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I- TINH fflNH VA NGUYEN NTIAN 

1. Sau 15 nàm thirc hin Kt lun s 26-KL/TW, ngày 24/10/2003 cüa B 
ChInh trj khoá IX v Chin luçic và quy hoach phát trin ngành din 1irc Viêt 
Nam và 10 nàm thirc hin Nghj quy& s 18-NQ/TW, ngày 25/10/2007 cña B 
ChInh trj khoá X v djnh hithng ChiM krçic phát trin nàng luçmg quic gia cüa 
Vit Nam dn näm 2020, thm nhIn dn näm 2050, ngành näng luqng nói chung 
và ngành din 1?c  nói riêng dä có bithc phát trin nhanh, tuo'ng di dng b trong 
tt cã cáo phân ngành, linh wc; barn sat dijnh huó'ng và dat  duçc nhiu mic tiêu 
ciithdra. 

Cung cp näng krçmg, dc bit là cung cp din cc bàn dáp i'rng dü yêu cu 
phát trin kinh t - xã hi vâi cht krçing ngày càng ducc cái thin. Cong nghip 
khai thác du khi và ice boa du phát trin manh;  san krçmg khai thác du khI 
tang cao, hInh thành duçvc mt s cci s le hoá du quy mô 1rn. Dà du tu xay 

drng nhiu dir an mö than có cong sut iOn; san krqng khai thác than thucing 
ph.m tang; thug din phát trin nhanh, gn day din gió và din mt tthi bt du 
phát trin vó'i tc d cao. Du tir xây dirng ha tng cung cp din có sir phát trin 
manh me, là diu kin quan trQng cho vic bào dam an ninh cung i1rng din. Dim 
din luOi quc gia tOi hu ht rni min cüa dt nuó!c, k câ vüng sâu, vüng xa, 
biên cucmg, hái dáo. Tiêu thii näng krçcng gia tang dáng k& co cu tiêu thii näng 
krçrng chuyn djch theo huOng cOng nghip hoá. Vic sü ditng näng luqng tit 
kim và hiu qua ngày càng duçic quan tam. Dã tIch circ thçrc hin chuyn di 
ngành näng lugng sang hoat dng theo ca ch thj trumg; huy dng duçc ngun 
Tue lan cho du tu phát trin vOi sir tham gia cña nhiu thành phn kinh th, nông 
cé,t là các doanh nghip nhà nuOc. Ngành näng lucrng trO thành ngành kinh t 
näng dng, dóng gop rt quan trng trong vic thüc dy phát trin kinh t - xã 
hi, báo dam quc phông, an ninh tai  nhiu dja phuong và dt nuOc. 
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2. Tuy vy, ngành näng luçmg rnthc ta vn con nhiu han  ch, yu kern. 
Miic tiêu bào dam an ninh näng luçmg quc gia con nhiu thách thüc; các ngun 
cung trong nuic không dü diáp iirng yêu cu, phài nhp khu näng luçmg ngày 
càng lón; nhiu dir an din bj chm so vi quy hotch, k hoach;  mt s6 chi tiêu 
bâo dam an ninh näng luqng dang bin dng theo chiu hu&ng bt lçri. Cong tác 
quân 1, khai thác ngun tài nguyen näng luqng cOn mt s han  ch& Hiu qua 
khai thác, sü dirng näng luçrng cOn thp. Co sâ ha thng ngành näng 1ung cOn 
thiu và chua dng b. TrInh d cong ngh trong mt s linh virc thuc ngành 
näng luçmg chm duçic nâng cao, vic ni dja hoá và h trçi thj triz&ng tir các dr an 
trong ngành nng luçing cho hang hoá cci khI ch tao  san xut trong nithc cOn hin 
ch. Chit luçmg ngun nhân 1irc, näng sut lao dng trong mOt  s linh vijc cOn 
thp. Thj trtthng nàng luqng canh  tranh phát trin chua dng bO,  thiu lien thông 
gitta các phân ngành, gitta phát din vi truyn tãi din; chInh sách giá nàng luqng 
cOn bt cap, chua hoãn toàn phü hçip vài co ch thj trinmg, chua tách bach  vi 
chInh sách an sinh xã hi. Mt s dci an nng hrçing do doaiih nghip nha nuàc du 
tir con thua 1; mt s di an nàng lugng du lii ra nuóc ngoài tim Lin nhiu khâ 
näng mt vn. Cong tác bào v rnôi truO'ng trong ngành näng luçing có ncii, có lüc 
chua duqc quan tarn dung müc, gay büc xüc xä hi. 

3. Nhftng han ch& yu kern nêu trên do nhiêu nguyen nhân, nhung 
nguyen nhân chü quan là chü yu. Nhn thüc v vai trô, vj trI, t.m quan tr9ng 
cña ngành näng luqng và miic tiêu bào darn an ninh nàng krçing quic gia chua 
dy dñ, quan tam chua dung murc; rnt s vn d v phát trin näng luqng cham 
duçic tng kt Ca v l 1un và thçrc tin; chm giài quyt nhttng vu&ng mc v 
phuang hu&ng phát trin các ngun näng luqng và c1i th hoá ci ch thj truO'ng 
djnh hithng xã hi chñ nghia trong linh virc näng krqng. Quy djnh pháp luât cüa 
ngành näng luçing nói chung và tüng phân ngành nói riông van cOn nhiu han 
ch& thiu tMng nht, chua báo dam tInh tuang thfch vi pháp lust qu& t. Mt 
s6 cc ch& chInh sách chua phü hqp vâi ca ch thj tnthng, chua thic dy vic xay 

