD cũng cần có cam kết dài hạn hỗ trợ đối với mục tiêu liên kết, hợp tác phát 
triển; đặc biệt cho các lĩnh vực ưu tiên như đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, lĩnh vực dịch vụ du 
lịch, phát triển kinh tế biển, đào tạo nguồn nhân lực.

Nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ phát triển trong từng lĩnh vực ưu tiên với các định chế tài 
chính đóng vai trò là đầu mối để thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước.

Triển khai rộng rãi hình thức tín dụng thuê mua từ các ngân hàng thương mại và công ty 
tài chính nhằm tạo thêm khả năng cung cấp vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp, dự án 
của địa phương.

Ngoài ra, cần khuyến khích phát triển mạnh mẽ hơn nữa các hợp tác xã tín dụng, đặc biệt 
là mở rộng các quỹ tín dụng nhân dân đến các xã, thị trấn để đáp ứng nhu cầu tiền gửi và đi vay 
của nông dân, hộ buôn bán, hộ tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn…, mở rộng các loại hình bảo 
hiểm, các công ty bảo hiểm, công ty tài chính… để thu hút có hiệu quả các nguồn vốn. 
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Cơ quan Nhà nước tại địa phương hỗ trợ các TCTD trong xử lý tranh chấp, phát mại tài 
sản… đối với các doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, để thu hồi vốn 
tín dụng trong thời gian ngắn nhất nhằm có vốn đáp ứng cho nhu cầu vay vốn của nền kinh tế 
tỉnh, nhất là trong giai đoạn khó khăn về vốn hiện nay; đảm bảo công bằng quyền lợi; góp phần 
tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phát huy hơn nữa vai trò của các TCTD.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ TÀI TRỢ VỐN, CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
- XÃ HỘI 07 TỈNH CỦA BIDV TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Định hướng chung

Bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế khu vực 
miền Trung, định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 của các địa phương; 
với vai trò, trách nhiệm là 01 NHTM Nhà nước lớn tại địa bàn, trong thời gian tới BIDV tiếp tục 
là một trong những nhà cung cấp các dịch vụ tài chính tốt nhất trên địa bàn, cung cấp các sản 
phẩm dịch vụ có chất lượng cao cho địa bàn, đầu tư tập trung vào các lĩnh vực có kinh nghiệm 
và thế mạnh, đẩy mạnh cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho mọi thành phần kinh tế để 
góp phần phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế các tỉnh duyên hải miền 
Trung. Hiện tại, trên địa bàn 07 tỉnh duyên hải miền Trung, tổng số điểm giao dịch mạng lưới 
truyền thống của BIDV là 51 điểm, xếp thứ 03 tại địa bàn (gồm 9 chi nhánh, 37 PGD và 5 Qũy tiết 
kiệm; mạng lưới giao dịch hiện đại có gần 130 máy ATM); mạng lưới BIDV đã phủ khắp các thành 
phố/thị xã và các địa bàn trọng điểm. Trong thời gian tới BIDV sẽ tăng cường khả năng hoạt động 
bằng cách mở rộng cung cấp các sản phẩm tín dụng dịch vụ trên cơ sở thành lập thêm các Chi 
nhánh và các Phòng giao dịch (trước mắt, đến cuối 2013 tăng lên đạt 70 điểm giao dịch, 150 máy 
ATM), đưa vào sử dụng và cung ứng các sản phẩm mới.

Đồng thời trên cơ sở những nội dung hợp tác liên kết 07 tỉnh tại Hội thảo, BIDV tích cực 
triển khai những chương trình sau thỏa thuận liên kết, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp 
với chính quyền các địa phương, là tổ chức trung gian gắn kết các địa phương để cùng thực hiện 
dự án quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực miền Trung.

1. Như trên đã đề cập, dư nợ của các NHTM trên địa bàn dự kiến tăng trưởng 22 - 23% hàng 
năm trong giai đoạn 2011 - 2015, để hỗ trợ cho nhu cầu vốn của địa bàn BIDV cân đối mục tiêu 
của toàn hệ thống hàng năm, tăng cường các hình thức huy động vốn phong phú để đáp ứng 
nhu cầu sử dụng vốn, dự kiến kế hoạch tăng trưởng cho các chi nhánh BIDV tại địa bàn từ 25 - 
27% (dự kiến tăng dư nợ 6.000 - 10.000 tỷ đồng mỗi năm), cao hơn mục tiêu dự kiến chung của 
địa bàn để tài trợ cho các khoản vay, dự án có hiệu quả; và đến năm 2015 dư nợ của BIDV tại 07 
tỉnh dự kiến tăng hơn 3 lần so với năm 2010, đạt khoảng 65.000 - 70.000 tỷ đồng (trong đó vốn 
trung dài hạn chiếm khoảng 40%). 

2. Chủ động bám sát các chương trình định hướng theo 09 nội dung liên kết đã đề cập, xác 
định những mục tiêu trong ngắn hạn và trong dài hạn, trước mắt trong những năm tới BIDV tập 
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trung tài trợ vốn cho 04 lĩnh vực: (i) Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và liên tỉnh 
quốc tế; (ii) Phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch; (iii) Phát triển kinh tế biển; (iv) Đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ nhất, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và liên tỉnh quốc tế, hạ 
tầng các khu kinh tế, cụm công nghiệp: vốn tín dụng tập trung vào các trục dọc vùng: đường cao 
tốc nối Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Quy Nhơn - Tuy Hòa - Nha Trang; hoàn chỉnh và kết nối các 
đoạn tuyến du lịch ven biển; các hầm đường bộ qua đèo Phú Gia, Phước Tượng, đèo Cả; nâng 
cấp các đường Hành lang Đông Tây; nâng cấp mở rộng sân bay Cam Ranh, sân bay Phù Cát. Hoàn 
thiện kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao Đà Nẵng, các khu kinh tế động lực Chân Mây - Lăng Cô, 
Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên và Vân Phong.

Thứ hai, đầu tư phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch: bên cạnh việc đầu tư, tài trợ vốn phát 
triển cơ sở hạ tầng du lịch nhằm gắn kết các cụm, khu du lịch trong vùng, BIDV sẽ tích hợp, đưa 
ra các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại để thúc đẩy và sớm đưa ngành du lịch - dịch vụ trở 
thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của khu vực miền Trung, trong đó tập trung phát 
triển các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí 
đa chức năng, khu vui chơi giải trí hiện đại mang tầm cỡ khu vực như khu du lịch Hòn Tằm, Silver 
Shores... Đồng thời, trong quá trình thẩm định các dự án, BIDV đảm bảo tuân thủ các quy định 
của pháp luật đối với việc bảo vệ môi trường biển, góp phần tạo nên những không gian du lịch 
xanh, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.

Thứ ba, đầu tư phát triển kinh tế biển: nhận thức và quán triệt rõ Chiến lược phát triển 
kinh tế biển từ nay đến 2020 của Việt Nam đã được xác định rõ trong Nghị Quyết 4 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, BIDV xác định địa bàn 07 tỉnh nói riêng, miền 
Trung nói chung là một trong những địa bàn trọng điểm trong xây dựng kế hoạch phát triển tín 
dụng đối với ngành kinh tế biển.

+ BIDV sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án xây dựng, nâng cấp cảng biển, kho bãi và đầu tư 
khai thác đội tàu, đặc biệt là các dự án nâng cao năng lực xếp dỡ của các cảng biển và nâng cấp 
các cảng trung chuyển quốc tế. 

