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 Lý do và s詠 c亥n thi院t l壱p Quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năTh挨 th運i kǶ 2021-2030, 
t亥mănhìnăđ院nănĕmă2050 

Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh tế - xã hội thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2020,ă
t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăđưăđ逢嬰c Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duy羽t t衣i Quyếtăđịnh s嘘 
1533/QĐ-ttg ngày 30/08/2013. Quy ho衣chăđịnhăh逢ớng C亥năThơătr荏 thành thành ph嘘 vĕnă
minh, hi羽năđ衣i,ămangăđặcătr逢ngăsôngăn逢ớc,ăcơăb違n tr荏 thành thành ph嘘 công nghi羽pătr逢ớc 
nĕmă2020. Là trung tâm kinh tế - xã hội, trung tâm giáo d映c - đàoăt衣o và khoa học - công 
ngh羽, trung tâm y tế vàăvĕnăhóa,ăthể thao c栄aăvùngăĐBSCLăvới m泳cătĕngătr逢荏ng cao, 
đ衣tă16%ăgiaiăđo衣n 2011-2015 với công nghi羽p và dịch v映 chiếm tỷ trọng chính,ăđ衣t 
47,9%ăvàă48,8%ăvàoănĕmă2020. 

Sau khi Quy ho衣chăđ逢嬰c Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duy羽t, thành ph嘘 C亥năThơ đưă
t鰻 ch泳c công b嘘, công khai và chỉ đ衣o các s荏, ngành xây d詠ngăch逢ơngătrình,ăkế ho衣ch 
triển khai th詠c hi羽n Quy ho衣ch.ăTínhăđếnănay,ăsauăhơnă8ănĕmăth詠c hi羽n quy ho衣ch, kinh 
tế - xã hội thành ph嘘 C亥năThơ đưăđ衣tăđ逢嬰c nhiều kết qu違 tích c詠c và toàn di羽n trên các 
lĩnhăv詠c.ăTrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ có t鰻ng s嘘 118ăđ欝 án quy ho衣ch xây d詠ng 
(bao g欝măcácăđ欝 án quy ho衣ch ph映c v映 cho công tác qu違nălỦănhàăn逢ớc, kêu gọiăđ亥uăt逢ă
phát triểnăđôăthị, qu違nălỦăđ亥uăt逢ănh逢ăkhuădânăc逢,ătáiăđịnhăc逢,ăth逢ơngăm衣i dịch v映, công 
nghi羽p,....). T鰻 ch泳c lậpăcácăđ欝 án quy ho衣chăphânăkhuăđ逢嬰c th詠c hi羽n t衣i 05 quận (Ninh 
Kiều, Bình Th栄y,ăCáiăRĕng,ăÔăMôn,ăTh嘘t N嘘t)ăcũngănh逢ănhiều d詠 án từ ngu欝n v嘘n ngân 
sách, v嘘n vay ODA và v嘘năkhácăđưăđ逢嬰c triển khai. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai th詠c hi羽n quy ho衣ch, tình hình kinh tế trong 
n逢ớc, khu v詠c và thế giới có nhiều biếnăđộng,ă tácăđộng và làm 違nhăh逢荏ngăđếnăđịnh 
h逢ớng và nội dung Quy ho衣chăđ逢嬰c phê duy羽t, c映 thể: 

(1) S詠 tácăđộng c栄a b嘘i c違nh qu嘘c tế: Yêu c亥uăđặt ra từ cách m衣ng công nghi羽p 
4.0, Vi羽t Nam tham gia vào một lo衣t FTA thế h羽 mới, với Hi羽păđịnhăđ嘘i tác Toàn di羽n 
và Tiến bộ xuyênăTháiăBìnhăD逢ơngă(CPTPP)ăđangătriểnăkhai,ăđ欝ng th運iăđàmăphánănhiều 
hi羽păđịnhăth逢ơngăm衣i t詠 do lớn (RCEP, Vi羽t Nam - Israel, kh嘘iăEFTA).ăĐâyălàănh英ng 
yếu t嘘 quan trọngăthúcăđ育yăth逢ơngăm衣iăvàăđ亥uăt逢,ăChiếnătranhăth逢ơngăm衣i gi英a các nền 
kinh tế lớn (Mỹ - Trung Qu嘘c - EU) sẽ cóătácăđộng lớnăđếnăchínhăsáchăđ亥uăt逢,ăth逢ơngă
m衣i c栄a các qu嘘c gia.C亥năThơăvới nh英ng l嬰i thế về nông nghi羽p, cùng vớiăđịnhăh逢ớng 
trongăt逢ơngălaiăsẽ làăđ亥u m嘘iălogisticsăđể xu医t kh育u nông s違n c栄aăĐBSCL,ăsẽ đ逢嬰căh逢荏ng 
r医t nhiều nh英ngăcơăhội,ăđặc bi羽t với các mặt hàng ch栄 l詠c là g衣o và th栄y s違n, ví d映 nh逢ă
m荏 rộng thị tr逢運ngăđếnăcácăn逢ớcăEUăcũngănh逢ăsẽ ph違iăđ嘘i mặt với các thách th泳c trong 
vi羽c tuân th栄 cácăquyăđịnh về kiểmăđịnh ch医tăl逢嬰ng. 

(2) Một s嘘 ch栄 tr逢ơng, chính sách lớn c栄a Đ違ng và Nhà n逢ớc đang đ逢嬰c nghiên 
c泳u, xây  d詠ng và hoàn thi羽n nh逢: Vĕn ki羽n Đ衣i hội XIII  c栄a Đ違ng, Chiến l逢嬰c phát triển 
kinh tế - xã hội th運i kỳ 2021-2030, các quy ho衣chăđ逢嬰c xây d詠ng mới theo Luật Quy 
ho衣ch (quy ho衣ch t鰻ng thể qu嘘c gia, quy ho衣ch sử d映ngăđ医t qu嘘c gia, quy ho衣ch ngành 
qu嘘c gia, quy ho衣ch vùng) sẽ cóătácăđộng tr詠c tiếpăđếnăđịnhăh逢ớng phát triển c栄a thành 
ph嘘 C亥năThơ trong nh英ngănĕmătới. 
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(3) Thách th泳c từ biếnăđ鰻i khí hậu và tình hình dịch b羽nh di宇n biến ph泳c t衣p: thành 
ph嘘 C亥năThơ đangăđ嘘i mặt với nhiều thách th泳c về môiătr逢運ng và biếnăđ鰻i khí hậu. Biến 
đ鰻i khí hậuăvàăn逢ớc biển dâng di宇năraănhanhăhơnăd詠 báo, gây ra nhiều hi羽năt逢嬰ng th運i 
tiết c詠căđoan,ă違nhăh逢荏ngăđến sinh kế vàăđ運i s嘘ng c栄aăng逢運i dân. Vi羽c khai thác tài 
nguyênăn逢ớcătrênăth逢嬰ng ngu欝n châu th鰻,ăđặc bi羽t là xây d詠ngăđập th栄yăđi羽năđưălàmă
thayăđ鰻i dòng ch違y, gi違măl逢嬰ng phù sa, suy gi違m ngu欝n l嬰i th栄y s違n, xâm nhập mặn sâu 
vào nội vùng, tácăđộng tiêu c詠căđến phát triển kinh tế - xã hội c栄a Thành ph嘘. Mặt trái 
từ ho衣tăđộng phát triển kinh tế vớiăc逢運ngăđộ cao 荏 địa bàn thành ph嘘 C亥năThơ ngày càng 
gay gắt, các v医năđề nh逢:ăôănhi宇mămôiătr逢運ng, m医t cân bằng sinh thái, s映tălúnăđ医t, s衣t l荏 
b運 sông và suy gi違m m詠căn逢ớc ng亥m ngày càng tr荏 nên nghiêm trọng. Ngoài ra, s詠 kéo 
dài c栄aăđ衣i dịch Covid-19ăđưăđể l衣i hậu qu違 nghiêm trọng trong tiến trình phát triển c栄a 
Thành ph嘘: nhiều doanh nghi羽păđóngăcửa, chuỗi cung 泳ng bị đ泳tăgưy,ătĕngătr逢荏ng kinh 
tế th映t gi違m so với d詠 báo... Nh英ng thách th泳c từ môiătr逢運ngăcũngănh逢ădịch b羽nh là 
nh英ng rào c違n lớn c亥năđ逢嬰c tính toàn và cân nhắcăkĩăl逢叡ngătrênăconăđ逢運ngăđ逢aăthành 
ph嘘 C亥năThơ thành trung tâm kinh tế,ăvĕnăhóa,ăxưăhội c栄aăĐBSCL. 

Do vậy, vi羽c nghiên c泳u và xây d詠ng Quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năThơ th運i kỳ 2021-
2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ălàăr医t c亥n thiết theo yêu c亥u c栄aăh逢ớng tiếp cận mới, có 
t亥m nhìn dài h衣n, nhằm phát huy hi羽u qu違 các l嬰i thế c栄a thành ph嘘,ălàmăcĕnăc泳 khoa 
học và th詠c ti宇n cho vi羽c t鰻 ch泳c không gian lãnh th鰻 kinh tế - xã hội và xây d詠ng các 
kế ho衣ch phát triểnă5ănĕmăvàăhàngănĕm,ăđápă泳ng yêu c亥u phát triển chung c栄a c違 n逢ớc, 
đ欝ng th運i nâng cao hi羽u qu違 kinh tế - xã hộiăđể xây d詠ng C亥năThơătr荏 thành thành ph嘘 
phát triểnănĕngăđộng c栄aăvùngăĐBSCLăvàăc違 n逢ớc, có vị thế cao trong s詠 tham gia vào 
địa bàn c亥u n嘘iăđể hội nhập khu v詠c. 

Th詠c hi羽n Luật Quy ho衣ch nĕmă2017 và Nghị quyết s嘘 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 
c栄a   Chính ph栄 về triển khai thi hành Luật Quy ho衣ch 2017, UBND thành ph嘘 C亥năThơ 
t鰻 ch泳c lập Quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năThơ th運i kỳ 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050.ă
Theo Luật Quy ho衣ch, Quy ho衣ch phát triển thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c nghiên c泳u, xây 
d詠ngătrênăcơăs荏 tích h嬰p các nộiădung,ăđịnhăh逢ớng phát triểnăcácăngành,ălĩnhăv詠c và các 
quận, huy羽n trên địa bàn Thành ph嘘 cóăliênăquanăđến kết c医u h衣 t亥ng, sử d映ng tài nguyên 
và b違o v羽 môiătr逢運ngătrênăđịa bàn có tính tới yếu t嘘 liên vùng và hội nhập kinh tế qu嘘c 
tế. Ngoài ra, c亥năquanătâmăđến vi羽c khai thác và sử d映ng tài nguyên bền v英ng và b違o v羽 
môiătr逢運ng trongăđiều ki羽n biếnăđ鰻i khí hậu. 

Quyếtăđịnh s嘘 1056/QĐ-ttg ngày 20/7/2020 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c Phê 
duy羽t Nhi羽m v映 lập quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năThơ th運i kỳ 2021 - 2030, t亥mănhìnăđến 
nĕmă2050,ăvới cách tiếp cận t鰻ng thể,ăđaăngành,ăđể có thể gi違i quyết một cách toàn di羽n 
các v医năđề thách th泳c hi羽nănayăvàăđịnhăh逢ớng chiếnăl逢嬰c cho s詠 phát triển dài h衣n c栄a 
Thành ph嘘 trongăgiaiăđo衣n sắp tới. 
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 Ph衣m vi, ranh gi噂i l壱p quy ho衣ch 

1. Ph衣m vi ranh gi噂i l壱p quy ho衣ch 

- Trong ph衣m vi ranh giới hành chính c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. T鰻ng di羽n tích t詠 
nhiên: 1.440,40 km2. Trên ph衣măviă9ăđơnăvị hành chính tr詠c thuộc g欝m 5 quận và 4 
huy羽n, g欝m các quận: Ninh Kiều, Bình Th栄y, Ô Môn, Th嘘t N嘘t,ăCáiăRĕngăvàăcácăhuy羽n: 
PhongăĐiền, C運 Đ臼,ăVĩnhăTh衣nh và Thới Lai. 

- Tọaăđộ địa lý thành ph嘘 C亥năThơ từ 9°55’08’’ăđếnă10°19’38’’ăvĩăđộ Bắc và 
105°13’38’’ăđếnă105°50’35’’ăkinhăđộ Đông. 

2. Ph衣m vi ranh gi噂i nghiên c泳u 

Nghiên c泳u vai trò thành ph嘘 C亥năThơ trong m嘘i quan h羽 phát triển với các lãnh 
th鰻 lân cậnăcóătácăđộng tr詠c tiếpăđến Thành ph嘘 bao g欝m các tỉnhăAnăGiang,ăĐ欝ng Tháp, 
VĩnhăLong,ăKiênăGiang,ăHậu Giang, t医t c違 các tỉnh còn l衣i c栄aăĐBSCL và thành ph嘘 H欝 
Chí Minh. 

 Th運i kǶ l壱p quy ho衣ch 

- Th運i kỳ lập quy ho衣ch Thành ph嘘: 2021-2030 
- T亥m nhìn dài h衣n:ăĐếnănĕmă2050. 

 M映c tiêu l壱p quy ho衣ch 

- Quy ho衣ch là công c映 pháp lý quan trọngăđể chính quyền các c医p thành ph嘘 C亥n 
Thơ sử d映ng để ho衣ch định chính sách và kiến t衣o động l詠c phát triển. T鰻 ch泳c không 
gian phát triển kinh tế - xã hộiăđ違m b違o tính kết n嘘iăđ欝ng bộ gi英a quy ho衣ch qu嘘c gia 
với quy ho衣ch vùng và quy ho衣ch Thành ph嘘. Là cơăs荏 để triển khai kế ho衣ch phát triển 
kinh tế - xã hội và kế ho衣ch đ亥uăt逢ăcôngătừngăgiaiăđo衣nă05ănĕmăvàăhàngănĕmătrênăđịa 
bàn thành ph嘘 C亥năThơ,ăđ違m b違o tính khách quan, khoa học. 

- C映 thể hóa m映c tiêu trong quy ho衣ch t鰻ng thể qu嘘c gia, các quy ho衣ch ngành 
qu嘘c gia, quy ho衣ch vùng ĐBSCL 荏 c医p tỉnh về không gian các ho衣tăđộng kinh tế - xã 
hội, qu嘘c phòng, an ninh, h羽 th嘘ngăđôăthị và phân b嘘 dânăc逢ănôngăthôn,ăkết c医u h衣 t亥ng, 
phân b鰻 đ医tăđai,ăsử d映ng tài nguyên và b違o v羽 môiătr逢運ngătrênăcơăs荏 kết n嘘i quy ho衣ch 
c医p qu嘘c gia, quy ho衣ch vùng, quy ho衣chăđôăthị, quy ho衣ch nông thôn. Ph医năđ医uăđể C亥n 
Thơălàăthànhăph嘘 sinhăthái,ăvĕnăminh, hi羽năđ衣iămangăđậm b違n sắcăvĕnăhóaăsôngăn逢ớc 
vùng ĐBSCL. Là trung tâm c栄a vùng về dịch v映 th逢ơngăm衣i, du lịch, logistics, công 
nghi羽p chế biến, nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao, giáo d映căvàăđàoăt衣o, y tế chuyên 
sâu, khoa học công ngh羽,ăvĕnăhóa,ăthể thao, làăđôăthị h衣t nhân vùng ĐBSCL, đ運i s嘘ng 
vật ch医t và tinh th亥n c栄aăng逢運iădânăđ衣t m泳c cao, t鰻 ch泳căđ違ng và h羽 th嘘ng chính trị trong 
s衣ch, v英ng m衣nh. Qu嘘căphòng,ăanninhăđ逢嬰c b違oăđ違m v英ng chắc. 

- Làăcĕnăc泳 để các doanh nghi羽p, cộngăđ欝ngăvàăng逢運iădânăđ亥uăt逢,ăkinh doanh, 
sinh s嘘ng, làm vi羽căcũngănh逢ăgiámăsát,ăđánhăgiáăvi羽c th詠c hi羽n quy ho衣ch c栄a thành ph嘘 
C亥năThơ, góp ph亥n t衣o ra nhiều vi羽c làm, 鰻năđịnh sinh kế, h衣n chế b医tăbìnhăđẳng xã hội 
và nâng cao ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ng c栄aăng逢運i dân. 

- Xây d詠ng khung phát triển về không gian, t衣o nền t違ngăcơăs荏 cho xây d詠ng và 
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kết n嘘i đ欝ng bộ, th嘘ng nh医t và hi羽u qu違 các lo衣i hình quy ho衣ch. Lo衣i b臼 các quy ho衣ch 
ch欝ng chéo, 違nhăh逢荏ngăđếnăđịnhăh逢ớngăvàăđ亥uăt逢ăphátătriển, gi違i quyết các v医n đề xung 
đột về không gian trongăđịa bàn Thành ph嘘 hi羽nănayăvàăđịnhăh逢ớng không gian cho các 
nhu c亥u phát triển trong t逢ơngălaiătrênăcơăs荏 huyăđộng h嬰pălỦăcácăđiều ki羽n bên trong và 
thu hút các ngu欝n l詠c từ bên ngoài. 

- T嘘iă逢uăhóaăvàăb違oăđ違m tính kh違 thi, bền v英ng trong qu違n lý, b違o v羽, khai thác 
và sử d映ng các ngu欝n l詠c ph映c v映 phát triển. Thích 泳ng cao vớiăBĐKHăvàăgi違m thiểu 
tiêu c詠c từ thiên tai.  

- Là một trong nh英ng công c映 khắc ph映c nh英ng thiếu sót, nh英ng b医t cập do các 
quy ho衣ch cũ và lịch sử để l衣i. 

 Quanăđi吋m l壱p quy ho衣ch 

- Tuân th栄, phù h嬰p với h羽 th嘘ng quy ho衣ch: Th嘘ng nh医t,ăđ欝ng bộ với m映c tiêu, 
địnhăh逢ớng c栄a Chiếnăl逢嬰c phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, quy ho衣ch t鰻ng thể 
qu嘘c gia, các quy ho衣ch ngành qu嘘c gia và quy ho衣chăvùngăĐBSCLăcóăliênăquanăđến 
địa bàn c栄a Thành ph嘘.ăĐ違m b違o tuân th栄, phù h嬰p,ăth逢運ng xuyên cập nhật nh英ng ch栄 
tr逢ơng,ăđịnhăh逢ớng lớn, nh英ng ch栄 tr逢ơngăc栄aăĐ違ng,ăquyăđịnh c栄aăNhàăn逢ớc, Chính 
ph栄,ăvùngăĐBSCL. Kế ho衣ch phát triển kinh tế - xã hộiă5ănĕmă2021-2025 c栄a c違 n逢ớc. 
Chiếnăl逢嬰c qu嘘c gia về tĕngătr逢荏ng xanh và phát triển bền v英ng, cácăđiềuă逢ớc qu嘘c tế 
mà Vi羽tăNamălàăn逢ớc thành viên. 

- C映 thể hóa Nghị quyết s嘘 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 c栄a Bộ Chính trị (khóa 
XII) v ề xây d詠ng và phát triển thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă
2045 và vận d映ng có hi羽u qu違 Nghị quyết s嘘 45/2022/QH15 c栄a Qu嘘c hội về thíăđiểm 
một s嘘 cơăchế,ăchínhăsáchăđặc thù phát triển thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Phát huy nội l詠c: B違oăđ違m yêu c亥u phát triển bền v英ng gắn với b違o v羽 môi 
tr逢運ng, phòng, ch嘘ng thiên tai và 泳ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu. Phân b鰻, khai thác và 
sử d映ng h嬰p lý, hi羽u qu違 ngu欝n tài nguyên thiên nhiên và b違o t欝n các di tích lịch sử - 
vĕnăhóa,ă diă s違năvĕnă hóa,ă c違nh quan t詠 nhiênăđặcă tr逢ngăc栄a Thành ph嘘 và c栄a vùng 
ĐBSCL cho các thế h羽 hi羽n t衣iăvàăt逢ơngălai.ă 

- Khai thác vị thế: Khai thác có hi羽u qu違 tiềmănĕng,ăthế m衣nh c栄aăđịaăph逢ơng. 
Khai thác các liên kếtăvùng,ăđịaăph逢ơngătrongăc違 n逢ớc,ăđặc bi羽t là kết n嘘i với Thành ph嘘 
H欝 Chí Minh, các tỉnhătrongăvùngăĐôngăNamăbộ, vùng ĐBSCL và vùng biên giới Vi 羽t 
Nam – Campuchia. Khai thác hi羽u qu違 các Hi羽păđịnh mà Vi羽tăNamăđưăkỦăkết. 

- Đ違m b違o tính bao trùm, cân bằng: Gi違m thiểu t嘘iăđaăcácătácăđộng tiêu c詠c do 
kinh tế - xã hội,ămôiătr逢運ngăgâyăraăđ嘘i với sinh kế c栄a cộngăđ欝ng,ăng逢運i cao tu鰻i,ăng逢運i 
khuyết tật,ăng逢運i dân tộc thiểu s嘘, ph映 n英 và trẻ em. Quá trình lập quy ho衣ch ph違iăđ逢嬰c 
kết h嬰p vớiăcácăchínhăsáchăkhác,ăthúcăđ育y phát triểnăcácăđịaăbànăcònăkhóăkhĕnăvàăb違o 
đ違m sinh kế bền v英ng c栄aăng逢運i dân.  

 Nguyên t逸c l壱p quy ho衣ch 

-  Bền v英ng và dài h衣n:ăĐ違m b違o lập quy ho衣ch d詠a trên c違 ba tr映 cột kinh tế, xã 
hộiăvàămôiătr逢運ng cho một th運i gian dài, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050. 
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- Kh違 thi:ăĐ違m b違o tính kh違 thi trong triển khai, phù h嬰p với ngu欝n l詠c th詠c hi羽n 
c栄a Thành ph嘘 giaiăđo衣n 2021-2030 và kh違 nĕngăhuyăđộng ngu欝n l詠c trong t亥m nhìn 
đếnănĕmă2050. 

- Kế thừa: nội dung quy ho衣ch sẽ chọn lọc, kế thừa các ch栄 tr逢ơngăchínhăsáchălớn 
c栄a các quy ho衣ch t衣i C亥năThơătr逢ớcăđó.ă 

- Tính m荏:ăđể tiếp cậnăcácăph逢ơngăphápăquyăho衣ch hi羽năđ衣i, không c泳ng nhắc, 
choăphépălinhăđộng trong quá trình phát triển, không c亥n ph違iăđiều chỉnh quy ho衣ch. Chỉ 
quy ho衣ch nh英ng gì th詠c s詠 có thể quy ho衣ch và c亥n quy ho衣ch. 

- Tính thị tr逢運ng:ăXácăđịnh thị tr逢運ng là yếu t嘘 quyếtăđịnh trong phát triển,ăđ違m 
b違o nguyên tắc thị tr逢運ng có s詠 qu違n lý c栄aăNhàăn逢ớc trong phân b鰻 ngu欝n l詠c. 

- Tính liên kết không gian, th運i gian: Quy ho衣ch gắn với nh英ngăgiaiăđo衣n trung 
h衣n và dài h衣n, nhằm phát huy nh英ng tiềm l詠cătr逢ớc mắt,ăđ欝ng th運iăđ違m b違o bền v英ng 
lâu dài. 

- Tính tích h嬰p: b違oăđ違m tính th嘘ng nh医t, liên kết có h羽 th嘘ng gi英aăcácăđ嘘iăt逢嬰ng 
c栄a quy ho衣ch,ăđ欝ng bộ gi英aăcácăngànhătrênăđịa bàn. Phát triểnăhàiăhòaăcácăđịaăph逢ơng,ă
vùng lãnh th鰻 trênăđịa bàn Thành ph嘘. 

- Tính công khai, minh b衣ch: trách nhi羽m gi違i trình c栄a các bên liên quan trong 
quá trình lập, triển khai th詠c hi羽n và giám sát quy ho衣ch. Trong đóăb違oăđ違m quyền tham 
gia ý kiến c栄aăcơăquan,ăt鰻 ch泳c, cộngăđ欝ng và cá nhân trong quá trình lập quy ho衣ch. 

 Cĕnăc泳 l壱p quy ho衣ch 

1. Cácăvĕnăb違n quy ph衣m pháp lu壱t 

1.1 Cácăvĕnăb違n v隠 công tác quy ho衣ch 

- Luật Quy ho衣ch s嘘 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 
- Luật s嘘 28/2018/QH14 c栄a Qu嘘c hội sửaăđ鰻i, b鰻 sung một s嘘 điều c栄a 11 luật 

cóăliênăquanăđến quy ho衣ch. 
- Luật s嘘 35/2018/QH14 c栄a Qu嘘c hội Sửaăđ鰻i, b鰻 sung một s嘘 điều c栄a 37 luật 

cóăliênăquanăđến quy ho衣ch. 
- Pháp l羽nh s嘘 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 c栄a 曳y ban Th逢運ng v映 

Qu嘘c hội sửaăđ鰻i, b鰻 sung một s嘘 điều c栄a 04 Pháp l羽nhăcóăliênăquanăđến quy ho衣ch. 
- Nghị quyết s嘘 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 c栄a Uỷ Banăth逢運ng v映 

Qu嘘c hội về gi違i thích một s嘘 điều c栄a Luật Quy ho衣ch. 
- Nghị quyết s嘘 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 c栄a Chính ph栄 về triển khai thi hành 

Luật Quy ho衣ch. 
- Nghị định s嘘 110/NQ-CP c栄a Chính ph栄: Về vi羽c ban hành Danh m映c các quy 

ho衣chăđ逢嬰c tích h嬰p vào quy ho衣ch c医p qu嘘c gia, quy ho衣ch vùng, quy ho衣ch tỉnh theo 
quyăđịnh t衣iăđiểm c kho違nă1ăĐiều 59 Luật Quy ho衣ch. 

- Nghị định s嘘 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019 c栄a Chính ph栄 về vi羽c quyăđịnh 
chi tiết thi hành một s嘘 điều c栄a Luật Quy ho衣ch. 

- Quyếtăđịnh s嘘 878/QĐ-ttg ngày 15/7/2019 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
thành lập Hộiăđ欝ng th育măđịnh nhi羽m v映 lập quy ho衣ch tỉnh th運i kỳ 2021-2030, t亥m nhìn 
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đếnănĕmă2050. 
- Thôngăt逢 s嘘 08/2019/TT-BKHĐTăngàyă17/5/2019ăc栄a Bộ Kế ho衣chăvàăĐ亥uăt逢ă

h逢ớng dẫn về định m泳c cho ho衣tăđộng quy ho衣ch. 
- Thôngăt逢ăs嘘 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 c栄a Bộ Tàiăchínhăquyăđịnh về 

giá trong ho衣tăđộng quy ho衣ch. 
- Cácăvĕnăb違n quy ph衣m pháp luật khác có liên quan. 

1.2 Cácăvĕnăb違n khác 

- Luật B違o v羽 môiătr逢運ng s嘘 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014. 
- Luật Lâm nghi羽p s嘘 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017. 
- Luật Th栄y l嬰i s嘘 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017. 
- Luật Du lịch 2017 s嘘 09/2017/QH14 ngày 19/06/2017. 
- Luật Phòng ch嘘ng thiên tai s嘘 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013. 
- Luật T鰻 ch泳c Chính quyềnăĐịaăph逢ơngăs嘘 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015. 
- LuậtăĐ亥uăt逢ăcôngăs嘘 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 
- Luật nhà 荏 s嘘 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014. 
- LuậtăĐ医tăđaiăs嘘 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. 
- Luật Xây d詠ng s嘘 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.  
- Luật s嘘 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 về t鰻 ch泳c chính quyềnăđịaăph逢ơng. 
- Thôngă t逢ă s嘘 02/2015/TT-BLĐTBXHă ngàyă 12/01/2015ă c栄a Bộ Laoă động - 

Th逢ơngăbinhăvàăXưăhội về quyăđịnh m泳căl逢ơngăđ嘘i vớiăchuyênăgiaăt逢ăv医nătrongăn逢ớc 
làmăcơăs荏 d詠 toán gói th亥u cung c医p dịch v映 t逢ăv医n áp d映ng hình th泳c h嬰păđ欝ng theo 
th運i gian sử d映ng v嘘nănhàăn逢ớc. 

- Thôngăt逢ăliênătịch s嘘 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 c栄a Bộ Tài 
chính và Bộ Khoa học và Công ngh羽 về h逢ớng dẫnăđịnh m泳c xây d詠ng, phân b鰻 d詠 toán 
và quyếtătoánăkinhăphíăđ嘘i với nhi羽m v映 khoa học và công ngh羽 có sử d映ng ngân sách 
nhàăn逢ớc. 

- Thôngăt逢ăs嘘 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 c栄a Bộ Tài chính về quyăđịnh 
chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Thôngăt逢ăs嘘 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/2/2017 c栄a Bộ Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng về vi羽căquyăđịnhăđịnh m泳c sử d映ngăđ医t xây d詠ngăcơăs荏 vĕnăhóa,ăcơăs荏 y tế,ăcơăs荏 
giáo d映căvàăđàoăt衣o,ăcơăs荏 thể d映c thể thao. 

- Quyếtăđịnhă1250/QĐ-ttg ngày 31/7/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c phê 
duy羽t Chiếnăl逢嬰c b違o t欝năđaăd衣ng sinh học sinh họcăđếnănĕmă2020,ăt亥m nhìnăđếnănĕmă
2030." và "Quyếtăđịnhă2139/QĐ-ttg ngàyă05ăthángă12ănĕmă2012ăc栄a Th栄 t逢ớng Chính 
ph栄 về vi羽c phê duy羽t Chiếnăl逢嬰c Qu嘘c gia về biếnăđ鰻i khí hậu. 

- Quyếtăđịnh s嘘 2678/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2018 c栄a Bộ Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng về vi羽c ban hành Kế ho衣chăhànhăđộng th詠c hi羽n Nghị quyết s嘘 120/NQ-CP c栄a 
Chính ph栄 về phát triển bền v英ngăđ欝ng bằng sông Cửu Long thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí 
hậu. 

- Nghị quyết s嘘 07-NQ/TUăngàyă06ăthángă02ănĕmă2012ăc栄a Thành 栄y C亥năThơă
về qu違n lý tài nguyên thiên nhiên, b違o v羽 môiătr逢運ng và 泳ng phó vớiăBĐKHătrênăđịa 
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bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 
- Ch逢ơngătrìnhăs嘘 39-Ctr/TU ngày 25/7/2013 c栄a Thành 栄y C亥năThơăvề th詠c hi羽n 

Nghị quyết 24-NQ/TW về ch栄 động 泳ng phó biếnăđ鰻i khí hậu,ătĕngăc逢運ng qu違n lý tài 
nguyên và b違o v羽 môiătr逢運ng. 

- Ch逢ơngă trìnhăs嘘 03-ctr/TU ngày 04/11/2020 c栄a Thành 栄y C亥năThơăvề th詠c 
hi羽n Nghị quyết s嘘 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 c栄a Bộ Chính trị về xây d詠ng và phát 
triển thành ph嘘 C亥năThơ th詠c hi羽năđếnănĕmă2030,ăt亥m nhìn 2050. 

- Kế ho衣ch s嘘 66/KH-UBNDăngàyă03ăthángă4ănĕmă2019ăc栄a 曳y ban nhân dân 
thành ph嘘 về vi羽c th詠c hi羽n Chiếnăl逢嬰c qu嘘c gia về qu違n lý t鰻ng h嬰p ch医t th違i rắnăđến 
nĕmă2025, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 

- D詠 báo dân s嘘 Vi羽tă Namă giaiă đo衣n 2019-2069”ă c栄a T鰻ng c映c Th嘘ng kê - 
11/2020. Nghị quyết 06/NQ/TW ngày 24/1/2022 về Quy ho衣ch, xây d詠ng, qu違n lý và 
phát triển bền v英ngăđôăthị Vi羽tăNamăđếnănĕmă2030ăt亥mănhìnăđến 2045. 

2. Cácăđ逢運ng l嘘i, ch栄 tr逢挨ng,ă chínhă sách,ăđ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n và các quy 
ho衣ch, k院 ho衣chăCácăvĕnăb違n quy ph衣m pháp lu壱t 

2.1. C医păTrungă逢挨ng 

2.1.1 Các ngh鵜 quy院t c栄aăĐ違ng và B瓜 Chính tr 鵜 

- Nghị quyếtăĐ衣i hộiăĐ違ng toàn qu嘘c l亥n th泳 XIII (2021). 
- Nghị quyết s嘘 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 c栄a Bộ Chính trị về xây d詠ng và phát 

triển thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2045. 
- Nghị quyết s嘘 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 c栄a Bộ Chính trị về phát triển du 

lịch tr荏 thành ngành kinh tế mũiănhọn. 
- Nghị quyết s嘘 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 c栄a Bộ Chính trị về sắp xếpăđơnăvị 

hành chính c医p huy羽n, xã. 
- Nghị quyết s嘘 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 c栄a Bộ Chính trị về một s嘘 ch栄 

tr逢ơng,ăchínhăsáchăch栄 động tham gia cuộc Cách m衣ng công nghi羽p l亥n th泳 t逢. 
- Nghị quyết s嘘 06/NQ/TW ngày 24/1/2022 c栄a Bộ Chính trị về Quy ho衣ch, xây 

d詠ng, qu違n lý và phát triển bền v英ngăđôăthị Vi羽tăNamăđếnănĕmă2030ăt亥mănhìnăđến 2045. 
- Nghị quyết s嘘 20-NQ/TWăngàyă 25ă thángă 10ă nĕmă2017ă c栄a Ban Ch医p hành 

Trungă逢ơngăĐ違ng (khóa XII) về tĕngăc逢運ng công tác b違o v羽,ăchĕmăsócăs泳c kh臼e nhân 
dân trong tình hình mới. 

- Nghị quyết s嘘 21-NQ/TWăngàyă 25ă thángă 10ă nĕmă2017ă c栄a Ban Ch医p hành 
Trungă逢ơngăĐ違ng (khóa XII) về công tác dân s嘘 trong tình hình mới. 

2.1.2 Các ngh鵜 quy院t, ngh鵜 đ鵜nh c栄a Chính ph栄 

- Nghị quyết s嘘 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 c栄a Chính ph栄 về vi羽c Ban hành 
Ch逢ơngă trìnhă hànhă động c栄a Chính ph栄 th詠c hi羽n Nghị quyết s嘘 59-NQ/TW ngày 
05/8/2020 c栄a Bộ Chính trị về xây d詠ng và phát triển thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2030,ă
t亥mănhìnăđếnănĕmă2045. 

- Nghị quyết s嘘 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 c栄a Chính ph栄 về phát triển bền 
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v英ngăĐBSCLăthíchă泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu. 
- Nghị quyết s嘘 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 c栄a Chính ph栄 về một s嘘 gi違i pháp 

đ育y m衣nh phát triển du lịch Vi羽t Nam trong th運i kỳ mới. 
- Nghị quyết s嘘 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 c栄a Chính ph栄 về một s嘘 nhi羽m v映, 

gi違i pháp trọng tâm phát triển Chính ph栄 đi羽n tử giaiăđo衣n 2019 - 2020,ăđịnhăh逢ớngăđến 
2025 

- Nghị quyết s嘘 52/ NQ-CP ngày 10/5/2018 c栄a Chính ph栄 về điều chỉnh quy 
ho衣ch sử d映ngăđ医tăđếnănĕmă2020ăvàăkế ho衣ch sử d映ngăđ医t kỳ cu嘘i (2016 - 2020) thành 
ph嘘 C亥năThơ. 

2.1.3 Các quy院tăđ鵜nh c栄a Th栄 t逢噂ng chính ph栄 

- Quyếtăđịnh s嘘 513/QĐ-ttg ngày 02/5/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t d詠 án Hoàn thi羽n, hi羽năđ衣i hóa h欝 sơ,ăb違năđ欝 địa giới hành chính và xây d詠ng 
cơăs荏 d英 li羽u về địa giới hành chính. 

- Quyếtăđịnh s嘘 1216/QĐ-ttg ngày 05/9/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t Chiếnăl逢嬰c b違o v羽 môiătr逢運ng qu嘘căgiaăđếnănĕmă2020,ă t亥mănhìnăđếnănĕmă
2030. 

- Quyếtăđịnhă2139/QĐ-ttg ngày 05/12/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c phê 
duy羽t Chiếnăl逢嬰c Qu嘘c gia về Biếnăđ鰻i khí hậu. 

- Quyếtăđịnh s嘘 201/QĐ-ttg ngày 22/01/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển du lịch Vi羽tăNamăđếnănĕmă2020,ăt亥mănhìnăđến 
nĕmă2030. 

-  Quyếtăđịnhă1250/QĐ-ttg ngày 31/7/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c phê 
duy羽t Chiếnăl逢嬰c b違o t欝năđaăd衣ng sinh học sinh họcăđếnănĕmă2020,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă
2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 122/QĐ-ttg ngày 10/01/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t Chiếnăl逢嬰c qu嘘c gia b違o v羽,ăchĕmăsóc và nâng cao s泳c kh臼e nhân dân giai 
đo衣n 2011 - 2020, t亥mănhìnăđếnănĕmă2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 1959/QĐ-ttg ngày 29/10/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh tế - xã hội thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă
2020. 

- Quyếtăđịnh s嘘 879/QĐ-ttg ngày 09/6/2014 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t Chiếnăl逢嬰c phát triển công nghi羽p Vi羽tăNamăđếnănĕmă2025,ăt亥mănhìnăđến 
nĕmă2035. 

- Quyếtăđịnhă392/QĐ-ttg ngày 27/3/2015 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c phê 
duy羽t Ch逢ơngătrìnhăm映c tiêu phát triển ngành công nghi羽p công ngh羽 thôngătinăđếnănĕmă
2020, t亥mănhìnăđếnănĕmă2025. 

- Quyếtăđịnh s嘘 575/QĐ-ttg ngày 04/5/2015 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t Quy ho衣ch t鰻ng thể khu và vùng nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 caoăđến 
nĕmă2020,ăđịnhăh逢ớngăđến nĕmă2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 1012/QĐ-BCT ngày 03/7/2015 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t Quy ho衣ch phát triển h羽 th嘘ngătrungătâmălogisticsătrênăđịa bàn c違 n逢ớcăđến 
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nĕmă2020,ăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030. 
- Quyếtăđịnh s嘘 2227/QĐ-ttg,ăngàyă18ăthángă11ănĕmă2016, c栄a Th栄 t逢ớng Chính 

Ph栄, về phê duy羽t Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển du lịchăvùngăđ欝ng bằng sông Cửu Long 
đếnănĕmă2020,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2030. 

- Chỉ thị s嘘 16/CT-ttg ngày 04/10/2017 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽cătĕngă
c逢運ngănĕngăl詠c tiếp cận cuộc Cách m衣ng công nghi羽p l亥n th泳 4. 

- Quyếtăđịnh s嘘 84/QĐ-ttg ngày 19/01/2018 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t Kế ho衣ch phát triểnăđôăthị tĕngătr逢荏ng xanh Vi羽tăNamăđếnănĕmă2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 950/QĐ-ttg ngày 01/8/2018 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t Đề án phát triểnăđôăthị thông minh bền v英ng Vi羽tăNamăgiaiăđo衣n 2018 - 2025 
địnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 147/QĐ-ttg ngày 22/01/2020 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t Chiếnăl逢嬰c phát triển du lịch Vi羽tăNamăđếnănĕmă2030.  

- Quyếtăđịnh s嘘 749/QĐ-ttg ngày 03/6/2020 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽tăCh逢ơngătrìnhăchuyểnăđ鰻i s嘘 Qu嘘căgiaăđếnănĕmă2025,ăđịnhăh逢ớngănĕmă2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 294/QĐ-ttg ngày 24/02/2020 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽t Nhi羽m v映 lập quy ho衣ch h羽 th嘘ngăđô thị và nông thôn qu嘘c gia th運i kỳ 2021-
2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050. 

- Quyếtăđịnh s嘘 1520/QĐ-ttg ngày 06/10/2020 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về phê 
duy羽t chiếnăl逢嬰c phát triểnăchĕnănuôiăgiaiăđo衣n 2021-2030, t亥m nhìn 2045. 

- Quyếtă định s嘘 1368/QĐ-BNN-CN ngày 01/4/2021 c栄a Bộ Nông nghi羽p và 
PTNT về ban hành kế ho衣chăhànhăđộng th詠c hi羽n quyếtă định s嘘 1520/QĐ-ttg ngày 
06/10/2020 c栄a th栄 t逢ớng chính ph栄 phê duy羽t chiếnăl逢嬰c phát triểnăchĕnănuôiăgiaiăđo衣n 
2021-2030, t亥m nhìn 2045. 

- Quyếtăđịnh s嘘 241/QĐ-ttg ngày 24/02/2021 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
Phê duy羽t Kế ho衣ch phân lo衣iăđôăthị toàn qu嘘căgiaiăđo衣n 2021-2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 438/QĐ-ttg ngày 25/3/2021 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
Phê duy羽tăĐề ánă“Phátătriểnăcácăđôăthị Vi羽t Nam 泳ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu giaiăđo衣n 
2021 - 2030”. 

- Quyếtăđịnh s嘘 1454/QĐ-ttg ngày 01/09/2021 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
phê duy羽tăđiều chỉnh Quy ho衣ch phát triển giao thông vận t違iăđ逢運ng bộ Vi羽t Nam giai 
đo衣n 2021-2030 và t亥mănhìnăđếnănĕmă2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 1658/QĐ-ttg ngày 01/10/2021 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c 
Phê duy羽t chiếnăl逢嬰c qu嘘c gia về tĕngătr逢荏ngăxanhăgiaiăđo衣n 2021 - 2030, t亥m nhìn 
2050. 

- Quyếtăđịnh s嘘 287/QĐ/QĐ-ttg ngày 28/2/2022 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về 
vi羽c phê duy羽t quy ho衣chăvùngăĐBSCLăth運i kỳ 2021-2030 , t亥mănhìnăđến 2050. 

- Các quy ho衣ch t鰻ng thể khác về ngành,ăđịaăph逢ơng. Các quyếtăđịnh c栄a Th栄 
t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c phê duy羽t cácăĐề ánătáiăcơăc医u ngành, t鰻ng công ty, tậpăđoànă
cóăliênăquanăđến thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Cácăđịnhăh逢ớng quy ho衣ch t鰻ng thể qu嘘c gia, quy ho衣ch sử d映ngăđ医t qu嘘c gia, 
các quy ho衣ch ngành qu嘘c gia, quy ho衣chăvùngầ 
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2.1.4 Vĕn b違n c栄a các b瓜 

- Quyếtăđịnh s嘘 3098/QĐ-BCT ngày 24/6/2011 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ CôngăTh逢ơngă
về vi羽c phê duy羽t Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triểnăth逢ơngăm衣i Vi 羽tăNamăgiaiăđo衣n 2011-
2020 vàăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 6184/QĐ-BCT ngày 19/10/2012 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ CôngăTh逢ơngă
về vi羽c phê duy羽t Quy ho衣ch phát triển m衣ngăl逢ới siêu thị,ă trungătâmăth逢ơngăm衣i c違 
n逢ớcăđến 2020 và t亥mănhìnăđến 2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ CôngăTh逢ơngă
về vi羽c phê duy羽t Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển m衣ngăl逢ới ch嬰 toàn qu嘘căđếnănĕmă2025,ă
t亥mănhìnăđếnănĕmă2035. 

- Quyếtăđịnh s嘘 9428/QĐ-BCT ngày 13/12/2013 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ CôngăTh逢ơngă
về vi羽c phê duy羽t Quy ho衣ch phát triển h羽 th嘘ng trung tâm hội ch嬰 triểnălưmătrênăđịa 
bàn c違 n逢ớcăđếnănĕmă2020,ăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030. 

- Quyếtă định s嘘 2678/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2018 c栄a Bộ Tr逢運ng Bộ Tài 
nguyênăvàăMôiătr逢運ng về vi羽c ban hành Kế ho衣chăhànhăđộng c栄a Bộ Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng th詠c hi羽n Nghị quyết s嘘 120/NQ-CP c栄a Chính ph栄 về phát triển bền v英ng 
ĐBSCL thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu. 

2.2. C医păđ鵜aăph逢挨ng 

- Nghị quyết s嘘 07-NQ/TU ngày 06/02/2012c栄a Thành 栄y C亥năThơăvề qu違n lý 
tài nguyên thiên nhiên, b違o v羽 môiătr逢運ng và 泳ng phó vớiăBĐKHătrênăđịa bàn thành ph嘘 
C亥năThơ. 

- Nghị quyết s嘘 03-NQ/ TU ngày 01/8/2016 c栄a Thành uỷ C亥năThơăvề đ育y m衣nh 
phát triển du lịch. 

- Nghị quyết s嘘 09/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 c栄a Hộiă đ欝ng nhân dân 
thành ph嘘 C亥năThơ về vi羽căquyăđịnh khu v詠căkhôngăđ逢嬰căphépăchĕnănuôiăvàăvùngănuôiă
chim yếnătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Nghị quyết s嘘 20/NQ-HĐNDăngàyă23/09/2021ăc栄a Hộiăđ欝ng nhân dân Thành 
ph嘘 về Kế ho衣ch phát triển kinh tế - xã hộiăgiaiăđo衣n 2021 – 2025. 

- Quyếtăđịnh s嘘 07/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ 
về vi羽c phê duy羽t quy ho衣ch phát triển giáo d映căvàăđàoăt衣o thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă
2020,ăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 3933/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 c栄a UBND thành ph嘘 C亥n 
Thơ về vi羽c phê duy羽t quy ho衣ch phát triển thông tin và truyền thông thành ph嘘 C亥n 
Thơ đếnănĕmă2020ăvàăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 2933/ăQĐ- UBND ngày 22/09/2016 c栄a UBND thành ph嘘 C亥n 
Thơ về vi羽c phê duy羽t nhi羽m v映 quy ho衣chătàiănguyênăn逢ớc mặt thành ph嘘 C亥năThơ giai 
đo衣n 2015 - 2025 và t亥mănhìnăđếnănĕmă2035. 

- Quyếtăđịnh s嘘 129/QĐ- UBND ngày 17/01/2017 c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ 
về vi羽c phê duy羽t quy ho衣ch phát triển khoa học và công ngh羽 thành ph嘘 C亥năThơ đến 
nĕmă2020,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2030. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-66-2018-nq-hdnd-gia-san-pham-dich-vu-cong-ich-thuy-loi-long-an-2018-2020-402838.aspx
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- Quyếtăđịnh s嘘 44/ăQĐ- UBND ngày 10/01/2018 c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ 
về vi羽c quy ho衣chăthĕmădò,ăkhaiăthác,ăsử d映ng khoáng s違n thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă
2020, t亥mănhìnăđếnănĕmă2030. 

- Quyếtăđịnh s嘘 03/2021/QĐ-UBND ngày 15/02/2021 c栄a UBND thành ph嘘 C亥n 
Thơ về phân c医p phê duy羽t hỗ tr嬰 liên kết s違n xu医t và tiêu th映 s違n ph育m nông nghi羽p 
trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Quyếtăđịnh s嘘 550/QĐ-UBND ngày 12/03/2021 c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ 
“Phêăduy羽tăĐề ánăTáiăcơăc医u s違n xu医t công nghi羽p thành ph嘘 C亥năThơ theoăh逢ớng hi羽n 
đ衣i”. 

- Quyếtăđịnh s嘘 1279/ăQĐ-UNBD ngày 15/06/2021 c栄a UBND thành ph嘘 C亥n 
Thơ về Kế ho衣ch phát triểnăTh逢ơngăm衣iăđi羽n tử thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2021-
2025. 

- Quyếtăđịnh s嘘 198/ KH-UBND ngày 24/09/2021 c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ 
về kế ho衣ch th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhăphátătriển nghiên c泳u, s違n xu医t gi嘘ng ph映c v映 cơă
c医u l衣i ngành nông nghi羽p C亥năThơăgiaiăđo衣n 2021-2030. 

- Nghị quyết 31-NQ/ĐHăngàyă25/09/2020ăc栄aăĐ衣i hộiăĐ違ng bộ thành ph嘘 C亥n 
Thơ nhi羽m kỳ 2020 – 2025. 

- Quyếtăđịnh s嘘 199/ KH-UBND ngày 28/09/2021 c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ 
về vi羽cătáiăcơăc医u nông nghi羽p thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2021-2025. 

- Quyếtăđịnh s嘘 204/ KH-UBND ngày 04/10/2021 c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ 
về kế ho衣ch phát triểnăchĕnănuôiătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2021-2025. 

- Nghị quyết s嘘 10-NQ/ TU ngày 29/12/2021 c栄a Thành uỷ C亥năThơăvề đ育y m衣nh 
phát triển du lịch trong tình hình mới. 

- Ch逢ơngătrìnhăs嘘 39-Ctr/TU ngày 25/7/2013 c栄a Thành 栄y C亥năThơăvề th詠c hi羽n 
Nghị quyết 24-NQ/TW về ch栄 động 泳ng phó biếnăđ鰻i khí hậu,ătĕngăc逢運ng qu違n lý tài 
nguyên và b違o v羽 môiătr逢運ng. 

- Ch逢ơngătrìnhăs嘘 03-ctr/TU ngày 04/11/2020 c栄a Thành 栄y C亥năThơăth詠c hi羽n 
Nghị quyết s嘘 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 c栄a Bộ Chính trị về xây d詠ng và phát triển 
thành ph嘘 C亥năThơ th詠c hi羽năđếnănĕmă2030, t亥m nhìn 2050. 

- Kế ho衣ch s嘘 66/KH-UBND ngày 03/4/2019 c栄a 曳y ban nhân dân thành ph嘘 
th詠c hi羽n Chiếnăl逢嬰c qu嘘c gia về qu違n lý t鰻ng h嬰p ch医t th違i rắnăđếnănĕmă2025,ăt亥m nhìn 
đếnănĕmă2050ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Kế ho衣ch s嘘 204/KH-UBND ngày 04 tháng 10 nĕmă2021ăc栄a 曳y ban nhân dân 
thành ph嘘 C亥năThơăvề phát triểnăchĕnănuôiătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơăgiaiăđo衣n 
2021 – 2025 

- Kế ho衣ch s嘘 13/KH-UBNDăngàyă18ăthángă01ănĕmă2022ăc栄a 曳y ban nhân dân 
thành ph嘘 C亥năThơăvề phát triểnăchĕnănuôiăvàăphòng,ăch嘘ng dịch b羽nh gia súc, gia c亥m 
và th栄y s違nănĕmă2022ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 

3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn k悦 thu壱t,ăđ鵜nh m泳c có liên quan 

- Các quy chu育n, tiêu chu育n ngành công nghi羽p. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育n ngành nông, lâm nghi羽p và thuỷ s違n. 
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- Các quy chu育n, tiêu chu育năngànhăth逢ơngăm衣i. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育n ngành du lịch. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育n ngành xây d詠ng. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育n ngành giao thông vận t違i. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育năngànhăđêăđiều, th栄y l嬰i. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育năngànhăđi羽n l詠c và thông tin. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育n ngành y tế. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育n ngành giáo d映c. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育năngànhăvĕnăhóa. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育n sử d映ngăđ医tăđai. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育n b違o v羽 môiătr逢運ng. 
- Các quy chu育n, tiêu chu育n b違o v羽 công trình qu嘘c phòng, an ninh. 

4. Các tài li羽u, s嘘 li羽u, thông tin và b違năđ欝 s嘘 và in có liên quan 

- Niên giám th嘘ng kê c栄a T鰻ng c映c Th嘘ng kê từ nĕmă2011-2019. 
- Niên giám th嘘ng kê c栄a C映c Th嘘ng kê thành ph嘘 C亥năThơ từ nĕmă2011-2019. 
- Tài li羽u, s嘘 li羽uăđiều tra cơăb違n về môiătr逢運ng, tài nguyên thiên nhiên. 
- B違năđ欝 hành chính, b違năđ欝 địa hình s嘘 và in, b違năđ欝 sử d映ngăđ医tăđaiăvàăcácăb違n 

đ欝 chuyênăđề khác, tỷ l羽 1/50.000 và 1/100.000. 
- Tài li羽u, s嘘 li羽uăđiềuătraăcơăb違n về th詠c tr衣ng kinh tế - xã hội, xây d詠ngăđôăthị, 

nông thôn, sử d映ngăđ医tăđaiăvàăcácăngànhăkhácăcóăliênăquanăth運i kỳ 2011-2019. 

 Cácăph逢挨ngăphápăti院p c壱n và nghiên c泳u l壱p quy ho衣ch 

1. Cácăph逢挨ngăphápăti院p c壱n l壱p quy ho衣ch  

1.1 Yêu c亥u chung c栄aăph逢挨ngăphápăti院p c壱n l壱p quy ho衣ch 

- Đ違m b違o phù h嬰p và c映 thể hóa các b逢ớcăđiăc栄a Chiếnăl逢嬰c phát triểnăgiaiăđo衣n 
2021-2030, quy ho衣ch t鰻ng thể qu嘘c gia, quy ho衣ch vùng, các nội dung tiếp cậnăđ違m 
b違o nguyên tắc tích h嬰p, tính phù h嬰p c栄a quy ho衣ch, cách th泳c tiến hành phù h嬰p với 
nĕngăl詠c triển khai c栄aăcácăđ嘘iăt逢嬰ng tham gia vào quá trình xây d詠ng quy ho衣ch. 

- Tiếp cận t鰻ng thể, quá trình triển khai quy ho衣ch có s詠 ph嘘i h嬰păđ違m b違o các 
yêu c亥u t鰻ng thể, các nhi羽m v映 quy ho衣chăđ逢嬰c th詠c hi羽năđ違m b違o tính liên ngành, liên 
lãnh th鰻, gắn vớiăkhôngăgian,ăph逢ơngăphápăphânătíchăt鰻ng h嬰p kết h嬰p c違 địnhăl逢嬰ng và 
định tính. 

- Các nội dung quy ho衣chăđ逢嬰c th詠c hi羽n thông qua quá trình ph嘘i h嬰p, l詠a chọn 
cácăb逢ớcăđiăvàă逢uătiênăkhôngăgianăphátătriển trong từngăgiaiăđo衣n phù h嬰p với ngu欝n l詠c 
huyăđộng,ăđ違m b違o nguyên tắc thị tr逢運ngăđ衣t hi羽u qu違 t鰻ng thể,ălâuădàiăh逢ớng tới các 
m映c tiêu phát triển bền v英ng. 

1.2 M瓜t s嘘 ph逢挨ngăphápăti院p c壱n ch栄 y院uăđ逢嬰c s穎 d映ng trong quá trình 
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l壱p quy ho衣ch  

Ph逢ơngăphápătiếp cận từ đánhăgiá,ăd詠 báo về các yếu t嘘,ăđiều ki羽n phát triểnăđặc 
thù c栄a Thành ph嘘, th詠c tr衣ng phát triển kinh tế - xã hội, th詠c tr衣ng sử d映ngăđ医t, th詠c 
tr衣ng h羽 th嘘ngăđôăthị,ănôngăthôn,ătrongăđóătậpătrungăđánhăgiáăcácătiềmănĕngăc栄a thành 
ph嘘 C亥năThơ và chỉ raăđ逢嬰c kh違 nĕng,ăcácăđiều ki羽n c亥n thiếtăđể khai thác các tiềmănĕng,ă
điều ki羽n phát triểnăđặc thù c栄a Thành ph嘘 về: Vị tríăđịa kinh tế - chính trị,ăcácăcơăhội 
liên kết gi英a thành ph嘘 C亥năThơ vớiăĐBSCLăvàăc違 n逢ớc, vị trí là c亥u n嘘iăgiaoăth逢ơngă
kinh tế,ăvĕnăhóa gi英a Vi羽t Nam với Campuchia, tài nguyên thiên nhiên (khí hậu, khoáng 
s違n,ăđaăd衣ng sinh họcầ),ăcácăgiáătrị, b違n sắcăvĕnăhóaăcácădânătộc cho phát triển th運i kỳ 
quy ho衣ch. 

 Ph逢ơngăphápătiếp cậnăcânăđ嘘i t鰻ng thể: Yêu c亥uăđặt ra trong quá trình xây d詠ng 
các m映c tiêu, ph逢ơngăánăphátătriển là c亥n xem xét s詠 t逢ơngăthíchăgi英a các m映c tiêu và 
các cân bằng t鰻ng thể c栄a nền kinh tế thành ph嘘 C亥năThơ nhằmăđ違m b違o tính kh違 thi và 
hi羽u qu違 trong quá trình th詠c hi羽n quy ho衣ch.Các cân bằng t鰻ng thể c亥năđ逢嬰c xem xét 
bao g欝m: Các yếu t嘘 ngu欝n l詠c c亥n thiếtăđể th詠c hi羽n quy ho衣ch,ăcơăc医u kinh tế. Cơăc医u 
laoăđộng, một s嘘 cânăđ嘘iăvĩămôăc栄a nền kinh tế Thành ph嘘 (tíchălũyă- đ亥uăt逢,ăthuăngână
sách - chi tiêu ngân sách, xu医t - nhập kh育u...), một s嘘 chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng 
khác c栄a th運i kỳ quy ho衣ch. 

Ph逢ơngăphápătiếp cậnăliênăngànhăđ逢嬰c sử d映ngăđể tính hi羽u qu違 kinh tế, xã hội 
t鰻ng h嬰p cho từngăngànhăvàăsauăđóătiến hành so sánh gi英aăcácăngànhăđể l詠a chọn ngành 
có hi羽u qu違 cao nh医t.ăPh逢ơngăphápătiếp cận liên ngành sử d映ngămôăhìnhăcânăđ嘘i liên 
ngànhăđể l逢嬰ngăhóaătácăđộng c栄a mỗiăngànhăđ嘘i với t鰻ng thể kinh tế, xã hội r欝iăsauăđóă
so sánh l詠a chọn ngành. Trong một s嘘 tr逢運ng h嬰p có thể sử d映ngăph逢ơngăphápăch欝ng 
lớp b違năđ欝, công c映 GISăđể l詠a chọn, nh医t là l詠a chọn trong các lâm nghi羽p và nông 
nghi羽p. Ngoài ra, có thể sử d映ngăthêmăph逢ơngăphápăchuyênăgia,ăt鰻 ch泳c các cuộc hội 
th違o, tọaăđàm,ăthamăv医n cộngăđ欝ng, các quy chu育n, quy ph衣m ngành. 

 Tiếp cận liên vùng, liên quận, huy羽năđ逢嬰c sử d映ngăđể xử lý các v医năđề liên vùng, 
liên quận, huy羽n nhằmăđápă泳ng yêu c亥u phát triển bền v英ng, nâng cao hi羽u qu違 phân b鰻, 
khai thác, sử d映ng h嬰p lý các yếu t嘘,ăđiều ki羽n, ngu欝n l詠c cho phát triển và b違o v羽 môi 
tr逢運ng có tính liên vùng, liên quận, huy羽n. Một s嘘 v医năđề liên vùng, liên quận, huy羽n 
ch栄 yếu c亥n xử lý:  

• Các v医năđề liên vùng, liên quận, huy羽n về kinh tế: Kết n嘘i không gian, hành 
lang kinh tế, h衣 t亥ng, khai thác, sử d映ng hi羽u qu違 tài nguyên... 

• V医năđề liên vùng, liên huy羽n về xã hội,ădânăc逢,ălaoăđộng: Xử lý yêu c亥u về 
phát triển, khai thác, sử d映ng hi羽u qu違 cơăs荏 h衣 t亥ng dịch v映 xã hội (y tế, giáo d映căđàoă
t衣o,ầ). Xử lý v医năđề di dân, di chuyểnălaoăđộng,ătáiăđịnhăc逢... 

• V医năđề liên vùng, liên quận, huy羽n về môiătr逢運ng, 泳ng phó thiên tai: Xử lý 
yêu c亥u về kết n嘘i, liên kết xây d詠ng, khai thác, sử d映ng h羽 th嘘ng công trình phòng 
ch嘘ng ô nhi宇mămôiătr逢運ng,ăhànhălang,ăvànhăđaiăb違o v羽 môi tr逢運ng, 泳ng phó thiên tai. 
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Liên kết b違o v羽, b違o t欝n ngu欝n tài nguyên phân b嘘 xuyênăcácăvùng,ăđ逢嬰c sử d映ng cho 
khai thác chung liên vùng, liên quận, huy羽n... 

• V医năđề liên vùng, liên quận, huy羽n gi違i quyếtăđaăm映c tiêu: Xử lý yêu c亥u về 
kết n嘘i xây d詠ng kết c医u h衣 t亥ng kỹ thuật liên vùng, liên quận, huy羽n (giao thông, c医p 
đi羽n, c医păn逢ớc,ầ). Kết n嘘iăkhôngăgianăđôăthị. Liên kết khai thác, sử d映ng h羽 th嘘ngăcơă
s荏 h衣 t亥ng dịch v映 có ch泳cănĕngăliênătỉnh, liên vùng, qu嘘c tế (sânăbay,ầ) 

- Tiếp cận hai chiều từ trên xu嘘ng, từ d逢ới lên: Quy ho衣ch Thành ph嘘 ph違i cập 
nhật, c映 thể hóa các m映c tiêu, ph逢ơngăánăphátătriển c栄a quy ho衣ch t鰻ng thể qu嘘c gia, 
quy ho衣ch ngành c医p qu嘘c gia, quy ho衣chăvùngătrênăđịa bàn, mặt khác quy ho衣ch Thành 
ph嘘 tính khái quát càng cao gắn liền với các ch栄 tr逢ơng,ăđịnhăh逢ớng lớn c栄a Thành ph嘘 
nên quá trình quy ho衣ch ph違iăđ違m b違oăluônăđ逢嬰c th詠c hi羽n theo nguyên tắc hai chiều, 
từ trên xu嘘ng và từ d逢ới lên. Tiếp cậnăđ違m b違o nguyên tắcăđ逢嬰c sử d映ngăđể đ違m b違o 
quá trình lập quy ho衣ch Thành ph嘘 sẽ không tính toán quy mô, kh嘘iăl逢嬰ng các s違n ph育m 
hàngăhóaăđể đ逢aăvàoăm映c tiêu quy ho衣ch (chỉ đ逢aăvàoătrong quá trình phân tích). Chỉ 
xácăđịnh các ch泳cănĕngăsử d映ngăchung,ăkhôngăxácăđịnh rõ tên d詠 án riêng theo ch栄 s荏 
h英u. Các nộiădungăđịnhăh逢ớng, d詠 báo, d詠 li羽u các kh違 nĕngăcóăthể x違y ra là các nội 
dung có tính ch医t sử d映ngăđể tham kh違oăđịnh tính, nắm bắt xu h逢ớngănh逢ămột yếu t嘘 
c医uăthànhăđể l詠a chọn kịch b違n t鰻ng thể.ăPh逢ơngăphápătiếp cậnănàyăcũngăđ違m b違o tính 
“thôngăqua”ăc栄a các yếu t嘘 luân chuyển trong không gian quy ho衣ch, t衣o thuận l嬰i cho 
quá trình liên kếtăvàăđ違m b違o tính t詠 điều chỉnh về “cung- c亥u”. 

2. Cácăph逢挨ngăphápăl壱p quy ho衣chăđ逢嬰c áp d映ng 

2.1 Cácăph逢挨ngăphápăl壱p quy ho衣ch s胤 đápă泳ng các yêu c亥u 

- Ph逢ơngăphápălập quy ho衣ch ph違i phù h嬰p với th詠c tế c栄a Vi羽t Nam. Tôn trọng 
vàăđ違m b違o tính thị tr逢運ng. Bao hàmăđ逢嬰cătácăđộng c栄a khu v詠c và qu嘘c tế. Phát huy 
t嘘i đaănội l詠c, khai thác hi羽u qu違 ngu欝n l詠c từ bên ngoài. Tính toánăđ亥yăđ栄 ngu欝n nội 
l詠c, ch栄 động trong mọi tình hu嘘ngăđể phát triển hi羽u qu違 và bền v英ng. 

- Ph逢ơngăphápălập quy ho衣ch b違oăđ違m tính rà soát, b鰻 sung,ăđiều chỉnh phù h嬰p 
với tình hình và b嘘i c違nh mớiă trongăvàăngoàiăn逢ớc. Đ欝ng th運iăph逢ơngăphápălập quy 
ho衣chăđ違m b違o tính ph違n bi羽n c栄a cộngăđ欝ng. 

- Cácăph逢ơngăphápălập quy ho衣ch kỹ thuật chuyên ngành ph違i tuân th栄 các tiêu 
chu育n,ăquyăđịnh, quy ph衣m qu嘘c gia ban hành. H羽 th嘘ng chỉ tiêu sử d映ng trong quy 
ho衣ch c亥n mang tính t鰻ng h嬰p, ph違năánhăđ逢嬰c b違n ch医t các v医năđề kinh tế, xã hội và 
môiătr逢運ng.  

- Cácăph逢ơngăphápălập quy ho衣chăliênăquanăđến v医năđề l逢嬰ng hóa trong xử lý 
t鰻ng h嬰p quy ho衣ch Thành ph嘘 c亥năđ逢嬰c xem xét trên nguyên tắc hi羽u qu違 cho toàn bộ 
h羽 th嘘ng. 

- Cácăph逢ơngăphápălập quy ho衣ch c亥năđ違m b違o tính logic, chặt chẽ, khoa học, 
th嘘ng nh医t và có kh違 nĕngăđoăl逢運ngăđể các kết qu違 có thể theo dõi, giám sát, kiểm tra 
sau khi báo cáo quy ho衣chăđ逢嬰c phê duy羽t. 

- Cácăph逢ơngăphápălập quy ho衣chăđ違m b違o yêu c亥u xác định phân tích các v医n 
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đề, nhu c亥u th詠c ti宇năđ嘘i với từng quận, huy羽n và c違 Thành ph嘘 theoăcácăgiaiăđo衣n phát 
triển. 

- Cácăph逢ơngăphápălập quy ho衣ch ph違iăcĕnăc泳 vào th詠c ti宇nă(t逢ăli羽u, s嘘 li羽u tin 
cậy), các h羽 th嘘ngăđịnh m泳c phù h嬰p với th詠c tế, ph違năánhăđ逢嬰c b違n ch医t c栄a th詠c ti宇n, 
d詠a trên yêu c亥u th詠c tế c栄a qu嘘c gia, vùng, thành ph嘘 C亥năThơ. Nh英ng thông tin c亥n 
thiết cho vi羽c lập quy ho衣ch ph違i phù h嬰păvàăt逢ơngăthíchăvới thông tin và chỉ tiêu kinh 
tế - xã hội hi羽năcóăvàăđ逢嬰c sử d映ng trong h羽 th嘘ng th嘘ng kê và kế ho衣ch c栄a Thành ph嘘, 
vùngăĐBSCLăvàăc違 n逢ớc. 

- Thông tin ph映c v映 lập quy ho衣ch Thành ph嘘 ph違iăđ逢嬰c thu thập từ các ngu欝n 
thông tin chính th嘘ng,ăcácăcơăquanăcóăch泳cănĕngăcungăc医p thông tin, hoặc từ các ngu欝n 
thôngătinăđángătinăcậy,ăvàăđápă泳ng các yêu c亥u về:  

• Thu thập thông tin ph映c v映 quy ho衣ch:ăThôngătinăđ逢嬰c thu thập ph違i có s詠 xác 
nhận c栄a bên cung c医p thông tin về tính xác th詠c c栄a thông tin. 

• Xử lý t鰻ng h嬰p thông tin ph違iăđ逢嬰c sử d映ngăcácăph逢ơngăphápăxử lý thông tin 
có tính khoa học. Các ph逢ơngăpháp tính toán, kết qu違 tính toán d英 li羽u th泳 c医p ph違iăđ逢嬰c 
l逢uăgi英,ăđ逢嬰c công khai cách tính toán với hộiăđ欝ng th育măđịnh quy ho衣ch. 

• Đánhăgiáăth詠c tr衣ng phát triển ph違iăđ逢嬰c th詠c hi羽năcĕnăc泳 trên thông tin, d英 
li羽u chính th嘘ngăvàăthôngătinăđưăđ逢嬰c xử lý, t鰻ng h嬰p bằngăph逢ơngăphápăkhoaăhọc. Nội 
dungăđánhăgiá,ănhậnăđịnh bằng l運i ph違i có thông tin và s嘘 li羽u minh ch泳ng kèm theo. 

• Ph逢ơngăphápăd詠 báo, kết qu違 d詠 báo, thông tin sử d映ng trong d詠 báoăđ逢嬰căl逢uă
tr英 và sẵn sàng cung c医păchoăcơăquanăph違n bi羽n. 

• Lập b違năđ欝 thể hi羽n kịch b違n quy ho衣ch: D英 li羽u b違năđ欝 ph違iăđ逢嬰c thu thập từ 
các ngu欝n d英 li羽u b違năđ欝 chính th嘘ng,ăđápă泳ngăđ逢嬰c quy chu育n, tiêu chu育n b違năđ欝 hi羽n 
hành. Các phânătíchătrênăcơăs荏 d英 li羽u b違năđ欝 ph違iăđ逢嬰c th詠c hi羽n bằngăcácăph逢ơngăphápă
khoa học. Thông tin về ho衣tăđộngăphânătíchătrênăcơăs荏 d英 li羽u b違năđ欝 ph違iăđ逢嬰căl逢uătr英, 
và sẵn sàng cung c医păchoăcơăquanăph違n bi羽n. Độ chính xác và tỷ l羽 b違năđ欝 c栄a mỗi lo衣i 
b違năđ欝 đ逢嬰c lập theo yêu c亥u c映 thể c栄a nhi羽m v映 lập quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năThơ. 
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2.2 Ph逢挨ngăphápăl壱p quy ho衣ch s胤 đ逢嬰c áp d映ng l壱p quy ho衣ch Thành ph嘘  

           

Nguồn: Phân tích cてa các chuyên gia  

2.2.1 Ph逢挨ngăphápăđi隠u tra, thu th壱p thông tin, d英 li羽u 

Các thông tin, d英 li羽u thu thập ph違i mang tính pháp lý, có kh違 nĕngătríchădẫn khi 
sử d映ng.ăDoăđó,ăcôngătácăthuăthập và xử lý thông tin c亥năđ逢嬰c tiếnăhànhătheoăcácăb逢ớc 
nh逢ăsau: 

B逢ớc 1: Xácăđịnh ngu欝n thông tin, s嘘 li羽u,ăt逢ăli羽u.ăThôngăth逢運ng các ngu欝n thông 
tinăđ逢嬰c l医y từ các S荏, ban, ngành, quận, huy羽n c栄a Thành ph嘘.ăĐâyălàăcácăbáoăcáoăvề 
th詠c tr衣ng phát triểnăcácăngànhăvàălĩnhăv詠c. Các s嘘 li羽uăđ逢嬰c l医y từ Chi c映c th嘘ng kê 
c栄aăđịaăph逢ơng.ăNgoàiăra,ăcácăthôngătinăt逢ăli羽u từ các Bộ,ăngànhăTrungă逢ơngăvàăcácăvi羽n 
nghiên c泳u trongăvàăngoàiăn逢ớcăcũngăr医t quan trọng và có thể tham kh違o. 

B逢ớc 2: Tiến hành thu thập thông tin, g欝m các công vi羽c: xây d詠ng kế ho衣ch thu 
thập thông tin. T鰻 ch泳c thu thập thông tin và t鰻ng h嬰p,ăràăsoátăthôngătinăđưăđ逢嬰c thu 
thập. Thu thập thông tin b鰻 tr嬰 (nếu c亥n). 

Các nhóm thông tin c亥năđ逢嬰căđiều tra, thu thập, g欝m: 

- Nh英ng d英 li羽u, thông tin có tính ch医t pháp lý cho vi羽c xây d詠ng quy ho衣ch 
Thành ph嘘: Nghị quyết, Kết luận c栄aăĐ違ng, Qu嘘c hội, Nghị quyếtăvàăCh逢ơngătrìnhăKế 
ho衣ch phát triển c栄a Chính ph栄 liênăquanăđến Thành ph嘘. Các Nghị quyết, Kết luận c栄a 
Ban Ch医păhànhăĐ違ng bộ Thành ph嘘, Nghị quyết c栄a Hộiăđ欝ng nhân dân, Quyếtăđịnh, 
Kế ho衣ch c栄a UBND Thành ph嘘 về phát triển kinh tế- xã hội, phát triển các ngành c栄a 
Thành ph嘘. Báoăcáoăđánhăgiáăkết qu違 th詠c hi羽n quy ho衣ch Thành ph嘘 giaiăđo衣nătr逢ớc. 
Các quy ho衣ch có tính ch医t kỹ thuậtăchuyênăngànhăđưăđ逢嬰c phê duy羽tăđể tích h嬰p vào 
quy ho衣ch Thành ph嘘. 

- Nh英ng d英 li羽u, thông tin có tính ch医tălàmăcơăs荏 khoa học cho xây d詠ng quy 
ho衣ch Thành ph嘘: Các 医n ph育m khoa họcăđ逢嬰c công b嘘 trongăn逢ớc và qu嘘c tế có liên 
quan các v医năđề phát triển c栄a Thành ph嘘, tài li羽u về ph逢ơngăphápăluận quy ho衣ch Thành 

Hình 1:ăCácăph逢挨ngăphápăđ逢嬰c áp d映ng trong quy ho衣ch 
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ph嘘, các quy chu育n kỹ thuật qu嘘căgiaăđ逢嬰c áp d映ng trong ho衣tăđộng quy ho衣ch Thành 
ph嘘. 

- Nh英ng d英 li羽u, thông tin có tính chuyên ngành (phi không gian) tr詠c tiếp ph映c 
v映 xây d詠ng các nộiădung,ăquanăđiểm, m映cătiêu,ăđịnhăh逢ớng phát triển Thành ph嘘: Tập 
trung nêu rõ các d英 li羽u thông tin về cácălĩnhăv詠căchuyênăngànhăcóăliênăquanăđến Thành 
ph嘘, liên quận, huy羽n, m泳căđộ 違nhăh逢荏ng liên quận, huy羽n, các v医năđề tiềmănĕngăliênă
quận, huy羽n (ví d映: các nhánh sông Thành ph嘘,ăcácăđịa bàn du lịch liên quận, huy羽nầ)ă
hoặcăcácăthôngătinăđể gi違i quyết và xử lý các v医năđề mâu thuẫn, các thông tin về các v医n 
đề có tính ch医t liên quận, huy羽năđ逢嬰c xác định 荏 các Nghị quyết, Kết luận c栄aăĐ違ng 栄y 
Thành ph嘘 về phát triển Thành ph嘘,ăcácăbáoăcáo,ăđề án có tính chính th嘘ng c栄a Thành 
ph嘘. 

- Nh英ng d英 li羽u, thông tin về không gian, g欝m có h羽 th嘘ng các b違năđ欝 và nh英ng 
thông tin có liên quan ph映c v映 xây d詠ng các nội dung c栄a quy ho衣ch: G欝m d英 li羽u liên 
kết với d英 li羽u qu嘘c gia, d英 li羽u qu嘘c gia, t鰻 ch泳c qu嘘c tế vàăđiềuătraăcơăb違nătrongăn逢ớc. 

- Nh英ng thông tin c亥n thiếtăkhác:ăcácă thôngă tinăđặc thù, có tính ch医t kỹ thuật 
chuyên ngành có vai trò quan trọng, quyếtăđịnhăđ嘘i với kịch b違n quy ho衣ch: các d詠 án 
lớn, các ngu欝n l詠c bên ngoài. Các c違nh báo về thiên tai, th違m họaămôiătr逢運ng bên ngoài. 
Tình hình chính trị, an ninh, qu嘘căphòngăcóătácăđộngăđến Thành ph嘘. 

2.2.2 Ph逢挨ngăphápănghiênăc泳u t衣i bàn 

Ngoàiăcôngătácăđiều tra kh違oăsát,ăph逢ơngăphápănghiênăc泳u t衣i bàn (Desk Research) 
đ逢嬰c sử d映ng để thu thập d英 li羽u từ các tài nguyên có sẵn trong h羽 th嘘ngăcơăs荏 d英 li羽u 
(thu thập các tài li羽uăn逢ớc ngoài về quy ho衣ch,ăcơăs荏 d英 li羽u qu嘘c gia về quy ho衣ch, tài 
li羽u nghiên c泳u về phát triểnăcácăngànhălĩnhăv詠c: chiếnăl逢嬰c, kế ho衣ch, tài li羽uăđưăcóăc栄a 
thành ph嘘 C亥năThơ...) Để từ đóănghiênăc泳u triển khai trong quy ho衣ch thành ph嘘 C亥n 
Thơ. 

2.2.3 Ph逢挨ngăphápăphơnătíchăđánhăgiáăth詠c tr衣ng 

- Phânătích,ăđánhăgiáăđể xácăđịnh rõ cácăđiều ki羽n, yếu t嘘 (nội t衣i, bên ngoài) tác 
độngăđến s詠 phát triển. Kh違 nĕngăvàăm泳căđộ tácăđộng c栄aăcácăđiều ki羽n, yếu t嘘 đ嘘i với 
s詠 phát triển. D詠 báo kh違 nĕngăkhaiăthácăcácăđiều ki羽n, yếu t嘘 cho phát triển. 

- Phânătích,ăđánhăgiáălàmărõăth詠c tr衣ng phát triển c栄aăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch: về 
trìnhăđộ phát triển theo lãnh th鰻, theoăngành,ălĩnhăv詠c c亥n quy ho衣ch thông qua các chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội,  kinh tế ngành, từ đóăđ逢aăraăcácăđánhăgiáănhậnăđịnh về nh英ngăcơă
hội, thuận l嬰iăvàăkhóăkhĕn,ătháchăth泳c trong phát triển c栄aăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch. 

- Phânătích,ăđánhăgiáălàmărõăvề t鰻 ch泳c, phân b嘘 phát triển kinh tế - xã hội,  ngành, 
lĩnhăv詠c c栄aăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch.ăPhânătích,ăđánhăgiáăc亥n sử d映ng h羽 th嘘ng b違năđ欝 th詠c 
tr衣ng chuyên ngành, ch欝ng xếpăcácăđ嘘iăt逢嬰ng nghiên c泳uăđể xácăđịnh vị trí, quy mô, 
m泳căđộ h嬰p lý trong phân b嘘 phát triển kinh tế - xã hội,  ngành,ălĩnhăv詠c. Xác định các 
điểm b医t cập, ch欝ng chéo trong t鰻ng thể chung, kết h嬰p với sử d映ng các s嘘 li羽u về quy 
mô, công su医t, m泳căđộ đápă泳ng nhu c亥u hi羽n t衣iăđể tìm ra các v医năđề xungăđột. 

- Phânătích,ăđánhăgiáăvề m泳căđộ liên kết gi英a các khu ch泳cănĕngătrongăb嘘 trí phát 
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triển lãnh th鰻,  trongăcácăngành,ălĩnhăv詠c.ăĐ嘘i với từng khu v詠c c亥năđánhăgiáăđ逢嬰c các 
v医năđề khóăkhĕnătrongăphátătriển ch泳cănĕng,ăhi羽u su医t phát triển c栄a ch泳cănĕngăđó. 

2.2.4  Ph逢挨ngăphápăphơnătíchăh羽 th嘘ng, chuyên ngành và t鰻ng h嬰p 

Ph逢ơngăphápăphânătích,ăt鰻ng h嬰p là nghiên c泳u các tài li羽u, lý luận khác nhau bằng 
cách: Phân tích chúng thành từng bộ phậnăđể nghiên c泳u sâu về đ嘘iăt逢嬰ng nghiên c泳u. 
T鰻ng h嬰p là liên kết từng mặt, từng bộ phậnăthôngătinăđưăđ逢嬰c phân tích t衣o ra một h羽 
th嘘ngăphânătíchăđ亥yăđ栄 và sâu sắc về đ嘘iăt逢嬰ng nghiên c泳u. Sử d映ngăph逢ơngăphápăphână
tích t鰻ng h嬰păđể phát hi羽n và xử lý các chênh l羽ch, ch欝ng chéo nhằm cung c医p các nội 
dungăchoăđịnhăh逢ớng quy ho衣ch. 

2.2.5 Ph逢挨ngăphápăt鰻ng h嬰p các ti隠mănĕng,ăl嬰i th院, h衣n ch院,ăc挨ăh瓜i, thách 
th泳c phát tri吋n (phân tích SWOT) 

PhânătíchăSWOTăđ逢嬰c sử d映ng trong các bu鰻i th違o luận nhóm, gi英a các thành viên 
liênăngành,ăđaăngành,ăcộngăđ欝ng và chính quyềnăđịaăph逢ơng,ăg欝m:ăPhânătíchăcácăđiểm 
m衣nhăvàăđiểm yếu trong c医u trúc nội t衣i. Phân tích nh英ngătácăđộng từ bên ngoài có thể 
t衣oăraăcơăhội hoặc dẫnăđến một s嘘 nguyăcơ,ătừ đó,ăgiúpăchoăvi羽c l詠a chọn kịch b違n quy 
ho衣ch phát triển Thành ph嘘 nhằm phát huy thế m衣nh, h衣n chế mặt b医t l嬰i, nắm bắt các 
cơăhội và gi違m thiểuănguyăcơ.ă 

Yêu c亥u: 

- Xácăđịnh các tiềmănĕngăvề t詠 nhiên, tiềmănĕngăvĕnăhóaăxưăhộiănhânăvĕnăvàătiềm 
nĕngăkinhătế. 

- Đánhăgiáăm泳căđộ và kh違 nĕngăkhaiăthácătiềmănĕng. 
- Xácăđịnh các l嬰i thế, các h衣n chế. 
- Xácăđịnh cácăcơăhội, thách th泳c 
- T鰻ng h嬰p theo ma trậnăSWOTăđể thể hi羽n các tiềmănĕngăl嬰i thế, h衣n chế,ăcơă

hội, thách th泳c 荏 trên. 

2.2.6  Ph逢挨ngăphápătíchăh嬰p quy ho衣ch 

Trênăcơăs荏 triểnăkhaiăđ欝ng bộ và ph嘘i h嬰p gi英aăcácăngành,ălĩnhăv詠c trong cùng một 
quy ho衣ch, thông qua quá trình thu thập thông tin, tham v医n chuyên môn, báo cáo xin ý 
kiến về nội dung s違n ph育m, từ đóăsẽ đ衣tăđ逢嬰c m映c tiêu phát triểnăcânăđ嘘i hài hòa gi英a 
cácăngành,ălĩnhăv詠c, l詠a chọnăđ逢嬰căcácălĩnhăv詠c trọng tâm c亥nă逢uătiênăvàăđ衣tăđ逢嬰c hi羽u 
qu違 bền v英ng trong phát triểnăchoăgiaiăđo衣n 2021-2050. 

2.2.7  Ph逢挨ngăphápăsoăsánhăđ嘘i chi院u, l欝ng ghép b違năđ欝 v噂i vi羽c áp d映ng 
công ngh羽 thông tin, h羽 th嘘ngăthôngătinăđ鵜a lý (GIS) 

- Thu thập thông tin d英 li羽u b違năđ欝 ph映c v映 quy ho衣ch. 
- L詠a chọn công c映 để xây d詠ng b違năđ欝, chu育n hóa thông tin, ký hi羽u, h羽 tọaăđộ 

(b違năđ欝 nềnăcơăb違n, b違năđ欝 ngành, b違năđ欝 chuyên ngành kỹ thuậtầ).ăXácăđịnhăcácăđ嘘i 
t逢嬰ng trong không gian ph違i thể hi羽n và mô t違 bằng b違năđ欝. 

- Xây d詠ng và mô t違 cácăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch theo d衣ng thông tin d英 li羽u không 
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gian về th詠c tr衣ng. 
- Xây d詠ng b違năđ欝 theo các d衣ng lớpăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch (ph映c v映 choăgiaiăđo衣n 

phânătích,ăsơăđ欝 hóa quan h羽 gi英aăcácăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch). 
- Xây d詠ng b違năđ欝 địnhăh逢ớng theo các chuyên ngành. 
- Xử lý, ch欝ng lớp b違năđ欝 theoăcácăđ嘘iăt逢嬰ng không gian theoăngànhăđể xử lý mâu 

thuẫn. 
- Xử lý, ch欝ng lớpăcácăđ嘘iăt逢嬰ng c医p qu嘘căgia,ăvùngătrênăđịa bàn Thành ph嘘 để 

kiểm ch泳ngăxácăđịnhă tínhăđúngăđắn về vị trí các công trình c医p qu嘘c gia, c医p vùng, 
Thành ph嘘. 

- Biên tập và hình thành s違n ph育m b違năđ欝 quy ho衣ch. 
- Xử lý tích h嬰p vào h羽 th嘘ng thông tin quy ho衣ch qu嘘c gia về cơăs荏 d英 li羽u không 

gian qu嘘c gia. 

2.2.8  Ph逢挨ngăphápăd詠 báo phát tri吋n 

Cácăph逢ơngăphápăd詠 báo phát triển d詠a vào các s嘘 li羽u th嘘ng kê và thông qua các 
công c映 toán họcăđ逢嬰c thiết lậpăđể d詠 báo nhu c亥uăchoăt逢ơng lai. Khi d詠 báo nhu c亥u 
t逢ơngălai,ănếuăkhôngăxétăđến các nhân t嘘 違nhăh逢荏ng khác có thể dùngăcácăph逢ơngăphápă
d詠 báo theo dãy s嘘 th運i gian. Nếu c亥n 違nhăh逢荏ng c栄a các nhân t嘘 khácăđến nhu c亥u có 
thể dùng các mô hình h欝iăquyăt逢ơngăquan...ăĐể tiến hành d詠 báo tĕngătr逢荏ng kinh tế - 
xã hộiătheoăph逢ơngăphápăđịnhăl逢嬰ng c亥n th詠c hi羽nă8ăb逢ớc sau: 

- Xácăđịnh m映c tiêu d詠 báo. 
- L詠a chọn nh英ng chỉ tiêu c亥n d詠 báo. 
- Xácăđịnhăđộ dài th運i gian d詠 báo. 
- Chọn mô hình d詠 báo. 
- Thu thập các d英 li羽u c亥n thiết. 
- Phê chu育n mô hình d詠 báo. 
- Tiến hành d詠 báo. 
- Áp d映ng kết qu違 d詠 báo. 

 
Danh m映c các d英 li羽u c亥n d詠 báo bao g欝m: 

-  D詠 báo các chỉ tiêu về kinh tế vĩămô: 

• T鰻ng s違n ph育mătrênăđịaăbànănĕmă2025,ă2030. 
• Tĕngătr逢荏ng bình quân t鰻ng s違n ph育mătrênăđịaăbànăgiaiăđo衣n 2021-2030. 
• Thu nhập bình quânăđ亥uăng逢運iănĕmă2035,ă2030. 
• Tĕngătr逢荏ngăGRDPăvàăcơăc医u khu v詠c NLTS, Công nghi羽p- Xây d詠ng và Du 

lịch-Dịch v映 nĕmă2025,ă2030. 
 

- D詠 báo các chỉ tiêu về từngăngành,ălĩnhăv詠c: 

• D詠 báo các chỉ tiêu ngành NLTS: giá trị s違n xu医t ngành NLTS (chia theo tiểu 
ngành)ănĕmă2025,ă2030 
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• D詠 báo các chỉ tiêu ngành Công nghi羽p- Xây d詠ng: Giá trị s違n xu医t ngành CN-
XDănĕmă2025,ă2030. 

• D詠 báo chỉ tiêuăngànhăTh逢ơngăm衣i:ădoanhăthuăth逢ơngăm衣i và dịch v映 bán lẻ, 
kim ng衣ch xu医t nhập kh育uănĕmă2025,ă2030. 

• D詠 báo chỉ tiêu ngành Du lịch: s嘘 l逢嬰ng khách du lịch, doanh thu du lịch, chi 
tiêu c栄a khách du lịch, tỷ l羽 khách qu嘘c tế nĕmă2025,ă2030. 

• D詠 báo chỉ tiêu ngành Logistics: s嘘 l逢嬰ng hàng hóa hóa c亥n vận chuyển qua 
đ逢運ng bộ/ăđ逢運ngăhàngăkhông/ăđ逢運ng th栄y/ c違ng biểnănĕmă2025,ă2030. 

• D詠 báo chỉ tiêu ngành Y tế: s嘘 l逢嬰ngăgi逢運ng b羽nh/ 10000 dân, s嘘 l逢嬰ng bác 
sĩ/ă10000ădânănĕmă2025,ă2030. 

-  D詠 báo chỉ tiêu ngành Giáo d映c: s嘘 l逢嬰ng họcăsinhăvàăđộiăngũăqu違n lý giáo d映c 
các c医p, s嘘 l逢嬰ngătr逢運ng họcăvàăcácăcơăs荏 giáo d映cănĕmă2025,ă2030. 

- D詠 báo về Nhu c亥u v嘘năđ亥uăt逢ăc栄a toàn xã hộiănĕmă2025,ă2030. 
- D詠 báo về dânăc逢ăvàălaoăđộng: 

• D詠 báo về tĕngătr逢荏ng dân s嘘 nĕmă2025,ă2030. 
• D詠 báo về s嘘 l逢嬰ng dân s嘘 trongăđộ tu鰻iălaoăđộng nĕmă2025,ă2030. 
• D詠 báo v隠 s嘘 l逢嬰ngălaoăđ瓜ng trong lƿnh v詠c Nông lâm - Th栄y s違n, Công 

nghi羽p - Xây d詠ng và Du l鵜ch - D鵜ch v映 nĕmă2025,ă2030. 

2.2.9 Ph逢挨ngăphápăxơyăd詠ng các ph逢挨ngăánăphátătri吋n 

Xây d詠ng kịch b違n ph映c v映 quy ho衣ch là quá trình xây d詠ng các chuỗi tình hu嘘ng 
có liên quan với nhau, bao g欝m c違 đ嘘iăt逢嬰ng nghiên c泳u, có thể x違y ra trong t逢ơngălaiă
cho phép tr違 l運i với các v医năđề đ逢嬰căđề cập trong một hay nhiều kịch b違n và trong nhi羽m 
v映 quy ho衣ch. Có thể coi kết qu違 c栄a nó là chiến thuật trong quy ho衣ch chiếnăl逢嬰c. 

Kịch b違năđ逢嬰c xây d詠ng d詠a trên vi羽c phân tích nhận th泳c,ăphânătíchăxuăh逢ớng và 
s詠 b医tăđịnh và xây d詠ng kịch b違n. Bằng cách t衣o ra các kịch b違n khác nhau, nó cho phép 
nhà ho衣chăđịnh chiếnăl逢嬰c có thể đ逢aăraănhiều gi違i pháp linh ho衣t tiềmănĕngăvàăd詠 phòng. 
Đ欝ng th運i, nó giúp cho các nhà ho衣chăđịnh m荏 rộng nhận th泳c bằng cách tích h嬰p các 
quanăđiểm phát triển c栄a các bên liên quan vào quá trình quy ho衣ch.ăQuaăđó,ănóăt衣o ra 
một hình th泳că“m荏”ăhơnăvề quy ho衣ch. 

- Các yếu t嘘 kịch b違n: 雲 c医p Thành ph嘘 ph映 thuộc nhiều vào các yếu t嘘 tácăđộng 
từ các bên ngoài và kh違 nĕngăhuyăđộng các yếu t嘘 tiềm l詠c nội t衣i c栄a Thành ph嘘.ăĐ欝ng 
th運i các yếu t嘘 về kh違 nĕngăhìnhăthànhăvàăphátătriển các công trình, d詠 án trọngăđiểm 
qu嘘căgia,ăvùngătrênăđịa bàn Thành ph嘘. 

- Đ嘘i với mỗi yếu t嘘 trọngăđiểm, kết h嬰p với yếu t嘘 kịch b違n, xây d詠ng các t鰻 
h嬰p hai (hoặc ba) kế ho衣chăhànhăđộngătheoăh逢ớng tích c詠c và tiêu c詠c. 

- Đ嘘i với mỗi yếu t嘘 b医tăđịnh, xây d詠ng các t鰻 h嬰p hai (hoặc ba) kế ho衣ch hành 
độngătheoăh逢ớng tích c詠c và tiêu c詠c. 

- T鰻ng h嬰p các kế ho衣chăhànhăđộng trên. 
- Trênăcơăs臼 các kịch b違n xây d詠ng sẽ l詠a chọnăđ逢嬰c kịch b違n t嘘iă逢uăhóaăchoăs詠 

phát triển c栄a thành ph嘘 C亥năThơ trongăgiaiăđo衣n tới. 



22 
 

Ph逢ơngăphápăđể d詠 báo chỉ tiêu cho các kịch b違nătĕngătr逢荏ng:sử d映ng mô hình 
kinh tế toàn di羽n với c違 2ăph逢ơngăphápătiếp cận từ trên xu嘘ng và từ d逢ới lên: 

- Mô hình kinh tế đ逢嬰c d詠 báoătheoăph逢ơngăphápătiếp cận từ trên xu嘘ng: Các d詠 
báo về tĕngătr逢荏ngăGRDPăcũngănh逢ătỷ trọng c栄a Nông lâm nghi羽p, Công nghi羽p & Xây 
D逢ng,ăDịch v映, Thuế s違n ph育m gi違m trừ tr嬰 c医păđ逢嬰c th詠c hi羽n d詠a tr羽n: (1) Nghị quyết 
c栄a C亥năThơăvề tỷ l羽 tĕngătr逢荏ng kinh tế và m泳căđóngăgópăGDP. (2)ăSoăsánhăđ嘘i chu育n 
với tỷ l羽 tĕngătr逢荏ng d詠 đoánăc栄a Vi羽t Nam và (3) 4 kịch b違n tiềmănĕngăd詠a trên các 
thayăđ鰻iăđ逢aăraăchoăm泳căđộ tácăđộng c栄a COVID-19ăvàăcácăngànhă逢uătiên. 

- Mô hình kinh tế cùng m泳căđộ tĕngătr逢荏ng GRDP tiếp t映căđ逢嬰c tinh chỉnh theo 
ph逢ơngăphápătừ d逢ới lên: Toàn bộ GRDP c栄a thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c chia nh臼 thành 
hơnă20ănhómăngànhăc医p 1. Với mỗi nhóm ngành c医p 1, tỷ l羽 tĕngătr逢荏ng GRDP c栄a 2 
giaiăđo衣n 2021-2025 và 2026-2030ăđ逢嬰c d詠 báo, tinh chỉnhăvàăsoăsánhăđ嘘i chu育n với 
các thành ph嘘 và tỉnh có cùng giá trị đề xu医t với từng kịch b違n tiềmănĕngăc違 trong và 
ngoàiăn逢ớc (ví d映 nh逢ăsoăsánhăđ嘘i chu育nătĕngătr逢荏ng ngành công nghi羽p với các tỉnh 
phát triển m衣nh về công nghi羽pătrongăvùngăĐBSCLănh逢ăLongăAn,ăTiền Giang hay so 
sánhăđ嘘i chu育nătĕngătr逢荏ng về dịch v映 tài chính, du lịch vớiăcácăđ嘘i chu育n qu嘘c tế t逢ơngă
đ逢ơngănh逢ăC亥năThơănh逢ăHàngăChâu,ăTrungăQu嘘c và Daejeon, Hàn Qu嘘c). Ngoài ra, 
m泳căđộ đóngăgópăc栄a GRDP từng nhóm ngành c栄a C亥năThơăvàoătừng nhóm ngành c栄a 
Vi羽tăNamătrongăt逢ơngălaiăcũngăđ逢嬰c cân nhắc và tinh chỉnh. 

2.2.10 Ph逢挨ngăphápăx穎 lỦăcácăxungăđ瓜t v隠 không gian kinh t院 - xã h瓜i - môi 
tr逢運ng 

Xungăđộtăđ逢嬰c hiểu là nh英ng mâu thuẫn phát sinh trong quá trình lập quy ho衣ch, 
không kh違 thi trên th詠c ti宇n trong quá trình triển khai quy ho衣ch. Xử lỦăxungăđột là vi羽c 
điều chỉnhăcácătácăđộngăđếnăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch nhằmăh逢ớng tới gi違m thiểu các mâu 
thuẫn,ătĕngăc逢運ng các liên kết,ăt逢ơngăhỗ có l嬰i trên không gian và trong một kho違ng 
th運i gian nh医tăđịnh. Yêu c亥u: 

- Xácăđịnhăcácăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch trong không gian 荏 quy ho衣ch c医p Thành ph嘘 
mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn vớiăcácăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch trong không gian 荏 quy 
ho衣ch c医p qu嘘c gia, vùng. 

- Xácăđịnhăcácăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch trong không gian có mâu thuẫn hoặc có thể 
mâu thuẫn về ch泳cănĕngătrênălưnhăth鰻 Thành ph嘘. 

- Đánhăgiáăcácăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch trong không gian có mâu thuẫn về l嬰i ích trên 
cùng một lãnh th鰻 Thành ph嘘. 

- Xácăđịnhăcácăđ嘘iăt逢嬰ng quy ho衣ch có mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn về ngu欝n 
l詠c trên cùng một lãnh th鰻 quy ho衣ch (không kh違 thi về ngu欝n l詠c). 

2.2.11  Ph逢挨ngăphápăchuyênăgia,ăh瓜i ngh鵜, h瓜i th違o 

Ph逢ơngăphápăchuyênăgiaălàăph逢ơngăphápăthuăthập và xử lý nh英ngăđánhăgiáăd詠 báo 
bằng cách tập h嬰p và h臼i ý kiến các chuyên gia gi臼i thuộcăcácăngành/lĩnhăv詠c.ăPh逢ơngă
pháp chuyên gia d詠aătrênăcơăs荏 đánhăgiáăt鰻ng kết kinh nghi羽m, kh違 nĕngăph違n ánh t逢ơngă
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lai một cách t詠 nhiên c栄a các chuyên gia gi臼i và xử lý th嘘ng kê các câu tr違 l運i một cách 
khoa học. Nhi羽m v映 c栄aăph逢ơngăphápălàăđ逢aăraănh英ng d詠 báo khách quan về t逢ơngălaiă
phát triển c栄aăcácăngành/lĩnhăv詠c d詠a trên vi羽c xử lý có h羽 th嘘ngăcácăđánhăgiáăd詠 báo 
c栄a các chuyên gia. 

- T鰻 ch泳c xin ý kiến tr詠c tiếp c栄a các chuyên gia về cácăngành,ălĩnhăv詠c về các v医n 
đề d詠 báo phát triển. 

- T鰻 ch泳c các hội nghị, hội th違o t衣i một s嘘 th運iăđiểm trong quá trình th詠c hi羽n quy 
ho衣chăđể t鰻ng h嬰p ý kiếnăđóngăgópăc栄aăcácăcơăquanăqu違nălỦănhàăn逢ớc,ăcơăquanăqu違n lý 
chuyên ngành, các nhà khoa học,ăcácănhàăđ亥uăt逢ăvề nội dung xây d詠ng quy ho衣ch. 

2.2.12  Ph逢挨ngăphápăl詠a ch丑n chính sách phát tri吋n  

Cĕnăc泳 vào t亥m nhìn và m映c tiêu dài h衣n c栄a quy ho衣chăđể xây d詠ng lộ trình, 
t逢ơngă泳ng với mỗi lộ trình, ph違iăxácăđịnh chiếnăl逢嬰căđể đ衣tăđ逢嬰c, với mỗi chiếnăl逢嬰c thì 
có nh英ng l詠a chọn chính sách phát triển phù h嬰p.ăTrênăcơăs荏 các chiếnăl逢嬰că逢uătiênăđưă
l詠a chọnăđể xây d詠ngăvàăxácăđịnh các chính sách phát triểnăđể th詠c hi羽n quy ho衣ch. 
Chính sách phát triển bao g欝m các nhóm ch栄 yếu sau: 

- Nhóm chính sách phát triểnăđ嘘i vớiăcácăngànhăvàălĩnhăv詠c trong Thành ph嘘. 
- Nhómăchínhăsáchăđ亥uăt逢ătrọngăđiểm và phân b鰻 ngu欝n l詠c. 
- Nhóm chính sách về khai thác tài nguyên. 
- Nhóm chính sách thu hút ngu欝n l詠c từ bên ngoài. 
- Nhóm chính sách b違o v羽 môiătr逢運ng. 

2.2.13 Ph逢挨ngăphápăquyăho衣ch c医u trúc chi院năl逢嬰c 

Kết h嬰p vớiăcácăph逢ơngăphápăquyăho衣ch nêu trên, logic nghiên c泳u và s違n ph育m 
c栄aăđaăs嘘 các h嬰p ph亥n c栄aăđ欝 ánăđ逢嬰c thể hi羽nătheoăph逢ơngăphápăquyăho衣ch c医u trúc 
chiếnăl逢嬰c.ăTrongăđó,ăs違n ph育m quy ho衣ch g欝m 2 ph亥n chính:  

- Ph亥n chiếnăl逢嬰c – hay nguyên tắcăhànhăđộng,ăđ逢嬰c xây d詠ng nh医tăquán,ăh逢ớng 
tới các m映c tiêu phát triểnăđưăđ逢嬰căxácăđịnh, tuân th栄 cácăquanăđiểm, nguyên tắc quy 
ho衣chăđưăđ逢嬰căxácăđịnh,ălàmăcơăs荏 để chính quyền các c医p,ăcácăngànhăcĕnăc泳 vàoăđóăđể 
ra quyếtăđịnh trong quá trình th詠c hi羽n quy ho衣ch.  

- Ph亥n c医u trúc không gian: là tập h嬰p các yếu t嘘 vật ch医t c亥năđ逢嬰căxácăđịnh trong 
không gian lãnh th鰻 lập quy ho衣ch nhằmăđịnh d衣ng, dẫn dắt cho quá trình phát triển,ăđápă
泳ngăđ逢嬰c các m映c tiêu quy ho衣ch, th詠c hi羽năđ逢嬰c các chiếnăl逢嬰căđưăđ逢嬰căxácăđịnh và 
đề cậpăđ逢嬰căđến các nội dung yêu c亥u quy ho衣ch c栄a các ngành,ălĩnhăv詠c,ăđịaăph逢ơng,ă
nh逢ngăkhôngăph違i là một b違n mặt bằng t鰻ng thể, hoàn toàn c泳ng nhắc trên lãnh th鰻 toàn 
Thành ph嘘. Các c医u trúc không gian sẽ xác lập ra các yếu t嘘 c泳ng – bắt buộc tuân th栄 
và xác lập ra các vùng/ph衣m vi/nội dung có thể linh ho衣t,ăđ逢嬰c qu違n lý và khuyến khích 
phát triển theo các nguyên tắc/chiếnăl逢嬰căđưăxácăđịnh,ăđể giaătĕngăkh違 nĕngăđápă泳ng 
đ逢嬰c nh英ng nhu c亥u luôn biếnăđộng c栄a b嘘i c違nhăđịaăph逢ơng,ătrongăn逢ớcăcũngănh逢ăqu嘘c 
tế. 
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 C医u trúc c栄a báo cáo 

Báo cáo t鰻ng h嬰p Quy ho衣ch Thành ph嘘 th運i kỳ 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă
2050 g欝m 02 ph亥n chính:  

- Ph亥n th泳 nh医t: S詠 c亥n thiết lập quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năThơ,ăcĕnăc泳 lập quy 
ho衣ch, ph衣m vi, th運i kỳ lập quy ho衣chăvàăph逢ơngăphápălập quy ho衣ch. 

- Ph亥n th泳 hai: Quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năThơ th運i kỳ 2021-2030, t亥mănhìnăđến 
nĕmă2050.ă 

Ngoài hai ph亥n chính, báo cáo kèm thêm ph映 l映c, h羽 th嘘ng b違ng biểu và h羽 th嘘ng 
b違năđ欝. 
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PH井N TH永 HAI: N 浦I DUNG QUY 
HO萎CH THÀNH PH 渦 
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PH井NăI: PHỂNăTệCH,ăĐÁNHăGIÁ,ăD衛ăBÁOăV陰ăCÁCăY蔭UăT渦,ăĐI陰UăKI烏Nă
PHÁTăTRI韻NăĐ咽CăTHỐăC曳AăTHĨNHăPH渦 

 Đánhăgiáăcácăy院u t嘘,ăđi隠u ki羽n t詠 nhiên và tài nguyên phát tri吋n 

1. Đánhăgiáăt鰻ng quan v隠 v鵜 tríăđ鵜aălỦăvƠăđi隠u ki羽n t詠 nhiên 

1.1 V鵜 tríăđ鵜a lý 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Thông tin thu thập  

- Thành ph嘘 C亥năThơ nằm trên b運 nam Sông Hậu, vị tríătrungătâmăvùngăĐBSCL,ă
cách biểnăĐôngă75km,ăcáchăThành ph嘘 H欝 Chí Minh 169 km. Vị tríăđịaălỦ:ă105ăđộ 13’ă
38”ăđếnă105ăđộ 50’ă35”ăđộ KinhăĐông. 09ăđộ 55’ă08”ăđếnă10ăđộ 19’ă38”ăvĩăđộ Bắc. T泳 
cận tiếp giáp với 5 tỉnh c栄aăvùngăĐBSCL:ă 

- Phía BắcăvàăĐôngăBắc giáp tỉnh An Giang và giáp tỉnhăĐ欝ng Tháp.  
- Phía Nam giáp tỉnh Hậu Giang.  
- Phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang.  
- PhíaăĐôngăgiápătỉnhăVĩnhăLong. 
- T鰻ng di羽n tích 140.895 ha, chiếm 3,5% t鰻ng di羽n tích toàn vùng ĐBSCL,  
- Dân s嘘 (tri羽uăng逢運i): 1,241. 
- Ngày 01 tháng 01 nĕm 2004, thành ph嘘 C亥năThơ tr荏 thành Thành ph嘘 tr詠c thuộc 

Trung 逢ơng thông qua Nghị quyết s嘘 22/2003/QH1 chia tách một s嘘 tỉnh. Ngày 
24/6/2009 C亥năThơăchínhăth泳căđ逢嬰c công nhận theo Quyếtăđịnhă889/QĐ-ttg. 

- Đơnăvị hành chính c栄a Thành ph嘘 g欝m 5 quận (Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Th栄y, 
CáiăRĕng,ăTh嘘t N嘘t) và 4 huy羽nă(VĩnhăTh衣nh, C運 Đ臼, ThớiăLai,ăPhongăĐiền,) với 83 
đơnăvị hành chính c医păph逢運ng, Thị tr医n,ăxưă(44ăph逢運ng, 5 Thị tr医n,36 xã). 

Hình 1: B違năđ欝 thành ph嘘 C亥năTh挨 trongăvùngăĐôngăNamăÁăvƠăQu嘘c gia 
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Hình 2: B違năđ欝 Hành chính thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Thông tin thu thập  

1.2 Đ員căđi吋m khí h壱u 

Khí hậu nhi羽t đớiăgióămùa,ăđộ 育m cao. 

1.2.1 Nhi羽tăđ瓜 không khí 

Nhi羽tă độ trungă bìnhă hàngă nĕmă cao,ă thayă đ鰻i từ 17,7 - 36,7 °C (trung bình là 
26,80C). Nhi羽tăđộ bìnhăquânăthángăthayăđ鰻i từ 25,5 - 28,1°C . Tháng 5 nóng nh医t, nhi羽t 
độ bình quân 28,10C. Tháng 1 l衣nh nh医t, nhi羽tăđộ bình quân 17,70 °C . 

1.2.2 Đ瓜 ẩm không khí 

Độ 育măt逢ơngăđ嘘iătrungăbìnhănĕmătừ 80 - 89%.ăThángă9,ă10ăđộ 育măt逢ơngăđ嘘i trung 
bình cao nh医t 88 - 89%. Thángă1,ă2ăđộ 育măt逢ơngăđ嘘i trung bình th医p nh医t 79 - 80%.ăĐộ 
育mătĕngăd亥n từ biểnăvàoăđ医t liền. 

1.2.3 Gió 

Thành ph嘘 C亥năThơ chịu 違nhăh逢荏ng c栄a chế độ gióămùa,ătrongănĕmăcóă2ămùaăgió:ă
ĐôngăBắc (từ thángă11ăđếnăthángă4ănĕmăsau)ătrùngăvới mùa khô và Tây Nam (từ tháng 
5ăđến tháng 10), trùng vớiămùaăm逢a. 

GióămùaăĐôngăBắc có thành ph亥năchínhălàăgióăh逢ớngăĐông,ăchiếm 50 - 70% s嘘 
l亥n xu医t hi羽n trong tháng, t嘘căđộ gió trung bình tháng lớn nh医t 1,6m/s (tháng 2), t嘘căđộ 
gió t泳c th運i lớn nh医t 21,0m/s.  
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Gió mùa Tây Nam với thành ph亥năchínhălàăgióăh逢ớng Tây, chiếm từ 40 - 50% s嘘 
l亥n xu医t hi羽n trong tháng. T嘘căđộ gió trung bình tháng lớn nh医t 1,8 m/s, t嘘căđộ gió t泳c 
th運i lớn nh医t là 24,0 m/s.  

B違ng 1: D英 li羽u khí h壱u thành ph嘘 C亥năTh挨 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nĕm 

Cao k雨 l映c 
°C  

34,2 35,2 38,5 40,0 38,3 37,3 36,8 35,5 34,8 35,8 34,2 34,0 40,0 

Trung 
bình cao 
°C 

30,0 30,9 32,5 33,4 32,9 31,6 31,1 30,7 30,7 30,5 30,2 29,3 31,1 

Trung 
bình ngày, 
°C 

25,2 25,9 27,1 28,3 27,7 27,0 26,7 26,6 26,6 26,7 26,6 25,4 26,6 

Trung 
bình th医p, 
°C 

22,1 22,6 23,7 24,9 25,0 24,5 24,3 24,2 24,3 24,3 24,1 22,6 23,9 

Th医p k雨 
l映c, °C  

14,8 17,3 17,5 19,2 18,7 19,0 19,5 19,7 17,8 18,7 17,5 16,5 14,8 

L逢嬰ng 
m逢a,ămm 

9 2 8 40 177 218 228 240 261 321 133 38 1.674 

% đ瓜 ẩm 81,6 80,1 78,3 79,3 84,3 87,0 86,7 87,5 87,9 87,1 84,9 82,8 84,0 

S嘘 ngày 
m逢a TB 

1,8 0,7 1,7 5,6 16,1 20,5 21,7 22,3 22,9 22,2 14,2 6,3 155,8 

S嘘 gi運 
n逸ng trung 
bình tháng 

257 246 287 262 212 176 181 175 164 177 195 228 2.561 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nĕm 

Cao k雨 l映c 
°C  

34,2 35,2 38,5 40,0 38,3 37,3 36,8 35,5 34,8 35,8 34,2 34,0 40,0 

Trung 
bình cao 
°C 

30,0 30,9 32,5 33,4 32,9 31,6 31,1 30,7 30,7 30,5 30,2 29,3 31,1 

Trung 
bình ngày, 
°C 

25,2 25,9 27,1 28,3 27,7 27,0 26,7 26,6 26,6 26,7 26,6 25,4 26,6 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_%E1%BA%A9m_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i
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Trung 
bình th医p, 
°C 

22,1 22,6 23,7 24,9 25,0 24,5 24,3 24,2 24,3 24,3 24,1 22,6 23,9 

Th医p k雨 
l映c, °C  

14,8 17,3 17,5 19,2 18,7 19,0 19,5 19,7 17,8 18,7 17,5 16,5 14,8 

L逢嬰ng 
m逢a,ămm 

9 2 8 40 177 218 228 240 261 321 133 38 1.674 

% đ瓜 ẩm 81,6 80,1 78,3 79,3 84,3 87,0 86,7 87,5 87,9 87,1 84,9 82,8 84,0 

S嘘 ngày 
m逢a TB 

1,8 0,7 1,7 5,6 16,1 20,5 21,7 22,3 22,9 22,2 14,2 6,3 155,8 

S嘘 gi運 
n逸ng trung 
bình tháng 

257 246 287 262 212 176 181 175 164 177 195 228 2.561 

Nguồn: Bộ Xây dựng 

1.2.4 B嘘căh挨i 

L逢嬰ng b嘘căhơiă(đoăbằng 嘘ngăPiche)ătrungăbìnhănĕmăt衣i thành ph嘘 C亥năThơ 958 mm. 
L逢嬰ng b嘘că hơiă chênhă l羽ch lớnă theoă nĕm.ă Nĕmă b嘘că hơiă c詠că đ衣i có thể lên tới trên 
2000mm, c詠c tiểu kho違ng 200 mm. Mùa khô, b嘘căhơi nhiều,ăđ衣t giá trị lớn nh医t vào 
tháng 3 (kho違ng 110 - 120ămm).ăMùaăm逢a,ăl逢嬰ng b嘘căhơiănh臼, th医p nh医t vào kho違ng 
tháng 10, từ 50 - 70 mm.  

1.2.5 Đ員căđi吋m n逸ng 

S嘘 gi運 nắng trung bình khá cao, bình quân c違 nĕmălàă2556ăgi運, 7,2 gi運/ngày. Tháng 
2-4 có s嘘 gi運 nắng cao nh医t (trung bình 8 - 10 gi運/ngày),ăthángă8ăđến tháng 10 có s嘘 gi運 
nắng trung bình th医p nh医t từ 5 - 6 gi運/ngày. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_%E1%BA%A9m_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i
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1.2.6 Đ員c đi吋măm逢a 

Hình 3: B違năđ欝 đẳng tr 鵜 m逢aănĕmăthành ph嘘 C亥năTh挨 nĕmă2020 

 
Nguồn: TrungăTâmăẦhíăTượng ThてyăVĕnăThànhăPhố CＺnăTh¬ 

L逢嬰ngăm逢aă nĕmă trungă bìnhă t逢ơngă đ嘘i lớn, t衣i thành ph嘘 C亥nă Thơ 1.599 mm. 
L逢嬰ngăm逢aăgi違m d亥n từ biển Tây vào. S嘘 ngàyăm逢aătrungăbìnhănhiềuănĕmăkháăcao,ăbiến 
đ鰻iăkháăđều trong Thành ph嘘,ătrungăbìnhănĕmă124ăngàyăt衣i tr衣m C亥năThơ.ăL逢嬰ngăm逢aă
chênh l羽ch lớn gi英aămùaăm逢aă(thángă5-11) và mùa khô (tháng 12-4).ăThángăm逢aănhiều 
nh医t là tháng 10, vớiăl逢嬰ngăm逢aătrungăbìnhă270mm.ăThángăm逢aăítănh医t là tháng 2, với 
l逢嬰ngăm逢aătrungăbìnhă2mm.ă 
Hình 4: Bi吋uăđ欝 l逢嬰ngăm逢aătrungăbìnhăthángăt衣i C亥năTh挨ăgiaiăđo衣n t瑛 nĕmă1980-

2020 

 
Nguồn: TrungăTâmăẦhíăTượng ThてyăVĕnăThànhăPhố CＺnăTh¬ 

C逢運ngăđộ m逢a,ă vàoăcu嘘i tháng 4, nửaăđ亥uă thángă5ă th逢運ng có nh英ngăcơnăm逢aă
chuyển mùa có tính ch医t dông nhi羽tăđớiăvàăm逢aărào,ăc逢運ngăđộ m逢aăkhôngălớn,ăl逢嬰ng 
m逢aă24ăgi運 trung bình từ 10-30 mm. Trong nh英ng tháng gi英aămùaăm逢a,ăc逢運ngăđộ m逢aă
tĕngălênărõăr羽t, nh英ng đ嬰tăm逢aălớnă(50ă<ăR24hă<ă100ămm)ăth逢運ng tập trung từ tháng 6 
đến tháng 10. Nh英ngăđ嬰tăm逢aăr医tătoă(R24hă>100ăm)ăth逢運ng x違y ra vào tháng 9 và 10, 
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cũngătrùngăvới th運i kỳ lũălớn nh医t x違y ra 荏 sông Hậu (khu v詠c C亥năThơălàăcu嘘i tháng 
IX, tháng X) và triềuăc逢運ng lớn nh医t c栄aănĕm.ăChínhăvìăt鰻 h嬰p b医t l嬰i này gây ra hi羽n 
t逢嬰ng ngậpăúngăvàăkhóăkhĕnăchoăv医năđề ch嘘ng ngập úng thành ph嘘 C亥năThơ. 

B違ng 2: Th嘘ng kê v隠 l逢嬰ngăm逢aăc詠căđ衣i trong m瓜t tr 壱năm逢aăl噂n 

 
C亥năTh挨 

Cao nh医t 5 ngày Cao nh医t 1 ngày M逢aă180ăphút 

Cao nh医t 293,6 211,4 120,4 

Th医p nh医t 94,4 53,7 50,0 

Trung bình 157,8 92,5 79,4 

Nguồn:ăTrungăTâmăẦhíăTượng ThてyăVĕnăThànhăPhố CＺnăTh¬ 

1.3  H羽 th嘘ng sông ngòi kênh r衣ch 

Hình 5: H羽 th嘘ng sông, kênh r衣ch thành ph嘘 C亥n Th挨 

 
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT 

1.3.1 Sông r衣ch t詠 nhiên 

Sông Hậu: là ranh giớiăphíaăĐôngăBắc c栄a Thành ph嘘,ăđo衣n thuộc thành ph嘘 C亥n 
Thơ dài g亥n 65 km, mặt sông rộng bình quân từ 1.500ăđến 2.000m, sâu trung bình từ 14 
đến 30m. Sông có ngu欝năn逢ớc ngọtăphongăphúăquanhănĕm,ăch医tăl逢嬰ngăn逢ớc khá t嘘t, là 
ngu欝nă n逢ớcă chính,ă đóngă vaiă tròă ch栄 đ衣o trong vi羽c c医pă n逢ớcă t逢ới, sinh ho衣t, công 
nghi羽p... Cho thành ph嘘 C亥năThơ và vùng ph映 cận.ăSôngăđ欝ng th運iăcũngălàătr映c tiêu 
n逢ớc chính, có nhi羽m v映 tiêuăn逢ớcăm逢aăvàălũ và vùng ph映 cận.ăSôngăđ欝ng th運iăcũngălàă
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tr映cătiêuăn逢ớc chính, có nhi羽m v映 tiêuăn逢ớcăm逢aăvàălũ.ăSôngăHậuăcũngălàăngu欝n quan 
trọng cung c医păđaăd衣ng sinh học và ngu欝n cá t詠 nhiênăchoăvùngăĐBSCL.ăTuyănhiênăđâyă
là ngu欝n ngọt có tính biếnăđộng khá lớn, chịu s詠 chi ph嘘i c栄a chế độ dòng ch違y dòng 
chính Mê Kông và chế độ th栄y triều phía biểnăĐôngăđ欝ng th運i chịu 違nhăh逢荏ng về sử 
d映ngăn逢ớc 荏 th逢嬰ng ngu欝n. 

 Sông C亥năThơ:ănằm 荏 phía Nam thành ph嘘 C亥năThơ, có vai trò r医t quan trọng 
trong vi羽c dẫnăn逢ớc, đaăd衣ng sinh học, c違nhăquanăcũngănh逢ăgiaoăthôngăth栄yăđ嘘i với các 
vùng xa sông Hậu,ăcóăh逢ớng ch違y g亥nănh逢ăvuôngăgócăvớiăh逢ớng ch違y sông Hậu, là 
tuyến chuyểnăn逢ớc vàătiêuăn逢ớc chính c栄aăvùngătrũngănộiăđ欝ng vào/ra sông Hậu. 

 Các r衣ch lớn hay sông nh臼 t詠 nhiên hình thành do quá trình vận chuyểnăn逢ớcăm逢a,ă
lũăvàăvậnăđộng c栄a th栄y triềuăđ逢嬰c n嘘i với sông Hậu g欝m: R衣ch Bình Th栄y, Trà Nóc, 
Ô Môn, Cái Cui, Cái D亥u. Các r衣ch này có cửa rộng từ 50-300m,ăcaoăđộ đáyătừ -4,0ăđến 
-10,0 m. T鰻ng chiều dài sông r衣ch t詠 nhiên trong vùng kho違ng 310 km. Các r衣ch này 
cùng với sông Hậu, sông C亥năThơăt衣o thành một m衣ngăl逢ới quan trọng trong vi羽c phân 
ph嘘i, c医p/tiêu thoát n逢ớc,ăđaăd衣ng sinh học và c違nh quan cũngănh逢ăgiaoăthôngăth栄y c栄a 
Thành ph嘘. 

1.3.2 H羽 th嘘ngăkênhăđƠoăchính 

H羽 th嘘ng kênh tr映c phân b嘘 kháăđều 荏 thành ph嘘 C亥năThơ,ăđaăs嘘 vuông góc với 
sông Hậu, trung bình kho違ng 4-5km có một kênh. Theo th泳 t詠 từ phía Bắc xu嘘ng có các 
kênh sau: R衣ch Giá Long Xuyên, Kênh Tròn, Cái Sắn, KH1, KH3, Th嘘t N嘘t,ăThơmă
Rơm,ăKH5,ăÔăMôn,ăThị Đội, KH7, KH8, KH9, Xà No. Ngoài ra, còn có một s嘘 kênh 
nh逢ăkênhăĐ泳ng, kênh Ven Lộ... Các kênh này có chiều dài kho違ng 30, bề rộng từ 10ăđến 
30m,ăđộ sâuăđáyăkho違ng từ -2,0 đến -5,0m. T鰻ng chiều dài h羽 th嘘ng kênh tr映c kho違ng 
trên 300 km.  

Mỗi kênh tr映c có hàng ch映c kênh nhánh c医p I n嘘i vào.  

H羽 th嘘ng kênh c医p I n嘘i với các kênh r衣ch chính hi羽n có trên 60 kênh với t鰻ng 
chiều dài kho違ng 350 km. Mặt kênh rộng từ 14ăđến 16m, cao độ đáyăph鰻 biếnăt逢ă-1,0 
đến -2,0m, h羽 th嘘ng kênh c医p I có nhi羽m v映 dẫnăn逢ớcăt逢ới từ kênh tr映c tới kênh c医p II 
và mặt ruộng, nhậnăn逢ớc tiêu từ mặt ruộng và kênh c医p II tới kênh r衣ch chính. 

1.4 Đ員căđi吋m th栄yăvĕn 

Chế độ th栄yăvĕnădòngăch違y trên h羽 th嘘ng sông, kênh thuộc thành ph嘘 C亥năThơ 
chịu s詠 chi ph嘘i c栄a chế độ dòng ch違y sông Mê Kông (thông qua sông Hậu), th栄y triều 
biểnăĐôngăvàăbiểnăTây,ătrongăđóăbiểnăĐôngălàăchính,ăm逢aănội vùng và h羽 th嘘ng h衣 t亥ng 
cơăs荏.ăTrongăđó,ă t鰻 h嬰p s詠 giao tranh gi英a 違nhăh逢荏ng c栄a chế độ dòng ch違yăth逢嬰ng 
ngu欝n sông Mê Kông và chế độ triều BiểnăĐôngăchiăph嘘i m衣nh nh医t. Các yếu t嘘 違nh 
h逢荏ng tùy theo th運i gian, không gian và th詠c tr衣ng các công trình h衣 t亥ngăcơăs荏 mà tác 
động lên từngănơi,ătừng lúc khác nhau. 
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1.4.1 Ch院 đ瓜 th栄yăvĕnăsôngăMêăKôngă/ăsông H壱u 

Dòng ch違yătrênăl逢uăv詠căsôngăMêăKôngăđ逢嬰c phân thành hai mùa rõ r羽t, mùa khô 
từ thángă12ăđếnăthángă05ănĕmăsauăvàămùaălũătừ thángă06ăđếnăthángă11.ăMùaăkhôăl逢嬰ng 
n逢ớc chỉ chiếm 10-15% t鰻ngăl逢嬰ngăn逢ớcătrongănĕm,ătrongăđóăcácăthángă03ăvàă04ăcóăl逢uă
l逢嬰ng ki羽t nh医t. Trên sông Hậuă(đo衣n Long Xuyên - Đ衣i Ngãi), chịu 違nhăh逢荏ngăđ欝ng 
th運i c栄a dòng ch違yăth逢嬰ng ngu欝n và triều biểnăĐôngăm衣nh, nên m詠căn逢ớc mùa ki羽t 
tĕng.ăĐ逢運ng m詠căn逢ớcăbìnhăquânătĕngăd亥n từ Đ衣iăNgưiălênăth逢嬰ngăl逢uăvàăđ衣tăđỉnh cao 
荏 khu v詠căÔăMôn,ăsauăđóăgi違m nhẹ lên phía Long Xuyên. Vì vậy, kho違ng th運i gian 
tháng 1 và tháng 2 m詠căn逢ớcăbìnhăquânăđỉnh triều trên sông Hậu (từ cửa sông Ô Môn 
đến sông C亥năThơ)ăth逢運ngăcaoăhơnămặt ruộng từ 20-30 cm. Một s嘘 nơiăvenăsôngăHậu 
thuộc các huy羽n Ô Môn, Th嘘t N嘘t,ăPhongăĐiền có kh違 nĕngăt逢ới t詠 ch違yăvàoălúcăđỉnh 
triều.  

Mùaălũătừ thángă06ăđến tháng 11, chiếm 85-90% t鰻ngăl逢嬰ngăn逢ớcăhàngănĕm,ălớn 
nh医tălàăcácăthángă08ăvàăthángă09.ăLũăcaoănh医tătrongănĕmăth逢運ng x違y ra th運i gian từ h衣 
tu亥năthángă09ăđến trung tu亥n tháng 10 (20/09-10/10), với t亥n su医t lớnăhơnăvàoăth逢嬰ng 
tu亥n tháng 10.  

Hình 6: Bi吋uăđ欝 đ員cătr逢ngăm詠căn逢噂cănĕmătrênăsôngăH壱u t衣i C亥năTh挨 

 
Nguồn: TrungăTâmăẦhíăTượng ThてyăVĕnăThànhăPhố CＺnăTh¬ 

1.4.2 Th栄y tri 隠u bi吋năĐông 

Triều biểnăĐôngăthuộc lo衣i bán nhật triềuăkhôngăđều, với hai l亥n lên và hai l亥n 
xu嘘ngătrongăngày.ăBiênăđộ triều lớn (3,0-3,5m), m詠c n逢ớc chân triềuădaoăđộng lớn (1,6-
3,0 m), m詠căn逢ớcăđỉnh triềuădaoăđộng nh臼 (0,80-1,00 m). Th運i gian duy trì m詠căn逢ớc 
cao dài hơnăth運i gian duy trì m詠căn逢ớc th医p,ăđ逢運ng m詠căn逢ớc bình quân ngày nằm g亥n 
vớiăđ逢運ng m詠căn逢ớcăđỉnh triều. 

Một chu kỳ triềuătrungăbìnhă15ăngày,ătrongăđóăcóă1ăkỳ triềuăc逢運ng và 1 kỳ triều 
kém. M詠căn逢ớcăbìnhăquână15ăngàyăđ衣t giá trị cao nh医t vào tháng 12, 1. Th医p nh医t vào 
tháng 6, 7. Triềuăc逢運ng m衣nh nh医t là vào 30 tháng 8, 15 tháng 9, 30 tháng 9 âm lịch. 
Mỗiăđ嬰t triềuăc逢運ng c詠căđ衣i này gây ngập l映tăđôăthị 4-5 ngày, mỗi ngày ngập 2 l亥n, mỗi 
l亥n kho違ng 3 gi運. 
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Triều biểnăĐôngătruyền r医t sâu vào sông Hậu trong mùa ki羽t, 違nhăh逢荏ngăv逢嬰t qua 
TânăChâuăvàăChâuăĐ嘘c, lan truyền vào h亥u hết các kênh r衣ch c栄a Thành ph嘘. Ngay c違 
trongămùaălũ,ăph亥n lớn di羽n tích c栄a thành ph嘘 C亥năThơ vẫn nằm trong vùng 違nhăh逢荏ng 
c栄a th栄y triều. 

1.4.3 Ch院 đ瓜 th栄yăvĕnămùaălũăvƠăng壱pălũ 

Từ cu嘘i thángă5ăđến cu嘘i tháng 6, m詠căn逢ớc 荏 các kênh r衣ch nộiăđ欝ng bắtăđ亥u gia 
tĕngădoăm逢aăvàăs詠 giaătĕngăm詠căn逢ớc trên sông Hậu. Tuy nhiên, chân triều 荏 các kênh 
r衣ch nộiăđ欝ng vẫn còn th医păhơnăcaoătrìnhămặt ruộng, vi羽c tiêu chua t詠 ch違y vào khi chân 
triều khá thuận l嬰i.ăH逢ớng tiêu chua chính theo các kênh tr映c ch違y về phía Kiên Giang 
sauăđóăraăbiển Tây, một ph亥n tiêu xu嘘ng phía Nam và ra sông Hậu khi chân triều.  

Từ cu嘘iăthángă7ăđến hết tháng 8, m詠căn逢ớc trên các kênh r衣ch khu v詠c Bắc Cái 
Sắnăgiaătĕngănhanhăchóngădoălũătừ Campuchia về và từ sông Hậu vào. M詠căn逢ớcăđỉnh 
triều (tùy theo lên xu嘘ng c栄a triều) t衣i C亥năThơătừ 1,55-1,80 m, Long Xuyên từ 1,80-
2,00 m, Tân Hi羽p từ 0,80-1,00 m. Vì vậy, nhiềuăđ欝ng ruộngăđưăbị ngập, nh英ngăkhuăđ医t 
trũngăphíaăNamăkênhăCáiăSắnăth逢運ng bị ngập từ 0,50-0,80 m, Bắc Cái Sắn ngập sâu trên 
0,80 m.  

Đỉnhălũătrongănộiăđ欝ng (thành ph嘘 C亥năThơ)ăth逢運ng xu医t hi羽n muộnăhơnăvùngă
TGLX từ 15-20ăngày.ăHàngănĕm,ăm詠căn逢ớcălũălớn nh医t trong nộiăđ欝ng xu医t hi羽n từ cu嘘i 
thángă9ăđến hết tháng 10, kết h嬰p gi英a lũăsôngăvàătriềuăc逢運ng. Th運i gian này, m詠căn逢ớc 
lũătrênăsôngăHậu t衣iăLongăXuyênăth逢運ngăđ衣t trên 2,00 m, lớn nh医tălàă2,81ămă(nĕmă2011),ă
Tân Hi羽p từ 1,20-1,60 m và lớn nh医tă2,11ămă(nĕmă1961).ăThành ph嘘 C亥năThơ do 違nh 
h逢荏ng triều nên m詠căn逢ớc cao nh医tănĕmătừ 1,70-2,17 m và lớn nh医tălàă2,25măvàoănĕmă
2019.ăCũngătrongăth運i gian này, khu v詠c phía Tây Thành ph嘘 nằmătrongăđiều ki羽n b医t 
l嬰i khi m詠căn逢ớc triều biểnăTâyăđangă trongă th運i kỳ giaă tĕngă(caoănh医tă thángă12),ă lũă
th逢嬰ng ngu欝n về m衣nhăvàăm逢aănộiăđ欝ng lớn càng làmăgiaătĕngăm詠căn逢ớc nộiăđ欝ng. 
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Hình 7: B違năđ欝 ng壱pălũăth詠c tr衣ngănĕmă2000 t衣i C亥năTh挨 

  
Nguồn: Nghiên cとu cてaătưăvＸn  

1.4.4 Ch院 đ瓜 th栄yăvĕnămùaăki羽t 

Vào th運i kỳ ki羽t (từ cu嘘iă thángă12ăđếnă thángă5),ă l逢嬰ngăm逢aănộiăđ欝ng h亥uănh逢ă
khôngăđángăkể,ăcơăchế ho衣tăđộng ch栄 yếu là s詠 giao tranh 違nhăh逢荏ng gi英aăl逢uăl逢嬰ng 
n逢ớc ngọt sông Mê Kông và chế độ th栄y triều BiểnăĐông.ăM詠căn逢ớc gi運 daoăđộng theo 
ho衣tăđộng lên xu嘘ng c栄a th栄y triều xâm nhập,ăbiênăđộ m泳căn逢ớcăth逢運ngăđ衣t giá trị lớn 
nh医t vào tháng 4, thángă5ăvàătĕngăd亥n ra phía ngoài biển.ăN逢ớc trên sông và các kênh 
r衣chăđ鰻i chiều 2 l亥n một ngày theo thuỷ triều. 

M詠căn逢ớc chân triều nh臼 nh医t trung bình t衣i t衣i C亥năThơălàă-1,35ăm.ăBiênăđộ m詠c 
n逢ớc triều lớn nh医t trung bình t衣i C亥năThơăkho違ng 2,20 - 2,30m. Trong 3 tháng mùa ki羽t 
trongăvòngă15ănĕmăg亥năđâyăthìăl逢uăl逢嬰ngătrungăbìnhăcácănĕmăvàoăkhoàngă1581ăm3/s, cao 
nh医t xu医t hi羽năvàoănĕmă2014ă(ă2173ăm3/s)ăvàănĕmă2000ă(2137ăm3/s), th医p nh医t xu医t hi羽n 
vàoănĕmă2004ă(932ăm3/s)ăvàănĕmă2005ă(ă1084ăm3/s). 

Khu v詠c Bắc Cái Sắn, do l嬰i thế dòng ch違y sông Tiềnăđ逢嬰c b鰻 sung nên trong 
tháng ki羽t nh医t (tháng 4, tháng 5) chênh l羽ch m詠căn逢ớc bình quân t衣i Long Xuyên và 
C亥năThơăkháăcaoă(20ă÷ă30ăcm)ăvàăchênhăl羽ch m詠căn逢ớc gi英a Long Xuyên và R衣ch Giá 
(45ă÷ă50ăcm).ăL逢uăl逢嬰ng bình quân kỳ triều tháng 2,3 lên tới kho違ng 2000 m3/s ch違y từ 
sông Hậu vào kênh Cái Sắn 17,1 m3/s.  

Khu v詠c Nam Cái Sắn (kênh Cái Sắnăđến sông C亥năThơ),ăh亥u hết các kênh tr映c có 
l逢uăl逢嬰ng sông Hậu vào trên 5,0 m3/s. Trongăđóăcácătr映căchínhănh逢ăsôngăC亥năThơ,ăCáiă
Rĕngăl逢uăl逢嬰ng vào khá lớn (trên 30,0 m3/s),ăl逢uăl逢嬰ng ch違y ra sông Cái Lớn 荏 Gò Quao 
trên 50 m3/s, g亥n cửa sông Cái Lớn kho違ng 100 m3/s, ch違y ra g亥n cửa sông Cái Bé từ 
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30 ÷ 40 m3/s.ăNgoàiăraăcònăl逢uăl逢嬰ng từ Bắc Cái Sắn chuyển xu嘘ng qua các c亥u c嘘ng 
trên QL80. 

1.4.5 Tình hình xâm nh壱p m員n 

Tr逢ớcăđâyăthành ph嘘 C亥năThơ h亥uănh逢ăkhôngăbị 違nhăh逢荏ng b荏i xâm nhập mặn do 
cách biểnăhơnă75ăkm.ăTuyănhiên,ătrongănh英ngănĕmăg亥năđây,ăxâmănhập mặnăđưăbắtăđ亥u 
違nhăh逢荏ngăđến ngu欝năn逢ớc sông c栄a thành ph嘘 C亥năThơ.ăThángă5/2010,ăđộ mặnă1‰ă
chỉ còn cách trung tâm thành ph嘘 C亥năThơ 12 km. Ngoài ra, theo hi羽nă t逢嬰ng bình 
th逢運ng, m詠căn逢ớcălũăvàoămùaăm逢aă荏 các tỉnhăth逢嬰ng ngu欝năcaoăhơnă荏 các tỉnh h衣 ngu欝n. 
Nh逢ngămùaăm逢aănĕmă2010,ăm詠căn逢ớcălũă荏 h衣 ngu欝năcaoăhơnăth逢嬰ng ngu欝n.ăĐiều này 
ch泳ng t臼 m詠căn逢ớc cao nh医tătĕngădoăth栄y triều lên từ h逢ớng biểnăĐông.ăTh栄y triều dâng 
và s詠 xâm nhập mặn là h羽 qu違 c栄a m詠căn逢ớc biểnătĕngăvàăs詠 thayăđ鰻i chế độ dòng ch違y 
c栄aăSôngăMêăKôngăvàoămùaăkhôăđ欝ng th運i m詠căn逢ớc biểnătĕngădoătácăđộng c栄a BĐKHă
sẽ làm tr亥m trọng thêm hi羽năt逢嬰ng này. 

Th運i gian g亥năđây,ăcóă02ăđ嬰t xâm nhập mặn m衣nh nh医t x違yăraăvàoănĕmă2016ăvàă
2020,ăđộ mặnătrungăbìnhănĕmăđưănằm trong m泳c c違nhăbáoă3.ăCácănĕmăcònăl衣i các tr衣m 
quan trắc mặn trên các tuyến này có gía trị liên t映c ghi nhận t衣i hi羽nătr逢運ngăđều th医p 
hơnăng逢叡ng c違nhăbáoă1ă(<ă0,48ă‰),ăkhôngăcóăhi羽năt逢嬰ng xâm nhập mặn x違y ra.  
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Hình 8: B違năđ欝 ph衣m vi xâm nh壱p m員n (4g/l) l噂n nh医tămùaăkhôănĕmă2019-2020, 
TBNNăvƠănĕmă2016 

 
Nguồn: Viện Khoa học Thてy lợi miền Nam 

1.5 Đ員căđi吋m v隠 đ医t 

1.5.1 Đ鵜a hình 

Nhìnăchung,ăđịa hình thành ph嘘 C亥năThơ thuộc di羽n th医p và khá bằng phẳng, cao 
độ trung bình kho違ng +0,6 ÷ +1,0 m, th医p d亥n từ ĐôngăBắc sang Tây Nam, có thể chia 
thànhăhaiăvùngănh逢ăsau:ă 

- Vùng I (vùng ven sông Hậu):ăĐ逢嬰c giới h衣n b荏i sông Hậu, kênh Cái Sắn, kênh 
B嘘n T鰻ng. Kênh Đ泳ng. Kênh BàăĐ亥m,ăcóăcaoăđộ từ +0,6 - +1,0ăm,ăh逢ớng d嘘c chính từ 
ĐôngăsangăTây.ăCácăkhuăv詠c có nềnăđịa hình cao (từ +1,0 - +1,5 m) là d違iăđ医t nằm dọc 
b運 sông Hậu, qu嘘c lộ 1A và Qu嘘c lộ 91, các khu v詠c th医p,ăcóăcaoăđộ biếnăđ鰻i từ +0,5 - 
+0,7m g欝mănôngătr逢運ng Sông Hậu,ăphíaăĐôngăr衣ch C亥năThơăthuộc các xã Giai Xuân, 
Tân Thới, ThớiăAnăvàăphíaăĐôngăkênhă4000.ă 

- Vùng II (vùng xa sông Hậu): Tiếp giáp với vùng I tới ranh c栄a thành ph嘘 C亥n 
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Thơ vàăKiênăGiangăcóăcaoăđộ biếnăđ鰻i từ +0,1 - +0,5m,ăh逢ớng d嘘c chính từ Bắc - Nam, 
và từ Đôngă- Tây,ănơiăcaoănh医t là vùng Th衣nh An, Th衣nh Thắng,ănôngătr逢運ng C運 Đ臼, 
ThớiăLai,ăĐôngăTânăHi羽p,ăcóăcaoăđộ từ +0,7 - +1,0m. 

Hình 9: B違năđ欝 đ鵜a hình thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường Thành Phố CＺnăTh¬  

1.5.2 Đ鵜a m衣o 

C亥năThơăcóă03ăvùngăđịa m衣o chính: 

- Khu dòng ch違y chính giới h衣n b荏i 02 b運 Sông Hậu hình thành d違iăđ医t cao và 
các cù lao gi英a sông. 

- Vùngăđ欝ngălũ thuộc T泳 giác Long Xuyên bao g欝m quận Th嘘t N嘘t, huy羽năVĩnhă
Th衣nh, một ph亥n huy羽n C運 Đ臼 và một ph亥n quận Ô Môn, chịu 違nhăh逢荏ngălũăhằngănĕm. 

- Vùng châu th鰻 chịu 違nhăh逢荏ng triềuăvàătácăđộng c栄aălũăcu嘘i v映 g欝m các quận 
Ninh Kiều, Bình Th栄y,ăCáiăRĕng,ăph亥n phía Nam c栄a quận Ô Môn và huy羽n Phong 
Điền. 

1.5.3 Th鰻 nh逢叡ng 

Nằm trong khu v詠c b欝i t映 phùăsaăhàngănĕmăc栄a sông Mê Kông, trên bề mặtăđ医t 
xu嘘ngă độ sâu 50m có 02 nhóm tr亥m tích phù sa mới (Holocene) và phù sa c鰻 
(Pliestocene). Kho違ngă84ă%ăđ医t C亥năThơălàăphùăsaăcácălo衣i, chỉ có 16% là các lo衣iăđ医t 
phèn, bao g欝m c違 phèn ho衣tăđộng t亥ng sâu, t亥ng nông và phèn tiềmătàng.ăĐ医t phèn ch栄 
yếu tập trung 荏 phía tây c栄a Thành ph嘘. 
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Hình 10: B違năđ欝 th鰻 nh逢叡ng C亥năTh挨 

 
Nguồn: Sở Tài NguyênăvàăMôiăTrường Thành Phố CＺnăTh¬ 

Trênăcơăs荏 kế thừa B違năđ欝 đ医t thành ph嘘 C亥năThơ, tỷ l羽 1/50.000 (Phân vi羽n Quy 
ho衣ch và Thiết kế NN, 2008) và kếtăđiều tra b鰻 sung chỉnh lý b違năđ欝 đ医t c栄a D詠 ánăđiều 
traăđánhăgiáăthoái hóaăđ医t thành ph嘘 C亥năThơ nĕmă2019,ăkết h嬰p ch欝ng xếp với b違năđ欝 
th詠c tr衣ng sử d映ngăđ医t thành ph嘘 C亥năThơ nĕmă2020,ăchoăth医y,ătàiănguyênăđ医t c栄a Thành 
ph嘘 có di羽nătíchăđiều tra là 134.540 ha, chiếm 93,40% DTTN, bao g欝mă13ăđơnăvị chú 
dẫn b違năđ欝, thuộcă3ănhómăđ医tănh逢ăsau: 
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B違ng 3: Phân lo衣i và di羽n tích các lo衣iăđ医t thành ph嘘 C亥năTh挨 

Vi羽t Nam T逢挨ngăđ逢挨ngăWRB KH  C瓜ng (ha) T益 l羽 (%) 

A/ DI烏NăTệCHăĐI陰U TRA   134.540 93,40 
I/ăNHịMăĐ遺T PHÈN FLUVISOLS (THIONIC)  19.795 13,74 

1.ăĐ医t phèn tiềm tàng sâu 
Umbric Gleyic Fluvisols 
(Endoprotothionic) 

Sp2 2.772 1,92 

2.ăĐ医tăphènăHĐănông,ătrênănền phèn TT 
Umbric Gleyic Fluvisols (Epiorthithionic) 
 

Sj1p 314 0,22 

3.ăĐ医t phèn ho衣tăđộng sâu 
Umbric Gleyic Fluvisols 
(Endorthithionic) 

Sj2 2.200 1,53 

4.ăĐ医tăphènăHĐăsâu,ătrênănền phèn TT 
Umbric Gleyic Fluvisols 
(Endorthothionic) 

Sj2p 14.316 9,94 

5.Đ医t phèn lập líp 
Umbric Fluvisols (Thaptogleyic 
Bathyprotothionic)/ Technic Fluvisols 
(Thaptogleyic Bathyprotothionic) 

Sv 194 0,13 

II/ NHÓM Đ遺T PHÙ SA FLUVISOLS  91.683 63,65 
6.Đ医tăphùăsaăđ逢嬰c b欝i Haplic Fluvisols (Eutric, Siltic) Pb 581 0,40 

7.Đ医t PS có t亥ng loang l鰻 đ臼 vàng, có 違nh 
h逢荏ng PS mới 

Umbric Gleyic Fluvisols (Dystric, 
Clayic)/ Endogleyic Fluvic Cambisols 
(Dystric, Clayic, Chromic, Novic) 

Pfb 15.630 10,85 

8.Đ医t phù sa có t亥ng loang lỗ đ臼 vàng 
Umbric Gleyic Fluvisols (Dystric, 
Clayic)/ Endogleyic Fluvic Cambisols 
(Dystric, Clayic, Chromic) 

Pf 49.964 34,69 
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9.ăĐ医t phù sa glây, có 違nhăh逢荏ng PS mới 
Umbric Gleyic Fluvisols (Dystric, Clayic, 
Novic) 

Pgb 5.471 3,80 

10.ăĐ医t phù sa glây Umbric Gleyic Fluvisols (Dystric, Clayic) Pg 3.075 2,14 

11.ăĐ医t phù sa lập líp, 違nhăh逢荏ng phù sa mới 
Haplic Fluvisols (Anthric, Eutric)/ Haplic 
Fluvisols (Thaptogleyic)/ Technic 
Fluvisols (Thaptogleyic) 

Pvb 15.393 10,69 

12.Đ医t phù sa lên líp 
Umbric Fluvisols (Thaptogleyic)/ Fluvic 
Cambisols (Thaptogleyic)/ Technic 
Fluvisols (Thaptogleyic) 

Pv 1.569 1,09 

III/ăNHịMăĐ遺T NHÂN TÁC    20.264 14,07 
13.Đ医t líp xây d詠ng  Nt 20.264 14,07 

IV/ăĐ遺T Cị M咽TăN姶́C NUÔI TR̀NG 
TH曳Y S謂N 

  2.798 1,94 

14.ăĐ医t có mặtăn逢ớc nuôi tr欝ng th栄y s違n  NTS 2.798 1,94 

B/ DI烏NăTệCHăKHỌNGăĐI陰U TRA   9.500 6,60 
01.ăĐ医t qu嘘c phòng  CQP 845 0,59 
02.ăĐ医t an ninh  CAN 65 0,04 
03.ăĐ医t có mặtăn逢ớc chuyên dùng  MNC 15 0,01 
04. Sông, kênh, r衣ch  SON 8.576 5,95 
T蔚NG DI烏N TÍCH T衛 NHIÊN   144.040 100,00 

Nguồn: Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường Thành Phố CＺnăTh¬ 
(*) WRB =World Reference Base for Soil Resources, ISSS/FAO/ISRIC, 2006 
    =ăCơăs荏 tham chiếuătàiănguyênăđ医t Thế Giới, ISSS/FAO/ISRIC, 2006 

S嘘 li羽u 荏 b違ng 2 cho th医y, trong 3 nhómăđ医t có trênăđịa bàn Thành ph嘘,ănhómăđ医t phù sa chiếmăđến 63,65% DTTN. Kế đếnălàănhómăđ医t 
phèn: 13,74% và cu嘘iăcùngălàănhómăđ医t nhân tác, chiếm 14,07%. 
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B違ng 4: Phân b嘘 di羽n tích các lo衣iăđ医tătheoăđ挨năv鵜 hành chính thành ph嘘 C亥năTh挨 (Đ挨năv鵜: ha) 

Vi羽t Nam KH  
C瓜ng 
(ha) 

T益 l羽 
(%)  

Phân theo các qu壱n. Huy羽n 

Qu壱n 
Bình 
Th栄y 

Qu壱n 
Cái 

Rĕng 

Qu壱n 
Ninh 
Ki 隠u 

Qu壱n Ô 
Môn 

Qu壱n 
Th嘘t 
N嘘t 

Huy羽n 
C運 Đ臼 

Huy羽n 
Phong 
Đi隠n 

Huy羽n 
Th噂i 
Lai  

Huy羽n 
Vƿnhă

Th衣nh 

A/ DI烏N TÍCH 
ĐI陰U TRA  

 134.540 93,40 5.256 5.637 2.432 11.622 9.846 31.524 11.477 26.233 30.511 

I/ă NHịMă Đ遺T 
PHÈN 

 19.795 13,74 - - - - - 5.547 - 6.092 8.157 

1.ă Đ医t phèn tiềm 
tàng sâu 

Sp2 2.772 1,92      1.205  1.567  

2.ă Đ医tă phènă HĐă
nông. Trên nền 
phèn TT 

Sj1p 314 0,22      60  254  

3.ă Đ医t phèn ho衣t 
động sâu 

Sj2 2.200 1,53      1.321  134 745 

4.ă Đ医tă phènă HĐă
sâu. Trên nền 
phèn TT 

Sj2p 14.316 9,94      2.831  4.073 7.412 

5.Đ医t phèn lập líp Sv 194 0,13      130  63  
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Vi羽t Nam KH  
C瓜ng 
(ha) 

T益 l羽 
(%)  

Phân theo các qu壱n. Huy羽n 

Qu壱n 
Bình 
Th栄y 

Qu壱n 
Cái 

Rĕng 

Qu壱n 
Ninh 
Ki 隠u 

Qu壱n Ô 
Môn 

Qu壱n 
Th嘘t 
N嘘t 

Huy羽n 
C運 Đ臼 

Huy羽n 
Phong 
Đi隠n 

Huy羽n 
Th噂i 
Lai  

Huy羽n 
Vƿnhă

Th衣nh 

II/ă NHịMă Đ遺T 
PHÙ SA 

 91.683 63,65 3.464 3.522 430 9.606 7.170 21.632 9.956 17.181 18.723 

6.Đ医tăphùăsaăđ逢嬰c 
b欝i 

Pb 581 0,40 42 15 36 10 478     

7.Đ医t PS có t亥ng 
loang l鰻 đ臼 vàng. 
Có 違nhăh逢荏ng PS 
mới 

Pfb 15.630 10,85 88   3.898 5.234 1.722 976 253 3.460 

8.Đ医t phù sa có 
t亥ng loang lỗ đ臼 
vàng 

Pf 49.964 34,69    682 292 18.762 1.655 15.637 12.937 

9.ă Đ医t phù sa 
glây. Có 違nh 
h逢荏ng PS mới 

Pgb 5.471 3,80 1.297 440 80 1.684   1.509 461  

10.ă Đ医t phù sa 
glây 

Pg 3.075 2,14      753   2.323 



44 
 

Vi羽t Nam KH  
C瓜ng 
(ha) 

T益 l羽 
(%)  

Phân theo các qu壱n. Huy羽n 

Qu壱n 
Bình 
Th栄y 

Qu壱n 
Cái 

Rĕng 

Qu壱n 
Ninh 
Ki 隠u 

Qu壱n Ô 
Môn 

Qu壱n 
Th嘘t 
N嘘t 

Huy羽n 
C運 Đ臼 

Huy羽n 
Phong 
Đi隠n 

Huy羽n 
Th噂i 
Lai  

Huy羽n 
Vƿnhă

Th衣nh 

11.ăĐ医t phù sa lập 
líp. 謂nhă h逢荏ng 
phù sa mới 

Pvb 15.393 10,69 2.036 3.067 314 3.283 1.152 17 5.506 19  

12.Đ医t phù sa lên 
líp 

Pv 1.569 1,09    50 14 378 311 812 3 

III/ăNHịMăĐ遺T 
NHÂN TÁC  

 20.264 14,07 1.736 2.105 1.987 1.811 1.929 3.383 1.521 2.732 3.060 

13.Đ医t líp xây 
d詠ng 

Nt 20.264 14,07 1.736 2.105 1.987 1.811 1.929 3.383 1.521 2.732 3.060 

IV/ă Đ医t ć m員t 
n逢噂c nuôi tr欝ng 
th栄y s違n 

 2.798 1,94 57 10 15 205 748 962 1 229 571 

14.ă Đ医t có mặt 
n逢ớc nuôi tr欝ng 
th栄y s違n 

NTS 2.798 1,94 57 10 15 205 748 962 1 229 571 

B/ DI烏N TÍCH 
KHỌNGă ĐI陰U 
TRA  

 9.500 6,60 1.831 1.145 458 1.569 2.320 467 1.081 467 163 
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Vi羽t Nam KH  
C瓜ng 
(ha) 

T益 l羽 
(%)  

Phân theo các qu壱n. Huy羽n 

Qu壱n 
Bình 
Th栄y 

Qu壱n 
Cái 

Rĕng 

Qu壱n 
Ninh 
Ki 隠u 

Qu壱n Ô 
Môn 

Qu壱n 
Th嘘t 
N嘘t 

Huy羽n 
C運 Đ臼 

Huy羽n 
Phong 
Đi隠n 

Huy羽n 
Th噂i 
Lai  

Huy羽n 
Vƿnhă

Th衣nh 

01.ă Đ医t qu嘘c 
phòng 

CQP 845 0,59 576 27 13 11 20 128 62 3 4 

02.ăĐ医t an ninh 
CA
N 

65 0,04 15 5 17 2 5 5 7 4 4 

03.ă Đ医t có mặt 
n逢ớc chuyên 
dùng 

MN
C 

15 0,01 3 7 0 5 0 - - - - 

04. Sông. Kênh. 
R衣ch 

SO
N 

8.576 5,95 1.236 1.106 427 1.551 2.296 333 1.012 460 156 

T鰻ng di羽n tích t詠 
nhiên 

 144.040 100,00 7.087 6.782 2.890 13.191 12.167 31.991 12.559 26.700 30.674 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường Thành Phố CＺnăTh¬
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Đ医t phèn ti隠m tàng sâu (Sp2) (Umbric Gleyic Fluvisols (Endoprotothionic)): Có 
di羽n tích là 2.772 ha. Chiếm 1,92% DTTN. Phân b嘘 trên bề mặtăđịa hình th医p, thuộc 
d衣ngăđ欝ng l映t th医p xa sông, 荏 các huy羽n: Thới Lai (1.567 ha) và C運 Đ臼 (1.205ăha).ăĐ医t 
phèn tiềmătàngăsâuăcóăđộ phì cao, do t亥ng phèn tiềm tàng nằmăsâuăhơnă(>50ăcm)ănênăítă
違nhăh逢荏ngăđến lớp bề mặt. Tuy nhiên c亥n chú ý kh嘘ng chế m詠c th栄y c医p phía trên t亥ng 
phèn tiềmătàngăđể tránh tình tr衣ng chuyểnăhóaăsangăđ医t phèn ho衣tăđộng. Về kh違 nĕngăsử 
d映ng, do có phèn tiềm tàng sâu, nên Sp2 thích h嬰p cho các h羽 th嘘ngăcanhătácăn逢ớc vì 
kh嘘ng chế đ逢嬰c s詠 ho衣tăđộng c栄a phèn. Vì vậyăđề nghị nên b嘘 trí sử d映ng cho các h羽 
th嘘ngăcanhătácăn逢ớcănh逢ăchuyênăcanhălúaăn逢ớc hoặc lúa- th栄y s違n, th栄y s違n. 

Đ医t phèn ho衣tă đ瓜ng nông, trên n隠n phèn ti隠m tàng (Sj1p) (Umbric Gleyic 
Fluvisols (Epiorthithionic)): Có di羽n tích là 314 ha. Chiếm 0,22% DTTN. Phân b嘘 trên 
bề mặtăđịa hình vàn th医p, thuộc d衣ngăđ欝ng l映t th医p xa sông, 荏 các huy羽n: Thới Lai (254 
ha) và C運 Đ臼 (60 ha). Lo衣iăđ医t nàyăcóăđộ phì cao. Song do t亥ng phèn ho衣tăđộng xu医t 
hi羽nănôngăvàăl逢嬰ng phèn khá cao, vì vậy, c亥n chú Ủ các bi羽n pháp c違i t衣oăđ医t phènăđể 
b嘘 trí sử d映ng nông nghi羽p.ăĐ医t phèn ho衣tăđộng nông, nếuăđ逢嬰c c違i t衣oăđúngăkỹ thuật, 
cũngăkháăthíchăh嬰păchoăcanhătácălúaăn逢ớc hoặcălênălípăđể tr欝ng khóm, mía và một s嘘 
lo衣iăcâyăhàngănĕm. 

Đ医t phèn ho衣tăđ瓜ng sâu (Sj2) (Umbric Gleyic Fluvisols (Endorthithionic)): Có 
di羽n tích là 2.200 ha. Chiếm 1,53% DTTN. Phân b嘘 trên bề mặtăđịa hình vàn trung bình 
đến th医p, thuộc d衣ngăđ欝ng l映tătrungăbìnhăđến th医p xa sông, 荏 các huy羽n: C運 Đ臼 (1.321 
ha),ăVĩnhăTh衣nh (745 ha) và ThớiăLaiă(134ăha).ăĐ医t phèn ho衣tăđộngăsâuăcóăđộ phì khá, 
độ phèn trung bình, khá thích h嬰p cho b嘘 tríăcácămôăhìnhăcanhătácăn逢ớcănh逢ătr欝ng lúa 
n逢ớc, lúa th栄y s違năn逢ớc ngọt hoặc chuyên nuôi tr欝ng th栄y s違năn逢ớc ngọt. 

Đ医t phèn ho衣tăđ瓜ng sâu, trên n隠n phèn ti隠m tàng (Sj2p) (Umbric Gleyic Fluvisols 
(Endorthothionic): Có di羽n tích là 14.316 ha. Chiếm 9,94% DTTN. Phân b嘘 trên bề mặt 
địaăhìnhăvànătrungăbìnhăđến th医p, thuộc d衣ngăđ欝ng l映tătrungăbìnhăđến th医p xa sông, 荏 các 
huy羽n:ăVĩnhăTh衣nh (7.412 ha), Thới Lai (4.073 ha) và C運 Đ臼 (2.831 ha). Đ医t phèn ho衣t 
động sâu trên nền phèn tiềmătàngăcóăđộ phì khá cao. Do t亥ng phèn ho衣tăđộng xu医t hi羽n 
sâu, ít 違nhăh逢荏ngăđến lớp bề mặt, vì vậy,ăđ医t phèn ho衣tăđộng sâu trên nền phèn tiềm 
tàng, khá thích h嬰păchoăcanhătácălúaăn逢ớc hoặcălênălípăđể tr欝ng các lo衣i cây tr欝ng c衣n 
lâuănĕmăhoặcăhàngănĕm.ăTuyănhiên,ăc亥n chú ý gi英 m詠căn逢ớc ng亥m nằm trên t亥ng sinh 
phènăđể kh嘘ng chế s詠 chuyển hóa c栄a phèn tiềm tàng sang phèn ho衣tăđộng.  

Đ医t phèn l壱p líp (Sv) (Umbric Fluvisols (Thaptogleyic Bathyprotothionic)/ 
Technic Fluvisols (Thaptogleyic Bathyprotothionic)): Có di羽n tích là 194 ha. Chiếm 
0,13% DTTN. Phân b嘘 thành nh英ng gi違i hẹp kéo dài ven kênh r衣ch trong khu v詠căđ欝ng 
l映t th医p xa sông, 荏 các huy羽n: C運 Đ臼 (130 ha), Thới Lai (63 ha). Các lớpăđ医t mặt c栄a 
đ医t phèn lập líp h亥uănh逢ăkhôngăcònăbị 違nhăh逢荏ng c栄a t亥ngăphènăd逢ớiăsâuăvàăđ医t tr荏 nên 
thóang khí. Vì vậy, trên bề mặtăđ医t phèn lập líp, ngo衣i trừ đ医t nhà 荏 xen kẻ vàăcácăđ医t 
phi nông nghi羽p, ph亥n di羽n tích còn l衣i, khá thuận l嬰i cho b嘘 trí các lo衣i cây tr欝ng c衣n 
lâuănĕmăhoặcăhàngănĕm. 



47 
 

Đ医tăphùăsaăđ逢嬰c b欝i (Pb) (Haplic Fluvisols (Eutric, Siltic)): Có di羽n tích là 581 
ha. Chiếm 0, 4% DTTN. Phân b嘘 trên bề mặtăđịaăhìnhăvànătrungăbìnhăđến th医p, thuộc 
d衣ng cù lao và bãi b欝i ven sông, 荏 các quận: Th嘘t N嘘t (478 ha), Cái Rĕngă(15ăha),ăBìnhă
Th栄y (42 ha), Ô Môn (10 ha) và Ninh Kiềuă(36ăha).ăPhùăsaăđ逢嬰c b欝i là lo衣iăđ医t có nhiều 
逢uăđiểm về mặt nông học. Chúng vừa có nh英ngăđặcăđiểmăcơălỦăthíchăh嬰p với nhiều lo衣i 
cây tr欝ng,ăcóăhàmăl逢嬰ngădinhăd逢叡ng cao l衣i r医tăítăđộc t嘘. Ngoài ra, còn có l嬰i thế về vị 
trí phân b嘘,ăđiều ki羽năđịa hình và ngu欝năn逢ớc. Vì vậy,ăđ医t Pb có l嬰i thế cho b嘘 trí nhiều 
lo衣i cây tr欝ng c衣n,ăđề nghị nênă逢uătiênăb嘘 tríăchoăcâyăĕnăqu違 lâuănĕmăhoặc chuyên canh 
rau màu. Vi羽c lên líp 荏 đ医t phèn về cơăb違n là gi違i pháp cung c医p nềnăđ医t thuận l嬰i cho 
phát triển, xây d詠ng và tr欝ng trọt. 