dirng thj tnrô'ng nng krqng crnh tranh. ChInh sách v du lii phát trin, quàn 1 tài 
nguyen nang luçing cOn thiu, chi.ra dng b. ChInh sách khoa h9c vâ cOng ngh 
di v&i ngành näng hiçmg chm di mdi. Mt s chin hxçc, quy hoach  näng 
krçmg chm duçc hoàn thin, chua sat vói tlnh hInh thirc t và ngun 1irc thirc 
hin, chua thirc sir gAn kt vôi các quy hoach  phát trin kinh t - xa hi cüa dja 
phuo'ng và mt sO ngành khac. B may quàn 1 nhà nuc ngành näng krng nói 
chung và ngành din nói riêng thiu n djnh; vic phân công, phi hçip gitta các 
b, ngành và dja phuung trong mt s truO'ng hçp chua rO rang, thiu chat chê. 
Cong tác nghiên ciru, dir báo cOn yu; cong tác chi dao,  t chüc thrc hin cac 
chInh sách, pháp 1ut v näng luçmg thiu quyt 1it. 
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II- QUAN DIEM CII! DiO, MVC  TIEU vA TAM NEIIN 

1. Quan dim chi dao 

- Bào dam vüng chc an ninh nãng luçmg quc gia là nn tang, dng thii là 
tiên dé quan tr9ng d phát trin kinh t - xã hi. U'u tiên phát trin näng luçmg 
nhanh và bn vüng, di tnrâc mt bithc, gtmn vai bào v môi truô'ng sinh thai, bào 
dam quc phông, an ninh, thirc hin tin b và cong bang xã hi có nghTa dc 
bit quan trçng, là nhim vT trçng tam xuyên su& trong qua trInh cOng nghip 
hoá, hin dii hoá dt rnthc. 

- Phát trin näng hxçing quc gia phài phü hqp vâi th ch kinh t thj 
truông djnh hmfmg xã hi chñ nghia, xu th hOi  nhp quc t; nhanh chóng xây 
dirng thj trithng näng luqng dng b, ctnh tranh, minh bach,  da dng hoá hInh 
thüc s h&u và phuo'ng thrc kinh doanh; áp diing giá thj trrning di v6i mci loai 

hInh nàng krqng. Khuyn khIch và tao  mci diu kin thun igi d các thành phn 
kinh t, dc bit là kinh t lii nhân tham gia phát trin näng luqng; kiên quy& 
loai bO mci biu hin bao cp, dc quyn, ctnh tranh khOng bIrth ding, thiu 
minh bach  trong ngành näng hxçing. 

- Phát trin dng b, hçip l và da dng boa các loai hInh näng krçing; u'u 
tiên khai thác, sü diing trit d và hiu qua các ngun näng hxçing tái tao,  näng 
hrçmg mói, näng luqng sach;  khai thác và sü d1ng hqp l các ngun näng luqng 
hoá thach trong nuc, chü trçng miic tiêu bInh n, diu tit và yêu cu dir trct 
näng luçYng quc gia; uu tiên phát trin din khI, có l trInh giãm ti trng din 
than mt each hçip 1; chü dng thp khu nhién 1iu tr nithc ngoài cho các nhà 
may din. Phân b ti uu h thng näng krqng quc gia trong tht cà các linh virc 
trên cci s& 1çi th so sánh cüa &ng vüng, dja phucmg. 

- Chü trng nghiên ci.iru, i'rng diing nhüng thành tiru cüa cuc Cách mng 
cong nghip ln thi'r ttx trong phát trin tt cà các phân ngãnh, linh v11c nng krqng; 
dy minh chuyn di s trong ngành nàng krqng; lung buóc lam chü cong ngh 

hin dai,  tin tài tçr chñ san xut duçc phn km các thi& bj näng hxçTng. 

- Sr ding näng luçing tit kim, hiu qua, bào v môi trung phài duc 
xem là quc sách quan trng và trách nhim cüa toàn xã hi. Tang cithng kim 
toán näng hxçmg; xây dimg Co ch, chInh sách dng b, ch tài dü manh  và khà 
thi d khuyk khIch du tu và sir ding các cong ngh, trang thit bj tit kim 
nAng luçmg, than thin môi trming, gop phn thüc dy nàng sut lao dng và di 
mcii mO hInh tAng trung. 
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2. Mite tiêu 

a) M,c tiêu tang quáI 

Bâo dam vftng chc an ninh näng luçing quc gia; cung cp dy dü nàng 
luo'ng n dinh, có chat luqng cao viii giá cà hçp 1 cho phát trin kinh t - xã hi 
nhanh và bn vüng, bão dam quc phông, an ninh, nâng cao di sng cüa nhân 
dan, gop phn bâo v môi tnrng sinh thai. Ngành näng luçing phát trin hài hoà 
gitia các phân ngành vâi ha tng dng b và thông minh, dat  trinh d tiên tin 
cña khu vitc ASEAN. Xây dirng thj tnrng nàng luçing canh  tranh, minh bach, 
hiu qua, phü hçip vâi th ch kinh t thj tnrO'ng clljnh huàng xä hi chñ nghia. 
Khai thác và sir diing có hiu qua nguln tài nguyen näng luçing trong nuâc kt 
hcrp vi xut, nh.p khu nàng luçmg hçp 1; trit d thirc hành ti& kim va sü 
diing hiu qua nàng 1uçng. Chü dng san xut duçic mt s thit bj chInh trong 
các phân ngành näng luqng; nâng cp, xây drng 1rni din truyn tâi, phân ph& 
din tiên tin, hin dai. 

b) M3t sIJ mic lieu cy tiJ 

- Cung cp dü nhu cu näng luçmg trong nuâc, dáp üng cho các miic tiêu 
cña Chin hrçc phát trin kinh t xã hi 10 nàm 2021 - 2030; trong do, näng 
hxqng si cp dn närn 2030 dat  khoãng 175 - 195 triu TOE (thn du quy 
dn näm 2045, dat  khoàng 320 - 350 triu TOE; tong cong sut cña các 
ngun din dn nàm 2030 dat  khoáng 125 - 130 GW, san hrqng din dt khoáng 
550-600tiKWh. 

