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VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 
PHẢI ĐI ĐẦU TRONG PHÁT TRIỂN 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

NGÀY 12/7/2022, TẠI HỘI TRƯỜNG 
NGUYỄN VĂN ĐẠO, BAN CHỈ ĐẠO TỔNG 
KẾT NGHỊ QUYẾT 54-NQ/TW PHỐI HỢP 
VỚI ĐHQGHN TỔ CHỨC HỘI THẢO “PHÁT 
TRIỂN VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÙNG 
ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐẾN NĂM 2030, 
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045”.

Chủ trì hội thảo có đồng chí Trần Tuấn 

Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban 

Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 

tổng kết Nghị quyết; đồng chí Lê Quân, 

Giám đốc ĐHQGHN; đồng chí Nguyễn 

Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung 

ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban 

Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết.

Tham dự có các Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các 

tỉnh ủy, thành ủy thuộc vùng Đồng bằng 

sông Hồng; đại diện lãnh đạo một số ban, 

bộ, ngành Trung ương, thành viên Ban 

Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án...

Ngày 14/9/2005, Bộ Chính trị khóa IX đã 

ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm 

quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng 

sông Hồng đến năm 2010 và định hướng 

đến năm 2020. Sau đó, ngày 28/10/2011, 

Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Kết luận 

số 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 54-NQ/TW.

Hội thảo “Phát triển văn hóa, xã hội, khoa 

học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng 

đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045” nằm trong chuỗi hội 

thảo, tọa đàm và là một trong những nội 

dung quan trọng trong quá trình tổng kết 

Nghị quyết.

Tại Hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế 

Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 

Nghị quyết nêu: “Vùng đồng bằng sông 
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Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh 

tế số, xã hội số; Thúc đẩy mạnh mẽ các 

trung tâm đổi mới sáng tạo; Tập trung xây 

dựng các trung tâm đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao; Xây dựng Thủ đô Hà 

Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, 

xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn”.

Ông đề nghị lãnh đạo các bộ ngành, đại 

diện lãnh đạo các địa phương và các nhà 

khoa học tập trung thảo luận vào một số 

nội dung chính:

Thứ nhất, cần đánh giá, làm rõ những 

thành tựu, kết quả đạt được cũng như chỉ 

rõ những hạn chế, tồn tại, chỉ rõ nguyên 

nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - công 

nghệ, tài nguyên - môi trường của toàn 

vùng và từng địa phương.

Đánh giá toàn diện các thuận lợi và khó 

khăn về việc ban hành, tổ chức thực hiện 

và hiệu lực, hiệu quả các cơ chế, chính 

sách mang tính toàn vùng, nhất là vấn 

đề liên kết để tối ưu hóa nguồn lực phát 

triển, việc thu hút nguồn lực xã hội - xã 

hội hóa để phát triển văn hóa, giáo dục - 

đào tạo, khoa học - công nghệ, tài nguyên 

- môi trường.

Làm rõ hơn về xu hướng tất yếu và lợi ích 

của các địa phương khi tăng cường liên 

kết vùng về các lĩnh vực văn hóa, giáo 

dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tài 

nguyên - môi trường trong bối cảnh tình 

hình mới; các phương thức, biện pháp để 

tăng cường hợp tác, liên kết vùng trong 

phát triển các lĩnh vực này.

Thứ hai, phân tích, đánh giá bối cảnh, tình 

hình mới tác động đến từng lĩnh vực văn 

hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công 

nghệ, tài nguyên - môi trường và nguồn 

nhân lực của vùng và từng địa phương 

trong vùng, đặc biệt là tác động của quá 

trình hội nhập quốc tế sâu rộng, các vấn 

đề an ninh truyền thống và phi truyền 

thống (dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí 

hậu với cam kết NetZero 2050 

tại COP26…), cuộc Cách mạng 

công nghiệp 4.0 với quá trình 

chuyển đổi số… đang tác động 

mạnh mẽ đến sự phát triển của 

đất nước ta trong đó có vùng 

đồng bằng sông Hồng. Các yếu 

tố này vừa là thách thức nhưng 

cũng vừa là thời cơ cho đất nước 

ta nói chung và vùng chúng ta 

nói riêng để tạo đột phá cho 

phát triển nhanh, bền vững.

