
T!NH UY TH1XA THIEN HUE DANG CQNG SAN VIT NAM  

So 96-KH/TU Thi'ca Thiên Hue', ngày 23 tháng 01 nàm 2019 

KE HOACH 
thijc hiii Nghj quyt 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 cüa B ChInh trj 
ye djnlz hu'ó'ng xây drng chi'nh sách phát triên cong nghip quôc gia 

den nám 2030, tam nhln den nàm 2045 

Thic hin Nghj quyt 23 -NQ/TW, ngày 22/3/2018 cüa B Chinh trj 
(khóa XII) v djnh hw&ng xay drng chInh sách phát trkn cong nghip quc 
gia dê'n nàrn 2030, tcrn nhIn din nám 2045 (vit tt là Nghj quyêt 23); Ban 
Thung vi Tinh üy ban hành K hotch djiih huó'ng xây d'rng chInh sách phát 
trin cong nghip tai  Thra Thiên Hu dn nãrn 2025, thm nhIn dn närn 2030 
nhu sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 

1. Quán trit và t chüc thirc hin có hiu qua Nghj quy& 23. V.n diving 
quy 1u.t khách quan cüa kinh t thj truOng djnh hixOng XHCN phü hgp vâi 
diu kin thirc tin cüa dja phuong; k thüa, ch9n 19c các thành tçru, kinh 
nghim cüa cong cuc cong nghip hóa - hin di hóa d dy manh  phát trin 
ngành cOng nghip Thi'ra Thién Hu theo hrnfing bn vüng. 

2. Xây dirng các chInh sách bão dam gn kt chat  chë giüa quy hoach 
phát trin ngành cong nghip vói các quy hoach chuyên ngành trong nhim 
vii phát trin kinh th - xã hi dja phucing. Hmnh thành các vüng cOng nghip, 
ciim lien kt ngành, chui san xut san phm; dy manh  phát trin các nganh 
san xut san phrn chü 1irc. 

3. T.p trung phát trin các ngành cong nghip có th manh  và lçii the 
canh tranh, lam du tàu tao  sr tang tnrng manh  v phát trin cong nghip Va 
xut khu. Uu tiên các ngành cong nghip tao  ra giá trj gia tang cao vào trong 
chui cong nghip cña vüng kinh t tr9ng dirn min Trung và cà nuó'c; tang 
d.n các ngành cOng nghip có ham li.rçng cOng ngh cao, phát trin nganh 
cOng nghip h trg. Khc phiic nhüng nguyen nhân, tn tai  và hn ch cüa 
ngành cOng nghip trong thai gian qua. 
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II. NQI DUNG 
9 

1. Nâng cao näng hrc lãnh dto cüa các to chtrc cr s& dãng, hiu lire 
quail 1 cüa nhà ntró'c trong vic xây dtyng và trin khai thirc hin kê 
hoch ccr cu 1i ngành cong nghip 

Nâng cao nhân thirc, trách nhim cüa các cp üy dâng và chInh quyn ye 
vai trô, rnic tiêu k hoach Co c.0 1ai  ngành cong nghip. Xác djnh vic thirc 
hin ké hoach Ca cu 1i ngành cong nghip là mt trong nhting ni dung 
lAnh dao,  chi d.o quan tr9ng cüa các cap ñy diàng, chInh quyên các cap. Gän 
các miic tiêu, nhim vi cüa kê hoach CO c.0 laj  ngành cOng nghip v6i các 
rniic tiêu, nhim vii phát trin kinh t - xã hi cüa dija phuang. 

Tang ciRxng hiu li.rc, hiu qua quân 1 nhà nuâc trong lTnh virc cOng 
nghip. Thirc hin Ca cu li h thng quàn 1 cong nghip, bào dam t.p trung, 
thông su&, hiu qua, có phân công, phân cp rO rang. Thit 1p co chê phi 
hQp cht chë giUa các si, ban, ngành, dja phi..rong trong vic to chüc dljnh 
hinng và th1rc hin k hoach Ca cu lai  ngành cOng nghip; khãc phiic kjp thii 
tInh trng khong tMng nMt, thirc thi kern hiu qua các quy djnh pháp lu.t. 