- Ti 1 các nguôn nàng luçng tái tao  trong tong cung nàng 1u9'ng s cp dat 
khoãng 15 - 20% vào 11am 2030; 25 - 30% vào näm 2045. 

- Tng tiêu thit näng krgng cui cüng dn näm 2030 dat  müc 105 - 115 
triu TOE, nàm 2045 dat  müc 160 - 190 triu TOE. Cithng d näng hrçng si 
cp näm 2030 dat  tr 420 - 460 kgOE/i.000 USD GDP, näm 2045 tir 375 - 410 
kgOE/1 .000 USD GDP. 

- Xây drng h thng 1rnci din thông minh, hiu qua, có khã nàng kt ni 
khu vçrc; bâo dam cung cp din an toàn, dáp 1rng tiêu chI N-i di vâi vüng phii 
tãi quan tr9ng và N-2 di vâi viing phii tâi dc bit quan trçng. Dn näm 2030, 
d tin cy cung cp din näng thuc tp 4 nu&c dn du ASEAN, chi s tip can 
din näng thuc tp 3 nithc dn du ASEAN. 

- Các c si 1c du dáp i'mg ti thiu 70% thu c.0 trong nwc; báo dam 
müc dir tnt chin krçic xáng du dat  ti thiu 90 ngày nhp rOng. Dü nàng 1irc 
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nhp khu khI t'çr nhiên boa lông (LNG) khoàng 8 ti m3  vào nám 2030 và khoàng 
15 tim3  vào nàm 2045. 

- Ti 1 tit kim nàng hxçing trén tng tiêu th näng luçmg cui càng so vci 
kjch bn phát trin bInh thming dtt khoàng 7% vào näm 2030 và khoàng 14% 
vào nam 2045. 

- Giàm phát thai khI nhà kInh tü hott dng näng luçmg so vói kjch bàn 
phát trin bInh thung i mirc 15% vào nàm 2030, len müc 20% vào nàm 2045. 

3. Tam nhln den nm 2045: Bào dam vng chc an ninh nAng luqng quc 
gia; hlnh thành dng b các yu t thj tru&ng nàng luqng cnh tranh, minh btch, 
phü hqp vói th ch kinh t thj tru?Yng djnh hu&ng xã hi chü nghia; các phân 
ngành näng luqng phát trin bn vüng, sü diing hiu qua tài nguyen, bào v môi 
truông và thIch 1rng vi bin di khI hu; h thng ht tng näng lucmg phát trin 
dng b, hin dai,  khã näng kt ni khu virc và quc t duqc nâng cao; chat 
luqng ngun nhân lirc, trInh d khoa hçc - Cong ngh và näng 1irc quàn trj ngành 
näng luçmg dt trInh d tiên tin cüa mt nithc cong nghip phát trin hin dai. 

III- NHIM \TJ  \TA GIAI PHAP CHU YEU 

i. Phát trin các nguôn cung nàng ltr9'ng so' cap theo htróng tang clro'ng 
khã nãng tiy chü, da ding hoá, bão dam tinh hiu qua, tin cy và bn vftng 

- V du k/il: Dy manh  cong tác tim kim, thäm do nhm gia tang trt 
luqng và san luqng khai thác du khI tai  các khu vrc tim näng, nrn9c sau, xa b 
gn viii nhim vii bào v chü quyn quc gia trên bin; nâng cao h s thu hi, 
tn thu các mô nhO, khi sot cn biên. Rà soát, có chin krçic chü dông và hiu 
qua trong hqp tác v tim kim, thäm do và khai thác du khI nuó'c ngoài. Phát 
trin cong nghip khI; iru tiên du tLI h tng k5 thut phc vi nhp khu và tiêu 
th khI tçr nhiên hoá lông (LNG). Tip tic thu hi'it du ttr trong linh virc lc - hoá 
du theo hithng ch bin sau, nâng cao ch.t lixçmg san phm xäng du, chü dng 
dáp '(mg ti dia thu cu trong nmc và huOng dn xut khu. DM vói du khI dá 
phin, khi hydrate (bang cháy), tIch circ nghiên c'(ru, dánh giá sâu han v dja cht 
và áp d'çing tin b khoa hQc - k9 thut d m rng phm vi khào sat; sm trin 
khai dánh giá tng th& dy nhanh khai thác thi'r nghim khi diu kin cho phép. 

- Vê than: Xây dimg mâi chin 1uçc phát trin ngành than gn vi thim 
viii du tu hiu qua ra nuó'c ngoài và nhp khu than dài han.  Thirc hin dir trü 
than phü hqp, dáp (mg yêu c,u cho các hoat  dng san xu,t, dàc biêt là san xu,t 
din. Ma rng tim kim, thäm dO, nâng cao cht luçmg cong tác dánh giá các cp 
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trü luçing và tài nguyen. Dy mtnh khai thác than trong nuâc trén c s& bão dam 
an toàn, hiu qua và ti& kim tài nguyen; khn truang nghién ccru Cong ngh d 
có th khai thác b than dng btng Song Hng; nâng cao h s thu hi than steh 
trong khai thác hm lô. Trin khai nhanh vic xây dirng h thing cáng, kho dir 
trü và trung chuyn than quy mô 1(n; tang cu&ng cc giâi hoá, hin dai  hoá thit 
bj sang, tuyn vâ khai thác than. Rà soát, dánh giá thu cu, xây drng k hoich 
va t6i hoá các giài pháp cung cp than n djnh cho san xut din phü hçip vó'i 
cc ch thj truóng. 