+ BIDV sẽ tiếp tục tài trợ cho ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là những dự 
án sử dụng phương thức nuôi trồng tiến tiến, hiện đại, phát triển các loại hải sản có giá trị kinh tế 
cao. Đầu tư phát triển công nghiệp chế biến thủy hải sản.

+ BIDV tiếp tục duy trì chính sách ưu tiên phát triển đối với lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế 
biến dầu khí và các khoáng sản biển khác.

Thứ tư, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: từ mục tiêu của vùng là tập trung 
đào tạo chất lượng cao đón đầu các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá 
trị gia tăng lớn; thông qua các dự án đầu tư của mình BIDV sẽ hỗ trợ tăng cường liên kết giữa các 
cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp - nhất là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn; góp 
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phần đầu tư để các cơ sở đào tạo khu vực trở thành đại học quốc gia; các trường cao đẳng nghề, 
trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo khác hình thành một hệ thống đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho Vùng và cả nước.

3. BIDV với vai trò là tổ chức trung gian thu xếp vốn đầu tư cho khu vực 07 tỉnh: Để đảm bảo 
hỗ trợ tốt nhất với khu vực để thực hiện được các mục tiêu liên kết đã đề ra tại Hội thảo trong 
ngắn hạn, dài hạn; bên cạnh nguồn vốn ưu tiên BIDV cho vay với khu vực, BIDV tích cực là tổ chức 
trung gian thu xếp nguồn vốn đầu tư cho khu vực, cụ thể:

+ BIDV là đầu mối, thu xếp nguồn vốn đồng tài trợ từ các NHTM khác để thực hiện các dự 
án lớn của địa bàn.

+ Tại khu vực việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn hạn chế, 
trong thời gian tới BIDV tích cực, đẩy mạnh với vai trò là tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu 
cho các doanh nghiệp địa phương.

+ Với uy tín là một trong những TCTD lớn của Việt Nam, BIDV tích cực kêu gọi các nguồn vốn 
quốc tế, nhận ủy thác đầu tư/cho vay lại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

+ Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các địa phương 
nhằm thực hiện mô hình kết hợp 3 thành phần: Chính quyền - Tài chính - Doanh nghiệp; thực 
tiễn cho thấy đây là cách làm mang lại hiệu quả rõ nét tạo cầu nối gắn kết giữa chính quyền địa 
phương và doanh nghiệp. Trong thời gian tới BIDV tiếp tục thực hiện xúc tiến đầu tư vào các tỉnh 
khu vực miền Trung, nhằm giới thiệu tới các doanh nghiệp tiềm năng của khu vực để đưa các dự 
án/các hoạt động sản xuất kinh doanh vào thực hiện tại khu vực.

+ Với vai trò là trung gian tài chính của địa bàn, BIDV thực hiện vai trò tham mưu cho chính 
quyền các địa phương trong phát triển các dự án tại địa bàn, để tránh tình trạng chồng chéo 
trùng lắp dự án giữa các tỉnh.

+ Bên cạnh đó, BIDV đóng vai trò tư vấn cho các doanh nghiệp để các dự án sản xuất kinh 
doanh khả thi, các hộ sản xuất, kinh doanh sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Bên cạnh đó, BIDV đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội tại địa phương: 
BIDV trực tiếp thực hiện và kêu gọi các nhà đầu tư tham gia hoạt động an sinh xã hội tại đại 
phương: ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
nạn nhân chất độc màu da cam, khắc phục thiệt hại do thiên tai... góp phần nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho nhân dân nói chung và các đối tượng xã hội trên địa bàn nói riêng.

Cuối cùng, để thể hiện cam kết lâu dài đối cho sự phát triển của khu vực với tinh thần liên 
kết - hợp tác của các địa phương trong vùng, BIDV cam kết hỗ trợ tài chính cho quỹ nghiên cứu 
phát triển miền Trung và cùng song hành với Nhóm Tư vấn liên kết phát triển của vùng. Trong 
thời gian vừa qua, BIDV là một trong các sáng lập viên của quỹ và đã tham gia tích cực vào các 
công tác chuẩn bị khác. Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung được hình thành từ nguồn đóng 
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góp của các địa phương trong vùng, sự tài trợ của BIDV và sự ủng hộ từ các tổ chức, doanh 
nghiệp sẽ có số vốn điều lệ dự kiến từ 20 - 25 tỷ đồng. Chúng tôi mong muốn, quỹ sẽ góp phần 
hỗ trợ đắc lực và hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, các luận cứ khoa học cho 
việc liên kết phát triển vùng bền vững; nghiên cứu, tư vấn cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội vùng. 

2. Một số đề xuất, kiến nghị

Báo cáo đề dẫn đã đề cập quan điểm, mục tiêu và các nội dung liên kết; để đảm bảo quá 
trình liên kết hợp tác phát triển đạt hiệu quả, chúng tôi có một số đề xuất cụ thể như sau: 

- Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy 
hoạch ngành, quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp của từng địa phương để phân bố lại 
lực lượng sản xuất theo hướng ưu tiên khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

- Sớm có sự hợp tác và phân công triển khai cụ thể giữa các địa phương trong việc phát 
triển 3 lĩnh vực trọng tâm: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông liên tỉnh, quốc tế; Phát triển hạ 
tầng, sản phẩm du lịch; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hạn chế sự trùng 
lắp về cơ cấu ngành, sản phẩm.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế ngành, lĩnh vực theo chiều dọc của vùng và chiều 
ngang của từng địa phương một cách đầy đủ và sát thực để hoạch định các chính sách phát triển 
ngành, lĩnh vực trong vùng.

- Xem xét nghiên cứu xây dựng đề án hình thành quỹ đầu tư phát triển vùng nhằm tạo 
thêm nguồn “vốn mồi” trong việc thu hút các nguồn vốn khác từ bên ngoài để phục vụ đầu tư 
phát triển theo nhiều hình thức; trong đó cần chú trọng mô hình hợp tác đầu tư theo phương 
thức PPP (hợp tác công tư).

- Nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu công trình, đô thị ; trái phiếu vùng để tập 
trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm, then chốt. Các địa phương cần chủ động, tích cực 
hơn trong hoạt động phát hành trái phiếu.

- Cụ thể hóa cơ chế vận hành liên kết vùng, xây dựng và triển khai chương trình hành động: 
Trên cơ sở thống nhất về chủ trương, nguyên tắc liên kết đã được các đồng chí lãnh đạo thông 
qua, các cơ quan, ban ngành tại địa phương cần xây dựng nội dung chương trình liên kết cụ thể 
với chương trình/lộ trình về mặt kế hoạch theo từng năm.

- Nghiên cứu xây dựng thương hiệu vùng, có logo và slogan của vùng. Đây sẽ là hình ảnh 
chung của vùng trong các hoạt động kêu gọi, thu hút các nguồn lực cho quá trình xây dựng phát 
triển vùng, đồng thời cũng góp phần tạo dựng giá trị hình ảnh đối với bên ngoài.

- Liên kết, hợp tác vùng trong xúc tiến đầu tư: (i) có tiếng nói chung cho vùng, tạo dựng 
hình ảnh đối với các nhà đầu tư; (ii) xác định danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của các địa 
phương, đảm bảo tính khả thi dự án, tập trùng vào các lĩnh vực trọng điểm; (iii) vận động xúc tiến 
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đầu tư cũng cần phải đổi mới trên cơ sở đa dạng hóa, đa phương hóa các phương thức xúc tiến.