Đ医t phù sa có t亥ng loang l鰻 đ臼 vàng, có 違nhăh逢荏ng phù sa m噂i (Pfb) (Umbric 
Gleyic Fluvisols (Dystric, Clayic)/ Endogleyic Fluvic Cambisols (Dystric, Clayic, 
Chromic, Novic)): Có di羽n tích là 15.316 ha. Chiếm 10,85% DTTN. Phân b嘘 trên bề 
mặtăđịa hình vàn trung bình, thuộc d衣ngăđ欝ng l映tătrungăbìnhăđến cao g亥n sông, 荏 các 
quận huy羽n: Th嘘t N嘘tă(5.234ăha),ăÔăMônă(3.898ăha),ăVĩnhăTh衣nh (3.460 ha), C運 Đ臼 
(1.722ăha),ăPhongăĐiền (976 ha), Bình Th栄y (88 ha) và Thới Lai (253 ha). Phù sa có 
t亥ng loang l鰻 đ臼 vàng có 違nhăh逢荏ng phù sa mới là lo衣iăđ医t khá t嘘t. Chúng vừa có hàm 
l逢嬰ngădinhăd逢叡ng cao l衣i r医tăítăđộc t嘘. Ngoài ra, còn có l嬰i thế về vị trí phân b嘘,ăđiều 
ki羽năđịa hình và ngu欝năn逢ớcăt逢ới, tiêu. Vì vậyăđề nghị nênă逢uătiênăb嘘 trí cho luân canh 
lúaămàu,ăchuyênălúaăn逢ớc, chuyên tr欝ng màu hoặc lậpălípăđể tr欝ngăcâyăĕnăqu違. 

Đ医t phù sa có t亥ng loang l厩 đ臼 vàng (Pf) (Umbric Gleyic Fluvisols (Dystric, 
Clayic)/ Endogleyic Fluvic Cambisols (Dystric, Clayic, Chromic): Có di羽n tích là 
49.964 ha. Chiếm 29,49% DTTN. Phân b嘘 trên bề mặtăđịa hình vàn trung bình, thuộc 
d衣ngăđ欝ng l映t cao xa sông, 荏 các quận huy羽n: C運 Đ臼 (18.762 ha), Thới Lai (15.637 ha), 
VĩnhăTh衣nhă(12.937ăha),ăPhongăĐiền (1.655 ha), Ô Môn (682 ha) và Th嘘t N嘘t (292 ha). 
Phù sa có t亥ng loang l鰻 đ臼 vàng là lo衣iăđ医tăcóăđộ phì khá cao, l衣iăđ逢嬰c phân b嘘 荏 địa hình 
vàn trung bình, r医t thích h嬰păchoăchuyênăcanhălúaăn逢ớc hoặc luân canh lúa- màu. Yếu t嘘 
h衣n chế chính c栄a lo衣iăđ医tănàyălàăth逢運ng có sắt hòa tan khá cao và có glây trung bình, nên 
phù sa có t亥ng loang l鰻 đ臼 vàng ít thích h嬰p cho b嘘 trí các cây tr欝ng c衣nălâuănĕm. 

Đ医t phù sa glây, có 違nhăh逢荏ng phù sa m噂i (Pgb) (Umbric Gleyic Fluvisols 
(Dystric, Clayic, Novic)): Có di羽n tích là 5.471 ha. Chiếm 3,80% DTTN. Phân b嘘 trên 
bề mặtăđịa hình vàn th医p, thuộc d衣ngăđ欝ng l映t th医p g亥n sông, 荏 các quận huy羽n: Ô Môn 
(1.684ăha),ăPhongăĐiền (1.509 ha), Bình Th栄yă(1.297ăha),ăCáiăRĕngă(440ăha),ăNinhăKiều 
(80 ha) và Thới Lai (461 ha). Phù sa glây có 違nhăh逢荏ng phù sa mới là một trong nh英ng 
lo衣iăđ医t t嘘t. Đ医t ít chua, ch泳aăítăđộc t嘘,ăhàmăl逢嬰ngădinhăd逢叡ng cho cây tr欝ng khá cao, l衣i 
đ逢嬰c phân b嘘 荏 địa hình bằng th医p thuận l嬰i cho vi羽c cung c医p ngu欝năn逢ớcăt逢ới.ăĐâyălàă
một lo衣iăđ医t có m泳c thích h嬰păcaoăđ嘘i với các h羽 th嘘ngăcanhătácăn逢ớcătrongămôiătr逢運ng 
ngọtănh逢ăchuyênăcanhălúaăn逢ớc hoặc nuôi tr欝ng th栄y s違n,ăsongăcũngăkháăthíchăh嬰p cho 
b嘘 trí luân canh lúa- màu hoặcălênălípăđể tr欝ngăcâyăĕnăqu違. 

Đ医t phù sa glây (Pg) (Umbric Gleyic Fluvisols (Dystric, Clayic)): Có di羽n tích là 
3.075 ha. Chiếm 2,14% DTTN. Phân b嘘 trên bề mặtăđịa hình vàn th医p, thuộc d衣ngăđ欝ng 
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l映t th医p xa sông, 荏 các quận huy羽n:ăVĩnhăTh衣nh (2.323 ha) và C運 Đ臼 (753 ha). Phù sa 
glây là lo衣iăđ医t khá t嘘t. Đ医t chua vừa, ch泳aăítăđộc t嘘,ăhàmăl逢嬰ngădinhăd逢叡ng cho cây 
tr欝ng khá cao, l衣iăđ逢嬰c phân b嘘 荏 địa hình bằng th医p thuận l嬰i cho vi羽c cung c医p ngu欝n 
n逢ớcăt逢ớiăcũngănh逢ăth詠c hi羽n các bi羽năphápăcanhătác.ăĐâyălàămột lo衣iăđ医t có m泳c thích 
h嬰păcaoăđ嘘i vớiăchuyênăcanhălúaăn逢ớc hoặc luân canh lúa với 1 v映 cây tr欝ng c衣n. Yếu 
t嘘 h衣n chế chính c栄a lo衣iăđ医t này là có glây nông vàăth逢運ng có sắt hòa tan trung bình, 
nên c亥n chú ý các bi羽n pháp làm 違iăđ医tăđể gi違măl逢嬰ng các ch医t hòa tan gây ra do quá 
trình phân gi違i yếm khí. 

Đ医t phù sa l壱p líp, 違nhăh逢荏ng phù sa m噂i (Pvb) (Haplic Fluvisols (Anthric, 
Eutric)/ Haplic Fluvisols (Thaptogleyic)/ Technic Fluvisols (Thaptogleyic)): Có di羽n 
tích là 15.393 ha. Chiếm 10,69% DTTN. Phân b嘘 trên bề mặtăđịa hình vàn cao, thuộc 
d衣ngăđ欝ng l映t trung bình g亥năsôngăđưăđ逢嬰c lậpălípăđể tr欝ngăcâyălâuănĕm,ă荏 các quận 
huy羽n:ăPhongăĐiền (5.506 ha), Ô Môn (3.283ăha),ăCáiăRĕngă(3.067ăha),ăTh嘘t N嘘t (1.152 
ha), Bình Th栄y (2.036 ha), Ninh Kiều (314 ha), C運 Đ臼 (17 ha) và Thới Lai (461 ha). 
Đâyălàăcácălo衣iăđ医t phù sa ven sông có 違nhăh逢荏ng phù sa mới,ăđ逢嬰c lậpălípăđể tr欝ng cây 
tr欝ng c衣nălâuănĕmăhoặcăđàoăđắp kê nềnăđể làm nhà 荏 kết h嬰păv逢運n cây. Vi羽călênălípăđưă
làm cho các lớpăđ医t bề mặt ít nh医t là trong vòng 50 cm h亥uănh逢ăkhôngăcònăbị 違nhăh逢荏ng 
c栄aăn逢ớc ng亥m,ăđ医t tr荏 nên thóang khí và hình thành c医u trúc t嘘t, thuận l嬰i cho b嘘 trí 
cây tr欝ng c衣n. Vì vậy, trên các líp phù sa ven sông, ngo衣i trừ đ医t nhà 荏 xen kẻ, ph亥n di羽n 
tích còn l衣i, hi羽n t衣iăvàăh逢ớng sử d映ngătrongăt逢ơngălai,ălàăđ医t tr欝ngăcâyăĕnăqu違. 

Đ医t phù sa lên líp (Pv) (Umbric Fluvisols (Thaptogleyic)/ Fluvic Cambisols 
(Thaptogleyic)/ Technic Fluvisols (Thaptogleyic)): Có di羽n tích là 1.569 ha. Chiếm 
1,09% DTTN. Phân b嘘 thành nh英ng gi違i hẹp kéo dài ven kênh r衣ch, 荏 các quận huy羽n: 
C運 Đ臼 (378 ha), ThớiăLaiă(812ăha),ăVĩnhăTh衣nhă(3ăha),ăPhongăĐiền (311 ha), Ô Môn 
(50 ha) và Th嘘t N嘘tă(14ăha).ăĐâyălàăcácălo衣iăđ医t phù sa xaăsôngăđ逢嬰c lậpălípăđể tr欝ng cây 
tr欝ng c衣nălâuănĕmăhoặcăđàoăđắp kê nềnăđể làm nhà 荏 kết h嬰păv逢運năcây,ăđ逢運ng giao 
thôngăvàăcácăđ医t phi nông nghi羽p quy mô nh臼, manh mún xu医t hi羽n ch栄 yếu trong khu 
dânăc逢ănôngăthôn. Trong đóăđ医t xây d詠ng nhà 荏 vàăcácăđ医t phi nông nghi羽p chiếm kho違ng 
40-50% di羽n tích. Do có ngu欝n g嘘c từ cácăđ医tăphùăsaăxaăsôngănênăđ医t phù sa lập líp là 
lo衣iăđ医tăcóăđộ phì khá cao, l衣iăcóăđịa hình cao, r医t thích h嬰p cho b嘘 trí các lo衣i cây tr欝ng 
c衣nălâuănĕm. 

Đ医t líp xây d詠ng (Nt) (Ekranic Technosols (Thaptofluvic)/ Technic Fluvisols 
(Thaptogleyic)): Có di羽n tích là 20.264 ha. Chiếm 14,07% DTTN. Phân b嘘 trên nhiều 
d衣ngăđịaăhìnhăkhácănhauătrênăđịa bàn toàn Thành ph嘘, quy mô di羽n tích 荏 các quận huy羽n 
là:ăVĩnhăTh衣nh (3.060 ha), Bình Th栄y (1.736 ha), Thới Lai (2.732 ha), Ninh Kiều (1.987 
ha),ăCáiăRĕngă(2.105ăha),ăÔăMônă(1.811ăha),ăTh嘘t N嘘tă(1.929ăha),ăPhongăĐiền (1.521 
ha) và C運 Đ臼 (3.383ăha).ăĐâyălàălo衣iăđ医tănhânătácădoăđàoăđắp,ăđ鰻 nềnămóngăđể xây d詠ng 
công trình, khu công nghi羽p,ăkhuăđôăthị và khu dân c逢ătập trung, thuộcănhómăđ医t kỹ 
thuật (Technosols), vì vậy, h亥uănh逢ăkhôngăcònăkh違 nĕngăsử d映ng nông nghi羽p. 
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K院t qu違 đánh giá đ瓜ăphìănhiêuăhi羽n t衣iăc栄aăđ医t 
Theo tiêu chu育n phân c医p. Trên cơăs荏 t鰻ng h嬰p kết qu違 phân tích các chỉ tiêu lỦ hóa 

học đ医t c栄a 97 mẫuăđ医t mặtătrênăđịa bàn Thành ph嘘 và sử d映ngăph逢ơngăphápăđánh giá đaă
chỉ tiêu, t鰻ng h嬰p kết qu違 đánh giá độ phì nhiêu hi羽n t衣i c栄aăđ医t thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c 
trình bày trong b違ng 5 . Di羽n tích theo c医păđộ phì chiaătheoăđơnăvị hành chính c医p huy羽n 
và theo lo衣i đ医tăđ逢嬰c trình bày trong các b違ng. 

B違ng 5:ăĐ瓜 phì nhiêu hi羽n t衣i c栄aăđ医tăchiaătheoăđ挨năv鵜 hƠnh chính 

Đ挨năv鵜 hành chính (c医p 
huy羽n) 

Đ挨nă
v鵜 

tính 

Di羽n tích 
đi隠u tra 

Chia theo m泳c đ瓜 phì nhiêu 
đ医t 

Đ瓜 phì 
cao 

Đ瓜 phì 
trung 
bình 

Đ瓜 phì 
th医p 

1. Quận Ninh Kiều Ha 624 624     

  % 100 100     

2. Quận Ô Môn Ha 9.870 9.870     

  % 100 100     

3. Quận Bình Th栄y Ha 3.678 3.678     

  % 100 100     

4. Quận CáiăRĕng Ha 3.841 3.841     

  % 100 100     

5. Quận Th嘘t N嘘t Ha 7.963 7.963     

  % 100 100     

6. Huy羽n VĩnhăTh衣nh Ha 27.183 27.183     

  % 100 100     

7. Huy羽n C運 Đ臼 Ha 28.135 28.135     

  % 100 100     

8. Huy羽n PhongăĐiền Ha 10.443 10.443     

  % 100 100     

9. Huy羽n Thới Lai Ha 22.981 22.981     

  % 100 100     

T鰻ng c瓜ng 
Ha 114.717 114.717     

%  100 100     
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Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường Thành Phố CＺnăTh¬ 

Kết qu違 荏 b違ng 5 cho th医y, trong t鰻ng di羽n tíchăđiều tra 114.717 ha, 100,00% 
di羽n tích có độ phì cao. 

1.6 Đ員căđi吋m v隠 đaăd衣ng sinh h丑c 

LuậtăĐaăD衣ng Sinh Họcă(ĐDSH)ăc栄a Vi羽t Nam, có hi羽u l詠c từ ngày 01/07/2009 
đưăgi違i thích thuật ng英 ĐDSHălà:ă“Đaăd衣ng sinh học là s詠 phong phú về gen, loài sinh 
vật và h羽 sinh thái trong t詠 nhiên”.ăDoăđó,ăvi羽căđánhăgiáăth詠c tr衣ngăĐDSHă荏 C亥năThơă
sẽ theoăđịnhăh逢ớng c栄a LuậtăĐDSHălàăđánhăgiáăvề h羽 sinhăthái,ăđaăd衣ng về loàiăvàăđaă
d衣ng về gene. 

Thành ph嘘 C亥năThơ có sinh thái ph亥n lớnălàăđ医t canh tác, mà lo衣i hình này thay 
đ鰻i liên t映c. Th運iăgianăthayăđ鰻i từ vàiăthángăchoăđếnăvàiănĕm,ăr医t hiếm có di羽n tích sử 
d映ng 鰻năđịnh trong vài ch映cănĕm.ăS詠 thayăđ鰻i sinh c違nh 荏 đâyălàmăchoăs詠 biếnăđộng c栄a 
các loài, nh医tălàăloàiăđangăs嘘ng trong t詠 nhiên tr荏 nên ph泳c t衣păhơn.ăNhiều loài chỉ xu医t 
hi羽n trong các sinh c違nh này trong một kho違ng th運i gian r医t ngắn, ch栄 yếu là sử d映ng 
nh逢ănh英ngămôiătr逢運ng kiếmăĕn,ăt衣m trú hoặc tr嘘n tránh kẻ thù. R医t ít loài sử d映ng các 
sinh c違nhănơiăđâyănh逢ălàănơiăsinhăs違năhayănhânăđànăvìăchúngăquáămanhămúnăl衣iăthayăđ鰻i 
nhanhănênăkhôngăđ栄 tính 鰻năđịnh cho r医t nhiều loài chọn làm t鰻. 

1.6.1 Các h羽 sinh thái 

Toàn Thành ph嘘 không còn h羽 sinhătháiănàoăđ衣t tiêu chu育n nguyên th栄y, t医t c違 đều 
đưăbị xáo trộn từ m泳căđộ th医păđến cao. H羽 sinh thái trên c衣n 荏 thành ph嘘 C亥năThơ bao 
g欝m các h羽 sinh thái nông nghi羽p, h羽 sinhătháiăđôăthị và khu công nghi羽p. Quan trọng 
nh医t là H羽 sinhătháiăd逢ớiăn逢ớc g欝m h羽 sinh thái ngậpăn逢ớc t詠 nhiên, h羽 sinhătháiăn逢ớc 
ch違y (sông), h羽 sinhătháiăn逢ớcăđ泳ng (ao, h欝),... Kiểu h羽 sinhătháiăn逢ớc ch違y có s詠 đaă
d衣ng sinh họcă trungăbình,ă t逢ơngăđ嘘i bền v英ng,ă làămôiă tr逢運ng s嘘ng và phát triển c栄a 
nhiềuăloàiăđộng th詠c vậtăd逢ớiăn逢ớc và trên c衣n 荏 ven b運. Kiểu h羽 sinhătháiăn逢ớcăđ泳ng 
nh逢ăao,ăh欝 nghèo về đaăd衣ng sinh học và nh衣y c違m, d宇 bị 違nhăh逢荏ng b荏iăcácătácăđộng 
và ô nhi宇m từ bên ngoài do ngu欝năn逢ớcăkhôngăđ逢嬰căl逢uăthông.ăCóăthể nói chung là vùng 
C亥năThơăthuộc lo衣i h羽 sinhătháiăđ医t ngậpăn逢ớc, với nh英ng c医u ph亥n c映 thể nh逢ăsau: 

- Ru瓜ng lúa mặc dù là Thành ph嘘 lo衣i mộtănh逢ngăruộng lúa vẫn r医t chiếm di羽n 
tích lớn tập trung 荏 các huy羽năVĩnhăTh衣nh, Thới Lai, C運 Đ臼 và các quậnănh逢ăTh嘘t N嘘t, 
ÔăMôn,ăCáiăRĕng.ăH羽 sinh thái này tiếp nhận tiếp nhận nhiều ngu欝n gen lúa khác nhau. 
Đaăd衣ng sinh học ph鰻 biến 荏 sinh c違nh này là các lo衣i côn trùng, các nhóm giáp xác và 
các loài nhuy宇n thể.. 雲 đâyăh羽 th詠c vật t詠 nhiênăcũngănh逢ăh羽 động vật bị tácăđộng nhiều 
nh医tăd逢ới 違nhăh逢荏ng c栄a thu嘘c b違o v羽 th詠c vật. Nhiều côn trùng có ích bị tiêu di羽t theo 
các loài có h衣i. Vi羽căđánh bắtăcácăloàiăBòăsát,ăL逢叡ngăc逢ăđưălàmăgi違m thiểu s嘘 l逢嬰ng c栄a 
nhóm này. 

- Sinh c違nhăv逢運n r磯yăvƠăv逢運năgiaăđình:ă làănơiă tập trung c栄a h羽 th詠c vật du 
nhập, 荏 đâyăs嘘 l逢嬰ng loài không nhiềuănh逢ngăngu欝n gen r医t phong phú và có giá trị b違o 
t欝năđaăd衣ng phong phú, nhiềuăloàiăCônătrùng,ăChim,ăBòăsátăcũngăd詠a vào h羽 sinh thái 
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nàyăđể t欝n t衣i. Tuy nhiên, vi羽c sử d映ng thu嘘c b違o v羽 th詠c vật, thu嘘cătĕngătr逢荏ngăđưălàmă
cho s詠 đaăd衣ng này bị đeădọa. 

- H羽 sinhătháiădơnăc逢ă荏 thành ph嘘 C亥năTh挨 vớiăđặcăthùălàăđôăthị đangăphátătriển 
nên h羽 sinh thái này phong phú về h羽 động - th詠c vật du nhập. Cây xanh công cộng, cây 
c違nh, cá c違nh, chim c違nh,ăthúăđ逢嬰c nuôi làm c違nhăđưăgópăph亥năvàoăđ運i s嘘ng tinh th亥n 
c栄aăng逢運i dân và càng ngày s嘘 l逢嬰ngăcàngăđ逢嬰cătĕngăd亥n. 

- H羽 th嘘ngăm逢挨ngăn瓜iăđ欝ng: Đaăd衣ng sinh học xung quanh h羽 th嘘ngăm逢ơngă
g欝m có th詠c vật mọc bên b運 nh逢ăC臼, b映i cây và các cây gỗ phân tán; Côn trùng; Các 
loài cá nh臼, loài trai, 嘘cầ. 

- Kênhăt逢噂i tiêu: Đaăd衣ng sinh học có các loài th栄yăsinhăCá,ăL逢ơn,ăNhuy宇n thể. 
Bèo tây, các loài cây, b映i rậm và các loài th詠c vật khác hai bên b運. Một s嘘 loài s嘘ng ven 
kênhănh逢:ăChim,ăcácăloàiăbòăsát,ăếch nhái, một s嘘 động vật có vú. 

- Ao và h欝: Sinh c違nhănàyălàămôiătr逢運ng s嘘ngăđ嘘i với hàng v衣n côn trùng và các 
loài sinh vật s嘘ngăd逢ớiăn逢ớc lẫn bên trong ao h欝. Các h羽 sinh thái này nh臼 lẻ nh逢ngăl衣i 
đ逢嬰c sử d映ng với nhiều m映căđích.ăĐặc bi羽t, v医năđề ô nhi宇m các h羽 sinhătháiănàyădoăd逢ă
l逢嬰ng thu嘘c trừ sâu,ăn逢ớc th違i sinh ho衣t... Đưălàm cho giá trị môiătr逢運ng s嘘ng gi違măđiă
r医t nhiều,ăđaăd衣ng sinh họcăcũngăgi違m 

- Môăhìnhăv逢運n ao chu欝ng Có khá nhiều lo衣i cây tr欝ng và chế độ canh tác trong 
v逢運năcũngăt衣o s詠 phongăphúăvàăđaăd衣ng.  

- H羽 sinh thái sông: Đaăd衣ng và phong phú 荏 đâyăth逢運ng có nhiều cây và có 
nhiều loài sinh vật s嘘ng ven sông, có nhiều loài cây thuỷ sinh và cá ven sông. 

- H羽 sinh thái c欝n và cù lao: Thành ph亥n loài c栄a khu h羽 th詠c vật trong vùng 
cònăt逢ơngăđ嘘i phong phú, với 152 loài, 116 chi thuộc 62 họ c栄a 04 ngành th詠c vật có 
m衣ch là Bryophyta, Lycopodiophyta, Polypodiphyta và Magnoliophyta.ăTrongăđóăcóă18ă
loàiăđặcătr逢ng,ăđóngăvaiătròăch栄 đ衣o, c医u trúc nên th違m th詠c vật cho vùng. Th違m th詠c 
vật c欝n 遺u hi羽n t欝n t衣i 03 kiểu sinh c違nh,ătrongăđóăsinhăc違nh th詠c vật t詠 nhiên có 09 
kiểu sinh c違nh nh臼,ăđặcătr逢ngăchoăkhuăh羽 th詠c vật vùng này. 

Về khu sinh thái t詠 nhiênăcóăv逢運n cò BằngăLĕngănằm 荏 cách trung tâm TP C亥n 
Thơăkho違ng 60 km thuộc 医p Thới Bình, xã Thới Thuận, quận Th嘘t N嘘t, TP C亥năThơ.ă
Đâyă làămột trong nh英ng sân chim lớn nh医tănơiămi羽tăv逢運n c栄aăđ欝ng bằng Sông Cửu 
Long.ăĐếnănĕmă2018ăv逢運n cò có di羽n tích 12.500 m2 và s嘘 l逢嬰ng lên tới 200 ngàn con. 
雲 đâyăcóăhơnă20ăch栄ng lo衣i chim cò cùng s嘘ng chung vớiănhau.ăĐặc bi羽t, một s嘘 loài 
nh逢:ăB欝 nông, V衣c, Bìm bịp, B衣c má và một s嘘 loài chim quý hiếmăcũngăhội t映 về đây. 

1.6.2 Đaăd衣ng v隠 loài 

Kết qu違 tính toán chỉ s嘘 đaăd衣ng sinh họcăH’ătrungăbìnhă荏 các h羽 sinh thái ngập 
n逢ớcătrungăbìnhădaoăđộng từ 1,5ăđến 3,0. T鰻ng cộng có 1.285 loài, bao g欝m Th詠c vật 
bậc cao 630, T違o 121, N医m 75, Giáp xác 15, Thân mềm 9, Côn trùng (trừ nh羽n) 162, 
Nh羽nă47,ăCáă93,ăL逢叡ngăc逢ă14,ăBòăsátă40,ăChimă56,ăThúă23. 

- Đaăd衣ng th詠c v壱t b壱c cao: Nhóm th詠c vật H衣t kín s嘘 l逢嬰ngălênăđến 581 loài 
(298ă loàiăĐơnă tử di羽p và 286 loài Song tử di羽p), nhóm H衣t tr亥n là 11 loài và nhóm 
D逢ơngăxỉ là 28 loài. Nhóm cây thu嘘c, t衣i mỗiăcơăs荏 khám ch英a b羽nhăđềuăcóăv逢運năs逢uă
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tập từ 40ăđến 60 cây thu嘘c theo danh m映c c栄a Bộ y tế quyăđịnh. Về nhóm cây có tinh 
d亥u và cây làm thu嘘c:ăđưăghiănhậnăđ逢嬰c 109 loài, 86 chi, 48 họ chiếm 16,59% s嘘 loài, 
24,09% s嘘 chi, 42,11% s嘘 họ. 

- Đaăd衣ng v隠 nhóm T違o và Sinh v壱tăđ挨năbƠo:ăNgành T違o l映c chiếmă逢uăthế với 
45,24%, Vi khu育n lam chiếm 42,86%. Mậtăđộ T違o 5.777 tế bào/l – 20.695 tế bào/l. Các 
loài vi khu育nă lamăđều thuộc chi Oscillatoria nh逢ăOscillatoria formosa, Oscillatoria 
limosa,... Mậtăđộ c栄a ngành Vi khu育n lam chiếmă逢uăthế - đến 75,70%. S嘘 l逢嬰ng T違o và 
Th詠c vật phiêu sinh có kho違ngă120ăloàiătrongăđóăchiếmă逢uăthế là ngành Chrysophyta 
(24 loài), kế đến là ngành Cyanophyta (22 loài), ngành Chlorophyta (20 loài), ngành 
Euglenophyta (8 loài), ngành Dinophyta (1 loài). Ngành T違o l映c (Chlorophyta)ă đều 
chiếm tỷ l羽 cao về s嘘 l逢嬰ng loài. Kết qu違 đánhăgiáăchỉ s嘘 đaăd衣ngăH’ăc栄a nhóm chỉ thị 
t違o t衣i một s嘘 điểm kh違o sát trong nội ô Thành ph嘘 cho th医y m泳căđộ daoăđộng từ 1,33 
đến 2,84. 

- Đaăd衣ng sinh h丑c nhóm Nh羽n: Nhóm Nh羽n có 47 loài, tập trung ch栄 yếu t衣i 
các khu v詠căPhongăĐiền. 

- Đaăd衣ng sinh h丑c nhóm Chim: xu医t hi羽n 16 loài (thuộc 5 họ), có 3 loài nằm 
trongăsáchăđ臼 Vi羽t Nam: Cò nh衣n (Cò 嘘c), C嘘căđế (B衣cămá),ăĐiêngăđiểng (C鰻 rắn) với 
tình tr衣ng VU (sẽ nguy c医p). Có 3 loài không tìm th医y 荏 v逢運năcòănh逢ăHậu b嘘i, Trung 
Hòa, Tân Long và Sân chim B衣c Liêu là: Cò thìa, Cò nh衣n, V衣c r衣, V衣c hoa. 

- Đaăd衣ng sinh h丑c nhóm cá: Sinh c違nh sông có 76 loài và sinh c違nh kênh, r衣ch 
có 68 loài, trên ruộng có 55 loài, sinh c違nhăv逢運n 46 loài và sinh c違nh ao h欝 có 30 loài.  

- Đaăd衣ng sinh h丑c nhóm côn trùng - b逢噂m: địnhădanhăđ逢嬰c và xếp vào 65 
loài, 49 gi嘘ng c栄a 5 họ.  

- Đaăd衣ng sinh h丑c nhóm đ瓜ng v壱tăćăx逢挨ngăs嘘ng - nhóm thú: Lớp thú phát 
hi羽năđ逢嬰c 15 loài, thuộc 06 họ. 

- Đaăd衣ng sinh h丑cănh́măl逢叡ngăc逢:ăLớpăl逢叡ngăc逢ătìmăth医y 11 loài thuộc 6 họ. 
- Đaăd衣ng sinh h丑c nhóm bò sát: Nhóm bò sát tìm th医yăđ逢嬰c 29 loài, vùng 

PhongăĐiền, một ph亥n c栄a quận Bình Th栄y và quậnăCáiăRĕngăcóă18ă- loài). Các vùng 
khác nằmătrongănhómăđaăd衣ng sinh học r医t th医p,ăd逢ới 10 loài. 

- Đaăd衣ng v隠 gene: Thành ph嘘 khôngăcóăcơăs荏 b違o t欝n chuyển vị và nuôi các loài 
không ph違iăđơnăthu亥n ph映c v映 cho công tác b違o t欝n gen, không quan tâmăđến thành 
ph亥n c医u t衣o gen. 
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1.6.3 Bi院năđ瓜ng v隠 đaăd衣ng sinh h丑c 

Hình 11: B違năđ欝 th詠c tr衣ngăđaăd衣ng sinh h丑c t鰻ng h嬰p các loài 

 

Nguồn: Xây dựng kế hoạchăĐaădạng sinh học thành phố CＺnăTh¬,ăgiaiăđoạn 2011 
đến 2015ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2020.ăNĕmă2014 

H羽 sinh thái t詠 nhiên d亥n bị thay thế b荏i các h羽 sinh thái bán t詠 nhiên và nhân tác. 
Có hiều lo衣i th詠c vật phi b違năđịaăđ逢嬰c nhập. Thành ph亥n loài trong h羽 th詠c vật t詠 nhiên 
đưăcóănhiềuăthayăđ鰻i, nhiều di羽n tích (qu亥n thể) bị thu hẹp (thay thế bằng các khu dân 
c逢,ăkhuăcôngănghi羽p) từ đóălàmăchoăs嘘 l逢嬰ng loài c栄a c違 th詠c vậtăvàăđộng vật gi違măđiă
r医t nhiều.ăNh逢ngămột s嘘 loài mới (Côn trùng, Giáp xác) l衣i xu医t hi羽n và khó kiểm soát. 

1.7 Th詠c tr衣ng và di宇n bi院n ô nhi宇m môi tr逢運ng 荏 C亥năTh挨 

Theo M映că12,ăĐiều 3 c栄a Luật B違o v羽 môiătr逢運ngă2020:ă“Ôănhi宇mămôiătr逢運ng là 
s詠 biếnăđ鰻i tính ch医t vật lý, hóa học, sinh học c栄a thành ph亥nămôiătr逢運ng không phù h嬰p 
với quy chu育n kỹ thuậtămôiătr逢運ng, tiêu chu育nămôiătr逢運ng gây 違nhăh逢荏ng x医uăđến s泳c 
kh臼eăconăng逢運i, sinh vật và t詠 nhiên”.ăQuanătrọng nh医tăchoăđánhăgiáăôănhi宇mămôiătr逢運ng 
là d詠a vào pháp luật, chính sách c栄aăNhàăn逢ớcăquyăđịnh về ô nhi宇mămôiătr逢運ng. 

- Sử d映ng Chỉ s嘘 ô nhi宇mămôiătr逢運ng toàn di羽n (CEPI). 
- Sử d映ng Chỉ s嘘 ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc mặt (WQI). 
- Sử d映ng Chỉ s嘘 ch医tăl逢嬰ng không khí (AQI). 
- Sử d映ng các giá trị giới h衣năt逢ơngă泳ng trong các quy chu育n kỷ thuật qu嘘c gia 

về môiătr逢運ng. 
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Các chỉ tiêu ph映c v映 choăđánhăgiáăôănhi宇mămôiătr逢運ng d詠a trên kết qu違 quan trắc 
c栄a m衣ngăl逢ới quan trắcăđịaăph逢ơngăđưăđ逢嬰c thiết lập và quan trắc trắc nhiềuănĕmă 

- Ô nhi宇m không khí và ti院ng 欝n: Có d医u hi羽u bị ô nhi宇m b映iălơălửngăvàăđộ 欝n. 
Các ch医t ô nhi宇m không khí khác có n欝ngăđộ th医p,ăch逢aăcóăbiểu hi羽n ô nhi宇m. Giá trị 
trung bình về tiếng 欝n là 72,3 dba,ădaoăđộng từ 67,5 - 81,3 dba vàăđaăs嘘 v逢嬰t m泳c cho 
phép về giới h衣n tiếng 欝n. 

- Th詠c tr衣ng ch医tăl逢嬰ngăn逢噂c m員t: chỉ s嘘 WQI kho違ng: 51 - 75, các sông, kênh, 
r衣chătrênăđịa bàn chỉ sử d映ng cho m映căđíchăt逢ới tiêu và các m映căđíchăt逢ơngăđ逢ơngăkhác.ă
H亥u hết t衣i các sông, kênh, r衣chăđều bị ô nhi宇m h英uăcơ,ăn欝ngăđộ BOD5 v逢嬰t Quy chu育n 
cho phép, cao nh医t kho違ng 2,1 l亥n. N欝ngăđộ CODăv逢嬰t quy chu育n cho phép cao nh医t 
kho違ng 1,6 l亥n. N欝ngăđộ DO có n欝ngăđộ trung bình là 5,8 mg/L. Các thông s嘘 nh逢ă
Phosphat. TSS và Coliforms có n欝ng độ v逢嬰t giá trị giới h衣n c栄a Quy chu育n cho phép, 
nh逢ngăkhôngăđángăkể. 

- Th詠c tr衣ng ch医tăl逢嬰ngăn逢噂căd逢噂iăđ医t: có d医u hi羽u bị ô nhi宇m ch医t h英uăcơăvàă
viăsinh.ăĐ嘘i với thông s嘘 COD, có 04/09 quận, huy羽năv逢嬰t quy chu育n cho phép, quận Ô 
Mônăv逢嬰t kho違ng 1,42 l亥n. Huy羽năPhongăĐiềnăv逢嬰t kho違ng 1,20 l亥n. Quận Th嘘t N嘘t 
v逢嬰t kho違ng 1,18 l亥n và quận Bình Th栄yă v逢嬰t kho違ng 1,0 l亥n.ă Đ嘘i với thông s嘘 
Coliform, có 06/09 quận huy羽năv逢嬰t quy chu育n cho phép, huy羽n ThớiăLaiăv逢嬰t quy 
chu育n cao nh医t là kho違ng 3,4 l亥n. Huy羽năPhongăĐiềnăv逢嬰t quy chu育n kho違ng 2,9 l亥n. 
Quận Bình Th栄y và huy羽n C運 Đ臼 v逢嬰t kho違ng 1,3 l亥n. QuậnăCáiăRĕngăv逢嬰t kho違ng 1,5 
l亥n và huy羽năVĩnhăTh衣nhăv逢嬰t kho違ng 1,1 l亥n.  

- Th詠c tr衣ng ô nhi宇mămôiătr逢運ngăđ医t: ch逢aăcóăd医u hi羽u bị ô nhi宇m do kim lo衣i 
nặng và thu嘘c BVTV. D逢ăl逢嬰ng hóa ch医tăBVTVătrongăđ医t nông nghi羽p và t医t c違 các 
thông s嘘 kim lo衣i nặng t衣i các vị trí quan trắcăđ医t công nghi羽p,ăđ医tădânăsinhăvàăđ医tăth逢ơngă
m衣iăđều có giá trị nằm trong giới h衣n cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT. So 
sánh chung với quan trắcăđ医tătrongă05ănĕmăgiaiăđo衣n 2010 - 2015 kết qu違 cũngănằm 
trong giới h衣n cho phép theo QCVN 03:2008/BNTMT. 

1.7.1 Di宇n bi院n ch医tăl逢嬰ng không khí và ti院ng 欝n 

- B映iăl挨ăl穎ng: hàmăl逢嬰ng b映i biếnăthiênăkhôngăđángăkể,ădaoăđộng trong kho違ng 
197,6 - 265,8 µg/m3.  
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Hình 12: Di宇n bi院năhƠmăl逢嬰ng b映iăl挨ăl穎ngăquaăcácănĕm 

 

Nguồn: Báo cáo hiện trạngămôiătrường TP CＺnăTh¬ăgiaiăđoạn 2015-2020 

Từ 2015ăđếnă2019,ăc逢運ngăđộ 欝năcóăxuăh逢ớng gi違m nhẹ và nguyên nhân có thể do 
s詠 hoàn thi羽n về vi羽c c違i thi羽năcơăs荏 h衣 t亥ng, chỉnhătrangăđôăthị và m荏 rộngăđ逢運ng giao 
thông trong nh英ngănĕmăg亥năđây. 

Hình 13: Di宇n bi院năc逢運ngăđ瓜 欝n t衣i các v鵜 trí quan tr 逸căquaăcácănĕm 

 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường TP CＺnăTh¬ăgiaiăđoạn 2015-2020  
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1.7.2 Di宇n bi院n ch医tăl逢嬰ngăn逢噂c m員t 

- V隠 BOD5: Vẫnăv逢嬰t quy chu育n, không c違i thi羽n 
- HƠmăl逢嬰ng COD:ăthayăđ鰻i ít 
- HƠmăl逢嬰ng t鰻ng ch医t r逸năl挨ă l穎ng (TSS) t衣iăcácăđiểm quan trắc có s詠 biến 

đ鰻iă khôngă đềuă quaă cácă nĕm. Trong đóă caoă nh医tă đ逢嬰c ghi nhậnă vàoă nĕmă 2018. 
Hàm l逢嬰ng t鰻ng ch医t rắnă lơă lửng (TSS) cao, ngoài nguyên nhân ô nhi宇m thì phù 
saădoălũăvề cũngălàmăgiaătĕngăhàmăl逢嬰ng ch医t rắnălơălửng 荏 các kênh r衣ch. 

- Ch雨 s嘘 WQI:  chỉ s嘘 WQI có s詠 biếnăđ鰻iătheoăh逢ớng tích c詠c trong th運i gian 
qua, một s嘘 kênh r衣ch ô nhi宇măđiểnăhìnhănh逢ăr衣chăThamăT逢ớng - Ninh Kiều có chỉ s嘘 
WQIătĕngăd亥năt逢ơngă泳ng với ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc t衣i kênh r衣chănàyăđ逢嬰c c違i thi羽n 

- Qua kết qu違 quan trắc ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc mặt ô nhi宇m tập trung 荏 thành ph嘘 C亥n 
Thơ giaiăđo衣n 2015 - 2020 cho th医y ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc 荏 giaiăđo衣nănàyăđưăcóăd医u hi羽u c違i 
thi羽n so vớiăgiaiăđo衣n 2010 - 2015.  

Hình 14: Ch雨 s嘘 WQI t 衣i các kênh r衣ch quan tr逸c ô nhi宇m tr壱p trung, 2015-2020 

 

Nguồn: Báo cáo hiện trạngămôiătrường TP CＺnăTh¬ăgiaiăđoạn 2015-2020 
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1.7.3 Di宇n bi院n ch医tăl逢嬰ngăn逢噂căd逢噂iăđ医t 

N逢ớc ng亥m t衣i khu v詠cădânăc逢ănh英ngănĕmăg亥năđâyăcóăd医u hi羽u ô nhi宇m vi sinh 
giaătĕng. 

1.7.4 Di宇n bi院n ô nhi宇m, suy thoái đ医t 

M泳căđộ ô nhi宇măđ医t nông nghi羽păcóăxuăh逢ớng gi違m so vớiănĕmă2010,ă2011.ă 

1.7.5 Phân tích các tác nhân gây ô nhi宇mămôiătr逢運ng 

Giaătĕngădânăs嘘: Dân s嘘 thành ph嘘 C亥năThơ nĕmă2020ăkho違ngă1.240.731ăng逢運i, 
trongăđóă70,03%ădânăs嘘 s嘘ng 荏 khu v詠căđôăthị và 29,07% 荏 khu v詠c nông thôn. Mậtăđộ 
dân s嘘 862ng逢運i/km2, với tỷ l羽 tĕngădânăs嘘 逢ớc kho違ngă0,495%ă(giaiăđo衣n 2015-2020). 
Với nền kinh tế ngày càng phát triển, ch医tăl逢嬰ngăđ運i s嘘ng và nhu c亥u sinh ho衣t c栄aăng逢運i 
dânăcũngăđ逢嬰cănângăcao.ăĐiềuănàyăđưă違nhăh逢荏ng vừa tr詠c tiếp vừa gián tiếpăđ嘘i với môi 
tr逢運ng,ăđặc bi羽t v医năđề phát sinh các ch医t th違iănh逢ăn逢ớc th違i, ch医t th違i rắn. 

- L逢嬰ng ch医t th違i phát sinh: 

• N逢ớc th違i sinh ho衣t (NTSH): 116.018 m3/ngày (2015) - 119.110 m3/ngày 
(2020). 

• T鰻ngăl逢嬰ngăNTSH:ăNhìnăchung,ăl逢嬰ngăNTSHăphátăsinhăcóăxuăh逢ớngătĕngăđều 
qua từngănĕmă(nh逢ngă荏 m泳căt逢ơngăđ嘘i 鰻năđịnh với tỷ l羽 tĕngătrungăbìnhăkho違ng 0,12-
0,4%/nĕm).ă Theoă từng vùng (quận/huy羽n):ă L逢uă l逢嬰ngă NTSHă daoă động trung bình 
kho違ng từ 9.350 m3/ngày (huy羽năVĩnhăTh衣nh)ăđến 27.334 m3/ngày (quận Ninh Kiều). 
Trung bình NTSH phát sinh t衣i các quận/huy羽n kho違ng 13.234 m3/ngày. Theo khu v詠c: 
L逢uă l逢嬰ng NTSH phát sinh t衣i khu v詠cănôngă thônăcóăxuăh逢ớng gi違m qua từngănĕmă
(gi違m 0,6-1,2ă%/nĕm).ăTrongăkhiăđó,ăNTSHăphát sinh t衣i khu v詠căđôăthị cóăxuăh逢ớng 
tĕngăquaătừngănĕmă(tĕngă1,0-2,5ă%/nĕm).ăKết qu違 này cho th医yăđưăcóăs詠 chuyểnăđ鰻iăcơă
c医u dân s嘘 gi英a khu v詠cănôngăthônăvàăđôăthị, dẫnăđến biếnăđộngăl逢uăl逢嬰ng NTSH phát 
sinh gi英a hai khu v詠cănh逢ngă荏 m泳căđộ t逢ơngăđ嘘i 鰻năđịnh. 

• Ch医t th違i rắn sinh ho衣t (CTRSH): 917,5 t医n /ngày (2015) - 959,2 t医n /ngày 
(2020), có tỷ l羽 tĕngătrungăbìnhăkho違ng 0,7-1,9%/nĕm.ăTuyănhiên,ătheoăs嘘 li羽u t鰻ng h嬰p 
c栄a S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng, kh嘘iăl逢嬰ng CTRSH th詠c tế phátăsinhădaoăđộng từ 
299,18 – 415,78 t医n/ngày, chiếm 88,23% (tỷ l羽 chênh l羽ch th医păhơnăkho違ng 11,77%). 
Kh嘘iăl逢嬰ng CTR sinh ho衣tăđ逢嬰c thu gom th詠c tế chỉ đ逢嬰c 650-777 t医n/ngày. 
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Hình 15: Phân b嘘 n逢噂c th違i và ch医t th違i r逸n sinh ho衣t theo qu壱n/huy羽nănĕmă
2020.  

•  

 
Nguồn: Báo cáo hiện trạngămôiătrường thành phố CＺnăTh¬ giaiăđoạn 2016-2020 

 

- Từ ho衣tăđộng công nghi羽p và phát triển kinh tế xã hội 

• Cácăcơăs荏 công nghi羽p phát sinh ngày càng nhiều sẽ phát sinh mộtăl逢嬰ng lớn 
n逢ớc th違i và ch医t th違i rắn,ăcũngănh逢ăch医t th違i nguy h衣i. Các thành ph亥n ch医t th違i này sẽ 
góp ph亥nălàmăchoămôiătr逢運ng khu v詠c C亥năThơăbị ô nhi宇m. 

• Có 08 ngu欝n th違iăcóăquyămôăn逢ớc th違i lớnăhơnă1.000ăm3/ngày. C映 thể: Công 
ty CP Bia Sài gòn - Miền Tây (công su医t h羽 th嘘ng xử lỦăn逢ớc th違i 1.200 m3/ngàyăđêm),ă
Công ty CP s英a Vi羽t Nam - Nhà máy s英a C亥năThơă(t鰻ngăl逢嬰ngăn逢ớc th違i kho違ng 1.000 
m3/ngàyăđêm),ăCtyăTNHHăKwongăLungăMekoă(côngăsu医t h羽 th嘘ng xử lỦăn逢ớc th違i 2.500 
m3/ngàyăđêm),ăChiănhánhăCôngătyăpepsico Vi羽t Nam t衣i C亥năThơă(t鰻ngăl逢嬰ngăn逢ớc th違i 
kho違ng 1.000 m3/ngàyăđêm),ăCôngătyăChế biến Th栄y h違i s違n Hi羽p Thanh (s違n xu医t th栄y 
s違n) (t鰻ngăl逢嬰ngăn逢ớc th違i kho違ng 2.150 m3/ngàyăđêm),ăKCNăTh嘘t N嘘t (s違n xu医t công 
nghi羽p) (t鰻ngăl逢嬰ngăn逢ớc th違i kho違ng 2.200 m3/ngàyăđêm),ăKCNăTràăNócă1ăvàăKCNă
Trà Nóc 2 (t鰻ngăl逢嬰ngăn逢ớc th違i kho違ng 10.000 m3/ngàyăđêm)ăvàăKCNăH逢ngăPhúăIă– 
c映m B (t鰻ngăl逢嬰ngăn逢ớc th違i kho違ng 1.000 m3/ngàyăđêm). 

• Ngoài ra còn còn mộtăl逢嬰ng lớnăn逢ớc th違i, ch医t th違i rắn, ch医t th違i nguy h衣i 
ch逢aăđ逢嬰c th嘘ngăkêăđ亥yăđ栄 từ cácăcơăs荏 ho衣tăđộng s違n xu医t, kinh doanh dịch v映 và y tế: 
13 b羽nh vi羽n tuyến Thành ph嘘. 12 b羽nh vi羽n tuyến quận/huy羽n. 05 b羽nh vi羽n tuyến 
Trungă逢ơng. 09 b羽nh vi羽n ngoài công lập. 80 tr衣m y tế. 460ăcơăs荏 s違n xu医t, kinh doanh, 
dịch v映 có công su医t lớn, quy mô ph違i lậpăbáoăcáoăđánhăgiáătácăđộngămôiătr逢運ng. 112 
cơăs荏 s違n xu医t, kinh doanh, dịch v映 có công su医t nh臼, quy mô vừa thuộcăđ嘘iăt逢嬰ng ph違i 
lậpăđề án b違o v羽 môiătr逢運ng chi tiết. Hàng trĕmăcơăs荏 s荏 xu医t, kinh doanh, dịch v映 có 
quy mô nh臼, nằm phân tán và không thể kiểm soát các ngu欝n ô nhi宇m. 

- Thách th泳căđếnămôiătr逢運ng 

• Th泳 nh医t, ô nhi宇mămôiătr逢運ng và s詠 c嘘 môiătr逢運ng sẽ tiếp t映căgiaătĕng,ăđaăd衣ng 
sinh học tiếp t映c suy gi違m. 

• Th泳 hai, công tác qu違nălỦămôiătr逢運ng còn nhiều h衣n chế. 
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• Th泳 ba, biếnăđ鰻i khí hậuăđangădi宇n biến ngày càng ph泳c t衣p,ănhanhăhơnăd詠 
báo,ătácăđộng tiêu c詠c tớiămôiătr逢運ng sinh thái và s詠 phát triển bền v英ng c栄a Vi羽t Nam. 

• Ngoàiăra,ăđể đánhăgiáăđ逢嬰c các thách th泳c trong công tác b違o v羽 môiătr逢運ng 荏 
C亥năThơăhi羽n nay và trong th運i gian tới c亥n d詠a vào s泳căépămôiătr逢運ng do các ho衣tăđộng 
phát triển kinh tế xã hội và các tai biến thiên nhiên, biếnăđ鰻i khí hậu. 

2. Đánhăgiáăđi隠u ki羽n v隠 tài nguyên thiên nhiên 

2.1 TƠiănguyênăđ医t 

2.1.1 Ki 吋măkêătƠiănguyênăđ医t 

Trênăcơăs荏 mô t違, phân tích và đánh giá về đặcăđiểm lý, hóa, nông họcăđ医t, kết h嬰p 
với xem xét về đặcăđiểmăhìnhătháiăđ医tăvàăđặcăđiểm phân b嘘 địa hình, các lo衣i đ医t trên 
địa bàn thành ph嘘 C亥năThơ nhóm thành 4 nhóm theo ch医t l逢嬰ng, m泳căđộ h衣n chế và kh違 
nĕngăsử d映ng nông- lâm nghi羽pănh逢ăsau: 

Lo衣iăAă(đ医t không hoặc ít có h衣n chế): có di羽n tích là 91.683 ha, chiếm 63,65% 
t鰻ngăqũyăđ医t. Bao g欝m:ăĐ医t phù sa có t亥ng loang l鰻 đ臼 vàng, có 違nhăh逢荏ng phù sa mới 
(Pfb). Đ医t phù sa có t亥ng loang lỗ đ臼 vàng (Pf). Đ医t phù sa glây, có 違nhăh逢荏ng phù sa 
mới (Pgb). Đ医t phù sa glây (Pg). Đ医t phù sa đ逢嬰c b欝i (Pb). Đ医t phù sa lập líp, 違nhăh逢荏ng 
phù sa mớiă(Pvb)ăvàăđ医tăphùăsaălênălípă(Pv).ăĐâyălàănh英ngăđ医tăcóăđộ phì trung bình khá 
đến cao và và h亥uănh逢ăkhôngăch泳aăđộc t嘘 trongăđ医t. Chúng có thành ph亥năcơăgiới trung 
bìnhăđến nặng, ít chua. Mùn vàăđ衣m trungăbìnhăđến gi亥u. Lân vàăkaliăthayăđ鰻i từ trung 
bìnhăđến r医t gi亥u. Kh違 nĕngătraoăđ鰻i cation trung bình khá. Các độc ch医tănh逢ăsulphate,ă
sắt và nhôm trong t亥ngăđ医t mặtă th逢運ng 荏 m泳c r医t th医p. Về kh違 nĕngă sử d映ng nông 
nghi羽p, các lo衣iăđ医t này có kh違 nĕngăthích h嬰p cao với nhiều lo衣i cây tr欝ng khác nhau, 
tùyătheoăđiều ki羽năđịa hình. Trong đó,ănh英ngăđ医t 荏 bậcăđịaăhìnhăvànătrungăbìnhăđến th医p 
nh逢ăđ医t phù sa có t亥ng loang l鰻 đ臼 vàng, có 違nhăh逢荏ng phù sa mới (Pfb). Đ医t phù sa có 
t亥ng loang l鰻 đ臼 vàng (Pf). Đ医t phù sa glây, có 違nhăh逢荏ng phù sa mớiă(Pgb)ăvàăđ医t phù 
sa glây (Pg) (58.510 ha. 64% t鰻ngăqũyăđ医t) thích h嬰păchoăchuyênăcanhălúaăn逢ớc, luân 
canh lúa màu hoặc nuôi tr欝ng th栄y s違n. Các đ医t 荏 bậcăđịaăhìnhăcaoănh逢ăđ医tăphùăsaăđ逢嬰c 
b欝i (Pb). Đ医t phù sa lập líp, 違nhăh逢荏ng phù sa mớiă (Pvb)ăvàăđ医t phù sa lên líp (Pv) 
(33.173 ha. 36% t鰻ng quỹ đ医t) thích h嬰p cho b嘘 trí các cây tr欝ng c衣nălâuănĕmăhoặc hàng 
nĕm. 

Lo衣iăBă(đ医t có h衣n chế trung bình): có di羽n tích là 19.481 ha, chiếm 15,26% t鰻ng 
qũyăđ医t. Bao g欝m:ăĐ医t phèn tiềm tàng sâu (Sp2. Đ医t phèn ho衣tăđộng sâu (Sj2). Đ医t phèn 
ho衣tăđộng sâu, trên nền phèn tiềmătàngă(Sj2p)ăvàăđ医t phèn lập líp (Sv). Chúng có thành 
ph亥năcơăgiới nặng,ăchuaăđến chua vừa, kh違 nĕngătraoăđ鰻iăcationătrungăbìnhăđến khá cao. 
Các ch医tădinhăd逢叡ng cho cây tr欝ngăth逢運ngăđ衣t m泳c khá cao. Các độc ch医tănh逢ăsulphate,ă
sắt và nhôm trong t亥ngăđ医t mặtăth逢運ng 荏 m泳c th医p. Về kh違 nĕngăsử d映ng nông nghi羽p, 
ph映 thuộcăvàoăđiều ki羽năđịa hình. Trong đó,ăcácăđ医t phèn tiềm tàng sâu (Sp2). Đ医t phèn 
ho衣tăđộngăsâuă(Sj2)ăvàăđ医t phèn ho衣tăđộng sâu, trên nền phèn tiềm tàng (Sj2p) (19.288 
ha. 13,64% t鰻ngăqũyăđ医t)ădoăcóăđịaăhìnhăvànătrungăbìnhăđến th医p nên thích h嬰p cho các 
mô hình canh tác ngọtănh逢ăchuyênăcanhălúaăn逢ớc, luân canh lúa màu, lúa th栄y s違năn逢ớc 



60 
 

ngọt hoặc chuyên nuôi tr欝ng th栄y s違năn逢ớc ngọt. Đ医t phèn lập líp (Sv) (194 ha. 1,63% 
t鰻ngăqũyăđ医t)ădoăcóăđịa hình cao nên thích h嬰p cho b嘘 trí các cây tr欝ng c衣nălâuănĕmăhoặc 
hàngănĕm. 

Lo衣iăCă(đ医t có h衣n chế nhiều): có di羽n tích là 314 ha (0,25% t鰻ngăqũyăđ医t), toàn 
bộ làăđ医t phèn ho衣t động nông, trên nền phèn tiềm tàng (Sj1p). Lo衣i đ医t nàyăcóăđộ phì 
cao song do t亥ng phèn ho衣tăđộng xu医t hi羽nănôngăvàăl逢嬰ng phèn khá cao, vì vậy,ăth逢運ng 
có h衣n chế 荏 m泳căkháăcaoăđ嘘i với cây tr欝ng nông nghi羽p. Tuy nhiên, nếuăđ逢嬰c c違i t衣o 
đúngăkỹ thuật,ăđ医t phèn ho衣tăđộng nông, trên nền phèn tiềmătàngăcũngăkháăthíchăh嬰p cho 
canhătácălúaăn逢ớc hoặcălênălípăđể tr欝ng khóm, mía và một s嘘 lo衣iăcâyăhàngănĕm. 

Lo衣iăDă(đ医t không có kh違 nĕngăs違n xu医t nông nghi羽p): có di羽n tích là 20.264 ha 
(14,07% t鰻ng quỹ đ医t), toàn bộ làăđ医tănhânătácăđưăbị bê tông hóa, vì vậy, h亥uănh逢ăkhôngă
có kh違 nĕngăsử d映ng nông nghi羽p. 

Tóm l衣i, trong t鰻ngăqũyăđ医t 134.540 ha, di羽nătíchăđ医t có kh違 nĕngăs違n xu医t nông 
nghi羽păđ衣tăđến 114.276 ha, chiếm 84,94% t鰻ngăqũyăđ医t.ă姶uăthế chính trong sử d映ng đ医t 
nông nghi羽p c栄a thành ph嘘 C亥năThơ là b嘘 tríăn逢ớc ngọt. Trong đó,ăh羽 th嘘ng canh tác 
n逢ớc ngọtănh逢ăchuyênăcanhălúaăn逢ớc, luân canh lúa màu hoặc nuôi tr欝ng th栄y s違năn逢ớc 
ngọt trên nh英ng bề mặtăđịa hình bằng th医p và không có mặn, với t鰻ng quy mô t嘘iăđaă
kho違ng 94.081 ha (65,32% t鰻ng quỹ đ医t). H羽 th嘘ng canh tác c衣n với các cây tr欝ng c衣n 
lâuănĕmăhoặcăhàngănĕmătrênănh英ng bề mặtăđịaăhìnhăcaoănh逢ăđ医t lập líp, với t鰻ng quy mô 
t嘘iăđaăkho違ng 33.173 ha (24,29% t鰻ng quỹ đ医t). 

2.1.2 謂nhăh逢荏ng c栄a các y院u t嘘 t詠 nhiênăđ院n s嘘 l逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ngăđ医t 

Nằm trong khu v詠c khí hậu gió mùa cậnăxíchăđ衣o, có nền nhi羽tăđộ cao và hai mùa, 
m逢a- khô xen kẽ. Thuận l嬰i cho vi羽c t衣o ra sinh kh嘘i lớn c栄a th詠c vậtăđ欝ng th運i cho các 
quá trình chu chuyển vật ch医t x違yăraătrongăđ医t.ăTuyănhiên,ăcũngăcó nh英ng mặt b医t l嬰i 
cho qu違n trị và sử d映ngăđ医tănh逢ăh衣năhánămùaăkhô,ătĕngăquáătrìnhăkhoáng hóa ch医t h英u 
cơăvàăthúcăđ育y quá trình phèn hóa. 

Trong nh英ngăđiều ki羽nănh逢ătrên,ăcácăquáătrìnhăth鰻 nh逢叡ng th泳 c医p x違y ra khá m衣nh 
mẽ trongăđ医t. Đángăkể là quá trình khoáng hóa các h嬰p h英uăcơăx違y ra do khô h衣n vào 
mùa khô trên t医t c違 các bề mặtăđịa hình và quá trình phèn hóa x違y ra trong nh英ng khu 
v詠c tr亥mătíchăcóăphèn.ăTácăđộng c栄a nh英ng yếu t嘘 phát sinh và quá trình th鰻 nh逢叡ng nói 
trênăđưăphânăchiaăđ医t C亥năThơăraăcác đơnăvị phân lo衣i khác nhau với nh英ngăđặcăđiểmăđaă
d衣ng và khá phân bi羽t. 

Nhìnăchung,ăđ嘘i với thành ph嘘 C亥năThơ, khô h衣n, suy gi違măđộ phì và phèn hóa có 
tácăđộng lớnăđến ch医tăl逢嬰ngăđ医t, tiềmănĕngăđ医tăđai. Vì vậy,ăđánh giá ch医tăl逢嬰ngăđ医t, tiềm 
nĕngăđ医t c栄a Thành ph嘘 c亥n ph違iăđặt trọngătâmăvàoăđánhăgiáăcác quá trình này. 

2.1.3 謂nhăh逢荏ng c栄a y院u t嘘 kinh t 院 xã h瓜iăđ院nătƠiănguyênăđ医t 

Yếu t嘘 kinh tế- xư hội tácăđộngăđến ch医tăl逢嬰ngăđ医t, tiềmănĕngăđ医t ch栄 yếuăđ逢嬰c thể 
hi羽n qua ho衣tăđộng s違n xu医t c栄aăconăng逢運i, có thể đánhăgiáătheoă03ăkhíaăc衣nh: (1) Tỷ 
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trọng di羽n tích các lo衣i th違m ph栄 bề mặtăđ医t, (2) M泳căđộ phù h嬰p c栄a các lo衣i th違m ph栄 
th詠c vật so vớiăđiều ki羽năđ医tăđaiăvàă(3)ăTập quán khai thác sử d映ngăđ医t nông nghi羽p.  

(1) V隠 t益 tr 丑ng di羽n tích các lo衣i th違m ph栄 b隠 m員tăđ医t:  Theo s嘘 li羽u kiểm kê 
đ医tăđaiănĕmă2020,ădi羽nătíchăđ医t nông nghi羽p toàn Thành ph嘘 là 114.256,01 ha, chiếm 
79,32% DTTN. Trong đó,ăđ医t tr欝ngălúaăn逢ớcălàă78.631,65ăhaă(54,59%ăDTTN),ăđ医t tr欝ng 
câyălâuănĕmălàă30.872,28haă(21,43%ăDTTN)ăvàăđ医t cây tr欝ng c衣năhàngănĕmălàă1.915,58ă
ha (1,33% DTTN). Ph亥năđ医t còn l衣i g欝măcó:ăĐ医t nuôi tr欝ng th栄y s違n: 2.797,61 ha (1,94% 
DTTN),ăđ医tăch逢aăsử d映ng:ă20,05ăhaă(0,01%ăDTTN),ăđ医t nông nghi羽p khác: 38,89 ha 
(0,03%ăDTTN)ăvàăcácăđ医t phi nông nghi羽p: 29.763,88ăhaă(20,67%ăDTTN).ăNh逢ăvậy có 
đến 79,32 % DTTN c栄a Thành ph嘘 là các lo衣i th違m ph栄 th詠c vật nông nghi羽p. 

(2) V隠 m泳căđ瓜 phù h嬰p c栄a các lo衣i th違m ph栄 th詠c v壱t so v噂iăđi隠u ki羽năđ医t 
đai:ăXem xét t鰻ngăquanăthìătrongănhómăđ医t nông nghi羽p (114.256,01 ha), di羽nătíchăđ医t 
có th違m cây tr欝ng nông nghi羽pă đ衣tă đến 111.419,51 ha (97,52% di羽nă tíchă đ医t nông 
nghi羽p),ătrongăđóă(i)ăĐ医t tr欝ng lúa và lúa-màu hoặc lúa-th栄y s違nălàăchính,ălênăđến 81.429 
haă(71,27%ăđ医t nông nghi羽p). (ii)ăĐ医t tr欝ngăcâyălâuănĕmălàă30.872,28ăhaă(21,43%ăđ医t 
nông nghi羽p).ăNh逢ăvậy,ălúaăn逢ớc, lúa- màu là nh英ng lo衣i hình sử d映ngăđ医t nông nghi羽p 
chính c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. Chúng chiếm h亥u hết bề mặtăđịa hình bằng th医p. Vi羽c b嘘 
trí vớiă逢uăthế v逢嬰t trội các h羽 th嘘ngăcanhătácăn逢ớcănh逢ăvậy, một mặt r医t phù h嬰p với 
điều ki羽năđịa hình và ngu欝năn逢ớc, mặtăkhácăcóăỦănghĩaăr医t lớn trong b違o v羽 đ医t. Vì canh 
tácăn逢ớc là gi英 育m cho mặtăđ医t và gi英 m詠căn逢ớc ng亥mănôngătrongăđ医t.ăTrongăđiều ki羽n 
khí hậuăkhôănóngăvàăđ医t có phèn, vi羽c gi英 育m cho mặtăđ医t và gi英 m詠căn逢ớc ng亥m nông 
sẽ ngĕnăngừa hoặc h衣n chế các quá trình phân gi違i và khoáng hóa các h嬰p ch医t h英uăcơă
trongăđ医t. Rửaăphèn,ăémăphèn,ăđ欝ng th運i h衣n chế quáătrìnhăphènăhóaăđ医t. Chính vì vậy, 
ph亥n lớn di羽nătíchăđ医t C亥năThơăvẫnăduyătrìăđ逢嬰căl逢嬰ngămùnăvàăđ衣m khá,ăđ欝ng th運iăl逢嬰ng 
phènătrongăđ医tăcóăxuăh逢ớng gi違m so vớiătr逢ớcăđây. 

(3) V隠 t壱p quán khai thác s穎 d映ngăđ医t nông nghi羽p: Với nh英ngăh逢ớng dẫn và 
tr嬰 giúp c栄aănhàăn逢ớc về kỹ thuậtăcũngănh逢ăkinhătế, cùng với vi羽c tiếp cận với các mô 
hình s違n xu医t tiên tiến từ nhiều khu v詠c khác, qua th詠c tế cũngănh逢ăquaăcácăh羽 th嘘ng 
thôngătinăđ衣iăchúng,ănhânădânăđịaăph逢ơngăđưănhận th泳c rõ về nh英ng bi羽n pháp sử d映ng, 
b違o v羽 và c違i t衣oăđ医t. Chính vì thế mà hi羽nănay,ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ, ngoài 
ph亥năđ医t 荏,ăđ医t quân s詠,ăđ医t khu công nghi羽păvàăcácăđ医t chuyên dùng, ph亥n lớn các khu 
v詠c còn l衣iăđềuăđ逢嬰c ph栄 kín bằng th違m cây tr欝ng nông nghi羽p vừa phù h嬰p với môi 
tr逢運ng t詠 nhiên, vừa có giá trị kinh tế cao,ăđ欝ng th運iăcóăđộ che ph栄 đ医t khá t嘘t. 

Xuăh逢ớng chuyển dịch kinh tế tĕngătỷ trọng ngành công nghi羽p và dịch v映 đòiăh臼i 
ph違i hoàn thi羽n h羽 th嘘ng h衣 t亥ng,ălàmătĕngădi羽nătíchăđ医t phi nông nghi羽p và làm gi違m 
di羽nătíchăđ医t s違n xu医t nông nghi羽pălàănguyênănhânăcơăb違n làm gi違m s嘘 l逢嬰ngăđ医t nông 
nghi羽păhayăcácăđơnăvị ch医tăl逢嬰ngăđ医t nông nghi羽p.ăQuáătrìnhăđôăthị hóa có nh英ng 違nh 
h逢荏ngăđángăkể đếnămôiătr逢運ngăvàătàiănguyênăthiênănhiên,ăđến ch医tăl逢嬰ngăđ医t. 

Quá trình thâm canh hóa nông nghi羽p ngày càng cao, kết h嬰p với s詠 phát triển dân 
s嘘 cao sẽ làm cho vi羽c khai thác sử d映ng một s嘘 tài nguyênănh逢ăđ医tăđai,ăn逢ớc ng亥m... 
Có nguyăcơăsuyăthoái nhanhăhơn,ăđ医tăđ逢嬰c thâm canh 3 v映 lúa liên t映c, không có th運i 
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gianăphơiă違i,ăđ医t luôn trong tr衣ng thái khử,ăngĕnăc違n s詠 h医p th映 các ch医tădinhăd逢叡ng c栄a 
cây tr欝ng và kh違 nĕngăkhoáng hóa N bị gi違m, nếu không có các nghiên c泳uăcơăb違n cùng 
các bi羽n pháp kỹ thuật, qu違n lý sử d映ng có hi羽u qu違 sẽ 違nhăh逢荏ng tiêu c詠căđến m映c tiêu 
phát triển bền v英ng, 違nhăh逢荏ng biếnăđ鰻iăđặcătínhăcácăđơnăvị ch医tăl逢嬰ngăđ医t. 

Trìnhăđộ laoăđộng th医p, s嘘 l逢嬰ng trình độ ch逢aăquaăđàoăt衣o ít, khoa học kỹ thuật 
trong s違n xu医t nông nghi羽păch逢aăđ逢嬰c áp d映ng rộngărưiăcũngăph亥n nào 違nhăh逢荏ngăđến 
suy gi違m các ngu欝nătàiănguyên,ătrongăđó có ch医tăl逢嬰ngăđ医t. 

2.1.4 謂nhăh逢荏ng c栄a tình hình qu違n lý và s穎 d映ngăđ医tăđ院n ch医tăl逢嬰ngăđ医t 

Một s嘘 ho衣tăđộng trong khai thác, qu違n lý và sử d映ngăđ医t có tácăđộng 違nh h逢荏ng 
đếnăđến ch医tăl逢嬰ngăđ医t,ăthúcăđ育y quá trình thoái hóaăđ医t. Đ嘘i với thành ph嘘 C亥năThơ, 
đángăchúăỦănh医t là quá trình xây d詠ng và vận hành h羽 th嘘ng th栄y l嬰i, xây d詠ng h羽 th嘘ng 
giao thông, kết h嬰p b運 baoăngĕnălũ,ălênălípăđắp 映 tr欝ngăcâyălâuănĕmăqu違,ăthâmăcanhătĕngă
v映, sử d映ng phân bónăkhôngăcânăđ嘘i, l衣m d映ng thu嘘căBVTV,ăkhaiăthácăđ医t làm vật li羽u 
san l医p mặt bằng. C映 thể nh逢ăsau: 

- Quá trình xây d詠ng và vận hành h羽 th嘘ng th栄y l嬰i: Vi 羽c xây d詠ng và vận hành 
h羽 th嘘ng th栄y l嬰i, một mặt, cung c医păn逢ớcăt逢ới và tiêu thoát n逢ớcăđ違m b違o cho canh tác 
mùa v映. Tuy nhiên, quá trình vận hành c栄a h羽 th嘘ngăkênhăt逢ớiătiêuăcũngălàmăchoăm詠c 
th栄y c医p h衣 th医p,ăđ嘘i với nh英ng khu v詠căđ医t có kh違 nĕngănhi宇m mặn, khi m詠c th栄y c医p 
xu嘘ng th医păhơnăcũngălàămột trong nh英ngănguyênănhânăn逢ớc mặn xâm nhập vào nộiăđ欝ng 
sâuăhơn,ăđó là nguyên nhân gây ra mặn hóa. 

- Xây d詠ng h羽 th嘘ng b運 baoăngĕnălũ:ăcó tác d映ng b違o v羽 không bị ngập hoa màu, 
tĕngăv映 s違n xu医tătrongănĕm,ătuyănhiên,ăngĕnălũătri羽tăđể hay t衣m th運i ít nhiềuăđều có 違nh 
h逢荏ngăđếnăl逢嬰ng phù sa mới cung c医păchoăđ欝ng ruộng, mặtăkhácăn逢ớcălũăcònăcó tác 
d映ng v羽 sinhăchoăđ欝ng ruộng. Qua kh違o sát cho th医yăđ医t trong khu v詠c có đê bao có 
biểu hi羽n chai c泳ng bề mặt 荏 m泳c nhẹ, nguyên nhân có thể do thiếuăl逢嬰ng phù sa mới 
hàngănĕmăhoặc do suy gi違mămùnătrongăđ医t, vì vậy, về lâu dài, nếuăbaoăđêătri羽tăđể sẽ làm 
choăđ医t d宇 bị thoái hóa do suy gi違mădinhăd逢叡ng. 

- Lênălíp,ăđắp 映 tr欝ngăcâyălâuănĕm:ăVi羽călênălíp,ăđắp 映 nhằmănângăcaoăđộ cao, h衣n 
chế ngập cho cây tr欝ng trong nh英ng vùng ngậpăúngălũ. Tuy nhiên,ălênălíp,ăđắp 映 nâng 
cao bề mặtăđ医tăđể canh tác c衣năcũngăcó nh英ngătácăđộngăđến suy thoái đ医t,ănh逢ăbề mặt 
đ医tăkhôălâuănĕmăsẽ thúcăđ育y quá trình khoáng hóa ch医t h英uăcơălàmăgi違măl逢嬰ng h英uăcơ 
trongăđ医t và làm cho bề mặtăđ医t bị chai c泳ng. Đ嘘i vớiăvùngăđ医t phèn, nếu lên líp không 
đúngăkỹ thuật,ăđ逢aălớpăđ医t phèn lên bề mặt dẫnăđếnăđ医t bị phèn hóa. Ngoài ra, h羽 th嘘ng 
m逢ơngălípăcònăngĕnăc違nădòngăn逢ớcălũălàmăgi違măl逢嬰ng phù sa mới b欝iăhàngănĕm vào 
đ欝ng ruộng. 

- Thâmăcanhătĕngăv映: Kho違ng vài thập kỷ tr逢ớcăđây,ăph亥n lớn di羽n tích s違n xu医t 
nông nghi羽pătrênăđịa bàn là ruộng 1-2 v映 lúa, hi羽n nay, h亥u hếtălàăđ医t tr欝ng 3 v映 lúa. 
Một s嘘 khu v詠cătr逢ớc kia canh tác 1-2 v映 lúa, hi羽n nay chuyển sang tr欝ng câyăĕnăqu違 
(đ嘘i vớiăđịa hình cao), hoặc nuôi tr欝ng th栄y s違nă(đ嘘i vớiăđịaăhìnhătrũng).ăVi羽c khai hoang 
m荏 rộngăđ医t s違n xu医tăvàăgiaătĕngămùaăv映 kèm theo vi羽c áp d映ngăcácăph逢ơngăth泳c canh 
tác và qu違n trị sử d映ngăđ医t,ăđặc bi羽t là trên nh英ngăđ医t có v医năđề, ít nhiềuăđưălàmăgi違m 



63 
 

l逢嬰ng h英uăcơătrongăđ医t, gi違măl逢嬰ng phù sa mới b欝iăhàngănĕm,ăh衣 th医p m詠căn逢ớc ng亥m 
trongăđ医t, dẫnăđếnăđ医t d宇 bị chai c泳ng, chặt bí và phèn hóa. 

- Độcăcanhătĕngăv映 liên t映c trên mộtăvùngăđ医t dẫnăđếnănguyăcơăsuyăgi違m dinh 
d逢叡ngăđ医t,ăgiaătĕngăm亥m b羽nh. Canh tác lúa nhiều v映 trongănĕmătheoăkiểu 2-3 v映 liên 
t映c, không luân canh cây màu nên phát sinh một s嘘 độc t嘘 trongăđ医tănh逢ăH2S, CH4, sắt 
diăđộng nếu phkcl >ă5ăvàănhômădiăđộng nếu phkcl < 5 sẽ 違nhăh逢荏ngăđến s詠 sinhătr逢荏ng 
và phát triển c栄a cây tr欝ng. 

- Phát triển nuôi tr欝ng th栄y s違năkhôngăđúngăquyăho衣ch dẫnăđến tình tr衣ng c医p, 
thoát n逢ớc bừa bãi gây ô nhi宇măvùngănuôi.ăĐàoăaoănuôiătr欝ng th栄y s違n làm m医t t亥ngăđ医t 
mặt,ăthayăđ鰻i bề mặtăđịa hình. 

- Sử d映ng phân bónăkhôngăcânăđ嘘i: Hi羽n nay,ăphânăvôăcơăđ逢嬰c sử d映ng với tỷ l羽 
khá cao cho h亥u hết các cây tr欝ng nông nghi羽p, tỷ l羽 sử d映ng phân h英uăcơăcònăquáăít. 
Bón phânăkhôngăcânăđ嘘i gi英aăđ衣m, lân, kali. Vi羽c sử d映ng quá m泳căphânăvôăcơ,ăbón 
khôngăcânăđ嘘i sẽ làm m医t d亥năl逢嬰ng h英uăcơătrongăđ医t,ălàmăchoăđ医t d宇 bị chai c泳ng, chặt 
bí và chua hóa. 

- Sử d映ng l衣m d映ng thu嘘c BVTV: Thu嘘căBVTVăđ逢嬰căng逢運i dân trong Thành 
ph嘘 sử d映ng l衣m d映ng quá nhiều so với quy trình kỹ thuật.ăNg逢運i dân hi羽n t衣i có xu 
h逢ớng sử d映ng thu嘘căBVTVătheoăh逢ớng dẫn c栄aăđ衣i lý, l衣m d映ng phòng ch嘘ng sâu 
b羽nh. Vi羽c sử d映ng l衣m d映ng thu嘘c BVTV dẫnăđếnăđ医t bị chai c泳ng,ătíchălũyăđộc t嘘 
trongăđ医t. 

- Khaiăthácăđ医t làm vật li羽u san l医p mặt bằng không theo quy ho衣ch,ăkhôngăđúngă
quy trình khai thác và hoàn th鰻 dẫnăđến 違nhăh逢荏ngăđến s嘘 l逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ngăđ医t s違n 
xu医t nông nghi羽p xung quanh. 

2.2 Tài nguyên r瑛ngăvƠăđaăd衣ng sinh h丑c 

C亥năThơăkhôngăcóărừngăvàăcũngăch逢aăth詠c s詠 coiăđaăd衣ng sinh học là tài nguyên, 
với chính sách b違o v羽, ph映c h欝i, phát huy giá trị tài nguyên rõ ràng. Tuy nhiên, c医u trúc 
t詠 nhiên với m衣ng l逢ới kênh r衣ch sông ngòi chằng chịt, cùng với h羽 th嘘ngăđ医t ngập 
n逢ớc, ngay trong nộiăđô,ăsẽ là một tiềmănĕngălớnăđể có thể phát huy tài nguyên này thành 
một trong nh英ng thế m衣nh quan trọng về môiătr逢運ng s嘘ngăcũngănh逢ăh医p dẫn du lịch c栄a 
Thành ph嘘.ăĐâyăsẽ là một ch栄 đề quan trọng trong quy ho衣ch Thành ph嘘 l亥n này.  

Tàiănguyênăđaăd衣ng sinh họcăd逢ớiăn逢ớc và ngu欝n l嬰i thuỷ s違n t詠 nhiên là một trong 
nh英ng tài nguyên quan trọngăhàngăđ亥u c栄aăvùngăĐBSCL,ăcóăm嘘i quan h羽 lớnăđến chế 
độ dinhăd逢叡ng,ăvĕnăhóa, 育m th詠căcũngănh逢ălàăngu欝n gen bền v英ng cho thuỷ s違n nuôi 
tr欝ng. 

2.3 TƠiănguyênăn逢噂c 

2.3.1  Ki 吋m kê th詠c tr衣ngătƠiănguyênăn逢噂c 

a. TƠiănguyênăn逢噂căm員t 
 Tr 英 l逢嬰ng 

- TƠiănguyênăn逢噂căm逢a:ăT鰻ng l逢嬰ngăm逢aătrênăđịa bàn cung c医p kho違ng 2,25-
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2,82 tỷ m3 n逢ớc ngọt cho C亥năThơ.ă 
- Ngu欝năn逢噂c trên h羽 th嘘ng sông kênh, ao h欝: dòng ch違y theo mùa: Ngu欝n 

n逢ớc mặtăđiăquaăthành ph嘘 C亥năThơ có tính biếnăđộng cao, về mùaălũ,ăph映 thuộc vào 
dòng ch違yălũădòngăch違y ít bị tácăđộng c栄a chế độ th栄y triều. Về mùa khô, th栄y triều 
đóngăvaiă tròăđiều tiết ngu欝năn逢ớc,ă tácăđộng lên xu嘘ng c栄a th栄y triều làm cho ngu欝n 
n逢ớc trên sông Hậuăđo衣năđiăquaăthành ph嘘 C亥năThơ biếnăđộng theo chu kỳ triều.ăL逢uă
l逢嬰ng trung bình c栄a dòng ch違y ra t衣i tr衣m C亥năThơăkho違ng 8219m3/să t逢ơngăđ逢ơngă
kho違ng 186,6 tỷ m3/ănĕmăvàădòngătriều ch違y vào kho違ng 1.759m3/săt逢ơngăđ逢ơngăkho違ng 
15.5 tỷ m3/nĕmătrongăgiaiăđo衣n 2009-2013. 

Ch医tăl逢嬰ngăn逢噂c m員t 

Theo kết qu違 tính toán WQI th運iăđiểmăn逢ớc ròng d詠a trên s嘘 li羽u th詠căđoăvàoăthángă
4ănĕmă2019ăc栄a c栄a Trung tâm Quan trắcămôiătr逢運ng, ch医tăl逢嬰ng n逢ớc thành ph嘘 C亥n 
Thơ là t嘘t so với các tỉnh thuộc ĐBSCL. Di羽n tích có thể sử d映ng cho m映căđíchăsinhă
ho衣t (WQI >91) kho違ng 76.330 ha chiếm 53,06% trên t鰻ng di羽nătíchăđ医t t詠 nhiên. Di羽n 
tích có thể sử d映ng cho m映căđíchăsinhăho衣t c亥n ph違i qua xử lý (WQI từ 76-90) kho違ng 
67.183 ha chiếm 46,70% trên t鰻ng di羽nătíchăđ医t t詠 nhiên. Di羽n tích có thể sử d映ng cho 
m映căđíchăs違n xu医t nông nghi羽p (WQI từ 50-75) kho違ng 351 ha chiếm 0,24 % trên t鰻ng 
di羽nătíchăđ医t t詠 nhiên. Các lo衣iăn逢ớc có ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc th医p h亥uănh逢ăkhông có. 

Hình 16: B違năđ欝 WQI vào th運iăđi吋măn逢噂c ròng tháng 4 nĕmănĕmă2016 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường Thành Phố CＺnăTh¬ 

 



65 
 

b. TƠiănguyênăn逢噂căd逢噂iăđ医t 
 V隠 tr 英 l逢嬰ng: 

Theo s荏 TàiănguyênăMôiătr逢運ng thành ph嘘 C亥năThơ,ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ có 
b嘘năđơnăvị ch泳aăn逢ớc theo th泳 t詠 từ trên mặtăđ医t xu嘘ngăsâuătrongălòngăđ医t: 

- T亥ng ch泳aă n逢ớc vỉa – lỗ h鰻ng các tr亥m tích Holoxen (QIV): các tr亥m tích 
Holoxen ph栄 lên bề mặt toàn ph亥n c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. Chiều dày tr亥m tích Holoxen 
trong ph衣m vi thành ph嘘 C亥năThơ thayăđ鰻i khá lớn. 雲 thành ph嘘 C亥năThơ bề dày lớn 
nh医t từ 54 – 64m,ăcóăkhiălênăđến 74m. T亥ngăn逢ớcănàyăítăđ逢嬰c khai thác do ch医tăl逢嬰ng 
khôngăđ違m b違o. 

- T亥ng ch泳aăn逢ớc vỉa - lỗ h鰻ng các tr亥m tích Pleistoxen (QI-III ):ăn逢ớc ch泳 trong 
t亥ng ch泳aăn逢ớc Pleistoxen 荏 d衣ng vỉa - lỗ h鰻ng có áp l詠c yếu. T亥ng ch泳aăn逢ớc có m泳c 
độ phongăphúăkhôngăđ欝ngăđều,ăl逢uăl逢嬰ng các lỗ khoanăthayăđ鰻i trong ph衣m vi khá rộng. 
Tr英 l逢嬰ng khai thác tiềmănĕngăqkt = 763.531 m3/ngàyăđêm. 

- T亥ng ch泳aăn逢ớc vỉa - lỗ h鰻ng các tr亥m tích Plioxen (N2): các tr亥m tích Plioxen 
phân b嘘 rộng rãi trên toàn bộ di羽n tích c栄a thành ph嘘 C亥năThơ bị ph栄 lên trên b荏i tr亥m 
tích Pleistoxen và Holoxen, không xu医t lộ trên bề mặt mà chìm sâu xu嘘ng. Qkt = 384.562 
m3/ngàyăđêm. 

- T亥ng ch泳aăn逢ớc vỉa - lỗ h鰻ng các tr亥m tích Mioxen (M1): t亥ng ch泳aăn逢ớc này 
荏 độ sâu từ 350 – 500m,ăn逢ớcătuyăcóăđộ khoáng hóa t逢ơng đ嘘iăcaoănh逢ngăvẫn sử d映ng 
đ逢嬰căt逢ơngăđ嘘i t嘘t. T亥ng ch泳aăn逢ớcăMioxenăphongăphúăn逢ớc,ăn逢ớc t詠 ch違yăđể choăl逢uă
l逢嬰ng từ 0,25 – 2lít/giây. Qkt = 1.450.407 m3/ngàyăđêm. 

 V隠 ch医tăl逢嬰ng: 

- T亥ng ch泳aăn逢ớc vỉa - lỗ h鰻ng các tr亥m tích Holoxen (QIV): Ch医tă l逢嬰ng t亥ng 
n逢ớcănàyăth逢運ng không thậtăđ違m b違o, do 違nhăh逢荏ng ô nhi宇m từ bề mặt, vì vậy ít khi 
đ逢嬰c khai thác. 

- T亥ng ch泳aăn逢ớc vỉa - lỗ h鰻ng các tr亥m tích Pleistoxen (QI-III ): Ch医tăl逢嬰ng trong 
t亥ng ch泳aăn逢ớc này h亥u hếtăđều r医t t嘘t,ăđ衣t yêu c亥u cho sử d映ngăĕnău嘘ng và sinh ho衣t. 

- T亥ng ch泳aăn逢ớc vỉa - lỗ h鰻ng các tr亥m tích Plioxen (N2): ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc c栄a 
t亥ng này di宇n biến r医t ph泳c t衣p, t鰻ngăđộ khoáng hóa thayăđ鰻i r医t lớn theo di羽năcũngănh逢ă
theo chiều sâu trong cùng một t亥ng ch泳aăn逢ớc. 

- T亥ng ch泳aăn逢ớc vỉa - lỗ h鰻ng các tr亥m tích Mioxen (M1): Ch医tăl逢嬰ng t嘘t.ăĐặc 
bi羽t là t医t c違 các lỗ khoan phát hi羽năn逢ớc trong t亥ng ch泳aăn逢ớcăMioxenăđều có nhi羽tăđộ 
cao từ 39 – 400C. T亥ng ch泳aăn逢ớc này còn là một ngu欝năn逢ớc khoáng nóng r医t có triển 
vọng c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

2.3.2 Th詠c tr衣ng khai thác và s穎 d映ng, qu違n lý ngu欝năn逢噂c 

Th詠c tr衣ng s穎 d映ngăn逢噂c m員tătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥năTh挨 

Theo kết qu違 tính toán, nhu c亥u sử d映ngăn逢ớc hi羽n t衣i cho các ngành x医p xỉ hơnă
2,13 tỷ m3/nĕmătrongăđóăriêngăl逢嬰ngăn逢ớc dùng cho s違n xu医t nông nghi羽p lên tới 1,08 
tỷ m3.ăN逢ớc sử d映ng trong thuỷ s違năn逢ớc ngọtăcũngăchiếm tỷ trọng lớn,ătuyănhiênăl逢嬰ng 
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n逢ớc này không m医tăđiă(trừ ph亥n th医t thoát do ng医m, b嘘căhơi...)ăThì ph亥n lớn tr違 l衣i môi 
tr逢運ng t詠 nhiên. 

D詠a trên các s嘘 li羽u thu thập th詠c tế về tình hình s違n xu医t nông nghi羽p, công 
nghi羽p, dịch v映ầ.ăTrên địa bàn thành ph嘘 C亥năThơ th詠c tr衣ngănĕmă2020,ăth詠c tr衣ng sử 
d映ngăn逢ớc cho các m映căđíchăkhácănhauăđ逢嬰c thể hi羽nănh逢ăsau: 

B違ng 6: Th詠c tr衣ng s穎 d映ngăn逢噂c cho các lo衣iăhìnhădùngăn逢噂c 

STT Đ嘘i t逢嬰ngădùngăn逢噂c Nhu c亥uăn逢噂c (tri 羽u m3) 
1 Nông nghi羽p 1.077,27 
2 Sinh ho衣t 49,05 
3 Nuôi tr欝ng th栄y s違n 995,43 
4 Du lịch - dịch v映 7,36 
5 Công nghi羽p 6,95 
T鰻ng c瓜ng 2.136,06 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường Thành Phố CＺnăTh¬ 

Yêu c亥u về ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc, tùy thuộcăvàoăđặc thù c栄aăcácăngànhădùngăn逢ớc, về 
cơăb違n có thể tóm tắtănh逢ăsau: 

- N逢ớc cho nông nghi羽p ph違iăđ違m b違o các chỉ tiêu về mặn <1g/l cho th運i kỳ m衣 
vàă<ă4g/l)ăchoăquáătrìnhăsinhătr逢荏ng. Chua phèn (ph >5) và chỉ s嘘 SAR nằm ngoài giới 
h衣n nguy hiểm. 

- N逢ớc sinh họat, ph違iăđ違m b違o các giới h衣n cho phép c栄a bộ Y tế. Tuy nhiên, 
trong báo cáo này chỉ đề cậpăđến v医năđề ngu欝n c医p, các tiêu chu育n c栄a bộ Y tế ph違iăđ衣t 
đ逢嬰căsauăkhiăđưăxử lý. 

- N逢ớc ph映c v映 công nghi羽p, ngoài các chỉ tiêu về độ mặn (S), ph, Fe, ph違i tính 
đếnăđộ c泳ng,ăhàmăl逢嬰ngăCaầă(một s嘘 ngành có thể có các yêu c亥uăđặc bi羽t riêng)  

- N逢ớc cho giao thông th栄y, không yêu c亥u về ch医tăl逢嬰ng, song ph違iăđ違m b違o 
kho違ngăl逢uăkhông,ăđộ sâu, tùy theo c医păđ逢運ng, mà có tiêu chu育n riêng.  

- N逢ớc cho nuôi tr欝ng th栄y s違năn逢ớc ngọt ph違iăđ違m b違o về độ ph, không bị ô 
nhi宇mă(hàmăl逢嬰ng BOD, COD, thu嘘c b違o v羽 th詠c vật). 

- N逢ớcăđể duy trì dòng ch違y t嘘i thiểu, theo tính toán ph違iăđ違m b違oă l逢uă l逢嬰ng 
350m3/s qua C亥năThơăch違y về h衣 l逢u, 荏 th運i kỳ ki羽t nh医t.  

- Ch医tăl逢嬰ng các ngu欝năn逢ớc,ănhìnăchungăđếnănayăcònăđ違m b違o cho các yêu sử 
d映ng (riêng cho sinh ho衣t, ph違i qua xử lý). 

 Ngu欝năn逢噂c m員tăđ逢嬰c khai thác, s穎 d映ngătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥năTh挨 

- Ngu欝năn逢ớcăm逢a:ăT鰻ngăl逢嬰ngăn逢ớcăm逢aătrênăđịa bànădaoăđộng kho違ng 2.252.82 
tỷ m3. 

- Ngu欝năn逢ớc sông Hậu: Trên thành ph嘘 C亥năThơ,ăngoàiăl逢嬰ngăn逢ớcăm逢aăcungă
c医p t詠 nhiên thì chỉ có một ngu欝năn逢ớc duy nh医t từ sông Hậu c医p vào thông qua các h羽 
th嘘ng kênh c医p 1, c医păn逢ớc cho thành ph嘘 C亥năThơ và các tỉnh phía sâu bên trong. Hi羽n 
nay,ă trongăđịa bàn C亥năThơăcóă52ăđiểm l医yăn逢ớc mặt, với t鰻ngă l逢嬰ngăn逢ớc kho違ng 
3,459,000m3/ngày. 
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- Khaiăthácăn逢ớcăd逢ớiăđ医t 
Theo kết qu違 th嘘ng kê c栄a phòng Phòng Tài nguyên Khoáng s違n,ăN逢ớc,ăKhíăt逢嬰ng 

th栄yăvĕnăvàăBiếnăđ鰻i khí hậuăthìătrongăgiaiăđo衣nă2015ăđến nay (quý II/2020) UBND 
thành ph嘘 C亥năThơ c医p t鰻ng s嘘 185 gi医yăphépăkhaiăthácăn逢ớc ng亥m với t鰻ngăl逢uăl逢嬰ng 
khai thác là 66.621 m3/ngàyăđêm.ăN逢ớc ng亥măđ逢嬰c khai thác sử d映ng ch栄 yếu cho c医p 
n逢ớc sinh ho衣t và công nghi羽p.ăĐ嘘i với khu v詠cănôngăthônăthìăhơnă80%ăl逢嬰ngăn逢ớc sử 
d映ng cho sinh ho衣t 荏 đ逢嬰c khai thác từ ngu欝năn逢ớc ng亥m thông qua hình th泳c c医păn逢ớc 
t衣i tr衣m hoặc giếng khoan c栄a các hộ giaăđình. 

Đánhăgiáăt鰻ng quát v隠 khai thác, s穎 d映ngătƠiănguyênăn逢噂c  

Thành ph嘘 C亥năThơ là vùng tiếp giáp sông Hậuănênăcóă1ăl逢嬰ngăn逢ớc d欝i dào, kết 
h嬰p với h羽 th嘘ng sông r衣ch, kênh tr映c có mậtăđộ cao nên h亥uănh逢ătrênăđịa bàn thành ph嘘 
C亥năThơ ít thiếuăn逢ớc, ngay c違 trong kho違ng th運i gian mùa ki羽t. Doătrênăđịa bàn thành 
ph嘘 C亥năThơ h亥uănh逢ăkhôngăbị 違nhăh逢荏ng b荏iăn逢ớc mặn nên các m映căđíchăkhaiăthácăsử 
d映ngăn逢ớc chỉ sử d映ngăn逢ớc ngọt và không có s詠 c衣nh tranh trong vi羽c sử d映ngăn逢ớc 
mặn,ăn逢ớc l嬰 vàăn逢ớc ngọt. Có thể nói s詠 mâu thuẫn, c衣nh tranh trong khai thác sử d映ng 
n逢ớcătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ h亥uănh逢ăkhôngăđángăkể.ăL逢嬰ngăn逢ớc d欝iădàoăđ栄 
để cung c医p cho các m映căđíchăsử d映ng khác nhau.  

Thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c xây d詠ng trên một nềnăđịa hình khá phẳng, và bị chia 
cắt thành từng ô b荏i h羽 th嘘ng kênh r衣chăkháădàyăđặc.ăĐâyălàăđặcăđiểm thuận l嬰i cho vi羽c 
dẫnăn逢ớc c医p và tiêu thoát n逢ớcădoăđ逢運ng dẫn ngắn. Tuy nhiên, h羽 th嘘ngăkênhănàyăcũngă
làm cho vi羽c dẫnăn逢ớcălũăvàoăsâuătrongăkhuăv詠c nộiăđ欝ng. M衣ngăl逢ới kênh c医p II trên 
địa bàn thành ph嘘 C亥năThơ tuy khá phát triển,ănh逢ngăhi羽n nay ph亥n lớnăđưăbị b欝i lắng 
nhiều, kh違 nĕngădẫnăn逢ớcă(t逢ới/tiêu) bị h衣n chế. 

Để đ違m b違o kh違 nĕngăc医p thoát n逢ớc t嘘t, các kênh r衣ch ph違iăđ逢嬰c n衣oăvétăth逢運ng 
xuyênăvàăkhôngăđể các vật c違n 違nhăh逢荏ngăđến chế độ dòng ch違yănh逢ăxâyăd詠ng nhà cửa 
ven kênh r衣ch và c亥n ph違i xây d詠ng các c嘘ngăđập nhằmăđiều tiết t嘘t ngu欝năn逢ớc cung 
c医p cho s違n xu医t. 

2.3.3 B違o v羽 tƠiănguyênăn逢噂c 

Trong nh英ngănĕmăqua,ănhằm b違o v羽 ngu欝năn逢ớc mặt, S荏 TàiăNguyênăMôiătr逢運ng 
thành ph嘘 C亥năThơ đưătíchăc詠c trong vi羽c giám sát ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc, c医p phép sử d映ng 
n逢ớcăđ欝ng th運i qu違nălỦăcácăđ嘘iăt逢嬰ng x違 n逢ớc th違i. Tuy nhiên, do ngu欝năn逢ớc phân tán 
và nằmătrênăđịa bàn rộng, h羽 th嘘ng kênh r衣ch h荏 vàăcóătínhăliênăthông,ăd逢ớiătácăđộng 
c栄a dòng th栄y triềuăvàălũ,ăngu欝năn逢ớc mặt và ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc mặt biếnăđộng liên t映c 
theo không gian và th運i gian nên gặp r医t nhiềuăkhóăkhĕnătrongăvi羽c b違o v羽 ngu欝năn逢ớc. 
Mặt khác, quy ho衣chătàiănguyênăn逢ớc mặtăch逢aăđ逢嬰căhìnhăthành,ăđ欝ng th運i hành lang 
b違o v羽 ngu欝năn逢ớcăch逢aăđ逢嬰c xây d詠ng nên vi羽c b違o v羽 còn thiếu nhiềuăcĕnăc泳 vàăcơă
s荏 c違 về pháp lý lẫn áp d映ng ngoài th詠c ti宇n. 

Vi羽c giám sát ch医tăl逢嬰ngăn逢ớcăcơăb違năđ逢嬰c d詠aăvàoăcácăđiểmăđoăđ衣c ch医tăl逢嬰ng 
n逢ớcăđịnh kỳ hoặcăđột xu医t t衣iăcácăđiểm r運i r衣că trênăđịa bàn Thành ph嘘 (trung bình 
kho違ngă38ăđiểm).ăNh逢ngădo thiết bị máy móc còn khá h衣n chế, kh嘘iăl逢嬰ng thí nghi羽m 



68 
 

nhiều, nên vi羽căđánhăgiá,ăgiámăsátăch医tăl逢嬰ngăn逢ớcălàmăcơăs荏 để b違o v羽 ngu欝năn逢ớc còn 
kháăkhóăkhĕn. 

Khaiăthácăn逢ớc mặt 荏 thành ph嘘 C亥năThơ vàăĐBSCLănóiăchungăkháăđaăd衣ng và 
phongăphú,ăđ欝ng th運i ngu欝năn逢ớc mặtălàănơiăđể sinh kế cho hàng tri羽uăng逢運i dân trong 
vùng.ăTrongăđó,ăn逢ớc dùng cho nông nghi羽p và nuôi tr欝ng th栄y s違n chiếm tỷ trọng lớn 
nh医t (c違 2ăđ嘘iăt逢嬰ng chiếmăhơnă90%ănhuăc亥uăn逢ớc c栄a c違 Thành ph嘘).ăĐ嘘i vớiăn逢ớc 
dùng trong th栄y s違n, ch医tăl逢嬰ng ngu欝năn逢ớc bị gi違măđiăkháănhiềuătrongăkhiăl逢嬰ngăn逢ớc 
x違 l衣iămôiătr逢運ngăkhôngăthayăđ鰻i nhiều.ăĐâyălàăđ嘘iăt逢嬰ngădùngăn逢ớc mặt khá lớn và tập 
trung 荏 cácăvùngănuôiăchính,ănh逢ngănếu không bị kiểm soát và c医p phép, thì vi羽c 違nh 
h逢荏ng c栄a nuôi tr欝ng th栄y s違năđến ch医tăl逢嬰ng ngu欝năn逢ớc mặt là có thể x違y ra trong 
t逢ơngălai.ăĐ嘘i vớiăn逢ớc dành cho sinh ho衣t, tuy yêu c亥u về l逢嬰ngăítănh逢ngăc亥n ph違i có 
ngu欝năn逢ớc t嘘tăvàăđềuăđể gi違m giá thành xử lỦăn逢ớcăđ欝ng th運i ph違iăđ違m b違o 鰻năđịnhăđể 
ph映c v映 nhu c亥u hàng ngày c栄aăng逢運i dân. V医năđề làăđ嘘iăt逢嬰ng sử d映ngăn逢ớc nằm khá 
r違i rác theo s詠 phân b嘘 c栄aădânăc逢.ăĐ嘘i vớiăn逢ớc sinh ho衣tăvùngăđôăthị, ch栄 yếuălàăđ違m 
b違o, tuy nhiên ngu欝năn逢ớc s衣chăchoănôngăthônăch逢aăcóănhiều mà ch栄 yếuălàăn逢ớc h嬰p 
v羽 sinh. 

N逢ớc mặt là thế m衣nh c栄a ngành du lịchăsôngăn逢ớc 荏 thành ph嘘 C亥năThơ,ănh逢ngă
n逢ớc mặtăcũngăcóăthể gây nh英ng b医t l嬰i trong vi羽c ô nhi宇m hoặc c衣n ki羽t gây c違n tr荏 
đến vi羽căl逢uăthôngătàuăthuyền, vận chuyển hàng hóa, s違n ph育m nông nghi羽p.ăĐ嘘i với 
ngu欝năn逢ớc mặtănàyăcũngăc亥n ph違iăđ逢嬰c giám sát t衣i các trọngăđiểm du lịchăđể tránh 
th違i rác bừa bãi c栄a khách du lịch gây 違nhăh逢荏ngăđến ch医tăl逢嬰ng c栄aăn逢ớc mặt, ch栄 yếu 
tập trung 荏 trên sông C亥năThơăvàăcácătrọngăđiểm du lịchăsôngăn逢ớcăkhác.ăN逢ớc các sông 
trong vùng (ngu欝n b鰻 cậpăchoăn逢ớcăd逢ớiăđ医t)ăđang tiếp nhận mộtăl逢嬰ng lớnăn逢ớc th違i 
s違n xu医t, sinh ho衣tăch逢aăquaăxử lý, hoặc xử lỦăch逢aăđ衣t tiêu chu育n, quy chu育nămôiătr逢運ng 
tr逢ớc khi x違 vào ngu欝năn逢ớc. 

Vớiăđặc thù 違nhăh逢荏ng th栄y triều biểnăĐôngăvàăbiển Tây, chế độ th栄y triều biển 
Đôngăchiếmă逢uăthế, do đóăbiênăđộ triều và dòng ch違y ngu欝năn逢ớc mặt trên các kênh tr映c 
chịuătácăđộng c栄a chế độ triều biểnăĐông.ăTh栄y triều m衣nh 荏 cácăđiểm n嘘i với sông Hậu 
và nh臼 d亥n khi càng xa sông Hậu (nộiăđ欝ng), t衣iăcácăngưăba,ăngưăt逢ăsôngăvàăkênhăr衣ch 
có chế độ dòng ch違y pha trộn, giao thoa th栄y triều hết s泳c ph泳c t衣p,ădoăđó,ădòngăch違y 
choămôiătr逢運ng không còn thu亥n túy là dòng ch違yăđể l逢uăthôngăngu欝năn逢ớc mà còn là 
dòng ch違y chịu s詠 違nhăh逢荏ng c栄a quá trình vậnăđộng c栄a th栄y triều. Nhiều lúc, th栄y 
triềuăcóăh逢ớngăng逢嬰c với dòng ch違y c亥n thiếtăđể tiêu thoát ô nhi宇m dẫnăđến ngu欝năn逢ớc 
bị ô nhi宇măthayăvìăđ逢嬰c thau rửa l衣i bị diăđ育yăvàoăsâuăhơn.ăDoăđó,ăvi羽c b違o v羽 tài nguyên 
n逢ớc bằngăcơăchế thau rửa t詠 nhiên c栄a thuỷ triềuăcũngăkhôngăph違i là v医năđề đơnăgi違n. 

2.4 Tài nguyên khoáng s違n 

2.4.1 Ki 吋m kê tài nguyên khoáng s違n c栄a Thành ph嘘,ăxuăh逢噂ng bi院năđ瓜ng 

- Quy ho衣ch thĕm dò, khai thác, sử d映ng khoáng s違n đến nĕm 2020 
- Cát san l医p: 13 khu v詠c, t鰻ng di羽n tích 633,94 ha, tr英 l逢嬰ng và tài nguyên 

13.927.050 m3, 8 khu v詠c thuộc quận Th嘘t N嘘t, 02 thuộc quận Ô Môn và 01 thuộc quận 
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Bình Th栄y. 
- Quy ho衣ch thĕm dò, khai thác, sử d映ng khoáng s違n đến nĕm 2030 
- Cát san l医p: 13 khu v詠c, t鰻ng di羽n tích 588,68ha, tr英 l逢嬰ng và tài nguyên 

9.908.250 m3, 6 khu v詠c thuộc quận Th嘘t N嘘t, 03 thuộc quận Ô Môn, 02 thuộc quận 
Bình Th栄y và 02 thuộc quận CáiăRĕng. 

• Sét g衣ch ngói: 09 khu v詠c, t鰻ng di羽n tích 5.866ha, t鰻ng tài nguyên 573,93 tri羽u 
m3. 

• Sét keramit: 02 khu v詠c, t鰻ng di羽n tích 1.947ha, t鰻ng tài nguyên 83,721 tri羽u 
m3. 

2.4.2 B違o v羽, qu違n lý tài nguyên khoáng s違n 

Trênăcơăs荏 Luật Khoáng s違n, các nghị địnhăvàăthôngăt逢ăh逢ớng dẫn thi hành, UBND 
Thành ph嘘 đưăbanăhànhănhiềuăvĕnăb違n chỉ đ衣o th詠c hi羽năcôngătácăthĕmădò,ăquyăho衣ch 
và qu違n lý khai thác khoáng s違nă trênă địa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. Ngày 21/7/2010, 
UBND Thành ph嘘 ban hành quyếtăđịnh s嘘 28/2010/QĐ-UBND về vi羽căquyăđịnh m泳c 
thu phí b違o v羽 môiătr逢運ngăđ嘘i với khai thác khoáng s違nătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 
Ngày 10/01/2018, UBND thành ph嘘 C亥năThơ đưăbanăhànhăQuyếtăđịnh s嘘 44/QĐ-UBND 
về vi羽c Quy ho衣chăthĕmădò,ăkhaiăthác, sử d映ng khoáng s違n thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă
2020, t亥mănhìnăđếnănĕmă2030. 

2.4.3 Đ医u giá quy隠n khai thác khoáng s違n 

- Các khu v詠căđ医u giá quyền khai thác khoáng s違nătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥n 
Thơ g欝m 04 khu v詠c san l医p, di羽n tích 185,1ha, t鰻ng tài nguyên 3.616.750m3.  

- Quyếtăđịnh s嘘 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ 
về vi羽căcũngăxácăđịnh vi羽c t鰻 ch泳căđ医u giá quyền khai thác khóang s違n sẽ đ逢嬰c tiến 
hànhăvàoănĕmă2020. 

UBND thành ph嘘 C亥năThơ cũngăcóăkịch b違n b違o v羽 khoáng s違năch逢aăkhaiăthácă
trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ t衣i Quyếtăđịnh s嘘 1214/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 c栄a 
UBND thành ph嘘 C亥năThơ về vi羽c phê duy羽t và công b嘘 khu v詠c c医m ho衣tăđộng khoáng 
s違n, khu v詠c t衣m th運i c医m ho衣tăđộng khoáng s違nătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. Theo 
đó,ăcóă1.004ăkhuăv詠c c医m ho衣tăđộng khoáng s違n, không có khu v詠c nào c医m t衣m th運i. 
Có chín khu v詠c quy ho衣ch d詠 tr英 khoáng s違n sét g衣ch ngói, hai khu v詠c quy ho衣ch d詠 
tr英 khoáng s違n keramzit. 

Theoăđó,ăkịch b違nănêuăđ嘘iăt逢嬰ng c亥n b違o v羽 là khoáng s違năch逢aăkhaiăthác,ăg欝m 
khoáng làm vật li羽u xây d詠ngăthôngăth逢運ng (cát, sét g衣ch ngói, sét keramzit) và than 
bùnăđưăđ逢嬰căđiềuătra,ăthĕmădò,ăphátăhi羽n. Khoáng s違năch逢aăđ逢嬰c c医p gi医y phép khai 
thác và khoáng s違n 荏 ngoài khu v詠căđưăđ逢嬰c c医p gi医yăphépăkhaiăthácầ 

Công tác thanh tra, kiểm tra, gi違i quyết khiếu n衣i t嘘 cáoă cũngă đ逢嬰c th詠c hi羽n 
th逢運ngăxuyênăvàăđột xu医t khi c亥n thiết.ăNĕmă2011ăt鰻ng s嘘 cuộc thanh tra là 13 cuộc, 
nĕmă2012ăcóă17ăcuộc thanh kiểm tra phát hi羽nă12ătr逢運ng h嬰p, các vi ph衣m ch栄 yếu là 
về công tác BVMT và khai thác khoáng s違nă tráiăphép.ăNĕmă2013ă tiến hành 16 cuộc 
thanh tra g欝m: 08 cuộcătheoăch逢ơngătrìnhăkế ho衣chăvàă08ăđoànăđột xu医t. Công tác thanh 
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tra, kiểm tra hỗ tr嬰 cho công tác hậuăĐTMătrongăquáătrìnhătriển khai th詠c hi羽n d詠 án và 
khi d詠 ánăđiăvàoăho衣tăđộng nhằmăngĕnăchặn và khắc ph映c kịp th運i các hành vi vi ph衣m.  

 
Hình 17: B違năđ欝 QHăthĕmădò,ăkhaiăthác,ăs穎 d映ng khoáng s違n thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Quy hoạchăthĕmădò,ăkhaiăthác,ăsử dつng khoáng sản thành phố CＺnăTh¬ 

đếnănĕmă2020 

Tuyănhiên,ăquáătrìnhăthanhătraăcũngăcònăgặp nhiềuăkhóăkhĕnăh衣n chế c映 thể hành 
vi vi ph衣m về BVMTăth逢運ng di宇n ra có tính th運iăđiểm,ăkhôngăđể l衣i d医u vết nên khó 
khĕnătrong vi羽c phát hi羽n và xử lý. Một s嘘 Doanh nghi羽p có ý th泳c kém về BVMT, thiếu 
trách nhi羽măđ嘘i với cộngăđ欝ng nên có tình tr衣ngăđ嘘i phó vớiăcơăquanăqu違nălỦănhàăn逢ớc.  

Gi違i pháp c映 thể đ逢aăraălàăUBNDăc医p huy羽n, c医p xã có trách nhi羽m t鰻 ch泳c b違o v羽 
khoáng s違năch逢aăkhaiăthácătrênăđịa bàn. Th詠c hi羽n các bi羽n pháp phát hi羽n, xử lỦ,ăngĕnă
chặn ngay các ho衣tăđộng khoáng s違n trái phép từ khi mới x違y ra, b違oăđ違m an ninh, trật 
t詠 an toàn xã hội t衣i các khu v詠c có khoáng s違n.ăTĕngăc逢運ng ho衣tăđộng c栄aăđoànăkiểm 
tra, kiểm sát liên ngành về khoáng s違n. Xử lý nghiêm các t鰻 ch泳c,ăcáănhânăđể x違y ra tình 
tr衣ng khai thác khoáng s違n trái phép trong khu v詠căđ逢嬰c c医p phép. 

 

2.4.4 Khai thác, s穎 d映ng tài nguyên khoáng s違n 

 Mỗiănĕmăl逢嬰ngăcátăkhaiăthácăkho違ngă200ăngànăm3 (theo niên giám th嘘ngăkêă2020)ă
ch栄ăyếuăph映căv映ăxâyăd詠ng.ăDoătừănĕmă2010ăđếnănay,ăthànhăph嘘ăC亥năThơ đưăxu医tăhi羽nă
hàngătrĕmăđiểmăs衣tăl荏ăb運ăsôngăgâyăthi羽tăh衣iătàiăs違năhàngăch映cătỷăđ欝ng. Ngoài ra, Thành 
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ph嘘ăcònăcóăhàngătrĕmăđiểmăđangăcóănguyăcơăs衣tăl荏ăcao,ăđểăđ違măb違oăanătoàn, Thànhăph嘘ă
đưătĕngăc逢運ngăkiểmătraătìnhătr衣ngăkhaiăthácăcátătrênăsôngăHậu,ăđểăkịpăth運iăngĕnăchặn,ă
h衣năchếătìnhătr衣ngăkhaiăthácăcátătráiăphépădẫnăđếnăs衣tăl荏ăc欝n,ăb運ăsông. 

2.5 TƠiănguyênănĕngăl逢嬰ng tái t衣o 

2.5.1 Ki 吋măkêătƠiănguyênănĕngăl逢嬰ng tái t衣o,ăxuăh逢噂ng bi院năđ瓜ng. 

 Trongăs嘘ălo衣iăhìnhăsửăd映ngăNLTTăphátăđi羽năhi羽năđangăđ逢嬰căphátătriểnă荏ăVi羽tă
Namăg欝măTh栄yăđi羽nănh臼ă(d逢ớiă30MW),ăĐi羽năgió,ăSinhăkh嘘i,ăĐi羽nătừăch医tăth違i,ăĐi羽nă
mặtătr運i,ăC亥năThơăvớiăl嬰iăthếăđ逢嬰căđánhăgiáălàămộtătrongăbaăđịaăph逢ơngăcóăc逢運ngăđộă
ánhăsángămặtătr運iălớnănh医tăVi羽tăNam,ăt鰻ngăs嘘ăgi運ănắngătrongănĕmă荏ăC亥năThơălàă2.561ă
gi運,ătrongăđóă4ăthángăđ亥uănĕmăcóăs嘘ăgi運ănắngăcaoănh医t.ă 

Nhiều khu v詠c thuộc Thành ph嘘 có t嘘căđộ gió khá lớn. Mặt khác thành ph嘘 C亥n 
Thơ có m泳căđộ phát triển kinh tế - xã hội, tỷ l羽 đôăthị hóa cao so với các tỉnh trong vùng 
nên tiềmănĕngăch栄 yếu là phát triểnăđi羽n mặt tr運iămáiănhà,ăđi羽năgióăvàăđi羽n từ ch医t th違i. 

C亥năThơăcóăkho違ng 5% là di羽n tích mặtăn逢ớc,ăđâyăcũngăcóăthể làănơiăcóăthể phát 
triểnăđi羽n mặt tr運i n鰻i,ăđ欝ng th運i giúp gi違m t鰻n th医tăl逢嬰ngăn逢ớcăbayăhơi. 

Vớiăđi羽n mặt tr運i quy mô lớn (trên 10ha), do quỹ đ医t tr嘘ng không nhiều, mậtăđộ 
dânăc逢ăcao,ănênăh逢ớng phát triểnăđi羽n mặt tr運i quy mô lớnăđ逢嬰căxácăđịnh là ph違i kết h嬰p 
với nông nghi羽p hoặcădânăc逢. 

Nghiên c泳u c栄a Trung tâm Phát triển Sáng t衣o Xanh (greenid) 荏 C亥năThơăchoăbiết, 
tiềmănĕngăs違n xu医t nông nghi羽păkhaiăthácăđi羽n mặt tr運i khá lớn, có thể m荏 ra mộtăh逢ớng 
phát triển bền v英ng. 永ng d映ng mô hình s違n xu医t nông nghi羽păkhaiăthácăđi羽n mặt tr運i 
phù h嬰p với 9 nông s違n và th栄y s違n (lúa g衣o,ăngô,ăđậuăt逢ơng,ăvừng, rau xanh, sắn/sắn 
dây, gia súc/gia c亥m, cá, tôm). Tiềmănĕngăkỹ thuậtă“th詠c tế”ăt鰻ng quát (có thể đ衣tăđ逢嬰c 
trong vòng 5-8ănĕm)ăđưăđ逢嬰c tính toán d詠a trên các lo衣i cây tr欝ng, vật nuôi nói trên. 
Nếu không tính s違n xu医t g衣o, tiềmănĕngăcôngăsu医t c栄a mô hình kết h嬰p sẽ đ衣t kho違ng 
700- 1.100 mwp t逢ơngăđ逢ơngătiềmănĕngăs違năl逢嬰ngăđi羽n từ 1ăđến 1,5 twh/nĕm.ăHo衣t 
động s違n xu医tăđi羽n mặt tr運i này sẽ có kh違 nĕngăđápă泳ng 40-70% nhu c亥uăđi羽năhàngănĕmă
c栄a C亥năThơ.ăHơnăn英a, nông dân và thành ph嘘 C亥năThơ sẽ đ逢嬰căh逢荏ng l嬰i ích kinh tế-
xã hội nhiều mặtănh逢:ăNôngădânăsẽ ch栄 yếuăđ逢嬰căh逢荏ng l嬰i nh運 tiết ki羽măchiăphíănĕngă
l逢嬰ng (tiêu th映 đi羽n mặt tr運i t詠 s違n xu医tăđ逢嬰c)ăvàătĕngăthuănhập từ vi羽căbánăđi羽n mặt 
tr運iă choă l逢ớiă đi羽nă hayă cácă bênămuaă khác,ă tĕngă cơă hội qu違ng bá và c衣nh tranh (s違n 
xu医t/chuỗi cung 泳ng bền v英ng),ăcóăcơăhội c違i tiếnăph逢ơngăth泳c s違n xu医t nông nghi羽p và 
cu嘘i cùng là gi違măxungăđột sử d映ngăđ医t do áp l詠c từ phíaăcácănhàăđ亥uăt逢ăđ嘘i vớiăđ医tăđaiă
c栄a nông dân. 

ĐángăchúăỦălà,ăngàyă21/4/2021,ăUBNDă thành ph嘘 C亥năThơ đưăkh荏i động d詠 án 
chuyển hóa carbon th医pătrongălĩnhăv詠c tiết ki羽mănĕngăl逢嬰ng t衣i thành ph嘘 C亥năThơ giai 
đo衣n 2020–2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050.ăUBNDăthành ph嘘 C亥năThơ đặt m映cătiêuăđến 
nĕmă2025ăsẽ tập trung phát triển và 泳ng d映ng rộngărưiănĕngăl逢嬰ngăgióăvàănĕngăl逢嬰ng 
mặt tr運i trên toàn Thành ph嘘.ăĐếnănĕmă2030ăsẽ tĕngăm泳căcungălênăđếnă6.000MWăđi羽n 
gióăvàă12.000MWăđi羽n mặt tr運i mỗiănĕm.ăSauănĕmă2030ăbắtăđ亥uăđiăvàoăgiaiăđo衣n c医t 



72 
 

cánhăđể đếnănĕmă2050ănângăm泳c sử d映ng các ngu欝nănĕngăl逢嬰ng s衣ch và thân thi羽n với 
môiătr逢運ng t衣i C亥năThơălênăítănh医t 20% t鰻ng s違năl逢嬰ngăđi羽n tiêu th映 mỗiănĕm. 

2.5.2 Khai thác, s穎 d映ngătƠiănguyênănĕngăl逢嬰ng tái t衣o 

Nhàămáyăđi羽nărác:ăđiăvàoăho衣tăđộngăvàoăthángă12/2018.ăNhàămáyăđ嘘tărácăphátăđi羽n 
C亥năThơăđưătiếp nhận xử lỦăđ逢嬰căhơnă400.000ăt医n rác th違i sinh ho衣t bao g欝m rác th違i 
sinh ho衣tăđưăquaăchônăl医p t衣i các bãi rác, t衣oăraăhơnă113ătri羽u kwh đi羽năhòaăvàoăl逢ớiăđi羽n 
qu嘘căgia.ăNhàămáyăđưăxử lỦăđ逢嬰c kho違ngă70%ăl逢嬰ng rác sinh ho衣t th違i ra hàng ngày c栄a 
Thành ph嘘 bằng hình th泳căđ嘘tăphátăđi羽n vớiălòăđ嘘t tiên tiến tiêu chu育n qu嘘c tế c栄a Tập 
đoànăEverbrightăt衣iănhàămáyănàyăđặt t衣i huy羽n Thới Lai.  

Giaiăđo衣n vừaăqua,ăđi羽n mặt tr運i mái nhà 荏 C亥năThơăphátătriển khá m衣nh. Theo 
Côngătyăđi羽n l詠c C亥năThơ,ătínhăđến ngày 31/12/2020:  

Các h羽 th嘘ngăđi羽n mặt tr運iămáiănhàăđư vào vận hành: 

- Các h羽 th嘘ngăđi羽n mặt tr運i mái nhà có công su医t từ 100kw đến 1000kw đưăđ医u 
n嘘iăvàoăl逢ớiăđi羽n có t鰻ng s嘘 88 khách hàng, với t鰻ng công su医t lắpăđặt là 57.211,37 
mwp.  

- Các h羽 th嘘ngăđi羽n mặt tr運i mái nhà có công su医tăd逢ới 100 kwp đưăđ医u n嘘i vào 
l逢ớiăđi羽n với tham gia c栄a 2.055 khách hàng, t鰻ng công su医t lắpăđặt là 23.549,02 mwp. 

Ngoài ra còn có các h羽 th嘘ngăđi羽n mặt tr運iămáiănhàăđưăkỦăth臼a thuậnănh逢ngăch逢aă
đ逢aăvàoăvận hành. Riêng nhóm các h羽 th嘘ngăđi羽n mặt tr運i mái nhà có công su医t từ 100kw 
đến 1000kw có t鰻ng công su医t d詠 kiến là trên 16 mwp với s詠 tham gia c栄a 18 khách 
hàng. Ngu欝năđi羽n mặt tr運i mái nhà này góp ph亥n cung c医păđi羽năđápă泳ng nhu c亥u tiêu 
th映 đi羽n c栄a Thành ph嘘 đangătĕngălênănhanhăchóngăkho違ng 10% - 12%/nĕm.ăĐặc bi羽t 
vào nh英ng dịp nắng nóng. 

Ngoài ra thành ph嘘 C亥năThơ còn có ngu欝n sinh kh嘘iăthuăđ逢嬰c sau quá trình thu 
ho衣ch, chế biến nông s違n có thể sử d映ngăđể cung c医păđi羽n, hay các d衣ng nhiên li羽u. Nhà 
máyăđi羽n tr医uăĐìnhăH違i cu嘘iănĕmă2019,ăđưăxâyăd詠ng xong h羽 th嘘ngălòăhơiăvàăs違n xu医t 
hơi bán cho các hộ tiêu th映 trong khu CN Trà Nóc. 

- Với nh英ng l嬰i thế tiềmănĕngăvề nĕngăl逢嬰ng tái t衣o, hi羽n thành ph嘘 C亥năThơ 
đangătíchăc詠c h嬰p tác vớiăcácănhàăđ亥uăt逢ăchu育n bị và th詠c hi羽n các d詠 án phát triểnănĕngă
l逢嬰ng tái t衣o, kho c違ng khí hóa l臼ng LNG, s違n xu医t pin nhiên li羽u hydrogen. 

 V鵜 th院, vai trò c栄a thành ph嘘 đ嘘i v噂i vùng, qu嘘c gia 

1. V鵜 th院, vai trò c栄a C亥năTh挨ăt衣iăĐBSCL 

Thành ph嘘 C亥năThơ có vị trí chiếnăl逢嬰c phát triển kinh tế xã hội, nằm trên các tr映c 
tuyến giao thông th栄y, bộ quan trọng nh医t c栄a tiểu vùng Tây sông Hậu,ălàăđiểmăgiaoăl逢uă
kinh tế lớn trong T泳 giác thành ph嘘 C亥năThơ - Cà Mau - An Giang - Kiên Giang. Ngoài 
ra, C亥năThơăgi英 vị trí nằm 荏 trung tâm nông nghi羽p c栄a c違 n逢ớc, cách trung tâm kinh tế 
qu嘘c gia 荏 phía Nam 170 km. Vi羽c này t衣o thuận l嬰i cho Thành ph嘘 phát triểnăđ欝ng bộ 
các khu v詠c kinh tế theoăh逢ớng kinh tế vùngănh逢ăkhuăcôngănghi羽p chế biếnănôngăng逢ă
s違n và ph映c v映 nông ng逢ănghi羽p. Khu công nghi羽p có công ngh羽 cao, khu c違ng biển và 
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sân bay hàng không Qu嘘c tế,ăkhuăth逢ơngăm衣i tậpătrungăđ欝ng bộ với nhịpăđộ công nghi羽p 
hóa, hi羽năđ衣i hóa c栄a toàn vùng. Ngoài ra, C亥năThơăcònălàătrungătâmătrungătâmăth逢ơngă
m衣i, dịch v映, y tế, giáo d映c với các th逢ơngăm衣i dịch v映,ăcácătr逢運ngăđ衣i học và b羽nh vi羽n 
đ泳ngăđ亥u toàn khu v詠c. 

Hình 18: V鵜 trí c栄a C亥năTh挨ătrongăt逢挨ngăquanăv噂i các c映m kinh t院 trong khu 
v詠c 

 
Nguồn: NGTK toàn quốc, Oxford Economics, Phân tích cてa BCG 

 

- Thành ph嘘 C亥năThơ là h衣t nhân trung tâm c栄a vùng ĐBSCL, kết n嘘i tr詠c tiếp 
bằng c違 đ逢運ng thuỷ bộ chính với các Thành ph嘘 chính c栄a vùng trong c詠 lyătrênăd逢ới 
100ăkm:ăCaoăLưnh,ăLongăXuyên,ăChâuăĐ嘘c,ăVĩnhăLong,ăVị Thanh,ăSaăĐéc,ăTràăVinh,ă
SócăTrĕng,ăB衣c Liêu, R衣ch Giá, Cà Mau. C亥năThơălàăgiaoăđiểm c栄a nh英ng tr映c hành 
lang giao thông quan trọngănh逢: 

- Hànhălangăđ逢運ng th栄y:ăĐôngăTây:ăsôngăHậu, kết n嘘i qu嘘c tế. Bắc Nam: tuyến 
giao thông th栄y chính kết n嘘i gi英a Thành ph嘘 H欝 Chí Minh với V ị Thanh, Cà Mau, 
R衣ch Giá. C違ng C亥năThơălàăc違ng biển chính c栄a toàn vùng. 

- Hànhălangăđ逢運ng bộ: Hành lang bắc nam: Qu嘘c lộ 1,ăđ逢運ng cao t嘘c Thành ph嘘 
H欝 Chí Minh – C亥n Thơ – Cà Mau , tuyến đ逢運ng H欝 Chí Minh giai đo衣n 2, Hành lang 
Đông Tây: tuyến nam sông Hậu. 

- Ngoài ra, Thành ph嘘 còn s荏 h英u 1 trong 2 sân bay qu嘘c tế t衣iăĐBSCL,ătrongăđó,ă
sân bay Phú Qu嘘c hi羽n nằm 荏 vị trí huy羽năđ違o, ch栄 yếu ph映c v映 du lịchăchoăđịaăph逢ơngă
này. Do vậy, sân bay C亥năThơătr荏 thành cửa ngõ qu嘘c tế duy nh医t c栄aăvùngăđ医t liền 
ĐBSCL,ălàătrungătâmăgiaoăth逢ơng,ăbuôn bán và phát triển du lịch, mang l衣i tính lan t臼a 
về kinh tế cho toàn vùng.  

- D詠 kiến trong th運i gian tới, khi du lịchăCàăMauăcóăb逢ớc phát triển mới, sẽ t衣o 
nên tam giác du lịch Phú Qu嘘c- C亥năThơ- CàăMauănh逢ăbànăđ衣păđể thúcăđ育y du lịch c栄a 
ĐBSCL. 

2. Vai trò, v鵜 th院 c栄a C亥năTh挨ăv噂i s詠 phát tri 吋n c栄aăĐôngăNamăB瓜 

- Với vai trò là trung tâm giáo d映c c栄aăĐBSCL,ăC亥năThơăcungăc医p ngu欝n lao 
động ch医tăl逢嬰ng cao không chỉ choăĐBSCLămàăcònăchoăc違 các tỉnhăĐôngăNamăBộ. Báo 
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cáoădiăc逢ăròngăchoăth医y nhiềuălaoăđộng có tay nghề cao t衣iăĐBSCLăđưădiăc逢ăđến các tỉnh 
ĐôngăNamăBộ. Ngoài ra, C亥năThơăcònăđóngăvaiătròălàătrungătâmăyătế ch医tăl逢嬰ng cao với 
và h羽 th嘘ng b羽nh vi羽năđaăkhoa,ăchuyênăkhoaăvớiăcácăbácăsĩăcóătayănghề cao.  

- Trongăt逢ơngălai,ăkhiăThànhăph嘘 H欝 Chí Minh tr荏 nên quá t違i và kết n嘘i giao 
thông gi英a Thành ph嘘 H欝 Chí Minh với C亥năThơăđ逢嬰c c違i thi羽năđángăkể thì C亥năThơă
hoàn toàn có thể tr荏 thành trung tâm cung c医p các lo衣i dịch v映 h衣 t亥ng xã hộiănh逢: giáo 
d映căđàoăt衣o, y tế vàăchĕmăsócăs泳c kh臼e,ăvĕnăhóa, thể thao, du lịch c栄a miền Nam Vi羽t 
Nam, không chỉ ph映c v映 choăng逢運iădânăĐBSCLăvàăcònăsanăsẻ gánh nặng c栄a Thành ph嘘 
H欝 Chí Minh và miềnăĐông. 

- Về lĩnhăv詠căđi羽nănĕng, ĐBSCLăcóăcácătrungătâmăđi羽nănĕngăcóăthể ph映 t違i cho 
Thành ph嘘 H欝 Chí Minh vàăĐôngăNamăBộ,ătrongăđóăcóănhàăNhàămáy Nhi羽tăđi羽n Ô Môn 
荏 C亥năThơ.ăD詠 kiến khi các nhà máy Nhi羽tăđi羽năÔăMônă2,3,4ăđ逢嬰c hoàn thành, cộng 
thêm nh英ngălĩnhăv詠cănĕngăl逢嬰ng khí l臼ng,ănĕngăl逢嬰ng tái t衣o với tr英 l逢嬰ngăđángăkể, thì 
đâyăsẽ làătrungătâmănĕngăl逢嬰ng không chỉ c栄a riêngăĐBSCLămàăcònăgópăph亥n ph映c v映 
cho nhu c亥uănĕngăl逢嬰ng cho Thành ph嘘 H欝 Chí Minh và các tỉnhăĐôngăNamăBộ. 

3. Vai trò, v 鵜 th院 c栄a C亥năTh挨ăv噂i s詠 phát tri 吋n c栄a các Thành ph嘘 tr 詠c thu瓜c 
Trungă逢挨ng 

Hi羽n t衣i, vai trò c栄a C亥năThơăvới các Thành ph嘘 tr詠c thuộcăTrungă逢ơngăvàăcácă
vùng khác còn h衣n chế, do vị trí C亥năThơăt逢ơngăđ嘘i bi羽t lập 荏 khu v詠căĐBSCL.ăTuyă
nhiên, về lý thuyết, C亥năThơăcóăkết n嘘i t衣o thành m衣ng với các thành ph嘘 tr詠c thuộc 
Trungă逢ơngăkhácănh逢ăĐàăNẵng, Hà Nội, H違i Phòng, thông qua liên kết hàng không và 
đ逢運ng biển. Vi羽c kết n嘘i này sẽ càng hi羽u qu違 khi mỗi thành ph嘘 trong m衣ng có một thế 
m衣nhăđặcăthù.ăTrongăt逢ơngălai,ăkhiăThànhăph嘘 th詠c hi羽năđ逢嬰c t亥m nhìn tr荏 thành th栄 
ph栄 vùngăĐBSCLăthìăvớiăth逢ơngăhi羽uăĐBSCL,ăC亥năThơăcóăthể tr荏 thành một trung tâm 
nghỉ d逢叡ngăđôăthị sinh thái với ch医tăl逢嬰ng s嘘ng cao, mang b違n sắcăđặc thù, thu hút nhân 
tàiăcũngănh逢ăkháchăduălịchătrongăn逢ớc và qu嘘c tế từ các Thành ph嘘 lớn với mậtăđộ phát 
triểnăquáădàyăđặc. Ngoài ra, C亥năThơăcũngăcóăthể tr荏 thành một mô hình qu嘘c gia và 
qu嘘c tế về Thành ph嘘 vi羽c kết h嬰p với phát triển kinh tế và s嘘ngăxanhăchoăcácăđịaăph逢ơngă
khác. 

4. Vai trò, v 鵜 th院 c栄a C亥năTh挨ă trongăm嘘i quan h羽 qu嘘c t院 và ti吋u vùng sông 
Mekong 

Với sông Hậu, c違ng biển và sân bay qu嘘c tế, C亥năThơălàăgiaoădi羽n qu嘘c tế c栄a 
vùngăĐBSCL.ăSôngăHậu là kết n嘘i chính c栄a C亥năThơăcũngănh逢ăvùngăĐBSCLăvới tiểu 
vùngăsôngăMekong.ăTrongăt逢ơngălai,ăkhiăđ逢運ng cao t嘘c nam sông Hậu hoàn thi羽n, kết 
n嘘i thành tr映căĐôngăTâyăsangăCampuchia,ăBangkokăvàălu欝ng sông Hậuăđ逢嬰c n衣o vét, 
t衣o thành lu欝ng hàng h違i lớn thì kết n嘘iăĐông Tây này sẽ đ逢嬰c c栄ng c嘘 thêm n英a. Kết 
n嘘i hàng h違i c栄a C亥năThơăvới qu嘘c tế hi羽nănayăcũngăh衣n chế,ăvìăđaăs嘘 hàng sẽ đ逢嬰c 
chuyển về Cái Mép – Thị V違i hoặc H違iăPhòngăđể thông ra qu嘘c tế.ăNh逢ngătrongăt逢ơngă
lai, có thể kết n嘘i tr詠c tiếp từ lu欝ng sông Hậu ra phao s嘘 0ăđể tiếp cận lu欝ng hàng h違i 
qu嘘c tế biểnăĐôngăvàăkhiăvaiă tròăc違ng biển C亥năThơăđ逢嬰cătĕngăc逢運ng với nh英ng h羽 
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th嘘ng h衣 t亥ng logistics và kết n嘘iăđaăph逢ơngăth泳c thì giao di羽n qu嘘c tế đ逢運ng hàng h違i 
c栄a C亥năThơăcũngăsẽ tr荏 nên quan trọngăhơn.ăKết n嘘i qu嘘c tế quaăđ逢運ng hàng không 
c栄a C亥năThơăcũngăsẽ có nh英ngăthayăđ鰻iăđángăkể,ăkhiăkhuăđôăthị sân bay qu嘘c tế, với h羽 
th嘘ngălogisticsăsânăbayăđ逢嬰c phát triểnăđ亥yăđ栄, và kết n嘘i nội vùng bằng cao t嘘c từ C亥n 
thơătớiăcácătrungătâmăđôăthị khácăxungăquanhăđ逢嬰c hoàn thi羽n. 

Sông Mekong là một kết n嘘i t詠 nhiên, sinh thái c栄a c違 tiểu vùng sông Mekong, 
trongăđó,ăvùngăh衣 ngu欝năĐBSCLăcóăvaiătròăđặc bi羽t quan trọngănh逢ăđiểm hội t映 c栄a c違 
một d違iăsinhăthái,ăvĕnăhóa. VớiăvaiătròălàătrungătâmăvùngăĐBSCL,ăC亥năThơăcóăthể phát 
triểnăđể tr荏 thành một trong nh英ng trọngăđiểm trên chuỗiăMekong,ăcóăvaiătròănh逢ămột 
di宇năđànăhội t映 s泳c m衣nh kinh tế, chính trị, xã hội, sinh thái c栄a c違 tiểu vùng. 

 Các y院u t嘘,ăđi隠u ki羽n c栄a vùng, qu嘘c gia, qu嘘c t院 tácăđ瓜ngăđ院n phát tri 吋n thành 
ph嘘 

1. Các y院u t嘘,ăđi隠u ki羽n qu嘘c gia 

Tri 吋n v丑ng kinh t院 vƿămôăc栄a Vi羽t Nam: Nền kinh tế Vi羽t Nam tiếp t映c duy trì 
t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng 荏 m泳căt逢ơngăđ嘘iăcaoăvàăđ逢嬰căđánhăgiáălàămột trong nh英ng thị tr逢運ng 
châuăÁănĕngăđộng, với m泳cătĕngătr逢荏ng bình quân kho違ngă7%/nĕm.ăTheoăChiếnăl逢嬰c 
phát triển kinh tế - xã hội Vi 羽tăNamă10ănĕmăgiaiăđo衣n 2021-2030, d詠 báo GDP bình 
quânăđ亥uăng逢運iătrongăn逢ớc sẽ tiếp t映cătĕngătr逢荏ng trong hai thập kỷ tớiă(逢ớcăđ衣t 7500 
USD/ng逢運iă vàoă nĕmă 2030ă với m泳că tĕngă tr逢荏ngă bìnhă quână đ亥uă ng逢運iă làă 6%),ă v逢嬰t 
ng逢叡ngăGDPăbìnhăquânăđ亥uăng逢運i c栄aăTháiăLanănĕmă2010ăvàăGDPăbìnhăquânăđ亥uăng逢運i 
c栄a Trung Qu嘘cănĕmă2014,ăvàăngangăbằng vớiăGDPăbìnhăquânăđ亥uăng逢運i c栄a Malaysia 
nĕmă2006.ăD詠 báoătĕngătr逢荏ng này sẽ đ逢aăVi羽t Nam từ qu嘘c gia có thu nhập trung bình 
th医p tr荏 thành qu嘘c gia có thu nhập trung bình cao. Bên c衣nhăđó,ăch医tăl逢嬰ngătĕngătr逢荏ng 
cũngăđưăd亥năđ逢嬰c c違i thi羽n.ăCánăcânăth逢ơngăm衣iăđ衣t thặngăd逢ăvàăbội chi ngân sách di宇n 
biến theo chiềuăh逢ớng tích c詠c, t衣oăcơăs荏 để gi違m n嬰 công. 

Thêmăvàoăđó,ădoanhănghi羽păt逢ănhână荏 Vi羽tăNamătĕngănhanhăvề s嘘 l逢嬰ng và ch医t 
l逢嬰ng,ăđóngăvaiă tròăquanătrọng t衣o vi羽călàmăvàălàmătĕngătỷ trọng vi羽c làm trong các 
ngành dịch v映 cóăhàmăl逢嬰ng tri th泳căcao.ăMôiătr逢運ngăkinhădoanhăđangăđ逢嬰c c違i thi羽n 
đángăkể, nh医tălàătrongălĩnhăv詠c kh荏i nghi羽p kinh doanh và tiếp cậnăđi羽nănĕng.ăTrongă10ă
chỉ s嘘 cơăb違n c医u thành th泳 h衣ngămôiătr逢運ng kinh doanh c栄a Vi羽tăNamătrongănĕmă2018ă
thì có tới 6 chỉ s嘘 đ逢嬰c ghi nhậnătĕngăđiểm xếp h衣ng. 

Tuyănhiên,ăđể đ衣tăđ逢嬰c m泳că tĕngă tr逢荏ngănày,ănĕngăsu医tă laoăđộng là một trong 
nh英ng yếu t嘘 then ch嘘t.ăHơnă40%ădânăs嘘 Vi羽tăNamăđangăho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠c nông 
nghi羽p, với tỷ trọngăđóngăgópăvàoăt鰻ng GDP qu嘘c gia chỉ 荏 m泳că16%.ăNĕngăsu医t lao 
động c栄a Vi羽tă Namă cũngă th医pă hơnă nhiều so với các qu嘘c gia trong khu v詠că nh逢ă
Singapore, Malaysia, TháiăLanầ 

S詠 tĕngătr逢荏ng c栄a m瓜t s嘘 ngành ngh隠 m噂i: Trong th運i gian tới, một s嘘 ngành 
nghề,ălĩnhăv詠căđ逢嬰c d詠 đoánăsẽ tr荏 thànhă“miềnăđ医t h泳a”ăthuăhútăđ亥uăt逢ăchoănền kinh tế 
Vi羽t Nam là: b医tăđộng s違n, vật li羽u và dịch v映 xây d詠ng, dịch v映 tiêu dùng, hàng tiêu 
dùng, ngành nông nghi羽p, vi宇n thông, tin học, công ngh羽 thôngătinăvàăcơăkhí.ăĐâyăvẫn 
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là nh英ng ngành gi英 vị thế tĕngătr逢荏ng bình quân 荏 m泳c cao. Công nghi羽p ph映 tr嬰 cũngă
sẽ từngăb逢ớcăđ逢嬰căđịnh hình và phát triểnătheoăh逢ớng tham gia chuỗi cung 泳ng toàn c亥u 
cùng vớiăcácăthànhăviênăđưăthamăgiaăkỦăFTAăvới Vi 羽tăNam.ăTuyănhiên,ăđưăvàăsẽ có một 
s嘘 ngành,ălĩnhăv詠c ph違iăđ嘘i mặt vớiăkhóăkhĕnănh逢:ăcơăkhíăchế t衣o, các doanh nghi羽p vừa 
và nh臼 cóăcơăc医u s違n ph育măvàătrìnhăđộ công ngh羽 l衣c hậu, các doanh nghi羽pănhàăn逢ớc 
ho衣tăđộng trì tr羽, chậmăđ鰻i mới mô hình t鰻 ch泳c. C亥năThơ,ăvới vai trò là trung tâm c栄a 
ĐBSCL,ăc亥năđónăđ亥u nh英ng ngành mới và phù h嬰p với thế m衣nh c栄a Thành ph嘘 công 
ngh羽 thông tin, các ngành công nghi羽p giá trị cao,ăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử.  

Ch栄 tr逢挨ng,ăchínhăsáchăvƠăc挨ăch院 qu違nălỦ,ăđi隠u hành c栄a Chính ph栄 cũngăćă
nhi隠uăb逢噂c ti院n m噂i: Nh英ngănĕmăg亥năđây,ăcơăchế qu違nălỦăvàăđiều hành c栄a Chính ph栄 
đangăd亥n chuyển dịchătheoăh逢ớngă“Chínhăph栄 kiến t衣o”ăxoayăquanhănĕmăthayăđ鰻i chính, 
đóălà: 

(i) Chính ph栄 ch栄 động thiết kế một h羽 th嘘ng pháp luật t嘘t, nh英ng chính sách t嘘t, 
thể chế t嘘tăđể nuôiăd逢叡ng nền kinh tế phát triển, ch泳 không ph違i bị độngăđ嘘i phó với 
nh英ng di宇n biến trên th詠c tế. 

(ii)ăNhàăn逢ớc không làm thay thị tr逢運ng, nh英ng khu v詠c nào thị tr逢運ng có thể làm 
đ逢嬰c, doanh nghi羽p khu v詠căngoàiănhàăn逢ớc có thể làmăđ逢嬰căthìăNhàăn逢ớc không can 
thi羽p,ămàăthayăvàoăđóălàăt衣oăđiều ki羽n cho các doanh nghi羽p làm. 

(iii)ăNhàăn逢ớc sẽ chỉ đ亥uăt逢ăvàoănh英ng khu v詠c các doanh nghi羽păt逢ănhânăkhôngă
thể đ亥uăt逢. 

(iv) Chính ph栄 t衣o d詠ng một môiătr逢運ng kinh doanh thuận l嬰i,ăbìnhăđẳng không 
chỉ nằm 荏 nhómăTopă4ăn逢ớc ASEAN, mà còn ph医năđ医uăv逢ơnălênătiêuăchíăc栄aăcácăn逢ớc 
nhóm OECD. 

(v) Xây d詠ng chính quyềnăđi羽n tử,ăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử đếnătòaăánăđi羽n tử. 

Vi羽căthayăđ鰻iăt逢ăduyăqu違n lý c栄a Chính ph栄 sẽ giúp t衣oăraămôiătr逢運ng chính sách 
thuận l嬰iăvàăcơăhội phát triển kinh tế h医p dẫnăhơnăchoăcácădoanhănghi羽pătrongăn逢ớc và 
cácănhàăđ亥uăt逢ăn逢ớcăngoài.ăĐể tận d映ng nh英ngăthayăđ鰻i tích c詠c này, C亥năThơăc亥n tiếp 
t映căđ育y m衣nh vi羽c xây d詠ng chính ph栄 đi羽n tử, cắt gi違m th栄 t映căhànhăchính,ăđể có thể 
tĕngăc逢運ng thu hút ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢.ăHi羽n t衣i, C亥năThơăđưăkỦăkết với tậpăđoànăVi宇n 
thôngăquânăđộiăViettelăđể xây d詠ng chính quyềnăđi羽n tử,ăđôăthị thôngăminhăgiaiăđo衣n 
2020-2025. Vi羽c này sẽ t衣oăđiều ki羽n cho Thành ph嘘 trong vi羽c c違i thi羽nămôiătr逢運ng 
kinh doanh, ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ng c栄aăng逢運iădânăcũngănh逢ănângăcaoănĕngăl詠c qu違n trị 
c栄a Thành ph嘘. 

2. Các y院u t嘘,ăđi隠u ki羽n qu嘘c t院 tácăđ瓜ngăđ院n phát tri 吋n c栄a Thành ph嘘 

Thế giớiăđưăvàăđangăthayăđ鰻iănhanhăchóng,ăđ亥y biếnăđộng với nh英ngăxuăh逢ớng lớn 
違nhăh逢荏ng tr詠c tiếp và sẽ là nh英ng nhân t嘘 quan trọng, quyếtăđịnhăđếnăconăđ逢運ng phát 
triển c栄a Vi羽tăNamătrongăgiaiăđo衣n sắp tớiăcũngănh逢ătrongătriển vọngă30ănĕmătới. Xu 
h逢ớng toàn c亥u có kh違 nĕngăsẽ 違nhăh逢荏ng hoặcătáiăđịnh hình quá trình phát triển kinh tế 
- xã hội c栄a Vi羽t Nam nói chung và C亥năThơănóiăriêngăđếnănĕmă2030ăvới t亥m nhìn 2050. 
Đóălà:ă 
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- Đòiăh臼iăngƠyăcaoăh挨năđ嘘i v噂iăbìnhăđẳng xã h瓜iătrongăquáătrìnhătĕngătr逢荏ng 
kinh t 院: Vi羽cătheoăđu鰻i m映cătiêuătĕngătr逢荏ng thu亥n túy về GRDPăbìnhăquânăđ亥uăng逢運i 
sẽ không còn là chỉ s嘘 c嘘t lõi duy nh医tăđể đánhăgiáăs詠 thành công c栄a một qu嘘c gia hay 
mộtăđịaăph逢ơng.ăNh英ngăth逢ớcăđoăvề vi羽c nâng cao tính công bằng xã hội trong phân 
ph嘘i l嬰i ích, kết h嬰pătĕngătr逢荏ng kinh tế với gi違m nghèo, nâng cao m泳c s嘘ng và ch医t 
l逢嬰ng s嘘ng c栄a nhân dân và s詠 gắn kết xã hội ngày càng tr荏 thành các chỉ tiêu phát triển 
quan trọngăđể thúcăđ育y phát triển các tr映 cột kinh tế, xã hộiăvàămôiătr逢運ng bền v英ng. Từ 
đó,ăxuăh逢ớng này sẽ dẫnăđến s詠 giaătĕngăđángăkể nhu c亥u về các s違n ph育m và dịch v映 
xã hộiănh逢ăgiáoăd映c, y tế,ăchĕmăsócăs泳c kh臼e. Vi羽c này mang l衣iăcơăhội cho các nhóm 
ngành dịch v映 trọngăđiểm 荏 C亥năThơăm荏 rộngăquyămôăđến với nh英ngănhómăđ嘘iăt逢嬰ng 
mà hi羽n gi運 đangăđ逢嬰c xem là nhóm có thu nhập th医p.ăHơnăthế n英a, xu thế nàyăcũngă
đemăl衣iăcơăhộiăđể Thành ph嘘 đ育y m衣nh phát triển xã hội, c違i thi羽n ch医tăl逢嬰ngăđ運i s嘘ng 
c栄aăng逢運i dân không chỉ 荏 C亥năThơămàăcònă荏 toànăĐBSCL,ăx泳ngăđángăvới vai trò là 
trung tâm vùng. 

- Tĕngătr逢荏ng l医yăc挨ăs荏 h衣 t亥ng và ngu欝n nhân l詠călƠmăđ瓜ng l詠c: Cơăs荏 h衣 
t亥ng và ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao sẽ tiếp t映c dẫn dắtăquáătrìnhătĕngătr逢荏ng 荏 các 
qu嘘căgiaăđangăphátă triển. Trong b嘘i c違nh các ngu欝n vi羽n tr嬰 n逢ớc ngoài tiếp t映c suy 
gi違m và nh英ng thách th泳c về ngân sách không ngừngăgiaătĕng,ănh英ng nhân t嘘 vô cùng 
c亥n thiết cho b医t kỳ ch逢ơngătrìnhăphátătriển thành công nào chính là h羽 th嘘ng tài chính 
sáng t衣o và quy ho衣chăcơăs荏 h衣 t亥ng v英ng chắc.ăXuăh逢ớng này 違nhăh逢荏ng tr詠c tiếpăđến 
Vi羽t Nam nói chung và C亥n Thơănóiăriêngătrongăvi羽c nắm bắt và có s詠 chu育n bị kĩăcàng,ă
phù h嬰p trong ho衣tăđộng lên kế ho衣ch và th詠c hi羽n phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng song hành 
cùng công tác ho衣chăđịnhăvàăđịnhăh逢ớng chiếnăl逢嬰c phát triển ngu欝n nhân l詠c.ăCơăs荏 h衣 
t亥ngăkhôngăđ欝ng bộ,ăđặc bi羽t là h衣 t亥ng giao thông là mộtăđiểm nghẽn mà Thành ph嘘 
c亥n gi違i quyết,ăđể giúp khai thông dòng v嘘năđ亥uăt逢ăđến C亥năThơ,ăcũngănh逢ăm荏 ra nhiều 
tiềmănĕngăxu医t kh育u khác. 

- Chuy吋n d鵜ch trong ch院 bi院n/ch院 t衣o toàn c亥u: Thế giới hi羽năđangăch泳ng kiến 
làn sóng dịch chuyểnătrongălĩnhăv詠c chế biến/chế t衣oăt逢ơngăt詠 nh逢ăs詠 chuyển dịch m衣nh 
mẽ trong ho衣tăđộng chế biến/chế t衣o c栄a thế giớiăvàoăđ亥u nh英ngănĕmă1990,ăkhiămàă
Trung Qu嘘c n鰻i lên tr荏 thànhăcôngăx逢荏ng lớn nh医t c栄a thế giới. Trong b嘘i c違nh chi phí 
荏 Trung Qu嘘c ngày càngăgiaătĕng,ăhàngătrĕmătỷ đôălaătừ ho衣tăđộng chế biến/chế t衣o toàn 
c亥u sẽ di chuyển ra kh臼i Trung Qu嘘c trong thập kỷ tới.ăXuăh逢ớng này g亥năđâyăcònăđ逢嬰c 
thúcăđ育yătheoăh逢ớngăđ育y nhanh t嘘căđộ với s詠 đ嘘iăđ亥uăth逢ơngăm衣i Mỹ - Trung. Theo xu 
h逢ớng chuyển dịch, cácă lĩnhăv詠c có giá trị cao sẽ đ逢嬰c chuyển về l衣i qu嘘c gia kh荏i 
ngu欝n,ătrongăkhiăđó,ăph亥n lớn các ho衣tăđộng s違n xu医tăsơăc医p và th泳 c医p sẽ đ逢嬰c chuyển 
đến các qu嘘c gia 荏 khu v詠căĐôngăNamăÁăvàăNamăÁ.ăĐâyălàăcơăhội cho Vi羽t Nam nói 
chung và C亥năThơănóiăriêngătrong vi羽c tr荏 thành trung tâm s違n xu医t c栄a các tậpăđoànă
hàngăđ亥u trên thế giới d詠aătrênăcơăc医u chi phí nhân l詠c rẻ. Các ho衣tăđộngăđ亥uăt逢ălớn sẽ 
ngày càng xu医t hi羽n nhiềuăhơnă荏 Vi羽t Nam. C亥năThơăvớiăđịnhăh逢ớng chuyển dịch sang 
các ngành chế biến, chế t衣o giá trị cao c亥n tậpătrungăđàoăt衣o và gi英 chân ngu欝n nhân l詠c 
tay nghề t嘘tăcũngănh逢ătận d映ngăcácăcơăchế đặc thù mớiăđ逢嬰căbanăhànhăđể đónăđ亥u xu thế 
này. 
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- Chuy吋n d鵜ch du l鵜ch: Trên thế giới, các dòng khách du lịchăđangăcóăxuăh逢ớng 
dịch chuyển m衣nh tới khu v詠c Châu Á - TháiăBìnhăD逢ơng,ătrongăđóăVi羽t Nam ngày 
càngăđ逢嬰c thế giới biếtăđếnănh逢ămộtăđiểmăđến h医p dẫn với nh英ng giá trị vĕnăhóaăđặc 
sắc, c違nhăquanăthiênănhiênăhùngăvĩ. Để góp mặtăđángăkể vào b違năđ欝 du lịch qu嘘c tế, Vi羽t 
Nam c亥n d詠a vào nh英ngăth逢ơngăhi羽u lớn đưălàăkháiăni羽m qu嘘c tế nh逢ăVịnh H衣 Long, 
Sông H欝ng, Sông Mekong. Với vị thế trungătâmăvùngăĐBSCL,ăC亥năThơăc亥n ph違i phát 
huyăth逢ơngăhi羽u du lịch Mekong thật t嘘t. 

- Ki 院n t衣o, sáng t衣o và 泳ng d映ng công ngh羽 tân ti院n: Công ngh羽 đangăchuyển 
đ鰻i b嘘i c違nh kinh tế xã hội trên toàn thế giới và là m映c tiêu c栄a t医t c違 các ho衣tăđộng 
nghiên c泳u, phát triểnătrongă30ănĕmătới. S詠 phát triển chóng mặt c栄a công ngh羽 đangă
t衣o ra hàng lo衣t xu thế phát triển mới,ătrongăđó,ăcuộc cách m衣ng công nghi羽p 4.0 là một 
trong nh英ngăxuăh逢ớng n鰻i bật nh医t. Trong b嘘i c違nh hi羽n t衣i, Vi羽t Nam là qu嘘căgiaăđangă
trong quá trình công nghi羽p hóa, hi羽năđ衣i hóa và hội nhập qu嘘c tế sâu rộng. Cuộc cách 
m衣ng công nghi羽pă4.0ăđ逢嬰c d詠 đoánăsẽ t衣o ra nhiềuăcơăhội cho Vi羽t Nam trong vi羽c 
nângăcaoătrìnhăđộ công ngh羽,ănângăcaoănĕngăl詠c s違n xu医t và c衣nh tranh trong chuỗi s違n 
ph育m. T衣o ra s詠 thayăđ鰻i lớn về l詠căl逢嬰ng s違n xu医t, về hình thái kinh doanh dịch v映. 
T衣o ra nhiềuăcơăhội cho các doanh nghi羽p kh荏i nghi羽p sáng t衣o.ăTrongăgiaiăđo衣n 2016-
2020, công ngh羽 thông tinăđưăvàăvẫn tr荏 thànhăcơăs荏 h衣 t亥ng cho các ngành s違n xu医t, 
công ngh羽 đi羽nătoánăđámămâyăd亥n thay thế công ngh羽 đi羽n toán truyền th嘘ng. S詠 phát 
triển nhanh c栄a công ngh羽 thông tin và truyền thông sẽ t衣oăđiều ki羽n cho Vi羽t Nam và 
C亥năThơănhanhăchóngătiếp cận với nh英ng tiến bộ mới c栄a khoa học và công ngh羽 thế 
giới, thu hẹp d亥n kho違ng cách về trìnhăđộ phát triển gi英aăcácăn逢ớc phát triển trên nhiều 
ph逢ơngădi羽n. C亥năThơăcóăxu医tăphátăđiểm v英ng chắc khi là một trong 4 tỉnh thành có chỉ 
s嘘 sẵn sàng Công ngh羽 ICT Index 2020 cao nh医t, cùng với h衣 t亥ng nhân l詠căCNTTăđ泳ng 
th泳 1 c違 n逢ớc. Do vậy, với m映c tiêu tr荏 thành ph嘘 thôngăminh,ăđángăs嘘ng, C亥năThơăc亥n 
nhanhăchóngăđ亥uăt逢ăvàoăh衣 t亥ng kỹ thuậtăCNTT,ătĕngăc逢運ng h嬰p tác với các tậpăđoànă
công ngh羽 đangăhi羽n di羽n t衣i Thành ph嘘 nh逢ăFPTăđể nắm bắtăcácăxuăh逢ớng chuyểnăđ鰻i 
s嘘 này. 

- Tácăđ瓜ng t瑛 đ衣i d鵜ch toàn c亥u:ăĐ衣i d鵜ch Covid-19: đ衣i dịch bắt ngu欝n từ 
thángă12ănĕmă2019ăt衣i tỉnhăVũăHán,ăTrungăQu嘘c và nhanh chóng lây lan khắp toàn c亥u. 
H羽 th嘘ng y tế khắp các qu嘘căgiaăđangăcĕng mìnhăđ嘘i phó với dịch b羽nh. Chính ph栄 các 
n逢ớcăđưăápăd映ng các bi羽n pháp nhằm gi違m thiểu quá trình lây lan c栄aăđ衣i dịch,ătrongăđóă
có giãn cách xã hộiăvàăđóngăcửa biên giới, dẫn tới nền kinh tế vàăth逢ơngăm衣i s映t gi違m. 
GDP toàn c亥uăvàăth逢ơngăm衣i toàn c亥u suy thoái đángăkể. Các ngành s違n xu医t v嘘năđưăvàă
đangătoànăc亥u hóa, các ho衣tăđộngăgiaoăth逢ơngăxu医t nhập kh育u, dịch v映 và du lịch nhanh 
chóng bị tácăđộng và ph違iăđ嘘i mặt vớiăcơnăs嘘c c違 cung lẫn c亥u. 

Dịch Covid-19 bùng phát trên ph衣m vi toàn thế giới, gây 違nhăh逢荏ng nghiêm trọng 
đến nền kinh tế thế giớiăcũngănh逢ăn逢ớc ta ph違i g欝ngămìnhăđ嘘i phó với nh英ngătácăđộng 
tiêu c詠c c栄a dịch b羽nh trên mọiălĩnhăv詠c kinh tế - xã hội. C亥năThơăcũngăchịu nh英ng tác 
động không nh臼 khi t嘘căđộ tĕngăt鰻ng s違n ph育mătrênăđịaăbànă(GRDP)ă逢ớc tínhănĕmă2021ă
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gi違m 2,79% so với cùng kỳ nĕmătr逢ớc, nhiều doanh nghi羽păng逢ngăs違n xu医t với hàng 
ngànălaoăđộng m医t vi羽c. 

Tuy nhiên, bên c衣nhăđó,ăđ衣i dịch Covid-19 có tiềmănĕngăm荏 raăcơăhội phát triển 
cho Vi羽t Nam nói chung và C亥năThơănóiăriêngătrongăt逢ơngălai. D詠 báo sẽ có s詠 thayăđ鰻i 
lớn về cơăc医u kh嘘iăth逢ơngăm衣i toàn c亥u do chuyểnăđ鰻i về địa chính trị và các chuỗi giá 
trị. C映 thể,ăth逢ơngăm衣i toàn c亥u sẽ dịch chuyển từ Trung Qu嘘căsangăcácăn逢ớc ASEAN, 
với d詠 kiến 48 tỷ USDătĕngătr逢荏ngătrongăth逢ơngăm衣i gi英a ASEAN-Hoa Kỳ và ASEAN-
EUătrongăvàiănĕmătới 13. Bên c衣nhăđó,ădoătácăđộng c栄a vi羽c ng逢ng tr羽 s違n xu医tăvàăđóngă
cửa biên giới t衣i Trung Qu嘘c, qu嘘căgiaăđóngăvaiătròăt嘘i trọng trong nhiều chuỗi cung 
泳ng toàn c亥u, nhiềuăđơnăvị s違n xu医t toàn c亥u từ Nhật B違n, Hàn Qu嘘c, Hoa Kỳ,ăv.vầă
đangăcânănhắc và thậmăchíăđưătiến hành dịch chuyển nhà máy s違n xu医t từ Trung Qu嘘c 
sangăcácăn逢ớcăĐôngăNamăÁ,ătrongăđóăcóăVi羽t Nam. 

Đ衣i dịch Covid-19ăcũngăm荏 raă“tr衣ngătháiăbìnhăth逢運ng mới”,ăthayăđ鰻iăđángăkể cách 
làm vi羽c. Các cuộc họp tr詠c tuyến từ xa hi羽năđangăph鰻 biến và ho衣tăđộng kinh tế đưătĕngă
lên trên các nền t違ng kỹ thuật s嘘, m荏 raăcơăhộiăđể tận d映ngăxuăh逢ớng này nhằm thu hút 
đ亥uăt逢ăvàoăcácăngànhăCNăchế biến chế t衣oăvàăđ育y m衣nh phát triển CNTT ph映c v映 cho 
nền kinh tế s嘘.ăĐ欝ng th運i,ăđâyăcũngălàăcơăhộiăđể thúcăđ育y vi羽c 泳ng d映ng CNTT trong 
qu違n trị, ví d映: 曳y ban nhân dân thành ph嘘 C亥năThơ ph嘘i h嬰p cùng TậpăđoànăFPTătrongă
công tác tìm gi違i pháp phòng, ch嘘ng dịch COVID-19 và ph映c h欝i, phát triển kinh tế . 

Đặc bi羽t,ăsauăđ衣i dịch, giá trị về môiătr逢運ng s嘘ng, ch医tăl逢嬰ng s嘘ng, c違nh quan, b違n 
sắcăvĕnăhóa cũngănh逢ăcácălĩnhăv詠c th詠c ph育m, nông s違n ch医tăl逢嬰ng cao, h衣 t亥ng xã hội 
nh逢ăyătế, giáo d映c, thể thao,ăvĕnăhóa đều tr荏 nên r医t quan trọng.ăĐâyălàănh英ngălĩnhăv詠c 
C亥năThơăcóăthể có thế m衣nh so với nh英ng trung tâm công nghi羽p lớn c栄a th運i kỳ tr逢ớc. 

 

B嘘i c違nh phát tri 吋n khu v詠căChơuăÁăvƠăTháiăBìnhăD逢挨ng: 雲 t亥m khu v詠c, 
Châu Á - TháiăBìnhăD逢ơngălàăkhuăv詠c kinh tế nĕngăđộng nh医t,ănơiăcóăt嘘căđộ tĕngătr逢荏ng 
kinh tế cao,ămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢ăđ逢嬰c c違i thi羽n, xu医t kh育uătĕngănhanhăhơnăsoăvới các khu 
v詠c khác trên thế giới. Vi羽tăNamălàăn逢ớc nằm trong khu v詠c này, có nhiềuăcơăhội h嬰p 
tác phát triển, thu hút các ngu欝n tài chính và m荏 rộng thị tr逢運ng. 