2. ChInh sách phân bô không gian và chuyn djch c cu ngành 
cong nghip 

Thirc hin driêu chinh phân bô không gian cOng nghip phü hgp vâi yêu 
cu co cu lai  ngành cOng nghip theo huOng t.n diving igi the riêng có cüa 
trng dija phuang. Xây dirng chInh sách thüc diây, khuyn khIch vic djch 
chuyén các ngành cOng nghip chñ yêu dira vào tài nguyen và lao dng, tác 
dng diên môi truàng sang các ngành cOng nghip cong ngh cao, than thin 
vOi môi tru?Yng. 

Tip tiic b sung chInh sách h trg phát trin các khu Cong nghip, ciim 
cong nghip t.p trung. Tp trung h trg xây dirng k& câu ha tang các khu - 
ciim cOng nghip, khuyn khIch mci thành phn kinh t yào phát triên ciirn 
lien kt ngành cong nghip. Uu tiên phát trin các ciim lien kt cOng nghip 
tai các vüng có li th y  giao thOng, dja kinh t, tài nguyen, lao dng; tr& 
thành dông lirc tang trixng và lOi kéo phát trin cong nghip nông thOn. Thüc 
diây di dii các co s san xut trong khu dan Cu yào du tir ma rng san xuat 
tai các ciim cOng nghip. 

Xây dirng co ch chInh sách thüc dy chuyn djch co CU ni ngành Cong 
nghip theo hithng nâng cao giá trj gia tang thông qua áp dicing các quy trInh 
thiet bj cong ngh tiên tin. Co chInh sách d thüc dy, khai thác nhüng thành 
tiju cüa cuc cách mang  cOng nghip lan th 4 tren the giai die xay dirng cac 
ngành cOng nghip có cOng ngh thit bj tien tin, nang cao näng suât, chat 
lugng san ph.m. 
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3. Tp trung phát trin các ngãnh cong nghip u'u tiên 

Phn du dat  tc d tang trin1ng giá trj san xu.t cong nghip (theo giá so 
sánh näm 2010) dn näm 2020 dat  14,0 - 14,5%; giai doan nãm 2021 - 2025: 
14,5 - 15%. Phân du t tr9ng cong nghip và xây dirng trong GRDP giai 
doan dn nãrn 2020 dat  37%; giai doan  dn nãrn 2025 tir 38 - 39%. 

Lira ch9n rnt s ngành cOng nghip d u'u tiên phát trin theo huing 
dáp lung các nguyen tc: Kt qua phân tIch 1çi th riêng có cüa dja phuo'ng, 
tharn gia sâu vào chui giá tn san phrn, có tác dng lan tOa den các ngành 
kinh t khác, slur dçing cOng ngh sach, tao giá trj gia tang cao. 

Giai doan  den närn 2025, tp trung ru tiên phát tniên mt so ngành cOng 
nghip nhu': cOng nghiêp h tra; ngành cOng nghip nãng 1i.rcng; cong nghip 
san xut, 1p rap ô to; cOng nghip ch bin sâu và slur ding san phm chê bin 
sâu silicat (thach anh) d san xut san phrn rnOi; cOng nghip cong ngh 
thông tin và cOng nghip phn rnrn; cOng nghip hóa dugc và thit bj y tê. 

4. Xây dirng mOi tru'ô'ng du tu', kinh doanh thun lçri cho phát triên 
cong nghip 

Nghiên cluru và xây dki'ng  các chInh sách uu dãi trong thu hluit du tu'; tao 
diu kin cho ngành cOng nghip phát trin bn vü'ng. Rà soát, diéu chinh, bO 
sung các quy dnh, hoàn thiên môi trung kinh doanh, dan gián hóa và cOng 
khai quy trInh thñ tiic hành chInh, trin khai t1c hin thñ tic hành chinh 
theo huâng nt clura, mt clura lien thông. 