- Nghiên cứu thống nhất các kiến nghị đối với Nhà nước, Chính phủ các cơ chế đặc thù tạo 
động lực phát triển kinh tế vùng. Trước mắt tập trung cơ chế đối với quá trình phát triển cơ sở hạ 
tầng. 

-  Tổ chức thực hiện kiểm tra và điều chỉnh quá trình liên kết vùng: để đảm bảo cho sự liên 
kết phát huy hiệu quả trong dài hạn, cần theo dõi kiểm tra việc thực hiện liên kết vùng, đề xuất 
các điều chỉnh cần thiết từ quy hoạch đến kế hoạch phát triển, kịp thời đưa ra các chính sách, giải 
pháp cụ thể để sự liên kết đạt mục tiêu và hiệu quả đã đề ra.

V. KẾT LUẬN

Liên kết, hợp tác trong phát triển kinh tế là chủ trương hết sức đúng đắn. Thông qua liên 
kết, các địa phương trong vùng sẽ khai thác và phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của mình 
và toàn vùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Liên kết theo tinh thần bình 
đẳng, các bên cùng có lợi và tinh thần chủ động, tự nguyện của các địa phương, tổ chức, doanh 
nghiệp, có lộ trình, mục tiêu cụ thể. Trước mắt, như đã đề cập cần ưu tiên tập trung vào một số 
lĩnh vực như xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, kinh tế du lịch, kinh tế biển và phát triển 
nguồn nhân lực.

Để đảm bảo quá trình hợp tác liên kết phát triển đạt hiệu quả rất cần sự quán triệt và quan 
tâm chỉ đạo của chính quyền các địa phương; sự tạo điều kiện hỗ trợ của các bộ ngành trung 
ương, và đặc biệt là sự đồng tâm hiệp lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động 
trong các lĩnh vực liên kết, hợp tác.

Trong quá trình phát triển này, BIDV với vai trò là định chế hàng đầu trong hệ thống, cam 
kết song hành vì mục tiêu phồn vinh của khu vực. Với vị thế và tiềm lực của mình, BIDV sẽ nỗ lực 
hỗ trợ tối đa các nội dung liên kết, hợp tác mà các địa phương đề ra thông qua các hoạt động thu 
xếp, cung ứng vốn, dịch vụ ngân hàng. BIDV cũng sẽ đảm nhận tốt vai trò sáng lập viên của Quỹ 
Nghiên cứu Phát triển miền Trung và kêu gọi các doanh nghiệp tham gia quỹ vì mục tiêu phát 
triển nhanh, bền vững của Vùng.

Thay mặt Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh 
đạo và toàn thể quý vị đại biểu, quý khách! 

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!
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VAI TRÒ CỦA HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
TRONG VIỆC THÚC ĐẨY LIÊN KẾT, PHÁT TRIỂN VÙNG*

PHẠM NGỌC MINH

Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VietNam Airline) 

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa,

Kính thưa toàn thể các vị khách mời của hội thảo,

Tôi rất vinh dự được mời tham dự và có bài tham luận ngắn tại Hội thảo: “Liên kết phát triển 
07 tỉnh duyên hải miền Trung" hôm nay.

Kính thưa các quí vị,

Như các quí vị đã biết, kỷ nguyên hiện nay là kỷ nguyên toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, thúc 
đẩy sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư, liên kết nguồn lực, giao thương trên toàn thế giới, phân 
công lao động và chuyên môn hóa sản xuất trên thế giới ngày càng cao độ. Liên kết vùng, dưới 
một góc nhìn như là một xu hướng toàn cầu hóa thu nhỏ, có khác chăng là diễn ra với qui mô và 
phạm vi một vùng địa phương.

Vì nguồn lực của chúng ta hạn chế, nên chúng ta phải liên kết tập trung nguồn lực, phân 
công lao động và chuyên môn hóa cao, nhằm phát triển vượt trội ở một số lĩnh vực cụ thể, tạo 
nên một vài thương hiệu nổi bật mới có thể phát triển và cạnh tranh với các quốc gia khác được.

Chúng tôi nhận thấy liên kết phát triển vùng là một chiến lược đúng đắn, đã tiệm cận với 
phương thức tổ chức kinh tế thành công của một số nước, chẳng hạn như các vùng Kansai của 
Nhật hay như vùng Chu Giang của Trung Quốc, với kinh nghiệm thành công là phối hợp nội vùng 
tốt, ưu tiên phát triển đầu tàu để dần dần lôi kéo và kết nối các điểm tăng trưởng xung quanh 
cũng như thực hiện vai trò kinh tế đối ngoại cho cả vùng.

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải hàng không quốc gia và cũng là doanh nghiệp 

* Tít bài tham luận do Ban Tổ chức Hội thảo đặt.
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hàng không khai thác lớn nhất đi/đến vùng, chúng tôi nhận thấy 07 tỉnh duyên hải miền Trung 
có thế mạnh và tiềm năng vô cùng to lớn về du lịch biển. Ngoài ra còn có hệ thống cảng nước 
sâu, có thể kết nối với cảng hàng không, để phát triển thành trung tâm trung chuyển hàng hóa 
trong tuyến giao thương chiến lược giữa Đông Bắc Á với Nam Á, châu Úc và châu Âu. Vị trí của địa 
phương cũng thuận lợi để phát triển sản xuất, đặc biệt là các ngành chế tạo trong dây chuyền 
công nghiệp có tính quốc tế hóa cao. 

Đặc biệt, chúng tôi nhấn mạnh vai trò của du lịch - ngành công nghiệp không khói đối với 
sự phát triển của Vùng duyên hải. Quý vị có nhận định rằng, sự tương đồng về đặc điểm tự nhiên 
của các tỉnh có thể mang đến mâu thuẫn về lợi ích. Nhưng chúng tôi thì lại cho rằng, một khi các 
đầu tàu trong 07 tỉnh phát triển du lịch để trở thành một thương hiệu lớn, sẽ mang đến hiệu ứng 
phát triển lan tỏa cho cả vùng. 

***

Về phía Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, với vai trò là Hãng hàng không quốc gia, 
chúng tôi luôn đặt nhiệm vụ hỗ trợ cho sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của cả nước và của 
mỗi vùng miền lên ưu tiên hàng đầu. Phát triển thị trường mạng đường bay đi/đến miền Trung 
luôn được xem là một nhiệm vụ lớn, chính sách ưu tiên trong chiến lược phát triển mạng bay và 
đội tàu bay của Hàng không Việt Nam (HKVN). Tính đến nay, mạng đường bay nội địa của HKVN 
có 20 điểm đến và 36 đường bay, thì trong đó vùng duyên hải miền Trung đã có tới 6 điểm đến 
và 18 đường bay. Trung bình trong giai đoạn 2008 - 2011, mỗi năm HKVN khai trương 01 đường 
bay mới đến các điểm trong vùng.

Kết quả khai thác năm 2010 của chúng tôi cho thấy, sản lượng vận chuyển hành khách trên 
các đường bay đến vùng duyên hải miền Trung là 3,5 triệu lượt khách, chiếm 43% sản lượng hành 
khách nội địa và 28% tổng sản lượng hành khách của HKVN. Với mạng bay ngày càng phát triển, 
HKVN đã tạo cơ hội phát triển thị trường du lịch đi đến địa phương, tạo sự liên kết tương đồng 
giữa các tỉnh thành với Trung ương và các thành phố lớn khác, góp phần tạo sự phát triển đồng 
đều giữa các tỉnh thành.