Hi羽n nay, các qu嘘căgiaăASEANăđangă荏 th運iăđiểm lịch sử quan trọng - cùng nhau 
xây d詠ng Cộngăđ欝ng ASEAN d詠a trên 3 tr映 cột: Cộngăđ欝ng An ninh, Cộngăđ欝ng Kinh 
tế và Cộngăđ欝ngăVĕnăhóa - Xã hội. S詠 hình thành và phát triển Cộngăđ欝ng Kinh tế 
ASEAN (AEC) h泳a hẹn mang l衣i nhiều l嬰i ích kinh tế. L嬰iăíchă逢ớc tính cho Vi羽t Nam 
vào kho違ng 1-3%ătĕngătr逢荏ng thu nhập qu嘘c dân. Cộngăđ欝ng kinh tế ASEAN tr荏 thành 
một t鰻 ch泳c liên kết Chính ph栄 chặt chẽ, gắnăbó,ănĕngăđộng,ăh逢ớng tớiăng逢運i dân. M映c 
tiêuăhàngăđ亥u c栄a AEC là một thị tr逢運ngăđơnănh医tăvàăcơăs荏 s違n xu医t chung cho vi羽c t詠 
doăl逢uăchuyển hàng hóa, dịch v映,ăđ亥uăt逢,ăđặc bi羽t là sử d映ng nhiềuălaoăđộng có tay nghề, 
t衣oăcơăs荏 tiếp cậnăđến các khu v詠c thị tr逢運ng c栄a Trung Qu嘘c. Vi羽t Nam sẽ là một thành 
viên ch栄 động và tích c詠c phát huy vai trò ch栄 đ衣o trong vi羽c th詠c hi羽n Sáng kiến Liên 
kết ASEAN hỗ tr嬰 các thành viên mới,ăcácăch逢ơngătrìnhăphátătriển Tiểu vùng Mê Kông 
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m荏 rộng,ăhànhălangăĐôngă- Tây nhằm thu hẹp kho違ng cách phát triển và hỗ tr嬰 liên kết 
kinh tế khu v詠c. 

Nh逢ăvậy,ăđể nắm bắtăvàăđónăđ亥uăđ逢嬰c xu thế này, Chính ph栄 nói chung và C亥n 
Thơănóiăriêngăcóătráchănhi羽m tích c詠c hoàn thi羽n h羽 th嘘ng chính sách và thể chế h逢ớng 
đếnătĕngăc逢運ngănĕngăl詠c tiếp cận và 泳ng d映ng thành qu違 c栄a cuộc cách m衣ng công ngh羽 
trong các chiếnăl逢嬰c, chính sách phát triểnăđ医tăn逢ớc và Thành ph嘘. Nếuănh逢ăkhôngăbắt 
kịp nhịpăđộ phát triển công ngh羽, Vi羽t Nam nói chung và C亥năThơănóiăriêngăsẽ ph違iăđ嘘i 
mặt với nh英ngătácăđộng tiêu c詠cănh逢ăs詠 t映t hậu về công ngh羽, suy gi違m s違n xu医t kinh 
doanh. D逢ăthừaălaoăđộng có kỹ nĕngăvàătrìnhăđộ th医p gây phá v叡 thị tr逢運ngălaoăđộng 
truyền th嘘ng. Thiếu h映t ngu欝n nhân l詠cătrìnhăđộ cao, m医t an toàn an ninh thông tin, xâm 
ph衣m b違n quyền. 

Trong nh英ngănĕmătới, di宇n biến kinh tế vĩămôă荏 Vi羽t Nam có thể chịu 違nhăh逢荏ng 
c栄a một s嘘 yếu t嘘,ăđóălà:ă(i)ăcĕngăthẳngăth逢ơngăm衣i Hoa Kỳ - Trung Qu嘘c còn di宇n biến 
khóăl逢運ng, do còn ph映 thuộc vào kh違 nĕngăđàmăphánăth逢ơngăm衣i (và m泳căđộ th詠c ch医t 
c栄a kết qu違, nếu có) gi英a Hoa Kỳ và Trung Qu嘘c. (ii) r栄i ro suy gi違m/suy thoái 荏 các 
nền kinh tế ch栄 ch嘘t có thể 違nhăh逢荏ngăđến nhu c亥uăđ嘘i với hàng xu医t kh育u c栄a Vi羽t 
Nam. (iii) 違nhăh逢荏ng c栄aăđ衣i dịch Covid-19 tới kinh tế toàn c亥u và khu v詠c. Trong b嘘i 
c違nh 医y, hàng xu医t kh育u c栄a Vi羽t Nam có thể ph違iăđ嘘i mặt với nhiều hàng rào kỹ thuật 
hơnă荏 các thị tr逢運ngăn逢ớc ngoài. Tuy nhiên, ngay c違 trong b嘘i c違nh thế giới ch泳ng kiến 
nhiều b医tăđịnh,ămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢,ăkinhădoanhăc栄a Vi羽t Nam vẫnăđ逢嬰c c違i thi羽n, niềm 
tin c栄a cộngăđ欝ng doanh nghi羽pătrongăvàăngoàiăn逢ớc vẫn tích c詠c. Vi羽c th詠c hi羽n Hi羽p 
định CPTPP, EVFTA và kh違 nĕngăkếtăthúcăđàmăphánăRCEPăcóăthể t衣o thêm s泳c hút cho 
nhàăđ亥uăt逢ăn逢ớcăngoàiăđến Vi羽tăNam,ătrongăđóăcóăC亥năThơănếu chính quyền Thành ph嘘 
quyết tâm c違i thi羽nămôiătr逢運ng kinh doanh, c違iăcáchăhànhăchínhăvàăđ鰻i mới, sáng t衣o. 

 Nguyăc挨ăvƠătácăđ瓜ng c栄a thiên tai, bi院năđ鰻i khí h壱uătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 
C亥năTh挨 

1. Tác đ瓜ng c栄a thiên tai  

Các lo衣iăthiênătaiăth逢運ng x違yăra:ăTheoăĐiều 3, Luật Phòng ch嘘ng thiên tai (Luật 
s嘘:ă33/2013/QH13,ăthángă6ănĕmă2013),ăThiênătaiălàăhi羽năt逢嬰ng t詠 nhiên b医tăth逢運ng có 
thể gây thi羽t h衣i về ng逢運i, tài s違n,ămôiătr逢運ng,ăđiều ki羽n s嘘ng và các ho衣tăđộng kinh tế 
- xã hội, bao g欝m: bão, áp th医p nhi羽tăđới, l嘘c,ăsét,ăm逢aălớn,ălũ,ălũăquét,ăngập l映t, s衣t l荏 
đ医tădoăm逢aălũăhoặc dòng ch違y, s映tălúnăđ医tădoăm逢aălũăhoặc dòng ch違y,ăn逢ớc dâng, xâm 
nhập mặn, nắng nóng, h衣n hán, rét h衣i,ăm逢aăđá,ăs逢ơngămu嘘i,ăđộng đ医t, sóng th亥n và các 
lo衣i thiên tai khác. 

Các lo衣i hình thiên tai xu医t hi羽n 荏 thành ph嘘 C亥năThơ ch栄 yếu là: l嘘c,ăsét,ăm逢aălớn, 
lũ,ălũăquét,ăngập l映t, s衣t l荏 đ医tădoăm逢aălũăhoặc dòng ch違y, s映tălúnăđ医t, bão, áp th医p nhi羽t 
đới,ăn逢ớc dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, h衣n hán.  

- Cơăchế tácăđộng và m泳căđộ tácăđộng c栄a từng lo衣iăthiênătaiăvàoăcácălĩnhăv詠c 
khác nhau: 

- TheoăBáoăcáoăđặc bi羽t c栄a Vi羽t Nam về Qu違n lý r栄i ro thiên tai và hi羽năt逢嬰ng 
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c詠căđoanănhằmăthúcăđ育y thích 泳ng vớiăBĐKH”ă(SREXăVi羽t Nam, 2015), có thể th医y: 
trongăđiều ki羽năBĐKH,ăcácăhiểm họa t詠 nhiên khi x違yăraăt逢ơngătácăvớiăcácăđiều ki羽n d宇 
bị t鰻năth逢ơngăc栄a h羽 th嘘ng kinh tế xã hộiălàmăthayăđ鰻i nghiêm trọng trong ch泳cănĕngă
bìnhăth逢運ng c栄a h羽 th嘘ng, công trình, hoặc cộngăđ欝ng hay 1 bộ phận trong xã hội, dẫn 
đến các 違nhăh逢荏ng b医t l嬰i rộng khắpăđ嘘i vớiăconăng逢運i, vật ch医t, kinh tế hayămôiătr逢運ng. 
M嘘i quan h羽 gi英a các thành ph亥n khí hậu, hi羽năt逢嬰ng khí hậu/th運i tiết c詠căđoan,ătínhăd宇 
bị t鰻năth逢ơng,ăm泳căđộ phơiănhi宇m và phát triển kinh tế-xã hội thể hi羽n t衣i hìnhăd逢ới. 

 

Hình 19: Mô hình s詠 違nhăh逢荏ng c栄a Bi院năđ鰻i khí h壱u 

 
Nguồn: Bộ TàiănguyênăvàăMôiătrường 

 

- Theo Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng, thiên tai gây thi羽t h衣i cho nền kinh tế Vi羽t 
Nam mỗiănĕmăkho違ngă1,5%ăGDP.ăCònătheoăBáoăcáoăTĕngăc逢運ng kh違 nĕngăch嘘ng chịu 
khu v詠c ven biển, WB, 2020, 11 tỷ USD là con s嘘 thi羽t h衣iăhàngănĕmădoăthiênătaiăđ嘘i 
với cuộc s嘘ng c栄aăng逢運i dân vùng ven biển Vi羽t Nam.  

Tácăđộng c栄a các lo衣i hình thiên tai tóm tắtăd逢ớiăđây: 

a. Lũ,ăng壱păl映t,ăbưoăvƠăs衣tăl荏ătácăđ瓜ngăđ院năcácănh́măđ嘘iăt逢嬰ngăt衣iăkhuăv詠că
ch鵜uă違nhăh逢荏ng:ă 

- Ng逢運i dân, tài s違n, công c映 s違n xu医t, di羽nătíchăcanhătác,ăchĕnănuôi. 
- Ph逢ơngăti羽n giao thông th栄y, bộ. 
- Nuôi tr欝ng thuỷ s違n. 
- Nhà cửa, công s荏, b羽nh vi羽n,ătr逢運ng học,ăkhoătàng,ăcôngătrìnhăvàăcơăs荏 kinh tế, 

an ninh, qu嘘c phòng. 
- Các công trình c医p, thoát n逢ớc, phòng, ch嘘ng thiên tai, công trình kinh tế - xã 

hội và an ninh, qu嘘c phòng. 
- Giao thông và thông tin liên l衣c. 
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- Dẫnăđến s衣t l荏 đ医t, gi違m di羽n tích 荏, canh tác. 
- Tĕngănguyăcơăphátătánăcácăhóaăch医tăđộc h衣iăkhiăcóăm逢aălớn, ngập úng. 
- Có thể tácăđộngăđến an ninh trật t詠. 

b. L嘘căvƠăvòiăr欝ngă 
- Th逢運ng gây nhiều thi羽t h衣i nghiêm trọng về nhà cửa, công trình h衣 t亥ng thiếu 

kiên c嘘,ăgiánăđo衣n giao thông. 

c.  M逢aăl噂n 

- 謂nhăh逢荏ngăđến ho衣tăđộng c栄a các h衣ng m映c công trình s違n xu医t nông nghi羽p, 
th栄y s違n: c嘘ng,ăđập, b運 bao. 

- Gây ngập l映t, xói l荏 b運 bao, gây bể b運, tràn b運 vào th運iăđiểm triềuăc逢運ng.  
- Khiăm逢aălớn kết h嬰p với triềuăc逢運ng sẽ gây ngập l映t di羽n rộng, khi triều rút sâu 

gây s衣t l荏 làm 違nhăh逢荏ngăđến tính m衣ng, tài s違n c栄a nhân dân, doanh nghi羽p và nhà 
n逢ớc. 

- Giánăđo衣n giao thông, ho衣tăđộng kinh tế-xã hội. 
- Tĕngănguyăcơăphátătánăcácăhóaăch医tăđộc h衣iăkhiăcóăm逢aălớn, ngập úng. 

d.  Xơmănh壱păm員n 

- Th栄y triều trong sông 荏 ĐBSCLăđ逢嬰c truyền vào từ biển. Thành ph嘘 C亥năThơ 
chịu 違nhăh逢荏ng ch栄 yếu là triều biểnăĐông.ăThành ph嘘 C亥năThơ có h羽 th嘘ng kênh r衣ch 
chằng chịt, thông ra biển bằng sông Hậu. G亥năđây,ătìnhăhìnhăkhôăh衣năkéoădài,ăítăm逢aăđưă
góp ph亥n làm xâm nhập mặnăsâuăhơnăvớiăđộ mặn cao và th運i gian duy trì dài x違y ra ph鰻 
biến. 

- Gây 違nhăh逢荏ng tiêu c詠c tới kh違 nĕngăcanhătácăc栄aăđ医tăcũngănh逢ă違nhăh逢荏ng tới 
quá trình sử d映ngăđ医tăvàăn逢ớc cho các ho衣tăđộng sinh ho衣t, s違n xu医t nông nghi羽p, nuôi 
tr欝ng th栄y s違n, nhiều cây tr欝ng, vật nuôi có thể bị chết hoặc suy gi違mănĕngăsu医t. 

- Đ医t canh tác nông nghi羽p t衣i các vùng bị ngập sẽ bị thu hẹp,ănĕngăsu医t, s違n 
l逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m sẽ ngày càng bị suy gi違m nghiêm trọng.ăĐiềuănàyăcũngă
làmătĕngăchiăphíăbơmătátăph映c v映 s違n xu医t. 

- Xâm nhập mặnăcònătácăđộng tiêu c詠căđếnătàiănguyênăn逢ớc mặt,ăn逢ớcăd逢ớiăđ医t. 
 

e. S衣tăl荏 

- Trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ hi羽năcóăhàngătrĕmăkmăđ逢運ng sông, r衣ch và 
kênh lớn,ătrongăđóăcóăkho違ng 65km b運 ven sông Hậu, vì vậy hi羽năt逢嬰ng s衣t l荏 b運 sông 
t衣i Thành ph嘘 làăđiều không thể tránh kh臼i.ăĐặc bi羽t, trong nh英ngănĕmăg亥năđây,ăd逢ới 
違nhăh逢荏ng c栄a yếu t嘘 biếnăđ鰻i khí hậu, Thành ph嘘 liên t映c x違y ra các v映 s衣t l荏 dọc các 
sông chính thuộc các quận huy羽nănh逢ăBìnhăTh栄y,ăCáiăRĕng,ăPhongăĐiền, Th嘘t N嘘t, 
Thới Lai,.. Với quy mô, m泳căđộ s衣t lớn, x違y ra nhiềuăhơnăcácănĕmătr逢ớcăvàăđangăcóăxuă
h逢ớngăgiaătĕngămộtăcáchăđángăloăng衣i.  

- Th嘘ng kê từ đề tàiă“Nghiênăc泳uăxácăđịnhănguyênănhân,ăcơăchế vàăđề xu医t các 
gi違i pháp kh違 thi về kỹ thuật, hi羽u qu違 về kinh tế nhằm h衣n chế xói l荏, b欝i lắng cho h羽 
th嘘ngăsôngăĐBSCL”ăđưăchỉ ra các vị trí x違y ra s衣t l荏 dọc tuyến sông, kênh, r衣chătrênăđịa 
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bàn Thành ph嘘 nh逢ătrênăHìnhăd逢ớiăđây.ă 
Hình 20: Các v鵜 trí s衣t l荏 trênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ TàiăNguyênăvàăMôiăTrường Thành Phố CＺnăTh¬ 

- Quá trình s衣t l荏 t衣iăđịa bàn th逢運ng x違y ra dọc theo các tr映c kênh r衣ch là tuyến 
giao thông th栄y chính, có mậtăđộ tàu thuyềnăl逢uăthôngălớn, dọc theo tuyếnăđêăbaoămới 
đ逢嬰c thi công, mặtăđê,ămáiăđêăch逢aăđ逢嬰c b違o v羽. 
 
 Theo Báo cáo t鰻ng kết nhi羽m v映 Đánhăgiáăkhíăhậuătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ, 
2020: 

- T亥n su医t x違y ra s衣t l荏 t衣i Thành ph嘘 làăhàngănĕm,ăvới s嘘 điểm s衣tăngàyăcĕngă
tĕng,ăt亥n su医t x違y ra nhiềuăhơnătừ nĕmă2015ăđ鰻 về cácănĕmăg亥năđây.ăTrungăbìnhăc違 giai 
đo衣n,ăhàngănĕmăx違yăraă19ăđiểm s衣t l荏/nĕm,ăthi羽t h衣i trung bình kho違ng 10 tỷ/nĕm.  
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B違ng 7: Th嘘ng kê các v鵜 trí có x違y ra s衣t l荏 vƠă逢噂c tính thi羽t h衣i,ăgiaiăđo衣n 2010 ậ 
2020 

Tên 
Qu壱n/ 
huy羽n 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quậnă
Bình 
Th栄yă 

 X X   X X  X X X 

Quậnă
Cái 
Rĕngă 

 X X X X X X X X X X 

Quậnă
Ninh 
Kiềuă 

X X    X X X   X 

Quậnă
Ô Môn  

X X    X X X X X  

Quậnă
Th嘘tă
N嘘tă 

X X X   X X X X X  

Huy羽nă
C運ăĐ臼ă 

           

Huy羽nă
Phong 
Điềnă 

X  X X  X X X X X X 

Huy羽nă
Thớiă
Lai  

  X   X      

Huy羽nă
Vĩnhă
Th衣nhă 

        X X  

Ghiăchú:ăSốăliệuăcậpănhậtăđếnăthángă05ănĕmă2020ă 
Nguồn:ăBanăPhòngăchốngăThiênătaiăvàăTìmăkiếmăcとuănạnăThànhăphố 

- Tuy Bình Th栄y và Ô Môn có ghi nhận t亥n su医t bị s衣tăítăhơn,ănh逢ngăquyămôăbị 
s衣t l衣iăcaoăhơnăhẳn so với các khu v詠c khác. Chẳng h衣nănh逢ănĕmă2016,ăhai quận này có 
ghi nhận s嘘 điểm s衣t và quy mô s衣tăcaoăhơnăhẳn các quận/huy羽n còn l衣i. 

- Do 違nhăh逢荏ngăBĐKH,ăs衣t l荏 b運 sông là một trong nh英ng hi羽năt逢嬰ng thiên tai 
xu医t hi羽n nhiều nh英ngănĕmăg亥năđây,ăgâyăhậu qu違 nghiêm trọng. 

- Đ嘘i vớiăxuăh逢ớngădaoăđộng s嘘 điểm s衣t, các quận Bình Th栄y,ăCáiăRĕng,ăÔăMôn,ă
Th嘘t N嘘t, và các huy羽năPhongăĐiền,ăVĩnhăTh衣nhăcóăxuăh逢ớng s衣tătĕng,ătrongăkhiăquận 
Ninh Kiềuăcóăxuăh逢ớng s衣t gi違m (d詠a vào s嘘 điểm s衣t ghi nhận).ăĐ嘘i với quy mô s衣t, 
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t医t c違 các quận huy羽năđềuăcóăxuăh逢ớngătĕng,ăngo衣i trừ Quận Ninh Kiềuăcóăxuăh逢ớng 
khôngăthayăđ鰻i.  

- Khu v詠c có t亥n su医t s衣t l荏 nhiều nh医t trong th運i gian vừa qua là QuậnăCáiăRĕngă
và huy羽năPhongăĐiền với t亥n su医t x違y ra s衣t l荏 là g亥nănh逢ăhàngănĕm,ăcácăQuận/huy羽n 
có các nhánh sông lớn ch違y là nh英ng vị trí x違y ra s衣t l荏 hàngănĕm.ăTrongăkhiăđóăcácă
quận/huy羽n không có sông lớn (Huy羽n Thới Lai, Huy羽năVĩnhăTh衣nh) có t亥n su医t s衣t ít 
hơnătuyănhiênăs衣t l荏 vẫn có x違yăraătrongăgiaiăđo衣n 2010 – 2020. Duy chỉ có và Huy羽n 
C運 Đ臼 là không x違y ra s衣t l荏 b運 sông trong c違 giaiăđo衣n. Vì vậy, có thể nhận th医y rằng 
thành ph嘘 C亥năThơ có tính d宇 bị t鰻năth逢ơngăb荏i s衣t l荏 b運 sông cao, và dòng ch違yăcũngă
nh逢ăkết c医u h衣 t亥ng có 違nhăh逢荏ng quan trọngăđến tính d宇 bị t鰻năth逢ơngădoăs衣t l荏. 

f. Sétăđánh 

- Ph衣m vi: Các vị tríăth逢運ng x違yăraăsétăđánhătrênăđịa bàn là QuậnăCáiăRĕng,ăQuận 
Ô Môn, Quận Th嘘t N嘘t, Huy羽n C運 Đ臼, Huy羽n Thới Lai, và Huy羽n Vình Th衣nh. T亥n 
su医tăsétăđánhătrungăbìnhăc栄a mỗi vị tríălàă1ăđ嬰t/nĕm,ăthi羽t h衣i về ng逢運iătrênătoànăđịa bàn 
trung bình 2ăng逢運iă/nĕm. 

 
B違ng 8: Các qu壱n huy羽n có ghi nh壱năsétăđánhăvƠăs嘘 ng逢運i thi 羽t m衣ngădoăsétăđánhă

gơyăra,ăgiaiăđo衣n 2010 ậ 2020 

Tên 
Qu壱n/huy羽n 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quậnă Bìnhă
Th栄yă 

           

Quậnă Cáiă
Rĕngă 

    X       

Quậnă Ninhă
Kiềuă 

           

QuậnăÔăMônă X  X        X 
Quậnă Th嘘tă
N嘘tă 

   X  X X     

Huy羽nă C運ă
Đ臼ă 

    X       

Huy羽nă
PhongăĐiềnă 

           

Huy羽nă Thớiă
Lai  

X X     X   X X 

Huy羽nă Vĩnhă
Th衣nhă 

X X  X        

Ng逢運iă chếtă
(ng逢運i)ă 

4 2 1 2 2 1 2 - - 1 2 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ TàiăNguyênăvàăMôiăTrường Thành Phố CＺnăTh¬ 
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- Đ嘘iăt逢嬰ng d宇 bị t鰻năth逢ơngă(lo衣i tài s違năvàăng逢運i): Thiên tai có 違nhăh逢荏ng tiêu 
c詠căđến nh英ngănhómăđ嘘iăt逢嬰ng sau: 

• Cộngăđ欝ngădânăc逢ăcóăđiều ki羽n s嘘ng, thu nhập 荏 m泳c th医p,ăng逢運i khuyết tật, 
ph映 n英, trẻ em,ăđ欝ng bào dân tộc, nh英ngăng逢運iăch逢aăđ逢嬰c trang bị kỹ nĕngăthíchă泳ng 
với thiên tai, s嘘ng trong hoặc g亥n nh英ng khu v詠c x違y ra thiên tai. 

• Nh英ng cộngăđ欝ng,ăng逢運iădânămàăđộ nh衣y c違m,ăphơiăbàyăsinhăkế c栄a họ tr逢ớc 
hiểm họa thiên tai cao. 

• Nh英ng ngành kinh tế trọngă điểm: nông nghi羽p, nuôi tr欝ng th栄y s違n, công 
nghi羽p, du lịch, giao thông, vận t違i th栄y, bộ, có m泳căđộ phơiăbàyăcao,ăkh違 nĕngăthíchă
泳ng h衣n chế. 

• Nh英ngăcơăs荏 dịch v映 công thiết yếu: y tế, giáo d映c có m泳căđộ phơiăbày cao, 
kh違 nĕngăthíchă泳ng h衣n chế. 

• H羽 th嘘ngă c挨ă s荏 h衣 t亥ng: m衣ngă l逢噂iă giaoă thông,ă c挨ă s荏 h衣 t亥ng v隠 nĕngă
l逢嬰ng,ăc挨ăs荏 h衣 t亥ngăn逢噂c s衣ch và v羽 sinhămôiătr逢運ng có có m泳căđ瓜 ph挨iăbƠyăcao,ă
kh違 nĕngăthíchă泳ng h衣n ch院. 

- Khu v詠c d宇 bị t鰻năth逢ơng:  
• Một s嘘 nghiên c泳u g亥năđâyăchỉ ra nh英ng khu v詠c d宇 bị t鰻năth逢ơngălàănh英ng 

khu v詠c có m泳căđộ ngập l映t, s衣t l荏 cao khi x違yăraăthiênătaiăvàănĕngăl詠c thích 泳ng không 
cao.ăĐóălàăcácăquận, huy羽n sau: Ô Môn, Bình Th栄y, C運 Đ臼,ăPhongăĐiền, Thới Lai. 

• Các ngành công nghi羽p và d鵜ch v映 ít b鵜 t鰻năth逢挨ngăh挨năsoăv噂i ngành nông 
nghi羽p, th栄y s違n. Tuy v壱yăcácăc挨ăs荏 công nghi羽p 荏 qu壱n Bình Th栄yăcũngăćăm泳c 
d宇 b鵜 t鰻năth逢挨ngăkháăcao. 

g. M泳căđ瓜ăthi羽tăh衣iăhƠngănĕmăv隠ăng逢運iăvƠăc栄aăc違iădoăthiênătai 
 Hi羽năch逢aăcóăth嘘ngăkêăđ亥yăđ栄 về t鰻ng s嘘 thi羽t h衣i cho thiên taiătrênăđịa bàn thành 
ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2011-2020. Tuy vậy có một s嘘 nghiên c泳u, th嘘ngăkêăđưănêuăd逢ới 
đây: 

- TheoăBáoăcáoăĐánhăgiáăkhíăhậu thành ph嘘 C亥năThơ (1*):ăTrongăgiaiăđo衣n từ 
2010 – 2020, tình hình s衣t l荏 t衣i thành ph嘘 C亥năThơ cóăxuăh逢ớngătĕng,ăs嘘 điểm s衣t l荏 
ghi nhận cao nh医tălàă72ăđiểmăvàoănĕmă2016ă(Quận Bình Th栄y có s嘘 điểm s衣t cao nh医t 
vớiă37ăđiểm và Quận Ô Môn vớiă18ăđiểm và huy羽năPhongăĐiền vớiă15ăđiểm s衣t) và s嘘 
điểm th医p nh医tăgiaiăđo衣nălàănĕmă2014ăvớiă1ăđiểm s衣t t衣i QuậnăCáiăRĕng.ăTuyănhiênăthi羽t 
h衣i nặng nh医t do s衣t l荏 l衣i x違yăraăvàoănĕmă2017ăvớiă28ăđiểm s衣t (thi羽t h衣iă逢ớcătínhăhơnă
3 tỷ đ欝ng).  

- T亥n su医t x違y ra s衣t l荏 t衣i Thành ph嘘 làăhàngănĕm,ăvới s嘘 điểm s衣tăngàyăcĕngă
tĕng,ăt亥n su医t x違y ra nhiềuăhơnătừ nĕmă2015ăđ鰻 về cácănĕmăg亥năđây.ă 

- Riêngătrongănĕmă2020,ăxu医t hi羽nă29ăđiểm s衣t l荏 làm s衣tăhoànătoànă11ăcĕnănhà,ă
65ăcĕnănhàăbị 違nhăh逢荏ng với t鰻ng chiềuădàiă1440ăm.ă姶ớc t鰻ng thi羽t h衣i tài s違n do thiên 
tai gây ra cho Thành ph嘘 làăhơnă21ătỷ đ欝ng. Trung bình c違 giaiăđo衣n, hàng nĕmăx違y ra 
19ăđiểm s衣t l荏/nĕm,ăthi羽t h衣i trung bình kho違ng 10 tỷ/nĕm. 
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- Dông, l嘘căxoáyăcũngăgâyănhiều thi羽t h衣i:ăđiển hình v映 dông l嘘c xoáy x違y ra vào 
cu嘘iăthángă7/2014,ătrênăđịa bàn huy羽n C運 Đ臼, vớiăc逢運ngăđộ m衣nhăđưăđánhăsập và làm 
h逢ăh衣iă147ăcĕnănhàăc栄aăng逢運i dân, gây thi羽t h衣iăhàngătrĕmătỷ đ欝ng. (báo cáo Th詠c tr衣ng 
Môiătr逢運ng 2011-2015). 

- 6ăthángăđ亥uănĕmă2020ăđưăx違yăraă10ăđ嬰t giông, l嘘c làm chếtă1ăng逢運i, bị th逢ơngă
5ăng逢運i, sậpă36ăcĕnănhà,ăt嘘cămáiă423ăcĕn,ăthi羽t h衣iă逢ớc tính 3.3 tỷ đ欝ng. 

- H衣n mặn:ăđ嬰t h衣n mặn lịch sử nĕmă2016,ănôngădânăC亥năThơăthi羽t h衣i kho違ng 6 
tỷ đ欝ng. G亥năđâyănh医t từ thángă2ăđếnăthángă6ănĕmă2020ăthành ph嘘 C亥năThơ chịu 違nh 
h逢荏ng h衣n hán, thiếuăn逢ớc và xâm nhập mặn cao, nh医t là vào tháng 2 một s嘘 khu v詠c 荏 
xã Th衣nh An, huy羽năVĩnhăTh衣nh bị thiếuăn逢ớc ngọt s違n xu医t,ăn逢ớc h嬰p v羽 sinhăđể sinh 
ho衣t,ăĕnău嘘ng do th運iăđiểmăđóăx違y ra h衣n hán, xâm nhập mặnătĕngăcao.ăKhuăv詠c bị thiếu 
n逢ớc ngọtăcũngăx違y ra t衣i quậnăCáiăRĕngătiếp giáp tỉnh Hậu Giang.  

2. Tácăđ瓜ng c栄a bi院năđ鰻i khí h壱u 

 BĐKHălàăs詠 thayăđ鰻i c栄a khí hậu trong một kho違ng th運iăgianădàiădoătácăđộng c栄a 
cácăđiều ki羽n t詠 nhiên và ho衣tăđộng c栄aăconăng逢運i.ăBĐKHăhi羽n nay biểu hi羽n b荏i s詠 
nóng lên toàn c亥u, m詠căNBDăvàăgiaătĕngăcácăhi羽năt逢嬰ngăkhíăt逢嬰ng th栄yăvĕnăc詠căđoană
(Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng, 2016). 

2.1 Xuăh逢噂ngăBĐKHănh英ngănĕmăqua 

 Nh逢ăđưănênă荏 ph亥n 1.2, thành ph嘘 C亥năThơ nóiăriêngăđưăcóănh英ng biếnăđ鰻i rõ r羽t 
về nhi羽tăđộ,ăl逢嬰ngăm逢a,ă....ăNh英ng di宇n biến b医tăth逢運ng c栄a th運i tiết, khí hậu trong nhiều 
nĕmăg亥năđâyăđ逢嬰căchoălàăcóăliênăquanăđến s詠 biếnăđ鰻i c栄a các h羽 th嘘ngăhoànăl逢uăkhíă
quyển,ăđ衣iăd逢ơngăquyămôălớn,ăcũngănh逢ăs詠 biếnăđ鰻i trong ho衣tăđộng c栄a gió mùa, cùng 
vớiăđóălàăc詠căđoanăphânăc詠c về chế độ th栄yăvĕnăbiểu hi羽n là: Úng ngập sâu về mùaăm逢aă
và Khô h衣n c詠căđộ về mùa khô. 

a. Nhi羽tăđ瓜 

Theo Bộ Tài nguyên và Môiătr逢運ng (2016), trung bình c違 n逢ớc,ăgiaiăđo衣n (1985-
2014) nhi羽tăđộ tĕngăkho違ngă0,42°C.ăNh逢ăvậy, t嘘căđộ tĕngătrungăbìnhămỗi thập kỷ kho違ng 
0,10°C, th医păhơnăgiáătrị trung bình toàn c亥u (0,12 °C /thập kỷ, IPCC 2013). Trong khi 
đó,ătheoăkết qu違 quan trắc t衣i tr衣m C亥năThơ,ăgiaiăđo衣n 1988- 2019, nhi羽tăđộ trung bình 
nĕmăcóăxuăh逢ớngătĕngăvới m泳că0,0386°Că/nĕm,ăt逢ơngăđ逢ơngăvới 0,386°C mỗi thập kỉ. 
Cònă11ănĕmăg亥năđâyă(giaiăđo衣n 2009 – 2018) m泳cătĕngălênăđếnă0,0554°Că/nĕm.ăNh逢ă
vậyălàăcaoăhơnănhiều so với m泳cătĕngănhi羽tăđộ trung bình c栄a c違 n逢ớc.  

TheoăVĕnăphòngăcôngătácăBĐKHăC亥năThơ,ănhi羽tăđộ trungăbìnhătĕngăkhôngăph違i 
do nhi羽tăđộ t嘘iăđaătĕngănhiều mà do nhi羽tăđộ t嘘i thiểuătĕng.ăNhi羽tăđộ t嘘iăđaătĕngănhẹ 
kho違ngă0,2°Cătrongă30ănĕmăqua.ăTrongăkhiăđó,ănhi羽tăđộ t嘘i thiểu tĕngăkho違ng 1,6°C, 
dẫnăđến nhi羽tăđộ trungăbìnhătĕngăkho違ng 0,8°C. 

b. L逢嬰ngăm逢a 

L逢嬰ngăm逢aănĕmătínhătrungăbìnhăc違 n逢ớc có xu thế tĕngănhẹ trongăgiaiăđo衣n 1958-
2014.ăTrongăđó,ătĕngănhiều nh医tăvàoăcácăthángămùaăđôngăvàămùaăxuân. Gi違m vào các 
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tháng mùa thu. C映 thể làă l逢嬰ngăm逢aătrungăbìnhătĕngăl亥nă l逢嬰t là 9,2%, 14,4%, 4,7%, 
80,5%ăt逢ơngă泳ng với mùa xuân, h衣,ăthu,ăđôngăvàăc違 nĕmălàă6,9%. 

L逢嬰ngăm逢aăquanătrắc 荏 3 tr衣măkhácănhauăđôiăchút,ănh逢ngăxuăthế làăgiaiăđo衣nătr逢ớc 
1999 – 2008, t鰻ngăl逢嬰ngăm逢aătrungăbìnhănĕmăcóăxuăh逢ớng gi違m,ăgiaiăđo衣nă11ănĕmătr荏 
l衣iăđâyă2009ă- 2019ăđ逢嬰c ghi nhậnăcóăxuăh逢ớngătĕngăm衣nh nh医t là khu v詠c tr衣m C亥n 
Thơăvới t嘘căđộ lênăđếnă50,48mm/nĕm,ănh逢ngăchỉ 1,3mm/nĕmă荏 tr衣m Ô Môn, còn 荏 tr衣m 
Th嘘t N嘘tătĕngătrungăbình 10,389mm/nĕm.  

Cùng với xu thế tĕngăc栄a nhi羽tăđộ và s詠 biếnăđ鰻i c栄aăl逢嬰ngăm逢a,ăcácăhi羽năt逢嬰ng 
c詠căđoanăliênăquanăcũngăcóănh英ng biếnăđ鰻i khá rõ khi s嘘 ngày nắng nóng có xu thế tĕngă
lên. L逢嬰ngăm逢aăngàyăc詠căđ衣iăvàăt逢ơngă泳ng là s嘘 ngàyăm逢aălớnătĕngălênă荏 h亥u hết các 
tiều vùng. T亥n su医t bão ho衣tăđộng có biểu hi羽nătĕngălênă荏 các vùng biểnăphíaăNamăđưă
違nhăh逢荏ngăđến thành ph嘘 C亥năThơ nh逢ăđưănêuă荏 ph亥n thiên tai. 

c. Gió 

ĐBSCLănóiăchungăvàă thành ph嘘 C亥năThơ nóiăriêngălàăvùngăítăbưo.ăDoăđịa hình 
thành ph嘘 C亥năThơ t逢ơngăđ嘘i bằng phẳng nên gió ít biếnăđ鰻i gi英a các khu v詠c,ănh逢ngă
biếnăđ鰻i theo mùa. T嘘căđộ gió trung bình các tháng t衣i tr衣m quan trắc C亥năThơă– thành 
ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 1988 – 2019ădaoăđộng trong kho違ng 1,1 – 1,7m/s. Vận t嘘c gió 
trung bình cao nh医t vào tháng 8 với giá trị 1,7m/s, còn vận t嘘c gió trung bình th医p nh医t 
rơiăvàoăthángă10ăvới giá trị kho違ng 1,1m/s. Nhìn chung, biến trình vận t嘘c gió trung bình 
gi英aă04ăgiaiăđo衣n so sánh: 1988 – 2019. 1988 – 1998. 1999 – 2008 và 2009 – 2019 
không có s詠 chênh l羽ch vận t嘘căgióătrungăbìnhăđángăkể. 
B違ng 9: Th嘘ng kê v壱n t嘘căgíătheoăcácăthángăquaăcácăgiaiăđo衣n quan tr逸c ( m/s ) 

V壱n t嘘c gió l噂nătheoăthángăquaăcácăgiaiăđo衣n quan tr逸c (m/s) 

Tháng 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1979 ậ 2019 7,3 7,5 7,8 7,9 10,5 10,8 11,7 11,9 10,4 8,5 8,3 8,0 

1989 ậ 1998 9,1 9,1 8,9 9,5 14,0 11,9 14,2 13,7 12,1 9,8 9,5 8,8 

1999 ậ 2008 7,6 7,9 8,2 8,0 9,4 11,7 12,0 13,2 10,6 8,7 8,2 8,9 

2009 ậ 2019 5,3 5,6 6,2 6,3 8,1 8,9 9,0 9,0 8,5 7,0 7,1 6,3 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường Thành Phố CＺnăTh¬ 
 Nh逢ăvậyăgiaiăđo衣n 2009-2019, vận t嘘c gió lớn nh医t gi違m so vớiăgiaiăđo衣n 1999-
2008. Cơăchế tácăđộng và m泳căđộ nghiêm trọng c栄aăBĐKHăvàoăcácălĩnhăv詠c khác nhau. 
 H羽 th嘘ng khí hậu là một trong nh英ngăđặcătr逢ngăcơăb違n t衣oănênămôiătr逢運ng s嘘ng, 
ho衣tăđộngăchoăconăng逢運i và các h羽 động th詠c vật, các h羽 sinh thái. Các h羽 th嘘ng lý sinh, 
các h羽 th嘘ng h衣 t亥ng kinh tế- xã hộiăđều vận hành và phát triển d詠a trên các yếu t嘘, thông 
s嘘 khí hậu, th運i tiết trong ph衣măviăxácăđịnh. Khi biếnăđ鰻i khí hậu x違y ra, cùng vớiăđóălàă
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nhiều hi羽năt逢嬰ng c詠căđoan,ăthiênătaiănh逢ănêuă荏 trên sẽ tácăđộngăđến t医t c違 cácălĩnhăv詠c 
c栄a cuộc s嘘ng.  
 
 Theo d詠 th違oăĐánhăgiáătácăđộng c栄aăBĐKH,ăthángă7ănĕmă2021 c栄a Bộ Tài nguyên 
vàăMôiătr逢運ng: 

- Tính d宇 bị t鰻năth逢ơngălàăxuăh逢ớng c栄a h羽 th嘘ng t詠 nhiên, kinh tế, xã hội bị 違nh 
h逢荏ng tiêu c詠cădoătácăđộng c栄a biếnăđ鰻i khí hậu. Tính d宇 bị t鰻năth逢ơngăđ逢嬰c c医u thành 
b荏i m泳căđộ nh衣y c違m và kh違 nĕngăthíchă泳ng với nh英ngătácăđộng tiêu c詠c c栄a biếnăđ鰻i 
khí hậu. 

- R栄i ro là kết qu違 c栄a s詠 t逢ơngătácăgi英a tính d宇 bị t鰻năth逢ơng,ăm泳căđộ phơiăbàyă
và hiểm họa do biếnăđ鰻i khí hậu. 

Đ嘘iăt逢嬰ng d宇 bị t鰻năth逢ơngădoăBĐKHă(lo衣i tài s違năvàăng逢運i): 

- Các ngành s違n xu医t nông nghi羽p, th栄y h違i s違n,ăchĕnănuôi,ăkhaiăthácăngu欝năn逢ớc, 
y tế cộngăđ欝ng chịuătácăđộngărõăhơn.ăCácănhóm trong cộngăđ欝ngănh逢ăng逢運iănghèo,ăng逢運i 
neoăđơn,ătrẻ em,ăng逢運iăgià,ăng逢運i mắc b羽nhămưnătính,ăng逢運i khuyết tật, ph映 n英,ăng逢運i 
dân tộc thiểu s嘘 là nhóm có nhiềuănguyăcơăbị t鰻năth逢ơngăcaoătrongăxưăhộiăkhiăđ嘘i mặt 
với các hi羽năt逢嬰ng th運i tiết c詠căđoanăvàăcácătácăđộng tiêu c詠c c栄aăBĐKH. 

- Một nghiên c泳u c栄a Vi羽năNĕngăl逢嬰ngăđưăchỉ ra rằng khi nhi羽tăđộ tĕngă0,3°C,ă
nhu c亥uăđi羽n cho gia d映ngătĕngăt逢ơngă泳ng là 3%, khu v詠căth逢ơngăm衣i nhu c亥uăđi羽nătĕngă
t逢ơngă泳ng 0,9%, còn khu v詠c công nghi羽p nhu c亥uăđi羽nătĕngăt逢ơngă泳ng 0,6%. 

- Đ嘘i vớiăngành/lĩnhăv詠c c栄a thành ph嘘 C亥năThơ, các yếu t嘘 BĐKHăvàănh英ng tác 
động tiềm tàng c亥năquanătâmăđ逢嬰c nêu theo b違ngăd逢ớiăđây. 

B違ng 10: T鰻ng h嬰păđ嘘iăt逢嬰ng d宇 t鰻năth逢挨ngăchoătƠiăs違năvƠăng逢運i 

NgƠnh/lƿnhăv詠c 
Các y院u t嘘 BĐKH và 

thiên tai liên quan 
Tácăđ瓜ng ti隠m tàng 

1. Lƿnhăv詠c Nông nghi羽p 
và Phát tri吋n nông thôn 
 

- Nhi羽tăđộ tĕng 
- Ngậpăúngădoăn逢ớc 

biểnă dâng,ă lũă từ th逢嬰ng 
ngu欝n,ăm逢aălớn  

- Xâm nhập mặn 
- Bão và áp th医p 

nhi羽tăđới 
- L嘘c xoáy, dông 
- Lũă l映t, h衣n hán, 

các hi羽nă t逢嬰ng c詠că đoană
khác. 

 

- Gi違m/m医t di羽n 
tíchăđ医t nông nghi羽p canh 
tác, nuôi tr欝ng th栄y h違i 
s違n. 

- Đ医t bị nhi宇m mặn 
do xâm nhập mặn, thi羽t h衣i 
mùa màng. 

- Gi違mă nĕngă su医t 
nông nghi羽p. Gi違m thu 
nhập từ nông nghi羽p.  

- Biếnă độngă ng逢ă
tr逢運ng, gi違mă nĕngă su医t 
nuôiăvàăđánhăbắt. 

- Suy gi違m/c衣n ki羽t 
ngu欝n cây và con gi嘘ng. 
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Nhiều lo衣i gi嘘ng cây tr欝ng 
bị thoái hóa làm gi違m s違n 
l逢嬰ng. 

- CSHT tr欝ng trọt, 
chĕnănuôiăbị h逢ăho衣i. M医t 
kh違 nĕngă tiếp cận ngu欝n 
l逢ơngă th詠că vàă n逢ớc s衣ch, 
khôngă đ栄 ngu欝n d詠 tr英 
l逢ơngăth詠c. Có thể đeădọa 
anăninhăl逢ơngăth詠c. 

2. Lƿnh v詠c Công 
Th逢挨ng 
 

- Nhi羽tăđộ tĕng 
- Ngậpăúngădoăn逢ớc 

biểnă dâng,ă lũă từ th逢嬰ng 
ngu欝n,ăm逢aălớn  

- Bão và áp th医p 
nhi羽tăđới 

- Lũăl映t. 

- M医t/gi違m di羽n tích 
đ医t t嘘iă 逢uă dànhă choă côngă
nghi羽p. 

- Thayă đ鰻iă cơă c医u 
công nghi羽p. 

- Thi羽t h衣i máy 
móc,ănhàăx逢荏ng,ăcơăs荏 h衣 
t亥ng công nghi羽p. 

- Gi違mă nĕngă su医t 
laoăđộng 

- Suy gi違m và c衣n 
ki羽t ngu欝n nguyên nhiên 
li羽u s違n xu医t công nghi羽p. 

- Gi違m/ thi羽t h衣i 
doanh thu công nghi羽p. 

- Thi羽t h衣i về tài s違n 
vàă cơă s荏 vật ch医t c栄a các 
ngành kinh doanh. 

- Làmă giánă đo衣n 
hoặc m医tăđiăcácăho衣tăđộng 
kinh doanh gây thi羽t h衣i về 
tài chính. 

- Tĕngă chiă phíă làmă
mátănhàăx逢荏ng, thiết bị, giá 
thànhăgiaătĕng. 

- M医t vi羽c làm c栄a 
l逢嬰ng lớn công nhân và 
nhiều h羽 qu違 c栄a th医t 
nghi羽p. 
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3. Lƿnhă v詠c Giao thông 
v壱n t違i, Thông tin ậ 
Truy 隠n thông 
 

- Nhi羽tăđộ tĕng 
- Ngậpăúngădoăn逢ớc 

biển dâng, lũ từ th逢嬰ng 
ngu欝n,ăm逢aălớn  

- Bão và áp th医p 
nhi羽tăđới 

- Lũăl映t 

- Phá ho衣iăvàălàmăh逢ă
h臼ngăcácăcơăs荏 h衣 t亥ng giao 
thông,ă ph逢ơngă ti羽n giao 
thông,ăcơăs荏 h衣 t亥ng thông 
tin – truyền thông. 

- C違n tr荏 giao 
thông, gây ách tắc và thi羽t 
h衣i lớnă đến giá thành vận 
chuyển, hao t嘘n th運i gian 
vận chuyển, 違nhăh逢荏ngăđến 
nền kinh tế. 

- Gây tai n衣n làm 
t鰻n h衣iăđến s泳c kh臼e, tính 
m衣ng và tài s違n. 

4. Lƿnhăv詠c Xây d詠ng 
 

- Nhi羽tăđộ tĕng 
- Ngậpăúngădoăn逢ớc 

biểnă dâng,ă lũă từ th逢嬰ng 
ngu欝n,ăm逢aălớn 

- Bão và áp th医p 
nhi羽tăđới 

- Lũă l映t, các hi羽n 
t逢嬰ng c詠c đoanăkhác. 

- M医tă đ医tă đôă thị và 
thi羽t h衣i về tài s違n vật ch医t 
c栄aă đôă thị/nông thôn do 
thiênă taiă đặc bi羽t 荏 nh英ng 
khu v詠c có nền th医p 

- Nh英ng v医năđề hi羽n 
t衣i sẽ tr荏 nên tr亥m trọng 
hơn:ă Giaă tĕngă ngập úng, 
nhi宇m b育n h羽 th嘘ngă n逢ớc 
c医p,ăgiaătĕngăôănhi宇m môi 
tr逢運ng do h羽 th嘘ng thu 
gom bị giánăđo衣nầ 

- Thi羽t h衣i về công 
trình nhà 荏, công cộngă(h逢ă
h臼ng hoặc bị phá h栄y), làm 
m医t chỗ 荏,ăgiánăđo衣n công 
tác giáo d映c, y tế và sinh 
ho衣t cộngăđ欝ng 

- Thi羽t h衣i về đ亥uăt逢ă
xây d詠ng, gi違m giá trị s違n 
ph育m,ă tĕngă giáă thànhă
nguyên vật li羽u 違nhăh逢荏ng 
đến 鰻năđịnh c栄a thị tr逢運ng. 

5. Lƿnhă v詠c Tài nguyên 
vƠăMôiătr逢運ng 
 

- Nhi羽tăđộ tĕng 
- Ngập l映tă doă n逢ớc 

biểnă dâng,ă lũă từ th逢嬰ng 
ngu欝n,ăm逢aălớn 

- Suy gi違m và c衣n 
ki羽t các tài nguyên: đ医t, 
n逢ớc,ăđaăd衣ng sinh học. 

- Biếnă đ鰻i h羽 sinh 



92 
 

- Bão và áp th医p 
nhi羽tăđới 

- Lũă l映t, h衣n hán, 
các hi羽nă t逢嬰ng c詠că đoană
khác 

thái t詠 nhiên. 
- Làm tr亥m trọng 

hơnă cácă v医nă đề ô nhi宇m 
n逢ớc và không khí. 

6. Lƿnhă v詠c xã h瓜i và 
phát tri 吋n 

- Nhi羽tăđộ tĕng 
- N逢ớc biển dâng 
- Bão và áp th医p 

nhi羽tăđới 
- Lũă l映t, h衣n hán, 

các hi羽nă t逢嬰ng c詠că đoană
khác. 
 

- Gia tĕngădịch b羽nh 
và các thi羽t h衣i về s泳c kh臼e 
và tính m衣ng 

- Giaătĕngăcácăxungă
đột xã hội:ăNghèoăđói,ăth医t 
nghi羽p,ă tĕngă tìnhă hìnhă tội 
ph衣m 

- Làmăgiánăđo衣n các 
ch逢ơngă trìnhăxưăhội: Giáo 
d映c, y tếầ 

- Giaă tĕngă kho違ng 
cách b医tăbìnhăđẳng giới và 
tính DBTT 

Nguồn: Dự thảoăĐánhăgiáătácăđộng cてaăBĐẦH thángă7ănĕmă2021ăcてa Bộ           
Tài nguyênăvàăMôiătrường 

Khu v詠c d宇 bị t鰻năth逢ơngădoăBĐKH: 
- Cácăvùngăvenăsông,ăvùngăđ医t th医p là nh英ngănơiăcóănhiềuănguyăcơăcao.ăMột s嘘 

nghiên c泳u g亥năđâyăchỉ ra nh英ng khu v詠c d宇 bị t鰻năth逢ơng doăBĐKHălàănh英ng khu v詠c 
có m泳căđộ nh衣y c違m vớiăBĐKHăvàănĕngăl詠c thích 泳ngăkhôngăcao.ăĐóălàăcácăquận, huy羽n 
sau: Ô Môn, Bình Th栄y, C運 Đ臼,ăPhongăĐiền, Thới Lai. 

- Các khu v詠c công nghi羽p t衣i huy羽n Bình Th栄y, C運 Đ臼 bị 違nhăh逢荏ng b荏i biến 
đ鰻i khí hậu 荏 m泳c cao. H衣 t亥ng kỹ thuậtăđôăthị có m泳căđộ d宇 bị t鰻năth逢ơngăkháăcaoădoă
chiều cao nền khi xây d詠ngăch逢aătínhăđ亥yăđ栄 tácăđộng c栄aăBĐKH,ănĕngăl詠c h羽 th嘘ng 
thoát n逢ớcăkhôngăđápă泳ng. 

 

Ngoài ra còn có nh英ng yếu t嘘 không liên quan nhiềuăđếnăBĐKHănh逢: 
- Địa hình: bằng phẳng sẽ có kh違 nĕngătĕngănhanhădi羽n tích ngập, xâm nhập mặn, 

違nhăh逢荏ng ho衣tăđộng kinh tế-xã hội, các h衣 t亥ng: giao thông, y tế, giáo d映c, thoát n逢ớc. 
- S映t lún: 違nhăh逢荏ng dân sinh, ho衣tăđộng kinh tế-xã hội, các h衣 t亥ng: giao thông, 

y tế, giáo d映c. 
- Phát triển 荏 th逢嬰ng ngu欝nălàmăthayăđ鰻i th栄y chế,ăl逢嬰ng phù sa, th栄y sinh suy 

gi違m. 
- Theo nghiên c泳u c栄a quỹ Rockerfeller,ănĕmă2008ăvề BĐKHăvàăQuyăho衣chăđôă

thị thành ph嘘 C亥năThơ, nếu theo kịch b違năn逢ớc biển dâng sẽ có nhiều công trình quan 
trọng nêu t衣iăhìnhăd逢ới bị ngập l映t. 
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2.2 M泳căđ瓜 thi羽t h衣iăgiaătĕngăv隠 ng逢運i và c栄a c違iădoăBĐKH 

Vi羽t Nam là một trong nh英ng qu嘘c gia chịu 違nhăh逢荏ng nặng nề nh医t c栄aăBĐKH,ă
C亥năThơănằm 荏 trungătâmăvùngăĐBSCLălàăvùngăcóăm泳căđộ r栄i ro khí hậu cao nh医t Vi羽t 
Nam, theo kịch b違năBĐKH:ănhi羽tăđộ trung bìnhănĕmăvàăl逢嬰ngăm逢a tĕng,ăhi羽năt逢嬰ng khí 
hậu c詠căđoanătiếp t映căđ逢嬰c ghi nhận vớiăc逢運ngăđộ m衣nhăhơnăvàăt亥n su医tăcaoăhơn,ăbưoă
cóăxuăh逢ớng dịch về phía nam.  

Hơnăn英a vùng còn chịuătácăđộng tiêu c詠c do phát triển 荏 th逢嬰ng ngu欝n sông Mê 
Kông làm suy gi違m tàiănguyênăn逢ớc,ătĕngăxâmănhập mặn, theo d詠 đoánătừ 2050 ngập 
l映t di羽n rộngălàăkhóătránh,ăđến 2100, theo kịch b違năBĐKHăc栄a Bộ Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng, nếu m詠căn逢ớc biển dâng thêm 1m, thành ph嘘 C亥năThơ có thể bị ngậpăđến 50% 
di羽n tích.  

Giaătĕngăr栄i ro khí hậu với h羽 th嘘ng các công trình h衣 t亥ngăvàăcácănhómădânăc逢ăd宇 
bị t鰻năth逢ơng. Trong nh英ng thập kỷ qua,ă逢ớc tính c栄a các t鰻 ch泳c qu嘘c tế,ăBĐKHă荏 Vi羽t 
Namăđưăgâyăthi羽t h衣iătrungăbìnhănĕmălàă2-6%ăGDP,ăđeădọa thành t詠u phát triển c栄aăđ医t 
n逢ớc, c栄a thành ph嘘 C亥n Thơ. 
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B違ng 11:ă姶噂c tính tài s違n b鵜 ph挨iăbƠyăćănguyăc挨ăt鰻năth逢挨ngătr逢噂c 3 nguyăc挨/hi吋m h丑a: n逸ngăńng,ălũăth逢嬰ng ngu欝n và ng壱p tri 隠u. 
Hi吋măh丑a 

 
Đ嘘iăt逢嬰ngăb鵜ă違nhăh逢荏ng 

N逸ngăńng Lũăt瑛ăth逢嬰ngăngu欝n Ng壱pătri隠u 
SL/d.tích/chi隠uă

dài 
T鰻ngăgiáătr鵜ă
(tr. USD) 

SL/d.tích/chi隠uă
dài 

T鰻ngăgiáătr鵜ă
(tr. USD) 

SL/d.tích/chi隠uă
dài 

T鰻ngăgiáătr鵜ă
(tr. USD) 

Ng逢運iădân 551.912  167.557  80.220  
Nhàăcửa   46.619 589,15 22.292 275,36 
Cơăs荏ăgiáoăd映c   58 205,55 25 55,50 
Cơăs荏ăyătế   22 394,91 6 29,97 
Côngăs荏 

  
47 

(78.402m2) 
21,95 

12 
(22.106m2) 

6,19 

Đ逢運ngăsá 1.097,4km 937,66 1.086,2km 930,11 731,0km 604,36 
Đ逢運ngăđi羽n   1.086,5km 6,52 729,1km 4,37 
Tàiănguyênă(nông,ăth栄yăs違n) 8.512ha 113,61 8.551ha 115,56 8.268ha 111,84 
T鰻ngăcộng  1.051,75  2.263.76  1.087,61 

 
Nguồn:ăTheoăướcălượng cてa nghiên cとu The Economics of Climate Adaptation Vulnerability Webinar 10.09.2021 cho thành phố CＺn 

Th¬, quận: Bình Thてy,ăCáiăRĕng,ăNinhăẦiều,ăđể thảo luận về kết quả khi áp dつngămôăhìnhăCầIMADAăđể tính toán tính dễ bị tổnăthư¬ng 
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Nếu gi違 định t鰻ng tài s違n c栄a 3 quận này chiếm kho違ng 65% c栄a toàn thành ph嘘 
C亥năThơ, thì t鰻ng tài s違năcóănguyăcơăt鰻năth逢ơngătr逢ớcă3ănguyăcơ/hiểm họa: nắng nóng 
là 1,5 tỷ USD,ălũăth逢嬰ng ngu欝n: 3,3 tỷ USD và ngập triều: 1,5 tỷ USD. 

BĐKHătácăđộng tiêu c詠căđến tài nguyên và các ngành kinh tế,ăđòiăh臼i ngu欝năđ亥u 
t逢ăcôngăph違i phân b鰻 tỷ l羽 chi tiêu khá lớn:ănĕm 2016, C亥năThơăđưădànhă14%,ă2017ădànhă
đến 36,6% ngân sách cho ho衣tăđộng liên quan thích 泳ng vớiăBĐKH. 

2.3 Công tác 泳ng phó v噂iăBĐKHăgiaiăđo衣n 2011-2020:  

- Ngàyă25ăthángă6ănĕmă2014,ăUBNDăthành ph嘘 C亥năThơ ban hành quyếtăđịnh s嘘 
1716/QĐ-UBND về vi羽c thành lập Ban chỉ đ衣o 泳ng phó vớiăBĐKHăt衣i thành ph嘘 C亥n 
Thơ. 

- Kế ho衣chăhànhăđộng 泳ng phó biếnăđ鰻i khí hậu giai đo衣n 2015 - 2030 c栄a 曳y 
ban nhân dân thành ph嘘 C亥năThơ theoăQĐă1334/QĐ-UBND ban hành 2015. Kế ho衣ch 
này d詠 báoăđến 2030 m詠căn逢ớc trên sông Hậu, t衣i C亥năThơăcóăthể lên 2,3m. 

- Theo Nghị quyết s嘘 120/NQ-CP c栄a Chính ph栄 đề ra, UBND thành ph嘘 C亥n 
Thơ ban hành Kế ho衣chăhànhăđộng s嘘 84/KH-UBND ngày 09/5/2018. Thành ph嘘 C亥n 
Thơ địnhăh逢ớng xây d詠ng tr荏 thànhăđôăthị trungătâmăĐBSCL.ă 

- Th詠c hi羽n các gi違iăphápăđ亥uăt逢,ăkhoaăhọc công ngh羽,ătĕngăc逢運ngănĕngăl詠c, nâng 
cao nhận th泳căchoăcácăbênăliênăquan,ăhuyăđộng s詠 tham gia c栄a cộngăđ欝ng. 

- Kế ho衣chăđ亥uăt逢ăcôngătrungăh衣năgiaiăđo衣n 2016-2020: thành ph嘘 C亥năThơ đưă
chu育n bị và triển khai nhiều d詠 án, ho衣tăđộng ch栄 yếu là thích 泳ng vớiăBĐKH,ă1ăs嘘 
nghiên c泳uăđể hình thành các d詠 án gi違m nhẹ phát th違i khí nhà kính. 

- Ngu欝n l詠c cho 泳ng phó vớiăBĐKH:ătrongăgiaiăđo衣n 2010-2015, thành ph嘘 C亥n 
Thơ đưăhuyăđộngăđ逢嬰c 1,8 tỷ đ欝ng từ ngu欝n v嘘năđịaăph逢ơng. 1,5 tri羽u USD từ ngu欝n 
vi羽n tr嬰 c栄a các t鰻 ch泳c qu嘘c tế nh逢ăQuỹ Rockefeller, t鰻 ch泳c CSIRO - Úc, Ngân hàng 
Thế giới. 

- Trongăgiaiăđo衣n 2016-2020, th詠c hi羽n H嬰p ph亥n Biếnăđ鰻i khí hậu thuộcăCh逢ơngă
trình m映c tiêu qu嘘c gia 泳ng phó vớiăBĐKHăvàătĕngătr逢荏ng xanh, thành ph嘘 C亥năThơ đưă
huyăđộngăđ逢嬰căhơnă262ătỷ đ欝ng,ătrongăđóăv嘘năngânăsáchăTrungă逢ơngălàăhơnă253ătỷ đ欝ng, 
ngânăsáchăđịaăph逢ơngălàăhơnă7ătỷ đ欝ng. 

-  Ngoài các d詠 án trong H嬰p ph亥năBĐKHăthuộcăCh逢ơngătrìnhăm映c tiêu 泳ng phó 
vớiăBĐKHăvàătĕngătr逢荏ngăxanh,ăgiaiăđo衣n 2016-2020, Thành ph嘘 cònăhuyăđộngăđ逢嬰c 
ngu欝n l詠c lớn cho th詠c hi羽n các d詠 án 泳ng phó vớiăBĐKHătheoăCh逢ơngătrìnhăhỗ tr嬰 
泳ng phó vớiăBĐKHă(SP-RCC), các d詠 án liên quan tới phát triểnăđôăthị bền v英ng 泳ng 
phó vớiăBĐKH,ăqu違n lý bền v英ng tài nguyên thiên nhiên...với t鰻ng v嘘n phân b鰻 theo kế 
ho衣ch là 10.827,924 tỷ đ欝ng, nhiều nh医t trong các tỉnh ĐBSCL. Có thể kể đến các d詠 
án trọngăđiểm là: 

• D詠 án Kè sông C亥năThơă- 永ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu thành ph嘘 C亥năThơ 
doăCơăquanăphátătriển Pháp (AFD) tài tr嬰 với t鰻ngăkinhăphíăđ亥uăt逢ătrênă810,73ătỷ đ欝ng 
(t逢ơngăđ逢ơngăhơnă33,78ă tri羽u EUR). Trong đó,ăv嘘n vay ODA từ AFDăhơnă462,4ă tỷ 
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đ欝ng, v嘘n AFD vi羽n tr嬰 không hoàn l衣i 7,2 tỷ đ欝ng, còn l衣i là v嘘năđ嘘i 泳ng ngân sách 
địaăph逢ơng. 

• D詠 án Phát triển thành ph嘘 C亥năThơ vàătĕngăc逢運ng kh違 nĕngăthíchă泳ngăđôăthị 
từ ngu欝n v嘘n vay c栄a Ngân hàng Thế giới với t鰻ng m泳c đ亥uăt逢ăhơnă7,7ănghìnătỷ đ欝ng. 
Trongăđó,ăv嘘n ODA từ WB là 250 tri羽uăUSD,ăt逢ơngăđ逢ơngăhơnă5,6ănghìnătỷ đ欝ng. V嘘n 
không hoàn l衣i từ SECO: 10 tri羽uăUSD,ăt逢ơngăđ逢ơngă227,900ătỷ đ欝ng. V嘘năđ嘘i 泳ngăhơnă
1,4 nghìn tỷ đ欝ng,ăt逢ơngăđ逢ơngăhơnă62ătri羽u USD. 

Nh逢ăvậy ngu欝n l詠căchoăBĐKHăđ逢嬰c l欝ngăghépăvàoăcácăch逢ơngătrình,ăd詠 án, nên 
tính t鰻ng s嘘 v嘘năđưăđ逢嬰căhuyăđộng cho ho衣tăđộngăliênăquanăBĐKHă(xácăđịnh theo quyết 
địnhă1085/QĐ-BKHĐTăc栄a Bộ KH&ĐT,ă7/2018)ănĕmă2017ălàăhơnă36%ăchiătiêuăcôngă
c栄a thành ph嘘 C亥năThơ nh逢ănêuă荏 trên.  

永ng phó vớiăBĐKHăđ逢嬰c thành ph嘘 C亥năThơ l欝ng ghép trong kế ho衣ch phát triển 
c栄a từngăngànhătheoăđúngătinhăth亥n c栄a Nghị quyết s嘘 120/NQ-CP, c映 thể nh逢ăsau:ă 

• Thành ph嘘 C亥năThơ đangătriểnăkhaiăch逢ơngătrìnhănôngănghi羽p công ngh羽 cao, 
đ逢aăkhoaăhọc kỹ thuật vào canh tác nhằm nâng cao ch医tăl逢嬰ng nông s違n,ătĕngăgiáătrị s違n 
xu医t, nghiên c泳u ra các gi嘘ng mới có kh違 nĕngăthíchănghiăcaoăhơnăvới th運i tiết, sâu b羽nh 
vàăcũngălàămột gi違i pháp thích 泳ng vớiăđiều ki羽năBĐKH,ăgi違m nhẹ phát th違i KNK. 永ng 
d映ng khoa học công ngh羽 cao, công ngh羽 sinh học trong nông nghi羽p gắn liền vớiăcơă
c医u l衣i ngành nông nghi羽p và th詠c hi羽n xây d詠ng nông thôn mới.ă姶uătiênăđ育y m衣nh 
nghiên c泳u, chọn t衣o, phát triển các gi嘘ng cây tr欝ng, vật nuôi và gi嘘ng th栄y s違n có tiềm 
nĕng,ăl嬰i thế c栄aăvùngăĐBSCL,ăđápă泳ng yêu c亥u thị tr逢運ng và thích 泳ng với biếnăđ鰻i 
khí hậu.  

• Tận d映ng thế m衣nh trong canh tác s違n xu医t lúa g衣o, cây lúa tr荏 thànhăcâyăl逢ơngă
th詠cămũiănhọn c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. Th詠c hi羽n theo nhi羽m v映 Nghị quyết 120/NQ-
CP ph医năđ医uăđếnănĕmă2025,ătập trung gi違i quyết nâng cao ch医tăl逢嬰ng gi嘘ng, thích 泳ng 
với biếnăđ鰻i khí hậu, ngang t亥m vớiăcácăn逢ớc có nền nông nghi羽p hi羽năđ衣i cho ba nhóm 
s違n ph育m ch栄 l詠c: th栄y s違n - câyăĕnăqu違 - lúa g衣o, nông nghi羽p s衣ch gắn với chuỗi giá 
trị và xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u,ăđ違m b違oăanăninhăl逢ơngăth詠cầăS荏 Công Th逢ơngăvàăS荏 
NN&PTNT Thành ph嘘 đưăph嘘i h嬰p kiểmătraăcơăs荏 xay, xát thóc, g衣o c栄aăth逢ơngănhână
trênăđịaăbànăđể xác nhận h欝 sơăxinăc医p Gi医y ch泳ng nhậnăđ栄 điều ki羽n kinh doanh xu医t 
kh育u g衣o,ăđ欝ng th運i sớm có ch栄 tr逢ơngăvàăchỉ đ衣o doanh nghi羽păđ育y m衣nh thu mua t衣m 
tr英 lúa, g衣o, kịp th運i tiêu th映 hếtălúaăhàngăhóa,ăgiúpăgiáălúaătĕng,ănôngădânăcóăl嬰i.  

• S荏 Khoa học và Công ngh羽, S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăđưăxétăduy羽t và c医p 
kinhăphíăchoăcácăđề tàiă liênăquanăđếnăBĐKHăđể nghiên c泳u, xây d詠ng các kịch b違n 
BĐKHăvàăcóăgi違i pháp 泳ng phó hi羽u qu違 vớiăthiênătaiănh逢ăbưo,ălũ,ăh衣n hán và xâm nhập 
mặn, với các tình hu嘘ng b医t l嬰i nh医tădoăBĐKHăgâyăra.ă 

• Chú trọng vi羽c gi違m nhẹ thi羽t h衣i do thiên tai, 泳ng phó với các kịch b違n b医t l嬰i 
nh医t có thể x違y ra, công tác PCTT-TKCNăluônăđ逢嬰c UBND và ban chỉ huy PCTT-
TKCN chỉ huy sát sao.  
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• Hằngănĕm,ăThànhăph嘘 đều lên kế ho衣ch gia c嘘, tu sửa b運 kè, b運 sông,ăđêăđiều 
quy ho衣ch th栄y l嬰i phòng ch嘘ngăthiênătaiăđ違m b違o gi違m nhẹ thi羽t h衣i khi có thiên tai, 
ch栄 động 泳ng phó vớiăBĐKHătheoăkịch b違n b医t l嬰i nh医t.  

• 姶uătiênăphát triển công nghi羽p xanh, ít phát th違i, không gây t鰻n h衣iăđến h羽 sinh 
thái t詠 nhiên. Th詠c hi羽n Nghị quyết 120/NQ-CP Thành ph嘘 đưăchỉ đ衣o s荏 CôngăTh逢ơngă
xây d詠ng kế ho衣ch sử d映ng nhiên li羽u s衣ch, sử d映ngănĕngăl逢嬰ng tiết ki羽m và hi羽u qu違 
nhằm h衣n chế tác h衣i đếnămôiătr逢運ng và gi違m nhẹ phát th違i khí nhà kính. Tập trung khai 
thác tiềmănĕngăphátătriểnănĕngăl逢嬰ng tái t衣o,ătr逢ớc hếtălàănĕngăl逢嬰ngăgióăvàănĕngăl逢嬰ng 
mặt tr運iătrongăt逢ơngălai.ă 

Nhìn chung, các gi違i pháp thích 泳ng vớiăBĐKHăc栄a Thành ph嘘 đưăvàăđangăth詠c 
hi羽năđưătheoăđúngătinhăth亥n và nội dung nhi羽m v映 c栄a Nghị quyết 120/NQ-CP nhằm 
phát triển bền v英ng thành ph嘘 C亥năThơ thích 泳ng vớiăBĐKH,ăđ育y m衣nh phát triển kinh 
tế-xã hộiă địaă ph逢ơngă tr荏 thành trung tâm kinh tế c栄aăvùngăĐBSCLă trongăđiều ki羽n 
BĐKH.ăCácăgi違i pháp liên quan thích 泳ng hoặc có tích h嬰p thích 泳ngăBĐKHăvàoăđưă
mang l衣i nh英ng hi羽u qu違 tích c詠c trong các ho衣tăđộng kinh tế - xã hội trong chiếnăl逢嬰c, 
quy ho衣ch, kế ho衣ch c栄aăđịaăph逢ơng. 

2.4 Đánhăgiáăchungăv隠 kh違 nĕngăch嘘ng ch鵜u c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 

Theo tài li羽u d詠 án Chỉ s嘘 ch嘘ng chịu c栄aăcácăđôăthị Vi羽t Nam, một ho衣tăđộng 
nhằm kiểm ch泳ng xem li羽u Khung ch嘘ng chịu c栄a Thành ph嘘 (CRF)ăđ逢嬰c xây d詠ng b荏i 
Ban Phát triển Qu嘘c tế Arup có thể áp d映ngăđ逢嬰c hay không nhằm xây d詠ng một bộ chỉ 
s嘘 so sánh c医p qu嘘c gia về kh違 nĕngăch嘘ng chịu c栄aăcácăđôăthị 荏 Vi羽t Nam (VNCRI). 
Từ đóăt衣oăđộng l詠căchoăcácăđôăthị c違i thi羽n tính ch嘘ng chịu c栄a mình thông qua vi羽c thi 
đuaăgi英a các Thành ph嘘 nhằmăđ逢嬰c nâng lên th泳 h衣ngăcaoăhơn.ăVi羽căđánhăgiáătập trung 
vào ba c医păđộ đánhăgiá,ăáp d映ng b嘘nălĩnhăv詠c, 12 m映c tiêu và 52 chỉ tiêuătheoăh逢ớng 
dẫn c栄a CRF. 

CRFăđ逢嬰c xây d詠ng d詠a trên b嘘nălĩnhăv詠căcơăb違n c栄a kh違 nĕngăch嘘ng chịuăđôăthị: S泳c 
kh臼e và S詠 thịnhăv逢嬰ng, Kinh tế và Xã hội,ăCơăs荏 h衣 t亥ngăvàăMôiătr逢運ng,ăvàăLưnhăđ衣o 
và Chiếnăl逢嬰c. Mỗiălĩnhăv詠c ch泳a ba m映c tiêu ph違n ánh nh英ngăhànhăđộng mà các Thành 
ph嘘 có thể th詠c hi羽năđể c違i thi羽n kh違 nĕngăch嘘ng chịu c栄a chúng. 12 m映c tiêu này là c嘘t 
lõi c栄a CRF. Khi kết h嬰p với nhau, chúng thể hi羽n kh違 nĕngăch嘘ng chịu c栄a Thành ph嘘 
đ嘘i với một lo衣t các cú s嘘căvàăcĕngăthẳng. 
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Hình 21: Ch雨 s嘘 ch嘘ng ch鵜u c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 

 

Địnhăl逢嬰ng Địnhătính 
D英ă
li羽u 

Tr. 
Bình 

Điểmă
s嘘 

D英ă
li羽u 

Tr. 
Bình 

Điểmă
s嘘 

1.ăH衣năchếăt嘘iăthiểuătínhăd宇ăbịăt鰻nă
th逢ơngăc栄aăng逢運iădân 5/8 3.6 3.2 5/5 3.1 3.4 
2.ăĐaăd衣ngăsinhăkếăvàăcơăhộiăvi羽călàmă 4/10 2.6 1.7 6/6 2.7 3.6 
3.ăB違oăv羽ăhi羽uăqu違ăs泳căkh臼eăvàăcuộcă
s嘘ngăconăng逢運iă 3/7 3.0 3.5 4/4 2.8 3.1 
4.ăXâyăd詠ngăb違năsắcăcộngăđ欝ngăvàă
t逢ơngătr嬰ălẫnănhau 1/5 2.2 N.D. 4/4 2.9 3.2 
5.ăAnăninhăvàătuânăth栄ăluậtăpháp 4/8 3.2 2.0 3/3 3.3 3.1 
6.ăNềnăkinhătếăbềnăv英ng 4/7 2.5 3.3 5/5 2.9 3.2 
7.ăGi違măthiểuăcácăr栄iăroăthiênătai 4/6 3.6 4.0 4/4 3.0 4.0 
8.ăCungăc医păhi羽uăqu違ăcácădịchăv映ă
trọngăyếu 5/8 3.0 2.1 5/5 3.1 3.7 
9.ăH羽ăth嘘ngăthôngătinăliênăl衣căvàăgiaoă
thôngăđángătinăcậy 3/8 2.7 3.0 4/4 3.3 3.4 
10.ăLưnhăđ衣oăvàăqu違nălỦăhi羽uăqu違 2/7 1.9 1.0 5/5 3.2 3.9 
11.ăNângăcaoăvaiătròăvàăquyềnăh衣năc栄aă
các bên liên quan 0/4 3.5 N.D. 3/3 3.1 4.3 
12.ăQuyăho衣chăphátătriểnăcóătínhăl欝ngă
ghép 2/7 3.6 3.0 4/4 2.9 2.8 

Nguồn:Báo cáo chỉ số chống chịu cてaăcácăđôăthị tại Vi ệt Nam 
( Quỹ Châu Á – The Asia Foundation) 

 Điểm s嘘 cho th医y Thành ph嘘 đangălàmăt嘘tăhơnănh英ngănơiăkhácăkhiăcungăc医p các 
bi羽n pháp b違o v羽, xây d詠ng nền kinh tế, và b違o v羽 ng逢運i dân kh臼iăthiênătai,ănh逢ngăkhôngă
t嘘t lắm trong sinh kế và cung c医p, chia sẻ thông tin. 
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PH井NăII: ĐÁNHăGIÁăTH衛CăTR萎NGăPHÁTăTRI韻NăKINHăT蔭ă- XĩăH浦I,ă
TH衛CăTR萎NGăS盈ăD影NGăĐ遺T,ăTH衛CăTR萎NGăH烏ăTH渦NGăĐỌăTH卯ăVĨă
NỌNGăTHỌNăGIAIăĐO萎Nă2011-2020 

 Đánhăgiáăth詠c tr衣ng phát tri吋n kinh t院 và th詠c tr衣ng phát tri 吋n các ngành 
nông nghi羽p, công nghi羽p, d鵜ch v映 trênăđ鵜a bàn thành ph嘘. Kh違 nĕngăhuyăđ瓜ng 
ngu欝n l詠c 

1. Tĕngătr逢荏ng kinh t院 và các y院u t嘘 đ́ngăǵpăvƠoătĕngătr逢荏ng  

Tĕngătr逢荏ng kinh tế: T嘘căđộ tĕngăt鰻ng s違n ph育mătrênăđịa bàn GRDP (giá so sánh 
2010)ăgiaiăđo衣n 2010 - 2019ă逢ớcătĕngăbìnhăquână6,6%/nĕm.ăNĕmă2020,ădoă違nhăh逢荏ng 
c栄a dịch COVID-19, Thành ph嘘 đưăcóăm泳cătĕngătr逢荏ng 2,73%. Theo đúngăNGTKănĕmă
2020.ăĐâyălàăm泳cătĕngătr逢荏ng trung bình khi so sánh với m泳cătĕngătr逢荏ngăgiaiăđo衣n 
2010-2019 c栄aăĐBSCLă(6,3%)ăvàătoànăVi羽tăNamă(6.3%).ăTrongăgiaiăđo衣n 2015-2019, 
C亥năThơăđ衣t m泳cătĕngătr逢荏ng 6,9%, th医păhơnăcácăTPătr詠c thuộcăTrungă逢ơngăkhácăg欝m 
Hà Nội (7,4%), Thành ph嘘 H欝 Chí Minh (7,7%),ăĐàăNẵng (7,5%) và H違i Phòng (16,1%). 

Hình 22: GRDP thành ph嘘 C亥năTh挨 giaiăđo衣n 2010-2020 (theo giá so sánh 
2010)  

  
Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

 
B違ng 12: Soăsánhătĕngătr逢荏ng GRDP c栄a C亥năTh挨ăvƠăcácăThƠnhăph嘘 tr 詠c 

thu瓜căTrungă逢挨ngăgiaiăđo衣n 2015-2019 (theo giá ss 2010) 

 C亥năTh挨 HƠăN瓜i 
ThƠnhăph嘘ă

H欝ăChíă
Minh 

ĐƠăN印ng H違iăPhòng 

GRDP 6,9% 7,4% 7,7% 7,5% 16,1% 
Nôngănghi羽p 2% 2% 5% 3% 1% 
Côngănghi羽pă – 
Xâyăd詠ng 

8% 9% 8% 6% 20% 

Dịchăv映 7% 7% 8% 8% 10% 
Nguồn: NGTK các Thành phố và tính toán cてa BCG 

 53,696 

2,73% 
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Quy mô t鰻ng s違n ph育mătrênăđịaăbànănĕmă2020ălàă52.230ătỷ đ欝ng (giá so sánh). So 
sánh với các vùng kinh tế trọngăđiểm khác thuộcăĐBSCLănh逢ăAnăGiang,ăKiênăGiang,ă
Cà Mau, con s嘘 này vẫn khá khiêm t嘘n. GRDP c栄a C亥năThơăbằng 75% GRDP c栄a Kiên 
Giang, x医p xỉ GRDP c栄a An Giang và g医p 1,25 l亥n GRDP c栄a Cà Mau. T鰻ng s違n ph育m 
trênăđịaăbànătheoăbìnhăquânăđ亥uăng逢運iălàă71.932.000ăđ欝ng, g医p g亥n 3 l亥n so với con s嘘 
nĕmă2010. 

Trong giai đo衣n 2010-2019, dịch v映 là ngành có m泳cătĕngătr逢荏ng m衣nh mẽ nh医t, 
với m泳cătĕngătr逢荏ngăbìnhăquânălàă7,3%/nĕm,ătiếpăsauăđóălàăcôngănghi羽p-xây d詠ng (6,4%) 
và nông nghi羽p (2,1%). Dịch v映 cũngălàăngànhăđóngăgópănhiều nh医tăchoătĕngătr逢荏ng 
giaiăđo衣n 2010-2020, với 57,3%, tiếp n嘘i là công nghi羽p (28,1 %), thuế s違n ph育m (9,2 
%). Trong kh嘘i ngành dịch v映, bán buôn và bán lẻ làăngànhămũiănhọn khi chiếm 16,84% 
GRDP (giá hi羽năhành)ănĕmă2020,ăcònăvới kh嘘i ngành công nghi羽p, công nghi羽p chế 
biến, chế t衣o là ngành trọng tâm chiếm tỷ trọng 23,05% GRDP. 

B違ng 13:ăĐ́ngăǵpăc栄aăcácăngƠnhăvƠoătĕngătr逢荏ng GRDP 

 
GRDP (giá 2010, t益 

đ欝ng) 
GRDPăgiaătĕng 

Đ́ngăǵpăvƠo 
Tĕngătr逢荏ng 

 2010 2020 2010-2020 % 
T鰻ng 30.814 52.230 21.416 100% 
Nông Nghi羽p 4.878 5.998 1.120 5,2 
Công nghi羽p 10.125 16.147 6.022 28,1 
Dịch v映 13.895 26.179 12.284 57,3 
Thuế s違n ph育m 1.916 3.906 1.990 9,2 

Nguồn: NGTK và tính toán cてa BCG 
 

2. Chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u n隠n kinh t院  

Th泳 nh医t,ăCơăc医u kinh tế có s詠 chuyển dịchăkhôngăđángăkể.ăNĕmă2010,ăcơăc医u c栄a 
3 ngành nông nghi羽p, công nghi羽p và dịch v映 làă16%,ă33%ăvàă45%ăthìăđếnănĕmă2020,ă
các con s嘘 này l亥năl逢嬰t là 11%, 31%, 50%. Con s嘘 này nh医t quán vớiăcơăc医u kinh tế c違 
n逢ớcănĕmă2020 với các chỉ s嘘 l亥năl逢嬰t là 14,9% - 33,7% - 51,4%. S詠 s映t gi違m c栄a ngành 
công nghi羽p- xây d詠ng ph亥n lớnăđến từ vi羽c kh嘘i ngành xây d詠ng gi違m 27% và ngành 
mũiănhọn - công nghi羽p chế biến chế t衣o gi違mă6%ătrongăgiaiăđo衣n 2019-2020.  
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Hình 23:ăC挨ăc医u các ngành kinh t院 c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 giaiăđo衣n 2010-
2020 

 
Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

 

Tuy nhiên, so vớiăvùngăĐBSCLăthìăhi羽n C亥năThơăvẫnălàăđịaăph逢ơngăcóătỷ l羽 ngành 
nghề phi nông nghi羽p cao nh医t. Với vị thế là trung tâm nông nghi羽p c栄a c違 n逢ớc,ăđến 
nĕmă2020,ătỷ trọng nông nghi羽pătrongăcơăc医u GRDP c栄aăĐBSCLăvẫn là 31% và tỷ trọng 
dịch v映 chỉ tĕngătừ 35%ănĕmă2010ălênă36%ănĕmă2020. 

B違ng 14: Chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u kinh t院 c栄a C亥năTh挨ăvƠăĐBSCLăgiaiăđo衣n 2010-
2020 

T雨nhăthƠnh C挨ăc医uăngƠnh 2010 2020 
C亥năThơ Nông lâm th栄yă s違nă (%ă

GRDP) 
16 11 

Côngănghi羽păXâyăd詠ngă(%) 33 31 
Dịchăv映ă(%) 45 50 

ĐBSCL Nông lâm th栄yă s違nă (%ă
GRDP) 

40 31 

Côngănghi羽păXây d詠ngă(%) 22 28 
Dịchăv映ă(%) 35 36 

 
Nguồn: NGTK các tỉnh, thành 

Th泳 hai,ăcơăc医u nội bộ ngành kinh tế vẫnăch逢aăcóăd医u hi羽u chuyển dịchătheoăh逢ớng 
nâng cao tỷ trọng các ngành có giá trị giaă tĕngăcao.ăTrongăngànhăcôngănghi羽p, công 
nghi羽p chế biến chế t衣o, tuy là ngành mũiănhọnănh逢ngăl衣i trong xu thế ngày càng gi違m 
về tỷ trọng,ăthayăvàoăđóălàăs違n xu医t và phân ph嘘iăđi羽n,ăkhíăđ嘘t,ăn逢ớcănóng,ăhơiăn逢ớc và 
điềuăhòaăkhôngăkhíăngàyăcàngăđóngăvaiătròăquanătrọng. Trong nội bộ ngành dịch v映, ho衣t 
độngăth逢ơngăm衣i, giáo d映c, y tế vàăcóăxuăh逢ớngăgiaătĕngăvề tỷ trọng. Tuy nhiên, ho衣t 
động tài chính, ngân hàng và b違o hiểm, và ho衣tăđộng chuyên môn KHCN trong giai 
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đo衣n 2015-2020 l衣i không có s詠 thayăđ鰻iăđángăkể.Nh英ngăngànhănàyăđangălàăxuăh逢ớng 
c栄a thế giới và C亥năThơăc亥n chuyển mình m衣nh mẽ để có thể nắm bắtăđ逢嬰c nh英ngăcơă
hộiătrongăt逢ơngălai. 

Nhìnăchung,ătrongăgiaiăđo衣n 2010-2020, chuyển dịchăcơăc医u kinh tế c栄a thành ph嘘 
C亥năThơ 荏 m泳căkháăhơnăsoăvới m泳c chung c栄a c違 n逢ớc. Tỷ l羽 gi違măđiểm khu v詠c I c栄a 
Thành ph嘘 làă5ă%ătrongăkhiăđóăc違 n逢ớcălàă1,42%,ăđ逢aăcơăc医u kinh tế khu v詠c I c栄a Thành 
ph嘘 xu嘘ng cònă11%ănĕmă2020,ăth医păhơnăvới m泳c chung c栄a c違 n逢ớc là 14,85%. Khu 
v詠c dịch v映 phát triển 荏 m泳cătrungăbìnhă(tĕngă5ăđiểm %), tuy nhiên vẫnăcaoăhơnăconăs嘘 
trung bình c栄a Vi羽tăNamă(tĕngă1,7ăđiểm %). %). Trong vùng ĐBSCL ho衣tăđộng chuyển 
dịchăcơăc医u trong nội bộ ngành kinh tế c栄a thành ph嘘 C亥năThơ chiếmă逢uăthế hơn,ătuyă
nhiênăcũngăch逢aăph違n ánh rõ nét nh英ng tiềmănĕngăvàăch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u phát 
triển c栄a Thành ph嘘. 

3. Th詠c tr衣ng phát tri吋n các ngành tr丑ngăđi吋m c栄a C亥năTh挨 

3.1 Công nghi羽p và xây d詠ng 

3.1.1 Ngành xây d詠ng 

Ngành xây d詠ngălàălĩnhăv詠c khá quan trọng trong nền kinh tế C亥năThơ,ăđóngăgópă
5% t鰻ngăGRDPănĕmă2020.ăTrongăgiaiăđo衣n 2011-2019, ngành xây d詠ngătĕngătr逢荏ng 荏 
m泳căđộ th医p vớiă4%/nĕm.ăTuyănhiên,ăđếnănĕmă2019-2020, GRDP gi違m m衣nh 荏 m泳c 
27%, nguyên nhân ch栄 yếuălàădoăđ衣i dịch COVID-19 đưălàmăđ泳t gãy chuỗi cung 泳ng, 
đìnhătr羽 các ho衣tăđộng s違n xu医t kinh doanh. 

Hình 24: GRDP ngành xây d詠ng C亥năTh挨ăt瑛 2010-2020 (gss, t益 đ欝ng) 

 
Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

Sau khi tr荏 thànhăđôăthị lo衣i I tr詠c thuộcăTrungă逢ơngănĕmă2009,ăthành ph嘘 C亥n 
Thơ đưăkhaiăthácăvàăphátăhuyăt嘘t các tiềmănĕng,ăl嬰i thế,ăđ育y nhanh quá trình phát triển 
đôăthị “sáng,ăxanh,ăs衣ch,ăđẹp”.ăKết qu違 th詠c hi羽năCh逢ơngătrìnhăphátătriểnăđôăthị giai 
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đo衣n 2015-2020 cho th医yărõăthêmăb逢ớc chuyển mình c栄a C亥năThơ.ăNhiều d詠 án quan 
trọngăđ逢嬰căđ亥uăt逢ănh逢:ăD詠 ánăđ逢運ng Nguy宇năVĕnăCừ (n嘘iădài)ăđo衣n từ Mỹ Khánh - 
Phong Ðiền,ăđ逢運ng tỉnh 922 từ qu嘘c lộ 91Băđến C運 Ð臼, D詠 án c亥uăVàmăXángăvàăđ逢運ng 
n嘘i từ c亥uăVàmăXángăđến qu嘘c lộ 61C (huy羽n Phong Ðiền), D詠 án Phát triển thành ph嘘 
C亥năThơ vàătĕngăc逢運ng kh違 nĕngăthíchă泳ng c栄aăđôăthị (D詠 án 3)... Các d詠 ánăđ亥uăt逢ăxâyă
d詠ngăkhuăđôăthị mớiăcũngăđ逢嬰c triển khai có thể kể ra g欝măkhuăđôăthị mới An Bình (khu 
1,ă2,ă3),ăkhuăđôăthị mới lô s嘘 9 quận Bình Th栄y,ăcácăkhuăđôăthị mớiă(khuăđôăthị Nam 
C亥năThơ)ăt衣i quậnăCáiăRĕng,ăđặc bi羽tăcóăkhuăđôăthị Nam C亥năThơăđ逢嬰căxemălàăkhuăđôă
thị “s亥m u医t”ăbậc nh医t khu v詠c ÐBSCL. 

Công tác qu違n lý xây d詠ng và qu違n lý ch医tăl逢嬰ng xây d詠ng th詠c hi羽n có hi羽u qu違. 
Trong giaiăđo衣n 2011-2018,ăđưăth育măđịnh thiết kế cơăs荏 374 công trình. Th育măđịnh thiết 
kế và d詠 toán xây d詠ng 814 công trình với t鰻ng kinh phí 9.243,1 tỷ đ欝ng, kinh phí gi違m 
761,2 tỷ đ欝ng. C医p phép xây d詠ng 34.218 gi医y phép. T鰻 ch泳c kiểm tra công tác nghi羽m 
thu 291 công trình, c医p 568 ch泳ng chỉ hành nghề ho衣tăđộng xây d詠ng và ch泳ng chỉ hành 
nghề môi giới b医tăđộng s違n cho cá nhân, c医p 291 ch泳ng chỉ nĕngăl詠c ho衣tăđộng xây d詠ng 
cho t鰻 ch泳c. 

3.1.2 Công nghi羽p 

a. V隠ăch雨ătiêuăphátătri吋năngƠnhăcôngănghi羽p 

- Giaiăđo衣n 2011-2016 (giá trị s違n xu医t công nghi羽păđ逢嬰c tính theo giá so sánh 
2010):ăgiaiăđo衣n này tuy còn nhiềuăkhóăkhĕnădoăh羽 qu違 c栄a quá trình suy gi違m kinh tế 
nh英ngănĕmătr逢ớc,ănh逢ngăho衣tăđộng s違n xu医t c栄a ngành vẫn có s詠 giaătĕngăvề giá trị s違n 
xu医t công nghi羽p. Nếuănh逢ăgiáă trị s違n xu医t công nghi羽pănĕmă2011ă(theoăgiáăsoăsánhă
2010)ăđ衣t 70.187 tỷ đ欝ng,ănĕmă2015ăđ衣t 82.064 tỷ đ欝ngăthìăđếnănĕmă2016ăđ衣t 91.285 tỷ 
đ欝ng, nhịpăđộ tĕngătr逢荏ngăbìnhăquânăgiaiăđo衣n 2011 - 2016ăđ衣t 5,4%. 

- Từ nĕmă2017ăđến nay (vi羽căđánhăgiáăt嘘căđộ tĕngătr逢荏ng c栄a ngành công nghi羽p 
đ逢嬰căđánhăgiáăquaăchỉ s嘘 s違n xu医t công nghi羽p): Chỉ s嘘 s違n xu医t công nghi羽pănĕmă2016ă
tĕngă8,31%,ănĕmă2017ătĕngă7,26%,ăđếnănĕmă2019,ăchỉ s嘘 phát triển s違n xu医t công nghi羽p 
tĕngă8,16%ăsoăvớiănĕmă2018.ăTrongăđó,ăchỉ s嘘 s違n xu医t ngành công nghi羽p chế biến, chế 
t衣oătĕngă8,04%. Công nghi羽p s違n xu医t và phân ph嘘iăđi羽nătĕngă9,3%. Công nghi羽p cung 
c医păn逢ớc, ho衣tăđộng qu違n lý xử lý rác th違iătĕngă5,5%ăsoăvới cùng kỳ.ăNĕmă2020,ădoătácă
động c栄aăđ衣i dịch COVID-19, chỉ s嘘 công nghi羽p gi違m 3,5% vớiălĩnhăv詠c gi違m m衣nh 
nh医t là công nghi羽p chế biến, chế t衣o (gi違mă4,5%).ăTrongăđó,ăcácăngànhăd羽t, may mặc, 
s違n xu医t gi医y, in và sao chép b違n ghi là nh英ng tiểuăngànhăđóngăgópăchínhăchoăs詠 s映t 
gi違m này. 

B違ng 15: Ch雨 s嘘 s違n xu医t công nghi羽p các t雨nhăĐBSCL 

STT T雨nh,Thành ph嘘 2012 2016 2017 2019 2020 

1  An Giang 105,55 105,75 107,10 107,56 97,78 

2  B衣c Liêu 103,57 108,59 110,36 112,36 104,11 
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3  Bến Tre 114,80 107,97 107,90 109,6 104,4 

4  Cà Mau 109,90 98,20 103,57 106,05 104,25 

5  C亥năTh挨 104,60 108,31 107,25 108,16 96,54 

6  Đ欝ng Tháp 105,20 110,30 106,80 108,30 103,55 

7  Hậu Giang 135,40 108,19  112,00 110,22 107,8 

8  Kiên Giang 110,52 109,99 107,70 111,43 103,98 

9  Long An 114,70 113,40 116,10 115,11 108,6 

10  Sóc Trĕng 102,00 112,22 110,00 107,86 117,48 

11  Tiền Giang 116,30 114,80 115,50 111,1 101,6 

12  Trà Vinh 110,58 106,20 148,87 127,7 111,52 

13  VĩnhăLong 102,10 111,07 109,20 114,96 97,52 

Nguồn: Báo cáo Hội nghị ngànhăcôngăthư¬ngăcácătỉnh phía Nam, Tổng Cつc Thống kê 
 

B違ng 16: Ch雨 s嘘 s違n xu医t công nghi羽p c栄a 5 Thành ph嘘 tr 詠c thu瓜căTrungă逢挨ng 

STT Thành ph嘘 2012 2015 2019 2020 

1 C違 n逢噂c  105,8 109,8 109,5 103,3 

2 TP, H欝 Chí Minh 105 107,86 107,58 96,01 

3 Hà Nội 105 108,3 108,5 104,72 

4 H違i Phòng 103,9 116,6 124,20 114,62 

5 C亥năTh挨 104,60 107,30 108,16 96,54 

6 ĐàăNẵng 106 113,1 104,25 89,04 

Nguồn: NGTK các tỉnh, thành 
 

b. Th詠cătr衣ngăchuy吋năđ鰻iăc挨ăc医uăngƠnhăcôngănghi羽p 

Trongăgiaiăđo衣n 2011-2019, nhóm công nghi羽p chế biến th詠c ph育m,ăđ欝 u嘘ng là 
nhóm ngành chiếm tỷ trọng ch栄 yếuătrongăcơăc医u công nghi羽p c栄a Thành ph嘘 và vẫn 
tiếp t映căcóăxuăh逢ớngătĕng.ăTrongăgiaiăđo衣n 2016-2019,ăngànhănàyăđ衣t t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng 
bình quân 9,52%/nĕmă(giaiăđo衣n 2011-2015ăđ衣tă10,7%/nĕm),ănĕmă2019ăchiếm kho違ng 
74,4%ătrongăcơăc医u công nghi羽p Thành ph嘘 (tĕngăthêmă11,9ăđiểm % so vớiănĕmă2010ă
vàă0,8ăđiểm % so vớiănĕmă2015).ă 

Nhóm ngành s違n xu医t vật li羽u xây d詠ng trong nh英ngănĕmăg亥năđâyăđưăcóăb逢ớc phát 
triển m衣nh và có m泳cătĕngătr逢荏ngăkháăcao,ăđ衣tăbìnhăquână11,1%/nĕmătrongăgiaiăđo衣n 
2011-2015 và kho違ngă13,8%/nĕmăgiaiăđo衣n 2016-2019,ăđ逢aătỷ trọng c栄aăngànhănàyătĕngă
nhẹ từ 2,5%ănĕmă2010ă lênăkho違ngă3,0%ănĕmă2015ăvàăđếnănĕmă2019ăchiếm kho違ng 
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3,53%ătrongăcơăc医u công nghi羽p Thành ph嘘,ălàănhómăngànhăđóngăgópălớn th泳 t逢ătrongă
giá trị s違n xu医t công nghi羽p Thành ph嘘. 

Nhóm ngành s違n xu医t hóa ch医t và s違n ph育m hóa ch医t có tỷ trọng khá 鰻năđịnh trong 
cơăc医u công nghi羽p thành ph嘘 C亥năThơ,ănĕmă2010ăchiếm kho違ngă11,4%,ănĕm 2015ătĕngă
nhẹ lênă11,8%ăvàăđếnănĕmă2019ăvẫn duy trì tỷ trọngă10,92%ătrongăcơăc医u công nghi羽p 
Thành ph嘘,ălàănhómăngànhăđóngăgópălớn th泳 hai trong giá trị s違n xu医t công nghi羽p Thành 
ph嘘.ăTrongăgiaiăđo衣n 2016-2019,ăngànhănàyăđ衣t t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng bình quân 荏 m泳c khá 
caoă7,1%/nĕmă(soăvớiăgiaiăđo衣n 2011-2015ăđ衣t m泳că7,9%/nĕm). 

Nhóm ngành s違n xu医t trang ph映c d羽t may, da giày và các s違n ph育m có liên quan 
cũngăcóăb逢ớcătĕngătr逢荏ng nhanh, bình quân t嘘căđộ tĕngătr逢荏ngăđ衣tă8,0%/nĕmătrongăgiaiă
đo衣n 2011-2015ăvàătĕngălênă15,2%ătrongăgiaiăđo衣n 2016-2019,ăđ逢aăgiáătrị s違n xu医t công 
nghi羽pănĕmă2019ătĕngăg医p 1,3 l亥nănĕmă2010.ăTuyănhiên,ădoăcóăxu医tăphátăđiểm th医p, nên 
đến nay ngành này vẫn chiếm tỷ trọngăkhôngăcaoătrongăcơăc医u công nghi羽p Thành ph嘘, 
nĕmă2010ăchiếm kho違ng 1,7%,ănĕmă2015ătĕngănhẹ lênă1,8%ăvàăđếnănĕmă2019ăduyătrìătỷ 
trọng 荏 m泳c khiêm t嘘nă2,22%ătrongăcơăc医u công nghi羽p Thành ph嘘,ălàănhómăngànhăđóngă
góp lớn th泳 sáu trong giá trị s違n xu医t công nghi羽p Thành ph嘘. 

Nhóm ngành s違n xu医t kim lo衣i, máy móc, thiết bị và s違n ph育măđi羽n tử, máy vi tính 
cũngăcóăb逢ớc b泳tăpháătĕngătr逢荏ngătrongăgiaiăđo衣n 2016-2019, bình quân t嘘căđộ tĕngă
tr逢荏ngăđ衣tă6,5%/nĕmăsauăkhiătĕngătr逢荏ng -1,9%ătrongăgiaiăđo衣n 2011-2015,ăđ逢aănhómă
lên vị trí th泳 ba trong giá trị s違n xu医t công nghi羽p Thành ph嘘. Tuy nhiên, trong các giai 
đo衣n phát triển, mặcădùăđ逢嬰c quan tâm, khuyếnăkhíchăđịnhăh逢ớng phát triển, song quy 
mô c栄a ngành s違n xu医t kim lo衣i, máy móc, thiết bị và s違n ph育măđi羽n tử, máy vi tính c栄a 
C亥năThơăvẫnăch逢aăphátătriểnăđ逢嬰cănh逢ămongăđ嬰i.ăĐếnănĕmă2019,ăgiá trị công nghi羽p 
c栄aănhómăngànhănàyăđ衣t kho違ng 4.959 tỷ đ欝ngă(caoăhơnăkhôngănhiều so với giá trị đưă
đ衣tăđ逢嬰cănĕmă2010).ăTrongăcơăc医u ngành công nghi羽p c栄a Thành ph嘘,ăđếnănĕmă2019,ă
tỷ trọng c栄aăngànhăđưăgi違m xu嘘ng chỉ còn kho違ng 4,53%, gi違m nhẹ so vớiănĕm 2015 荏 
m泳c 5,0% và gi違m khá so vớiănĕmă2010ă荏 m泳c 7,7%. 

ĐángăchúăỦ,ăngànhăs違năxu医tăvàăphânăph嘘iăđi羽n,ăkhíăđ嘘t,ăn逢ớcănóng,ăhơiăn逢ớcăcóă
b逢ớcăb泳tăpháătĕngătr逢荏ngăm衣nhătrongăgiaiăđo衣nă2016-2019,ăbìnhăquânăt嘘căđộătĕngătr逢荏ngă
đ衣tă8,5%/nĕmăsauăkhiătĕngătr逢荏ngă-14,9%ătrongăgiaiăđo衣nă2011-2015,ăđ逢aănhómălênăvịă
tríă th泳ănĕmătrongăgiáă trịă s違năxu医tăcôngănghi羽păThànhăph嘘,ănĕmă2019ăchiếmătỷă trọngă
3,25%,ăgi違mănhẹăsoăvớiănĕmă2015ă荏ăm泳că3,34%ătrongăcơăc医uăcôngănghi羽păThànhăph嘘. 

Ngoàiăra,ă02ănhómăngànhăcôngănghi羽păkhácă(in, saoăchépăb違năghiăcácălo衣i)ăvàăkhaiă
thác khoáng s違năđềuăđóngăgópăgiáătrịăgiaătĕngăcôngănghi羽păkhôngăđángăkểătrongăgiáătrịă
s違năxu医tăcôngănghi羽pă toànăThànhăph嘘.ăTrongăgiaiăđo衣nă2010-2019, các nhóm ngành 
côngănghi羽pănàyăluônăduyătrìătỷătrọngăd逢ớiă1,0%ătrongăcơăc医uăgiáătrịăs違năxu医tăcôngănghi羽pă
Thànhăph嘘. 
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B違ng 17: Chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u giá tr鵜 s違n xu医t công nghi羽păgiaiăđo衣n 
 2010-2019 (giá ss 2010) 

TT 
 

C挨ăc医uăngƠnhăcôngănghi羽p 
 

2010 
 

2015 
 

2019 

Tĕng/gi違m 
2010-
2015 

2015-
2019 

1 
S違năxu医t,ăchếăbiếnăth詠căph育mă+ăSXă
đ欝ău嘘ng 

62,5 73,6 74,4 +11,1 +0,80 

2 
S違năxu医tăhóaăch医tăvàăs違năph育măhóaă
ch医t 11,4 11,8 10,92 +0,4 -0,88 

3 
S違năxu医tăkimălo衣iă+ămáyămóc,ăthiếtă
bịă+ăs違năph育măđi羽nătử,ămáyăviătính 

7,7 5,0 4,53 -2,7 -0,47 

4 S違năxu医tăvậtăli羽uăxâyăd詠ng 2,5 3,0 3,53 +0,5 +0,53 

5 
S違nă xu医tă vàă phână ph嘘iă đi羽n,ă khíă
đ嘘t,ăn逢ớcănóng,ăhơiăn逢ớc 10,6 3,34 3,25 -7,26 -0,09 

6 
S違năxu医tătrangăph映căd羽tămayă+ădaă
giàyăvàăcácăs違năph育măcóăliênăquan 

1,7 1,8 2,22 +0,1 +0,42 

7 
Chếăbiếnăgỗăvàăs違năxu医tăs違năph育mă
từăgỗ,ătre,ăn泳a 3,0 1,2 1,0 -1,8 -0,2 

8 Khai khoáng      
9 Côngănghi羽păkhác 0,5 0,3 0,22 -0,2 -0,08 

 T鰻ngăc瓜ng 100 100 100   

Nguồn:ăNGTẦăthànhăphốăCＺnăTh¬ và Báo cáo KT - XHăThànhăphốănĕmă2019 

c. Đánhăgiáăth詠cătr衣ngăm瓜tăs嘘ăngƠnhăcôngănghi羽p 
Công nghi羽p khai khoáng 

Đâyălàăngànhăkhôngăcóăvaiătròăquanătrọng trong nền kinh tế thành ph嘘 C亥năThơ khi 
chỉ chiếm 0.05% GRDPăvàoănĕmă2020,ăNĕmă2018,ăUBNDăthành ph嘘 C亥năThơ đưăphêă
duy羽t Quy ho衣chăthĕmădò,ăkhaiăthác,ăsử d映ng khoáng s違nănĕmă2020,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă
2030. Quy ho衣chăđ逢嬰c lậpăđ嘘i với khoáng s違n làm vật li羽u xây d詠ngăthôngăth逢運ng và 
than bùn. 

 Theo quy ho衣ch,ăđếnănĕmă2020,ăcátăsanăl医p có 13 khu v詠c, t鰻ng di羽n tích 633,94 
ha, tr英 l逢嬰ng và tài nguyên 13.927.050 m3 trongăđóăcóă8ăkhuăv詠c thuộc quận Th嘘t N嘘t, 
2 khu v詠c thuộc quận Ô Môn, 1 khu v詠c thuộc quận Bình Th栄y và 2 khu v詠c thuộc quận 
CáiăRĕng. 

 Quy ho衣ch d詠 tr英 khoáng s違năđ逢嬰cănêuărõănh逢ăsau:ăSétăg衣ch ngói: 9 khu v詠c, t鰻ng 
di羽n tích 5866 ha, t鰻ng tài nguyên 573,93 tri羽u m3. Sét keramzit: 2 khu v詠c, t鰻ng di羽n 
tích 1.947 ha, t鰻ng tài nguyên 83.721 tri羽u m3. 

 Các khu v詠căđ医u giá quyền khai thác khoáng s違nătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ 
bao g欝m 4 khu v詠c cát san l医p, di羽n tích 185,1 ha, t鰻ng tài nguyên 3.616.750 m3. 
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 Công nghi羽p kim lo衣i, máy móc, thi院t b鵜 
 S嘘 doanh nghi羽p c栄a nhóm s違n xu医t kim lo衣i, s違n xu医t máy móc, thiết bị chiếm 
ch栄 yếu trong toàn ngành s違n xu医t kim lo衣i, máy móc, thiết bị và s違n xu医t s違n ph育măđi羽n 
tử, máy vi tính, với s嘘 l逢嬰ng 165 doanh nghi羽p/t鰻ng s嘘 253 doanh nghi羽p c栄a ngành. 
Trongăđóăcóă05ădoanhănghi羽p có s嘘 laoăđộng từ 50ăng逢運i tr荏 lên và 04 doanh nghi羽p có 
quy mô v嘘năđ亥uăt逢ătừ 200 tỷ đ欝ng tr荏 lên. 
 Trongăgiaiăđo衣n 2011-2015 và 2016-2019, nhóm s違n ph育m này có t嘘căđộ tĕngă
tr逢荏ng bình quân l亥năl逢嬰tălàă9,4%/nĕm vàă8,5%/nĕm,ăđ欝ng th運iăcóăxuăh逢ớngătĕngăd亥n 
về tỷ trọngăđóngăgópătrongăt鰻ng giá trị công nghi羽p c栄a nhóm ngành s違n xu医t kim lo衣i, 
máy móc, thiết bị và s違n xu医t s違n ph育măđi羽n tử, máy vi tính. Tỷ trọngăđóngăgópăc栄a 
ngànhăđưă tĕngă từ 48,7%ă(nĕmă2010)ă lênă84,0%ăvàoănĕmă2015ăvàăđếnănĕmă2019ăđ衣t 
kho違ng 55,0%. 
 ĐóngăgópăđángăchúăỦătrongănhómăngànhăs違n ph育m này là các doanh nghi羽p thuộc 
khu v詠c FDI, chiếm tỷ trọng 43,6% và có m泳cătĕngătr逢荏ngăbìnhăquână13,4%/nĕmătrongă
giaiăđo衣n 2011-2015. 
 Thiết bị và công ngh羽 s違n xu医t c栄a ngành ch栄 yếu là 荏 trìnhăđộ bán t詠 động và t詠 
động hóa 荏 một hoặc một s嘘 khâu c栄a quy trình s違n xu医t,ătrongăđóăthiết bị, công ngh羽 
c栄a ngành một ph亥năđ逢嬰c nhập kh育u từ cácăn逢ớc và vùng lãnh th鰻 nh逢ăĐàiăLoan,ăNhật 
B違n, Malaysia, còn l衣iăđaăph亥n công ngh羽 đ逢嬰c s違n xu医t và lắpărápătrongăn逢ớc, công 
ngh羽 đ逢嬰căđ亥uăt逢ăvàoăs違n xu医t mới nh医t là công ngh羽 c栄aăMalaysiaăvàoănĕmă2006.ă 
 Một s嘘 doanh nghi羽p quan tâm và m衣nh d衣năđ亥uăt逢ăthiết bị, công ngh羽 mới khá 
tiên tiến, hi羽năđ衣i. Trong th運i gian tới, ngành này ch栄 yếuăđóngătrongăvaiătròălàăcôngă
nghi羽p hỗ tr嬰, vi羽c tập trung phát triểnăcơăkhí,ăchế t衣o linh ki羽n và chi tiết máy, ngành 
công nghi羽păđóngătàuăkhôngăđ逢嬰c xem là l嬰i thế c栄a Thành ph嘘. 
 

 Công nghi羽p ch院 bi院n th詠c phẩmăvƠăđ欝 u嘘ng 

Ngành chế biếnăl逢ơngăth詠c, th詠c ph育m có s詠 tĕngătr逢荏ng liên t映căquaăcácănĕmăvàă
chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá trị s違n xu医t công nghi羽p. Các s違n ph育m ch栄 yếu bao 
g欝m th栄y h違i s違n, xay xát g衣o, rau qu違,ăđ欝 hộp xu医t kh育u,ầăDoăC亥năThơă荏 vị trí trung 
tâmăvùngăĐBSCL,ăngu欝n nguyên li羽u nông s違n, th栄y s違n d欝i dào, phong phú, cùng với 
địnhăh逢ớng phát triển công nghi羽p trong th運i gian qua là tiếp t映căđ育y m衣nh phát triển 
công nghi羽p chế biếnăl逢ơngăth詠c th詠c ph育m, nh医t là công nghi羽p chế biến nông - th栄y 
s違n, nhằm tận d映ng ngu欝n nguyên li羽u t衣i chỗ, gắn liền nhà máy với vùng nguyên li羽u. 
T衣i th運iăđiểmănĕmă2019,ăchỉ s嘘 s違n xu医t công nghi羽p c栄aălĩnhăv詠c công nghi羽p chế biến, 
chế t衣oăđ衣t 8,16%. C映 thể: 

Chế biến thủy sản: phát triển m衣nh, sử d映ng công ngh羽 khá tiên tiến, hi羽năđ衣i, s違n 
l逢嬰ngătĕngănhanh,ăđ逢嬰c xem là một trong nh英ng ngành công nghi羽p ch栄 l詠c c栄a Thành 
ph嘘,ăđóngăgópătừ 30% - 40% giá trị kim ng衣ch xu医t kh育u c栄a Thành ph嘘. Ho衣tăđộng 
xu医t kh育u ngành chế biến th栄y s違n th運i gian qua nhìn chung thuận l嬰i, s違năl逢嬰ng xu医t 
kh育uăhàngănĕmăđềuătĕngăquaăcácănĕmăvới t嘘căđộ cao và 鰻năđịnh,ăđưăgópăph亥n r医t quan 
trọng vào kim ng衣ch xu医t kh育u Thành ph嘘. Với s詠 thíchănghiănhanhăvàănĕngăđộng c栄a 
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các doanh nghi羽p chế biến th栄y s違n, hàng lo衣t các nhà máy chế biến th栄y s違n mớiăđ逢嬰c 
thành lập t衣i thành ph嘘 C亥năThơ, cùng với di宇n biến khá thuận l嬰i c栄a thị tr逢運ng xu医t 
kh育u và ngay c違 thị tr逢運ngătrongăn逢ớc, ngành chế biến th栄y s違năluônăđ衣t t嘘căđộ tĕngă
tr逢荏ng cao và 鰻năđịnh, góp ph亥n r医t lớn vào s詠 phát triển ngành công nghi羽p Thành ph嘘. 

Chế biến nông sản: s違n ph育m c栄a ngành là n医mărơmăcácălo衣i,ătráiăcâyăđóngăhộp 
các lo衣i, nhân h衣tăđiều, bắpănonăđóngălon,ầăcóăkho違ng 80% ph映c v映 xu医t kh育u sang 
ĐàiăLoan,ăTrungăQu嘘c và một s嘘 n逢ớc khác. Do có l嬰i thế về vị trí trung tâm vùng 
nguyên li羽u trái cây rau - qu違 c栄aăvùngăĐBSCL,ăđaăd衣ng về ch栄ng lo衣i và phong phú về 
s嘘 l逢嬰ng,ăthêmăvàoăđóănhiều doanh nghi羽p ho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠c này có thị tr逢運ng 
tiêu th映 鰻năđịnh,ăđặc bi羽t s違n ph育măđưăxu医t kh育uăđiăcácăn逢ớc trong khu v詠c, th運i gian 
qua ngành chế biến rau qu違 góp ph亥n lớn trong vi羽c tiêu th映 hàng hóa nông s違n c栄aăđịa 
ph逢ơngăvàătrongăvùng,ăgópăph亥năđángăkể vào s詠 tĕngătr逢荏ng chung c栄a ngành công 
nghi羽p chế biến. 

Chế biến và xay xát gạo: phát triển nhanh,ăđ違m b違o nhu c亥uăl逢ơngăth詠căđịaăph逢ơngă
và tham gia xu医t kh育u. Là ngành quan trọng góp ph亥năđ違m b違oăanăninhăl逢ơngăth詠c và 
đóngăgópăhàngănĕmăkho違ng 20% - 25% t鰻ng kim ng衣ch xu医t kh育u toàn Thành ph嘘. 

Sản xuất đồ uống: Đếnănay,ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ có kho違ng 37 doanh 
nghi羽p s違n xu医t trong ngành s違n xu医tăđ欝 u嘘ng,ătrongăđóămột s嘘 đơnăvị có quy mô và 
đóngăgópăcaoătrongăgiáătrị công nghi羽p c栄a ngành là: Cty CP Bia - N逢ớc gi違i khát Sài 
Gòn - TâyăĐôă(KCNăTràăNócă1),ăCtyăTNHHăMTVăN逢ớc u嘘ng Collagen Vi羽t Nam (KCN 
Trà Nóc 2). Chi nhánh Cty Pepsico Vi羽t Nam t衣i C亥năThơă(KCNăTràăNócă2). Công ty 
CP Bia - N逢ớc gi違i khát C亥năThơă(Quận Ninh Kiều), Cty CP Bia Sài Gòn - miền Tây 
(KCNăTràăNócă1)ầăS違n ph育m c栄a các doanh nghi羽p này ph映c v映 ch栄 yếu nhu c亥u trong 
n逢ớc và một ph亥n xu医t kh育u sang thị tr逢運ngăcácăn逢ớc trong khu v詠c. 

姶ớcănĕmă2020,ăs違năl逢嬰ng bia các lo衣i c栄a Thành ph嘘 đ衣t kho違ng 116,5 tri羽u lít, 
gi違m 13,7% so vớiănĕmă2019. N逢ớc ngọtăđ衣t kho違ng 14,1 tri羽uă lítă (nĕmă2019)ă tĕngă
19,6% so vớiănĕmă2018. 

 
Công nghi羽p d羽t may, da giày 

S嘘 doanh nghi羽păđưătĕngăm衣nh từ 43ănĕmă2015ălênă79ănĕmă2020.ăCácădoanhănghi羽p 
d羽t may t衣i C亥năThơăcóă thị tr逢運ng khá rộng. Các doanh nghi羽p s違n xu医t trang ph映c 
chiếm ph亥n lớn các doanh nghi羽p d羽tămayătrênăđịa bàn C亥năThơ.ăPh亥n lớn thị tr逢運ng 
c栄a các doanh nghi羽p d羽t may t衣i C亥năThơălàăcácătỉnh ĐBSCL (ĐBSCL),ăchiếm 41,7%, 
thị tr逢運ng C亥năThơăchiếm 27,10%, và thị tr逢運ngăn逢ớc ngoài chiếm 14,6%. Nh英ng các 
doanh nghi羽p d羽t may t衣i C亥năThơăcóăquyămôănh臼 và siêu nh臼 nênăxácăđịnh thị tr逢運ng 
C亥năThơălàăch栄 yếu, các doanh nghi羽pălâuănĕmăhơnăthìăm荏 rộng sang các tỉnhăĐBSCL.ă 

Tuy nhiên ngành d羽tămayăđangăgặp ph違i các thách th泳căkhiăch逢aăcóăvùngănguyênă
li羽u tr欝ng cây l医y s嬰i và ngành công nghi羽p d羽tămayăch逢aăđ逢嬰căhìnhăthànhăđộc lập với 
ngành d羽t may. Công ngh羽 d羽t may một ph亥năđ逢嬰c nhập kh育u và một s嘘 thiết bị và máy 
mócăkhácăđ逢嬰c s違n xu医t và lắp ráp theo công ngh羽 trongăn逢ớc.ăTrìnhăđộ công ngh羽 ch栄 
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yếu là bán t詠 động và th栄 công. Ph亥n lớn s違n ph育m hỗ tr嬰 t衣i C亥năThơăđ逢嬰c nhập kh育u 
từ ĐàiăLoan,ăTháiăLan,ăTrung Qu嘘căvàămuaăngoàiăđịaăph逢ơng.ăCácăs違n ph育m hỗ tr嬰 
đ逢嬰c cung c医p 荏 m泳căđộ th逢運ng xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ l羽 nh臼 doanh nghi羽p 
d羽t may còn gặpăkhóăkhĕnătrongătìmăngu欝n cung c医p s違n ph育m hỗ tr嬰. 

 
Công nghi羽p hóa ch医t 

Ngành s違n xu医t hóa ch医t và s違n ph育m hóa ch医t hi羽n có kho違ng 127 doanh nghi羽p 
(tĕngăthêmă41ădoanhănghi羽p so vớiănĕmă2010),ăchiếm 12,13% t鰻ng s嘘 doanh nghi羽p 
công nghi羽p c栄a Thành ph嘘.ăTrongăđó,ăch栄 yếu là các doanh nghi羽p có s嘘 laoăđộngăd逢ới 
50ăng逢運i (107 doanh nghi羽p). Có 03 doanh nghi羽p có s嘘 laoăđộngătrênă500ăng逢運i.ăĐóngă
góp chính cho giá trị s違n xu医t công nghi羽p c栄aăngànhătrênăđịa bàn Thành ph嘘 là các s違n 
ph育m: Phân NPK, bột giặt, thu嘘c viên các lo衣i, l嘘păxeăđ衣p và xe máy, s違n ph育m nh詠a 
các lo衣i, thu嘘c trừ sâu. 

T鰻ng s嘘 laoăđộng c栄a các doanh nghi羽p trong ngành hi羽n có kho違ngă7255ălaoăđộng, 
chiếm 14,0% t鰻ngălaoăđộng trong các doanh nghi羽p ngành công nghi羽p. Quy mô trung 
bìnhălaoăđộng/doanh nghi羽păđ衣tă57ălaoăđộng/doanh nghi羽p,ăt逢ơngăđ逢ơngăvới m泳c trung 
bình c栄a công nghi羽p Thành ph嘘 (đ衣t 56ălaoăđộng/doanh nghi羽p). 

Thiết bị, công ngh羽 s違n xu医t c栄a ngành này khá tiên tiến, một ph亥năđ逢嬰c nhập kh育u 
từ cácăn逢ớcănh逢ăCHLBăĐ泳c, Nhật B違n, Trung Qu嘘c. Công ngh羽 đ逢嬰căđ亥uăt逢ăs違n xu医t 
mới nh医t là c栄a Nhật B違năvàoănĕmă2009,ătuyănhiênăchỉ đ逢嬰c trang bị 荏 một vài công 
đo衣n trong dây chuyền s違n xu医t... Kết qu違 kh違o sát cho th医y, d衣ng công ngh羽 bán t詠 
động chiếm x医p xỉ 50%, lậpătrìnhăđiều khiển logic (PLC) chiếm kho違ng 15%, công ngh羽 
th栄 côngă35%.ăTrìnhăđộ công ngh羽 sử d映ng trong ngành phân bón, hóa ch医tăđaăs嘘 đ逢嬰c 
đ亥uăt逢ămớiăvàăcơăb違năđápă泳ngăđ逢嬰c yêu c亥u về nĕngăsu医t và ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m. 

S違n ph育m c栄aăngànhăđ逢嬰c tiêu th映 ch栄 yếuătrongăn逢ớc,ăđặc bi羽t một s嘘 lo衣i s違n 
ph育m c栄aăngànhăđ逢嬰c xem là ch栄 l詠c c栄a Thành ph嘘 nhằm ph映c v映 xu医t kh育u khá hi羽u 
qu違 và có tính c衣nh tranh cao trên thị tr逢運ngănh逢:ăThu嘘cătânăd逢嬰c các lo衣i, một s嘘 s違n 
ph育m phân bón và bột giặtầă 

Trong quy mô Vùng kinh tế trọngăđiểmăvùngăĐBSCL,ăgiáă trị công nghi羽p c栄a 
ngànhăđếnănayăđóngăgópăkho違ng 54,9% trong ngành s違n xu医t hóa ch医t và s違n ph育m hóa 
ch医t c栄a vùng (xếp trên Cà Mau có tỷ trọng chiếm 37,8%). 

 

Ch院 bi院n g厩 và s違n xu医t s違n phẩm t瑛 g厩, tre, n泳a 

Quy mô sản xuất : Hi羽n có kho違ng 104 doanh nghi羽p chế biến gỗ và s違n xu医t s違n 
ph育m từ gỗ, tre, n泳a, chiếm 9,93% t鰻ng s嘘 doanh nghi羽p công nghi羽p c栄a Thành ph嘘. 
Thu hútătrênă1800ălaoăđộng, chiếmă3,4%ălaoăđộng doanh nghi羽p ngành công nghi羽p. 
Quyămôătrungăbìnhălaoăđộngăđ衣t m泳c kho違ngă17ălaoăđộng/doanh nghi羽p, th医păhơnăsoăvới 
m泳c trung bình c栄a doanh nghi羽p công nghi羽p Thành ph嘘 vàăt逢ơngăđ逢ơngăvới ngànhăcơă
khí, s違n xu医t kim lo衣i và thiết bị đi羽n tử. 
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Chế biến gỗ là một trong nh英ng ngành có truyền th嘘ngălâuăđ運i phát triển t衣i Thành 
ph嘘. Tuy nhiên, nh英ngănĕmăquaădoăs詠 c衣nh tranh c栄a nh英ng s違n ph育m cùng lo衣iănh逢ngă
làm bằng vật li羽u mới, giá rẻ, mẫu mã phong phú h医p dẫn,ănênăquyămôăcácăcơăs荏 chế 
biến gỗ tĕngăchậmăvàăcóăxuăh逢ớng gi違m, các s違n ph育m s違n xu医t từ gỗ nh逢ăs違n ph育m th栄 
công mỹ ngh羽 các lo衣i, các s違n ph育m mộc truyền th嘘ngănh逢ăt栄, bàn ghế,ăgi逢運ngầăngàyă
càng thu hẹp. 

Theo kh違o sát doanh nghi羽p cho th医y, trong s嘘 104 doanh nghi羽p c栄a ngành thì có 
72 doanh nghi羽p có s嘘 laoăđộngăd逢ớiă10ăng逢運i. 08 doanh nghi羽p có s嘘 laoăđộng từ 50 
ng逢運i tr荏 lên. 

 

Giá tr ị sản xuất và chuyển dịch cơ cấu ngành: Trongăgiaiăđo衣n 2011-2019, giá 
trị công nghi羽p c栄aăngànhăcóăxuăh逢ớng gi違m d亥n,ăđếnănĕmă2019,ăgiáătrị công nghi羽p chỉ 
đ衣t kho違ng 1.058 tỷ đ欝ng, chiếm tỷ trọng 1,0% t鰻ng giá trị s違n xu医t công nghi羽p Thành 
ph嘘 (so vớiănĕmă2010ăchiếmă3,0%ăvàănĕmă2015ăchiếm 1,2%). 

Cơăc医u giá trị công nghi羽p c栄a ngành gi違m m衣nh trong t鰻ng giá trị s違n xu医t công 
nghi羽p c栄a Thành ph嘘 ch栄 yếu do gi違m từ 02 nhóm s違n ph育m là chế biến gỗ và s違n xu医t 
gi医y,ănĕmă2019ăgi違m 2,4 l亥n so vớiănĕmă010ă(riêngăs違n ph育m gi医y các lo衣i gi違m trên 
29.500 t医n so vớiănĕmă2010).ă 

Trong Vùng kinh tế trọngăđiểmăvùngăĐBSCL,ăngành chế biến gỗ và s違n xu医t s違n 
ph育m từ gỗ, tre, n泳a c栄a C亥năThơăđưăgi違m m衣nh về tỷ trọngăđóngăgóp,ănĕmă2019ăchỉ 
chiếm 28,6% t鰻ng giá trị công nghi羽p ngành chế biến gỗ và s違n xu医t s違n ph育m từ gỗ, 
tre, n泳a c栄aătoànăvùngă(nĕmă2010ăchiếm 53,7%).  

 
S違n xu医t v壱t li 羽u xây d詠ng 

Quy mô sản xuất:  Theo th嘘ng kê, Thành ph嘘 hi羽n có 29 doanh nghi羽p tham gia 
đ亥uăt逢ăvàăphátătriển s違n xu医t, thu hút kho違ngă1180ălaoăđộng, chiếm 2,3% s嘘 laoăđộng 
trong các doanh nghi羽p công nghi羽p Thành ph嘘.ăQuyămôătrungăbìnhălaoăđộngăđ衣t m泳c 
41ă laoă động/doanh nghi羽p, th医pă hơnă soă với m泳c trung bình c栄a doanh nghi羽p công 
nghi羽p Thành ph嘘.  

Ngành hi羽n có 10 doanh nghi羽păcóăquyămôălaoăđộngătrênă50ăng逢運i và 07 doanh 
nghi羽p có quy mô v嘘n từ 50 tỷ đ欝ng tr荏 lên. 

Ngoài s違n ph育măxiămĕngă(03ădoanhănghi羽p)ăcóăđóngăgópăcaoătrongăgiáătrị công 
nghi羽p ngành s違n xu医t vật li羽u xây d詠ng,ă trênăđịa bàn Thành ph嘘 còn có các doanh 
nghi羽p s違n xu医t các s違n ph育mănh逢:ăG衣ch 嘘p lát (01 doanh nghi羽p), g衣ch không nung (02 
doanh nghi羽p), t医m l嬰p (03 doanh nghi羽p)...ă姶ớcănĕm 2020, s違năl逢嬰ngăxiămĕngăc栄a các 
doanh nghi羽păđ衣t 1,38 tri羽u t医n. G衣ch nung 68 tri羽uăviênă(Nĕmă2019),ăt医m l嬰p Phiro 
Ciment 4,68 tri羽u m2 (Nĕmă2019). 

Thiết bị, công ngh羽 ngành công nghi羽p s違n xu医t vật li羽u xây d詠ng c栄a Thành ph嘘 
khá tiên tiến, bình quân s嘘 doanh nghi羽p sử d映ng công ngh羽 lậpătrìnhăđiều khiển logic 
(PLC) chiếm kho違ng 20%, t詠 động hóa chiếm 7%, d衣ng bán t詠 động chiếm 53%, công 
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ngh羽 th栄 công 20%. Công ngh羽, thiết bị đ逢嬰c nhập từ Nhật B違n, Hàn Qu嘘c và s違n xu医t 
lắpărápătrongăn逢ớc. Thiết bị, công ngh羽 cũănh医tăđ逢嬰c s違n xu医tănĕmă1997ăvàăcôngăngh羽 
hi羽năđ衣i nh医tăđ逢嬰c s違n xu医tănĕmă2009.  
 

Tăng tr⇔ởng ngành: Ngành s違n xu医t vật li羽u xây d詠ng là ngành có m泳că tĕngă
tr逢荏ng cao nh医t và khá 鰻năđịnh qua từngănĕmătrongăcácănhómăngànhăcôngănghi羽p c栄a 
C亥năThơ,ăbình quânătĕngă11.1%/nĕmătrongăgiaiăđo衣n 2011-2015ăvàăsangăgiaiăđo衣n 2016-
2019 vẫn duy trì t嘘căđộ tĕngătr逢荏ngăcao,ăbìnhăquânăđ衣tă13,8%/nĕmă(chỉ sau ngành d羽t 
may, da giày với t嘘căđộ tĕngăbìnhăquână15,2%/nĕm).ă 

Do s違n ph育măxiămĕngăcóăm泳cătĕngătr逢荏ng khá t嘘t nên tỷ trọng c栄aăngànhătrongăcơă
c医u giá trị s違n xu医t công nghi羽p Thành ph嘘 đưătĕngălênăvàăhi羽n chiếm kho違ng 3.53% (so 
với m泳că3,0%ănĕmă2015ăvàă2,5%ănĕmă2010). 

Xét trong quy mô Vùng kinh tế trọngăđiểmăvùngăĐBSCL,ănh運 s詠 giaă tĕngăs違n 
l逢嬰ng c栄a các s違n ph育m vật li羽u xây d詠ngă(xiămĕng,ăg衣chăkhôngănung)ăđưăđ逢aătỷ trọng 
đóngăgópăgiáătrị công nghi羽p ngành vật li羽u xây d詠ng c栄a Thành ph嘘 trong t鰻ng giá trị 
công nghi羽p ngành c栄a toàn vùng từ 17,2%ănĕmă2010ătĕngălênăđ衣t kho違ng 25 - 26% 
nĕmă2019. 

3.2 Th逢挨ngăm衣i và d鵜ch v映 

3.2.1 Th逢挨ngăm衣i 

Trongăgiaiăđo衣n 2011-2020,ăngànhăth逢ơngăm衣i, dịch v映 luôn là ngành chiếm tỷ 
trọng lớn nh医tă trongăcơăc医u GRDP c栄a C亥năThơă(45%ănĕmă2011ă tĕngă lênă50%ănĕmă
2020). 

Hình 25: GRDP khu v詠c D鵜ch v映 c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 (gss 2010) 

 
Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 
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Nĕmă2020,ăGRDPă (ghh)ă c栄a khu v詠cănàyăđ衣t 28.421 tỷ đ欝ng, với t嘘căđộ tĕngă
tr逢荏ngăbìnhăquânăhàngănĕmălàă7%ă(caoăhơnăm泳c bình quân 6,7% c栄a c違 n逢ớc và 6,2% 
c栄aăvùngăĐBSCL.ăNĕmă2020,ă t鰻ng s嘘 v嘘năđ亥uă t逢ăvàoăkhuăv詠c dịch v映 kho違ng 15,9 
nghìn tỷ đ欝ng, chiếm 60 % t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ăphátătriển toàn xã hộiăvàăđưăthuăhútătrênă
348.562 laoăđộng từ 15 tu鰻i tr荏 lênă(nĕmă2020),ăchiếm kho違ng 48,6% t鰻ngălaoăđộng 
đangălàmăvi羽c trong các ngành kinh tế. 

 

Về động l詠cătĕngătr逢荏ng c栄a khu v詠c dịch v映: ngành bán buôn, bán lẻ cóăđóngăgópă
lớn nh医t với t鰻ng GRDP c栄aăngànhă(đ衣t 6.907 tỷ đ欝ng,ăt逢ơngăđ逢ơngă26%ăGRDPăc栄a 
khu v詠c dịch v映). Tiếpăđến b医tăđộng s違nă(đ衣t 2.898 tỷ đ欝ng, chiếm 11,1%). Ho衣tăđộng 
tài chính, ngân hàng, b違o hiểm (10,9%). Ho衣tăđộng thông tin, truyền thông (10%). Giai 
đo衣n 2015-2020, ngành bán buôn, bán lẻ có s詠 tĕngătr逢荏ng khá 鰻năđịnh, với m泳cătĕngă
5,64%/nĕm. Và hi羽n có kho違ng 3113 doanh nghi羽păđangăho衣tăđộng. T鰻ng doanh thu 
hàng hóa và dịch v映 đ衣t 82,2 nghìn tỷ đ欝ngătrongănĕmă2020ă(giáăhi羽n hành),ătĕngătr逢荏ng 
t嘘t 荏 m泳că 8,3%/nĕm.ă Vi羽c tậpă đoànă Vingroupă thànhă lập h羽 trungă tâmă th逢ơngă m衣i 
VincomăHùngăV逢ơng,ăt鰻 h嬰p Vincom- Shop house Xuân Khánh, cùng với s詠 góp mặt 
c栄a các ông lớn ngành bán lẻ khácănh逢ăLotte,ăBigăC,ăSenseăCity,ăBáchăHóaăxanhăt衣o 
điều ki羽năthúcăđ育y m衣nh mẽ hơnăchoăngànhăbánălẻ 荏 C亥năThơ.ăNgànhăb医tăđộng s違năđóngă
góp th泳 hai vào t鰻ng GRDP dịch v映 c栄a Thành ph嘘. Bên c衣nh nh英ng d詠 án lớn đưăđ逢嬰c 
đ亥uăt逢ăt衣i C亥năThơănh逢ăkháchăs衣n Vinpearl, khu du lịch nghỉ d逢叡ng Azerai c栄a tậpăđoànă
Novaland, khách s衣năM逢運ng Thanh, các Tậpăđoànăcóătênătu鰻iăkhácănh逢ăT&T,ăSovico,ă
HòaăPhátăđưăđ逢嬰călưnhăđ衣o UBND thành ph嘘 C亥năThơ ch医p thuận nghiên c泳u nhiều d詠 
án có quy mô lớn, ch栄 yếu tậpătrungăvàoălĩnhăv詠căth逢ơngăm衣i, du lịch, logistics. Nh英ng 
d詠 án này sẽ góp ph亥nălàmăthayăđ鰻i di羽n m衣o Thành ph嘘 trongăt逢ơngălai,ăc栄ng c嘘 vị trí 
c栄a C亥năThơălàătrungătâmădịch v映 c栄aăĐBSCL. 

a. Ngành th逢挨ngăm衣iăn瓜iăđ鵜a 

Xét về t嘘căđộ tĕngăhàngănĕm,ăgiáătrị tĕngăthêmăc栄aăngànhăth逢ơngăm衣i C亥năThơăđ衣t 
t嘘căđộ tĕngătr逢荏ngăâmă(1,1%/nĕm)ăgiaiăđo衣n 2011-2016, th医păhơnăsoăvới t嘘căđộ tĕngă
GRDP toàn Thành ph嘘 và th医păhơnănhiều so với nhịpăđộ tĕngăchungăc栄a c違 n逢ớc là 
8,9%/nĕmătrongăcùngă th運i kỳ. Nguyên nhân c栄a s詠 s映t gi違m này là do từ nĕmă2015ă
doanh thu từ ho衣tăđộng kinh doanh c栄a các chi nhánh, công ty con có ho衣tăđộngăth逢ơngă
m衣iătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ khôngăđ逢嬰c tính t衣iăcácănơiăho衣tăđộng mà chuyển 
doanh thu tính về t鰻ng công ty/ tr映 s荏 chính. Nếu so sánh giá trị tĕngă thêmă nĕmă
2016/2015 thì giá trị tĕngăđángăkể đ衣t 6,21%, tuy nhiên l衣iăcóăxuăh逢ớng gi違mătrongănĕmă
2017 chỉ đ衣t 6.200,3 tỷ đ欝ng,ăđ衣t m泳cătĕngătr逢荏ngăâmă2,18%ăgiaiăđo衣n 2015-2017. 

 Tỷ trọng GDP th逢ơngăm衣iăcũngăgi違m từ 16,1%ănĕmă2010ăxu嘘ngă13,3%ănĕmă2016.ă
Tuy nhiên, tỷ trọng giá trị giaătĕngăc栄aăngànhăth逢ơngăm衣i trong GDP c栄a C亥năThơăcaoă
hơnăsoăvới tỷ trọng 10,5% c栄a c違 n逢ớcănĕmă2016. 

Giá tr ị và tốc độ tăng: T鰻ng m泳c bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch v映 tiêu dùng 
(TMBLHH&DTDVTD) c 栄a thành ph嘘 C亥năThơ nĕmă2020ăđ衣t 109.871 tỷ đ欝ng,ătĕngă
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10,6% so vớiănĕmă2015.ăC亥năThơăcóăTMBLHH&DTDVTDăcaoăth泳 nh医tăvùngăĐBSCLă
và là một trong nh英ng Thành ph嘘 đ泳ngăhàngăđ亥u c違 n逢ớc. 

B違ng 18: T鰻ng m泳c bán l飲 hàng hóa và doanh thu d鵜ch v映 tiêu dùng c栄a thành 
ph嘘 C亥năTh挨 

Ch雨 tiêu Đ挨năv鵜 2010 2015 2020 
T嘘căđ瓜 
tĕngă

(%/nĕm) 
T鰻ng m泳c bán l飲 hàng hóa và doanh thu d鵜ch v映 tiêu dùng 
(1) thành ph嘘 
C亥năThơ 

Tỷ đ欝ng 35.313    71.526 139.077 12,0 

(2) C違 n逢ớc Tỷ đ欝ng 1.677.345 3.223.202,6 4.976.454,3 11,5 
(3) Vùng 
ĐBSCL 

Tỷ đ欝ng    273.004      537.377     815.708 11,6 

T鰻ng m泳c bán l飲 hàng hóa và doanh thu d鵜ch v映 tiêuădùngăbìnhăquơnăđ亥u 
ng逢運i 
(1) thành ph嘘 
C亥năThơ 

Tri羽u 
đ欝ng/ng逢運i/nĕm 

30 59 88 11,36 

(2) C違 n逢ớc 19,3 34,7 50,9 10,18 
(3) Vùng 
ĐBSCL 

15,8 31,1 47,2 11,6 

Thành ph嘘 C亥n 
Thơ so với c違 
n逢ớc 

L亥n 1,55 1,7 1,7  

Thành ph嘘 C亥n 
Thơ so với vùng 
ĐBSCL 

L亥n 1,89 1,89 1,86  

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬, Niên giám thống kê cả nước 
 

T嘘căđộ tĕngătr逢荏ng bình quân TMBLHH&DTDVTD c栄a thành ph嘘 C亥năThơ giai 
đo衣n 2010 - 2020ăđ衣tă12%/nĕm,ăcaoăhơnăt嘘căđộ tĕngăc栄a c違 n逢ớcă(11,5%)ăvàăĐBSCLă
(11,6%). 

Xét theo giá trị tuy羽tăđ嘘i,ăTMBLHH&DTDVTDăbìnhăquânăđ亥uăng逢運i c栄a thành 
ph嘘 C亥năThơ caoăhơnănhiều so với mặt bằng chung c栄a c違 n逢ớc và c栄aăvùngăĐBSCL.ă
Nĕmă2010,ăTMBLHH&DTDVTDăbìnhăquânăđ亥uăng逢運i c栄a thành ph嘘 C亥năThơ đ衣t 30 
tri羽uăđ欝ng/ng逢運i/nĕm,ăcaoăg医p 1,55 l亥n so vớiăTMBLHH&DTDVTDăbìnhăquânăđ亥u 
ng逢運i c栄a c違 n逢ớcăvàăhơnă1,89ăl亥n c栄aăvùngăĐBSCL.ăNĕmă2020, chỉ tiêu này c栄a thành 
ph嘘 C亥năThơ đ衣t 88 tri羽uăđ欝ng/ng逢運i/nĕm,ăsoăvới c違 n逢ớcăvàăvùngăĐBSCLăcaoăhơnăl亥n 
l逢嬰t là 1,7 và 1,86 l亥n. 
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Cơ cấu:  

Phân theo thành phＺn kinh tế: Trongăgiaiăđo衣n 2010-2020, khu v詠c kinh tế ngoài 
nhàăn逢ớcătrongăTMBLHH&DTDVTDăđóng vai trò quan trọng nh医t, chiếm 82 - 93% tỷ 
trọng. Trong khu v詠c kinh tế ngoàiănhàăn逢ớc, có thể th医y s詠 tĕngălênăc栄a khu v詠c kinh 
tế t逢ănhână(từ 48,8%ănĕmă2010ălênă58%ănĕmă2020ăvàăgi違măt逢ơngă泳ng c栄a khu v詠c kinh 
tế cá thể (từ 42,3%ănĕmă2010ăxu嘘ngă35ă%ănĕm 2020).ăĐiều này cho th医y s詠 phát triển 
m衣nh mẽ và t亥m quan trọng c栄a khu v詠c kinh tế ngoàiănhàăn逢ớc trong ho衣tăđộngăth逢ơngă
m衣i. Tuy nhiên, mặc dù là thành ph亥n chính trong ho衣tăđộng bán lẻ nh逢ngătiềmănĕngăvề 
v嘘năvàălaoăđộng c栄a khu v詠c kinh tế cá thể còn khá h衣n chế. Thành ph亥n kinh tế Nhà 
n逢ớcăcóăxuăh逢ớng gi違m, tỷ trọngănĕmă2010ăchiếmă7,4%ăvàănĕmă2020ăchiếm 4%. Thành 
ph亥n kinh tế có v嘘năđ亥uăt逢ăn逢ớcăngoàiătĕngătr逢荏ng không 鰻năđịnhăvàăcũngăchỉ đ衣t m泳c 
3%ăvàoănĕmă2020ătrongăTMBLHH&DTDVăc栄a c違 địa bàn TP. 

Phân theo mặt hàng:ăXétătheoănhómăhàng,ăcácănhómăngànhăl逢ơngăth詠c, th詠c ph育m 
chiếm tỷ trọng lớn nh医t và không biếnăđộng nhiều theo th運iăgian.ăĐ欝 dùng, d映ng c映 
trang thiết bị giaăđình,ăgỗ và vật li羽u xây d詠ngăcóăxuăh逢ớngătĕngăd亥năquaăcácănĕm.ăÔătôă
con có s詠 giaătĕngăchoăđếnănĕmă2019,ăchoăth医y s詠 dịch chuyển nhu c亥u tiêu dùng c栄a 
ng逢運i dân, tuy nhiên con s嘘 này l衣i gi違măvàoănĕmă2020ădoădịch Covid-19 gi違m nhu c亥u 
di chuyểnăcũngănh逢ăthuănhập c栄aăng逢運i dân. 

 
B違ng 19:ăC挨ăc医u t鰻ng m泳c bán l飲 hàng hóa theo giá hi羽n hành phân theo nhóm 

hàng c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 (%) 

M員tăhƠng 2015 2017 2018 2019 2020 
L逢ơngăth詠c,ăth詠căph育mă 22,46 21,89 21,90 22,24 22,65 

Hàngămayămặcă 3,91 4,47 4,99 4,26 4,92 

Đ欝ădùng,ăd映ngăc映ătrangăthiết 
bịăgiaăđình 

10,32 12,76 12,89 12,72 13,99 

Vậtăph育m,ăvĕnăhóa,ăgiáoăd映c 0,67 0,73 0,75 0,86 0,86 

Gỗăvàăvậtăli羽uăxâyăd詠ng 13,33 14,21 13,73 14,76 16,36 

Ôă tôă conă 12ă chỗă ng欝iă tr荏ă
xu嘘ngăvàăph逢ơngăti羽năđiăl衣i 

13,36 15,15 15,52 14,97 12,71 

Xĕngăd亥uăcácă lo衣iăvàănhiênă
li羽uăkhácă 

19,81 20,11 19,30 17,26 15,87 

Sửaăch英aăôătô,ăxeămáyăvàăxeă
cóăđộngăcơăkhác 

0,86 1,05 1,34 1,57 1,69 

Hàng hóa khác  15,28 9,63 9,59 11,36 10,95 

T鰻ng 100 100 100 100 100 
 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 
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b. Xu医tăậ nh壱păkhẩu 
 
Kim ng衣ch xu医t khẩu và chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u hàng xu医t khẩu 
Trongăgiaiăđo衣n 2011-2015, giá trị xu医t kh育u hàng hóa c栄a thành ph嘘 C亥năThơ có 

t嘘căđộ tĕngătr逢荏ngăbìnhăquână1,49%/nĕm,ătuyănhiênăđếnăgiaiăđo衣n 2016-2020, giá trị 
xu医t kh育uăhàngăhóaăđưăcóăm泳cătĕngătr逢荏ngăcao,ăbìnhăquânăđ衣t kho違ngă10,46%/nĕm. 

 
B違ng 20: T鰻ng giá tr鵜 xu医t khẩu hàng hóa t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

H衣ng m映c 2010 2015 2016 姶噂c 2020 

T鰻ng giá tr鵜 xu医t khẩu hàng hóa 
(tri 羽u USD) 

1.093,8 1.175,8 1.203,1 1.933,9 

1. Công nghi羽p nặng 157,51 79,95 55,34  

2. CN nhẹ và TTCN 125,78 197,53 257,46  

3. Hàng th栄y s違n 463,78 559,69 551,03  

4. Hàng nông s違n  334,70 333,93 338,07  

5. Hàng lâm s違n  12,03 4,70 1,20  

C挨ăc医u theo nhóm hàng XK 100% 100% 100% 100% 

1. Công nghi羽p nặng 14,4% 6,8% 4,6% - 

2. CN nhẹ và TTCN 11,5% 16,8% 21,4% - 

3. Hàng th栄y s違n 42,4% 47,6% 45,8% - 

4. Hàng nông s違n  30,6% 28,4% 28,1% - 

5. Hàng lâm s違n  1,1% 0,4% 0,1% - 

     
 Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ cácănĕmăvàăBáoăcáoăẦTă- XH Thành phố nĕmă

2020 
 

Trongăgiaiăđo衣n 2011-2019,ătrongăcơăc医u mặt hàng xu医t kh育u c栄a C亥năThơ,ănhómă
hàng th栄y s違n luôn chiếm tỷ trọng cao nh医t, duy trì kho違ng từ 42,4 - 47,6% trong t鰻ng 
giá trị xu医t kh育u toàn Thành ph嘘, mặc dù kim ng衣ch xu医t kh育u nhóm hàng này có s詠 
tĕng/gi違m theo từngănĕmăvới m泳c biếnăđộng không nhiều. 

Ngoài nhóm hàng th栄y s違năcóăđóngăgópăcaoăvàă鰻năđịnh trong kim ng衣ch xu医t kh育u 
c栄a Thành ph嘘, nhóm hàng nông s違năcũngăduyătrìăđ逢嬰c tỷ l羽 đóngăgópăkháă鰻năđịnh, với 
tỷ trọngăhàngănĕmăkho違ng từ 28,1 - 30,6% trong giai đo衣n này.  

Tiếpăđến là nhóm hàng công nghi羽p nhẹ và tiểu th栄 công nghi羽p, vớiăxuăh逢ớng giá 
trị xu医t kh育uă tĕngăd亥nă trongăgiaiăđo衣n 2010-2015ăvàăđặc bi羽tănĕmă2016ăđưăcóăb逢ớc 
chuyển dịch m衣nh,ăđ逢aătỷ trọngăđóngăgópătrongăt鰻ng giá trị xu医t kh育uătĕngătừ 11,5% 
nĕmă2010ă (泳ng với 125,78 tri羽uăUSD)ă lênă 16,8%ănĕmă2015ă (197,53ă tri羽u USD) và 
21,4%ănĕmă2016ă(257,46ătri羽u USD).  
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Ng逢嬰c l衣i, nhóm hàng công nghi羽p nặngăđưăsuyăgi違m m衣nh giá trị xu医t kh育u trong 
giaiăđo衣n 2010-2015, từ m泳c 157,51 tri羽uăUSDănĕmă2010,ăchiếm 14,4% xu嘘ng chỉ còn 
79,95 tri羽uăUSDănĕmă2015,ăchiếm 6,8% và gi違m còn 55,34 tri羽uăUSDănĕmă2016,ăchiếm 
4,6% trong t鰻ng giá trị xu医t kh育u. 

 
Kim ng衣ch nh壱p khẩu và chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u hàng nh壱p khẩu 

Nhìn chung, giá trị nhập kh育u hàng hóa c栄a Thành ph嘘 trongăgiaiăđo衣n 2011-2019 có 
m泳cătĕng/gi違măhàngănĕmăkhôngănhiều,ătrungăbìnhăđ衣t kho違ng 435 tri羽uăUSD/nĕmă(Nĕmă
2020,ă逢ớcăđ衣t 485 tri羽uăUSD,ătĕngă3,59%ăsoăvớiănĕmă2019).ăTrongăđó,ăs違n ph育m nhập 
kh育u ch栄 yếu là nguyên, nhiên, vật li羽u ph映c v映 s違n xu医t với giá trị hàngănĕmăkho違ng 
375 tri羽u USD, chiếm bình quân 86,21% t鰻ng giá trị nhập kh育uăhàngănĕmătrongăgiaiă
đo衣n này.   

B違ng 21: T鰻ng giá tr鵜 nh壱p khẩu hàng hóa thành ph嘘 C亥năTh挨 

H衣ng m映c 2010 2015 2016 2019 

T鰻ng giá tr鵜 nh壱p khẩu hàng hóa 
(tri 羽u USD) 

472,9 439,5 322,4 456,7 

1. Nguyên, nhiên, vật li羽u     

2. Máy móc, thiết bị và ph映 tùng 26,3 52,8 61,6 65,2 

3. Nhóm khác     

C挨ăc医u theo nhóm hàng NK 100% 100% 100% 100% 

1. Nguyên, nhiên, vật li羽u     

2. Máy móc, thiết bị và ph映 tùng 5,56% 12,01% 19,11% 14,27% 

3. Nhóm khác     

Nguồn: NGTK CＺnăTh¬ăcácănĕmăvàăBáoăcáoăẦTă- XH Thành phố nĕmă2019 

Trongăgiaiăđo衣n 2010-2019, giá trị nhập kh育u máy móc, thiết bị c栄a Thành ph嘘 đưă
có m泳cătĕngătheoătừngănĕm,ătừ 26,3 tri羽uăUSDă(nĕmă2010)ătĕngăd亥n lên 52,8 tri羽u USD 
nĕmă2015. Tĕngălên 61,6 tri羽uăUSDănĕmă2016ăvàătiếp t映cătĕngăđếnănĕmă2019ăđ衣t kho違ng 
65,2 tri羽u USD, g医păhơnă2,48ăl亥n so với giá trị nhập kh育uănĕmă2010. Đ逢aătỷ trọng giá 
trị nhập kh育u máy móc, thiết bị từ 5,56%ănĕmă2010ălênătớiă14,27%ănĕmă2019ătrongăt鰻ng 
kim ng衣ch nhập kh育u c栄a Thành ph嘘.ăĐángăchúăỦ,ănĕmă2014ăkimăng衣ch nhập kh育u máy 
móc, thiết bị c栄a Thành ph嘘 tĕngăđột biến,ăđ衣t tới 225,5 tri羽u USD.  

3.2.2 D鵜ch v映 

a. Duăl鵜ch 

C亥năThơălàămộtătrongăđịaăph逢ơngăcóătiềmănĕngăvề phát triển ngành du lịch,ăđặc 
bi羽t là du lịch sôngăn逢ớcăsinhăthái.ăGiaiăđo衣n 2010-2019,ăcơăs荏 h衣 t亥ng và s違n ph育m du 
lịchătrênăđịa bàn Thành ph嘘 không ngừngăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng, nâng c医p và ngày càng 
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phát triển, hoàn thi羽n,ăđ欝ng bộ hơn,ătiêuăbiểu có thể kể đến vi羽căkhaiătr逢ơngănh英ng khách 
s衣n, resortă5ăsaoănh逢ăVinpearl,ăM逢運ng Thanh, Azerai. 

 

Về l⇔ợng khách du lịch: t鰻ngăl逢嬰t khách tham quan du lịchăđến C亥năThơăgiaiăđo衣n 
2010-2020ăđ衣t 50,3 tri羽u l逢嬰t, mang l衣i t鰻ng doanh thu về du lịch 22.268 tỷ đ欝ng, ch栄 
yếu tập trung vào nhóm dịch v映 ĕnău嘘ng,ăl逢uătrú,ăl英 hành. 

S嘘 l逢嬰t khách du lịchăđếnătĕngănhanh,ăvới t嘘căđộ trungăbìnhă20ă%/nĕmătrongăgiaiă
đo衣n 2010-2020 (từ 1,68 tri羽uăl逢嬰tăkháchănĕmă2010ălênă8,8 tri羽uăl逢嬰tăkháchănĕmă2019.ă
S嘘 l逢嬰tăkháchăl逢uătrúătĕngăvới t嘘căđộ chậmăhơn,ă15%/ănĕmătrongăgiaiăđo衣n 2019-2020, 
tuyănhiên,ăđâyăvẫn là m泳cătĕngă医năt逢嬰ng và không thua kém các Thành ph嘘 tr詠c thuộc 
Trungă逢ơngăkhác.ăĐặc bi羽t,ăvàoănĕmă2016,ăvi羽c ban hành nghị quyết Nghị quyết s嘘 03-
NQ/TU về đ育y m衣nh phát triển du lịch là tiềnăđề quan trọng t衣o l詠căđ育yăđ逢aăduălịch C亥n 
Thơăphátătriển. Nghị quyếtăđưăxácăđịnh du lịchălàălĩnhăv詠cămũiănhọn c栄a Thành ph嘘 với 
9 nhóm nhi羽m v映 và gi違i pháp ch栄 yếu, bao g欝m: (1) Nâng cao nhận th泳c về phát triển 
du lịch. (2)ăĐàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c. (3) Triển khai quy ho衣ch phát triển du lịch Thành 
ph嘘 bền v英ng và hi羽u qu違. (4)ăĐ育y m衣nh tuyên truyền, qu違ng bá du lịch. (5)ăHuyăđộng 
các ngu欝n l詠căđể đ亥uăt逢ăxâyăd詠ng kết c医u h衣 t亥ngăvàăcơăs荏 dịch v映 phát triển du lịch. (6) 
M荏 rộng, phát triểnăđaăd衣ng hóa các s違n ph育m và lo衣i hình du lịch. (7)ăTĕngăc逢運ng công 
tác qu違nălỦănhàăn逢ớc về du lịch. (8) Liên kết, h嬰p tác phát triển du lịch với các tỉnh, 
Thành ph嘘 trongăn逢ớc và qu嘘c tế. (9) Xây d詠ngăcơăchế,ăchínhăsáchăthúcăđ育y, phát triển 
du lịch. Nghị quyếtănàyăđưămangăđến một con s嘘 医năt逢嬰ng cho ngành du lịchăgiaiăđo衣n 
2016-2017ăkhiăl逢嬰tăkháchătĕngă42%,ădoanhăthuătĕngă59%. 

 

Tuyănhiên,ănĕmă2020,ădoă違nhăh逢荏ng c栄aăđ衣i dịch Covid-19, s嘘 l逢嬰t khách du lịch 
và l逢嬰tăkháchăl逢uătrúăgi違m l亥năl逢嬰t 36% và 34%, dẫnăđến doanh thu gi違măt逢ơngă泳ng 
29%. 

Tr逢ớcătìnhăhìnhăđó,ănhằm khôi ph映c, phát triển ngành du lịch thành ph嘘. Thành 栄y 
C亥năThơăđưăbanăhànhăNghị quyết s嘘 10-NQ/TU ngày 29/12/2021 về đ育y m衣nh phát triển 
ud lịch trong tình hình mới. Với m映cătiêu:ă“Đếnănĕmă2025,ăngànhăduălịch thành ph嘘 C亥n 
Thơăcơăb違n tr荏 thành ngành kinh tế mũiănhọn; s違n ph育m du lịch có ch医tăl逢嬰ng,ăđaăd衣ng, 
s泳c c衣nh tr衣nhăcao;ăđiểmăđến h医p dẫn trong khu v詠c và c違 n逢ớc. Ph医năđ医uăđếnănĕmă
2030, ngành du lịch th詠c s詠 tr荏 thành ngành kinh tế mũiănhọn, chiếm tỉ trọng cao trong 
cơăc医u GRDP c栄a thành ph嘘,ăthúcăđ育yăcácăngành,ălĩnhăv詠c khác phát triển m衣nh;ăđ育y 
m衣nh phát triển du lịch theo chiều sâu, ch医tăl逢嬰ng cao và nâng cao vị thế so sánh c栄a du 
lịch thành ph嘘 vớiăcácăđịaăph逢ơngătrongăn逢ớc và qu嘘c tế;ătĕngăchiătiêuăvàăkéoădàiăth運i 
gianăl逢uătrúăc栄aăduăkháchăkhiăđến du lịch t衣i thành ph嘘 C亥năThơ” 
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Hình 26: Doanh thu du l鵜ch thành ph嘘 C亥năTh挨 t瑛 2010-2020 (t益 đ欝ng) 

 
Nguồn: Sở Vĕnăhóa,ăThể thao và du lịch thành phố CＺnăTh¬ 

 
Hình 27: T鰻ngăl逢嬰tăkháchăđ院n C亥năTh挨ăt瑛 2010-2020 (tri 羽uăng逢運i) 

 
Nguồn: Sở Vĕnăhóa,ăThể thao và du lịch thành phố CＺnăTh¬ 

 
 Về cơ cấu khách du lịch: vàoă2010,ăkháchăl逢uătrúăđ衣t 0,88 tri羽uăng逢運i, chiếm 52% 
t鰻ngăl逢嬰tăkhácăđến. Đếnănĕmă2019ăđưătĕngălênă3ătri羽uăng逢運i, chiếm 8,87 tri羽uăl逢嬰t khách 
đến. T鰻ngăl逢嬰t khách qu嘘c tế gi違m m衣nh, từ 12% trong t鰻ng s嘘 kháchăđếnănĕmă2010ă
xu嘘ngăcònă5%ănĕmă2019,ăth医păhơn nhiều so với m泳c trung bình c栄a c違 n逢ớc là 12% và 
c栄a các Thành ph嘘 tr詠c thuộcăTrungă逢ơngăkhácănh逢ăĐàăNẵng (44%). 
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B違ng 22: Các ch雨 tiêu ngành du l鵜ch C亥năTh挨ă2010-2020 

S
T
T 

Ch雨 tiêu Đ挨năv鵜 2010 2016 2017 2019 2020 

1 
T鰻ng s嘘 khách 
đ院n 

Tri羽u 
l逢嬰t 
khách 

1,68 5,34 7,54 8,87 5,60 

  Khách qu嘘c tế % 12% 6% 5% 5% 2% 

  
Khách trong 
n逢ớc 

% 88% 94% 95% 95% 98% 

2 
T鰻ng s嘘 khách 
l逢uătrú 

Tri羽u 
L逢嬰t 
khách 

0,88 1,73 2,18 3,0 2,02 

  Khách qu嘘c tế % 19% 15% 14% 14% 6% 

  
Khách trong 
n逢ớc 

% 81% 85% 86% 86% 94% 

3 
Ngày khách 
l逢uă trúă bìnhă
quân 

Ngày 
khách 

         
1,27  

        
1,56  

           
1,59  

      1,55        1,27  

  
Ngày khách 
qu嘘c tế l逢uătrú 

Ngày 
khách 

         
1,33  

        
1,51  

            
1,61  

      1,72        1,38  

  
Ngày khách nội 
địaăl逢uătrúă 

Ngày 
khách 

         
1,20  

        
1,60  

            
1,57  

      1,38        1,16  

Nguồn: Sở Vĕnăhóa,ăThể thao và du lịch thành phố CＺnăTh¬ 
 

Về phân khúc du khách: ph亥n lớnăl逢嬰ngăduăkháchăđến C亥năThơălàăkháchăduălịch 
trongăn逢ớc. Thị tr逢運ng chính c栄a thành ph嘘 C亥năThơ nộiăvùngăĐBSCL,ăsauăđóălàăThànhă
ph嘘 H欝 ChíăMinhăvàăĐôngăNamăBộ.ăTrongăt逢ơngălai,ăC亥năThơăsẽ m荏 rộng phát triển 
khai thác thị tr逢運ng Hà Nội,ăĐ欝ng bằng sông H欝ng và Thành ph嘘 ĐàăNẵng. Các phân 
đo衣n thị tr逢運ng quan trọng là khách du lịchăth逢ơngăm衣i, công v映, khách du lịchăđôăthị, 
thị tr逢運ng trung chuyển khách du lịchăđiăcácătỉnhăĐBSCL. 

Thị tr逢運ng khách du lịch qu嘘c tế lớn nh医t c栄a C亥năThơălà:ăPhápă(20%),ăĐ泳c (11%), 
Mỹ (9%),ăsauăđóăđến các qu嘘căgiaăĐôngăÁă(TrungăQu嘘c,ăĐàiăLoan,ăHànăQu嘘c). Trong 
t逢ơngălai,ăC亥năThơăsẽ m荏 rộng thêm sang thị tr逢運ng TrungăĐông,ă遺năĐộ, dòng khách 
này có thể khai thác theo dọcăhànhălangăĐôngăTây,ăsôngăMêăKông. 

 

Về chi tiêu của du khách: M泳c chi tiêu c栄a mộtăl逢嬰tăkháchăđến C亥năThơănĕmă
2019ăđ衣t 1,09 tri羽uăđ欝ng, khách qu嘘c tế đ衣t 2,69 tri羽uăđ欝ng. Con s嘘 này khá khiêm t嘘n 
khi so sánh với các Thành ph嘘 tr詠c thuộcăTrungăuơngăkhácănh逢ăĐàăNẵng (3,55 tri羽u 
đ欝ng/ăl逢嬰t khách nộiăđịa và 7,37 tri羽uăđ欝ng/ăl逢嬰t khách qu嘘c tế). Lí gi違iăchoăđiều này, 
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nguyên nhân ch栄 yếu là do C亥năThơăđangăthiếu các s違n ph育m du lịch có giá trị giaătĕngă
cao,ăđánhăvàoăphânăkhúcăkháchăhàngăcaoăc医p. Ví d映,ăĐàăNẵng nh英ng s違n ph育mănh逢ăBàă
Nà Hills (kho違ng 800.000-1.000.000/l逢嬰t) hay khách s衣n Intercontinental với giá 500 
USD/đêm.ăNgoàiăra,ăvi羽c tỷ l羽 khách qu嘘c tế th医p (nhóm du khách có m泳c chi tiêu cao) 
cũngălàămột tr荏 ng衣iăđể C亥năThơăb泳t phá về doanhăthu.ăTrongăt逢ơngălai,ăvi羽c nâng c医p 
các s違n ph育m du lịch là c亥n thiếtăđể giúp C亥năThơăthuăhútăkháchăhàngăh衣ng sang, khách 
qu嘘c tế, nâng cao m泳căđộ chi tiêu c栄a khách hàng và có s詠 đột phá trong doanh thu. 

