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I. NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN
1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

Hải phòng là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam sau thành Phố Hồ Chí Minh và
Thủ đô Hà Nội. Thành phố nằm ở phía đồng bắc Việt Nam, triên bờ biển thuộc vịnh
bắc bộ, trong toạ độ địa lý 20o01'15" vĩ độ bắc và 106o23'50" - 107o45' kinh độ Đông:
Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía nam giáp thái bình, phía tây giáp Hải Dơng và
phía đông là Vịnh Bắc Bộ.

Hải phòng có tổng diện tích tự nhiên là 1519km2, bao gồm cả 2 huyện đảo (Cát
Hải và Bạch Log Vĩ). Địa hình Hải Phòng đa dạng, có đất liền (chiếm phần lớn diện
tích) và vùng biển - Hải đảo, có đồng bằng ven biển (độ cao từ 0,7 - 1,7 m so với
mực nớc biển), có núi.

Hải phòng có bờ biển dài 125 km. Vùng biển có đảo Cát Bà đợc ví nh hòn
ngọc của Hải Phòng, một đảo đẹp và lớn nhất trong quần thể đảo có tới 360 đảo lớn
nhỏ quây quần bên nó và còn nối tiếp với vùng đảo Vịnh Hạ Long. Đảo chính Cát Bà
ở độ cao 200 m trên biển, có diện tích khoảng 100 km2, cách thành phố 30 Hải Lý..
Cách Cát bà hơn 90 km về phía đông nam đảo Bạch Long Vĩ - khá bằng phẳng và
nhiều cát trắng.

Hải Phòng nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ không khí trung bình
trong năm 23o - 24o; lợng ma trung bình năm 1600 - 1800 mm; độ ẩm trung bình 85 -
86%.

2. Tài nguyên thiên nhiên

2.1 Tài nguyên đất



Hải Phòng có diện tích đất nông nghiệp không lớn, hiện có 67,8 nghìn ha,
trong đó đất trồng cây hàng năm là 55,7 nghìn ha. Nhiều vùng của Hải Phòng thích
hợp với các giống lúa có chất lợng gạo ngon nh di hơng, tám xoan. Trên diện tích
đất canh tách có gần 50% diện tích có thể trồng 3 vụ (2 vụ, 1 vụ mầu); Các cây mầu
chủ yếu ng ngô, khoai lang, khoai tây, cà chua, da chuột đều rất thích hợp với điều
kiện đất đai của vùng này. Hải phòng có nhiều vùng đất trồng rau chuyên canh nh
AN Hải, Thuyển Nguyên, Kiến Thuỵ, An Lão, diện tích khoảng 2500 - 3000 ha.
Trồng hoa cũng là một trong những thế mạnh ở một số vùng nông nghiệp Hải Phòng,
đặc biệt là vùng đất ven đô thị diện tích trồng hoa cũng là một trong những thế mạnh
ở một số vùng nông nghiệp Hải Phòng, đặc biệt là vùng đất ven đô thị diện tích
trồng khoảng 250 - 300ha. Trong nhiều cây công nghiệp. Hải Phòng có kinh nghiệm
và tiềm năng mở rộng sản xuất 2 loại cây trồng chính là cói và thuốc lào. Với hàng
nghìn héc ta đất bãi bồi, trớc đây Hải Phòng đã hìnhthành vùng cói tập trung diện
tích trên 1000 ha. Diện tích trồng cây thuốc lào Vĩnh Bảo, tiên lãng hơng vị thơm
ngon, êm say. Cây ăn quả chủ yếu của Hải Phòng là chuối, cam, vải…diện tích vờng
quả khoảng 2500 ha. Ngoài ra Hải Phòng còn có trên 23000 ha bãi bồi ngập triều,
trong đó có 9000 ha bãi triều cao có thể tổ chức nuôi trồng thuỷ sản.

2.2. Tài nguyên rừng

Là thành phố cảng - biển, Hải Phòng không có nhiều rừng. Rừng ở ngoài hải
đảo, tập trung chủ yếu ở vùng quần đảo Cát Bà, với Vờn quốc gia Cát Bà, diện tích
đợc quy hoạch bảo vệ là 15 200 ha. Tại đây, hệ động vật có tới 20 loại thú, 69 loại
chim,20 loài bò sát và lỡng c, 11 loại ếch nhái, đặc biệt là loại voọc đầu trắng đợc
ghi vào sách đỏ để boả vệ. ở đây còn có khỉ vàng, sơn dơng và nhiều loài chim đẹp
nh cao cát, bói cá, đầu rìu…Vờn quốc gia Cát Bà là nơi có những cánh rừng nguyên
sinh nhiệt đới lớn của Việt Nam. Theo điều tra bớc đầu, ở đây có 745 loài thực vật,
495 họ, trong đó có 350 loài cây thuốc. Nhiều cây quý cần bảo vệ nh trò đôi, trai lý,
lát hoa, kiêm giao….

Đồ sơn là một bán đảo đồi núi, rừng thông nối tiếp nhua vơn ra biển dài đến 5
km, có giá trị chủ yếu về phong cảnh và môi trờng sinh thái.

Trong đất liền có vùng núi Voi, nằm ở phía bắc thị xã Kiên An, bên bờ sồng
Lạch Tray. Đây là một quần thể thiên nhiên đa dạng, câu tạo chủ yếu là núi đá vôi,
với nhiều hang động kỳ thú, nh động Long Tiên, động Nam Toà, Bắc Đẩu…

Trành Kênh (huyện Thuỷ Nguyên) cũng là một quần thể núi đá vôi, hang động,
sông nớc với cảnh trí thiên nhiên thơ mộng. Cát Bà, Đồ sơn, Núi Voi, Trành Kênh là
những địa danh du lịch nổi tiếng của thành phố cảng.

2.3. Tài nguyên biển



Tài nguyên biển của Hải Phòng đợc xem nh một thế mạnh mà thiên nhiên ban
tặng. Do cấu trúc về địa hình của dãy ven bờ và vùng biển của thành phố đã tạo ra
những lợi thế đặc biệt cho sự phát triển toàn diện ngành hải sản.

Huyện đảo Cát Bà với hàng tram đảo lớn nhỏ là những núi đá tạo thành một
quần thể có cảnh quan đẹp, có nhiều vụng, vịnh, gần ng trờng, rất thuận lợi cho việc
khai thác, nuôi trồng thuỷ sản đặc biệt, dịch vụ hậu cần và chế biển hải sản, nơi neo
đậu các đậu các tầu thuyền sau mỗi chuyến đi biển và khi gặp gió bão. Với lợi thế đố,
Cát Bà trở thành trung tâm hội tụ nghề cá của các tỉnh trong vùng và cả nớc.

Huyện Đảo Bạch Long Vĩ Nằm giữa Vịnh Bắc Bộ, sát với ng trờng trọng điểm,
trừ lợng cá cho phêp khai thác lớn, nguồn lợi hải sản phong phú, đa dạng cùng với
đảo Cát Bà hình thành một tuyến đảo bổ sung và hỗ trợ cho nhau trong chiến lợc
phát triển nghề đánh cá xa bờ của thành phố.

Dọc theo chiều dài 125 km bờ biển của Hải Phòng có 5 cửa sông lớn phân bổ
khá đều, hàng năm đa một khối lợng chất dinh dỡng và phù sa ra biển là nguồn thức
ăn tốt cho các giống loài hải sản, có nhiều bãi ngang luồng lạch thuận tiện cho các
tầu thuyền khai thác thuỷ sản đi lại làm nghề đợc dễ dàng, sản lợng năm đạt 7 - 8
nghìn tấn, nuôi sống hàng vạn ng dân.