- V náng lu'cing tái tgo: Xây dirng các Ca ch& chInh sách dt phá d 
khuyn khIch và thüc dy phát trin mtnh m các ngun näng luçing tái tao  nhm 
thay th téi da cáo ngun näng luçmg hoá thach. Uu tiên sü ding näng luqng gió 
và mtt tthi cho phát din; khuyn khIch du tir xây drng các nhà may din sü 
ditng rae thai do thj, sinh kMi và cht thai r&n di dôi viii cong tác báo v môi 
trtrông và phát trin kinh t tun hoán. HInh thánh và phát trin mt s trung tam 
nàng luqng tái tao tai các vüng và cáo dja phucing có igi thá. S&m nghiên cüu, 
dánh giá tng th v tim näng và xây drng djnh hu&ng phát trin nãng luqng 
dja nhit, song bin, thuS' triu, hái hxu; trin khai mt s mô hInh 1rng diing, tin 
hành khai thác thL'T nghim d dánh giá hiu qua. Thirc hin nghiên ci'ru cong 
ngh, xây dirng mt s d an thi:r nghim san xut và khuyn khich sü dicing näng 
luçrng hydro phü hçrp viii xu th chung cüa th giri. 

- V các ngudn náng lu'crng khác: Kjp thii n.m bt các thông tin lien quan 
d nghien ci'ru, phát trin trong diu kin cho phép v tin b khoa hc - k thuât, 
ngun nhân lirc, khá nng tài chinh và nhüng yu t cn thi& khác. 

2. Phát triên nhanh và ben vfrng ngành din dáp frng yêu cu cong 
nghip hoá, hin di hoá dt nirorc 

- Xây drng và trin khai Chin 1uçic phát trin ngành din 1irc Vit Nam 
cho giai doan  mâi. Phát trin nhanh và bn vüng các ngun phát din vi ca cu 
và phân b hçip iS', bào dam an toàn, tin cay, n djnh theo hung cia dng hoá, 
chü trçng nâng cao h s cong sut khá diing và có di,r phông cong sut phü hçp; 
clap i'rng cáo yêu cu v bão v mOi triRmg sinh thai. 

Di thi thu din: Huy dng ti cia các ngun thuS' din hin có. Phát 
trin cO ch9n bc, b sung mt s thuS' din nhô và v1ta, thuS' din tIch näng. 
Co chin 1uc hçp tao phát trin thuS' din gn vâi nhp khu din nàng dài 
han tü nuic ngoái. 
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Dó'i vài din gió và din mit trài: Uu tiên phát trin phü hqp vâi khã nàng 

bâo dam an toàn h tMng vi giá thành din näng hçip 1. Khuyn khIch phát 

trin din mt tthi áp mái và trên mt nrnic. Xây dirng các chInh sách h trçi và 

co' ch dt phá cho phát trin din gió ngoài khoi gn vi trin khai th%rc hin 

Chin lucic bin Viêt Nam. 

Di vái nhit diçn: Khuyn khIch các d an nhit din dng b tü khâu 

cung üng, luu trü nhiên 1iu và xây dirng nhà may trên cc s& giá ban din xác 

djnh thông qua du thu. Phát trin nhit din khI theo huàng uu tiên sir dng 

ngun khI trong nithc. Chü trçng phát trin nhanh thit din khI sü dicing LNG, 

dua din khI dn tr& thành ngun cung cp din nàng quan tr9ng, h trçi cho diu 

tit h thng. 

Phát trin nhit din than a müc hçp 15' theo hithng iru tiên nhttng t may 

cong sut lan, hiu suit cao, sü diing cong ngh tiên tin, hin dti nhu cong ngh 

siêu tai htn tr& len; báo dam thçrc hin d.y dü pháp 1ut v an toàn môi tru&ng 

sinh thai, phü hçp vâi các tiêu chun quc t. Rà soát tng th và có k hoach 

sam trin khai nâng cp cong ngh cüa các nhà may din than hin có d dáp üng 

yêu cu bâo v môi trumg; kiên quyt dóng cira di vai các nhâ may không thirc 

hin nâng cp cong ngh theo quy djnh. 

Ddi v&i din sinh khdi, rác thai và chit thai rn Khai thác ti da ngun 

din sinh khé,i dng phát; tang cu&ng phát trin các ngun din tr rae thai dO thj, 

chit thai rn và sinh kMi. 

- Du lit hin dai  hoá ngành din tr khâu san xut, truyn tâi dn phân phi 

dáp lrrng  yeu cu phát trin cña thj truô'ng din, có khã näng tIch hçp quy mô ló'n 

ngun näng luçmg tái tto; nâng cao khã näng bão dam an ninh m.ng hxói din và 

cht hrqng djch v1j din. TIch crc thirc hin các chuang trInh quân 15' nhu cu 

din và diu chinh phii tai; quân 15' chtt chë han cuô'ng d tiêu th din näng; 

giãm thiu ti da tn tht din näng; hoàn thin co ch& chInh sách khuyn khIch 

và thüc dy trin khai tIch trü din näng. Hin dai  hoá h thng diu d din, 

tfxng bithc trin khai áp ditng nhüng cOng ngh giám sat k' thut tix dng, thông 

minh; nghiên ciru üng diing truyn tãi siêu cao áp, truyn tãi mt chiu trong 

ngành din. 
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- Nghiên cIru, hoàn thin các co ch tài chinh và huy dng vn dc bit cho 

du tu phát trin ngành din. Rà soát, diu chinh các quy ctjnh v kim soát và 

diu phi thj truô'ng din lirc. Co ca ch cho phép phát trin các nhà may din 

san xut tti ch, ti,r cung cp trong các khu, c1Tm cong nghip, khu ch xut... 

- Dy nhanh 1 trInh thirc hin thj trueing din ctnh tranh, cor ch hçip dng 
mua bàn din tric tip giüa nhà san xut và khách hang tiêu thii, cor ch du thu, 
du giá cung cp näng krçing phü hçp, d.c bit trong các dir an du tu' näng 
luçing tái tao, náng krçmg mài; minh btch giá mua ban din. Co cor ch khuyn 
khich thu hut vn ngoài nhà nithc du tLr xây dirng vào h thng truyn tài din 
quc gia. Vn hành h théng truyn tãi din quc gia dc 1p duài s1r kim soát 
cüa Nhà nuâc. 