Thứ ba, nhận thức rõ tầm quan 

trọng của các lĩnh vực văn hóa, 

xã hội, khoa học công nghệ, môi 

trường, cùng với việc nắm rõ bối 

cảnh tình hình mới, phát huy 

thành tựu, khắc phục hạn chế, 

tồn tại, đề xuất các quan điểm 

phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp để phát triển các lĩnh 

vực văn hóa, xã hội, khoa học 

công nghệ, môi trường vùng 

đồng bằng sông Hồng giai đoạn 

đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Phát biểu tại Hội thảo, Giám 

đốc ĐHQGHN Lê Quân cho rằng, 

Nghị quyết 54-NQ/TW và Kết 

luận 13-KL/TW cho thấy tầm 

nhìn mang tính kế thừa truyền 

thống và hành động mang tính 

chiến lược, kịp thời của Trung 

ương trong bối cảnh cả nước 

quyết tâm đổi mới và hội nhập 

những năm đầu thế kỷ XXI. 

Chặng đường 12 năm quyết liệt 

triển khai Kết luận 13-KL/TW và 

17 năm nỗ lực thực hiện Nghị 

quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính 

trị để lại rất nhiều nội dung 

khoa học quan trọng và các vấn 

đề thực tiễn ý nghĩa cần thảo 

luận và tổng kết. Ông bày tỏ, 

ĐHQGHN rất vinh dự được Trung 

ương tin tưởng giao nhiệm vụ 

đồng tổ chức và đăng cai sự kiện 

đặc biệt quan trọng này.

Giám đốc Lê Quân cho biết, các 

hoạt động hợp tác trong nước 

của ĐHQGHN không chỉ thể hiện 

trách nhiệm xã hội, trách nhiệm 

cộng đồng của ĐHQGHN, mà 

còn góp phần nâng cao uy tín 

và nguồn lực cho sự phát triển 

bền vững của ĐHQGHN. Gắn kết 

 VŨ SINH
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sứ mệnh của mình với phát triển kinh 

tế - xã hội đất nước, ĐHQGHN tiếp tục 

thể hiện trách nhiệm quốc gia trong 

việc tham gia chủ trì, thực hiện những 

chương trình nghiên cứu có tầm vóc, 

mang giá trị thời đại, giá trị dân tộc và 

nhân văn lớn, mang ý nghĩa khoa học và 

thực tiễn cao đối với sự phát triển của 

xã hội và đất nước như: Chương trình 

KH&CN phát triển bền vững vùng Tây 

Bắc, Nhiệm vụ KH&CN xây dựng Bộ địa 

chí quốc gia Việt Nam, Dịch thuật và 

phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm 

Kinh điển phương Đông, Chương trình 

KH&CN phục vụ thu hút đầu tư phát triển 

kinh tế các tỉnh ven biển… ĐHQGHN đã 

triển khai đa dạng và hiệu quả hợp tác 

với các tỉnh thành trong cả nước nói 

chung và các tỉnh thuộc khu vực Đồng 

bằng sông Hồng nói riêng, tập trung vào 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao, nghiên cứu khoa học công nghệ 

và chuyển giao tri thức, tham gia tư vấn 

chính sách cho Trung ương và bộ ngành, 

góp ý, phản biện quy hoạch cho một số 

địa phương…

Khẳng định đầu tư cho văn hóa, thể dục 

thể thao và du lịch là đầu tư cho con 

người, cho sự phát triển bền vững của 

đất nước, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã chia 

sẻ tại Hội thảo về quan điểm, mục tiêu 

và giải pháp phát triển văn hóa, 

thể thao và du lịch vùng Đồng 

bằng sông Hồng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. Các 

giải pháp chính phát triển văn 

hóa, thể thao và du lịch vùng 

Đồng bằng sông Hồng đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

tập trung vào các vấn đề chính 

gồm: huy động nguồn vốn đầu 

tư; phát triển nguồn nhân lực; 

tuyên truyền, quảng bá; phát 

triển thị trường và sản phẩm du 

lịch; tổ chức quản lý; ứng dụng 

khoa học và công nghệ; bảo vệ 

tài nguyên, môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu; bảo 

đảm an ninh, quốc phòng, tăng 

cường sức mạnh mềm.

Thông qua bài tham luận “Nhiệm 

vụ, giải pháp để đưa vùng Đồng 

bằng sông Hồng đi đầu trong 

phát triển khoa học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã 

hội số theo chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 2021-2030, Đại 

hội XIII của Đảng”, ông Nguyễn 

Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ trình 

bày một số giải pháp chủ yếu để 

đưa vùng Đồng bằng sông Hồng 

đi đầu trong phát triển khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh 

tế số, xã hội số đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045, chú 

trọng vào cơ chế chính sách, phát 

triển hạ tầng, đầu tư, phát triển 

nguồn nhân lực khoa học công 

nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc 

đẩy hoạt động khoa học công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trong 

doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, 

tài cơ cấu và triển khai thực hiện 

có hiệu quả các Chương trình 

KH&CN quốc gia.