Tháng 9.2010, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển, HKVN đã tổ chức sự kiện Hội 
nghị khách hàng toàn cầu năm 2010 tại Đà Nẵng. Bên lề hội nghị, HKVN cũng tổ chức hội thảo 
chuyên đề “Miền Trung kỳ diệu” với sự tham gia của đông đảo bạn hàng, đối tác. Đây được xem 
như sự khẳng định của HKVN nhằm đưa Đà Nẵng trở thành một điểm trung chuyển lớn của Việt 
Nam tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời xây dựng miền Trung trở thành trung tâm du lịch quốc 
tế. 

Tuy nhiên, cũng phải khẳng định rằng, trong thời gian qua, nếu không có nỗ lực của các 
tỉnh thành trong việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch, khuyến khích đầu 
tư nói chung, cũng như sự quan tâm, giúp đỡ quí báu của các tỉnh thành đối với HKVN trong việc 
phát triển thị trường và đường bay đi/đến miền Trung nói riêng, thì chúng tôi khó có thể đạt 
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được những thành tựu như đã nói ở trên.

***

Đối với giao thông vận tải liên kết nội vùng, chúng tôi được biết có kế hoạch xây dựng 
đường cao tốc kết nối giao thông giữa các tỉnh. Đối với liên kết ngoại vùng, bên cạnh việc tiếp tục 
phát triển mạng bay kết nối vùng duyên hải miền trung với các tỉnh thành lớn trên cả nước, HKVN 
dự kiến sẽ mở thêm các đường bay thẳng quốc tế, kết nối giữa các đầu tàu kinh tế của vùng như 
Đà Nẵng, Nha Trang với các nền kinh tế mạnh, các thị trường nguồn du lịch như Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đài Loan... cũng như kết nối vùng duyên hải miền Trung với các điểm đến trong Hành lang 
kinh tế Đông - Tây với Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan. 

Với các đường bay quốc tế này, HKVN mong muốn xây dựng cầu nối, tạo điều kiện cho các 
đầu tàu kinh tế thực hiện vai trò kinh tế đối ngoại cho cả vùng duyên hải miền Trung, phát triển 
kinh tế, thương mại, du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, với lợi thế là hãng hàng không quốc gia có mạng đường bay quốc tế đến hơn 15 
quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các tỉnh thành trong việc tiếp cận với 
các thị trường nguồn và quảng bá tiềm năng du lịch của các tỉnh thành ra thế giới, như chúng ta 
đã từng phối hợp quảng bá du lịch biển Việt Nam tại Pháp, Nhật trong năm 2009.

***

Kính thưa các quí vị,

Quan hệ giữa sự phát triển của hàng không và địa phương là quan hệ tương hỗ hai chiều, 
địa phương có phát triển thì hàng không mới phát triển và ngược lại. Chúng tôi cam kết ủng hộ 
mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế địa phương cũng như sẵn sàng hợp tác với địa phương trong 
việc hoạch định chiến lược vùng. 

Thay mặt Tổng Công ty HKVN, tôi xin chúc sự phồn vinh đến sớm toàn vùng duyên hải miền 
Trung, chúc cho mối quan hệ giữa địa phương và Tổng Công ty HKVN ngày càng gắn bó.

Xin chúc sức khỏe đến toàn thể các quí vị.
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HỢP TÁC LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH TRONG KHU VỰC

NGUYỄN QUỐC KỲ

Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Duyên hải miền Trung bao gồm các tỉnh ven biển Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và Nam 
Trung bộ, là nơi giao thoa các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội giữa hai miền Nam Bắc của đất 
nước. Nằm trên nhiều đầu mối giao thông quan trọng nên các tỉnh duyên hải miền Trung có 
nhiều thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu hợp tác với các tỉnh, thành phố trong 
cả nước và các quốc gia trong khu vực.

Trong những năm gần đây, các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung được biết đến là những 
địa danh du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Với tiềm năng và lợi thế phát triển hết sức to lớn, 
mà chủ đạo là nghỉ dưỡng, tham quan biển - đảo gắn với những nét văn hóa, di tích lịch sử độc 
đáo của các cộng đồng dân cư qua quá trình lâu dài. Nếu được định hướng đầu tư, phát triển một 
cách hợp lý thì đây sẽ là khu vực thu hút và là điểm đến lý tưởng đối với du khách thập phương 
trong tương lai không xa.

Trước bối cảnh đó, việc hợp tác và liên tết phát triển hạ tầng và sản phẩm du lịch các tỉnh 
duyên hải miền Trung đang ngày càng trở nên bức thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc khai 
thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch và tiềm năng sẵn có trong khu vực.

II. LỢI THẾ DU LỊCH CỦA CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Vùng duyên hải miền Trung là vùng đất - biển giàu tiềm năng với nhiều danh lam thắng 
cảnh đẹp, với những hang động kỳ thú, bãi biển, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên đa 
dạng sinh thái nổi tiếng. Đây còn là miền đất có một kho tàng văn hóa các dân tộc phong phú, 
đa dạng.

(Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa)
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II.1. Lợi thế về địa lý:

+ Những dải đồng bằng hẹp và mạch núi đá đâm ngang ra biển xen kẽ tạo nên địa hình và 
thảm thực vật rất đa dạng và phong phú.

+ Đất nước Việt Nam được ví như “ban công” nhìn ra biển Đông thì 7 tỉnh miền Trung giữ 
vị trí chính yếu, quan trọng nhất. Tiếp cận cung đường giao thông biển và hàng không quốc tế 
nhộn nhịp nhất thế giới đã tạo ra một lợi thế lớn cho 7 tỉnh miền Trung.

+ Phát triển mạnh kinh tế - du lịch các tỉnh miền Trung. Đặc biệt là du lịch sinh thái biển - 
đảo về sâu xa cũng là góp phần củng cố mạnh mẽ chủ quyền đất nước.

II.2. Lợi thế về tiềm năng du lịch sinh thái biển 

+ Với chiều dài bờ biển trên 1500 km và hàng trăm các đảo lớn nhỏ khác nhau, và hầu như 
có nắng quanh năm (nhất là lùi dần vào phía nam) thực sự tạo ra tiềm năng du lịch sinh thái biển 
rất lớn cho 7 tỉnh miền Trung 

+ Nếu xét trên mức độ cạnh tranh du lịch giữa các quốc gia (nhất là với các nước có tiềm 
năng du lịch văn hóa mạnh như Trung Quốc) thì tiềm năng du lịch sinh thái Biển chính là sản 
phẩm có tính cạnh tranh cao và là cơ hội cuối cùng cho du lịch Việt Nam cạnh tranh được và phát 
triển, chiếm được vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp du lịch khu vực và  thế giới.

+ Có thể dẫn chứng về tiềm năng du lịch biển, đảo vốn là thế mạnh của các tỉnh duyên hải 
miền Trung như một số địa phương có bề dày trong phát triển biển, đảo như Khánh Hòa, Quảng 
Nam, Đà Nẵng,… với nhiều bãi biển đẹp như Thuận An, Lăng Cô (Thừa Thiên Huế); Mỹ Khê, Xuân 
Thiều (Đà Nẵng); Cửa Đại, Tam Thanh (Quảng Nam); Sa Huỳnh (Quảng Ngãi); Hoàng Hậu - Quy 
Nhơn (Bình Định); Tuy Hòa, bãi Môn - mũi Điện (Phú Yên); Vân Phong, Vịnh Nha Trang (Khánh 
Hòa)... Đó không chỉ là tiềm năng phát triển du lịch văn hóa mà còn kết hợp với nghỉ mát tắm 
biển, du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh, du lịch thể thao giải trí với các loại hình như lặn biển, câu 
cá, lướt ván, du thuyền… mà còn cho phép các tỉnh miền Trung phát triển du lịch hội thảo, hội 
nghị, du lịch tàu biển, du lịch nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái kết hợp khám phá đời sống 
địa phương, du lịch cộng đồng.