3. Co can kti các ngành và khu vtjc tiêu thi.i näng hrçrng song song vth 
thuyc hin chInh sách v sfr diing nàng hrqng stch, tit kim và hiu qua 

- Ca cu lii các ngành tiêu thi näng luçmg, dtc bit là khu vrc du ti.r nuâc 
ngoài d giàm thiu cu&ng dO näng luçmg. Co chInh sách khuyn khIch phát trin 
các ngành cong nghip tiOu thii It nãng luçing và có hiu qua v kinh th - xä hOi. 

- Rà soát, diu chinh phân b các ngun tiêu th näng lucing linh hott theo 
huàng phân tan, htn ch vic tp trung qua müc vào mOt  sé, dja phuo'ng, kt hçp 
chat chë viii phân b 'ai  không gian phát trin cong nghip và do thj trén phm vi 
Ca nicó'c, tirng vüng và dja phi.rang. 

- Rà soát, hoàn thin Chuang trInh quc gia v sü diing nàng luçmg ti& 
kim và hiu qua giai don 2020 - 2030. Trin khai áp dçing các tiêu chu.n, quy 
chun bt buOc  kern theo ch tài v si'r diing hiu qua näng hing di vâi nhUng 
linh v%rc, ngành và san phm có mirc tiêu thi, nàng luçTng cao. Co chInh sách 
khuyn khIch các h tiêu thii si'r diing nàng luqng sach,  tái tao, nht là trong cong 
nghip và giao thông; thüc dy phát trin các phizcrng tiOn giao thông sü ding 
din näng phü hçip vi xu th chung trên th giri. 

4. Phát triên hi tang náng 1u'ng ben vfrng, kêt nôi khu vurc; nãng cao 
ni hrc ngành cong nghip chê tto, djch vii phiic vui ngành náng Iirçrng 

- Co chInh sách uu tiên du tu phát trin h tng näng 1uçng bn vftng; chü 
tr9ng xây dirng ca s ha tng xut, nhp khu náng hrqng, k& ni khu virc. Xác 
djnh danh miic h thng näng luçing có th dung chung và xây dirng cor ch dung 
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chung phü hçip vi ca ch thj tru&ng. Xoá bó mç1 dc quyn, rào can bt hçip 1 
trong sü dicing c so' 4t cht và djch v1t ha tng nàng luqng; có co' ch& chinh 
sách du lix xây dirng h tMng truyn tâi din, tách bach vo'i dOe quyn nhà nuo'c 
v truyn tài diOn. Th%rc hin xä hOi  hoá ti da trong du lix và khai thác, sfr dicing 
cci so' 4t cht, djch viii ngânh näng krçing, bao gm cá h thng truyn tài din 
quc gia trên co so' bâo dam quc phông, an ninh. 

- Thüc dy nhanh chuyn di s trong ngành näng lugng; xây drng và 
trin khai Chuo'ng trInh quc gia v phát trin h. tng näng hxqng thông minh; 
hoàn thin co' ch, xây di.rng cor so' dtt liOu, thirc hin tMng ké näng luqng quc 
gia phiic vçi cong tác quán 1, diu hành hiu qua ngành näng luçmg. 

- Xây drng co' ch& chInh sách khuyn khIch và h trq phát trin cong 
nghip ch tao  và djch v11 phiic vij ngành nàng luçmg theo hithng tang cuo'ng nOi 
lirc, hithng dn xut khu; uii tiên phát trin các ngành ch tao  may, thit bj din, 
du khi, djch vii du khI. Hoàn thin khung pháp 1, khuyn khIch và dy math 
trin khai mô hInh các cong ty djch vi nàng luçmg. Khn truang xay dimg và 
thirc thi các cor ch, chInh sách khuyn khIch nâng cao ti 1 ni dja hoá trong 
ngành näng luqng; bào dam thirc hin t& các yêu cu, chi tiêu cii th v tile nôi 
dja hoá d& vâi các nhà may diOn nói riêng và dir an náng hxçmg nói chung. Hoàn 
thin chInh sách dt hang san xut cüa Nba nuâc d khuyn khIch các doanh 
nghip trong nuo'c thirc hin nhüng cong trInh, dir an phi'rc tap,  k5 thut cao 
trong ngânh nàng hrçng dáp üng các tiêu chun cht luqng quc t. 

5. Co câu Iti, di mri và nâng cao hiu qua hot dng cüa các doanh 
nghip nhà rnthc trong linh virc näng lirçing; khuyên khIch kinh t tir nhân 
tham gia xã hi hoá phát trin nàng Itrçrng 

- Co cu lai  toàn din các doanh nghip nhà nuâe trong linh vire näng 
1uçng theo huàng tp trung vào cáe 11th virc c& lôi, có th math;  tách  bach  chirc 
näng kinh doanh vo'i cho'c nãng quán 1 nhà nuo'c; áp ding các mô hInh và thông 
1 quãn trj tiên tin, nâng cao h s tin thim quc t, trit d thirc hin Cong 
khai, minh bach  hoá trong hoat  dng; chñ trçng nâng cao hiOu qua khai thác, sir 
diing ha thng nàng hxqng quc gia. Hoàn thin cáo quy djnh v dánh giá eác 
ngun lire, tài san phü hqp v&i thông 10 qu& t và thçrc tin; x1r 1, tái co cu triêt 
d các dir an, doanh nghip nhà nuo'c kern hi0u qua, thua 1 trong llnh vuc nàng 
hrçmg. NghiOn CÜU, trin khai thI dim co' ch ban có tho'i han  hoc cho thuê dài 
han di vâi các nhà may diOn, kho nhiên 110u, nhá may l9c du... thuOc so' httu 
cüa doanh nghip nhà nuóc. 
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- Rà soát, b sung, diu chinh các ca ch, chInh sách dc thu cho mt s 
di,r an näng luqng quan tr9ng, dc bit di vii các dir an du tu ngun din cap 
bach; bào dam dy dü vn cho các doanh nghip näng luçing nhà nuóc thirc hin 
các miic tiêu chin lugc vâ nhim v11 gn vi bào dam quc phông, an ninh. 