Ngoài trên 23 nghìn ha bãi bồi ngập triều, trong đó có 9 nghìn ha bãi triều cao
có thể nuối trồng thuỷ sản (thực tế đã nuôi trồng trên 4 000 ha), Hải Phòng còn có
trên 5 nghìn ha mặt nớc mặn xung quanh đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ có điều kiện
môi trờng thuận lợi để nuôi đặc sản biển với công nghệ cao, thu hút nhiều lao động
và tạo ngoại tệ nh ngọc trai, tôm biển, cá song, tu hài…

Nguồi lợi hải sản: So với vùng biển Việt Nam thì biển Hải Phòng có nguồn lợi
hải sản phong phú về giống loài nhng nghèo về một độ và trữ lợng, đặc biệt đối với
những loài có giá trị kinh tế cao (ở độ dài 30 - 50 m trở lại). Thành phần giữa cá xa
bờ và cá gần bờ, cá tầng trên và cá tầng đáy không có sự khác nhua lớn. Theo tài
liệu tra, vùng biển hải phòngcó khoảng 393 loài trong 105 họ (vịnh bắc bộ có 961
họ). Những laòi cá chiếm tỷ lệ cao trong tổng sản lợng đánh là cá trích, cá nục, cá
lầm, cáo phần, cá cơm.

Theo tính toán trữ lợng cá khoảng 157 500 tấn, chiếm 20% trữ lợng Vịnh Bắc
Bộ; khả năng khai thác khoảng 70 000 tấn.

Trong toàn Vịnh Bắc Bộ đã phát triển có 45 loại tôm thuộc hộ Penacidac,
trong đó có 9 loài có giá trị kinh tế cao là tôm he mùa, tôm hộp, tôm rảo, tôm sắt…
ở đố sâu 5 - 30 m và tập trung chủ yếu ở khu vực bắc nam cửa Ba Lạt. Theo trữ lợng
ớc tính khoảng 3 000 tấn và khả năng cho phép khai thác khoảng 70 000tấn.

20 loại mực sống trong vùng biển Hải Phòng đã đợc xác định, trong đó 9 loại
có giá trị kinh tế và tập trung ở xung quanh các đảo vào các tháng 4 - 9 (mực ống)



và tháng 2 - 3 (mực nang). Trữ lợng ớc tính khoảng 5000 tấn và khả năng cho phép
khai thác khoảng 2000 tấn.

Ngoài ra vùng biển đất cảng còn có các loài hải sản khác, khai thác hàng năm
khoảng trên dới 5000 tấn và các loài nhuyễn thể khác nh sò lông, bào ng, hải sâm,
cầu gai… là những sản có giá trị trên thị trờng trong nớc và xuất khẩu.

Hải Phòng còn có tiềm năng phát triển diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở cả 3
vùng (nớc ngọt, nớc lợ và nớc mặn) khoảng 43 000 ha, vùng nớc ngọt: ao hồ: 2 5000
ha: ruộng trũng: 5 000 ha: mặt nớc lớn (sông Đa Độ, sông giá, sông Rế): 1 500 ha.
Vùng nớc mặn, với nhiều áng vịnh vùng đông bắc quần đảo Cát Bà và khu đảo Bạch
Long Vĩ có khả năng phát triển nuôi trồng các loại hải sản: 10 000 ha. Ngoài ra cò
có vùng rừng ngập mặn, ruộng lớn đã tạo ra hệ sinh thái đa dạng, có tác dụng duy trì,
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản và phục vụ nuôi trồng thuỷ sản.

2.4. Tài nguyên khoáng sản và nguồn nớc

Khoáng sản của Hải Phòng chủ yếu là đá vôi tập trung ở Trang Kênh, trữ lợng
(A + B + C1 + C2) đạt trên 185 triệu tấn. Puzolan ở Pháp cổ trữ lợng trên 70 triệu
tấn nên rất có nhiều kiều kiện để phát triển công nghiệp sản xuất xi măng với công
suất 4 - 5 triệu tân, đất phèn và các đặc sản phẩm hoá chất gốc từ cacbonnat.

Nguồn nớc của Hải Phòng bị hạn chế đã ảnh hởng không nhỏ đến phát triển
kinh tế - xã hỗi của thành phố. Trên lãnh thổ Hải Phòng có 5 con sông chảy qua,
những đều bị ảnh hởng của thuỷ triều, nớc bị nhiễm mặn nhất là về mùa khô. Việc
điều tra nớc ngần đợc triển khai sớm nhng cha có triển vọng lớn. Nhìn chung nớc
ngầm ở trầm tích thứ 4 chất lợng không bảo đảm, bị nhiễm mặn, không dùng để ăn
đợc. ở dới tầng đá gốc có triển vọng nớc ngọt chất lợng tốt cho sản xuất thực phẩm,
song phân bố không tập trung. Hiện nay, nguồn nớc ngọt cho sản xuất và đời sống
phải lấy từ Hải Dơng và từ nớc mặt trong các sông, hồ.

3. Điều kiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế

Hải Phòng đợc nối với các tỉnh qua các hệ thống đờng bộ, đờng sắt, đờng sông
và đờng hàng không, nhờ vậy. Hải Phòng là trung tâm giao thông vận tải của toàn bộ
khu vực phía Bắc Việt Nam, nối các tỉnh phía bắc với thị trờng thế giới qua hệ thống
cảng biển.

Hệ thống cảng biển Hải Phòng hiện nay gồm 3 khu cảng chính có tổng chiều
dài các cầu cảng là 2 257 m phục vụ bốc xếp các chủng loại hàng hoá với năng lực
thông qua khoảng 8 triệu tấn/năm và có thể tắng lên tới 12 triệu tấn/năm vào năm
2010.

Luồng vào cảnh hiện cho phép tâu có trọng tải tới 8 000 tấn ra vào thờng
xuyên. chính phủ đang đầu t nâng cấp và mở rộng luồng vào cảng, cho phép tầu trên
10 000 tấn có thể ra vào cảng.



Bổ sung vào hệ thống cảng của Hải Phòng hiện nay, một cảng nớc sâu tiêu
chuẩn quốc tế hiện đại cho phép tầu 30 000 tấn có thể ra vào, với năng lực thông qua
12 triệu tấn/năm sẽ đợc xây dựng tại khu kinh tế Đình Vũ.

Hải Phòng có hệ thống đờng bộ rất thuận tiện cho việc vận tải hàng hoá và đi
lại với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía bắc qua quốc lộ 5 và quốc lộ 10.

- Quốc lộ 5 dài 105 km, rộng 23,5 m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ,
hiện là tuyến đờng cấp I vào loại hiện đại nhất ở Việt Nam. Quốc lộ 5 nối liền với
quốc lộ 1, từ đó có thể đi tới các tỉnh biên giới phía bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào
Cai) hoặc đi qua Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh và các tỉngh phía Nam đất nớc.

- Quốc lộ 10 nối Hải Phòng với Quảng Ninh nơi có khu công nghiệp than, khu
du lịch nổi tiếng Vịnh Hạ Long và với vùng nông nghiệp trù phú của các tỉnh đồng
bằng ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hoá. Quốc lộ 10 cũng nối cảng Hải Phòng,
các tỉnh duyên Hải Bắc Bộ với đờng lộ 1 Bắc - Nam.

Với 5 con sông chảy qua, Hải PHòng là trung tâm đầu mối của mạng giao
thông đờng sông, nối liền các tỉngh và các cảng sông khu vực phía bắc. Mạng lới
giao thông đờng sông vận chuyển tới trên 40% lợng hàng hoá của các tỉnh phía Bắc
Việt Nam.

Tuyến đờng sắt Hải Phòng - Hà Nọi - Lào Cai tới Côn Minh (tỉnh Vân Nam) ở
tây nam Trung Quốc đã đwocj thông tàu sẽ tăng nhanh các dịch vụ vận chuyển hàng
hoá cho các địa phơng giầu tiềm năng này và vận tải quá cảnh của Trung Quốc.

Tuyến đờng sắt Hải Phòng - Hà Nội còn nối trực tiếp với truyến đờng sắt quan
trọng Bắc Nam tới thành Phố Hồ Chí Minh.

Hải Phòng có 2 sân bay Cát Bi và Kiến An. Sân bay Cát Bi nằm cách trung
tâm thành phố 5 km. Sân bay đã đợc nâng cấp, có thể tiếp nhận máy bay cỡ Airbus
320. Hiện nay sân bay đang đợc sử dụng có các tuyến bay nội địa nối liền Hải Phòng
với thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và là sân bay dự bị cho sân bay quốc tế Nội
Bài.