Về khía cạnh đầu t⇔:ăĐ嘘i vớiă thuăhútăđ亥uăt逢ăv嘘năngoàiăngânăsách:ăTrongănĕmă
2020, thành ph嘘 C亥năThơ phê duy羽t 13 d詠 án, t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ă1.830,12ătỷ đ欝ng. Trong 
đó,ăđ嘘i vớiălĩnhăv詠c du lịch, Thành ph嘘 phê duy羽t 02 d詠 án, t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ăđĕngăkỦă
741,59 tỷ đ欝ng. 

Tìnhăhìnhăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ngă(đ逢運ng giao thông, kênh, r衣ch). Nâng c医p 
và trùng tu các công trình di tích lịch sử - vĕnăhóaăph映c v映 phát triển du lịch:ăTrongănĕmă
2020, S荏 Kế ho衣chăvàăĐ亥uăt逢ăph嘘i h嬰p,ăthamăm逢uăUBNDăThànhăph嘘 b嘘 trí v嘘n cho 06 
d詠 án, với t鰻ng m泳căđ亥uăt逢ălàă155.992ătri羽uăđ欝ng.ăTrongăđóănĕmă2020ăphânăb鰻 14.952 
tri羽uăđ欝ngăđể th詠c hi羽năđ亥uăt逢ăcácăd詠 án xây d詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ng, nâng c医p và trùng tu 
các công trình di tích lịch sử - vĕnăhóaăph映c v映 phát triển du lịchănĕmă2020. 

T鰻ng h嬰p nhu c亥u vay v嘘n phát triển du lịchănĕmă2020,ăg欝m 460 d詠 ánăđĕngăkỦă
nhu c亥u vay v嘘n, với s嘘 tiền 41.900.000.000ăđ欝ng. Kết qu違,ătrongănĕmă2020ăđưăgi違i ngân 
đ逢嬰c 13 d詠 án, với s嘘 tiền:ă700.000.000ăđ欝ng. 

Về hệ thống hạ tầng du lịch, nĕmă2020,ătoànăThànhăph嘘 có 590 khách s衣n, nhà 
nghỉ, với g亥nă10076ăphòng,ătrongăđóăcóă02ăcơăs荏 đ衣t tiêu chu育n 5 sao, 08 khách s衣n 4 
sao, và 16 ch嬰, trung tâm mua sắm. Một s嘘 d詠 án du lịchăđiăvàoăho衣tăđộngănh逢:ăKhuă
khách s衣n 5 sao Vinpearl C亥năThơ,ăkháchăs衣năM逢運ng Thanh, Azerai resort, h羽 th嘘ng 
trungătâmăth逢ơngăm衣iăLotte,ăVincomăPlazaăHùngăV逢ơngăvàăXuânăKhánh,ăSenseăCityăđưă
góp ph亥n nâng cao ch医tăl逢嬰ngăcơăs荏 h衣 t亥ng du lịch,ăđaăd衣ng hóa dịch v映 du lịch ch医t 
l逢嬰ng cao, thu hút khách du lịchăđến C亥năThơ.ăCóă63ăđơnăvị l英 hànhă(39ăđơnăvị l英 hành 
nộiăđịa,ă24ăđơnăvị l英 hành qu嘘c tế,ă01ăđ衣i lý l英 hành qu嘘c tế, 06 doanh nghi羽p vận t違i du 
lịch. Có 15ăkhu,ăđiểm du lịchăđưăđ逢嬰c UBND Thành ph嘘 ra Quyếtăđịnh công nhận là 
khu,ăđiểm du lịch c医p thành ph嘘. Tuy vậy, h羽 th嘘ng kết c医u h衣 t亥ng,ăcơăs荏 vật ch医t ngành 
du lịch thiếuăđ欝ng bộ,ăch逢aăt逢ơngăx泳ng với tiềmănĕngăvàănhuăc亥uăđ亥uăt逢ăphátătriển. Ví 
d映 nh逢ăs嘘 phòng khách s衣n 4-5 sao t衣i C亥năThơăvẫn r医t khiêm t嘘n so vớiăcácăđịaăph逢ơngă
khácănh逢ăKiênăGiang,ăĐàăNẵng. 

Về sản phẩm du lịch: Đến cu嘘iănĕmă2020,ătoànăThànhăph嘘 cóă33ăkhu,ăđiểm du 
lịch.ăTrongănĕmă2020,ăcóăthêmă02ăkhu,ăđiểm du lịch mới:ăđiểm du lịch ThớiăAnăĐôngă
vàăCĕnănhàămàuătím.ăCh嬰 n鰻iăCáiăRĕngăvẫnălàăđặc s違n du lịch n鰻i bật nh医t t衣i C亥năThơ,ă
sauăđóălàăcácăđịaăđiểmănh逢ăbến Ninh Kiều, nhà c鰻 Bình Th栄y, mi羽tăv逢運n 荏 PhongăĐiền. 
Thế m衣nh s違n ph育m du lịchăđặcăthùălàăsinhătháiăsôngăn逢ớcăđôăthị. Du lịch gắn với các di 
tích lịch sử,ăvĕnăhóaăvàăduălịch MICE (du lịch kết h嬰p hội nghị,ăkhenăth逢荏ng, s詠 ki羽n, 
triểnălưm).ăDoăđó,ăvi羽c xây d詠ng và phát triển s違n ph育m du lịch Thành ph嘘 đ逢嬰c chú 
trọngătheoăh逢ớngăđaăd衣ng hóa, ch医tăl逢嬰ngăngàyăcàngăđ逢嬰c nâng cao. Các địaăph逢ơngă
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chú trọng xây d詠ng s違n ph育m du lịchăđặcătr逢ng:ăNinhăKiều khai thác thế m衣nh du lịch 
MICE. CáiăRĕngăphátăhuyăthế m衣nhăsôngăn逢ớc vớiăđề án B違o t欝n và phát triển ch嬰 n鰻i 
CáiăRĕng. PhongăĐiền khai thác tiềmănĕngătr荏 thànhăđôăthị sinh thái. Bình Th栄y phát 
triển du lịch cộngăđ欝ng gắn với di tích lịch sử - vĕnăhóa.ăNgoàiăra,ăThànhăph嘘 cũngăxâyă
d詠ng và nâng ch医t các ho衣tăđộng l宇 hội, s詠 ki羽n: L宇 hội Bánh dân gian Nam Bộ. Hội 
ch嬰 Du lịch Qu嘘c tế Vi羽t Nam VITM C亥năThơănĕmă2019. Trình di宇n kết n嘘i cung c亥u 
công ngh羽 qu嘘c tế. Giaoăl逢uăVĕnăhóa,ăTh逢ơngăm衣i Vi 羽t Nam - Nhật B違nầăthuăhútăduă
kháchăđến C亥năThơ.ăSongăsongăđó,ăcácăs詠 ki羽năvĕnăhóa,ăl宇 hộiăđịaăph逢ơngăcũngăd亥n 
hình thành, t衣oănétăđặcătr逢ngăriêng:ăNgàyăhội Du lịchăVĕnăhóaăch嬰 n鰻iăCáiăRĕng,ăNgàyă
hội Du lịchăsinhătháiăPhongăĐiền, Ngày hội Du lịchăv逢運n trái cây Tân Lộc, Ngày hội Du 
lịch - ĐêmăhoaăđĕngăNinhăKiều. 

Về hoạt động quảng bá, xây dựng th⇔ơng hiệu du lịch: HàngănĕmăThànhăph嘘 đưă
t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng xúc tiến, qu違ngăbáătrongăvàăngoàiăn逢ớc. Ký kết h嬰p tác phát triển 
du lịch với một s嘘 tỉnh, Thành ph嘘 để traoăđ鰻i, tìm gi違i pháp tháo g叡 nh英ngăkhóăkhĕn,ă
v逢ớng mắc trong phát triển du lịch. Liên kết, h嬰p tác kết n嘘iătourăđónăkháchăduălịch từ 
các tỉnh, Thành ph嘘 trongăn逢ớc, các qu嘘c gia, vùng lãnh th鰻 đến thành ph嘘 C亥năThơ và 
ng逢嬰c l衣i. Ph嘘i h嬰pătrongăcôngătácăđàoăt衣o, b欝iăd逢叡ng nghề, b欝iăd逢叡ng kiến th泳c nghi羽p 
v映 du lịch cho nhân viên làm vi羽cătrongăcácăcơăs荏 dịch v映 du lịch và tham gia các s詠 
ki羽n du lịchăhàngănĕmăc栄a mỗi bên: 

- Ho衣tăđộng qu違ng bá, xúc tiến trong Thành ph嘘 nĕmă2020:ăT鰻 ch泳c thành công 
gian hàng qu違ng bá du lịch thành ph嘘 C亥năThơ t衣i s詠 ki羽n Sắc xuân mi羽tăv逢運nănĕmă
2020. Đ逢運ng hoa ngh羽 thuật MừngăĐ違ng quang vinh – MừngăXuânăCanhăTỦănĕmă2020. 
Ngày hội Kích c亥u du lịch Thành ph嘘 H欝 Chí Minh và ĐBSCL “Ngàyăhội Du lịch - 
ĐêmăHoaăđĕngăNinhăKiều, C亥năThơ”ăl亥n th泳 IVănĕmă2020. 

- Ho衣tăđộng qu違ng bá, xúc tiến ngoài Thành ph嘘 nĕmă2020:ăT鰻 ch泳c thành công 
gian hàng qu違ng bá du lịch thành ph嘘 C亥năThơ t衣i Ngày hội du lịch Thành ph嘘 H欝 Chí 
Minhănĕmă2020ă(l亥n th泳 16),ăthuăhútă150.000ăl逢嬰t khách tham quan. T鰻 ch泳c tham gia 
gian hàng chung qu違ng bá du lịch thành ph嘘 C亥năThơ t衣i Hội ch嬰 du lịch Qu嘘c tế - 
VITM Hà Nộiănĕmă2020,ăthuăhútă25.000ăl逢嬰t khách tham quan. T鰻 ch泳c Hội nghị qu違ng 
bá, xúc tiến du lịch thành ph嘘 C亥năThơ t衣i Hà Nội. Tham gia Tu亥n l宇 Vĕnăhóa,ăDuălịch 
– Liên hoan 育m th詠c Nam bộ l亥n th泳 II gắn với L宇 hội Ok Om Bok tỉnhăTràăVinhănĕmă
2020. 

- Ho衣tăđộng qu違ngăbáătrênăph逢ơngăti羽n truyền thông và nền t違ng tr詠c tuyến 2020: 
Th詠c hi羽n tuyên truyền, qu違ng bá du lịch C亥năThơătrênăcácăbáo,ăt衣păchí,ăđàiătruyền hình 
chuyênăđề về du lịchănh逢:ăBáoăC亥năThơ,ăBáoăThanhăNiên,ăBáoăDuălịch. T衣p chí Du lịch, 
遺n ph育m Xuân c栄a Hi羽p hội Du lịch ĐBSCL,ăĐàiăVTV5,ăVTV9,ăĐàiăPhátăthanhăvàă
Truyền hình thành ph嘘 C亥năThơ. Ngoài ra, Thành ph嘘 đưăxâyăd詠ng kế ho衣ch th詠c hi羽n 
qu違ng bá du lịch trên C鰻ng thông tin du lịch và 永ng d映ng du lịch thông minh trên thiết 
bị diăđộng thành ph嘘 C亥năThơ trong 6 tháng cu嘘iănĕmă2020.ăXâyăd詠ng kịch b違n tr違 l運i 
chatbot c栄aă“C鰻ng thông tin du lịch và 泳ng d映ng du lịch thông minh trên thiết bị diăđộng 
thành ph嘘 C亥năThơ. 
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- Công tác liên kết, h嬰p tác phát triển du lịch 2020: Ph嘘i h嬰p t鰻 ch泳c Hội nghị 
liên kết và phát triển du lịch Thành ph嘘 H欝 Chí Minh và 13 tỉnh, Thành ph嘘 ĐBSCL 
nĕmă2020,ăPh嘘i h嬰p Hi羽p hội Du lịch Vi羽t Nam t鰻 ch泳că“L宇 phátăđộngăch逢ơngătrìnhă
kích c亥u du lịch nộiăđịa toàn qu嘘că2020”ăt衣i thành ph嘘 C亥năThơ. 

 Về những tồn tại, hạn chế: Mặc dù, C亥năThơăcóănh英ng s違n ph育m du lịchăđaăd衣ng 
và khá h医p dẫn,ănh逢ngădoăch医tăl逢嬰ngăl逢uătrúăvàăcơăs荏 vật ch医t vẫnăch逢aăphátătriển, cùng 
với ch医tăl逢嬰ng ph映c v映 ch逢aăchuyênănghi羽pănênăch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u c栄a khách 
du lịch. Nh英ng rào c違n h衣n chế ngành du lịch phát triển 荏 C亥năThơăcóăthể kể đếnănh逢:ă 

- Thiếuăđịnh vị th逢ơngăhi羽u du lịch chiếnăl逢嬰c: mặcădùăđưăxácăđịnhăđôăthị sinh 
thái,ăsôngăn逢ớcălàămũiănhọnănh逢ngăho衣t qu違ngăbáăcũngănh逢ăxâyăd詠ngăđịnh vị nàyăch逢aă
đ逢嬰c th詠c hi羽n một cách toàn di羽n và xuyên su嘘t. Ví d映, các ho衣tăđộng tiếp thị cònăđơnă
lẻ, r運i r衣căthayăvìăđ逢嬰c kết n嘘i với nhau trong một chiến dịch qu違ng bá vớiăthôngăđi羽p 
rõ ràng và nh英ng ho衣tăđộng c映 thể, b鰻 tr嬰 lẫn nhau 荏 mỗiăgiaiăđo衣n.ăĐặc bi羽t, càng nền 
t違ng m衣ng xã hộiănh逢ăFacebook,ăInstagramăvàăcácătrangăwebăduălịch qu嘘c tế ch逢aăđ逢嬰c 
tận d映ngăđể qu違ngăbáătrongăkhiăđâyălàănh英ngăkênhăcóăl逢嬰ng lớn khách hàng sử d映ngăđể 
tra c泳u và tham kh違oătr逢ớc chuyếnăđiăduălịch. 

- S違n ph育m du lịchăcònăđơnăgi違n,ăch逢aăcóăth逢ơngăhi羽u. Ch医tăl逢嬰ng dịch v映 còn 
th医p,ăch逢aăkhaiăthác,ăphátăhuyăđ逢嬰c tiềmănĕngăsẵn có về du lịch và các giá trị di s違năvĕnă
hóa - lịch sử, tâm linh vào ph映c v映 du khách. Các s違n ph育m làng nghề,ăđặc s違n ph映c v映 
và bán t衣iăcácăkhu,ăđiểm du lịchăcònăít,ăch逢aăphongăphú,ăđaăd衣ng. Ví d映 các s違n ph育m 
du lịchăsinhătháiăđangăchỉ tập trung vào vi羽căthamăquanăsôngăn逢ớc, mi羽tăv逢運n trong khi 
vẫn còn nhiều ho衣tăđộng có thể khaiăthácănh逢ăchèoăthuyền,ăcâuăcá,ăcácătròăchơiăkhámă
phá thiên nhiên, cắm tr衣i ven sông kết h嬰p nghỉ d逢叡ng, du thuyền cao c医p,... 

- Cơăs荏 h衣 t亥ngăch逢aăphátătriểnăt逢ơngăx泳ng với tiềmănĕngăduălịch: S嘘 l逢嬰ng phòng 
khách s衣n h衣ng sang còn th医p, thiếuăcơăs荏 vuiăchơiăgi違i trí t亥m c叡,ăch逢aăcóăc違ng tàu lớn 
để phát triển ho衣tăđộng du thuyển cao c医p, các ho衣tăđộng kinh tế đêmăcònăh衣n chế.ăĐâyă
là một trong nh英ng rào c違n lớnăchoătĕngătr逢荏ng c栄a chi tiêu c栄a khách du lịch 荏 C亥n 
Thơă 

- Ch医tăl逢嬰ngălaoăđộngăquaăđàoăt衣oăkhôngăđ欝ngăđều: 雲 cácăđơnăvị qu違nălỦ,ăcơăs荏 
đàoăt衣o, l英 hành, tỷ l羽 laoăđộngăquaăđàoăt衣oăđ衣t 100%. Nh逢ngălaoăđộngăquaăđàoăt衣o 荏 
cácăkhu,ăđiểm du lịch chỉ đ衣t 26,1% - th医p nh医t trong ngành. 雲 cácăđiểmăv逢運n, homestay, 
khu du lịch, h亥u hếtălàăgiaăđìnhăt詠 qu違n lý, nhân viên ch栄 yếuălàălaoăđộng ph鰻 thôngăch逢aă
quaăđàoăt衣o, hoặc b欝iăd逢叡ng nghi羽p v映 du lịch. Ngay c違 t衣i các khu du lịch,ăđiểmăđến 
n鰻i tiếng, h亥u hếtălaoăđộng chỉ tham gia tập hu医n, b欝iăd逢叡ng ngắn h衣n, hoặc qua hình 
th泳c chia sẻ kinh nghi羽m. S嘘 laoăđộngăquaăđàoăt衣o t衣iăcácăđiểm này chiếmăch逢aătới 30% 
t鰻ng s嘘 nhân viên. S詠 chênh l羽ch về trìnhăđộ, kỹ nĕngăc栄a l詠căl逢嬰ngălaoăđộng du lịch 
cũngăkháălớn. C映 thể, 荏 một s嘘 doanh nghi羽păt逢ănhânăquyămôănh臼 hoặc hộ giaăđình,ăcóă
kho違ng 90% nhân l詠căch逢aăquaăđàoăt衣o. 

b. D鵜chăv映ăv壱năt違i 
Đâyălàăngànhăcóăvaiătròăđặc bi羽t quan trọng vào s詠 phát triển kinh tế - xã hội c栄a 

Thành ph嘘 nóiăchungăvàăthúcăđ育y các ngành kinh tế khác phát triển. Chẳng h衣nănh逢:ă
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thông qua vi羽c vận chuyển hàng hóa nông s違n nhanh chóng c栄a Thành ph嘘 từ vùng nuôi, 
tr欝ngăđến các thị tr逢運ng tiêu th映 trong và ngoài Thành ph嘘 sẽ giúpăthúcăđ育y phát triển 
kinh tế nông nghi羽p. Thông qua các dịch v映 khoăbưi,ălogisticsăđể vận chuyển, phân ph嘘i 
hàng hóa công nghi羽p c栄a Thành ph嘘 điăkhắp thị tr逢運ngătrongăvàăngoàiăn逢ớc giúp thúc 
đ育y kinh tế công nghi羽p phát triển. Và thông qua vi羽c vận chuyển khách du lịchăđến các 
khu,ăđiểm du lịchătrênăđịa bàn Thành ph嘘 giúpăthúcăđ育y kinh tế du lịch phát triển. 

T鰻ng kh嘘iăl逢嬰ng vận chuyểnăhàngăhóaătĕngătr逢荏ng 荏 m泳c th医p, từ 9.598 nghìn t医n 
nĕmă2015ălênă11.398ănghìnăt医nănĕmă2020,ăvới t嘘căđộ tĕngăbìnhăquânăhàngănĕmălàă3,5%.ă
Kh嘘iă l逢嬰ng hàng hóa luân chuyểnă cũngă tĕngă với t嘘că độ bìnhă quână làă 7%/nĕmă (từ 
1.401.515 nghìn t医n.kmătrongănĕmă2015ălênă1.929.219ănghìnăt医n.km trongănĕmă2020).ă
C詠 ly vận chuyển hàng hóa bình quân luôn duy trì 荏 m泳c r医t khá dài, kho違ng từ 146 km 
đếnă170ăkm.ăĐiều này cho th医y hàng hóa ch栄 yếuăđ逢嬰c vận chuyểnăđến các tỉnh thuộc 
ĐBSCL. 

B違ng 23: Các ch雨 tiêu ngành v壱n t違i thành ph嘘 C亥năTh挨 nĕmă2015-2020 

 
Đ挨nă
v鵜 2015 2017 2018 2019 2020 

1. Hàng hóa 
Kh嘘iă l逢嬰ngă
hàng hóa vận 
chuyển 

Nghìn 
t医n 9.598 10.488 11.311 12.232 11.398 

Kh嘘iă l逢嬰ngă
hàng hóa luân 
chuyển 

Nghìn 
t医n.km 1.401.515 1.672.660 1.913.490 2.094.872 1.929.219 

C詠ăli Km 146.02 159.48 169.17 171.26 169.26 
2. Hành khách 
S嘘ă l逢嬰tă hànhă
kháchă vậnă
chuyểnă 

Nghìn 
ng逢運i 14.520 16.190 18.621 19.573 18.465 

S嘘ă l逢嬰tă hànhă
khách luân 
chuyển 

Nghìn 
ng逢運i. 
Km 

240.563 251.936 261.914 285.428 276.330 

C詠ăli Km 16,6 15,6 14,1 14,6 15,0 
 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

 S嘘 l逢嬰ng hành khách vận chuyểnăcóăxuăh逢ớngătĕngăquaăcácănĕm,ăđiều này ch泳ng 
t臼 dịch v映 vận t違iăđưăngàyăcàngătr荏 nên thuận ti羽n, d宇 dàng tiếp cậnăhơn.ăTrongăgiaiăđo衣n 
2015-2020, s嘘 l逢嬰ng hành khách vận chuyểnătĕngăbìnhăquână4,9%/nĕm,ăđ衣t 18,5 tri羽u 
hànhăkháchănĕmă2020.ăS嘘 l逢嬰ng hành khách luân chuyểnătrênăđịa bàn Thành ph嘘 tĕngă
chậmăhơnăvớiă2,8%/nĕm,ăc詠 ly vận chuyển hành khách 荏 m泳c th医p.ăĐiều này ch泳ng t臼 
hành khách ch栄 yếu di chuyển trong nội bộ địa bàn Thành ph嘘. 



124 
 

Vận t違i hành khách ch栄 yếu do vận t違iăđ逢運ng bộ đ違m nhi羽m, chiếmă76%ănĕmă2020ă
trongăkhiăđ逢運ng sông chiếm 24%. T鰻ng chiều dài m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng bộ là 3.317,42 km, 
trongăđóăđ逢運ng bê tông nh詠a,ăđáănh詠a là 856,76km (chiếm 25,83%), hi羽n có 6 tuyến 
Qu嘘c lộ điăquaăvới t鰻ng chiều dài 136,5km. T医t c違 các tuyến hi羽năđều có kết c医u mặt bê 
tông nh詠a hoặc nh詠a, ch医tăl逢嬰ng t嘘t. 

Vận t違iăhàngăhóa,ăng逢嬰c l衣i, l衣i do h羽 th嘘ngăđ逢運ngăsôngăđ違m nhận chính khi chiếm 
60% kh嘘iăl逢嬰ng hàng hóa vận chuyểnănĕmă2020,ăsauăđóălàăđ逢運ng bộ 37%ăvàăđ逢運ng 
biểnă3%.ăĐ逢運ng th栄y nộiăđịa bao g欝m (1) Tuyến do TW qu違n lý: Hi羽nănayăđiăquaăđịa 
bàn thành ph嘘 C亥năThơ có 6 tuyến: sông Hậu, r衣ch C亥năThơ,ăr衣ch Ô Môn, kênh Thị Đội 
Ô Môn, kênh Th嘘t N嘘t, kênh R衣ch S臼i-Hậu Giang với t鰻ng chiều dài 134,9 km. (2) 
Tuyến do Thành ph嘘 qu違n lý: có 141 tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa với t鰻ng chiều dài là 
658,43 km. 

Trongăt逢ơngălai,ăvận t違i hàng không sẽ là một kịch b違n kh違 thiăđể Thành ph嘘 cân 
nhắc khi C違ng hàng không qu嘘c tế C亥năThơăsẽ đ逢嬰c tiếp t映căđ亥uăt逢ănângăc医p, m荏 rộng 
cơăs荏 ph映c v映 hànhăkháchăđ衣t c医p 4E theo tiêu chu育n ICAO và sân bay quân s詠 c医p II, 
đápă 泳ngă đ逢嬰c công su医t 5,0 tri羽uă hànhă khách/nĕmă vàă 400.000-500.000 t医n hàng 
hóa/nĕm. 

 
Hình 28: Doanh thu ho衣tăđ瓜ng v壱n t違i thành ph嘘 C亥năTh挨 nĕmă2015-2020 

 
Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

Doanh thu từ ho衣tăđộng vận t違i,ăkhoăbưiă tĕngătr逢荏ng 荏 m泳c t嘘tă trongăgiaiăđo衣n 
2015-2019, m泳cătĕngătrungăbìnhăđ衣tă16%/nĕm.ăDoanhăthuătĕngătừ 2079 tỷ đ欝ng nĕmă
2015 lên 3829 tỷ đ欝ng nĕmă2019.ăVận t違iăđ逢運ng bộ có s詠 đóngăgópălớn nh医t cho vi羽c 
giaătĕngătr逢荏ng doanh thu này, khi với t嘘căđộ phát triểnă19%/ănĕmăvàăchiếm 60% tỷ 
trọng vàoănĕmă2019,ătrongăkhiăvận t違iăđ逢運ng th栄y chỉ tĕngă8%ă/nĕmăvàăkhoăbưiăthậm chí 
còn gi違mă12%/nĕm. Vàoănĕmă2020,ădoă違nhăh逢荏ng c栄aăđ衣i dịch COVID-19, doanh thu 
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từ ho衣tăđộng vận t違i gi違m 14% và vận t違iăđ逢運ng th栄y có m泳c gi違m m衣nh nh医t với 18.6%. 
Doanh thu từ lo衣iăhìnhănàyăcũngăđangăd亥n m医tăđiăs詠 quan trọng khi từng nắm gi英 29% 
vàoănĕmă2015ăvàăchỉ cònă22%ăvàoănĕmă2020. 

c. D鵜chăv映ălogistics 
Tỷ trọngăđóngăgópăc栄a logistics trong GRDP C亥năThơăgiaiăđo衣n 2015-2019 trung 

bìnhăđ衣tă5,1%,ătĕngătr逢荏ngăbìnhăquână3,5%/nĕm.ăNĕmă2019,ădoanhăthuădịch v映 logistics 
trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ đ衣t kho違ng 5.470,85 tỷ đ欝ng. Chiếm tỷ trọng 12,2% 
t鰻ng s違n ph育m ngành dịch v映 trênăđịa bànăvàăđóngăgópăvàoăGRDPăThànhăph嘘 kho違ng 
6,0%. Tỷ l羽 thuê ngoài dịch v映 logistics kho違ng 40%. 

Kh嘘iăl逢嬰ng hàng hóa có nhu c亥u cung 泳ng dịch v映 logistics t衣i thành ph嘘 C亥năThơ 
nĕmă2019ălàăkho違ng 21,6 tri羽u t医n.ăTrongăđó,ăkh嘘iăl逢嬰ng hàng hóa vận chuyển thành 
ph嘘 C亥năThơ đ衣t 12,2 tri羽u t医n, chiếm 0,88% thị ph亥n hàng hóa toàn khu v詠căĐBSCLă
(139 tri羽u t医n).Các mặt hàng ch栄 yếuăđể hình thành chuỗi logistics t衣i thành ph嘘 C亥n 
Thơ g欝m có: chuỗi mặt hàng th栄 công mỹ ngh羽. Chuỗi mặt hàng g衣o. Chuỗi mặt hàng 
nông s違n. Chuỗi mặt hàng th栄y s違n. Chuỗi mặt hàng clinke, vật li羽u xây d詠ng. 

Logisticsăhàngăkhôngăđangătrongăgiaiăđo衣n tiềmănĕngăphátătriển,ăl逢嬰ng hàng hóa 
ch逢aăđángăkể. - Logistics c違ng biểnăđóngăvaiătròăch栄 đ衣o,ămĕmă2019,ăhàngăhóaăthôngă
qua h羽 th嘘ng c違ng biển C亥n Thơăđ衣t 5,79 tri羽u t医n, chiếm 26% t鰻ngăl逢嬰ng hàng hóa 
thông qua trên toàn Thành ph嘘,ătrongăđóătập trung ch栄 yếu trên 90% qua c違ng Cái Cui. 
Tuy nhiên, trên th詠c tế 逢ớc tính trên 80% kh嘘iăl逢嬰ngăhàngăhóaătrênăđ逢嬰c thông qua c違ng 
Thành ph嘘 H欝 Chí Minh,ăđặc bi羽t là các chuỗi có giá trị caoănh逢ăth栄 công mỹ ngh羽, 
nông s違n, th栄y s違n yêu c亥u cao về xử lý và b違o qu違n l衣nh. Trong t鰻ng s嘘 20%ăl逢嬰ng 
hàngăđ逢嬰c xử lý t衣i C違ng C亥năThơ,ătrênă90%ăl逢嬰ngăhàngăđ逢嬰c thông qua t衣i c違ng Cái 
Cui, tuy vậy do thiếu khuyếtăcơăs荏 h衣 t亥ngăđôngăl衣nhăcũngănh逢ădịch v映 xu医t nhập kh育u 
ch逢aăđ逢嬰c hoàn thi羽n nên kh違 nĕngăc衣nh tranh còn th医p. 

Th詠c tr衣ng phát triển c栄a một s嘘 dịch v映 thuộc ngành logistics bao g欝m: 

- D鵜ch v映 v壱n t違i:  逢ớc th詠c hi羽nănĕmă2018ăđ衣t 378,29 tỷ đ欝ng,ătĕngă7,40%ăsoă
cùng kỳ. Trongăđó,ăvận t違i hành khách th詠c hi羽n 86,87 tỷ đ欝ngătĕngă7,52%. Vận t違i hàng 
hóa th詠c hi羽n 205,25 tỷ đ欝ng,ătĕngă7,34%. Kho bãi, dịch v映 hỗ tr嬰 vận t違i th詠c hi羽n 
86,17 tỷ đ欝ng,ătĕngă7,44%ăsoăcùngăkỳ. 

- D鵜ch v映 kho bãi: Về h羽 th嘘ng kho bãi hi羽năđ衣i và lớn nh医t t衣i C亥năThơălàăC違ng 
C亥năThơ,ălàămột trong nh英ng c違ng biển qu嘘căgia,ăđ亥u m嘘i khu v詠c lo衣i I trong h羽 th嘘ng 
C違ng biển Vi羽t Nam. Với l嬰i thế là c違ng biển qu嘘c tế, c違ng có thể tiếp nhận các tàu biển 
qu嘘c tế có t違i trọngăđến 20.000 DWT t衣i 04 c亥u c違ng, t鰻ng chiều dài 667m, và 14 bến 
phao tr違i dài trên Sông Hậu. C違ng g欝m hai chi nhánh là C違ng Cái Cui và C違ng Hoàng 
Di羽uăđưăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng h羽 th嘘ng kho bãi hi羽năđ衣i và lớn nh医t so với các C違ng 
trong khu v詠c, trên t鰻ng di羽nătíchăđ医t là 42,18ha. H羽 th嘘ng kho: g欝m 15 kho với di羽n 
tích từ 450m2 đến 3.024m2. T鰻ng di羽n tích kho 26.493 m2 có kh違 nĕngăl逢uătr英 75.318/t医n 
hàng hóa. H羽 th嘘ng bãi ch泳a hàng di羽n tích bãi mềm 162.000m2 và di羽n tích bãi bê t鰻ng 
104.087m2, cùng lúc có thể tiếp nhận 207.870 /t医n hàng hóa các lo衣i. 
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- D鵜ch v映 giao nh壱n: tiếp t映c phát triển m衣nh và là một trong nh英ng dịch v映 
logistics cung c医p chính c栄a các nhà cung c医p dịch v映 logistics, bao g欝m: Các dịch v映 
vận t違i hàng hóa t衣i C亥năThơ,ădịch v映 cho thuê các lo衣icontainer t衣i C亥năThơ,ăcácădịch 
v映: Đóngăki羽n,ăđóngăgói,ăb嘘c xếp, kiểmăđếmầ.ăQuáătrìnhăs嘘 hóaăđưăphátătriển rõ r羽t, 
nghiên c泳u 泳ng d映ng công ngh羽 cao vào ho衣tăđộng dịch v映 logistics. 

- Các d鵜ch v映 khác: g欝m dịch v映 h違i quan. Dịch v映 chuyển phát nhanh. 
- Logistics hàng không và Logistics c違ng biểnăđóngăvaiătròăch栄 đ衣o trong vi羽c 

phát triển dịch v映 Logisitcs c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

+ Logisticsăhàngăkhôngăđangătrongăgiaiăđo衣nătiềmănĕngăphátătriển,ăl逢嬰ngăhàngăhóaă
ch逢aăđángăkể.ăNĕmă2019,ăhàngăhóaăthôngăquaăc違ngăhàngăkhôngăqu嘘cătếăC亥năThơăchỉăđ衣tă
9.059 t医n.ăHi羽nănayăC違ngăhàngăkhôngăQu嘘cătếăC亥năThơăđưăcóă13ăđ逢運ngăbayăkhaiăthác,ă
g欝mă9ăđ逢運ngăbayănộiăđịaăvàă4ăđ逢運ngăbayăqu嘘cătế,ăcôngăsu医tă1.300.000ăhànhăkháchănĕmă
2020. 

+ăLogisticsăc違ngăbiểnăđóngăvaiă tròăch栄ăđ衣o,ămĕmă2019,ăhàngăhóaăthôngăquaăh羽ă
th嘘ngăc違ngăbiểnăC亥năThơăđ衣tă5,79ătri羽uăt医n,ăchiếmă26%ăt鰻ngăl逢嬰ngăhàngăhóaăthôngăquaă
trênătoànăthànhăph嘘,ătrongăđóătậpătrungăch栄ăyếuătrênă90%ăquaăc違ngăCáiăCui. 

d. ThôngătinăvƠătruy隠năthông 
 Vi宇n thông 

Ho衣tăđộngăb逢uăchính,ăvi宇n thông phát triển 鰻năđịnh. M衣ngăl逢ớiăb逢uăchínhăcơăb違n 
đưăph栄 đ亥yăđ栄 đếnăcácăxư,ăph逢運ng, Thị tr医n,ăđ違m b違o ph映c v映 nhu c亥u c栄aăng逢運i dân và 
doanh nghi羽p, Thành ph嘘 cóă215ăđiểm ph映c v映 b逢uăchínhăcóăng逢運i ph映c v映, bán kính 
ph映c v映 1,44 km, s嘘 dân ph映c v映 bình quân trên mộtăđiểm ph映c v映 làă5.745ăng逢運i/điểm. 
Có 07 nhà m衣ng vi宇n thông, 02 nhà cung c医p truyền hình cáp vớiă296ăđiểm ph映c v映 vi宇n 
thông, 2.030 tr衣m BTS ph栄 khắpăcácăxư,ăph逢運ng, thị tr医n,ăđ違m b違o cung c医p dịch v映 
choăng逢運i dân khi có nhu c亥u. Ba nhà m衣ng lớn (VNPT C亥năThơ,ăMobiphone C亥năThơ,ă
Viettel C亥năThơ)ăđưăph栄 sóng 4G t衣i các khu v詠c trung tâm Thành ph嘘, quận, huy羽n, 
cung c医p dịch v映 bĕngăthôngărộngăchoăng逢運i dân và doanh nghi羽p,ăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu 
c亥u gi違i trí và các 泳ng d映ng iot,ăCMCNă4.0ăvàăđôăthị thông minh cho hi羽n t衣i và t逢ơngă
lai. Công nghi羽p công ngh羽 thôngătinăcóăb逢ớc phát triển t嘘t, t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng hàng 
nĕmătrungăbìnhă20ă- 25%. Hi羽n có 661 doanh nghi羽p ho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠c CNTT, 
đi羽n tử và nội dung thông tin s嘘. 

B違ng 24: Th詠c tr衣ng phát tri 吋nădiăđ瓜ng và Internet t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 2015 2017 2018 2019 2020 

Đi羽nătho衣i      
T鰻ngă s嘘ă thuêă baoă (nghìnă
thuê bao) 

1406 1420 1487 1352 1302 

S嘘ă thuêă baoă c嘘ă địnhă S嘘ă
thuê bao Internet (nghìn 
thuê bao) 

78 73 68 54 45 
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S嘘ăthuêăbaoădiăđộngă(nghìnă
thuê bao) 

1328 1347 1419 1298 1257 

Tỉă l羽ă ng逢運iă sửă d映ngă đi羽nă
tho衣iădiădộngă(%) 106,08 105,85 109,06 98,57 101,77 

Internet       
Tỉă l羽ă ng逢運iă sửă d映ngă
Internet (%) 

29,92 37,40 62,04 69,77 74,29 

S嘘ă thuêă baoă Internetă
(nghìn thuê bao) 

375 477 807 919 948 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

Dịch v映 đi羽n tho衣iătĕngătr逢荏ng không 鰻năđịnh từ nĕmă2015ăđếnănĕmă2019ăvới s嘘 
thuêăbaoăđi羽n tho衣i gi違m từ 1406 nghìn thuê bao xu嘘ng 1302 nghìn thuê bao. S嘘 thuê 
bao c嘘 địnhăđặc bi羽t gi違mă10%/nĕm.ăĐâyăcũngălàăxuăh逢ớng t医t yếu khi vi羽c sử d映ng di 
động sẽ có thể thay thế g亥nănh逢ăhoànătoànăđi羽n tho衣i c嘘 địnhătrongăt逢ơngălai.ăInternetăcóă
t嘘căđộ phát triển r医tănhanh,ăđặc bi羽tălàătrongăgiaiăđo衣nă3ănĕmătr荏 l衣iăđây,ăkhiăvàoăgiaiă
đo衣n 2017-2018, tỷ l羽 ng逢運i sử d映ngăInternetăđưătĕngă25ăđiểm % và tỷ l羽 s嘘 thuê bao 
Internetăđưătĕngă69%. 

Công ngh羽 thông tin 

Triển khai 泳ng d映ngăCNTTătrongăcơăquanănhàăn逢ớc từ Thành ph嘘 đến c医p xã. 
100%ăcơăquanăqu違nălỦănhàăn逢ớc có m衣ng c映c bộ (LAN) và có máy tính kết n嘘i Internet 
bĕngăthôngărộng ph映c v映 công vi羽c. H羽 th嘘ng Hội nghị truyền hình Thành ph嘘 tiếp t映c 
đ逢嬰c khai thác 鰻năđịnh, hi羽u qu違 vớiă132ăđiểm (từ Thành ph嘘 đến c医p huy羽n, c医p xã), 
đ違m b違o truyềnăđ衣tăđ亥yăđ栄 thôngătinăđến c医păcơăs荏. Hi羽n nay Thành ph嘘 đangăxâyăd詠ng 
ph亥n mềm nền t違ng Chính quyềnăđi羽n tử, nền t違ng tích h嬰p, chia sẻ c医p tỉnh (LGSP) và 
các dịch v映 nền t違ng ph映c v映 chia sẻ kết n嘘i liên thông các H羽 th嘘ng thông tin trong 
CQNN,ăđ違m b違oătínhăđ欝ng bộ và th嘘ng nh医t theo kiến trúc chính quyềnăđi羽n tử Thành 
ph嘘 và nền t違ng cho phát triểnăđôăthị thôngăminh.ăĐề án Khu Công ngh羽 thông tin tập 
trung thành ph嘘 C亥năThơ đưăđ逢嬰c Chính ph栄 phê duy羽t và Th栄 t逢ớng Chính ph栄 đ欝ng 
ý b鰻 sung vào Quy ho衣ch phát triển khu Công ngh羽 thông tin tậpătrungăđếnănĕmă2020ă
vàăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2025. Hi羽n nay, Thành ph嘘 đangăhoànăthi羽n l衣iăĐề ánăđể trình 
(l亥n 2) Chính ph栄 phê duy羽tăĐề án. 

B違ng 25: X院p h衣ng ch雨 s嘘 s印n sàng cho phát tri吋n và 泳ng d映ng CNTT thành ph嘘 
C亥năTh挨 

 2013 2016 2020 
X院păh衣ngăICTăindex 14/63 12/63 4/63 
Xếpăh衣ngăChỉăs嘘ăh衣ăt亥ngă
kỹăthuật 

9/63 8/63 17/63 

Xếpăh衣ngăChỉăs嘘ăh衣ăt亥ngă
nhânăl詠c 

25/63 26/53 1/63 
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Xếpă h衣ngă Chỉă s嘘ă 泳ngă
d映ngăCNTT 

15/63 10/63 2/63 

Nguồn: Báo cáo ICT Index 2020, Bộ Thông tin và truyền thông 

Chỉ s嘘 sẵn sàng cho phát triển và 泳ng d映ng CNTT và truyền thông là một chỉ s嘘 
quan trọng ph違n ánh m泳căđộ hi羽năđ衣i hóa và hi羽u qu違 ho衣tăđộng trong nền kinh tế - xã 
hội. Theo báo cáo c栄a Bộ Thông tin và Truyền thông, xếp h衣ng chung c栄a thành ph嘘 
C亥năThơ nĕmă2020 về độ sẵn sàng trong 泳ng d映ng và phát triển CNTT-TTăđưăcóăb逢ớc 
tiến triển rõ r羽t,ăđ泳ng vị trí 4/63 chỉ sauăĐàăNẵng, Thừa Thiên Huế và Qu違ng Ninh và 
cònăđ泳ng trên Thành ph嘘 H欝 Chí Minh và Hà Nội.ăĐóngăgópăr医t lớn cho th泳 h衣ng này 
là chỉ s嘘 h衣 t亥ng nhân l詠c và h衣 t亥ngăCNTTăcaoăv逢嬰t bậc, xếp l亥năl逢嬰t th泳 1 và th泳 2 
toàn qu嘘c. Tuy nhiên, chỉ s嘘 h衣 t亥ng kỹ thuật vẫn c亥năđ逢嬰c c違i thi羽năkhiăđangăcóăchiều 
h逢ớng t映t d嘘c. 

*永ng d映ng CNTT ph映c v映 ng逢運i dân và doanh nghi羽p 

- Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử thành phố Cần 
Thơ: C鰻ng dịch v映 công tr詠c tuyến thành ph嘘 C亥năThơ làănơiătập trung toàn bộ các dịch 
v映 côngăchoăcácăcơăquanăS荏, Ban ngành, UBND quận huy羽năvàăUBNDăxư,ăph逢運ng Thị 
tr医n. T衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i nh医t cho các t鰻 ch泳c, cá nhân có nhu c亥u gi違i quyết th栄 t映c 
hành chính. Từ đ亥uănĕmă2019,ăC鰻ng dịch v映 công và H羽 th嘘ng thông tin một cửaăđi羽n 
tử đ逢嬰c nâng c医păđ欝ng bộ cho t医t c違 cácăcơăquanăqu違nălỦăhànhăchínhănhàăn逢ớc từ Thành 
ph嘘 đến c医p huy羽n, c医p xã theo Nghị định s嘘 61/2018/NQ-CP về th詠c hi羽năcơăchế một 
cửa, một cửa liên thông trong gi違i quyếtăTTHC,ăđápă泳ng yêu c亥u về ch泳cănĕng,ătínhă
nĕngă theoă tiêuă chu育n theo c栄a Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định s嘘 
45/2020/NĐ-CP về gi違i quyết th栄 t映căhànhăchínhătrênămôiătr逢運ng m衣ng,ăđ逢嬰căb鰻ăsung 
cácătínhănĕngănh逢ăkếtăn嘘iăquaăh羽ăth嘘ngăb逢uăđi羽n,ăthanhătoánătr詠cătuyến,ăkếtăn嘘iăvớiătrangă
m衣ngăxưăhộiăđểătraăc泳uăthôngăbáoăkếtăqu違ăgi違iăquyếtăh欝ăsơăchoăt鰻ăch泳căcôngădân,ătíchă
h嬰păvớiăh羽ăth嘘ngăt鰻ngăh嬰p,ăthuăthậpătr詠cătuyếnăỦăkiếnăđánhăgiáăc栄aăcôngădân,ăt鰻ăch泳căvàă
doanhănghi羽pătrongăvi羽căth詠căhi羽năcácăTTHCăt衣iăcácăCQNNăThànhăph嘘.ă 

Tình hình kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia: C鰻ng Dịch v映 công Thành 
ph嘘 đưăkết n嘘i với C鰻ng Dịch v映 công Qu嘘căgiaăvàăđưăth詠c hi羽n các ch泳cănĕngănh逢ăđĕngă
nhập một l亥nă(SSO),ăđ欝ng bộ h欝 sơăvàătriển khai máy ch栄 b違o mật theo yêu c亥u c栄aăVĕnă
phòng Chính ph栄. Thành ph嘘 đưăđ育y m衣nh thanh toán không dùng tiền mặt và cung c医p 
dịch v映 công tr詠c tuyến c医păđộ 4, tích h嬰p thanh toán tr詠c tuyến với C鰻ng Dịch vu công 
Qu嘘c gia. Hi羽n t衣i,ăcóă1.889ăTTHCăđưăđ逢嬰căđ欝ng bộ trên C鰻ng Dịch v映 công Qu嘘c gia 
và 412 DVCTT m泳căđộ 4ăđ逢嬰c tích h嬰p, liên thông từ C鰻ng Dịch công qu嘘c gia với 
C鰻ng Dịch v映 công Thành ph嘘. Tình hình th詠c hi羽n DVCTT m泳c 3 và 4 từ 2017-2020. 

B逢uăchính 

-  Đánhă giáă v隠 bán kính ph映c v映 bình quân c栄a m瓜tă đi吋m ph映c v映 b逢uă
chính:Bán kính ph映c v映 bình quân trên mộtă điểm ph映c v映 (km) theo QCVN 
01:2015/BTTTT T嘘iăđaălàă3ăkmăđến nay bán kính ph映c v映 t衣i thành ph嘘 C亥năThơ là 1,44 
km/1điểm ph映c v映. 

- Đánhăgiáăs嘘 dân ph映c v映 bình quân c栄a m瓜tăđi吋m ph映c v映 b逢uăchính: S嘘 
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dân ph映c v映 bình quân c栄a mộtăđiểm ph映c v映 b逢uăchínhăcóăxuăh逢ớngăngàyăcàngătĕng,ă
đến nay bình quân 5.745ng逢運i/1ăđiểm ph映c v映. 

- Đánhăgiáăs嘘 đi吋măb逢uăđi羽năvĕnăh́aăxư: Qua nhiềuănĕmăt欝n t衣i và phát triển, 
s詠 raăđ運i c栄aămôăhìnhăb逢uăđi羽n,ăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăxưăđ逢嬰căđánhăgiáăđưăth詠c s詠 góp 
ph亥n phát triển kinh tế,ăvĕnăhóaătrênăđịa bàn thành ph嘘, giúp cho vi羽c th詠c hi羽năđ逢嬰c 
đ欝ng th運i nhiều m映cătiêuănh逢:ăPhátătriểnăcơăs荏 h衣 t亥ngăb逢uăchính,ăvi宇n thông ph映c v映 
cho s詠 nghi羽p phát triển kinh tế, xã hội 荏 nông thôn. Đ逢aăcác dịch v映 b逢uăchính,ăvi宇n 
thông tiếp cận vớiăng逢運iăng逢運iădân,ăđặc bi羽t t衣i vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu 
s嘘. Ph映c v映 thông tin liên l衣c cho các c医p 栄yăĐ違ng, chính quyềnăvàănhânădânăđịaăph逢ơng. 
Đ逢aăkhoa học kỹ thuật, pháp luật và công ngh羽 thôngătinăđến vớiăng逢運i dân góp ph亥n 
nângăcaoăđ運i s嘘ng vật ch医t, tinh th亥n,ănângăcaoădânătríăchoăng逢運i dân. 

Tuy nhiên, ngày nay cùng với s詠 phát triển m衣nh mẽ c栄a công ngh羽 và các dịch 
v映 vi宇n thông thì nhu c亥u về các dịch v映 t衣iăcácăb逢uăđi羽n,ăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăxưă
gi違măđángăkể,ăcơăs荏 h衣 t亥ng xu嘘ng c医pădoăkhôngăđ逢嬰căđ亥uăt逢,ănângăc医păth逢運ng xuyên 
nên không thu hútăđ逢嬰căng逢運iădân.ăTr逢ớc th詠c tr衣ngăđó,ăngàyă02/5/2013ăBộ Thông tin 
và TruyềnăthôngăđưăbanăhànhăThôngăt逢ăs嘘 17/2013/TT-BTTTăquyăđịnh về ho衣tăđộng c栄a 
điểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăxư,ăThôngăt逢ăcũngăđưăcóăch栄 tr逢ơngănhằm nâng cao hi羽u qu違 
ho衣tăđộng t衣iăcácăđiểm b逢uăđi羽năvĕnăhóaăxưăbằngăquyăđịnh bên c衣nh vi羽c cung 泳ng dịch 
v映 th逢ăcơăb違n có kh嘘iăl逢嬰ngăđến 02kg và dịch v映 phát hành báo chí công ích theo Quyết 
định c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄, cung 泳ng các dịch v映 b逢uăchínhăkhácătheoăyêuăc亥u c栄a 
Nhàăn逢ớc thì T鰻ng công ty B逢uăđi羽n Vi羽tăNamăđ逢嬰c triển khai cung 泳ng các dịch v映 
khác t衣iăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăxưănh逢ngăph違iăđ違m b違o không làm 違nhăh逢荏ng tới ch医t 
l逢嬰ng cung 泳ng các dịch v映 b逢uăchínhăcôngăíchăvàăho衣tăđộngăđọc sách, báo và ph違i phù 
h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng phát triển chung c栄a T鰻ng công ty. 

Th詠c tr衣ng phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c và công nghi羽p CNTT 

Theo kết qu違 kh違oăsát,ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ hi羽năcóăhơnă600ădoanhă
nghi羽p ho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠c CNTT với t鰻ng doanh thu vào kho違ng 2.500 tỷ đ欝ng, 
đaăs嘘 các doanh nghi羽p ho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠c CNTT vẫn là các doanh nghi羽p nh臼 và 
vừa. 

Các doanh nghi羽p CNTT có v嘘năđ亥uăt逢ăn逢ớcăngoàiăđangăho衣tăđộng t衣i thành ph嘘 
C亥năThơ nh逢ăSwisăPostăSolutionăc栄a Th映yăsĩ,ăCôngătyăAxonăActive,ăDIGI-TEXX, Công 
ty TNHH IVS, và một s嘘 doanh nghi羽păđịaăph逢ơngănh逢ăFPTăSoftware,ăMISA,ăTrungă
tâm Công ngh羽 ph亥n mềmăĐ衣i học C亥năThơăvẫnăduyătrìăđ逢嬰c t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng t嘘t. 

Thành ph嘘 C亥năThơ hi羽năcóă05ătr逢運ngăđ衣i họcăcóăđàoăt衣o về CNTT (g欝măĐ衣i học 
C亥năThơ,ăĐ衣i họcăTâyăĐô,ăKỹ thuật Công ngh羽,ăĐ衣i học Nam C亥năThơăvàăĐ衣i học FPT), 
03ătr逢運ngăCaoăđẳng (g欝măCaoăđẳng C亥năThơ,ăKinhătế Kỹ thuật,ăCaoăđẳng nghề), 01 
Trung tâm Công ngh羽 ph亥n mềm (tr詠c thuộcăTr逢運ngăĐ衣i học C亥năThơ)ăcóăliênăkếtăđàoă
t衣oăch逢ơngătrìnhăqu嘘c tế nh逢ăAptech,ăvàămột s嘘 tr逢運ng trung c医p. S嘘 l逢嬰ng sinh viên 
đangătheoăhọcănĕmă2020ăc栄a ngành CNTT là 7.280 sinh viên và s嘘 l逢嬰ng sinh viên ra 
tr逢運ngănĕmă2020ăvàoăkho違ng 817 sinh viên. 
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e. Tài chính  

H羽 th嘘ng ngân hàng không ngừng phát triển,ăđến nay Thành ph嘘 có 46 t鰻 ch泳c tín 
d映ng ho衣tăđộng vớiă256ăđịaăđiểm có giao dịch ngân hàng. Th詠c hi羽n t嘘t vai trò trung 
gianătàiăchính,ăhuyăđộng v嘘n, m荏 rộng cho vay có hi羽u qu違,ăđápă泳ng t嘘t các nhu c亥u tiền 
t羽,ăthanhătoánătrênăđịa bàn. Quan tâm tháo g叡 khóăkhĕnăđ嘘i với các doanh nghi羽p, tập 
trung v嘘năchoăcácălĩnhăv詠că逢uătiênănh逢ăchoăvayăph映c v映 phát triển nông nghi羽p, nông 
thôn, s違n xu医t, kinh doanh xu医t kh育u, doanh nghi羽p nh臼 và vừa, công nghi羽p hỗ tr嬰. 
姶ớcăđến cu嘘iănĕmă2020,ăt鰻ng v嘘năhuyăđộngăđ衣t 90.000 tỷ đ欝ng, g医p 3,2 l亥n so th詠c hi羽n 
nĕmă2011,ătĕngăbìnhăquână13,9%/nĕm. T鰻ngăd逢ăn嬰 cho vay c栄a các ngân hàng 100.000 
tỷ đ欝ng, g医p 2,5 l亥năsoănĕmă2011,ătĕngăbìnhăquână10,9%/nĕm.ăTỷ l羽 n嬰 x医u trên t鰻ngăd逢ă
n嬰 c栄a các t鰻 ch泳c tín d映ngătrênăđịaăbànăđưăgi違m,ă逢ớcăđếnănĕmă2020ăcònă1,80%ă(nĕmă
2011 là 1,92%). 

3.3 Nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n 

Trongăgiaiăđo衣n 2011-2020, s違n xu医t nông nghi羽păđ育y m衣nhătheoăh逢ớng áp d映ng 
khoa học kỹ thuật, xây d詠ng mô hình liên kết s違n xu医t, tiêu th映, nâng cao giá trị giaătĕngă
và phát triển bền v英ng. Thành ph嘘 duy trì s違năl逢嬰ngălúaăhàngănĕmătrênă1,3ătri羽u t医n. 
Vi羽c sử d映ng các gi嘘ngălúaăđặc s違n ch医tăl逢嬰ngăcao,ălúaăthơmăchiếm trên 75%. Đ育y m衣nh 
泳ng d映ngăcơăgiới hóa và công ngh羽 sau thu ho衣ch trong s違n xu医t. Khâu cắt gặtăđ逢嬰căcơă
giới hóa hoàn toàn,... Đưăgiúpănôngădânăđ衣t l嬰i nhuận trên 30%. Các mô hình về h嬰p tác, 
liên kết và tham gia chuỗi giá trị gi英a các ch栄 thể c栄a các thành ph亥n kinh tế từ s違n xu医t, 
b違o qu違n, chế biến và tiêu th映 s違n ph育măđ逢嬰c m荏 rộng. Điển hình là phong trào Cánh 
đ欝ng lớnăđ逢嬰c xây d詠ng từ v映 Hè Thu 2011 (quy mô 400 ha) và hi羽nănay,ăcánhăđ欝ng 
lớnăđưătr荏 thànhăph逢ơngăth泳c s違n xu医t t医t yếu, hình thành chuỗi giá trị từ s違n xu医t khép 
kín với s詠 liên kết c栄aă“4ănhà”. Chú trọngăđến ph育m ch医t lúa g衣oăđápă泳ng yêu c亥u thị 
tr逢運ng xu医t kh育u. Các quy trình s違n xu医t tiên tiến, thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng, s違n xu医t 
anătoànăđ逢嬰c ph鰻 biến nhân rộng. Phát triểnăchĕnănuôi,ăvùngănuôiăcáătraăvàăcácămôăhìnhă
th栄y s違n hi羽u qu違 . Xây d詠ng thành công 28 chuỗi cung 泳ng th詠c ph育m an toàn và xác 
nhận s違n ph育m chuỗi cung 泳ng th詠c ph育m an toàn cho 89 s違n ph育m nông lâm th栄y s違n. 
100% s違n ph育m trong chuỗiăđều ký kếtăđ逢嬰c các h嬰păđ欝ng phân ph嘘i s違n ph育m thông 
qua cửaăhàng,ăđ衣i lý, siêu thị trên toàn qu嘘c và xu医t kh育uăsangăn逢ớc ngoài. 

Giaiăđo衣n 2015-2020, toàn Thành ph嘘 đưăđ亥uă t逢ăphátă triển vào khu v詠c NLTS 
kho違ng 5.1 nghìn tỷ đ欝ng, chiếm 4 % t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ăphátătriển toàn xã hộiă(ghh).ăNĕmă
2020, NLTS thu hút trên 186.163, chiếm 26% t鰻ngălaoăđộngăđang làm vi羽c trong các 
ngành kinh tế. Nông nghi羽p C亥năThơăđangăphátătriểnătheoăh逢ớng phát huy t嘘iăđaăl嬰i thế 
s違n ph育m nông nghi羽p hàng hóa ch栄 l詠c c栄a từng vùng, miềnătrênăđịa bàn và gắn với 
nhu c亥u thị tr逢運ng. Các kết qu違 th詠c hi羽n c栄a khu v詠c NLTS th運i gianăquaănh逢ăsau: 

3.3.1 V隠 tĕngătr逢荏ng 

Trongăgiaiăđo衣n 2011-2015,ătoànăngànhătĕngătr逢荏ng 荏 m泳c trung bình với t嘘căđộ 
2,75%/nĕm,ăđángăchúăỦ,ălĩnhăv詠c lâm nghi羽p suy gi違m nghiêm trọng.ăĐâyălàălĩnhăv詠c 
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Thành ph嘘 c亥năđặc bi羽tăquanătâm,ăđặc bi羽t trong b嘘i c違nh C亥năThơ trongăt逢ơngălaiăsẽ 
ph違iăđ嘘i mặt vớiătácăđộng tiêu c詠c từ biếnăđ鰻i khí hậu. 

Trongăgiaiăđo衣n 2011-2020, tỷ trọngăGRDPăngànhăNLTSătrongăcơăc医u GRDP c栄a 
Thành ph嘘 cóăxuăh逢ớng ngày càng gi違m, từ 16%ănĕmă2011ăxu嘘ng còn 10,47%ănĕmă
2020.ăXuăh逢ớng gi違m này phù h嬰p với ch栄 tr逢ơngăchungăc栄aăNhàăn逢ớcăvàăđịnhăh逢ớng 
c栄a Thành ph嘘.ăĐộng l詠c t衣o nên s詠 phát triển c栄a ngành NLTS c栄a C亥năThơătrongăgiaiă
đo衣n 2011-2020 ch栄 yếu d詠a vào nhóm ngành nông nghi羽p. Theo s嘘 li羽u th嘘ng kê cho 
th医y, GTSX nhóm ngành nông nghi羽p luôn chiếm trên 70% trong t鰻ng giá trị s違n xu医t 
c栄a toàn ngành NLTS. 

3.3.2 Nhóm ngành tr欝ng tr丑t 

 Đâyăvẫn là ngành ch栄 l詠c trong nhóm ngành nông nghi羽p. Các cây tr欝ng chính 
bao g欝mălúa,ărauăđậu, cây công nghi羽p hằngănĕm,ăcâyălâuănĕm.ăT鰻ng s違năl逢嬰ngălúaănĕmă
2020ăđ衣t 214.000 t医n,ărauăđậu 183 t医n, cây công nghi羽păđ衣t 667 t医năvàăcâyăĕnăqu違 đ衣t 
đ衣t 109.560 t医n. 

a.  S違năxu医tălúa 

Lúa vẫn là cây tr欝ng chiếm di羽n tích lớn trong ngành tr欝ng trọt, với t鰻ng di羽n tích 
gieo c医y 214.080 ha (v映 Xuân 79,750 ha, v映 Hè Thu 75.330 ha, v映 Thuăđông 59.000ha). 
Nĕngăsu医tăbìnhăquânăđ衣t 6,08 t医nă/haă(tĕngă6ă%ăsoăvớiănĕmă2011),ătrongăđóăv映 Xuânăđ衣t 
7 t医n/ha, v映 HèăThuăđ衣t 5,76 t医n/ha, v映 ThuăĐôngăđ衣t 5,25 t医n. S違năl逢嬰ng lúa c違 nĕmă
đ衣t 1,3 tri羽u t医n,ătrongăđó:ăv映 Xuân 558.000 t医n, v映 Hè Thu 434.260 t医n, v映 ThuăĐôngă
đ衣t 309.870 t医n. 
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B違ng 26: Th詠c tr衣ng gieo tr欝ng lúa t衣i C亥năTh挨ănĕmă2010-2020 

TT Ch雨 tiêu 
Đ挨năv鵜 

tính 

Th詠c 
hi羽nănĕmă

2010 

Th詠c 
hi羽nănĕmă

2015 

Th詠c hi羽n 
nĕmă2020  

1 Cây lúa           
  DT gieo tr欝ng Ha 209.382 237.950 223.000  
  Nĕngăsu医t T医n/ ha 5,32 5,90 6,23  
  S違năl逢嬰ng T医n 1.289.713 1.403.163 1.390.000  

1.1 LúaăĐông Xuân          
  DT gieo tr欝ng Ha 89.788 87.285 79.750  
  Nĕngăsu医t T医n/ ha 7,06 7,39 7,00  
  S違năl逢嬰ng T医n 634,134 645.251 558.170  

1.2 Lúa Hè Thu          
  DT gieo tr欝ng Ha 85.939 78.641 75.330  
  Nĕngăsu医t T医n/ ha 4,97 5,44 5,76  
  S違năl逢嬰ng T医n 426,844 427.948 434.260  
1.3 LúaăThuăĐông          
  DT gieo tr欝ng Ha 33,655 72.024 59.000  
  Nĕngăsu医t T医n/ ha 4,04 4,58 5,25  
  S違năl逢嬰ng T医n 135.814 329.964 309.870  

 
Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố CＺnăTh¬ 

Nĕngăsu医tălúaăcóăxuăh逢ớngătĕng,ăch泳ng t臼 tính hi羽u qu違 vi羽c 泳ng d映ng khoa học 
công ngh羽 cũngănh逢ăchuyểnăđ鰻i s違n xu医t sang môăhìnhăcánhăđ欝ng lớn.ăNĕngăsu医t lúa c違 
nĕmăthuộc nhóm cao c栄aăĐBSCL,ătuyănhiênăvẫn thua các tỉnhăSócăTrĕng,ăHậu Giang, 
Đ欝ng Tháp, An Giang. 
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B違ng 27:ăNĕngăsu医t lúa Thành ph嘘 c亥năTh挨ăgiaiăđo衣n 2015-2020 

 2015 2020 

T雨nh/ThƠnhă
ph嘘 

Nĕngăsu医tălúaă
c違ănĕmă
(t医n/ha) 

So sánh 
(%) 

Nĕngăsu医tălúaă
c違ănĕmă
(t医n/ha) 

So sánh 
(%) 

C亥năThơ 5,91 100 6,07 100 

B衣căLiêu 5,84 98,8 6,06 99,9 

Cà Mau 4,26 72,1 4,55 75,0 

SócăTrĕng 6,25 105,8 6,09 100,4 

HậuăGiang 6,17 104,4 6,42 105,8 

Đ欝ngăTháp 6,22 105,2 6,42 105,9 

BếnăTre 4,43 75,0 4,50 74,2 

VĩnhăLong 6,07 102,7 5,84 96,3 

Trà Vinh 5,07 96,4 5,61 92,5 

An Giang 6,33 107,1 6,26 103,2 

Long An 5,57 94,2 5,48 90,3 

TiềnăGiang 5,98 101,2 5,89 90,2 

Đ欝ngăTháp 6,22 105,2 65,62 102,19 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố CＺnăTh¬, Niên giám 
Thống kê các tỉnh, thành 

 
b. Rauăđ壱uăcácălo衣i 

B違ng 28: Th詠c tr衣ng s違n xu医tărauăđ壱u thành ph嘘 C亥năTh挨  

TT  Ch雨 tiêu 
Đ挨năv鵜 

tính 

Th詠c 
hi羽nănĕmă

2010 

Th詠c 
hi羽nănĕmă

2015 

姶噂c th詠c hi羽n 
nĕmă2020  

1 Rauăđ壱u các lo衣i          
  DT gieo tr欝ng Ha 7.683 8.659 13.923  
  Nĕngăsu医t T医n/ ha 11,66 11,35 13,24  
  S違năl逢嬰ng T医n 89.575    98.237 184.374  

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố CＺnăTh¬, Niên giám 
Thống kê các tỉnh, thành 

S違n xu医tărauăđậu các lo衣i:ărau,ăđậuăđ逢嬰căxemălàănhómăcâyăhàngănĕmăch栄 l詠c th泳 
hai c栄a Thành ph嘘, vừa thuận l嬰i luân canh với lúa, vừa phù h嬰p với mô hình canh tác 
nông nghi羽păđôăthị và có thị tr逢運ng tiêu dùng t衣i chỗ. Di羽nătíchătĕngătừ 8.938ăhaănĕmă
2010ălênă13.923ăhaănĕmă2020,ănĕngăsu医tăcóăxuăh逢ớng c違i thi羽năkhiăđ衣t 13,24 t医n/ ha vào 
2020 so với con s嘘 11,66 t医n/haănĕmă2010.ăS違năl逢嬰ngărau,ăđậuăbìnhăquânăđ亥uăng逢運i mới 
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đ衣tă153,6ăkg/ng逢運i/nĕm,ăth医păhơnăsoăvới m泳c bình quân chung c栄aăvùngăĐBSCLă(225ă
kg/ng逢運i/nĕm). 

c.  S違năxu医tăcơyăhằngănĕm 

Di羽n tích gi違măđángăkể trongăgiaiăđo衣n 2010-2020,ătrongăđó:ă 
- Di羽n tích tr欝ngăđậuănànhănĕmă2020ăđ衣t 7 ha, chỉ ch逢aăbằng 1% so với con s嘘 nĕmă

2010,ănĕngăsu医tăcóăxuăh逢ớngătĕngăkhiăđ衣t 1,86 t医n/haănĕmă2020ăsoăvới m泳c 1,68 t医n/ha, 
s違năl逢嬰ngănĕmă2020ăđ衣t 13 t医n. Nguyên nhân di羽n tích tr欝ngăđậu nành gi違mălàădoănĕngă
su医t còn th医p và hi羽u qu違 không cao bằngălàmălúaăđôngăxuânăvàălúaăxuânăhè.ăVề lâu dài, 
c亥năxemăcâyăđậu nành và cây mè là cây ch栄 l詠c luânăcanhătrênăđ医tălúa,ăđể m荏 rộng di羽n 
tích c亥n chú trọng sử d映ng các gi嘘ng mớiănĕngăsu医t cao, có kh違 nĕngăchịu h衣n, chịu úng 
(đậuănànhăđ逢aăvàoătr欝ng trong v映 Hè thu). 

- Di羽n tích tr欝ngămèăđ衣tă7.606ăhaănĕmă2015,ăg医păđôiăconăs嘘 nĕmă2010.ăTuyănhiên,ă
đếnănĕmă2020 thì di羽n tích chỉ cònă2.347ăha,ănĕngăsu医tăđ衣t 0,96 t医n/ha và s違năl逢嬰ngăđ衣t 
2.243 t医n.  

B違ng 29: Th詠c tr衣ng s違n xu医t cây hằngănĕmăgiaiăđo衣n 2010-2020 

Đ¬năvị: Diện tích (ha), Sảnălượng (tＸn),ăNĕngăsuＸt: tＸn/ha 

STT Cây tr欝ng  
Nĕm 

2010 2015 2020 
1 Đậu nành Di羽n tích  841 24 7 
    S違năl逢嬰ng 1.447 40 13 

  Nĕngăsu医t 1,72 1,67 1,85 
2 Mè Di羽n tích 4.117 8.114 2.347 

    S違năl逢嬰ng 3.698 7.606 2.243 
  Nĕngăsu医t 0,89 0,93 0,95 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố CＺnăTh¬, Niên giám 
Thống kê thành phố CＺnăTh¬ 

d. S違năxu医tăcơyălơuănĕm 
B違ng 30: Th詠c tr衣ng s違n xu医tăcơyălơuănĕmăthành ph嘘 C亥năTh挨 

STT Cây tr欝ng  
Nĕm 

2010 2015 2020 
 T鰻ng s嘘 Di羽n tích 16.901 17.259 23.180 
I  Cây dừa Di羽n tích 2.635 2.308 1.557 
    S違năl逢嬰ng 11.634 9.748 8.070 

II  Câyăĕnăqu違 Di羽n tích 14.266 14.951 21.623 
    S違năl逢嬰ng 84.713 83.472  

1 Cam, chanh, quýt Di羽n tích 3.226 2.020 2.409 
    S違năl逢嬰ng 32.206 19.953 23.170 

2 Cây xoài Di羽n tích 2.698 2.548 2.896 
    S違năl逢嬰ng 9.634 10.041 15.885 
3 Cây nhãn, chôm chôm Di羽n tích 1.752 1.805 2.897 
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    S違năl逢嬰ng 8.000 10.573 18.740 
4 Cây b逢荏i Di羽n tích 664         399 799 

    S違năl逢嬰ng 6.547 3.629 455 
Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố CＺnăTh¬, Niên giám 

Thống kê thành phố CＺnăTh¬ 
 Cây d瑛a: Ch栄 yếu tr欝ngăphânătánătrongăđ医tăv逢運n, di羽n tích gi違m d亥n từ 2.635 ha 
nĕmă2010 xu嘘ng còn 2.308 haănĕmă2015ăvàănĕmă2020ăgi違m còn 1.557 ha, ph亥n lớn do 
chuyểnăquaăđ医t tr欝ngăcâyăĕnăqu違 và một ph亥n do chuyểnăquaăđ医t phi nông nghi羽p. Lâu 
dài, di羽n tích tr欝ng dừa c栄a Thành ph嘘 sẽ còn tiếp t映c gi違m.  

Cơyăĕnătrái: Ch栄ng lo衣i cây tr欝ng hết s泳c phong phú, với di羽nătíchătĕngăm衣nh từ 
14.266 ha nĕmă2010ălênă21.623ăhaănĕmă2020.ăCácănhómăcâyătr欝ngăchínhănh逢ăb逢荏i, nhãn, 
chômăchômăđóngăgópăchínhăchoăs詠 tĕngătr逢荏ng này.  

 

Th運i gian qua, ngành nông nghi羽păcùngăcácăđịaăph逢ơngăđưătriển khai nhiều ho衣t 
động cung c医p thông tin, tập hu医n kỹ thuật và hỗ tr嬰 về v嘘n, gi嘘ng cây tr欝ng và kết n嘘i 
cung-c亥u nhằmăgiúpăng逢運i dân tr欝ngăcâyăĕnă tráiăđ衣t hi羽u qu違.ăĐặc bi羽t, ngành nông 
nghi羽păđưătíchăc詠căh逢ớng dẫn, hỗ tr嬰 nông dân s違n xu医t theo các quy trình th詠c hành 
s違n xu医t nông nghi羽p t嘘t, nh医t là theo tiêu chu育n vietgap,ăđ違m b違o ch医tăl逢嬰ng và an toàn 
v羽 sinh th詠c ph育m.ăĐ欝ng th運i,ătĕngăc逢運ng liên kết, hình thành các vùng chuyên canh 
câyăĕnătráiătập trung ch医tăl逢嬰ng cao, gắn với xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u s違n ph育m, c医p mã s嘘 
vùng tr欝ng,ăđ違m b違o truy xu医tăđ逢嬰c ngu欝n g嘘c xu医t x泳, đápă泳ng t嘘t cho c違 tiêu th映 trong 
n逢ớc và xu医t kh育u.ăĐến nay, toàn Thành ph嘘 cóăhơnă101haăcâyăĕnătráiăc栄a 110 hộ dân 
t衣i các h嬰p tác xã (HTX) và t鰻 h嬰pătácăđưăđ逢嬰c ch泳ng nhận vietgap, với các lo衣iăcâyăĕnă
trái: Xoài cát Hòa Lộc, nhãn, vú s英a, mít, cam, s亥u riêngầ 

Theo kh違oăsát,ăđánhăgiáăc栄a ngành nông nghi羽p hi羽n nhiều di羽n tích tr欝ngăcâyăĕnă
tráiăngon,ăđặc s違n t衣i Thành ph嘘 có thể giúpănhàăv逢運n có thu nhập từ 200-700 tri羽u 
đ欝ng/ha/nĕm,ăcaoăg医p nhiều l亥n so với tr欝ngălúa.ăNôngădânăcũngăxâyăd詠ngăđ逢嬰c 31 mô 
hìnhăv逢運năcâyăĕnătráiăkết h嬰p phát triển du lịch sinh thái, l嬰i nhuận cao g医p 1,5-2 l亥n so 
vớiăchuyênăcanhăcâyăĕnătrái. 

3.3.3 Nh́măngƠnhăchĕnănuôi 

- Lĩnhăv詠căchĕnănuôiăđ逢嬰c chú trọng tái c医uătrúcătheoăph逢ơngăth泳c an toàn sinh 
học và an toàn v羽 sinh th詠c ph育m. Hình thànhăcácăcơăs荏 chĕnănuôiăgiaăsúc,ăgiaăc亥m tập 
trung quy mô lớn liên kết s違n xu医t theo chuỗi.ăTuyănhiên,ăchĕnănuôiăc栄a Thành ph嘘 
trong th運i gian qua chịuătácăđộng c栄a dịch b羽nh di宇n biến ph泳c t衣p, giá th泳căĕnătĕngă
nhanh và giá bán s違n ph育m biếnăđộng theo chiềuăh逢ớng ít thuận l嬰iăchoăng逢運iăchĕnănuôi,ă
nênăquyămôăđànătĕngăchậm và không 鰻năđịnh, chiếm tỷ trọng th医pătrongăcơăc医u giá trị 
s違n xu医t ngành nông nghi羽p.  

- ĐƠnăgiaăc亥m:ăĐ逢嬰c xem là thế m衣nh c栄a Thành ph嘘,ăquyămôăđànătĕngătừ 1895 
ngànăconănĕmă2010ălênă2.127ăngànăconănĕmă2020,ătrongăđó:ăĐànăgàătĕngăkháănhanhătừ 
469ăngànăconănĕmă2010ălênă767ăngànăconănĕmă2020. Đànăvịt, ngan, ngỗngăđangăcóăxuă
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h逢ớng gi違m từ 1388 ngàn con còn 1359 ngàn con do th運i tiết nắng nóng, khô h衣n, nên 
vịt ch衣yăđ欝ng không có chỗ chĕnăth違 dẫnăđến t鰻ngăđànăgiaăc亥m gi違m.ăH逢ớng tới c亥n tiếp 
t映căduyătrìăvàăđ育y nhanh t嘘căđộ tĕngătr逢荏ngăđànăgà,ănuôiătheoăph逢ơngăth泳c tập trung 
công nghi羽păđể qu違n lý t嘘t dịch b羽nh và nâng cao ch医tăl逢嬰ng. 

B違ng 31: S嘘 l逢嬰ng gia súc, gia c亥m và s違n phẩm ch栄 y院u c栄a thành ph嘘 C亥n 
Th挨 

S嘘 
TT  

H衣ng m映c Đ挨năv鵜 Th詠c tr衣ngănĕm 
2010 2015 2020 

I S嘘 l逢嬰ngăđƠn        
1 Đànătrâu Con 532 220 399 
2 Đànăbò Con 4.598 4.853 4.099 
3 Đànăheo 1000 con 121 121 121 
4 Đànăgiaăc亥m 1000 con 1.895 1.864 2.127 
  Đànăgà 1000 con 469 546 767 
  Đànăvịt, ngan, ngỗng 1000 con 1.388 1.298 1.359 
5 Dê Con 860 1.986 4.297 

II  S違n phẩm        
1 S違năl逢嬰ng thịt T医n 19.427 25.327 27.240 
2 Tr泳ng gia c亥m 1000 qu違 61.823 66.801 81.565 
3 S英a T医n 1.755 1.027 1.394 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố CＺnăTh¬, Niên giám 
Thống kê thành phố CＺnăTh¬ 

- ĐƠnăheo:ăĐ逢嬰c xem là thế m衣nh th泳 haiătrongăchĕnănuôiăc栄a Thành ph嘘,ănh逢ngă
quyămôăđànăkhôngătĕngătr逢荏ng trong nhiềuănĕmăqua.ăNguyênănhânăch栄 yếu do giá c違 
th泳căĕnăcôngănghi羽pătĕng,ăgiáăbánăheoăhơiăkhôngă鰻năđịnh,ăng逢運iăchĕnănuôiăheoăkhôngă
có l運i nên không chú trọngătáiăđàn,ănh医t là các hộ nuôi quy mô vừa và nh臼. Một nguyên 
nhân khác là do 違nhăh逢荏ng c栄a b羽nh dịch t違 heo Châu Phi khiến t鰻ngăđànăgi違m m衣nh, 
đặc bi羽t gi違m nhiềuătrênăđànăheoănáiăvàăheoănọc. 

- ĐƠnăbò:ăCóăxuăh逢ớng gi違m d亥n từ 4598ăconănĕmă2010ăxu嘘ngă4099ăconănĕmă
2020.  

- Các v壱t nuôi khác: Ngoài các vậtănuôiăchínhănêuătrên,ăchĕnănuôiătrênăđịa bàn 
thành ph嘘 còn có một s嘘 vậtănuôiăkhácănh逢ngăcóăquyămôăkhôngălớn,ătrongăđó:ăđángăkể 
nh医tălàăđànătrâuăgi違m khá nhanh từ 532ăconănĕmă2010ăxu嘘ngăcònă220ăconănĕmă2015.ă
Nguyên nhân chính dẫnăđếnăđànăđ衣i gia súc c栄a Thành ph嘘 gi違mălàădoăđịaăbànăchĕnănuôiă
ngày càng bị thu hẹp, ngu欝n th泳căĕnăxanhăt詠 nhiên khan hiếm d亥n, vi羽c qu違n lý môi 
tr逢運ngăkhóăkhĕn.ă 

- Ng逢嬰c l衣i, s嘘 l逢嬰ng dê l衣i có d医u hi羽uătĕngătr逢荏ng nhanh chóng từ 860ăconănĕmă
2010ălênă4297ăconănĕmă2020. Doăchĕnănuôiădêăcóăl運i cao và có thể tận d映ng lá cây, c臼 
trong t詠 nhiênăđể làm th泳căĕn,ătiết ki羽m chi phí tiền th泳căĕnă(trongăkhiănhiều lo衣i th泳c 
ĕnăcôngănghi羽p ph映c v映 chĕnănuôiătĕngăcao),ănênăng逢運iădânăđangăphátătriển nuôi dê. 
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Ngoài ra, vi羽c nhiều hộ dân 泳ng d映ng khoa học kỹ thuậtăvàoăchĕnănuôiădêăcũngăgiúpăs嘘 
l逢嬰ngădêătĕngănhanh,ămangăl衣i thu nhập t嘘tăchoăng逢運i dân. 

3.3.4 Nhóm ngành th栄y s違n 

Nuôi tr欝ng th栄y s違nă ngàyă càngă đóngă vaiă tròă quană trọng trong phát triển nông 
nghi羽p, nông thôn c栄a Thành ph嘘.ăĐặc bi羽t, khi s違n xu医t tr欝ng trọt bị giới h衣n b荏i di羽n 
tíchăvàăng逢叡ngătĕngănĕngăsu医t,ăchĕnănuôiăbị thu hẹpăđịaăbànăvàăkhóăkhĕnăvề kiểm soát 
môiătr逢運ngăcũngănh逢ădịch b羽nh, thì nuôi tr欝ng th栄y s違năđưălàăngànhăcònănhiều tiềmănĕngă
phát triển. 

Thành t詠u n鰻i bật trong nuôi tr欝ng th栄y s違n c栄a Thành ph嘘 làăđưăxâyăd詠ngăđ逢嬰c 
nhiều mô hình NTTS cho hi羽u qu違 caoănh逢ămôăhìnhănuôiăthâmăcanhăcáătra,ăcáărô,ăcáălóc,ă
cá trê, cá rô phi trong ao. Các mô hình nuôi kết h嬰p lúa – cá, lúa – tôm càng xanh, nuôi 
cáăvàănuôiătômătrongăm逢ơngăv逢運n, phù h嬰p vớiăđiều ki羽n c栄a từng tiểu vùng, khá bền 
v英ng về môiătr逢運ng. 

Hi羽n t衣i các công ty chế biến th栄y s違nătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ có khuynh 
h逢ớng xây d詠ng vùng nuôi tậpătrungăđể 鰻năđịnh ngu欝n nguyên li羽uăđ亥u vào cho nhà 
máy chế biến. Ngành Nông nghi羽p đangăchúătrọng phát triển các mô hình nuôi theo tiêu 
chu育n an toàn v羽 sinh th詠c ph育m nhằmăđápă泳ng nhu c亥u thị tr逢運ng và nâng cao giá trị 
s違n ph育m hàng hóa th栄y s違n.ăĐến nay, có 02 HTX nuôi cá tra với di羽n tích 27 ha. 43 hộ 
tham gia liên kết s違n xu医t với các nhà máy với di羽n tích 144 ha. 20 vùng nuôi c栄a 07 
doanh nghi羽p tham gia nuôi cá tra với di羽n tích 169,7 ha và t鰻ng di羽n tích nuôi th栄y s違n 
an toàn th詠c ph育m theo tiêu chu育năđ衣t 228,5 ha, bao g欝m: 214,75 ha vietgap (trongăđóă
có 17 ha BMP+ASC) và 13,5 ha BAP+ASC. 

B違ng 32: Th詠c tr衣ng nuôi tr欝ng th栄y s違n thành ph嘘 C亥năTh挨 

Ch雨ătiêu Đ挨nă v鵜ă
tính 

Th詠că hi羽nă
nĕmă2011 

Th詠căhi羽nă
nĕmă2015 

Th詠căhi羽nă
nĕmă2020 

T鰻ngă di羽nă tíchă nuôiă tr欝ngă
th栄yăs違n 

Ha 13.312 13.150 8.936 

Di羽nătíchănuôi cá Ha 13.253 12.429   
DT nuôi cá tra Ha 922 837 729 
Di羽nătíchănuôiătôm Ha 59 20 10 
T鰻ngăs違năl逢嬰ngăth栄yăs違n T医n 193.808 192.376   
Nuôiătr欝ng T医n 188.808 187.876 214.740 
S違năl逢嬰ng nuôi cá T医n 188.776 187.862 213.672 
S違năl逢嬰ngăcáătra T医n 162.079 153.140   
S違năl逢嬰ng nuôi tôm T医n 25 14 12  
Khai thác T医n 5.000 4.500 6.351  

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố CＺnăTh¬, Niên giám 
Thống kê thành phố CＺnăTh¬ 
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Giaiăđo衣n 2011-2015: Di羽n tích nuôi th栄y s違n c栄a Thành ph嘘 cóăxuăh逢ớng gi違m 
nhẹ từ 13.312 ha xu嘘ngăcònă13.150ăha,ădoăđó,ăs違năl逢嬰ng th栄y s違n gi違m 5.883 t医n, trong 
đó:ăs違năl逢嬰ng nuôi gi違m 946 t医n và s違năl逢嬰ng khai thác gi違m 500 t医n. 

Giaiăđo衣n 2015-2020: Di羽n tích nuôi tr欝ng th栄y s違n c栄a Thành ph嘘 gi違m khá nhiều, 
từ 13.150ăhaănĕmă2015ăxu嘘ng 8.936 haănĕmă2020ă(gi違m 32 %), tuy nhiên s違năl逢嬰ng 
nuôi tr欝ng vẫnătĕngătừ 187.876 t医n lên 214.740 t医nănĕmă2020ă(tĕngă14 %).ăĐiều này là 
kết qu違 c栄a vi羽c áp d映ng tiến bộ khoa học công ngh羽 vào nuôi tr欝ng th栄y s違nănh逢:ăcôngă
ngh羽 s違n xu医t gi嘘ng th栄y s違n mới, kỹ thuật nuôi th栄y s違n hi羽năđ衣i nhằm tiết ki羽m ngu欝n 
tàiănguyênăn逢ớc và b違o v羽 môiătr逢運ng.ăĐ欝ng th運i,ăđaăd衣ngăhóaăđ嘘iăt逢嬰ng th栄y s違n nuôi, 
phát triển các mô hình nuôi th栄y s違n hi羽u qu違 (nuôi cá sặc rằn,ăcáărôăđ欝ng trong ao, nuôi 
cá ch衣ch l医uătrongăao,ăcáătaiăt逢嬰ngădaăbeoầ). Xây d詠ngăvùngănuôiăcácăđ嘘iăt逢嬰ng th栄y 
đặc s違n tập trung thông qua vi羽c hỗ tr嬰 các mô hình trình di宇n thuộcăCh逢ơngă trìnhă
Khuyếnăng逢ăđịaăph逢ơng. 

3.3.5 Nhóm ngành lâm nghi羽p 

C亥n Thơăkhôngăcóărừng tập trung, ho衣tăđộng lâm nghi羽p ch栄 yếu tập trung vào 
tr欝ng,ăchĕmăsócăcâyăphânătán.ăHàngănĕmăĐến nay, thành ph嘘 tr欝ng g亥n 1 tri羽u cây phân 
tán.  Cây lâm nghi羽p phân tán toàn Thành ph嘘 là 860 ngàn cây, so với cùng kỳ gi違m 5 
ngàn cây. Ch栄 yếu tr欝ngăxungăquanhăv逢運n, l嘘iăđiầăHi羽n nay, C亥năThơăbanăhànhăKế 
ho衣ch s嘘 183/KH-UBND ngày 31/8/2021 triển khai Quyếtăđịnh s嘘 524/QĐ-ttg ngày 
01/4/2021 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c Phê duy羽tăĐề ánă“Tr欝ng một tỷ cây xanh 
phânătánăgiaiăđo衣n 2021 - 2025”.ăC違 giaiăđo衣n 2021-2025 ph医năđ医u tr欝ngăđ衣t 6,838 tri羽u 
cây xanh các lo衣iă(Đôăthị và Nông thôn).  

B違ng 33: K院t qu違 s違n xu医t ngành lâm nghi羽p 

H衣ng m映c 
Đ挨năv鵜 
Tính 

Nĕm 
2010 2015 2020 

Gỗ  M3 4.701 4.184 4.090 
C栄i  1000 ster 49 44 45 
Tre, trúc các lo衣i 1000 cây 805 726 845 
Lá dừaăn逢ớc 1000 tàu 52 52 15 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

Các s違n ph育m lâm nghi羽păkhácăcóăxuăh逢ớng gi違m, kết qu違 nĕmă2020ăsoăvớiănĕmă
2010, s違năl逢嬰ng gỗ tr欝ng khai thác gi違m 611 m3, c栄i gi違m 4 ngàn ster, tre trúc gi違m 40 
ngàn cây và lá dừaăn逢ớc gi違m 37 ngàn tàu.  

3.3.6 Nh́măngƠnhăth逢挨ngăm衣i nông s違n 

Mặc dù có l嬰i thế 荏 vị tríălàătrungătâmăĐBSCLănh逢ngăvi羽căgiaoăth逢ơngăhàngăhóaă
nông s違n vẫnăch逢aăphátătriển th詠c s詠 m衣nh mẽ. 70% nông s違năđ逢嬰c s違n xu医t 荏 ĐBSCLă
nh逢ngăl衣i xu医t kh育u 荏 bên ngoài khu v詠c. Các s違n ph育măth逢運ngăđ逢嬰c chuyểnăđến Thành 
ph嘘 H欝 Chí Minh vàăVũngăTàuăđể xu医t kh育u, khiếnăchiăphíălogisticătĕngăcao.ăNgoàiăra,ă
các thách th泳c chính c栄a ngành bao g欝m: 
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- S違n xu医t manh mún ch栄 yếu d詠a trên l詠căl逢嬰ng nông dân, ho衣tăđộng s違n xu医t 荏 
quy mô lớn chỉ chiếmă10%.ăĐiều này dẫnăđến kết qu違 là vi羽c sử d映ngăđ医t kém hi羽u qu違, 
ho衣tăđộng thu ho衣ch t詠 phát và 泳ng d映ng công ngh羽 cònăch逢aărộng rãi, ch医tăl逢嬰ng nông 
s違n không 鰻năđịnhăvàăkhôngăđ欝ng nh医t. 

- Ch逢aătập trung vào ho衣tăđộng s違n xu医tătheoăđịnhăh逢ớng xu医t kh育u khiến s違n 
l逢嬰ng trái cây và hoa màu ch医tăl逢嬰ng cao còn th医p, h衣n sử d映ng c栄a s違n ph育m còn ngắn 
vàăch逢aăcóănhận th泳căđ亥yăđ栄 về các tiêu chu育n qu嘘c tế. 

- S違n xu医t thặngăd逢ăđể xu医t kh育u th医p, chuỗi cung 泳ng còn nhiều b医t cập: 45% 
nông s違n không thể tiêu th映 đ逢嬰c do các bi羽n pháp xử lý sau thu ho衣ch còn yếu kém, 
thiếu h羽 th嘘ng kho l衣nhăđể b違o qu違n th詠c ph育m. 

- Thiếu các ch泳ng nhận qu嘘c tế và công tác xây d詠ngăth逢ơngăhi羽uăch逢aăđ逢嬰c chú 
trọng: C亥n tập trung vào công tác xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u trên toàn c亥u,ăđ衣tăđ逢嬰c ch泳ng 
chỉ ch医tăl逢嬰ngăđể c違i thi羽n kh違 nĕngătiếp nhận c栄a thị tr逢運ng qu嘘c tế vàătĕngătỷ trọng 
xu医t kh育u. 

3.3.7 Phát tri 吋n nông nghi羽p công ngh羽 cao 

Ho衣tăđộng nghiên c泳u, 泳ng d映ng và chuyển giao khoa học kỹ thuậtăđếnăng逢運i dân 
đ逢嬰c th詠c hi羽n tích c詠c, Thành ph嘘 triển khai th詠c hi羽năcácăđề tài,ăđề ánăđưăđ逢嬰c phê 
duy羽tă(đề ánăchuyênăcanh,ăđề án phát triển gi嘘ngălúa,ăđề án qu違n lý ch医tăl逢嬰ng nông lâm 
s違n và th栄y s違n...) Và ch逢ơngătrìnhăkhuyến nông khuyến ng逢,ăhỗ tr嬰 gi嘘ng cây con. Kết 
qu違,ăđưăt衣oăđiều ki羽năđ育y m衣nh 泳ng d映ng tiến bộ vào s違n xu医t,ănângăcaoătrìnhăđộ s違n 
xu医t c栄a nông dân. Đến nay Thành ph嘘 đưăcóă173ămôăhìnhănôngănghi羽p 泳ng d映ng công 
ngh羽 caoătheoătiêuăchíăquyăđịnh t衣i Quyếtăđịnh s嘘 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 
3ănĕmă2017ăc栄a Bộ Nông nghi羽p và Phát triển nông thôn. 

d. Lƿnhăv詠cătr欝ngătr丑t 
ĐánhăgiáăHi羽u qu違 công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong th詠c hi羽n d詠 án 

Chuyểnăđ鰻i Nông nghi羽p bền v英ng thành ph嘘 C亥năThơ (D詠 án vnsat)ănh逢ăsau:ă 
- Tínhăđến v映 ĐôngăXuânănĕmă2019-2020ăđưăt鰻 ch泳căđàoăt衣o kỹ thuật 3G3T và 

1P5G cho nông dân t衣i 4 quận/huy羽n tham gia d詠 án: Th嘘t N嘘t,ăVĩnhăTh衣nh, Thới Lai, 
C運 Đ臼 với 905 lớp vớiă35.586ăl逢嬰t nông dân tham gia trên t鰻ng di羽n tích 30.000 ha. 
Trongăđó,ăđàoăt衣o 553 lớp 3G3T vớiă22.435ă l逢嬰t nông dân và 29.922 ha và 352 lớp 
1P5G vớiă13,683ăl逢嬰t nông dân tham gia trên di羽n tích 17.845 ha.  

- Ngoàiăra,ăđưăth詠c hi羽nă241ăđiểm trình di宇n di羽n hẹp và di羽n rộng về kỹ thuật 
3G3T và 1P5G cho nông dân tham quan học tập và th詠c hành.ăQuaăđó,ăcũngăđưăgiúpă
nôngădânăb逢ớcăđ亥u áp d映ng tiến bộ kỹ thuật và trong s違n xu医t, c映 thể là kỹ thuật 3G3T 
và 1P5G. Vi羽c áp d映ng kỹ thuậtă3G3Tăđưăgiúpănôngădânăgi違măđ逢嬰c chi phí s違n xu医t 
(gi違m trên 4 tri羽uăđ欝ng so với ruộng s違n xu医t theo tập quán nông dân), c映 thể là gi違m 
l逢嬰ng gi嘘ng gieo s衣, chi phí phân bón và thu嘘c BVTV. Từ đóăgópăph亥năgiaă tĕngăl嬰i 
nhuận (l嬰i nhuậnătĕngătrênă6ătri羽uăđ欝ng so với ruộng nông dân).  

e. Lƿnhăv詠căchĕnănuôi 
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Ph亥n lớnăcácăcơăs荏 chĕnănuôiă荏 quy mô lớn (trang tr衣i)ăđều nhanh nh衣y 泳ng d映ng 
các tiến bộ kỹ thuật và công ngh羽 mớiăvàoăcácăkhâuătrongăquyătrìnhăchĕnănuôi:ă 

- Chu欝ng tr衣iăđ逢嬰c xây d詠ng cao ráo, thông thóang, lắpăđặt các thiết bị chuyên 
d映ng phù h嬰p cho từng lo衣i vật nuôi. 

- Sử d映ng các gi嘘ng t嘘tăcóănĕngăsu医t và ch医tăl逢嬰ng cao. 
- H亥u hết cácăcơăs荏 đư áp d映ng khá nghiêm ngặt các khâu về tiêm phòng, v羽 sinh 

chu欝ng tr衣i, phun thu嘘c khử trùng, sử d映ng ngu欝năn逢ớc s衣ch, xử lý chu欝ng tr衣i sau mỗi 
l泳a nuôi. 

Cácăcơăs荏 chĕnănuôiăvừa và nh臼 cũngăđưăchú trọng sử d映ng các gi嘘ng t嘘t, nhiều hộ 
chĕnănuôiăđư b逢ớcăđ亥u chú trọng sử d映ng các lo衣i th泳căĕnăhỗn h嬰p nhằmătĕngănhanhă
nĕngăsu医tăvàăquyămôăđể giaătĕngăs違n ph育măchĕnănuôi. 

f.  Lƿnhăv詠căth栄yăs違n 

永ng d映ng thành t詠u khoa học, công ngh羽 (h羽 th嘘ng lọc tu亥n hoàn, các vậtăt逢,ăs違n 
ph育m khoa học công ngh羽) nhằm gi違m hao h映t khi thu ho衣ch, nuôi hi羽u qu違,ăđ欝ng th運i 
泳ng d映ng thành t詠uădinhăd逢叡ngăđể t衣oăraăđ嘘iăt逢嬰ng nuôi có màu sắc t詠 nhiên, phù h嬰p 
với thị hiếuăng逢運iătiêuădùngăthôngăquaăCh逢ơngătrìnhăKhuyếnăng逢ăđịaăph逢ơng.ăTừ nĕmă
2011ăđến nay,ăđưăhỗ tr嬰 các hộ nuôi th栄y s違nătrênăđịa bàn th詠c hi羽n các mô hình trình 
di宇n vớiăcácăđ嘘iăt逢嬰ngănh逢ătômăcàngăxanh,ăcáăch衣ch l医u,ăl逢ơn...,ăxâyăd詠ng mô hình nuôi 
theoăh逢ớng an toàn th詠c ph育m. Các mô hình trình di宇năđều cho th医y hi羽u qu違 kinh tế 
khá cao. Triển khai th詠c hi羽năcácăchínhăsáchă逢uăđưiătrongăkỹ thuật nuôi tr欝ng th栄y s違n 
nhằm nhân rộng mô hình nông nghi羽p công ngh羽 caoănh逢ăsau: 

- Mô hình nuôi tôm càng xanh - toànăđ詠c: Th詠c hi羽năCh逢ơngătrìnhăKhuyếnăng逢ă
địaăph逢ơngătrongă2ănĕmă2016ăvàă2017,ămôăhìnhănuôiătômăcàngăxanhătoànăđ詠c theo công 
ngh羽 Isrealăđ逢嬰c triển khai với t鰻ng di羽n tích là 25 ha 荏 các huy羽năVĩnhăTh衣nh và C運 
Đ臼. Mậtăđộ nuôi 7 con/m2.ăTômăcàngăxanhătoànăđ詠căchoănĕngăsu医t cao, kích c叡 tôm 
th逢ơngăph育m lớn (30 con/kg) với giá bán từ 180.000 – 210.000ăđ欝ng/kg.ăNĕngăsu医t mô 
hìnhănuôiătômăcàngăxanhătoànăđ詠căđ衣t 1,2 t医n/ha (so vớiămôăhìnhănuôiătômăbìnhăth逢運ng 
chỉ đ衣t 800 kg/ha), l嬰i nhuậnătĕngătừ 50 – 70 tri羽uăđ欝ng/ha. 

- Chuyển giao cho các hộ tham gia s違n xu医t gi嘘ng nhân t衣o thành công và chuyển 
đ鰻iăđ逢嬰c tínhăĕnătừ th泳căĕnăt逢ơiăs嘘ng chuyểnăsangăĕnăth泳căĕnăviênăcôngănghi羽p hoàn 
toàn c栄a nhiều loài cá b違năđịaănh逢:ăcáăch衣ch l医u,ăcáălóc,ăcáăthátălátăcòm,ăl逢ơn,ầăph映c 
v映 cho nghề nuôiăth逢ơngăph育m. Góp ph亥n ch栄 độngăđ逢嬰c ngu欝n gi嘘ng, ngu欝n th泳căĕn,ă
b違o v羽 môi tr逢運ng, thâm canh hóa, h衣n chế dịch b羽nh, nâng cao hi羽u qu違 s違n xu医tăvàăđaă
d衣ngăhóaăđ嘘iăt逢嬰ng nuôi. 

- Nhiềuăcơăs荏 s違n xu医t gi嘘ng 泳ng d映ng công ngh羽 tu亥năhoànăn逢ớc, công ngh羽 xử 
lỦăn逢ớc bằngăozoneăđể h衣n chế m亥m b羽nh, 鰻năđịnhămôiătr逢運ng, nâng cao tỷ l羽 s嘘ng và 
gi違m chi phí s違n xu医t. 

- Đ嘘i với vi羽c giới thi羽u doanh nghi羽pătrênăđịa bàn Thành ph嘘 có s違n ph育m, dịch 
v映 đặc thù, ch栄 l詠c có tiềmănĕngăvàăthế m衣nh phát triển nhằm xây d詠ng và qu違ng bá 
th逢ơngăhi羽u.ăĐưăhỗ tr嬰,ăh逢ớng dẫnă04ăcơăs荏 s違n xu医t và chế biến th栄y s違n tham gia 
Ch逢ơngătrìnhăhỗ tr嬰 phát triển tài s違n trí tu羽 thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2016-2020. 
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Trongăt逢ơngălai,ăC亥năThơăcóătiềmănĕngătr荏 thành trung tâm nông nghi羽p công ngh羽 
cao c栄a ĐBSCLăkhiăKhoaăNôngănghi羽p c栄aăĐHăC亥năThơă(đ泳ng s嘘 1 c違 n逢ớc về ngành 
nông nghi羽p) sẽ đ逢嬰căđ亥uăt逢ăđể chuyểnăđ鰻i thành trung tâm nghiên c泳u nông nghi羽p, 
nâng c医p Vi羽nălúaăĐBSCLă(đơnăvị nghiên c泳uăvàăđ逢aăvàoăs違n xu医t 165 gi嘘ng lúa cho 
ĐBSCL)ăthànhăvi羽n lúa ASEAN. Nh英ng trung tâm này sẽ góp ph亥n nâng t亥m vị thế c栄a 
C亥năThơătrong vi羽călàăđ亥uătàuăthúcăđ育y tiến bộ khoa học kỹ thuậtăchoăĐBSCL. 

g. Công tác l壱p quy ho衣ch 03 Khu nông nghi羽p công ngh羽 cao 

- Khu Nông nghi羽p công ngh羽 cao 1 t衣i xã Thới Th衣nh, huy羽n Thới Lai, thành 
ph嘘 C亥năThơ:ăHi羽n nay thành ph嘘 tiếp t映c m運i gọiănhàăđ亥uăt逢.ă 

- Khu nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao C亥năThơ:ăTh詠c hi羽n kết luận c栄a 
Th栄 t逢ớng Chính ph栄 Nguy宇n Xuân Phúc t衣i cuộc họpăTh逢運ng tr詠c Chính ph栄 về vi羽c 
th育măđịnh và phê duy羽tăĐề án sắp xếp, chuyểnăđ鰻iăNôngătr逢運ng Sông Hậu thành Công 
ty TNHH 2 thành viên liên kết với Công ty Vinamilk. Hi羽nănay,ăNôngătr逢運ng Sông Hậu 
đangăhoànăchỉnhăđề ánăđể trình c医p th育m quyền phê duy羽t. 

- Tínhăđến th運iăđiểmănĕmă2020,ăkhuănôngănghi羽p công ngh羽 cao 3 t衣i xã Th衣nh 
Phú, huy羽n C運 Đ臼, thành ph嘘 C亥năThơ:ăTh詠c hi羽n Quyếtăđịnh ch栄 tr逢ơngăđ亥uăt逢ăs嘘 
170/QĐ-UBNDăngàyă18ăthángă01ănĕmă2019ăc栄a 曳y ban nhân dân thành ph嘘 C亥năThơă
ch医p thuậnăNhàăđ亥uă t逢ăCôngă tyăC鰻 ph亥n TậpăđoànăT&amp;Tă th詠c hi羽n d詠 án Nông 
nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao 3 t衣i xã Th衣nh Phú, huy羽n C運 Đ臼, thành ph嘘 C亥năThơ.ă
Hi羽n Công ty C鰻 ph亥n TậpăđoànăT&Tăđangălập quy ho衣ch tỷ l羽 1/500 Khu nông nghi羽p 
công ngh羽 caoă3ăđể trình c医p th育m quyền phê duy羽tă(Tuyănhiên,ăđến ngày 29/11/2021 
曳y ban nhân dân thành ph嘘 có Quyếtă định s嘘 3569/QĐ-UBND về vi羽c thu h欝i ch栄 
tr逢ơngăđ亥uăt逢ăd詠 ánă„Nôngănghi羽p 永ng d映ng công ngh羽 caoă3“ăđ嘘i với Công ty C鰻 ph亥n 
TậpăđoànăT&T).  

3.3.8 Cácăkh́ăkhĕn,ătháchăth泳c c栄a ngành nông nghi羽p 

Thと nhＸt,ăđ医t nông nghi羽p sẽ gi違m 8%ăvàoănĕmă20301,ădoăđóăngànhănôngănghi羽p 
c亥n chuyểnăđ鰻iăcơăc医uăđ医t h嬰p lý để nâng cao giá trị giaătĕng cho ngành (hi羽n nay, 70% 
đ医tăđangăđ逢嬰c sử d映ngăđể tr欝ng lúa với giá trị giaătĕngăth医p). Ngoài ra, vi羽c nâng cao 
nĕngăsu医t c栄a các gi嘘ng cây tr欝ng, vật nuôi thông qua nghiên c泳u gi嘘ng mới, 泳ng d映ng 
khoa học, công ngh羽 c亥năđặtălênăhàngăđ亥uăđể vẫn có thể đ違m b違oăanăninhăl逢ơngăth詠c và 
giaătĕngăs違năl逢嬰ng trong b嘘i c違nhăđ医t nông nghi羽p ngành càng thu hẹp. 

Thと hai, các mặt hàng nông s違n có giá trị giaătĕngăth医p. Dù chiếm tới 59% s違n 
l逢嬰ng nông nghi羽p c栄a toàn Vi羽tăNamănh逢ngăgiáătrị s違n xu医t chỉ chiếm 17%. Nguyên 
nhân một ph亥n là do các mặt hàng nông s違n chỉ đ逢嬰căsơăchế thôăsơ,ănguyênănhânăkhácă
là vi羽c xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u nông s違n còn h衣n chế.  

                                                 
 
1 Theo Quyếtăđịnh s嘘 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về phân b鰻 chỉ tiêu quy ho衣ch sử 
d映ngăđ医t qu嘘c gia th運i kỳ 2021 - 2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050,ăkế ho衣ch sử d映ngăđ医t qu嘘căgiaă5ănĕmă2021-2025 
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Thと ba, biếnăđ鰻i khí hậuăvàăn逢ớc biển dâng làm cho tình tr衣ng ngập úng và kh違 
nĕngătiêuăthoátăn逢ớcăthêmăkhóăkhĕn,ătình tr衣ng h衣năhánăcũngănh逢ănh英ng yếu t嘘 khí hậu 
b医tăth逢運ngăkhácăcóăxuăh逢ớngătĕngăvàăkhóăd詠 báoăchínhăxác,ălàmăthayăđ鰻iăcơăc医u mùa 
v映, dịch b羽nh trên cây tr欝ng và gia súc, gia c亥m di宇n biến ph泳c t衣păhơn. Xói l荏 b運 sông, 
r衣ch,ăkênhăm逢ơngătr亥m trọngăhơn.ăThêmăvàoăđó,ăvi羽c sử d映ngăph逢ơngăth泳c canh tác 
truyền th嘘ngăcũngănh逢ăl衣m d映ng thu嘘c b違o v羽 th詠c vật, phân bón hóa học làm gi違m ch医t 
l逢嬰ngăđ医t, gây nên xói mòn, gi違măđộ phì nhiêu c栄aăđ医t. 

Thと tư,ăquy mô s違n xu医t manh mún, ch栄 yếuăd逢ới d衣ng hộ giaăđình,ăkinhătế h嬰p 
tác và kinh tế trang tr衣i chậm phát triển, kh嘘iăl逢嬰ng s違n ph育m hàng hóa làm ra phân tán. 
Ngoài ra, vi羽c s違n xu医t manh mún khiến t嘘căđộ cơăgiới hóa chậm, dẫnăđếnănĕngăsu医t cây 
tr欝ng th医păvàăch逢aăt嘘iă逢uăhóaăđ逢嬰c l嬰i nhuận cho nông dân. 

Thと nĕm,ăcông nghi羽p chế biến ph映c v映 nông nghi羽p và ngành nghề nông thôn 
còn chậm phát triển. Liên kết gi英a nhà máy chế biến,ăcơăs荏 thu mua với nông hộ trong 
vi羽c tiêu th映 nông s違n còn h衣n chế và thiếu chặt chẽ, nh医t là về l嬰i ích kinh tế,ănênăch逢aă
tr荏 thànhăđộng l詠c thúc đ育y các s違n ph育m hàng hóa ch栄 l詠c c栄a Thành ph嘘 phát triển. 

Thと sáu, th逢ơngăm衣i nông s違n vẫnăch逢aăphátătriển x泳ng t亥m với vị thế hi羽n t衣i c栄a 
C亥năThơălàătrungătâmăgiaoăth逢ơngăhàngăhóaăc栄aăĐBSCL.ăNguyênănhânăchínhălàăchiăphíă
hậu c亥n, logistics r医t cao, tỷ l羽 c栄a chi phí hậu c亥n trong giá xu医t kh育u t衣iăĐBSCLăcaoă
g医p 114% con s嘘 trung bình c栄a thế giới.ăChiăphíănàyăđến từ vi羽c thiếu kết n嘘i khu v詠c 
và trung tâm hậu c亥n còn manh mún. 70% s違n ph育m trong khu v詠căđ逢嬰c vận chuyển 
đếnăTPăHCMăvàăVũngăTàuăđể xu医t kh育u, dẫnăđếnăchiăphíălogisticătĕngătừ 10%-40% . 
Ngoài ra, vi羽c thiếu h羽 th嘘ng kho l衣nhăcũngăgiaătĕngătỷ l羽 lãng phí nông s違n, góp ph亥n 
gây nên vi羽c chi phí hậu c亥nătĕngăcao. 

4. Th詠c tr衣ng ngu欝n l詠căđ亥uăt逢ăphátătri吋n và phát tri吋n doanh nghi羽p 

4.1 Đánhăgiáăth詠c tr衣ng phát tri吋n doanh nghi羽p 

4.1.1 Th詠c tr衣ng phát tri吋n doanh nghi羽p  

Đến cu嘘iănĕmă2019,ătrênăđịa bàn Thành ph嘘 có g亥n 8.208 doanh nghi羽p, t衣o ra 
118.573 vi羽călàm.ăGiaiăđo衣n 2015-2019, có thêm 3.466 doanh nghi羽p, s嘘 l逢嬰ng doanh 
nghi羽pătĕngăbìnhăquână12%/nĕm.ăTrong cơăc医u doanh nghi羽p C亥năThơ,ăs嘘 l逢嬰ng doanh 
nghi羽p trong ngành chế biến, chế t衣o dù chỉ chiếmă12,4%ăvàoănĕmă2019ă,ănh逢ngăcóăs嘘 
v嘘n chiếm tới 32% t鰻ng s嘘 v嘘n s違n xu医t kinh doanh. Các doanh nghi羽p ho衣tăđộng trong 
lĩnhăv詠cănôngălâmăng逢ănghi羽p chiếm 2% s嘘 doanh nghi羽p,ănh逢ngăchỉ chiếm 0,7% t鰻ng 
s嘘 v嘘n s違n xu医t kinh doanh. Các doanh nghi羽pătrongălĩnhăv詠căth逢ơngăm衣i c栄a Thành 
ph嘘 có quy mô vừa, chiếm tới 40 % t鰻ng s嘘 doanh nghi羽pănh逢ngăchỉ chiếm 24 % t鰻ng 
s嘘 v嘘n. Có thể th医yărõăxuăh逢ớng tậpătrungăđ育y m衣nh ngành chế biến, chế t衣oăvàăth逢ơngă
m衣i. 

Khu v詠c kinh tế t逢ănhânăđóngăgópătíchăc詠c vào phát triển kinh tế - xã hội c栄a Thành 
ph嘘, chiếm 99,2% t鰻ng s嘘 doanh nghi羽păvàăđóngăgópă74%ăv嘘n s違n xu医tăkinhădoanhănĕmă
2019,ătĕngătr逢荏ng với t嘘căđộ 11,7%/nĕm.ăKhuăv詠cănàyăđưătham gia gi違i quyết vi羽c làm 



143 
 

choăhơnă99.000ănghìnălaoăđộng, góp ph亥n quan trọng chuyển dịchăcơăc医uălaoăđộngăđịa 
ph逢ơng. Trong đóăcóă37.692ălaoăđộng n英, chiếmă80%ălaoăđộng n英 c栄a Thành ph嘘. 

B違ng 34: S嘘 doanh nghi羽păđangăho衣tăđ瓜ng trên đ鵜a bàn C亥năTh挨ăt瑛 2015-2019 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

T鰻ngă s嘘ă doanhă
nghi羽p 

4.742 5.940 7.142 7.149 8.208 

Phơnă theoă lo衣iă hìnhă
doanhănghi羽p 

     

Doanhă nghi羽pă nhàă
n逢ớc 

39 35 33 31 28 

Doanhă nghi羽pă ngoàiă
nhàăn逢ớc 

4.678 5.876 7.075 7.086 8.146 

Doanh nghi羽păcóăv嘘nă
đ亥uăt逢ăn逢ớcăngoài 

25 29 34 32 34 

Phân theo ngành 
kinhăt院 

     

Nôngălâmăng逢ănghi羽p 44 77 112 106 131 
Côngă nghi羽pă xâyă
d詠ng 

825 932 1047 1024 1092 

Th逢ơngăm衣iă– Dịchăv映 2.760 3.545 4.199 4.249 4.992 
Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

V嘘n s違n xu医t kinh doanh c栄a các doanh nghi羽păcũngăcóăs詠 tĕngătr逢荏ng 鰻năđịnh 
giaiăđo衣n 2015-2019. T鰻ng v嘘n s違n xu医t kinh doanh c栄a các doanh nghi羽pătrênăđịa bàn 
đ衣t 202.262 tỷ đ欝ngăvàoănĕmă2019,ătĕngăbìnhăquână7%/nĕm.ăDoanhănghi羽p ngoài nhà 
n逢ớc và doanh nghi羽p có v嘘n n逢ớcăngoàiălàăđộng l詠c chính cho s詠 tĕngătr逢荏ng này, với 
s詠 tĕngătr逢荏ng l亥năl逢嬰tălàă11,7%/nĕmăvàă14,3%ă/ănĕm,ătrongăkhiăđó,ăs嘘 v嘘n s違n xu医t 
kinh doanh c栄a doanh nghi羽pănhàăn逢ớc l衣i có d医u hi羽u suy gi違m. 

V嘘n s違n xu医tăkinhădoanhătĕngănhanhănh医t trong khu v詠c nông-lâm-ng逢ănghi羽pătĕngă
tr逢荏ng không 鰻năđịnh.ăTrongăkhiăđó,ăv嘘n 荏 khu v詠căTh逢ơng-m衣iătĕngătr逢荏ngăđềuăđặn 荏 
m泳căbìnhăquână13.6%/ănĕm,ăcònăv嘘n s違n xu医t Công nghi羽p- xây d詠ngătĕngăchậm, chỉ 荏 
m泳că4.2%/nĕm. 

Xét về quy mô doanh nghi羽p tính theo giá trị v嘘n s違n xu医t kinh doanh, ph亥n lớn 
doanh nghi羽p 荏 C亥năThơăcóăquyămôănh臼 khi 78% t鰻ng s嘘 doanh nghi羽pătrongănĕmă2019ă
có v嘘n s違n xu医tăkinhădoanhăd逢ới 10 tỷ, 20% có s嘘 v嘘n từ 10-200 tỷ, 2% có v嘘n từ 200 
tỷ tr荏 lên. Nhìn vào s嘘 v嘘n trung bình/ doanh nghi羽p, doanh nghi羽p có v嘘năđ亥uăt逢ăn逢ớc 
ngoàiăđangăs荏 h英uăl逢嬰ng v嘘n lớn nh医t,ăkhiătĕngătr逢荏ng từ 173 tỷ VND/ doanh nghi羽p 
lên 250 tỷ VND/ doanh nghi羽p. Vì vậy, vi羽c thu hút nh英ng doanh nghi羽p có v嘘năđ亥uăt逢ă
n逢ớc ngoài là c亥n thiếtăđể có thêm nh英ng doanh nghi羽p lớn, làm bàn đ衣păthúcăđ育y nền 
kinh tế.ăĐâyăcũngălàăkhuăv詠c tuy chỉ chiếm 0.4% t鰻ng s嘘 doanh nghi羽pănh逢ngăl衣i cung 
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c医p 13% trong t鰻ng vi羽c làm từ các doanh nghi羽păvàoănĕmă2020.ăPhânătheoăkh嘘i ngành 
kinh tế, công nghi羽p - xây d詠ng là ngành s荏 h英uăl逢嬰ng v嘘n trung bình/doanh nghi羽p lớn 
nh医t với con s嘘 trung bình là trên 100 tỷ. Điều này có thể d宇 dàng lý gi違i b荏i vi羽c các 
doanh nghi羽pătrongălĩnhăv詠c này c亥năđ亥uăt逢ănhiều máy móc, trang thiết bị nên yêu c亥u 
ngu欝n v嘘n lớn. 

B違ng 35: V嘘n s違n xu医t kinh doanh c栄a các doanh nghi羽pătrênăđ鵜a bàn C亥n 
Th挨ăgiaiăđo衣n 2015-2019 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. T鰻ngă s嘘ă v嘘nă (t益ă
VND) 

137.303 152.496 168.020 164.746 200.262 

Phơnă theoă lo衣iă hìnhă
doanhănghi羽p 

     

Doanhănghi羽pănhàăn逢ớc 42.891 42.613 41.179 39.820 35.328 

Doanhă nghi羽pă ngoàiă
nhàăn逢ớc 90.055 105.197 121.406 117.661 156.412 

Doanhă nghi羽pă cóă v嘘nă
đ亥uăt逢ăn逢ớcăngoài 4.358 4.686 5.435 7.264 8.522 

Phân theo ngành kinh 
t院 

     

Nôngălâmăng逢ănghi羽p 309 183 439 2.396 1.327 

Côngănghi羽păxâyăd詠ng  93.660 100.811  104.605 104.252 115.223 

Th逢ơngăm衣iă– Dịchăv映  44.349  52.780  64.090   59.187   83.951 

2. V嘘nă trungă
bình/doanhănghi羽pă(t益ă
VND) 

     

Phơnă theoă lo衣iă hìnhă
doanhănghi羽p 

     

Doanhănghi羽pănhàăn逢ớc 9,05  7,2 5,8 5,6 4,3 

Doanhă nghi羽pă ngoàiă
nhàăn逢ớc 19,3 17,9 17,1 16,6 19,2 

Doanhă nghi羽pă cóă v嘘nă
đ亥uăt逢ăn逢ớcăngoài 174,3 161,6 159,8 227 250,7 

Phân theo ngành kinh 
t院 

     

Nôngălâmăng逢ănghi羽p  7,0   2,4   3,9   22,6   10,1  

Côngănghi羽p- xâyăd詠ng  114   108   100   102   106  

Th逢ơngăm衣iă– Dịchăv映  16   15   15    14  17 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 
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4.1.2 Đánhăgiáăm泳căđ瓜 hi羽u qu違 c栄a ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t, kinh doanh 

Doanh thu từ các ho衣tăđộng s違n xu医t, kinh doanh c栄a doanh nghi羽pătĕngătr逢荏ng 荏 
m泳c trung bình, vớiă5,4%/nĕm,ătừ x医p xỉ 174 nghìn tỉ nĕmă2015ălênă226ănghìnătỉ vào 
nĕmă2019.ăCôngănghi羽p chế biến, chế t衣o và bán buôn, bán lẻ làăhaiăngànhăcóăđóngăgópă
lớn vào t鰻ng doanh thu với tỷ trọng l亥năl逢嬰tălàă42,5%ăvàă43,3%.ăTrongăgiaiăđo衣n này, 
có một s嘘 ngànhătĕngătr逢荏ng doanh thu 荏 m泳c r医t 医năt逢嬰ngănh逢ănông,ălâmăth栄y s違n (35,7 
%/nĕm),ăthôngătinăvàătruyềnăthôngă(24,9ă%/nĕm),ăgiáoăd映căvàăđàoăt衣oă(20,8%/nĕm),ăyă
tế và ho衣t động xã hộiă(18,6%/nĕm).ăĐâyălàănh英ng ngành có m泳cătĕngătr逢荏ng c栄a nhu 
c亥u thị tr逢運ng lớnăcũngănh逢ăđangănângăcaoăgiáătrị giaătĕngăc栄a s違n ph育m, dịch v映 cung 
c医p.  

Tuy h亥u hếtăcácăngànhăđều ch泳ng kiến s詠 tĕngătr逢荏ng c栄aădoanhăthu,ănh逢ngăkhôngă
ph違i t医t c違 cácăngànhăđều t衣o ra l嬰i nhuận. Một s嘘 ngành có s詠 tĕngătr逢荏ng doanh thu 
cao,ănh逢ngătỉ su医t l嬰i nhuận l衣i 荏 m泳c th医p, thậmăchíăcònăđ衣t tỉ su医t l嬰i nhuận âm, ví d映 
nh逢ăngànhăkhaiăkhoáng tĕngătr逢荏ngădoanhăthuă16,5%/ănĕmănh逢ngăcóătỉ su医t âm trong 
nhiềuănĕmăliên tiếp và ch衣m m嘘c -15,23%ănĕmă2019,ăngànhăvận t違i và kho bãi, thông 
tin và truyềnăthôngăcũngăcóătỉ su医t âm trong su嘘tăgiaiăđo衣n 2015-2019.ăĐâyălàănh英ng 
ngành mà doanh nghi羽păch逢aăkiểm soát chi phí ho衣tăđộng hi羽u qu違, khiến doanh nghi羽p 
chịu lỗ trong nhiều nĕmăliền. 

B違ng 36: Doanh thu c栄a các doanh nghi羽p ho衣tăđ瓜ngătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 
C亥năTh挨 giaiăđo衣n 2015-2019 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

T鰻ngă
Doanh thu  
 (tri羽uă
VND) 173.682.360 195.267.587 193.061.066 212.653.149 226.403.492 
Nông lâm 
ng逢ănghi羽p 

333.683 322.736 760.605 921.445 1.536.959 

Khai 
khoáng 

8.953 7.160 - - 19.192 

Công 
nghi羽pă chếă
biến,ă chếă
t衣o 

87.637.110 99.670.408 87.407.797 97.927.756 96.334.106 

S違năxu医tăvàă
phână ph嘘iă
đi羽n,ă khíă
đ嘘t,ă n逢ớcă
nóng,ă hơiă
n逢ớcă vàă

3.217.138 5.381.493 4.326.439 3.497.950 5.460.688 



146 
 

điềuă hòaă
không khí 
Xâyăd詠ng 6.093.355 7.320.316 7.538.196 8.818.874 9.238.801 

Cungă c医pă
nuớc. Ho衣tă
độngă qu違nă
lỦă vàă xửă lỦă
rácă th違i,ă
n逢ớcăth違i 

644.774 751.942 546.833 596.869 888.399 

Bán buôn 
vàă bánă lẻ. 
Sửaă ch英aă ôă
tô, mô tô, xe 
máy và xe 
cóă độngă cơă
khác 

67.349.747 71.565.072 79.621.405 84.924.379 98.085.661 

Vậnă t違iăkhoă
bãi  
 

1.568.866 2.019.258 3.179.859 2.778.582 3.069.447 

Dịchăv映ăl逢uă
trúă vàă ĕnă
u嘘ng 

782.376 1.038.493 1.371.564 1.017.881 1.117.435 

Thông tin 
truyềnă
thông 

 44.349   52.780  64.090   59.187   83.951 

Ho衣tă độngă
tài chính, 
ngân hàng 
vàăb違oăhiểm 

54.612 144.676 101.899 101.613 73.430 

Ho衣tă độngă
kinh doanh 
b医tă độngă
s違n 

1.402.174 1.450.247 1.499.448 4.584.501 2.331.559 

Ho衣tă độngă
chuyên 
môn, khoa 
họcăvà công 
ngh羽 

1.007.620 1.043.394 1.337.431 1.410.873 1.692.054 

Ho衣tă độngă
hành chính 

433.912 587.023 721.547 864.459 938.971 
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vàă dịchă v映ă
hỗătr嬰 
Giáoăd映căvàă
đàoăt衣o 

250.697 246.111 475.354 575.511 643.572 

Yătếăvàăho衣tă
độngăxưăhội 

443.102 564.150 728.347 1.101.728 1.040.710 

Ho衣tă độngă
vuiă chơiă
gi違iătrí 

2.399.004 2.701.183 2.901.982 3.330.672 3.646.600 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

4.1.3 Nh英ng thu壱n l嬰i,ăkh́ăkhĕnăc栄a các doanh nghi羽p ho衣tăđ瓜ngătrênăđ鵜a 
bàn thành ph嘘 C亥năTh挨  

a. Thu壱năl嬰i 
Thと nhＸt, C亥năThơăđưăvàăđangătập trung c違i thi羽nămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢,ăkinhădoanh,ă

nângăcaoănĕngăl詠c c衣nh tranh Thành ph嘘, rút ngắn quy trình xử lý, gi違m s嘘 l逢嬰ng và 
đơnăgi違n hóa nội dung h欝 sơ,ăgi違m chi phí th詠c hi羽n th栄 t映căhànhăchínhăchoăng逢運i dân 
và doanh nghi羽p.Công tác c違i cách hành chính (CCHC) tiếp t映c nâng cao về ch医t, từng 
b逢ớc khẳngăđịnh hi羽u qu違 trong triển khai th詠c hi羽n. Các chỉ s嘘:ăNĕngăl詠c c衣nh tranh 
c医p tỉnh (PCI), Hi羽u qu違 Qu違n trị và Hành chính công c医p tỉnh (PAPI) và Chỉ s嘘 C違i 
cách hành chính c医p tỉnhă(PARăINDEX)ăđều nằm trong nhóm 15 tỉnh, Thành ph嘘 có th泳 
h衣ng cao nh医t.ăNĕmă2011ăđến nay, Thành ph嘘 đưăbanăhànhănhiềuăvĕnăb違n chỉ đ衣o,ăđiều 
hành c違iăcáchăhànhăchínhă(CCHC)ăgiaiăđo衣n 2011-2020,ăh逢ớngăđến hoàn thi羽n thể chế 
về CCHC. C映 thể là Ban hành Ch逢ơngătrìnhăCCHCăthành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2011-
2020,ăCh逢ơngătrìnhăCCHCăthành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2011-2015,ăgiaiăđo衣n 2016-
2020 và c映 thể hóa bằng kế ho衣ch c違i cách hành chính hằngănĕm.ăLiênăt映cătrongănĕmă
2013 và 2014, UBND Thành ph嘘 đưăchọn ch栄 đề nĕm làă“C違iăcáchăhànhăchính,ăhuyăđộng 
mọi ngu欝n l詠c,ăh逢ớng về cơăs荏”ăt衣o s詠 chuyển biến m衣nh mẽ trong công tác CCHC trên 
địa bàn Thành ph嘘.ăTrênăcơăs荏 nghiên c泳u Bộ chỉ s嘘 CCHC c医p tỉnh, Thành ph嘘,ăđưă
th詠c hi羽n xây d詠ng Bộ chỉ s嘘 theoădõi,ăđánhăgiáăCCHCăchoăc医p s荏, c医p huy羽n, thành 
lập T鰻 côngă tácăxácăđịnh chỉ s嘘 CCHC các c医p. T鰻 ch泳căđánhăgiá,ăxếp h衣ng Chỉ s嘘 
CCHC c医p s荏 và c医p huy羽n từ nĕmă2013. 

 Vi羽c niêm yết, công khai TTHC t衣i Bộ phận một cửaăđ逢嬰c s荏, ngành, UBND các 
c医p th詠c hi羽n t嘘t, t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho t鰻 ch泳c, cá nhân trong quá trình th詠c hi羽n 
TTHC. Ngoài vi羽căcôngăkhaiătrênăCơăs荏 d英 li羽u qu嘘c gia, còn t鰻 ch泳c công khai trên 
C鰻ng thông tin một cửaăđi羽n tử c栄a Thành ph嘘 vớiăđ亥yăđ栄 các th栄 t映c.ăCơăchế một cửa, 
một cửa liên thông th詠c hi羽n nghiêm túc, công khai, minh b衣ch trong gi違i quyết TTHC2. 

                                                 
 
2 Hi羽năcóă113ăcơăquanăhànhăchínhănhàăn逢ớcătrênăđịa bàn th詠c hi羽nătheoăcơăchế một cửa, một cửa liên thông; 泳ng d映ng công 
ngh羽 thông tin vào Bộ phận tiếp nhận và tr違 kết qu違 (Bộ phận một cửa hi羽năđ衣i) vớiă19/19ăcơăquanăchuyênămônăthuộc UBND 
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Ch医tăl逢嬰ng vi羽c gi違i quyết th栄 t映c hành chính theo dịch v映 công tr詠c tuyến m泳căđộ 3 và 
m泳căđộ 4ăđ逢嬰c nâng cao. T鰻ng s嘘 dịch v映 hành chính công 1.867 TTHC. Bao g欝m: t鰻ng 
s嘘 dịch v映 công tr詠c tuyến m泳căđộ 1 và 2 là 1.133 TTHC. M泳căđộ 3 là 492 TTHC (t鰻ng 
s嘘 h欝 só tiếp nhận tr詠c tuyếnătrongănĕmă2018ălàă13.565ăh欝 sơă(nĕmă2015:ă49ăh欝 sơ). 
Dịch v映 công tr詠c tuyến m泳căđộ 4 là 242 dịch v映 (t鰻ng s嘘 h欝 sơăđưătiếp nhận, gi違i quyết 
tr詠c tuyếnănĕmă2018ălàă4.972ăh欝 sơă(nĕm 2015: 08 h欝 sơ).ăHàngănĕm,ăt鰻 ch泳căđ嘘i tho衣i 
tr詠c tiếp gi英aălưnhăđ衣o các ngành, các c医p với doanh nghi羽p. UBND quận, huy羽năth逢運ng 
xuyên t鰻 ch泳c di宇năđànăđ嘘i tho衣i tr詠c tiếp gi英aălưnhăđ衣o UBND c医p huy羽n vớiăng逢運i 
dân về TTHC.  

Thと hai,ătrongăgiaiăđo衣n 2018-2020, Thành ph嘘 đưăth詠c hi羽n một s嘘 ch逢ơngătrìnhă
hỗ tr嬰 doanh nghi羽p nh臼 và vừa (DNNVV) nhằmăthúcăđ育y sáng t衣o công ngh羽 trong 
chính nội t衣iăđịaăph逢ơngăvàăt衣o m衣ngăl逢ới thông tin rộng khắpăđến từng doanh nghi羽p. 
Cácăch逢ơngătrìnhăg欝măCh逢ơngătrìnhăHỗ tr嬰 DN vừa và nh臼 đ鰻i mới công ngh羽, thiết bị 
giaiăđo衣n 2018-2020. D詠 ánă“Nângăcaoănĕngăsu医t ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m hàng hóa c栄a 
DN vừa và nh臼 thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2020”ầăNgoàiăra,ăđ嘘i với các v医năđề 泳ng 
d映ng KH&CN vào s違n xu医t, DN có thể tìmăđến Trung tâm Hỗ tr嬰 DN vừa và nh臼 thành 
ph嘘 C亥năThơ, Trung tâm 永ng d映ng tiến bộ KH&CN thành ph嘘 C亥năThơ,ăV逢運nă逢ơmă
Công ngh羽 Công nghi羽p Vi羽t Nam-Hàn Qu嘘cầ 

Thと ba, C亥năThơălàăTrungătâmănghiênăc泳u khoa học lớn c栄a vùng ĐBSCL. Thành 
ph嘘 C亥năThơ là trung tâm kinh tế lớn 荏 ĐBSCL,ăcácădoanhănghi羽păcóăcơăhội tiếp cận 
vớiăcácănhàăđ亥uăt逢ăn逢ớc ngoài, hay nhà khoa học qu嘘c tế. C亥năThơăđangătrênăđàăphátă
triển khoa học-công ngh羽 gắn với giáo d映c,ăđàoăt衣o, y tế,ăvĕnăhóaănhằm nâng cao ch医t 
l逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c ph映c v映 s違n xu医t,ăkinhădoanhăvàăđ運i s嘘ng xã hội. Phát triển m衣nh 
dịch v映 khoa học và công ngh羽, chuyển giao 泳ng d映ng công ngh羽 mới trong các ngành 
kinh tế-kỹ thuật và một s嘘 lĩnhăv詠c quan trọng khác. L医y doanh nghi羽p làm trung tâm 
c栄aăđ鰻i mới 泳ng d映ng và chuyển giao công ngh羽, phát huy các ngu欝n l詠c, kết h嬰p xã 
hội hóa và h嬰p tác qu嘘c tế,ăthúcăđ育y phát triển, 泳ng d映ng khoa học và công ngh羽. 
 

B違ng 37:ăĐi吋m s嘘 nĕngăl詠c c衣nh tr衣nh c医p t雨nh (PCI) thành ph嘘 C亥năTh挨 giai 
đo衣n 2010-2020ă(đi吋m t嘘iăđa:ă10) 

 
 

Đi吋măs嘘ă
2010 

Đi吋măs嘘ă
2015 

Đi吋măs嘘ă
2020 

X院păh衣ngăPCI 13 14 12 
Chiăphíăgiaănhậpăthịătr逢運ng 7,31 8,18 7,01 
Tiếpăcậnăđ医tăđaiăvàăs詠ă鰻năđịnhătrongăsửăd映ngă
đ医t 

5,53 6,01 6,62 

                                                 
 
thành ph嘘, 09/09 UBND c医p huy羽n và 85/85 UBND c医p xã. Th詠c hi羽n liên thông các TTHC về đĕngăkỦăkhaiăsinh,ăđĕngăkỦă
th逢運ng trú, c医p thẻ b違o hiểm y tế;ăđĕngăkỦăkhaiătử,ăxóaăđĕngăkỦăth逢運ngătrúăvàăthayăđ鰻i, c違i chính, b鰻 sung hộ tịch; th詠c hi羽n 
song song th栄 t映căđĕngăkỦăthànhălập doanh nghi羽p, hộ kinh doanh và c医păphépăkinhădoanhăcóăđiều ki羽n, t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i 
cho doanh nghi羽p trong quá trình th詠c hi羽năTTHCầ 
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Tínhăminhăb衣chăvàătiếp cậnăthôngătin 5,98 5,98 6,29 
Chiăphíă th運iăgianăđểăth詠căhi羽năquyăđịnhăc栄aă
nhàăn逢ớc 

7,65 7,13 8,43 

Chiăphíăkhôngăchínhăth泳c 6,26 6,09 6,82 
C衣nhătranhăbìnhăđẳng  3,09 8,3 
Tínhănĕngăđộngăvàă tiênăphongăc栄aă lưnhăđ衣oă
tỉnh 

5,18 4,32 6,34 

Dịchăv映ăhỗătr嬰ădoanhănghi羽p 6,06 5,89 6,04 
Đàoăt衣oălaoăđộng 5,66 5,94 6,52 
ThiếtăchếăphápălỦ 6,33 6,62 6,94 

Nguồn: Website PCI (https://pcivietnam.vn/ho-so-tinh/can-tho) 
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B違ng 38: Ch雨 s嘘 Hi羽u qu違 Qu違n tr 鵜 và Hành chính công (PAPI) c栄a các t雨nh 
thƠnhănĕmă2020 

 T鰻ngă
đi吋m 

Tham 
giaăc栄aă
ng逢運iă
dơnă荏ă
c医păc挨ă

s荏 

Công 
khai, 
minh 
b衣ch 

Trách 
nhi羽mă
gi違iă

trình 
v噂iă

ng逢運iă
dân 

Ki吋mă
soát 
tham 
nhũngă
trong 
khu 
v詠că
công 

Th栄ă
t映că

hành 
chính 
công 

Cung 
泳ngă

d鵜chăv映ă
công 

Qu違nă
tr鵜ămôiă
tr逢運ng 

Qu違nă
tr鵜ăđi羽nă

t穎 

HƠăN瓜i 41,63 5,06 5,24 4,81 6,6 7,17 6,87 2,96 2,92 

Thành 
ph欝ă Chí 
Minh 

41,98 4,45 5,38 4,8 6,36 7,34 7,37 2,82 3,46 

H違iăPhòng 42,29 5,27 5,46 4,57 6,26 7,32 7,01 3,1 3,3 
ĐƠăN印ng 42,51 4,5 5,04 4,6 6,69 7,34 7,6 3,14 3,6 

C亥năTh挨 42,88 4,71 5,35 4,7 7,17 7,09 6,92 4,17 2,77 
Long An 42,67 4,94 5,07 4,66 7,63 7,6 6,9 3,26 2,61 
Ti隠nă
Giang 

42,3 4,67 5,3 4,92 7,35 7,1 7,13 3,63 2,2 

B院năTre 44,65 4,88 5,62 5,46 7,83 7,65 6,74 3,88 2,59 
Trà Vinh 42,3 4,06 4,7 4,87 7,16 7,84 7,34 3,7 2,63 

VƿnhăLong 43,2 4,18 4,87 4,73 7,29 7,37 7,2 4,53 3,03 
Đ欝ngă
Tháp 

46,97 4,72 5,91 5,14 8,12 7,78 7,49 5,2 2,61 

An Giang 43,85 4,62 5,11 4,76 7,41 7,32 7,63 4,56 2,44 
Kiên 
Giang 

40,8 4,25 4,81 4,84 6,87 7,46 6,52 3,43 2,62 

H壱uă
Giang 

43,07 4,47 5,18 4,89 7,11 7,43 6,97 4,41 2,61 

ŚcăTrĕng 39,48 3,95 4,49 4,4 6,99 7,23 6,73 3,6 2,09 
B衣căLiêu 40,92 4,27 4,77 5 6,79 7,17 6,91 3,38 2,63 

Cà Mau 42,77 4,84 5,35 5,01 7,36 7,39 6,35 3,66 2,81 
Nguồn: Báo cáo PAPI 2020 

 

b. T欝năt衣i,ăkh́ăkhĕn 

Thと nhＸt, doanh nghi羽p c栄a Thành ph嘘 ch栄 yếu là các doanh nghi羽p nh臼 và vừa 
(chiếm 98%), ho衣tăđộng còn gặp nhiềuăkhóăkhĕn:ăh衣n chế về kh違 nĕngătàiăchính,ăkhóă
khĕnătrongăvi羽c tiếp cận tín d映ng,ătrìnhăđộ qu違n trị, sử d映ng công ngh羽 l衣c hậuăđưă違nh 
h逢荏ng lớnăđến hi羽u qu違 ho衣tăđộngăcũngănh逢ănĕngă l詠c c衣nh tranh c栄a doanh nghi羽p. 
Ngoài ra, s嘘 l逢嬰ng doanh nghi羽pătuyătĕngătr逢荏ng 荏 m泳că12%/nĕm,ănh逢ngăconăs嘘 này 
c亥năđ逢嬰c c違i thi羽n m衣nh mẽ hơnăn英aăđể bắt kịp với s嘘 l逢嬰ng doanh nghi羽p/ 10000 dân 
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c栄a các Thành ph嘘 tr詠c thuộcăTrungă逢ơngăkhác.ăVàoănĕmă2019,ăC亥năThơăcóă6,9ădoanhă
nghi羽p/ 10000 dân trong khi tỷ l羽 này 荏 H違iăPhòng,ăĐàăNẵng, Hà Nội và Thành ph嘘 H欝 
Chí Minh là 9,8-19,8-19,3-26,5. Các doanh nghi羽p ho衣tăđộng còn r運i r衣c,ăch逢aăcóăliênă
kếtăvàăđiều ph嘘i d衣ng m衣ngăl逢ớiăđể t衣oăraănĕngăl詠c cộngăh逢荏ng. Các hi羽p hội c栄a t鰻 
ch泳c doanh nghi羽p ch逢aăphátăhuyăhết ch泳cănĕngăvàănhi羽m v映. Các doanh nghi羽p trong 
cũngăngànhănghề khóăđể ng欝i l衣i với nhau trong liên kết kinh doanh hoặc trong th嘘ng 
nh医tăquanăđiểm kinh doanh về giá thị tr逢運ng.  

Thと hai, tuy có chỉ s嘘 PCI xếp th泳 12 c違 n逢ớcăvàoănĕmă2020,ăchi phí gia nhập thị 
tr逢運ng và tiếp cậnăđ医tăđaiăvẫn là rào c違n lớn, xếp l亥năl逢嬰t 荏 vị trí th泳 55 và 33. Nguyên 
nhân c栄a hi羽năt逢嬰ng này một ph亥n là do thành ph嘘 C亥năThơ có mậtăđộ dân s嘘 caoăhơnă
các tỉnh lân cận dẫnăđếnăchiăphíăđ医tăcaoăhơn,ăcũngănh逢ăvi羽c gi違i phóng mặt bằng gặp 
nhiềuăkhóăkhĕnăhơn. 

Thと ba, nĕngăl詠c hội nhập kinh tế qu嘘c tế còn h衣n chế,ăch逢aăđápă泳ng yêu c亥u c栄a 
các chuỗi giá trị s違n xu医t khu v詠c và toàn c亥u. Một trong nh英ng v医năđề khó nh医t chính 
là doanh nghi羽p thiếu thông tin thị tr逢運ng, còn yếu trong gi違i pháp qu違ng bá s違n ph育m 
và xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u. 

Thと tư,ătừ đ亥uănĕmă2020,ădịch b羽nhăviêmăđ逢運ng hô h医p c医păCovidătuyăđưăcơăb違n 
đ逢嬰c kh嘘ng chế nh逢ngăcònădi宇n biến ph泳c t衣p trên thế giới, làm cho các ngành dịch v映, 
du lịch, vận t違i và xu医t nhập kh育u tiếp t映c gặpăkhóăkhĕnădoăchịuătácăđộng tr詠c tiếp c栄a 
dịch b羽nh, doanh nghi羽păđ泳ngătr逢ớcănguyăcơăthiếu nguyên li羽u s違n xu医t, thu hẹp quy 
mô và t衣m dừng ho衣tăđộng. Một s嘘 nguyên li羽uăđ亥u vào cho s違n xu医tănh逢ăvật li羽u xây 
d詠ng, th泳căĕnăchĕnănuôi,ăth栄y s違nătĕngăgiáăđột biến,ăgâyăkhóăkhĕnăchoăs違n xu医t và áp 
l詠c kiểm soát l衣m phát. Một s嘘 s違n ph育m nông s違n tiêu th映 khóăkhĕn,ăgiáăth医p không bù 
đắp chi phí s違n xu医t c栄aănôngădânănh逢ărau,ăc栄 qu違 các lo衣i, giá vật li羽u xây d詠ngănh逢ă
sắtăthép,ăxiămĕng,ăcát,ăđáătĕngăm衣nh nhiều lo衣i vật li羽uăđ泳ngătr逢ớcănguyăcơăkhanăhiếm 
tĕngăđột biến không theo quy luậtăthôngăth逢運ngăđưătácăđộng tiêu c詠căđến các ho衣tăđộng 
đ亥uăt逢ăxâyăd詠ng.  
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c. Nguyên nhân 

Thと nhＸt, kết c医u h衣 t亥ng vẫnăch逢aăđápă泳ng yêu c亥u phát triển: Kết c医u h衣 t亥ng 
thiếu và ch逢aăđ欝ng bộ, nh医t là h羽 th嘘ng h衣 t亥ng giao thông, h衣 t亥ngăđôăthị, các khu vui 
chơiăgi違i trí, h衣 t亥ng t衣i các khu v詠c d詠 kiến m荏 rộngăđôăthị. 

Thと hai, cơăchế,ăchínhăsáchăđặc thù về đ亥uăt逢,ătàiăchính,ăngânăsáchăvàăphânăc医p 
qu違nălỦăđ嘘i với Thành ph嘘 ch逢aăđ栄 m衣nhăđể t衣oăraăđộng l詠c mới cho phát triển, nh医t là 
trongăthuăhútăđ亥uăt逢.ăVìăC亥năThơălàăThànhăph嘘 Tr詠c thuộcăTrungă逢ơngănênăkhôngăđ逢嬰c 
h逢荏ngăcácă逢uăđưiăvề thuế su医t cho doanh nghi羽p, khiến Thành ph嘘 gi違m s泳c c衣nh tranh 

Thと ba, thiếuăcơăchế h嬰p tác và liên kết vùng hi羽u qu違: liên kết theo chuỗi còn ít, 
ch逢aăcóăliênăkếtătrongăth逢ơngăm衣iăvàăđ亥uăt逢,ăch逢aăliênăkết nhiều trong nghiên c泳u phát 
triển thị tr逢運ng và tiêu th映 s違n ph育m,ăch逢aăliênăkết trong xây d詠ngăcơăs荏 d英 li羽u chung 
c栄a vùng và chia sẻ thông tin. Do vậy, tiềmănĕng,ăl嬰i thế, nội l詠c c栄a Thành ph嘘 ch逢aă
đ逢嬰căkhaiăthác,ăphátăhuyăđúngăm泳c.  

4.2 Huyăđ瓜ng v嘘năđ亥uăt逢ăphátătri吋n toàn xã h瓜i 

4.2.1 Th詠c tr衣ng v嘘năđ亥uăt逢ăphátătri吋n toàn xã h瓜i 

T鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ăphátătriển toàn xã hội (theo giá hi羽năhành)ătrongăgiaiăđo衣n 2015-
2020ăđ衣t 128,1 nghìn tỷ đ欝ng,ătĕngănhẹ 荏 m泳că2%/nĕm.ăTuyănhiên,ătỷ trọng v嘘năđ亥uăt逢/ă
GRDPăđưăgi違măđángăkể từ 38,55%ănĕmă2015ăxu嘘ngă29,67%ănĕmă2020. 

Nĕmă2020,ăhuyăđộng v嘘năđ亥uăt逢ătoànăxưăhộiăđ衣tăhơnă26ănghìnătỷ đ欝ng,ătrongăđóăs詠 
tham gia c栄a: khu v詠c có v嘘năđ亥uăt逢ăn逢ớc ngoài là 1,9 %, khu v詠căngoàiănhàăn逢ớc là 
73,32% và khu v詠cănhàăn逢ớc là 24,7%. So vớiănĕmă2015ă(vớiăcơăc医uăt逢ơngă泳ng là 34,7% 
- 5,2% - 60%),ăcơăc医u v嘘năđ亥uăt逢ănĕmă2020ăđưăcóăs詠 thayăđ鰻i lớn. Trong khi ngu欝n v嘘n 
đ亥uăt逢ătừ khu v詠cănhàăn逢ớc và khu v詠c có v嘘năđ亥uăt逢ăn逢ớcăngoàiăcóăxuăh逢ớng gi違m thì 
khu v詠căngoàiănhàăn逢ớc l衣iăcóăxuăh逢ớngătĕngătr逢荏ng m衣nh mẽ và tr荏 thành ngu欝n v嘘n 
r医t quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội c栄a Thành ph嘘. 

Nếu xem xét từng khu v詠c kinh tế thìătrongăgiaiăđo衣n 2015-2020,ăcơăc医u t鰻ng v嘘n 
đ亥uăt逢ătoànăxưăhội cho khu v詠c nông-lâm-ng逢ănghi羽p có d医u hi羽uătĕngăm衣nh từ 0,52% 
vàoă2015ălênă7,48%ăvàoă2020.Trongăkhiăđó,ăngànhăcôngănghi羽p ch泳ng kiến s詠 s映t gi違m 
trongăcơăc医u v嘘n, khi gi違m từ 27% xu嘘ngă13%,ăng逢嬰c l衣i ngành xây d詠ng l衣iătĕngătr逢荏ng 
cơăc医u từ 12,71% lên 18,6% 
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B違ng 39:ăC挨ăc医u v嘘năđ亥uăt逢ătoƠnăxưăh瓜iăgiaiăđo衣n 2015-2020, phân theo ngành 
kinh t 院 (%) 

 
 

2015 2017 2018 2019 2020 

Nôngănghi羽pă 0,52 5,30 3,09 3,28 7,48 
Côngă nghi羽pă
(trừăxâyăd詠ng) 

27,33 20,09 16,44 13,75 13,77 

Xâyăd詠ng 12,71 27,77 26,92 13,89 18,60 
Dịchăv映 59,44 46,84 53,55 69,08 60,15 
T鰻ng 100 100 100 100 100 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 
  
 Về đầu t⇔ trực tiếp từ n⇔ớc ngoài: Lũy kế đến cu嘘iănĕmă2019,ăThànhăph嘘 có 86 
d詠 ánăđ亥uăt逢ăn逢ớc ngoài với t鰻ng v嘘năđĕngăkỦă726,35ătri羽u USD. Con s嘘 này r医t khiêm 
t嘘n khi so sánh vớiăcácăđịaăph逢ơngăkhácăthuộcăĐBSCL,ăvíăd映: Long An có 1.170 d詠 án 
với t鰻ng s嘘 v嘘n 7.900,8 tri羽u USD, Kiên Giang có 60 d詠 án với s嘘 v嘘n 4.802,2 tri羽u 
USD, Trà Vinh có 43 d詠 án với t鰻ng v嘘n 3.330,7 tri羽uăUSD,ătínhălũyăkế các d詠 ánăđến 
cu嘘iănĕmă2019.ăCácăKhuăcôngănghi羽p C亥năThơăcóă24ăd詠 án FDI còn hi羽u l詠c, với t鰻ng 
s嘘 v嘘năđĕngăkỦăđ亥uăt逢ălàă379ătri羽u USD. Ngoài Khu công nghi羽p là 50 d詠 án FDI còn 
hi羽u l詠c với t鰻ng s嘘 v嘘năđĕngăkỦăđ亥uăt逢ălàă270,2ătri羽uăUSD.ăTrongăđóăn鰻i bật g欝m 02 
d詠 án có v嘘năđ亥uăt逢ătừ Hàn Qu嘘c. Mộtălà,ăCôngătyăTNHHăTrungătâmăth逢ơngăm衣i Lotte 
Vi羽t Nam - Chi nhánh C亥năThơă(100%ăHànăQu嘘c) với v嘘năđ亥uă t逢ăbanăđ亥uăđĕngăký 
kho違ng 31,3 tri羽uăUSD,ăsauăđóătĕngăv嘘năđ亥uăt逢ălênăkho違ng 62,3 tri羽u USD thể hi羽n niềm 
tin c栄aănhàăđ亥uăt逢ăvàoămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢,ăkinhădoanhăc栄a Thành ph嘘 và D詠 án Nhà máy 
s違n xu医t bán thành ph育m giày thể thao (100% Hàn Qu嘘c) với t鰻ng s嘘 v嘘năđ亥uăt逢ăkho違ng 
171,5 tri羽uăUSDăđangătriển khai xây d詠ng, d詠 kiến sẽ gi違i quyết mộtăl逢嬰ng lớn vi羽c làm 
choăng逢運iădânăvàăđ育y m衣nh kim ng衣ch xu医t kh育u c栄a Thành ph嘘.  

Cácălĩnhăv詠căđ亥uăt逢ăg欝m: chế biến công nghi羽p th栄y s違n. Kinh doanhăth逢ơngăm衣i, 
dịch v映 về ô tô, khách s衣n. S違n xu医t thu嘘c lá, kinh doanh d亥uăđộng th詠c vật, s違n xu医t và 
kinh doanh hàng may mặc, kinh doanh b医tăđộng s違n, kinh doanh, gia công chế biến, 
đóngăgóiăs違n ph育m nông nghi羽p, kinh doanh các lo衣i th泳căĕnănhanh. 

4.2.2 Hi羽u qu違 v嘘năđ亥uăt逢ăphátătri吋n toàn xã h瓜i 
Hi羽u qu違 v嘘năđ亥uăt逢ătoànăxưăhộiăđ逢嬰căđánhăgiáăsơăbộ qua chỉ s嘘 ICOR. Theo tính 

toán từ ngu欝n s嘘 li羽u niên giám th嘘ng kê C亥năThơ,ăhi羽u qu違 v嘘năđ亥uăt逢ătoànăxưăhội giai 
đo衣n 2015-2020ăgiaoăđộng từ 5,2 – 7,1.ăĐiều này cho th医y, ví d映,ătrongănĕmă2019,ămu嘘n 
có thêm 1 đ欝ng trong GRDP thì Thành ph嘘 c亥n b臼 raă6,06ăđ欝ng v嘘n. Con s嘘 nàyăcũngă
t逢ơngăđ欝ng với hi羽u qu違 sử dung v嘘n trung bình t衣i Vi 羽t Nam. 
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B違ng 40: Ch雨 s嘘 ICORăgiaiăđo衣n 2015-2019 

 C亥năTh挨 Vi羽tăNam 
2015 7,09 5,6 
2016 6,03 6,0 
2017 6,96 6,1 
2018 5,26 6,0 
2019 6,06 6,0 

Nguồn: NGTK và Tính toán cてa BCG 

4.2.3 T欝n t衣i,ăkh́ăkhĕn 

- Thành ph嘘 C亥năThơ làăđôăthị lo衣i I, tr詠c thuộcăTrungă逢ơng,ătheoăquyăđịnh, các 
Khu công nghi羽păkhôngăđ逢嬰căh逢荏ng nh英ngăchínhăsáchă逢uăđưiăsoăvớiăcácăđịaăph逢ơngălână
cận, các doanh nghi羽păđ亥uăt逢ăvàoăcácăKhuăcôngănghi羽păkhôngăcònăđ逢嬰căh逢荏ngă逢uăđưiă
theoăđịaăbànă逢uăđưiăđ亥uăt逢ăthuế thu nhập doanh nghi羽p mà chỉ cònă逢uăđưiăngànhănghề và 
s違n ph育m. Bên c衣nhăđó,ăcácăchínhăsáchă逢uăđưiăđ亥uăt逢ăđ嘘i với các doanh nghi羽p kinh 
doanh h衣 t亥ng Khu công nghi羽p về thuế thu nhập doanh nghi羽p không còn, giá cho thuê 
l衣iăđ医t thì cao g医p 3 - 4 l亥n so vớiăcácăđịaăph逢ơngălânăcận. C衣nh tranh trong vi羽c thu hút 
đ亥uăt逢ăgi英a các tỉnh, thành trong khu v詠c ngày càng gay gắt,ăđưăt衣o nên s詠 dịch chuyển 
c栄aăcácănhàăđ亥u sang các tỉnh lân cận, có vị tríăđịaălỦăt逢ơngăđ欝ng nh医tăđịnh,ănh逢ngătiền 
thuêăđ医tăvàăcácăđiều ki羽nă逢uăđưiăcóăl嬰iăchoănhàăđ亥uăt逢. Bên c衣nhăđó,ăkết c医u h衣 t亥ng kinh 
tế - xã hộiăch逢aăđápă泳ng kịp yêu c亥u phát triển, nh医t là h衣 t亥ng giao thông, h衣 t亥ng kỹ 
thuật ph映c v映 s違n xu医t kinh doanh trong và ngoài khu công nghi羽p. 

- Công tác xúc tiếnăthuăhútăđ亥uăt逢ăvào Thành ph嘘 di宇n ra chậm, nh医t là thu hút 
đ亥uăt逢ăn逢ớcăngoàiălàădoăđịaăph逢ơngăthiếu quỹ đ医t s衣ch, tiếnăđộ gi違i phóng mặt bằng kéo 
dài dẫnăđến tỷ l羽 gi違i ngân v嘘năđĕngăkỦăc栄a nhiều d詠 án còn th医p. Ho衣tăđộng xúc tiến 
đ亥uăt逢ăcònănhiều h衣n chế,ăph逢ơngăth泳c xúc tiếnăđ亥uăt逢ăch逢aăđ逢嬰căđiều ph嘘i,ăđ鰻i mới, 
trong quá trình xúc tiếnăđ亥uăt逢ăcònădànăđềuăch逢aăcóătrọng tâm, trọngăđiểm, một s嘘 ngành, 
lĩnhăv詠c mà Thành ph嘘 có nhu c亥u l衣iăch逢aăđ逢嬰căquanătâmăđúngăm泳c (giáo d映c - đàoă
t衣o, d衣y nghề, d詠 án nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao,ầ),ămột s嘘 cơăquanăchuyênă
ngànhăch逢aăth詠c s詠 quan tâm từ khâu xây d詠ng danh m映c d詠 ánăđến khâu ph嘘i h嬰p t鰻 
ch泳c vậnăđộng xúc tiếnăđ亥uăt逢. Hình th泳c xúc tiếnăđ亥uăt逢ăt衣i chỗ (hỗ tr嬰 cácănhàăđ亥uăt逢ă
đangăho衣tăđộng), xây d詠ng trang web, tài li羽u xúc tiếnăđ亥uăt逢ăch逢aăphátăhuyăđ逢嬰c t嘘iăđaă
hi羽u qu違. Nội dung các ho衣tăđộng xúc tiếnăđ亥uăt逢ăch逢aămangătínhăđột phá, trọngăđiểm, 
liên ngành, liên vùng. Công tác nghiên c泳u về dòng v嘘năđ亥uăt逢,ănh医t là dòng v嘘n FDI, 
xuăh逢ớngăđ亥uăt逢ăc栄aăcácăđ嘘i tác, các Tậpăđoànăkinh tế lớnătrongăn逢ớc, các tậpăđoànă
xuyên qu嘘căgiaăch逢aăđ逢嬰c chú trọng. Kinh phí dành cho ho衣tăđộng xúc tiếnăđ亥uăt逢ăcònă
nhiều h衣n chế. 

- Hi羽u qu違 t鰻ng thể ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢,ătrongăđóăcóăđ亥uăt逢ăn逢ớcăngoàiăch逢aăcao,ă
các d詠 án ch栄 yếu tập trung vào lắp ráp có giá trị giaătĕngăth医p. D詠 ánăđ亥uăt逢ăvàoăcơăs荏 
h衣 t亥ng còn ít, tỷ trọng d詠 ánăđ亥uăt逢ăvàoăkhuăv詠c công nghi羽p, nông nghi羽p r医t th医p, 
nh医t là khu v詠c nông nghi羽păch逢aăthuăhútăđ逢嬰c d詠 án,ătrongăkhiăđâyălàăkhuăv詠c Thành 
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ph嘘 có nhiều thế m衣nh. Trong khu v詠căth逢ơng m衣i, dịch v映 và xây d詠ng nhiều d詠 án có 
quy mô khá lớn song có ít d詠 án triểnăkhaiăđúngătiếnăđộ, gây lãng phí về đ医tăđai,ă違nh 
h逢荏ngăđ運i s嘘ng c栄aăng逢運i dân trong vùng d詠 án, 違nhăh逢荏ngăđếnămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢.ă
Vi羽căthuăhútăđ亥uăt逢ăvàoăkhuăv詠c dịch v映 trung gian, dịch v映 giá trị giaătĕngăcao,ăgiáoă
d映c, y tế,ămôiătr逢運ng, công nghi羽p hỗ tr嬰ầăcònănhiều h衣n chế. Các d詠 án hi羽n nay chỉ 
tập trung t衣i các quận Ninh Kiều, Bình Th栄y,ăCáiăRĕng,ănơiăcóăđiều ki羽n thuận l嬰i về cơă
s荏 h衣 t亥ng, ngu欝n nhân l詠c, thị tr逢運ng tiêu th映 s違n ph育m gây m医tăcânăđ嘘i gi英a các quận 
huy羽n. Khôngăkhaiăthácăđ逢嬰c l嬰i thế khác bi羽t c栄a các quận huy羽n còn l衣iătrênăđịa bàn.  

- Ch医tăl逢嬰ng dòng v嘘năđ亥uăt逢ăvàoăThànhăph嘘 ch逢aăcao,ăngu欝n v嘘năđến từ các 
doanh nghi羽p, Tậpăđoànăkinhătế lớnătrongăn逢ớc chiếm tỷ l羽 r医t th医p,ătrongăkhiăđó,ăngu欝n 
v嘘n FDI ch栄 yếuăđến từ cácăn逢ớcăChâuăÁăch逢aăđ栄 s泳c làm nâng cao m衣nh mẽ nĕngăl詠c 
c衣nhătranhăvàănĕngăl詠c tham gia m衣ngăl逢ới s違n xu医t toàn c亥uădoăchínhăsáchă逢uăđưiăđ亥u 
t逢ăch逢aăthật s詠 h医p dẫnănhàăđ亥uăt逢ăđ嘘i với nh英ng ngành,ălĩnhăv詠c c亥n khuyếnăkhíchăđ亥u 
t逢. Ch逢aăcóătínhăđột phá. Thiếu linh ho衣t. Thu hút và chuyển giao công ngh羽 ch逢aăđ衣t 
đ逢嬰c m映c tiêu, ch栄 yếu là do Thành ph嘘 ch逢aăđ栄 h医p dẫnăcácănhàăđ亥uăt逢ăcóăcôngăngh羽 
cao. 

4.3 NgơnăsáchăNhƠăn逢噂c 

4.3.1 Thu ngân sách 

Thu ngân sách trên địa bàn Thành ph嘘 hàngănĕmăcóăxuăh逢ớngătĕngăvới t嘘căđộ trung 
bìnhătrongăgiaiăđo衣n 2015-2020, từ m泳c 18,7 nghìn tỷ đ欝ngănĕmă2015ălênă28,5 nghìn tỷ 
đ欝ngănĕmă2020.ăTrongăgiaiăđo衣n 2011-2020, t嘘căđộ tĕngăthuăngânăsáchăbìnhăquânăhàngă
nĕmălàă8%.ăNĕmă2020,ăthuăngânăsáchăđ衣t m泳c cao nh医t và chiếm kho違ng 1.8 % t鰻ng thu 
ngân sách c違 n逢ớc. 

B違ng 41: T鰻ng thu ngân sách c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 vƠăc挨ăc医uăgiaiăđo衣n 2015-
2020 

 
 

2015 2017 2018 2019 2020 

T鰻ngăthuă 
(tri羽uăVND) 

18.731.552 21.083.517 22.711.019 26.112.918 28.529.056 

Thuănộiăđịaă(%) 38,24 44,56 44,83 41,18 39,86 
Thuăh違iăquană(%) 9,09 8,87 4,92 2,56 2,25 
Thuătừăquỹăd詠ătr英ă
tài chính (%) 

- - 3.99 0.91 0.09 

Thuă kếtă d逢ă ngână
sáchă nĕmă tr逢ớcă
(%) 

13,24 11,68 8,80 12,45 16,35 

Thuă chuyểnă
ngu欝nă(%) 

5,83 7,85 8,60 11,69 13,80 
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Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

Thu nộiăđịaăgiaiăđo衣n 2011-2020ătĕngătr逢荏ng kho違ngă9,7ă%/nĕm. Và nĕmă2020ăđ衣t 
11,37 nghìn tỷ đ欝ng (chiếm 39,86% t鰻ngăthuăngânăsách).ăTrongăđóătĕngăch栄 yếu 荏 thuế 
thu nhậpăcáănhână(tĕngă12,3%/ănĕm),ăl羽 phíătr逢ớc b衣 (ătĕngă12,1%),ăcácăkho違n thu về 
nhà,ăđ医t từ các cá nhân và doanh nghi羽păđangăth詠c hi羽n các ho衣tăđộng s違n xu医tă(tĕngă
16,4ă%/ănĕm).ăĐiều này cho th医y t亥m quan trọng c栄aătàiănguyênăđ医tăđangăngàyăcàngătĕngă
và c亥năđ逢嬰c sử d映ng hi羽u qu違.  