II.3. Lợi thế về văn hóa.

+ Văn hóa và lịch sử 07 tỉnh thành duyên hải miền Trung mang đậm dấu ấn lịch sử hình 
thành và phát triển của dân tộc Việt Nam với bề dày nhiều thế kỷ, đã tạo ra tiềm năng và lợi thế 
rất đa dạng về văn hóa và bề dày về lịch sử. Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc công nhận tại 
Việt Nam có 04 di sản văn hóa thế giới thì khu vực duyên hải miền Trung chiếm 03 di sản được 
công nhận.

+ Đến đây du khách sẽ có cơ hội hiểu thêm về dấu ấn lịch sử - văn hóa như: Cố đô Huế với 
Nhã nhạc Cung đình Huế, thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An (Quảng Nam), tầng văn hóa cổ Sa 
Huỳnh (Quảng Ngãi), hệ thống tháp Chàm với kinh đô cổ Vijaya, thành Hoàng Đế (Bình Định), núi 
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Đá Bia (Phú Yên), khu tưởng niệm bác sỹ Yersin Nha Trang… 

II.4 . Lợi thế về giao thông.

+ Cả 07 tỉnh thành duyên hải miền Trung đều có lợi thế lớn về kết cấu hạ tầng giao thông 
vận tải với cả 4 hướng tiếp cận: Đường bộ (nằm trên mạng đường bộ chính quốc gia - quốc tế). 
Đường sắt (quốc gia - quốc tế ). Đường biển (quốc gia - quốc tế). Đường hàng không (quốc gia - 
quốc tế). Tuy mức độ có khác nhau nhưng rất thuận lợi.

III. THỰC TRẠNG VỀ HẠ TẦNG VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH TRONG KHU VỰC

• Hạ tầng:

- Hệ thống giao thông đường bộ: 

+ Những năm gần đây, hạ tầng giao thông của các tỉnh duyên hải miền Trung đã và đang 
được nâng cấp, hiện đại hóa, giúp đẩy mạnh sự giao lưu giữa duyên hải miền Trung với các vùng 
cực phát triển của cả nước là đồng bằng sông Hồng (ở phía Bắc) và Đông Nam bộ (ở phía Nam).

Do lãnh thổ dài và hẹp nên trục đường quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam và các thành phố, thị 
xã nằm dọc theo các trục đường này trở thành trục kinh tế xương sống của vùng. Đến nay, quốc 
lộ 1A đoạn đi qua các tỉnh duyên hải miền Trung đang được nâng cấp và sắp hoàn thành, với mặt 
đường được nâng cấp, mở rộng trung bình từ 15 mét lên 25 mét. Riêng những đoạn đi qua các 
thành phố, thị xã lớn, mặt đường đã được mở rộng từ 30 - 35 mét với 4 làn xe cơ giới.

Bên cạnh đó, hệ thống cầu trên quốc lộ 1A dần được cải tạo, nâng cấp và xây mới, đã nâng 
cao đáng kể năng lực lưu thông các loại phương tiện trên đường. Hiện nay, tần suất phương tiện 
qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn đã lên đến 15 ngàn lượt/ngày đêm. Đây 
là những con số phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của kinh tế đất nước nói chung và khu vực 
duyên hải miền Trung nói riêng.

Bên cạnh tuyến quốc lộ 1A huyết mạch, các tỉnh duyên hải miền Trung đã cùng nhau mở 
thêm tuyến đường chạy dọc ven biển. Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong việc mở đường ven 
biển để “kết nối 3 di sản văn hóa thế giới” trong nhóm 6 tỉnh, thành duyên hải miền Trung bao 
gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa hoàn thành 
tuyến đường ven biển trên địa bàn và “hòa mạng” với hai địa phương giáp ranh là Quảng Nam và 
Thừa Thiên Huế. Dự kiến khoảng 3 - 4 năm nữa, tuyến đường đầy tiềm năng chạy dọc ven biển 
với chiều dài trên 500km sẽ chính thức khớp nối, tạo nên một trục đường quan trọng chạy song 
song với quốc lộ 1A.

Tiếp đó, Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, sẽ xây dựng tuyến đường cao 
tốc Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Bình Định; tiếp tục nâng cấp mở rộng các tuyến quốc lộ 1A, 49, 
49B, 24... nhằm bảo đảm đến năm 2020, năng lực vận tải trong toàn vùng đạt 101 triệu tấn hàng 
hóa và 185 triệu lượt khách/năm.
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Ngoài ra, miền Trung Việt Nam còn là điểm cuối của tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây, 
dài 1.450 km nối từ Myanmar qua Thái Lan và Lào, đây chính là cửa ngõ quan trọng ra biển Đông 
cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê kông mở rộng.

+ Tuy nhiên, hệ thống giao thông đường bộ trải dài và mặt đường hẹp, xuống cấp, lưu lượng xe 
lưu thông lớn do tuyến đường độc đạo, tình hình thời tiết bão lũ đã làm các tuyến đường kể cả tuyến 
huyết mạch QL1 xuống cấp nghiêm trọng và thường xuyên ùn tắc ảnh hưởng đến thời gian lưu thông 
các phương tiện (trong đó có vận chuyển khách du lịch).

- Hệ thống đường hàng không: 

+ Hệ thống sân bay nội địa và quốc tế đang được đầu tư nâng cấp gồm sân bay quốc tế Đà 
Nẵng, sân bay Phú Bài (Huế), Chu Lai (Quảng Nam), Phù Cát (Bình Định), Cam Ranh (Khánh Hòa), 
Pleiku (Gia Lai) và Buôn Mê Thuột (Daklak) tạo thành mạng bay thuận tiện cho khách du lịch.

Sắp tới, nhà ga mới sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ được đưa vào hoạt động. Nhà ga sân bay 
mới sẽ có nhiều khu vực chức năng đủ tiêu chuẩn phục vụ 3 triệu lượt khách/năm và từ 6 - 8 triệu 
hành khách/năm trong giai đoạn từ 2015 trở đi. Việc đưa nhà ga mới vào sử dụng sẽ góp phần 
nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không tại Đà Nẵng nói riêng cũng như khu vực miền Trung 
nói chung.

+  Tuy nhiên, do tình hình kinh tế cũng như mức sống của người dân miền Trung nên người dân 
sử dụng mạng bay để đi lại khá thấp (ngoại trừ khách du lịch) nên đã là tác nhân kìm hãm mạng bay 
nối giữa các tỉnh thành miền Trung với nhau trong khi khách du lịch chưa bù đắp được, và đây cũng 
là một yếu tố tác động ngược lại làm giảm lượng khách đến các tỉnh thành duyên hải miền Trung.

+ Yếu tố trên cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc chưa kết nối được các sân bay 
tại các tỉnh thành miền Trung với mạng bay khu vực và quốc tế (ngay cả đối với sân bay Đà Nẵng và 
Nha Trang là 2 sân bay tại 2 khu vực phát triển tốt nhất trong 7 tỉnh miền Trung cũng bị lâm vào tình 
trạng này vì các chuyến bay quốc tế đến rất thưa thớt).

- Hệ thống cảng biển:

+ Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có đến 12 cửa biển và vũng vịnh có thể xây dựng thành 
cảng lớn. Đây là khu vực thuận lợi nhất trong cả nước mà trên thế giới này rất ít quốc gia có được 
một ưu thế tương tự. Đây còn là lợi thế của vùng để phát triển nền kinh tế mở và du lịch tàu biển. 