Chính phủ đang có kế hoạch tiếp tục xây dựng kéo dài đờng cất hạ cánh để
tiếp nhận các loại máy bay lớn hơn và mở rộng tuyến bay đến các nớc trong khu vực.

Với hệ thống mạng viễn thông hiện đại Hải Phòng có thể đáp ứng các dịch vụ
thông tin liên lạch trong nớc và quốc tế nh điện thoại, điện thoải thẻ, facsimile, telex,
nhắn tin, điện thoại di động, điện thoại di động trả trớc e - mail và in terenet. Ngoài
ra còn có các dịch vụ chuyển phát nhanh nh EMS, chuyển phát toàn cầu nh DHL,
FedEX…Đến năm 2000 Hải Phòng đã có 5 máy điện thoại/100dân.

Nguồn điện cho Hải Phòng hiện nay là từ điện lới quốc gia, chu yếu cung cấp
bởi nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, nhiệt điện Phả Lại và nhiệt điện Uông Bí.



Hiện chính phủ đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy nhiệt điện công suất
300 - 600MW ở Hải Phòng để đảm bảo việc cung cấp điện năng cho phát triển công
nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố.

Hải Phòng hiện có 6 nhà máy xủe lý và cung cấp nớc sạch nhà máy nớc An
Dơng, nhà máy nớc Cầu Nguyệt, nhà máy nớc Vật Cách, nhà máy nớc Đồ Sơn, nhà
máy nớc Uông Bí và nhà máy nớc Đình Vũ với tổng công suất là 152 000 m3/ ngày
đêm.

Với nguồn nớc mặt dồi dào có thể khai thác từ sông Đa Độ, kênh An Kim Hải
và sông Giá cũng nh từ các hồ và nớc ngầm, Hải Phòng đang có kế hoạch phát triển
thêm một số nhà máy nớc mới theo hình thức BOT hoặc BT để đáp ứng nhu cầu phát
triển kinh tế, phát triển các khu công nghiệp và đô thị mới.

Hải Phòng đã quy hoạch để phát triển một số khu công nghiệp tập trung nh
khu công nghiệp Nomura nằm cạnh quốc lộ 5, khu công nghiệp Đình Vũ liền kề với
khu cảng nớc sâu Đình Vũ, khu Chế xuất Hải Phòng 96', khu công nghiệp nằm dọc
đờng 353 Hải Phòng - Đồ Sơn, khu công nghiệp phía bắc Thuỷ Nguyên, cụm công
nghiệp Vĩnh Niệm, khu công nghiệp Kiên An, Khu công nghiệp An Tràng nằm cạnh
quốc lộ 10, khu công nghiệp Quán Toan.

Khu công nghiệp Numura - Hải Phòng nằm cạnh quốc lộ 5 hiện là khu công
nghiệp có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh và tốt nhất Việt Nam hiện nay. Với
diện tích 153 ha, có nhà máy cấp điện độc lập 50 MW, nhà máy xử lý nớc thải, tổng
đài điện thoại 2 000 số và các tiện ích công cộng khác, khu công nghiệp này có thể
tiếp nhận trên 100 nhà máy sản xuất.

Khu kinh tế Đình Vũ nằm ở hạ lu về phía biển của cảng Hải Phòng, với diện
tích 1 152 ha, có đầu đủ các yếu tố để phát triển thành một khu công nghiệp lớn ở
Việt Nam, Khu kinh tế tổng hợp Đình Vũ, khi đợc xây dựng hoàn thiện, sẽ gồm có
khu công nghiệp, cảng nớc sâu cho tầu từ 20000 đến 30000tấn, có năng lực thông
qua 12 triệu tấn/năm và khu thơng mại, nhà ở trên diện tích gần 1000 ha.

Với sự phát triển của mình Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm
dịch vụ, thờng thuê, các nhà hàng đặc sản, các nhà nghỉ dỡng dành cho khách du lịch
và nghỉ dỡng dài ngày, các khu nhà ở cao cấp cho ngời nớc ngoài thuê để lu trú lâu
dài khi làm việc tại Hải Phòng (Khách sạn Hữu Nghị, khách sạn Royal Garden,
khách sạn Harbor View, khách sạn Tray, Làng quốc tế Hớng Dơng).

Nhiều khu vui chơi, giải trí và th giãn nh sân tenis, bể bơi, sân tập golf, câu cá,
mas - sage, luyện tập thể hình, quán bar, karaoke…ở Hải Phòng đã đợc đa vào sử
dụng, Ngoài ra,Hải Phòng có Casino Đồ Sơn phục vụ ngờng nớc ngoài . Thành phố
đang có kế hoạch phát triển một dự án vui chơi,giải trí ở khu du lịch Đồ Sơn,Cát Bà
nhằm tạo sự hấp dẫn cho du khách.



Tất cả các ngân hàng lớn trong nớc đều có chi nhánh tại Hải Phòng cùng với
nhiều chi nhánh ngân hàng liên doanh với nớc ngoài có đầu đủ các dịch vụ về tài
chníh đã có mặt tại Hải Phòng. Các Công ty bảo hiểm, kiểm toán, t vấn quốc tế nổi
tiếng cũng đã mở chi nhánh và văn phòng đại diện tại đây.

Hải Phòng là nơi đặt trụ sở của các hãng vận tải biển lớn của Việt Nam nh
Vosco, Vinaship, Germatrans, Vinalines, Vitranchart, Vietfract… và hàng chụ hãng
vật tải biển và nhiều đại lý hàng hải đã đặt văn phòng tại Hải Phòng nh Vosa, APM -
Saigon, Saelands, Mitsui, Evergreen, Maersk, P&O Nedloyd, NYK, APL, Hapalloy,
Yangming, DSR, Huyndai, KMTC, CMA, MíC, Hanjin, K - line, Cosco, Heung -
A…

Hải Phòng hiện có 24 bệnh viện với khoảng 4000 giờng bênh và 4000 bác sĩ và
cán bộ y tế. Có một khoa khám, chữa bệnh dành cho ngời nớc ngoài tại bệnh viện
trung tâm thành phố.

Hải Phòng là một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nớc. Hiện nay,
Hải Phòng có 5 sân vận động, 14 sân tenis, 9 bể bơi và một trung tâm đào tạo vận
động viên chuyên nghiệp. Hải Phòng thờng đợc chọn là nơi tổ chức sự kiện thể thao
lớn trong nớc và quốc tế.

4. Dân số và nguồn nhân lực

Dân số Hải Phòng hiện nay xấ xỉ 1,7 triệu ngời. Số ngời trong độ tuổi lao động
là 936000 ngời, trong đó số ngời tốt nghiệp đại học, cao đẳng là 25000 ngời và số
lao động kỹ thuật là 1200000 ngời. Ngời Hải Phòng có truyền thống lao động cần cù,
sáng tạo và có tác phong công nghiệp, ngoài ra, có thể dễ dàng tuyển dụng lao động
từ các tỉnh lân cận.

Hải Phòng có 4 trờng đại học (Đại học y Hải Phòng, Đại học hàng hải Việt
Nam, Đại học S Phạm Hải Phòng và Đại học dân lập Hải Phòng), 1 trờng cao đẳng
(Cao đẳng cộng đồng), 2 viện nghiên cứu về hải dơng học và hải sản, 48 trờng trung
học chuyên nghiệp và dạy nghề, 237 trờng phổ thông trung học và trung học cơ sở.
Trong tơng lai gần, sẽ có thêm 2 trờng cao đẳng đợc thành lập: Cao đẳng văn hoá
nghệ thuật và Cao đẳng kỹ thuật.

II. THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI HẢI PHÒNG THỜI KỲ 1991 -
2000

1. Tăng trởng kinh tế chung



Thực hiện chiến lợc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội thành phố 10 năm
1991 - 2000, thành phố Hải Phòng đã có chuyển biến tích cực, đạt đợc một số thành
tựu tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển của đầu thế kỷ sau.