Nĕmă2020,ăthuăh違iăquanăđ衣t 0,64 nghìn tỷ đ欝ng, chỉ chiếm 2,25% ngân sách. Thu 
h違i quan gi違m m衣nhătrongănĕmă2015ă- 2020, từ 1,7 nghìnăđ欝ng tỉ xu嘘ng 0,64 nghìn tỷ 
đ欝ng, với m泳c gi違mă17,7%/ănĕm.ăThuế h違i quan gi違m m衣nh 荏 thuế xu医t kh育u và thuế 
tiêu th映 đặc bi羽t hàng nhập kh育u. 

4.3.2 Chi ngân sách 

T鰻ngăchiăngânăsáchăgiaiăđo衣n 2015-2020ăđ衣t 84.244 nghìn tỷ đ欝ng và chi ngân 
sáchăcóăxuăh逢ớngătĕng tr逢荏ngătrungăbìnhăquaăcácănĕm,ătừ 14,2 nghìn tỷ đ欝ngănĕmă2011ă
lên 18,3 nghìn tỷ đ欝ngănĕmă2020ă(tĕngătr逢荏ng 5%). Trong cùng kỳ, m泳c chi ngân sách 
luôn th医păhơnăm泳c thu (bằng 64% - 76%) t鰻ng thu ngân sách ch泳ng t臼 Thành ph嘘 đangă
làm t嘘t trong khía c衣nh cân đ嘘i thu chi ngân sách. 

B違ng 42: Chi Ngân sách thành ph嘘 C亥năTh挨 giaiăđo衣n 2015-2020 (tri 羽u VND) 

 2015 2017 2018 2019 2020 

T鰻ngă chiă (tri羽uă
VND) 

14.233.996 15.927.931 16.713.082 19.041.753 18.326.783 

 %ăT鰻ngăthu 76% 76% 74% 73% 64% 

Chiă đ亥uă t逢ă phátă
triển 

2.884.685 4.283.799 3.333.062 3.419.866 5.646.366 

Chiătr違ăn嬰ăg嘘c,ălưiă
huyă độngă đ亥uă t逢ă
Kho違nă 3ă Điềuă 8ă
LuậtăNSNN 

389.082 219.609 179.751 62.229 76.243 

Chiăth逢運ngăxuyên 4.554.630 5.468.119 5.579.560 5.839.948 6.340.563 

Chiă b鰻ă sungă quỹă
d詠ătr英ătàiăchính 

1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 

Chiăchuyểnăngu欝n 1.314.971 1.951.884 2.937.606 3.938.672 453.079 

Chiă từă ngu欝nă thuă
đểă l衣iă đơnă vịă chiă
qu違nă lỦă quaă
NSNN 

1.132.923 - - - - 
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Chiă b鰻ă sungă choă
ngână sáchă c医pă
d逢ới 

3.891.555 3.940.545 4.018.974 4.914.846 5.670.828 

Chiănộpăngânăsáchă
c医pătrên 

2.082 62.595 9.401 17.746 138.324 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

Trongăgiaiă đo衣n 2015-2020,ă chiă choă đ亥uă t逢ă phátă triểnă tĕngă 14,4ă%/nĕmăvàă chiă
th逢運ngăxuyênătĕngă荏 m泳că6,8ă%/nĕm.ăTỷ trọngăchiăđ亥uăt逢ăphátătriểnăcóăxuăh逢ớngătĕngă
(từ 20%ănĕmă2015ălênă31%ănĕmă2020)ătrongăkhiăxuăh逢ớng này 荏 c違 n逢ớc là gi違m. Vi羽c 
chiăđ亥uăt逢ăphátătriểnăgiúpăthúcăđ育y phát triển kinh tế - xã hội c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

Chiăth逢運ng xuyên chiếmăcơăc医u lớn nh医t trong t鰻ng chi c栄a thành ph嘘 C亥năThơ, 
đ衣t 6,34 nghìn tỉ, chiếmă34,6%ăvàoă2020.ăTrongăchiă th逢運ng xuyên, chi cho h羽 th嘘ng 
giáo d映c chiếm tỷ trọng lớn (37%) do ph亥n h羽 th嘘ng này vẫnăđ逢嬰cănhàăn逢ớc hỗ tr嬰. Chi 
cho y tế. Qu違n lý hành chính, các ho衣tăđộngăĐ違ng, đoànăthể. Các ho衣tăđộng kinh tế cũngă
góp ph亥năđángăkể trongăcơăc医uăchiăth逢運ng xuyên.. Chi s詠 nghi羽p khoa học, công ngh羽 
luôn th医p nh医tătrongăcơăc医uăchiăth逢運ng xuyên và chỉ chiếm từ 0,5%ăchiăth逢運ng xuyên 
vào 2020. Với quyết tâm tr荏 thành trung tâm khoa học, công ngh羽 c栄aăĐBSCL,ăconăs嘘 
này c亥năđ逢嬰c c違i thi羽năđángăkể trong nh英ngănĕmătới. 

B違ng 43:ăC挨ăc医uăchiăth逢運ng xuyên c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 giaiăđo衣n 2015-
2020 

 2015 2017 2018 2019 2020 

T鰻ngă chiă th逢運ngă
xuyênă(tri羽uăVNĐ) 

4.554.630 5.468.119 5.579.560 5.839.948 6.340.563 

Giáoăd映c,ăđàoăt衣o 1.738.783 2.025.608 2.198.907 2.220.279 2.331.812 

Yătế 337.221 352.342 471.286 465.516 438.240 

Qu嘘căphòng,ăanăninh 146.076 319.288 369.285 351.973 225.539 

Khoaăhọc,ăcôngăngh羽 31.996 36.617 36.335 37.701 31.587 

B違oăv羽ămôiătr逢運ng 155.952 191.421 159.788 185.899 183.066 

Vĕnăhóa,ăthôngătinăvàă
truyềnăthông 

78.265 84.721 99.428 116.027 71.338 

Thểăd映c,ăthểăthao 44.999 65.930 57.105 52.758 53.423 

Ho衣tă độngă đ違mă b違oă
xưăhội 

346.189 537.726 322.834 336.564 431.880 

Ho衣tăđộngăkinhătế 470.072 636.533 598.958 716.911 708.154 
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Qu違nă lỦă hànhă chính,ă
Đ違ng,ăđoànăthể 

618.073 1.093.078 1.137.187 1.262.546 769.807 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

 Đánhăgiáăv隠 đi隠u ki羽n xã h瓜i 

1. Dơnăc逢ăvƠăngu欝n l詠c 

1.1 T鰻ng quan v隠 dân s嘘  

Giaiăđo衣n 2010 - 2020, dân s嘘 c栄a Thành ph嘘 không có s詠 biếnăđ鰻iăđángăkể,ătĕngă
nhẹ từ 1,19 tri羽uăng逢運i lên 1,24 tri羽uăng逢運i. Tỷ l羽 tĕngătr逢荏ng dân s嘘 bình quân hằng 
nĕmăc栄a C亥năThơătrongăgiaiăđo衣n 2010-2020ăđ衣t 0,4%, tuy th医păhơnăconăs嘘 1,14% c栄a 
c違 n逢ớc nh逢ngăl衣iăđ泳ng th泳 4 荏 ĐBSCL.ăNguyênănhânălàădoăc違 vùngăĐBSCLăcóătỷ l羽 
tĕngădânăs嘘 g亥nănh逢ăbằng 0 do tỷ l羽 diăc逢ăraăkh臼i vùng r医t lớn,ăđ衣t 1,1 tri羽uăng逢運i trong 
10ănĕmăquaătrongăkhiătỷ l羽 nhậpăc逢ăth医p nh医t c違 n逢ớc. Tỷ l羽 tĕngădânăs嘘 t詠 nhiên c栄a 
C亥năThơădi宇n ra m衣nh mẽ 荏 khu v詠c thành thị,ădaoăđộng trong kho違ng từ 7,5% - 12,5% 
/ănĕm. Trong khiăđóă荏 khu v詠c nông thôn l衣i ch泳ng kiến dân s嘘 gi違măđángăkể, tỷ l羽 gi違m 
daoăđộng từ 4,8% - 9,9%ă/nĕm.ăĐiều này lý gi違i cho vi羽căcơăc医u dân s嘘 荏 thành thị 
chuyển dịch từ 66% vào 2010 lên 70% vào 2020. 

Một trong nh英ng nguyên nhân cho vi羽c dân s嘘 荏 C亥năThơăkhôngăbiếnăđộngăđángă
kể là do tỷ su医t sinh th医p. T鰻ng tỷ su医t sinh 荏 C亥năThơănĕmă2019ălàă1,66ăcon/ph映 n英, 
th医păhơnăm泳c trung bình toàn qu嘘c là 2,09. Tỷ su医t sinh không chênh l羽ch nhiều 荏 thành 
thị (1,6 con/ph映 n英) và nông thôn (1,94 con/ph映 n英), ch泳ng t臼 ng逢運iădânăđều có nhận 
th泳c rõ nét về kế ho衣chăhóaăgiaăđình.ăMột nguyên nhân khác c栄a vi羽cătĕngătr逢荏ng dân 
s嘘 th医p là do tỷ l羽 diăc逢ăthu亥n h亥uănh逢ă荏 m泳c âm, do có có s詠 chuyển dịch lớn c栄aăng逢運i 
dân C亥năThơăđếnăcácăvùngăđôăthị khác.  

Về cân bằng giới tính, C亥năThơăduyătrìă鰻năđịnh tỷ s嘘 giới tính là kho違ng 49,6% 
nam và 50,4% n英 quaăcácănĕm,ăph亥n nào cho th医y nhận th泳c,ă t逢ăduyăc栄aăng逢運i dân 
không còn nặng nề về l詠a chọn giới tính. 

B違ng 44: Dân s嘘 vƠăc挨ăc医u Dân s嘘 thành ph嘘 C亥năTh挨 

 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T鰻ng DS 
(nghìn 
ng逢運i) 

1192,3 1205,7 1208,5 1214,6 1222,4 1227,7 1235,9 1240,7 

Dân s嘘 phân 
theo giới tính 

        
 

Nam (%) 49,61 49,6 49,6 49,6 49,6 49,59 49,59 49,66 
Nữ (%) 50,34 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,34 
Dân s嘘 phân 
theo khu v詠c 

        

Thành thị 66,3 67,8 68,2 68,6 68,9 69,3 68,7 70,0 
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(%) 
Nông thôn 
(%) 

33,7 32,2 31,8 31,4 31,1 30,7 30,3 30,0 

Tỉ l羽 tĕngăDSă
(%) 

3,24 2,07 2,32 5,01 6,42 4,35 6,66 3,86 

T鰻ng tỷ su医t 
sinh (s嘘 
con/ph映 n英) 

N/a 1,83 1,88 1,89 1,89 1,66 1,66 1,74 

Tỉ l羽 diă c逢ă
thu亥n (%) 

-1,7 -3,2 -4,6 -2,7 -4,7 -1,8 1,8 -2,2 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

1.2 Ch医tăl逢嬰ngădơnăc逢ăvƠăch医tăl逢嬰ngălaoăđ瓜ng 

C亥năThơăđangătrongăth運i kỳ “dânăs嘘 vàng”,ătrongăđóănĕmă2019,ătỷ trọng nhóm dân 
s嘘 trongăđộ tu鰻iălaoăđộng chiếm 72% so với m泳c trung bình c違 n逢ớc là 58%. T衣i C亥n 
Thơ,ăvớiă2,6ăng逢運i trong tu鰻iălaoăđộng lo cho mộtăng逢運i ph映 thuộc,ăđâyăchínhălàăcơăhội 
cho phát triển kinh tế - xã hội nếu có các chính sách phù h嬰p về phát triển ngu欝n nhân 
l詠c.  

Nĕmă2020,ă l詠că l逢嬰ngă laoăđộngă trongăđộ tu鰻i từ 15 tu鰻i tr荏 lên c栄a C亥năThơă làă
716.782ăng逢運i (chiếm 58% t鰻ng dân s嘘 toàn Thành ph嘘),ătrongăđóăcóă530.311ăng逢運i 荏 
thành thị (chiếm tỷ l羽 74%)ăvàă186.471ăng逢運i 荏 nông thôn (chiếm tỷ l羽 26%). S嘘 lao 
động th医t nghi羽pănĕmă2020ălàă23.465ăng逢運i, chiếm 2,47% l詠căl逢嬰ngălaoăđộng. S嘘 lao 
động không tham gia ho衣tăđộng kinh tế làă233.174ăng逢運i. 

Theoăđánhăgiáăsơăbộ, ch医tăl逢嬰ng dân s嘘 Thành ph嘘 đ逢嬰c thể hi羽n trên 04 khía c衣nh 
sau: 

- Về thể chất và sức khỏe (thể hiện năng lực về sức mạnh thể chất của cộng 
đồng): nhìn chung nhóm chỉ tiêu này là t嘘t so với mặt bằng chung c栄a c違 n逢ớc. C映 thể: 
tu鰻i thọ trungăbìnhănĕmă2020ăđ衣t 76 tu鰻i (so với c違 n逢ớc là 73,7 tu鰻iăvàăĐBSCLălàă74,9). 
Nĕmă2019, tỷ l羽 trẻ emăd逢ới 5 tu鰻iăsuyădinhăd逢叡ng thể nhẹ cân là 9,5% (so với c違 n逢ớc 
là 12,2%). Tỷ l羽 trẻ emăd逢ới 5 tu鰻iăsuyădinhăd逢叡ng thể th医păcòiănĕmă2019ăđ衣t 18,9% (so 
với c違 n逢ớc là 22,4%). 

- Về trí tu羽, học v医n, trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề (thể hi羽nănĕngăl詠c 
về trí tu羽 thôngăquaătrìnhăđộ học v医n và tay nghề trong ho衣tăđộng s違n xu医t kinh doanh). 
Nhóm chỉ tiêu về tỷ l羽 điăhọcăđúngăđộ tu鰻iăt逢ơngăđ嘘i cao, c映 thể: 荏 nĕmăhọc 2020-2021 
tỷ l羽 điăhọcăđúngăđộ tu鰻i 荏 c医p tiểu họcăđ衣t 100%, 荏 c医p trung họcăcơăs荏 đ衣tăđ衣t 95,17% 
và trung học ph鰻 thôngăđ衣tă70,24%.ăNĕmăhọc 2019-2020, tỷ l羽 t嘘t nghi羽p trung học ph鰻 
thôngăđ衣t 98,8%. Tỷ l羽 dân s嘘 từ 15 tu鰻i tr荏 lên biết ch英 trênăđịa bàn Thành ph嘘 là trên 
97,2% (m泳c trung bình c違 n逢ớc là 94,8%).  

 

Công tác xã hội hóa giáo d映căđưăhuyăđộngăđ逢嬰c nhiều ngu欝n l詠căthamăgiaăđóngă
góp vào s詠 nghi羽p giáo d映căvàăđàoăt衣o và công tác xóa mù ch英, ph鰻 cập giáo d映c. Kết 
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qu違: 9/9 quận, huy羽n vớiă85/85ăxư,ăph逢運ng, Thị tr医năđ違m b違o các tiêu chu育n công nhận 
đ衣t chu育n ph鰻 cập giáo d映c m亥m non cho trẻ em 5 tu鰻i,ăđ衣t chu育n ph鰻 cập giáo d映c tiểu 
học m泳căđộ 2,ăđ衣t chu育n ph鰻 cập giáo d映c trung họcăcơăs荏 m泳căđộ 1, xóa mù ch英 m泳c 
độ.  

 

Hi羽n nay, công tác phát triển nhân l詠c c栄a Thành ph嘘 cũngăđưăđ逢嬰c các c医p, các 
ngành chú trọng.ăCôngătácăđàoăt衣o, b欝iăd逢叡ng nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠căđưă
đ衣tăđ逢嬰c nh英ngăb逢ớc tiến quan trọng c違 về s嘘 l逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ng 荏 nhiềuălĩnhăv詠c ho衣t 
động. Tỷ l羽 laoăđộngăquaăđàoăt衣o3 c栄a C亥năThơ đ衣t 73,5%4,ăkháăđ欝ngăđều với các TP 
tr詠c thuộcătrungă逢ơngăkhác.ăNhìnăchung,ăC亥năThơălàăđịaăph逢ơngăđ泳ngăđ亥uăĐBSCLăvề 
ch医tăl逢嬰ng ngu欝nălaoăđộng. 

- Về tinh thần, đời sống văn hóa và gắn kết cộng đồng (thể hiện năng lực về 
lối sống, văn hóa, quan hệ và cách ứng xử cộng đồng) caoăhơnăsoăvới mặt bằng chung 
c違 n逢ớc. Chỉ tiêu tỷ l羽 hộ nghèo tiếp cậnăđaăchiềuănĕmă2020ăc栄a Thành ph嘘 m泳c th医p 
hơnăsoăvới m泳c trung bình c栄a c違 n逢ớc (1,98 % so với c違 n逢ớc là 4,8 %) và thu nhập 
bìnhăquân/ăthángăcũngăcaoăhơnănhiều so với mặt bằng chung c違 n逢ớc,ăđ衣t 5,03 tri羽uăđ欝ng 
so với m泳c 4,24 tri羽uăđ欝ng c栄a c違 n逢ớc (2020).  

- Về cơ cấu lao động: Hi羽n nay, s嘘 l逢嬰ngălaoăđộng tham gia s違n xu医t nông nghi羽p 
cóăxuăh逢ớng gi違măđángăkể.ăNĕmă2020,ăcònăkho違ng 26% l詠căl逢嬰ngălaoăđộng tham gia 
s違n xu医t nông- lâm-ng逢ănghi羽p, 22,1% l詠căl逢嬰ngălaoăđộngătrongălĩnhăv詠c công nghi羽p - 
xây d詠ng,ăvàă48,6%ălaoăđộngăthamăgiaălĩnhăv詠c dịch v映. 

2. B違n s逸căvĕnăh́aă 

Nhân dân C亥năThơăgiàuălòngăyêuăn逢ớc và tinh th亥n cách m衣ng cao, có truyền th嘘ng 
lịch sử. Trong hai cuộc kháng chiến ch嘘ng giặc ngo衣i xâm, C亥n Thơăcóăvị trí chiếnăl逢嬰c 
quan trọng,ăđóngăgópă toălớn vào s詠 nghi羽p gi違i phóng dân tộc, th嘘ng nh医tăđ医tăn逢ớc. 
Trong s詠 nghi羽păđ鰻i mới và xây d詠ngăđ医tăn逢ớc, C亥năThơăđưăvàăđangătiếp t映c phát huy 
truyền th嘘ngăđoànăkết, khắc ph映căkhóăkhĕn,ăquyết tâm xây d詠ng và phát triển Thành 
ph嘘 góp ph亥n tích c詠căđ嘘i với s詠 phát triển c栄aăvùngăĐBSCLăvàăc違 n逢ớc. Thành ph嘘 có 
nhiều thành ph亥n dân tộcănh逢ăVi羽t (Kinh), Hoa, Khmer,... Với nềnăvĕnăhóa phong phú, 
đaăd衣ng.ăTrênăđịa bàn Thành ph嘘 có nhiềuăcôngătrìnhăvĕnăhóa n鰻i tiếng nh逢:ăt逢嬰ngăđàiă
Bác H欝, B違o tàng Thành ph嘘, B違oătàngăQuânăkhuă9,ăđìnhăBìnhăTh栄y, bến Ninh Kiều, 
chùaăNamăNhưăĐ逢運ng, ..... 

                                                 
 
 

 
4 Tỷ l羽 laoăđộngăquaăđàoăt衣o 荏 đâyăbaoăgòmăc違 ng逢運iăch逢aăquaămộtătr逢運ng lớpăđàoăt衣oănàoănh逢ngădoăt詠 học, do 
đ逢嬰c truyền nghề hoặc vừa làm vừa học nên họ đưăcóăđ逢嬰c kỹ nĕng,ătayănghề,ăt逢ơngăđ逢ơngăvới bậc 1 c栄a công 
nhân kỹ thuật có bằng/ch泳ng chỉ cùng nghề bên c衣nh ng逢運iăđưăđ逢嬰căđàoăt衣o 荏 mộtătr逢運ng hay mộtăcơăs荏 đàoăt衣o 
chuyên môn, kỹ thuật, nghi羽p v映. 
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Ngoàiăra,ătheoănh逢ănghị quyết s嘘 59-NQ/TW, c亥n ch栄 tr逢ơngăxâyăd詠ng hình 違nh 
ng逢運i C亥năThơă“Tríătu羽 - Nĕngăđộng - Nhân ái - Hào hi羽p - Thanh lịch”ă,ăvới nh英ng tiêu 
chu育n chung theo kế ho衣ch 61/KH-UBNDănh逢ăyêuăquêăh逢ơng,ăđ医tăn逢ớc. Tuân th栄 hiến 
pháp. Chuyên c亥n học tập,ălaoăđộng có kỉ luật,.. 

Vớiăđặc thù c栄a mộtăđôăthị sôngăn逢ớc, thành ph嘘 C亥năThơ làănơiăhội t映 vĕnăhóaă
sôngăn逢ớcăvùngăĐBSCL.ăVĕnăhóaăC亥năThơămangăđậmănétăvĕnăhóaăsôngăn逢ớc - mi羽t 
v逢運n, với các hình th泳căc逢ătrúăvàăcanhătácăđặcătr逢ng.ăNétăđộcăđáoăt詠 nhiên và c違nh quan 
vĕnăhóaăc栄a C亥năThơălàăm衣ngăl逢ới kênh r衣ch chằng chịt, bao quanh là các cộngăđ欝ng 
dânăc逢ăsinhăs嘘ng bằng nghề tr欝ngălúa,ălàmăv逢運n,ăđánhăbắt th栄y s違n.ăNétăđặcătr逢ngăc栄a 
thành ph嘘 C亥năThơ là s詠 hòa quy羽n gi英aăvĕnăhóaăvàăvĕnăminhăđôăthị vớiăvĕnăhóaăvàăvĕnă
minh mi羽tăv逢運n, t衣o nên một t鰻ng thể vĕnăhóaăc栄aăđ医tăvàăng逢運i C亥năThơ. 

Ĕn hóa C亥năThơăvừa mang nh英ng nét chung c栄a vùngăĐBSCLăvừaămangănétăvĕnă
hóa riêng c栄a mộtăđôăthị sôngăn逢ớc, thể hi羽n qua nhiềuăph逢ơngădi羽n: kiến trúc, 育m th詠c, 
h羽 th嘘ng nghi l宇, l嘘i s嘘ng, nếp s嘘ng, phong t映c tập quán. 

3. Tài nguyên du l鵜ch 

Các tài nguyên, thế m衣nh phát triển du lịch c栄a C亥năThơăch栄 yếu gắn với yếu t嘘 
đôăthị, với s詠 hình thành và phát triển c栄a C亥năThơ,ăvới truyền th嘘ngăvĕnăhóaăsôngăn逢ớc, 
mi羽tăv逢運năđặc sắc c栄a vùng ĐBSCL. 

Tài nguyên du lịch c栄a C亥năThơăcóăthể đ逢嬰c phân lo衣i thành một s嘘 nhóm ch栄 yếu 
sau: 

- Nhóm các tài nguyên gắn vớiăđôăthị trung tâm vùng. 

- Nhóm các tài nguyên gắn với l ịch sử hình thành và phát triển c栄a C亥năThơ. 
- Nhóm các tài nguyên du lịchăsinhătháiăsôngăn逢ớc, mi羽tăv逢運n. 

- Nhóm các tài nguyên du lịch, vĕnăhóaă– lịch sử. 

- Các làng nghề. 
- Các tài nguyên du lịch phi vật thể. 
Có thể th医y rõ, mặcădùăcũngăcóănhiều tài nguyên du lịch gắn vớiăsôngăn逢ớc, mi羽t 

v逢運n và lịch sử cách m衣ng, tuy nhiên nh英ng tài nguyên, thế m衣nh du lịch quan trọng 
nh医t c栄a C亥năThơ,ănh英ngătàiănguyênăcóăỦănghĩaănh医t không chỉ riêng với Thành ph嘘 mà 
còn đ嘘i với c違 vùng là nh英ng tài nguyên, thế m衣nh gắn với tính ch医tăđôăthị trung tâm 
vùng c栄a C亥năThơ.ăCácătàiănguyên,ăthế m衣nh này gắn chặt với vị tríăđịa lý c栄a C亥năThơă
trong vùng, với c違ng hàng không C亥năThơă- cửa ngõ hàng không c栄a c違 vùng, với h羽 
th嘘ngăđ逢運ng bộ vàăđ逢運ng th栄y kết n嘘i C亥năThơăvới t医t c違 cácăđịaăph逢ơngăkhácătrongă
vùng. 
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 Đánhăgiáăth詠c tr衣ngăcácăngƠnhăvƠălƿnhăv詠c xã h瓜i  

1. Th詠c tr衣ng dân s嘘,ălaoăđ瓜ng, vi羽călƠmăvƠăđôăth鵜 hóa 

1.1 Th詠c tr衣ng dân s嘘 và phân b嘘 dơnăc逢 

Dân s嘘 C亥năThơănĕmă2020ăđ衣t 1.22 tri羽uăng逢運i, chiếm 7,1% dân s嘘 c栄aăĐBSCL.ă
T嘘căđộ tĕngătr逢荏ng dân s嘘 chỉ đ衣tă0,4%/nĕmătrongăkho違ng từ 2010-2020, th医păhơnănhiều 
so với m泳c trung bình c栄a c違 n逢ớcălàă1,14%.ăTĕngătr逢荏ng dân s嘘 th医p không chỉ là v医n 
đề riêng c栄a C亥năThơămàăcònălàătìnhătr衣ng chung c栄aăĐBSCLăkhiăt嘘căđộ tĕngătr逢荏ng 
dân s嘘 c栄aăvùngătrongă10ănĕmăquaăchỉ đ衣tă0,1%/nĕm. 

B違ng 45: Dân s嘘 và m壱tăđ瓜 dân s嘘 thành ph嘘 C亥năTh挨 qua t瑛 2010-2020 

 
 

2010 2015 
2016 

2017 2018 2019 2020 

Dână s嘘ă
(ng逢運i) 

1.192.295  1.208.516      1.214.590      1.222.417      1.227.744      1.235.954      1.240.731     

Mậtă độă
dân 
s嘘(ng逢
運i/km2) 

829 
 

840 
 

 850 
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859 
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Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

Mậtăđộ dân s嘘 trung bình c栄a Thành ph嘘 daoăđộng từ 829ăng逢運i/ km2 (nĕmă2010)ă
đếnă862ăng逢運i/km2 (nĕmă2020).ăConăs嘘 nàyăcaoăhơnănhiều so với con s嘘 trung bình c栄a 
ĐBSCLă(423ăng逢運i/km2)ăcũngănh逢ătrungăbìnhăc違 n逢ớcă(290ăng逢運i/ km2)ănh逢ngăvẫn th医p 
hơnănhiều so với các Thành ph嘘 tr詠c thuộc Trungă逢ơngăkhácălàăHàăNộiă(2398ăng逢運i/km2) 
hay Thành ph嘘 H欝 Chí Minh (4363ăng逢運i/km2).ăDùăđ逢嬰c xếp h衣ngălàăđôăthị lo衣iăIănh逢ngă
C亥năThơăvẫnăch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c tiêu chí về mậtăđộ dân s嘘 b荏iătheoăquyăđịnh, dô thị lo衣i 
I c亥năcóăquyămôătoànăđôăthị đ衣tă2000ăng逢運i/km2 và khu v詠c nội thành tính trên di羽n tích 
đ医t xây d詠ngăđô thị đ衣t từ 10.000ăng逢運i/km2 tr荏 lên. 

B違ng 46: Dân s嘘 và m壱tăđ瓜 dân s嘘 các qu壱n, huy羽nătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥n 
Th挨 nĕmă2020 

Qu壱n/ăHuy羽n Dơnăs嘘ă(ng逢運i) M壱tăđ瓜ădơnăs嘘ă
(ng逢運i/km2) 

NinhăKiềuă 284.729 9.741 
Ô Môn 128.579 975 
BìnhăTh栄yă 144.735 2.035 
CáiăRĕngă 107.500 1.609 
Th嘘tăN嘘tă 154.986 1.280 
VĩnhăTh衣nhă 97.394 317 
C運ăĐ臼ă 115.870 362 
PhongăĐiền 98.333 785 
ThớiăLai 108.605 407 
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Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

Dân s嘘 thành ph嘘 C亥năThơ có s詠 phân b嘘 khôngăđều, vùng có mậtăđộ dânăc逢ătập 
trung cao nh医t là quận Ninh Kiều (kho違ngă9741ăng逢運i/km2), quận Bình Th栄y (kho違ng 
2035ăng逢運i/km2)ăvàănơiăcóămậtăđộ dân s嘘 th医p nh医t là huy羽năVĩnhăTh衣nh (kho違ng 317 
ng逢運i/ km2) và huy羽n C運 Đ臼 (kho違ngă362ăng逢運i/km2).  

Hi羽n nay, C亥năThơăcóăb嘘n nhóm dân tộc chính sinh s嘘ng, bao g欝m dân tộc Kinh, 
Hoa,ăKhmer,ăChĕm.ăDânătộc Kinh chiếmăđaăs嘘 vớiă97,5%,ăsauăđóălàădânătộc Khmer với 
1.6%, dân tộcăHoaă0,9%ăvàăng逢運iăChĕmă0,02%.ăCácănhómăcộngăđ欝ng tộc ng逢運iăđóngă
vai trò r医t quan trọng trong vi羽c hình thành nên di羽n m衣oăvàăđặcăđiểmăvĕnăhóaăc栄a thành 
ph嘘 C亥năThơ. Các dân tộcăítăng逢運iătrênăđịa bàn ph亥n lớn s嘘ngăđanăxenătrongăcộngăđ欝ng, 
cùng s違n xu医t phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên,ădoăđiều ki羽n t詠 nhiên, phong t映c tập 
quánăvàătrìnhăđộ phát triểnăkhôngăđ欝ngăđều nên nhìn chung các nhóm dân tộc thiểu s嘘 
cóăđ運i s嘘ngăkhóăkhĕnăhơnăng逢運i Kinh.  

Về tôn giáo, có 24% dân s嘘 C亥năThơătheoătônăgiáo,ăvới các tôn giáo chính là Phật 
giáo, Phật giáo hòa h違o. Các tôn giáo ho衣tăđộngăbìnhăth逢運ng, 鰻năđịnh, có m嘘i quan h羽 
gắn bó với chính quyềnăđịaăph逢ơng,ăt衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i trong vi羽c tuyên truyền ch栄 
tr逢ơng,ăđ逢運ng l嘘i c栄aăĐ違ng và chính sách pháp luật c栄aăNhàăn逢ớc. 

1.2 Th詠c tr衣ngăđôăth鵜 hóa 

Mặcădùăquáătrìnhăđôăthị hóa c栄a thành ph嘘 C亥năThơ đangăch英ng l衣i trong nh英ng 
nĕmăg亥năđâyănh逢ngăđiềuăđóăcóăthể đ逢嬰c lí gi違i b荏i vi羽c C亥năThơăđưăcóătỷ l羽 tỷ l羽 dân s嘘 
s嘘ng 荏 thành thị c栄a thành ph嘘 C亥năThơ đ衣t m泳c r医t cao, trong khi tỷ l羽 c栄aăvùngăĐBSCLă
đ衣t 25,1% và tỷ l羽 c栄a c違 n逢ớcăđ衣t 24,4%. Vi羽căcóă70%ădânăc逢ăsinhăs嘘ng 荏 đôăthị sẽ t衣o 
điều ki羽n cho C亥năThơăphátătriển các ngành phi nông nghi羽p.  

B違ng 47:ăC挨ăc医u dân s嘘 thành th鵜 và nông thôn thành ph嘘 C亥năTh挨 t瑛 2010-2020 

 
 

2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Dânăs嘘ăthànhăthị 790.165 824.116 842.648 850.654 850.654 868.839 
Tỷălệă(%) 66,3% 68,2% 68,9% 69,3% 68,8% 70,0% 

Dânăs嘘ănôngăthôn 402.130 384.400 379.769 377.090 374.680 371.892 
Tỷălệă(%) 33,7% 31,8% 31,1% 30,7% 30,3% 30,0% 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

1.3 Th詠c tr 衣ngălaoăđ瓜ng và vi羽c làm 

Số l⇔ợng lao động: Nĕmă2020,ăl詠căl逢嬰ngălaoăđộng từ 15 tu鰻i tr荏 lên c栄a C亥năThơă
làă716.782ăng逢運i, chiếm 58 % t鰻ng dân s嘘,ătrongăđóălaoăđộng có vi羽c làm là 693.317.Tỉ 
l羽 gi英a l詠căl逢嬰ngălaoăđộng so với dân s嘘 c栄a C亥năThơăg亥n bằng m泳c trung bình c栄a Vi羽t 
Nam là 58,5%. 
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Hình 29: T雨 l羽 l詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ng trên 15 tu鰻i trong t鰻ng dân s嘘 t衣i C亥năTh挨ă
giaiăđo衣n 2015-2020 

 
Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

 
Cơ cấu lao động: L詠căl逢嬰ngălaoăđộng làm vi羽c trong 03 ngành kinh tế có s詠 chuyển 

dịch,ătheoăđóăcơăc医uălaoăđộng gi英a ngành từ nông-lâm- th栄y s違n , công nghi羽p – xây 
d詠ng và th逢ơngăm衣i -dịch v映 nĕmă2015ăvàă2019ăl亥năl逢嬰t là: 35,7% - 20,9% - 41,6% và 
26% - 22,1% - 48,6%. Có thể th医y,ăcơăc医uălaoăđộngăđangăchuyển dịch rõ r羽t từ nông-
lâm- th栄y s違năsangăth逢ơngăm衣i-dịch v映. 

C亥năThơălàămột Thành ph嘘 có s嘘 l逢嬰ngălaoăđộng nông nghi羽p th医p, chỉ 26%, th医p 
hơnăm泳c trung bình c栄aăĐBSCLălàă43,3%ăvàăc栄a c違 n逢ớc là 33,06%. Với s嘘 l逢嬰ng lao 
động trong nông-lâmăng逢ănghi羽p là 348.562, chiếm 26% l詠căl逢嬰ngălaoăđộngănh逢ngăchỉ 
t衣oăraă10,47%ăGRDP,ăđiềuănàyăcóănghĩaălàăC亥năThơăvẫn có s嘘 l逢嬰ng lớnălaoăđộng làm 
vi羽cătrongălĩnhăv詠c có giá trị giaătĕngăth医p và nông nghi羽p vẫnăch逢aăđ逢嬰c hi羽năđ衣i hóa.  
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Hình 30:ăC挨ăc医u l詠căl逢嬰ng laoăđ瓜ng t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 phân theo ngành 
kinh t 院 t瑛 2015-2020 

 
Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

 

Một trong nh英ng v医năđề lớn nh医t về laoăđộngăvàădânăc逢ămàăC亥năThơăgặp ph違i là 
laoăđộng xu医tăc逢ănhiềuăhơnănhậpăc逢.ăĐâyăcũngălàătháchăth泳c chung c栄a c違 ĐBSCLăkhiă
tỷ l羽 diăc逢ăthu亥n c栄aăvùngăđ衣t -10,5ă%ănĕmă2020,ăth医p nh医t c違 n逢ớc.ăTheoăBáoăcáoă“Diă
c逢ăvàăđôăthị hóa 荏 Vi羽t Nam: Th詠c tr衣ng,ăxuăh逢ớng và nh英ng khác bi羽t”.ăDòngădiăc逢ă
gi英a các vùng lớn nh医t là từ vùng ĐBSCL đếnăvùngăĐôngăNamăBộ. Một trong nh英ng lí 
do có thể gi違i thích cho tỷ l羽 diăc逢ăcaoă荏 C亥năThơălàăs詠 chênh l羽ch cung c亥u trong lao 
động - thiếuăcơăhội vi羽călàmăkĩănĕngăcaoăt衣iăđịaăph逢ơngăchoăsinhăviênăt嘘t nghi羽păđ衣i học, 
caoăđẳng và buộc nh英ngălaoăđộng này ph違i tìm vi羽c làm t衣i các tỉnh thành khác. Ngoài 
ra, ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ngăcũngălàămột yếu t嘘 quan trọng khiến vi羽cădiăc逢ăt衣iăĐBSCLătr荏 
thành một v医n n衣n.ăCơăs荏 h衣 t亥ngăch逢aăđ逢嬰căđ欝ng bộ, hi羽năđ衣i hóa, thiếu s詠 tiếp cận với 
dịch v映 xã hội ch医tăl逢嬰ng cao cùng với vi羽c ph違i chịu nh英ng hậu qu違 nặng nề c栄a biến 
đ鰻i khí hậu, khiến nhiềuăng逢運i dân ph違iădiăc逢ăđể c違i thi羽năđiều ki羽n s嘘ng. Một yếu t嘘 
quan trọng khácăcũngăgâyăraăchênhăl羽ch cung c亥u chính là tình tr衣ng khá nhiềuălaoăđộng 
cóătrìnhăđộ cao 荏 thành ph嘘 C亥năThơ vìăchuyênămônăđàoăt衣o và kỹ nĕngăph映 tr嬰 không 
đápă泳ngăđ逢嬰c yêu c亥u tuyển d映ng nhân l詠c c栄aăng逢運i sử d映ngălaoăđộng 荏 thành ph嘘 C亥n 
Thơ nên ph違i di chuyển tìm vi羽c làm 荏 nơiăkhác. 
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Hình 31: Chênh l羽ch cung c亥uătrongălaoăđ瓜ng c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 

 

Nguồn: Phân tích cてa BCG 

Chất l⇔ợng lao động: Trongăgiaiăđo衣n 2011-2020, ch医tăl逢嬰ngălaoăđộngătrênăđịa 
bàn thành ph嘘 C亥năThơ khôngăcóăb逢ớc chuyển biếnăđángăkể.ăNĕmă2020,ătrongăs嘘 l詠c 
l逢嬰ngălaoăđộngăđangălàmăvi羽căvàăđóngăgópăvàoănền kinh tế, chỉ cóă20,6%ălaoăđộngăđưă
quaăđàoăt衣o. Mặc dù tỷ l羽 này 荏 m泳c cao so vớiăvùngănh逢ngăvẫn c亥n c違i thi羽n nhiềuăđể 
bắt kịp các Thành ph嘘 lớn khácănh逢ăHàăNộiă(48,5%),ăĐàăNẵng (44%), Thành ph嘘 H欝 
Chí Minh (38,7%), H違i Phòng (34,7%). Vẫn còn một kho違ng cách lớn gi英a tỷ l羽 lao 
độngăcóăđàoăt衣o gi英a thành thị và nông thôn, trong khi tỷ l羽 này c違i thi羽năđángăkể 荏 
thành thị, từ 16,2% lên 25,14% thì 荏 nông thôn chỉ tĕngătừ 3,5% lên 7,7 %. 

 
Hình 32: T雨 l羽 laoăđ瓜ngăđưăquaăđƠoăt衣o c栄a các t雨nh, thành trên c違 n逢噂c 

 
Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 
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B違ng 48: T雨 l羽 laoăđ瓜ngăđưăquaăđƠoăt衣o c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 
Giai đo衣n 2010-2020 

 

 
T雨ăl羽ălaoăđ瓜ngăđưă
quaăđƠoăt衣oă(%) 

PhơnătheoăthƠnhăth鵜,ănôngăthôn 
ThƠnhăth鵜ă(%) Nông thôn (%) 

2010 11,73 16,20 3,50 

2015 19,14 24,22 8,58 

2016 20,38 25,94 9,84 

2017 21,08 26,34 10,70 

2018 21,82 26,32 12,66 

2019 21,09 26,20 11,07 

2020 20,60 25,14 7,69 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

Năng suất lao động theo phân ngành kinh tế: mặcădùănĕngăsu医tălaoăđộng khu v詠c 
Iăcóăxuăh逢ớngătĕngănhẹ từ 21 tri羽u đ欝ng/laoăđộngănĕmă2015ălênă27ătri羽uăđ欝ng/laoăđộng 
nĕmă2020ă(gss)ănh逢ngăvẫn là khu v詠căcóănĕngăsu医tălaoăđộng th医p nh医t, chỉ bằng 24,1 % 
nĕngăsu医tălaoăđộng 荏 khu v詠c II và 30% 荏 khu v詠căIII.ăNĕngăsu医tălaoăđộng 荏 khu v詠c II 
và khu v詠căIIIăcũngăcóăxuăh逢ớngătĕng 荏 t嘘căđộ chậm. C映 thể,ănĕngăsu医tălaoăđộng khu 
v詠căIIătĕngătừ 85 tri羽uăđ欝ng/laoăđộngănĕmă2015ălênă112ătri羽uăđ欝ng/laoăđộngănĕmă2020ă
(tĕngă7%/nĕm). Và t逢ơngăt詠,ănĕngăsu医tălaoăđộng khu v詠căIIIătĕngătừ 66 tri羽uăđ欝ng/lao 
động lên 81 tri羽uăđ欝ng/laoăđộngă(tĕngă5%/ănĕm).ăNh逢ăvậy,ăđể nângăcaoănĕngăsu医t xã hội 
c栄a C亥năThơătrongăth運i gian tới thì yêu c亥uăđặt ra là ph違i chuyển dịchănhanhăcơăc医u lao 
động, chuyểnălaoăđộng nông nghi羽p sang phi nông nghi羽păvàăđ欝ng th運i c栄ng c嘘 vi羽căđàoă
t衣oălaoăđộng. 
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Hình 33:ăGRDP/ălaoăđ瓜ng trong t瑛ngălƿnhăv詠c t衣i C亥năTh挨ă(tri羽uăđ欝ng, tính theo 
gss) 

 
Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬, tính toán cてa BCG  

Việc làm: T鰻ng s嘘 laoăđộng trong ngành Nông lâm th栄y s違năđưăgi違m 71,749 lao 
động từ 2015- 2020. Thay vàoăđó,ă荏 lĩnhăv詠c CN-XD,ăsôălaoăđộngătĕngăthêmălàă7136ă
ng逢運i,ătrongăđóălaoăđộng ngành chế biến chế t衣oătĕngă11.879ăvàăngànhăxâyăd詠ng gi違m 
2696ălaoăđộng.ăĐiều này cho th医y vai trò c栄a ngành công nghi羽p – xây d詠ng trong vi羽c 
h医păthuălaoăđộng từ ngành nông nghi羽p trong th運i gian qua là r医t h衣n chế. Trong s嘘 ba 
lĩnhăv詠c, dịch v映 là ngành có thành tích 医năt逢嬰ng nh医t về t衣o ra vi羽c làm, với l詠căl逢嬰ng 
laoăđộngătĕngăthêmă47.854ăng逢運i và một nửa trong s嘘 đóăđến từ kh嘘iăth逢ơngănghi羽p, 
nhà hàng, khách s衣n. Tuy nhiên, đángă loăng衣i nh医tă làă trongăgiaiăđo衣n 2015-2020, s嘘 
l逢嬰ngălaoăđộng không tham gia ho衣tăđộng kinh tế l衣iătĕngă34.714ăng逢運i. Theo báo cáo 
c栄a T鰻ng c映c th嘘ng kê, hai lý doăcơăb違n khiến một bộ phận trong l詠căl逢嬰ngălaoăđộng 
không có ho衣tăđộng kinh tế là do họ đang 荏 trongăgiaiăđo衣n họcăhànhăđàoăt衣o, hoặc một 
ph亥n lớn khác 荏 nhà làm công vi羽c nội tr嬰 (đaăph亥n là ph映 n英).ăĐể giúpăgiaătĕngăs嘘 
l逢嬰ngălaoăđộng trong các ngành kinh tế, c亥n c栄ng c嘘 chính sách hỗ tr嬰 laoăđộng n英 để 
khuyến khích họ tham gia vào ho衣tăđộng s違n xu医t, kinh doanh, góp ph亥năthúcăđ育y nền 
kinh tế Thành ph嘘. 

 

Hiệu quả sử dụng lao động: Tỉ l羽 th医t nghi羽p và tỷ l羽 thiếu vi羽c làm c栄a C亥năThơă
đều hi羽năcaoăhơnăm泳c trung bình c栄a c違 n逢ớc. Tỉ l羽 th医t nghi羽pănĕmă2020ăhi羽n là 3,6% 
so với c違 n逢ớc là 2,48%. Tỷ l羽 thiếu vi羽c làm là 2,75% so với c違 n逢ớc là 2,52%. Có thể 
th医y v医năđề c嘘t lõi 荏 đâyălàăcóămột bộ phậnălaoăđộng mong mu嘘n có vi羽c làm, mong 
mu嘘năđ逢嬰c làm nhiều gi運 hơn/ălàmăcôngăvi羽căcóăkĩănĕngăcaoăhơnănh逢ngăch逢aăđ逢嬰căđápă
泳ng. Vì vậy, vi羽c thu hút doanh nghi羽p, t衣o thêm nhiều vi羽călàm,ăđặc bi羽t là vi羽c làm có 
chuyên môn là yêu c亥u thiết yếuăđ嘘i với thành ph嘘 C亥năThơ.  
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B違ng 49: T雨 l羽 th医t nghi羽p và t益 l羽 thi院u vi羽c làm t瑛 2010-2020 

 
 
 

2010 2015 2020 

Tỉă l羽ă th医tă
nghi羽pă(%) 

C亥năThơ 3,31 3,74 3,6 
ĐBSCL 3,63 2,66 2,82 
C違ăn逢ớc 2,91 2,34 2,48 

Tỉăl羽ăthiếuăvi羽că
làm (%) 

C亥năThơ 4.9 2.42 2.75 
ĐBSCL 5,56 3,70 3,47 
C違ăn逢ớc 3,56 2,30 2,52 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ và Niên giám Thống kê cả nước 

Chính sách quản lý và phát triển thị tr⇔ờng lao động:  

- Th詠c hi羽n các ho衣tăđộng hỗ tr嬰 thị tr逢運ngălaoăđộngănh逢ăsànăgiaoădịch vi羽c làm, 
phiên giao dịch vi羽c làm, ngày hội tuyển d映ng,ăcôngătácăt逢ăv医năh逢ớng nghi羽p,ăầ..ăĐể 
kết n嘘i vi羽c làm gi英a doanh nghi羽p và ng逢運iălaoăđộng. 

- Th詠c hi羽năđaăd衣ng các hình th泳căt逢ăv医n, gi違i quyết vi羽călàmănh逢:ăT逢ăv医n tr詠c 
tiếp,ăth逢ăđi羽n tử, t鰻ngăđàiăCallăCenter,ăm衣ng xã hội Facebook, Zalo, mô hình Job-café 
và các ho衣tăđộng giao dịch vi羽călàmăth逢運ngăxuyênăvàăđặc thù. 

- Hàngănĕm,ăth詠c hi羽n thu thập,ăl逢uătr英, t鰻ng h嬰p thông tin cung - c亥uălaoăđộng 
thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Th詠c hi羽n phân tích, d詠 báo thị tr逢運ngălaoăđộng, báo cáo nhu c亥u tuyển d映ng 
nhân l詠c c栄a doanh nghi羽p, nhu c亥u tìm vi羽c c栄a ng逢運iălaoăđộng và kết qu違 kết n嘘i vi羽c 
làm hàng tháng. 

- Cácătr逢運ng d衣y nghề tĕngăc逢運ng ho衣tăđộngăđàoăt衣o theo nhu c亥u xã hội t衣o gắn 
kết nghề nghi羽p - vi羽c làm. 

- Phát triển hình th泳c tuyển d映ngălaoăđộng tr詠c tuyến với các chính sách tuyển 
d映ngălaoăđộng linh ho衣t, thông tin chính sách tuyển d映ngălaoăđộng rõ ràng. 

 

Chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm: Th詠c hi羽n hỗ tr嬰 đàoăt衣oăđàoăt衣o 
nghề choă laoă độngă nôngă thônă trênă địa bàn thành ph嘘 C亥nă Thơ theo Nghị quyết s嘘 
12/2015/NQ-HĐNDă c栄a Hộiă đ欝ng nhân dân thành ph嘘 C亥nă Thơ ban hành ngày 
14/12/2015 về hỗ tr嬰 đàoăt衣o nghề choălaoăđộngănôngăthônăvàăcácăđ嘘iăt逢嬰ng chính sách 
xã hộiăkhácăđếnănĕmă2020ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. Th詠c hi羽n hỗ tr嬰 đàoăt衣o 
đàoăt衣o nghề choăthanhăniênăhoànăthànhănghĩaăv映 quân s詠,ănghĩaăv映 công an, thanh niên 
tình nguy羽n hoàn thành nhi羽m v映 th詠c hi羽năch逢ơngătrình,ăd詠 án phát triển kinh tế - xã 
hộiă trênă địa bàn thành ph嘘 C亥nă Thơ theo Nghị quyết s嘘 12/2015/NQ-HĐNDă ngàyă
14/12/2015 c栄a Hộiăđ欝ng nhân dân thành ph嘘 C亥năThơ ban hành về hỗ tr嬰 đàoăt衣o nghề 
choălaoăđộng nôngăthônăvàăcácăđ嘘iăt逢嬰ng chính sách xã hộiăkhácăđếnănĕmă2020ătrênăđịa 
bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 
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1.4  M泳c s嘘ng và an sinh xã h瓜i 

Thu nhập bình quân đầu ng⇔ời:  Con s嘘 này c栄a C亥năThơăđưăcóăb逢ớc nh違y vọt, 
từ 1,54 tri羽uăđ欝ngănĕmă2010ălênă5,03ătri羽uăđ欝ngănĕmă2020,ătĕngăhơnă3,3ăl亥n. Con s嘘 này 
cũngăcaoăg医p 1,3 l亥n so với khu v詠căĐBSCLăvàă1.2ăl亥n so với c違 n逢ớc, và g亥năt逢ơngă
đ逢ơngăvớiăcácăđôăthị khácănh逢ăH違iăPhòngăvàăĐàăNẵng. Có thể th医y, m泳c s嘘ng c栄aăng逢運i 
dân thành ph嘘 C亥năThơ đưăcóăs詠 c違i thi羽năđángăkể trong nhiều nĕmăqua. 
B違ng 50: Thu nh壱păbìnhăquơnăđ亥uăng逢運i m瓜tăthángă(nghìnăđ欝ng, giá hi羽n hành) 

 2010 2014 2020 

C亥năTh挨 1540 2673 5031,09 

HàăNội 2013 4113 6205,45 

H違iăPhòng 1694 3923 5199,4 

ĐàăNẵng 1897 3612 5283,63 

Thànhă ph嘘ăH欝ăChíă
Minh 

2737 4840 6536,88 

ĐBSCL 1247 2327 3872,72 

C違ăn逢噂c 1387 2637 4249,15 

Nguồn: Tổng cつc Thống kê 

An sinh xã hội và giảm nghèo: Các chính sách, d詠 án gi違m nghèo tích c詠c triển 
khai , công tác nhân rộng các mô hình sinh kế,ătĕngăthuănhập, gi違mănghèoăđ逢嬰c Thành 
ph嘘 quan tâm và th詠c hi羽n có hi羽u qu違, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận và nâng 
cao thu nhập. C亥năThơăđưătập trung triểnăkhaiăcácăCh逢ơngătrình:ăCh逢ơngătrìnhăphátătriển 
nhà 荏 xã hội. Đến nay, Thành ph嘘 có 03 d詠 ánă(trongăđóă02ăd詠 án nhà 荏 xã hội với t鰻ng 
quyămôă822ăcĕnă- di羽n tích 51.019 m2,ăđưăbànăgiaoănhàăchoăng逢運i mua, 01 d詠 án với quy 
môă490ăcĕnă- di羽n tích sàn 25.772 m2,ăđưăthiăcôngăxâyăd詠ngăđ衣t kho違ng 83% trên t鰻ng 
kh嘘iăl逢嬰ng d詠 án.ăCh逢ơngătrìnhăhỗ tr嬰 nhà 荏 cho hộ nghèo khu v詠cănôngăthônăđưăhỗ tr嬰 
328/364 hộ nghèo về nhà 荏,ăđ衣t tỷ l羽 90,1%. D詠 kiến,ătrongănĕmă2019ăth詠c hi羽n hỗ tr嬰 
nhà 荏 cho hộ nghèo là 26 hộ,ănĕmă2020,ăhỗ tr嬰 s嘘 hộ còn l衣i 10 hộ vàăhoànăthànhăĐề án. 

Giaiăđo衣n 2016-2020, tỷ l羽 hộ nghèo c栄a C亥năThơăđềuăcóăxuăh逢ớng gi違m. Tỷ l羽 
nghèoăđaăchiềuănĕmă2016ălàă4,6%ăgi違m xu嘘ngăcònă1,98%ănĕmă2020.ăNh逢ăvậy, tỷ l羽 
nghèoăđaăchiều c栄a C亥năThơăth医păhơnănhiều so với m泳c bình quân c栄aăĐBSCLă(4,7%)ă
cũngănh逢ăc違 n逢ớcă(1,98%),ănh逢ngăvẫnăcaoăhơnăcácăthànhăph嘘 tr詠c thuộcătrungă逢ơngă
khácănh逢ăHàăNội (0,49),H欝 ChíăMinhă(0.00%),ăĐàăNẵng (0,51%) và H違i Phòng (0,95%), 
theo s嘘 li羽u c栄a T鰻ng C映c th嘘ng kê s嘘 li羽uăsơăbộ nĕmă2020. 
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Trong th運iăgianăqua,ăTPăđưăquanătâmăchĕmăloăđ育y m衣nh phát triển kinh tế - xã hội 
trongăđ欝ng bào dân tộc thiểu s嘘 (DTTS). Nâng caoăđ運i s嘘ng vật ch医t, tinh th亥n c栄aăđ欝ng 
bào các dân tộc. Th詠c hi羽n hi羽u qu違 chính sách hỗ tr嬰 gi違i quyếtăđ医t 荏,ăđ医t s違n xu医t,ăđàoă
t衣o nghề, gi違i quyết vi羽călàm,ầăchoăđ欝ngăbàoăDTTSănghèo,ăđ運i s嘘ngăkhóăkhĕn5. Đ育y 
m衣nh th詠c hi羽năĐề ánă“Tĕngăc逢運ng h嬰p tác qu嘘c tế hỗ tr嬰 phát triển kinh tế - xã hội 
vùngăđ欝ngăbàoăDTTS”. Qua đóăgópăph亥n gi違m tỷ l羽 hộ nghèoătrongăđ欝ng bào DTTS 
từngănĕm. Nĕmă2011, Thành ph嘘 có 1.486 hộ DTTS nghèo/8.670 hộ DTTS, chiếm tỷ l羽 
17,14%. Đếnănĕmă2018,ăs嘘 hộ nghèo gi違m còn 483 hộ, chiếm tỷ l羽 5,08%. 姶ớc th詠c 
hi羽năgiaiăđo衣n 2019 - 2020, Thành ph嘘 ph医năđ医u gi違m mỗiănĕmătừ 2 - 3% hộ nghèo 
DTTS. 

2. Th詠c tr衣ng phát tri吋n các ngành thu瓜călƿnhăv詠c xã h瓜i 

2.1 Giáo d映căvƠăđƠoăt衣o 

Nhìnăchung,ăngânăsáchăchoăđ亥uăt逢ăchoăgiáoăd映c,ăđàoăt衣oăluônăđ逢嬰c Thành ph嘘 quan 
tâmăhàngănĕm.ăNgânăsáchăchiăchoăs詠 nghi羽p giáo d映c,ăđàoăt衣o và d衣y nghề chiếm kho違ng 
37 % t鰻ngăchiăth逢運ng xuyên. 

2.1.1 Công tác quy ho衣ch, s逸p x院p h羽 th嘘ngătr逢運ng l噂p 

M衣ngăl逢ớiătr逢運ng lớp và quy mô học sinh không ngừng phát triển 荏 t医t c違 các bậc 
học, c医p học. Đư huyăđộng nhiều ngu欝n l詠c c栄a xã hộiăchoăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngătr逢運ng lớp, 
mua sắmăcơăs荏 vật ch医t, thiết bị d衣y họcătheoăh逢ớng chu育n hóa, hi羽năđ衣i hóa. So với 
nĕmă2011,ăgiáo d映c m亥m non hi羽năcóă171ătr逢運ng,tĕngă40ătr逢運ng. Giáo d映c ph鰻 thông 
275ătr逢運ng , tĕngă07ătr逢運ng. 09 trung tâm giáo d映c nghề nghi羽p-Giáo d映căth逢運ng xuyên 
quận/huy羽n, 01 trung tâm giáo d映căth逢運ng xuyên - kỹ thuật t鰻ng h嬰p - h逢ớng nghi羽p 
Thành ph嘘 và 01 trung tâm Ngo衣i ng英 - Tin họccóă83/83ăxư,ăph逢運ng, Thị tr医n có trung 
tâm học tập cộngăđ欝ngă(HTCĐ). 

2.1.2 Công tác ph鰻 c壱p giáo d映c 

Công tác xã hội hóa giáo d映căđưăhuyăđộngăđ逢嬰c nhiều ngu欝n l詠căthamăgiaăđóngăgópăvàoă
s詠 nghi羽p giáo d映căvàăđàoăt衣o và công tác xóa mù ch英, ph鰻 cập giáo d映c. Kết qu違: 9/9 
quận, huy羽n vớiă83/83ăxư,ăph逢運ng, Thị tr医năđ違m b違o các tiêu chu育n công nhậnăđ衣t chu育n 
ph鰻 cập giáo d映c m亥m non cho trẻ em 5 tu鰻i,ăđ衣t chu育n ph鰻 cập giáo d映c tiểu học m泳căđộ 
2,ăđ衣t chu育n ph鰻 cập giáo d映c tiểu học 荏 m泳căđộ 3,ăđ衣t chu育n ph鰻 cập giáo d映c trung học 
cơăs荏 m泳căđộ 2, xóa mù ch英 m泳căđộ 2. Tỉ l羽 dân s嘘 trên 15 tu鰻i biết ch英 tĕngătừ 95 % lên 
97,16%. 

                                                 
 
5 Th詠c hi羽n Quyếtăđịnh s嘘 74/2008/ăĐ-TTg ngày 09/6/2008 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c hỗ tr嬰 gi違i quyếtăđ医t 荏,ăđ医t s違n 
xu医t,ăđàoăt衣o nghề và gi違i quyết vi羽călàmăchoăđ欝ngăbàoăDTTSănghèo,ăđ運i s嘘ngăkhóăkhĕnăvàăQuyếtăđịnh s嘘 29/2013/QĐ-TTg 
ngày 20/5/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về một s嘘 chính sách hỗ tr嬰 gi違i quyếtăđ医t 荏 và gi違i quyết vi羽călàmăchoăđ欝ng bào 
DTTSănghèo,ăđ運i s嘘ngăkhóăkhĕnăvùngăđ欝ng bằng sông CửuăLongăgiaiăđo衣n 2013 - 2015; t鰻ng s嘘 hộ DTTSănghèoăđ逢嬰c th映 
h逢荏ng 1.054 hộ với t鰻ng v嘘n th詠c hi羽n 42,637 tỷ đ欝ng; kết qu違:ăĐ医t 荏 đưăhoànăthànhă100%ăm映c tiêu với t鰻ng kinh phí 30,536 
tỷ đ欝ng; hỗ tr嬰 chuyển đ鰻i nghề cho 463 hộ với kinh phí 5,653 tỷ đ欝ng; hỗ tr嬰 mua nông c映 502 hộ với kinh phí 6,448 tỷ đ欝ng. 
Th詠c hi羽n Quyếtăđịnh s嘘 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về chính sách hỗ tr嬰 nhà 荏 đ嘘i với hộ 
nghèo theo chu育nănghèoăgiaiăđo衣n 2011 -2015; t鰻ng s嘘 hộ nghèo DTTS thuộc di羽năđ逢嬰c hỗ tr嬰 189 hộ;ăđếnănayăđưăhỗ tr嬰 nhà 
荏 cho 60 hộ nghèo DTTS, ph医năđ医uăđếnănĕmă2020ăhoànăthànhă100%ăm映c tiêu;... 
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2.1.3 Giáo d映c các c医p 

a. C医păm亥mănon 

Th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhăgiáoăd映c m亥m non l医y trẻ làm trung tâm, t鰻 ch泳c các ho衣t 
động hình thành kỹ nĕngăchoătrẻ, chú trọngăđ違m b違o an toàn cho trẻ. Tỷ l羽 huyăđộng trẻ 
mẫuăgiáoă逢ớcăđ衣t 99,1% (KH: 99,1%) vào cu嘘iănĕmăhọc 2021-2022. Kh違o sát về m泳c 
độ hài lòng c栄a ph映 huynh về giáo d映c m亥m non t衣i thành ph嘘 C亥năThơ nĕmă2019,ă
99,3%ăđánhăgiáăhàiălòng,ăr医t hài lòng về dịch v映 giáo d映c nói chung c栄aănhàătr逢運ng m亥m 
non.ăĐiềuăđóăchoăth医y thành qu違 c栄a Thành ph嘘 trong vi羽c xây d詠ng mộtămôiătr逢運ng 
giáo d映c ch医tăl逢嬰ng cho trẻ em,ăTrongăgiaiăđo衣n 2015-2021,ăđưăcóăthêmă5ătr逢運ng m亥m 
non mới. S嘘 họcăsinhă tĕngăTỷ l羽 huyăđộng trẻ vào học mẫuăgiáoă tĕngăhằngănĕmă(từ 
90,93%ănĕmăhọc 2015-2016ălênă99,16%ănĕmăhọc 2020-2021).  

B違ng 51: Th詠c tr衣ng v隠 giáo d映c m亥m mon t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 2015-2016 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
S挨ăb瓜ă

2020-2021 

S嘘ă tr逢運ngă
học 

170 181 181 175 175 

S嘘ălớpăhọc 1.771 1.886 1.888 1.848 1.812 

S嘘ăgiáoăviên 3.483 3.730 3.682 3.637 3.610 

S嘘ăhọcăsinh 50.116 57.026 53.005 50.177 49.363 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

b. C医păti吋uăh丑c 

Trongăgiaiăđo衣n 2010-2020, Thành ph嘘 đưăth詠c hi羽n Nghị quyết s嘘 29-NQ/TW 
ngàyă04ăthángă11ănĕmă2013ăc栄a Ban Ch医păhànhăTrungă逢ơngăĐ違ng khóa XI về Đ鰻i mới 
cĕnăb違n, toàn di羽n giáo d映căvàăđàoăt衣oăđápă泳ng yêu c亥u công nghi羽p hóa, hi羽năđ衣i hóa 
trongăđiều ki羽n kinh tế thị tr逢運ngăđịnhăh逢ớng xã hội ch栄 nghĩaăvàăhội nhập qu嘘c tế. Một 
trong nh英ng ho衣tăđộng n鰻i bật,ăđóălàănĕmă2019,ăThànhăph嘘 đưăt鰻 ch泳că“Ngàyăhội Giáo 
d映c Tiểu học”ăthúcăđ育yăđ逢嬰c các ho衣tăđộng giáo d映cătrongănhàătr逢運ng, t衣oăsânăchơiăb鰻 
ích góp ph亥n hình thành và phát triểnănĕngăl詠c, ph育m ch医t c亥n thiết cho học sinh đápă
泳ng yêu c亥uăđ鰻i mớiăcĕnăb違n, toàn di羽n giáo d映căvàăđàoăt衣o theo Nghị quyết 29/TW. 
H逢ớng dẫnăcácăcơăs荏 giáo d映c t鰻 ch泳căsânăchơiă“ụăt逢荏ng trẻ thơ”ăvới ch栄 đề “ụăt逢荏ng 
cho một cuộc s嘘ng t嘘tăđẹpăhơn”ădànhăchoăhọc sinh tiểu học, với 9.400 bài tham gia. 

Tỉ l羽 họcăsinhăđúngătu鰻i duy trì 荏 m泳c 100% trong nhiềuănĕmăqua,ătuyănhiênăs嘘 
giáo viên l衣iăcóăxuăh逢ớng gi違m từ 4.578 giáo viên nĕmă2015ăxu嘘ngă4349ănĕmă2020ă
trong khi s嘘 họcăsinhăkhôngăthayăđ鰻i.ăĐiều này dẫnăđến vi羽c tỷ l羽 s嘘 học sinh/giáo viên 
tĕngăvàăcóăthể ph亥n nào 違nhăh逢荏ngăđến ch医tăl逢嬰ng gi違ng d衣y nên c亥năcóăchínhăsáchăđể 
duy trì s嘘 l逢嬰ng giáo viên 鰻năđịnh. S嘘 học sinh/lớp họcălàă31.5ăvàoănĕmă2020-2021, th医p 
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hơnănhiều so với con s嘘 荏 các Thành ph嘘 lớnăkhác,ănh逢ăHàăNội (40). Thành ph嘘 H欝 Chí 
Minh (39,4), H違iăPhòngă(37),ăĐàăNẵng (35,3). 

B違ng 52: Th詠c tr衣ng giáo d映c ti吋u h丑c thành ph嘘 C亥năTh挨 

 2015-2016 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
S挨ăb瓜ă

2020-2021 

S嘘ătr逢運ngăhọc 182 180 177 176 173 

S嘘ălớpăhọc 3.176 3.164 3.159 3.143 3.114 

S嘘ăgiáoăviên 4.578 4.574 4.372 4.420 4.349 

S嘘ăhọcăsinh 99.884 96.849 100.467 100.568 98.079 

S嘘ă họcă sinh/ă
giáo viên  

21,82 21,17 22,98 22,75 22,55 

S嘘ă họcă sinhă
bìnhă quân/lớpă
học 

31,45 30,61 31,8 32,00 31,50 

Tỉăl羽ănhậpăhọcă
đúngătu鰻i 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬ 

c. C医p Trungăh丑căc挨ăs荏ă(THCS) 
Một trong nh英ng nhi羽m v映 chính c栄a giáo d映c THCS là phân lu欝ng học sinh sau 

trung họcăcơăs荏. Một trong nh英ng m映cătiêuăđưăđề ra trong quy ho衣ch giáo d映c s嘘 107/QD- 
UBNDălàăđếnănĕmă2020,ăcóăkh違 nĕngătiếp nhận 15% học sinh t嘘t nghi羽p trung họcăcơă
s荏 và trên 20% s嘘 học sinh t嘘t nghi羽p trung học ph鰻 thông vào học 荏 cácăcơăs荏 giáo d映c 
nghề nghi羽p. Tuy nhiên, tỷ l羽 phân lu欝ng họcăsinhăvàoăcácăcơăs荏 giáo d映c nghề nghi羽p 
nĕmă2010ălàă5,77%. Nĕmă2015ălàă6,32%ăvàănĕmă2020ălàă8,6ă%.ăTỷ l羽 này còn th医p b荏i 
tâm lý chuộng bằng c医p c栄a xã hội và học sinh thiếu thông tin về nhu c亥u thị tr逢運ng lao 
động.  

Một s嘘 ghi nhận tích c詠c 荏 c医p THCS là tỷ l羽 họcăsinhăđiăhọcăđúngăđộ tu鰻iăgiaiăđo衣n 
2015-2020ăluônăđ衣t từ 94%ăđến trên 95%, tỷ l羽 tr逢運ngăđ衣t chu育n qu嘘căgiaă(tínhăđến 
31/12/2020)ăđ衣t 72,46%. 

d. C医păTrungăh丑căPh鰻ăthôngă(THPT) 
Bậc THPT là một c医p học r医t quan trọngăđể giaătĕngăngu欝năcungălaoăđộng 荏 bậc 

ph鰻 thông. Tuy nhiên, hi羽n nay, C亥năThơăđangăđiăsauăvề s嘘 l逢嬰ng học sinh nhập học 荏 
bậc THPT, với chỉ 61% so với trung bình c違 n逢ớc là 68%, tỷ l羽 tr逢運ngăTHPTăđ衣t chu育n 
qu嘘căgiaăcũngăchỉ đ衣t 58%, th医p nh医t trong các c医p học 荏 C亥năThơ.ăVìăvậy, vi羽c chú 
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trọngăđ亥uăt逢ăthêmăvàoăgiáoăd映c THPT là thiết yếuăđể có ngu欝năđ亥u vào ch医tăl逢嬰ng cho 
laoăđộng bậc ph鰻 thôngă(đàoăt衣o nghề,ăcaoăđẳng)ăcũngănh逢ălaoăđộngăcóătrìnhăđộ cao. 

Tuy nhiên, trong nhiềuănĕmăqua,ăC亥năThơăcũngăđưăđ衣t nhiều thành tích 医năt逢嬰ng 
trong giáo d映c ph鰻 thông,ăđơnăcử là vào Kỳ thi chọn học sinh gi臼i qu嘘c gia trung học 
ph鰻 thôngănĕmă2019,ăC亥năThơăcóă01ăgi違i Nh医t, 03 gi違i Nhì, 05 gi違i Ba và 08 gi違i Khuyến 
khích. Tham gia Ngày hội Lập trình Wecode qu嘘c tế và Robothon qu嘘c tế 2018 t鰻 ch泳c 
t衣i Th育m Quyến Trung Qu嘘c, học sinh trung học thành ph嘘 C亥năThơ đưăđ衣t 01 gi違i Vô 
địch và 01 gi違i Nỗ l詠c lập trình qu嘘c tế Wecode.ăĐâyălàănĕmăth泳 2, C亥năThơăcóăhọc sinh 
trung học đ衣t gi違i t衣i cuộc thi c医p qu嘘c tế. S違n ph育m qu衣t thông minh c栄a học sinh 
Tr逢運ngăTHPTăPhanăVĕnăTrị đ逢嬰c giới thi羽u tham gia Cuộc thi sáng t衣o, kh荏i nghi羽p 
c医p toàn qu嘘c. Gi違iăNhìătoànăđoànăVovinamăhọc sinh toàn qu嘘c,ăcáănhânăđ衣t 11 huy 
ch逢ơngăVàng,ă3ăhuyăch逢ơngăB衣căvàă9ăhuyăch逢ơngăĐ欝ng. Đ衣t 04 gi違i t衣i Cuộc thi sáng 
t衣o thanh thiếuăniênănhiăđ欝ng toàn qu嘘cănĕmă2018.ăNĕmăhọc 2020-2021, C亥năThơăđ衣t 
99.51% học sinh t嘘t nghi羽p trung học ph鰻 thông và nằm trong danh sách 15 tỉnh thành 
đ泳ngăđ亥u, Thành ph嘘 cóăđiểm trung bình kì thi t嘘t nghi羽p trung học ph鰻 thông cao nh医t 
c違 n逢ớc. 

e. Giáoăd映căngh隠ănghi羽pă(s挨ăc医p,ătrungăc医p,ăcaoăđẳng) 
M衣ngăl逢ớiăcácăcơăs荏 giáo d映c nghề nghi羽pă(GDNN)ătrênăđịa bàn Thành ph嘘 tiếp 

t映căđ逢嬰c c栄ng c嘘 và phát triển. Công tác qu違nălỦănhàăn逢ớc về giáo d映c nghề nghi羽păđ逢嬰c 
tĕngăc逢運ng,ăquaăđóăs嘘 l逢嬰ngălaoăđộngăquaăđàoăt衣o nghề tĕngălênăhằngănĕm.ăĐến th運i 
điểm hi羽n t衣iătrênăđịa bàn Thành ph嘘 cóă77ăcơ s荏 GDNN,ătrongăđóă13ătr逢運ngăcaoăđẳng 
(trongăđóăcóă04ătr逢運ngăCĐăđặtăcơăs荏 t衣i C亥năThơ),ă10ătr逢運ng trung c医pă(trongăđóăcóă01ă
phân hi羽u),ă21ătrungătâmăGDNNăvàă33ăcơăs荏 khác có d衣y nghề. 

Tuy nhiên, tình tr衣ngă“ăthừa th亥y, thiếu th嬰”ăđ逢嬰c thể hi羽n rõ 荏 vi羽c s嘘 học sinh 
trung c医p không biếnăđộng nhiều trong th運i gian qua. S嘘 học sinh theo học trung c医p 
chuyên nghi羽pătĕngătừ 9.084ănĕmă2015ălênă13.581ănĕmă2018ănh逢ngăsauăđóăl衣i gi違m 
xu嘘ngăcònă9.443ănĕmă2020.ăS嘘 sinhăviênăcaoăđẳngăcóăxuăh逢ớng gi違m m衣nh từ 12.556 
nĕm 2015 xu嘘ngă5.079ănĕmă2020.ă 

Một trong nh英ng thành t詠u c栄aăgiaiăđo衣n này là công tác ph嘘i h嬰păđàoăt衣o gi英aăcơă
s荏 giáo d映c nghề nghi羽p và doanh nghi羽p đangăngàyăcàngăđ逢嬰c c違i thi羽n: Cácătr逢運ngăđưă
ph嘘i h嬰p với Hội Doanh nghi羽p, Trung tâm dịch v映 vi羽c làm duy trì t鰻 ch泳c ngày hội 
tuyển d映ng vi羽călàmăvàoăngàyă15/10ăhàngăthángăđể các doanh nghi羽păđến tuyển d映ng 
tr詠c tiếp học sinh sinh viên. Nh運 vậy, học sinh, sinh viên sau khi t嘘t nghi羽p có vi羽c làm 
h亥u hếtăđúngăngành,ănghề đàoăt衣o, có thu nhập 鰻năđịnh, kỹ nĕngănghề nghi羽p c栄aăng逢運i 
t嘘t nghi羽păcácăcơăs荏 GDNNăđưăđ逢嬰cănângălên,ătrênă80%ăng逢運i họcătìmăđ逢嬰c vi羽c làm 
hoặc t詠 t衣o vi羽c làm ngay sau khi t嘘t nghi羽p. 

Tuy nhiên, có một s嘘 v医năđề bao g欝m: 

- Phân lu欝ng công tác tuyểnăsinhăcácăcơăs荏 GDNN vẫn còn gặp nhiều khó khan. 
- M衣ngăl逢ớiăcơăs荏 GDNN còn dàn tr違i, một s嘘 ngành nghề đàoăt衣o ch欝ng chéo và 

trùng lắp,ăquyămôăđàoăt衣oăcácăcơăs荏 GDNNăch逢aăđápă泳ng yêu c亥u nhân l詠c có kỹ nĕngă
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nghề c栄a qu嘘c gia. 

f. Giáoăd映căĐ衣iăh丑c 

Về giáo d映căđ衣i học, C亥năThơăhi羽năđangălàătrungătâmăgiáoăd映c c栄a khu v詠căĐBSCLă
với nhiềuătr逢運ngăđ衣i học ch医tăl逢嬰ngăcao:ăTr逢運ngăĐ衣i học C亥năThơălàătr逢運ng n鰻i bật 
nh医t, xếp h衣ng th泳...Vi羽t Nam và xếp h衣ng th泳 1 qu嘘c gia về đàoă t衣o nông nghi羽p. 
Tr逢運ngăcũngăđưăch栄 động trong vi羽căđịnhăh逢ớngăđàoăt衣o theo nhu c亥u c栄a thị tr逢運ng lao 
động, vớiăhơnă200ăth臼a thuận h嬰p tác với các t鰻 ch泳c qu嘘c tế vàăhơnă1000ăth臼a thuận 
h嬰p tác vớiăcácăcôngătyătrongăn逢ớc,ătrongăđóăn鰻i bật là h嬰p tác R&D với CTCP Phân 
bón d亥u khí Cà Mau và Công ty THNN Công ngh羽 NHONHO.ăNgoàiăra,ăcácătr逢運ngăđ衣i 
học công lậpăkhácăcũngăcóăthế m衣nh chuyên sâu về nhiềuălĩnhăv詠c c映 thể,ănh逢ăĐ衣i học 
Công ngh羽 C亥năThơătậpătrungăđàoăt衣oălaoăđộng kỹ thuật cho khu v詠c ĐBSCL,ăĐ衣i học 
YăD逢嬰c C亥năThơăthuộcăTopă3ătr逢運ngăYăD逢嬰căhàngăđ亥u 荏 miền Nam Vi羽t Nam. Bên 
c衣nhăcácătr逢運ng công lậpăthìăcácătr逢運ngăt逢ăcũngăđangănắm l嬰i thế về cơăs荏 vật ch医t hi羽n 
đ衣iăcũngănh逢ăm嘘i liên kết chặt chẽ với các doanh nghi羽p:ănh逢ătr逢運ngăĐ衣i họcăTâyăĐôă
đưăkíăth臼a thuận cung c医p sinh viên t嘘t nghi羽p cho 300 doanh nghi羽p,ătr逢運ngăđ衣i học 
Nam C亥năThơătập trungăđ育y m衣nhămôăhìnhă“Doanhănghi羽pătrongătr逢運ngăđ衣i học”.ăS詠 ra 
đ運i c栄a Công ty C鰻 ph亥n tậpă đoànăMiền Nam, B羽nh vi羽nă đaă khoaăNamăC亥nă Thơ,ă
Showroom ô tô Nam C亥năThơăcùngăvới vi羽c bắt tay với nhiềuăđơnăvị lớnăkhácănh逢ă
Vingroup, Viettel, HD Bank t衣oămôiătr逢運ng thuận l嬰iăđể sinh viên th詠c tậpăcũngănh逢ăt衣o 
ngu欝năđ亥u ra ch医tăl逢嬰ng cho các doanh nghi羽p t衣i C亥năThơ.ăG亥năđây,ăĐ衣i học FPT chi 
nhánh C亥năThơăđ逢嬰c thành lập, tập trung vào kh嘘i ngành công ngh羽 thông tin, không 
chỉ t衣o ra ngu欝n nhân l詠c tr詠c tiếp cho tậpăđoànăFPTămàăcònăh泳a hẹn t衣o nền t違ng cho 
vi羽c chuyểnăđ鰻i s嘘 và tr荏 thànhăđôăthị thông minh c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

Trongăgiaiăđo衣n 2015-2020, s嘘 l逢嬰ngăsinhăviênătĕngătừ 52.000 sinh viên lên 81.000 
sinh viên, với t嘘căđộ bìnhăquână9%/nĕm.ăTỉ l羽 sinh viên/10000ădânătĕngătừ 435 lên 653, 
cao g医p 3 l亥n tỷ l羽 này c栄a toàn qu嘘cănĕmă2020ă(làă185ăsinhăviên/10000ădân).ăĐiều này 
ch泳ng t臼 ngày càng nhiều học sinh và các bậc ph映 huynh nhận th泳căđ逢嬰c t亥m quan trọng 
c栄a giáo d映căđ衣i họcăcũngănh逢ăvi羽c C亥năThơăđangălàămộtăđiểmăđến thu hút nhiều sinh 
viênătrongăvùngăĐBSCL.ăTuyănhiên,ănh逢ăđưăđề cập 荏 trên, hi羽n t衣i, s嘘 l逢嬰ng vi羽c làm 
cóătrìnhăđộ caoă(đ衣i học tr荏 lên)ăđangăkhanăhiếm,ăđiều này dẫnăđến vi羽c m医t cân bằng 
cung-c亥uălaoăđộngătrìnhăđộ cao và buộc nh英ngălaoăđộng này ph違iădiăc逢ăđến các Thành 
ph嘘 khácăđể tìm kiếm vi羽c làm. Vì vậy, vi羽c thu hút doanh nghi羽p, t衣o ra nhiều vi羽c làm 
trìnhăđộ cao là c医p thiếtăđể gi英 chân nhân tài cho Thành ph嘘. 

2.1.4 Đ瓜iăngũăgiáoăviênăvƠăcánăb瓜 qu違n lý giáo d映c 

Hi羽n t衣i,ătrênăđịa bàn Thành ph嘘 có 17.826ăgiáoăviên,ătrongăđóăcóă3.591ăgiáoăviênă
m亥m non, 4.349 giáo viên tiểu học, 3.319 giáo viên trung họcăcơăs荏 và 1.847 giáo viên 
trung học ph鰻 thông. S嘘 học sinh bình quân mộtăgiáoăviênănĕmă2020-2021ăđ衣t 22,55 cho 
bậc tiểu học, 21,69 cho bậc trung họcăcơăs荏 và 17,63 cho bậc trung học ph鰻 thông. 

T鰻ng s嘘 nhàăgiáoăcơăh英u và cán bộ qu違n lý tham gia gi違ng d衣y t衣iăcácăcơăs荏 giáo 
d映c nghề nghi羽pătrênăđịa bàn Thành ph嘘 đến cu嘘iănĕmă2020ălàă915ăng逢運i, có 603 nhà 
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giáo gi違ng d衣y 荏 cácătr逢運ngăcaoăđẳng và 312 gi違ng d衣y 荏 cácătr逢運ng trung c医p. Tuy 
nhiên, con s嘘 nàyăđangăcóăxuăh逢ớng gi違m khi s嘘 li羽uănĕmă2015ălàă1602ăng逢運i. Vi羽c suy 
gi違m di宇n ra ch栄 yếu 荏 kh嘘i trung c医p khi s嘘 l逢嬰ngăgiáoăviênănĕmă2020ăđưăgi違m 2,5 l亥n 
so với con s嘘 nĕmă2015.ăHi羽năt逢嬰ng này sẽ ph亥n nào 違nh h逢荏ngăđến ch医tăl逢嬰ng d衣y 
học,ămangăđến tâm lý e ng衣i cho sinh viên với khiến vi羽căđàoăt衣o ngh羽 荏 bậc trung c医p 
ngày càng khó thu hút họcăviênăhơn.ă 

Ng逢嬰c l衣i, bậcăđ衣i học ch泳ng kiến s嘘 l逢嬰ng gi違ngăviênăcóăxuăh逢ớngătĕng,ătừ 2987 
gi違ngăviênănĕmă2015ălênă3354ănĕmă2020.ăS嘘 l逢嬰ng gi違ngăviênătĕngănhanhănh医t 荏 trình 
độ sauăđ衣i học, khi chỉ chiếmă52%ănĕmă2015ănh逢ngăđưătĕngălênă75%ănĕmă2020.ăĐiều 
này ch泳ng t臼 trìnhăđộ gi違ngăviênăđ衣i họcăđangăngàyăcàngăđ逢嬰c nâng cao. 

2.1.5 C挨ăs荏 v壱t ch医tătr逢運ng h丑c 

Nĕmă2018,ăThànhăph嘘 đ亥u t逢ătrangăthiết bị d衣y họcăđ違m b違o th詠c hi羽n nhi羽m v映 
nĕmăhọc là 62,1 tỷ đ欝ng,ătrongăđóăkinhăphíăhỗ tr嬰 choăcácătr逢運ngăđ衣t chu育n qu嘘c gia 
theo danh m映c và tái chu育n là 40 tỷ đ欝ng. Vi羽c xây d詠ngăcơăs荏 vật ch医tăđ違m b違o yêu 
c亥uătr逢運ngăđ衣t chu育n qu嘘c gia, kết h嬰p với vi羽c xây d詠ng xã nông thôn mới theo chỉ 
tiêu kế ho衣ch Thành ph嘘 giaoăhàngănĕmăđ逢嬰c chú trọng. 

Ngoài ra, Thành ph嘘 đangătiếp t映c th詠c hi羽năràăsoát,ăxácăđịnh th詠c tr衣ng và nhu 
c亥u về cơăs荏 vật ch医t và thiết bị d衣y học cho từngăđịaăph逢ơng. Xây d詠ng kế ho衣ch t鰻ng 
thể triểnăkhaiăcôngătácăcơăs荏 vật ch医t, thiết bị tr逢運ng họcăđ欝ng bộ với lộ trình th詠c hi羽n 
đ鰻i mớiăch逢ơngătrìnhăgiáoăd映c ph鰻 thông. 

Công tác xây d詠ngătr逢運ngăđ衣t chu育n qu嘘căgiaăđ逢嬰c quan tâm và triển khai th詠c 
hi羽n theo kế ho衣chăđ逢嬰c phê duy羽t. T鰻ng s嘘 tr逢運ngăđ逢嬰c công nhậnăđ衣t chu育n qu嘘c gia 
tínhăđến 31/12/2020 là 331/452ătr逢運ng, tỷ l羽 73,23% (c映 thể các c医p g欝m: M亥m non: 
117/174ătr逢運ng, tỷ l羽 67,24%. Tiểu học:ă144/173ătr逢運ng, tỷ l羽 83,24%. Trung họcăcơă
s荏:ă50/69ătr逢運ng, tỷ l羽 72,46%. Trung học ph鰻 thông:ă20/36ătr逢運ng, tỷ l羽 55,56%). Trong 
t鰻ng s嘘 331ătr逢運ngăđ逢嬰c công nhận,ăcóă113ătr逢運ngăđưăhết h衣n th運i h衣n công nhận kể từ 
ngày ký quyếtăđịnh công nhận, c映 thể: M亥m non, mẫuăgiáo:ă34ă tr逢運ng, tiểu học: 45 
tr逢運ng,ăTHCS:ă21ătr逢運ng,ăTHPT:ă13ătr逢運ng. 

2.1.6 Nângăcaoătrìnhăđ瓜 Ti院ng Anh và h嬰p tác qu嘘c t院 

Triển khai th詠c hi羽n có hi羽u qu違 kế ho衣ch th詠c hi羽năĐề án d衣y và học ngo衣i ng英 
trong h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘cădânătrênăđịaăbànăđếnănĕmă2020.ăS嘘 học sinh tiểu họcăđ逢嬰c 
học TiếngăAnhătĕngă8,46%ăsoăvới cùng kỳ nĕmăhọc tr逢ớc. 

Triểnăkhaiăch逢ơngătrìnhăi-Learn gi違ng d衣y t衣iă09ătr逢運ng thuộc 03 quận, huy羽n với 
6.038 học sinh thamăgiaă(tĕngă1.286ăhọc sinh). Ch逢ơngătrình ISMART - d衣y Toán và 
khoa học bằng tiếng Anh 荏 03ătr逢運ng thuộc quận Ninh Kiều với 1.186 học sinh. 

Ngoài ra, để đ逢aăgiáoăd映c Thành ph嘘 g亥năhơnăvới chu育n qu嘘c tế cũngănh逢ăchu育n 
bị cho các em học sinh hành trang c亥n thiếtăđể tr荏 thành công dân toàn c亥u, thành ph嘘 
C亥năThơ cóă01ătr逢運ng qu嘘c tế có 100% v嘘năđ亥uăt逢ăc栄aăn逢ớcăngoài:ăTr逢運ng Ph鰻 thông 
Qu嘘c tế Singapore với c違 3 c医p học: Tiểu học, Trung họcăcơăs荏 và Trung học ph鰻 thông. 
Ch逢ơngătrìnhăđàoăt衣o, các môn học c栄aătr逢運ngălàăch逢ơngătrìnhăsongăng英,ătrongăđóă50%ă
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họcăch逢ơngătrìnhătiếng Vi羽t (theo Quyếtăđịnh s嘘 16/2006/QĐ-BGDĐTăngàyă05ăthángă5ă
nĕmă2006ăc栄a Bộ Giáo d映c vàăĐàoăt衣o) và 50% họcăch逢ơngătrìnhăqu嘘c tế bằng tiếng 
Anh (g欝m các môn: English, EPP English, EFL, HPE, Music, Social studies, Chinese 
và ICT). Vi羽căđ違m b違oăcácăđiều ki羽n d衣y họcătheoăch逢ơngătrìnhăqu嘘c tế bằng tiếng Anh, 
giúp họcăsinhăđ逢嬰c giao tiếp với ng逢運i b違n x泳 nên vi羽c nghe và nói chuy羽n bằng tiếng 
Anh r医t thuận l嬰i. 

2.1.7 永ng d映ng CNTT trong qu違n lý giáo d映c 

Tiếp t映c triển khai Kế ho衣ch s嘘 148/KH-UBNDăngàyă22ăthángă9ănĕmă2017ăc栄a 
UBND Thành ph嘘 th詠c hi羽năĐề ánăđ育y m衣nh 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin trong qu違n 
lý và hỗ tr嬰 các ho衣tăđộng d衣y-học, nghiên c泳u khoa học góp ph亥n nâng cao ch医tăl逢嬰ng 
giáo d映căvàăđàoăt衣oăgiaiăđo衣n 2016 - 2020,ăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2025ătrênăđịa bàn thành 
ph嘘 C亥năThơ. Trong đóătập trung xây d詠ngăĐề án Giáo d映c thông minh cho toàn ngành 
giáo d映căvàăđàoăt衣o Thành ph嘘 ph映c v映 Đề án xây d詠ng Thành ph嘘 thông minh c栄a 
thành ph嘘 C亥năThơ.  

Trang bị 27 phòng học tr詠c tuyến với ch泳cănĕngăt鰻 ch泳c thao gi違ng, hội gi違ng, họp 
giao ban, tập hu医n tr詠c tuyến t衣iă27ătr逢運ng trung học ph鰻 thông tr詠c thuộc. Các phòng 
tr詠c tuyến giúp vi羽c t鰻 ch泳c ho衣tăđộng chuyên môn thuận l嬰i, tiết ki羽m th運i gian, kinh 
phíăđiăl衣i c栄aăđộiăngũănhàăgiáo.ă 

Trong học kỳ 1ănĕmăhọc 2018 - 2019, S荏 GD&ĐTăthành ph嘘 C亥năThơ đưăt鰻 ch泳c 
thành công Hội thi giáo viên ch栄 nhi羽m gi臼i c医p trung học ph鰻 thông bằng hình th泳c 
tr詠c tuyến từ các phòng học này. T鰻 ch泳căt逢ăv医n tr詠c tuyến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 
10ănĕmăhọc 2019 - 2020 vớiă01ăđiểm c亥uătrungătâmăvàă26ăđiểm c亥u t衣iăcácătr逢運ng trung 
học ph鰻 thôngătrênăđịaăbàn.ăĐâyălàăl亥năđ亥u tiên công tácăt逢ăv医n tuyểnăsinhăđ亥u c医păđ逢嬰c 
t鰻 ch泳c với hình th泳c này thu hút s詠 quan tâm, tham d詠 c栄aăhơnă14ăngànăchaămẹ học 
sinh lớp 9. Các thông tin c映 thể về kỳ thiănh逢ăth運i gian thi, công b嘘 kết qu違 xét tuyển và 
trúng tuyển,ăđĕngăkỦănguy羽n vọngăđ逢嬰c gi違iăđápăc映 thể, chi tiết giúp ph映 huynh hiểu rõ 
hơnăvề kỳ thi.ăQuaăđó,ăph嘘i h嬰p vớiănhàătr逢運ng trong vi羽c g嬰iăỦ,ăh逢ớng dẫn học sinh 
đĕngăkỦănguy羽n vọng phù h嬰p vớiănĕngăl詠c học tập c栄a b違năthân.ăNh逢ăvậy,ăđ嘘i với vi羽c 
t鰻 ch泳c tuyển sinh lớpă10ănĕmă2019- 2020, S荏 GD&ĐTăđưă泳ng d映ng công ngh羽 thông 
tinăvàoăt逢ăv医n tuyểnăsinhăvàăđĕngăkỦ,ăxemăkết qu違 thi tuyển bằng hình th泳c tr詠c tuyến. 
Điềuănàyăgiúpăchoăng逢運i dân tiết ki羽m chi phí, th運iăgianăđiăl衣i. 

2.2 Y t院,ăchĕmăścăs泳c kh臼e nhân dân 

2.2.1 H羽 th嘘ngăc挨ăs荏 y t院 

Giaiăđo衣n 2011 - 2020, thành ph嘘 liên t映c phát triển và m荏 rộngăcácăcơăs荏 khám 
ch英a b羽nh, ch栄 động triển khai và liên kết, ph嘘i h嬰p với các b羽nh vi羽n tuyến trên áp 
d映ng kỹ thuật mới, kỹ thuậtăcaoăvàoăkhám,ăđiều trị. Khuyếnăkhíchăcácănhàăđ亥uăt逢ăthànhă
lậpăcácăcơăs荏 y tế chuyên khoa có ch医tăl逢嬰ng cao, nâng cao ch医tăl逢嬰ng khám ch英a b羽nh 
và gi違m t違i cho tuyếnătrên,ăđápă泳ng nhu c亥u khám ch英a b羽nh ngày càng cao c栄aăng逢運i 
dân trong và ngoài thành ph嘘.ăTrongăđó,ătuyến thành ph嘘 hi羽n có 02 B羽nh vi羽năĐaăkhoaă
và 11 b羽nh vi羽n chuyên khoa. Tuyến quận, huy羽n có 03 b羽nh vi羽năđaăkhoaăquận, huy羽n, 
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04 Trung tâm Y tế đaăch泳cănĕngăvàă05ăTrungătâmăYătế một ch泳cănĕng.ăTr衣m y tế xã, 
ph逢運ng, thị tr医n, có 80 tr衣m y tế,ă100%ăđ衣t bộ tiêu chí qu嘘c gia về y tế xưăgiaiăđo衣n 
2011 – 2020.ăNgoàiăraăcònăcóă05ăđơn vị y tế thuộc Bộ ngành,ăTrungă逢ơngătrênăđịa bàn. 
06 b羽nh vi羽năt逢ănhânăquyămôătừ 10ăđếnă400ăgi逢運ng b羽nh. S嘘 gi逢運ng b羽nh/ 10.000 dân 
nĕmă2019ăđ衣tă49,9ăcaoăhơnăm泳c trung bình toàn qu嘘călàă29ăvàăcaoăhơnăcácăTPătr詠c thuộc 
trungă逢ơngăkhácănh逢ăHàăNội (26,7), H違i Phòng (33,4), Thành ph嘘 H欝 Chí Minh (42,7). 

Hi羽n t衣i, C亥năThơăđangăgi英 vai trò là trung tâm y tế c栄aăĐBSCLăkhiăcóăđến 36% -
46% trong t鰻ng s嘘 l逢嬰ng b羽nhănhânăđến ch英a b羽nh t衣i các b羽nh vi羽n trong Thành ph嘘 
giaiăđo衣n 2013-2019ăđến từ cácăđịaăph逢ơngăngoàiăC亥năThơ.ăC亥năThơălàăđiểm khám ch英a 
b羽nhăđ逢嬰cătinăt逢荏ng b荏i h羽 th嘘ng y tế ch医tăl逢嬰ng cao, ví d映 nh逢ăB羽nh vi羽năĐaăkhoaă
Trungă逢ơngăC亥năThơălàămột trong nh英ng b羽nh vi羽n lớn nh医tăĐBSCL,ăchuyênăth詠c hi羽n 
các ca tim m衣ch ph泳c t衣p, b羽nh vi羽n Ph映 s違n C亥năThơănằm trong top 5 b羽nh vi羽n 荏 Vi羽t 
Nam về m泳căđộ hài lòng c栄aăng逢運i dân. Tuy nhiên, hi羽n t衣i, s詠 đóngăgópăc栄a khu v詠c 
t逢ăvàoăh羽 th嘘ng y tế còn h衣n chế khiănĕmă2019,ăcóăđếnă5.419ăgi逢運ng b羽nh thuộc về khu 
v詠c công, còn khu v詠căt逢ăchỉ cóă750ăgi逢運ng.ăTrongăt逢ơngălai,ăđể đ育y m衣nh vai trò c栄a 
C亥năThơăvới vị thế trung tâm y tế c栄aăĐBSCLăthìăvi羽căthúcăđ育y s詠 tham gia c栄a khu v詠c 
t逢ălàăthiết yếu nhằm gi違m gánh nặng cho khu v詠căcôngăcũngănh逢ăđaăd衣ng hóa dịch v映 
khám ch英a b羽nhăchoăng逢運i dân. 

2.2.2 Công tác y t院 d詠 phòng, khám ch英a b羽nh 

Nh英ngănĕmăqua,ăC亥năThơăphátătriển m衣nh y tế d詠 phòng, th詠c hi羽n t嘘t công tác 
giám sát, phát hi羽n dịch,ăcácăvùngăcóănguyăcơătiềm 育n dịchăđ逢嬰c kh嘘ng chế, dập tắt, 
khôngăđể dịch lan rộng,ăđặc bi羽t là s嘘t xu医t huyết, h衣n chế t嘘iăđaăb羽nh tật và tử vong gây 
ra. Tỷ l羽 trẻ emăđ逢嬰c tiêm ch栄ngăđ亥yăđ栄 các lo衣i vắc xin, tỷ l羽 trẻ em từ 6 - 60 tháng 
đ逢嬰c u嘘ngăvitaminăAăhàngănĕmăđ衣t m泳căcaoătrênă95%.ăCácăch逢ơngătrìnhăd詠 án khác 
nh逢:ăyătế họcăđ逢運ng,ăchĕmăsócăng逢運i cao tu鰻i,ăchĕmăsócătrẻ sơăsinh,ầăđềuăđ衣t kết qu違 
t嘘t. Vi羽c nâng cao ch医tăl逢嬰ng,ăđ違m b違o quyền l嬰i,ăđápă泳ng nhu c亥u khám b羽nh, ch英a 
b羽nh,ăđápă泳ng theo yêu c亥u phát triển,ătĕngătỷ l羽 bao ph栄 b違o hiểm y tế toàn dân theo lộ 
trìnhă逢ớcăđếnănĕmă2020ăđ衣t 90%.  

Nhiều b羽nh vi羽n tuyến Thành ph嘘 hi羽năđangătừngăb逢ớc tr荏 thành các b羽nh vi羽n 
tuyến trên, tiếp nhậnăvàăđiều trị cho nhiều b羽nhănhânăđến từ các tỉnh, thành trong khu 
v詠cănh逢ăB羽nh vi羽năĐaăkhoaăThànhăph嘘,ăNhiăđ欝ng,ăUngăb逢ớu, Ph映 s違n...ăCácăcơăs荏 khám 
ch英a b羽nhăđưătriển khai áp d映ng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong 
ch育năđoánăvàăđiều trị nh逢ăphẫu thuật nội soi, th映 tinh trong 嘘ng nghi羽m, ch育năđoánăsàngă
lọcătr逢ớcăsinhăvàăsơăsinh,ătimăm衣ch can thi羽p, ch衣y thận nhân t衣o, ch育năđoánăvàăđiều trị 
ungăth逢ăbằng kỹ thuậtăcaoầ 

Cácăcơăs荏 khám ch英a b羽nh tr詠c thuộc th詠c hi羽n t嘘t quy chế chuyênămôn,ăđ違m b違o 
các quy trình kỹ thuật trong khám ch英a b羽nhăđ欝ng th運iătĕngăc逢運ng công tác khám ch英a 
b羽nh và qu違n lý quỹ b違o hiểm y tế. T鰻 ch泳c t嘘t vi羽c c医p c泳u, khám ch英a b羽nh cho nhân 
dân. Đ違m b違oăđ栄 cơăs嘘 thu嘘c, máu, dịch truyền, vậtăt逢,ăhóa ch医t, b嘘 tríăgi逢運ng b羽nh, 
ph逢ơngăti羽năvàăđộiăngũăyăbácăsĩ để sẵnăsàngăđápă泳ng khi dịch b羽nh x違y ra và ph違iăđ違m 
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b違o t嘘t công tác thu dung, c医p c泳uăđiều trị vàăcáchălyăng逢運i b羽nhătheoăđúngăcácăh逢ớng 
dẫn hi羽n hành về phòng ch嘘ng dịch. 

Bên c衣nhăđó,ăcácăb羽nh vi羽năcònălàăcơăs荏 đàoăt衣o, th詠c hành cho học viên, sinh viên 
cácătr逢運ngăđ衣i họcăchuyênăngànhăyăd逢嬰cătrênăđịa bàn và các tỉnh lân cận. 

2.2.3 Côngătácăđ違m b違o v羽 sinh, an toàn th詠c phẩm 

Công tác b違oăđ違m an toàn v羽 sinh th詠c ph育măđ逢嬰c chú trọng. Ho衣tăđộng tuyên 
truyền th運i gian qua tập trung vào vi羽c ph鰻 biến chính sách pháp luật về qu違n lý ch医t 
l逢嬰ng v羽 sinh an toàn th詠c ph育m, nâng cao nhận th泳c và ý th泳c ch医p hành pháp luật c栄a 
ng逢運i s違n xu医tăkinhădoanh,ăng逢運i tiêu dùng th詠c ph育m. Tập hu医n kiến th泳căchoăng逢運i 
chế biến, kinh doanh th詠c ph育m. Công tác truyềnă thôngăcònăđ逢嬰că tĕngăc逢運ng trong 
nh英ng th運iăgianăcaoăđiểmănh逢ăthángăhànhăđộng về ch医tăl逢嬰ng v羽 sinh an toàn th詠c ph育m 
trong nh英ng ngày l宇, tết hoặc nh英ng th運iăđiểm d宇 x違y ra dịch b羽nh... 

Các chỉ tiêu về lĩnhăv詠c v羽 sinh an toàn th詠c ph育măđềuăđ衣t. Tuy nhiên, thỉnh tho違ng 
x違y ra vài v映 ngộ độc 荏 quy mô nh臼 trênăđịaăbàn,ăngànhăđưăkịp th運i xử lý, h亥u hết các 
nguyên nhân do nhi宇m vi sinh vật. 

2.2.4 Công tác dân s嘘 

Công tác Dân s嘘 - Kế ho衣chăhóaăgiaăđình:ăTh詠c hi羽n t嘘tăcácălĩnhăv詠c về quy mô 
dân s嘘,ăcơăc医u dân s嘘 và ch医tăl逢嬰ng dân s嘘. Chỉ đ衣o và t鰻 ch泳c th詠c hi羽n t嘘t các ho衣t 
động chuyên môn, nghi羽p v映 về Dân s嘘 - Kế ho衣chăhóaăgiaăđìnhătrênăđịa bàn thành ph嘘. 
Thamăm逢uăvàăth詠c hi羽năcácăch逢ơngătrình,ăđề án về Dân s嘘-Kế ho衣chăhóaăgiaăđìnhăc栄a 
thành ph嘘. Các chỉ tiêu về lĩnhăv詠c Dân s嘘-Kế ho衣chăhóaăgiaăđìnhăđềuăđ衣tăvàăv逢嬰t. 

Sauă10ănĕmăth詠c hi羽n Chiếnăl逢嬰c Dân s嘘 và S泳c kh臼e sinh s違n Vi羽tăNamăgiaiăđo衣n 
2011-2020, công tác dân s嘘 c栄a thành ph嘘 C亥năThơ đưăđ衣tăđ逢嬰c nhiều kết qu違 quan 
trọng, góp ph亥n vào phát triển kinh tế - xã hội c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. T嘘căđộ tĕngădână
s嘘 bìnhăquânăhàngănĕmăc栄a thành ph嘘 gi違m m衣nh. Tỷ s嘘 giớiătínhăkhiăsinhătrênăđịa bàn 
toàn thành ph嘘 荏 m泳c 103 -107 bé trai/100 bé gái. Quyămôăgiaăđìnhănh臼, mỗi cặp v嬰 
ch欝ngăcóăhaiăconăđưătr荏 thành chu育n m詠c, lan t臼a trong toàn xã hội. Dịch v映 dân s嘘 đ逢嬰c 
m荏 rộng, ch医tăl逢嬰ngăngàyăđ逢嬰c nâng lên. Quy mô dân s嘘 c栄a thành ph嘘 C亥năThơ là 
1.235.171ăng逢運i (theo s嘘 li羽u t鰻ngăđiều tra dân s嘘 01/4/2019),ătrongăđóădânăs嘘 nam là 
612.543ăng逢運i (chiếm 49,59%) và dân s嘘 n英 làă622.628ăng逢運i (chiếm 50,41%). Sau 10 
nĕm,ăkể từ nĕmă2009ăđến nay, quy mô dân s嘘 thành ph嘘 C亥năThơ tĕngă46.736ăng逢運i, tỷ 
l羽 tĕngădânăs嘘 bìnhăquânăgiaiăđo衣nănĕmă2009ă- 2019 là 0,39%. T鰻ng tỷ su医t sinh (TFR) 
1,62 con/ph映 n英 vàoănĕmă2011ăvàă1,66ăcon/ph映 n英 vàoănĕmă2019.ăTỷ su医t sinh thô toàn 
thành ph嘘 gi違m từ 12,54‰ nĕmă2011ăđếnănĕmă2019ăcònă12,23ă‰. Tỷ l羽 sinh con th泳 
ba tr荏 lênăbìnhăquânăhàngănĕmăd逢ới 2,4% t鰻ng s嘘 trẻ sinh. Kết qu違 đóăthể hi羽n s詠 tác 
động tích c詠c trong vi羽c th詠c hi羽n công tác dân s嘘 th運iăgianăqua,ăđặc bi羽t là triển khai 
Chiếnăl逢嬰c Dân s嘘 và S泳c kh臼e sinh s違năgiaiăđo衣n 2011-2020. 
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2.2.5 Nhân l詠c ngành y t院  

Nhân l詠c y tế đ逢嬰cătĕngăc逢運ng. Tỷ l羽 bácăsĩ/10.000ădânătĕngătừ 10,16 lên 16,70 
(逢ớcănĕmă2020),ăv逢嬰t chỉ tiêu kế ho衣chăđề raă(đếnănĕmă2020ăđ衣tă12,59)ăvàăcaoăhơnănhiều 
so với m泳c trung bình c栄a toàn qu嘘c (8,6). 100% tr衣m y tế cóăbácăsĩ. 100% s嘘 医p, khu 
v詠c,ăkhuădânăc逢ăcóăítănh医t là 01 nhân viên y tế (toàn qu嘘c là 95% s嘘 thôn b違n có nhân 
viên y tế). M衣ngăl逢ới cung 泳ng thu嘘căngàyăcàngăđ逢嬰c c栄ng c嘘,ăcácăcơăs荏 kinh doanh 
thu嘘c tiếp t映c xây d詠ng,ăđ亥uăt逢ăcơăs荏 vật ch医t, trang thiết bị theoăđúngăchu育n c栄a Bộ Y 
tế. Toàn Thành ph嘘 hi羽năcóă1.019ăcơăs荏 kinh doanh thu嘘c. 

曳y ban nhân dân Thành ph嘘 đưăbanăhànhăQuyếtăđịnh s嘘 2629/QĐ-UBND ngày 
16/8/2016 phê duy羽tăĐề ánăĐàoăt衣o, tuyển d映ng phát triển ngu欝n nhân l詠c Ngành Y tế 
thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2016 - 2020, kết qu違 hàngănĕmăbìnhăquânăngànhăcử kho違ng 
340 - 385ăl逢嬰tăng逢運iăđiăđàoăt衣o các lo衣i,ătheoăđóănhiều cán bộ y tế đ逢嬰căđ逢aăđiăđàoăt衣o 
dài h衣n hoặc ngắn h衣n. Ngoài vi羽c th詠c hi羽n các chính sách tiềnăl逢ơngăvàăcácăph映 c医p 
theoăl逢ơng,ăThànhăph嘘 đưăbanăhànhănhiều chính sách hỗ tr嬰 cho cán bộ y tế nh逢:ăhỗ kinh 
phí hàng tháng cho các cộng tác viên, chính sách thu hút, hỗ tr嬰 đàoăt衣o phát triển ngu欝n 
nhân l詠c.  

Tuy nhiên, nhân l詠c t衣i các tr衣m y tế vẫnăch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c yêu c亥u ngày càng 
caoăvàăđaăd衣ng c栄aănhânădân,ăđặc bi羽tătrongătìnhăhìnhăđ衣i dịch COVID-19. Thiếuăcơăchế 
chính sách thu hút ngu欝n nhân l詠c y tế ch医tăl逢嬰ng cao về làm vi羽c lâu dài 荏 y tế cơăs荏. 

2.3 Vĕnăh́aăvƠăth吋 d映c, th吋 thao  

Trong nhiềuănĕmăqua,ăthành ph嘘 đưăth詠c hi羽n tuyên truyền c鰻 động và t鰻 ch泳c các 
ho衣tăđộngăvĕnăhóa,ăvĕnăngh羽, thể d映c thể thao, du lịch kỷ ni羽m các ngày l宇, tết, nêu bật 
Ủănghĩaăho衣tăđộng các s詠 ki羽n c栄aăđịaăph逢ơng,ăph映c v映 nhu c亥uăh逢荏ng th映 vĕnăhóaăc栄a 
các t亥ng lớp nhân dân. Vi羽c xây d詠ngămôiătr逢運ngăvĕnăhóaălànhăm衣nhăđ逢嬰c chú trọng; 
tínhăđến cu嘘iănĕmă2018,ăđưăcôngănhậnăđ逢嬰că76/85ăxư,ăph逢運ng, thị tr医năvĕnăhóaă;ă628/630ă
医p, khu v詠căvĕnăhóaă(đ衣t tỷ l羽 99,68%). 

Phongătràoă“Toànădânăđoànăkết xây d詠ngăđ運i s嘘ngăvĕnăhóa”:ăhuyăđộng l詠căl逢嬰ng 
c栄a c違 h羽 th嘘ng chính trị tham gia xây d詠ng và phát triểnăvĕnăhóa. Làm thayăđ鰻i di羽n 
m衣o c違 nông thôn và thành thị. Đ運i s嘘ng vật ch医t và tinh th亥năNhânădânăđ逢嬰c nâng cao, 
an sinh xã hộiăđ違m b違o. Qu嘘c phòng - anăninhăđ逢嬰c gi英 v英ng... Các danh hi羽uăvĕnăhóaă
ngày càngăđ逢嬰c chú trọng. Công tác xây d詠ngăng逢運i C亥năThơă“Tríătu羽 - Nĕngăđộng - 
Nhân ái - Hào hi羽p - Thanh lịch”ăđưăt衣o s詠 chuyển biến m衣nh mẽ về đ衣oăđ泳c, l嘘i s嘘ng, 
ý th泳căth逢嬰ng tôn pháp luật, t詠 hào và tôn vinh truyền th嘘ng lịch sử,ăvĕnăhóaădânătộc. 
Trên 90% hộ giaăđìnhăđ逢嬰c công nhậnă“Giaăđìnhăvĕnăhóa”. 100% 医p, khu v詠căđ逢嬰c công 
nhậnă“遺p, khu v詠căvĕnăhóa”. 79,81%ă“Cơăquan,ăđơnăvị, doanh nghi羽păđ衣t chu育năvĕnă
hóa”. 100%ă“Xưăđ衣t chu育năvĕnăhóaănôngăthônămới”,ă“Ph逢運ng, thị tr医năđ衣t chu育năvĕnă
minhăđôăthị”. 
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Hi羽n nay, thành ph嘘 C亥năThơăcóă38ădiătíchăđ逢嬰c xếp h衣ngă(trongăđó:ă14ădiătíchă
qu嘘c gia; 24 di tích c医p thành ph嘘); 04 di s違năvĕnăhóaăphiăvật thể đ逢嬰căđ逢aăvàoăDanhă
m映c di s違năvĕnăhóaăphiăvật thể qu嘘căgia:ăVĕnăhóaăCh嬰 n鰻iăCáiăRĕngăă(nĕmă2016);ăL宇 
hội Kỳ yênăĐìnhăBình Th栄yă(nĕmă2018);ăHòăC亥năThơă(nĕmă2019)ăvàăNgh羽 thuật trình 
di宇n dân gian Hát ru c栄aăng逢運i Vi 羽t 荏 C亥năThơă(nĕmă2020).ăNgoàiăra,ăNgh羽 thuậtăĐ運n 
ca tài tử Nam Bộ đ逢嬰c UNESCO vinh danh là di s違năvĕnăhóaăphiăvật thể đ衣i di羽n c栄a 
nhân lo衣iăcũngăđ逢嬰căđịaăph逢ơngăphátăhuyăbằng nhiều hình th泳c.  

- Th運iăgianăqua,ăđ逢嬰c s詠 quan tâm, chỉ đ衣o c栄a các c医p 栄yăĐ違ng, Chính quyền, 
nên công tác qu違n lý, b違o t欝n và phát huy giá trị di tích lịch sử - vĕnăhóaătrênăđịa bàn 
thành ph嘘 từngăb逢ớcăđiăvàoănề nếp,ăđ衣tăđ逢嬰c nh英ng kết qu違 nh医tăđịnh, không chỉ góp 
ph亥năl逢uăgi英, qu違ng bá nh英ng giá trị lịch sử,ăvĕnăhóaăc栄a di tích nhằm giáo d映c truyền 
th嘘ng cho thế h羽 trẻ thành ph嘘 mà còn ph映c v映 nhu c亥u tham quan, tìm hiểu c栄a du 
kháchătrongăvàăngoàiăn逢ớc, từngăb逢ớcăđápă泳ng nhu c亥u th映 h逢荏ngăvĕnăhóaătinhăth亥n c栄a 
các t亥ng lớp nhân dân, góp ph亥n phát triển du lịch, kinh tế - xã hội c栄aăđịaăph逢ơng.ăĐến 
nay, một s嘘 diătíchăđưăđ逢嬰c xếp h衣ngătrênăđịa bàn thành ph嘘 từngăb逢ớc tr荏 thànhăđiểm 
đến du lịch khi du khách có s詠 quan tâm trong lịch trình tham quan, nghiên c泳u, học 
tập, c映 thể nh逢:ăDiătíchălịch sử - vĕnăhóaăqu嘘c gia Chùa Ông (quận Ninh Kiều); Di tích 
kiến trúc ngh羽 thuậtăĐìnhăBìnhăTh栄y (quận Bình Th栄y); Di tích kiến trúc ngh羽 thuật 
qu嘘c gia Nhà th運 Họ D逢ơngă(quận Bình Th栄y); Di tích lịch sử Khuăt逢荏ng ni羽m Th栄 
khoa Bùi H英uăNghĩaă(quận Bình Th栄y); Di tích kiến trúc ngh羽 thuật qu嘘c gia Hi羽p Thiên 
Cung (quậnăCáiăRĕng),ầăBênăc衣nhăđó, công tác b違o t欝n và phát huy giá trị các di s違n 
vĕnăhóa,ădiătíchăvĕnăhóa,ălịch sử trênăđịaăbànăđ逢嬰c quan tâm chỉ đ衣oăvàăđ衣tăđ逢嬰c nh英ng 
kết qu違 quan trọng, từngăb逢ớc gắn kết với phát triển du lịch. Nhiều công trình nghiên 
c泳u về vĕnăhóa,ălịch sử có giá trị đưăphátăhuyătácăd映ngătrongăđ運i s嘘ng xã hội. Công tác 
trùng tu tôn t衣oăvàăphátăhuyădiătíchăđ逢嬰c quan tâm, nhiều côngătrìnhăvĕnăhóaăđ逢嬰căđ亥u 
t逢ăxâyăd詠ngănh逢:ăDiătíchălịch sử - vĕnăhóaăChiến thắng Ông Hào. Đền th運 ChâuăVĕnă
Liêm. Khuăt逢荏ng ni羽m c嘘 so衣n gi違 Mộc quán Nguy宇n Trọng Quyền. Khu di tích lịch sử 
Địaăđiểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng s違năĐ違ng C運 Đ臼 - Chi bộ đ亥u tiên c栄a C亥n 
Thơ. 

Thành ph嘘 đưăt鰻 ch泳c nhiều lo衣i hình thể d映c thể thao, t衣oăđiều ki羽n phát triển môn 
thể thao mới, phát huy các môn thể thao dân tộc,ătròăchơiădânăgian.ăNĕmă2020,ăs嘘 ng逢運i 
tập tập luy羽năTDTTăth逢運ngăxuyên:ă419.275ăng逢運i,ăđ衣t 99,1% kế ho衣ch nĕm;ăs嘘 giaăđìnhă
thể thao: 90.712 hộ,ăđ衣t 122% kế ho衣chănĕm;ăs嘘 CLB TDTT: 1.246 CLB, 99,7% kế 
ho衣chănĕm.ăNgoàiăra,ănĕmă2020,ăt鰻 ch泳c 08 gi違i (02 gi違i toàn qu嘘c, 06 gi違i c医p TP): 
Gi違i Lân - S逢ă- R欝ng toàn qu嘘c, l亥n th泳 VIIănĕmă2020;ăGi違i  Lân - S逢ă- R欝ng thành ph嘘 
C亥năThơănĕmă2020ăvàăGi違iăvôăđịchăđuaăXeăđ衣p thành ph嘘 C亥năThơăm荏 rộngă“Mừng 
Đ違ng quang vinh - MừngăXuânăCanhăTỦă2020”,ăGi違i trẻ, họcăsinhămônăBơiăthànhăph嘘 
C亥năThơănĕmă2020,ăGi違i trẻ, học sinh môn C運 vua thành ph嘘 C亥năThơănĕmă2020,ăGi違i 
trẻ, học sinh môn Vovinam thành ph嘘  C亥nă Thơă nĕmă 2020;ă Gi違iă vôă địchă đuaă V臼 
Composite qu嘘c gia l亥n th泳 Iănĕmă2020,ăGi違iăvôăđịchăBóngăđáăthànhăph嘘 C亥năThơ,ăthuă
hútă65.000ăl逢嬰tăng逢運i xem. 
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Về Thể thao Thành tích cao,ănĕmă2020,ăcử 190ăl逢嬰t hu医n luy羽năviên,ă1.020ăl逢嬰t 
vậnăđộng viên (438 n英) tham d詠 80 gi違i thể thao (58 gi違i thể thao thành tích cao qu嘘c 
gia, 18 gi違iăĐ衣i hội Thể thaoăĐBSCLăvàă04ăgi違i m運i, gi違i thể thao qu亥n chúng qu嘘c gia), 
đ衣tă526ăhuyăch逢ơngăcácălo衣i (144 HCV – 162 HCB - 220ăHCĐ).ăTrongăđóăcóă454ăhuyă
ch逢ơng thể thao thành tích cao (123 HCV – 133 HCB – 198ăHCĐ),ăđ衣t 114% so với kế 
ho衣ch. Đ衣i hội Thể thaoăĐBSCLăđ衣tă160ăhuyăch逢ơngăcácălo衣i (42 HCV – 54 HCB – 64 
HCĐ). 

2.4 Khoa h丑c và công ngh羽 

2.4.1 Đ亥uăt逢ăti隠m l詠c KH&CN  

Côngătácăđ亥uăt逢ăh衣 t亥ngăcơăs荏 vật ch医t, trang thiết bị kỹ thuậtăKH&CNăđ逢嬰c chỉ 
đ衣o th詠c hi羽n chặt chẽ. Một s嘘 đề án, d詠 ánăđ亥uăt逢ăh衣 t亥ngăcơăs荏 vật ch医t, trang thiết bị 
kỹ thuậtăKH&CNăđangăđ逢嬰c Thành ph嘘 từngăb逢ớc triển khai, th詠c hi羽n. Phát huy tiềm 
nĕng,ăthế m衣nh c栄a Thành ph嘘 về lĩnhăv詠c KH&CN, y tế, giáo d映căvàăđàoăt衣o,...  

Tiềm l詠c KH&CN phát triển m衣nh với vi羽căđ亥uăt逢,ăxâyăd詠ng mới một s嘘 cơăs荏 vật 
ch医t kỹ thuật, phòng thí nghi羽măđ栄 m衣nh ph映c v映 không chỉ trênăđịa bàn thành ph嘘 mà 
còn hỗ tr嬰 kỹ thuật cho c違 vùngăĐBSCL,ătrongăđóăTrungătâmăKỹ thuật Tiêu chu育năĐoă
l逢運ng Ch医tă l逢嬰ng ph衣m vi ho衣tăđộng không chỉ 荏 khu v詠căĐBSCLămàăv逢ơnăraăTâyă
Nguyên và Nam Trung bộ. 

Th詠c tr衣ng t鰻 ch泳c khoa học và công ngh羽 c栄a thành ph嘘 C亥năThơ: Theo s嘘 li羽u 
th嘘ng kê khoa học và công ngh羽,ănĕmă2020ătrênăđịa bàn thành ph嘘 hi羽năcóă68ăcơăquan,ă
đơnăvị, vi羽nătr逢運ng... Có ho衣tăđộng khoa học và công ngh羽 (12 t鰻 ch泳c nghiên c泳u và 
phát triển, 14 t鰻 ch泳c cung 泳ng các dịch v映 khoa học và công ngh羽,ă13ăcơăs荏 giáo d映c 
đ衣i họcăvàă29ăcơăquanăQLNN,ăđơnăvị s詠 nghi羽p và doanh nghi羽p có th詠c hi羽n các nhi羽m 
v映 khoa học và công ngh羽 từ ngânăsáchănhàăn逢ớc).ăTrongă68ăđơnăvị trên,ăcóă22ăđơnăvị 
là t鰻 ch泳c khoa học và công ngh羽 (08ăđơnăvị công lập và 14 ngoài công lập. 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chu育năĐoăl逢運ng Ch医tăl逢嬰ng C亥năThơăđưăđ逢嬰c quan tâm 
đ亥uăt逢, nâng c医păđưăm荏 rộngănĕngăl詠c thử nghi羽m,ăđoăl逢運ng,ănângăcaoănĕngăl詠c thử 
nghi羽m, kiểmăđịnh và hi羽u chu育n ph映c v映 đaăngànhă(nôngănghi羽p, xây d詠ng, y tế, môi 
tr逢運ng,ăđi羽n),ầăCácăphòngă thíănghi羽m, hi羽u chu育n c栄a Trung tâm tiếp t映căđ逢嬰c H羽 
th嘘ng công nhận phòng thử nghi羽m Vi羽t Nam (Vilas) công nhận theo tiêu chu育n qu嘘c 
tế ISO/IECă17025:2005ăvàăđ逢嬰c 7 Bộ ngành chỉ định là phòng thí nghi羽m ph映c v映 qu違n 
lỦănhàăn逢ớc về ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m hàng hóa, ph衣m vi ho衣tăđộng từ CàăMauălênăđến 
Tây Nguyên và Nam trung bộ. Giúp S荏 Khoa học và Công ngh羽 th詠c hi羽n t嘘t ch泳cănĕngă
qu違nălỦănhàăn逢ớc về đoăl逢運ng, ch医tăl逢嬰ng,ăđ欝ng th運i ph映c v映 nhu c亥u phát triển kinh tế 
- xã hội vùng ĐBSCL.  

Trung tâm 永ng d映ng tiến bộ KH&CNăđ逢嬰c thành lập từ nĕmă2013ăđếnănayăcơăs荏 
vật ch医tăđưăcơăb違năđ逢嬰căđ亥uăt逢ăhoànăthi羽n.ăTrungătâmăđóngăvaiătròăđ亥u m嘘i trong nghiên 
c泳u 泳ng d映ng các tiến bộ kỹ thuật, công ngh羽 mới triển khai vào s違n xu医tăvàăđ運i s嘘ng, 
góp ph亥năgiaătĕngăhàmăl逢嬰ng khoa học công ngh羽 trong các s違n ph育m ch栄 l詠c c栄a thành 
ph嘘. Ho衣tăđộng nghiên c泳u 泳ng d映ng và chuyển giao công ngh羽 đ衣tăđ逢嬰c một s嘘 kết 
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qu違 nh医tăđịnh,ăTrungătâmăđưăph嘘i h嬰p với chuyên gia nghiên c泳u thành công 12 công 
ngh羽 ch栄 yếuăliênăquanăđến vi羽c 永ng d映ng công ngh羽 từ tr逢運ng, tích h嬰p thêm một s嘘 
công ngh羽 vậtălỦăđể xử lỦăn逢ớc sinh ho衣t,ăn逢ớc th違i,ăn逢ớcăt逢ới nông nghi羽p, xử lý mùi, 
ao nuôi th栄y s違n..., 10 quy trình kỹ thuật tr欝ngărau,ăhoa...ăTrongăđóăn鰻i bật là công ngh羽 
xử lỦăn逢ớc sinh ho衣t,ăn逢ớc u嘘ngăionăđưăđ逢嬰c chuyển giao cho g亥n 100 hộ giaăđình,ăt鰻 
ch泳c, doanh nghi羽p,ătr逢運ng học trong và ngoài thành ph嘘.ăTrongănĕmă2019,ăTrungătâmă
đưănghiênăc泳u thành công h羽 th嘘ng xử lỦăn逢ớcăt逢ới nông nghi羽p, có kh違 nĕngăxử lỦăn逢ớc 
nhi宇m mặnăđưăđ衣t gi違i Nhì Hội thi Sáng t衣o kỹ thuật thành ph嘘 C亥năThơ nĕmă2019. 

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công ngh羽 đ逢嬰căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng mới từ nĕmă
2010 cùng với các trang thiết bị ph映c v映 ho衣tăđộng thông tin, th嘘ng kê KH&CN với 
t鰻ng giá trị đ亥uăt逢ăhơnă13ătỷ đ欝ng.ăQuaăđó,ăđưăt衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho ho衣tăđộng 
thông tin, th嘘ng kê KH&CN qu違n lý, khai thác và sử d映ng hi羽u qu違 các ngu欝n tin 
KH&CN ph映c v映 nghiên c泳u, s違n xu医tăvàăđ運i s嘘ng xã hội.ăĐến nay, ho衣tăđộng về thông 
tin, th嘘ng kê khoa học và công ngh羽 đưăcóăb逢ớc phát triểnăvàăđ衣tăđ逢嬰c nh英ng kết qu違 
tích c詠c. Vi羽c phát triển m衣nh mẽ các m衣ng thông tin khoa học và công ngh羽 c栄a thành 
ph嘘 đưăgópăph亥năđ逢aănhanhăcácăthànhăt詠uăKH&CNătrongăn逢ớc và thế giới ph映c v映 cho 
hi羽u qu違 cho công tác nghiên c泳u và s違n xu医t, kinh doanh, phát triển thị tr逢運ng KH&CN. 
Công tác th嘘ng kê KH&CN từngăb逢ớcăđ逢嬰c hoàn thi羽năđưăgópăph亥n tích c詠c cho công 
tác ho衣chăđịnh chiếnăl逢嬰c chính sách phát triển ngành KH&CN c栄a thành ph嘘. 

Cũngătrongăgiaiăđo衣nănày,ănĕmă2015,ăthành ph嘘 C亥năThơ đưăt鰻 ch泳c khánh thành 
V逢運nă逢ơmăCôngăngh羽 Công nghi羽p Vi羽t Nam - Hàn Qu嘘c t衣i Khu Công nghi羽p Trà 
Nóc 2 (Gọi tắtălàăV逢運nă逢ơm).V逢運nă逢ơmăđưăth詠c hi羽n 11 d詠 án/doanh nghi羽p hỗ tr嬰 
逢ơmăt衣o, bao g欝m: 03 d詠 án thuộcălĩnhăv詠căcơăkhí,ă04ăd詠 án thuộcălĩnhăv詠c chế biến 
th栄y s違n, 04 d詠 án thuộcălĩnhăv詠c chế biến nông s違n.ăTrongălĩnhăv詠căđàoăt衣o,ăV逢運nă逢ơmă
đưăt鰻 ch泳căđ逢嬰c 11 lớpăđàoăt衣o với t鰻ng s嘘 373 học viên là nhân viên c栄a doanh nghi羽p 
đangă逢ơmăt衣o và ho衣tăđộng t衣iăV逢運nă逢ơm. Đ欝ng th運i t衣oăđiều ki羽n hỗ tr嬰 cho sinh viên, 
gi違ngăviênăcácăTr逢運ngăĐ衣i họcăđến vận hành máy móc, thiết bị để th詠c hi羽năcácăđề tài 
khoa học,ăđề án t嘘t nghi羽p. 

2.4.2 Đẩy m衣nh nghiên c泳u 泳ng d映ng, g逸n k院t gi英a nghiên c泳u tri 吋n khai 
v噂i nhu c亥u th詠c ti宇n  

Trong th運i gian qua, ho衣tăđộng nghiên c泳u khoa học và phát triển công ngh羽 đ逢嬰c 
triểnăkhaiătheoăh逢ớng nâng cao tính 泳ng d映ng và hi羽u qu違 kinh tế - xã hội, l医y doanh 
nghi羽p làm trung tâm hỗ tr嬰,ăđápă泳ng nhu c亥u th詠c ti宇n.ăGiaiăđo衣n 2016 - 2018, Thành 
ph嘘 đưătriển khai th詠c hi羽n 37 nhi羽m v映 KH&CN c医p Thành ph嘘, 31 nhi羽m v映 c医p quận, 
huy羽n. Nghi羽m thu 39 nhi羽m v映 KH&CN c医p Thành ph嘘, 40 nhi羽m v映 c医p quận, huy羽n, 
đóngăgópătíchăc詠c cho công tác qu違nălỦănhàăn逢ớc, phát triển s違n xu医tăkinhădoanh,ăchĕmă
sóc s泳c kh臼eănhânădân,ầă 

Các c医p, các ngành Thành ph嘘 quan tâm triển khai th詠c hi羽n t嘘tăcácăch逢ơngătrìnhă
hỗ tr嬰 doanh nghi羽păđ鰻i mới công ngh羽 - b違o hộ và phát triển tài s違n trí tu羽 - nâng cao 
nĕngăsu医t ch医tăl逢嬰ng. Chú trọngăđ育y m衣nh công tác tuyên truyền, qu違ng bá bằng nhiều 
hình th泳c thiết th詠c, hi羽u qu違, hình thành bộ cơăs荏 d英 li羽u về công ngh羽 mới, công ngh羽 
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tiên tiến, kênh thông tin hỗ tr嬰 doanh nghi羽p tìm kiếm thông tin thiết bị, công ngh羽 phù 
h嬰p cho ho衣tăđộng s違n xu医t,ăkinhădoanhătrongăgiaiăđo衣n hi羽n nay.  

2.4.3 Các ho衣tăđ瓜ng d鵜ch v映, phát tri 吋n th鵜 tr逢運ng KH&CN  

Tiếp t映c phát triển dịch v映 KH&CN,ăđặc bi羽t chú trọng dịch v映 tiêu chu育n - đoă
l逢運ng - ch医tăl逢嬰ngăv逢ơnălênălàmăđ亥u m嘘iăKH&CNăvùngăĐBSCLăvề phân tích, kiểm 
nghi羽m, hi羽u chu育n. Các cơăs荏 thí nghi羽m duy trì công nhận theo tiêu chu育n qu嘘c tế ISO 
17,025 và tiếp t映căđ逢嬰căTrungă逢ơngăchỉ định là phòng thí nghi羽m ph映c v映 qu違n lý nhà 
n逢ớc về ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m hàng hóa.  

Thành ph嘘 triển khai ho衣tăđộngăĐiểm kết n嘘i cung c亥u công ngh羽 vùngăĐBSCLăt衣i 
thành ph嘘 C亥năThơ. Qua đó,ăhỗ tr嬰 hi羽u qu違 cho doanh nghi羽p th詠c hi羽năđ鰻i mới công 
ngh羽, kết n嘘i các nhà khoa học với doanh nghi羽p. Liên kết chặt chẽ gi英a các Trung tâm 
永ng d映ng Tiến bộ KH&CNătrongăvùngăđể traoăđ鰻i, chia sẻ kinh nghi羽m th詠c ti宇n, tìm 
kiếm gi違iă phápă tĕngă c逢運ng hi羽u qu違 ho衣tă động về 泳ng d映ng, chuyển giao tiến bộ 
KH&CN. Ph嘘i h嬰p Bộ KH&CN t鰻 ch泳c t嘘t Hội nghị triển khai ho衣tăđộng trình di宇n, kết 
n嘘i cung c亥u công ngh羽 qu嘘c tế và Hội nghị Trung tâm 泳ng d映ng tiến bộ KH&CN toàn 
qu嘘cănĕmă2018,ăđ逢嬰căd逢ăluậnăđánhăgiáăcao. Giaiăđo衣n 2018-2020,ăđưăcóă63ăh嬰păđ欝ng 
chuyển giao công ngh羽 với t鰻ng giá trị h嬰păđ欝ng là 24.217 tri羽uăđ欝ng. Một s嘘 trung tâm 
chuyển giao, xúc tiến công ngh羽, sàn giao dịch công ngh羽 đưăth詠c hi羽n t嘘t vai trò c栄a 
mình,ănh逢ăSànăgiaoădịch Công ngh羽 C亥năThơă(Sànă違o) vận hành với tên miền catex.vn 
đưăgiới thi羽u trên 9.800 thông tin công ngh羽 – thiết bị từ 220 doanh nghi羽p, cá nhân 
trong và ngoài Thành ph嘘 với trên 9,9 tri羽uăl逢嬰t khai thác thông tin trên Sàn. Ngoài ra, 
D詠 án Sàn giao dịch Công ngh羽 C亥năThơă(Sànăth詠c) d詠 ánăđưăđ逢嬰c Hộiăđ欝ng th育măđịnh 
thông qua, hi羽năđangăhoànăchỉnh theo ý kiến góp ý gửi l衣i S荏 Kế ho衣chăvàăĐ亥uăt逢ăth育m 
định trình UBND Thành ph嘘 xem xét, ch医p thuận phê duy羽tăBáoăcáoăđề xu医t ch栄 tr逢ơngă
đ亥uăt逢.ăĐâyălàăd詠 án nhằm phát triển thị tr逢運ng KH&CN, ph映c v映 nhu c亥uăđ鰻i mới công 
ngh羽 c栄a các doanh nghi羽p, hỗ tr嬰 giao dịch,ăth逢ơngăm衣i hóa các s違n ph育m nghiên c泳u 
khoa học và phát triển công ngh羽ầă 

Thêmăvàoăđó,ănhiều ho衣tăđộng hỗ tr嬰 xác lập và phát triển tài s違n trí tu羽 đưăđ逢嬰c 
triển khai: tuyên truyền, ph鰻 biến rộng rãi nội dung hỗ tr嬰. Th逢運ngăxuyênăđiều tra, kh違o 
sát, rà soát, th嘘ng kê s違n ph育măđặc s違n,ăđặcătr逢ng. H逢ớng dẫn th栄 t映căđĕngăkỦ,ăb違o v羽 
và phát triểnăth逢ơngăhi羽u. Từ thángă01/2016ăđến tháng 6/2019, Thành ph嘘 đưăcóă1690ă
đơnăđĕngăkỦăb違o hộ,ătrongăđóăcóă1627ănhưnăhi羽u, 24 sáng chế, 05 gi違i pháp h英u ích và 
34 kiểu dáng công nghi羽p. 727ăvĕnăbằngăđ逢嬰c C映c S荏 h英u trí tu羽 c医p mới,ătrongăđóăcóă
727 nhãn hi羽u, 07 sáng chế, 05 gi違i pháp h英u ích và 23 kiểu dáng công nghi羽p. T鰻 ch泳c 
12 lớp tập hu医n với s詠 tham d詠 c栄a 549 học viên. H逢ớng dẫnă14ăcơăs荏 công b嘘 tiêu 
chu育năcơăs荏,ă01ăcơăs荏 th詠c hi羽năghiănhưn,ă02ăcơăs荏 công b嘘 h嬰p chu育n, thông báo tiếp 
nhận 253 h欝 sơăcôngăb嘘 h嬰p quy. Hỗ tr嬰 doanh nghi羽păđĕngăkỦămưăs嘘, mã v衣ch, t衣oăđiều 
ki羽n thuận l嬰i trong vi羽căl逢uăthôngăvàăqu違nălỦăhàngăhóaătheoăquyăđịnh.  
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2.4.4 Tĕngăc逢運ng h嬰p tác và h瓜i nh壱p qu嘘c t院 v隠 KH&CN  

Ho衣tăđộng liên kết, h嬰p tác về khoa học và công ngh羽 gi英a các tỉnh, Thành ph嘘 vùng 
ĐBSCL vàăcácăđịaăph逢ơngătrongăc違 n逢ớc, gi英a các vi羽n,ătr逢運ng, các t鰻 ch泳c KH&CN 
trongăvàăngoàiăn逢ớc có s詠 chuyển biến tích c詠c.ăNĕmă2018,ăThànhăph嘘 ký th臼a thuận 
h嬰p tác phát triển kinh tế -xã hội các tỉnh, Thành ph嘘 vùng kinh tế trọngăđiểmăĐBSCLă
giaiăđo衣n 2016 -2020,ătrongăđóăcóăCh逢ơngătrìnhăh嬰p tác KH&CN, góp ph亥n quan trọng 
thúcăđ育y phát triển KH&CN Thành ph嘘 vàăvùngăĐBSCL.Bênăc衣nhăđó,ăThànhăph嘘 đưăt鰻 
ch泳c thành công nhiều s詠 ki羽n KH&CN qu嘘c tế, thu hút s詠 tham gia c栄a nhiều nhà khoa 
học, khai thông các kênh h嬰p tác, giới thi羽u kinh nghi羽m và mô hình phát triển KH&CN 
c栄aăcácăn逢ớc, xúc tiến các ho衣tăđộng h嬰p tác qu嘘c tế. Qua đó,ăxâyăd詠ng các m嘘i quan 
h羽 h嬰p tác và thu hút các d詠 án tài tr嬰.  

Giaiăđo衣n 2016 -2018, các nhà khoa học trênăđịa bàn Thành ph嘘 đưăcóă1.215ăbàiăviết 
đ逢嬰căđĕngătrênăcácăt衣p chí, kỷ yếu hội nghị qu嘘c tế.ăRiêngăđ嘘i với các nhi羽m v映 khoa 
học và công ngh羽 c医p Thành ph嘘, s嘘 l逢嬰ng công b嘘 qu嘘c tế trongăgiaiăđo衣n 2016 -2018 
tĕngăv逢嬰t trội so vớiăgiaiăđo衣n 2011 -2015, cao nh医tălàănĕmă2016,ăđ衣t 26 bài trong s嘘 19 
nhi羽m v映 KH&Cnnghi羽m thu.Tiềm l詠căthôngătin,ăcơăs荏 d英 li羽u,ăt逢ăli羽uăKH&CNăđ逢嬰c 
tĕngăc逢運ng, hoàn thi羽n,ăcơăb違năđápă泳ng các yêu c亥u về traoăđ鰻i, cung c医păthôngătin,ăt逢ă
li羽u về các thành t詠u KH&Cntrongăvàăngoàiăn逢ớc. H羽 th嘘ng thông tin với các d英 li羽u, 
s嘘 li羽u, d英 ki羽n, tin t泳c, tri th泳c khoa học và công ngh羽 trongăn逢ớc và qu嘘c tế phong 
phú,ăđaăd衣ng vớiăhơnă300.000ătàiăli羽uătoànăvĕnăthuộcăcácălĩnhăv詠căđ逢嬰c t衣o lậpăvàăl逢uă
gi英. Tĕngăc逢運ng chuyểnăđ鰻i và s嘘 hóaăcơăs荏 d英 li羽u KH&cntừ ngu欝n nội sinh vớiăhơnă
25.500 tài li羽u gi医yăđưăchuyểnăđ鰻i sang d衣ng tài li羽uăđi羽n tử. H衣 t亥ng thông tin KH&CN 
đ逢嬰căđ亥uăt逢ăhoànăthi羽n cùng với vi羽c 泳ng d映ng rộng rãi m衣ng Internet kết n嘘i với khu 
v詠c và qu嘘c tế, hỗ tr嬰 hi羽u qu違 trong vi羽c chia sẻ thông tin chuyên sâu về thành t詠u 
KH&CN. 

2.4.5 Ho衣tăđ瓜ng khoa h丑c công ngh羽 c栄a doanh nghi羽p 

a. Nôngănghi羽p 

- Ho衣tăđ瓜ng nghiên c泳u, phát tri 吋n công ngh羽 m噂i/ nâng c医p công ngh羽 hi羽n 
t衣i:  Kết qu違 kh違oăsátăđ鰻i mới sáng t衣o c栄a 22 doanh nghi羽p nông nghi羽pătrênăđịa bàn 
C亥năThơănĕmă2019ăchoăth医y,ăhơnă92%ădoanhănghi羽p t詠 th詠c hi羽n các ho衣tăđộng nghiên 
c泳u phát triển công ngh羽 mới hay nâng c医p công ngh羽 hi羽n t衣i,ătrongăđóăs嘘 doanh nghi羽p 
địnhăh逢ớng 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin và tiếp cận cách m衣ng công nghi羽p l亥n th泳 
4.0 là kho違ngă91%.ăĐiều này ph違n 違nh rằng tâm thế đ鰻i mới công ngh羽 tập trung vào 
công ngh羽 thông tin sẽ di宇n ra m衣nh mẽ trongăt逢ơngălaiăkhôngăxa. 

- Tuy nhiên, có một th詠c tế đangădi宇n ra là ngu欝n chi cho ho衣tăđộng thay mới 
thiết bị công ngh羽 vẫn r医t khiêm t嘘n, chiếm kho違ng 1,1% so với tài s違n hi羽n có c栄a các 
doanh nghi羽p này và ch栄 yếuăđến từ v嘘n c栄a doanh nghi羽p t詠 huyăđộng. 

- Ho衣tăđ瓜ng chuy吋n giao công ngh羽: Trong th運i gian vừa qua, theo thông tin từ 
các t鰻 ch泳c, công ty, vi羽năvàătr逢運ngăđ衣i họcătrênăđịa bàn C亥năThơ,ăcácăkết qu違 nghiên 
c泳u khoa học công ngh羽, s違n ph育m công ngh羽 đưăđ逢嬰c chuyển giao/ 泳ng d映ng trong 
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th詠c tế s違n xu医t kinh doanh bao g欝m: Chuyển giao công ngh羽 s違n xu医t thu嘘c trừ b羽nh 
sinh học s嘘 22/HĐ.BVTV,ăxâyăd詠ng mô hình s違n xu医t rau an toàn gắn với tiêu th映 s違n 
ph育m, xây d詠ng mô hình sử d映ng các chế ph育m sinh học trong s違n xu医tălúaătheoăh逢ớng 
bền v英ng, Chuyển giao quy trình công ngh羽 s違n xu医t gi嘘ngătômăcàngăxanhătoànăđ詠c theo 
công ngh羽 Biofloc,... 

- Tính g逸n k院t trong ho衣tăđ瓜ng chuy吋n giao khoa h丑c công ngh羽: Theo th嘘ng 
kê từ kết qu違 kh違oăsátăhơnă22ădoanhănghi羽p nông nghi羽p và các t鰻 ch泳c/cơăquanătrênăđịa 
bàn, tình hình liên kết gi英a doanh nghi羽p, Vi羽n nghiên c泳u,ăTr逢運ngăđ衣i học và Nhà khoa 
học vẫnăđangădi宇n ra. Tuy nhiên, vẫn còn một s嘘 h衣n chế nh逢ăsau: 

 
• Nh英ngănĕmăg亥năđâyăvi羽c liên kết gi英a Doanh nghi羽p, Vi羽n nghiên c泳u, 

Tr逢運ngăđ衣i học và Nhà khoa họcăđ逢嬰c quan tâm th詠c hi羽n. Tuy nhiên, các ch栄 đề 
nghiên c泳u c栄aăcácăđơnăvị khoa họcăch逢aătập trung vào vi羽c gi違i quyết các v医năđề b泳c 
thiết trong các doanh nghi羽p. Ch栄 yếu các nghiên c泳uăđ逢嬰c th詠c hi羽n d詠a trên nh英ng 
t逢ăduyăkhámăphá,ăgi違i quyếtăkhóăkhĕnătrongăs違n xu医t từ các nhà nghiên c泳u nên vi羽c 
chuyển giao 泳ng d映ngăđến các DN còn r医t h衣n chế. 

• S詠 liên kết vẫnăcònămanhămún,ăch逢aăcóănhiềuăđơnăvị/ doanh nghi羽p trung 
gian chuyên nghi羽pălàmăđ亥u m嘘i kết n嘘i gi英a cung và c亥uătrongălĩnhăv詠c khoa học 
công ngh羽. 

b. Côngănghi羽p 

Ho衣tăđ瓜ng chuy吋n giao khoa h丑c công ngh羽: 

- Theo thông tin kh違o sát từ 110 doanh nghi羽p công nghi羽pătrênăđịa bàn C亥năThơ,ă
các kết qu違 nghiên c泳u khoa học công ngh羽, s違n ph育m công ngh羽 đưăđ逢嬰c chuyển giao/ 
泳ng d映ng trong th詠c tế s違n xu医t kinh doanh ch栄 yếu tập trung vào các máy móc ph映c v映 
cho s違n xu医t và các quy trình kỹ thuật, vận hành doanh nghi羽p. 

- Tính g逸n k院t trong ho衣tăđ瓜ng chuy吋n giao khoa h丑c công ngh羽: 

• Đàoăt衣o cho sinh viên th詠c tập từ cácătr逢運ngăĐ衣i họcănh逢ăĐ衣i học An Giang, 
Đ衣i học C亥năThơ,ăĐ衣i học CửuăLong,ăĐ衣i học Khoa học T詠 nhiên. Đ衣i học Kiên Giang 
Đ衣i học Nông Nghi羽p 4 (Nông Lâm Thành ph嘘 H欝 Chí Minh). Đ衣i họcăTônăĐ泳c Thắng. 
Đ衣i họcăbáchăKhoaăĐàăNẵng và các tỉnhăĐBSCLăđến th詠c tập t衣iăcácătr逢運ng Florida, 
Missouri t衣i Hoa Kỳ,ăđ衣i học Nottingham t衣iăAnh,ăđ衣i học Tokyo. 

• Tuy nhiên, nhìnăchung,ăđể liên kết h嬰pătác,ăthúcăđ育y chuyển giao công ngh羽 
còn h衣n chế do h衣n chế về kinh phí, s詠 khác bi羽t gi英a khoa học và th詠c ti宇n t衣i doanh 
nghi羽p,ăquyăđịnhăch逢aăchặt chẽ về vi羽c yêu c亥u chuyển giao công ngh羽 khi th詠c hi羽n 
các nghiên c泳u khoa học. Nhiều doanh nghi羽păch逢aăhìnhăthànhăbộ phận/phòng nghiên 
c泳u và phát triển (R&D) do yêu c亥uăđ亥uăt逢ăvề ngu欝n nhân l詠c, tài l詠c. Doanh nghi羽p 
chỉ nhắmăđến vi羽cămuaăđiăbánăl衣iămàăkhôngăđ亥uăt逢ăchoănghiênăc泳u, thiếuăb逢ớc trung 
gianăđể t衣o s違n ph育m hoàn thi羽n từ kết qu違 nghiên c泳u. 

c. D鵜chăv映 

- Ho衣tăđ瓜ng nghiên c泳u và phát tri吋n: Trong t鰻ng s嘘 85 doanh nghi羽p dịch v映 
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trênăđịa bàn C亥năThơăcóănghiênăc泳u và phát triển công ngh羽, thì kho違ng 40% doanh 
nghi羽p nghiên c泳u và phát triển công ngh羽 có tính mớiăđ嘘i với thị tr逢運ng. Công ngh羽 
mớiăđ嘘i với doanh nghi羽p thì có 41,9%. Chỉ có một tỷ l羽 r医t nh臼 kho違ng 5% doanh 
nghi羽p nghiên c泳u và phát triển công ngh羽 có tính mớiăđ嘘i với thế giới. 

- Ho衣tăđ瓜ng chuy吋n giao khoa h丑c công ngh羽:  

 Trong th運i gian vừa qua, các kết qu違 nghiên c泳u khoa học công ngh羽, s違n ph育m công 
ngh羽 đưăđ逢嬰c chuyển giao/ 泳ng d映ng trong th詠c tế s違n xu医t kinh doanh t衣iăcácăđịaăph逢ơngă
không chỉ dừng l衣i 荏 các ph亥n mềm và dịch v映 trong ph衣m vi C亥năThơ,ămàăcònăphátătriển, 
kết n嘘i hỗ tr嬰 chuyển giao các s違n ph育m ph亥n mềmăvàăt逢ăv医n các chuỗi giá trị với các tỉnh 
thành lân cận. 

2.4.6 Ho衣tăđ瓜ngăđ鰻i m噂i công ngh羽 và giá tr鵜 s違n phẩm công ngh羽 cao 
trong t鰻ng s違n phẩm 

a. Ho衣tăđ瓜ngăđ鰻iăm噂iăcôngăngh羽 

Báo cáo từ s荏 Khoa học Công ngh羽 Thành ph嘘 C亥năthơăchỉ ra rằng ph亥n lớn các 
dây chuyền s違n xu医t c栄a doanh nghi羽p trong mẫu có m泳căđộ t詠 độngăhóaăt逢ơngăđ嘘i cao 
(50% - 75%), m泳căđộ đ欝ng bộ về nĕngăsu医t kho違ng 50%. Tuy nhiên, chỉ có 27% các 
doanh nghi羽p l詠a chọnăcóăđ鰻i mới thiết bị, cho th医y rằng tỷ l羽 đ鰻i mới thiết bị ch逢aăcao.ă
Nguyên nhân chính là do các doanh nghi羽p này mớiăđ亥uăt逢,ăđ鰻i mớiăch逢aăquáă3ănĕmă
hoặcăđ亥uăt逢ătrênă3ănĕmănh逢ngăthiết bị vẫn còn dùng t嘘t.ăĐiều này có thể chỉ ra h羽 th嘘ng 
thiết bị, máy móc c栄a các doanh nghi羽păđều khá t嘘t. T鰻ng chi cho nghiên c泳u phát triển 
so với t鰻ng doanh thuăđ衣tă11,1%ăvàoănĕmă2020,ătĕngăsoăvớiăgiaiăđo衣nătr逢ớc.ăĐiều này 
cho th医y mặc dù s違n xu医t kinh doanh bị gi違măsútăđángăkể nh逢ngădoanhănghi羽p vẫn chú 
trọngăđ亥uăt逢ăhoănghiênăc泳u phát triểnătrongăgiaiăđo衣n có dịch COVID-19. Vi羽căđ亥uăt逢ă
vào khoa học sẽ giúp mang l衣i nh英ng l嬰i thế c衣nh tranh lâu dài cho doanh nghi羽pănh逢ă
tĕngănĕngăsu医t và ch医tăl逢嬰ng, gi違m chi phí, hỗ tr嬰 doanh nghi羽p có thể đ泳ng v英ngăhơnă
tr逢ớc nh英ng biếnăđộng lớn về mặt kinh tế xã hội.  

Tuy nhiên, s嘘 đơnăđĕngăkỦăs荏 h英u trí tu羽 gi違m g亥n một n英a từ 13ă(nĕmă2018)ăđến 
6ă(nĕmă2020)ămặc dù t鰻ng chi cho nghiên c泳u so vớiădoanhăthuătĕng.ăĐiều này cho th医y 
công tác nghiên c泳u phát triểnăch逢aăhi羽u qu違 vàăch逢aăcóăcácăđ鰻i mới sáng t衣o có thể 
đĕngăkỦăs荏 h英u trí tu羽.ăĐiều này có thể lý gi違i bằng vi羽c nhân l詠c nghiên c泳u trong 
doanh nghi羽pătĕngănh逢ngăph亥nătĕngăch栄 yếuăđến từ nhân viên ph映 tr嬰 (l詠căl逢嬰ng không 
có tay nghề vàătrìnhăđộ chuyên môn kỹ thuật cao), do vậy các kết qu違 nghiên c泳u khoa 
học công ngh羽 khôngăt逢ơngăx泳ng với chi phí b臼 ra. 

T鰻ng chi nhập kh育u máy thiết bị và công ngh羽 cóăxuăh逢ớng gi違m từ nĕmă2018ăđến 
2020. Doanh nghi羽p chi nhiều cho vi羽căđ鰻i mới máy thiết bị hơnălàăđ鰻i mới công ngh羽. 
Đâyălàăđiều không tích c詠căvìăđ鰻i mới công ngh羽 sẽ mang l衣i hi羽u qu違 và t衣o s違n ph育m 
cóăđ鰻i mới sáng t衣o,ăcóănĕng l詠c c衣nh tranh cao trên thị tr逢運ng. 

b. Giáătr鵜ăs違năphẩmăcôngăngh羽ăcao 

S違n ph育m công ngh羽 cao (SPCNC) và s違n ph育m 泳ng d映ng công ngh羽 cao 
(SPUDCNC) là hai nhóm s違n ph育măcóăỦănghĩaăquanătrọngăđ嘘i với s詠 phát triển c栄a nền 



188 
 

kinh tế,ăđặc bi羽tătrongăgiaiăđo衣n c栄a cuộc cách m衣ng công nghi羽p 4.0 hi羽n nay. Chính 
ph栄 cũngăđưăđề xu医t nhiềuăchínhăsáchăđể phát triển hai nhóm s違n ph育m này. Tỷ trọng 
giá trị s違n ph育m công ngh羽 cao và s違n ph育m 泳ng d映ng công ngh羽 cao trong t鰻ng giá trị 
s違n xu医t công nghi羽p là một chỉ s嘘 đoăl逢運ng s詠 phát triển c栄a hai nhóm s違n ph育m này 
trong nền kinh tế.  

Giá trị s違n ph育m công ngh羽 cao và s違n ph育m 泳ng d映ng công ngh羽 cao trong t鰻ng 
giá trị s違n xu医t công nghi羽pătĕngăđềuătrongăgiaiăđo衣n 2014-2019, cho th医y Thành ph嘘 
đangătừngăb逢ớc nâng cao ch医t l詠ơng s違n ph育m. Vi羽căcóăl逢嬰ng s違n ph育m công ngh羽 cao 
giaătĕngăchoăth医y s詠 nỗ l詠c c栄a C亥năThơătrongăvi羽cătĕngăc逢運ng 泳ng d映ng công ngh羽 và 
điăđúngăđịnhăh逢ớng về vi羽c phát triển các ngành công nghi羽păcóăhàmăl逢嬰ng khoa học 
công ngh羽 và ch医t xám cao. 

B違ng 53: T益 tr 丑ng giá tr鵜 s違n phẩm công ngh羽 cao và s違n phẩm 泳ng d映ng công 
ngh羽 cao trong t鰻ng giá tr鵜 s違n xu医t công nghi羽p. 

Nĕm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
%ă T鰻ngă s違nă
ph育mă côngă
ngh羽ă cao,ă
côngă ngh羽ă
trung bình so 
vớiă t鰻ngă giáă
trịăs違n ph育m 

16,0 18,0 22,0 26,0 28,3 31,6 32 36,7 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ các Sở 

2.5 An ninh, qu嘘c phòng 

 Nh英ngăđịnhăh逢ớng lớn về qu嘘c phòng, an ninh là: 

- Th泳 nh医t, m映c tiêu, nhi羽m v映 c栄a qu嘘c phòng, an ninh là b違o v羽 v英ng chắcăđộc 
lập, ch栄 quyền, th嘘ng nh医t, toàn vẹn lãnh th鰻 c栄a T鰻 qu嘘c, b違o v羽 Đ違ng,ăNhàăn逢ớc, nhân 
dân và chế độ xã hội ch栄 nghĩa,ăgi英 v英ng hòa bình, 鰻năđịnh chính trị, trật t詠, an toàn xã 
hội. Ch栄 độngăđ医u tranh, làm th医t b衣i mọiăâmăm逢uăvàăhànhăđộng ch嘘ng phá c栄a các thế 
l詠căthùăđịchăđ嘘i với s詠 nghi羽p cách m衣ng c栄a nhân dân. 

- Th泳 hai,ătĕngăc逢運ng qu嘘c phòng, gi英 v英ng an ninh qu嘘c gia, trật t詠, an toàn xã 
hội là nhi羽m v映 trọng yếuăth逢運ng xuyên c栄aăĐ違ng,ăNhàăn逢ớcăvàătoànădân,ătrongăđóăQuână
đội nhân dân và Công an nhân dân là l詠căl逢嬰ng nòng c嘘t. Xây d詠ng thế trận qu嘘c phòng 
toàn dân, kết h嬰p chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân v英ng chắc. Phát triểnăđ逢運ng 
l嘘i, ngh羽 thuật quân s詠 chiến tranh nhân dân và lý luận, khoa học an ninh nhân dân. Ch栄 
động,ătĕngăc逢運ng h嬰p tác qu嘘c tế về qu嘘c phòng, an ninh. 

- Th泳 ba, s詠 鰻năđịnh và phát triển bền v英ng mọi mặtăđ運i s嘘ng kinh tế - xã hội là 
nền t違ng v英ng chắc c栄a qu嘘c phòng - an ninh. Phát triển kinh tế - xã hộiăđiăđôiăvớiătĕngă
c逢運ng s泳c m衣nh qu嘘c phòng - an ninh. Kết h嬰p chặt chẽ kinh tế với qu嘘c phòng - an 
ninh, qu嘘c phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiếnăl逢嬰c, quy ho衣ch, kế ho衣ch, chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội và trên từngăđịa bàn. 



189 
 

- Th泳 t逢,ăxâyăd詠ngăQuânăđội nhân dân và Công an nhân dân cách m衣ng, chính 
quy, tinh nhu羽, từngăb逢ớc hi羽năđ衣i, tuy羽tăđ嘘i trung thành với T鰻 qu嘘c, vớiăĐ違ng, Nhà 
n逢ớcăvàănhânădân,ăđ逢嬰c nhân dân tin yêu. 

- Th泳 nĕm,ătĕngăc逢運ng s詠 lưnhăđ衣o tuy羽tăđ嘘i, tr詠c tiếp về mọi mặt c栄aăĐ違ng, s詠 
qu違n lý tập trung th嘘ng nh医t c栄aăNhàăn逢ớcăđ嘘i vớiăQuânăđội, Công an nhân dân và s詠 
nghi羽p qu嘘c phòng - an ninh. 

