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Thực hiện Chương trình công tác năm 2009, ngày 15-5-2009, Bộ Chính trị 
đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về tình hình sau 3 năm 
thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng 
bộ tỉnh Thừa Thiên Huế và một số chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
đến năm 2020.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
báo cáo và ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Chính trị đã thảo luận và 
kết luận như sau :

1- Vị trí của Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hoá đặc sắc 
và truyền thống cách mạng vẻ vang. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại 
xâm, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đã lập nên những chiến công hiển 
hách, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân và trao tặng tám chữ vàng "Tiến công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường". 
Đây cũng là nơi Bác Hồ và gia đình Bác đã từng sinh sống, học tập.

Với diện tích hơn 5.000 km2, dân số gần 1,2 triệu người, Thừa Thiên Huế 
có thành phố Huế - Cố đô của Việt Nam, là đô thị loại I, thành phố di sản văn hoá 
thế giới, thành phố Festival và theo quy hoạch, Huế là 1 trong 5 đô thị cấp quốc 
gia, khu vực và quốc tế; là trung tâm văn hoá, du lịch; trung tâm y tế chuyên sâu; 
trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của miền Trung và cả nước. Thừa Thiên 
Huế còn là nơi hội tụ đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh hơn 
trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; là một cực tăng trưởng của vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, là trọng điểm về quốc phòng, an ninh 
của quốc gia.

Xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế có ý nghĩa quan trọng 
về nhiều mặt đối với miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

2- Về kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
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2.1- Trong những năm qua, nhất là sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ, quân 
và dân Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, 
khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng và 
phát triển, đạt được những thành tựu quan trọng, có bước phát triển tương đối 
nhanh và khá toàn diện trong những năm gần đây.

Kinh tế tăng trưởng ở mức cao và ổn định. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển 
dịch đúng định hướng và tích cực. Tổ chức thực hiện có kết quả các chương trình, 
dự án trọng điểm, nhất là các dự án phát triển kết cấu hạ tầng. Thu hút đầu tư nước 
ngoài, giá trị sản xuất hàng hoá các ngành dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp tiếp 
tục tăng mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chương trình xoá 
đói, giảm nghèo, xoá nhà tạm và các chính sách hỗ trợ người nghèo, giải quyết 
việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, giải quyết nhà ở cho dân nghèo ở 
thành phố và nông thôn, nhất là nhà ở của nhân dân vùng thường xuyên bị ngập 
lụt được triển khai tích cực, đồng bộ. 

Các thiết chế văn hoá - thể thao - du lịch từng bước được xây dựng, hoàn 
thiện. Thành công của các kỳ Festival đã góp phần nâng cao vị thế của văn hoá 
Việt Nam và bản sắc văn hoá Huế, mở ra triển vọng phát triển mới cho ngành 
văn hoá, du lịch, dịch vụ. 

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước phát triển, trình độ dân trí được nâng 
lên. Giáo dục nghề nghiệp và đại học tăng cả về số lượng và chất lượng. Đại học 
Huế tiếp tục khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo đại học đa ngành, đa 
lĩnh vực chất lượng cao. Trung tâm Y tế chuyên sâu của miền Trung mà hạt nhân 
là Bệnh viện Trung ương Huế đã phát triển theo hướng chuyên sâu, kỹ thuật cao, 
đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong khu vực.

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố. Công tác 
xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ 
các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị được kiện toàn, đội ngũ cán bộ trưởng 
thành một bước; quan hệ giữa Đảng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể nhân dân gắn bó chặt chẽ hơn; nội bộ cấp uỷ đoàn kết, thống nhất; niềm 
tin, uy tín của Đảng bộ đối với nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Bộ Chính trị ghi nhận và biểu dương những thành tựu quan trọng của Đảng 
bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X 
của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, góp 
phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

2.2- Bên cạnh những tiến bộ đạt được, Thừa Thiên Huế còn một số hạn 
chế cần phải khắc phục
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- Kết quả phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế so sánh, nhất là 
du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Thiên tai và dịch bệnh luôn là nguy cơ tiềm ẩn 
làm suy yếu nền kinh tế của tỉnh. Sự phân bố lực lượng sản xuất chưa tạo thành 
động lực để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống nhân dân, nhất là vùng 
núi, vùng sâu chưa thật ổn định, tỉ lệ hộ nghèo còn cao.