Trên cơ sở phát huy nguồn lực trong nớc đồng thời thu hút đầu t từ bên ngoài
để phát triển kinh tế, đến hết năm 2000, thành phố đã thu hút đợc 90 dự án đầu t nớc
ngoài với tổng số vốn trên 1,3 tỷ USD (vốn thực hiện đợc trên 62%) và 334 triệu
USD vốn ODA, NGO…Tuy mới chỉ đạt 65,5% mục tiêu đề ra song đã góp phần điều
chỉnh cơ cấu kinh tế lãnh thổ, cơ cấu ngành kinh tế có sự thay đổi phù hợp với lợi
thế của thành phố và định hớng bố trí chiến lợc của nhà nớc đối với đại bàn trọng
điểm Bắc Bộ với xu thế giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp -
xây dựng dịch vụ.

Tốc độ tăng trởng bình quân của thành phố luôn đạt ở mức cao sô với cả nớc,
mức tăng bình quân hàng năm thời kỳ 1991 - 2000 ớc đạt 10,3% GDP bình quân đầu
ngời năm 2000 gấp 2,35 lần năm 1990, vợt mục tiêu chiến lợc của cả nớc.

Các công trình có ý nghĩa vùng đã đợc triển khai, bớc đầu tạo môi trờng kinh
doanh và thu hút đầu t thuận lợi cho thành phố nh đờng 5, đờng 10, nâng cao công
suất cảng gắn với chỉnh trị, cải tạo luồng vào cảng, khu vui chơi giải trí quốc tế Đồ
Sơn, khu công nghiệp Nomura Đình Vũ.

Số hộ đói nghèo từ 18% năm 1995 giảm còn 5,8% năm 2000, các hoạt động
văn hoá, xã hội đặc biệt ở hải đảo, vùng sâu, vùng xa của thành phố có sự chuyển
biến, đáp ứng đợc nhu cầu nâng cao dân trí, tiến bộ xã hội.

Thực hiện đờng lối đổi mới, sự thu hút có kết quả đầu t nớc ngoài thời kỳ 1991
- 1995, Hải Phòng đạt đợc nhịp độ tăng trởng kinh tế cao ở mức 12,1% trên cơ sở đó
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 15 năm 1996 - 2000 đặt ra mục tiêu tăng trởng
cho cả thời kỳ ở mức 15,5% và kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 ở mức 15%.

Song do nền kinh tế đang ở tình trạng sức cạnh tranh kém bởi những yếu kém
vốn có cha khắc phục đợc nh công nghệ sản xuất lạc hậu, sản xuất, cuốc khủng
hoảng tài chnsh khu vực vào năm 1998 dẫn đế sút giảm đầu t nớc ngoài đã tác động
đến tốc độ tăng trởng kinh tế của thành phố từ 12,1% của giai đoạn 1991 - 1995, còn
9,6% trong năm 1996 - 2000, 2 năm 1996 - 1997 và 7,8% trong 3 năm 1998 - 2000,
cả giai đoạn 5 năm 1996 - 2000 ớc đạt tốc độ tăng trởng hàng năm 8,56% bằng
54,8% mục tiêu quy hoạch.

2. Tăng trởng và cơ cấu ngành kinh tế

Sản xuất công nghiệp đã có thêm một số mặt hàng nh nhựa dân dụng, giả da,
khí ga hoá lỏng…song phát triển theo xu thế hội nhập nên công nghiệp - xây dựng
chịu ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra năm 1998 và ảnh hởng tiếp tới
những năm 1999 - 2000, do đó tốc độ tăng trởng GDP công nghiệp - xây dựng hàng



năm không ổn định: năm 1998 tăgn 13,5% năm 1999 tăng 7,8%, năm 2000 ớc tăng
12,6% cả giai đoạn 1996 - 2000 đạt đợc 13,9%.

Cơ cấu và tốc độ tăng trởng ngành nông - lâm - ng nghiệp:

- Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, do đó giải quyết đợc cơ bản vấn đề
cung câp đủ lơng thực do nông dân và là cơ sở để tiến hành cơ cấu lại sản xuất theo
hớng phát triển chăn nuôi, cây ăn quả, rau quả tạo nguyên liệu cho công nghiệp chế
biến.

- Về nuôi trồng thuỷ sản: Với việc áp dụng những tiến bộ về kỹ thuật sản xuất
giống, chế biến thức ăn, nuôi trồng thuỷ sản đã phát triển mạnh theo hớng thâm canh,
diện tích các mặt nớc ao hồ, ruộng trũng, bãi triều ngập mặn đợc khai thác triệt để
vào nuôi trồng thuỷ sản, mở ra một hớng mới trong việc thu hút lao động, tạo việc
làm tăng thu nhập cho khu vực nông thôn.

- Về khai thác cá biển: đến năm 2000 nghề khai thác các biển đợc đầu t mới 67
phơng tiện nghề khơi, đa năng lực tập chuyên nghề khơi gấp 4,2 lầm năm 1990, góp
phần tăng sản lợng cá biển đạt 24 nghìn tấn, gấp 2,2 lần năm 1990.

Cơ cấu nội bộ ngành nông - lâm - ng nghiệp có sự chuyển dịch dần theo hớng
sản xuất thực phẩn hàng hoá: Tỷ trọng sản xuất ng nghiệp từ 11,6% (trong tổng giái
trị ngành nông - lâm - ng nghiệp) năm 1995, đến năm 2000 tăng lên 15%; trong nông
nghiệp sản xuất thực phẩm (chăn nuôi, rau quả…) chiếm tỷ trọng 56% (tăng 5,5% so
năm 1995).

Tốc độ tăng trởng GDP ngành nông - lâm - ng nghiệp giai đoạn 1996 - 2000 ớc
đạt 5,7%, bằng 132,6% mục tiêu quy hoạch. Hầu hết các sản phẩm chính của ngành
đạt và vợt mục tiêu quy hoạch.

Cơ cấu và tăng trởng các ngành dịch vụ:

- Thơng mại nội địa với mức tăng trởng hang năm của tổng mứ bán lẻ giai
đoạn 1991 - 2000 bình quân là 39,0%, tỷ trọng thơng mại trong GDP chiếm từ 8,5 -
8,7%.

- Vận tải, thông tin liên lạch giữa mức 14 - 15% GDP chung.

- Du lịch duy trì ở mức 2,5% GDP chung.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đến năm 2000 dự báo đạt 279,8 triệu USD, tốc độ
tăng trởng hang năm 13,9%

3. Các thành phần kinh tế ở Hải Phòng trong 10 năm qua đã có nhiều biến

động, diễn biến theo xu hớng phát triển đa dạng các hình thức sở hữu phù hợp

với đờng lối đổi mới.

Cơ cấu thành phần kinh tế (theo giá trị sản xuất)

Đơn vị tính: %



Ngành

Thành

phần

Công nghiệp,
xây dựng

Nông-ng
nghiệp

Thơng mại-
dịch vụ

1990 2000 1990 2000 1990 2000

Tổng số 100 100 100 100 100 100

1.Khu vực kinh tế Nhà
nớc.

8.08 30.5 5.0 3.0 31.0 27.9

2. Khu vực kinh tế
ngoài Nhà nớc.

19.2 69.5 95.0 97.0 69.0 72.1

2.1 Trong nớc 1902 20.4 95.0 97.0

2.2 Đâù t nớc ngoài 49.1

Riêng trong khu vực nông thôn, do nông nghiệp cha có thị trờng ổn định, sản
xuất công nghiệp cha vơn ra đầu t vào khu vực nông thôn, thu nhâp dân c đang ở
mức thấp đã hạn chế quá trình chuyển dịch cơ cấu nông thôn theo hớng tăng tỷ trọng
các ngành phi nông nghiệp. Sản xuất nông - lâm - ng nghiệp vẫn giữ vị trí chủ yếu,
chiếm tỷ trọng 56 - 60% về GDP với trên 70% lực lợng lao động ở nông thôn; các
ngành phi nông nghiệp nh công nghiệp nhỏ, thơng mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 40%,
song do thiếu vốn và trình độ công nghệ, thiết bị đang ở trình độ thấp nên sự phát
triển không ổn định.