 Đánhăgiáăti隠mănĕngăđ医tăđaiăvƠăth詠c tr衣ng s穎 d映ngăđ医t,ăph逢挨ngăth泳c s穎 d映ng 
đ医t các lo衣i, tính h嬰p lý và hi羽u qu違 s穎 d映ngăđ医t c栄a thành ph嘘 

1. Th詠c tr衣ng s穎 d映ngăđ医t 

Hình 34: B違năđ欝 th詠c tr衣ng s穎 d映ngăđ医tănĕmă2020 

 
Nguồn: Kết quả xây dựng cてaăđ¬năvị tưăvＸn 
 



190 
 

1.1 Đ医t nông nghi羽p  

B違ng 54: Th詠c tr衣ng s穎 d映ngăđ医t nông nghi羽pănĕmă2020 

STT Lo衣iăđ医t Mã 
Di羽n tích 

(ha) 
Cơăc医u 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
  T蔚NG DI烏N TÍCH T衛 NHIÊN   144.040 100,00 
1 Đ医t nông nghi羽p NNP 114.256 79,32 
1.1 Đ医t tr欝ng lúa LUA 78.632 54,59 
1.2 Đ医t tr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 1.916 1,33 
1.3 Đ医t tr欝ngăcâyălâuănĕm CLN 30.872 21,43 
1.4 Đ医t rừng phòng hộ RPH - - 
1.5 Đ医t rừngăđặc d映ng RDD - - 
1.6 Đ医t rừng s違n xu医t RSX - - 
1.7 Đ医t nuôi tr欝ng thuỷ s違n NTS 2.798 1,94 
1.8 Đ医t làm mu嘘i LMU - - 
1.9 Đ医t nông nghi羽p khác NKH 39 0,03 

 
Nguồn: Báo cáo số 151-BCUBND ngày 25/6/2021 kết quả thống kê diệnătíchăđＸtăđaiă

nĕmă2020ătrênăđịa bàn TP. CＺnăTh¬ 
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B違ng 55: Th詠c tr衣ng s穎 d映ngăđ医t nông nghi羽păphơnătheoăđ挨năv鵜 hành chính c医p huy羽nănĕmă2020 

STT Lo衣iăđ医t Mã 

Di羽n 
tích 

(ngàn 
ha) 

C挨ă
c医u 
(%) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜 hành chính (ngàn ha) 

Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki 隠u 

Ô 
Môn 

Th嘘t 
N嘘t 

C運 
Đ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂i 
Lai  

Vƿnhă
Th衣nh 

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

  
T蔚NG DI烏N TÍCH 
T衛 NHIÊN 

  144 100 7 6,7 2,9 13,2 12,2 32 12,6 26,7 30,7 

1 Đ医t nông nghi羽p NNP 114 79,3 3,5 3,5 0,4 9,8 7,9 28,1 9,9 23,5 27,5 
1.1 Đ医t tr欝ng lúa LUA 78,6 54,6 0,8 0,1 0,1 4,4 3,9 23,8 1,5 19 25,2 

1.2 
Đ医t tr欝ng cây hàng 
nĕmăkhác HNK 1,9 0 0,3 0,1 0,03 0,2 0,4 0,5 0,1 0,2 0,1 

1.3 
Đ医t tr欝ng cây lâu 
nĕm 

CLN 31 21,4 2,4 3,4 0,4 5,1 2,9 2,9 8,4 4,1 1,5 

1.7 
Đ医t nuôi tr欝ng thuỷ 
s違n 

NTS 2,8 2 0,06 - - 0,2 0,7 1 - 0,2 0,6 

 
Nguồn: Báo cáo số 151-BCUBND ngày 25/6/2021 kết quả thống kê diệnătíchăđＸtăđaiănĕmă2020ătrênăđịa bàn TP. CＺnăTh¬ 

Đaăs嘘 đ医t lúa tập trung 荏 3 huy羽n C運 Đ臼, ThớiăLai,ăVĩnhăTh衣nh. Đ医tăcâyălâuănĕmăphânăb嘘 tập trung 荏 các quận, huy羽nănh逢ăPhongăĐiền, 
Ô Môn, Thới Lai.ăĐ医t thuỷ s違năvàăcâyăhàngănĕmăítăvàăphânătánă荏 cácănơi. 
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1.2 Đ医t phi nông nghi羽p 

B違ng 56: Th詠c tr衣ng s穎 d映ngăđ医t phi nông nghi羽pănĕmă2020 

STT Ch雨 tiêu Mã 
Di羽n tích 

(ha) 
C挨ăc医u 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
  T蔚NG DI烏N TÍCH T衛 NHIÊN   144.040 100,00 
2 Đ医t phi nông nghi羽p PNN 29.764 20,66 
2.1 Đ医t qu嘘c phòng CQP 845 0,59 
2.2 Đ医t an ninh CAN 65 0,04 
2.3 Đ医t khu công nghi羽p SKK 475 0,33 
2.4 Đ医t khu chế xu医t SKT - - 
2.4 Đ医t c映m công nghi羽p SKN - - 
2.5 Đ医t th逢ơngăm衣i, dịch v映 TMD 412 0,29 
2.6 Đ医tăcơăs荏 s違n xu医t phi nông nghi羽p SKC 659 0,46 
2.7 Đ医t cho ho衣tăđộng khoáng s違n SKS - - 
2.8 Đ医t s違n xu医t vật li羽u xây d詠ng,ălàmăđ欝 g嘘m SKX 9 0,01 

2.9 
Đ医t phát triển h衣 t亥ng c医p qu嘘c gia, c医p tỉnh, c医p huy羽n, c医p 
xã 

DHT 9.700 6,73 

2.10 Đ医t danh lam thắng c違nh DDL 1 0,00 
2.11 Đ医t 荏 t衣i nông thôn ONT 3.441 2,39 
2.12 Đ医t 荏 t衣iăđôăthị ODT 5.206 3,61 
2.13 Đ医t xây d詠ng tr映 s荏 cơăquan TSC 179 0,12 
2.14 Đ医t xây d詠ng tr映 s荏 c栄a t鰻 ch泳c s詠 nghi羽p DTS 37 0,03 
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2.15 Đ医t xây d詠ngăcơăs荏 ngo衣i giao DNG - - 
2.16 Đ医t sinh ho衣t cộngăđ欝ng DSH 12 0,01 
2.17 Đ医tăkhuăvuiăchơi,ăgi違i trí công cộng DKV 90 0,06 
2.18 Đ医tăcơăs荏 tínăng逢叡ng TIN          23       0,02  
2.19 Đ医t sông, ngòi, kênh, r衣ch, su嘘i SON        8.576       5,95  
2.20 Đ医t có mặtăn逢ớc chuyên dùng MNC          15       0,01  
2.21 Đ医t phi nông nghi羽p khác PNK 2.4.       0,01  

 
Nguồn: Báo cáo số 151-BCUBND ngày 25/6/2021 kết quả thống kê diệnătíchăđＸtăđaiănĕmă2020ătrênăđịa bàn TP. CＺnăTh¬ 
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B違ng 57: Th詠c tr衣ng s穎 d映ngăđ医t phi nông nghi羽păphơnătheoăđ挨năv鵜 hành chính c医p huy羽nănĕmă2020 

STT Ch雨 tiêu Mã 
Di羽n tích 

(ha) 
C挨ăc医u 

(%) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜 hành chính (ha) 
Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki 隠u 

Ô 
Môn 

Th嘘t 
N嘘t 

C運 
Đ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂i 
Lai  

Vƿnhă
Th衣nh 

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
2 Đ医t phi nông nghi羽p PNN 29.764 20,66 3.567 3.250 2.445 3.380 4.249 3.850 2.602 3.198 3.224 
  Trongăđó:     - - - - - - - - - 
2.1 Đ医t qu嘘c phòng CQP 845 0,59 576 27 13 11 20 128 62 3 4 
2.2 Đ医t an ninh CAN 65 0,04 15 5 17 2 5 5 7 4 4 
2.3 Đ医t khu công nghi羽p SKK 475 0,33 118 145 - 149 63 - - - - 

2.5 
Đ医tă th逢ơngă m衣i, 
dịch v映 

TMD 412 0,29 25 180 106 21 7 3 61 9 0 

2.6 
Đ医tă cơă s荏 s違n xu医t 
phi nông nghi羽p 

SKC 659 0,46 53 54 42 144 144 119 8 63 32 

2.8 
Đ医t s違n xu医t vật li羽u 
xây d詠ng,ă làmă đ欝 
g嘘m 

SKX 9 0,01 2 3 - - 4 - - - 0 

2.9 

Đ医t phát triển h衣 
t亥ng c医p qu嘘c gia, 
c医p tỉnh, c医p huy羽n, 
c医p xã 

DHT 9.700 6,73 629 652 711 682 477 1.890 410 1.930 2.319 

  Trongăđó              

2.9.1  Đ医t giao thông  
 
DGT  

3.661 2,54 505 507 385 271 214 241 326 488 723 
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STT Ch雨 tiêu Mã 
Di羽n tích 

(ha) 
C挨ăc医u 

(%) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜 hành chính (ha) 
Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki 隠u 

Ô 
Môn 

Th嘘t 
N嘘t 

C運 
Đ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂i 
Lai  

Vƿnhă
Th衣nh 

2.9.2  Đ医t thuỷ l嬰i   DTL  4.620 3,21 12 23 21 103 159 1.535 - 1.308 1.459 

2.9.3 
 Đ医t xây d詠ngăcơăs荏 
vĕnăhóaă 

 
DVH  

55 0,04 7 10 11 12 2 2 4 6 1 

2.9.4 
 Đ医t xây d詠ngăcơăs荏 
y tế  

 
DYT  

88 0,06 2 9 44 10 6 4 3 5 5 

2.9.5 
Đ医t xây d詠ngăcơăs荏 
giáo d映căvàăđàoăt衣o 

 
DGD  

571 0,40 49 65 198 47 39 48 44 44 37 

2.9.6 
 Đ医t xây d詠ngăcơăs荏 
thể d映c thể thao  

 DTT  39 0,03 0 2 20 7 2 4 0 3 0 

2.9.7 
 Đ医tăcôngătrìnhănĕngă
l逢嬰ng  

 
DNL  

210 0,15 17 4 4 164 4 - 3 12 1 

2.9.8 
 Đ医tă côngă trìnhă b逢uă
chính vi宇n thông  

DBV  37 0,03 1 2 2 0 0 23 1 7 0 

2.9.10 
Đ医t có di tích lịch sử 
vĕnăhóa DDT 18 0,01 1 1 1 - - 4 12 - - 

2.9.11 
Đ医t bãi th違i, xử lý 
ch医t th違i DRA 60 0,04 - 4 2 29 2 6 - 16 - 

2.9.12  Đ医tăcơăs荏 tôn giáo  
 
TON  

144 0,10 19 9 14 11 11 7 4 13 55 

2.9.13 
Đ医tălàmănghĩaătrang,ă
nghĩaă địa, nhà tang 
l宇, nhà h臼a táng 

NTD 165 0,11 10 14 3 24 34 13 9 22 36 



196 
 

STT Ch雨 tiêu Mã 
Di羽n tích 

(ha) 
C挨ăc医u 

(%) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜 hành chính (ha) 
Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki 隠u 

Ô 
Môn 

Th嘘t 
N嘘t 

C運 
Đ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂i 
Lai  

Vƿnhă
Th衣nh 

2.9.14 
Đ医t xây d詠ngăcơăs荏 
khoa học và công 
ngh羽 

DKH 2 0,00 - 0 0 1 1 - - - - 

2.9.15 
 Đ医t xây d詠ngăcơăs荏 
dịch v映 xã hội  

 
DXH  

2 0,00 2 - 0 - - - - - - 

2.9.16 Đ医t ch嬰 DCH 28 0,02 4 2 5 4 1 3 2 4 3 

2.10 
Đ医t danh lam thắng 
c違nh 

DDL 1 0,00 - - - - 1 - - - - 

2.11 Đ医t 荏 t衣i nông thôn ONT 3.441 2,39 - - - - - 1.281 904 648 608 
2.12 Đ医t 荏 t衣i đôăthị ODT 5.206 3,61 879 985 1,075 773 1,190 69 100 50 86 

2.13 
Đ医t xây d詠ng tr映 s荏 
cơăquan 

TSC 179 0,12 17 27 13 32 28 17 28 8 9 

2.14 
Đ医t xây d詠ng tr映 s荏 
c栄a t鰻 ch泳c s詠 
nghi羽p 

DTS 37 0,03 4 0 2 4 7 0 0 19 1 

2.16 
Đ医t sinh ho衣t cộng 
đ欝ng 

DSH 12 0,01 2 1 1 1 1 1 2 3 1 

2.17 
Đ医tă khuă vuiă chơi,ă
gi違i trí công cộng 

DKV 90 0,06 6 42 35 2 1 0 3 1 - 

2.18 Đ医tăcơăs荏 tínăng逢叡ng TIN 23 0,02 1 2 2 5 2 1 5 1 5 

2.19 
Đ医t sông, ngòi, 
kênh, r衣ch, su嘘i 

SON 8.576 5,95 1,236 1,106 427 1,551 2,296 333 1,012 460 156 
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STT Ch雨 tiêu Mã 
Di羽n tích 

(ha) 
C挨ăc医u 

(%) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜 hành chính (ha) 
Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki 隠u 

Ô 
Môn 

Th嘘t 
N嘘t 

C運 
Đ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂i 
Lai  

Vƿnhă
Th衣nh 

2.20 
Đ医t có mặtă n逢ớc 
chuyên dùng 

MNC 15 0,01 3 7 0 5 0 - - - - 

2.21 
Đ医t phi nông nghi羽p 
khác 

PNK 21 0,01 - 14 1 1 4 2 - - - 

 
Nguồn: Báo cáo số 151-BCUBND ngày 25/6/2021 kết quả thống kê diệnătíchăđＸtăđaiănĕmă2020ătrênăđịa bàn TP. CＺnăTh¬ 
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1.3 Đ医tăch逢aăs穎 d映ng 

T鰻ng di羽n tích là: 20 ha, chiếm 0,01% t鰻ng di羽n tích t詠 nhiên c栄a thành ph嘘 C亥n 
Thơ, có thể nóiălàăkhôngăđángăkể. 
 

2. Bi院năđ瓜ng s穎 d映ngăđ医t 

B違ng 58: Bi院năđ瓜ng di羽n tích theo m映căđíchăs穎 d映ngăđ医t thành ph嘘 C亥năTh挨, giai 
đo衣n 2010-2020ă(đ挨năv鵜: ha) 

STT M映căđíchăs穎 d映ng Mã 
Th詠c tr衣ng 

Tĕngă
(+) 

Nĕmă
2010 

Nĕmă2020 Gi違m (-) 

1 2 3 4 5 
(6)=(5)-
(4) 

I T鰻ng di羽n tích t詠 nhiên   140.895 144.040 3.145 
1 Đ医t nông nghi羽p NNP 115.432 114.256 -1.176 
1.1 Đ医t s違n xu医t nông nghi羽p SXN 113.870 111.420 -2.450 
1.1.1 Đ医t tr欝ngăcâyăhàngănĕm CHN 93.293 80.547 -12.746 
1.1.1.1 Đ医t tr欝ng lúa  LUA 91.838 78.632 -13.206 
1.1.1.2 Đ医t c臼 dùngăvàoăchĕnănuôi COC 20   -20 
1.1.1.3 Đ医t tr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 1.435 1.916 481 
1.1.2 Đ医t tr欝ngăcâyălâuănĕm CLN 20.577 30.872 10.295 
1.2 Đ医t lâm nghi羽p LNP 227   -227 
1.2.1 Đ医t rừng s違n xu医t RSX 227   -227 
1.3 Đ医t nuôi tr欝ng th栄y s違n NTS 1.332 2.798 1.466 
1.4 Đ医t nông nghi羽p khác NKH 3 39 36 
2 Đ医t phi nông nghi羽p PNN 25.265 29.764 4.499 
2.1 Đ医t 荏 OCT 6.318 8.647 2.329 
2.1.1 Đ医t 荏 t衣i nông thôn ONT 2.488 3.441 953 
2.1.2 Đ医t 荏 t衣iăđôăthị ODT 3.830 5.206 1.376 
2.2 Đ医t chuyên dùng CDG 10.809 12.406 1.597 
2.2.1 Đ医t xây d詠ng tr映 s荏 cơăquană TSC 324 179 -145 
2.2.2 Đ医t qu嘘c phòng CQP 915 845.20  -70 
2.2.3 Đ医t an ninh CAN 52 64.52  13 
2.2.4 Đ医t xây d詠ng công trình SN DSN   2.923 2923 

2.2.5 
Đ医t s違n xu医t, kinh doanh phi 
NN 

CSK 1.286 1.599 313 

2.2.6 Đ医t có m映căđíchăcôngăcộng CCC 8.232 6.792 -1.440 
2.3 Đ医tăcơăs荏 tôn giáo,ătínăng逢叡ng TON 149 167 17.661 
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2.5 
Đ医tă nghĩaă trang,ă NĐ,ă NTL,ă
NHT 

NTD 313 165 -148 

2.6 Đ医t sông su嘘i và MNCD SON 7.517 8.590 1.073 
2.7 Đ医t phi nông nghi羽p khác PNK 159 21 -138 
3 Đ医tăch逢aăsử d映ng CSD 197 20 -177 
  Đ医t bằngăch逢aăsử d映ng BCS 197 20 -177 

Nguồn: ThốngăkêăđＸtăđaiăthành phố CＺnăTh¬, Biểuă1ănĕmă2020ăvàănĕmă2010 

S嘘 li羽u về biếnăđộng di羽n tích theo m映căđíchăsử d映ngăđ医t c栄a thành ph嘘 C亥năThơ 
giaiăđo衣n 2010- 2020ăđ逢嬰c trình bày trong b違ng trên, cho th医y: 

Trong th運i kỳ từ nĕmă2010ăđếnănĕmă2020ădi羽n tích t詠 nhiên c栄a thành ph嘘 C亥n 
Thơ tĕngă3.145ăha. Từ 140.895ăhaănĕmă2010ălênă144.040ăhaănĕmă2020.ăNguyênănhână
tĕngădi羽n tích t詠 nhiên, theo gi違i trình t衣i báo cáo kiểmăkêăđ医tăđaiăcácăkỳ nĕmă2014ăvàă
nĕmă2019ăc栄a S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng, là do theo h欝 sơăđịa giớiăhànhăchínhăđ逢嬰c 
lập theo Chỉ thị 364/CT-ttg, thì ph亥n lớn t衣i các xã, các tài li羽u b違năđ欝 (ch逢aăchínhăquy)ă
đưăđoătr逢ớcăđây,ăđềuăđ逢嬰c lập bằngăph逢ơngăphápă違nh ch映p máy bay, 違nhăch逢aăđ逢嬰c nắn 
nên tỷ l羽 khôngăđ欝ng nh医t (biếnăđộng từ 1/4900 - 1/5100) và di羽n tích thửaăđ医t tính bằng 
ph逢ơngăphápăth栄 côngănênăđộ chínhăxácăch逢aăcao.ăMặtăkhác,ăcácăđơnăvị hành chính này 
hi羽nănayăch逢aăthànhălập b違năđ欝 địa chính chính quy, b違năđ欝 sử d映ngăđể th詠c hi羽n kiểm 
kêănĕmă2010 là b違năđ欝 s嘘 hóa từ b違năđ欝 299. Trong kỳ kiểmăkêănĕmă2014ăvàănĕmă2019ă
trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ, di羽n tích t詠 nhiênăđ逢嬰c tính toán l衣i từ b違năđ欝 địa chính 
chính quy hoặc các b違năđ欝 có ch医tăl逢嬰ng t嘘t nh医t c栄aăđịaăph逢ơngăhi羽năcóă(bìnhăđ欝 違nh 
vi宇n thám).  

 

Nhómăđ医t nông nghi羽p gi違mă1.176ăha.ăNguyênănhânălàădoătrongă10ănĕmăquaă(2010-
2020)ătrênăđịa bàn Thành ph嘘 đưăth詠c hi羽năđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ng, th詠c hi羽n các 
d詠 án nhà 荏 th逢ơngăm衣i,ăcácăkhuădânăc逢,ătáiăđịnhăc逢,ăth詠c hi羽n các công trình d詠 án 
ph映c v映 cho m映c tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh qu嘘c phòng. Một ph亥năng逢運i 
sử d映ngăđ医tăđưă th詠c hi羽n chuyểnăđ鰻iăcơăc医u cây tr欝ngă trongănhómăđ医t nông nghi羽p, 
chuyển m映căđíchăsử d映ngăđ医tăsangăđ医t phi nông nghi羽p. Do điều chỉnhăđịa giới hành 
chính theo Quyếtăđịnhă513/QĐ-Ttg c栄a Th栄 t逢ớng Chính Ph栄. Một ph亥n nguyên nhân 
là do b違năđ欝 kiểmăkêănĕmă2010ătrênăđịa bàn huy羽năVĩnhăTh衣nh, quậnăÔăMônăđ逢嬰c xây 
d詠ng từ nền b違năđ欝 s嘘 hóa vớiăđộ chính xác th医p,ădoăđóăt衣i kỳ kiểmăkêănĕmă2019ăcácă
khoanhăđ医tăđưăđ逢嬰căđiều chỉnh l衣i theo b違năđ欝 đoăđ衣căđịaăchínhă(đoăđ衣cănĕmă2017)ănênă
t衣i kỳ kiểm kê 2019 chỉ tiêuăđ医t nông nghi羽pătrênăđịa bàn huy羽năVĩnhăTh衣nh, quận Ô 
Môn và các quận, huy羽năcóăđiều chỉnh gi違m khá nhiều. Mặt khác b違năđ欝 kiểm kê c栄a 
c医păxưănĕmă2010ăđ逢嬰c chuyển từ h羽 tọaăđộ HN-72 sang VN-2000, tuy nhiên do quá 
trình th詠c hi羽n có sai sót về múi chiếu dẫnăđến nhiềuăkhoanhăđ医t t衣i xã ThớiăĐông,ăxưă
ThớiăH逢ngăc栄a H. C運 Đ臼. Ph逢運ng Tân An c栄a Quận Ninh Kiều l羽ch vị trí so với th詠c 
tr衣ng. Do đóăgi英a kỳ kiểm kê 2019-2010 khi ch欝ng ghép b違năđ欝 khoanhăđ医t c医p xã có 
s詠 chu chuyểnăcácăkhoanhăđ医t 荏 t衣i nông thôn. Đ医t 荏 t衣iăđôăthị. Đ医t xây d詠ng công trình 
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s詠 nghi羽p. Đ医t s違n xu医t, kinh doanh phi nông nghi羽p. Đ医t xây d詠ng công trình s詠 nghi羽p 
về đúngăth詠c tr衣ng th詠c tế. 

 Di羽n tích nhómăđ医t nông nghi羽p gi違m là 1.176 ha. Đ医tăch逢aăsử d映ng gi違m 177 ha. 
Trong khiăđó,ănhómăđ医t phi nông nghi羽pătĕngă4.499ăha. 

Trongănhómăđ医t nông nghi羽p:ăĐ医t s違n xu医t nông nghi羽p gi違m 2.450 ha. Đ医t nuôi 
tr欝ng th栄y s違nă tĕngă1.466ăha. Đ医t nông nghi羽păkhácă tĕng 36 ha. Tuy nhiên,ăđ医t lâm 
nghi羽p l衣i gi違m hết 227 ha. 

Trongănhómăđ医t phi nông nghi羽p:ăTĕngă4.499ăhaăsoăvớiănĕmă2010.ăDi羽nătíchătĕngă
thêmălàădoătrongă10ănĕmăquaătrênăđịa bàn Thành ph嘘 đưăth詠c hi羽năđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcơă
s荏 h衣 t亥ng, th詠c hi羽n các công trình, d詠 án nhà 荏 th逢ơngăm衣i,ăcácăkhuădânăc逢,ătáiăđịnh 
c逢,ăth詠c hi羽n các công trình, d詠 án ph映c v映 cho m映c tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh qu嘘c phòng. Một ph亥nădoăng逢運iădânăđưăth詠c hi羽n chuyển m映căđíchăsử d映ngăđ医t 
sangăđ医t 荏,ăđ医t s違n xu医tăkinhădoanhăth逢ơng m衣i, dịch v映 và một ph亥n di羽nătíchătĕngăthêmă
do b違năđ欝 t衣i kỳ kiểmăkêănĕmă2010ătrênăđịa bàn huy羽năVĩnhăTh衣nh, quậnăÔăMônăđ逢嬰c 
xây d詠ng từ nền b違năđ欝 s嘘 hóa vớiăđộ chính xác th医p,ădoăđóăt衣i kỳ kiểmăkêănĕmă2019ă
cácăkhoanhăđ医tăđưăđ逢嬰căđiều chỉnh l衣i theo b違năđ欝 đoăđ衣căđịaăchínhă(đoăđ衣cănĕmă2017).ă
Di羽nătíchătĕngăch栄 yếu vào các lo衣iăđ医tălà:ăĐ医t 荏 (tĕngă2.693ăha). Đ医t xây d詠ng công 
trình s詠 nghi羽pă(tĕngă2.923ăha). Các đ医t có m映căđíchăcôngăcộngă(tĕngă1.440ăha). 

2.1 K院t qu違 th詠c hi羽n các ch雨 tiêu quy ho衣ch s穎 d映ng đ医t kǶ tr逢噂c 

2.1.1 Công tác t鰻 ch泳c l壱p quy ho衣ch, k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医t 

Trênăcơăs荏 quyăđịnh c栄a LuậtăĐ医tăđaiăvàăcácăvĕnăb違năh逢ớng dẫn thi hành có liên 
quanăđến công tác qu違n lý quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医t,ăđịaăph逢ơngăđưăch栄 động 
ph嘘i h嬰p t鰻 ch泳c triển khai th詠c hi羽năđ欝ng bộ nhằm c映 thể hóaăcácăquyăđịnh c栄a pháp 
luật về đ医tăđai,ăđ逢aăcôngătácăqu違n lý quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医tătrênăđịa bàn Thành 
ph嘘 từngăb逢ớcăđiăvàoănề nếp,ăb逢ớcăđ亥uăđ逢嬰căđ鰻i mớiătheoăh逢ớng nâng cao ch医tăl逢嬰ng 
và tính kh違 thi c栄a kịch b違n quy ho衣ch,ălàmărõăđ逢嬰c nh英ng nội dung quy ho衣ch c栄a từng 
c医p, từng ngành, t衣o tính ch栄 động, linh ho衣t cho từng c医p, ngành trong xây d詠ng phát 
triển kinh tế - xã hội, góp ph亥n quan trọng trong th詠c hi羽n các m映c tiêu công nghi羽p 
hóa, hi羽năđ衣i hóa c栄a Thành ph嘘. Sau khi LuậtăĐ医tăđaiănĕmă2013ăcóăhi羽u l詠c thi hành 
đưăcóăs詠 thayăđ鰻i một s嘘 chỉ tiêu sử d映ngăđ医t so với nội dung quy ho衣ch sử d映ngăđ医tăđến 
nĕmă2020ăc栄a Thành ph嘘 đưăđ逢嬰c Chính ph栄 phê duy羽t.ăĐ欝ng th運i, kế ho衣ch sử d映ng 
đ医t c栄a Thành ph嘘 đưăhết kỳ kế ho衣chă05ănĕmăkỳ đ亥u (2011 - 2015).ăDoăđó,ăc亥n thiết 
ph違iăràăsoát,ăđiều chỉnh quy ho衣ch sử d映ngăđ医tăđếnănĕmă2020ăc栄a Thành ph嘘 cho phù 
h嬰pătheoăquyăđịnh t衣i kho違nă1ăĐiều 51 LuậtăĐ医tăđaiă2013,ăđ違m b違o phù h嬰p th詠c tế qu違n 
lý, sử d映ngăđ医t t衣iăđịaăph逢ơng.ăTrênăcơăs荏 đó,ătừ nĕmă2016,ăUBNDăThànhăph嘘 đưăgiaoă
cơăquanăchuyênămônăt鰻 ch泳căđ医u th亥u l詠a chọnăt逢ăv医n lậpăđiều chỉnh quy ho衣ch sử d映ng 
đ医tăđếnănĕmă2020ăvàăkế ho衣ch sử d映ngăđ医t kỳ cu嘘i (2016 – 2020) theo phân khai chỉ 
tiêu sử d映ngăđ医tăđếnănĕmă2020ăc医p qu嘘c gia c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄, trình Hộiăđ欝ng 
nhân dân Thành ph嘘 thông qua t衣i Nghị quyết s嘘 04/NQ-HĐNDăngàyă07ăthángă7ănĕmă
2017.ăNĕmă2018,ăThànhăph嘘 đưăhoànăthànhălậpăđiều chỉnh quy ho衣ch sử d映ngăđ医tăđến 
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nĕmă2020ăvàăkế ho衣ch sử d映ngăđ医t kỳ cu嘘i (2016 – 2020) và đưăđ逢嬰c Chính ph栄 phê 
duy羽t t衣i Nghị quyết s嘘 52/NQ-CPăngàyă10ăthángă5ănĕmă2018.ăTrênăcơăs荏 đó,ăUBNDă
Thành ph嘘 phân b鰻 chỉ tiêu sử d映ngăđ医t cho quận, huy羽n,ăđ欝ng th運i phê duy羽tăđiều chỉnh 
quy ho衣ch sử d映ngăđ医tăđếnănĕmă2020ăc栄a 09/09 quận, huy羽nătheoăquyăđịnh. 

Trênăcơăs荏 quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医tăđưăđ逢嬰c phê duy羽t, Thành ph嘘 đưăt鰻 
ch泳c công b嘘 công khai trên C鰻ngăthôngătinăđi羽n tử Thành ph嘘 vàăcácăph逢ơngăti羽n thông 
tinăđ衣i chúng nhằm t衣o s詠 đ欝ng thuận chung trong th詠c hi羽n,ăđ欝ng th運i phân b鰻 chỉ tiêu 
sử d映ngăđ医t cho quận, huy羽năđể triển khai lập quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医t c医p 
huy羽nătheoăđúngăquyăđịnh,ălàmăcơăs荏 cho thành ph嘘 C亥năThơ triển khai th詠c hi羽n vi羽c 
thu h欝iăđ医t,ăgiaoăđ医t,ăchoăthuêăđ医t, chuyển m映căđíchăsử d映ngăđ医t các d詠 ánăđ亥uăt逢ătheoă
đúng quy ho衣ch.  

 Quá trình t鰻 ch泳c,ăbanăhànhăcácăvĕnăb違n, kế ho衣ch triển khai lậpăvàăđiều chỉnh 
quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医t c医p Thành ph嘘, c医p huy羽n:ăTrênăcơăs荏 LuậtăĐ医tăđaiăvàă
cácăvĕnăb違năh逢ớng dẫn thi hành, Thành ph嘘 đưăth逢運ngăxuyênăbanăhànhăcácăvĕnăb違n chỉ 
đ衣o,ăđônăđ嘘c vi羽c th詠c hi羽n quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医t c医p Thành ph嘘 c医p huy羽n 
để chỉ đ衣o,ăđiều hành kịp th運i, phù h嬰p với tình hình th詠c tế địaăph逢ơng.ă 

2.1.2 K院t qu違 th詠c hi羽n Ngh鵜 quy院t c栄a Chính ph栄 phê duy羽t quy ho衣ch 
s穎 d映ngăđ医t c栄a t雨nh, Thành ph嘘 tr 詠c thu瓜căTrungă逢挨ngăth運i kǶ 2011 ậ 2020 

a. K院tăqu違ăth詠căhi羽năch雨ătiêuăquyăho衣chăSDĐ 

Trênăcơăs荏 quyăđịnh c栄a LuậtăĐ医tăđaiănĕmă2013,ătừ nĕmă2015ăđến nay Thành ph嘘 
đưăphêăduy羽t quy ho衣ch sử d映ngăđ医tăđếnănĕmă2020ăvàăkế ho衣ch sử d映ngăđ医tăhàngănĕmă
c栄a 09/09 quận, huy羽nătheoăđúngătiếnăđộ quyăđịnh,ălàmăcơăs荏 kiểm tra, giám sát vi羽c sử 
d映ngăđ医t và gi違i quyết các th栄 t映c thu h欝iăđ医t,ăgiaoăđ医t,ăchoăthuêăđ医t, chuyển m映căđíchă
sử d映ngăđ医tătrênăđịa bàn Thành ph嘘 theoăđúngăquyăho衣ch, kế ho衣chăđ逢嬰c duy羽t.  

Công tác qu違n lý quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医tăđưăđ逢嬰c c違i tiến, có s詠 gắn kết 
với quy ho衣ch xây d詠ng, quy ho衣ch các ngành và l欝ng ghép với công tác b違o v羽 môi 
tr逢運ng, 泳ng phó biếnăđ鰻i khí hậu, t衣o s詠 h嬰p lý trong qu違n lý và sử d映ngăđ医tătrênăđịa 
bàn Thành ph嘘. Phát huy đ逢嬰c ngu欝n l詠căđ医tăđaiăđápă泳ng yêu c亥u phát triểnăđ医tăn逢ớc, 
chuyển dịchăcơăc医u kinh tế và các m映c tiêu kinh tế - xã hội, qu嘘c phòng, an ninh, xây 
d詠ng nông thôn mới,ăđóngăgópătíchăc詠c trong vi羽căkhaiăthácăvàăđ逢aăvàoăsử d映ng di羽n 
tíchăđ医tăch逢aăsử d映ng một cách h嬰p lý. Th詠c tế quá trình t鰻 ch泳c triển khai th詠c hi羽n 
quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医t th運i gian qua trênăđịa bàn Thành ph嘘 đưăđ衣tăđ逢嬰c một 
s嘘 chỉ tiêu sử d映ngăđ医t quan trọng, góp ph亥n trong vi羽c th詠c hi羽n các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, an ninh - qu嘘c phòng c栄a Thành ph嘘. Tuy nhiên, qua so sánh chỉ tiêu 
quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医tăđếnănĕmă2020ădoăChínhăph栄 phê duy羽t thì vẫn còn một 
s嘘 chỉ tiêuăch逢aăđ衣t do nhiều d詠 án có trong kế ho衣chănh逢ngăch逢aăth詠c hi羽năđ逢嬰c, c映 
thể nh逢ăsau: 

- Nhómăđ医t nông nghi羽p: quy ho衣chăđ逢嬰c duy羽t là 107.848 ha, kết qu違 th詠c hi羽n 
114.308ăha,ăđ衣t 105,99%.  

- Nhómăđ医t phi nông nghi羽p: quy ho衣chăđ逢嬰c duy羽t là 33.047ha, kết qu違 th詠c 
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hi羽n 29.712 ha, th医păhơnă3.335ăha,ăđ衣t 89,91%.  
- Nhómăđ医tăch逢aăsử d映ng:ănĕmă2020,ădi羽n tích đ医tăch逢aăsử d映ng c栄a Thành ph嘘 

là 20 ha, gi違m 177 ha so vớiănĕmă2010. 

b. K院tăqu違ăgiaoăđ医t,ăchoăthuêăđ医t,ăchuy吋năm映căđíchăs穎ăd映ngăđ医tătheoăquyă
ho衣ch,ăk院ăho衣chăs穎ăd映ngăđ医tăđ逢嬰căphêăduy羽t: 

Trongăgiaiăđo衣n từ nĕmă2011ăđếnănĕmă2020,ăkết qu違 giaoăđ医t,ăchoăthuêăđ医t, chuyển 
m映căđíchăsử d映ngăđ医tănh逢ăsau : 

- Giaoăđ医t: 902 t鰻 ch泳c, di羽n tích 1.485,25ha. 
- Choăthuêăđ医t: 244 t鰻 ch泳c, di羽n tích 554ha. 
- Chuyển m映căđíchăsử d映ngăđ医t: 71 t鰻 ch泳c, di羽n tích 36,94ha. 

c. Đánhăgiáăch雨ătiêuăquyăho衣chăs穎ăd映ngăđ医tăc医păhuy羽năđ逢嬰că曳yăbanănhơnă
dơnăThƠnhăph嘘ăphêăduy羽tăsoăv噂iăch雨ătiêuăquyăho衣chăs穎ăd映ngăđ医tăc医păThƠnhăph嘘ă
đ逢嬰căChínhăph栄ăphêăduy羽t 

Kết qu違 th詠c hi羽n vi羽c chuyển m映căđíchăsử d映ngăđ医tăvàăđ逢aăđ医tăch逢aăsử d映ng vào 
sử d映ng.  

(1) K院t qu違 chuy吋năđ鰻iăđ医t nông nghi羽păsangăđ医t phi nông nghi羽p: 

Theo quy ho衣ch sử d映ngăđ医tăđ逢嬰c duy羽t, chỉ tiêuăđ医t nông nghi羽p chuyểnăsangăđ医t 
phi nông nghi羽p là 8.148 ha. Kết qu違 th詠c hi羽n là 3.240 ha, th医păhơnă4.907,6ăha,ăđ衣t 
39,77%.ăTrongăđó: 

- Đ医t tr欝ng lúa: chỉ tiêuăđ逢嬰c duy羽t là 3.825 ha, kết qu違 th詠c hi羽n là 802 ha, th医p 
hơnălàă3.022,8ăha,ăđ衣t 20,97%. 

- Đ医t tr欝ngăcâyălâuănĕm:ăchỉ tiêuăđ逢嬰c duy羽t là 4.193 ha, kết qu違 th詠c hi羽n là 
2.274 ha, th医păhơnălàă1.918,56ăha,ăđ衣t 54,24%. 

Nhìn chung, các chỉ tiêu d詠 kiến chuyểnăđ鰻i từ đ医t nông nghi羽păsangăđ医t phi nông 
nghi羽p trong kỳ quy ho衣chăch逢aăđ衣t theo quy ho衣chăđ逢嬰c duy羽t. 

(2) K院t qu違 chuy吋năđ鰻iăc挨ăc医u s穎 d映ng trong n瓜i b瓜 đ医t nông nghi羽p 

Theo quy ho衣ch sử d映ngăđ医tăđ逢嬰c duy羽t, chỉ tiêu chuyểnăđ鰻i gi英a các lo衣iăđ医t trong 
nội bộ đ医t nông nghi羽păđ逢嬰c duy羽t là 13.009 ha. Kết qu違 th詠c hi羽n là 11.019 ha, th医p 
hơnă1.989,9ăha,ăđ衣tă84,7%.ăDoăđó,ăđưăph違năánhăđúngăquáătrìnhăchuyểnăđ鰻iăcơăc医u cây 
tr欝ngătrênăđịa bàn c栄a Thành ph嘘. 

 (3) K院t qu違 th詠c hi羽n k院 ho衣chăđ逢aăđ医tăch逢aăs穎 d映ng vào s穎 d映ng  

Theo Quy ho衣ch sử d映ngăđ医tăđ逢嬰c duy羽t, chỉ tiêuăđ医tăch逢aăsử d映ngăđ逢aăvàoăsử 
d映ngăđ逢嬰c duy羽t là 197 ha. Kết qu違 th詠c hi羽n là 177,4 ha, th医păhơnă19,6ha,ăđ衣t 90,05%.
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2.2 Hi羽u qu違 s穎 d映ngăđ医t 

2.2.1 Hi羽u qu違 kinh t院 

Đ逢嬰căxácăđịnh thông qua chỉ tiêu về giá trị giaătĕng,ăhi羽u qu違 đ亥uăt逢ăc栄a khoanh 
đ医t và lo衣i hình sử d映ngăđ医tătrongăđóăchỉ tiêu giá trị giaătĕngăđ逢嬰căxácăđịnh từ chi phí 
biếnăđ鰻i, giá trị s違n xu医t. 

B違ng 59: T鰻ng h嬰p di羽n tích theo các m泳c hi羽u qu違 kinh t院 

STT Ký hi 羽u C医păđánhăgiá 
Di羽n tích 

(ha) (%) 

1 KT1 Hi羽u qu違 kinh tế th医p  39.228 29,16 

2 KT2 Hi羽u qu違 kinh tế trung bình  63.525 47,22 

3 KT3 Hi羽u qu違 kinh tế cao  31.787 23,63 

Cộng      134.540 100,00 

 Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường Thành Phố CＺnăTh¬ 
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B違ng 60: Di羽n tích 荏 các m泳c hi羽u qu違 kinh t院 chiaătheoăđ挨năv鵜 hành chính c医p huy羽n 

STT 
Ký 

hi羽u 

Di羽n tích Phân theo qu壱n, huy羽n 

(ha) (%) 
Huy羽n 
C運 Đ臼 

Huy羽n 
Phong 
Đi隠n 

Huy羽n 
Th噂i 
Lai  

Huy羽n 
Vƿnhă

Th衣nh 

Qu壱n 
Bình 
Th栄y 

Qu壱n 
Cái 

Rĕng 

Qu壱n 
Ninh 
Ki 隠u 

Qu壱n Ô 
Môn 

Qu壱n 
Th嘘t 
N嘘t 

1 KT1  39.228 29,16 8.600 1.519 8.472 11.315 1.627 2.071 1.991 1.569 2.063 
2 KT2  31.787 23,63 3.000 8.425 4.087 1.505 2.578 3.433 406 5.383 2.971 
3 KT3  31.568 23,46 3.000 8.422 4.074 1.504 2.559 3.426 402 5.219 2.963 

C瓜ng  134.540 100,00 31.524 11.477 26.233 30.511 5.256 5.637 2.432 11.622 9.846 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường  

2.2.2 Hi羽u qu違 xã h瓜i 

Đ逢嬰căxácăđịnh thông qua chỉ tiêu về gi違i quyết nhu c亥uălaoăđộng. M泳căđộ ch医p nhận c栄aăng逢運i sử d映ngăđ医t. M泳căđộ phù h嬰p với 
chiếnăl逢嬰c, quy ho衣ch phát triển kinh tế - xã hội. M泳căđộ phù h嬰p với chiếnăl逢嬰c quy ho衣ch ngành. 

Theoăcácăph逢ơngăphápăđ逢嬰c trình bày c映 thể t衣i h嬰p ph亥năđánhăgiáăch医tăl逢嬰ngăđ医tăđaiăthành ph嘘 C亥năThơ, các c医p m泳căđộ về hi羽u 
qu違 xã hộiăđưăđ逢嬰căđánhăgiáăvàătíchăh嬰p d英 li羽u lên b違năđ欝 để xây d詠ng b違năđ欝 chuyênăđề về hi羽u qu違 xã hội.  

Kết qu違 t鰻ng h嬰p di羽n tích theo lớp thông tin về hi羽u qu違 xã hộiăđ逢嬰c trình bày trong b違ng 8. Di羽n tích 荏 các c医p m泳căđộ về hi羽u 
qu違 xã hộiăchiaătheoăđơnăvị hành chính c医p huy羽năđ逢嬰c trình bày trong b違ng sau..  
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B違ng 61: T鰻ng h嬰p di羽n tích theo các m泳c hi羽u qu違 xã h瓜i 

STT Ký hi 羽u C医păđánhăgiá 
Di羽n tích 

(ha) (%) 
1 XH1 Hi羽u qu違 xã hội th医p 283 0,21 
2 XH2 Hi羽u qu違 xã hội trung bình 560 0,42 
3 XH3 Hi羽u qu違 xã hội cao 133.698 99,37 
Cộng    134.540 100,00 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường 
 

B違ng 62: Di羽n tích 荏 các m泳c hi羽u qu違 xã h瓜iăchiaătheoăđ挨năv鵜 hành chính c医p huy羽n 

STT 
Ký 
hi羽u 

Di羽n tích Phân theo qu壱n, huy羽n 

(ha) (%) 
Huy羽n 
C運 Đ臼 

Huy羽n 
Phong 
Đi隠n 

Huy羽n 
Th噂i 
Lai  

Huy羽n 
Vƿnhă

Th衣nh 

Qu壱n 
Bình 
Th栄y 

Qu壱n 
Cái 

Rĕng 

Qu壱n 
Ninh 
Ki 隠u 

Qu壱n Ô 
Môn 

Qu壱n 
Th嘘t 
N嘘t 

1 XH1 283 0,21 48 9 39 36 12 36 9 52 41 

2 XH2 560 0,42 174 37 17 11 101 131 21 48 21 

3 XH3 133.698 99,37 31.302 11.431 26.178 30.464 5.144 5.470 2.403 11.522 9.784 

  Cộng  134.540 100,00 31.524 11.477 26.233 30.511 5.256 5.637 2.432 11.622 9.846 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường  

2.2.3 Hi羽u qu違 môiătr逢運ng 

Đ逢嬰căxácăđịnh thông qua chỉ tiêu về tĕngăkh違 nĕngăcheăph栄 c栄aăđ医tă(đ嘘i vớiăđ医t s違n xu医t nông nghi羽păđ逢嬰c tính theo di羽n tích che ph栄) 
và kh違 nĕngăphòngăhộ c栄a rừngă(đ嘘i vớiăđ医t lâm nghi羽p,ăcâyălâuănĕmăcóăchuăkỳ sinhătr逢荏ng. Duy trì b違o v羽 đ医t. Gi違m thiểu thoái hóaăđ医t). 
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Theoăcácăph逢ơngăphápăđ逢嬰c trình bày c映 thể t衣i ph亥năđánhăgiáăch医tăl逢嬰ngăđ医tăđaiăthành ph嘘 C亥năThơ, các c医p m泳căđộ về hi羽u qu違 môi 
tr逢運ngăđưăđ逢嬰căđánhăgiáăvà tích h嬰p d英 li羽u lên b違năđ欝 để xây d詠ng b違năđ欝 chuyênăđề về hi羽u qu違 môiătr逢運ng.  

Kết qu違 t鰻ng h嬰p di羽n tích theo lớp thông tin về hi羽u qu違 môiătr逢運ngăđ逢嬰c trình bày trong b違ng 55. Di羽n tích 荏 các c医p m泳căđộ về hi羽u 
qu違 môiătr逢運ngăchiaătheoăđơnăvị hành chính c医p huy羽năđ逢嬰c trình bày trong b違ng 56. 

B違ng 63: T鰻ng h嬰p di羽n tích theo các m泳c hi羽u qu違 môiătr逢運ng 

STT Ký hi 羽u C医păđánhăgiá 
Di羽n tích 

(ha) (%) 
1 MT1 Hi羽u qu違 môiătr逢運ng th医p  10.188 7,57 
2 MT2 Hi羽u qu違 môiătr逢運ng trung bình  2.080 1,55 
3 MT3 Hi羽u qu違 môiătr逢運ng cao  122.273 90,88 
  Cộng    134.540 100,00 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường
 

B違ng 64: Di羽n tích 荏 các m泳c hi羽u qu違 môiătr逢運ngăchiaătheoăđ挨năv鵜 hành chính c医p huy羽n 

STT 
Ký 
hi羽u 

Di羽n tích Phân theo qu壱n, huy羽n 

(ha) (%) 
Huy羽n 
C運 Đ臼 

Huy羽n 
Phong 
Đi隠n 

Huy羽n 
Th噂i Lai  

Huy羽n 
Vƿnhă

Th衣nh 

Qu壱n 
Bình 
Th栄y 

Qu壱n 
Cái 

Rĕng 

Qu壱n 
Ninh 
Ki 隠u 

Qu壱n Ô 
Môn 

Qu壱n 
Th嘘t 
N嘘t 

1 MT1 10.188 7,57 1.508 1.111 836 771 990 1.282 1.247 1.025 1.417 
2 MT2 2.080 1,55 385 67 203 131 267 216 15 399 397 
3 MT3 122.273 90,88 29.631 10.299 25.195 29.609 3.999 4.139 1.170 10.198 8.032 
  Cộng  134.540 100,00 31.524 11.477 26.233 30.511 5.256 5.637 2.432 11.622 9.846 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường 
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2.3 Ti隠mănĕngăđ医tăđai 

2.3.1 K院t qu違 đánhăgiáăti隠mănĕngăđ医tăđai 

Là một trong nh英ng nội dung trọngătâmăvàăđ逢嬰căđịnhănghĩaăt衣i Kho違nă2ăĐiềuă3ăThôngăt逢ă35/2014/TT-BTNMT. C映 thể nh逢ăsau:ăTiềm 
nĕngăđ医tăđaiălàăkh違 nĕngăvề s嘘 l逢嬰ng, ch医tăl逢嬰ngăđ医t cho m映căđíchăsử d映ngăđ医t. 

Theoăcácăph逢ơngăphápăđ逢嬰c trình bày c映 thể t衣i h嬰p ph亥năđánhăgiáăch医tăl逢嬰ngăđ医tăđaiăthành ph嘘 C亥năThơ, các c医p m泳căđộ về tiềmănĕngă
đ医tăđaiăđưăđ逢嬰căđánhăgiáăvàătíchăh嬰p d英 li羽u lên b違năđ欝 để xây d詠ng b違năđ欝 tiềmănĕngăđ医tăđai.ă 
 

B違ng 65: Di羽n tích 荏 các m泳c ti隠mănĕngăđ医tăđaiăchiaătheoăđ挨năv鵜 hành chính c医p huy羽n 

STT 
Ký 

hi羽u 

Di羽n tích Phân theo qu壱n, huy羽n 

(ha) (%) 
Huy羽n 
C運 Đ臼 

Huy羽n 
Phong 
Đi隠n 

Huy羽n 
Th噂i Lai  

Huy羽n 
Vƿnhă

Th衣nh 

Qu壱n 
Bình 
Th栄y 

Qu壱n 
Cái 

Rĕng 

Qu壱n 
Ninh 
Ki 隠u 

Qu壱n Ô 
Môn 

Qu壱n 
Th嘘t 
N嘘t 

1 TN1 154 0,11 79   18 11 2 7 2 29 6 

2 TN2 40.223 29,90 8.819 1.573 8.622 11.387 1.772 2.042 1.993 1.653 2.362 

3 TN3 93.978 69,85 22.613 9.895 17.572 19.077 3.472 3.560 430 9.917 7.443 

  Cộng  134.540 100,00 31.524 11.477 26.233 30.511 5.256 5.637 2.432 11.622 9.846 

Ngu欝n: Thông tin cung c医p từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường 

 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-35-2014-tt-btnmt-quy-dinh-dieu-tra-danh-gia-dat-dai-3ac76.html
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2.3.2 Phơnătích,ăđánhăgiáăti隠mănĕngăđ医tăđaiăchoăcácălƿnhăv詠c 

B違ng 66: Ti隠mănĕngăđ医tăđaiăđ嘘i v噂iăđ医t nông nghi羽p 

TT 
Lo衣iă đ医t theo m映că đíchă s穎 
d映ng 

Mã 
đ医t 

Di羽n tích C医păđánhăgiáă 
(ha)  (%) TN1 TN2 TN3 

1 Đ医t tr欝ng lúa LUA 78.632 68,82   18.255 60.377 
2 Đ医t tr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 1.916 1,68 86 1.440 390 
3 Đ医t tr欝ngăcâyălâuănĕm CLN 30.872 27,02     30.872 
4 Đ医t nuôi tr欝ng th栄y s違n NTS 2.798 2,45   1.183 1.615 
5 Đ医t nông nghi羽p khác NKH 39 0,03     39 
  Cộng    114.256 100 86 20.878 93.293 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường 
 

B違ng 67: Ti隠mănĕngăđ医tăđaiăđ嘘i v噂iăđ医t phi nông nghi羽p 

STT 
Lo衣iăđ医t theo m映căđíchăs穎 
d映ng 

Mã 
đ医t 

Di羽n tích C医păđánhăgiá 

(ha) (%) TN1 TN2 TN3 

1 Đ医t khu c映m công nghi羽p DCN 475 2,34   475 

2 
Đ医t các công trình xây 
d詠ng 

DCT 9.934 48,98  9.934  

3 Đ医tăcôngătrìnhănĕngăl逢嬰ng DKS 9 0,04 9   

4 Đ医t công trìnhănĕngăl逢嬰ng DNL 210 1,04   210 

5 Đ医t bãi th違i, xử lý ch医t th違i DRA 60 0,30 60   

6 Đ医t bãi th違i, xử lý ch医t th違i NTD 165 0,81 165   

7 Đ医t phi nông nghi羽p còn l衣i PCL 9.411 46,40  9.411  

8 Đ医t bằngăch逢aăsử d映ng CSD 20 0,10 20   

 Cộng  20.284 15,08 254 19.345 685 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở TàiăNguyênăvàăMôiăTrường 
 

Nhómăđ医t có tiềmănĕngătrungăbìnhă(TN2):ăĐ医t phi nông nghi羽pătrênăđ医t nhân tác 
toàn Thành ph嘘 có 19.345 ha. Nhìn chung nh英ng khu v詠căđ医t này có tiềmănĕngătrungă
bình là do có hi羽u qu違 kinh tế vàămôiătr逢運ng chỉ 荏 m泳cătrungăbìnhăđến th医p, song hi羽u 
qu違 xã hộiăth逢運ng 荏 m泳cătrungăbìnhăđếnăcao.ăĐể th詠c hi羽n t嘘t m映c tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội, Thành ph嘘 c亥năxemăxét,ăđánhăgiáătínhăhi羽u qu違 kinh tế tr逢ớc khi b嘘 trí các 
công trình, d詠 án t衣i các khu v詠c phân b鰻 nhómăđ医t tiềmănĕngătrungăbình. Kiến nghị sử 
d映ngăđ医t vào các m映căđíchăkhaiăthácăt嘘t tiềmănĕngăc栄aăđ医t, có hi羽u qu違 kinh tế caoănh逢ă
đ医tăcơăs荏 s違n xu医tăkinhădoanh,ăđ医tăth逢ơngăm衣i dịch v映, bên c衣nhăđóăcóăthể nghiên c泳u 
quy ho衣chăđ欝ng bộ các khu ch泳cănĕng,ăcácăkhuăđôăthị mới.
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 Th詠c tr衣ng phát tri吋n và s詠 phù h嬰p v隠 phân b嘘 phát tri 吋n không gian c栄a h羽 
th嘘ngăđôăth鵜 và nông thôn, các khu ch泳cănĕng,ăh衣 t亥ng k悦 thu壱t, h衣 t亥ng xã h瓜i 

1. Th詠c tr衣ng phát tri吋n h羽 th嘘ngăđôăth鵜 

1.1. Th詠c tr衣ng theo h羽 th嘘ng phân lo衣iăđôăth鵜 

Các chỉ tiêu phát triểnăđôăthị đếnănĕmă2020:Quyếtăđịnh s嘘 2173/QĐ-UBND ngày 
18ăthángă8ănĕmă2017ăc栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ Phê duy羽tăCh逢ơngătrìnhăphátătriển 
đôăthị thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2015 – 2020: 

- Tỷ l羽 đôăthị hóaăđ衣t 70 - 75%. 
- H羽 th嘘ngăđôăthị đ違m b違o ch医tăl逢嬰ng phù h嬰p với lo衣iăđôăthị và c医p qu違n lý hành 

chínhăđôăthị, bao g欝m:ăĐôăthị lõi (5 quận nộiăthành),ă04ăđôăthị lo衣i IV (Thị tr医n Phong 
Điền, Thới Lai, C運 Đ臼, Th衣nhăAn)ăvàă01ăđôăthị lo衣i V (Thị tr医năVĩnh Th衣nh). 

- Các chỉ tiêuăcơăb違n về phát triểnăđôăthị đếnănĕmă2020  
- Đôăthị lõi: 

• Di羽n tích sàn nhà 荏 bìnhăquânăđ衣t 29m2/ng逢運i (Di羽n tích nhà 荏 bình quân toàn 
Thành ph嘘 đ衣t 25,5m2 sàn/ng逢運i). 

• Tỷ l羽 đ医t giao thông so với di羽nătíchăđ医t xây d詠ngăđôăthị đ衣t 20%. 
• Tỷ l羽 vận t違i hành khách công cộngăđ衣t 20%. 
• Tỷ l羽 dânăc逢ăđôăthị đ逢嬰c c医păn逢ớc s衣chăđ衣t 90%. 
• Tiêu chu育n c医păn逢ớcăđ衣tă150ălít/ng逢運i/ngàyăđêm. 
• Tỷ l羽 bao ph栄 c栄a h羽 th嘘ng thoát n逢ớcăđ衣t 90%. 
• Tỷ l羽 n逢ớc th違i sinh ho衣tăđ逢嬰c thu gom và xử lỦăđ衣t 90%. 
• Tỷ l羽 th医t thoát, th医tăthuăn逢ớc s衣ch gi違m còn th医păhơnă20%. 
• Tỷ l羽 ch医t th違i rắn sinh ho衣t c栄aăđôăthị, khu công nghi羽păđ逢嬰c thu gom và xử 

lỦăđ衣t 93%. 
• Tỷ l羽 chiếuăsángăđ逢運ngăchínhăđ衣t 100%. 
• Đ医tăcâyăxanhăđôăthị đ衣t 12m2/ng逢運i. 
• Đ医t cây xanh công cộng khu v詠c nội thị đ衣t 08m2/ng逢運i 

 

B違ng 68: Các ch雨 tiêu v隠 phát tri 吋năđôăth鵜 t衣i các Th鵜 tr 医n thu瓜c huy羽n 

Tên ch雨 tiêu Đ挨nă
v鵜 

Th鵜 
tr 医n 

Phong 
Đi隠n 

Th鵜 
tr 医n 
Th噂i 
Lai  

Th鵜 
tr 医n C運 

Đ臼 

Th鵜 
tr 医n 

Th衣nh 
An 

Th鵜 
tr 医n 
Vƿnhă

Th衣nh 
(*)  

Di羽n tích sàn nhà 荏 bình 
quân 

M2/n
g逢運i 

29 29 29 29 29 

Tỷ l羽 nhà kiên c嘘 % 96,5 83,8 85,9 92,8 92 
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Tỷ l羽 đ医t giao thông so 
với di羽nă tíchă đ医t xây 
d詠ngăđôăthị 

% 20 20 20,5 20 20 

Tỷ l羽 vận t違i hành 
khách công cộng 

% 5,2 4,7 5,3 5,4 5,3 

Tỷ l羽 dânăc逢ăđôăthị đ逢嬰c 
c医păn逢ớc s衣ch 

% 100 88 91 97 95 

Tiêu chu育n c医păn逢ớc 

Lít/n
g逢運i- 
ngày 
đêm. 

120 120 120 120 120 

Tiêu chu育n thoát n逢ớc % 80 60 60 70 70 

Tỷ l羽 th医t thoát, th医t thu 
n逢ớc s衣ch 

% 17 18 18 22 22 

Tỷ l羽 ch医t th違i rắn sinh 
ho衣t c栄aă đôă thị, khu 
công nghi羽pă đ逢嬰c thu 
gom và xử lý 

% 100 97 100 90 90 

Tỷ l羽 chiếuăsángăđ逢運ng 
chính 

% 95 95 95 95 95 

Tỷ l羽 chiếu sáng ngõ 
hẻm 

% 95 80 85 85 85 

Đ医tăcâyăxanhăđôăthị M2/n
g逢運i 

7,5 8 25 7 5,4 

Đ医t cây xanh công cộng 
khu v詠c nội thị 

M2/n
g逢運i 

6 5 5 5 4,6 

(*)ăĐ衣t tiêu chu育năđôăthị lo衣iăIVătr逢ớcănĕmă2022. 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 
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B違ng 69: Ti院năđ瓜 nâng lo衣iăđôăth鵜 thành ph嘘 C亥năTh挨 đ院n nĕmă2030. 

STT   Tênăđôăth鵜 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2028 2030 

1 

Đôă thịă lõiă
(cácă quận)ă - 
2020ă Đôă thịă
trung tâm - 
2030 

Khắcăph映căcácătiêuăchíăcònă
thiếuă vàă yếuă theoă tiêuă
chu育nă đôă thịă lo衣iă Iă tr詠că
thuộcăTrungă逢ơng 

Hoànăthi羽năđôăthịătheoătiêuăchu育năc栄aă
đôăthịălo衣iăIătr詠căthuộcăTrungă逢ơng 

2 

Thịă tr医nă
PhongăĐiền 

Lo衣iăIV     Lo衣i III  
D詠ă kiếnă
thànhă lậpă
quận 

Thịă tr医nă
ThớiăLai Lo衣iăIV           

Thịă tr医nă C運ă
Đ臼 

Lo衣iăIV           

Thịă tr医nă
Th衣nhăAn 

  Lo衣iăIV           

Thịă tr医nă
VĩnhăTh衣nh 

          Lo衣i IV        

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 
 

1.2. Đánhăgiáăt鰻ng h嬰păch逢挨ngătrìnhăphátătri吋năđôăth鵜 đưăth詠c hi羽n 

1.2.1 Đánhăgiáăcácăch雨 tiêu phát tri 吋năđôăth鵜 t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 đ院n 
nĕmă2021 

a. V隠 14 ch雨 tiêuăc挨ăb違n: 

- Có 08/14 chỉ tiêuăđ衣tăvàăv逢嬰t so vớiăđịnhăh逢ớngăđưăduy羽t. 
- Có 04/14 chỉ tiêuăch逢aăđ衣t so vớiăđịnhăh逢ớngăđưăduy羽t. 
- Có 02/14 chỉ tiêuăđ衣tă50%ătheoăđịnhăh逢ớngăđưăduy羽t. 

 
B違ng 70: Các ch雨 tiêu v隠 phát tri 吋năđôăth鵜 trênăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥năTh挨 đ院n 

nĕmă2020. 

STT Ch雨 tiêu 

Ch雨 tiêu ph医nă đ医u 
giaiă đo衣n 2015-2020 
(đ逢嬰c duy羽t t衣i 
Quy院tă đ鵜nh s嘘 
2173/QĐ-UBND 
ngày 18/8/2017) 

K院t qu違 th詠c 
hi羽năđ院n 2020 

Ghi chú, 
đánhăgiá 

1 
Di羽n tích sàn nhà 荏 
bình quân 

29m2/ng逢運i 22,4m2sàn/ng逢運i Ch逢aăđ衣t 

2 Tỷ l羽 nhà kiên c嘘 75% 
89,4% (nhà 荏 
kiên c嘘 và bán 
kiên c嘘) 

Đ衣t,ă v逢嬰t 
chỉ tiêu  
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3 
Tỷ l羽 đ医t giao thông 
so với di羽nă tíchăđ医t 
xây d詠ngăđôăthị 

T嘘i thiểu 20% 14,88% Ch逢aăđ衣t 

4 
Tỷ l羽 vận t違i hành 
khách công cộng 

T嘘i thiểuă20%ăđ嘘i với 
các quận và từ 2-5% 
đ嘘i với các Thị tr医n 

Kho違ng 5% Ch逢aăđ衣t 

5 
Tỷ l羽 dânăc逢ăđôă thị 
đ逢嬰c c医păn逢ớc s衣ch 

Ph医nă đ医uă đ衣t 90%. 
Riêng đ嘘i vớiă đôă thị 
lo衣i 5 ph医nă đ医uă đ衣t 
70% 

98%ă đ嘘i vớiă đôă
thị lõi (các quận). 

Đ衣tă,ăv逢嬰t 
chỉ tiêu 

95,2% (các Thị 
tr医n – đôă thị lo衣i 
5)  

6 
Tiêu chu育n c医p 
n逢ớc 

Ph医nă đ医uă đ衣t 120 
lít/ng逢運i-ngàyă đêm. 
Riêng đ嘘i vớiă đôă thị 
lo衣i 5 ph医năđ医uăđ衣t 90 
lít/ăng逢運i-ngàyăđêm 

135-150ălít/ng逢運i 
/ngđă đ嘘i vớiă đôă
thị lõi (các quận). 

Đ衣t và 
v逢嬰t chỉ 
tiêu 

- 90-120ălít/ng逢運i 
/ngđă(cácăThị tr医n 
-đôăthị lo衣i 5) 

7 
L逢嬰ngă n逢ớc th違i 
sinh ho衣tă đ逢嬰c thu 
gom và xử lý 

- Tỷ l羽 bao ph栄 c栄a h羽 
th嘘ng thoát n逢ớcă đ衣t 
80-90%  

Tỷ l羽 bao ph栄 c栄a 
h羽 th嘘ng thu gom 
82-90%  

- Đ衣t 

- Tỷ l羽 n逢ớc th違i sinh 
ho衣tăđ逢嬰c thu gom và 
xử lỦăđ衣t 60%  

Tỷ l羽 n逢ớc th違i 
đ逢嬰c xử lý 20%-
25% . 

- Ch逢aăđ衣t 

  Tỷ l羽 cácăcơăs荏 s違n 
xu医t mới áp d映ng 
công ngh羽 s衣ch 
hoặc trang bị các 
thiết bị gi違m ô 
nhi宇m 

- Ph医nă đ医uă đ衣t 100% 
cácăcơăs荏 s違n xu医t mới 
áp d映ng công ngh羽 
s衣ch hoặc trang bị các 
thiết bị gi違m ô nhi宇m.  

100% 

Đ衣t 

8 

- Ph医năđ医uăđ衣t 95% tỷ 
l羽 cácă cơă s荏 gây ô 
nhi宇mă môiă tr逢運ng 
nghiêm trọngăđ逢嬰c xử 
lý. 

Không còn các 
cơă s荏 gây ô 
nhi宇m môi 
tr逢運ng nghiêm 
trọng. 

9 
Tỷ l羽 th医t thoát, th医t 
thuăn逢ớc s衣ch 

Ph医nă đ医u gi違m còn 
18%. Riêng đ嘘i vớiăđôă
thị lo衣i 5 ph医nă đ医u 
gi違m còn 25%. 

16-20%ă (đôă thị 
lõi – các quận). Đ衣t và 

v逢嬰t chỉ 
tiêu 

20% t衣i các Thị 
tr医n - đôă thị lo衣i 
5)  

10 
Tỷ l羽 ch医t th違i rắn 
sinh ho衣t c栄aăđôăthị, 
khu công nghi羽p 

- Tỷ l羽 ch医t th違i rắn 
sinh ho衣t c栄aă đôă thị, 
khu công nghi羽păđ逢嬰c 

Tỷ l羽 thu gom và 
xử lý ch医t th違i rắn 

- Đ衣t và 
v逢嬰t chỉ 
tiêu 
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đ逢嬰c thu gom và xử 
lý 

thu gom và xử lỦă đ衣t 
90% 

sinh ho衣tă đ衣t: 
98%  

- Tỷ l羽 ch医t th違i rắn 
nguy h衣iă đ逢嬰c thu 
gom, xử lỦă đ違m b違o 
tiêu chu育nămôiătr逢運ng 
đ衣t 100% 

Tỷ l羽 thu gom và 
xử lý ch医t th違i rắn 
y tế đ衣t: 100% 

- Đ衣t 

11 
Tỷ l羽 chiếu sáng 
đ逢運ng chính 

Ph医nă đ医uă đ衣t 100% 
đ嘘i với các quận và 
90%ă đ嘘i với các Thị 
tr医n 

100 % t衣iă đôă thị 
lõi - các quận . 

- Đ衣t 

100% t衣i các Thị 
tr医n 

- V逢嬰t chỉ 
tiêu 

12 
Tỷ l羽 chiếu sáng ngõ 
hẻm. 

Ph医năđ医uăđ衣t 85% 90% 
- Đ衣t, 
v逢嬰t chỉ 
tiêu 

13 

Đ医tăcâyăxanhăđôăthị 
(g欝mă đ医t cây xanh 
sử d映ng công cộng. 
Đ医t cây xanh sử 
d映ng h衣n chế. Đ医t 
cây xanh chuyên 
d映ng) 

Ph医nă đ医uă đ衣t 
10m2/ng逢運iă đ嘘i với 
các quận.7m2/ng逢運i 
đ嘘i vớiăđôăthị lo衣i 4 và 
3-4m2/ng逢運iă đ嘘i với 
đôăthị lo衣i 5 

Kho違ng 
7,9m2/ng逢運iă đ嘘i 
với các quận  

- Ch逢aăđ衣t 

Kho違ng 
4,55m2/ng逢運i t衣i 
các Thị tr医n 

- Ch逢aăđ衣t 

14 
Đ医t cây xanh công 
cộng khu v詠c nội thị 4-6m2/ng逢運i 

Kho違ng 
4,9m2/ng逢運i t衣i 
đôăthị lõi  

- Đ衣t 

Kho違ng 
2m2/ng逢運i t衣i các 
Thị tr医n  

- Ch逢aăđ衣t 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ  Sở Xây dựng
b. ĐánhăgiáăK院t qu違 th詠c hi羽n các ch雨 tiêuăc挨ăb違n: 

Ch雨 tiêuăđ衣tăvƠăv逢嬰t:  

- Nh英ng chỉ tiêu thiết yếu c栄a cuộc s嘘ngă(liênăquanăđến nhà 荏,ăn逢ớc sinh ho衣t, 
chiếu sáng, ch医t th違i rắn). 

- Đ衣tăvàăv逢嬰t kế ho衣ch (Tỷ l羽 nhà 荏 kiên c嘘 và bán kiên c嘘 đ衣tăcaoăhơnăchỉ tiêu 
qu嘘căgiaă14,4ăđiểm ph亥nătrĕm).  
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- Tỷ l羽 cung c医păn逢ớc s衣chăchoăc逢ădânăđôăthị đ衣tăcaoăhơnăchỉ tiêuă8ăđiểm ph亥n 
trĕm.  

- Tỷ l羽 chiếuăsángăđ逢運ng chính và hẻm (h衣ng m映căđưăđ逢aăvàoăsử d映ng 鰻năđịnh) 
đ衣t 100%).  

Nh英ng ch雨 tiêuăc挨ăb違năch逢aăđ衣t:  

- Di羽n tích sàn nhà 荏 bình quân. 
- Tỷ l羽 đ医t giao thông so với di羽nătíchăđ医t xây d詠ngăđôăthị. 
- Tỷ l羽 vận t違i hành khách công cộng còn th医p so vớiăđịnhăh逢ớng phát triển ngành. 
- Tỷ l羽 n逢ớc th違iăđ逢嬰c xử lý còn r医t th医p  
- Khôngăđ違m b違oăquyăđịnhăvàăcóănguyăcơădẫnăđến ô nhi宇mămôiătr逢運ngăn逢ớcăđ嘘i 

với h羽 th嘘ng sông, kênh r衣ch c栄a Thành ph嘘.  
- Đ医tăcâyăxanhăđôăthị (khôngătĕngăsoăvới th運iăđiểm lập và phê duy羽tăCh逢ơngătrìnhă

phát triểnăđôăthị).  
- Tỷ l羽 nhà 荏 kiên c嘘 và bán kiên c嘘 tuyăđ衣t so với chỉ tiêu c栄a qu嘘căgiaănh逢ngă

còn th医păhơnăchỉ tiêu Thành ph嘘 đặt ra. 

1.2.2 K院t qu違 th詠c hi羽n nâng lo衣iăđôăth鵜 

- Kế ho衣ch nâng lo衣iăđôăthị đ嘘i với các Thị tr医nătrongăgiaiăđo衣n 2015-2020 là 
ch逢aăhoànăthành.ă 

- Hai Thị tr医n (Thị tr医năPhongăĐiền và Thị tr医n C運 Đ臼)ăđưăth詠c hi羽năđánhăgiáăđôă
thị tuyăđ衣tăđ逢嬰c t鰻ng s嘘 điểmă(đềuătrênă80ăđiểm/thangăđiểmă100)ănh逢ngăc違 haiăđều không 
đápă泳ng tiêu chu育n về dân s嘘.  

-  Xét các Thị tr医n còn l衣iăcũngăcóăquyămôădânăs嘘 còn r医t th医p so với tiêu chu育n 
đôăthị lo衣i IV 
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B違ng 71: K院t qu違 th詠c hi羽n nâng lo衣iăđôăth鵜 t衣i các Th鵜 tr 医n thu瓜c huy羽n. 

STT Tênăđôăth鵜 K院 ho衣ch theo Ngh鵜 
quy院t 17/NQ-HĐND 

K院t qu違 th詠c hi羽n 
Lo衣i 
đôăth鵜 

1 

Đôăthị lõi (nội 
thành) (5 
quận: Ninh 
Kiều, Bình 
Th栄y, Cái 
Rĕng,ăÔăMôn,ă
Th嘘t N嘘t) 

    
I (tr詠c 
thuộc 
T姶) 

2 
Thị tr医n 
PhongăĐiền 

Lậpă đề án nâng lo衣iă đôă
thị đ衣t tiêu chu育năđôă thị 
lo衣iă IVă trongă giaiă đo衣n 
2017-2020 

Đưăt鰻 ch泳c lậpăđề án nâng 
lo衣iăđôăthị.ăCh逢aăđ栄 điều 
ki羽n phê duy羽t do thiếu 
chỉ tiêu về dân s嘘 (Ý kiến 
Bộ Xây d詠ng) 

IV 

(hi羽n dân s嘘 toàn Thị tr医n 
kho違ngă10.811ăng逢運i) 

3 
Thị tr医n Thới 
Lai 

Lậpă đề án nâng lo衣iă đôă
thị đ衣t tiêu chu育năđôă thị 
lo衣iă IVă trongă giaiă đo衣n 
2017-2020 

Ch逢aăth詠c hi羽n.ăĐề nghị 
lùi th運i h衣n th詠c hi羽n qua 
giaiăđo衣n sau IV 
(hi羽n dân s嘘 toàn Thị tr医n 
kho違ngă9.616ăng逢運i) 

4 
Thị tr医n C運 
Đ臼 

Lậpă đề án nâng lo衣iă đôă
thị đ衣t tiêu chu育năđôă thị 
lo衣iă IVă trongă giaiă đo衣n 
2017-2020 

- 曳y ban nhân dân Thành 
ph嘘 đưătrìnhăBộ Xây d詠ng 
th育mă định,ă ch逢aă đ逢嬰c 
phê duy羽t do thiếu chỉ 
tiêu về dân s嘘 c栄a tiêu 
chu育năđôăthị lo衣i IV. 

IV 

(hi羽n dân s嘘 toàn Thị tr医n 
kho違ngă13.090ăng逢運i) 

5 
Thị tr医n 
Th衣nh An 

Lậpă đề án nâng lo衣iă đôă
thị đ衣t tiêu chu育năđôă thị 
lo衣iă IVă trongă giaiă đo衣n 
2017-2020 

Ch逢aăth詠c hi羽n. Chỉ tiêu 
dân s嘘 còn r医t th医p so với 
quyăđịnh t嘘i thiểu IV 
(hi羽n dân s嘘 toàn Thị tr医n 
kho違ngă9.334ăng逢運i) 

6 
Thị tr医năVĩnhă
Th衣nh 

Lậpă đề án nâng lo衣iă đôă
thị đ衣t tiêu chu育năđôă thị 
lo衣iăIVătr逢ớc 2022 

Ch逢aăth詠c hi羽n. Chỉ tiêu 
dân s嘘 còn r医t th医p so với 
quyă định t嘘i thiểu (hi羽n 
dân s嘘 toàn Thị tr医n 
kho違ngă5.577ăng逢運i) 

IV 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

file:///C:/Users/921161/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/A432C0C7.tmp%23RANGE!_ftn1
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file:///C:/Users/921161/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/A432C0C7.tmp%23RANGE!_ftn1
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1.2.3 K院t qu違 th詠c hi羽n danh m映c các d詠 án h衣 t亥ng khung và công trình 
đ亥u m嘘iă逢uătiênăđ亥uăt逢ăphátătri吋năđôăth鵜 thành ph嘘 C亥năTh挨 

- T鰻ng quan: g欝m 105 d詠 ánă(trongăđóă16ăd詠 án c医p vùng, 89 d詠 án c医păđôăthị) 
- Ch逢aăth詠c hi羽n: 60 d詠 án (11 d詠 án c医p vùng . 49 d詠 án c医păđôăthị): 
• Giaiăđo衣n 2017 – 2020: 29 d詠 án. 
• Giaiăđo衣n 2017 – 2025: 03 d詠 án. 
• Giaiăđo衣n 2017 – 2030: 28 d詠 án. 

- Đangăth詠c hi羽n: 28 d詠 án (03 d詠 án c医p vùng. 25 d詠 án c医păđôăthị),ătrongăđó:  
• Giaiăđo衣n 2017 – 2020 : 11 d詠 án. 
• Giaiăđo衣n 2017 – 2022: 01 d詠 án. 
• Giaiăđo衣n 2017 – 2025: 01 d詠 án. 
• Giaiăđo衣n 2017 – 2030 : 15 d詠 án. 

-  Đưăhoànăthành: 17 d詠 án (02 d詠 án c医p vùng. 15 d詠 án c医păđôăthị). 
-  Đánhăgiá: 
Nhiều d詠 ánă逢uătiênănh逢ngăch逢aăđ亥uăt逢ăhoặcăđ亥uăt逢ănh逢ngăch逢aăhoànăthànhătheoă

kế ho衣ch (nâng c医p c違ng Cái Cui, nâng c医p m荏 rộng qu嘘c lộ 91ăđo衣n từ Ngưăt逢ăbến xe 
đến Trà Nóc, các ch嬰 đ亥u m嘘i c医păvùng,ăđặc bi羽t là các d詠 án cao t嘘căđiăquaăthành ph嘘 
C亥năThơ ch逢aăđ逢嬰c kh荏iăcông).ăTrongăđóăvi羽c chậm hoàn thành các d詠 án h衣 t亥ng khung 
cóătácăđộng tiêu c詠căđến hi羽u qu違 đ亥uăt逢ăchung.ă 

1.2.4 K院t qu違 th詠c hi羽n các ch雨 tiêu h衣 t亥ng k悦 thu壱tăđôăth鵜 thành ph嘘 C亥n 
Th挨 

Vi羽c triển khai các d詠 án h衣 t亥ng kỹ thuậtăch逢aătập trung cao, công trình triển khai 
chậm tiếnăđộ, công tác qu違n lý, khai thác, sử d映ng, dịch v映 h衣 t亥ng còn yếu,ăch逢aămangă
l衣i hi羽u qu違 sử d映ng cao trong qu違n lý vận hành. Một s嘘 công trình h衣 t亥ng giao thông, 
th栄y l嬰i hi羽năđangăxu嘘ng c医p. 

Ch逢aăcóăcơăchế, chính sách c映 thể, thích h嬰păđể huyăđộng tiềmănĕngăvàăngu欝n l詠c 
xã hộiăhóaăđ亥uăt逢ăcácăcôngătrìnhăh衣 t亥ng kỹ thuật, nh医tălàăđ医tăđaiăchoăđ亥uăt逢ăphátătriển 
kết c医u h衣 t亥ng kỹ thuậtăđôăthị,ăđặc bi羽t là trong v医năđề xử lỦăn逢ớc th違iăđôăthị, rác th違i 
công nghi羽p, y tế,ănghĩa trang nhà tang l宇 choăng逢運iădânăđôăthị. Nâng công su医t các nhà 
máy c医păn逢ớc. 

Vi羽c xây d詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ng ph映c v映 泳ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu mớiăđ逢嬰c kh荏i 
động, song kh違 nĕngăhuyăđộng ngu欝n l詠căđể th詠c hi羽n 荏 m泳c th医p.ăĐặc bi羽t,ăđ嘘i với các 
d詠 án ch嘘ng ngậpăchoăđôăthị. Tình tr衣ng ngập, nghẹt khi triềuăc逢運ng,ăm逢aălớn còn di宇n 
raăth逢運ng xuyên 荏 một s嘘 địaăđiểm trung tâm Thành ph嘘. 

1.3. Th詠c tr衣ng h羽 th嘘ngăđôăth鵜 t瑛 ǵcăđ瓜 kinh t院 đôăth鵜 
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1.3.1 M泳căđ瓜 t壱p trung (agglomeration rate) 

S詠 tậpătrungăđ逢嬰c tính ch栄 yếu bằng nhân l詠c và tài l詠c. (S詠 tập trung về vật l詠c 
về cơăb違năđưăđ逢嬰căđánhăgiáăthôngăquaăcácăchỉ s嘘 h衣 t亥ng)ăĐôăthị càng lớn, tiềm l詠c kinh 
tế đôăthị càng m衣nh thì m泳căđộ tập trung càng cao. M泳căđộ tập trung này là s詠 khác bi羽t 
cơăb違n về kinh tế gi英aăđôăthị và nông thôn. 

a. T壱pătrungănhơnăl詠c 

M泳căđộ tập trung về nhân l詠căđ逢嬰c thể hi羽n trong quy chu育n phân lo衣iăđôăthị bằng 
nh英ng tỷ l羽 về Dân s嘘 (Dân s嘘 đôăthị, dân s嘘 nội thị hay tỷ l羽 đôăthị hóa) và mậtăđộ dân 
c逢ă(toànăđôăthị và nội thị). 

Dân s嘘 và mậtăđộ toànăđôăthị nói về s泳c tậpătrungăng逢運i và s泳c mua, thị tr逢運ng c栄a 
c違 mộtăvùngăđôăthị.ăTrongăkhiăđóădânăs嘘 mậtăđộ nội thị nói về nĕngăl詠c tậpătrungăđể tr荏 
thành mộtăvùngălõiăđộng l詠c c栄a một khu v詠c nh医tăđịnh.  

Mộtăđôăthị chỉ đ逢嬰c coi là mộtăđôăthị hoàn chỉnhăkhiăvùngăđôăthị c栄aănóăđ衣t dân s嘘 
và mậtăđộ nh医tăđịnh,ăđ欝ng th運iăcũngăcóămộtăvùngălõiăđ衣t dân s嘘 và mậtăđộ lõi,ălàănơiătập 
trung s詠 đaăd衣ng về dịch v映 đôăthị. Nếu không có ph亥nălõi,ăđâyăchỉ là một vùng th違măđôă
thị, mang tính ch医t c栄aăđôăthị, nh逢ngăkhôngăph違i là mộtăđôăthị. Theo quy chu育n phân 
lo衣iăđôăthị c栄a Vi羽t nam, mộtăđôăthị lo衣i I c医păTrungă逢ơngăph違i có dân s嘘 đôăthị t嘘i thiểu 
1 tri羽uăng逢運i, mậtăđộ dânăc逢ăt嘘i thiểuă2000ăng逢運i/km2, mậtăđộ dânăc逢ăvùngănội thành 
10.000ăng逢運i/km2 và dân s嘘 nội thị ph違iăđ衣tă500ăngànăng逢運i. 

Vì ranh giớiăhànhăchínhăđôăthị cũngănh逢ăranhăgiới nội thị đều có thể đ逢嬰c m荏 rộng 
tùy ý nên nh英ng con s嘘 về t鰻ng dân s嘘 và dân s嘘 nội thị hay mậtăđộ đều sẽ không khách 
quan,ăkhôngănóiălênăđ逢嬰c b違n ch医t c栄a m泳căđộ tập trung. Tuy nhiên, khi xét cùng một 
lúc c違 hai chỉ s嘘 này thì sẽ nhận th医y rõ v医năđề.ăThôngăth逢運ng, vi羽c m荏 rộng ranh giới 
có thể dẫn tớiătĕngăt鰻ng dân s嘘,ănh逢ngănh医t thiết sẽ dẫn tới gi違m mậtăđộ. Chỉ khi gi英 mật 
độ t嘘i thiểu theo yêu c亥uăthìăkhiăđó,ădi羽n tích và t鰻ng dân s嘘 mới là nh英ng con s嘘 đángă
quan tâm.
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B違ng 72: Dân s嘘 và t益 l羽 đôăth鵜 hóa c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 nĕmă2010, 2020 

 Di羽n tích (Km2) Dân s嘘 Thành th鵜 

T益 l羽 
đôăth鵜 
hóa 
(%) 

Dân s嘘 Thành th鵜 
T益 l羽 
đôăth鵜 
hóa 

M壱tăđ瓜 dân s嘘 
(Ng逢運i/km2) 

   2010 2010 2010 2020 2020 2020 2020 

T蔚NG S渦  1.438,96  1.199.817   791.302 66 1.240.731 868.839 70 862 

Phơnătheoăđ挨năv鵜 c医p huy羽n                

 1. Quận Ninh Kiều  29,23 246.743 246.743 100 284.729 284.729 100 9.741 

 2. Quận Ô Môn 131,93 131.465 131.465 100 128.579 128.579 100 975 

 3. Quận Bình Th栄y  71,13 113.289 113.289 100 144.735 144.735 100 2.035 

 4. QuậnăCáiăRĕngă 66,81 87.423 87.423 100 107.500 107.500 100 1.609 

 5. Quận Th嘘t N嘘t  121,04 160.558 160.558 100 154.986 154.986 100 1.280 

 6. Huy羽năVĩnhăTh衣nh  306,81 113.470 17.390 15 97.394 14.882 15 317 
 7. Huy羽n C運 Đ臼  319,82 124.818 13.018 10 115.870 13.102 11 362 
 8. Huy羽năPhongăĐiền  125,26 100.166 10.787 11 98.333 10.807 11 785 
 9. Huy羽n Thới Lai  266,93 121.885 10.629 9 108.605 9.519 9 407 

 Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng  
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Có thể th医y về toànăđôăthị, C亥năThơăkhôngăđ衣t mậtăđộ. Về nội thị, chỉ có quận Ninh 
Kiều t衣măcoiănh逢ăđ衣t mậtăđộ thì t鰻ng dân s嘘 mới chỉ đ衣t kho違ngăd逢ới 60% dân s嘘 yêu 
c亥u cho nội thị. Các quận còn l衣i có mậtăđộ dânăc逢ăquáăxaăsoăvới chu育n về nội thị,ănh逢ngă
vẫnăđ逢嬰c tính vào nội thị để đ栄 dânăc逢ănội thị và tỷ l羽 đôăthị hóa. Ngay c違 khi xét tới 
c医păph逢運ng thì các quận còn l衣iăcũngăkhôngăcóămộtăph逢運ngănàoăđ衣t mậtăđộ g亥n tới 
ng逢叡ngă10.000ăng逢運i/km2 để có thể coiănh逢ănội thị.ăĐóăchínhălàăv医năđề m荏 rộng ranh 
đôăthị và ranh giới nội thị để cóăđ栄 dân s嘘,ănh逢ngăsẽ không bao gi運 đ栄 về mậtăđộ. Cùng 
gọiălàăph逢運ngănh逢ngăđặcătínhăđôăthị hayătrungătâmăđôăthị gi英aăcácăph逢運ng trong một 
quận là r医tăkhácănhau,ăch逢aănóiăgi英a các quận với nhau. Chỉ có nh英ngăph逢運ngăđ衣t mật 
độ cao kho違ngă ng逢叡ngă 10.000ă ng逢運i mới có tính ch医tă trungă tâm,ă trongă khiă đóă cácă
ph逢運ng khác mang tính ch医t ngo衣i thị, hoặc thậm chí nhiềuăph逢運ng gi嘘ng nông thôn 
hơnălàăđôăthị. Các Thị tr医n c栄a các huy羽năthìăđ衣t mậtăđộ đôăthị bìnhăth逢運ng, t泳călàăng逢叡ng 
d逢ớiă2000ăng逢運i/km2. 

Nếuăxétătheoăđúngăchu育n Vi羽t Nam thì C亥năThơăsẽ chỉ là mộtăvùngăđôăthị bao g欝m 
5 quận hi羽n nay, quy mô dân s嘘 kho違ngăhơnă800ăngànăng逢運i, với một lõi trung tâm là 
Ninh Kiều, quy mô kho違ngă300ăngàn.ăNh逢ăvậy thì C亥năThơăth詠c tế sẽ là mộtăđôăthị lo衣i 
II ch泳 ko ph違i lo衣i I. 

Nếu xét theo thông l羽 qu嘘c tế, thì nh英ng khu v詠căcóătrênă1000ăng逢運i/km2 có thể 
đ逢嬰căcoiănh逢ăđôăthị, thì C亥năThơăcũngăcóăthể t衣măcoiănh逢ăđ衣tăđ逢嬰c chỉ tiêu về mậtăđộ. 
Các quận nộiăthànhăđều có thể coiănh逢ăđôăthị. Tuy nhiên, về mậtăđộ trungătâmăđôăthị hay 
nội thị thìăđaăs嘘 kinh nghi羽m qu嘘c tế đều cho rằng ph違iăđ衣t kho違ngă10.000ăng逢運i/km2 
thì mớiăcóăđ逢嬰c s詠 s亥m u医t,ăđaăd衣ngăđ栄 cho mộtătrungătâmăđôăthị lớn.ăNh逢ăvậy, nếu xét 
theo thông l羽 qu嘘c tế thì C亥năThơăsẽ là mộtăvùngăđôăthị rộng lớn với kho違ng 1,4 tri羽u 
dân,ănh逢ngăcóămột lõi trung tâm r医t nh臼, với kho違ng 300 ngàn dân, nằm l羽ch 荏 một góc. 

Từ các nhậnăđịnh trên, có thể rút ra kết luận: Th泳 nh医t là nên coi các huy羽n ngo衣i 
thành c栄a C亥năThơălàănôngăthônăch泳 không ph違iăđôăthị. Th泳 hai là c亥nătĕngătỷ trọng khu 
v詠călõiăđôăthị mậtăđộ cao c栄a C亥năThơălênămộtăcáchăđángăkể. 

Trong các khu v詠c nộiăđôăC亥năThơ,ăcóăph逢運ng Cái Khế c栄a Ninh Kiều,ăph逢運ng 
An Bình và nh英ng khu v詠c quanh Ninh Kiều thuộc quận Bình Th栄y làăcóăcơăhộiătĕngă
mậtăđộ, do mậtăđộ hi羽n nay c栄aăcácăph逢運ng trung tâm Ninh Kiềuăđưăđ衣t m泳c cao mà 
điều ki羽n h衣 t亥ng,ăkhôngăgianăch逢aăđ逢嬰c t嘘iă逢u.ăĐặc bi羽tăph逢運ng Cái Khế có vị trí r医t 
trungătâm,ăđángăraăcóăthể đ衣t mậtăđộ cao nh医tătrongătoànăđôăthị C亥năThơ, thì l衣iăđangăcóă
mậtăđộ th医p, ch栄 yếuălàădoăxácăđịnh về chính trị làăđâyăph違i là khu v詠c có mậtăđộ th医p. 
Đóălàămộtăđịnhăh逢ớng không phù h嬰p với tiềmănĕngăvàăxuăh逢ớng thị tr逢運ng. Trong các 
quận khác, có trung tâm Bình Th栄y vàăCáiăRĕngăcóăthể tĕngăđ逢嬰c mật độ, nếu phát huy 
đ逢嬰c nh英ng tiềm l詠c kinh tế trongăt逢ơngălaiămàănh英ng kết n嘘i h衣 t亥ng quan trọng c医p 
vùng sẽ mang l衣i, và ph亥nănàoăthuăhútăđ逢嬰c s詠 dịch chuyểnădânăc逢ătừ Ninh Kiều sang 
cũngănh逢ătừ vùng ph映 cận về. Tuy nhiên, c亥n ph違i rõ là không thể đ衣tăđ逢嬰c cùng một 
lúc s詠 m荏 rộng di羽nătíchăvàătĕngămậtăđộ.ăTrongăhaiăcáiăđó,ăvi羽cătĕngămậtăđộ mới là tiêu 
chíăchínhăđể tĕngăgiáătrị kinh tế. 
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Ngoài ra, thông l羽 qu嘘c tế có chỉ s嘘 mậtăđộ dânăc逢ătrênămộtăđơnăvị di羽n tích tiêu 
chu育n, là một ô vuông mỗi chiều 400m, nh逢ătrongăcácăcôngăb嘘 c栄a World Population. 
Mậtăđộ này mới nói lên m泳căđộ tập trung th詠c tế, vì không bị ph映 thuộc vào v医năđề ranh 
giới hành chính. 

 
Hình 35: M壱tăđ瓜 dơnăc逢ăt衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
 
Mậtăđộ dân c逢ătrênăranhăgiới xã 

 
 
Mậtăđộ dânăc逢ătheoătiêuăchu育n World Pop 

Nguồn: Thông tin thu thập và phân tích 
 

So sánh về m泳căđộ tậpătrungădânăc逢ătrongăvùngăĐBSCL,ătaăcóăthể nhận th医y là có 
nh英ng khu v詠c nh臼 荏 nh英ngătrungătâmăđôăthị Thành ph嘘 đ衣t mậtăđộ r医t cao thành nh英ng 
trungătâmăđộng l詠căđôăthị. Ph亥n còn l衣i có mậtăđộ th医păhơnăhẳn, t衣o thành một d衣ng 
th違măđôăthị. Xét về điểm trung tâm thì tỷ l羽 tháp tập trung c栄a C亥năThơăcũngănh臼 và 
khôngăcaoăhơnăhẳn nh英ngătrungătâmăđôăthị khác nh逢ăB衣căLiêu,ăCàăMau,ăSócăTrĕng,ă
Longăxuyên,ăChâuăĐ嘘c. Xét về nh英ng m違ng th違măđôăthị đ衣t một mậtăđộ nh医tăđịnh, từ 
kho違ngătrênă700ăng逢運i/km2 thì C亥năThơănằm trong một d違i nam sông Hậu ch泳 không 
ph違i là mộtăđiểm hội t映 đặc bi羽t. 

Ngoài t鰻ng dân s嘘 và mậtăđộ dân c逢ăthìătỷ l羽 laoăđộng phi nông nghi羽p là một chỉ 
s嘘 quan trọng nói về m泳căđộ tập trung nhân l詠căđôăthị,ăcũngăđ逢嬰căquyăđịnh trong bộ quy 
chu育n phân lo衣iăđôăthị. Theo th嘘ngăkêăsơăbộ thì t鰻ngălaoăđộng c栄a C亥năThơă2020ăkho違ng 
717ăngàn.ăTrongăđó,ă tỷ l羽 laoăđộng phi nông nghi羽p là kho違ng 70%, về cơăb違năcũngă
khớp với tỷ l羽 đôăthị hóa. Tuy nhiên, có một con s嘘 caoăđángăng運 là tỷ l羽 laoăđộng không 
ho衣tăđộng kinh tế làăhơnă233ăngànăng逢運i.ăThôngă th逢運ng, 荏 nh英ngăđôă thị lớn,ă thìăđóă
th逢運ng sẽ là nh英ngăđ嘘iăt逢嬰ng trong thành ph亥n kinh tế phi chính quy. Còn 荏 nh英ng vùng 
còn nhiềuătínhănôngăthônănh逢ăC亥năThơ,ăngoàiăquận Ninh Kiều,ăthìăđaăs嘘 thành ph亥n này 
vẫn sẽ có liên quan tới nông nghi羽p.ăKhiăđó,ătỷ l羽 laoăđộng phi nông nghi羽p th詠c tế c栄a 
C亥năThơăsẽ chỉ trong kho違ng 55-60%.ăĐâyăcũngălàămột tỷ l羽 đôăthị hóa sát th詠căhơnăvới 
điều ki羽n th詠c tr衣ng c栄a C亥năThơ. 
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b. T壱pătrungăv隠ătƠiăl詠c 

M泳căđộ tập trung về tài l詠c nói về vi羽c tậpătrungăt逢ăb違n trong khu v詠c không gian 
đôăthị. S詠 tập trung này càng cao thì tiềm l詠c kinh tế đôăthị càng lớn. Trong nh英ng th運i 
kỳ tiền công nghi羽p, mậtăđộ dânăc逢ăvàămậtăđộ tậpătrungăt逢ăb違n g亥nănh逢ăt逢ơngăđ逢ơngă
nhau. Tuy nhiên, trong th運i gian g亥năđây,ăhaiămậtăđộ này nhiềuăkhiăcóăxuăh逢ớng tách 
r運i. Nh英ngăđôăthị giàu có nh医tăcóăđộ tậpătrungăt逢ăb違n r医t cao, trong khi mậtăđộ tập trung 
dânăc逢ăkhôngănh医t thiếtăcao.ăNg逢嬰c l衣i, nh英ngăđôăthị đưăcóămậtăđộ r医tăcaoămàăkhôngăđ衣t 
đ逢嬰c m泳cătĕngătr逢荏ng và tập trung kinh tế t逢ơngă泳ng thì l衣i có r医t nhiều v医năđề.ăĐâyălàă
tr逢運ng h嬰p ph鰻 biến 荏 cácăn逢ớcăđangăphátătriển. 

Có 2 chỉ s嘘 choăphépăđánhăgiáăkháăchínhăxácăvề m泳căđộ tập trung tài l詠c: 

- Th泳 nh医tălàăgiáăđ医t.ăGiáăđ医tălàăth逢ớcăđoăt鰻ng thể nh医t cho giá trị tiềm l詠c kinh 
tế c栄a mộtăđịaăđiểm. Nó vừa thể hi羽n giá trị tr詠c tiếp về tài s違nălàăBĐS,ăđ欝ng th運iăcũngă
thể hi羽n gián tiếp m泳c độ tập trung c栄aăcácăt逢ăb違n khác, vì theo quy luật kinh tế thì mật 
độ kinh tế,ănghĩaălàăt鰻ng giá trị t逢ăb違n trên di羽nătíchăđ医t sẽ tỷ l羽 thuận vớiăgiáăđ医t t衣i di羽n 
tíchăđó.ăTheoăquyăchu育n VN thì su医tăđ亥uăt逢ăh衣 t亥ng cho một m2 đ医tăđôăthị vào kho違ng 
1,5 tri羽u.ăGiáăđ医t nông nghi羽p không có h衣 t亥ngăđ逢運ng giao thông nhiều c叡 d逢ới 500 
ngànăđ欝ng/m2.ăNh逢ăvậy, nếuăgiáăđ医tăđôăthị màăd逢ới 2 tri羽u/m2 thì về cơăb違n là không có 
s詠 tập trung hay giá trị kinh tế đôăthị đặcăthù.ăĐ嘘i với các khu v詠călõiătrungătâmăđôăthị 
từ t亥m trung tr荏 lên 荏 Vi羽tănam,ăgiáăđ医t ph違i trên 10 tr/m2. 雲 C亥năThơ,ăcóăthể nói là m泳c 
giáăđ医t th詠c s詠 cho nộiăđôăThànhăph嘘 mới chỉ có quận Ninh Kiềuăđ衣tăđ逢嬰c. Ngay trong 
quận Ninh Kiều thì m泳căđộ tậpătrungăcũngăđặc bi羽t theo một s嘘 tuyến quan trọng. M泳c 
độ chênh l羽ch về giá trị gi英a nh英ng tuyếnăđắt tiền nh医tănh逢ătuyến Hoà Bình và ph亥n còn 
l衣i r医t lớn, ch泳ng t臼 c医u trúc tập trung giá trị cònăch逢aăph違i t嘘iă逢u.ăCácăquận khác về cơă
b違năkhôngăcóăđ逢嬰c s詠 tập trung này. Chỉ có quậnăCáiăRĕngămới bắtăđ亥u có một hai tuyến 
chính ti羽m cận tớiăgiáăBĐSănh逢ăkhuăv詠c trung tâm. 

Hình 36:ăGiáăđ医t các qu壱n t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Giáăđ医t quận Ninh Kiều từ 10tr-80tr/1m2. 
Nh英ng tuyếnăchínhăđ衣t trên 30 tri羽u 

 
Giáă đ医t quận Bình Thuỷ từ 1,4-13,5 
tr/m2. Các tuyến ph嘘 chínhă đ衣t trên 5 
tri羽u/m2 
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Giáăđ医tăCáiăRĕngătừ 0,6 - 10 tri羽u, nh英ng 
tuyến ph嘘 chính trên 5 tr/m2 

 
Giáăđ医t Ô Môn từ 0,7 -15,4 tr/m2. Các 
tuyến ph嘘 chínhăđ衣t trên 5 tri羽u/m2 

 
Giáăđ医t quận Th嘘t N嘘t từ 0,7 -13,5 tr/m2. 
Các tuyến ph嘘 chínhăđ衣t trên 5 tri羽u/m2 

 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

- Chỉ s嘘 th泳 haiăchoăphépăđánhăgiáăvề m泳căđộ tậpătrungăt逢ăb違n là tỷ l羽 các d詠 án 
và t鰻ng s嘘 v嘘năđ亥uăt逢ăvàoămột khu v詠c nh医tăđịnh. Càng nhiều d詠 án, với t鰻ng s嘘 v嘘n 
càng nhiều, thì càng ch泳ng t臼 một khu v詠c có tiềmănĕngăphátătriển kinh tế cao, h医p dẫn 
đ嘘i với thị tr逢運ng. Nếu một khu v詠căđôăthị, nh医tălàăkhiăđưăđ逢嬰c quy ho衣ch cho các công 
nĕngăphátă triển, mà một th運iăgianădàiăkhôngătìmăđ逢嬰c nhiềuănhàăđ亥uăt逢ăthìăch泳ng t臼 
nh英ng d詠 định phát triển theo quy ho衣ch 荏 đóălàăch逢aăkh違 thi hoặc không kh違 thi.ăĐánhă
giá về th詠c tr衣ng d詠 án 荏 các Quận cho th医y ngoài quận Ninh Kiều về cơăb違năđưăkínăhết 
đ医t phát triển thì có quậnăCáiăRĕngălàăcóătiềm l詠c m衣nh. Mặc dù xu医tăphátăđiểm các chỉ 
s嘘 c栄aăCáiăRĕngăkhôngăhơnăgìănhiều so với các quậnăkhác,ănh逢ngăm泳căđộ thuăhútăđ亥u 
t逢ăr医t cao, cho th医yăt逢ơngălaiăcóăthể có nhiềuăthayăđ鰻i lớn.ăNg逢嬰c l衣i,ăđ嘘i với các quận 
Bình Th栄y, Ô Môn, Th嘘t N嘘t, mặc dù tham vọng phát triển lớn, quy ho衣ch m荏 rộngăđôă
thị mới r医t nhiềuănh逢ngătỷ l羽 d詠 án r医t th医p, cho th医y c亥n ph違i xem l衣i chiếnăl逢嬰c t衣i các 
quận này. 
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Hình 37: T鰻ng h嬰p các d詠 ánăđ亥uăt逢ăcácăkhuăv詠c t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
T鰻ng h嬰p các d詠 ánăđ亥uăt逢ăquận Ninh Kiều 

 
T鰻ng h嬰p các d詠 ánăđ亥uăt逢ăquận Bình 
Th栄y 

 
 
T鰻ng h嬰p các d詠 ánăđ亥uăt逢ăquậnăCáiăRĕng 

 
T鰻ng h嬰p các d詠 ánă đ亥uă t逢ă quận Cái 
Rĕng 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

Một chỉ s嘘 th泳 baăth逢運ngăđ逢嬰cădùngăđể đánhăgiáăm泳căđộ tập trung kinh tế là 違nh 
v羽 tinh ban ngày, làm rõ di羽n tích xây d詠ngăđôăthị và 違nh v羽 tinhăbanăđêm,ăvới m泳căđộ 
sáng c栄a từng vùng tỷ l羽 thuận với m泳căđộ ho衣tăđộng kinh tế c栄aăvùngăđó. 
 

Hình 38: 謂nh v羽 tinh t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

       
Nguồn: Tìm kiếm báo chí 
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謂nh v羽 tinhăvùngăĐBSCLăcũngăchoăth医y rõ C亥năThơămới chỉ nhỉnhăhơnăcácătrungă
tâmăđôăthị khác mộtăchút,ănh逢ngănóiăchungăvẫn 荏 vào một thế chia nhiều c詠căkháăt逢ơngă
đ逢ơng,ăch泳 ch逢aăph違i C亥năThơăđưăđ衣tăđ逢嬰c một s詠 tập trung tuy羽tăđ嘘iăđể có thể đ逢嬰c 
nhìn nhận một cách hiển nhiên là trung tâm vùng. 

1.3.2 C医uătrúcăvƠăđ瓜ng l詠c kinh t院, th吋 hi羽n 荏 cácăcôngănĕngăkinhăt院  

C医u trúc kinh tế c栄a mộtăđôăthị tr逢ớc hếtăđ逢嬰c thể hi羽n 荏 các chỉ s嘘 sử d映ngăđ医tăđôă
thị chính: tỷ l羽 đ医t phi nông nghi羽p, tỷ l羽 đ医t s違n xu医tăkinhădoanhătrongăđ医t phi nông 
nghi羽p, tỷ l羽 đ医t h衣 t亥ng. 

B違ng 73: T益 l羽 s違n xu医tăkinhădoanhătrongăđ医t phi nông nghi羽p 

 S穎 d映ngăđ医t Th詠c tr衣ng % 
Quy ho衣chăsdđăhi羽n 

h英u t噂i 2030 % 
II  Đ医t phi nông nghi羽p: 21 28 
2.1. S違n xu医t kinh doanh (2.3-2.8) 1,1% 3,3% 
2.2. H衣 t亥ng (2.9) 6,7% 8,8% 

Nguồn: Thông tin cung cＸp Sở Tài chính 

Nói chung, có thể có một s嘘 nhậnăxétăcơăb違n về cácăcôngănĕngăkinhătế đôăthị c栄a 
C亥năThơănh逢ăsau: 

- T鰻ng di羽n tích phi nông nghi羽p c栄a C亥năThơăcònăr医t th医p, ngay c違 trong quy 
ho衣ch sử d映ngăđ医t tới 2030 vẫn còn là r医t th医p so với mộtătrungătâmăđôăthị c医p vùng. 

- Trong di羽n tích phi nông nghi羽p thì tỷ l羽 di羽n tích s違n xu医tăkinhădoanh,ăđể ra 
giá trị kinh tế trongăđôăthị cũngăcònăđangăr医t th医p so với nh英ng ph亥n di羽n tích mang tính 
tiêuădùng,ăđ医t 荏. 

-  Nh英ng di羽n tích h衣 t亥ng trọng yếu, bao g欝m c違 nh英ng di羽nătíchălogisticsăđiăkèmă
vẫn còn tỷ l羽 r医t th医p so với tiêu chu育n qu嘘c tế. 

Ngoài ra, các lo衣i hình kinh tế, s違n xu医tăkinhădoanhăcũngănóiălênătiềm l詠c kinh tế 
c栄aăđôăthị.ăĐặc bi羽t, m泳căđộ đ亥u tàu hay t衣o chuỗi c栄a nh英ng ngành nghề chính có vai 
trò r医t quan trọngăđ嘘i với tiềmănĕngăphátătriển kinh tế đôăthị.ăĐ嘘i với kinh tế đôăthị,ăđặc 
bi羽t quan trọng là nh英ngăcôngănĕngăs違n xu医t, kinh doanh, dịch v映 mang l衣i giá trị kinh 
tế đôăthị, và nh英ng h衣 t亥ng trọng yếu có thể mang l衣i tiềmănĕngăchoăphátătriển kinh tế 
trongă t逢ơngă lai.ă Nh英ngă côngă nĕngă nàyă baoă g欝m: nhà ga, bến c違ng, sân bay, vùng 
logistics, khu c映m công nghi羽p, vùng s違n xu医t tiểu th栄 công nghi羽p,ăvĕnăphòng,ătrung 
tâmăth逢ơngăm衣i, ch嬰, các trung tâm dịch v映 đôăthị c医păvùngănh逢ăyătế, giáo d映c, nghiên 
c泳u, trung tâm du lịch, di s違n,ătrungătâmăvĕnăhóa, sáng t衣o,ăv逢運nă逢ơmădoanhănghi羽p ...  

Đặc bi羽t, vi羽c tập trung các lo衣i dịch v映 đôăthị thành nh英ng vùng tậpătrungăđơn 
ngành hoặcăđaăngànhăđể cóăđ逢嬰c nh英ng hi羽u qu違 về l嬰i thế kinh tế theo quy mô hoặc 
giá trị tích h嬰p sẽ là nh英ng tiềmănĕngălớn về kinh tế đôăthị. 

Theoăđánhăgiáăhi羽nănayăthìăđôăthị C亥năThơăcóănh英ng tiềmănĕngăsoăvới vùng về mặt 
kết n嘘i h衣 t亥ng, với sân bay, nhiều bến c違ngăđ逢運ng thuỷ và hàng h違i, kết n嘘iăđ逢運ng bộ 
hi羽n h英uăcũngănh逢ă t逢ơngă lai,ăkết n嘘iăđ逢運ng sắt. C亥năThơăcũngăcóămột s嘘 khu công 
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nghi羽p, tập trung thành 3 c映m 荏 khu v詠c Th嘘t N嘘t, Ô Môn - Bình Th栄y vàăCáiăRĕng,ă
ch栄 yếu liên quan tới các c違ngăđ逢運ng thuỷ. Ngoài ra, C亥năThơăcóămột s嘘 trung tâm dịch 
v映 đôăthị c医păvùngănh逢ătrungătâmănghiênăc泳u,ătr逢運ngăđ衣i học, d衣y nghề, trung tâm y tế. 
Nh英ng trung tâm này ch栄 yếu tập trung 荏 Ninh Kiều.  

- Ch逢aăcóănhiềuăcôngănĕngăkinhătế đôăthị mang tính hi羽năđ衣i,ăt逢ơngălai,ănh逢ăkinhă
tế s嘘, IT, AI, kinh tế sáng t衣o, ngh羽 thuật,ăvĕnăphòng,ădịch v映 cao c医p.ăĐaăs嘘 mới chỉ là 
các dịch v映 đôăthị cũ,ăth逢ơngăm衣i nh臼 lẻ,ăđápă泳ng nhu c亥u sinh ho衣t nội bộ đôăthị ch泳 
ch逢aăph違i là tiềmănĕngăkinhătế. Ngay c違 nh英ngăcôngănĕngăs違n xu医t kinh doanh kiểuăcũă
cũngămới chỉ tập trung 荏 vùng trung tâm, Ninh Kiều. Các quận khác thậmăchíăch逢aăcóă
đ逢嬰c quy mô về dịch v映 đôăthị cho một vùng nộiăđôăs亥m u医t. 

- Ch逢aăcóăs詠 hội t映 cácăcôngănĕngăkinhătế đôăthị vào nh英ng không gian tập trung 
nh逢ăd衣ngăCBD,ăTOD,ăv逢運n 逢ơmăcôngăngh羽, outlet center ... Vùng bến Ninh Kiều có thể 
coiănh逢ămột s詠 hội t映 d衣ng ph嘘 ch嬰 c鰻 truyền,ăđặc thù 荏 cácătrungătâmăđôăthị c鰻. Nh英ng 
khu v詠c công nghi羽p quanh các c違ng Th嘘t N嘘t,ăTràăNóc,ăCáiăCuiăcũngăcóăthể coiănh逢ă
một d衣ng cluster. Ngoài nh英ng vùng này ra, về cơăb違n C亥năThơăch逢aăcóăđ逢嬰c nh英ng s詠 
hội t映 về kinh tế đôăthị. 

 

Hình 39:ăCácăcôngănĕngăkinhădoanh,ăs違n xu医t, d鵜ch v映 chính t衣i thành ph嘘 C亥n 
Th挨 

 
 
Cácăcôngănĕngăkinhădoanh,ăs違n xu医t, dịch 
v映 chính 荏 Quận Ninh Kiều 

 

Cácăcôngănĕngăkinhădoanh,ă s違n xu医t, 
dịch v映 chính 荏 Quận Bình Th栄y 
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Cácăcôngănĕngăkinhădoanh,ăs違n xu医t, dịch 
v映 chính 荏 Quận CáiăRĕng 

Cácăcôngănĕngăkinhădoanh,ă s違n xu医t, 
dịch v映 chính 荏 Quận Ô Môn 

 
Cácăcôngănĕngăkinhădoanh,ăs違n xu医t, dịch v映 chính 荏 Quận Th嘘t N嘘t 

 Nguồn: Thông tin cung cＸp Sở Tài chính 

1.3.3 Phân b嘘 cácăcôngănĕngăkinhăt院 trong không gian 

Cùng một c医uătrúcăcôngănĕngăkinhătế,ănh逢ngăvi羽c phân b鰻 荏 đâuătrongăkhôngăgiană
có m嘘i quan h羽 r医t lớnăđ嘘i với kinh tế đôăthị. Nó nói lên hi羽u qu違 s穎 d映ngăđ医tăđôăth鵜 
(landuse efficiency) và nhu c亥u tái c医u trúc (Land readjustment) Có hai nguyên lý 
r医tăcơăb違n: th泳 nh医t là mậtăđộ sử d映ng c栄aăcácăcôngănĕngătỷ l羽 thuận vớiăgiáăđ医t. Giá trị 
đ医tăcàngăcaoăthìăcácăcôngănĕngăph違i càng hi羽u qu違 kinh tế. Th泳 haiălàăđôăthị là mộtăcơă
thể s嘘ng, phát triển. C医uătrúcăgiáăđ医tăđôăthị sẽ thayăđ鰻i theo th運i gian, vì thế c亥n có s詠 
dịch chuyểnăcôngănĕng,ătáiăc医u trúc sử d映ngăđ医t. Quá trình này có thể coiănh逢ămột di宇n 
thế sinh thái kinh tế c栄aăđôăthị.ăThôngăth逢運ng, khi mộtăđôăthị mới hình thành, sẽ có 
nh英ngăcôngănĕngă tiênăphong,ă tập trung 荏 các trung tâm mới. Nh英ngăcôngănĕngănàyă
th逢運ng ít có hi羽u qu違 kinh tế,ănh逢ngăcóăs詠 c亥n thiết và 鰻năđịnh hoặc có s泳căthuăhútăđámă
đông.ăNh英ngăcôngănĕngăth逢運ng gặp nh医tălàătrungătâmăhànhăchính,ăquânăđội,ăcơăs荏 giáo 
d映căđàoăt衣o, trung tâm nghiên c泳u, thể d映c thể thao,ăvuiăchơiăgi違i trí, ch嬰 đ亥u m嘘i, outlet 
center, các khu ngh羽 sĩ, khu dân nghèo, khu cán bộ có thu nhập 鰻năđịnh. Tuy nhiên, khi 
đôăthị đôngăd亥n lên, giá trị BĐSăgiaătĕng,ăthìăcácăcôngănĕngănàyăsẽ tr荏 nênăkhôngăđ栄 
hi羽u qu違 sử d映ngăđ医t, và sẽ d亥n ph違iăđ逢嬰c di d運i ra ngoài, hoặc thu hẹp l衣i, nh逢運ng chỗ 
cho nh英ngăcôngănĕngăđắt tiềnăhơnănh逢ăngânăhàng,ăb違o hiểm,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i, ch嬰 
ph嘘, nhà hàng khách s衣n, cao 嘘căvĕnăphòng,ătrungătâmăcôngăngh羽 ... Bên c衣nhăđóăsẽ có 
nh英ng không gian tr嘘ng d衣ng qu違ngătr逢運ng, công viên ... Là nơiăhội t映 c栄aăđám đông,ă
cũngălàănh英ng lo衣i sử d映ng không gian mậtăđộ cao. Di宇n thế sinh thái này có thể x違y ra 
liên t映c, từ từ thôngăquaăquáătrìnhămuaăbán,ăthayăđ鰻i m映căđíchăsử d映ng nếuăđ医tăđaiănằm 
trong kh嘘iăt逢ănhân.ăNh逢ngănếuăđóălàăđ医tănhàăn逢ớc thì vi羽căthayăđ鰻iăth逢運ng sẽ chậm. 
Đ欝ng th運iăđâyăcũngălàănh英ng quỹ đ医t quan trọng mà các chính quyềnăđôăthị sử d映ngăđể 
chi tr違 cho các d詠 án phát triển h衣 t亥ngăđôăthị mới. 

Trong khu v詠c trung tâm quận Ninh Kiều và Bình Th栄y, các khu v詠c c欝n Cái Khế, 
C欝năKh逢ơng,ăkhuătrungătâmăhànhăchính,ăkhuăđ衣i học C亥năThơ,ăkhuăsânăbayăcũăvàăkhuă
quân s詠 c衣nh sân bay Trà nóc là nh英ng di羽n tích lớn, nằm 荏 vùngălõiătrungătâmăđôăthị 
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có giá trị đ医t r医tăcaoănh逢ngăhi羽u qu違 kinh tế không cao. Vi羽c chuyểnăđ鰻iăcôngănĕngăsử 
d映ng c栄aăcácăkhuăđ医t này thành nh英ng lo衣iăcôngănĕngămangătínhăchiếnăl逢嬰căhơn,ăhi羽u 
qu違 hơnăchoăkinhătế đôăthị nh逢ătrungătâmăsángăt衣o, cao 嘘căvĕnăphòng,ăv逢運nă逢ơmădoanhă
nghi羽p,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i, trung tâm du lịch ... Sẽ vừa mang l衣iăđộng l詠căgiaătĕngă
choăcácăkhuătrungătâmăđôăthị cũăvừa cho phép chính quyền có một ngu欝năkinhăphíăđể 
phát triển. Mặtăkhác,ăcácăcôngănĕngăcũăkhiăchuyển d運iăraăcácăvùngătrungătâmăđôăthị mới 
nh逢ăBìnhăTh栄y,ăCáiăRĕng,ăsẽ mang l衣iăđộng l詠căbanăđ亥u cho phát triểnăcácăđôăthị mới 
này,ăvàăcũngătr荏 thành quỹ đ医t d詠 tr英 cho chính quyền sau này. 

Đ嘘i với nh英ng quận Ô Môn, Th嘘t N嘘tăthìădoăđều là nh英ngăđôăthị mới kh荏i nên 
ch逢aăcóănhiều v医năđề liênăquanăđến nhu c亥u chuyểnăđ鰻i vị tríăcácăcôngănĕngăđôăthị. V医n 
đề chính 荏 đâyălàălàmăsaoăt衣oăđ逢嬰c ra nh英ngăcôngănĕngătiênăphong,ăcóăthể làmăđộng l詠c 
để mộtăvùngăđangătừ đặcăđiểm chính nông thôn, với một mậtăđộ dânăc逢ăđưăcaoănh医tăđịnh, 
có thể chuyểnăsangăđôăthị một cách th詠c s詠 về kinh tế. 

1.4. Th詠c tr衣ng h羽 th嘘ngăđôăth鵜 t瑛 ǵcăđ瓜 xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

Cơ hội và tự do lựa chọn: Mộtăđôăthị t嘘t c亥n có đ逢嬰c s詠 đaăd衣ng về dânăc逢ăvàăsinhă
kế cho các t亥ng lớpădânăc逢.ăĐiều ki羽n phát triển c栄a kh嘘i phi chính quy có liên quan tới 
s詠 đaăd衣ng thành ph亥n.ăCơăhội và quyền t詠 do l詠a chọn chỉ có khi có s詠 đaăd衣ng,ăvàăđâyă
là ch医tăl逢嬰ng quan trọng nh医t phân bi羽t gi英aăđô thị và nông thôn. 

Công bằng và bình đẳng: Đôăthị t嘘t c亥n t衣oăcơăhội cho t医t c違 mọiăng逢運i, gi違m 
thiểu chênh l羽ch và nghèo. Vi羽c t欝n t衣i nh英ng khu quá nghèo và quá giàu tách bi羽t là 
chỉ s嘘 về b医t 鰻n xã hội lâu dài. Kinh nghi羽m qu嘘c tế cho th医y h衣nh phúc c栄aăconăng逢運i 
trong xã hội ph映 thuộc nhiềuăvàoăđộ bìnhăđẳngăhơnălàăvề m泳c s嘘ng. Ngoài ra, th詠c tế 
cũngăl衣i cho th医y là xã hội có m泳c s嘘ngăcàngăcao,ăcàngăvĕnăminhăvàăphátătriển thì vi羽c 
phân bi羽t giàu nghèo một cách rõ nét càng ít. Có ba chỉ s嘘 quan trọng nh医t thể hi羽n m泳c 
độ công bằngăvàăbìnhăđẳng trong xã hội,ăđóălà:ăm泳căđộ l羽ch chu育n (standard deviation), 
tỷ l羽 nghèo, và vi羽c phân bi羽t các vùng 鰻 chuộtăvàăkhuănhàăgiàuăđóngăkín. 

Điều kiện sống: Điều ki羽n chung về h衣 t亥ng xã hội và kỹ thuậtănóiălênăđiều ki羽n 
s嘘ng t鰻ng thể c栄aăng逢運i dân. 

Bản sắc: Giá trị vĕnăhóa xã hội c栄aăkhôngăgianăđôăthị đ逢嬰căgiaătĕngăkhiăcóănh英ng 
lo衣i b違n sắcăvĕnăhóa đặc bi羽t,ăđaăd衣ng.  

Nói chung 荏 cácăđôăthị thuộc C亥năThơăch逢aăcóănh英ng v医năđề nghiêm trọng về vĕnă
hóa xã hộiănh逢ăn衣n phân bi羽t ch栄ng tộc, tôn giáo, phân bi羽t giai c医p giàu nghèo, dẫn tới 
nh英ng hi羽năt逢嬰ng có nh英ng vùng c詠căđoanăvề xã hộiănh逢ăt羽 n衣n, m医t an ninh an toàn, 
tuy nhiên nh英ng thế m衣nh về vĕnăhóa xã hội c栄aăđôăthị C亥năThơăcũngăch逢aăđ逢嬰c th詠c 
s詠 rõ nét. 

Có thể chia làm 3 lo衣iăkhuăđôăthị với tính ch医tăvĕnăhóa xã hội khác nhau: Nh英ng 
khuăđôăthị truyền th嘘ng, phát triển từ lâuăđ運i theo l嘘i t詠 phát,ăcácăkhuăđôăthị mới và 
nh英ngăvùngădânăc逢ămangătínhăch医tănôngăthônănh逢ngănằm trong ranh giới hành chính 
c栄a các quận nội thành. 
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Hình 40: Th詠c tr衣ng phát tri吋năkhôngăgianăđôăth鵜 t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Kế hoạchăvàăĐＺuătư 

 

1.4.1 Cácăkhuăđôăth鵜 truy 隠n th嘘ng, t詠 phát 

Về cơăb違n có 荏 quận Ninh Kiều, một s嘘 ph逢運ng c栄a các quậnăkhácănh逢ăph逢運ng 
An Thới c栄a Bình Th栄y. Ph逢運ng Lê Bình QuậnăCáiăRĕng. Ph逢運ng Th嘘t N嘘t c栄a quận 
Th嘘t N嘘t. Ph逢運ngăChâuăvĕnăLiêmăc栄a quận Ô Môn. Nh英ng khu v詠cănàyăcóăcácăđặc 
điểmăcơăb違n sau: 

Lịch sử đôăthị lâuăđ運i, t衣o thành nh英ng c医uătrúcăđôăthị chặt chẽ và quan h羽 láng 
giềng. Có b違n sắc và lịch sử. Mậtăđộ dânăc逢ăcaoăvàăđaăd衣ng. Dịch v映 đôăthị đaăd衣ng. 
Kh嘘i phi chính quy ho衣tăđộng t嘘t. Ít có s詠 phân bi羽t giàu nghèo, chênh l羽ch lớn gi英a các 
khu do lịch sử phát triểnălâuăđ運i. Tỷ l羽 nghèoăđôăthị khôngăcao,ăvàăng逢運i nghèo có nhiều 
cơăhội s嘘ng và làm vi羽c.ăNh逢ngăđaăs嘘 ngu欝n vi羽c là lo衣i dịch v映 bán lẻ đôăthị, có ít 
ngu欝n công vi羽c từ kh嘘i s違n xu医t, dịch v映 xu医t kh育u ra ngoài. Không th詠c s詠 có nh英ng 
khu LIA hay nh英ngăkhuăđặc bi羽t có v医năđề tiêu c詠c, m医tăanăninh.ăTuyănhiên,ăđaăs嘘 các 
khuădânăc逢ăt詠 phát hi羽n h英u có nhiều v医năđề về h衣 t亥ng và ch医tăl逢嬰ng kỹ thuật. 

Có thể nói, trong t医t c違 các giá trị về vĕnăhóa xã hội thì nh英ngăkhuăđôăthị này chỉ 
thiếu chính về điều ki羽n h衣 t亥ng kỹ thuật và nh英ng dịch v映 vĕnăhóa xã hội lớn, còn l衣i 
t医t c違 các khía c衣nh khác thì t衣o thành mộtămôiătr逢運ngăvĕnăhóa xã hội r医t h英uăcơăvàăhi羽u 
qu違.ăĐâyălàănh英ng h衣t nhân r医t t嘘tăđể có thể phát triểnăraăđ逢嬰c mộtămôiătr逢運ng xã hội 
đôăthị lành m衣nh và bền v英ng. 雲 cácăn逢ớc trên thế giới, nh英ng giá trị xã hộiăđôăthị này 
đưăđ逢嬰c nhận ra là tài s違n phi vật thể, là giá trị t逢ăb違n xã hội r医t lớn, mà mộtăđôăthị mới 
không thể cóăđ逢嬰c. Nh英ng giá trị này không chỉ quan trọngăđ嘘i với b違năthânăcácăkhuăđôă
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thị này,ămàăcònăđ嘘i vớiăcácăkhuăđôăthị khác,ăđặc bi羽tălàăcácăđôăthị mới. Vì thế,ăph逢ơngă
h逢ớng chung là ph違i gi違i quyết các khiếm khuyết, nâng cao m泳c h衣 t亥ng kỹ thuậtăđể có 
thể tr荏 thành nh英ngăkhuăđôăthị t嘘tăhơn,ănhằm tận d映ng nh英ngă逢uăthế xã hội hi羽n h英u. 雲 
Vi羽tăNamăcũngănh逢ăC亥năThơ,ănhìnăchungăgiáătrị vĕnăhóa xã hội c栄aăcácăkhuăđôăthị này 
khôngăđ逢嬰căđánhăgiáăđúngăm泳c.ăĐaăs嘘 cácăkhuănàyăđềuăđ逢嬰c nhìn nhận ch栄 yếu là tiêu 
c詠căd逢ớiăgócăđộ thiếu th嘘n h衣 t亥ng kỹ thuật. Mặc dù các d詠 án nâng c医păđôăthị đưăcóătácă
động c違i thi羽n ph亥nănàoăđiều ki羽n s嘘ng 荏 cácăkhuănày,ănh逢ngăđaăs嘘 là do th詠c tr衣ng mật 
độ quáăđông,ăkhôngăgi違i to違 đ逢嬰c mà ph違i c違i t衣o t衣m th運i, ch泳 không th詠c s詠 mu嘘n 
phát huy thành nh英ngămôăhìnhăđôăthị bền v英ng. 

Trong nội bộ nh英ngăkhuăđôăthị truyền th嘘ng,ăđặc bi羽t 荏 3 quận trung tâm, có nh英ng 
khu v詠căđôăthị có nh英ng b違n sắcăvĕnăhóa xã hộiăđặc thù. Hai Quận Ô Môn và Th嘘t N嘘t, 
cácăkhuăđôăthị t詠 phát mặcădùăcũngăcóănh英ngăđặcăđiểmăchínhănóiătrên,ănh逢ngăch逢aăhìnhă
thànhăđ逢嬰c nh英ng khu v詠c có b違n sắcăđặcătr逢ng. 
Qu壱n Ninh Ki 隠u: 

- Bến Ninh Kiều: ch嬰 ven sông- trungătâmăth逢ơngăm衣iătrênăsôngăn逢ớc, trên bến 
d逢ới thuyền.ăVĕnăhóa ph嘘 ch嬰 truyền th嘘ng.ăKhôngăgianăđiăbộ, ch嬰 đêm.ă 

- Trung tâm Cái Khế:ăVĕnăhóa trungătâmăđôăthị mới, vùng du lịch. Không gian 
kinh tế banăđêm.ă 

- Vĕnăhóa công s荏, trung tâm hành chính 荏 TânăAn,ăAnăC逢. 
- Vĕnăhóa Tâmălinh,ătínăng逢叡ng thiên chúa giáo, phật giáo, quanh nhà th運 chánh 

toà và chùa. 
- Vĕnăhóa Hoa kiều hi羽n di羽n 荏 đaăs嘘 cácăph逢運ng g嘘c, nằm 荏 trung tâm quận. 
- Nh英ng khu v詠căđôăthị trí th泳c, sinh viênăxungăquanhăvùngăcácătr逢運ngăđ衣i học. 
- Vĕnăhóa xóm chài 荏 H逢ngăL嬰i. 

Qu壱n Bình Th栄y: 

- Vĕnăhóa c栄a tập thể quânăđội. 
- Vĕnăhóa c栄a nh英ngăkhuăcôngănhânălaoăđộng. 

Qu壱năCáiăRĕng: 
- Vĕnăhóa khu v詠c ch嬰 n鰻i. 
- Vĕnăhóa qu亥năc逢ătínăng逢叡ng phật giáo. 

1.4.2  Cácăkhuăđôăth鵜 m噂i:  

C亥năThơăcóămột s嘘 khuăđôă thị mới,ăđưăđiăvàoăho衣tăđộng nhiềuănĕmănh逢ă荏 các 
ph逢運ng An Bình, An Khánh, quận Ninh Kiều, 荏 các trung tâm huy羽nănh逢ăC運 Đ臼,ăVĩnhă
Th衣nh, ThớiăLai,ăPhongăĐiền. Mớiăđiăvàoăho衣tăđộngănh逢ă荏 các quận Bình Th栄y, Cái 
Rĕng,ăÔăMôn,ăTh嘘t N嘘t, hoặcăđangăđ逢嬰c quy ho衣ch mới 荏 khắpănơi.ăĐặcăđiểm chung 
c栄aăcácăkhuăđôăthị mới này là h羽 th嘘ngăđ逢運ng sá chia ô c運,ăth逢運ngălàăb逢ớc chia khá dày, 
đ栄 để hai lớpănhàăquayăl逢ngăvàoănhau.ăĐặcăđiểm về vĕnăhóa xã hội c栄aăcácăkhuănàyăđ衣i 
đaăs嘘 làăcóăítăđaăd衣ng về thành ph亥n xã hộiăhơn,ădoămậtăđộ xây d詠ng th医păhơn,ăvàăthể 
lo衣iălôăđ医tăcũngănh逢ănhàăcửa gi嘘ngănhau.ăĐaăs嘘 các khu này tập trung thành ph亥n trung 
l逢u,ăvới tỷ l羽 công viên ch泳c cao. S詠 thiếuăđaăd衣ng về thành ph亥năcũngăsẽ dẫn tới s詠 
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thiếuăđaăd衣ng về dịch v映 và quan h羽 xã hội. Nh英ng t亥ng lớpănghèoăđôăthị,ăng逢運i nhập 
c逢ă... Sẽ khóăcóăcơăhội sinh kế 荏 cácăkhuăđôăthị này.ăBùăvàoăđó,ăcácăkhuăđôăthị nàyăth逢運ng 
có m泳c cung c医p h衣 t亥ng kỹ thuật t嘘tăhơnăcácăkhuăkhác. Về cơăb違n, nếu trong một t鰻ng 
thể đôăthị có một s嘘 khu v詠căđôăthị mớiănh逢ăthế nàyăthìăcũngăsẽ không có v医năđề gì, nó 
sẽ t衣o nên một tiểuăvùngăvĕnăhóa trungăl逢uăcôngăch泳c nh医tăđịnh.ăNh逢ngănếu toàn bộ đôă
thị có c医uătrúcănh逢ăthế này thì sẽ r医t 違nhăh逢荏ng tới s泳c s嘘ng và s泳c h医p dẫn c栄aăđôăthị. 
Đâyălàăv医năđề c亥n ph違iăquanătâmăđ嘘i với nh英ngăvùngăđôăthị mới r医t rộng theo quy ho衣ch 
nh逢ăCáiăRĕng,ăBìnhăTh栄y, Ô Môn, Th嘘t N嘘t. Về cơăb違n, nh英ngăđôăthị này khó có thể 
đ栄 độ h医p dẫn về mặtămôiătr逢運ngăvĕnăhóa xã hội. B荏i thế, c亥n ph違i cân nhắc kết h嬰p các 
d衣ngăđôăthị này với nh英ng c医uătrúcăđôăthị truyền th嘘ng, và gi英a tỷ trọngăcácăkhuăđôăthị 
mới 荏 quy mô vừa ph違i. 

1.4.3 Cácăkhuăđôăth鵜 t瑛 nôngăthônăcũ: 

C亥năThơăcóămột tỷ l羽 r医t lớn nh英ngăkhuădânăc逢ătruyền th嘘ng nằm dọc theo các 
kênh r衣ch t詠 nhiên, 荏 t医t c違 các quận nộiăthànhăvàăđặc bi羽t huy羽năPhongăĐiền. Riêng về 
mặt xã hội học, nh英ngăkhuănàyăđưăđ衣tăđ逢嬰c một mậtăđộ dânăc逢ănh医tăđịnh, nh医t là mậtăđộ 
dânăc逢ătrênăđ医t 荏, không kém gì nhiều so vớiăcácătrungătâmăđôăthị. Mặt khác, nh英ng khu 
này còn gi英 đ逢嬰c nh英ng b違n sắcăvĕnăhóa c栄a mi羽tăv逢運năsôngăn逢ớc, từ b嘘 c映c không 
gian s嘘ng, tới quan h羽 xã hội, phong t映c tập quán. Vi羽c b違o t欝n và kết n嘘i t医t c違 các khu 
dânăc逢ănàyăsẽ t衣o cho C亥năThơămột m衣ngăl逢ớiăđôăthị với b違n sắcăvĕnăhóa sôngăn逢ớc r医t 
đặc thù về c違 hình th泳c và quy mô mà không mộtăđôăthị nàoăcóăđ逢嬰c.ăĐâyăchínhălàăyếu 
t嘘 liên kết gi英a các quận huy羽n c栄a C亥năThơăđể t衣o ra mộtăđôăthị vớiănétăvĕnăhóa xã hội 
đôăthị đặc thù. Hi羽n nay, các quy ho衣ch hi羽n h英u vẫnăxácăđịnh nh英ngăđiểm c亥n phát huy 
và b違o t欝n c医uătrúcăvĕnăhóa đôăthị truyền th嘘ng d衣ng mi羽tăv逢運năsôngăn逢ớcănày,ănh逢ngă
không hình dung c違 một vùng t鰻ng thể toànăđôăthị C亥năThơ,ămàăchỉ khoanh vùng c映 thể 
荏 một s嘘 nơiănh逢ăPhongăĐiền. Nh英ng chỗ khácăcóănguyăcơăbị phá huỷ trong quá trình 
phát triểnăđôăthị mới. 
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1.5. Th詠c tr衣ng h羽 th嘘ngăđôăth鵜 t瑛 ǵcăđ瓜 sinh thái, c違nhăquanăđôăth鵜 

 
Nguồn: Thông tin thu thập 

 
Hình 41: Các không gian c違nh quan, sinh thái chính t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
 
C違nh quan sinh thái Quận Ninh Kiều 

 
 
C違nh quan sinh thái Quận Bình Th栄y 
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C違nh quan sinh thái Quận CáiăRĕng 

 
C違nh quan sinh thái Quận Ô Môn 

 
C違nh quan sinh thái Quận Th嘘t N嘘t 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 
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Có thể th医y toàn bộ đôăthị C亥năThơănằm trong một h羽 th嘘ng sinh thái c違nh quan 
đặc thù, gắn liền với m衣ngăl逢ới sông ngòi kênh r衣ch lan to違 vào mọi ngóc ngách, từ 
trungătâmăđôăthị ra tới ngo衣i ô. Nếu thế m衣nhănàyăđ逢嬰c phát huy, có thể t衣o ra một tập 
h嬰p các h羽 sinh thái c違nh quan r医t h医p dẫn,ălàămôiătr逢運ng s嘘ng ch医tăl逢嬰ngăchoăconăng逢運i 
vàăcácăloàiăđộng th詠c vật, sẽ làănơiăđángăs嘘ngăchoăng逢運iădânăvàăđiểmăđến h医p dẫn cho 
du khách. Hi羽n nay, trong nh英ng khu v詠cădânăc逢ăđôăthị hi羽n h英u và quy ho衣ch, yếu t嘘 
đặc thù này bị coi nhẹ,ănênăđưăsuyăgi違măđiănhiều.ăĐịnhăh逢ớngăcơăb違n c栄a quy ho衣ch 
thành ph嘘 là ph違i làm sao kết h嬰păđ逢嬰c hài hoà phát triển vớiătàiănguyênăđặc h英u này. 

1.5.1 C違nhăquanăthiênănhiênăđ員c thù: 

- C違nh quan ven sông Hậu: là c違nh quan lớn, phù h嬰p với nh英ngăđôăthị t亥m c叡, 
g欝m mặtăn逢ớc, b運 sông và các cù lao. Hi羽n nay, c違nhăquanănàyăch逢aăphátăhuy,ămới chỉ 
là d違i b運 sông sập x羽, ngập l映tăth逢運ngăxuyên.ăNh逢ngătrongăcácăquyăho衣ch chi tiết hi羽n 
nay, d違i b運 sông này sẽ có nh英ngăthayăđ鰻i, tr荏 thành mặt tiền c栄a C亥năThơătrongăt逢ơngă
lai. 

- C違nh quan ven các sông nhánh - Sông C亥năThơ,ăBìnhăTh栄y, Ô Môn, Th嘘t N嘘t, 
CáiăRĕng:ăĐâyălàăc違nh quan truyền th嘘ng, mang l衣i hình 違nhălâuăđ運i c栄a C亥năThơăvàă
từng quận, với c違nh trên bếnăd逢ới thuyềnăđặc thù. Yếu t嘘 sôngăn逢ớcăcũngăvẫn là ch栄 
đ衣oănh逢ngăvới quy mô nh臼 hơn,ăthânămậtăhơnăvàăcóănh英ng nét khác bi羽t 荏 từng sông 
nhánh. 

- C違nh quan ven các kênh r衣ch: bao g欝m yếu t嘘 n逢ớc, giao thông thuỷ, b運 kè t詠 
nhiên,ăđ逢運ng giao thông dọcăkênh,ănhàăv逢運n, mi羽tăv逢運n cây trái, ruộngălúa.ăĐâyălàăc違nh 
quan r医t h医p dẫnăvàăđặc thù c栄aăvùngăđôăthị sinh thái C亥năThơ.ăC違nh quan này có 荏 t医t 
c違 các quận và huy羽năPhongăĐiền,ănh逢ngăcàngăg亥n trung tâm thì giá trị càng cao. 

1.5.2 H羽 sinhătháiăđ員c thù 

a. Trênăc衣n 

- H羽 sinh thái trên c衣n 荏 C亥năThơăg欝m h羽 sinhătháiăđôăthị và khu công nghi羽p, 
khuădânăc逢ănôngăthôn,ănôngănghi羽p thuộc d衣ng h羽 sinh thái nhân t衣o, không có rừng nên 
có thành ph亥n sinh vật nghèo nàn. Các m違ng cây xanh r違iărácătrongăcácăkhuădânăc逢ăcóă
nhiều loài côn trùng, chim, ếch tìm th医yămôiătr逢運ng trong nộiăôăđôăthị khá an toàn vì 
không bị sĕnăbắt và không bị 違nhăh逢荏ng c栄a hóa ch医t nông nghi羽p. Hi羽nănayăch逢aăcóă
kh違o sát nào về đaăd衣ng sinh học trong nội ô các quận. 

b. D逢噂iăn逢噂c 

- Sông HậuăĐo衣n Sông Hậu ch違y qua C亥năThơădàiă65km,ătrongăđóăcóăđo衣n qua 
Quận Ninh Kiều. Sông Hậu có nhiều nhánh sông c医pă1ăđ鰻 vào Tp. C亥năThơ.ăS詠 t欝n t衣i 
và vận hành lành m衣nh c栄a sông Hậu quyếtăđịnh s詠 t欝n t衣i c栄aăĐBSCLănóiăchung,ămột 
nửa phía nam c栄aăĐBSCLănóiăriêng,ătrongăđóăcóăTp.ăC亥năThơ.ăHàngănĕmăsôngămangăvề 
mộtăl逢嬰ngăn逢ớc lớn trong c違 haiămùaăm逢aănắng cùng với t違iăl逢嬰ng phù sa, bùn cát và 
ngu欝n tr泳ng cá và cá con từ th逢嬰ng ngu欝n trôi về. Sông Hậuăcũngăchịu 違nhăh逢荏ng c栄a 
chế độ bán nhật triều c栄a th栄y triều biểnăĐôngăt衣o ra nhịp th栄y triềuăđộcăđáoăt衣o kh違 
nĕngăt詠 làm s衣ch c栄aădòngăsôngăvàănuôiăd逢叡ng h羽 sinh thái th栄y sinh.  
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- Về th栄y s違n t詠 nhiên, sông Hậu là một trong 2 nhánh sông chính c栄a h羽 th嘘ng 
sông Cửu Long. Hằngănĕmăh羽 th嘘ng sông Cửu Long nhậnăđ逢嬰c mộtăl逢嬰ng tr泳ng cá và 
cá con r医t lớn trôi về theoăn逢ớcălũăsôngăMêăCông.ăTheoă逢ớcătính,ăĐBSCLăcóăđến 450 
loài th栄y s違n sông và t鰻ngăl逢嬰ngăkhaiăthácăhàngănĕmătừ 220.000-400.000 t医n, trị giá từ 
1 – 2 tỉ USD. Th栄y s違n t詠 nhiên c栄a h羽 th嘘ng sông Hậu, là một ph亥n c栄a h羽 th嘘ng sông 
Cửu Long, có vai trò r医t quan trọngăđ嘘i vớiădinhăd逢叡ng, s泳c kh臼eăng逢運i dân, duy trì h羽 
sinh thái và sinh kế. Ph亥n lớn giá trị này không thể hi羽n trong các s嘘 li羽u kinh tế.  

- Cácăchiăl逢uăc医p I. Là cửa ngõ c栄a toàn bộ h羽 th嘘ng kênh r衣ch bên trong các 
quận, huy羽n, vì vậy có vai trò quyếtăđịnh trong vi羽căduyătrìăđộng l詠c th栄y triều, ch医t 
l逢嬰ngăn逢ớc c栄a toàn bộ h羽 th嘘ng kênh r衣chăbênătrong.ăHàngănĕmăcácăchiăl逢uănhậnăđ逢嬰c 
l逢嬰ng lớn tr泳ng cá và cá con từ n逢ớcălũăsôngăMêăCôngătrôiăvề. Nh運 đóăsôngăC亥năThơă
có s詠 đaăd衣ng sinh học th栄y sinh và ngu欝n l嬰i th栄y s違n t詠 nhiên r医t cao. 

1.5.3 H羽 th嘘ng r衣ch n瓜i ô:  

H羽 th嘘ng r衣ch nội ô là yếu t嘘 quan trọng nh医t, lẽ ra t衣o vẻ đẹpăđộcăđáoăhiếm có 
trên thế giới cho Tp. C亥năThơ.ăĐâyălàăyếu t嘘 kết n嘘i,ăcũngălàămôiătr逢運ng sinh thái, c違nh 
quan quan trọng nh医t c栄a C亥năThơ.ăTuyănhiên,ătrênăb違năđ欝 và trong h欝 sơăqu違n lý c栄a 
các ngành ch泳cănĕngăkhôngăcóăcácăchỉ s嘘 về chiều rộng, chiều dài, ph衣m vi b違o v羽 các 
kênh r衣ch. Hi羽nănay,ăđaăs嘘 các kênh r衣ch t詠 nhiên, nh医t là trong các khu v詠c nội thị,ăđều 
bị ô nhi宇m nghiêm trọngăvàăđeădọa nhiều mặt, từ san l医p, l医n chiếmăđến tắc nghẽn, s衣t 
l荏. Vi羽c khôi ph映c h羽 th嘘ng kênh r衣ch nội ô và sử d映ng h嬰p lý, t嘘iă逢uăh羽 th嘘ng này là 
bài toán sinh thái c違nh quan quan trọng nh医t c栄a toàn thành ph嘘. 

1.5.4 Môiătr逢運ngăđôăth鵜 

a. Âm thanh 

Ô nhi宇m âm thanh từ nhiều ngu欝năđangăcóăchiềuăh逢ớngătĕngănhanh,ădoăKaraoke 
giaăđình,ăcácăloaădiăđộngăvàăl逢嬰ngăng逢運i,ăôătôăvàăxeămáyăđôngăđúc,ăc違 do một s嘘 cơăs荏 
nuôi chim yếnătráiăphépăcũngăgâyăôănhi宇m tiếng 欝nătrongăkhuădânăc逢.ăÔănhi宇m tiếng 欝n 
còn có từ phíaăsông,ădoăcácăph逢ơngăti羽năgiaoăthôngăđ逢運ng thuỷ. Nhìn chung v医năđề ô 
nhi宇măâmăthanhătrongăcácăđôăthị ch逢aăđ逢嬰căđề cậpăđúngăm泳c. 

b. Ánh sáng  

T衣i các hẻm nh臼, các khu 鰻 chuột trong hẻm nh臼, ven sông, thiếu ánh sáng mặt 
tr運i do không gian chật hẹp. T衣i các khu v詠căđ逢運ng lớn và trung tâm, có v医năđề về ô 
nhi宇m ánh sáng do các thể lo衣i qu違ngăcáo,ăđènăđ逢運ng, trang trí nhiều màu sắc, r嘘i lo衣n, 
không có quy ho衣chăđàngăhoàng.ăV医năđề chiếu sáng nhân t衣o là một trong nh英ng yếu t嘘 
r医t quan trọng t衣oănênămôiătr逢運ngăđôăthị h医p dẫn,ăđặc bi羽tăđ嘘i vớiăcácăđôăthị du lịch, 
nh逢ngăhi羽nănayăcũng ch逢aăđ逢嬰c quan tâm. 

Nhi羽tăđộ,ăđ違o nhi羽t. Khu trung tâm Ninh Kiều,ăcácăkhuădânăc逢ăđôngăđúcăcóămậtăđộ 
xây d詠ng bê tông tập trung cao, thiếu không gian t臼a nhi羽t và thiếu cây xanh t衣o ra hi羽u 
泳ngăđ違o nhi羽t (heat island) thiếu cây xanh. Tuy nhiên, nh英ng mái màu sáng, nhà th医p 
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t亥ng san sát, vật li羽u nhẹ m臼ng c栄a khu v詠c nộiăôăcũngădẫn tới to違 nhi羽t nhanh và không 
gi英 nhi羽t, nên v医năđề nhi羽tăđ違o 荏 C亥năThơăkhôngăph違i quá b泳c xúc. 

c. Thông gió.  
T衣i các hẻm nh臼, sâu, ngoằn ngoèo, khu 鰻 chuột, do không gian chật hẹp, mậtăđộ xây 
d詠ng cao, c違n tr荏 thông gió. Nhìn chung, C亥năThơăcóăthuận l嬰i về mặt thông gió, do 荏 
g亥n các sông lớn.ăH逢ớng thông gió chính vuông góc với sông Hậu, do vậy các tuyến 
đ逢運ng chính theo chiều này sẽ có tác d映ngăthôngăgióăsâuăvàoăđôăthị. Nh英ng tuyến khác 
song song với sông Hậuăthìăth逢運ngăđ逢嬰c thông gió từ các kênh r衣ch, sông nhánh. 

1.6. Th詠c tr衣ng h羽 th嘘ngăđôăth鵜 t瑛 ǵcăđ瓜 hình thái h丑căđôăth鵜 

Hình 42:ăPhơnătíchăhìnhătháiăđôăth鵜 

 
Nguồn: Thông tin thu thập 

 

Quanăđiểm lý thuyết về hình thái họcăđôăthị cho rằng hình thái không gian c栄a một 
đôăthị cóătácăđộng r医t nhiềuăđều giá trị về mọi mặt c栄aăđôăthị đó.ăTh泳 nh医t, c医u trúc 
không gian có thể hỗ tr嬰 hoặc c違n tr荏 các ho衣tăđộng kinh tế,ăvĕnăhóa xã hội. Th泳 hai, 
c医u trúc này có thể t衣o ra s詠 nhận di羽n, từ đóădẫn tới c違măgiácăđ欝ng c違m hoặc kiểm soát 
đ逢嬰c không gian, là một c違m giác r医t c亥n thiếtăđể conăng逢運i có thể c違m th医y d宇 chịu 
trong mộtămôiătr逢運ng s嘘ng. Th泳 ba, t鰻ngăcácăđặcăđiểm hình thái, thị giác sẽ có thể đ逢嬰c 
coiănh逢ăbộ nhận di羽n th逢ơngăhi羽u c栄a mộtăđôăthị, có giá trị kinh tế nh逢ămột tài s違n phi 
vật thể r医t quan trọng. Th泳 t逢,ăcácăc医uătrúcăđôăthị cũngăcóătácăđộng lớnăđến nh英ng v医n 
đề sinhătháiănh逢ăchiếu sáng, thông gió ... Cácăđặcăđiểmăhìnhătháiăđôăthị đ逢嬰c phân ra 
thành 4 yếu t嘘 thị giácăchínhălàăĐiểm, Tuyến, Di羽n, Kh嘘i. 

Điểm là nh英ngăđiểm không gian có giá trị nhận d衣ngăđặc bi羽t,ădoăcôngănĕngăhoặc 
vị trí hoặc hình th泳c không gian c栄a nó. Nh英ngăđiểm quan trọngătrongăđôăthị bao g欝m: 
cửaăngõ,ătrungătâm,ăcácăđiểm tâm linh, di tích và không gian công cộng, nh英ngăđiểm 
nh医n c違nh quan, các công trình kiếnătrúcăđiểm nh医n.ăTrongăđó,ăcửa ngõ và trung tâm là 
hai lo衣iăđiểm quan trọng nh医t mà mọiăkhôngăgianăđôăthị t嘘tăđều c亥n ph違i có. 

Tuyến là nh英ng d違i không gian dài, có tính dẫnăh逢ớng. Tuyến là s詠 tập trung nh英ng 
th泳 đángănhớ,ăđángătr違i nghi羽m trong mộtăđôăthị thành d違i, có tác d映ng xâu chuỗi các s詠 
ki羽n r運i r衣c, t衣o thành t鰻ng thể caoăhơn,ăcóăgiáătrị hơn.ăTrongămộtăđôăthị, nh英ng tuyến 
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quan trọng nh医t bao g欝m: Tuyến ranh giớiăđôăthị hoặc ranh giới gi英aăđôăthị và nông 
thôn, Tuyến ranh giới gi英a các tiểuăvùngătrongăđôăthị nh逢ăcácăvùngăcôngănĕng,ăquận 
huy羽n,ăph逢運ng xã, Tuyến ph嘘 chính, hoành tráng, có thể là tuyến ph嘘 th逢ơngăm衣i hay 
hành chính. Tuyếnăđiăbộ,ăđiăxeăđ衣p, ngắm c違nh, tuyến không gian xanh, mặtăn逢ớc, tuyến 
kết n嘘i gi英aăcácăđiểm nh医n ...  

Diện là c医u trúc nh英ng lô ph嘘 đôăthị,ăđ逢嬰c c医u thành b荏i 3 yếu t嘘 chính: m衣ngăl逢ới 
giao thông c医p 3, c医uătrúcăchiaălôăđ医tăđịa chính và c医u trúc xây d詠ng (mặt bằng hình 
nền). Nh英ng c医u trúc này không chỉ quyếtăđịnh hình th泳c, c違m nhận không gian c栄a các 
ô ph嘘, mà còn tr詠c tiếpătácăđộngăđến nh英ng v医năđề kinh tế,ăvĕnăhóa xã hộiăvàămôiătr逢運ng, 
thông qua s詠 cho phép mậtăđộ,ăđộ đaăd衣ngăđếnăđâu. 

Khối là hình kh嘘i 3D c栄a mộtăkhôngăgianăđôăthị, nó có tác d映ng nhận di羽n từ trên 
cao, từ xa,ăvàăcũngă違nhăh逢荏ngăđến c医u trúc kinh tế,ăvĕnăhóa xã hội trong nội t衣i. Về cơă
b違n, có nh英ng thể lo衣i hình kh嘘i chính c栄aăđôăthị là: nhiều nhà cao t亥ng r違i rác trên nền 
phẳng c栄a giao thông và không gian xanh, t医t c違 trung bình, t衣o thành các dãy ph嘘 bao 
quanh các lõi không gian tr嘘ng. T医t c違 th医p t亥ng, mậtăđộ cao, có thể có một hai công 
trìnhăđiểm nh医n cao vọt lên. Theo kinh nghi羽m qu嘘c tế, hình kh嘘iăđôă thị không 違nh 
h逢荏ngăđến mậtăđộ. C違 3 hình th泳c kh嘘iănóiătrênăđều có thể đ衣t mậtăđộ nh逢ănhau.ăTuyă
nhiên, mỗi d衣ng hình kh嘘i sẽ có mộtăthôngăđi羽p khác, và mộtăcôngănĕngăđôăthị hoàn 
toàn khác. Lo衣i kh嘘i cao t亥ngăcóă逢uăđiểm nhận d衣ng từ xa, biểu thị mộtăđôăthị lớn, hoành 
tráng, trung tâm kinh tế tàiăchính,ănh逢ăManhattanăhayăHongăKong.ăHìnhătháiănàyăcóăthể 
đ逢嬰c t鰻 ch泳c t嘘t thì sẽ r医t hi羽u qu違 về kinh tế, giao thông, không gian xanh. Tuy nhiên, 
yếuăđiểmăcơăb違n c栄a t鰻 ch泳c này là không t衣oăraăđ逢嬰c nh英ng tuyến ph嘘, là không gian 
xã hội cơăb違n c栄aăđôăthị.ăĐôăthị trongătr逢運ng h嬰p này sẽ nh逢ănh英ng cỗ máy kh鰻ng l欝 
ch泳 không gi嘘ngănh逢ăkhôngăgianăs嘘ng thân thuộc c栄a mỗiăng逢運i dân. Hình th泳c th泳 2 
ph鰻 biến 荏 cácăđôăthị châu Âu, có hình thái mặt ph嘘 đẹp, hoành tráng, kết h嬰p với không 
gian xanh, an toàn 荏 trong. Kh嘘i tích nhà cửa vừa ph違i, vừa có thể chiêmăng逢叡ng, vừa 
không quá kh鰻ng l欝,ăápăđ違o.ăĐâyălàăd衣ng kh嘘iătíchăđẹp và d宇 chịu nh医t c栄aăđôăthị. Tuy 
nhiên, yếuăđiểm chính c栄aănóălàăđắt tiền, không phù h嬰p lắm vớiăđiều ki羽n kinh tế th医p. 
Lo衣i th泳 3ălàăđôăthị truyền th嘘ng, th医p t亥ng, mậtăđộ cao, chỉ có mộtăvàiăđiểm nh医n cao 
nh逢ănhàăth運,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i, cao 嘘căvĕnăphòngă... Đâyălàăc医u trúc r医t hi羽u qu違 
cho nh英ng phát triển t詠 phát, từ kinh tế cá thể. Nó cho phép có s詠 đaăd衣ng về thành 
ph亥n, có chỗ choăng逢運i nghèo, cho nền kinh tế phi chính quy, t衣o ra nh英ng không gian 
tỷ l羽 nh臼, thân mật. Tuy nhiên, yếuăđiểm chính c栄a nó là h衣 t亥ng kém, ít không gian 
xanh, không gian công cộng, kém hoành tráng. 
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Hình 43:ă:ăHìnhătháiăđô th鵜 các qu壱n t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
 
Các c医u trúc về ranh giới, cửa ngõ, tuyến 
không gian, di羽năkhôngăgian,ăđiểm nh医n 
không gian 荏 Quận Ninh Kiều 

 

 
Các c医u trúc về ranh giới, cửa ngõ, tuyến 
không gian, di羽năkhôngăgian,ăđiểm nh医n 
không gian 荏 Quận Bình Th栄y 

 
Các c医u trúc về ranh giới, cửa ngõ, tuyến 
không gian, di羽năkhôngăgian,ăđiểm nh医n 
không gian 荏 Quận CáiăRĕng 

 
Các c医u trúc về ranh giới, cửa ngõ, tuyến 
không gian, di羽năkhôngăgian,ăđiểm nh医n 
không gian 荏 Quận Ô Môn 

 
Các c医u trúc về ranh giới, cửa ngõ, tuyến không gian, di羽năkhôngăgian,ăđiểm nh医n 
không gian 荏 Quận Th嘘t N嘘t 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 
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Có thể nóiălàăđôăthị C亥năThơăhi羽n t衣iăch逢aăđịnh hình, với nh英ngăđặcăđiểm hình thái 
còn thiếu t鰻 ch泳c, ít c医u trúc. 

C亥năThơăcóăr医tăítăcácăđiểm nh医n có t亥m c叡. Mới có C亥u C亥năThơ,ăC亥u Tình yêu, 
Bến Ninh Kiều, Ch嬰 n鰻iăCáiăRĕng,ătoàănhàăVincom,ăCôngăviênăL逢uăH英uăPh逢ớc, khu 
UBND thành ph嘘.ăTrongăđóătrừ c亥u C亥năThơ,ăCh嬰 n鰻i,ăcònăcácăđiểmăkhácăđều 荏 Ninh 
Kiều. Có thể nói, C亥năThơăthiếu r医t nhiều d衣ngăđiểm nh医n hình thái, mà quan trọng nh医t 
là thiếuăcácăđiểm trung tâm và cửa ngõ, là nh英ng yếu t嘘 nhận d衣ng quan trọng c栄a một 
đôăthị. 

V隠 tuy院n, nh英ng tuyếnăkhôngăgianăđôăthị quan trọng là nh英ng tuyến ph嘘 chính, có 
giá trị về hìnhăthái,ăcôngănĕng.ăNh英ng tuyến này hi羽nănayăcũngăch栄 yếu tập trung 荏 quận 
Ninh Kiều, bao g欝m các tuyến Hoà Bình, Nguy宇n Trãi, Tr亥năVĕnăKhéo,ăLỦăT詠 Trọng 
và các tuyến ph嘘 c鰻 荏 khu v詠c bến Ninh Kiều. Tuy nhiên, ngay c違 nh英ng tuyến này 
cũngăch逢aăcóăđ逢嬰c s詠 t鰻 ch泳c hình thái t嘘iăđaăvề điểmăđ亥u,ăđiểm cu嘘i, mặtăđ泳ng hai bên, 
kho違ng lùi, cây xanh, chiếu sáng, qu違ng cáo, vỉa hè ... Một s嘘 tuyếnăchínhăđôăthị r医t quan 
trọng, dài và rộng, 荏 ngay khu v詠cătrungătâmănh逢ăđ逢運ngăVõăVĕnăKi羽t, Nguy宇năVĕnă
Linh, Qu嘘c lộ 91,ăQLă1A,ăđ逢運ng Tr亥n Phú ... Về cơăb違n không có giá trị hình thái về 
tuyếnăchínhăđôăthị, chỉ là tuyến giao thông chính mà thôi. Ninh Kiềuăcũngăđưăt鰻 ch泳c 
đ逢嬰c một s嘘 tuyếnăđiăbộ, ch嬰 đêm,ătuyến 育m th詠c ven sông ... Có giá trị. Nh英ngăđôăthị 
mớiăcũngăcóăt鰻 ch泳c một s嘘 tuyến chính về hìnhătháiănh逢ătuyến Lý Thái T鰻, Mai Chí 
Thọ 荏 CáiăRĕng,ăĐặngăVĕnăDàyă荏 khuădânăc逢ăNgânăThuận 荏 Bình Th栄y. So với nh英ng 
tuyến xung quanh thì các tuyếnănàyătoăhơn,ăđẹpăhơn,ănh逢ngăvề cơăb違n vẫn không có 
đ逢嬰c nh英ng giá trị hình thái c栄a một tuyếnăchínhăđôăthị.ăĐiểmăđặc thù c栄a C亥năThơălàă
có nh英ng tuyến không gian t詠 nhiên, bao g欝m các d違i ven sông và các tuyếnăn逢ớc, dọc 
theo các h羽 th嘘ng kênh r衣ch chính. Hai bên b運 các kênh r衣chănàyăđềuăcóăđ逢運ng giao 
thông và nhà cửa. Hi羽n nay, các tuyếnăkhôngăgianănàyăítăđ逢嬰căkhaiăthác,ăchíăítălàăđ嘘i với 
du khách. Nếu biết khai thác t嘘t các tuyến không gian này, kết h嬰păđ逢運ng thuỷ với các 
tuyếnăđiăbộ,ăxeăđ衣p,ăxeămáy,ăxeăđi羽năđể ngắm c違nh, kết n嘘i nh英ngăđiểm c違nh quan, công 
nĕngăt違n mát l衣i với nhau thì C亥năThơăsẽ có một m衣ngăl逢ới tuyến hình thái có một không 
hai trên thế giới, với quy mô liên kết toàn bộ các quận. Một s嘘 tuyếnăn逢ớc này có thể 
phát triển thành nh英ng tuyến ranh giới, gi英aăđôăthị và nông thôn, gi英a C亥năThơăvàăbênă
ngoài, gi英a các quận với nhau, gi英aăcácăph逢運ng trong quận. Với c医u trúc ranh giớiăđó,ă
nếu biết phát triển mộtăcáchăđ欝ng bộ thìăđôăthị C亥năThơăcũngăsẽ cóăđ逢嬰c s詠 định hình 
c医u trúc r医t m衣ch l衣c. 

Xét v隠 di羽n: Hình thái di羽năđôăthị C亥năThơăcũngăđ逢嬰c chia làm 3 khu v詠c chính, 
gắn liền vớiăđặcăđiểmăvĕnăhóa xã hội c栄a từng lo衣iăhìnhăthái:ăcácăkhuăđôăthị t詠 phát, th医p 
t亥ng, mậtăđộ cao,ăcóăđ逢運ng bọc quanh khu lớn, bên trong toàn hẻm nh臼, ngoắt ngoéo, 
hẻm c映t, các ô nhà to nh臼, hình d衣ng khác nhau. Cácăkhuăđôăthị mới, chia m衣ngăđ逢運ng 
nh臼, ô c運,ăhaiădưyănhàăúpăl逢ngăvàoănhau,ămậtăđộ xây d詠ng từngălôăcaoănh逢ngămậtăđộ 
t鰻ng thể th医păhơn,ăcácălôănhàăchiaăđều. Các khu nông thôn ven kênh r衣ch, vớiăđ逢運ng nh臼 
venăđê,ănhàăbámătheoăđ逢運ng,ăsauănhàălàăv逢運n cây trái r欝iăđến ruộng lúa, ao thuỷ s違n. 
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Nh英ng quy ho衣ch chi tiết hay phân khu c栄a C亥năThơăđềuăch逢aăcóănh英ngăđịnhăh逢ớng rõ 
ràng về di羽năhìnhătháiăđôăthị. 

Xét v隠 hình kh嘘i:  đôăthị C亥năThơăhi羽n nay là d衣ng th医p t亥ng, dàn tr違i, không có 
kh嘘i. Nhìn từ trên không hay từ phíaăsông,ăphíaăđ欝ng l衣iăđềuăch逢aăt衣o nên b違n sắc rõ 
ràng. Dọc theo các tuyến chính, có nhiều nhà xây to nh臼, cao th医p khác nhau, nếu nhìn 
dọc ph嘘 thìăkhôngăsao,ănh逢ngănhìnăngangăsẽ có c違m giác lộn xộn. Nh英ngăkhuăđôăthị mới 
nh逢ă荏 C欝năKh逢ơng,ăBìnhăTh栄y,ăCáiăRĕngă... Có chiếnăl逢嬰c t衣o ra nh英ngăđiểm nh医n cao 
t亥ng, thành mặt tiền c栄aăđôăthị mới C亥năThơămangătínhăhi羽năđ衣i, tập trung 荏 dọc sông 
Hậu. Tuy nhiên, nh英ng hình 違nhănh逢ăvậy có ph違i là mong mu嘘n c栄a C亥năThơăkhông,ăvàă
có kh違 thi không, còn là v医năđề khác. 

Tóm l衣i, về hình thái, C亥năThơăhi羽n tr衣ngăch逢aăđịnhăhình,ăvàăkhôngăcóăgìăđể bàn 
nhiều. Tuy nhiên, t衣i một s嘘 khu v詠căcũ,ănh逢ăNinhăKiều, có một s嘘 đặcăđiểm hình thái 
t嘘t, c亥n hoàn thi羽năvàăphátăhuy.ăĐ嘘i với nh英ngăđôăthị mớiăvàăđangăquyăho衣ch, v医năđề 
hìnhătháiăch逢aăđ逢嬰c ý th泳c rõ ràng, vì thế ch逢a có nh英ngăđịnhăh逢ớng m衣ch l衣căđể c違i 
thi羽năđiều ki羽n này c栄aăđôăthị. 

2. Th詠c tr衣ng phát tri吋năcácăkhuădơnăc逢ănôngăthôn 

2.1 Tính ch医t th詠c tr衣ng h羽 th嘘ngăkhuădơnăc逢ănôngăthôn 

Các huy羽n ngo衣i thành c栄a TP có di羽n tích kho違ng 99.044,94 ha. Trong các huy羽n 
ngo衣i thành, nh英ng Thị tr医nătrungătâmăđ逢嬰cătínhălàăđôăthị. Còn l衣i 36 xã ngo衣iăôăđ逢嬰c 
coi là các xã nông thôn. Về b違n ch医t,ăcácăkhuănôngăthônăđ逢嬰c coi là nh英ng qu亥năc逢ăg亥n 
nh逢ăthu亥n tuý nông nghi羽p. Các yếu t嘘 h衣 t亥ngăcơăb違năchoăkhuădânăc逢ănôngăthônăđ逢嬰c 
quyăđịnh theo tiêu chu育n nông thôn mới và mỗi xã sẽ có một quy ho衣ch nông thôn mới. 
Nh英ng dịch v映 và h衣 t亥ng theo quy chu育n này cung c医p một m泳c t嘘i thiểuăchoăng逢運i 
dân trong bán kính tiếp cận hàng ngày. Nh英ng lo衣i dịch v映 khác sẽ đ逢嬰c cung c医p t衣i 
cácătrungătâmăđôăthị. 