Trước đây, cả khu vực miền Trung chỉ có vài ba cảng được nhắc đến, như: Đà Nẵng, Quy 
Nhơn, Nha Trang, trong đó cảng Đà Nẵng là lớn nhất, có quy mô nhất. Tiếp đó, hệ thống cảng 
biển cũng được phát triển nhanh chóng như Chân Mây (Thừa Thiên Huế), Tiên Sa (Đà Nẵng), Kỳ 
Hà (Quảng Nam), Dung Quất (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định) và cảng trung chuyển quốc tế 
Vân Phong, Cụm cảng hàng không - cảng biển hỗn hợp Cam Ranh (Khánh Hòa)…

+ Điểm hạn chế là cả 7 tỉnh thành đều chưa quy hoạch và xây dựng cảng chuyên dụng đón tàu 
biển du lịch mặc dù nằm ngay trên đường giao lưu của hệ thống tàu du lịch biển quốc tế.
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- Hệ thống đường sắt:

+ Cả 07 tỉnh đều nằm trên trục đường sắt quốc gia với hệ thống các các chuyến tàu xuyên 
Việt có chất lượng cao và có ga hành khách và hàng hóa riêng. Một vài tỉnh thành đã hình thành 
được các tuyến chạy tàu du lịch cố định, chất lượng cao.

+ Tuy nhiên, cả 07 tỉnh thành đều không thể tận dụng hệ thống chạy tàu này phục vụ cho nhu 
cầu của địa phương do không tác động được đến lịch chạy tàu. Ngay giữa 07 tỉnh thành cũng không 
hình thành được đội tàu liên tuyến chất lượng cao phục vụ theo nhu cầu của 07 tỉnh thành.

- Hệ thống hạ tầng du lịch:

+ Trong các năm gần đây, hạ tầng phát triển du lịch đều được các tỉnh thành miền Trung 
quan tâm tập trung đầu tư, đặc biệt là hệ thống lưu trú. Chính sự quan tâm này đã góp phần thay 
đổi diện mạo các tỉnh thành miền Trung một cách cơ bản. Hàng trăm khu du lịch nghỉ dưỡng, vui 
chơi giải trí, mua sắm đã được xây dựng và đưa vào hoạt động. Trong đó phải kể đến sự thành 
công của 2 tỉnh thành đi đầu là Khánh Hòa và Đà Nẵng. Các địa phương khác cũng đã nhận ra và 
có chuyển động đáng kể đầu tư cho hạ tầng du lịch trong thời gian gần đây.

+ Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) là địa danh có thương hiệu về du lịch, có hệ thống 
khách sạn quy mô lớn với cơ sở vật chất và cung cách phục vụ chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu 
nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, mua sắm… của du khách. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có trên 400 cơ 
sở lưu trú, trong đó có 27 khách sạn từ 3 sao trở lên, với hơn 3.000 phòng; có những hội trường, 
sân khấu lớn có sức chứa từ 1.000 đến 7.500 người với những thương hiệu gắn liền như: Cụm 
Vinpearl và Vinpeal Land, Diamond Bay, Sheraton, Sofitel, Hòn Tằm… đã tạo nên một thương 
hiệu nổi tiếng cho Nha Trang - Khánh Hòa, nơi tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, chính trị 
và là địa điểm lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. 

+ Thành phố Đà Nẵng là địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế (trong 
đó có Thành phố) - xã hội sớm nhất và triển khai thành công nhất. Không thể nhận ra thành phố 
Đà Nẵng chật hẹp và nóng bức trước kia. Thành phố Đà Nẵng thay đổi theo từng năm. Đến nay 
thành phố Đà Nẵng đã có hệ thống hạ tầng thành phố được quy hoạch và xây dựng bài bản, 
hoàn chỉnh nhất trong cả nước với hệ thống cơ sở lưu trú du lịch phát triển đa dạng với tổng số 
90 cơ sở có 2.441 phòng, trong đó có 01 khu nghỉ mát 5 sao, 8 khách sạn 3 sao, 10 khách sạn 2 
sao, 14 khách sạn 1 sao và 36 khách sạn đạt tiêu chuẩn. Hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế. 
Cảng biển, cảng hàng không quốc tế nhộn nhịp thứ 3 trong cả nước (sau Thủ đô Hà Nội và Thành 
phố Hồ Chí Minh).

+ Quảng Nam, hiện nay đã có 102 cơ sở (không tính nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ) với gần 
4.000 phòng, trong đó có gần 2.000 phòng từ 3 - 5 sao. Ngoài ra, các dự án có quy mô lớn của 
tỉnh đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả như khu nghỉ mát Nam Hải, Palm Garden, Goldden Sand, 
Hội An.
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• Những tồn tại:

+ Do đặc điểm về địa lý tương đối giống nhau nên các địa phương dễ học tập các mô hình 
phát triển của nhau, chính vì vậy cũng dễ “mắc”các bệnh giống nhau.

+ Không xây dựng được quy hoạch tổng thể Vùng nên không tạo ra sức mạnh chung mà 
thậm chí còn hạn chế, triệt tiêu lẫn nhau.

+ Không có sự kết hợp trong đầu tư hạ tầng nên dẫn đến hiện tượng “lệch pha” trong đầu 
tư, nhất là trong đầu tư hạ tầng ngành giao thông và đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất cho phát triển 
du lịch giữa các tỉnh, thành duyên hải miền Trung. Tình trạng này vừa gây lãng phí do không kết 
nối, hỗ trợ lẫn nhau được và đôi khi còn tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết.

+ Riêng đối với phát triển hạ tầng cũng như sản phẩm du lịch. Các tỉnh miền Trung mới chỉ 
tập trung khai thác thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên mà chưa quan tâm đúng mức đến việc 
phát triển cơ sở vật chất, tạo ra hệ thống dịch vụ hoàn chỉnh, tạo nền cho phát triển du lịch bền 
vững. Các tỉnh tập trung đầu tư quá nhiều cho hệ thống dịch vụ lưu trú như khách sạn, resort - 
sân golf (nhưng lại thiếu quy hoạch chung) nên rất manh mún, lãng phí tài nguyên đất tại những 
khu vực bãi biển đẹp nhất miền Trung. Tại nhiều nơi, hệ thống giao thông và cấp thoát nước, vệ 
sinh lại chưa theo kịp nên đã gây khó khăn cho việc thu hút khách cũng như gây ô nhiễm môi 
trường nặng nề.

+ Việc tập trung đầu tư không đồng bộ không những gây lãng phí mà còn giảm hiệu quả 
đầu tư cũng như không mang lại cho cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ các dự án đầu tư nên 
dễ gây ra những xung đột lợi ích không đáng có và làm nản lòng nhà đầu tư. Mặt khác, việc đầu 
tư không đồng bộ cũng làm mất nguồn thu cho địa phương. Chúng ta đều biết các quy luật tính 
nguồn thu từ du lịch: 30% nguồn thu trực tiếp từ ngành du lịch, 70% còn lại là khách chi tiêu 
ngoài xã hội. Chính vì vậy, các nước trong khu vực cũng như trên thế giới không chỉ tập trung 
đầu tư trực tiếp cho ngành du lịch (để lấy 30%) mà đưa ra những chính sách, chủ trương mạnh 
mẽ nhằm thu hút đầu tư vào hệ thống cung ứng các loại hình dịch vụ phục vụ cho du khách 
ngoài xã hội nhằm tạo ra khoản thu 70% khổng lồ kia từ du khách mà chính người dân được 
hưởng và Nhà nước sẽ được hưởng theo thông qua chính sách thuế. Khoản thu này sẽ làm thay 
đổi bộ mặt địa phương một cách nhanh chóng và thu hút lại vốn đầu tư tại chỗ trong dân một 
cách dễ dàng, tự nguyện. Trong khi đầu tư cho du lịch Việt Nam hiện nay nói chung, cũng như 07 
tỉnh thành miền Trung nói riêng lại không quan tâm một cách thấu đáo đến vấn đề này. Vì vậy, 
hệ thống dịch vụ, vui chơi giải trí manh mún, rời rạc. Vừa thiếu, lại yếu và không có chất lượng 
cao, không thu hút được khách du lịch tiêu dùng trong thời gian lưu trú tại địa phương.