4. Văn hoá và các vấn đề xã hội

10 năm qua, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình đã đợc tăng cờng về vật
chất kỹ thuật, phơng thức hoạt động với công tác truyền thông dân số đến tận xã
phờng, tỷ lệ sinh giảm đáng kể từ 2,57% năm 1990, còn 1,48% năm 2000.

+ Chơng trình giải quyết việc làm: Đén nay thành phố đã xâyd ựng đợc 7 trờng
đào tạo nghề, 9 trung tâm dạy nghề và 3 trung tâm hớng nghiệp dạy nghề cho học
sinh phổ thông trung học ở các Quận, huyện và có 20 cơ sở đào tạo nghề ngắn hạn
đã tranh thủ đợc sự hỗ trợ của tổ chức SEARAC để đào tạo nghề cho ngời nghèo và
ngời hồi hơng; trung bình hàng năm có trên 40000 lợt ngời tham gia học nghề ở các
trung tâm và trờng dạy nghề của thành phố, Quận huyện. Hàng năm trong thời kỳ
1996 - 2000 có 1,75 vạn lao động đợc đào tạo, đảm bảo tỷ lệ lao động qua đào tạo
đạt 25% và hàng năm có trên 3 vạn lao động đợc giải quyết việc làm, góp phần giảm
tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị từ 8,1% (năm 1996) còn 8,2% (năm 2000) và nâng cao
thời gian sử dụng lao động ở nông thôn.



+ Thành phố đã triển khai thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở: đến
năm 1999 có 8/12 Quận, huyện, thị xã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở,
số còn lại sẽ hoàn thành vào năm 2000.

+ Hệ thống giáo dục đại học, trung học chuyên nghiệp: đã có 4 trờng đại học
xây dựng và nâng cấp: trờng Đại học Hàng Hải, trờng Đại học Y, trờng Đại học S
Phạm và trờng Đại học Dân lập; đến nay thành phố có 9 trờng trung học chuyên
nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản, hàng hải, y tế, thể
dục thể thao đang hoạt động có hiệu quả. Sự tăng cờng đầu t trong lĩnh vực dạy nghề,
giáo dục đại học đã tạo ra những tiền đề để Hải Phòng trở thành một trung tâm đào
tạo nguồn lực của vùng duyên hải Bắc Bộ.

+ Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao đợc tổ chức rộng rãi đến
xã, phờng với nội dung phong phú hớng vào việc phát huy tính dân tộc truyền thống
của địa phơng, với sự tham gia của cộng đonòg vào các phong trào thể dục toàn dân,
xây dựng các làng văn hoá, các hội thi hớng vào các chủ đề gia đình - xã hội, nếp
sống và ứng xử văn minh…

+ Các phơng tiện thông tin đại chúng, nhất là phát thanh, truyền hình, báo chí
từng bớc đợc nâng cấp, số hộ dân c đợc xem truyền hình đạt 87%.

+ Cho đến nay thành phố có 24 bệnh viện (tuyến thành phố có 8 bệnh viện;
Quận, huyện, thị xã 14 bệnh viện, 1 bệnh viện hải quân, 1 bệnh viện Bộ giao thông
vận tải), 27phòng khám khu vực, 10 trung tâm chuyên khoa và y tế công cộng, 170
trạm y tế xã. Trong thời gian qua, các bệnh viện đầu ngành và một số trung tâm y tế
của thành phố đã đợc đầu t nâng cấp, cơ sở khám chữa bệnh đợc bổ sung, đến nay
2000 số giờng bệnh trên 1 vạn đạt 22,1 giờng dự báo năm 2000 đạt 23 giờng; số bác
sỹ trên 1 vạn dân 5,8 bác sỹ (sơ với năm 1996 tăng 0,3 bác sỹ).

III. PHƠNG HỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2014
1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng "Hải Phòng trở thành thành phố cảng văn minh, hiện đại, một số
trung tâm đô thị cấp quốc gia, cửa chính ra biển, trung tâm công nghiệp, du lịch -
dịch vụ, tuỷ sản ở miền bắc, có kinh tế, văn hoá, giáo dục - Đào tạo, khoa học - công
nghệ, cơ sở hạ tầng phát triển, quốc phòng - an ninh vững chắc, không ngừng nâng
cao đời sống nhân dân".

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tốc độ phát triển kinh tế của thành phố bằng khoảng 1,5 lần so với tốc độ
phát triển chung của cả nớc. Đa tỷ trọng GDP so với cả nớc của Hải Phòng khoảng
2,9% năm 2000 lên 3,3 - 3,5% năm 2005 và 4,0% vào năm 2014 và GDP gấp 2,7 lần
- 2,8 lần năm 2000.



- Nền kinh tế tăng trởng bình quân hàng năm ở mức cao 10 - 11% thời kỳ 2001
- 2005 và 11 - 11,5% thời kỳ 2006 - 201.

- Nều kinh tế thể hiện cơ cấu xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu 2000 ớc đạt
279,8 triệu USD; năm 2005 đạt khoảng 670 triệu USD; năm 2014đạt 1300 - 1600
triệu USD.

- Tỷ lệ thu ngân sách từ GDP tăng từ 27,5% hiện nay lên khoảng 30% năm
2005 và 32% vào năm 2014

- Quá trình phát triển kinh tế đảm bảo phát triển ổn định các vấn đề xã hội, tạo
tiền đề vững chắc về an ninh - quốc phòng.

- Năm 2005 nền kinh tế bảo đảm 92,5% lao động có nhu cầu làm việc và đến
năm 2014 tỷ lệ này là 95%.

- Quá trình đô thị hoá diễn ra manh mẽ. Tỷ trọng dân số đô thị trong dân số
chung tăng từ 34,4% hiện lên 50,8% vào năm 2014

- Cơ cấu kinh tế thành phố có sự chuyển dịch cơ bản:

+ Sản xuất nông nghiệp theo hớng đầu t chiều sâu tạo nhiều sản phẩm hàng
hoá. Tăng nhanh công nghiệp và các ngành dịch vụ. Tỷ trọng GDP nông, lâm nghiệp
trong tổng GDP từ 17,8% năm 2000 giảm xuống 14,0% năm 2005 và 8 - 10% 2014

+ Tỷ trọng GDP công nghiệp tăng từ 33,6% năm 2000 lên 49% năm 2005 và
51 - 52% vào năm 2014

3. Những nhiệm vụ cơ bản trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển

kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2014

3.1. Phát triển kinh tế đối ngoại

Đổi mới có chế, chnsh sách nhằm tiếp tục tạo môi trờng thuận lị để thu hút
nguồn lực trong nớc và phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt là các hoạt
động hợp tác đầu t quốc tế nhằm thu hút có hiệu quả nguồn vốn đầu t, công nghệ,
kinh nghiệm quản lý tiến bộ của nớc ngoài để cơ cấu lại nền kinh tế theo hớng xuất
khẩu.

3.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng

Năm trong vùng tăng trởng, Hải Phòng cần tiếp tục đợc sự hỗ trợ của trung
ơng để phát triển kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói
chung và hợp tác quốc tế nói riêng.

- Với xu thế diễn biến của môi trờng địa chất cửa sông Bạch Đằng, cảng Hải
Phòng có điều kiện tồng tại lâu dài. Trong vài thập kỷ tới, có thể xác định cha có
cảng biển nào ở phía bắc có đợc các điều kiện hậu cần tốt nh cảng Hải Phòng. Các
tuyến nối Hải Phòng với các khu vực trong nội địa sẽ đợc hoàn chỉnh (đờng 5 nâng
câp hoàn chỉnh thành đờng cấp 1 vào năm 2000, đờng 10 đợc nâng cấp cùng với việc



xây dựng cầu Bính, Tiên Cựu, Quý Cao, Tân Đệ. Hệ thống giao thông đờng sông
đợc nạo vét chỉnh trị). Khối lợng hàng hoá xuất nhập khẩu, đặc biệt hàng hoá có giá
trị cao, của Bắc Bộ qua cảng Hải Phòng sẽ đợc tăng nhanh.