- Tao 1p môi tru&ng thun lçii, mirth bach;  cong khai quy hoach,  danh miic 
cac du an du tu, xoá bó mi rào can d thu hut, khuyn khIch tu nhân tham gia 
du ti.r, phát trin các dir an näng krçmg trong và ngoài nuàc, chü tr9ng nhung dir 
an phát din và các hoat dng ban buôn, ban lé din theo cy ch thj tru&ng. Tip 
tiic khuyn khich, thu hut du lii rnthc ngoài có quy mô, cht luçrng và hiu qua 
cho ngành näng krçrng. Dy nhanh c phn hoá các doanh nghip nhà nithc thuc 
ngành din; xây dirng cci ch du tu thông thoáng, cài cách thu tic hành chinh d 
báo dam tin d các cong trInh din. 

6. Dôi miii co chê, chInh sách, phát triên th1 trirôrng Hang hrqng d1ng 
b, lien thông, hin di và hiu qua, phü hc?'p  vol djnh hu*ng xã hi chü nghia 

- Phát trin thj truôiig näng hxçmg dng b, lien thông giüa các phân ngành 
din, than, du khI và näng luçing tái tao,  k& ni vâi thj trithng khu vrc và th 
gith. Xoá bö mci rào can d bào dam giá näng luqng minh bach  do thj trung 
quyt djnh; không thirc hin bü chéo giá din gifla các nhóm khách hang, giüa 
các vüng, min; Nba nuóc diu ti& hçip 1 thông qua các cong cii thj trithng 
(thu& phi, các qu5T...) và chInh sách an sinh xã hi phü hqp. Hoàn thin cci ch, 
chinh sách, các cong ci Co tInh thj tru0ng d d.y manh  sü diing näng hrçmg tit 
kim và hiu qua. 

- Rà soát, diu chinh và hoàn thin các chInh sách v dt dai, dn bii giài 
phóng mt bang, sfr diing mt rnthc, cMng du cci, triic lçii, lçii ich nhóm trong 
lTnh v1rc näng krçing. DM m&i chInh sách tài chInh theo huong khuyn khIch, thu 
hut math  các ngun vn cIu tu ngoài nhà nu6c; khuyn khIch các dir an du tu 
näng krçmg theo hInh thCrc di tác cong tLr (PPP). Thirc hin chInh sách tin diing 
linh hoat,  hiu qua, tao  diu kin thun igi cho doanh nghip näng luçrng tip cn 
các ngun vn, dc bit là các doanh nghip có dr an nàng 1ung xanh. Hoàn 
thin chInh sách thu khuyn khich san xut, si'r dicing näng krçing sach,  tái  tao. 
Xây dirng cci si pháp 1 d có th hInh thành và 4n hành hiu qua các qu v 
phát trin näng luçrng bn vung, thüc dy sü ding näng luçmg tit kim va hiêu 
qua theo hithng x hi hoá, bào dam dc 1p v tài chInh, không trüng 1p vi 
ngun thu, thim vii chi cüa ngân sách nhà nu&c và han  ch vic lam tang chi 
phi hoat  dng, san xut kinh doanh cho doanh nghip, cci sâ san xut kinh doanh. 
Hoàn thin cci ch và thirc hin chInh sách ye tiêu chun ti l näng luçing tái tao 
trong cci cu du tu và cung c.p nàng luçing. 
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- Si'ra di, hoàn thin các 1ut chuyên ngành v du khI, din 1irc, sir diing 
näng luqng tit kim vâ hiu qua và các 1ut khác lien quan dn ngành näng 
liiçing d lam ca s thirc hin hiu qua han ca ch thj tnthng. Nghiên ciru, thrc 
hin 1ut hoá vic diu hành giá din và mt sé uu dãi cho dir an duçc khuyn 
khich du ti.r trong llnh vc näng krçmg. Hoàn thin khung pháp 1 cho hoat  dng 
kim soát va diu phi din lirc. Nghiên ciru, xây dirng và ban hành lut v näng 
liicmg tái tao. 

- Nâng cao cht hxçmg cong tác xây drng các chin hxçc, quy hoach  phát 
trin näng lugng, dc bit trong phân ngành din, bâo dam tInh n djnh, dng b 
và linh hoat,  gtn kt v1i chin luqc, k hoach  phát trin kinh t - xã hi cüa dja 
phuang và mt s ngành khác. Rà soát, diu chinh và sóm ban hành các quy 
hoach lien quan dn phát trin näng luqng theo Lut Quy hoach. 

7. Phát trin khoa hQc - cong ngh, dào to nguôn nhân 11rc cht ltrong 
cao cho ngành náng hrçrng 

- HInh thành ca ch lien kt giüa lc luqng nghiên cüu và phát trin khoa 
h9c - cong ngh, di m6i sang tao  vôi các doanh nghip và các Ca s dào tao 
trong 11th vçrc näng luqng thông qua các chucing trInh khoa h9c và cong ngh; 
1ng ghép hoat  dng nghiên cüu và phát trin trong các chin luçc, quy hoach, k 
hoach phát trin näng luqng. Tao  co ch khuyn khIch các doanh nghip nAng 
luqng tang cithng du tu cho nghiên ciru và phát trin; thành 1p các trung tam 

di mi sang tao  trong 11th virc näng luçmg. Tip tiic trin khai chuang trInh 
khoa hQc và cOng ngh trçng dim quc gia v nghiên c1ru irng diing và phát 
trin cong ngh näng luçing giai doan  2021 - 2030, tr9ng tam là nghiên cüu ch 

tao thi& bj näng luçmg và i'rng diing các dng nàng hxçng mói, nàng krçxng tái 
tao, nàng hxçng thông minh, tit kim näng luqng. 