Về phát triển nguồn nhân lực 

khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, ông Nguyễn Hoàng 

Giang nhấn mạnh, cần xây dựng 

ĐHQGHN và một số trường đại 

học công nghệ trở thành hạt 

nhân, nòng cốt và đầu tàu trong 

hệ thống giáo dục, đạt trình độ 

tiên tiến, thuộc nhóm đầu châu 

Á về đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao, nghiên cứu khoa 

học và đổi mới sáng tạo phục vụ 

đổi mới sáng tạo của vùng Đồng 

bằng sông Hồng và địa phương. 

Phát triển tiềm lực khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 

của ĐHQGHN theo định hướng 

đổi mới sáng tạo gắn kết với nhu 

cầu thị trường; xây dựng hệ sinh 

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà
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thái đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN gắn 

với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của 

thành phố Hà Nội và quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho rằng, bên 

cạnh những thành tựu, phát triển kinh 

tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng 

chưa thật sự bền vững - chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế toàn vùng chưa có bước đột 

phá, phát triển các ngành công nghiệp 

chủ yếu còn rộng, tri thức, giá trị gia 

tăng và sức cạnh tranh thấp. Cùng với 

đó, thị trường lao động phát triển chưa 

toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực ở 

khu vực nông thôn còn rất hạn chế, tỷ 

lệ việc làm phi chính thức còn cao; tồn 

tại nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết 

như độ bao phủ của bảo hiểm xã hội 

còn thấp; kết quả giảm nghèo chưa bền 

vững, chênh lệch giàu - nghèo về mức 

sống, tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa bàn 

còn cao. Các vấn đề này tiếp tục sẽ là 

những khó khăn, thách thức trong giai 

đoạn phát triển mới của vùng…

Ông Võ Chí Thành - Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu phát triển thương hiệu và 

cạnh tranh, Nguyên Phó Viện trưởng 

Viện Nghiên Cứu và Quản lý 

Kinh tế Trung ương cho rằng, 

văn hóa, công nghệ, tài chính và 

môi trường là 4 trụ cột tạo nên 

sự phát triển. Văn hóa được coi 

là nền tảng tinh thần của xã hội, 

là mục tiêu, động lực phát triển 

bền vững đất nước. Do đó, xây 

dựng được một nền kinh tế văn 

hóa phát huy tiềm lực, thế mạnh 

về văn hóa và công nghệ của 

vùng Đồng bằng sông Hồng là 

hết sức quan trọng.

Cùng với các tham luận từ các 

bộ, ngành, địa phương, hội thảo 

cũng nghe những chia sẻ mang 

tính học thuật từ các nhà khoa 

học, đơn vị thành viên và trực 

thuộc ĐHQGHN. Qua tham luận 

“Giải pháp tăng cường bảo vệ tài 

nguyên, môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu vùng Đồng 

bằng sông Hồng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045”, PGS.

TS Trần Quốc Bình - Phó Hiệu 

trưởng Trường ĐH Khoa học Tự 

nhiên, ĐHQGHN đã đề cập đến 

các giải pháp chung cũng như 

các giải pháp cụ thể về bảo vệ 

tài nguyên, môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, trong đó đặc 

biệt nhấn mạnh việc phát triển 

và ứng dụng KH&CN tích hợp 

với chuyển đổi số, công nghệ số, 

công nghệ thông minh, đổi mới 

sáng tạo.

Thông qua hội thảo, có thêm 

những luận cứ khoa học và 

thực tiễn cho việc tổng kết Nghị 

quyết 54-NQ/TW và Kết luận số 

13-KL/TW của Bộ Chính trị, là cơ 

sở giúp Ban Chỉ đạo tổng kết, 

đánh giá lại kết quả phát triển 

của vùng thời gian qua và củng 

cố, hoàn thiện các định hướng 

phát triển vùng Đồng bằng sông 

Hồng trong thời gian tới, trên cơ 

sở đó, đề xuất Bộ Chính trị ban 

hành Nghị quyết mới về phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo đảm 

quốc phòng, an ninh vùng đồng 

bằng sông Hồng đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2045.
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