Cảng đợc hiện đại hoá - container hoá, luồng lạch đợc chỉnh trị để tầu 1 vạn
tấn ra vào thuận lợi, nhằm đạt công suất 10 - 12 triệu tấn vào năm 2005 và 15 - 18
triệu tấn vào năm 2014.Nghiên cứu xây dựng cảng nớc sâu, cảng chuyên dùng cho
du lịch nội địa và quốc tế.

- Tập trung đầu t chiều sâu và mở rộng cụm cảng sông Vật Cách gắn với
nâng cấp các tuyến đờng sông của vùng bắc bộc nối với cảng biển.

- Hệ thống đờng sắt đợc đầu t nâng cấp thành đờng đôi.

- Nâng cấp sân bay Cát bi thành sân bay quốc tế. Cùng với các quan hệ đối
ngoại đợc mở rộng, mở thêm các tuyến bay quốc tế đến các nớc trong khu vực.

- Nâng cấp các tuyến đờng thành phố, trớc mắt là tuyến Hải Phòng - Đồ Sơn
(đờng 14) ngã 5 - sân bay Cát Bi; hồ Sn - Cầu Rào 2; tuyến đờng liên huyện Kiến
Thuỵ - An Lão gắn với đờng 10 và đờng 14.

- Xây dựng hoà chỉnh mạng cấp, thoát nớc, cấp điện, hệ thống đờng giao
thông đô thị các khu công nghiệp và ở các khu vực nông thôn đáp ứng nhu cầu phát
triển sản xuất và nâng cao điều kiện sống cảu dân c.

- Hiện đại hoá hệ thống thông tin liên lạc.

- Đầu t xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên đảo Cát Bà, Cát Hải,
Bạch Long Vĩ về giao thông, bao gồm hệ thống đờng nội bộ, bến cảng, sân bay lên
thẳng (ở Cát Bà, Bạch Long Vĩ), mạng lới cấp điện, thông tin liên lạc, phục vụ công
cuộc phát triển kinh tế đảo nâng cao đời sống nhân dân và làm tốt công tác an ninh
bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

3.3 Đầu t trọng điểm tạo sản phẩm mũi nhọn.

Những khâu đợc chọn đầu t trọng điểm là:

* Trong sản xuất công nghiệp:

- Đóng và sửa chữa tầu thuỷ tải lớn trở thành ngành kim doanh lớn của thành
phố, mục tiêu: đến năm 2005 đóng đợc tầu 30 - 50 nghìn tấn. Trên cơ sở liên doanh
với nớc ngoài tiến tới đóng tâu trên 5 vạn tấn, sửa chữa tầu vận tải trên 8 vạn tấn,
chế tạo động cơ tầu thuỷ cỡ 3000CV.

- Bảo đảm đáp ứng nhu cầu các loại tầu công trình, tầu cao tốc, các chi tiết
phụ tùng cho ngành đóng tầu Việt Nam đáp ứng 25 - 30% nhu cầu đóng mới tầu biển
của cả nớc.

- Sửa chữa tầu, sà lan… đáp ứng 80% nhu cầu của vùng Bắc bộ về sửa chữa
tầu sông, 30% nhu cầu cả nớc về sửa chữa tầu biển.



* Xi măng: đến năm 2005 đạt 3,5 triệu tấn, 2010 có sản lợng 4,5 triệu tấn.

* Sản xuất thép đạt 0,8 - 1 triệu tấn vào năm 2005, 1,5 triệu tấn vào năm 2010
theo hớng đa dạng hoá sản phẩm gồm thép thanh, thép cuộn, thép ống, thép hình phi
tiêu chuẩn, chi tiết máy, đúc phôi thép.

* Hoá chất nhựa: tiếp tục đầu t chiều sâu mở rộng sản xuất các sản phẩm có
nhu cầu trong nớc thay thế hàng nhập khẩu: sơn, ắc quy, sản phẩm nhựa cho tiêu
dùng, xây dựng. Tiếp tục phát triển các sản phẩm mới (LAB). Chuẩn bị điều kiện để
phát triển các sản phẩm phân DAP hoá dầu.

* Đầu t đổi mới thiết bị, công nghệ phát triển sản xuất các loại nguyên liệu
phụ liệu trong nớc nhằm chủ động sản xuất và nâng cao hiệu quả sản phẩm giầy dép
- dệt may. Đến năm 2005 đạt 55 triệu đôi; 2010 đạt 90 triệu đôi; sản phẩm may năm
2005 đạt 11 triệu sản phẩm năm 2010 đạt 15 - 20 triệu sản phẩm; sản phẩm dệt kim
năm 2005 đạt 1500 tấn, năm 2010 đạt 6000 tấn.

* Chế biến nông - hải sản: phát triển trong mối quan hệ chặt chẽ với quá trình
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, ng nghiệp và mở rộng quan hệ liên vùng để tạo
nguồn nguyên liệu, nâng cấp thiết bị và đổi mới công nghệ các cơ sở công nghiệp
chế biến sẵn có để phát triển sản phẩm xuất khẩu: cà chua bột (3800 tấn), hải sản
đông lạnh và đóng hộp 35.000 tấn, thịt lợn 15.000 - 20.000 tấn.

* Điện và điện tử phát triển theo hớng sản xuất các sản phẩm bổ trợ cho
ngành đóng tầu và đồ điện gia dụng.

Phối hợp với Hà Nội xúc tiến liên kết với các doanh nghiệp tiềm năng trong và
ngoài nớc phát triển công nghệ phần mềm tin học trở thành nghành kinh doanh quan
trọng của thành phố.

* Xây dựng các khu, cụm công nghiệp.

Để tập trung đầu t tạo sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm có hàm lợng kỹ thuật
cao Hải Phòng sẽ tập trung hoàn thiện các khu công nghiệp tập trung hiện có gắn với
đổi mới cơ chế chính sách thu hút đầu t nớc ngoài để lấp đầy các khu công nghiệp và
khu chế xuất. Đồng thời, bằng việc mở ra các cụm công nghiệp với các chính sách u
đãi thu hút vốn trong nớc, phát riển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Kế hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp:

TT
Tên khu, cụm công

nghiệp
Địa bàn

hành chính

Quy mô (ha)
Tinh chất sản xuất

2010 2020

1. Nomuara Huyện An
Hải

153 153 Công nghệ cao

2. Đình Vũ Huyện An 639 937 Kinh tế tổng hợp



Hải

3. Minh Đức - Bến
Rừng

Huyện
Thuỷ
Nguyên

220 350 Hoá chất, xi măng, sửa
chữa tầu biển

4. Quán Toan - Vật
Cách - Thợng Lý

Quận
Hồng Bàng

270 460 Sản xuất thép, đống và
sửa chữa tầu

5. Đông Hải Huyện An
Hải

150 150 Công nghiệp tiêu dùng
công nghệ sạch

6. Hải Thành Huyện
Kiến Thuỵ

50 50 Sản xuất giầy dép, may,
vật liệu xây dựng, máy
nông nghiệp

7. An Tràng - Tiên Hội
- Quán Trữ

An Lão -
Kiến Thuỵ

63 75 Sản xuất hàng tiêu dùng
công nghiệp sạch

8. Vĩnh Niệm Huyện An
Hải

20 40

9. Các cụm công
nghiệp huyện

30 35

Tổng cộng: 1595 2250

Trên cơ sở các khu, cụm công nghiệp đợc xây dựng, xúc tiến thu hút đầu t để
sản xuất sản phẩm mới.

3.4 Phát triển thơng mại, dịch vụ du lịch, tài chính

Đây là việc làm nhằm vào mục tiêu phục vụ có hiệu quả quá trình công nghiệp
hoá - hiện đại hoá, trớc hết của vùng bắc bộ. Đây vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp
có tính chiến lợc có vai trò quan trọng để tạo bớc phát triển nhanh của thành phố.