Hình 44: B違ng th嘘ng kê dân s嘘, di羽n tích m壱tăđ瓜 khu v詠cădơnăc逢ănôngăthôn 
(Th鵜 tr 医n / xã) 

STT Tên huy羽n 
S嘘 
ng逢運i 

S嘘 h瓜 
Di羽n tích 
(ha) 

M壱tă đ瓜 
(Ng逢運i/ha) 

I Huy羽năPhongăĐi隠n 101.979 25.495 12.558,54 8,12 
1 Thị tr医năPhongăĐiền 10.219 2.555 813,21 12,57 
2 Xã Giai Xuân 15.236 3.809 1.963,02 7,76 
3 Xã Mỹ Khánh 10.954 2.739 1.082,98 10,11 
4 XưăNhơnăÁi 15.323 3.831 1.628,01 9,41 
5 XưăNhơnăNghĩa 17.993 4.498 2.187,62 8,22 
6 Xã Tân Thới 13.555 3.389 1.782,40 7,60 
7 XưăTr逢運ng Long 18.699 4.675 3.101,30 6,03 

II  Huy羽n Th噂i Lai  120.699 30.175 26.700,30 4,52 
1 Thị tr医n Thới Lai 10.125 2.531 968,64 10,45 
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2 XưăĐịnh Môn 10.918 2.730 2.227,13 4,90 
3 XưăĐôngăBình 8.869 2.217 2.960,17 3,00 
4 XưăĐôngăThuận 10.400 2.600 3.128,63 3,32 
5 Xã Tân Th衣nh 7.752 1.938 1.734,54 4,47 
6 Xã Thới Tân 6.959 1.740 1.813,22 3,84 
7 Xã Thới Th衣nh 10.255 2.564 1.466,97 6,99 
8 XưăTr逢運ng Thắng 10.583 2.646 2.296,10 4,61 
9 XưăTr逢運ng Thành 10.500 2.625 1.947,04 5,39 
10 XưăTr逢運ng Xuân 12.998 3.250 2.899,38 4,48 
11 XưăTr逢運ng Xuân A 6.789 1.697 1.867,88 3,63 
12 XưăTr逢運ng Xuân B 8.196 2.049 2.026,78 4,04 
13 Xã Xuân Thắng 6.355 1.589 1.363,82 4,66 

III  Huy羽n C運 Đ臼 126.427 31.607 31.990,55 3,95 
1 Thị tr医n C運 Đ臼 13.265 3.316 830,47 15,97 
2 XưăĐôngăHi羽p 6.997 1.749 1.635,14 4,28 
3 XưăĐôngăThắng 4.802 1.201 1.625,82 2,95 
4 Xã Th衣nh Phú 21.630 5.408 9.907,37 2,18 
5 Xã ThớiăĐông 6.568 1.642 1.954,24 3,36 
6 Xã ThớiăH逢ng 15.428 3.857 6.992,16 2,21 
7 Xã Thới Xuân 7.639 1.910 1.675,32 4,56 
8 Xã Trung An 10.808 2.702 1.263,49 8,55 
9 XưăTrungăH逢ng 21.911 5.478 3.584,00 6,11 
10 Xã Trung Th衣nh 17.379 4.345 2.522,54 6,89 
IV  Huy羽năVƿnhăTh衣nh 110.588 27.647 30.674,40 3,61 
1 Thị tr医năVĩnhăTh衣nh 5.954 1.489 650,42 9,15 
2 Thị tr医n Th衣nh An 11.988 2.997 1.864,56 6,43 
3 Xã Th衣nh An 8.455 2.114 4.532,75 1,87 
4 Xã Th衣nh Lộc 13.699 3.425 3.627,17 3,78 
5 Xã Th衣nh L嬰i 9.699 2.425 4.382,24 2,21 
6 Xã Th衣nh Mỹ 8.656 2.164 2.313,00 3,74 
7 Xã Th衣nh Quới 12.288 3.072 3.555,68 3,46 
8 Xã Th衣nh Thắng 6.309 1.577 2.349,83 2,68 
9 Xã Th衣nh Tiến 8.655 2.164 2.297,03 3,77 
10 XưăVĩnhăBình 6.755 1.689 2.178,47 3,10 
11 XưăVĩnhăTrinh 18.130 4.533 2.923,25 6,20 

T蔚NG C浦NG 459.693 114.924 101.923,79 4,51 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Cつc thống kê 

 

Về dân s嘘, Khu v詠c nông thôn C亥năThơăcóăhơnă370ăngànăng逢運i,ăt逢ơngăđ逢ơngăvới 
3 quận nội thành c栄a C亥năThơ.ăTrongăđóădi羽nătíchăđ医t 荏 khu v詠c này kho違ng 2.492,47 
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ha chiếmă39,24%ăđ医t 荏 c栄a thành ph嘘. Mậtăđộ dânăc逢ătrênăđ医t 荏 nông thôn là kho違ng 15 
ngàn ng逢運i/km2.ăĐâyălàămột mậtăđộ r医t cao. T衣i các khu v詠c ven sông Hậu và qu嘘c lộ 
91,ădânăc逢ănôngăthônăs嘘ng khá tập trung. Càngăđiăsâuăvào vùngăxa,ădânăc逢ăs嘘ng r違i rác 
và phân tán. Hình thái phân b嘘 dânăc逢ăNôngăthônătrongăcác huy羽n phân b嘘 ch栄 yếu bám 
vào kênh, r衣ch và các lộ. Chiếm tỷ l羽 khá lớn từ 10- 15% quỹ nhà c栄a thành ph嘘. Các 
thị tr医n, trung tâm c映m xư, trung tâm xư đư hình thành là các trung tâm dịch v映 và ph映c 
v映 công cộngăchoăng逢運i dân nông thôn. 

Hình 45: Th詠c tr衣ng phát tri吋n không gian khu v詠c nông thôn t衣i thành ph嘘 C亥n 
Th挨 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

 
Hình 46: B違năđ欝 phân vùng khu v詠c nông thôn. 

 
Vùngămột- Thu亥nălúa 

 
Vùng hai, đanăxenătrái 
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Vùng 3- đaăd衣ngătrênănềnălúa 

 
Vùng 4- đôăthịăsinhătháiămi羽tăv逢運n 

Nguồn: Thông tin thu thập 

Khu v詠c Nông thôn có thể đ逢嬰c chia làm 4 vùng với tính ch医t khác nhau về c違 
điều ki羽n t詠 nhiên, s違n xu医t lẫn c医uătrúcăđịnhăc逢.ă 

Vùng th泳 1 là các xã phía tây, thuộc các huy羽năVĩnhăTh衣nh, C運 Đ臼, ThớiăLai.ăĐâyă
là khu v詠c ngậpătrũngănh医t,ăđ医t có tỷ l羽 phèn cao. Khu v詠c này g亥nănh逢ăchỉ tr欝ng lúa. 
Mậtăđộ dânăc逢ăth医p nh医t, t衣o thành một d違i m臼ng,ăth逢a,ăbámădọc theo cac kênh. Mỗi 
nhà có ruộngălúaăđằng sau nhà. 

Vùng th泳 2 bao g欝m một s嘘 xã thuộc Thới Lai và C運 Đ臼 nằm 荏 khu v詠c trung tâm. 
Đặcăđiểm vùng này là vẫn còn nh英ng m衣ngăl逢ới kênh r衣ch t詠 nhiên,ănh逢ngănềnăđ医t vẫn 
th医pătrũng.ăVìăthế, tỷ l羽 lúa vẫnălàăchính,ănh逢ngăvenăr衣ch có nh英ng di羽nătíchănhàăv逢運n, 
mậtăđộ dânăc逢ăđôngăhơn. 

Vùng th泳 3 là riêng xã ThớiăH逢ngăc栄a huy羽n C運 Đ臼. Xã này có c医u trúc chia lô 
đ医t nh臼. Trên nềnăchínhălàălúa,ăđưăcóăs詠 chuyểnăđ鰻iăkháăđaăd衣ngăcácăôăđ医t sang thuỷ s違n, 
rau màu, cây trái, với các hình th泳c lên liếp. Mậtăđộ dânăc逢ăxưănàyăl衣iăđặc bi羽t th医p. 

 Vùng th泳 4 là các xã thuộc huy羽năPhongăĐiền có mậtăđộ dânăc逢ăcaoăhơnăhẳn 3 
huy羽n còn l衣i, và không kém nhiều so với các quận Ô Môn, Th嘘t N嘘t. Về mặt tính ch医t, 
điều ki羽n t詠 nhiênăcũngănh逢ăs違n xu医t, huy羽năPhongăĐiền gi嘘ng với các quận nội thành 
hơnălàăcácăhuy羽n ngo衣i thành. B荏i thế,ătrongăt逢ơngălai,ăcóăthể coi huy羽năPhongăĐiềnănh逢ă
một quận, mang tính ch医tăđôăthị sinh thái. 

2.2 K院t qu違 th詠c hi羽năch逢挨ngătrìnhăxơyăd詠ng nông thôn m噂i 

2.2.1 K院t qu違 th詠c hi羽năch逢挨ngătrìnhăxơyăd詠ng nông thôn m噂i thành ph嘘 
C亥năTh挨 giaiăđo衣n 2011 ậ 2020 

Quaă10ănĕmătriển khai th詠c hi羽n, di羽n m衣o nông thôn có chuyển biếnărõănét,ăđ運i 
s嘘ngăng逢運iădânănôngăthônăđ逢嬰c nâng cao. Đến nay, Thành ph嘘 đưăhoànăthànhănhi羽m v映 
xây d詠ng nông thôn mới, có 36/36 xã, 2/4 huy羽năđ衣t chu育n nông thôn mới và 02 huy羽n 
đangătrìnhăTrungă逢ơngăcôngănhậnăđ衣t chu育n nông thôn mới, về đíchăsớmăhơnăsoăvới m映c 
tiêu Nghị quyếtăĐ衣i hộiăĐ違ng bộ Thành ph嘘 đề raă01ănĕm. 
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2.2.2 Đánhăgiáăv隠 phát tri 吋n h衣 t亥ngănôngăthônă(cácătiêuăchíăđ衣tăđ逢嬰c v隠 
h衣 t亥ng nông thôn) 

Thành ph嘘 tập trung chỉ đ衣o th詠c hi羽n có hi羽u qu違 ch逢ơngătrìnhăxâyăd詠ng nông 
thôn mới, gắn với xây d詠ng kết c医u h衣 t亥ngănôngăthônăvàăđôăthị hóaătrênăđịa bàn. Lập 
quy ho衣ch xây d詠ng các khu nông nghi羽p công ngh羽 cao thành ph嘘 C亥năThơ. Triển khai 
các công trình trọng điểmănh逢:ăcôngătrìnhăn衣o vét kênh Th嘘t N嘘t, d詠 án kè ch嘘ng s衣t l荏 
sông Ô Môn, d詠 án n衣o vét kênh c医p 2 Ô Môn - Xà No, d詠 án kiểmăsoátălũăNamăĐònă
Dông - Bắc Cái SắnầăNgoàiăra,ăcònătriển khai n衣o vét kênh nộiăđ欝ng,ăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng 
các tr衣măbơmăđi羽n, c栄ng c嘘 nâng c医p b運 bao,ăđắpăđập th運i v映, ph映c v映 s違n xu医t nông 
nghi羽p và tiêu thoát lũ,ăđ違m b違o th詠c hi羽n chuyển dịchăcơăc医u s違n xu医t cây tr欝ng vật 
nuôi,ăđưăgópăph亥năđ違m b違o s違n xu医t nông nghi羽pătheoăđịnhăh逢ớng quy ho衣ch. 

 Kết qu違 th詠c hi羽n gi違m nghèo bền v英ng, phát triển y tế, giáo d映c,ăvĕnăhóaă- xã 
hội,ămôiătr逢運ng,ănângăcaoăđ運i s嘘ng vật ch医t và tinh th亥n c栄aădânăc逢ănôngăthôn 

Thành ph嘘 quan tâm triển khai th詠c hi羽n nhiều gi違i pháp tích c詠c, giúp hộ nghèo 
cóăđiều ki羽n phát triển s違n xu医t, nâng cao thu nhập và c違i thi羽n m泳c s嘘ng.ăĐến nay, thu 
nhập bình quân nhân kh育u khu v詠cănôngăthônăđ衣t 45,5 tri羽uăđ欝ng/nĕmă(tĕngă2,5ăl亥n so 
nĕmă2011).ăGiaiăđo衣n 2011 - 2019, Thành ph嘘 đưăđàoăt衣o nghề choă41.145ălaoăđộng 
nông thôn (với t鰻ng kinh phí 145 tỷ đ欝ng).ăTrongăđó,ătỷ l羽 có vi羽călàmăsauăđàoăt衣o là 
74% góp ph亥nătĕngăthuănhập và gi違m tỷ l羽 hộ nghèoăhàngănĕm. Đếnănĕmă2019ătỷ l羽 hộ 
nghèo toàn Thành ph嘘 cònă0,75%ă(nĕmă2011ălàă4,62%).ăPhátăhuyăphongătràoă“Toànădână
đoànăkết xây d詠ngăđ運i s嘘ngăvĕnăhóa”,ăgi英 gìn và b違o v羽 b違n sắc, giá trị truyền th嘘ng 
khu v詠c nông thôn. B違o v羽 môiătr逢運ng nông thôn gắn với thích 泳ng biếnăđ鰻i khí hậu và 
phát triển bền v英ng.   

2.2.3 V隠 đ鰻i m噂i và xây d詠ng các hình th泳c t鰻 ch泳c s違n xu医t, d鵜ch v映 có 
hi羽u qu違 荏 nông thôn 

Kinh tế tập thể tiếp t映căđ逢嬰căđ鰻i mới và phát triển,ăđưăthể hi羽năđ逢嬰c vai trò trong 
địnhăh逢ớng phát triển s違n xu医tătheoăh逢ớng hàng hóa tập trung, góp ph亥n chuyển dịchăcơă
c医u kinh tế nông thôn, phát triển ngành nghề vàăxóaăđóiăgi違mănghèo.ăĐến nay, Thành 
ph嘘 có 130 HTX nông nghi羽pă(tĕngă49ăHTXăsoănĕmă2011), có 1.286 t鰻 h嬰p tác và 22 
trang tr衣i nông nghi羽p. Thành ph嘘 có 04 làng nghề đ逢嬰c công nhận.ăCôngătácăđ鰻i mới 
và phát triểnănôngătr逢運ng qu嘘cădoanhăđ逢嬰căđ育y m衣nh với vi羽c chuyểnăđ鰻i và thành lập 
Công ty trách nhi羽m h英u h衣n một thành viên Nông nghi羽p C運 Đ臼. Nôngătr逢運ng Sông 
Hậuăđangătáiăc医u trúc thành Công ty trách nhi羽m h英u h衣n hai thành viên.   
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2.2.4 V隠 đ鰻i m噂i m衣nh m胤 c挨ăch院,ăchínhăsáchăđ吋 huyăđ瓜ng cao nh医t các 
ngu欝n l詠c, phát tri吋n nhanh kinh t院 nôngăthôn,ănơngăcaoăđ運i s嘘ng v壱t ch医t, tinh 
th亥n c栄a nông dân 

Th詠c hi羽năCh逢ơngătrìnhăm映c tiêu qu嘘c gia xây d詠ng nông thôn mới,ăquaă10ănĕmă
Thành ph嘘 đưăđ亥uăt逢ă13.942ătỷ đ欝ng,ătrongăđóăngu欝n v嘘n từ ngân sách 5.186 tỷ đ欝ng 
(v嘘năTrungă逢ơngă184ătỷ đ欝ng, v嘘năđịaăph逢ơngă5.002ătỷ đ欝ng) chiếm 37% t鰻ng v嘘n, 
ngu欝n v嘘năhuyăđộng 8.756 tỷ đ欝ng chiếm 63% t鰻ng v嘘n. Triển khai th詠c hi羽n chính 
sách khuyến khích doanh nghi羽păđ亥uăt逢ăvàoănôngănghi羽p, nông thôn, Thành ph嘘 đưăphêă
duy羽t danh m映c 32 d詠 án với t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ă1.261ătỷ đ欝ngăđể kêu gọiăđ亥uăt逢ăgiaiăđo衣n 
2016 – 2020. Thành ph嘘 đưă bană hànhă Nghị quyết s嘘 07/2018/NQ-HĐNDă ngàyă
07/12/2018ăquyăđịnh chính sách hỗ tr嬰 đ亥uă t逢ăcácăd詠 ánăngoàiăngânăsáchănhàăn逢ớc. 
Chính sách hỗ tr嬰 doanh nghi羽p nh臼 và vừa. Ngoài ra, Thành ph嘘 hi羽năđangătriển khai 
d詠 án Chuyểnăđ鰻i nông nghi羽p bền v英ng thành ph嘘 C亥năThơ để th詠c hi羽nătáiăcơăc医u 
ngành hàng lúa g衣o với t鰻ng kinh phí 323 tỷ đ欝ng triển khai th詠c hi羽năgiaiăđo衣n 2016 - 
2020. 

2.3 K院t qu違 th詠c hi羽n m映c tiêu phát tri吋n kinh t院 nôngăthônăgiaiăđo衣n 2011 

ậ 2020 

2.3.1 Chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u kinh t院 nôngăthônăgiaiăđo衣n 2011 ậ 2020 

Th詠c hi羽n chiếnăl逢嬰c phát triển kinh tế nông nghi羽p,ănôngăthônătrongă10ănĕmăqua,ă
thành ph嘘 C亥năThơ tậpătrungăràăsoát,ăđiều chỉnh quy ho衣ch t鰻ng thể và tiếnăhànhăđ欝ng 
lo衣t các quy ho衣chătheoăngành,ălĩnhăv詠c t衣oăcơăs荏 địnhăh逢ớng m映c tiêu phát triển kinh 
tế khu v詠c nông nghi羽p, nông thôn. Chuyển dịchăcơăc医u kinh tế khu v詠c nông thôn từ 
11%ă(nĕmă2011)ăgi違măcònă7,34%ă(nĕmă2020),ăt嘘căđộ tĕngătr逢荏ng (GRDP) Khu v詠c I 
(giaiăđo衣n 2011 – 2020)ăđ衣t 1,08%. Vớiăđịnhăh逢ớng phát triển nông nghi羽păđôăthị và du 
lịch nông nghi羽p sinh thái, kết qu違 th詠c hi羽n chuyển dịchăcơăc医u cây tr欝ng, vậtănuôiăđưă
gi違m di羽n tích, s違năl逢嬰ng nhóm cây tr欝ng phân tán và cây công nghi羽păhàngănĕmăchuyển 
sangătĕngăm衣nh 荏 nhómăcâyăĕnăqu違 và rau màu. 

2.3.2 V隠 phát tri 吋n kinh t院 nhi隠u thành ph亥n khu v詠c nông thôn 

Ngành công nghi羽p hỗ tr嬰 cho nông nghi羽p thành ph嘘 C亥năThơ ch栄 yếu là ngành 
công nghi羽p chế biến nông, th栄y s違n và công nghi羽păcơăkhíăchế t衣o.ăTrongăđó,ăngànhă
công nghi羽p chế biến nông s違n, th栄y s違n chiếm tỷ trọng lớn nh医t trong giá trị s違n xu医t 
toàn ngành, bao g欝măcácălĩnhăv詠c chế biến th栄y h違i s違n, rau qu違, xay xát và chế biến 
g衣o, với t鰻ng s嘘 hơnă200ădoanhănghi羽p. Ngành cơăkhíă(183ădoanhănghi羽p) hi羽năch逢aă
phát triểnăt逢ơngăx泳ng với tiềmănĕng.  

Mô hình liên kết s違n xu医t hi羽u qu違 theo chuỗi giá trị: Thành ph嘘 đưăxâyăd詠ng thành 
công 41 chuỗi cung 泳ng th詠c ph育m an toàn và xác nhận s違n ph育m chuỗi cung 泳ng th詠c 
ph育m an toàn cho 239 s違n ph育m nông, lâm th栄y s違n và hỗ tr嬰 泳ng d映ngătemăđi羽n tử 
thông minh truy xu医t ngu欝n g嘘c. Di羽n tích s違n xu医t nông nghi羽p có th詠c hi羽n liên kết 
kho違ng 80% - 90%.  
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2.3.3  Đánhăgiáăv隠 th詠c hi羽nătáiăc挨ăc医u n隠n nông nghi羽p 

Thành ph嘘 quan tâm th詠c hi羽n có hi羽u qu違 quy ho衣ch nông nghi羽p vớiăđịnhăh逢ớng 
s違n xu医t tập trung quy mô lớn,ăđưăhìnhăthànhăvùngăs違n xu医t hàng hóa tập trung với các 
tiêu chu育n6theoăquyăđịnh trên từngălĩnhăv詠c tr欝ng trọt,ăchĕnănuôi,ănuôiătr欝ng th栄y s違nầă 

(1) Vùng lúa chất l⇔ợng cao gắn vớiăcánhăđ欝ng lớn với s違năl逢嬰ngălúaăhàngănĕmă
trên 1,3 tri羽u t医n7, tỷ l羽 gi嘘ng lúa ch医tăl逢嬰ngăcaoăđ衣tătrênă80%ăđưăgópăph亥n nâng cao 
ch医tăl逢嬰ng và giá trị c栄a h衣t g衣o.  

(2) Vùng rau màu an toàn gắn với nhu cầu thị tr⇔ờng: Di羽n tích rau, màu và cây 
công nghi羽p ngắnăngàyănĕmă2019ăđ衣tă15.593ăha,ătĕngă13%ăsoănĕmă2011ăvới s違n l逢嬰ng 
đ衣t 176.000 t医n,ătĕngă75%ăsoănĕmă2011.ă 

(3) Phát triển v⇔ờn cây ăn trái tập trung, chuyên canh theo tiêu chuẩn nông 
nghiệp đô thị:ăđưăxâyăd詠ngăcácăv逢運năcâyăĕnătráiăkiểu mẫu kết h嬰p phát triển du lịch sinh 
thái với t鰻ng di羽nătíchăcâyăĕnătráiătoànăThành ph嘘 nĕmă2019ăđ衣tă20.125ăha,ătĕngă43%ă
(6.000ăha)ăsoănĕmă2011,ăs違năl逢嬰ngăđ衣t 132.240 t医n8,ătĕngă64%ăsoănĕmă2011.ă 

(4) Hình thành các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn liên 
kết sản xuất theo chuỗi:ăđưăhìnhăthànhă77ăcơăs荏 chĕnănuôiăgiaăsúc, gia c亥m tập trung 
quy mô lớn. Trong đó,ăcóă17ăcơăs荏 chĕnănuôiăđ衣t tiêu chí trang tr衣i.T鰻ng s違n ph育m thịt 
hơiăcácălo衣iă(nĕmă2019)ăđ衣t 39.000 t医n,ătĕngă78%ăsoănĕmă2011. 

(5)Phát triển vùng nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn chất l⇔ợng: Di羽n tích nuôi th栄y 
s違n toàn Thành ph嘘 nĕmă2019ăđ衣t 9.954 ha, bằngă75%ăsoănĕmă2011ăvới t鰻ng s違năl逢嬰ng 
th栄y s違năđ衣t 224.850 t医n,ătĕngă16%ăsoănĕmă2011.ă 

2.3.4 Phát tri 吋n công nghi羽p ch院 bi院n và d鵜ch v映 nông thôn, công nghi羽p 
h厩 tr 嬰 nông nghi羽p 

- Nĕmă2019,ăs違năl逢嬰ng g衣o xay xát c栄a Thành ph嘘 đ衣t 3,5 tri羽u t医n, th栄y h違i s違n 
đôngăl衣nhăđ衣t 262.000 t医n. Kim ng衣ch xu医t kh育u g衣o, th栄y s違năđôngăl衣nh, nông s違n và 
th詠c ph育m chế biếnăđ衣t g亥n 1 tỷ USDă(tĕngă30%ăsoănĕmă2011). 

- Về phát tri ển dịch vụ nông nghiệp: thành ph嘘 C亥năThơ cóă124ăcơăs荏 và hộ s違n 
xu医t, cung 泳ng lúa gi嘘ng vớiănĕngăl詠c cung 泳ng 52.700 t医n/nĕm. 58ăcơăs荏 s違n xu医t kinh 
doanh gi嘘ngăcâyăĕnătráiăvớiănĕngăl詠c cung 泳ngă650.000ăcây/nĕm.ăLĩnhăv詠căchĕnănuôiăcóă
15ăcơăs荏 s違n xu医t gi嘘ng gia súc, gia c亥m. Trong đó,ăcóă12ăcơăs荏 chĕnănuôiăheoăs違n xu医t 
con gi嘘ng với kh違 nĕngăcungă泳ng trên 5.000 con gi嘘ng/nĕm.ăLĩnhăv詠c th栄y s違n có 199 
cơăs荏 s違n xu医t gi嘘ng th栄y s違n. Hằngănĕm,ăcungăc医p cho thị tr逢運ngătrênăđịa bàn Thành 
ph嘘 và các tỉnh lân cận trên 80 tri羽u con gi嘘ng tôm thẻ chân trắng. 30 tri羽u cá bột các 
lo衣i. 183 tri羽u cá gi嘘ng các lo衣i.  

                                                 
 
6Nông nghi羽p công ngh羽 cao,ăVietGAP,ăGlobalGAPầ 
7 10.000ăhaăcánhăđ欝ng lúa s衣ch, 100 ha s違n xu医t lúa đ衣t tiêu chu育n GlobalGAP và 336 ha s違n xu医t lúa theo tiêu 
chu育n VietGAP. 
8 thành ph嘘 C亥năThơ đưăxu医t kh育uăđ逢嬰c 02 s違n ph育m trái cây: xoài và vú s英a. 
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- Công tác cơ giới hóa sản xuất: Đ育y m衣nh th詠c hi羽năcơăgiới hóa trong nông 
nghi羽p, các khâu ch栄 yếu trong s違n xu医tălúaă(làmăđ医t,ăbơmăt逢ới)ăđưăđ逢嬰căcơăgiới hóa 
hoàn toàn. Th詠c tế vớiăcơăchế ph嘘i h嬰p liên vùng, khâu cắt gặtăđưăđ逢嬰căcơăgiới hóa hoàn 
toàn. 

2.3.5 Phát tri 吋n nhanh nghiên c泳u, chuy吋n giao và 泳ng d映ng khoa h丑c, 
công ngh羽,ăđƠoăt衣o ngu欝n nhân l詠c, t衣oăđ瓜tăpháăđ吋 phát tri 吋n hi羽năđ衣i hóa nông 
nghi羽p, công nghi羽p hóa nông thôn 

Giaiăđo衣n 2011 - 2019, Thành ph嘘 tích c詠c triển khai nghiên c泳u 泳ng d映ng công 
ngh羽 cao, với t鰻ng s嘘 110ăđề tài khoa học công ngh羽 (kinh phí th詠c hi羽n trên 44 tỷ đ欝ng) 
trênăcácălĩnhăv詠c tr欝ng trọt,ăchĕnănuôi,ăth栄y s違nầ 

Đưăhìnhăthànhă173ămôăhìnhănôngănghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao góp ph亥nătĕngă
nĕngăsu医t,ătĕngăhi羽u qu違 s違n xu医t và ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m, nâng cao thu nhập cho nông 
hộ và gi違m nghèo bền v英ng. Bên c衣nhăđó,ăThànhăph嘘 liên kết với các vi羽n,ătr逢運ng trên 
địaăbànă(Tr逢運ngăĐ衣i học C亥năThơ,ăVi羽n Lúa ĐBSCLầ)ăvàăcácăcơăquanănghiên c泳u c栄a 
Trungă逢ơngătrongăho衣tăđộng khoa học công ngh羽 gi違i quyết nh英ngăkhóăkhĕnăvề s違n xu医t 
trênăđịa bàn.  

Công tác khuyếnănôngăđ逢嬰căquană tâmăđ亥uă t逢ă với vi羽c triển khai hi羽u qu違 các 
ch逢ơngătrìnhăhỗ tr嬰 gi嘘ng cây con từ ngu欝năkinhăphíăTrungă逢ơng,ăđịaăph逢ơng và huy 
động từ ng逢運i dân.  

Cơăc医uălaoăđộng nông lâm nghi羽p và th栄y s違n có s詠 chuyển dịch tích c詠c, tỷ l羽 lao 
động nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n từ 41,5%ă(nĕmă2011)ăgi違măcònă34,7%ă(nĕmă2019).ă 

H羽 th嘘ng khuyến nông, thú y, b違o v羽 th詠c vật, th栄y l嬰i và các dịch v映 s違n xu医t 
nông nghi羽păđ逢嬰c c栄ng c嘘 vàătĕngăc逢運ng.  

3. Th詠c tr衣ng phát tri吋n các khu ch泳cănĕngăđôăth鵜 

3.1 Khu kinh t 院 đôăth鵜 

Trungătâmătàiăchính,ăth逢ơngăm衣i - dịch v映 vĕnăphòngăhỗn h嬰p: theo quy ho衣ch 
chung Thành ph嘘 đ逢嬰c phê duy羽tănĕmă2013,ăb嘘 trí các trung tâmătàiăchính,ăth逢ơngăm衣i 
- dịch v映 vĕnăphòngăhỗn h嬰p c医p qu嘘c gia và qu嘘c tế t衣iăkhuăđôăthị truyền th嘘ng Ninh 
Kiều - Bình Th栄y,ăkhuăđôăthị mớiăÔăMôn,ăkhuăđôăthị - công nghi羽păCáiăRĕng.ăĐ嘘i với 
các trung tâm c医p vùng và qu嘘c gia b嘘 trí 荏 các quận Ninh Kiều, Bình Th栄y, Ô Môn và 
Th嘘t N嘘t. 

3.2 Khuăth逢挨ngăm衣i ậ d鵜ch v映 

Phát triển C亥năThơătr荏 thànhătrungătâmăth逢ơngăm衣i,ăgiaoăth逢ơngălớn c栄a vùng. Chú 
trọng phát triển các ngành dịch v映 truyền th嘘ng,ă逢uătiênăphátătriển các ngành dịch v映 có 
tiềmănĕngălớn, có giá trị giaătĕngăcao,ănh医t là các ngành dịch v映 có thế m衣nh, l嬰i thế 
nh逢:ăth逢ơngăm衣i - xu医t nhập kh育u, du lịch, tài chính, ngân hàng, b違o hiểm, logistic, vận 
t違i,ăb逢u chính - vi宇n thông, dịch v映 kinh doanh b医tăđộng s違n, ch泳ng khóan, dịch v映 công 
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khoa học và công ngh羽,ầăđápă泳ng t嘘tăhơnănhuăc亥u xã hội, từngăb逢ớc thể hi羽n và tr荏 
thành trung tâm dịch v映 lớn cho c違 vùng.  

Phát triển các doanh nghi羽păth逢ơngăm衣i bán lẻ thuộc các thành ph亥n kinh tế theo 
các lo衣iăhình:ătrungătâmăth逢ơngăm衣i, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng ti羽n l嬰i, ch嬰 
t鰻ng h嬰p, ch嬰 chuyên doanh, chi nhánh bán lẻ c栄a nhà s違n xu医t, m衣ngăl逢ớiăbánăhàngăl逢uă
động. Khuyếnăkhíchăth逢ơngănhânăđ亥uăt逢ăphátătriểnăcơăs荏 vật ch医tăth逢ơngăm衣i, nh医t là 
cácătrungătâmăth逢ơngăm衣i, trung tâm mua sắm, kho bãi, siêu thị, các lo衣i hình ch嬰.  

Đaăd衣ng hóa các lo衣i hình dịch v映 và nâng cao ch医tăl逢嬰ng các ho衣tăđộng dịch v映. 
Tĕngănhanhăl逢uăthôngăhàngăhóa nh医t là m衣ngăl逢ới tiêu th映 hàng hóa từ thành thị đến 
nông thôn. M荏 rộng thị tr逢運ng nông thôn, t衣o s詠 liên kết chặt chẽ gi英aăcácăđịaăph逢ơng.ă 

Với vị trí, vai trò c栄a thành ph嘘 C亥năThơ trong khu v詠căvàăxuăh逢ớng phát triển 
kinh tế th運i kỳ đếnănĕmă2030ăvàăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050,ăThànhăph嘘 tập trung xây d詠ng 
trungă tâmă th逢ơngăm衣i vùng t衣i quận Ninh Kiều,ă đ育y m衣nh phát triển các trung tâm 
th逢ơngăm衣i v羽 tinh t衣i trung tâm các quận, huy羽n hoặc cửa ngõ ra vào Thành ph嘘 nh逢ă
Trungătâmăth逢ơngăh衣ng I, II t衣i các quận: Ninh Kiều, Bình Th栄y,ăÔăMôn,ăCáiăRĕngăvàă
các quận Th嘘t N嘘t, C運 Đ臼, PhongăĐiền,ăVĩnhăTh衣nh, với di羽n tích chiếmăđ医t t嘘i thiểu 
c栄a mộtăTrungătâmăth逢ơngăm衣i từ 10.000 m2 tr荏 lênầ.nhằmăđápă泳ng nhu c亥u,ăgiaoăl逢uă
hàng hóa gi英a các khu v詠cătrênăđịa bàn Thành ph嘘 với các tỉnhăvùngăĐBSCL,ăc違 n逢ớc 
và qu嘘c tế.  

Phát triển h羽 th嘘ng siêu thị,ăđếnănĕmă2030ăvàăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050,ătrênăđịa bàn 
có 14 siêu thị,ătrongăđóă05ăsiêuăthị h衣ng I. 08 siêu thị h衣ng II và 01 siêu thị h衣ng III. Đ亥u 
t逢ăxâyăd詠ng và c違i t衣oăcácăkhoăđ亥u m嘘i cho các lo衣iăhàngăhóaătrênăđịaăbàn.ăTrongăđó,ă
tập trung t衣i các c違ng xu医t nhập kh育uănh逢ăc違ng Cái Cui, C亥năThơ,ăTràăNóc,ăC違ng xu医t 
nhậpăxĕngăd亥u và ch嬰 đ亥u m嘘i chuyên doanh lúa g衣o Th嘘t N嘘t, ch嬰 đ亥u m嘘i chuyên 
doanh nông s違n, th栄y s違n. 

Giaiăđo衣n 2005-2020, khu v詠c kinh tế th逢ơngăm衣i – dịch v映 trênăđịa bàn phát triển 
nhanh, có vai trò quan trọngăthúcăđ育yătĕngătr逢荏ng kinh tế - xã hội c栄a Thành ph嘘. D詠 
kiến, di羽nătíchăđ医t dành cho phát triểnăcácăkhuăth逢ơngăm衣i – dịch v映 (t衣i khu v詠căđôăthị 
vàănôngăthôn)ăđếnănĕmă2030ăvàăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăkho違ng 500-1.000 ha. 

3.3 Khu công nghi羽p 

Báo cáo th嘘ng kê ho衣t động c栄a các d詠 án trong các khu công nghi羽p C亥năThơăgiaiă
đo衣n 2016 – 2020: 

- Nĕmă2016:ăCóă220ăd詠 án, t鰻ng s嘘 laoăđộngălàă30.986,ăđóngăgópăngânăsáchăThànhă
ph嘘 kho違ng 1.832,80 tỷ đ欝ng, kết qu違 ho衣tăđộng kinh tế (doanhăthuătrongănĕm) kho違ng 
1.403 tri羽u USD.  

- Nĕmă2017:ăCóă230ăd詠 án, t鰻ng s嘘 laoăđộngălàă30.003,ăđóngăgópăngânăsáchăThànhă
ph嘘 kho違ng 1.869,45 tỷ đ欝ng, kết qu違 ho衣tăđộng kinh tế (doanhăthuătrongănĕm)ăkho違ng 
1.595 tri羽u USD.  

- Nĕmă2018:ăCóă243ăd詠 án, t鰻ng s嘘 laoăđộng là 33.526, đóngăgópăngânăsáchăThànhă
ph嘘 kho違ng 1.940,15 tỷ đ欝ng, kết qu違 ho衣tăđộng kinh tế (doanhăthuătrongănĕm)ăkho違ng 
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1.410,92 tri羽u USD.  
- Nĕmă2019:ăCóă246ăd詠 án, t鰻ng s嘘 laoăđộngălàă37.005,ăđóngăgópăngânăsáchăThànhă

ph嘘 kho違ng 2.294 tỷ đ欝ng, kết qu違 ho衣tăđộng kinh tế (doanhăthuătrongănĕm)ăkho違ng 
1.831,5 tri羽u USD.  

- Nĕmă2020:ăCóă251ăd詠 án, t鰻ng s嘘 laoăđộngălàă35.395,ăđóngăgópăngânăsáchăThànhă
ph嘘 kho違ng 2.085,21 tỷ đ欝ng, kết qu違 ho衣tăđộng kinh tế (doanhăthuătrongănĕm)ăkho違ng 
1.842,556 tri羽u USD.  

Tínhăđếnăthángă7ănĕm 2021, các khu công nghi羽p C亥năThơăcóă251ăd詠 án, thuê 
352,39haăđ医t công nghi羽p, với t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ăđĕngăkỦălàă1,763ătỷ USD. V嘘năđ亥uăt逢ă
th詠c hi羽n 1,140 tỷ USD chiếm 64,64% t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ăđĕngăkỦ.ăTrongăđóăcó:ă224ăd詠 
ánăđ亥uăt逢ătrongăn逢ớc, với t鰻ng v嘘năđ亥u t逢ăđĕngăkỦălàă1,363ătỷ USD, v嘘năđ亥uăt逢ăth詠c 
hi羽n là 837,69 tri羽u USD chiếm 61,42% v嘘năđĕngăkỦ. 26 d詠 án FDI, với t鰻ng v嘘năđ亥u 
t逢ăđĕngăkỦălàă378,84ătri羽u USD, v嘘năđ亥uăt逢ăth詠c hi羽n là 291 tri羽u USD chiếm 76,81% 
v嘘năđĕngăkỦ. Và 01 d詠 ánăODAăđangăho衣tăđộng, v嘘năđ亥uăt逢ă21,13ătri羽u USD, v嘘n th詠c 
hi羽n 11,46 tri羽u USD chiếm 54,24% v嘘năđĕngăkỦ.ă 

T鰻ng doanh thu c栄a các doanh nghi羽păđangăho衣tăđộng trong các khu công nghi羽p 
trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ là 198,87 tri羽uăUSD,ătĕngă42%ăvới cùng kỳ nĕmă2020.ă
Trongăđó,ăgiá trị s違n xu医t công nghi羽păđ衣t 142,27 tri羽uăUSD,ătĕngă30%ăsoăvới cùng kỳ 
nĕmă2020. Dịch v映 th逢ơngăm衣iăđ衣t 56,60 tri羽uăUSD,ătĕngă81%ăsoăvới cùng kỳ nĕmă2020ă
và xu医t kh育uăđ衣t 57,37 tri羽uăUSD,ătĕngă15%ăsoăvới cùng kỳ nĕmă2020.ăRiêngăcácădoanhă
nghi羽p FDI: t鰻ng doanh thu c栄a các doanh nghi羽păFDIăđangăho衣tăđộng là 42,92 tri羽u 
USD,ătĕngă6%ăsoăvới cùng kỳ nĕmă2020.ăTrongăđó,ăgiáătrị s違n xu医t công nghi羽păđ衣t 
42,92 tri羽uăUSD,ătĕngă6%ăsoăvới cùng kỳ nĕmă2020ăvàăxu医t kh育uăđ衣t 25.39 tri羽u USD, 
tĕngă15%ăsoăvới cùng kỳ nĕm 2020.  

T鰻ng s嘘 laoăđộng t衣i các khu công nghi羽p C亥năThơălàă40.526ălaoăđộng. 

B違ng 74: Danh sách các khu công nghi羽pătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥năTh挨: 

STT H衣ng m映c 
Di羽n tích (ha) 

Đ鵜aăđi吋m 
Quy ho衣ch 

Th詠c 
tr 衣ng 

Tĕngăthêm 

1 
Khu công 
nghi羽p Trà Nóc 
1 

135,67 120,15 15,52 Quận Bình Th栄y 

2 
Khu công 
nghi羽pă H逢ngă
Phú 1 

262,00 90,00 172,00 QuậnăCáiăRĕng 

3 
Khu công 
nghi羽pă H逢ngă
Phú 2A  

134,30 28,04 106,26 QuậnăCáiăRĕng 
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4 
Khu công 
nghi羽pă H逢ngă
Phú 2B  

67,00 27,00 40,00 QuậnăCáiăRĕng 

5 
Khu công 
nghi羽p Trà Nóc 
2 

155,00 152,16 2,84 Quận Ô Môn 

6 
Khu công 
nghi羽p Ô Môn  

500,00   500,00 Quận Ô Môn 

7 
D詠 án KCN - 
TTCN Th嘘t N嘘t 

200,00 62,65 137,35 Quận Th嘘t N嘘t 

 
Dự án KCN - 
TTCN Thốt Nốt 
(GĐă1,ăGĐă2) 

174,00 54,65 119,35 Quận Thốt Nốt 

 
Mở rộng KCN - 
TTCN Thốt Nốt 
(GĐă3) 

10,00   10,00 Quận Thốt Nốt 

 
Dự án KCN - 
TTCN Thốt Nốt 
(GĐă4) 

16,00 8,00 8,00 Quận Thốt Nốt 

8 
Khu công 
nghi羽pă Vĩnhă
Th衣nhă(GĐă1) 

300,00   300,00 Huy羽n Thới Lai 

9 
Khu công 
nghi羽pă Vĩnhă
Th衣nhă(GĐă2) 

600,00   600,00 Huy羽năVĩnhăTh衣nh 

  
Đ遺T KHU 
CÔNG 
NGHI 烏P 

    2.553,97     542,65      2.011,32     

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

3.4 C映m công nghi羽p, ti吋u th栄 công nghi羽p 

Th詠c tr衣ng, tiếnăđộ đ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ng,ăcơăs荏 s違n xu医t các C映m công 
nghi羽p, tiểu th栄 công nghi羽p:  

- C映m công nghi羽p quận Bình Th栄y: C映m công nghi羽p Bình Th栄yăđưăđ逢嬰c thành 
lập (Quyết địnhă2517/QĐ-UBND ngày 21/8/2018) với di羽n tích 42,85ha t衣i khu v詠c 
ThớiăAn,ăph逢運ng ThớiăAnăĐông. C映m công nghi羽p đư đ逢嬰c phê duy羽t quy ho衣ch chi 
tiết xây d詠ng tỷ l羽 1/500 t衣i Quyếtăđịnhă4625/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 c栄a UBND 
quận Bình Th栄y. Đư công b嘘 quy ho衣chăđếnăng逢運i dân trong khu v詠c c栄a d詠 án. D詠 
kiến c映m công nghi羽p này sẽ hìnhăthànhăgiaiăđo衣n 01 vàoănĕmă2022. 

- Hi羽n nay d詠 án C映m Công nghi羽păđưăđ逢嬰c Th栄 t逢ớng Chính ph栄 ch医p thuận 
ch栄 tr逢ơngăchuyển m映căđíchăsử d映ng 21,17 ha lúaăsangăđ医t công nghi羽pă(Côngăvĕnăs嘘 
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209/ttg-NN ngày 22/02/2021). S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăđangăth詠c hi羽n rà soát l詠a 
chọn d詠 án. 

- C映m công nghi羽p huy羽năPhongăĐiền: D詠 ánăđưăkêuăgọi nhiềuănhàăđ亥uăt逢ăquană
tâm kh違o sát vị trí, tuy nhiên, do ngu欝n kinh phí b欝iăth逢運ng, hỗ tr嬰 táiăđịnhăc逢ăr医t lớn, 
vì thế không kêu gọiăđ逢嬰c doanh nghi羽păvàoăđ亥uăt逢.ă 

- Cĕnăc泳 Nghị quyết s嘘 03-NQ/TUăngàyă01ăthángă8ănĕmă2016ăc栄a Thành 栄y C亥n 
Thơăvề đ育y m衣nh phát triển du lịch. Nghị quyết s嘘 07-NQ/TUăngàyă27ăthángă12ănĕmă
2016 c栄a Thành 栄y C亥năThơăvề “Xâyăd詠ng và phát triển huy羽năPhongăĐiềnăthànhăđôăthị 
sinhăthái”. Quyết địnhă1394/QĐ-UBND ngày 13 thángă7ănĕmă2020ăc栄a UBND thành 
ph嘘 ban hành các tiêu chí ph医năđ医u xây d詠ng và phát triển huy羽năPhongăĐiền thànhăđôă
thị sinh thái. Vì vậy, c映m công nghi羽p - Tiểu th栄 công nghi羽p t衣iăxưăNhơnăNghĩaăkhôngă
phù h嬰p với Quy ho衣ch phát triển kinh tế - xã hội c栄aăđịaăph逢ơng,ătheo điểmăa,ăđiểm b, 
Kho違nă2,ăĐiều 7, Nghị định s嘘 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 c栄a Chính ph栄 về qu違n 
lý, phát triển c映m công nghi羽p.ăThángă11ănĕmă2020,ăc映m công nghi羽păđưăđiều chỉnh và 
đ逢嬰c Bộ CôngăTh逢ơngăth嘘ng nh医t với ch栄 tr逢ơngăc栄a Thành ph嘘 rút CCN ra kh臼i danh 
m映c quy ho衣ch phát triển các c映m công nghi羽pătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ (Công 
vĕnăs嘘 8588/BCT-CTĐPăngày 10/11/2020). 

- Các c映m công nghi羽p khác 荏 quậnăCáiăRĕngăvàăcácăhuy羽n Thới Lai, C運 Đ臼, 
VĩnhăTh衣nhăđưăđ逢aăvàoăkế ho衣ch sử d映ngăđ医t và tiếp t映c m運i gọiăđ亥uăt逢ăchoăgiaiăđo衣n 
tiếp theo. 

B違ng 75: Danh sách các c映m công nghi羽pătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥năTh挨 

STT H衣ng m映c 
Di羽n tích (ha) Đ鵜aăđi吋m 

Quy 
ho衣ch 

Th詠c 
tr 衣ng 

Tĕngă
thêm 

 

1 
C映m công nghi羽p, tiểu th栄 
công nghi羽p C運 Đ臼 

41,92 0  41,92 Huy羽n C運 Đ臼 

2 C映m công nghi羽păPhongăĐiền 30,00 0 30,00 Huy羽năPhongăĐiền 

3 
C映m công nghi羽p - Tiểu th栄 
công nghi羽p 

25,50 
0 

25,50 Huy羽n Thới Lai 

4 C映m công nghi羽p Vĩnh Th衣nh 45,00 0 45,00 Huy羽năVĩnhăTh衣nh 
5 C映m công nghi羽p Bình Th栄y 46,00 0 46,00 Quận Bình Th栄y 
  Đ遺T C影M CÔNG NGHI 烏P 188,42 0 188,42   

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Kế hoạchăvàăĐＺuătư 
 

3.5 Khu nghiên c泳u,ăđƠoăt衣o 

- Trung tâm giáo d映c - đàoăt衣o, nghiên c泳u khoa học và chuyển giao công ngh羽: 
theoăđịnhăh逢ớng quy ho衣ch chung Thành ph嘘 đ逢嬰c phê duy羽tănĕmă2013ăđưăxácăđịnh b嘘 
trí các trung tâm giáo d映c - đàoăt衣o c医p vùng, qu嘘c gia và qu嘘c tế t衣iăkhuăđôăthị mới Ô 
Môn.ăĐ嘘i vớiăcácăcơăs荏 đàoăt衣oăđ衣i học,ăđàoăt衣o nghề và các vi羽n nghiên c泳u khoa học 
đ逢嬰c b嘘 trí t衣i quận Ninh Kiều, quận Bình Th栄y và phân tán 荏 các quậnăkhácănh逢ăquận 
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Ô Môn, Th嘘t N嘘t.  
- Khu công ngh羽 thông tin tập trung thành ph嘘 C亥năThơ có di羽n tích 200.219m2, 

thuộcăđịaăbànăph逢運ngăH逢ngăTh衣nh, quậnăCáiăRĕng,ăthành ph嘘 C亥năThơ, do Quỹ đ亥uăt逢ă
phát triển thành ph嘘 C亥năThơ làm ch栄 đ亥uăt逢.ăKhuăcôngăngh羽 thông tin tập trung C亥năThơă
đ逢嬰c kỳ vọng là trung tâm cung c医p h衣 t亥ng, nhân l詠c và dịch v映 công ngh羽 thông tin 
ph映c v映 s詠 phát triển công nghi羽p công ngh羽 thông tin c栄a thành ph嘘 C亥năThơ và vùng 
ĐBSCL. 

- D詠 ánăv逢運nă逢ơmăcôngăngh羽 công nghi羽p Vi羽t Nam - Hàn Qu嘘căđưăkh荏i công 
từ tháng 11-2013, sẽ nghiên c泳u phát triển s違n ph育m thuộc 3 ngành ch栄 l詠c là chế biến 
th栄y s違n, chế biến nông s違năvàăcơăkhíăchế t衣o.  

Thành ph嘘 C亥năThơ đangăkhiểnăkhaiăĐề án phát triển nông nghi羽p công ngh羽 cao 
giaiăđo衣n 2014 – 2020,ătrongăđóătập trung phát triểnăbaălĩnhăv詠c chính: Qu違n lý nông 
s違năh逢ớng tới chu育n qu嘘c tế. Đ逢aăth栄y s違n thành ngành kinh tế ch栄 l詠c. Ph医năđ医uăđ逢aă
C亥năThơătr荏 thành trung tâm nông nghi羽p công ngh羽 cao c栄a vùng ĐBSCL. 

M映cătiêuăđ逢aăC亥năThơătr荏 thành trung tâm nông nghi羽p công ngh羽 cao xu医t phát 
từ th詠c tế làăd逢ớiătácăđộng c栄aăquáătrìnhăđôăthị hóa, di羽nătíchăđ医t nông nghi羽p c栄a thành 
ph嘘 C亥năThơ cóăxuăh逢ớng thu hẹpăđưă違nhăh逢荏ngăđến giá trị s違n xu医t nông nghi羽p hằng 
nĕm.ăTr逢ớc tình hình này, Thành ph嘘 ch栄 tr逢ơngăphátătriển nền nông nghi羽pătheoăh逢ớng 
nông nghi羽păđôăthị, nông nghi羽p công ngh羽 cao.ăĐâyălàăb逢ớcăđiăcĕnăcơăđể Thành ph嘘 
không ngừngănângăcaoănĕngăsu医t, giá trị nông s違n,ăđ欝ng th運i mang l衣i hi羽u qu違 kinh tế 
caoătrênăcùngăđơnăvị di羽n tích. 

Thành ph嘘 C亥năThơ đưăm運i gọi doanh nghi羽păđ亥uăt逢ănhiều d詠 án nông nghi羽p công 
ngh羽 cao t衣i TP, c映 thể là các d詠 án: khu nông nghi羽p công ngh羽 cao 1 (xã Thới Th衣nh, 
huy羽n Thới Lai) quy mô 3,4 tri羽u USD. Khu nông nghi羽p công ngh羽 cao 2 t衣i Nông 
tr逢運ng Sông Hậu, quy mô 26 tri羽u USD và khu nông nghi羽p công ngh羽 cao 3 t衣i Công 
ty Nông nghi羽p C運 Đ臼 với t鰻ng v嘘n 10,2 tri羽u USD.  

- Khu nông nghi羽p công ngh羽 caoă1ăđ逢嬰c xây d詠ng t衣i xã Thới Th衣nh, huy羽n 
Thới Lai, trên di羽n tích 20ha, t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ă7,9ătri羽u USD, nhằm cung c医p cây gi嘘ng 
chu育n, ngu欝n gi嘘ng th栄y s違năn逢ớc ngọtăcũngănh逢ăcácăgi嘘ng hoa, cây kiểng, chim, cá 
c違nh với công ngh羽 caoănh逢ăphòngăthí nghi羽m phân tích 泳ng d映ng công ngh羽 sinh học 
bằngăph逢ơngăphápăđi羽n di, máy làm s衣ch h衣t gi嘘ng, lò s医yătĩnhăvĩăngangăb欝năhơiăgi英a, 
qu衣t hai t亥ng cánh... 

- Khu nông nghi羽p công ngh羽 cao 2 rộngăhơnă244haăvới t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ă26ătri羽u 
USD,ăđặt t衣i xã ThớiăH逢ng, huy羽n C運 Đ臼 với nhi羽m v映 xây d詠ng h羽 th嘘ng nhân gi嘘ng 
và s違n xu医t gi嘘ngăcây,ăconăđ逢嬰c tiêu chu育n hóa bằng 泳ng d映ng công ngh羽 cao. Bên c衣nh 
đóălàăh羽 th嘘ng máy móc b違o qu違n và chế biến các mặt hàng nông - th栄y s違n ch栄 l詠c c栄a 
C亥năThơ.ăKhuănôngănghi羽p công ngh羽 cao 2 sẽ đ逢嬰căđ亥uăt逢ăhi羽năđ衣i với h羽 th嘘ng nhà 
kính,ănhàăl逢ới có màng lọc quang ph鰻 c違n tia nhi羽t, ch嘘ng nóng. 

- Khu nông nghi羽p công ngh羽 caoă3ăđặt t衣i xã Th衣nh Phú, huy羽n C運 Đ臼, với di羽n 
tích xây d詠ng 100ha, t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ă10,2ătri羽u USD. Khu này sẽ làănơiănhânăvàăs違n 
xu医t lúa nguyên ch栄ng, gi嘘ng xác nhậnă(lúaăthơmăđặc s違n, lúa ch医tăl逢嬰ng cao) và th栄y 
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s違năn逢ớc ngọt. 

B違ng 76:ăDanhăsáchăcácăKhuăCNTT,ăV逢運nă逢挨m,ăKhuăNôngăNghi羽p Công Ngh羽 
Caoătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥năTh挨 

STT H衣ng m映c 
Di羽n tích (ha) 

Đ鵜aăđi吋m Quy 
ho衣ch 

Tĕngăthêm 

1 
Khu nông nghi羽p 泳ng d映ng 
công ngh羽 cao - Khu 2 

244,17 244,17 Huy羽n C運 Đ臼 

2 
Khu nông nghi羽p 泳ng d映ng 
công ngh羽 cao - Khu 3 

103,40 103,40 Huy羽n C運 Đ臼 

3 
Khu nông nghi羽p công ngh羽 
cao t衣i xã ThớiăĐông 

400,00 400,00 Huy羽n C運 Đ臼 

4 
Trungă tâmă đàoă t衣o, nghiên 
c泳u và 泳ng d映ng nông 
nghi羽p công ngh羽 cao 

30,28 30,28 Huy羽n C運 Đ臼 

5 
Khu nông nghi羽p công ngh羽 
cao - xưăTr逢運ng Xuân 

200,00 200,00 Huy羽n Thới Lai 

6 
Khu nông nghi羽p công ngh羽 
cao - xã Thới Th衣nh 

50,00 50,00 Huy羽n Thới Lai 

7 
Vùng nông nghi羽p công 
ngh羽 cao 

140,00 140,00 Huy羽n Thới Lai 

8 
Vùng nông nghi羽p công 
ngh羽 cao 

140,00 140,00 Huy羽n Thới Lai 

9 
Vùng s違n xu医t nông nghi羽p 
công ngh羽 cao xã Th衣nh 
Tiến 

315,00 315,00 Huy羽năVĩnhăTh衣nh 

10 
Vùng s違n xu医t nông nghi羽p 
công ngh羽 cao xã Th衣nh 
Quới 

294,00 294,00 Huy羽năVĩnhăTh衣nh 

11 
Vùng s違n xu医t nông nghi羽p 
công ngh羽 cao 医p E2 - xã 
Th衣nh L嬰i 

304,00 304,00 Huy羽năVĩnhăTh衣nh 

12 
Khu nghiên c泳u 泳ng d映ng 
công ngh羽 cao 

57,50 57,50 Huy羽năVĩnhăTh衣nh 

13 
Khuăđôăthị mới và Khu công 
ngh羽 thông tin tập trung 

72,39 72,39 QuậnăCáiăRĕng 

  
KHU NGHIÊN C 永U, 
ĐĨOăT萎O 

2.350,74 2.350,74   

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Kế hoạchăvàăĐＺuătư 
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3.6 Khu du l 鵜ch, khu b違o t欝n thiên nhiên: 

Trung tâm dịch v映 du lịch: theo quy ho衣ch chung Thành ph嘘 đ逢嬰c phê duy羽tănĕmă
2013, b嘘 trí các lo衣i hình dịch v映 hỗn h嬰p t衣iăkhuăđôăthị Ninh Kiều - Bình Th栄y,ăkhuăđôă
thị - công nghi羽păCáiăRĕng,ăkhuăđôăthị công nghi羽p Th嘘t N嘘t.ăĐ嘘i với lo衣i hình dịch v映 
du lịch,ăvĕnăhóaătruyền th嘘ng, du lịchăsôngăn逢ớc, du lịchăsinhătháiăv逢運n cây, nông nghi羽p 
đ逢嬰c tập trung phát triểnăđ亥uăt逢ăt衣iăkhuăđôăthị sinhătháiăPhongăĐiền, khu v詠c các c欝n 
trên sông Hậu (c欝n 遺u, cù lao Tân Lộc, c欝n Cái Khế,ầ).ă 
 
B違ng 77: Danh sách các khu du l鵜ch, khu b違o t欝năthiênănhiênătrênăđ鵜a bàn thành 

ph嘘 C亥năTh挨 

STT H衣ng m映c 
Di羽n tích (ha) 

Đ鵜aăđi吋m Quy 
ho衣ch 

Th詠c 
tr 衣ng 

Tĕngă
thêm 

I 
Đ遺T DI TÍCH L 卯CH 
S盈 VĔNăHịA 

30,06 7,76 22,30   

1 

B違o t欝n, tôn t衣o và phát 
huy giá trị Di tích lịch 
sử Địaă điểm thành lập 
Chi bộ An Nam Cộng 
s違năĐ違ng C運 Đ臼  

3,98 3,97 0,01 Huy羽n C運 Đ臼 

2 
Di tích lịch sử mộ nhà 
thơă Phană Vĕnă Trị (m荏 
rộng) 

4,00 0,24 3,76 Huy羽năPhongăĐiền 

3 
Di tích Kh違o C鰻 Nhơnă
Thành 

5,00 0,70 4,30 Huy羽năPhongăĐiền 

4 
Di tích lịch sử Giàn Gừa 
(m荏 rộng) 

10,28 0,28 10,00 Huy羽năPhongăĐiền 

5 
Khu di tích chiến thắng 
Ông Hào (m荏 rộng) 

3,69 2,57 1,12 Huy羽năPhongăĐiền 

6 DiătíchăÔngăĐ逢a 2,00   2,00 Huy羽n Thới Lai 

7 
M荏 rộngăđền th運 Châu 
VĕnăLiêm 

0,81   0,81 Huy羽n Thới Lai 

8 
M荏 rộng Di tích lịch sử 
LinhăSơnăC鰻 Miếu 

0,10   0,10 Quận Ô Môn 

9 
M荏 rộng Di tích lịch sử 
ĐìnhăThới An 

0,10   0,10 Quận Ô Môn 

10 

M荏 rộng Di tích lịch sử 
kiến trúc ngh羽 thuật 
Chùa C違mă Thiênă Đ衣i 
Đế 

0,10   0,10 Quận Ô Môn 
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II  
Đ遺T DI TÍCH L 卯CH 
S盈, DANH LAM 
TH溢NG C謂NH 

158,72   158,72   

1 
M荏 rộngăv逢運n cò Bằng 
Lĕng 

3,00   3,00 Quận Th嘘t N嘘t 

2 
DTLSă Đìnhă Tână Lộc 
Đôngă 0,32   0,32 Quận Th嘘t N嘘t 

3 
Khu du lịch sinh thái cù 
lao Tân Lộc 

41,00   41,00 Quận Th嘘t N嘘t 

4 
Khu du lịch sinh thái 
PhongăĐiền 

40,00   40,00 Huy羽năPhongăĐiền 

5 Khu du lịch C欝năSơn 74,40   74,40 Quận Bình Th栄y 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Vĕnăhóa,ăThể thao và Du lịch 
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4. Th詠c tr衣ng phát tri吋n k院t c医u h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

4.1 Giao thông 

Hình 47: B違năđ欝 v鵜 trí thành ph嘘 C亥năTh挨 trong m衣ngăl逢噂iăgiaoăthôngătoƠnăvùngăĐBSCL 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Giao thông Vận tải
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4.1.1 Đ逢運ng b瓜 

Hình 48: B違năĐ欝 ph逢挨ngăh逢噂ng phát tri吋n m衣ngăl逢噂i giao thông thành ph嘘 C亥n 
Th挨 

 
Nguồn: Thông tin thu thập và phân tích 

 
Tínhăđến hếtănĕmă2020,ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ cóă2.466kmăđ逢運ng giao thông 
tính từ đ逢運ng xã tr荏 lên,ătrongăđó: 

- 01 tuyến cao t嘘c: Cao t嘘c Lộ Tẻ - R衣ch S臼i - Đo衣n tuyếnăđiăquaăđịa bàn thành 
ph嘘 C亥năThơ có chiềuădàiă23,7ăkm,ăquyămôăđ逢運ng c医p III, 04 làn xe. 

- 06 tuyến qu嘘c lộ (QL.1,ăQL.61C,ăQL.80,ăQL.91,ăQL.91Băvàăđ逢運ng Nam Sông 
Hậu) với t鰻ng chiều dài 136,5 km các tuyến hi羽năđều có kết c医u mặt bê tông nh詠a, nh詠a 
hoặc BTXM. 

- 11 tuyếnăđ逢運ng tỉnh với t鰻ng chiều dài 160,1km, tỷ l羽 nh詠aăhóaăđ衣t 100% và 
h亥u hếtăđ衣t c医p IV-III. 

- Đ逢運ngăđôăthị có t鰻ng chiềuădàiă200,95ăkm,ătrongăđóăcóă8,79kmăđ逢運ng BTXM, 
187,56kmăđ逢運ng nh詠aăvàăđ逢運ng c医p ph嘘i,ăđ医tă làă4,6km.ăĐếnănayăđưăxâyăd詠ng hoàn 
thànhăđ逢aăvàoăkhaiăthácă01ătuyếnă(đ逢運ngăVõăVĕnăKi羽t),ăđangăthiăcôngă05ătuyếnă(đ逢運ng 
Nguy宇năVĕnăCừ,ă đ逢運ngăVõăNguyênăGiáp,ă đ逢運ng Hẻmă91,ă đ逢運ng Huỳnh Phan Hộ, 
đ逢運ngăvànhăđaiăsânăbayăC亥năThơ).ăKết qu違 đ亥uăt逢ăxây d詠ngăcácăđ逢運ng tr映căchínhăđôăthị 
cơăb違năhoànăthànhătheoăđịnhăh逢ớng quy ho衣chăđếnănĕmă2020. 
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B違ng 78: T鰻ng h嬰păgiaoăthôngăđ逢運ng b瓜 

TT  Lo衣iăđ逢運ng Th詠cătr衣ngă2020 Quyăho衣chăđ院nănĕmă
2030 

S嘘ătuy院n Chi隠uă dƠiă
(km) 

S嘘ătuy院n Chi隠uă dƠi 
(km) 

1 Caoăt嘘că 1 24,17 3 97,37 
2 Qu嘘călộ 6 137 6 136,5 
3 Đ逢運ngătỉnh 11 160,1 20 466 
4 Đ逢運ngăđôăthịă 228 201 1.003 1.028 
5 Đ逢運ngăhuy羽n 27 153 32 237 
6 Đ逢運ngăxư 741 1.791 709 1.688 
T蔚NG 1.014 2.466 1.773 3.652 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Giao thông Vận tải 

- Đánhăgiáăth詠c tr衣ng và tình hình th詠c hi羽n quy ho衣chăGTVTăđ逢運ng bộ 

Theo quy ho衣ch m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng bộ khungăchínhătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ 
đếnănĕmă2020ăg欝m: 03 tuyến cao t嘘c, 05 tuyến qu嘘c lộ, 11 tuyếnăđ逢運ng tỉnh, 11 tuyến 
đ逢運ng tr映c chínhăđôăthị. Th詠c tr衣ng phát triểnăđếnănĕmă2020ăsoăvới yêu c亥u phát triển 
theo quy ho衣chănh逢ăsau:ăhoànăthànhă01/03ătuyến cao t嘘că(đ衣t 33%). Hoàn thành 01/05 
tuyến qu嘘c lộ (đ衣t 20%). Hoàn thành 02/11 tuyếnăđ逢運ng tỉnhă(đ衣t 18%). Hoàn thành 
09/11 tuyếnăđ逢運ng tr映căchínhăđôăthị (đ衣t 82%). 

 
B違ng 79: T鰻ng h嬰păđánhăgiáătìnhăhìnhăphátătri吋n m衣ngăl逢噂iăđ逢運ng b瓜 khung 

chínhăđ院nănĕmă2020 

TT  Quyăho衣chăđ院nănĕmă2020 
Th詠cătr衣ngăphátătri吋năđ院nă

nĕmă2020 
I  CAOăT渦C  
1 Caoăt嘘căBắcă- NamăphíaăĐông:  

1.1 
Đo衣năMỹăThuậnă- C亥năThơ:ăđếnănĕmă2020ăđ衣tă
quy mô 04 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣chă (đangă triểnă khaiă thiă
công) 

1.2 
Đo衣năC亥năThơă- CàăMau:ăđếnănĕmă2025ăđ衣tă
quy mô 04 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣chă(đangătriểnăkhaiăđ亥uăt逢ă
xâyăd詠ng) 

2 
Cao t嘘căBắcă- NamăphíaăTâyă(c亥uăVàmăC嘘ng,ă
TuyếnăLộăTẻă- R衣chăS臼i):ăđếnănĕmă2020ăđ衣tă
quy mô 04 làn xe 

Hoàn thành theo quy hoạch 

3 
Caoăt嘘căChâuăĐ嘘că- C亥năThơă- SócăTrĕng:ăđếnă
nĕmă2025ăđ衣tăquyămôă04ălànăxe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣chă(đangătriểnăkhaiăđ亥uăt逢ă
xâyăd詠ng) 
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II  QU渦CăL浦  

1 
Qu嘘că lộă 1:ă nângă c医p,ă m荏ă rộngă đ衣tă quyă môă
đ逢運ngăc医păII,ă04ălànăxe Hoàn thành theo quy hoạch 

2 
Qu嘘c lộ 61C: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy mô 
đ逢運ng c医p II, 04 làn xe. 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣ch 

3 
Qu嘘c lộ 80: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy mô 
đ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣ch 

4 

Qu嘘c lộ 91ă (đo衣n Km7-Km50+889): nâng 
c医p, m荏 rộngăđ衣tăquyămôăđ逢運ng c医p III, 02 làn 
xe. Các đo衣năquaăđôăthị đ衣t lộ giới theo QH 
chung thànhăph嘘ăC亥năThơ 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣chă (cònă đo衣n Km0-Km7 
ch逢aănângăc医p,ăm荏ărộngăđ衣tălộă
giớiă 37mă theoă QHă chungă
thànhăph嘘ăC亥năThơ) 

5 Qu嘘c lộ 91Băvàăđ逢運ng Nam sông Hậu  

5.1 
Qu嘘c lộ 91B: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy mô 
đ逢運ng tr映căchínhăđôăthị 

Ch逢aă hoànă thànhă nângă c医p,ă
m荏ărộngăđ衣tălộăgiớiă80mătheoă
QH chung thànhă ph嘘ă C亥nă
Thơ 

5.2 
Đ逢運ng Nam sông Hậu: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t 
quyămôăđ逢運ng tr映căchínhăđôăthị 

Ch逢aă hoànă thànhă nângă c医p,ă
m荏ărộngăđ衣tălộăgiớiă80mătheoă
QH chung thànhă ph嘘ă C亥nă
Thơ 

III  Đ姶云NGăT迂NH  

1 
Đ逢運ng tỉnh 917: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy 
môăđ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣ch 

2 
Đ逢運ng tỉnh 918: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy 
môăđ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣ch 

3 
Đ逢運ng tỉnh 919: xây d詠ng mớiă đ衣t quy mô 
đ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Hoàn thành theo quy hoạch 

4 
Đ逢運ng tỉnh 920: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy 
môăđ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣ch 

5 
Đ逢運ng tỉnh 920B: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy 
môăđ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Hoàn thành theo quy hoạch 

6 
Đ逢運ng tỉnh 920C: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy 
môăđ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣ch 

7 
Đ逢運ng tỉnh 921: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy 
môăđ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣ch 

8 Đ逢運ng tỉnh 922  

8.1 
Đ逢運ng tỉnhă922ăcũ:ănângăc医p, m荏 rộngăđ衣t quy 
môăđ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theo quy 
ho衣ch 
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8.2 
Đ逢運ng tỉnh 922 mới (Qu嘘c lộ 91Bă đến C運 
Đ臼): xây d詠ng mớiăđ衣tăquyămôăđ逢運ng c医p III, 
02 làn xe 

Hoànăthànhătheoăquyăho衣ch 

9 
Đ逢運ng tỉnh 923: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy 
môăđ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣ch 

10 
Đ逢運ng tỉnh 926: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy 
môăđ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣ch 

11 
Đ逢運ng tỉnh 932: nâng c医p, m荏 rộngăđ衣t quy 
môăđ逢運ng c医p III, 02 làn xe 

Ch逢aă hoànă thànhă theoă quyă
ho衣ch 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Giao thông Vận tải 

 
-  Các v医năđề chính hi羽n nay 

• Kết n嘘iăgiaoăthôngăđ逢運ng bộ liên vùng: còn một s嘘 “điểm nghẽn”ălàmăh衣n chế 
ho衣tăđộng vận t違iăhànhăkhách,ăhàngăhóa,ăđặc bi羽tălàăcontainerăđến các c違ng biển, khu 
công nghi羽pănh逢:ăch逢aăcóăđ逢運ng cao t嘘c kết n嘘iăđến thành ph嘘 C亥năThơ là trung tâm 
Vùng do d詠 ánăđ逢運ng cao t嘘c Mỹ Thuận - C亥năThơăđếnănayăch逢aăhoànăthành,ăcácătuyến 
cao t嘘c C亥năThơă- CàăMauăvàăChâuăĐ嘘c - C亥năThơă- SócăTrĕngăch逢aăđ逢嬰c xây d詠ng. 
Các tr映căđ逢運ng huyết m衣chăđiăđến các khu bến c栄a c違ng biển C亥năThơănh逢ăQu嘘c lộ 91 
đo衣n Km0-Km7,ăđ逢運ng từ NgưăNĕmăc亥u C亥năThơăđến c違ng Cái Cui thuộc tuyến Nam 
Sông Hậu hi羽nănayăđưăxu嘘ng c医p, quá t違iănh逢ngăch逢aăđ逢嬰căđ亥uăt逢ănângăc医p, m荏 rộng.  

• Kết n嘘iăgiaoăthôngăđ逢運ng bộ trênăđịa bàn Thành ph嘘: th詠c tr衣ngăcácăđ逢運ng 
tỉnhăđếnănĕmă2020ăg欝m 11 tuyến có t鰻ng chiều dài 160,1km, với quy mô ch栄 yếu là 
đ逢運ng c医p V - c医păIVăđ欝ng bằng, các c亥u trên h羽 th嘘ngăđ逢運ng tỉnh là 143 c亥u/6.863,25m 
đaăph亥n có t違i trọng khai thác <13 T医nă(đặc bi羽t là các c亥u trên các tuyếnăđ逢運ng tỉnh 
917,ă918,ă923ăđ逢嬰c xây d詠ng đưă lâuănh逢ngăch逢aăđ逢嬰căđ亥uă t逢ăxâyăd詠ng mớiănênăđưă
xu嘘ng c医păkhôngăđ違m b違oăkhaiăthácăđ欝ng bộ, kết c医u ch栄 yếu là dàn thép, t違i trọng khai 
thác <5 T医n). Do vậy,ăch逢aăđápă泳ng yêu c亥u khai thác theo quy mô hoàn chỉnhăđ嘘i với 
đ逢運ng tỉnh ph違iăđ衣tăđ逢運ng c医păIIIăđ欝ng bằng, t違i trọng c亥u 30 t医n. 
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4.1.2 Đ逢運ng th栄y n瓜iăđ鵜a  

Hình 49: H羽 th嘘ngăđ逢運ng th栄y n瓜iăđ鵜a thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Giao thông Vận tải 

 

a. Th詠cătr衣ngăcácătuy院năĐ逢運ngăth栄yăn瓜iăđ鵜aăvƠăc違ng,ăb院năth栄yăn瓜iăđ鵜a 

- Các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa: 

• Các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa c医p qu嘘c gia: có 06 tuyến (sông Hậu, sông C亥n 
Thơ,ăkênhăXàăNo,ăkênhăCáiăSắn, sông Ô Môn, kênh Thị Đội)ăquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥n 
Thơ với t鰻ng chiều dài 134,9km do Bộ Giao thông vận t違i qu違nălỦ,ăđưăth詠c hi羽n n衣o vét, 
b違o trì lu欝ngăth逢運ng xuyên, cắm m嘘c hành lang b違o v羽 lu欝ng và lắpăđặt h羽 th嘘ng báo 
hi羽uăđ衣t tiêu chu育n kỹ thuậtăđ逢運ng th栄y nộiăđịa c医p III theo quy ho衣ch (sông Hậuăđ衣t 
c医p đặc bi羽t),ăcơăb違năđápă泳ng yêu c亥u khai thác vận t違i th栄y qu嘘c gia và liên vùng. 

• Các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa c医p Thành ph嘘: có 09 tuyến (sông Ba Láng, r衣ch 
PhongăĐiền, r衣ch C亥u Nhiếm, sông Trà Nóc, kênh Th嘘t N嘘t, kênh xáng Ô Môn, kênh 
KH8, kênh B嘘n T鰻ng, kênhăĐ泳ng) nằmă trênă địa bàn Thành ph嘘 với t鰻ng chiều dài 
127,05km, kết n嘘i với các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa qu嘘c gia và kết n嘘iăđến các quận, 
huy羽n,ăcơăb違năđápă泳ngăph逢ơngăti羽n t違i trọng 50 t医năl逢uăthôngăph映c v映 vận t違i liên tỉnh 
và liên quận, huy羽n. Tuy nhiên, trong th運i gian qua chỉ khai thác theo th詠c tr衣ng sông, 
kênh, r衣ch t詠 nhiên, do h衣n chế về ngu欝n v嘘nănênăch逢aăđ亥uăt逢ăm荏 rộng, n衣o vét, b違o trì 
th逢運ng xuyên, cắm m嘘c hành lang b違o v羽 lu欝ng và lắpăđặt h羽 th嘘ng báo hi羽uăđ衣t tiêu 
chu育n kỹ thuậtăđ逢運ng th栄y nộiăđịa theo quy ho衣ch (chỉ đ亥uăt逢ăn衣o vét một s嘘 tuyến kênh 
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Thắng L嬰i 1, Th嘘t N嘘t, B嘘n T鰻ng - Một Ngàn, KH6, KH8 thuộc các d詠 án th栄y l嬰i do 
S荏 Nông nghi羽p và phát triển nông thôn làm ch栄 đ亥uăt逢). 

• Đ嘘i với các tuyến kênh, r衣ch do các quận, huy羽n qu違n lý, h亥u hếtăđều nh臼 hẹp, 
chiều rộng và chiều sâu lu欝ngăkhôngăđ衣t tiêu chu育năđ逢運ng th栄y nộiăđịaă(d逢ới c医p VI). 
Nhiều tuyếnăcóăh逢ớng tuyến bị c映t, chiều dài ngắn (<3km), không kết n嘘i với m衣ngăl逢ới 
đ逢運ng th栄y c医p qu嘘c gia và c医p Thành ph嘘, nhiều công trình c亥u khôngăđ違m b違oătĩnhă
không và kh育uăđộ thông thuyền do vậy không có kh違 nĕngăgiaoăthôngăth栄y.  
 

- Các c違ng, bến th栄y nộiăđịa: 

• H羽 th嘘ng c違ng, bến th栄y nộiăđịa ph亥n lớn có quy mô vừa và nh臼, do doanh 
nghi羽păt逢ănhânăqu違nălỦăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng và khai thác, h衣 t亥ng và thiết bị công ngh羽 xếp 
d叡 còn l衣c hậu, qu違nălỦăkhaiăthácăch逢aăchuyênănghi羽p (c違ngăcóănĕngăl詠c tiếp nhận tàu 
500-800 T医n và thông qua hàng hóa 200-400 ngàn T医n/nĕm,ăbếnăcóănĕngăl詠c tiếp nhận 
tàu 100-300 T医n và thông qua hàng hóa 8-10 ngàn T医n/nĕm).ăCh栄 yếu ph映c v映 xếp d叡 
hàng r運i, thiếu các c違ngăchuyênădùngăchoăcontainer,ăch逢aăcóăcácăc違ng lớnăđể gom hàng 
tập trung cho các tỉnh trong vùng.  

• H亥u hếtăch逢aăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăđ衣t quy mô, công su医t theo quy ho衣ch 
(c違ngăcóănĕngăl詠c tiếp nhận c叡 tàu 1.000-2.000 T医n, công su医t 200-800 ngàn T医n/nĕm. 
Bếnăcóănĕngăl詠c tiếp nhận c叡 tàu 500 T医n, công su医t 30-150 ngàn T医n/nĕm).ă 

• Các c違ng ch栄 yếu tập trung dọc theo các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa qu嘘c gia và 
một s嘘 tuyến nội tỉnh,ăch逢aăphânăb嘘 rộng khắpătrênăđịa bàn Thành ph嘘 do tr荏 ng衣i về 
các tuyến kênh, r衣chăch逢aăđ違m b違o c医p kỹ thuậtătheoăquyăđịnh. 
 

-  Các v医năđề chính hi羽n nay: 

• Kênh Ch嬰 G衣o là tuyến huyết m衣ch chính (chiếm 60-70%ăl逢嬰ng hàng hóa vận 
chuyển bằngăđ逢運ng thuỷ) kết n嘘i gi英a Tây Nam Bộ vàăĐôngăNamăBộ (trongăđóăcóă
Thành ph嘘 H欝 Chí Minh), mặc dù đangăđ逢嬰c triểnăkhaiăgiaiăđo衣nă2ătrongănĕmă2022 
nh逢ngătìnhătr衣ng quá t違i, ùn tắc vẫnăth逢運ng xuyên di宇n ra, tiềm 育n nhiều r栄i ro về tai 
n衣n giao thông, xu医t hi羽n s衣t l荏 kênhăvàăcóănguyăcơătiếp t映c tr荏 thànhăđiểm nghẽn lớn 
nh医t trên các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa kết n嘘i Thành ph嘘 H欝 Chí Minh với C亥năThơăvàă
các tỉnh trong Vùng. 

• Các c違ng th栄y nộiăđịa do doanh nghi羽păt逢ănhânăqu違nălỦăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng và 
khai thác, có quy mô vừa và nh臼,ăcơăs荏 h衣 t亥ng, thiết bị công ngh羽 xếp d叡 còn l衣c hậu, 
qu違nălỦăkhaiăthácăch逢aăchuyênănghi羽p.ăCh逢aăcóăcácăc違ng th栄y nộiăđịa t鰻ng h嬰p hành 
khách và hàng hóa c医p Thành ph嘘 và c医păvùngăđ衣t quy mô c違ng c医p II, c医păIăđể thu hút 
hành khách và gom hàng tập trung từ các tỉnhătrongăvùngăđiăThànhăph嘘 H欝 Chí Minh và 
c違 n逢ớc. 
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b. Đ鵜nhăh逢噂ngăquyăho衣chăv壱năt違iăđ逢運ngăthu益ăhi羽năh英u 
Hình 50: Các Tuy院năđ逢運ng th栄y n瓜iăđ鵜a k院t n嘘i c違ng bi吋n C亥năTh挨 

 
Nguồn: Thông tin thu thập và phân tích cてa chuyên gia 

 

Trongăđịnhăh逢ớng quy ho衣ch thuỷ nộiăđịaăvùngăĐBSCL,ăTừ C亥năThơăvề Thành 
ph嘘 H欝 Chí Minh có một tuyếnăđiăvenăbiểnăvàă4ăđ逢運ngăsông,ăđều tập trung vào kênh 
Ch嬰 G衣o. Kênh ch嬰 g衣oăđ逢嬰c c違i thi羽n sẽ nângăcaoănĕngăl詠căTNĐăđángăkể. Ngoài ra, 
các nút thắt hi羽n h英uădoătĩnhăkhôngăc亥uăkhôngăđ栄, dẫn tới gi違mănĕngăl詠c vận t違i c栄a 
toàn tuyến là 荏 C亥u Trà Ôn,ăMĕngăThít,ăNàngăHai,ăsẽ đ逢嬰c quy ho衣ch c違i t衣o. 

B違ng 80: N瓜i b瓜 h羽 th嘘ng Th栄y n瓜iăđ鵜a thành ph嘘 C亥năTh挨 

T
T 

 

Tên sông 

 

Lý trình Chi隠uădƠiă
(km) 

 
Đi吋măđ亥u Đi吋măcu嘘i 

1 Sông Ba Láng Sôngă C亥nă Thơă
(vàm Ba Láng) 

Giáp kênh 
Tr亥uăHôi 

4,0 

2 SôngăC亥năThơ Ngã ba Vàm 
Xáng 

Giáp ngã ba 
r衣chăÔăMôn 

15,4 

3 R衣chăC亥uăNhiếm Ngưă baă r衣chă
c亥uăNhi宇m 

Thịă tr医nă Thớiă
Lai 

14,2 

4 Sông Trà Nóc SôngăHậu R衣chă Tắcă 渦ngă
Th映c 

9,0 

Tuyến Sài Gòn – 

Cần Thơ (qua 

Tuyến Sài Gòn – Cần 
Thơ (qua kênh Măng 

Tuyến Sài Gòn – Cần 

Thơ (qua kênh Quan 

Tuyến Sài Gòn – Cần 
Thơ (qua kênh Trà 

Vinh) 

Cảng biển Cần 
Thơ 

Cảng biển 
HCM 

Tuyến Kênh Mương 
Khai – Đốc Phủ Hiền 
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5 KênhăTh嘘tăN嘘t SôngăHậu Kênh ranh 
Kiên Giang 

28,0 

6 KênhăBàăĐ亥m Kênh Ô Môn Kênh ranh 
Kiên Giang 

14,5 

7 QuậnăNinhăKiều 06ătuyến 26,3 

8 QuậnăCáiăRĕng 12ătuyến 49,7 

9 QuậnăBìnhăTh栄y 17ătuyến 45,0 

10 QuậnăÔăMônă 31ătuyến 84,0 

11 QuậnăTh嘘tăN嘘t 10ătuyến 48,0 

12 Huy羽năPhongăĐiền 35ătuyến 129,5 

13 Huy羽năVĩnhăTh衣nh 19ătuyến 170,0 

14 Huy羽năC運ăĐ臼 05ătuyến 70,5 

15 Huy羽năThớiăLai 09ătuyến 32,1 

16 T鰻ngăc瓜ng 150ătuy院n 740,3 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Giao thông Vận tải 
 

Nội bộ h羽 th嘘ngăTNĐăc栄a C亥năThơăcóă150ătuyến, t鰻ng chiều dài kho違ng 740km, 
đ逢嬰c quy ho衣ch nâng c医p, c違i t衣o. 

4.1.3 Đ逢運ng bi吋n 

a. Th詠cătr衣ngălu欝ngăhƠngăh違iăvƠăc違ngăbi吋nătrênăđ鵜aăbƠnăThƠnhăph嘘 
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B違ng 81: B違năđ欝 m衣ngăl逢噂iăđ逢運ng th栄y n瓜iăđ鵜a thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Giao thông Vận tải 

- Lu欝ng hàng h違i:  Đưăhoànăthànhăgiaiăđo衣n 1 D詠 án lu欝ng tàu biển sông Hậu 
qua kênh Quan Chánh B嘘 đ逢嬰c khai thác từ thángă4/2017ăđến nay. D詠 ánăđưăn衣o vét 
lu欝ng tàu với chiều dài lu欝ngă46,5km,ăcaoăđộ đáyă-6,5m (H違iăđ欝) bao g欝măđo衣n lu欝ng 
sông Hậu dài 12,1km (tính từ kênh Quan Chánh B嘘 về phíaăth逢嬰ngăl逢uăsôngăHậu),ăđo衣n 
kênh Quan Chánh B嘘 hi羽n h英uădàiă19,2km,ăđo衣n kênh Tắtădàiă8,2kmăđàoămới thông ra 
biểnăvàăđo衣n lu欝ng biển dài 7km.  

- C違ng bi吋n: C違ng biển C亥năThơălàăc違ng t鰻ng h嬰p qu嘘căgiaăđ亥u m嘘i khu v詠c 
(lo衣i I), g欝m các khu bến chính là Cái Cui, Hoàng Di羽u, Trà Nóc, Th嘘t N嘘t. C違ng Trà 
Nóc tiếp nhận tàu 5.000 - 10.000ăDWT,ănĕngăl詠c thông qua 2,5-3,0 tri羽u t医n/nĕm.C違ng 
Hoàng Di羽u tiếp nhậnătàuăđếnă10.000ăDWT,ănĕngăl詠c thông qua 3,0 tri羽u t医n/nĕm.C違ng 
Cái Cui tiếp nhậnătàuăđến 20.000ăDWT,ănĕngăl詠c thông qua 6-7 tri羽u t医n/nĕm.ăNgoàiăra,ă
còn có các bếnăchuyênădùngăxĕngăd亥u, vật li羽u xây d詠ng và s違n ph育m khác. Th詠c tr衣ng 
t鰻ng s違nă l逢嬰ng hàng hóa thông qua c違ng biển C亥năThơăkho違ng 5 tri羽u t医n/nĕmă(đ衣t 
kho違ng 58% so với công su医t theo quy ho衣ch). 
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b. Cácăv医năđ隠ăchínhăhi羽nănay 

- Các khu bến c栄a c違ng biển C亥năThơăch逢aăphátăhuyătácăd映ng do h羽 th嘘ng kho 
bãi, hậu c亥n c違ng biển còn h衣n chế,ăch逢aăđ亥uăt逢ăthiết bị, công ngh羽 xếp d叡 hàng hóa có 
kh嘘iăl逢嬰ng lớn,ăhàngăcontainerănênăch逢aăthuăhútăđ逢嬰c các ch栄 hàng. Bên c衣nhăđóăh衣 
t亥ng giao thông kết n嘘i các khu bến c違ng biểnăch逢aăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăđápă泳ng yêu 
c亥u, kết n嘘i ch栄 yếu bằngăđ逢運ng bộ thông qua các qu嘘c lộ (Qu嘘c lộ 91, Qu嘘c lộ 1, Qu嘘c 
lộ Nam sông Hậu và Qu嘘c lộ 91B),ăch逢aăcóăkết n嘘i bằngăđ逢運ng bộ cao t嘘căvàăđ逢運ng 
sắt. Kho違ng 70% kh嘘iăl逢嬰ng hàng hóa xu医t nhập kh育u c栄a các tỉnh trong Vùng ĐBSCL 
vẫn th詠c hi羽n thông qua ch栄 yếu c違ng biển nhóm 5 (Thành ph嘘 H欝 Chí Minh và Bà Rịa 
VũngăTàu). 

- Lu欝ng cho tàu biển có t違i trọng lớn vào Sông Hậu hi羽n nay bị b欝i lắng và s衣t 
l荏, tàu container không thể l逢uăthôngăquaălu欝ngăđến các c違ng trên Sông Hậu vì một s嘘 
đo衣năkhôngăđ衣tăđộ sâuănh逢ăcôngăb嘘 là 6,5m.  

- Ch逢aăhìnhăthànhătrungătâmălogisticsăc医p Vùng, do hi羽nănayăch逢aăkêuăgọiăđ逢嬰c 
nhàăđ亥uă t逢ăxâyăd詠ng Trung tâm Logistics h衣ng II thuộc tiểu vùng kinh tế trung tâm 
ĐBSCL trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ với t鰻ng di羽n tích 242,2ha t衣i c違ng Cái Cui.  

c. Đ鵜nhăh逢噂ngăquyăho衣chăhi羽năh英u 

(1) C違ng Hoàng Di羽u  

- Giaiăđo衣n 2021 - 2030: gi英 nguyên theo quy mô th詠c tr衣ng, tiếp nhận tàu t違i 
trọng 10.000 t医n, không nâng c医p m荏 rộng,ăđ欝ng th運i sắp xếp di d運i một s嘘 bến chuyên 
dùng ra kh臼i ph衣m vi này, chỉ gi英 l衣i các bếnăđóngătàuăc栄aăquânăđội.  

- Giaiăđo衣năsauă2030:ăđề xu医t chuyểnăđ鰻iăcôngănĕngăkhuăbếnănàyăthànhăđ医t quy 
ho衣ch xây d詠ngăđôăthị để ph映c v映 phát triểnăđôăthị, du lịch c栄a Thành ph嘘,ăđ欝ng th運i 
quy ho衣ch xây d詠ng công trình c亥u hoặc bến tàu kết n嘘i với khu du lịch C欝năKh逢ơng,ă
C欝năSơn.ă 

(2) C違ng cái Cui 

- Giaiăđo衣n 2021 - 2030: bến Cái Cui c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăthêmă02ăc亥u c違ngăđể đ衣t 
quy mô theo quy ho衣ch (04 c亥u c違ng với chiềuădàiă665m),ăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn thi羽n 
h羽 th嘘ngăkho,ăbưi,ăđ逢運ng giao thông, h衣 t亥ng kỹ thuật, lắpăđặt thiết bị chuyên d映ng. 

(3) C違ng Trà Nóc 

- Giaiăđo衣n 2021 - 2030: khu bến này có bếnăTràăNócă(doăCôngătyăL逢ơngăth詠c 
sông Hậu qu違nălỦăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng và khai thác) c亥n nâng c医p hoặc xây d詠ng mới c亥u 
c違ngăđể tiếp nhậnătàuăđến 10.000 DWT. 
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(4) Trung tâm logistic C亥năTh挨ă- phân khu c違ng bi吋n Cái Cui 

- Kêu gọiăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng phân khu trung tâm logistics gắn với c違ng Cái Cui có 
di羽n tích t嘘i thiểuă50ăha,ănĕngăl詠c hàng hóa thông qua 8,2 - 9,7 tri羽u t医n/nĕmă(trongăđó 
hàng container đ衣t 0,35 - 0,44 tri羽u teus/nĕm). H羽 th嘘ng kho bưi có quy mô 26 ha, trong 
đó phát triển kho l衣nh có quy mô 10 ha, công su医t 1,22 - 1,39 tri羽u t医n/nĕm.ă 

- H羽 th嘘ng kho, bãi container t衣i các c違ng khác (Hoàng Di羽u, Trà Nóc, Th嘘t N嘘t) 
có quyămôă5ăha,ănĕngăl詠c thông qua 0,48 - 0,59 tri羽u t医n/nĕmă(trongăđó hàng container 
đ衣t 0,02 - 0,025 tri羽u teus/nĕm),ăphát triển kho l衣nh có quy mô 0,6 ha, công su医t 0,07 - 
0,08 tri羽u t医n/nĕm. 

4.1.4 Hàng không 

Hình 51: B違năđ欝 các c違ngăhƠngăkhôngătoƠnăvùngăĐBSCL 

 
Nguồn: Thông tin thu thập 

 

- C違ng hàng không qu嘘c tế C亥năThơăcóă13ăđ逢運ngăbayăđangăkhaiă thácăg欝m 09 
đ逢運ng bay nộiăđịa (Hà Nội,ăĐàăNẵng, Phú Qu嘘c,ăCônăĐ違o, H違iăPhòng,ăĐàăL衣t, Vinh, 
Thọ Xuân,ăCamăRanh)ăvàă04ăđ逢運ng bay qu嘘c tế (KualaăLumpur,ăBangkok,ăĐàiăBắc, 
Seoul).  

- S違năl逢嬰ng vận chuyểnăhànhăkháchăngàyăcàngătĕngăquaăcácănĕmă(nĕmă2010ăđ衣t 
212.476ăhànhăkhách/nĕm,ăđếnănĕmă2020ăđ衣tă1.034.626ăhànhăkhách/nĕm).ăTuyănhiên,ă
s違năl逢嬰ng vận chuyểnăhànhăkháchăđếnănĕmă2020ămới chỉ đ衣t 35% so với công su医t thiết 
kế là 3 tri羽u hành khách/nĕm. 

- Các v医năđề chính hi羽n nay: 

• Đếnănĕmă2020ăs違năl逢嬰ng vận chuyểnăhànhăkháchălàă1.034.626ăhànhăkhách/nĕmă
(đ衣t 35% so với công su医t thiết kế là 3 tri羽uăhànhăkhách/nĕm),ăs違năl逢嬰ng vận chuyển 
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hàng hóa là 9.299 t医n/nĕmă(đ衣t 3,7% so với tiêu chí quy ho衣ch trung tâm logistics c違ng 
hàng không ph違i có s違năl逢嬰ng vận chuyển hàng hóa > 250.000 t医n/nĕm).ăHàngăhóaăvận 
t違i bằngăđ逢運ng hàng không là nh英ng hàng hóa nhẹ, có giá trị kinh tế cao (linh ki羽năđi羽n 
tử, nông s違n trái cây ch医tăl逢嬰ng cao...) Do vậyăđể hình thành trung tâm logistics hàng 
không thì c亥n ph違i có ngu欝năhàngăđ栄 lớn,ătuyănhiênăđến nay s違năl逢嬰ng vận chuyển hàng 
hóa qua C違ng hàng không C亥năThơăcònăr医t th医p (chỉ đ衣t 9.299 t医n/nĕm,ătrongăkhiăđóă
C違ng hàng không Nội Bài là 695.325 t医n/nĕm,ă C違ng hàng không Tân SơnăNh医t là 
682.307 t医n/nĕm).   

• Nguyên nhân ch栄 yếuădoăch逢aăcóăchínhăsáchăhỗ tr嬰 (về tài chính, dịch v映, 
qu違ngăbáăth逢ơngăhi羽u...) Để khuyến khích các hãng bay m荏 thêm nhiềuăđ逢運ng bay mới. 
Ch逢aăphát triển các lo衣i hình dịch v映 gắn với C違ng hàng không C亥n Thơă(logisticsăhàngă
không, công nghi羽p ph映 tr嬰 hàngăkhông,ăth逢ơngăm衣i, gi違i trí, du lịch...). Ch逢aăđiều chỉnh 
b鰻 sung quy ho衣ch m荏 rộng di羽n tích, nâng c医p kết c医u h衣 t亥ng c違ng hàng không .... Bên 
c衣nhăđóăcácătr映căđ逢運ng bộ kết n嘘i C違ng hàng không C亥năThơăvới các tỉnh trong vùng 
(đ逢運ng bộ cao t嘘c, qu嘘c lộ)ăch逢aăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăđápă泳ng yêu c亥u giao thông 
thuận l嬰i,ănhanhăchóngăđể thu hút hành khách, hàng hóa từ các tỉnh trong vùng. 

- Địnhăh逢ớng quy ho衣ch : Trung tâm logistics C亥năThơă- phân khu CHKQT C亥n 
Thơ: 

• Giaiăđo衣n 2021 - 2025: kêu gọiăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng phân khu trung tâm logistics 
gắn với c違ng hàng không C亥năThơăcóădi羽n tích t嘘i thiểuă30ăha,ănĕngăl詠c thông qua 0,97 
- 1,17 tri羽u T医n hàng hóa/nĕmă(trongăđó hàngăcontainerăđ衣t 0,04 - 0,05 tri羽u teus/nĕm). 
H羽 th嘘ng kho bưi có quyămôă3,2ăha,ătrongăđó tập trung phát triển kho l衣nh có quy mô 
1,2 ha, công su医t 0,97 - 1,17 tri羽u T医n hàng hóa/nĕm. 

• Giaiăđo衣n 2026 - 2030: tiếp t映c kêu gọiăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng phân khu trung tâm 
logistics gắn với c違ng hàng không C亥năThơ,ăm荏 rộngăthêmăđ衣t quy mô di羽n tích t嘘i thiểu 
100ha. Nĕngăl詠c thông qua 6,9 - 7,35 tri羽u T医n hàng hóa/nĕmă(trongăđó hàng container 
đ衣t 0,27 - 0,35 tri羽u teus/nĕm). H羽 th嘘ng kho bưi m荏 rộngăthêmăquyămôă15ăha,ătrongăđó 
tập trung phát triển kho l衣nh có quy mô 5 ha, công su医t 0,96 - 1,09 tri羽u T医n hàng 
hóa/nĕm. 
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4.1.5 Đ逢運ng s逸t 

Hình 52: Quy ho衣ch m衣ngăl逢噂iăđ逢運ng s逸t t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Giao thông Vận tải 

Quy ho衣ch hi羽n h英u m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng sắtătrênăđịa bàn Thành ph嘘 bao g欝m: 

(1) Tuy院năđ逢運ng s逸t qu嘘c gia Thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năTh挨: 
- Bộ Giao thông Vận t違iăđưăcóăQuyếtăđịnh s嘘 132/QĐ-BGTVT ngày 12/01/2021 

về vi羽c giao nhi羽m v映 cho Ban Qu違n lý d詠 ánăđ逢運ng sắt t鰻 ch泳c lập báo cáo nghiên c泳u 
tiền kh違 thi d詠 ánăđ逢運ng sắt Thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năThơătrongăgiaiăđo衣n 2021 - 
2025ăđể làmăcơăs荏 triểnăkhaiăđ亥uăt逢. 

- Tuy nhiên theo Quy ho衣ch m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng sắt qu嘘c gia th運i kỳ 2021 - 2030, 
t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăcóăkết qu違 d詠 báo nhu c亥u vận t違i kh嘘iăl逢嬰ng hàng hóa và hành 
khách tuyếnăđ逢運ng sắt Thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năThơăđếnănĕmă2030ăkhôngălớn, do 
vậy sẽ đ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăgiaiăđo衣n 2031 - 2050ăđể phù h嬰p với nhu c亥u vận t違i và kh違 
nĕngăcânăđ嘘i ngu欝n l詠c.ăGiaiăđo衣n 2021 - 2030 chỉ tập trung nghiên c泳u, chu育n bị đ亥u 
t逢ăchoăd詠 án. Tuy nhiên t鰻ng thể quy ho衣ch vẫnătheoăh逢ớng m荏 nếu có nhu c亥u, s詠 c亥n 
thiết hoặcăhuyăđộngăđ逢嬰c ngu欝n v嘘n ngoài ngân sách sẽ đ逢嬰c kiến nghị đ亥uăt逢ăsớmăhơn. 

(2) Các tuy院năđ逢運ng s逸tăđôăth鵜: 
- Theo quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năThơ có các tuyếnăđ逢運ng sắtăđôăthị điătrênăcao,ă

nằm gi英aăcácăđ逢運ng tr映căchínhăđôăthị kết n嘘i toàn Thành ph嘘 (các tr映căđ逢運ng này có lộ 
giới 40-80m và có dãi phân cách gi英aă>4măđể b嘘 tríăđ逢運ng sắtăđiătrênăcao)ăbaoăg欝m: (1) 
Đ逢運ngăVànhăđaiăphíaăTâyăthành ph嘘 C亥năThơ. (2) qu嘘c lộ Nam Sông Hậu và qu嘘c lộ 
91B. (3) Qu嘘c lộ 91. 
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- Giaiăđo衣n 2021 - 2030:ăch逢aăc亥năđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăđể phù h嬰p với nhu c亥u vận 
t違i và kh違 nĕngăcânăđ嘘i ngu欝n l詠c, chỉ tập trung nghiên c泳u chu育n bị đ亥uăt逢ăchoăd詠 án, 
doăcácăđ逢運ng tr映c chính đôăthị có quy ho衣ch các tuyếnăđ逢運ng sắtăđôăthị điătrênăcaoăch逢aă
đ逢嬰căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăđ衣t lộ giới hoàn chỉnh theo quy ho衣ch,ăđ欝ng th運i nhu c亥u vận t違i 
hành khách công cộng bằngăđ逢運ng sắtăđôăthị ch逢aăcaoăvàăch逢aăth詠c s詠 quan trọng b泳c 
thiết.ăGiaiăđo衣n 2031 - 2050: triển khai kêu gọiăđ亥uăt逢ătheoăquyăho衣ch. 

4.1.6 Logistics 

Theo Quyếtăđịnh s嘘 1012/QĐ-ttg ngày 03/7/2015 về vi羽c phê duy羽t quy ho衣ch 
phát triển h羽 th嘘ngătrungătâmălogisticsătrênăđịa bàn c違 n逢ớcăđếnănĕmă2020,ăđịnhăh逢ớng 
đếnănĕmă2030ăcóăquyăho衣ch 01 trung tâm logistics h衣ng II t衣i vùng kinh tế ĐBSCLăcóă
quy mô t嘘i thiểuă30haăđếnănĕmă2020ăvàă trênă74haăđếnănĕmă2030. 曳y ban nhân dân 
Thành ph嘘 đưă đề nghị vàă đ逢嬰c Bộ Côngă Th逢ơngă th嘘ng nh医t quy ho衣ch trung tâm 
logistics h衣ng II thuộc tiểu vùng kinh tế ĐBSCLăt衣iăkhuăđô thị công nghi羽păCáiăRĕngă
thành ph嘘 C亥năThơ vớiăquyămôă242,2ăhaăđangăkêuăgọiăđ亥uăt逢. 

Các v医năđề chính hi羽n nay bao g欝m 

(1) V隠 k院t c医u h衣 t亥ng ph映c v映 logistics:  

- Thiếu các h羽 th嘘ngăkhoăbưi,ăcơăs荏 chế biếnăsơăchế nông s違n quy mô lớn, ch医t 
l逢嬰ngăcao,ăch逢aăphátătriển ph鰻 biến chuỗiălogisticsăhàngăđôngăl衣nh (kho l衣nh, xe l衣nh, 
container l衣nh) ph映c v映 nông s違n và th栄y h違i s違n xu医t kh育u. 

- B欝i lắng t衣i lu欝ng sông Hậu dẫnăđến h衣n chế 50%ănĕngăl詠c tiếp nhận c栄a c違ng 
Cái Cui (hi羽n chỉ tiếp nhậnăđ逢嬰cătàuăđến 10.000 DWT và 20.000DWT gi違m t違i),ăđiều 
này dẫnăđến ho衣tăđộng xu医t nhập kh育u qu嘘c tế hi羽n nay ch栄 yếu vẫn ph違i chuyển lên 
c違ng khu v詠c Thành ph嘘 H欝 Chí Minh.  

- H羽 th嘘ng trang thiết bị b嘘c xếp c栄a các khu bến c違ng biển C亥năThơănhìnăchungă
vẫn còn l衣c hậu,ănĕngăsu医t th医p 違nhăh逢荏ngăđến hi羽u qu違 khaiăthácălàmătĕngăchiăphíăthuêă
ngoàiăđ欝ng th運i làm gi違m s泳c thu hút c栄a c違ng trong khu v詠căĐBSCL. 

- C違ng hàng không C亥năThơăch逢aăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnh các công trình 
thiết yếu (nhà ga hàng hóa, kho hàng hóa kèm khu tập kết hàng hóa, khu logistics hàng 
không...). S違năl逢嬰ng vận chuyển hàng hóa còn r医t th医p (chỉ đ衣t 9.299 t医n/nĕm,ătrongăkhiă
đóăC違ng hàng không Nội Bài là 695.325 t医n/nĕm,ăC違ngăhàngăkhôngăTânăSơnăNh医t là 
682.307 t医n/nĕm). 

- H衣 t亥ngăgiaoăthôngăđặc bi羽t là các tuyếnăđ逢運ng bộ kết n嘘i các khu bến c違ng biển 
C亥năThơăvàăC違ng hàng không C亥năThơăvới các tỉnhătrongăvùngăch逢aăđápă泳ng yêu c亥u 
phát triển vận t違i và logistics. 

(2) V隠 d鵜ch v映 logistics:  

- Các dịch v映 logistics,ăđặc bi羽t là kê khai h違i quan, xu医t nhập kh育uăcònăch逢aă
thuận l嬰i, h医p dẫn, dẫnăđến tình tr衣ng khó c衣nh tranh với c違ng Thành ph嘘 H欝 Chí Minh. 

- Công tác chuyểnăđ鰻i ch栄 đ亥uăt逢ăđ嘘i với d詠 ánăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng C違ng Cái Cui 
giaiăđo衣n II vẫnăch逢aăhoànăt医t, dẫnăđếnăkhóăkhĕnătrongăđịnhăh逢ớngăđ亥uăt逢ăcácăh衣 t亥ng 
và dịch v映 logistics. 
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(3) V隠 chu厩i m員t hàng logistics: 

- Các khu công nghi羽p trong khu v詠c là nh英ng chân hàng chính yếu c栄a c違ng vẫn 
ch逢aăh医p dẫnănhàăđ亥uăt逢ăđến tham gia, dẫnăđến thiếu khuyết các ngu欝n hàng có giá trị 
giaătĕngăcaoănh逢ngăyêuăc亥u th運i gian vận chuyển ngắn, phù h嬰p với phát triển logistics 
hàngăkhôngănh逢ăhàngăth運i trang cao c医p,ăhàngăđi羽n tử, thu嘘cămen,ầ 

- Chuỗi mặt hàng có giá trị caoăđể ph映c v映 xu医t nhập kh育u là hàng container còn 
chiếm tỷ trọng th医p (x医p xỉ 15%). Các chuỗi mặt hàng có kh嘘iă l逢嬰ng lớn th詠c tr衣ng 
(g衣o, vật li羽u xây d詠ng,ầ)ăl衣i không có giá trị giaătĕngăcao,ădẫnăđến ho衣tăđộng logistics 
thiếu hi羽u qu違. 

4.2 H衣 t亥ng th栄y l嬰i và phòng ch嘘ng thiên tai 

4.2.1 H羽 th嘘ng th栄y l嬰i 

Thành ph嘘 C亥năThơ hi羽n có một h羽 th嘘ng sông, kênh t衣o ngu欝n/tr映c tiêu thoát khá 
đ亥yăđ栄. Ngoài sông Hậu, sông C亥năThơ,ăcònăcóăh羽 th嘘ng kênh tr映c và kênh c医p I dài 
kho違ng 779 km, kho違ng 2000 km kênh c医p II, h羽 th嘘ngăđêăb違o kiểmăsoátălũădọc theo 
244km kênh c医p I. H羽 th嘘ng tr衣măbơmăđ逢嬰c xây d詠ngătr逢ớcăđâyănh逢ăQuyết Thắng,ăVĩnhă
Trinh, C亥năThơăBé,ă...... Tuy nhi羽n do mô hình vận hành và sử d映ng không hi羽u qu違 nên 
h羽 th嘘ng tr衣măbơmănàyăkhôngăcònăho衣tăđộng n英a. Vi羽căđ逢aăn逢ớc lên mặt ruộng ch栄 yếu 
sử d映ng các tr衣măbơmănh臼 doăng逢運iădânăđ亥uăt逢ăvàăt詠 vậnăhànhăđangăphátătriển m衣nh 
mẽ. Ngo衣i trừ h羽 th嘘ng Ô Môn -XàăNoăđ逢嬰c xây d詠ng v嘘i h羽 th嘘ngăđêăbaoăvàăc嘘ng khép 
kín ph映c v映 t逢ớiătiêu,ăngĕnămặn và kiểmăsoátălũ,ăcácăkhuăv詠c còn l衣i có 1 s嘘 c嘘ng th栄y 
l嬰i nh臼,ăch逢aăphátătriển. 

Hi羽n nay t衣i t医t c違 các khu v詠c s違n xu医t nông nghi羽p trong thành ph嘘 C亥n Thơ đều 
đưăcóăh羽 th嘘ngăđê,ăb運 bao kiểmăsoátălũ.ăTuyănhiên,ăh羽 th嘘ngăđêăbaoăch逢aăhoànăchỉnh 
hoặc xu嘘ng c医p,ăđêăbaoăth逢運ngăđ逢嬰c kết h嬰p làm các tuyến giao thông bộ hay tuyến dân 
c逢,ăch衣y dọc theo các kênh tr映c, kênh c医p 1, với mặtăđêărộng từ 2,5ăđến 3 m (thậm chí 
cóănơiărộngă6mănh逢ăđêăÔăMôn,ăXàăNo),ăcaoătrìnhăkho違ng từ +1,8ăđến +2,0 m. B運 bao 
ch衣y dọc theo các tuyến kênh c医p 2, với bề rộng mặtăBă=ă1măđến 2m, cao trình +1,5m. 
Tùy vào khu v詠c s違n xu医t nông nghi羽p, các h羽 th嘘ngăđêăbao/c嘘ng có nhi羽m v映 ch嘘ngălũă
tri羽tăđể (lũăchínhăv映) hoặcălũăthángă8. 
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Hình 53: Th詠c tr衣ng h羽 th嘘ng th栄y l嬰i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Giao thông Vận tải 

 

Ngoài ra, trên sông Hậuăđo衣năđiăquaăđịa phận C亥năThơăcóăcácăc欝n: C欝n Tân Lộc, 
C欝năSơn,ăC欝năKh逢ơng,ăC欝n 遺u, tình hình s衣t l荏 đangădi宇n ra m衣nh mẽ và ph泳c t衣păđeă
dọaăđến s違n xu医t, và các ho衣tăđộng dân sinh. H羽 th嘘ngăđêăbao,ăb運 bao trên các c欝n hi羽n 
nayăch逢aăhoànăchỉnh, cao trình th医p, một s嘘 đo衣n bị s衣t l荏 gặp lúc triều cao hoặc mùa 
m逢aălũălàmăchoăn逢ớc tràn qua. B運 bao trên các c欝năch逢aăđ逢嬰căđ亥uăt逢,ămàăphátătriển t詠 
phát ch栄 yếu là l医y b運 ao nuôi th栄y s違n làm b運 bao b違o v羽 c欝n. Các b運 ao là phân giới 
gi英a một bên là sông Hậuăcóăđộ sâu hàng ch映c mét còn một bên là ao nuôi th栄y s違n có 
độ sâu kho違ngă3ăđếnă5ăm.ăĐiều này gây ra hi羽năt逢嬰ng m医t cân bằng dòng th医m khi m詠c 
n逢ớc sông h衣 th医p từ đóăgâyănênăhi羽năt逢嬰ng m医t 鰻năđịnh t鰻ng thể. 

Nằmătrongăvùngă“ngậpănông”ăc栄aăĐBSCL,ăngoàiă違nhăh逢荏ng c栄aăn逢ớcălũăkhuăv詠c 
s違n xu医t nông nghi羽p c栄a thành ph嘘 C亥năThơ còn chịu 違nhăh逢荏ng m衣nh c栄a th栄y triều 
vàăm逢aănộiăđ欝ng.ăHàngănĕmăthiênătaiă違nhăh逢荏ngăđến s違n xu医tăvàăđ運i s嘘ng c栄aăng逢運i dân 
r医t m衣nh mẽ. 雲 các khu v詠cănàyăđưăhìnhăthànhăh羽 th嘘ng b運 bao nội vùng ch栄 yếuălàăđể 
điều tiết, kiểmăsoátălũăvàoăđ欝ng trong th運i kỳ đ亥uălũăđể b違o v羽 lúa Hè Thu và t衣o thuận 
l嬰i cho vi羽căbơmăc医păchoăđ亥u v映 ĐôngăXuân,ăđ欝ng th運i phòng ch嘘ng h衣n, xâm nhập 
mặn trong mùa khô vào kho違ngăđ亥uăthángă2ăđếnăthángă4ăhàngănĕm.ăChiều cao b運 bao 
c亥n ph違iăngĕnăđ逢嬰călũăthángă8ăvàătiến tới là b違o v羽 s違n xu医t v映 ThuăĐông.ă雲 C亥năThơă
đưăhìnhăthànhăh羽 th嘘ng kênh c医p 2 có kho違ng cách gi英a các kênh kho違ng 1-2 km, hình 
thành nên các ô ruộng có di羽n tích canh tác 500-1000 ha. Vì vậy mà h羽 th嘘ngăđêăbao,ă
b運 bao kiểmăsoátălũănộiăđ欝ng nên xây d詠ng dọc các kênh c医p 1, c医p 2. H羽 th嘘ng này bao 
g欝m b運 bao, c嘘ng bọngăđể ch栄 động kiểmăsoátălũ,ăt逢ới tiêu, l医y phù sa, nuôi th栄y s違n, 
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giaoăthông,ătĕngăkh違 nĕngăđiều tiếtăn逢ớc, tr英 n逢ớcăđể thích 泳ng với tình hình h衣n hán, 
xâm nhập mặnătrongămùaăkhôăđưăvàăđangăx違yăraầVìăvậy, chiều cao và bề rộng c亥n ph違i 
đ逢嬰c nghiên c泳uăđể đ逢aăraămặt cắt h嬰p lý cho từng vùng. 

Hình 54: Phân vùng th栄y l嬰i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Giao thông Vận tải 

H羽 th嘘ng th栄y l嬰iăÔăMônăXàăNoăđ逢嬰căđ逢aăvào vậnăhànhănĕmă2017ăsauăkhiăhoànă
thànhăgiaiăđo衣n 2 trong d詠 án WB6 với ngu欝n v嘘năvayă逢uăđưiăODAăc栄a Ngân hàng thế 
giới. D詠 ánăđ逢嬰c xây d詠ng với h羽 th嘘ngăđê/c嘘ng khép kín kết h嬰p giao thông nông thôn, 
ph映c v映 t逢ới, tiêu, ch嘘ngălũăchoăkho違ngă45,000ăhaăđ医t s違n xu医t nông nghi羽p c栄aă3ăđịa 
ph逢ơngăg欝m thành ph嘘 C亥năThơ, Hậu Giang và Kiên Giang. Quy trình vận hành h羽 
th嘘ngăOMXNăđưăchínhăth泳căđ逢嬰c ban hành theo Quyếtăđịnh s嘘 217/QĐ-BNN-XD ngày 
23/01/2017 c栄a Bộ NN&PTNT,ătheoăđó,ăđ逢aăraăquyătắc vận hành trong mùa khô (c医p 
n逢ớc và kiểm soát mặn)ăvàămùaălũă(tiêuăthoát n逢ớc).  

Kết qu違 quan trắc ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc trong H羽 th嘘ng th栄y l嬰iăÔăMônăXàăNoăcácănĕmă
g亥năđâyăđều cho th医y xu医t hi羽n ô nhi宇m trong vùng (DO th医p, nitrit và coliform cao), 
quy trình vận hành hi羽n t衣i vẫnăch逢aăthể hi羽n tính hi羽u qu違 trong vận hành c違i thi羽n ch医t 
l逢嬰ngăn逢ớc. S詠 chuyểnăđ鰻i sinh kế c栄aăng逢運iădânătrongăSXNNăcũngăđòiăh臼i th詠c tế vận 
hành h羽 th嘘ngăkhácătr逢ớc. Bên c衣nhăđó,ămột s嘘 công trình lớn có liên quan tới vùng 
đ逢嬰c xây d詠ng và vận hành 違nhăh逢荏ng tr詠c tiếp tới H羽 th嘘ng th栄y l嬰i Ô Môn Xà No. 
H羽 th嘘ng th栄y l嬰i Cái Lớn-CáiăBéăgiaiăđo衣nă1ăđưăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng và lập quy trình 
vận hành sẽ 違nhăh逢荏ng tr詠c tiếp tới chế độ dòng ch違y từ sông Cái Lớnăvàoăvùng.ăĐ亥u 
t逢ăgiaiăđo衣n 2 c栄a h羽 th嘘ngăcũngăđangăđ逢嬰c nghiên c泳u. Quy trình vận hành H羽 th嘘ng 
th栄y l嬰i Qu違n Lộ-Ph映ng Hi羽păcũngăđangăđ逢嬰c triểnăkhaiăđiều chỉnh, tập trung vào quy 
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trình vận hành âu thuyền Ninh Quới, 違nhăh逢荏ng tới chế độ dòng ch違y và ch医tăl逢嬰ng 
n逢ớc (mặn) vùng phía Tây Ô Môn Xà No. Hi羽n nay, bộ NN&PTNTăđangătriển khai d詠 
án xây d詠ng quy trình vận hành mới cho H羽 th嘘ng th栄y l嬰i Ô Môn Xà No D詠 án “Phát 
triển thành ph嘘 C亥năThơ vàătĕngăc逢運ng kh違 nĕngăthíchă泳ngăđôăthị”ăđưăđ逢嬰c triển khai từ 
nĕmă2016,ăvàăd詠 kiến kếtăthúcăvàoănĕmă2022.ăD詠 án có 3 h嬰p ph亥năchính,ătrongăđóăh嬰p 
ph亥nă1ăliênăquanăđến xây d詠ng h羽 th嘘ng kiểm soát ngậpăchoăkhuăđôăthị lõi c栄a thành 
ph嘘 C亥năThơ (g欝m 2 quận trung tâm Ninh Kiều và Bình Th栄y). H羽 th嘘ng này bao g欝m: 
i) h羽 th嘘ng kè (kết h嬰păđ逢運ng giao thông) b違o v羽 vùng lõi 2675ha. Ii ) 12 c嘘ngăngĕnătriều 
(trongăđóăcóă2ăc嘘ng kết h嬰p âu thuyền: Cái Khế và Hàng bang). Iii ) 3 tr衣măbơmăthoát 
n逢ớc. Iv) n衣o vét h羽 th嘘ng kênh nộiăđô. V) xây d詠ng h欝 điều hòa. Và vi) c違i t衣o h羽 th嘘ng 
thoát n逢ớcă(26ăđ逢運ng 嘘ng dài 12.107m). H嬰p ph亥n 3 c栄a d詠 ánăliênăquanăđến nâng cao 
nĕngăl詠c c栄a C亥năThơătrongăđóăcóăvi羽c xây d詠ng h羽 th嘘ng Thông tin Qu違n lý R栄i ro 
Ngập (FRMIS), bao g欝m c違 vi羽c lắpăđặt h羽 th嘘ng SCADA, phát triển bô mô hình th栄y 
động l詠c, d詠 báo ngập và c違nh báo sớm trên nền t違ng bộ công c映 hỗ tr嬰 ra quyếtăđịnh, 
và kết n嘘i với nền t違ng quy ho衣ch không gian (SPP) c栄a Thành ph嘘. 

Hình 55: H羽 th嘘ng ki吋m soát ng壱păkhuăđôăth鵜 lõi C亥năTh挨ă(D詠 án WB3) 

 
Nguồn: dự ánă“Phátătriển thành phố CＺn Th¬ vàătĕngăcường khả nĕngăthíchăとng 

đôăthị” 

4.2.2 Đánhăgiáăth詠c tr衣ng HTCS th栄y l嬰i và phòng ch嘘ng thiên tai 

- Mặc dù C亥năThơănằm 荏 khu v詠c có ngu欝năn逢ớc mặt d欝i dào, và hi羽năch逢aăbị 
nhi宇m mặn, tuy nhiên vớiătácăđộng c栄a phát triểnăth逢嬰ngăl逢uăvàăBĐKH,ăngu欝năn逢ớc về 
ĐBSCLăcóăxuăthế ítăđiăt衣i một s嘘 th運iăđiểm mùa ki羽t,ăđiều này có thể dẫnăđến mặn gia 
tĕng,ătácăđộng tr詠c tiếpăđến ngu欝năn逢ớc cho C亥năThơ. 

- Choăđến nay vi羽c cung c医păn逢ớcăt逢ới và tiêu thoát ph映c v映 SXNN ch栄 yếu vẫn 
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là t詠 ch違y d詠aăvàoănĕngăl逢嬰ng th栄y triều, với h羽 th嘘ngăsông/kênhădùngăchungă(t逢ới và 
tiêu kết h嬰p) vớiăcaoătrìnhăđáyăkênhăc医p II th医păhơnămặt ruộng, và vi羽căđ逢aăn逢ớc lên 
ruộng lúa sử d映ngăbơmănh臼 (doăng逢運iădânăđ亥uăt逢).ăVới nh英ngăthayăđ鰻i lớn về sử d映ng 
đ医tătrongăt逢ơngălaiă(đ医t tr欝ng lúa sẽ gi違m nhiều, chuyển sang nuôi tr欝ng th栄y s違n, trái 
cây và 1 di羽n tích lớn chuyểnăsangăđ医t phi nông nghi羽pă(đ医t s違n xu医t,ăđôăthị,ăv.vầ),ăh羽 
th嘘ng th栄y l嬰i c亥nă đ逢嬰că điều chỉnhă để đápă 泳ng nhu c亥u chuyểnă đ鰻i s違n xu医t nông 
nghi羽p/th栄y s違n, nh医t là về qu違nălỦăn逢ớcăđáp 泳ng các nhu c亥uăn逢ớc khác nhau c栄a các 
mô hình sinh kế, ví d映 h羽 th嘘ng c嘘ng kiểmăsoát/điều tiếtăn逢ớc gi英a các khu tr欝ng lúa và 
nuôi tr欝ng th栄y s違n, h羽 th嘘ng kênh c医p và thoát n逢ớc riêng rẽ, h羽 th嘘ngăđêăbaoăb違o v羽 
khu trái cây ch医tăl逢嬰ngăcao,ăv.vầă 

- C亥năThơ ch栄 yếu nằm trong khu v詠c ngập nông. Chỉ có một ph亥n di羽n tích (nh臼) 
nằm 荏 phía bắc sông Cái Sắn là vùng ngập sâu (thuộc t泳 giác Long Xuyên. D詠 án Ô 
Môn-XàăNoăđ逢嬰c xây d詠ngă(đ逢aăvàoăvậnăhànhănĕmă2017)ăvới h羽 th嘘ngăđê/c嘘ng khép 
kín kiểmăsoátălũătri羽tăđể nhằm s違n xu医tălúaăquanhănĕmă(3ăv映 lúa). Khu v詠c kiểmăsoátălũă
tri羽tăđể (quanhănĕm)ăbaoăg欝m trung tâm quận huy羽n, c映mădânăc逢,ăkhuăcôngănghi羽p, h衣 
t亥ngăcơăs荏 trọng yếu, vùng canh tác 3 v映 lúa, khu v詠c nằm gi英a sông Hậu và qu嘘c lộ 
91-r衣ch C亥u Nhi宇m, các khu v詠c s違n xu医t còn l衣iăđ逢嬰c kiểmăsoátălũăthángă8.ăVới xu thế 
nh英ngănĕmăg亥năđây,ălũăngàyăcàngăítăđiă(lũălớnăvàălũăvừa h亥uănh逢ăkhôngăs違y ra), chỉ còn 
lũănh臼 hoặcăkhôngăcóălũă(lũănh臼 với m詠căn逢ớcălũăth医p, th運iăgianălũăvề muộn, th運iăđo衣n 
lũăngắn), h羽 th嘘ng kiểm soát ngập sẽ ph違iăthayăđ鰻i khi mùa di羽n tích lúa v映 3 (lúa mùa) 
sẽ gi違măđángăkể, h羽 th嘘ng c嘘ng/tr衣măbơmăcóăthể ph違i phát triểnăđể l医yăn逢ớcălũăvàoăruộng 
sau khi thu ho衣ch v映 hè thu. 

- Sauăkhiăđ逢aăvàoăvậnăhànhănĕmă2017,ăh羽 th嘘ng th栄y l嬰i OM-XN phát huy hi羽u 
qu違 đ嘘i với vi羽c kiểm soát ngậpălũ,ăđ違m b違o canh tác 3 v映 lúa, phát triển giao thông 
nông thôn. Tuy nhiên, nh英ngănĕmăg亥năđâyătrongăquáătrìnhăvận hành h羽 th嘘ng có các v医n 
đề liênăquanăđến thoái hóaăđ医t,ăn逢ớcătùăđọng, ô nhi宇măn逢ớc, c違n tr荏 giao thông th栄y, 
v.vầ.ăH羽 th嘘ng th栄y l嬰i Cái Lớn-CáiăBéăcóătácăđộngănh逢ăthế nàoăđ嘘i v嘘i vận hành h羽 
th嘘ng OM-XN,ătácăđộng c栄aăBĐKHăđặt ra v医năđề c亥n xem xét l衣i quy trình vận hành h羽 
th嘘ng OM-XN. 

- Lũăvàăngậpălũăítăđi,ătuyănhiênăngập úng (ngậpădoăm逢aălớn và triểuăc逢運ng) s違y ra 
ngày càng nghiêm trọngăhơn.ăLúnănền và NBD càng làm tr亥m trọngăhơnăv医năđề này, 
nh医tălàăcácăkhuăđôăthị/khuădânăc逢ălàănơiăh羽 th嘘ng thoát n逢ớc không theo kịp t嘘căđộ đôă
thị hóa, cùng các v医năđể qu違nălỦăđôăthị, và nh医tălàă“khôngăgianăchoăn逢ớc”ăbị m医tăđi.ăD詠 
ánă“Phát triển thành ph嘘 C亥năThơ vàăTĕngăc逢運ng Kh違 nĕngăThíchă泳ngăĐôăthị”ăWB3ă
đangăth詠c hi羽n,ătrongăđóăcóăxâyăd詠ng h羽 th嘘ng kiểm soát ngập (Polder system) cho khu 
lõi c栄a C亥năThơă(NinhăKiều + Bình Th栄y). C亥n áp d映ng chiếnăl逢嬰c qu違n lý r栄i ro ngập 
tích h嬰p (IFRM) đ嘘i vớiăcácăkhuăđôăthị/dânăc逢ămớiăđ逢嬰c d詠 kiếnătrongăt逢ơngălaiă荏 C亥n 
Thơ.ăChiếnăl逢嬰c IFRM bao g欝m các gi違i pháp công trình và phi công trình, kết h嬰p với 
quy ho衣ch không gian d詠a trên r栄i ro ngập. Các gi違i pháp thuận thiên, không h嘘i tiếc/ít 
h嘘i tiếcăcũngăc亥năđ逢嬰c th詠c hi羽n. 

- Nh英ngănĕmăg亥năđâyăs衣t l荏 b運 sông/kênhăđưăx違y ra nghiêm trọng t衣i thành ph嘘 
C亥năThơ, 違nhăh逢荏ng lớnăđến tài s違năvàăđeădọa tính m衣ng c栄aăng逢運iădânăcũngănh逢ăcácă
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công trình HTCS dọc b運 sông/kênh. S衣t l荏 còn di宇n ra 荏 các cù lao trên sông Hậu.ăNĕmă
2010 thành ph嘘 C亥năThơ đưăphêăduy羽t Quy ho衣ch Phòng ch嘘ng S衣t l荏 trongăđóăcóăđề 
xu医t các gi違i pháp công trình và phi công trình th詠c hi羽nătrongăgiaiăđo衣n 2010-2015, 
2016-2025 và t亥mănhìnă2030.ăTuyănhiên,ăch逢aărõăvi羽c th詠c hi羽n quy ho衣chănàyăđếnăđâu.ă
Thiếu h映t phù sa, tình tr衣ngăkhaiăthácăcát,ăthayăđ鰻i chế độ th栄y l詠cădòngăchàyămùaălũ,ă
địa ch医t nền yếu là nh英ng nguyên nhân chính gây s衣t l荏 b運 sông,ăkênhăvàăcùălaoătrênăđịa 
bàn C亥năThơ.ăC亥n xây d詠ng một chiếnăl逢嬰c t鰻ng thể để kiểm soát và phòng ch嘘ng s衣t 
l荏. 

- C亥năThơăcóăh羽 th嘘ng kênh r衣ch khá phát triển,ăđ逢嬰c sử d映ngăđể c医păn逢ớc và 
tiêu thoát cũngănh逢ădẫnăn逢ớcălũăvàoăsâuătrongăkhuăv詠c nộiăđ欝ng. M衣ngăl逢ới kênh này 
hi羽n nay ph亥n lớnăđưăbị b欝i lắng nhiều, kh違 nĕngădẫnăn逢ớcă(t逢ới/tiêu) bị h衣n chế.ăĐể 
đ違m b違o kh違 nĕngăc医p thoát n逢ớc t嘘t, các kênh r衣ch ph違iăđ逢嬰c n衣oăvétăth逢運ng xuyên và 
khôngăđể các vật c違n 違nhăh逢荏ngăđến chế độ dòng ch違yănh逢ăxâyăd詠ng nhà cửa ven kênh 
r衣ch và c亥n ph違i xây d詠ng các c嘘ngăđập nhằmăđiều tiết t嘘t ngu欝năn逢ớc cung c医p cho s違n 
xu医t. 

4.2.3 Rà soát các quy ho衣ch v隠 tƠiănguyênăn逢噂c và th栄y l嬰i/phòng ch嘘ng 
thiên tai 

Các quy ho衣ch về tàiănguyênăn逢ớc và th栄y l嬰i/PCTTăđưăđ逢嬰c phê duy羽t và triển 
khaiătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ g欝m: 

- “Quyăho衣ch c栄ng c嘘 h羽 th嘘ng th栄y l嬰i khu v詠c s違n xu医t nông nghi羽p thành ph嘘 
C亥năThơ giaiăđo衣n 2017 – 2020, t亥mănhìnăđếnănĕmă2030”ăđ逢嬰c UBND thành ph嘘 C亥n 
Thơ phê duy羽t theo quyếtăđịnh s嘘 2809/QĐ-UBNDăngàyă19/11/2017.ăTrênăcơăs荏 phân 
vùng th栄y l嬰i (7 tiểu vùng), quy ho衣chăđ逢aăraăcácăgi違i pháp công trình và phi công trình 
nhằm c栄ng c嘘 HTTL, ch栄 động kiểm soát ngu欝năn逢ớc, ph映c v映 s違n xu医t nông nghi羽p 
gắn với b違o v羽 môiătr逢運ng và phát triển giao thông nông thôn, 泳ngăphóăBĐKHănh逢ăngập 
l映t, h衣n hán, XNM. Các gi違i pháp về tr英 n逢ớcăđể kiểm soát ngập, phòng ch嘘ng h衣n và 
XMNăđ逢嬰căđế xu医t, bao g欝m các gi違i pháp công trình và phi công trình. Các gi違i pháp 
công trình ch栄 yếuănh逢:ăi)ăxâyăd詠ng/c栄ng c嘘 h羽 th嘘ngăđê,ăb運 bao và c嘘ng, t衣o dung tích 
tr英 n逢ớc khu v詠c nộiăđ欝ng để gi違m ngập và ch嘘ng h衣n. Ii ) n衣o vét h羽 th嘘ng kênh tr映c/c医p 
Iăđể dẫnăn逢ớc vào khu v詠c s違n xu医t, kết h嬰p c嘘ngăđ亥uăkênhăđể gi英 n逢ớc và kiểm soát 
mặn. Các gi違iăphápăphiăcôngătrìnhăđ逢嬰căđề xu医t ch栄 yếu g欝m: i) b嘘 trí h嬰p lý th運i v映, 
chuyểnăđ鰻iăcơăc医u SXNN, nuôi tr欝ng th栄y s違nătheoăh逢ớng thích nghi vớiăBĐKH&NBD. 
Ii ) sử d映ng ngu欝năn逢ớc hi羽u qu違 (b嘘 trí mùa v映, chuyểnăđ鰻iăcơăc医u cây tr欝ng,ăv.vầ),ă
gi違m di羽n tích lúa (dùng nhiềuăn逢ớc). Iii )ătĕngăc逢運ng công tác khuyến nông, khuyến 
ng逢ăđể gi違m ô nhi宇m ngu欝năn逢ớc,ăiv)ătĕngăc逢運ng công tác kiểm soát giao thông th栄y 
gi違m ô nhi宇m, b違o v羽 ngu欝năn逢ớc. Và v)ătĕngăc逢運ng truyền thông giáo d映c, nâng cao 
nhận th詠c cộngăđ欝ng về b違o v羽 ngu欝năn逢ớc.ăTrongăgiaiăđo衣n 2016-2020, các công trình 
thuộc quy ho衣chănàyăđưăđ逢嬰c th詠c hi羽n g欝m: 

• H羽 th嘘ngăđêăbaoăb運 bao theo kênh tr映c, kênh c医p 1: 16 công trình với kinh phí 
đ亥uăt逢ălàă143,069ătỷ đ欝ng từ ngu欝n v嘘năWBăvàăđ嘘i 泳ngăTrungă逢ơng,ăđịaăph逢ơng,ăngână
sách quận/huy羽n, th栄y l嬰i phí. 
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• N衣o vét kênh tr映c, kênh c医p 1: 2 công trình vớiăkinhăphíăđ亥uăt逢ălàă92,351ătỷ 
đ欝ng từ ngu欝n v嘘n th栄y l嬰iăphí,ăNgânăsáchăTrungă逢ơngăvàăđịaăph逢ơng. 

• H羽 th嘘ngăđêă baoă b運 bao kênh c医p 2: 26 công trình vớiă kinhăphíă đ亥uă t逢ă làă
195,169 tỷ đ欝ng từ ngu欝n v嘘n ngân sách quận/huy羽n, th栄y l嬰i phí, ngân sách Trung 
逢ơngăvàăđịaăph逢ơng. 

- “Quyăho衣ch Th栄y l嬰i Ch嘘ng ngập úng thành ph嘘 C亥năThơ”ătheoăquyếtăđịnh s嘘 
1721/QĐ-BNN-TCTL, ngày 20/7/2012 c栄a Bộ NN&PTNT. M映c tiêu c栄a quy ho衣ch 
nhằmăđề xu医t các gi違i pháp th栄y l嬰i (công trình và phi công trình) nhằm gi違i quyếtăcơă
b違n tình tr衣ng ngậpăúngătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ, góp ph亥n c違i t衣oămôiătr逢運ng, 
c違nh quan, sinhăthái,ăđápă泳ng yêu c亥u phát triển kinh tế xã hội,ănângăcaoăđ運i s嘘ng nhân 
dân Thành ph嘘,ăđ欝ng th運iălàmăcơăs荏 cơăs荏 xây d詠ng kế ho衣chăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng các công 
trình ch嘘ng ngập úng cho Thành ph嘘 đếnănĕmă2020. 

- Đ嘘i v噂i khu v詠căđôăthi,ăkhuăcôngănghi羽p: quy ho衣chăđề xu医t các gi違i pháp 
công trình và phi công trình. Gi違i pháp công trình g欝m: i) xây d詠ng công trình kiểm soát 
ngậpălũ,ătriều và tiêu úng bằng h羽 th嘘ngăđêăbao,ăcácăc嘘ngăd逢ớiăđê,ăvanăngĕnătriềuăđ欝ng 
th運i kết h嬰p với các tr衣măbơmăđể tiêuăn逢ớc ra sông, cho 18 ô b違o v羽 (ch栄 yếu bao theo 
kênh c医p I) với di羽n tích biếnăđ鰻i từ 600ăhaăđến 4.300 ha. Gi違iăphápăphiăcôngătrìnhăđ逢嬰c 
đề xu医t g欝m:ăi)ăđ違m b違o dung tích tr英 t嘘i thiểuălàă10%ăđ嘘i với khu v詠c trung tâm Thành 
ph嘘 (đưăphátătriển) trên 2 quận Ninh Kiều và Bình Th栄y,ăvàă20%ăđ嘘i v嘘iăkhuăđôăthị đangă
phát triển, và ii) t衣o bề mặt th医m,ăvùngăđ羽m,ăvùngăđ医t ngậpăn逢ớc nhằm tr英 n逢ớcăm逢a,ă
giaătĕngăl逢嬰ngăn逢ớc b鰻 sung cho t亥ngăn逢ớc ng亥m, gi違m s詠 hình thành dòng ch違y mặt, 
h衣n chế tình tr衣ng ngập úng c映c bộ doăm逢aălớn th運i đo衣n ngắn, gi違m t違i cho h羽 th嘘ng 
thoát n逢ớc. 

- Tiêuăn逢噂căchoăđ医t lúa: gi違i pháp công trình: i) n衣o vét h羽 th嘘ng kênh, r衣ch, 
c栄ng c嘘 h羽 th嘘ngăđêăbao,ăb運 bao, c嘘ng bọng và th詠c hi羽n quy trình vận hành h嬰p lý 
nhằmăđ違m b違o tiêu t詠 ch違y cho di羽nătíchăđ医t tr欝ng lúa hai v映. Ii ) di羽n tích s違n xu医t lúa 
ba v映, ngoài c違i thi羽năđiều ki羽n tiêu thoát qua vi羽c n衣o vét các kênh, r衣ch, c亥n ph違i b嘘 
tríămáyăbơmăph映c v映 tiêu thoát khi c亥n thiết. 

- Tiêuăn逢噂căchoăv逢運năcơyăĕnătrái: Gi違i pháp ch栄 yếu là tiêu t詠 ch違y do các di羽n 
tích v逢運năcâyăĕnătráiătập trung 荏 các huy羽năPhongăĐiền, Ô Môn, Th嘘t N嘘t, ven sông 
C亥năThơ,ăsôngăHậu,ănơiăcóăbiênăđộ triều khá lớn (ngay c違 trongămùaălũ),ăvàăkết h嬰păbơmă
khi c亥n thiết.ăCácăv逢運năcâyăĕnătráiăđ逢嬰c bao ô theo h羽 th嘘ng r衣ch t詠 nhiên, t衣i mỗi cửa 
l医y n逢ớcăđều có c嘘ngăđóngăm荏 hai chiều.ăMùaăm逢aălũ,ăcácăc嘘ngăđ逢嬰căđóngăkhiătriều lên 
và m荏 ra khi triều xu嘘ng. Ph亥n ngậpălũădoăm逢aăkhôngăcóăkh違 nĕngăt詠 ch違y sẽ đ逢嬰c gi違i 
quyết bằngăbơm. 

- Tiêu,ăthayăn逢噂c cho nuôi tr欝ng th栄y s違n: áp d映ng qu違nălỦăn逢ớc tu亥n hoàn cho 
các khu v詠c nuôi thâm canh (ao xử lỦăsơăbộ, ao nuôi chính và ao ch泳aăn逢ớc th違i). Gi違i 
pháp tiêu ch栄 yếu là sử d映ng các tr衣măbơm.ăĐ嘘i v嘘i nuôi thuỷ s違n trên ruộng: gi違i pháp 
tiêu là t詠 ch違y, kết h嬰păbơm.ăH羽 th嘘ng kênh l医yăn逢ớc,ăkênhătiêuăn逢ớc ph違i b嘘 trí riêng 
bi羽t có các c嘘ng kiểmăsoát,ăđiều tiết. 

- Trongăgiaiăđo衣n 2016-2020, 15 công trình th栄y l嬰i thuộc quy ho衣chănàyăđưăđ逢嬰c 
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th詠c hi羽n vớiăkinhăphíăđ亥uăt逢ălàă412,63ătỷ đ欝ng từ ngu欝n v嘘năWBăvàăĐịaăph逢ơng,ăTrungă
逢ơng,ăTráiăphiếu, Th栄y l嬰iăphí,ăv.vầ 

- “Quyăho衣ch Qu違n lý T鰻ng h嬰păTàiănguyênăn逢ớcăcácăL逢uăv詠c sông thành ph嘘 
C亥năThơ”ătheoăQuyếtăđịnh s嘘 2568/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 c栄a UBND thành ph嘘 
C亥năThơ. M映c tiêu là xây d詠ng quy ho衣ch qu違nălỦăl逢uăv詠c sông – quy ho衣ch th栄y l嬰i 
đếnănĕmă2010ăvàăđịnhăh逢ớngăđến 2020 nhằm nâng cao công tác qu違n lý, phân b鰻 ngu欝n 
n逢ớc gi英aăcácăđịaăph逢ơng,ăcácăngành,ăcácăđ嘘iăt逢嬰ngădùngăn逢ớc, gi違i quyết hài hòa 3 nội 
dung: i) sử d映ng h嬰p lý, hi羽u qu違, ii) công bằng ngu欝năn逢ớc, và iii) bền v英ngămôiătr逢運ng. 
Theo quy ho衣ch này, C亥năThơăđ逢嬰c chia làm 4 vùng (Bắc Cái Sắn,ăĐôngăQL91-Tắc 
Ông Th映c, OMXN, và ph亥n còn l衣i. Nội dung quy ho衣chăđ逢aăraăcácăgi違iăphápăđ嘘i v嘘i 
các v医năđề:ăi)ăt逢ới và c違i t衣oăđ医t. Ii ) tiêu úng. Iii ) kiểmăsoátăvàăkhaiăthácălũă(khuăv詠c 
kiểmăsoátălũăc違 nĕm,ăkhuăv詠c kiểmăsoátălũătháng 8, c嘘t nềnăvàăcaoătrìnhăđêăbao,ăb運 bao, 
v.vầ). Iv) phòng ch嘘ng ô nhi宇m và c衣n ki羽t ngu欝năn逢ớc. Và v) phòng ch嘘ng s衣t l荏 và 
b欝i lắng. Kịch b違n IV qu違n lý t鰻ng h嬰pătàiănguyênăn逢ớc và th栄y l嬰iăđ逢嬰căđể xu医t th詠c 
hi羽năchoăđếnăgiaiăđo衣n 2015. Nhìn chung quy ho衣chănàyăđưăđ逢嬰c phê duy羽t từ nĕmă2008,ă
h亥u hết các gi違iăphápăcôngătrìnhăvàăphiăcôngătrìnhăcũngăđưăđ逢嬰căđề cập trong các quy 
ho衣chăchuyênăngànhăsauănay.ăCh逢aărõăcácăgi違iăphápăđề xu医t gi違i quyết các v医năđề m医u 
ch嘘t c栄a công tác qu違n lý t鰻ng h嬰p ngu欝năn逢ớc nh逢ăthế nào (hi羽u qu違 đ亥uăt逢,ăsử d映ng 
ngu欝năn逢ớc h嬰p lý và công bằng, bền v英ngămôiătr逢運ng).ăTrongăgiaiăđo衣n 2016-2020, 6 
côngătrìnhătrongălĩnhăv詠c th栄y l嬰i và phát triểnăNTăđưăđ逢嬰c th詠c hi羽n vớiăkinhăphíăđ亥u 
t逢ălàă205ătỷ đ欝ng từ ngu欝n v嘘năTrungă逢ơng,ăđịa ph逢ơng,ătráiăphiếu, th栄y l嬰i phí, ...... 

- “Quyăho衣ch phòng ch嘘ng s衣t l荏 các sông, r衣chătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ”ă
theo quyếtăđịnhă3164/QĐ-UBND ngày 19/11/2010. Nội dung chính c栄a quy ho衣ch là 
xácăđịnh hành lang an toàn dọc 2 b運 sôngăkênhăvàăđề xu医t các gi違i pháp ch嘘ng s衣t l荏 
choăcácăgiaiăđo衣n: 2010-2015, 2016-2025 và t亥m nhìn 2030. Tuy nhiên quy ho衣ch này 
đưăđ逢嬰c bãi b臼 theo Quyếtăđịnh s嘘 957/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 c栄a UBND thành 
ph嘘 C亥năThơ. Mặc dù vậy,ătrongăgiaiăđo衣n 2016-2020, Thành ph嘘 đưăxâyăd詠ng 5 công 
trình ch嘘ng s衣t l荏 vớiăkinhăphíăđ亥uăt逢ălàă871.385ătỷ đ欝ng từ ngu欝n v嘘n Ngân sách Trung 
逢ơngăvàăđịaăph逢ơng. 

- “Quyăho衣ch Chi tiết Tr衣măbơmăđi羽n Quy mô vừa và nh臼 trênăĐịa bàn thành ph嘘 
C亥nă Thơ đếnă nĕmă 2025”ă đ逢嬰c phê duy羽t theo quyếtă định s嘘 230/QĐ-UBND, ngày 
02/02/2017.ăTrênăcơăs荏 7 vùng th栄y l嬰iăđ逢嬰c phân, quy ho衣chăđ逢aăraădanhăm映c 339 tr衣m 
bơmăđi羽n vừa và nh臼 (g欝m tr衣măbơmăkiênăc嘘, bán kiên c嘘 vàădiăđộng) c亥năđ逢嬰c xây 
d詠ngăđến 2025, nhằm ch栄 độngăt逢ới tiêu ph映c v映 s違n xu医t nông nghi羽p, nuôi tr欝ng th栄y 
s違n, phát triểnăđôăthị sinh thái phù h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng phát triển kinh tế - xã hội c栄a 
thành ph嘘 C亥năThơ và vùng ĐBSCL.ăĐến nay t鰻ng cộng có 11 công trình thuộc quy 
ho衣chănàyăđưăđ逢嬰c xây d詠ng vớiăkinhăphíăđ亥uăt逢ălàă77,12ătỷ đ欝ng từ ngu欝n v嘘n th栄y l嬰i 
phí,ăWBăvàăngânăsáchăđịaăph逢ơng.ă 

- “Quyăho衣ch phát triển nông nghi羽p, nông thôn thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă
2020ăvàăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030”ăđưăđ逢嬰c UBND thành ph嘘 C亥năThơ phê duy羽t ngày 
ngày 27/7/2017 (quyếtăđịnh s嘘ầ.),ăvới t鰻ngăkinhăphíăhơnă11.522ătỷ đ欝ng với m映c tiêu 
xây d詠ng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch có kết c医u h衣 t亥ng kinh tế - xã hội 



 

221 
 

đ欝ng bộ và phát triển toàn di羽n, bền v英ng, phù h嬰p với tiến trình công nghi羽p hóa, hi羽n 
đ衣i hóa Thành ph嘘. Cơăc医u kinh tế và các hình th泳c t鰻 ch泳c s違n xu医t h嬰p lý, gắn phát 
triển nông nghi羽p với công nghi羽p, dịch v映, du lịchăđ運i s嘘ng vật ch医t và tinh th亥n c栄a 
ng逢運iădânăngàyăcàngăđ逢嬰c nâng cao. An ninh chính trị và trật t詠 an toàn xã hộiăđ逢嬰c 
đ違m b違o. H羽 th嘘ng chính trị 荏 nôngăthônăd逢ới s詠 lưnhăđ衣o c栄aăĐ違ngăđ逢嬰c tĕngăc逢運ng. 

- Theo quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh tế – xã hội thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă
2020,ăđể đ違m b違o các m映c tiêu phát triển thì c亥n ph違iăxemăxétăcácă逢uătiênăphátătriển theo 
cơăchế đặc thù cho các tỉnhăĐBSCL: 

• Huyăđộng t嘘iăđaăcácăngu欝n v嘘n từ ngân sách. Khai thác các ngu欝n v嘘n từ 
Trungă逢ơngăthôngăquaăcácăch逢ơngătrìnhăphátătriểnăvàăcácăcơăchế chínhăsáchă逢uăđưiăc栄a 
Chính ph栄. Sử d映ng l欝ng ghép ngu欝n v嘘n c医p bù th栄y l嬰i phí.  

• Khai thác các ngu欝n v嘘n hỗ tr嬰 khácăthôngăquaăcácăch逢ơngătrìnhănh逢:ăCh逢ơngă
trình thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu, d詠 án qu違n lý th栄y l嬰i ph映c v映 phát triển nông thôn 
ĐBSCL,ăch逢ơngătrìnhă tr衣măbơmăđi羽n vừa và nh臼,ăch逢ơngătrìnhăxâyăd詠ng nông thôn 
mới,ăđề ánăcánhăđ欝ng lớn,ăđề ánătáiăcơăc医u ngành nông nghi羽p,ăch逢ơngătrìnhăn逢ớc s衣ch 
nông thôn, các ngu欝n v嘘năODAầ. 

• Đóngăgópăc栄aăng逢運i dân vùng quy ho衣ch và các ngu欝n v嘘n h嬰p pháp khác. 
• Ngoàiăraă“Quyăho衣chătàiănguyênăn逢ớc mặt thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2015-

2025 và t亥mănhìnăđếnănĕmă2035”ăđưăđ逢嬰c th詠c hi羽n từ nĕmă2016.ăTuyănhiên,ăD詠 án này 
hi羽năđưăt衣m dừng theo chỉ đ衣oăcôngăvĕnăs嘘 1933/UBND-KT về vi羽c lập quy ho衣ch tài 
nguyênăn逢ớc thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnă2040.ăTheoăđó,ăd詠 án quy 
ho衣chătàiănguyênăn逢ớc sẽ đ逢嬰c xem xét tích h嬰p vào quy ho衣ch phát triển kinh tế - xã 
hội c栄a thành ph嘘 C亥năThơ theo Luật Quy ho衣ch 2017. 

4.2.4 Phân tích SWOT h羽 th嘘ng th栄y l嬰i  

a. Th院ăm衣nh 

- C亥năThơănằm 荏 trungătâmăĐBSCLăcóăngu欝năn逢ớc ngọt ch医tăl逢嬰ng t嘘t quanh 
nĕm,ăđ医tăđaiămàuăm叡 và bằng phẳngăđ逢嬰c b欝iăđắp phù sa từ ngu欝n sông Hậu, có tiềm 
nĕngăphátătriển nền s違n xu医t nông nghi羽păđaăd衣ng. 

- Là khu v詠c có m衣ngăl逢ới sông ngòi kênh r衣ch dàyăđặc liên thông với nhau, có 
nhiều tiềmănĕngăphátătriển ngành du lịch với các lo衣iăhìnhănh逢ăduălịchăsôngăn逢ớc, lo衣i 
hình du lịch mi羽tăv逢運n, du lịch sinh thái, .... Đangăđ逢嬰că逢aăchuộng 荏 ĐBSCL, phù h嬰p 
với truyền th嘘ngăvĕnăhóa-xã hộiăđậmăđàăb違n sắc dân tộc và hài hòa vớiăđiều ki羽n t詠 
nhiên.  

- H羽 th嘘ng th栄y l嬰i và m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng th栄y phát triển, t衣oăđiều ki羽n cho vi羽c 
th詠c hi羽n qu違n lý t鰻ng h嬰pătàiănguyênăn逢ớc, sử d映ng ngu欝năn逢ớcăđaăm映c tiêu, với các 
tiêu chí hi羽u qu違 kinh tế, công bằng xã hội và bền v英ngămôiătr逢運ng.ăĐiềuănàyăđặc bi羽t 
quan trọng do C亥năThơănằm 荏 đ亥u ngu欝n so với các tỉnh lân cận (Kiên Giang và Hậu 
Giang), nên vi羽c chia sẻ và b違o v羽 ngu欝năn逢ớc với các tỉnh này. 

- C亥năThơălàătrungătâmăđàoăt衣o và tài chính c栄aăĐBSCL,ătrongăđóăcóăđàoăt衣o và 
nângăcaoănĕngăl詠c về qu違n lý t鰻ng h嬰pătàiănguyênăn逢ớc,ăđápă泳ng yêu c亥u phát triển c栄a 
C亥năThơ. 
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b. H衣năch院 

- C亥năThơănằmătrênăvùngăđ医t bằng phẳng, nềnăđ医tătrũng,ăth医p và yếu bị ngậpăn逢ớc 
hàngănĕm,ăkhóăkhĕnăchoăvi羽c xây d詠ng, phát triểnăđôăthị, công nghi羽p và h衣 t亥ng. Mặc 
dù là vùng ngập nông, và kh違 nĕngăngậpălũă(lớn và vừa)ătrongăt逢ơngălaiăđ逢嬰c d詠 báo sẽ 
ítăđi,ănh逢ngăkh違 nĕngăngập úng do lún nềnăvàăn逢ớc biển dâng sẽ giaătĕng.ăĐâyălàăv医năđề 
c亥n quan tâm trong quy ho衣chăcácăkhuăđôăthị và công nghi羽p. 

- Ngu欝năn逢ớc mặt d欝iădàoănh逢ngăbiếnăđộng lớnăth逢運ng xuyên theo mùa và theo 
th栄y triều, chính vì vậy mà kh嘘iăl逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc mặtăcũngăkhôngă鰻năđịnh. Về 
mùaăkhô,ăl逢嬰ngăn逢ớcăít,ăphùăsaătrongăn逢ớcăcóăhàmăl逢嬰ng th医p,ăn逢ớc x違 th違i từ các ngu欝n 
công nghi羽p, nông nghi羽p, nuôi tr欝ng th栄y s違n,ăđưălàmăchoămột s嘘 vùng bị ô nhi宇m. Về 
mùaălũ,ăn逢ớc nhiều, do không có h欝 điềuăhòa,ăn逢ớc mặt nhiều gây ngập l映t 荏 các vùng 
nông thôn, làm cho h羽 th嘘ngăn逢ớc tràn b運, phá v叡 b運 bao,ăđêăbaoăc嘘ng bọng, dòng ch違y 
cóăc逢運ngăđộ lớn làm s衣t l荏 b運 sôngầ 

- Trong nh英ngănĕmăg亥năđây,ăbiếnăđộng b医tăth逢運ng c栄a th運i tiết và khí hậu, nh英ng 
khai thác không có kiểmăsoátătrongăvùngăvàătrênăl逢uăv詠c sông Mê Kông, chính vì vậy 
màătàiănguyênăn逢ớc mặt 荏 thành ph嘘 C亥năThơ ngày càng có d医u hi羽u gi違m về c違 ch医t 
l逢嬰ng lẫn kh嘘iăl逢嬰ng.ăTrongăkhiăđóănhuăc亥uădùngăn逢ớc c栄a các ngành, các hộ dân ngày 
mộtăcaoălên,ăđòiăh臼i ph違i có s詠 phân b嘘 h嬰p lý về ngu欝năn逢ớc. Vi羽c x違 th違iăđangădi宇n 
ra quyết li羽t,ăđặc bi羽t là x違 th違i do công nghi羽p, nuôi tr欝ng th栄y s違n, s違n xu医tălúa,ầă
đangălàănh英ngănguyăcơătiềm 育n cho s詠 ô nhi宇m ngu欝năn逢ớc. 

- Vi羽c phát triển h羽 th嘘ng th栄y l嬰i về cơăb違năđưălàmăthayăđ鰻i tính ch医t c栄a h羽 
th嘘ng t詠 nhiên c栄a khu v詠c (ví d映: Ô Môn-Xà No). 雲 một s嘘 khu v詠căđã làm 違nhăh逢荏ng 
đến kh違 nĕngăl逢uăthôngăc栄aăn逢ớc, tính kết n嘘iăsinhăthái,ăgiaătĕngăôănhi宇măn逢ớc và c違n 
tr荏 giao thông th栄y vào th運i kỳ ph違iăđóngăc嘘ng.  

- Công tác qu違n lý ngu欝năn逢ớc còn gặp nhiềuăkhóăkhĕnăvàăb医t cập, thiếuăđ欝ng 
bộ,ăch逢aăth臼a mãn các yêu c亥u quy trình qu違n lý t鰻ng h嬰p ngu欝năn逢ớc (IWRM) về hi羽u 
qu違 kinh tế, công bằng xã hộiăvàămôiătr逢運ng bền v英ng. Vi羽c khai thác quá m泳c (nh医t là 
n逢ớcăd逢ớiăđ医t) thiếu bền v英ng. Công tác b違o v羽 ngu欝năn逢ớc c亥năđ逢嬰c c違i thi羽n. 

- H羽 th嘘ng thâm canh nông nghi羽p – đặc bi羽tălàălúaăthuăđôngă(Nĕmă2020,ădi羽n 
tíchălúaăĐôngăXuânăkho違ngă79.264ăha,ănĕngăsu医tăđ衣t 72,24 t衣/ha. Lúa Hè Thu kho違ng 
75.015ăha,ănĕngăsu医tăđ衣t 61,17 t衣/ha. Lúa ThuăĐôngăkho違ngă68.720ăha,ănĕngăsu医tăđ衣t 
52,64 t衣/ha) – còn kém hi羽u qu違 vừa gây ra nhiều h羽 l映y môiătr逢運ng (sử d映ng phân bón, 
thu嘘c trừ sâu và thu嘘c di羽t c臼 quá m泳c, gây ô nhi宇măđ医tăvàăn逢ớc,ătácăđộng nghiêm trọng 
đến s泳c kh臼eăconăng逢運i). 

- Thiếu h羽 th嘘ng theo dõi - đánhăgiáăvi羽c th詠c hi羽n quy ho衣ch TNN. Công tác 
điềuătraătàiănguyênăn逢ớc mặt th詠c hi羽n ch逢aăhoànăchỉnh từ nĕmă2004ăđếnănayănênăch逢aă
đápă泳ng kịp th運i quy ho衣ch phát triển kinh tế trong vùng. 

 

c. C挨ăh瓜i 
- Nghị quyết 120/NQ-CP về Phát triển bền v英ngăĐBSCLăthíchă泳ng với biếnăđ鰻i 

khí hậu. L医y trọngătâmălàăconăng逢運i (thay vì s違n xu医t)ăvàăthayăđ鰻iăt逢ăduyă(coiăn逢ớc ngọt, 
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l嬰 và mặnălàătàiănguyên)ăđể c違i cách nền s違n xu医t nông nghi羽p. 
- Cơăhội xây d詠ng và th詠c hi羽n quy trình qu違n lý t鰻ng h嬰p ngu欝năn逢ớc ph映c v映 

phát triển bền v英ng C亥năThơ. 
- Cơăhộiăđể th詠c hi羽n các gi違i pháp thuận thiên (nature-based solutions – NBS) 

liênăquanăđến qu違nălỦăn逢ớc, th栄y l嬰i và phòng ch嘘ng thiên tai. 
- Chính sách về anăninhăn逢ớc,ăđ違m b違o ngu欝năn逢ớcăđángătinăcậy, không chỉ về 

l逢嬰ngăn逢ớc c医p và mà còn ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc ph映c v映 s泳c kh臼e, sinh kế và s違n xu医t cùng 
với viêc gi違m thiểu các r栄i ro doăn逢ớc gây ra (ngập úng, s衣t l荏, lún nền, thiếuăn逢ớc ngọt, 
xâm nhập mặn,ăv.vầ)ă荏 m泳căđộ ch医p nhậnăđ逢嬰c.  

- Là trung tâm c栄a ĐBSCL,ănơiătậpătrungăcơăs荏 h衣 t亥ng và có ngu欝n nhân l詠c lớn 
cóătrìnhăđộ khoa học cao. Khu v詠c này có ngu欝năn逢ớc d欝i dào, ch医tăl逢嬰ng n逢ớc t嘘t so 
với các khu v詠c khác c栄aăđ欝ng bằngăvàăđâyălàăcơăhội lớn cho Thành ph嘘 trong vi羽c phát 
triển thành một khu v詠c kinh tế trọngăđiểm. 

d. Tháchăth泳c 

- Tácăđộng từ các phát triểnăth逢嬰ngăl逢uă(g欝m th栄yăđi羽n và chuyểnăn逢ớc) gây thiếu 
h映t phù sa, cát làm suy gi違măđộ màu m叡 đ医tăđai,ăgiaătĕngăs衣t l荏 b運 sông, 違nhăh逢荏ngăđến 
cao trình mặtăđ医t. Làm suy gi違m th栄y s違năn逢ớc ngọt. Và 違nhăh逢荏ng nghiêm trọngăđến 
dòng ch違y trong nh英ngănĕmăkhôăh衣n c詠căđoanădoăbiếnăđ鰻i khí hậu 荏 l逢uăv詠c Mê Kông. 

- BĐKHăvàăNDBă(theoăcácăkịch b違n c栄a Bộ TNMT) d詠 báo m詠căNBDătĕngăcaoă
(12cm tới 2030, 17cm tới 2040 và 22cm tới 2050), cùng với lún nền, sẽ làmăgiaătĕngă
ngập úng do triều,ănguyăcơăngập trên di羽n rộng sẽ x違yăraătrongăt逢ơngălaiăkhôngăxa.ăĐiều 
nàyăcũngăsẽ làm các h羽 th嘘ng c嘘ng ph違iăđóngăvới t亥n su医t (s嘘 l亥n) nhiềuăhơn,ăth運i gian 
đóngăc嘘ngălâuăhơn,ălàmătr亥m trọngăhơnăv医năđề ô nhi宇m ngu欝năn逢ớc. 

- Xâm nhập mặnăgiaătĕngăd逢ớiătácăđộng c栄aăBĐKHăvàăNBDăvàănhanhăhơnăd詠 
báoă(Trongănĕmă2020,ămặn xu医t hi羽n lớn nh医t t衣i An L衣c Tây kho違ng 8,0 g/l. T衣i Cái 
Côn lên tới 2,8 g/l. T衣i Mái D亥m kho違ng 0,8 g/l). 

- Phát triểnăđ欝ng bằng trong nh英ngănĕmăg亥năđâyăkết h嬰p với biếnăđ鰻i khí hậuăđưă
làm m詠căn逢ớc ngoài sông dâng cao gây ngập.ăTheoăphânătíchăxuăh逢荏ng m詠căn逢ớc lớn 
nh医t, trung bình và nh臼 nh医t tai C亥năThơătừ nĕmă1978 – 2020 cho th医y, m詠căn逢ớc lớn 
nh医tăgiaătĕngăkho違ngă1,13ăcm/nĕm.,ă trungăbìnhăgiaătĕngăkho違ngă0,19ăcm/nĕmăvàănh臼 
nh医tăgiaătĕngăkho違ngă0,73ăcm/nĕm. 

4.3 H衣 t亥ng san n隠n, tiêu th栄y 

4.3.1 Th詠c tr衣ng chuẩn b鵜 k悦 thu壱tăđ医t xây d詠ng thành ph嘘 C亥năTh挨 

Nền xây d詠ng t衣i thành ph嘘 C亥năThơ thuộc vùng bị 違nhăh逢荏ng c栄aălũăl映tăhàngănĕmă
và thuộc vùng ngập nông với chiều sâu ngập trung bình từ 0,3 – 1,5m.ăĐịa hình t詠 nhiên 
c栄a thành ph嘘 C亥năThơ t逢ơngăđ嘘i th医p, cao 荏 khu v詠c ven sông Hậu và th医p d亥n về phía 
nộiăđ欝ng. Thành ph嘘 nằm dọc theo sông Hậu với chiều dài kho違ng 60 km nên m泳căđộ 
ngậpălũăvàăcaoăđộ m詠căn逢ớcălũăhàngănĕmăthayăđ鰻iătheoăđộ d嘘c th栄y l詠c và chế độ th栄y 
vĕnăc栄a sông Hậu. 
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Kết qu違 tính t亥n su医t m詠căn逢ớcălũăt衣i C亥năThơănh逢ăsauă(th運i gian quan trắc từ 1976 
– 1999) theo h羽 caoăđộ nhà n逢ớc. 