+ Với góc nhìn như trên, chúng ta dễ dàng chỉ ra nguyên nhân vì sao giá thành sản phẩm 
du lịch miền Trung cao và rất khó hạ giá vì không tạo ra được giá bán “5 trong 1 hoặc 6 trong 1” 
như các nước khác trong khu vực.

+ Ngay với thế mạnh sẵn có của các tỉnh thành duyên hải miền Trung là Du lịch sinh thái 
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biển cũng chưa được hiểu đúng và tận dụng triệt để. Sản phẩm du lịch sinh thái biển không chỉ 
là tiếp cận đến mép nước như hiện nay các địa phương đang cho đầu tư, khai thác (mà nhiều 
địa phương sa vào việc thiếu quy hoạch, tự phát, manh mún, không đồng bộ) mà còn bao gồm 
cả trên mặt nước và dưới mặt nước. Các sản phẩm du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung phần 
nhiều mới chỉ quan tâm khai thác đến mép nước và một phần nhỏ, đơn giản trên mặt nước, trong 
khi có thể đơn cử như Hạ Long (Quảng Ninh) đã xây dựng được sản phẩm Ngủ đêm trên vịnh 
nhưng chưa có tỉnh thành miền Trung nào quan tâm đầu tư. Ngay du lịch lặn biển, mới chỉ có Nha 
trang khai thác nhưng rất tiếc không có quy hoạch và quản lý, tôn tạo nên không mang lại hiệu 
quả cao mặc dù cảnh quan dưới nước không kém mà còn vượt trội hơn các nước trong khu vực 
(Pataya - Thái Lan, Lankawi - Malayxia…).

+ Nguồn nhân lực tuy dồi dào nhưng thiếu đào tạo và chất lượng không cao. Hệ thống 
trường đào tạo dạy nghề, nhất là du lịch thiếu và yếu.

+ Các sự kiện - lễ hội tổ chức không chuyên nghiệp (thời gian - chuẩn mực - cách tổ chức - 
quảng bá…). Nhiều khi, 2 địa phương cùng tổ chức sự kiện trong cùng một khoảng thời gian. Rất 
nhiều sự kiện lễ hội khi tổ chức không được chuẩn bị trước, tính toán chu đáo, chỉ tổ chức cho có 
và thật sự không mang lại hiệu quả như ý muốn.

+ Quảng bá, xúc tiến là một trong những khâu yếu nhất của các tỉnh thành duyên hải miền 
Trung. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là toàn vùng 
không có một chủ đề - chủ điểm - hình ảnh thống nhất. Được phân công, tổ chức một cách chặt 
chẽ, mạnh địa phương nào, địa phương đó làm. Điều này không chỉ làm cho du khách bối rối mà 
ngay cả các công ty du lịch lữ hành cũng không biết phải bắt đầu từ đâu? Tập trung vào đâu?. 
Và kết quả là các lễ hội - sự kiện chỉ có tác dụng nhất thời đối với khách nội địa và thiếu hẳn sự 
hưởng ứng của khách du lịch quốc tế. Ngay cả Festival Huế đã trải qua nhiều năm tổ chức cũng 
không tránh khỏi tình trạng này.

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

1 / Về tổ chức:

+ Phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành duyên hải miền Trung không chỉ mang lại hiệu 
quả to lớn đối với nền kinh tế cả đất nước mà nó còn có sức lan tỏa đến các quốc gia láng giềng 
(Lào/Campuchia) và nhất là củng cố vị thế vững chắc bảo vệ chủ quyền biển - đảo của Tổ quốc. 
Vì vậy cần nhanh chóng đưa nhóm 07 tỉnh, thành duyên hải miền Trung vào trong một tổ chức 
mang tính quốc gia: Ban Chỉ đạo Phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung do một Phó Thủ 
tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Thành phần bao gồm các Bộ Ngành TW có liên quan và 07 
tỉnh duyên hải miền Trung. Nhiệm vụ chính của Ban là xây dựng chiến lược Phát triển Kinh tế (bao 
gồm cả kinh tế biển, đảo) - xã hội 07 tỉnh, thành duyên hải miền Trung và các tỉnh tiếp giáp cũng 
như các nước lân cận. Thống nhất trong việc xây dựng và hình thành không gian kinh tế Vùng 
cũng như trong chỉ đạo triển khai. Nhằm nhân lên sức mạnh của từng địa phương đặt trong tổng 
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thể Vùng cũng như quốc gia. 

+ Tại mỗt tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo Địa phương do Chủ tịch tỉnh, thành phố làm Trưởng 
ban và một Ủy viên UBND tỉnh, thành phố làm thường trực. Nhiệm vụ chính của Ban Chỉ đạo Địa 
phương là đảm bảo việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế địa phương gắn với quy hoạch 
chung của cả Vùng.

2 / Khuyến khích và nhanh chóng xây dựng các kế hoạch hợp tác tay đôi, tay ba và hợp 
tác chung (tùy theo điều kiện và hoàn cảnh) trong kế hoạch phát triển chung của cả vùng để tạo 
“sức sống” cho các kế hoạch phát triển kinh tế, cũng như nhanh chóng hình thành không gian 
kinh tế Vùng.

3 / Về định hướng chung:

+ Về chiến lược. Phải xác định Du lịch sinh thái biển là một định hướng phát triển chiến 
lược không chỉ cho 07 tỉnh, thành duyên hải miền Trung mà còn cho cả ngành du lịch Việt Nam. 
Là cơ hội cực kỳ thuận lợi  giúp ngành du lịch Việt Nam cạnh tranh được với các nước trong khu 
vực cũng như góp phần bảo vệ Chủ quyền quốc gia, làm thay đổi bộ mặt và diện mạo các tỉnh, 
thành duyên hải miền Trung. Vì vậy, tập trung đầu tư cho du lịch sinh thái biển chính là đầu tư cho 
ngành “Công nghiệp không khói” tương lai.

+ Đầu tư cho hạ tầng, nhất là hạ tầng cơ bản (đường, điện, nước, vệ sinh môi trường…) 
đòi hỏi một nguồn tài chính cực lớn, không thể giải quyết trong một thời gian trung hạn. Trong 
khi yêu cầu và đòi hỏi từ sự phát triển kinh tế các tỉnh thành duyên hải miền Trung tạo sức ép 
ngày càng lớn. Vì vậy, cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn bộ tiềm năng và thế mạnh của 
mỗi địa phương - đặt trong không gian kinh tế vùng để đề ra các mục tiêu cần phải ưu tiên giải 
quyết trước. Về lâu dài cần hình thành con đường Ven biển kết nối 07 tỉnh thành duyên hải miền 
Trung. Tạo ra mạng đường bay (Air taxi) nối kết các địa phương duyên hải miền Trung và mạng 
bay nối kết một số tỉnh thành trọng điểm trong nước (Phú Quốc/Đà Lạt/ Hải Phòng/Buôn Mê 
Thuột..) và một số nước lân cận (Hongkong/Quảng Châu/Hải Nam/ Vienchan/ Siemriep/Bangkok/
Singapore/Kualalumpua…). Hình thành ngay tuyến tàu (đường sắt) chất lượng cao chạy suốt từ 
Huế đến Nha Trang. Quy hoạch, xây dựng các cảng biển chuyên dụng đón khách du lịch tại Đà 
Nẵng/Quy Nhơn/Nha Trang và một số đảo (kể cả khu vực Trường Sa).