Những năm tới, thơng mại, dịch vụ Hải phòng tập trung vào những trọng điểm
sau:

- Tiếp tục hoàn thiện khu du lịch Đồ Sơn gắn với phát triển các khu công viên
giải trí trên đờng 14 Quận Kiến An, núi Voi, Núi Đôi và các tuyến du lịch điền dã ở
khu vực ngoại thành.

- Xây dựng Cát Bà thành trung tâm du lịch biển tầm cữ quốc gia và quốc tế
trong tuyến du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long.

- Phát triển kết cấu hạ tầng nghề cá ở Bạch Long Vĩ, Cát Bà thành trung tâm
dịch vụ nghề cá Vịnh Bắc bộ.

- Phối hợp với tổng công ty hàng hải phát triển dịch vụ hàng hải quốc tế.



- Xây dựng trung tâm thơng mại quốc tế cầu Rào.

Đầu t trong điểm theo hớng trê, cùng với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại
hoá các lĩnh vực hàng hải (cảng, dịch vụ cảng, vận tải biển), phát triển khai thác và
nuôi trồng hải sản với công nghệ cao, đến năm 2010 trên khu vực cửa sông Cấm -
Bạch Đằng (từ Đồ Sơn đến xã Minh Đức, Thuỷ Nguyên, bao gồm cả các đảo Cát Bà,
Cát Hải, Bạch Long Vĩ) sẽ hình thành rõ nét vùng kinh tế ven biển mạnh. Vùng có
khả năng thu hút trên 60% lao động và tạo ra 70% GDP của thành phố, có vai trò
động lực tạo tốc độ phát triển nền kinh tế, là điều kiện để giữ vững an ninh, quốc
phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

3.5 Nhanh chóng xúc tiến chơng trình đào tạo công nhân kỹ thuật giỏi và

cán bộ quản lý giỏi để chủ động trong việc liên doanh với nớc ngoài.

Đến năm 2014 riêng ngành công nghiệp cần có 19,9 vạn lao động, so với hiện
nay tăng 9,8 vạn. bình quân hàng năm có thêm 9.800 lao động cần đợc đào tạo thuộc
lĩnh vực luyện kim, cơ khí đóng tàu, sửa chữa tầu, điện tử, vật liệu xây dựng, chế
biến thực thẩm.

Lĩnh vực du lịch - dịch vụ bình quân hàng năm cần tăng thêm 12 vạn lao động
đợc đào tạo.

Đây là vấn đề lớn của nền kinh tế, cần có kế hoạch chặt chẽ ngay từ những
năm đầu của kế hoạch 2001 - 2005 nhằm tạo thế chủ động trong việc thực hiện các
mục tiêu đề ra.

3.6 Cơ cấu kinh tế nông thôn.

Trong quá trình công nghiệp hoá sẽ diễn ra quá trình đô thị hoá và xây dựng
lại kết cấu hạ tầng ở cả đô thị, nông thôn. Đến năm 2010 với sự hình thành các khu
công nghiệp Minh Đức, Vật Cách, Quán Toan, Kiến An, cụm công nghiệp Vĩnh
Niệm, An Tràng, Hải Thành, thành phố phát triển thêm 1 Quận mới trên địa bàn 5 xã
Hải An cũ và sáp nhập 2 xã Vĩnh Niệm và D Hàng vào Quận Lê Chân; mở rộng đô
thị, giao thông trên đờng 14 sẽ sử dụng thêm khoảng 4.000 ha đất nông nghiệp (đất
nông nghiệp có thể tăng thêm trong thời kỳ 2001 - 2010 chủ yếu trên cơ sở lấn biển
nuôi trồng thuỷ sản vào khoảng 4.000 ha tại các khu vực Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên,
Cát Hải song không nhiều).

Trong điều kiện đất đai sản xuất nông nghiệp ngày một giảm, để nâng cao mức
sống và thu nhập của cộng đồng dân c nông thôn, hải đảo, dân số nông - ng nghiệp
giữ ở mức 77,3 vạn ngời với khoảng trên 33,2 vạn lao động, giảm so với hiện nay
khoảng 8 vạn lao động. đồng thời cơ cấu lại kinh tế nông thôn theo hớng phát triển
ngành nghề mới, đa thuỷ sản (cả đánh bát và nuôi trồng) trở thành ngành sản xuất
gắn công nghiệp chế biến nhằm khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên sinh vật
vùng ven biển.



Đầu t cho khu vực nông thôn về kết cấu hạ tầng, có chính sách u đãi, khuyến
khích các doanh nghiệp chuyển giao các sản phẩm công nghiệp gia công từ thành
phố, phát triển sản xuất thủ công nghiệp, các làng nghề, các ngành dịch vụ phục vụ
đời sống và sản xuất. Tạo điều kiện ch dân khai thác tiềm năng cảnh quan vùng nông
nghiệp ven đô, ven khu công nghiệp, ven biển và hải đảo để phát triển du lịch… tạo
động lực hình thành hệ thống đô thị nông thôn (thị trấn, thị tứ, đô thị vờn…)

Đây là một nhiệm vụ to lớn, nặng nề trong quá trình phát triển để tạo việc làm
ở nông thôn cho 8 vạn lao động nông nghiệp dôi d trong 10 năm tới nhằm:

- Thu hẹp dần khoảng cách nông thôn thành thị.

- Thực hiện chiến lợc “rời ruộng nhng không rời làng” tránh sự di dân từ nông
thôn vào đô thị không có tổ chức làm ảnh hởng đến đô thị về các vấn đề môi trờng,
xã hội, an ninh.

Đây là một nhiệm vụ chiến lợc cần đợc chỉ đạo chặt chẽ và đợc u tiên.

3.7 Hoàn thiện quy hoạch không gian đô thị.

Việc này tiến hành theo hớng khai thác triệt để đất ven sông lớn; sông Bạch
Đằng, sông Cấm, Sông Lạch Trai thuộc các huyện An Hải, Thuỷ Nguyên, Kiến Thuỵ,
Đồ Sơn, Kiến AN các khu cụm công nghiệp; hình thành các khu đô thị công nghiệp
lớn: khu độ thị Tây Bắc gắn với khu công nghiệp Nomura, nâng cấp mở rộng đô thị
Qoán Toan, Kiến An, Minh Đức, đờng 14 trên tuyến đờng 5 cũ, mở rộng nội thành
với việc xây dựng một Quận mới trên địa bàn 7 xã Hải An cũ (thuộc huyện An Hải)
và Quận mới bắc sông Cấm trên địa bàn 4 xã giáp sông Cấm của huyện Thuỷ
Nguyên.

3.8 Phát triển văn hoá - xã hội.

* Dân số và nguồn nhân lực.

Trong 10 năm tới Hải Phòng phấn đấu giảm tỷ lệ sinh hàng năm từ 0,02 -
0,03% và trong quá trình phát triển kinh tế, Hải Phòng dự báo có mức tăng cơ học
vào khoảng 0,5%.

Cả 2 yếu tố cho phép dự báo dân số năm 2005 là 1.82 triệu ngời và dân số năm
2014 là 1.96 triệu (có mức tăng hàng năm thời kỳ 2001 - 2010 vào khoảng 1.45%).

Cùng với sự phát triển kinh tế, sự hình thành các khu công nghiệp tập trung xu
thế đô thị hoá tăng sẽ nâng cơ cấu dân số đô thị từ 34.4% năm 2000 đến năm 2005 sẽ
là 39.7% và năm 2014vào khoảng 50.8%.

Dân số trong độ tuổi lao động sẽ tăng bình quân 1.35%/năm thời kỳ 2001 -
2005 và 1.8%/năm thời kỳ 2006 - 2014



Đây là nguồn lực cho phép phát triển kinh tế nhng cũng là sức ép về nhu cầu
việc làm và các vấn đề xã hội cần phải giải quyết trong giai đoạn đầu của sự phát
triển.

Lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng sẽ tăng từ 17.9% năm 2000 lên
22.8% năm 2005 và 27.5% năm 2014.Lao động các ngành dịch vụ tăng từ 32.6%
(năm 2000) lên 36.2% (năm 2005) và 39.3% (năm 2014)theo đó số lao động nông
nghiệp sẽ giảm từ 49.5% năm 2000 xuống còn 41% vào năm 2005 và 33.2% năm
2014

Giảm tỷ lệ ngời không có việc làm ở thành phố và tình trạng thiếu việc làm ở
khu vực nông thôn, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đô thị từ 7.2% hiện nay xuống
5% vào năm 2005 và 4% năm 2014.

* Giáo dục - đào tạo.

- Nâng tỷ lệ huy động số cháu trong độ tuổi đến nhà trẻ từ khoảng 17% năm
2000 lên 30% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010. Số cháu đến lớp mẫu giáo từ
54% năm 2000 lên 70% năm 2005 và 80% vào năm 2014.

- Giữ vững kết quả phổ cập và nâng cao chất lợng tiểu học. Đảm bảo 100% trẻ
em 6 tuổi vào lớp 1, giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ bỏ học. Năm 2005 có 50%, 2010
có 100% số trờng tiểu học dạy học 2 buổi/ ngày. Thực hiện và mở rộng việc học
ngoại ngữ ở các cấp tiểu học, đến năm 2010 tất cả học sinh tiểu học đợc học ngoại
ngữ tin học.

- Năm 2000 toàn thành phố đã phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đến năm
2014 Năm 2000, 100% học sinh trung học phổ thông đợc sử dụng máy vi tính, đến
năm 2005 sẽ phổ cập học sử dụng máy vi tinh cho học sinh trung học cơ sở.

- Phấn đấu đạt quy mô đào tạo lao động kỹ thuật và cán bộ chuyên môn
nghiệp vụ: tăng tỷ lệ lao động đợc đào tạo từ 25% hiện nay len 35 - 40% vào năm
2005; 65 - 70% vào năm 2014 theo hớng tăng công nhân kỹ thuật, giảm tỷ trọng
trung cấp kỹ thuật, kỹ s với cơ cấu hợp lý 1 kỹ s/ 2 trung cấp/ 10 công nhân kỹ thuật.
Chú ý đào tạo đội ngũ chủ doanh nghiệp giỏi và đào tạo chủ hộ gia đình.

Sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

- Đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ sinh, tổng tỷ suất
sinh đạt mức thay thế sau năm 2005 là 2.1 (năm 2000 là 2.3).

- Từng bớc tiến tới giải quyết căn bản các bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh
trùng. Chủ động phòng chống dịch bệnh, thực hiện có hiệu quả chơng trình y tế có
mục tiêu. Thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván trẻ sơ sinh, giảm nhanh tỷ lệ
mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm. Đẩy mạnh chơng trình chống lây nhiễm
HIV/AIDS.



- Giảm nhanh tình trạng suy dinh dỡng ở trẻ em dới 5 tuổi và tình trạng thiếu
đói của bà mẹ mang thai, cho con bú. Dinh dỡng bình quân đầu ngời toàn xã hội đạt
mức 2800 Kcal/ngày năm 2014. Sau năm 2000 toàn bộ dân c thành phố dùng nớc
sạch.

- Mở rộng bảo hiểm y tế đến năm 2014 toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, đảm
bảo mọi ngời đều đợc hởng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Nâng cấp và trang bị thệm
thiết bị, bổ xung cán bộ y tế để nâng cao trình độ chất lợng và hiệu quả công tác
khám chữa bệnh. Bình quân mỗi cụm dân c 20.000 - 30.000 dân có một phòng khám
bệnh, mỗi xã có 2 bác sỹ, có nữ hộ sinh trung học và trung cấp dợc, có đủ trang thiết
bị khám chữa bệnh nh bộ y tế quy định.

- Đầu t cho mỗi bệnh viện đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho ngời nớc ngoài và
những ngời có thu nhập cao.

- Triển khai các chơng trình quốc gia về dợc, với thị trờng thuốc đa dạng, an
toàn. Phấn đấu để Hải Phòng trở thành trung tâm y tế mạnh của cả nớc.

* Phát thanh, truyền hình, văn hoá, thể thao:

- Đảm bảo phủ sóng toàn bộ lãnh thổ về phát thanh, truyền hình với thời lợng
phát sóng phát thanh và truyền hình 24h/ngày. Đảm bảo yêu cầu phát sóng quốc gia
và giải quyết yêu cầu nhiệm vụ đặc thù của thành phố, phát triển truyền hình cáp.

- Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về hởng thụ văn hoá nghệ thuật
của nhân dân, khách du lịch trong nớc và nớc ngoài đến Hải Phòng. Hình thành
mạng lới công tác văn hoá - thông tin rộng khắp bao gồm chuyên nghiệp và quần
chúng. Đến năm 2005, 100% số Quận, huyện, thị xã có hệ thống văn hoá thông tin
gồm: 1 nhà văn hoá, 1 th viện, 1 đội thông tin lu động, phòng truyền thống, 1 đài
tởng niệm, 1 hiệu sách, 1 cụm cổ động và 100% số xã có quy hoạch điểm vui chơi
giải trí cho trẻ em, tợng danh nhân ở Hải Phòng. Sớm xây dựng một trung tâm văn
hoá đa năng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Nâng cao thể lực cho nhân dân trên cơ sở tạo lập, duy trì thờng xuyên phong
trào rèn luyện thân thể; thể dục thể thao trong cuộc sống hàng ngày, giữ vững và
phát triển thành phố là một trong ba trung tâm thể thao lớn của cả nớc với đội ngũ
vận động viên mạnh và giành nhiều thành tích cao trong thi đấu. Hình thành mạng
lới các cơ sở thể dục thể thao rộng khắp, đa dạng và hiện đại tạo điều kiện cho mọi
ngời tham gia luyện tập. Nâng cấp sân vận động trung tâm thành phố, xây dựng một
số nhà thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đến năm 2014 mỗi xã phờng có 1 điểm tập, 1
câu lạc bộ.

3.9 Phối kết hộp với các tỉnh, thành phố trong vùng.

Để phát huy có hiệu quả vị trí địa lý cửa ngõ và góp phần tạo ra sự phát triển
ổn định chung cho toàn vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Bộ, Hải phòng đã và sẽ



có kế hoạch phối hợp, kết hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nớc đặc biệt là với
các tỉnh trong vùng Bắc bộ.

* Trên cơ sở mở rộng công suất cảng, phối hộp với các tỉnh xây dựng kế
hoạch về khối lợng vận tải và các tỉnh qua cảng Hải Phòng, đồng thời hợp tác với
các tỉnh hình thành các đội vận tải liên tỉnh.

* Cùng với Hà Nội, Quảng Ninh, xây dựng các tuyến du lịch duyên hải và kết
hợp với các tỉnh trong nội địa để hình thành các tuyến du lịch đa dạng. Trong điều
kiện đó Hải Phòng phấn đấu trở thành một trong các trung tâm du lịch có vai trò
điều phối trong vùng.

* Phối hợp với các lực lợng đánh bắt hải sản ngoài khơi để hình thành và phát
triển nhanh trung tâm hậu cần nghề cá Cát Bà, Bạch Long Vĩ.

Trong trờng hợp vùng biển Bắc bộ có dầu khí, Hải Phòng sẽ tham gia dịch vụ
dầu khí.

* Phối hợp với các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng phát triển kinh tế trên
cơ sở khai thác có hiệu quả tuyến đờng 10 sau kh đợc nâng cấp.

* Đặt trong mối quan hệ hợp tác với các tuyến hành lang kinh tế trọng điểm
bắc bộ, dới sự điều hành của tổ chức xúc tiến quy hoạch vùng địa bàn kinh tế trọng
điểm của Nhà nớc, Hải Phòng cùng với các tỉnh thống nhất chơng trình, cơ chế,
chính sách thu hút vốn đầu t nớc ngoài để hình thành các khu công nghiệp tập trung,
khu du lịch và thơng mại.