Nâng cao khà näng tip cn tài chinh, tin diing di vci các doanh nghip 
cOng nghip, nht là các doanh nghip vfra và nhO, doanh nghip dôi mó'i 
sang tao.  Xây dirng chInh sách dOt  phá  tao  1p rnOi tnuè'ng khi nghip trong 
Iinh vçrc cOng nghip, nht là khi nghip di mi sang tao. 

Nâng cao cht luç'ng và hiu qua cong tác kirn tra, kim soát th trLrO'ng. 
Dy manh  cOng tác du tranh chng buOn lu, gian ln thuang mai,  hang già, 
vi phm quyn s hüu trI tu trong linh vixc cong nghip, bào dam môi 
tnu'ô'ng san xut, kinh doanh lành rnanh.  Phát triên ving nguyCn liu, da dng 
nguOn nguyen 1iu phic v.i phát tnin cOng nghip. 

5. Xãy dçrng chInh sách h trçr phát trin doanh nghip cOng nghip 

Phát tnin các doanh nghip cOng nghip tu nhân; h tng, thluic dy các 
co' si cOng nghip nông thOn thành 1p  doanh nghip; uu tiên thành 1p các 
mO hInh hçip tác xã kiu imi. Xây dirng chInh sách khuyn khIch và ho trç 
tlurng buc hInh thành các doanh nghip tu' nhân có quy mô lan trong linh 
vrc cong nghip. 
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Khuyn khIch phát trin các doanh nghip cong nghip nhó và vüa, các 
doanh nghip ho trg thuc rnçi thành ph,n kinh t, tp trung vào các khâu 
con yêu cüa chuôi giá trj san phârn ho,c cong doan quyt djnh dn ch.t lucing 
san phâm cüa ngành. Nghien cru xây dirng chInh sách h trçi phát trin các 
nhà cung irng trong các ngành cong nghip uu tiên, coi day là c& lOi cüa 
chInh sách phát triên cOng nghip h trq. 

Di mó'i chInh sách và dAy manh  thu hut dAu tu tnrc tip nuOc ngoài 
(FDI) vào cOng nghip, nhât là nganh cOng nghip ch bin, ch tao.  Xây 
dirng chInh sách thu hilit FDI trong linh v1rc cOng nghip tir s lugng sang 
chat luçing và có trçng tam, tr9ng dim. Djnh huâng 1ra chçn và khuyn 
khIch dr an FDI vào các ngành cong nghip dn nãm 2030 theo hung: uu 
tiên các dir an sir diing cong ngh "cao, mth, sach,  tit kim", diing nhiu 
nguyen lieu, linh kin, ph kin san xut trong nu1c; có t 1 chi cho nghiên 
ciru và phát triên khoa h9c - cOng ngh trong nuOc cao, có cam kêt chuyên 
giao cOng ngh, dào tao  nhân hic tai  ch; uu lien hInh thirc lien doanh, lien 
ket san xut vâi các doanh nghip trong nithc; uu tiên các cOng ty da quc gia 
có thuong hiu quc t và có nàng lirc canh  tranh cao, các doanh nghip nuóc 
ngoài tham gia vào linh virc cong nghip h trçl tao  nén chui san phm. 

6. Tp trung phát trin ngun nhân 1rc có cht hrçrng dãp ñ'ng nhu 
câu phát triên cOng nghip cilia tinh 

Nghiên ciru, thirc hin co chê, chInh sách phát trin ngun nhân lirc cOng 
nghip, dáp irng yêu câu cOng nghip hóa, hin dai  hóa. Tp trung phát trin 
nguOn nhân 1irc ch.t luçing cao dáp üng nhu c.0 phát trin cüa ngành cOng 
nghip uu tiên. Xây dirng chInh sách thu hut các t chüc dào tao, day nghê 
theo nhu câu cüa doanh nghip. Tao  co ch thu hut ngun nhân lrc chat 
1u9'ng cao trong và ngoài nuóc, chü tr9ng chInh sách tin luong, môi tnthng 
lam vic và h trq v nhà , dAt cho lao dng k5 thu.t cao. 