- Rà soát, si'ra di, b sung các tiêu chun, quy chun quc gia trong llnh 
v1xc näng luçmg phñ hçp vi các quy djnh, tiéu chun quc t, có xét dn các tiêu 
chu.n, quy chun quc gia lien quan dn vic tái ch& sir diing ch.t thai tix qua 
trInh san xut näng luqng. Ti'xng buóc áp d%lng các bin pháp khuyn khIch và 
bt buc di mói cong ngh, thit bj trong ngành nàng luçing cüng thu thftng 
ngành, llnh virc si'r dicing thiu nàng luçing. 

- Xây drng chinh sách phát frin ngun nhn 1irc tng th và các chuong trinh 
dào tao  cho nh0ng khâu then ch& cüa ngânh nàng lucmg. Tang cithng dâo tao 
di ngü cOng nhân k5 thut, nhân viên nghip vit dáp irng yêu cu s11 diing trong 
nrnc, huàng tâi xu.t khu. Sir diing có hiu qua ngun nhân 1?c  dã duc dào tao 
v näng 1uçng hat  nhân di dOi v&i dào tao  nâng cao. 
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8. Dy nitnh hçrp tác quc t; tIch circ, chü dng xây dtyng các di 
tác chin Iirçrc d thirc hin mite tiêu nhp khu náng hrçrng trong dài hin 
Va du tir tài nguyen nãng lu'çrug ntrórc ngoài 

- Thrc hin chInh sách di ngoLi näng krcing linh hot, hiu qua, bIiih 

ding, cüng có igi. Mi rng và lam sâu sc hon hçp tác näng luqng vi các dii 
tác chin luçic, di tác quan trçng. TAng cu?ing quan h quc M v nAng luçing 
trong tt cã các phân ngành, lTnh v1rc phü hqp viii xu th hi nhp, tn dicing Co 

hi ti'r các hip djnh thuorng mi, các quan h chInh trj - ngoii giao thun lqi 

d phát trin näng luçmg. 

- Khn truong xây drng chin luqc nhp khu nAng luçrng dài hn song 
song viii khuyn khIch d.0 tu, khai thác tài nguyen nAng luqng nrnc ngoài d 
gop phn bào dam an ninh nAng luçmg quc gia; Co CO ch h trq các doanh 
nghip Vit Nam du tu' di,r  an nAng luçmg flu(YC ngoài, tnthc h& là viii các dir 
an ngun din tti mt s nuóc lang ging d chü dng nhp khu din v Vit 
Nam. M& rng quan h diii tác vâi CáC ông ty du tu nAng luçing, phát trin 
cong ngh nAng luçing tiên tin. 

- TICh die tham gia hçip tác nAng lucing ti tiu vüng Me Cong mi rng 
(GMS) và khu virc Dông Nam A (ASEAN); lien kt krài din, hoàn thin co ch 
mua ban din vâi Trung Qu6c, Lao và Cam-pu-chia. Tip t1tC nghiên ciru kt ni 
h thng khI trong khu virc, trin khai th1rC hin khi diu kin cho phép. 

9. Thirc thi chInh sách bão v môi truô'ng ngành náng hrQ'ng gän vó'i 
mljc tiêu giãm phát thai khI nhà kInh, thñc dy kinh t tuân hoàn và phát 
triên ben vung 

- Nghiên curu, xây dirng chInh sáCh thug các-bon thIch hcip di vi vied si'r 
ding nhiên 1iu hoá thch. Co Co ch& chrnh sách trin khai vic thu hi, si'r dirng 
khI CO2. Thirc hin dánh giá hiu qua vic sir diing, tái chê tro, xi phát sinh trén 
co sr can di nhu cu và khà nAng tiêu th1i lam 4t 1iu xây dirng, nht là tti khu 
virc min Nam. 

- Hoàn thin khung chInh sách, xây dirng và b sung h thng tiêu chuân, 
quy chuân quc gia v khI thai và ch.t thai trong ngành nAng luçmg theo huâng 
tim cn vài nhüng tiêu chun cüa các nuó'c phát trin. Bi sung quy djnh sang 
1c d? an dtu tu theo rüi ro v môi truO'ng. Xây dirng quy ché tài chInh v môi 
trithng, bAo dam tInh dü các chi phi v mOi tru'ng, xä hi trong du tii và giá 
thành san phm. TAng cuO'ng phOng ngira, kim soát CáC di tuçing cO nguy Co 

gay ô nhim môi tru&ig cao; xü 1 nghiêm CaC vi phm v an toàn môi trithng 
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theo quy dljnh cña pháp 1ut. Thông tin tuyên truyn kjp th?ñ và dy dü v cong 
tác bâo v môi trithng trong ngành nãng hxçing. 

- Xây dirng và trin khai D an tIch hgp mô hInh kinh t tun hoàn vào 
chin luçic phát trin các doanh nghip nàng 1uçng. Phát trin h thing quàn 1 
và xi 1 cht thai trong san xut näng luqng viii cOng ngh tiên tin, phü hçTp vi 
diu kin nuc ta; bâo dam näng 1irc tir xü 1 cáo ngun thai trong các doanh 
nghip näng krqng. Co cc oh& chinh sách khuyn khIch phát trin cong nghip 
môi triiYng gAn vii ngành náng krçing. 

- Rà soát, diu chinh và b sung nhttng nOi  dung lien quan dn ngành nAng 
luqng trong Chin luçc quc gia v bin di khI hu, Chin luqc quc gia v 
tang truâng xanh, Chin 1uçc phát trin bn vttng Vit Nam, Chin luçc bin 
Vit Nam và các chin luçc khác có lien quan. 