+ Nhà nước và 07 tỉnh thành duyên hải miền Trung cần tập trung đầu tư ban hành các 
chính sách, ưu đãi nhằm đẩy mạnh xã hội hóa các dự án nội vùng hoặc tiểu vùng, đặc biệt tại các 
địa phương  đối với các dự án nhằm tạo ra không gian du lịch tiêu thụ sản phẩm của địa phương 
(Chợ đêm/Phố đi bộ/Khu phố Tây/Nhà hàng/Shop/Bar/cửa hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ /
Vui chơi/Giải trí/Internet/Game/trung tâm mua sắm, may mặc... đặc biệt là loại hình Home Stay) 
nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu tiêu dùng của du khách và gia tăng mức thu nhập của người dân 
tại chỗ. 

+ Khảo sát, đánh giá lại toàn bộ tiềm năng về đất dọc theo ven biển. Xây dựng quy hoạch 
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(đóng) đối với những khu vực thuận lợi để chờ đầu tư lớn, trọn gói. Quy hoạch các khu vực hẻo 
lánh, mức sống người dân thấp, không thuận lợi về giao thông… để khuyến khích và tạo ưu đãi 
cho các dự án đầu tư sử dụng nhiều đất (sân golf, tổ hợp vui chơi, giải trí…) ở những khu vực này 
(có thể thấy mô hình này tại Bali - Indonexia, Phuket - Thái Lan, California - Mỹ). 

+ Nghiên cứu và đề xuất xây dựng một số cụm, khu dịch vụ du lịch (vui chơi có thưởng) - 
dịch vụ tài chính mang tầm khu vực và quốc tế. Tạo ra cú hích mạnh đưa du lịch miền Trung vào 
ngay bản đồ du lịch thế giới. Nếu lấy Hongkong/Macau kéo một vệt dài xuống Singapore, chúng 
ta dễ dàng thấy lợi thế nằm giữa hành trình của các tỉnh thành duyên hải miền Trung, và  nếu có 
một khu vui chơi giải trí tầm khu vực có thưởng dành cho người nước ngoài nằm trên hành trình 
này cộng với lợi thế về sản phẩm du lịch sinh thái biển thì khả năng thu hút và cạnh tranh sẽ rất 
cao. Cù Lao Chàm/Khu kinh tế Nhơn Hội (nên chuyển đổi công năng thành khu dịch vụ du lịch và 
dịch vụ tài chính cấp vùng và quốc gia ). Khu vực vịnh Vân Phong  có thể đáp ứng nếu được chọn. 
Chúng ta có thể học hỏi mô hình từ khu Marina Sand Bay của Singapore - Genting (Malayxia), 
Macau (Trung Quốc )…

+ Việc sử dụng tài nguyên và tiềm năng biển hiện còn lãng phí. Cần phải lên quy hoạch 
cho các loại sản phẩm tiếp cận biển cả 3 hướng: Mép nước (resort, khu nghỉ dưỡng, đường đi dọc 
bờ biển) - Trên mặt nước (tàu chuyên chở, ngủ đêm, lướt ván buồm…) và Dưới mặt nước (công 
viên biển, lặn biển…). Cần quy định và tiến tới thay thế toàn bộ đội tàu chở khách chạy trên các 
vùng biển miền Trung hiện nay (tàu cũ, chở khách ít, không có dịch vụ phục vụ khách và nguy 
hiểm do độ an toàn thấp). Lựa chọn một số khu vực xây dựng công viên biển và quy hoạch thành 
những khu vực bảo tồn phục vụ cho dịch vụ lặn biển du lịch phát triển. Đặc biệt, cần nhanh 
chóng quy hoạch khu vực để khai thác được loại hình ngủ đêm trên vịnh: Lăng Cô/Sơn Trà /Khu 
vực Cửa Đại/Vịnh Nha Trang/Vân Phong có tiềm năng rất thuận lợi phát triển loại hình này.

+ Quy hoạch và phân công các lễ hội văn hóa - thể thao tại các tỉnh, thành duyên hải miền 
Trung trong một không gian và thời gian thống nhất, cố định, dài hạn. Tạo điều kiện thuận lợi cho 
công tác quảng bá - xúc tiến. Tập trung vào lễ hội Festival Huế, pháo hoa Đà Nẵng, giao lưu văn 
hóa Việt - Nhật (Hội An), Festival võ thuật Bình Định, Festival biển Nha Trang. Để nâng tầm quốc 
tế cho toàn vùng, cần nghiên cứu đăng cai một số sự kiện quốc tế như: thi hoa hậu, đua xe đạp 
xuyên Đông Dương, đua xe ôtô (đồng đội tính giờ), đua thuyền buồm - ván buồm quốc tế. Toàn 
bộ các tỉnh thành cùng góp kinh phí tổ chức và kéo dài qua các địa phương hoặc luân phiên tổ 
chức… Tuyệt đối tránh việc tổ chức lễ hội theo cảm tính và nặng mục tiêu chính trị và không 
có thời gian chuẩn bị trước, cẩn thận, chu đáo. 

+ Đăng cai tổ chức một số hội nghị, hội thảo quốc tế và khu vực với nhiều chuyên đề và 
quy mô tổ chức khác nhau. Muốn đạt được điều này, cần lập ra Bộ phận Marketing chuyên 
trách cho cả Vùng và phải tiến hành trước từ 1 đến 2 năm.

+ Do có một số thuận lợi, nên chọn thành phố Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa) làm 
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điểm đột phá, xây dựng hạt nhân, tạo hình mẫu phát triển cho cả Vùng duyên hải miền Trung.

+ Công tác Xúc tiến – Quảng bá cần phải được quan tâm đầu tư đúng mức trên tiêu chí 
“bản sắc địa phương trong trách nhiệm cộng đồng”. Toàn vùng phải lựa chọn một ‘biểu trưng’ 
chung để làm mục tiêu tập trung tuyên truyền và gắn kết hành động. Cách đây một vài năm, đã 
có một tiêu chí khá hay cho cả vùng đó là “con đường di sản” nhưng không hiểu vì sao trong các 
năm gần đây lại bị lãng quên. Dù là ai sáng tạo nên nhưng đó chính là một ý tưởng hay và có giá 
trị truyền thông cao. 

Trên đây là một số ý kiến vắn tắt xin được gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo. Do điều kiện về thời 
gian và công tác nên chắc chắn chưa được như ý. Tuy nhiên, tôi mong mỏi rằng, sau Hội thảo, Ban 
Tổ chức sẽ sàng lọc ra những ý kiến hay từ các bài tham luận để hình thành nên Chiến lược Phát 
triển du lịch 07 tỉnh thành duyên hải miền Trung 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020. Đưa miền Trung 
nhanh chóng trở thành Vùng kinh tế (trong đó có kinh tế du lịch) trọng điểm và năng động nhất 
của cả nước. 