Co c,u lai, di mâi và nâng cao chit luqng, hInh thuc dào tao  ngun 
nhân 1rc chat luqng cao, gn k& ch,t chë các hoat dng dào tao  vâi hoat 
dng san xuât, kinh doanh và yêu cau cüa doanh nghip trong cuc cách 
mang cOng nghip lan thir 4. Khuyên khIch, day manh  cOng tác xã hi hóa 
chuong trInh dào tao  ngun nhân lrc. 

7. ChInh sách khoa hQc cong ngh cho phát trin Cong nghip 

Xây drng chInh sách khuyn khIch các doanh nghip áp dvng  h thng 
tO chiirc san xuât tiên tien và üng di.ing cOng ngh cao, cOng ngh cüa cuc 
each mang cOng nghip 4.0 trong san xut cong nghip. Gn san xut cOng 
nghip vOi báo v mOi trixng; sili ding tài nguyen và nãng lugng tiêt kim, 
hiu qua trong san xut cOng nghip. 
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Tp trung h trçi, khuyn khIch các doanh nghip di mâi, 1rng diing 
thiêt bj cong ngh tiên tin vao san xut dê san xuât san phâm có chat 
1uçng, nâng cao giá trj gia tang các san phâm cong nghip; xây dirng 1 
trmnh v d& mth cOng ngh và hin di hóa, thüc day chuyên djch Ca câu 
nganh cong nghip. 

8. ChInh sách khai thác tài nguyen, khoáng san 

Xây dirng k hoich quãn 1, khai thác, sñ' ding hiu qua tài nguyen 
khoáng san. Chi cp phép cho các dir an áp d1ing các cong ngh khai thác, 
ch bin tiên tin, tit kiêm, báo v môi truèng, mang 1i hiu qua kinh tê - xä 
hi ben ving. 

III. TO CHITC TH1C HIN 

1. Các huyn iiy, thj üy, Thành üy Hu và các dàng ñy trirc thuc Tinh 
üy, các ca quan, ban, nganh, doàn th t chüc nghiên ciru, h9c tp và xây 
dirng chuang trInh hành dng, k hoch c1i the dé triên khai Kê hoach nay 
phü hqp vOi diu kin cüa tiling dja phuang, dan vj. 

2. Dáng doàn HDND tinh lanh dao  Hi dng nhân dan tinh ban hành các 
ca ch& chInh sách cii th th?c hin hiu qua K hoach nay. 

3. Ban Can sr Dàng UBND tinh lành dao  UBND tinh ban hành mt s 
chInh sách d.c thu cilia dija phuang d thilic dAy, th?c hin có hiu qua các nôi 
dung cilia k hoach cci cu lai  ngành cong nghip cilia tinh; chi dao  xây dung 
các ni dung c11 th d trin khai, phân cong và giao trách nhim cho các cci 
quan lien quan d thrc hin K hoach  có sir thng nht, có hiu qua. 

4. Ban Can sij Dãng UBND tinh, Van phông Tinh üy giüp Ban Thithng 
vu theo dOi viêc thuc hiên Kê hoach nay Dinh ky sa kêt, bao cao tinh hinh 
và die xuât kiên bO sung, diêu chinh các giâi pháp nhäm thirc hin thang 
lcii Kê hoach. 

Ncii nhân:  
- B Chinh tr, dê 
- Ban BI thu Trung ucnig, báo 
- Vn phOng Trung uong, cáo 
- Dãng doàn HDND tinh, 
- Ban Can sir Dãng UBND tinh, 
- Các ban, UBKT, VPTU, 
- Các dãng b trirc  thuc Tinh üy, 
- Các so, ban, ngành, doàn th cap tinh, 
- Các ccx quan báo, dài, 
- Các dông chi Tinh Oy viên, 
- Cong Thông tin din n:r Tinhüy, 
-LiruVPTU. 

T/M BAN THIJ'(%NG VJ 
PHO BI THU' THLJ'ONG TRLrC 
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