10. Tang cirô'ng sir lãnh dto cüa Bang; nâng cao hiu lire, hiu qua 
quail l cüa Nhà ntr&c; phát huy quyn lam chü cüa nhân dan và vai trô cüa 
Mt trIn To quôc Vit Nam, các to chfrc chInh trj - xã hi trong phát trin 
ngành náng hrçrng 

- Nâng cao nhQn thüc cüa cáo cp u' dàng và cà h thng chInh trj và nhân 
dan v vai trô, vj trI, tm quan tr9ng cüa ngành nàng luçing. Các cp u' clang va 

chInh quyn tir Trung uang dn dja phucmg cn xác djnh phát trin nng luçmg 
quôc gia là nhim vi,i quan tr9ng, xuyên sut, nghiêm tüc lãnh dao,  chi dto, M 
churc thirc hin. Xây dung c ch và khung pháp 1 bâo dam cho vic tuân thñ 
quy hotch phát trin näng 1uçing quc gia. Xr l nghiêm di vói các dir an d.0 tu 
chum trin khai, lam ânh hithng dn an ninh näng luçmg quc gia. 

- Rà soát, hoàn thin mô hInh quãn l nhà nuc trong lTnh vrc nàng luçing. 
Phân djnh rô trách nhim, quyn han,  co ch phi hçip giüa Trung rnmg và dja 
phucmg, gitta cáo cor quan quán 1 nhà nu(ic trong phát trin näng luqng. Dy 
mtnh cong tao tuyên truyn, ph bin cáo van bàn quy phtm pháp 1ut, nâng cao 

thüc chp hành và thirc thi nghiêm tüc cáo quy djnh pháp 1ut v näng luçing. 
Thirc hin t& vai trô djnh hithng, xây dirng chInh sách gn vOi tang cithng cong 
tao kim tra, giám sat, h trq thrc hin. 

- Phát huy quyn lam chü cüa nhân dan; mi rng sir tham gia cüa Mt trn 
TS qu6c Vit Nam, cáo t chüc chInh trj - xã hi, x hOi  - ngh nghip, cáo cli 

tuçmg chju tác dng cüa chInh sách vào qua trInh xây dijng và giám sat thirc hin 
chin hxgc, quy hoach  và chInh sách phát trin näng lugng qu& gia. 
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IV- TO CH15'C THI)C HIN 

1. Các tinh us', thành uSr, các ban dàng, ban can sir dàng, dàng doàn, dàng 
u tWc  thuc Trung uo'ng t chüc h9c tsp, quán trit Nghj quyt ti can b, clang 
viên; xây dirng chuo'ng trInh, k hoach trin khai thirc hin Nghj quyt. 

2. Dàng doàn Qu& hi lãnh dao  nghiên ciru, sila di, b sung, hoàn thin 
pháp 1ut d tao  thun li cho phát trin nàng luçrng quéic gia theo tinh than cüa 
Nghj quyt; tang cu&ng giám sat vic xây d%mg và t chirc thrc hin chin luçic, 
quy hoach  và các chInh sách phát trin näng 1uqng quc gia. 

3. Ban can sir clang ChInh phil lãnh dao  xây dirng và trin khai Chin 
hrçic phát trin nãng 1ixçng quc gia và các chin lucic phát trin các phân 
ngành näng 1uçng, Quy hoach  tng th nàng luçing quc gia, Quy hoach  phát 
trin din l%rc quc gia phñ hçip vi tinh thn cüa Nghj quyt; uu tiên b trI dü 
ngun 1irc thirc hin các nhim vii dã nêu trong Nghj quyt; khn tnrng trin 
khai các cam k& quc t trong vic nghiên ciru üng ding nàng 1ung hat  nhân 
cho m1ic dIch hoà bInh; sôm tng kt rà soát Lust Din lire và các lut có lien 
quan d trInh Quc hi sila di nhüng ni dung con bt cap, nht là vn d quy 
hoach, truyn tài din. 

4. Mtt trn T quc Vit Nam và các t chirc chInh trj - xã hOi  xây dirng 
chrnmg trmnh, k hoach giám sat vic thirc hin Nghj quy&. 

5. Ban Tuyén giáo Trung ucmg chü trI phôi hçxp vói Ban Kinh t Trung 
uang và các co' quan lien quan hithng dn vic quán trit thirc hin Nghj quyt. 

6. Ban Kinh t Trung wing ehü tn, phii hçip vri các cci quan lien quan 
thung xuyên theo dôi, huing dn kim tra, giám sat, don dc trin khai thirc 
hin Nghj quyt; djnh kt so' kt, tng kt vic thirc hin, báo cáo B ChInh trj, 
Ban Bithu. 

No'i nhân: 
- Các tinh u5r, thành us', 

- Các ban dãng, ban can sir dãng, 
dãng doàn, dãng ur trrc thuOc Trung uang, 

- Cãc dang u dcm vj str  nghip Trung uang, 
- Các dông chI U viên 

Ban Chap hành Trung uo'ng, 
- Luu Van phông Trung iro'ng Dâng. 

T/M BO CHINH TRI 
TONG Bi THU' 

Nguyn P ui Tr9ng 
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TINU UY NAM IMNU 
* 

So 732-BS/TU 
Ni nhân: 

- Các huyn üy, thành üy, 
dng üy trrc thuc tinh, 

- Các sâ, ban, ngành, MTTQ 
và các doãn the CT - XH tinh, 

- Các dông chI Uy viên 
Ban Chap hành Dãng b tinh, 

- Lu'u Van phông Tinh üy. 

SÃO LUC 

Nam Djnh, ngày 24 tháng 02 nám 2020 

T[L BAN THIXOG VJ 
NH VAN PHONG 

um Thành Trung 
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