- Lực lượng sản xuất phát triển chậm; quy mô còn nhỏ, công nghệ sản xuất 
chưa cao; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất còn ít; sản 
phẩm chiếm ưu thế trên thị trường chưa nhiều; giá trị kim ngạch xuất khẩu còn 
thấp. Thu ngân sách hằng năm tăng cao nhưng chưa đáp ứng nhu cầu chi. 

- Chưa có nhiều giải pháp giải quyết có hiệu quả về một số vấn đề xã hội 
bức xúc trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá; công tác tái định cư dân 
vạn đò, dân sống ở vùng đầm phá còn chậm.

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ 
chưa theo kịp tình hình và yêu cầu của hội nhập và phát triển.

- Quốc phòng, an ninh còn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định.

Những tồn tại, yếu kém trên đây do những nguyên nhân chính là :

- Xuất phát điểm của nền kinh tế thấp; hậu quả chiến tranh để lại nặng nề; 
địa hình bị chia cắt; khí hậu, thời tiết không thuận lợi; thiên tai, dịch bệnh nhiều, 
ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. 

- Công tác quy hoạch, đầu tư cho phát triển, nhất là quy hoạch, đầu tư phát 
triển đô thị Huế chưa được địa phương và các ngành Trung ương quan tâm đúng 
mức, chưa tương xứng với vai trò, vị trí của Thừa Thiên Huế và đô thị Huế trong 
vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; thiếu tính chiến lược cho các ngành kinh tế 
mũi nhọn; chưa khai thác tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành có lúc, có nơi còn hạn 
chế, chưa sâu sát tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. 

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu 
lãnh đạo, chỉ đạo, chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

3- Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế 
đến năm 2020

3.1- Bộ Chính trị tán thành phương hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến 
năm 2020 là : Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung  
ương trong vài năm tới,  là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong 
những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch; khoa học - công 
nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng  
cao. Phấn đấu đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp  
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quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa  
học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam 
Châu Á; có quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định,  
vững chắc; có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ,  
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao rõ rệt; có đời sống  
vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

3.2- Để thực hiện phương hướng trên, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế cần 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

- Gắn xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế trong mối 
quan hệ hữu cơ với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung và các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, thông qua hành 
lang kinh tế đông - tây, trục Quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc để thu hút vốn đầu tư 
và công nghệ mới nhằm phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch 
và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Làm tốt công tác quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ 
tầng một cách đồng bộ, theo hướng thành phố dịch vụ, du lịch văn minh, hiện 
đại. Phối hợp với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh đô thị hoá 
cụm đô thị động lực số 2 : Chân Mây - Đà Nẵng - Điện Nam - Điện Ngọc - Hội 
An. Khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế với tốc 
độ nhanh, bền vững, có hiệu quả; chuyển dịch mạnh hơn cơ cấu kinh tế theo 
hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

- Chú trọng phát triển nhanh các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, lợi thế so 
sánh như du lịch, công nghệ thông tin, kinh tế biển và đầm phá Tam Giang. Đầu 
tư phát triển mạnh cho du lịch để sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây 
dựng Huế là trung tâm du lịch của miền Trung và cả nước. Phát triển nhanh các 
dịch vụ mà Thừa Thiên Huế có thế mạnh, như dịch vụ về y tế, văn hoá, giáo dục, 
vận tải, ngân hàng, bưu chính - viễn thông, bảo hiểm…

- Tập trung cao hơn nguồn lực địa phương và Trung ương đầu tư hoàn 
chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông nhằm tạo môi trường thuận lợi để khai 
thác tối đa nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng và nâng cao 
hiệu quả hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại. Đồng thời, thường xuyên 
chăm lo đến công tác xoá đói, giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông 
thôn mới; cải thiện đời sống nhân dân, nhất là ở hai huyện miền núi A Lưới và 
Nam Đông.

- Chăm lo phát triển văn hoá - xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn 
hoá truyền thống, xây dựng Thừa Thiên Huế thành một trung tâm văn hoá đậm 
đà bản sắc dân tộc và bản sắc văn hoá Huế. Mở rộng hợp tác trong nước và quốc 
tế về văn hoá; cùng với các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng 
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hình thành tuyến du lịch tổng hợp Phong Nha - Kẻ Bàng, Huế - Đà Nẵng, Hội An 
- Mỹ Sơn.

- Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh tôn giáo, an 
ninh chính trị. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình 
huống; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú 
trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới, tạo 
bước đột phá về công tác cán bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn 
kết toàn dân. Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh". Chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nguồn nhân lực khi chuyển tỉnh thành 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

4- Về các kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

Bộ Chính trị  nhận thấy các kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa 
Thiên Huế về cơ bản là hợp lý.  Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ, 
ban cán sự đảng các bộ, ngành cùng tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện một số 
nhiệm vụ cụ thể sau :

4.1- Đồng ý về chủ trương đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố 
trực thuộc Trung ương trong vài năm tới. Tỉnh cần xây dựng đề án tổng thể; chỉ 
đạo rà soát, bổ sung các quy hoạch hiện có để triển khai thực hiện, với bước đi và 
quy trình chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ hình thành 
cụm đô thị động lực : Huế - Tứ Hạ - Phú Bài - Thuận An - Bình Điền và 9 đô thị 
mới gồm : đô thị loại III Chân Mây - Lăng Cô và các đô thị loại V : Phú Đa, 
Bình Điền, Phong Thu, Thuỷ Tân, Thanh Hà, Vinh Thanh, A Đớt, Hồng Vân; 
trong đó thành phố Huế là đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân làm nòng cốt thúc 
đẩy việc đưa toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

4.2- Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành phố Huế, Bộ Chính trị đồng ý 
để thành phố Huế được hưởng một số cơ chế và chính sách đặc thù theo hướng : 
Cùng với việc được áp dụng cơ chế tài chính, đầu tư cho đô thị loại I, cần ưu tiên 
theo chương trình đầu tư có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, từ nguồn hỗ trợ 
chính thức ODA... cho các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm của thành phố.

4.3- Phục hồi, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản Cố đô Huế là trách nhiệm 
của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thừa Thiên Huế và của cả nước. Bộ Chính 
trị đồng ý với chủ trương ưu tiên vốn (từ nguồn trái phiếu hoặc nguồn vốn đặc 
biệt từ chương trình hỗ trợ có mục tiêu của quốc gia) để tập trung tôn tạo di tích. 
Trước mắt, từ nay đến năm 2012, ưu tiên vốn để trùng tu khu vực Đại nội và giải 
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tỏa dân cư lấn chiếm trên Kinh thành. Sau năm 2012 sẽ tiếp tục đầu tư để đẩy 
nhanh, hoàn thành dứt điểm việc tôn tạo, trùng tu Cố đô Huế nhằm tạo bước đột 
phá cho phát triển dịch vụ, du lịch.

4.4- Đại học Huế với bề dày lịch sử trên 50 năm, để phục vụ đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho miền Trung và cả nước, Bộ Chính trị thống 
nhất chủ trương chuyển Đại học Huế lên Đại học Quốc gia vào năm 2015 (theo 
quy hoạch của Chính phủ) hoặc có thể sớm hơn nếu điều kiện cho phép nhằm 
tiếp tục phát huy truyền thống và lợi thế của Đại học Huế trong hệ thống giáo 
dục đại học cả nước.

4.5- Về đầu tư hạ tầng, trên cơ sở những chủ trương đã có, sớm chỉ đạo triển 
khai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường Cam Lộ - Tuý Loan, mở rộng 
Quốc lộ 1A đoạn Huế - Đà Nẵng, 2 nhánh của đường Hồ Chí Minh (74 và 71); 
phê duyệt phương án liên doanh đầu tư nâng cấp sân bay quốc tế Phú Bài và ưu 
tiên bố trí nguồn vốn trái phiếu chính phủ để xây dựng cầu qua sông Hương 
trong năm 2009.

4.6- Sớm phê duyệt Đề án kinh tế tổng hợp Vùng kinh tế Tam Giang - Cầu 
Hai để phát triển kinh tế tổng hợp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và có 
phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, chống nước biển dâng cao theo 
chiến lược phát triển kinh tế biển của quốc gia.

Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế tiếp tục phát 
huy truyền thống cách mạng, anh hùng, phấn đấu đạt nhiều thành tựu hơn nữa để 
sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát huy 
tốt hơn vai trò, vị trí của trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học - công nghệ, y tế, 
đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, chủ động hội nhập 
quốc tế, cùng cả nước vững bước tiến lên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo tiền đề cho sự phát triển những 
năm tiếp theo.

Nơi nhận :
- Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế,
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ

Nông Đức Mạnh
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