- P = 1 % - h = 1,92 m 
- P = 5 % - h = 1,82 m 
- P = 10% - h = 1,77 m 

T衣i các khu v詠căđưăxâyăd詠ngănh逢ătrungătâmăThànhăph嘘, các Thị tr医n hi羽n h英uăđưă
đ逢嬰c tôn nềnăv逢嬰tălũ.ăTuyănhiên,ătrongănh英ngănĕmăg亥năđâyăkhiăgặp triềuăc逢運ng hoặc 
m逢aălớn vẫn x違y ra tình tr衣ng bị ngập trên các tuyếnăđ逢運ng ngay t衣i trung tâm Thành 
ph嘘 với chiều sâu ngập trung bình 30 – 40cm, th運i gian ngập 2 - 3 gi運. T衣i các khu v詠c 
vùngăvenăđôăthị, các khu v詠c xây d詠ng với mậtăđộ th医p vẫn bị 違nhăh逢荏ng ngập về mùa 
lũ.ăT衣i khu v詠c nông thôn nền xây d詠ng ch栄 yếuăđ逢嬰c tôn nền cho từngăcôngătrình,ăđ嘘i 
với nhà dân vẫn còn một s嘘 nhà trên cọc dọc theo các kênh, r衣ch. 

Đánhăgiáăvề nềnăđ医t xây d詠ngăđ逢嬰căcĕnăc泳 ch栄 yếuătrênăcơăs荏 về điều ki羽năđịa hình 
t詠 nhiên, th詠c tr衣ng về xây d詠ng và kh違 nĕngăđ医u n嘘i về h衣 t亥ng kỹ thuật với m衣ngăl逢ới 
chung c栄a Thành ph嘘: 

- Đ医tăđưăxâyăd詠ng: Là nh英ng khu v詠căđưăxâyăd詠ng với mậtăđộ cao,ăcácăkhuăđôăthị 
đưăđ逢嬰c xây d詠ng h衣 t亥ng kỹ thuậtăđôăthị nh逢ăkhuătrungătâmăhi羽n h英u, khu trung tâm 
các Thị tr医n, khu công nghi羽p. Di羽n tích lo衣iăđ医t này kho違ng 7.340ha. 

- Đ医t xây d詠ng thuận l嬰i: Là các khu v詠c hi羽năch逢aăxâyăd詠ng với mậtăđộ cao, có 
địaăhìnhăt逢ơngăđ嘘i cao, ngập nông, ít ph違i c違i t衣o khi xây d詠ng,thuận ti羽n trong vi羽căđ医u 
n嘘i h衣 t亥ng kỹ thuật. Di羽n tích lo衣iăđ医t này kho違ng 19.690ha. 

- Đ医t xây d詠ng ít thuận l嬰i: Là các khu v詠c hi羽năch逢aăxâyăd詠ng với mậtăđộ cao, 
cóăđịaăhìnhăt逢ơngăđ嘘i th医p,ăth逢運ng bị ngập, ph違i c違i t衣o nhiều khi xây d詠ng. Ít thuận 
ti羽n trong vi羽căđ医u n嘘i h衣 t亥ng kỹ thuật. Di羽n tích lo衣iăđ医t này kho違ng 112.170ha. 

- Đ医t cách ly – h衣n chế xây d詠ng: Là các khu v詠c bị 違nhăh逢荏ng c栄a các công 
trình c亥n ph違i cách ly, h衣n chế xây d詠ngăđể đ違m b違o an toàn trong quá trình sử d映ng 
nh逢:ăkhuăv詠cătĩnhăkhôngăsânăbay,ăkhuăv詠căcáchălyăanătoànăl逢ớiăđi羽n cao thế. Di羽n tích 
lo衣iăđ医t này kho違ng 55ha. 

- Đ医t xây d詠ngăkhóăkhĕn:ăLàăcácăkhuăv詠c hi羽năch逢aăxâyăd詠ng,ăcóăđịa hình ph泳c 
t衣păkhóăkhĕnăkhiăxâyăd詠ng, ngập sâu, khu v詠c ven sông r衣ch có hi羽năt逢嬰ng s衣t l荏, c亥n 
nhiều bi羽n pháp c違i t衣o nền khi xây d詠ng. Di羽n tích lo衣iăđ医t này kho違ng 27ha. 

- Ngoài ra còn có một s嘘 lo衣iăkhácănh逢:ăsông,ăr衣ch, mặtăn逢ớcầ 
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Hình 56:ăS挨ăđ欝 đánhăgiáăth詠c tr衣ngăđ医t xây d詠ng 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

4.3.2 Th詠c tr衣ngăcaoăđ瓜 n隠n và h羽 th嘘ng thoát n逢噂căm逢aăthành ph嘘 C亥n 
Th挨 

Địa hình thành ph嘘 C亥năThơ nhìnăchungăt逢ơngăđ嘘i bằng phẳng,ăđộ d嘘c nền g亥n 
nh逢ăbằngă0%,ăcaoăđộ nền t詠 nhiên th医p so với m詠căn逢ớc biển.ăTh逢運ng xuyên chịu 違nh 
h逢荏ng chế độ triềuăc逢運ng c栄a sông Hậuăvàăcácăđ嬰tălũălớn từ h羽 th嘘ng sông Cửu Long. 

Caoăđộ t詠 nhiênădaoăđộng trong kho違ng 0,2m – 3,0m. Các khu v詠c tập trung dân 
c逢ăvàăđôăthị hi羽n h英u có nềnăđ医tăcaoăhơn,ălàănơiătậpătrungădânăc逢ăsinhăs嘘ng có lịch sử 
lâuăđ運i, nềnăđ医tăđưăquaăc違i t衣oăđể xây d詠ng nhà cửaăcôngătrình.ăTuyănhiênăcaoăđộ nền 
cònăt逢ơngăđ嘘i th医p, ph亥n lớn nằm trong kho違ng H = 1,2 – 1,8m. Chỉ một s嘘 khu v詠c 
trung tâm hi羽n h英u c栄aăđôăthị cóăcaoăđộ t逢ơngăđ嘘iăcaoăhơnăcácăkhuăv詠căkhácădaoăđộng 
H = 1,8m – 2,2m. Chỉ một vài vị trí nền các công trình xây d詠ng g亥năđâyălàăcaoăđộ H = 
2,3m – 2,4m tuy nhiên nh英ngăđiểm này khôngăđángăkể. 

B違ng 82:Th嘘ng kê di羽n tích thành ph嘘 C亥năTh挨 theoăcaoăđ瓜 

TT  T瑛 caoăđ瓜 (m) Đ院năcaoăđ瓜 (m) Di羽n tích (ha) T益 l羽 (%) 
1  <1 22.170,78 50,52 
2 1 2 19.151,21 43,68 
3 2 3 2.481,24 5,66 
4 >3  45,56 0,14 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 
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Hình 57:ăS挨ăđ欝 đánhăgiáăth詠c tr衣ngăcaoăđ瓜 n隠n 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

Về thoát n逢ớc, thành ph嘘 C亥năThơ vẫnăđangăsử d映ng h羽 th嘘ng c嘘ng chung thoát 
n逢ớcăm逢aăvàăn逢ớc b育n,ăn逢ớc thoát ch逢aăđ逢嬰c xử lỦăđ鰻 tr詠c tiếp ra sông r衣ch, tập trung 
ch栄 yếu 荏 các Quận trung tâm nội thị, bao g欝m c嘘ng D(300 - D.1000) mm, c嘘ng hộp B 
2400mmăvàăcácăm逢ơngăxâyăB(200ă- 500)mm. Ngoài ra còn có h羽 th嘘ngăm逢ơngăđ医t t衣i 
cácăđ逢運ng làm nhi羽m v映 thuăgomăn逢ớc m逢aăx違 ra kênh r衣ch. 

Theo th嘘ng kê c栄a Cty TNHH C医p Thoát n逢ớc thành ph嘘 C亥năThơ nĕmă2014:ă
T鰻ng chiều dài h羽 th嘘ngăm逢ơngăc嘘ng toàn TP 160.838m. Bao g欝m Quận Bình Th栄y 
24.981m, Quận CáiăRĕngă10.884m,ăQuận Ninh Kiều 124.973m và h羽 th嘘ng c嘘ng thoát 
n逢ớc t衣i một s嘘 trung tâm quận Th嘘t N嘘t, quận Ô Môn, Thị tr医n ThớiăLai,ăVĩnhăTh衣nh, 
C運 Đ臼 PhongăĐiền. 
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Hình 58:ăS挨ăđ欝 v鵜 trí các khu v詠căđưăxơyăd詠ng h羽 th嘘ng thoát n逢噂c 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

4.3.3 Th詠c tr衣ngăcaoăđ瓜 n隠n và h羽 th嘘ng thoát n逢噂căm逢aăcácăl逢uăv詠c 

Cĕnăc泳 vàoăđịa hình và th詠c tr衣ng h羽 th嘘ng sông kênh r衣ch là ngu欝n tiếp nhận c栄a 
Thành ph嘘, kế thừa Quy ho衣chăCaoăđộ nền và thoát n逢ớc mặtăđ逢嬰c duy羽tănĕmă2018,ăl逢uă
v詠c thoát n逢ớc th詠c tr衣ngăđ逢嬰c phân b嘘 c映 thể nh逢ăsau: 

a. L逢uăv詠cătrungătơmăNinhăKi隠uă- BìnhăTh栄y 

Ph衣măviăl逢uăv詠c: phía BắcăgiápăsôngăÔăMôn,ăphíaăĐôngăgiápăsôngăHậu, phía Nam 
giáp sông C亥năThơăvàăphíaăTâyăgiápăr衣ch Tắc Ông Th映c.ăĐâyălàăl逢uăv詠c lớn nh医t, trung 
tâm và quan trọng nh医t c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. T鰻ng di羽nătíchăl逢uăv詠c là 17.700ha g欝m 
toàn bộ quận Ninh Kiều, Bình Th栄y, một ph亥n quậnăÔăMônăvàăPhongăĐiền. 

H逢ớng thoát chính c栄aăl逢uăv詠c: hi羽nănayăn逢ớcăm逢aăvàăn逢ớc th違iăđ逢嬰c thu gom 
vào các tuyến c嘘ngăđặt theo các tuyếnăđ逢運ng trong khu v詠c và x違 ra các r衣ch nội thị nh逢ă
r衣ch Cái Khế, r衣ch Ngỗng, r衣ch Hàng Bàng, r衣chăĐ亥u S医u, sông Trà Nóc, r衣ch Chanh, 
r衣ch Vàm... Sau đóăthoát ra sông chính hoặc tr詠c tiếpăđ鰻 raăcácăchínhănh逢ăsôngăHậu, 
sông bao C亥năThơ,ăÔăMôn,ăr衣ch tắc 渦ng Th映c. 

H羽 th嘘ng c嘘ng thoát n逢ớc th詠c tr衣ng trung tâm quận Ninh Kiều g欝m 3 lo衣i ch栄 
yếu là: c嘘ng tròn từ d200mm đến d1500mm,ăm逢ơngăxâyătừ b300mm đến b2400mm, 
m逢ơngăđ医t từ b1000mm đến b6000mm. 
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H羽 th嘘ng c嘘ng thoát n逢ớc th詠c tr衣ng trung tâm quận Bình Th栄y g欝m 3 lo衣i ch栄 
yếu là: c嘘ng tròn từ d200mm đến d1500mm,ăm逢ơngăxâyătừ b500mm đến b1500mm, 
m逢ơngăđ医t từ b1000mm đến b7000mm. 

Địa hình th詠c tr衣ng th医p, ph亥n lớn < +2,00, h亥u hết các c嘘ng ng亥m hi羽n h英uăđều 
đặt 荏 độ sâuăd逢ới m詠căn逢ớc cao nh医t,ăcaoăđộ c栄a các cửa x違 th医pănênăth逢運ng ngập trong 
n逢ớc, nên hi羽u qu違 thoát n逢ớc không cao. 

Hình 59:ăS挨ăđ欝 th詠c tr衣ng h羽 th嘘ng thoát n逢噂c khu v詠c trung tâm 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

b. L逢uăv詠căqu壱năCáiăRĕng 

- T鰻ng di羽nătíchăl逢uăv詠c là kho違ng 8.200ha. 
- H逢ớng thoát n逢ớc chính: Toàn bộ l逢uăv詠c thoát t詠 ch違y vào các r衣ch nội thị 

nh逢ăr衣ch Cái Tắc, 遺p Mỹ,ăCáiăNai,ăCáiăĐôi,ăCáiăSâu,ăBùngăBinh,ăBến B衣.... 
- Địa hình quận khá th医p, kho違ng 90% di羽nătíchăcóăcaoăđộ nền <2,0m, ph亥n di羽n 

tích >2,0m chỉ chiếm kho違ng 9%. 

c. L逢uăv詠căqu壱năỌăMôn 

- T鰻ng di羽nătíchăcácăl逢uăv詠c là kho違ng 6.620ha. 
- H逢ớng thoát chính: các tuyến c嘘ngăl逢uăv詠c thoát t詠 ch違y vào các r衣ch nội thị 

và h欝 ch泳aănh逢ăr衣chăNgưăCái,ăCáiăSơn,ăCáiăD亥u, Bù Lu Cái.... Và thoát ra sông Hậu, 
sôngăÔăMôn,ăkênhăThơmăRơm.ăĐâyălàăkhu v詠căđôăthị phát triển mới, nên th詠c tr衣ng 
thoát n逢ớcăch逢aăcóănhiều. 
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- Địa hình khá th医p, kho違ng 97% di羽nătíchăcóăcaoăđộ nền <2,0m, ph亥n di羽n tích 
>2,0m chỉ chiếm kho違ng 2,4%. 

- H羽 th嘘ng c嘘ng thoát n逢ớc th詠c tr衣ng trung tâm quận Ô Môn g欝m 2 lo衣i ch栄 yếu 
là: c嘘ng tròn d400mm,ăm逢ơngăxây. 

Hình 60:ă:ăS挨ăđ欝 th詠c tr衣ng h羽 th嘘ng thoát n逢噂c trung tâm qu壱n Ô Môn 

 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

d. L逢uăv詠căqu壱năTh嘘tăN嘘t 
- T鰻ng di羽nătíchăcácăl逢uăv詠c là kho違ng 14.100ha. 
- H逢ớng thoát chính: các tuyến c嘘ng thoát t詠 ch違y vào các r衣ch nội thị nh逢ăkênhă

Thắng L嬰i, r衣chăRây,ăĐ逢運ng Châu, Trà Bay... Và ra sông Th嘘t N嘘t. 
- Địa hình khá th医p, kho違ng 98% di羽nătíchăcóăcaoăđộ nền <2,0m, ph亥n di羽n tích 

>2,0m chỉ chiếm kho違ng 1,8%. 
- H羽 th嘘ng c嘘ng thoát n逢ớc th詠c tr衣ng trung tâm quận Th嘘t N嘘t g欝m 2 lo衣i ch栄 

yếu là: c嘘ng tròn từ d100mm đến d800mm,ăm逢ơngăxây. 
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Hình 61:ăS挨ăđ欝 th詠c tr衣ng h羽 th嘘ng thoát n逢噂c trung tâm qu壱n Th嘘t N嘘t 

 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

 

e. L逢uăv詠căthu瓜căPhongăĐi隠n 

- T鰻ng di羽n tích c栄aăl逢uăv詠căPhongăĐiền kho違ng 6.000ha. 
- H逢ớng thoát chính: các tuyến c嘘ng thoát t詠 ch違y vào các r衣ch nội thị nh逢ăr衣ch 

Xẻo Cui, Xẻo Sao, Cây C育m, Ông Hào, C亥năĐ逢ớc...và ra sông C亥năThơ,ăr衣ch Tắc Ông 
Th映c và kênh Xáng Xà No. 

- H羽 th嘘ng c嘘ng thoát n逢ớc th詠c tr衣ng Thị tr医năPhongăĐiền ch栄 yếu là: c嘘ng tròn 
từ d400mm đến d1000mm. 

Hình 62:ăS挨ăđ欝 th詠c tr衣ng h羽 th嘘ng thoát n逢噂c Th鵜 tr 医năPhongăĐi隠n 

 
Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 
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f.  L逢uăv詠căTh鵜ătr医năVƿnhăTh衣nh 

- H逢ớng thoát n逢ớc chính ra r衣ch Cái Sắn,ăkênhăS逢運n, kênh B嘘n T鰻ng. 
- H羽 th嘘ng c嘘ng thoát n逢ớc th詠c tr衣ng Thị tr医năVĩnhăTh衣nh ch栄 yếu là: c嘘ng tròn 

từ d400mm đến d1000mm. 

g. Th鵜ătr医năTh衣nhăAn:ăH逢ớngăthoát chínhăraăr衣chăCáiăSắn.  
h. Th鵜ătr医năC運ăĐ臼.ă 
- H逢ớng thoát chính ra các kênh Th嘘t N嘘t,ăkênhăĐ泳ng, kênh Lòng 渦ng, r衣ch B嘘n 

T鰻ng. 
- H羽 th嘘ng c嘘ng thoát n逢ớc th詠c tr衣ng Thị tr医n C運 Đ臼 ch栄 yếu là: c嘘ng tròn 

d600m. 
- Thị tr医n Thới Lai. 
- H逢ớng thoát chínhăraăcácăkênhăÔăMôn,ăkênhăĐ泳ng,ăkênhăBàăĐ亥m, kênh Sẻo 

Xào. 
- H羽 th嘘ng c嘘ng thoát n逢ớc th詠c tr衣ng Thị tr医n Thới Lai ch栄 yếu là: c嘘ng tròn từ 

d400mm đến d1000mm. 

i. Cácăv医năđ隠ăchínhăhi羽nănay. 
- Caoăđộ t詠 nhiênădaoăđộng trong kho違ng 0,2m – 3,0m. Các khu v詠c tập trung 

dânăc逢ăvàăđôăthị hi羽n h英u ph亥n lớn nằm trong kho違ng H = 1,2 – 1,8m, một s嘘 khu v詠c 
cóăcaoăđộ t逢ơngăđ嘘iăcaoăhơnăcácăkhuăv詠căkhácădaoăđộng H = 1,8m – 2,2m. Ph亥n di羽n 
tíchăcóăcaoăđộ >=2,0mm chiếm kho違ng 6%, di羽n tích còn l衣i <2,00m chiếm kho違ng 94% 
di羽n tích toàn Thành ph嘘. 

- Công tác qu違n lý c嘘t san nềnăđ嘘i với các d詠 án chỉ mang tính c映c bộ,ăch逢aăcóă
s詠 th嘘ng nh医t gi英a các d詠 ánăvàăđ欝ng bộ với các quy ho衣ch c医p trên, dẫnăđến s詠 chênh 
l羽chăcaoăđộ gi英a các d詠 án,ăvàăxuăh逢ớngălàmăsauăcaoăđộ nềnăcaoăhơnălàmătr逢ớc. 

- S映t lún nềnăđ医tăvàăn逢ớc biển dâng th詠c tế là có x違y ra, tuy nhiên hi羽nănayăch逢aă
có các s嘘 li羽u th嘘ng kê kịch b違n s映t lún chính th泳cănh逢ăbiếnăđ鰻i khí hậuăvàăn逢ớc biển 
dângănênăcũngălàămột ph亥năkhóăkhĕnăchoăcôngătácăqu違n lý c嘘t nền. 

- H羽 th嘘ng thoát n逢ớc c栄a thành ph嘘 C亥năThơ là h羽 th嘘ng c嘘ngăchung,ăđ逢嬰c xây 
d詠ng qua nhiều th運i kỳ nên thiếuătínhăđ欝ng bộ. 

- Nĕngăl詠c thoát n逢ớc c栄a h羽 th嘘ng, nh医t là khu v詠c trung tâm hi羽năđangăcóăd医u 
hi羽u quá t違i,ăkhôngăđápă泳ng yêu c亥u thoát n逢ớc c栄a Thành ph嘘 t衣i nh英ng th運iăđiểm b医t 
l嬰i nh医t, trong tình hình phát triểnăđôăthị và di宇n biến b医tăth逢運ng c栄a th運i tiết (khi x違y 
raăm逢aălớn, triềuăc逢運ng,ălũăhoặc x違y ra t鰻 h嬰păđ欝ng th運i các yếu t嘘 này). 

- Một s嘘 kênh r衣ch thoát n逢ớc chính c栄aăđôăthị bị b欝i lắng, l医n chiếmăcũngălàmă
gi違m kh違 nĕngătiêuăthoát n逢ớc c栄aăđôăthị.  

- H羽 th嘘ng thoát n逢ớc thành ph嘘 C亥năThơ do nhiềuăđơnăvị xây d詠ng và qu違n lý, 
bao g欝m Công ty TNHH MTV C医p thoát n逢ớc C亥năThơ,ăS荏 GTVT thành ph嘘 C亥năThơ, 
phòng Qu違nălỦăđôăthị các quận, phòng Kinh tế h衣 t亥ng các huy羽n và một s嘘 doanh nghi羽p 
trênăđịa bàn Thành ph嘘 
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4.4 H衣 t亥ng c医păn逢噂c 

4.4.1. Th詠c tr衣ng ngu欝năn逢噂c  

a. Ngu欝năn逢噂căm員t:ă 
- Thành ph嘘 C亥năThơ có h羽 th嘘ng sông, kênh, r衣ch chằng chịt, n嘘i li ền nhau mang 

n逢ớc ngọt tới khắpănơi,ăt鰻ng chiều dài các tuyến sông kênh chính là 800km. Hi羽n t衣i 
92% công su医t c医păn逢ớcătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c khai thác từ ngu欝năn逢ớc 
mặt.  

- Sông Hậu: Các s嘘 li羽u phân tích về ch医tăl逢嬰ng cho th医yăđâyălàăngu欝năn逢ớc có 
ch医tăl逢嬰ng t嘘t. Tuy nhiên trong nh英ngănĕmăg亥năđâyădoătácăđộng c栄a biếnăđ鰻i khí hậu và 
s詠 can thi羽p c栄aăconăng逢運i nên ch医tă l逢嬰ngăvàă l逢uă l逢嬰ngăđangă thayăđ鰻iăhayăđ鰻i theo 
h逢ớng tiêu c詠c. C映 thể,vàoămùaăkhôănĕmă2004,ăbiênămặn cách C亥năThơă12km,ătuyănhiênă
trongăcácănĕmăg亥năđâyăkho違ng cách này chỉ còn là 8km.  

- Sông C亥năThơ:ăHi羽n t衣iăđâyălàăngu欝năn逢ớc cung c医p chính cho các nhà máy 
n逢ớc, tuy nhiên do mộtăl逢嬰ng lớnăn逢ớc th違iăch逢aăquaăxử lỦăđ鰻 vàoăsôngănênăsôngăcũngă
đangăd亥n bị ô nhi宇m. 

- Ngoài ra, còn có 158 sông, r衣ch ch違y qua Thành ph嘘 nh逢ăr衣ch Bình Th栄y, Cái 
Sắn, Sông Trà Nóc, Ô Môn, Th嘘t N嘘t,ăKênhăThơmăRơmăvàănhiều kênh lớn t衣i các huy羽n 
ngo衣i thành là ThớiăLai,ăVĩnhăTh衣nh, C運 Đ臼,ăPhongăĐiền. Ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc t衣iăđâyăcũngă
đangăbị ô nhi宇m với nh英ng m泳căđộ khác nhau do các ch医t h英uăcơ,ăphosphate,ănitrate 

 

b. Ngu欝năn逢噂căng亥m:ă 
Thành ph嘘 C亥năThơ có 4 ph泳c h羽 địa ch医t th栄yăvĕnăch泳aăn逢ớc với các m泳căđộ 

khác nhau: 

- Ph泳c h羽 tr亥m tích Holoxen: chiều dày tr亥mătíchăthayăđ鰻i từ 40 - 70m,ăn逢ớc có 
tr英 l逢嬰ng nh臼, ch医tăl逢嬰ng kém, không b違oăđ違m tiêu chu育n về mặt vi sinh . 

- Ph泳c h羽 tr亥mătíchăPleistoxen:ăcóăđộ sâuăthayăđ鰻i từ 80 - 150m, t鰻ng tr英 l逢嬰ng 
trong tr亥m tích này kho違ng 716.440 m³/ngày, ch医tăl逢嬰ng t嘘t, tuy nhiên do phân b嘘 không 
đều nên chỉ thích h嬰p với các công trình c医păn逢ớc quy mô nh臼. 

- Ph泳c h羽 tr亥m tích Plioxen: chiều dày tr亥mătíchăthayăđ鰻i từ 130 -180m, t鰻ng tr英 
l逢嬰ng kho違ngă361.300ăm³/ngày,ătuyănhiênădoăn逢ớc cóăđộ khoáng hóa cao, từ 1,28 - 9,4 
mg/l có khi lên tớiă21,56mg/lănênăkhôngăđ栄 tiêu chu育n cung c医păn逢ớc sinh ho衣t . 

- Ph泳c h羽 tr亥m tích Mioxen: chiều dày tr亥mătíchăthayăđ鰻i từ 450 -500m, t鰻ng tr英 
l逢嬰ng kho違ngă273.600ăm³/ngày,ăđâyălàăt亥ngăn逢ớc có áp l詠c m衣nh, độ khoáng hóa cao, 
từ 1,49 - 3,92 mg/l, nhi羽tăđộ cao, 39 - 40°, phù h嬰p với các m映căđíchăkhaiăthácăn逢ớc 
khoáng. 

c. Th詠cătr衣ngăcácăcôngătrìnhăx穎ălỦăn逢噂căs衣ch 
Khu v詠c thành th鵜 
Hi羽n t衣i khu v詠c thành thị có 13 nhà máy c医păn逢ớc.ăCácănhàămáyănàyăđều thuộc 

công ty C医p thoát n逢ớc qu違n lý, có t鰻ng công su医t thiết kế 166.420m3/ngày.đêmă(ho衣t 



 

233 
 

động với công su医t 141.000m3/ngày.đêm). Ngu欝năn逢ớc thô c医p cho các nhà máy l医y từ 
Sông Hậu, Sông C亥năThơ,ăTh嘘t N嘘t, Cái Sắn, Bình Th栄y. 

B違ng 83: T鰻ng h嬰p quy mô công su医t các nhƠ máyăn逢噂c hi羽n h英uănĕmă2011 

STT NhƠămáyăn逢噂c 2011    Nĕmă2020 
1 C亥n Thơă1 55.000 80.000 
2 C亥n Thơă2 52.500 97.500 
3 Long Hòa 2.000 2.000 
4 C欝năKh逢ơng   10.000 
5 Trà Nóc 20.000 40.000 
6 Ô Môn 1 2.500 2.500 
7 Ô Môn 2   25.000 
8 H逢ngăPhúă 10.000 10.000 
9 Ba Láng 5.000 5.000 
10 Th嘘tăN嘘tă1 10.000 10.000 
11 Th嘘tăN嘘tă2 - 25.000 
12 Bông Vang 2.500 2.500 
13 ThớiăLai 2.500 2.500 
14 C運ăĐ臼 480 3.000 
15 VĩnhăTh衣nh 3.220 3.220 
16 Th衣nhăAn 720 720 
C瓜ng 166.420 318.940 
NhƠămáyăn逢噂căVùngăĐBSCL     
SôngăHậuă1   500.000 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 
 
Khu v詠c nông thôn 

H羽 th嘘ng cung c医păn逢ớc s衣ch cho khu v詠c nông thôn do trung tâmăn逢ớc s衣ch & 
VSMT nông thôn, khai thác và qu違n lý ch栄 yếu sử d映ng ngu欝năn逢ớc ng亥m. Hi羽n t衣i 
trungătâmăđangăqu違n lý kho違ng 439 giếng khoan với công su医t c医păn逢ớc nh臼 kho違ng 4 
– 6 m3/ngđ)ăVề ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc, các mẫuăn逢ớc l医y t衣i nhà máy nhìn chung dềuăđ衣t các 
chỉ tiêu theo QCVN 02: 2009/BYT tuy nhiên do h羽 th嘘ng phân ph嘘iăđưăcũăl衣iăbĕngăquaă
nhiều kênh r衣ch,ăv逢運n c栄aăng逢運i dân, tình tr衣ng 嘘ng bỉ v叡, rò rỉ x違yăraăth逢運ng xuyên 
dẫnăđến tình tr衣ng t衣i một s嘘 th運iăđiểm ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc t衣iăcácăđiểmădùngăn逢ớc không 
đ衣t yêu c亥u. 

d. Th詠cătr衣ngăm衣ngăl逢噂iăđ逢運ngă嘘ng 
Khu v詠c thành th鵜 
Hi羽n t衣i, m衣ngăl逢ới c医păn逢ớc nộiăđôăchoăthành ph嘘 C亥năThơ chiều dài kho違ngăhơnă

500 km vớiđ逢運ng kính ch栄 yếu từ D60 – d700mm bao g欝m các lo衣i vật li羽u 嘘ng: gang, 
thép, PVC, PE, Phibro XM. M衣ng l逢ớiăđ逢運ng 嘘ngăđ逢嬰c xây d詠ng qua nhiều th運i kỳ, 
trongăđóămột s嘘 đ逢運ng 嘘ngăđưăbị h逢ăh臼ng, (tình tr衣ng 嘘ng có ch医tăl逢嬰ng t嘘t chiếm kho違ng 
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64%, ch医tăl逢嬰ng trung bình là 19% và ch医tăl逢嬰ng kém là 15%). M衣ngăl逢ớiăđ逢運ng 嘘ng 
c医păn逢ớc ch栄 yếuăđ逢嬰căđ医u n嘘i m衣ch vòng cung c医păn逢ớc s衣ch cho các quận trung tâm 
Thành ph嘘. 

Trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ hi羽năcóă03ăđàiăn逢ớc g欝m:  

-  Đàiăn逢ớc NMN C亥năThơă1 : W = 2.250 m3 - H = 30m (hoàn thành 1969). 
-  Đàiăn逢ớcăđ逢運ng Nguy宇n Trãi : W = 500 m3 - H = 29m (hoàn thành 1955). 
-  Đàiăn逢ớc KCN Trà Nóc  : W = 300 m3 - H = 30m (hoàn thành 1972). 
 

Khu v詠c nông thôn 

Với khu v詠c nông thôn, m衣ngăl逢ớiăđ逢嬰c xây d詠ng với quy mô nh臼, cung c医păn逢ớc 
s衣ch c映c bộ cho trung tâm huy羽n và các xã. 

Th詠c tr衣ng s穎 d映ngăn逢噂c 

- Khu v詠c thành thị: 
• Toàn khu v詠c nội thành và các trung tâm Thị tr医n thuộc thành ph嘘 C亥năThơ 

cóăhơnă155.000ăhộ dùngăn逢ớc.  
•  Tỷ l羽 dân s嘘 nội thị đ逢嬰c c医pă n逢ớc kho違ng 73-99% (cao nh医t t衣i Ninh 

Kiều/Bình Th栄y). 
•  Tiêu chu育nădùngăn逢ớc : 120 – 140ălít/ng逢運i/ngày. 
•  Tỷ l羽 th医t thoát: 28-28.5%. 

- Khu v詠c nông thôn 

• Tỷ l羽 hộ dânănôngăthônăđ逢嬰c sử d映ngăn逢ớc h嬰p v羽 sinhăđ衣t 71,46%. Trong đóă
tỷ l羽 s嘘 dân sử d映ngăn逢ớcăđ衣t Quy chu育n 02 là 38,47%.  

• Bên c衣nhăđóăcònăkho違ng 23.771 hộ dânăcóăđiều ki羽n sử d映ngăn逢ớc s衣chăđ衣t 
tiêu chu育n từ đ逢運ng 嘘ng c医păn逢ớcăđiăngangăquaăchiếm tỷ l羽 13,3% s嘘 dân nông thôn. 

•  

4.5 Th詠c tr衣ng h羽 th嘘ng thu gom và x穎 lỦăn逢噂c th違i 

Hi羽n nay h羽 th嘘ng thoát n逢ớc thành ph嘘 C亥năThơ vẫnăđangăsử d映ng m衣ngăl逢ới 嘘ng 
- c嘘ng chung thu gom và thoát n逢ớcăm逢aăvàăn逢ớc b育n,ăch逢aăđ逢嬰c xử lỦăđ鰻 tr詠c tiếp ra 
sông r衣ch. M衣ngăl逢ới thoát n逢ớc chỉ đ逢嬰c xây d詠ng tập trung t衣i trung tâm c栄a thành 
ph嘘 C亥năThơ cũăvàăcácăkhuăv詠căđôăthị hi羽n h英uănh逢ăÔăMôn,ăTh嘘t N嘘t,ăCáiăRĕng.ăH亥u 
hết, h羽 th嘘ngăm逢ơngăc嘘ng 荏 khu v詠c nộiăđô,ănh医t là 荏 các quận c栄a thành ph嘘 C亥năThơ 
cũănh逢ăNinhăKiều, Bình Th栄yăđưăbị h逢ăh臼ng, s衣t l荏 gây c違n tr荏 đến kh違 nĕngăthoát n逢ớc. 
Các c嘘ng thoát n逢ớc bị tắc nghẽn do rác th違i, cặn th違iămàăkhôngăđ逢嬰c n衣o vét, sửa ch英a 
định kỳ. Quá trình phát triển kéo theo mậtăđộ xây d詠ngătĕngălênălàmăchoăh羽 th嘘ngăm逢ơngă
c嘘ng bị quá t違i so với công su医t thiết kế banăđ亥u.  
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4.5.1 Th詠c tr衣ngăl逢uăl逢嬰ngăn逢噂c th違i 

B違ng 84:ăL逢嬰ngăn逢噂c th違iă逢噂c tính th違iăraămôiătr逢運ng hi羽n t衣i trong ngày c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 đ逢嬰c trình bày trong b違ng sau 

TT Tênăl逢uăv詠c Dân s嘘 
Tiêu chuẩn 
n逢噂c c医p 

T益 l羽 
c医p 
n逢噂c 

Tiêu chuẩn 
th違iăn逢噂c 

N逢噂c 
th違i phi 

SH 

T益 
l羽 

thu 
gom 

T益 l羽 
th医m 

Tiêu chuẩn 
th違iăn逢噂c 

t逢挨ngă
đ逢挨ng 

H羽 s嘘 
không 
đi隠u 
hòa 
kng 

L逢uă
l逢嬰ng 

n逢噂c th違i 
sh l噂n 
nh医t 

  Người L/người/ngd % 
80% tccn 

l/người/ngđ 
%*Qsh % % L/người/ngđ M3/người 

I Khu v詠căcácăđôăth鵜 trung tâm             
1 L逢uăv詠c Ninh Kiều – Bình Th栄y 420.000 150 95 120 15% 80% 10% 99,36 1,15 47.991 

2 L逢uăv詠căCáiăRĕng 220.000 150 90 120 15% 80% 10% 99,36 1,15 25.138 

3 L逢uăv詠c Trà Nóc 110.000 150 90 120 15% 80% 10% 99,36 1,15 12.569 

4 L逢uăv詠c Ô Môn 100.000 150 90 120 15% 70% 10% 86,94 1,15 9.998 

5 L逢uăv詠c Th嘘t N嘘t 210.000 150 90 120 15% 70% 10% 86,94 1,15 20.996 

II  Khu v詠c các th鵜 tr 医n ngo衣i thành               

7 L逢uăv詠căVĩnhăTh衣nh 22.000 120 80 96 15% 65% 10% 64,584 1,2 1.705 

8 L逢uăv詠c Th衣nh An 11.000 120 80 96 15% 65% 10% 64,584 1,2 853 

9 L逢uăv詠c C運 Đ臼 17.000 120 80 96 15% 65% 10% 64,584 1,2 1.318 

0 L逢uăv詠c Thới Lai 20.000 120 80 96 15% 65% 10% 64,584 1,2 1.550 

6 L逢uăv詠căPhongăĐiền 50.000 120 90 96 15% 65% 10% 64,584 1,2 3.875 

  T鰻ng 1.180.000                 125.992 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ các Sở 



 

236 
 

4.5.2 Th詠c tr衣ng h羽 th嘘ng thu gom 

a. L逢uăv詠căthoát n逢噂c 
Hi羽n t衣i, h羽 th嘘ng thoát n逢ớc thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰căchiaălàmăcácăl逢uăv詠c chính sau: 

L逢uăv詠c trung tâm Ninh Ki 隠u - Bình Th栄y 

- T鰻ng di羽nătíchăl逢uăv詠c là 17.700ha g欝m toàn bộ quận Ninh Kiều, Bình Th栄y, 
một ph亥n quậnăÔăMônăvàăPhongăĐiền. 

- H逢ớng thoát chính c栄a: thu gom vào các tuyến c嘘ngăđặt theo các tuyếnăđ逢運ng 
trong khu v詠c và x違 ra các r衣ch nội thị. 

L逢uăv詠c Trà Nóc 

- T鰻ng di羽nătíchăl逢uăv詠c là 2.850 ha bao g欝m ph亥n phía bắc sông Trà Nóc c栄a 
quận Bình Th栄y, ph亥n phía nam sông Ô Môn c栄a quận Ô Môn.  

- H逢ớng thoát chính c栄a: thu gom vào các tuyến c嘘ngăđặt theo các tuyếnăđ逢運ng 
trong khu v詠c và x違 ra các r衣ch nội thị. 

L逢uăv詠c qu壱năCáiăRĕng 

- T鰻ng di羽nătíchăl逢uăv詠c là kho違ng 8.200ha. 
- H逢ớng thoát n逢ớc chính: Toàn bộ l逢uăv詠c thoát t詠 ch違y vào các r衣ch nội thị 

nh逢ăr衣ch Cái Tắc, 遺p Mỹ,ăCáiăNai,ăCáiăĐôi,ăCáiăSâu,ăBùngăBinh,ăBến B衣... 
L逢uăv詠c qu壱n Ô Môn 

- T鰻ng di羽nătíchăcácăl逢uăv詠c là kho違ng 6.620ha. 
- H逢ớng thoát chính: thu gom vào các r衣ch nội thị và h欝 ch泳aănh逢ăr衣ch Ngã Cái, 

CáiăSơn,ăCáiăD亥u, Bù Lu Cái.... Sông Hậu, sôngăÔăMôn,ăkênhăThơmăRơm.ă 
L逢uăv詠c qu壱n Th嘘t N嘘t 

- T鰻ng di羽nătíchăcácăl逢uăv詠c là kho違ng 14.100ha. 
- H逢ớng thoát chính: các tuyến thu gom vào các r衣ch nội thị nh逢ăkênhăThắng L嬰i, 

r衣chăRây,ăĐ逢運ng Châu, Trà Bay... Và ra sông Th嘘t N嘘t.  

L逢uăv詠c các Th鵜 tr 医n ngo衣i thành 

- Thị tr医năVĩnhăTh衣nh. 
- Thị tr医n Th衣nh An. 
- Thị tr医n C運 Đ臼.  
- Thị tr医n Thới Lai. 
- Thị tr医năPhongăĐiền 
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b. H羽ăth嘘ngăthuăgom 

Theo các s嘘 li羽u th嘘ng kê, toàn thành ph嘘 C亥năThơ hi羽n có t鰻ng cộng 285.055 m 
c嘘ng các lo衣i từ d150mm đến d1500mm. 18.824măm逢ơngăxâyărộng 0,4– 1,5m. 25.111m 
m逢ơngăt詠 nhiênăvàăm逢ơngăđ医t rộng 1 – 7m. 10.095 h嘘 ga các lo衣iăvàă63ăvanăngĕnămột 
chiều t衣i các cửa c嘘ng. 

Khu v詠căđôăthị: H羽 th嘘ng thoát n逢ớc nói chung ch栄 yếu trập trung t衣i các khu v詠c 
trung tâm c栄a thành ph嘘 C亥năThơ cũăvàăcácăkhuăv詠căđôăthị hi羽n h英uănh逢ăÔăMôn,ăTh嘘t 
N嘘t,ăCáiăRĕngătuyănhiênăh羽 th嘘ng thoát n逢ớcăcũngăchỉ ch栄 yếuăthuăgomăn逢ớc th違i t衣i các 
hộ dân bám theo mặtăđ逢運ng. Các khu v詠cădânăc逢ănằm xa các tr映căđ逢運ng giao thông 
chính g亥nănh逢ăch逢aăđ逢嬰căđ医u n嘘i với h羽 th嘘ng tu gom. Bên c衣nhăđóăh亥u hết các tuyến 
c嘘ngăcóăđộ d嘘c nh臼 doăđịa hình bằng phẳng, do vậyăl逢嬰ng bùn lắngăđọng trong c嘘ng r医t 
lớn.ăLúcănàyăcácăđ逢運ng c嘘ng tr荏 thành các bể lắng, bể t詠 ho衣i kh鰻ng l欝, mùi th嘘i từ đóă
b嘘c lên.  

Các thị tr医n ngo衣i thành: H亥u hết các Thị tr医n ngo衣iăthànhăđềuăch逢aăcóăh羽 th嘘ng 
thuăgom.ăN逢ớc th違i phát sinh sẽ đ逢嬰c x違 thẳng ra h羽 th嘘ngăkênhăm逢ơng.ăDoăđiều ki羽n 
kinh tế còn eo hẹp và h衣n chế trong nhận th泳c về v羽 sinhămôiătr逢運ng nên r医t nhiều nhà 
dânăch逢aăcóăbể t詠 ho衣i.  

 
B違ng 85: T鰻ng h嬰p th詠c tr衣ng các tuy院n thoát n逢噂c 

T
T 

H衣ng 
m映c 

Ninh 
Ki 隠u 

Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Th嘘t 
N嘘t 

Phong 
Đi隠n 

Các 
huy羽n 
khác 

T鰻ng 
c瓜ng 

1 

C嘘ng 
thoát 
(D150-
D1500) 

154.561 39.775 51.722 4.285 28.213 6.500 
285.05

5 

2 
M逢ơngă
xây (0,4 - 
1,5m) 

3.160 2.169 7.749 1.546  4.200 18.824 

3 
M逢ơngă
đ医t (1-
7m) 

9.330 15.781     25.111 

4 H嘘 ga 7.284 1.427 648 107 467 163 10.095 

5 
Van 
ngĕnă
triều 

      63 

Nguồn: ThôngătinăcungăcＸpătừăSởăXâyădựng 
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c. Th詠cătr衣ngăx穎ălỦăn逢噂căth違i 
N逢噂c th違i sinh ho衣t 

- Khu v詠c đôăthị: h亥u hết các hộ dânăđều có thiết bị v羽 sinh và bể t詠 ho衣i tuy nhiên 
vi羽c thoát n逢ớc sau bể t詠 ho衣iăch逢aăđ欝ng bộ: Các khu v詠c trung tâm, các bể t詠 ho衣i 
đ逢嬰căđ医u n嘘i vào h羽 th嘘ng thoát n逢ớc c栄a Thành ph嘘 trong khi 荏 các vùng ngo衣iăviăn逢ớc 
th違i sau bể t詠 ho衣i vẫnăđ逢嬰c x違 thẳng vào h羽 th嘘ng kênh r衣ch. 

- Khu v詠cănôngăthôn:ădoăđiều ki羽n kinh tế và thói quen sinh ho衣t một ph亥n các 
hộ dânăch逢aăcóăbể t詠 ho衣i tuy nhiên toàn bộ n逢ớc th違i sinh ho衣tă(dùăđ逢嬰c xử lỦăsơăbộ 
qua bể t詠 ho衣iăhayăkhông)ăđều x違 ra các kênh r衣ch. 

- N逢ớc th違i sinh ho衣t c栄a thành ph嘘 C亥năThơ hi羽n t衣i chỉ đ逢嬰c xử lý t衣i duy nh医t 
nhà máy xử lỦăn逢ớc th違i Cái Sâu, công su医t thiết kế 30.000m3/ng.đ Công su医t ho衣tăđộng 
th詠c tế trung bình 23.000m3/ng.đ,ăngàyăcaoăđiểm 27.000m3/ng.đăvàăch栄 yếu xử lỦăn逢ớc 
th違i cho quân Ninh Kiều. 

- So sánh gi英a s嘘 li羽u về kh違 nĕngăxử lỦăn逢ớc th違i c栄a Thành ph嘘 (30.000m3/ng.đ)ă
vàăl逢嬰ngăn逢ớc th違i phát sinh x違 raămôiătr逢運ngă(逢ớc tính 125.992m3/ng.đ)ăth医y rằng hi羽n 
t衣iănĕngăl詠c xử lý c栄a Thành ph嘘 mới chỉ đápă泳ngăđ逢嬰c kho違ng 25% nhu c亥u, mộtăl逢嬰ng 
r医t lớnăn逢ớc th違i không qua xử lỦăhàngăngàyăđangăđ逢嬰c x違 tr詠c tiếp ra ngu欝n các ngu欝n 
tiếp nhận.ăĐâyăđ逢嬰căđánhăgiáălàăm嘘i nguy h衣i kh鰻ng l欝 đ嘘i vớiămôiătr逢運ng. 

N逢噂c th違i t瑛 các công trình công c瓜ng 

- Về mặt lý thuyết, t医t c違 các công trình công cộngăđều ph違iăđ逢嬰c xử lý riêng. 
Nh逢ngăvề mặt th詠c tế h亥uănh逢ăkhôngăcóămột công trình công cộng nào có xử lỦăn逢ớc 
th違i hoặc nếu có thì ho衣tăđộngăcũngăkhôngăhi羽u qu違. 

- Đ嘘i vớiăn逢ớc th違i b羽nh vi羽n, hi羽n t衣i t医t c違 cácăcơăs荏 y tế trênăđịa bàn thành ph嘘 
đều có h羽 th嘘ng xử lỦăn逢ớc th違i,ăđ違m b違o xử lỦăn逢ớc th違i y tế theoăquyăđịnh. 

N逢噂c th違i công nghi羽p 

- Thành ph嘘 C亥năThơ hi羽năcóă5/8ăKCNăđangăho衣tăđộng với 211 d詠 ánăđ亥uăt逢ăcònă
hi羽u l詠c,ătrongăđóăcóă188ăd詠 ánăđangăho衣tăđộng, 15 d詠 ánăđangăxâyăd詠ng, 5 d詠 ánăch逢aă
triển khai. Theo yêu c亥u c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ, t医t c違 n逢ớc th違i c栄a các khu 
công nghi羽p ph違iăđ逢嬰c thu gom tập trung và xử lỦăđ衣t yêu c亥u x違 th違iătr逢ớc khi x違 ra 
ngu欝n tiếp nhận.  

- Nhằm gi違i quyết v医năđề môiătr逢運ng 荏 các KCN, Thành ph嘘 đưătriển khai xây 
d詠ng nhà máy xử lỦăn逢ớc th違i tập trung t衣i KCN Trà Nóc và KCN Th嘘t N嘘t.ăTrongăđó,ă
nhà máy xử lỦăn逢ớc th違i tập trung KCN Th嘘t N嘘tăgiaiăđo衣năIăđưăkhánhăthànhăthángă8-
2013ăvàăđiăvàoăvận hành chính th泳c từ tháng 2-2014.ăGiaiăđo衣n I c栄a Nhà máy xử lý 
n逢ớc th違i KCN Th嘘t N嘘t có công su医t xử lý 2.500m3/ngàyăđêm,ăch栄 yếu ph映c v映 cho 
các DN th栄y s違năđangăho衣tăđộng trong KCN. Nhà máy xử lỦăn逢ớc th違i tập trung KCN 
Trà Nóc với quy mô 12.000m3/ng.đăđangătriểnăkhaiăthiăcôngăcơăs荏 h衣 t亥ng và lắpăđặt 
thiết bị. 

d. Th詠cătr衣ngăcôngătácăqu違nălỦăvƠăv壱năhƠnh 
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Hi羽n nay, do h羽 th嘘ng thu gom và xử lỦăn逢ớc th違i c栄a Thành ph嘘 đangălàăh羽 th嘘ng 
công cung nên chịu s詠 qu違n lý và vận hành c栄a nhiềuăđơnăvị bao g欝m Công ty TNHH 
MTV C医p thoát n逢ớc C亥năThơ,ăS荏 GTVT thành ph嘘 C亥năThơ, phòng Qu違nălỦăđôăthị các 
quận, phòng Kinh tế h衣 t亥ng các huy羽n và một s嘘 doanh nghi羽pătrênăđịa bàn Thành ph嘘. 
Vi羽c này dẫnăđến tình tr衣ngăkhôngăđ欝ng bộ và thiếu s詠 ph嘘i h嬰p trong qu違n lý và vận 
hành. Thêmăvàoăđóăvi羽c qu違n lý và vận hành h羽 th嘘ng ch栄 yếuăđ逢嬰c tiến hành bằng th栄 
công nên kh違 nĕngăđápă泳ngătrongăcácătr逢運ng h嬰p kh育n c医p là r医t h衣n chế. 

4.5.3 H衣 t亥ng x穎 lý ch医t th違i r逸n 

a. Kh嘘i l逢嬰ng, thành ph亥n ch医t th違i r逸n 
 Ch医t th違i r逸n sinh ho衣t 
Hi羽n tr衣ng phát sinh và t鰻ngăl逢嬰ng ch医t th違i r逸n sinh ho衣t 荏 TP C亥năTh挨ă

trong nh英ngănĕmăquaăđ逢嬰c th吋 hi羽n tóm t逸t trong b違ngăd逢噂iăđơy: 
B違ng 86: Kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i r逸n sinh ho衣tăquaăcácănĕmă荏 C亥năTh挨 

Nĕm 2015 2016 2017 2018 

L逢嬰ngărácăbìnhăquân/ng逢運i/ngày (kg)9 0,73 0,74 0,75 0,76 

T鰻ngăl逢嬰ng rác phát sinh/ngày (t医n)10 919,2 920,5 940,6 962,3 

 
Nguồn: Trung tâm Quan trắcăTàiănguyênăvàăMôiătrường tổng hợp (2020) và づy ban 

nhân dân TP CＺnăTh¬ă- Báo cáo công tác bảo vệ môiătrườngănĕmă2020ă(2021) 
 

Hình 63: T益 l羽 ch医t CTRSH trung bình t衣i các qu壱n huy羽n 

 
Nguồn: Báo cáo hiện trạngămôiătrường TP CＺnăTh¬ăgiaiăđoạn 2015-2020 

                                                 
 
9 Báo cáo hi羽n tr衣ngămôiătr逢運ng TP C亥năThơăgiaiăđo衣n 2015-2020 
10 曳y ban nhân dân TP C亥năThơă- Báo cáo công tác b違o v羽 môiătr逢運ngănĕmă2020ă(2021) 
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S嘘 li羽u th嘘ng kê cho th医y,ăl逢嬰ng ch医t th違i r逸n phát sinh t瑛 các qu壱n/huy羽n 
trong h亥u h院tătr逢運ng h嬰păđ隠u gia t逸ngăhƠngănĕm,ătuyănhiênăs詠 giaătĕngăkhôngăcungă
m瓜t t嘘căđ瓜. S詠 thayăđ鰻iă(giaătĕng)ăphátăsinhăch医t th違i r逸n c栄a các qu壱n/huy羽n trong 
nh英ngănĕmăg亥năđơyăđ逢嬰c th吋 hi羽n tóm t逸t bằng bi隠uăđ欝 nh逢ătrongăhìnhăd逢噂iăđơy:ă 
 
Hình 64: Di宇n bi院n kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i r逸n sinh ho衣t t衣i các qu壱n huy羽n t瑛 2015 

-2019 

 
Nguồn: Báo cáo hiện trạngămôiătrường TP CＺnăTh¬ăgiaiăđoạn 2015-2020 

 
Kh嘘iăl逢嬰ng tính theo dân s嘘 và d詠a trên s嘘 dân và h羽 s嘘 phátăsinh,ă逢ớc tính kh嘘iăl逢嬰ng 
CTRSHăphátăsinhăhàngăngàyătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2015- 2020. 

B違ng 87: Kh嘘iăl逢嬰ng CTR sinh ho衣tăquaăgiaiăđo衣n 2015 ậ 2020 (t医n/ngày)11 

Nĕm 2015 2017 2018 2019 2020 

T鰻ng s嘘 917,5 935,1 942,4 952,4 959,2 

1. Quận Ninh Kiều 263,7 272,0 275,6 280,8 284,7 

2. Quận Ô Môn 129,2 129,0 128,8 128,7 128,6 

3. Quận Bình Th栄y 128,0 135,4 138,8 142,3 144,7 

4. QuậnăCáiăRĕngă 96,4 101,1 103,1 105,5 107,5 

5. Quận Th嘘t N嘘t  156,9 156,1 155,6 155,4 155,0 

6. Huy羽năVĩnhăTh衣nh  33,8 33,3 32,9 32,5 32,1 

7. Huy羽n C運 Đ臼  39,3 38,8 38,7 38,5 38,2 

8. Huy羽năPhongăĐiền  32,5 32,5 32,5 32,5 32,4 

9. Huy羽n Thới Lai  37,6 36,9 36,5 36,2 35,8 

                                                 
 
11 Kết qu違 vể kh嘘iăl逢嬰ngăCTRSHăphátăsinhăđ逢嬰c tính: 1. Dân s嘘 theo niên giám th嘘ng kê; 2. H羽 s嘘 phát th違i CTR 
đôăthị:ă1,0ăkg/ng逢運i.ngày theo QCXDVN 01:2008/BXD; 3. H羽 s嘘 phát th違iăCTRănôngăthôn:ă0,33ăkg/ng逢運i.ngày 
theo Báo cáo HTMT qu嘘c gia 2017. 
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Nguồn: Tính toán cてaătưăvＸn 

B違ng 88: Th詠c tr衣ng phát sinh và t益 l羽 thu gom, x穎 lý CTR sinh ho衣t 

STT Nĕm 
Kh嘘iăl逢嬰ngăCTRSHă(t医n/ngƠy) T益ăl羽ăthuăgomă

(%) Phát sinh12 Đ逢嬰căthuăgom13 
1 2015 917,5 653,3 1 
2 2017 935,1 777,3 2 

3 2018 942,4 650,0 3 

4 2019 952,4 
Ch逢aăth嘘ngăkê 

5 2020 959,2 
Nguồn: Báo cáo hiện trạngămôiătrường TP CＺnăTh¬ăgiaiăđoạn 2015-2020 và tính toán cてaătưă

vＸn 
 

Tuy nhiên, theo s嘘 li羽u t鰻ng h嬰p c栄a S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng (Báo cáo hi羽n 
tr衣ngămôiătr逢運ng TP C亥năThơăgiaiăđo衣n 2015-2020), kh嘘iăl逢嬰ng CTR sinh ho衣tăđ逢嬰c 
thu gom th詠c tế trong kho違ng 650-777 t医n/ngày. 

 
 Ch医t th違i r逸n công nghi羽p 

Theo th嘘ngăkêăch逢aăđ亥yăđ栄 c栄a S荏 TNMT, kh嘘iăl逢嬰ng CTR công nghi羽p là r医t ít, 
trongăđóăthànhăph亥n s違n ph育măh逢ăh臼ng chiếm một tỷ l羽 cao. 

 
Hình 65: Di宇n bi院n kh嘘iăl逢嬰ng trung bình thành ph亥n rác th違i công nghi羽p 

(kg/ngày) t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 th運i gian qua (2015-2019) 

 
                                                 
 
12 Tính toán c栄aăt逢ăv医n theo b違ng 87 
13 Tính toán trung bình từ t鰻ng kh嘘iăl逢嬰ngăCTRSHăđ逢嬰c thu gom mỗiănĕmă(Ngu欝n: Báo cáo hiện trạngămôiătrường 
TP CＺnăTh¬ă giaiă đoạn 2015-2020): 2015, 238.471 t医n/nĕm;ă 2017ă (t鰻ng 2016-2017), 567.420 t医n/nĕm;ă 2018,ă
237.250 t医n/nĕm. 
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Nguồn: Báo cáo hiện trạngămôiătrường TP CＺnăTh¬ăgiaiăđoạn 2015-2020 
 

Theo báo cáo công tác b違o v羽 môi tr逢運ng, kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i rắn công nghi羽p 
thôngăth逢運ng t衣iăcácăcơăs荏 s違n xu医t trong các khu công nghi羽păđangăho衣tăđộng:ăl逢嬰ng 
phát sinh kho違ng 18.568 t医n/nĕm trongănĕmă201814 và 54.966 t医n/nĕmătrongănĕmă2020ă
(so với ch医t th違i rắn công nghi羽pă thôngă th逢運ng trênă toànăTPănĕmă2020ă làă203.157,3ă
t医n/nĕm)15; 100% CTR công nghi羽pătrongăKCNăđ逢嬰c thu gom và xử lỦăđúngăquyăđịnh.  

Theo báo cáo công tác b違o v羽 môiătr逢運ngănĕmă2018,ăt鰻ngăl逢嬰ng ch医t th違i rắn công 
nghi羽păthôngăth逢運ng bên ngoài các KCN phát sinh kho違ng 250 t医n/ngàyă(l逢嬰ng ch医t 
th違iănàyăđ逢嬰c thu gom kho違ng 70%); và kho違ng 406 t医n/ngày (148.191,3 t医n/nĕm)ătrongă
nĕmă2020ă(tínhătoánăc栄aăt逢ăv医n16).  

  
B違ng 89: Kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i r逸n phát sinh t瑛 các khu công nghi羽p 

TT 

Tên 
Khu 
công 

nghi羽p 

Di羽n 
tích 
(ha) 

2016 2017 2018 2019 202017 

CTRCN CTRNH CTRCN CTRNH CTRCN CTRNH CTRCN CTRNH CTRCN CTRNH 

1 
KCN 
Trà 
Nóc I 

135 14.300 13.445 17.710 14.434 19.434 15.233 23.256 14.780 24.277 22.459,2 

2 
KCN 
Trà 
Nóc II 

157 26.490 22.303 29.162 23.362 30.240 26.833 29.832 27.080 22.831,3 82.231,4 

3 

KCN 
Th嘘t 
N嘘t - 
Giai 
đo衣n 1 

150,57 21.249 874 25.269 1.160 25.790 1.240 23.202 1.780 7.725,4 1.969,6 

4 

KCN 
H逢ngă
Phú I – 
c映m A 
và B 

262 

282 2.406 312 2.630 454.5 2.493 375 2655 

578,1 1.792,3 

5 

KCN 
BMC - 
H逢ngă
Phú 
2A 

134,34 

4,2 12.240 

6 
KCN 
H逢ngă
Phú 2B 

67 - - - - - - - - 

 
Ghi chú: CTRCN (tＸn/nĕm),ăCTRNHă(kg/nĕm) 

Nguồn: Ban Quản lý các khu chế xuＸt và công nghiệp CＺnăTh¬ă(2022)ăvàăづy ban nhân 
dân TP CＺnăTh¬ă- Báo cáo công tác bảo vệ môiătrườngănĕmă2020ă(2021) 

                                                 
 
14 曳y ban nhân dân TP C亥năThơă- Báo cáo công tác b違o v羽 môiătr逢運ngănĕmă2018ă(2019) 
15 曳y ban nhân dân TP C亥năThơă- Báo cáo công tác b違o v羽 môiătr逢運ngănĕmă2020ă(2021) 
16 T鰻ngăl逢嬰ng ch医t th違i rắn công nghi羽păthôngăth逢運ng bên ngoài các KCN = Kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i rắn công nghi羽p 
thôngăth逢運ng trên toàn TP – Kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i rắn công nghi羽păthôngăth逢運ng t衣iăcácăcơăs荏 s違n xu医t trong các 
khu công nghi羽păđangăho衣tăđộng 
17 S嘘 li羽uănĕmă2020ătừ 曳y ban nhân dân TP C亥năThơă- Báo cáo công tác b違o v羽 môiătr逢運ngănĕmă2020ă(2021).ăS嘘 
li羽uăcácănĕmăcònăl衣i từ Ban Qu違n lý các khu chế xu医t và công nghi羽p C亥năThơă(2022) 
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Ngoài ra, kh嘘iăl逢嬰ng CTR công nghi羽păch逢aăđ逢嬰c th嘘ng kê từ cácăcơăs荏 phân tán: 

- 460ăcơăs荏 s違n xu医t, kinh doanh, dịch v映 có công su医t lớn, quy mô ph違i lập báo 
cáoăđánhăgiáătácăđộngămôiătr逢運ng. 

- 112ăcơăs荏 s違n xu医t, kinh doanh, dịch v映 có công su医t nh臼, quy mô vừa thuộc 
đ嘘iăt逢嬰ng ph違i lậpăđề án b違o v羽 môiătr逢運ng chi tiết. 

- Hàngătrĕmăcơăs荏 s荏 xu医t, kinh doanh, dịch v映 có quy mô nh臼, nằm phân tán và 
không thể kiểm soát các ngu欝n th違i. 

 
Ch医t th違i r逸n y t院 

 
Theo s嘘 li羽u th嘘ng kê c栄a S荏 Y tế,ă tínhăđến tháng 5/2019, t鰻ng s嘘 l逢嬰ngăcơăs荏 

khám ch英a b羽nhătrênăđịa bàn TP C亥năThơălàă131ăcơăs荏;ătrongăđóăS荏 Y tế qu違nălỦă119ăcơă
s荏 y tế công lậpătrênăđịa bàn TP:  

- 13 b羽nh vi羽n tuyến thành ph嘘; 
- 07 b羽nh vi羽n, trung tâm y tế (2 ch泳cănĕng)ăquận, huy羽n; 
- 85 tr衣m y tế xư,ăph逢運ng, thị tr医n; 
- 14ăcơăs荏 h羽 y tế d詠 phòng (tuyến thành ph嘘 và quận, huy羽n). 

Ngoàiăra,ătrênăđịa bàn thành ph嘘 còn có 05 B羽nh vi羽n thuộc tuyếnăTrungă逢ơng:ă02ă
b羽nh vi羽n do Bộ Y tế qu違n lý (B羽nh vi羽năĐaăkhoaăTrung 逢ơngăC亥năThơăvàăB羽nh vi羽n 
Tr逢運ngăĐ衣i họcăYăd逢嬰c C亥năThơ),ă01ăb羽nh vi羽n Quân y 121 do Quân khu IX qu違n lý, 
01 B羽nh vi羽n Công an C亥năThơădoăCôngăanăthànhăph嘘 qu違n lý và 01 B羽nh vi羽n Chỉnh 
hình và Ph映c h欝i ch泳cănĕngăC亥năThơ.ă 

Có 06 b羽nh vi羽n ngoài công lậpăđang ho衣tăđộng t衣i C亥năThơănh逢:ăB羽nh vi羽năĐaă
khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, B羽nh vi羽n Ph映 s違n qu嘘c tế Ph逢ơngăChâu,ăB羽nh vi羽năĐaăkhoaă
TâmăMinhăĐ泳c, B羽nh vi羽n Mắt Sài Gòn - C亥năThơ,ăB羽nh vi羽năĐaăkhoaăHòaăH違o Medic 
C亥năThơăvàăB羽nh vi羽năĐaăkhoaăqu嘘c tế S.I.S C亥năThơ.ă 

Ngoàiăra,ătrênăđịa bàn còn qu違nălỦă968ăcơăs荏 hành nghề yăt逢ănhânăbaoăg欝m phòng 
khámăđaăkhoa,ăchuyênăkhoa. 

Tínhăđến nay, theo th嘘ng kê S荏 Y tế C亥năThơ,ăTPăhi羽n có 13 b羽nh vi羽n tuyến Thành 
ph嘘; 12 b羽nh vi羽n tuyến quận/huy羽n; 05 b羽nh vi羽n tuyếnăTrungă逢ơng; 09 b羽nh vi羽n 
ngoài công lập và 80 tr衣m y tế.ăNgoàiăra,ătrênăđịaăbànăcònă1.232ăcơăs荏 hành nghề yăt逢ă
nhână(trongăđóăcóă16ăphòngăkhámăđaăkhoa). 

Theo S荏 Y tế TP C亥năThơănĕmă2018,ăth嘘ng kê ngu欝n th違i và kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i 
y tế phát sinh:  

- T鰻ngăl逢嬰ng ch医t th違i y tế nguy h衣i (CTYTNH) t衣i các B羽nh vi羽n và Trung tâm 
y tế (TTYT) phát sinh kho違ng 1.412 kg/ngày, bao g欝m ch医t th違i y tế nguy h衣i 
lây nhi宇m, ch医t th違i y tế nguy h衣i không lây nhi宇m.ăTrongăđó,ăcơăs荏 khám ch英a 
b羽nh và d詠 phòng công lập: 1.163 kg/ngày;ăCơăs荏 khám ch英a b羽nhăt逢ănhân:ă
249 kg/ngày. 
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- T鰻ngă l逢嬰ng ch医t th違i y tế thôngă th逢運ng phát sinh trung bình: 15.022,53 
kg/ngày.ăTrongăđó,ăcơăs荏 khám ch英a b羽nh và d詠 phòng công lập: 11.644,25 
kg/ngày;ăCơăs荏 khám ch英a b羽nhăt逢ănhân:ă3.378,28 kg/ngày. 

- Nhìn chung, ch医t th違i y tế c栄a cácăcơăs荏 y tế c栄a thành ph嘘 C亥năThơătrongănĕmă
2018ăđ逢嬰c phân lo衣i, thu gom, xử lý đúngăquyăđịnh. 

- Nĕmă2019ăl逢嬰ng CTNH phát sinh t衣i các b羽nh vi羽nătĕngălênălàă1.686ăkg/ngày.ă 
- Theo s嘘 li羽u quan trắc ch医t th違i rắn t衣i 13 b羽nh vi羽n, trung tâm Y tế lớn t衣i trung 

tâm TP. C亥năThơăgiaiăđo衣n 2015 - 2020ăthìăbìnhăquânăl逢嬰ng ch医t th違i y tế phát 
sinhătrênă01ăgi逢運ng b羽nhălàă0,2ăkg/gi逢運ng/ngày.  

- Thành ph亥năđộc h衣i chiếm tỷ l羽 lớn trong rác th違i y tế. Với tỷ l羽 daoăđộng từ 
53,9 – 65,6%ăvàăcóăxuăh逢ớng gi違m theo th運iăgian,ăt逢ơngă泳ng với s詠 giaătĕngătỷ 
l羽 rác th違i y tế tái sử d映ng. 

Theo kết qu違 quan trắc về kh嘘iăl逢嬰ng CTR y tế c栄a S荏 TNMT t衣i các b羽nh vi羽n 
cho th医y: 

- Kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i rắn y tế phátăsinhătĕngălênăquaătừngănĕm.ă 
- Nĕmă 2015ă kh嘘iă l逢嬰ng trung bình th嘘ngă kêă đ逢嬰c t衣iă cácă điểm quan trắc là 

1.047,4ăkg/ngàyătrungăbìnhătrongănĕm. 
- Nĕmă2019ătrungăbìnhăkh嘘iăl逢嬰ngălàă1.158,6ăkg/ngàyătrungăbìnhătrongănĕm.ă 
- Nĕmă2020:ătrungăbìnhă1.600ăkg/ngày. 
- S泳c ép về dân s嘘, phát triển kinh tế, s泳c ép về l逢ơngăth詠c, ô nhi宇mămôiătr逢運ngầă

làănguyênănhânăgiaătĕngăkh嘘iăl逢嬰ngăng逢運i b羽nh t衣iăcácăcơăs荏 y tế từ đóăgiaătĕngă
kh嘘iăl逢嬰ng rác th違i y tế t衣iăcácăđiểm khám ch英a b羽nh. 

- Theo báo cáo c栄a S荏 Y tế C亥năThơăvàăkế ho衣ch qu違n lý ch医t th違i rắn y tế thành 
ph嘘 C亥năThơăgiaiăđo衣n 2013-2020ăvàăđịnhă h逢ớngăđếnănĕmă2025,ăhi羽n toàn 
Thành ph嘘 cóă119ăcơăs荏 y tế với kho違ngă3.847ăgi逢運ng b羽nh.ăTrongăđó,ăbaoăg欝m 
21 b羽nh vi羽n (03 B羽nh vi羽n tuyếnăTrungă逢ơng,ă07ăB羽nh vi羽năđaăkhoaătuyến 
quận huy羽n, 10 B羽nh vi羽n chuyên khoa, 4 b羽nh vi羽năt逢ănhân)ăvới kho違ng 3.581 
gi逢運ng b羽nh,ă06ăphòngăkhámăđaăkhoaăkhuăv詠c với kho違ngă52ăgi逢運ng b羽nh và 
85 tr衣m y tế xư,ăph逢運ng với kho違ngă214ăgi逢運ng b羽nh.  

L逢嬰ng CTR y tế phát sinh từ các b羽nh vi羽n, các trung tâm y tế,ăcácăphòngăkhámăđaă
khoa và các tr衣m y tế xư,ăph逢運ng, thị tr医nătrênăđịa bàn toàn thành ph嘘 逢ớc tính kho違ng 
9.914,52ătrongăđóăCTRăphátăsinhăt衣i các b羽nh vi羽n trong toàn thành ph嘘 là 9.114 kg/ngày 
trongăđóăCTRăthôngăth逢運ng là 7.987 kg/ngày và CTR y tế nguy h衣i là 1.127 kg/ngày 
(trung bình CTR y tế nguy h衣iălàă0,29ăkg/gi逢運ng/ngày). Kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i rắn y tế 
phát sinh từ các b羽nh vi羽n là khác nhau ph映 thuộc vào các ho衣tăđộng khám ch英a b羽nh 
và quy mô b羽nh vi羽n. 



 

245 
 

Hình 66: Thành ph亥n rác th違i y t院 t衣iăcácăđi吋m quan tr逸căgiaiăđo衣n 2015 - 2020 

 
Nguồn: Báo cáo hiện trạngămôiătrường TP CＺnăTh¬ăgiaiăđoạn 2015-2020 

 



 

246 
 

B違ng 90: Th嘘ng kê ch医t th違i y t院 nguy h衣iăphátăsinhănĕmă2017 

TT 
Lo衣iă hìnhă c挨ă s荏 y t院 trênă đ鵜a bàn 
thƠnh ph嘘 

T鰻ng s嘘 c挨ăs荏 
Ch医t th違i y t院 nguy 

h衣i (kg/ngày) 
 T鰻ng c瓜ng (= I + II) 127 1.292 

I 
Cácăc挨ăs荏 khám, ch英a b羽nh trênăđ鵜a 
bƠn TPCT (= A+B+C+D) 

114 1.251 

A B羽nh vi羽n công lập tr詠c thuộc 20 543 
1 BVăĐaăkhoaăTPCT  176 
2 BVăNhiăđ欝ng  46 
3 BV Y học c鰻 truyền  7 
4 BV Da li宇u  3 
5 BV Lao và b羽nh ph鰻i  14 
6 BVăUngăb逢ớu  43 
7 BV Tâm th亥n  1 
8 BV HHTM  5 
9 BV Mắt RHM  5 
10 BV TMH  7 
11 BV Ph映 s違n  100 
12 BV Tim m衣ch  6 
13 BVăĐKăquận Th嘘t N嘘t  55 
14 BVăĐKăquận Ô Môn  45 
15 BVĐKăhuy羽năVĩnh Th衣nh  17 
16 BV Quân dân y TPCT  3 
17 TTYT huy羽năPhongăĐiền  5 
18 TTYT huy羽n Thới Lai  5 
19 TTYT quận Bình Th栄y  1 
20 TTYT quậnăCáiăRĕng  2 
B B羽nh vi羽n ngoài công lập 5 201 
1 BV Hoàn Mỹ Cửu Long  173 
2 BV Qu嘘c tế Ph逢ơngăChâu  26 
3 BV Mắt Sài Gòn C亥năThơ  0 
4 BVăTâmăMinhăĐ泳c  1 
5 BV Hòa H違o Medic   

C 
Cơă s荏 khám, ch英a b羽nh khác (Bộ 
ngành TW qu違n lý) 

4 492 

1 BVăĐaăkhoaăTWăC亥năThơ  387 
2 BV Quân y 121  54 
3 BVăTr逢運ngăĐHăYăd逢嬰c CT  51 
4 BV Công an TPCT  0 
D Tr衣m y tế 85 14 
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II  
Cácă c挨ă s荏 y t院 d詠 phòng vƠ Trung 
tâm chuyên ngƠnh 

13 41 

Nguồn: Báo cáo cてa Sở Y Tế thành phố CＺnăTh¬ 
 

a. Th詠cătr衣ngăv隠ăch医tăl逢嬰ngăm衣ngăl逢噂iăthuăgom,ăx穎ălỦăch医tăth違iăr逸n 
 

Thành ph嘘 C亥năThơ có 05 quận và 04 huy羽n,ăcôngătyăCôngătrìnhăđôăthị đưăvàăđangă
đ違m nhi羽m công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác c栄a 04 quận nội thành, ch栄 yếu 
g欝m: Ninh Kiều, Bình Th栄y,ăCáiăRĕngăvàăÔăMônăvớiăl逢嬰ng ch医t th違i rắn thu gom từ 
400 - 450 t医n. 

Từ cu嘘i tháng 8/2017, TP C亥năThơăth詠c hi羽n thu gom và phân lo衣i ch医t th違i rắn 
sinh ho衣t18 thí điểmătrênăđịaăbànăph逢運ng Trà Nóc thuộc quận Bình Th栄y,ăph逢運ng Lê 
Bình thuộc quậnăCáiăRĕngăvàătoànăđịa bàn quận Ninh Kiều. Kết qu違 triểnăkhaiăđ衣t yêu 
c亥u, t衣oăđ逢嬰c s詠 chuyển biến m衣nh mẽ, t衣o ý th泳c t詠 giác phân lo衣i rác t衣i ngu欝n ngay 
khi phát sinh. Tuy nhiên, công tác phân lo衣i rác t衣i TP C亥năThơăhi羽n chỉ 荏 giaiăđo衣n tiếp 
cận và làm quen ch栄 yếu 荏 khu v詠c trung tâm thành ph嘘. 

Tỷ l羽 thu gom ch医t th違i rắn sinh ho衣tăt逢ơngăđ嘘i cao, 荏 đô thị (05 quận) hi羽năđ衣t 
98,42%; 荏 các huy羽n, tỷ l羽 thu gom kho違ng 94% (theo báo cáo c栄a S荏 Tài nguyên và 
Môiătr逢運ng); h羽 th嘘ng tr衣m trung chuyển thu gom, vận chuyển và xử lý ch医t th違i rắn 
từngăb逢ớcăđ逢嬰c hoàn thi羽n. 

Mỗi quận huy羽n c栄a TP C亥năThơăđều có các tr衣m trung chuyển (tr衣m trung chuyển 
c嘘 định)ăvàăcácăđiểm tập kết t衣m th運i (tr衣m trung chuyển không c嘘 định) CTRSH. Riêng 
với quận Ninh Kiều, tr衣m trung chuyển t衣i s嘘 71 Tr亥năPhúă(ph逢運ng Cái Khế, di羽n tích 
4.805 m2)ăvàă17ăđiểm tập kết t衣m th運i; quận Ô Môn có 01 tr衣m trung chuyểnăđangăvận 
hành (t衣i khu v詠că13,ăph逢運ngăChâuăVĕnăLiêm di羽n tích 1.000 m2); quận Bình Th栄y có 
02ăđiểm tập kết t衣m th運i; huy羽n ThớiăLaiăcóă05ăđiểm tập kết t衣m th運i; và các quận, 
huy羽n còn l衣i hi羽n t衣iăch逢aăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng tr衣m trung chuyển, chỉ cóăcácăđiểm ch運, 
điểm tập kết ch医t th違i rắn sinh ho衣t do quận, huy羽n t詠 b嘘 trí, sắp xếp. Tuy nhiên, hi羽n 
nay một s嘘 điểmăch逢aăđ違m b違o các yếu t嘘 về b違o v羽 môiătr逢運ng khi vận hành và giao 
thông t衣i khu v詠c19. Các tr衣m trung chuyểnănơiăđâyăho衣tăđộng trong khi vi羽c phân lo衣i 
rác t衣i ngu欝nătrênăđịaăbànăTPăch逢aăthànhăcông.ă 

. 

                                                 
 
18 Theo Kế ho衣ch s嘘 2943/KH-SXD c栄a S荏 Xây d詠ng TP C亥năThơ 
19 Quyếtăđịnh s嘘: 4258/STNMT-CCBVMT V/v rà soát, cập nhậtăđịnhăh逢ớng quy ho衣ch các tr衣m trung chuyển 
CTRSHătrênăđịa bàn thành ph嘘 đếnănĕmă2025,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050 
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Hình 67: Quy trình thu gom rác c栄aăCôngătyăCôngătrìnhăđôăth鵜 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Quy hoạch xử lý chＸt thải rắn TP CＺnăTh¬ăđếnănĕmă2030,ătＺmănhìnăđếnănĕmă

2050 
Th詠c tr衣ng x穎 lý ch医t th違i r逸n sinh ho衣t bằng chôn l医p 

Toàn Thành ph嘘 có 05 bãi rác chính (trong t鰻ng s嘘 tr逢ớcăđây:ă10) nằm r違i rác 荏 các quận 
huy羽n, hi羽n h亥u hết các bãi rác này đưăđóngăcửa (ngo衣i trừ BưiărácăxưăĐôngăHi羽p, huy羽n C運 
Đ臼).
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B違ng 91: Th詠c tr衣ng các khu x穎 lý ch医t th違i r逸n sinh ho衣t thành ph嘘 C亥năTh挨 

Stt Bãi rác 
th詠c tr衣ng 

Ph衣m 
vi 

ph映c 
v映 

Nĕmă
ho衣t 
đ瓜ng 

Tình 
tr 衣ng 

Di羽n 
tích 

Công ngh羽 x穎 lý Ghi 
chú 

Ghi 
chú 

1 Bãi rác 
Ph逢運ng 
Châuă Vĕnă
Liêm, Quận 
Ô Môn 

Quận Ô 
Môn. 

2008 Hi羽n 
t衣i bãi 
rác 
trong 
tình 
tr衣ng 
quá t違i 

0,4 
ha 

Không áp d映ng 
công ngh羽 xử lý 
rác, chỉ xử lỦă sơă
bộ. 

Ho衣t 
động tới 
2014 

Ho衣t 
động tới 
2014 

2 Khu xử lý 
rác t衣m 
Ph逢運ng 
Ph逢ớc 
Thới, Quận 
Ô Môn 

Các 
quận 
Ninh 
Kiều, 
Bình 
Th栄y, 
Cái 
Rĕng,ă
Ô Môn 

2014 Đangă
t衣m 
ng逢ngă
ho衣t 
động 
để hoàn 
thi羽n 
h衣ng 
m映c xử 
lỦăn逢ớc 
rỉ rác 

10 
ha 

Đ鰻 t衣m th運i vào 
các ô ch泳a, hàng 
ngày có sử d映ng 
hóa ch医t khử mùi, 
phân h栄y rác, di羽t 
ru欝i và r違iăvôiăđể 
khử trùng, m亥m 
b羽nh. Sau khi ô 
ch泳aă đ亥y rác sẽ 
tiến hành phun 
hóa ch医t lên toàn 
bộ ô rác và ph栄 
b衣t HDPE ch嘘ng 
th医m không gây ô 
nhi宇mămôiătr逢運ng 
và giúp rác mau 
phân h栄y 

Ho衣t 
động tới 
2014 

 

3 Bãi rác Tân 
Long (sử 
d映ng với 
Hậu Giang) 

Quận 
Ninh 
Kiều, 
Cái 
Rĕng,ă
Bình 
Th栄y 
và một 
s嘘 
huy羽n 
lân cận  

 Đóngă
cửa 

20,2 
ha 

Đ鰻 t衣m th運i vào 
các ô ch泳a, hàng 
ngày có sử d映ng 
hóa ch医t khử mùi, 
phân h栄y rác, di羽t 
ru欝i và r違iăvôiăđể 
khử trùng, m亥m 
b羽nh. Sau khi ô 
ch泳aă đ亥y rác sẽ 
tiến hành phun 
hóa ch医t lên toàn 

Ho衣t 
động tới 
2014 
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bộ ô rác và ph栄 
b衣t HDPE ch嘘ng 
th医m không gây ô 
nhi宇mămôiătr逢運ng 
và giúp rác mau 
phân h栄y 

4 Bãi rác 
Ph逢運ng 
Trung 
Kiên, Quận 
Th嘘t N嘘t 

Quận 
Th嘘t 
N嘘t 

2009 Đangă
sử 
d映ng 

0,97 
ha 

Bưiă rácăđ鰻 h荏,ăđ鰻 
đ嘘ng, phun thu嘘c 
di羽t ru欝iăvàăđ嘘t 
Lòă đ嘘t quy mô 
nh臼 

Ho衣t 
động 
đến 
2017 

Ho衣t 
động 
đến 
2017 

5 Bãi rác 
Ph逢運ng 
Th衣nh Hòa, 
Quận Th嘘t 
N嘘t 

Quận 
Th嘘t 
N嘘t 

2009 Ng逢ngă
sử 
d映ng 

0,2 
ha 

Bưiă rácăđ鰻 h荏,ăđ鰻 
đ嘘ng, phun thu嘘c 
di羽t ru欝iăvàăđ嘘t 

Dừng 
ho衣t 
động 

 

6 Bãi rác Xã 
ĐôngăHi羽p, 
Huy羽n C運 
Đ臼 

Huy羽n 
C運 Đ臼, 
Thới 
Lai, 
Quận 
Ninh 
Kiều 

2010 Đangă
m荏 
rộng 
thêm 5 
ha 

1,1 
ha 

Bưiă rácăđ鰻 h荏,ăđ鰻 
đ嘘ng, phun thu嘘c 
di羽t ru欝iăvàăđ嘘t 

Ho衣t 
động tới 
(2017) 
khi 
hoàn 
thành 
d詠 án 
khu xử 
lý mới 
(đ嘘t 
rác) 

Ho衣t 
động tới 
(2017) 
khi 
hoàn 
thành 
d詠 án 
khu xử 
lý mới 

7 Khu xử lý 
rác sinh 
ho衣t xã 
Th衣nh 
Quới, 
huy羽năVĩnhă
Th衣nh 

Huy羽n 
Vĩnhă
Th衣nh 

2010 Đangă
sử 
d映ng 

0,2 
ha 

Chôn l医p h嘘 v羽 
sinh kèm theo h羽 
th嘘ng xử lỦă n逢ớc 
rò rỉ rác 

Ho衣t 
động tới 
2017 

Ho衣t 
động tới 
2017 

8 Lòă đ嘘t rác 
xã Th衣nh 
Lộc, huy羽n 
VĩnhăTh衣nh 

Huy羽n 
Vĩnhă
Th衣nh 

2006 Ng逢ngă
ho衣t 
động 

 Đ嘘t rác bằng d亥u Dừng 
ho衣t 
động 

 

9 Bãi rác 
Đôngă
Th衣nh 

Quận 
Cái 
Rĕng 

 Đóng 
cửa 

5 ha Bưiă đ鰻 h荏,ă đ鰻 
đ嘘ng, phun thu嘘c 
di羽t ru欝iăvàăđ嘘t. 

Dừng 
ho衣t 
động 
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10 Thíăđiểm xử 
lý CTR sinh 
ho衣t quận 
CáiăRĕng 

Quận 
Cái 
Rĕng 

2014 Đangă
sử 
d映ng 

912 
m2 

Đ嘘t rác bằng lò 
đ嘘t Sankyo công 
ngh羽 Nhật B違n 
không sử d映ng 
nhiên li羽u 

Dừng 
ho衣t 
động 

Ho衣t 
động tới 
(2016) 
khi có 
khu xử 
lý mới 

Nguồn: Quy hoạch xử lý chＸt thải rắn TP CＺnăTh¬ăđếnănĕmă2030,ătＺmănhìnăđếnănĕmă
2050 

 
Th詠c tr衣ng x穎 lý ch医t th違i r逸n bằngăph逢挨ngăphápăđ嘘t 

- Lòăđ嘘t rác th違iăvôăcơăvàăcôngănghi羽p 荏 Trà Nóc 1 với công su医t 150 kg/gi運. 
- Ngoài ra, gi違i quyếtăl逢嬰ng rác sinh ho衣t cho C亥năThơăbằngăph逢ơngăphápăđ嘘t 

còn áp d映ng t衣i Nhà máy Công ty TNHH Dịch v映 - Th逢ơngăm衣i Minh Thông với công 
su医t xử lý th詠c tế tiếp nhận kho違ng 100 t医n/ngày. 

- Kể từ nĕmă2017ăC亥năThơăđưăthíăđiểm phân lo衣i rác t衣i ngu欝n,ăchoăđến nay và sẽ 
triểnăkhaiăđ衣i trà từ nĕmă2022ă(theoăbáoăcáoăc栄a S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng). Kể từ 
nĕmă2018ăC亥năThơăđ逢aăvàoăho衣tăđộngănhàămáyăđ嘘tărácăphátăđi羽n công su医t xử lý 400 
t医n/ngày,ăphátăđi羽n 7,5MW20.ăNhàămáyăđ嘘tărácăphátăđi羽n EB C亥năThơăvới công ngh羽 
tiên tiến tiêu chu育n qu嘘c tế c栄a TậpăđoànăEverbrightăđặt t衣i huy羽n Thới Lai xử lỦăđ逢嬰c 
kho違ngă70%ăl逢嬰ng rác sinh ho衣t th違i ra hàng ngày c栄a Thành ph嘘 và t衣oăraăđi羽n hòa vào 
l逢ớiăđi羽n qu嘘c gia. 

- Ph亥n CTRSH còn l衣iătrênăđịa bàn TP thuăgomăđ逢嬰c hi羽năđ逢嬰căđ嘘t t衣i Khu xử lý 
ch医t th違i rắnăxưăĐôngăThắng, huy羽n C運 Đ臼 (Di羽nătíchă6,02ăha).ăTrongăđóăgiaoănhàăđ亥u 
t逢ăCôngătyăTNHHăS違n xu医tăTh逢ơngăm衣i Dịch v映 Minh Thông kho違ngă01ăha,ăđ亥uăt逢ăLòă
đ嘘t ch医t th違i rắn sinh ho衣t công su医t thiết kế 100 t医n/ngày tiếp nhận rác th違i c栄a C運 Đ臼, 
PhòngăĐiền,ăVĩnhăTh衣nh; Công su医t th詠c tế hi羽nănayăđ嘘t kho違ng 80 t医n/ngày21. 

 
Th詠c tr衣ng qu違n lý ch医t th違i r逸n xây d詠ng 

T鰻ngă l逢嬰ng ch医t th違i rắn xây d詠ngă phátă sinhă trênă địa bàn Thành ph嘘 là 125 
t医n/ngày. CTR xây d詠ng trên địa bàn C亥năThơăch逢aăđ逢嬰c phân lo衣iăhayăđ逢嬰c thu gom 
chung với ch医t th違i sinh ho衣tăvàăđ逢aăđến các bãi chôn l医p CTR sinh ho衣t. 
 

i.  Th詠c tr衣ng qu違n lý ch医t th違i r逸n công nghi羽păthôngăth逢運ng và ch医t th違i 
r逸n công nghi羽p nguy h衣i22 

                                                 
 
20 曳y ban nhân dân TP C亥năThơă- Báo cáo công tác b違o v羽 môiătr逢運ngănĕmă2020ă(2021)ăvàăBáoăcáoăhi羽n tr衣ng 
môiătr逢運ng TP C亥năThơăgiaiăđo衣n 2015-2020 
21 Báo cáo hi羽n tr衣ngămôiătr逢運ng TP C亥năThơăgiaiăđo衣n 2015-2020 
22 曳y ban nhân dân TP C亥năThơă- Báo cáo công tác b違o v羽 môiătr逢運ngănĕmă2020ă(2021) 
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Nhìn chung công tác qu違n lý và x穎 lý CTR công nghi羽p t衣i các doanh nghi羽p, 
c挨ăs荏 s違n xu医t kinh doanh th詠c hi羽n khá t嘘t; h亥u h院t các Doanh nghi羽păđ隠uăđưăh嬰p 
đ欝ng v噂iăcácăđ挨năv鵜 có ch泳cănĕngăthuăgomăvƠăx穎 lỦăCTRătheoăquyăđ鵜nh.  

T鰻ngăl逢嬰ng ch医t th違i công nghi羽p nguy h衣iăđ逢嬰căthuăgomăvƠăl逢u gi英 100%. 
Kh嘘iăl逢嬰ngăđ逢嬰c x穎 lỦă98,9%;ăl逢嬰ngăch逢aăđ逢嬰c x穎 lỦăđ逢嬰c ch栄 ngu欝n th違iăl逢uăgi英 
theoăquyăđ鵜nh. 
 

ii.  Th詠c tr衣ng thu gom, v壱n chuy吋n và qu違n lý ch医t th違i r逸n y t院 

Nhìnăchung,ălưnhăđ衣oăcácăcơăs荏 khám, ch英a b羽nhăquanătâmăđến công tác qu違n lý 
ch医t th違i y tế, b違o v羽 môiătr逢運ngăcơăs荏 y tế, phân công bộ phận, cán bộ ph映 trách, t鰻 
ch泳căđàoăt衣oăh逢ớng dẫn nhân viên th詠c hi羽n công tác qu違n lý ch医t th違i y tế theo quy 
định. 

Các b羽nh vi羽năđưăhoànăthànhăcácăth栄 t映c, h欝 sơămôiătr逢運ngăliênăquanăđến công tác 
qu違n lý ch医t th違i b羽nh vi羽nătheoăquyăđịnh, th詠c hi羽n giám sát và quan trắcămôiătr逢運ng, 
kịp th運i xử lý mọi s詠 c嘘 x違y ra, h衣n chế t嘘iăđaăcácătácăh衣i 違nhăh逢荏ngăđếnămôiătr逢運ng. 

Theo báo cáo c栄a S荏 Y tế C亥năThơăvi羽c phân lo衣i CTR y tế t衣iăcácăcơăs荏 y tế đ逢嬰c 
th詠c hi羽n ngay t衣i các khoa phòng. Ch医t th違i rắn y tế đ逢嬰c phân thành 3 lo衣i: CTR y tế 
nguy h衣i, ch医t th違i sinh ho衣t và ch医t th違i y tế không nguy h衣i. Tuy nhiên, vi羽c trang bị 
cácăph逢ơngăti羽n, d映ng c映,ătúiăđ詠ngădùngăđể tiến hành phân lo衣i còn ch逢aăđ亥yăđ栄 vàăđúngă
quy cách. Ch医t th違i rắn y tế thôngăth逢運ngăđ逢嬰c cácăcơăs荏 y tế ký h嬰păđ欝ng với Công ty 
Côngătrìnhăđôăthị (hoặc các Công ty thu gom ch医t th違iăđ逢嬰c c医p phép) th詠c hi羽n thu gom 
và xử lỦătheoăquyăđịnh. 

Tỷ l羽 thu gom CTR y tế t衣i các B羽nh vi羽năđaăkhoa,ăcácăcơăs荏 y tế nhàăn逢ớc trên 
địa bàn thành ph嘘 C亥năThơălàă100%.ăTrongăđó,ă100%ăCTRăyătế c栄a 14 BV phát sinh từ 
các c映m các b羽nh vi羽n trong nội ô thành ph嘘 nh逢ă(BVăNhiăĐ欝ng, BV Tim m衣ch, BV 
Tâm Th亥n,ăBVăUngăb逢ớuầ)ăđềuăđ逢嬰c phân lo衣i và thu gom và vận chuyển 2 l亥n/tu亥n 
về BV Lao và B羽nh ph鰻i TP C亥năThơăthànhăph嘘 để xử lý. 

Cácăcơăs荏 y tế trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơăđều h嬰păđ欝ng vớiăcácăđơnăvị có 
ch泳cănĕngăxử lỦăCTYTNHăđể vận chuyển và xử lỦătheoăquyăđịnh (hi羽n không còn sử 
d映ng lòăđ嘘t rác y tế). T衣i các tr衣m y tế xã, có kho違ng 50% tr衣m y tế trênăđịa bàn có lò 
đ嘘t rác 01 bu欝ng. Hi羽n t衣i các lò đ嘘t rác này khôngăđ違m b違o các yêu c亥u về xử lý ch医t 
th違i y tế nguy h衣iătheoăquyăđịnh. Vì vậy, các TTYT quận huy羽n h嬰păđ欝ng với các đơnă
vị xử lỦ CTYTNHăđể vận chuyển và xử lý rác th違i y tế cho các Tr衣m y tế tr詠c thuộc. 

T衣i các tr衣m y tế xư,ăph逢運ng, thị tr医năl逢嬰ng ch医t th違i y tế nguy h衣i phát sinh không 
lớn,ăđ逢嬰c thu gom về tuyến quận huy羽n và tập trung xử lý thông qua h嬰păđ欝ng với các 
công ty xử lý ch医t th違iătheoăquyăđịnh. T衣i một s嘘 tr衣m (荏 xa), ch医t th違i y tế thôngăth逢運ng 
đ逢嬰c thu gom chung cùng với rác th違i sinh ho衣tăsauăđóăđ嘘t th栄 công ngay trong khuôn 
viênăcơăs荏 y tế hoặcădoăđơnăvị thu gom CTR chuyên trách thu gom r欝i vận chuyển về 
chôn l医p chung cùng với CTR sinh ho衣t. 
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Còn vớiăriêngăcácăphòngăkhámăđaăkhoaăt逢ănhânănh臼 lẻ, các phòng m衣chăt逢ătrênăđịa 
bàn thành ph嘘, tỷ l羽 thu gom không cao (chỉ kho違ng 60 -70%). T衣iăđây,ăvi羽c phân lo衣i, 
thu gom và vận chuyển CTR y tế vẫnăch逢aăđ逢嬰c th詠c hi羽n tri羽tăđể. CTR y tế vẫnăch逢aă
đ逢嬰c phân lo衣i và thu gom riêng thành 02 lo衣i nguy h衣i và không nguy h衣i. H亥u hết, 
CTR y tế phát sinh t衣iăcácăcơăs荏 t逢ănhânănàyăđềuăđ逢嬰c thu gom và vận chuyển lẫn với 
CTR sinh ho衣t. Theo báo cáo c栄a S荏 Y Tế, chỉ có một s嘘 ítăphòngăkhámăđaăkhoaătrongă
nội ô thành ph嘘, CTR y tế sau khi phân lo衣iăđ逢嬰c thu gom và h嬰păđ欝ng với Công ty 
Côngătrìnhăđôăthị vận chuyểnăđếnănơiăxử lý.  

Riêng B羽nh vi羽năđaăkhoaăthànhăph嘘 C亥năThơătừ thángă8ănĕmă2017,ăb羽nh vi羽năđưă
đ逢aăvàoăsử d映ng h羽 th嘘ng xử lý ch医t th違i y tế nguy h衣i bằng công ngh羽 vi sóng tích h嬰p 
cắt và khử ti羽t trùng trong khoang xử lỦ với công su医tăđ違m b違o xử lý CTYTNH t衣iăđơnă
vị; công trình xử lỦ ch医t th違i rắn y tế t衣i B羽nh vi羽n Lao và B羽nh ph鰻i theo mô hình c映m 
đưăchính th泳căđ逢aăvàoăho衣tăđộng từ quỦăIIIănĕmă2018ăđến nay, bằng công ngh羽 không 
đ嘘t (h医p nhi羽tă逢ớt) kết h嬰p nghiền cắt, chuyển CTYTNH thành rác th違iăthôngăth逢運ng. 

Theo kết qu違 điều tra kh違oăsátăvàă逢ớc tính, kh嘘iă l逢嬰ng CTR hi羽n nay c栄a toàn 
Thành ph嘘 phátăsinhănh逢ăsau:ă 

- CTR sinh ho衣t 860 t医n/ngày.  
- CTR xây d詠ng 125 t医n/ngày.  
- Ch医t th違i rắn y tế 1600 kg/ngày.  

Nhận xét: 
Nhàămáyăđ嘘tărácăphátăđi羽n EB ho衣tăđộng từ 2018, hi羽n gi違i quyếtăđ逢嬰că70%ăl逢嬰ng 

CTRSH c栄a TP C亥năThơăvàăcònăl衣iăl逢嬰ng rác sinh ho衣tăđ逢嬰căđ嘘t t衣i lòăđ嘘t thuộc Công 
ty Minh Thông. 

Đ嘘i với CTR y tế, các b羽nh vi羽n và trung tâm y tế c栄a thành ph嘘 ch栄 yếu xử lý t衣i 
02ănơiălàăB羽nh vi羽n Lao và B羽nh ph鰻i và B羽nh vi羽năĐaăkhoaăC亥năThơ.ăMột s嘘 b羽nh 
vi羽n khác thì h嬰păđ欝ng vi羽c xử lý CTR y tế c栄a mình vớiăđơnăvị đ逢嬰c c医p phép thu gom, 
xử lỦătheoăquyăđịnh.  

Nh英ng b羽nh vi羽năvàăcácăđơnăvị y tế nh臼 lẻ ch逢aăthamăgiaăvàoăc映m xử lý CTR y tế 
trên,ăđều chuyển giao CTNH c栄a mình về BV c医p quận huy羽n, từ đóăchuyển tiếpăđến 
cácăđơnăvị xử lý CTNH thông qua các h嬰păđ欝ng dịch v映. 

CTR công nghi羽p và xây d詠ngăch逢aăqu違n lý nh医t quán. Hi羽n t衣i mới chỉ có một lò 
đ嘘t CTR công nghi羽p t衣i KCN Trà Nóc (Công su医tă150kg)ăkhôngăđ栄 đápă泳ng nhu c亥u 
xử lý. Ngoài ra, ch医t th違i công nghi羽p c栄a thành ph嘘 cóătínhăđặc thù thành ph亥n ch医t th違i 
ch栄 yếu là ch医t th違i sau thu ho衣ch, từ công nghi羽p chế biến nên ph亥n lớnăđ逢嬰c tái sử 
d映ng. 
 

b. Quyăho衣chăm衣ngăl逢噂iăx穎ălỦăch医tăth違iăr逸năth運iăgianăqua 
B違ng 92 : Nhu c亥u qu悦 đ医t cho ch医t th違i r逸n xây d詠ng t衣i bãi chôn l医p h嬰p v羽 

sinhă(đ挨năv鵜 ha) 
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Qu壱n/Huy羽n Đ鵜a ch雨 

Giai 
đo衣n 
2010-
2015 

Giai 
đo衣n 
2015 -
2020 

Giai 
đo衣n 
2020-
2030 

T鰻ng X穎 lý 

Quận Ninh 
Kiều 

Đôă thị trung 
tâm 

0,52 1,77 2,15 
4,44 

 KXLăVĩnhă
Th衣nh và 
KXL Thới 
Lai 

Quận Bình 
Th栄y 
Quận Ô Môn Đôă thị CN 

Trà Nóc 
0,20 0,90 1,32 2,42 

Đôăthị mới Ô 
Môn 

0,23 1,12 1,93 3,29 

Quận Cái 
Rĕng 

Đôăthị CN 
0,33 1,12 1,66 3,11 

KXL Thới 
Lai 

Quận Th嘘t 
N嘘t 

Th嘘t N嘘t 
0,16 0,54 0,94 1,64 

KXLăVĩnhă
Th衣nh  

H.Vĩnhă
Th衣nh  

0,09 0,30 0,46 0,85 
KXLăVĩnhă
Th衣nh  

Huy羽n C運 Đ臼 
 

0,10 0,32 0,47 0,89 
KXLăVĩnhă
Th衣nh 

H.Phong 
Điền  

0,08 0,26 0,38 0,72 
KXL Thới 
Lai 

H.Thới Lai 
 

0,10 0,31 0,45 0,86 
KXL Thới 
Lai 

  Nguồn: Quy hoạch xử lý chＸt thải rắn thành phố CＺnăTh¬ăđếnănĕmă
2030, tＺm nhìnăđếnănĕmă2050ăvàătưăvＸn chỉnh sửaătheoăđịnhăhướng quy hoạch TP 

 
B違ng 93: Nhu c亥uăđ医t cho CTR công nghi羽p theo qu壱n, huy羽n (ha) 

STT Qu壱n/huy羽n 

Ti院p 
nh壱n, 
phân 
lo衣i 

Tái 
ch院, 
l逢uă
gi英 

Đ嘘t 
Chôn 
l医p 

D詠 
phòng 

T鰻ng 

1 Ninh Kiều 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,1 
2 Bình Th栄y 1,31 0,68 0,42 2,02 1,11 5,5 
3 CáiăRĕng 0,45 0,23 0,14 0,81 0,41 2,0 
4 Ô Môn 0,88 0,46 0,28 1,43 0,76 3,8 
5 Th嘘t N嘘t 2,87 1,49 0,92 4,02 2,32 11,6 
6 VĩnhăTh衣nh 0,10 0,04 0,02 0,10 0,06 0,3 
7 C運 Đ臼 0,07 0,04 0,02 0,09 0,05 0,3 
8 PhongăĐiền 0,05 0,03 0,02 0,07 0,04 0,2 
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9 Thới Lai 0,06 0,03 0,02 0,09 0,05 0,3 
  T鰻ng 5,8 3,0 1,9 8,7 4,8 24,2 

Nguồn: Quy hoạch xử lý chＸt thải rắn thành phố CＺnăTh¬ăđếnănĕmă2030,ătＺm nhìn 
đếnănĕmă2050 

Trênăcơăs荏 t鰻ngăl逢嬰ng CTR công nghi羽p phát sinh (không kể tr医u từ công nghi羽p 
xayăsát)ăđếnănĕmă2030ălà:ă930ăt医n/ngày23, nhu c亥uăđ医t cho các khu xử lý theo công ngh羽 
đề xu医t: 24,2 ha. 
 

B違ng 94: Công su医tălòăđ嘘tăđápă泳ng nhu c亥u x穎 lý CTR y t院 nguy h衣i t衣i các 
qu壱n/huy羽nătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥năTh挨 

TT  Qu壱n/Huy羽n Công su医tălòăđ嘘t (kg/ngày) 
2010-2015 2016-2020 

1 Quận Ninh Kiều 1089 1 
2 Quận Ô Môn 100 2 
3 Quận Bình Th栄y 76 3 
4 Quận Cái Rĕng 114 4 
5 Quận Th嘘t N嘘t 79 5 
6 Huy羽năVĩnhăTh衣nh 37 6 
7 Huy羽n C運 Đ臼 14 7 
8 Huy羽năPhongăĐiền 23 8 
9 Huy羽n Thới Lai 23 9 

 Nguồn: Quy hoạch xử lý chＸt thải rắn thành phố CＺnăTh¬ăđếnănĕmă2030,ă
tＺmănhìnăđếnănĕmă2050 

 

                                                 
 
23 Quy ho衣ch xử lý ch医t th違i rắn thành ph嘘 C亥năThơăđếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050 



 

256 
 

B違ng 95: Quy mô và công su医t các khu x穎 lý CTR công nghi羽p 

 

TT Khu x穎 lý Công su医t ti 院p nh壱n (t医n/ngày) Nhu c亥u s穎 d映ngăđ医t (ha) 

Nguy h衣i Tái 
ch院 

Không 
 Tái ch院 

T鰻ng Ti院p 
nh壱n, 
phân lo衣i 

Tái 
ch院, 
l逢uă
gi英 

Đ嘘t Chôn l医p D詠 phòng T鰻ng 

1 

KXL huy羽n 
Thới Lai 

185 47 25 257 0,6 0,3 1,9 1,0 0,5 4,2 

2 

KXL CTR 
huy羽nă Vĩnhă
Th衣nh 

 385 135 485 3,0 1,6  4,2 2,4 11,2 

3 

Nhàă máyă đi羽n 
đ嘘t tr医u Trà Nóc 

   150      2 

4 

Nhàă Máyă đi羽n 
đ嘘t tr医u Th嘘t 
N嘘t    600      10 

 
 

Nguồn: Quy hoạch xử lý chＸt thải rắn TP CＺnăTh¬ăđếnănĕmă2030,ătＺmănhìnăđếnănĕmă2050ăvàătưăvＸn chỉnh sửaătheoăđịnhăhướng quy hoạch 
TP 
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B違ng 96: T鰻ng h嬰p quy ho衣ch h羽 th嘘ng x穎 lý thành ph嘘 C亥năTh挨 

TT  
 

Tên KXL CTR 

Quy mô, công su医t 

Công ngh羽 x穎 lý và 
Ph衣m vi ph映c v映 

Di羽n 
tích 
quy 

ho衣ch 
(ha) 

Công su医t 
栄 sinh h丑c 
(t医n/ngày) 

Công su医t 
nhà máy 
tái ch院 

(t医n/ngày) 

Công su医t 
lòăđ嘘t 

CTRNH 
(t医n/ngày) 

Công 
su医t lò 

đ嘘t CTR 
y t院 

(kg/ngày) 

Công su医t 
ti院p nh壱n 
(t医n/ngày) 

1 KXL Thới Lai, 
xưăTr逢運ng Xuân, 
huy羽n Thới Lai 

 
60 
(đưă
quy 

ho衣ch 
120 
ha) 

350 630 190  1850 - Xử lý CTR công nghi羽p nguy 
h衣i cho toàn thành ph嘘 C亥năThơ  
- Xử lý CTR sinh ho衣t, xây d詠ng, 
CNă thôngă th逢運ng bùn cặn c嘘ng 
cho H. ThớiăLai;ăH.ăPhongăĐiền 
vàăQ.ăCáiăRĕngă.ă 
- Chôn l医p h嬰p v羽 sinh ch医t th違i 
rắn sau xử lý (bằng công ngh羽 
không chôn l医p) c栄a Ô Môn, Bình 
Th栄y, Ninh Kiều  

2 KXL Th衣nh 
Quới Huy羽n 
VĩnhăTh衣nh 

40 250 500 -  1000 - Xử lý CTR sinh ho衣t, xây d詠ng, 
CNă thôngă th逢運ng, bùn cặn c嘘ng 
cho huy羽năVĩnhăTh衣nh, C運 Đ臼 và 
Q. Th嘘t N嘘t. 

3 Nhàă máyă đi羽n 
đ嘘t tr医u Trà Nóc, 
KCN Trà Nóc 2, 
Q. Ô Môn 

2 - 150 - - Xử lý CTR từ 
công nghi羽p 

xay sát cho TP 
C亥năThơă 
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4 Nhàă Máyă đi羽n 
đ嘘t tr医u Th嘘t 
N嘘t, KCN Th嘘t 
N嘘t, Q. Th嘘t N嘘t 

10 - 600 - - Xử lý CTR từ công nghi羽p xay sát 
cho TP C亥năThơă 

1 KXL Thới Lai, 
xưăTr逢運ng Xuân, 
huy羽n Thới Lai 

 
60 
(đưă
quy 

ho衣ch 
120 
ha) 

350 630 190  1850 

 Nguồn: Quy hoạch xử lý chＸt thải rắn TP CＺnăTh¬ăđếnănĕmă2030,ătＺmănhìnăđếnănĕmă2050ăvàătưăvＸn chỉnh sửaătheoăđịnh 
hướng quy hoạch TP 
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c. Quyăho衣chăx穎ălỦăCTR 

KXLăCTRăXuânăTr逢運ng,ăhuy羽năThớiăLai:ăđ逢嬰căxácăđịnhă trongăquyăho衣chăxâyă
d詠ngăkhuăxửălỦăch医tăth違iărắnăvùngăkinhătếătrọngăđiểmăđ欝ngăbằngăsôngăCửuăLongăphêă
duy羽tăt衣iăQuyếtăđịnhă1873/QĐ-ttg ngày 11/10/201024,ăxửălỦăCTRăcôngănghi羽pănguyăh衣iă
choătoànăthànhăph嘘,ăxửălỦăCTRăcôngănghi羽păthôngăth逢運ngăchoăquậnăCáiăRĕng,ăhuy羽nă
ThớiăLai,ăhuy羽năPhongăĐiềnăvàăcácăkhuăv詠călânăcận,ăđ欝ngăth運iăhỗătr嬰ăxửălỦăchoăcácăKXLă
khácătrongăthànhăph嘘. 

Theo Quyếtăđịnh s嘘 280/QĐ-UBND25, Quyếtăđịnh s嘘 2787/QĐ-UBND26 và Quyết 
định s嘘 2721/QĐ-UBND27,ăxácăđịnh trong quy ho衣ch KXL CTR t衣i huy羽n Thới Lai 60,2 

ha, đưăgiaoăNhàămáyăEBă5,3ăha.ăTiếp t映c m荏 rộngătrongănĕmă2022,ăthuăh欝iă15ăhaăđể m荏 

rộng KXL: có trong Kế ho衣ch sử d映ngăđ医t ch運 Th栄 t逢ớng chính ph栄 ch医p thuận (do thu 

h欝iăđ医t tr欝ng lúa trên 10 ha), hoặc ch運 Kế ho衣ch triểnăkhaiăcơăchế đặc thù thành ph嘘 C亥n 

Thơă(choăphépăthuăh欝iăđ医tălúaăd逢ới 500 ha)28. 

Vì thế, sau này khi KXL CTR t衣i huy羽n ThớiăLaiăđ逢嬰c m荏 rộng, t医t c違 các KXL 

CTR khácătrênăđịa bàn TP C亥năThơăph違i dừng ho衣tăđộng do công ngh羽 xử lý l衣c hậu 

(ngo衣i trừ KXL CTR Th衣nh Quới, huy羽năVĩnhăTh衣nh). 

KXLăCTRăPh逢ớc Thới-Thới An, quận Ô Môn: Xử lý CTR công nghi羽p thông 

th逢運ng cho quận Ninh Kiều, Bình Th栄y, Ô Môn và các khu v詠c lân cận theo Quyếtăđịnh 

s嘘 280/QĐ-UBND.ăNh逢ngăt逢ơngălai,ăquyăho衣chăđịnhăh逢ớngăthayăđ鰻iăcôngănĕngăc栄a khu 

đ医t này29. 

KXL CTR Th衣nh Quới, huy羽năVĩnhăTh衣nh: Xử lý CTR công nghi羽păthôngăth逢運ng 

cho quận quận Th嘘t N嘘t, huy羽n C運 Đ臼, huy羽năVĩnhăTh衣nh và các khu v詠c lân cận. 

Ch医t th違i r逸n sinh ho衣t 

B違ng : D詠 báo kh嘘iăl逢嬰ngăCTRSHăquaăcácănĕmă(t医n/ngày)30 

                                                 
 
24 Quyếtăđịnh s嘘 1873/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c phê duy羽t Quy ho衣ch xây d詠ng 
khu xử lý ch医t th違i rắn Vùng kinh tế trọngăđiểmăvùngăđ欝ng bằng sông CửuăLongăđếnănĕmă2020 
25 Quyếtăđịnh s嘘 280/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 c栄a UBND TP C亥n ThơăVề vi羽c phê duy羽tăĐ欝 án Quy ho衣ch 
xử lý ch医t th違i rắn thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050 
26 Quyếtăđịnh s嘘 2787/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 c栄a UBND TP C亥năThơăVề vi羽c phê duy羽tăĐ欝 án Quy ho衣ch 
phân khu xây d詠ng tỷ l羽 1/2000 Khu xử lý ch医t th違i rắn t衣i huy羽n Thới Lai, thành ph嘘 C亥năThơ 
27 Quyếtăđịnh s嘘 2721/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 c栄a UBND TP C亥năThơăVề vi羽c phê duy羽tăđ欝 án quy ho衣ch chi 
tiết xây d詠ng tỷ l羽 1/500 Nhà máy xử lý ch医t th違i rắn C亥năThơăt衣iăxưăTr逢運ng Xuân, huy羽n Thới Lai, thành ph嘘 
C亥năThơ 
28 Theoăđịnhăh逢ớng Quy ho衣ch TP 
29 Theoăđịnhăh逢ớng Quy ho衣ch TP 
30 Kết qu違 vể kh嘘iăl逢嬰ngăCTRSHăphátăsinhăđ逢嬰c tính: 1. D詠 báo từ dân s嘘 theo niên giám th嘘ngăkêănĕmă2020;ă2.ă
H羽 s嘘 phát th違iăCTRăđôăthị:ă1,0ăkg/ng逢運i.ngày theo QCXDVN 01:2008/BXD; 3. H羽 s嘘 phát th違i CTR nông thôn: 
0,33ăkg/ng逢運i.ngày theo Báo cáo HTMT qu嘘c gia 2017. 
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  2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
T鰻ng 1.117 1.205 1.301 1.402 2.050 2.996 4.381 6.405 9.363 

 1.ă Quậnă Ninhă
Kiềuăăăăă 

332 358 386 416 609 890 1300 1901 2779 

 2.ăQuậnăÔăMôn 150 161 174 188 275 402 587 859 1255 

 3.ă Quậnă Bìnhă
Th栄yăăăăă 

168 182 196 212 309 452 661 966 1413 

 4.ăQuậnăCáiăRĕng 125 135 146 157 230 336 491 718 1049 

 5.ăQuậnăTh嘘tăN嘘t 180 195 210 227 331 484 708 1035 1513 

 6.ă Huy羽nă Vĩnhă
Th衣nhă 

37 40 44 47 69 100 147 215 314 

 7.ăHuy羽năC運ăĐ臼ă 45 48 52 56 82 119 175 255 373 

 8.ă Huy羽nă Phongă
Điền 

38 41 44 47 69 101 148 217 317 

 9.ă Huy羽nă Thớiă
Lai  

42 45 49 52 76 112 164 239 350 

Nguồn: Tính toán cてaătưăvＸn 
 

Theoăđó,ătỷ l羽 thu gom và xử lỦăCTRăđôăthị đ衣tă100%ăđếnănĕmă2025;ăgiaiăđo衣n từ 
2026-2030 h亥u hếtăCTRăđ逢嬰c thu gom, xử lý31. 

Ch医t th違i r逸n công nghi羽p và công nghi羽p nguy h衣i 
B違ng : D詠 báo kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i r逸n công nghi羽p và nguy h衣i (t医n/nĕm)32 

Nộiă
dung 

R: 
2021-
2025 
(%) 

R: 
2026-
2030 
(%) 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

CTRCN 0,095 0,08 222.457 243.590 266.731 292.071 319.818 469.917 756.807 1.218.846 1.962.963 3.161.371 

CTNH 
(12% 

CTRCN) 

- - 26.694 29.230 32.007 35.048 38.378 56.390 90.817 146.261 235.556 379.365 

Nguồn: Tính toán cてaătưăvＸn 
 
Ch医t th違i r逸n y t院 

B違ng : D詠 báo kh嘘iăl逢嬰ng CTR y t院 phát sinh  

N瓜iădung Nĕmă2020 Nĕmă2025 Nĕmă2030 
T鰻ngăs嘘ăG逢運ngăb羽nhă(tr瑛ăTr衣măyăt院)33, trong 
đ́: 

5.478 6.622 8.632 

               - Tuyếnăthànhăph嘘 2.900 3.650 5.250 
               - Tuyếnăhuy羽n 1.190 1.300 1.410 

                                                 
 
31 Nghị quyết s嘘 59-NQ/TW c栄a Ban Ch医păhànhăTrungă逢ơngăĐCSVNăngàyă05ăthángă8ănĕmă2020ăvề xây d詠ng và 
phát triển thành ph嘘 C亥năThơăđếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2045 
32 D詠 báo kh嘘i l逢嬰ngăCTRCNătrênăcơăs荏 tĕngătr逢荏ng công nghi羽p (Ngu欝n: ENTEC, Nghiên cとu một số biện pháp 
thích hợp nhằm quản lý chＸt thải rắn công nghiệp và chＸt thải nguy hại ở TP.HCM, S荏 Khoa học Công ngh羽 và 
Môiătr逢運ng TP.HCM, 8/2000). Kh嘘iăl逢嬰ngăCTRCNăđ逢嬰c tính theo công th泳c Ni=Ni-1*(1+r); với Ni là kh嘘iăl逢嬰ng 
CTRCNănĕmăc亥n tính, Ni-1 là kh嘘iăl逢嬰ngăCTRCNănĕmătr逢ớcănĕmăc亥n tính, r là t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng công nghi羽p c栄a 
nĕmăc亥nătínhă(răđ逢嬰c l医y theo Quyếtăđịnh s嘘 550/QĐ-UBNDăngàyă13ăthángă3ănĕmă2021ăc栄a UBND TP C亥năThơ 
V/v Phê duy羽tăĐề ánătáiăcơăc医u s違n xu医t công nghi羽p C亥năThơătheoăh逢ớng hi羽năđ衣i;ăgiaiăđo衣n từ 2031-2050 l医y 
r=10%) 
33 Ph映 l映că10.ăQuyămôăgi逢運ng b羽nh c栄aăcácăcơăs荏 khám ch英a b羽nh tuyến thành ph嘘 và tuyến quận, huy羽năđếnănĕmă
2030, ban hành kèm theo Quyếtăđịnh s嘘 1988/QĐ-UBNDăngàyă08ăthángă8ănĕmă2018ăc栄a UBND TP C亥năThơăVề 
vi羽c phê duy羽t Quy ho衣ch phát triển y tế thành ph嘘 C亥năThơăđếnănĕmă2020,ăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030 
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               - Ngoàiăcôngălập 1.388 1.672 1.972 
T鰻ngă kh嘘iă l逢嬰ngă CTRă yă t院ă phátă sinhă
(t医n/ngƠy)34,ătrongăđ́:ă 

7,0 8,5 11,3 

               - Tuyếnăthànhăph嘘 4,4 5,5 7,9 
               - Tuyếnăhuy羽n 1,2 1,3 1,4 
               -  Ngoàiăcôngălập 1,4 1,7 2,0 
T鰻ngă kh嘘iă l逢嬰ngă CTRă yă t院ă nguyă h衣iă
(t医n/ngƠy)35,ătrongăđ́: 

1,3 1,6 2,1 

               - Tuyếnăthànhăph嘘 0,9 1,1 1,6 
               - Tuyếnăhuy羽n 0,2 0,2 0,2 
               -  Ngoàiăcôngălập 0,2 0,3 0,3 

Nguồn: Tính toán cてaătưăvＸn 
Ch医t th違i r逸n xây d詠ng 
Tỷ l羽 phát sinh ch医t th違i xây d詠ng chiếmă20%ăl逢嬰ng ch医t th違i rắn sinh ho衣tăđôăthị 

(s嘘 li羽uăđiều tra Bộ Xây d詠ngănĕmă2004ăvề ch医t th違i rắn xây d詠ng). Tỷ l羽 thuăgomăđ衣t 
80% (2025); 90% (2030), 100 % (2050) và tái chế, tái sử d映ngăđ衣t 60-70%. 

B違ng : D詠 báo kh嘘iăl逢嬰ng CTR xây d詠ngăquaăcácănĕmă(t医n/ngày) 

 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
T鰻ng 223 241 260 278 410 598 876 1.281 1.874 

1.ăQuậnă
NinhăKiều 66 72 77 83 122 178 260 380 556 

2.ăQuậnăÔă
Môn 

30 32 35 38 55 80 117 172 251 

3.ăQuậnă
BìnhăTh栄y 

34 36 39 42  62 90 132 193 283 

4.ăQuậnă
CáiăRĕng 

25 27 29 31 46 67 98 144 210 

5.ăQuậnă
Th嘘tăN嘘t 36 39 42 45 66 97 142 207 303 

6.ăHuy羽nă
Vĩnhă
Th衣nh 

7 8 9 9 14 20 29 43 63 

7.ăHuy羽nă
C運ăĐ臼 

9 10 10 11 16 24 35 51 75 

8.ăHuy羽nă
Phong 
Điền 

8 8 9 9 14 20 30 43 63 

9.ăHuy羽nă
ThớiăLai 8 9 10 10 15 22 33 48 70 

Nguồn: Tính toán cてaătưăvＸn  

d. Tính toán và đ隠ăxu医tăc栄aăt逢ăv医n 
Bãi chôn l医p CTRSH 
Cĕnăc泳 theo kh嘘iăl逢嬰ng rác sinh ho衣tăphátăsinhăđếnănĕmă2030ănh逢ătínhătoánă荏 trên 

là 2.050 t医n/ngàyă(t逢ơngăđ逢ơngă748.235ăt医n/nĕm).  
Theoăquyăđịnh, C亥năThơăkhôngăđ逢嬰c chôn l医p quá 20% kh嘘iăl逢嬰ng CTRSH phát 

sinh,ădoăđóăchỉ đ逢嬰c chôn l医păđến 149.647 t医n/nĕm.ăPh亥n còn l衣i 598.588 t医n/nĕmăđ逢嬰c 
xử lý b荏i công ngh羽 đ嘘t.  

                                                 
 
34 Theo t鰻ng h嬰p các nghiên c泳u WHO và Bộ Y tế,ăbìnhăquânăl逢嬰ng CTR y tế phát sinh t衣i b羽nh vi羽n c医p tỉnh là 
1,5ăkg/gi逢運ng/ngày, b羽nh vi羽n c医p huy羽n và b羽nh vi羽năt逢ănhânălàă1ăkg/gi逢運ng/ngày  
35 Theo t鰻ng h嬰p các nghiên c泳u WHO và Bộ Y tế, kh嘘iăl逢嬰ng CTR y tế nguy h衣i phát sinh t衣i b羽nh vi羽n c医p tỉnh 
là 20% t鰻ngăl逢嬰ng CTR y tế, t衣i b羽nh vi羽n c医p huy羽n và b羽nh vi羽năt逢ănhânălàă15%ăt鰻ngăl逢嬰ng CTR y tế 
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Doăđó,ătaătínhăđ逢嬰c di羽n tích c亥n thiết bãi chôn l医p rác với các gi違 thiết tính toán 
nh逢ăsau: 

- Bãi chôn l医păđ逢嬰c xây d詠ng theo nguyên tắc nửa chìm nửa n鰻i   

- Tr逢ớc khi chôn l医p CTR, một ph亥năđưăđ逢嬰căPLRTNăđể làm phân h英uăcơăvàă
ph亥n còn l衣iăđ逢嬰c xử lỦăsơăbộ, nhằm gi違m thể tích rác đ逢嬰c ép với h羽 s嘘 
đ亥m nén k=0,9 t医n/m3  

- Chiều cao t鰻ng thể c栄aăbưiărácăsauăkhiăđóngăcửa là 15m, vớiăđộ sâu chìm 
d逢ớiăđ医tălàă7măvàăđộ cao n鰻i là 8m  

- Các lớp rác dày t嘘iăđaălàă1m,ăsauăkhiăđưăđ逢嬰căđ亥m nén kỹ  

- Các lớpăđ医t ph栄 xen kẽ từng lớpărácăcóăđộ dày 0,25m  

- T鰻ng di羽n tích các lớpăđ医t ph栄 chiếm 28% thể tích h嘘 chôn  

- Hi羽u su医t sử d映ngăđ医t t衣i bãi chôn l医p là 75%, còn l衣i 25% di羽nătíchăđ医t 
ph映c v映 giao thông, b運 bao, công trình xử lỦăn逢ớc th違i và tr衣măđiều hành, 
đ医t tr欝ng cây xanh  

Cĕnăc泳 các gi違 thiết trên có thể tínhătoánăđ逢嬰c di羽n tích c亥n thiếtăđể để chôn l医p 
rácănh逢ăsau:  

Thể tích CTR chiếm chỗ: Wct = Mtg/b. 
Trongăđó,ăWct: thể tích c亥n thiếtăđể ch泳a ch医t th違i rắn 荏 bãi rác; Mtg:ăL逢嬰ng rác thu 

gomăđ逢嬰c; b: tỷ trọng CTR, chọn b = 0,65 (t医n/m3)  
Wtc = 149.647/0,65 = 230.226 m3  
Thể tích CTR th詠c tế sauăkhiăđ亥m nén là:  
Wtt = Wtc*k = 230.226*0,9 = 207.203 m3  
Vớiăđộ cao t鰻ng thể bãi rác D = 15m, các lớp rác dày dr=1m, và lớpăđ医t ph栄 xen kẽ 

dd=0,25m  
S嘘 lớp rác chôn l医p (L) c亥n cho mộtăbưiărácăđ逢嬰c tính: 
L = D/(dr+dd) = 15/(1+0,25) = 12 lớp  
Độ cao h英u d映ngăđể ch泳a rác: d1 = dr*L = 1*12 = 12m  
Chiều cao c栄a các lớpăđ医t ph栄 d2 = dd*L = 0,25*12 = 3m  
Di羽n tích c亥n thiếtăđể chôn hếtăl逢嬰ng rác là: 
 Stc = Wtt/d1 = 207.203/12 = 1.7267 m2 = 1,73 ha  
Và chọn di羽n tíchăđ医t sử d映ng cho các công trình ph映 tr嬰 25% thì t鰻ng di羽n tích 

bãi chôn l医p sẽ là 2,16 ha.   
Theo TCXDVN 261-2001ăquyăđịnh kh嘘iăl逢嬰ng rác tiếp nhận từ 100.000ăđếnăd逢ới 

200.000 t医n/nĕmăthìăkíchăth逢ớc ô chôn l医p là từ 15.000ăđếnăd逢ới 25.000 m2 và th運i gian 
vận hành mỗi ô chôn l医p từ 10-15ănĕm.  

Theo s嘘 li羽u tính toán, kh嘘iă l逢嬰ng CTR c亥n chôn l医păđếnănĕmă2030ălàă149.647ă
t医n/nĕm,ăvàăth運i gian sử d映ng cho bãi chôn l医pălàă15ănĕm.ăDi羽n tích sử d映ngăđể chôn 
l医p là 2,16 ha, sẽ xây d詠ngăđ逢嬰c 01 ô chôn l医p  

Thể tích rácătrongăôă(đơnănguyên):ă149.647/0,65*0,9ă=ă255.807ăm3/ô 
Thể tíchă1ăđơnănguyênătínhănh逢ăsau:ăVdn=Vi+Vii  (*)  
Vi = 1/3 h1 (a1b1+ab+(a1b1ab)^1/2)  
Vii=1/3 h2 (a2b2+ab+(a2b2ab)^1/2)  
TrongăđóăVi:ăthể tích ph亥n chìm ô chôn l医p; Vii: Thể tích ph亥n n鰻i ô chôn l医p; h1: 

chiều cao ph亥n chìm ô chôn l医p; h2: chiều cao ph亥n n鰻i ô chôn l医p; a, b c衣nhăđáyălớn ô 
chôn; a1, b1 c衣nhăđáyăd逢ới ô chôn; a2, b2 c衣nhăđáyătrênăôăchôn  

A1 = a-2.h1 = a-14  
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A2 = a-2.h2.tg60 = a-27.713  
B1 = b-2.h1 = b-14  
B2 = b-2.h2.tg60 = b-27.713  
Vdn=Vrac+Vvatleuphu  
Theo tính toán, Vvatlieuphu=28% Vrac  
Vdn=128%Vrac = 327.432,608 m3  
Chọn a = 145m; b = 149 m -> S = 21600 m2 (2,16 ha)  
A1 = 131m  
B1 = 135m  
A2 = 117,287m  
B2 = 121,287m  
Tính Vdn theo công th泳c (*) = 279.584 m3  
Vậy:  

- T鰻ng di羽n tích bãi chôn l医p: 2,16 ha.   

- Chiều dài mặt ô: 145m  

- Chiều rộng mặt ô: 149m  

- Chiềuădàiăđáyăô:ă131m  

- Chiều rộngăđáyăô:ă135m  

- Chiều cao ô: 15m  
Công ngh羽 đ嘘t CTRSH 
Ph亥n CTRSH c栄a C亥năThơăcònăl衣i 80% trong t鰻ngăl逢嬰ngăphátăsinhăquaăcácănĕmăsẽ 

đ逢嬰c xử lý b荏i công ngh羽 đ嘘tă(20%ăđ逢嬰c chôn l医p h嬰p v羽 sinh). Qua xử lý, ch医t th違i tro 
bay còn l衣i từ 20-30%,ătroăđáyăcònăl衣i kho違ng 5% so vớiăl逢嬰ngăCTRSHăđ逢嬰căđ逢aăvàoă
đ嘘tă(đ逢嬰cătrìnhăbàyănh逢ăb違ngăd逢ớiăđây). 

 
B違ng : Kh嘘iăl逢嬰ngătroăbayăvƠătroăđáyă(CTRSH)ăsauăkhiăquaăx穎 lý bằng công ngh羽 đ嘘t 

(t医n/nĕm) 

Nộiă
dung 

  

2025 2030 2035 2040 2045 2050 

20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 
Tro 
bay 

81.8
77 

122.8
15 

119.7
20 

179.5
80 

174.9
66 

262.4
50 

255.8
50 

383.7
76 

374.0
52 

561.0
78 

546.7
99 

820.1
99 

Tro 
đáy 20.469 29.930 43.742 63.963 93.513 136.700 

Nguồn: Tính toán cてaătưăvＸn 
 

Nh壱n xét:  
Hi羽n t衣i, KXL CTR t衣i huy羽n Thới Lai 60,2 ha, đưăgiaoăNhàămáyăEBă5,3ăha;ăhi羽n 

gi違i quyếtăđ逢嬰că70%ăl逢嬰ng CTRSH c栄a TP C亥năThơă(đ嘘tărácăphátăđi羽n công su医t xử lý 
400 t医n/ngày) và còn l衣iăl逢嬰ng rác sinh ho衣tăđ逢嬰căđ嘘t t衣iălòăđ嘘t thuộc Công ty TNHH 
S違n xu医tăTh逢ơngăm衣i Dịch v映 Minh Thông - Khu xử lý ch医t th違i rắnăxưăĐôngăThắng, 
huy羽n C運 Đ臼 6,02ăha,ăđưăgiaoăNhàămáyăkho違ng 01 ha; vớiăLòăđ嘘t ch医t th違i rắn sinh ho衣t 
công su医t thiết kế 100 t医n/ngày (công su医t th詠c tế hi羽nănayăđ嘘t kho違ng 80 t医n/ngày). 

Đếnănĕmă2030,ăgi違 định thiết kế 01 bãi chôn l医p CTRSH với di羽nătíchă2,16ăhaăđ逢嬰c 
m荏 rộng t衣i KXL CTR huy羽n ThớiăLaiă(theoăđịnhăh逢ớng quy ho衣ch TP) sẽ gi違i quyết 
đ逢嬰că20%ă l逢嬰ng rác sinh ho衣tăphátă sinhă (t逢ơngăđ逢ơngă410ă t医n/ngày).ăDoăđó,ă l逢嬰ng 
CTRSH phát sinh còn l衣iătrênăđịaăbànăTPăt逢ơngăđ逢ơngă1.640ăt医n/ngày (chiếm 80% t鰻ng 
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l逢嬰ng rác sinh ho衣tăđ逢嬰c d詠 báo).ăNĕmă2030,ăc映 thể l逢嬰ng rác sinh ho衣t sẽ khôngăđ逢嬰c 
xử lý hết là 1.140 t医n/ngày, vì hi羽n t衣i t鰻ng công su医tă02ăNhàămáyăđ嘘t rác c栄a TP C亥n 
Thơăchỉ 500 t医n/ngày.  

Vì thế, C亥năThơăc亥năđ亥uăt逢ăm荏 rộngăthêmăcácăLòăđ嘘t CTRSH công su医t phù h嬰p 
choăđịnhăh逢ớng phát triển thành ph嘘 đếnănĕmă2030ăvàănĕmă2050. 

4.5.4. D詠 báo xu th院 di宇n bi院n ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ng không khí36 

A. D詠ăbáoăxuăth院ădi宇năbi院năch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhíăt衣iăcácăvùngăđôngădơnăc逢: 
D詠ăbáoăt鰻ngăh嬰păvềăxuăthếădi宇năbiếnăch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhíăt衣iăcácăvùngăđôngădână

c逢ăđếnănĕmă2020ăvàănĕmă2030ătrênăđịaăbànăTP.ăC亥năThơănh逢ăđ逢aăraătrongăb違ngăd逢ớiă
đây. 

B違ng : D詠ăbáoăt鰻ngăh嬰păv隠ăxuăth院ădi宇năbi院năch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhíăt衣iăcácăvùngă
đôngădơnăc逢ăc栄aăthƠnhăph嘘ăC亥năTh挨 đ院nănĕmă2020ăvƠăđ院nănĕmă2030. 

Nộiădungădựăbáo 
Bつi SO2 NO2 CO Độăồn 

µg/m3 Dba 

1.ăTrungăbìnhănĕmă2005ă- 
2012 276 158 103 2.201 54 - 71 

2.ăĐếnănĕmă2020 294,8 176,8 121,8 2219,8 57 - 73 

3.ăĐếnănĕmă2030 302,2 184,2 129,2 2227,2 59 - 75 

QCVN 05:2013/BTNMT 300 350 200 30.000 75 

Ghi chú : - H羽ăs嘘ăh欝iăquyăquáăkh泳ătínhăđếnănĕmă2020ălàă18,8ăvàăđếnănĕmă2030ălàă22,2. 
      - Độă欝năđ逢嬰căd詠ăbáoătheoăcôngăth泳că:ăLdb = Lht +ăẤLgt vớiă:ăẤLgt = (X/11,5) 

dba,ătrongăđóăXălàăt鰻ngă%ăápăl詠cătĕngăđộă欝năd詠ăbáoăvàă11,5%ălàăm泳cătĕngătrungăbìnhă
l逢嬰ngăxeăt違i,ăxeăkháchăđộngăcơăxĕngăvàădiesel,ămàăl逢嬰ngăxeănàyăsẽăgâyăraăs詠ăgiaătĕngăđộă
欝nălênă1ădba trênăcácăkhuăv詠căcôngăcộngănóiăchung. 

Nhìn chungăđếnănĕmă2020ăvàănĕmă2030ăxuăh逢ớngădi宇năbiếnăch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ngă
khôngăkhíăt衣iăcácăvùngăđôngădânăc逢ăc栄aăthànhăph嘘ăđ逢嬰căd詠ăbáoălàătiếpăt映căsẽăcóănguyă
cơăbịăôănhi宇măc映căbộă荏ăm泳căđộănhẹătheoăchỉăthịăvềăb映iălơălửng.ă 

B.ăD詠ăbáoăxuăth院ădi宇năbi院năch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhíăcôngănghi羽p: 
D詠ăbáoăt鰻ngăh嬰păvềăxuăthếădi宇năbiếnăch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhíăt衣iăcácăcơăs荏ăs違năxu医tă– 

c映măcôngănghi羽p,ăkhuăcôngănghi羽păc栄aăthànhăph嘘ăC亥năThơ đếnănĕmă2020ăvàănĕmă2030ă
nh逢ăđ逢aăraătrongăb違ngăd逢ớiăđây. 

B違ng : D詠ăbáoăt鰻ngăh嬰păv隠ăxuăth院ădi宇năbi院năch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhíăt衣iăcácăc挨ăs荏ă
s違năxu医tăậ c映măcôngănghi羽p,ăkhuăcôngănghi羽păc栄aăthƠnhăph嘘ăC亥năTh挨 đ院nănĕmă

2020ăvƠănĕmă2030. 

Nộiădungădựăbáo 
Bつi SO2 NO2 CO Độăồn 

µg/m3 Dba 

                                                 
 
36 Báo cáo t鰻ng h嬰păđaăchiếnăl逢嬰c b違o v羽 môiătr逢運ng C亥năThơ 
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1.ăTrungăbìnhănĕmă2006-
2012 321 116 67 3.150 69 - 73 

2.ăĐếnănĕmă2020 385 139 80 3.780 71 - 75 

3.ăĐếnănĕmă2030 751 271 157 7.371 81 - 85 

QCVN 05:2013/BTNMT 300 350 200 30.000 85 

Chi chú : - H羽ăs嘘ăh欝iăquyăquáăkh泳ătínhăđếnănĕmă2020ălàă1,2ăvàăđếnănĕmă2030ălàă2,34. 
- Ph逢ơngăphápăd詠ăbáoăvềăđộă欝năt逢ơngăt詠ănh逢ătrongăm映căaăvùngăđôngădânăc逢. 

Theoăb違ngătrên,ăthìăt衣iăcácăcơăs荏ăs違năxu医tă– c映măcôngănghi羽p,ăkhuăcôngănghi羽păc栄aă
thànhăph嘘ăC亥năThơ d詠ăbáoănguyăcơăôănhi宇măc映căbộăch栄ăyếuălàăb映iălơălửng,ăvớiăm泳căv逢嬰tă
tiêuăchu育năd詠ăbáoăvàoănĕmă2020ălàă1,28ăvàăđếnănĕmă2030ălàă2,50ăl亥n. 

C.ăD詠ăbáoăxuăth院ădi宇năbi院năch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhíăt衣iăvùngănôngăthôn: 
D詠ăbáoăt鰻ngăh嬰păvềăxuăthếădi宇năbiếnăch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhíăt衣iăcácăvùngănôngăthônă

c栄aăthànhăph嘘ăC亥năThơăđếnănĕmă2020ăvàănĕmă2030ănh逢ăđ逢aăraătrongăb違ngăd逢ớiăđây. 
B違ngă: D詠ăbáoăt鰻ngăh嬰păv隠ăxuăth院ădi宇năbi院năch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhíăt衣iăcácăvùngă

nôngăthônăc栄aăthƠnhăph嘘ăC亥năTh挨ăđ院nănĕmă2020ăvƠănĕmă2030. 

Nộiădungădựăbáo 
Bつi SO2 NO2 CO Độăồn 

µg/m3 Dba 

1.ă Trungă bìnhă nĕmă 2006ă - 
2012 188 35 20 1.362 47 - 60 

2.ăĐếnănĕmă2020 224 42 24 1.621 49 - 62 

3.ăĐếnănĕmă2030 246 46 26 1.784 50 - 63 

QCVN 05:2013/BTNMT 300 350 200 30.000 75 

Chi chú : - H羽ăs嘘ăh欝iăquyăquáăkh泳ătínhăđếnănĕmă2020ălàă1,19ăvàăđếnănĕmă2030ălàă1,31. 
- Ph逢ơngăphápăd詠ăbáoăvềăđộă欝năt逢ơngăt詠ănh逢ătrongăm映căaăvùngăđôngădânăc逢. 

Theoăb違ngătrên,ăthìănhìnăchungăch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhíăt衣iăcácăvùngănôngăthônăd詠ă
báoăđếnănĕmă2020ăvàănĕmă2030ăvẫnăcònăt嘘tăvàăđềuăđ衣tătiêuăchu育năquyăđịnh. 

 

4.6 H衣 t亥ngăđi羽n,ănĕngăl逢嬰ng, d詠 tr 英, cung 泳ngăxĕngăd亥u,ăkhíăđ嘘t:  

4.6.1 S違n xu医t ậ kinh doanh 

- Tínhăđến cu嘘i nĕmă2020:ăt鰻ng s嘘 khách hàng c栄aăcôngătyăđi羽n l詠c C亥năThơăg亥n 
380.000,ă trongă đóă g亥n 360.000 là khách hàng sinh ho衣t. H羽 s嘘 đànă h欝iăGRDP/đi羽n 
th逢ơngăph育m thuộc nhóm t嘘t trong c違 n逢ớc. 

- Th運i gian trung bình gi違i quyết c医păđi羽năchoăkháchăhàngămuaăđi羽n sinh ho衣t là 
2,80ăngày/quyăđịnh 3 ngày 荏 đôăthị. 3,12ăngày/quyăđịnh 5 ngày 荏 nông thôn. 

- T鰻ng th運i gian m医tăđi羽n khách hàng bình quân (SAIDI) là 71,16 phút, t亥n su医t 
m医tăđi羽n thóang qua bình quân (MAIFI) là 0,517 l亥n/khách hàng, t亥n su医t m医tăđi羽n bình 
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quân kéo dài (SAIFI) là 1,32 l亥n/khách hàng. 
- 100% s嘘 xưăđưăcóăđi羽năl逢ới qu嘘c gia. Hi羽n có 108 hộ ch逢aăcóăđi羽nă(QHĐVIII,ă

2/2020), tỷ l羽 hộ nôngăthônăcóăđi羽năđ衣t 99,90%. 
- M衣ngăl逢ới tr衣măxĕngăd亥u ph栄 đều khắpăđápă泳ng nhu c亥u s違n xu医t, sinh ho衣t c栄a 

ng逢運i tiêu dùng. 
B違ng 97: S違n xu医t và phân ph嘘iăđi羽n, 2015-2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Chỉ s嘘 s違n xu医t công nghi羽p (%) 107,3 108,8 107,2 108,13 108,16 96,54 

S違n xu医t và phân ph嘘iăđi羽n (%) 106,00 104,14 106,94 108,29 103,14 106,00 

Đi羽năth逢ơngăph育m (Tri羽u Kwh) 1.098 1.590 1.831 2.113 2.259 2.523 

 Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Côngăthư¬ng 

4.6.2 Đ亥uăt逢ăậ Phát tri吋n` 

2016-2019,ăngànhăđi羽năđưăđ亥uăt逢ăvàoăh羽 th嘘ngăđ逢運ng dây 500kv,ăđóngăđi羽năđ逢運ng 
dây 500kv Ô Môn – Long Phú góp ph亥n gi違i t臼a công su医tăl逢ớiăđi羽n khu v詠căvàătĕngă
c逢運ng liên kếtăđể c医păđi羽n.Ngu欝năđi羽n ch栄 yếuăđ逢嬰c c医p từ m衣ngăl逢ớiăđi羽n qu嘘c gia - 
đ逢運ng dây 220 kv, r欝iăquaăđ逢運ng dây 110 kv và 6 tr衣m biến áp 110/22 kv và 110 /15kv. 
Thành ph嘘 C亥n Thơ cũngăth詠c hi羽n c違i t衣o toàn bộ m衣ngăl逢ớiăđi羽n 6 KV thành 22 KV 
đ衣t chu育n qu嘘căgiaăđếnănĕmă2020. 

B違ng 98: Công su医t nhà máy nhi羽tăđi羽n t衣i C亥năTh挨 

TT  Tên nhà máy Công su医t (MW)/Nhiên li 羽u Ho衣tăđ瓜ng t瑛 

1 Nhi羽tăđi羽n C亥năThơ 188,16, dùng d亥u FO 1999. D詠 kiến 
dừng sau 2025 

2 Nhi羽tă đi羽n Ô Môn 1 #1 
và Ô Môn 1 #2  

#1: 330. #2: 330, hi羽n dùng FO, 
sử d映ng khí lô B từ 2024-2025 

2009. 2015 

3 Nhàă máyă đi羽n rác th違i 
C亥năThơ 

7,5. Công ngh羽 đ嘘t rác tr詠c tiếp 2018 

4 Các tr衣măđi羽n mái nhà Kho違ng 80mwp 2020 
 Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Côngăthư¬ng 

Tháng 12/2018, UBND thành ph嘘 C亥năThơ có quyếtăđịnh s嘘 3486/QĐ-UBND về 
vi羽c phê duy羽t quy ho衣ch phát triểnăđi羽n l詠c thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2016-2025, 
cóăxétăđến 2035- H嬰p ph亥n Quy ho衣ch chi tiết phát triểnăl逢ớiăđi羽n trung và h衣 áp sau 
các tr衣m 110kv. Quyếtăđịnh nêu rõ m映cătiêuă“Nĕmă2020:ăCôngăsu医t c詠căđ衣i Pmax = 
468MW,ăđi羽năth逢ơngăph育m 5.825 tri羽u kwh. T嘘căđộ tĕngătr逢荏ngăđi羽năth逢ơng ph育m bình 
quânăhàngănĕmăgiaiăđo衣n 2016-2020ălàă6,4%/nĕm.ăĐi羽nănĕngăth逢ơngăph育m bình quân 
đ亥uăng逢運i là 2.327kwh/ng逢運i/nĕm”. 

Nếuăcĕnăc泳 theo quyếtăđịnh s嘘 3486/QĐ-UBND nêu trên, có thể th医y các m映c tiêu 
chính c栄a quy ho衣chăđi羽n l詠cănh逢ăPmax,ăđi羽năth逢ơngăph育m, T嘘căđộ tĕngătr逢荏ngăđi羽n 
th逢ơngăph育măbìnhăquânăhàngănĕmăđềuăđ衣t.  
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Nh英ng t欝n t衣i, h衣n chế: 
- Nhiều d詠 án quan trọng ngu欝năđi羽n chậm tiếnăđộ so với quy ho衣ch làm 違nh 

h逢荏ng nghiêm trọng tới vi羽căđ違m b違o cung 泳ngăđi羽n trong th運i gian tới.  
- M医tăcânăđ嘘i ngu欝n cungăđi羽n và c亥uăđi羽n. 
- Ngu欝năđi羽n từ nĕngăl逢嬰ng tái t衣o chậm phát triển,ăđ欝ng th運i h羽 th嘘ng truyền t違i 

đi羽năđể gi違i t臼a công su医t phát triểnăch逢aăsẵn sàng.  
- Vi羽căđ違m b違o nhiên li羽uăchoănhàămáyăđi羽năÔăMônăphátăđi羽n ngày càng ph映 

thuộc nhiềuăhơnăvàoăngu欝n LNG nhập kh育u, dù sắp tới sử d映ng LNG từ khíălôăB,ănh逢ngă
sau kho違ngă10ănĕmăn英a sẽ ch栄 yếu là ngu欝n nhập kh育u. 

4.7 H衣 t亥ng thông tin và truy隠n thông 

Nhậnăđịnhăchung:ăgiaiăđo衣n 2011-2020 vừaăqua,ălĩnhăv詠c TTTT c栄a Tp. C亥năThơăđưă
cóăb逢ớc phát triển c違i thi羽n h衣 t亥ng TTTT,ăđaăd衣ng hóa ho衣tăđộng,ăcơăc医u ngành có 
chuyển dịch tích c詠c,ăđápă泳ng y/c phát triển KT-XH.ăTĕngătr逢荏ng kho違ngă10%ă/nĕmă
(giá hi羽n hành). 

B違ng 99: T雨 l羽 ng逢運i s穎 d映ngăđi羽n tho衣i và Internet  

 2015 2017 2018 2019 2020 

Đi羽n tho衣i      

T鰻ng s嘘 thuê bao (nghìn 
thuê bao) 

1406 1420 1487 1352 1302 

S嘘 thuê bao c嘘 định S嘘 thuê 
bao Internet (nghìn thuê 
bao) 

78 73 68 54 45 

S嘘 thuêăbaoădiăđộng (nghìn 
thuê bao) 

1328 1,347 1,419 1,298 1,257 

Tỉ l羽 ng逢運i sử d映ngă đi羽n 
tho衣i di dộng (%) 

106.08 105.85 109.06 98.57 101.77 

Internet       

Tỉ l羽 ng逢運i sử d映ng Internet 
(%) 

29.92 37.40 62.04 69.77 74.29 

S嘘 thuê bao Internet (nghìn 
thuê bao) 

375 477 807 919 948 

 
 Chỉ s嘘 sẵn sàng cho phát triển và 泳ng d映ng CNTT và truyền thông là một chỉ s嘘 
quan trọng ph違n ánh m泳căđộ hi羽năđ衣i hóa và hi羽u qu違 ho衣tăđộng trong nền kinh tế - xã 
hội.ăTheoăbáoăcáoăđánhăgiáăc栄a Bộ Thông tin và Truyền thông, xếp h衣ng chung c栄a 
thành ph嘘 C亥n Thơ nĕmă2020ăvề độ sẵn sàng trong 泳ng d映ng và phát triển CNTT-TT 
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đưăcóăb逢ớc tiến triển rõ r羽t,ăđ泳ng vị trí 4/63 chỉ sauăĐàăNẵng, Thừa Thiên Huế và Qu違ng 
Ninhăvàăcònăđ泳ng trên Tp. H欝 Chí Minh và Hà Nội.ăĐóngăgópăr医t lớn cho th泳 h衣ng này 
là chỉ s嘘 h衣 t亥ng nhân l詠c và h衣 t亥ngăCNTTăcaoăv逢嬰t bậc, xếp l亥năl逢嬰t th泳 1 và th泳 2 
toàn qu嘘c. Tuy nhiên, chỉ s嘘 h衣 t亥ng kỹ thuật vẫn c亥năđ逢嬰c c違i thi羽năkhiăđangăcóăchiều 
h逢ớng t映t d嘘c. 
 

B違ng 100: X院p h衣ng ch雨 s嘘 s印n sàng cho phát tri吋n và 泳ng d映ng CNTT TP. 
C亥năTh挨 

 2013 
 

2016 2020 

X院păh衣ngăICTăindex 14/63 12/63 4/63 
Xếpăh衣ngăChỉăs嘘ăh衣ăt亥ngăkỹăthuật 9/63 8/63 17/63 
Xếpăh衣ngăChỉăs嘘ăh衣ăt亥ngănhânăl詠c 25/63 26/53 1/63 
Xếpăh衣ngăChỉăs嘘ă泳ngăd映ngăCNTT 15/63 10/63 2/63 

Nguồn: Báo cáo ICT Index 2020, Bộ Thông tin và truyền thông37 
 

4.7.1 M衣ngăb逢uăchính 

a. Th詠c tr衣ng 

Hi羽năcóă215ăđiểm ph映c v映 b逢uăchínhă(trongăđó:ă47ăb逢uăc映c. 49ăb逢uăđi羽năvĕnăhóaă
xã. 13ăđ衣i lý. 22ăthùngăth逢ăcôngăcộngăđộc lập. 84ăđiểm ph映c v映 thuộc lo衣i hình khác).  

M衣ngăb逢uăchínhăphátătriển rộng khắp trong thành ph嘘. T医t c違 các dịch v映 b逢uăchínhă
truyền th嘘ngăđưăđ逢嬰c cung c医p t衣iăcácăb逢uăc映c c医p 1, c医pă2ăvàăđangăđ逢aăd亥n một s嘘 dịch 
v映 mới (chuyểnăphátănhanh,ăb逢uăchínhă栄y thác, chuyển tiền nhanh, tiết ki羽măb逢uăđi羽nầ)ă
vào cácăb逢uăc映c c医pă3ăvàăcácăđiểm BĐVHXăđể đáp 泳ng t嘘tăhơnănhuăc亥u sử d映ng dịch 
v映 b逢uăchính c栄aăng逢運i dân. Nhìn chung dịch v映 b逢uăchínhăđ栄 đápă泳ng nhu c亥u sử d映ng 
c栄aăng逢運i dân 荏 khu v詠c thành thị và nông thôn.  

M衣ngăđ逢運ngăth逢ăđưăđ逢嬰c phát triểnăđến 100% khu v詠cădânăc逢ătrênăđịa bàn thành 
ph嘘,ăđ違m b違o mỗi ngày ít nh医t có một chuyến/ngày vận chuyểnăth逢,ăbáoầăđếnăcácăcơă
quan,ăđơnăvị vàăng逢運iădânăđến trong ngày. 

Dịch v映 liênăquanăđếnăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử: T医t c違 các doanh nghi羽păb逢uăchính,ă
chuyểnăphátăđangăho衣tăđộngătrênăđịaăbànăđềuăđápă泳ng cácăđiều ki羽n, yêu c亥u về chuyển 
phát hàng hóa ph映c v映 ho衣tăđộngăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử. 

B逢uăđi羽n thành ph嘘 C亥năThơ đưăth詠c hi羽n t嘘t vi羽c th詠c hi羽n nhi羽m v映 chuyển phát 
h欝 sơăth栄 t映căhànhăchínhăquaăđ逢運ngăb逢uăđi羽n,ăgiúpăng逢運i dân và doanh nghi羽p tiết ki羽m 
th運i gian và chi phí trong vi羽c th詠c hi羽n th栄 t映c hành chính. 

                                                 
 
37 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/TinTuc/Vietnam-ICT-Index-2020-dang-tai-Cong-TTTT-20210423.pdf 
 



 

269 
 

B逢uăđi羽n thành ph嘘 C亥năThơ đưătừngăb逢ớc c映 thể hóa các nộiădungăđịnhăh逢ớng từ 
Chiếnăl逢嬰c phát triển 2011-2020 và tận d映ng một s嘘 xuăh逢ớng phát triển c栄a công ngh羽, 
th逢ơngăm衣i toàn c亥u:ăđ亥uăt逢ăđ鰻i mớiăt逢ăh衣 t亥ngăCNTT,ăkhoăbưi,ătrungătâmăkhaiăthácăđápă
泳ng yêu c亥uăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử, t鰻 ch泳c các mô hình bán lẻ TMĐTănh逢ăraămắtăSànăđi羽n 
tử kinhădoanhăđặc s違n vùng miềnă(BADASA),ătrangăđi羽n tử bán xu医t b違n ph育m, quà 
tặngầă 

Đơnăvị đưătíchăc詠c tham gia cung c医p các dịch v映 hànhăchínhăcôngănh逢:ăChuyển 
phát gi医y t運, Chi hộ b違o hiểm xã hội, Thu hộ nộp ph衣t vi ph衣măgiaoăthôngầă 

Ho衣tăđộng qu違n lý: S荏 TT&TT ch栄 trì và ph嘘i h嬰p vớiăcácăcơăquanăliênăquanăth詠c 
hi羽n ch泳cănĕngăqu違nălỦănhàăn逢ớc trong ho衣tăđộngăb逢uăchính: 

- Triển khai kịp th運iăcácăvĕnăb違năh逢ớng dẫn, chỉ đ衣o, c栄a Bộ Thông tin và Truyền 
thông, 曳y ban nhân dân Thành ph嘘 về qu違n lý, phát triểnăb逢uăchínhătrênăđịa bàn. 

- Chỉ đ衣o các doanh nghi羽păb逢uăchínhătĕngăc逢運ng công tác b違oăđ違m an toàn, an 
ninh thông tin, an toànăcơăs荏 h衣 t亥ng, b違oăđ違m thông tin liên l衣c ph映c v映 công tác chỉ 
đ衣oăđiều hành c栄aăcơăquanăĐ違ng, Chính quyền các c医p khi có thiên tai, giông,ălũăx違y ra. 

- Tiến hành th育măđịnh, c医p mới 01 và c医p l衣i 02 thông báo xác nhận ho衣t động 
ho衣tăđộngăb逢uăchínhăchoăVĕnăphòngăđ衣i di羽n Cty CP Dịch v映 T泳c Th運i và 02 chi nhánh 
các Cty TNHH MTV CP Thuận Phong, chi nhánh Cty TNHH Kerry Express. 

- Dịch v映 liênăquanăđến chính ph栄 đi羽n tử: t衣iăB逢uăđi羽n thành ph嘘 C亥năThơ đưă
h嬰păđ欝ng th詠c hi羽n tiếp nhận, tr違 kết qu違 TTHC cho các s荏 th詠c hi羽n tiếp nhận h欝 sơ,ă
tr違 kết qu違 gi違i quyết th栄 t映c hành chính qua dịch v映 b逢uăchínhăcôngăích,ăđ衣t hi羽u qu違 
t嘘t, thuận ti羽năchoăng逢運i dân trong vi羽c th詠c hi羽n TTHC. 
Thực trạng phân bố nguồn lực và sự phù hợp với phân bổ sử dつngăkhôngăgianălĩnhăvực 
bưu chính 

• Toàn thành ph嘘 C亥năThơ 02 doanh nghi羽păvàă17ăChiănhánh,ăVĕnăphòngăđ衣i 
di羽n ho衣tăđộngăb逢uăchính. 

• S嘘 laoăđộng làm vi羽cătrongălĩnhăv詠căb逢uăchínhăg欝m nhân l詠căcóătrìnhăđộ đ衣i 
học,ăcaoăđẳng, trung c医păđàoăt衣oătheoăchuyênăngành,ăcôngănhânăvàălaoăđộng ph鰻 thông.  

• Bán kính ph映c v映 làă1,44ăkm/1điểmăvàăbìnhăquână5.745ng逢運i/1ăđiểm ph映c v映. 
Cơăs荏 h衣 t亥ngăb逢uăchínhăchuyểnăphátătrênăđịa bàn thành ph嘘 s嘘 l逢嬰ngăđiểm cung c医p 
dịch v映 tĕngă02ăđiểm so vớiănĕmă2020. 

b. Đánhăgiáăchung 
Đi吋m m衣nh 

- Bán kính ph映c v映 là 1,44 km/1điểmă/điểmănh逢ăvậy là 荏 m泳c khá so với bình 
quân c栄a c違 n逢ớcă(2,2km/điểm ph映c v映). 

- G亥năđâyăvi羽c 泳ng d映ng công ngh羽 s嘘 t衣i thành ph嘘 C亥năThơ vào ho衣tăđộngăb逢uă
chínhăđưăvàăđangălàmăgiaătĕngăvùngăph栄 s嘘 c栄a m衣ngăb逢uăchính,ăđemădịch v映 b逢uăchínhă
đến g亥n vớiăkháchăhàngăhơn,ăgiaătĕngăs詠 thuận ti羽n và ch医tăl逢嬰ng ph映c v映. 

- Có các doanh nghi羽păb逢uăchínhăhàngăđ亥uăđangăho衣tăđộngătrênăđịaăbànăvàăđangă
th詠c hi羽n chuyểnăđ鰻i h衣 t亥ng sang h衣 t亥ng s嘘 thuăhútăđ逢嬰c nhiều doanh nghi羽p kh荏i 
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nghi羽p bằng công ngh羽 và mô hình kinh doanh sáng t衣o tham gia vào thị tr逢運ng vận 
chuyểnăchoăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử t衣o tiềnăđề cho h衣 t亥ng ph映c v映 chính ph栄 s嘘, kinh tế s嘘 
và xã hội s嘘 c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

 

 Đi吋m y院u và các thách th泳c ch栄 y院u 

- S嘘 dân ph映c v映 c栄a mộtăđiểm ph映c v映 b逢uăchínhălàă5.745ng逢運i/điểm còn cao 
hơnăm泳c trung bình c違 n逢ớcălàă5.263ăng逢運i/điểm ph映c v映,ăđặc bi羽t với nhiềuăđịa bàn 
sôngăn逢ớc, nên về lâu dài c亥n có gi違iăphápăđể đápă泳ng t嘘tăhơnănhuăc亥u chuyểnăphátăb逢u,ă
đóngăvaiătròăhuyết m衣ch quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội,ăđặc bi羽t với ngành 
y tế, giáo d映c. 

- M衣ngăb逢uăchínhăcôngăcộngăđếnănayăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăphátătriển theo c医u trúc m衣ng 
bao g欝măcácăb逢uăc映c khai thác qu嘘c tế, trung tâm khai thác chia chọn vùng, miền, các 
b逢uăc映căvàăcácăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóa xã phù h嬰p cho vận chuyểnăb逢uăgửi,ănh逢ngăch逢aă
t嘘iă逢uăchoăph映c v映 th逢ơngăm衣iăđi羽n tử và logistics. H衣 t亥ngăb逢uăchínhăt衣iăcácăb逢uăc映c, 
điểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóa xã không phù h嬰p với ch泳cănĕngănh逢ăl逢uăkho,ăphânăph嘘iăb逢uă
gửiăvàăđ違m b違o ch医tăl逢嬰ngăb逢uăgửi. 

- Doanh nghi羽păb逢uăchínhăVi羽t Nam có tiềm l詠c tài chính yếu. Thị tr逢運ng các 
doanh nghi羽păb逢uăchính,ăchuyểnăphátăđangăt詠 phát triển h衣 t亥ng m衣ngăl逢ới riêng bi羽tăđể 
ph映c v映 bài toán kinh doanh c栄a doanh nghi羽p, còn thiếu liên kết và thiếuăđịnhăh逢ớng 
dài h衣năđể m荏 rộng quy mô ph映c v映 thị tr逢運ngăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử.  

- Phát triển các dịch v映 logisticsăđòiăh臼iăhàmăl逢嬰ng công ngh羽 cao:ăgiaiăđo衣n vừa 
qua các dịch v映 logistics ch栄 yếu là các dịch v映 vận chuyểnămàăch逢aăg欝m các dịch v映 
logistics hi羽năđ衣iăkhácănh逢ăqu違n lý chuỗi cung 泳ng, qu違n lý kho bãi, hoàn t医tăđơnăhàng.ă
Đâyălàăcácădịch v映 có kh違 nĕngăthuăl衣i l嬰i nhuậnăcaoăhơnăvàăbắt kịp công ngh羽 nhanh 
hơn.ăTuyăvậy, các dịch v映 nàyăđòiăh臼i c亥n có s詠 chu育n bị,ăđ亥uăt逢ălớn về h衣 t亥ng m衣ng 
l逢ới, công ngh羽 thôngătinănênăđơnăvị ch逢aăkịp th運iăđápă泳ng trong ngắn h衣n.  

- Mô hình bán lẻ hi羽năđ衣i: Các mô hình bán lẻ hi羽năđ衣iănh逢ăcửa hàng ti羽n l嬰iăđangă
d亥n tr荏 thành xu thế t衣iăcácăđôăthị,ătuyănhiênăđơnăvị ch逢aăthể tận d映ngăđ逢嬰c h羽 th嘘ng các 
điểm ph映c v映 trênăđịa bàn các thành ph嘘 lớnăđể tiến hành cung c医p các dịch v映 bán lẻ. 

4.7.2 H衣 t亥ng s嘘 

a. H衣ăt亥ngăm衣ng 

-  M衣ngăđi羽n tho衣i c嘘 định: Sử d映ng h羽 th嘘ng vớiăđàiătrungătâmăHOST,ăđàiăv羽 
tinh RSU t衣i các quận, huy羽n, thị tr医n. 

- M衣ng truyền dẫn c栄a các doanh nghi羽p Viettel, Vi宇n thông ch栄 yếuălàăđ逢運ng 
truyền quang và Viba s嘘 ph映c v映 cho các tr衣m chuyển m衣chăđi羽n tho衣i c嘘 định. 

- M衣ngăđi羽n tho衣iădiăđộng: Hi羽n t衣i m衣ngădiăđộngăđưăph栄 sóngăđến 100% các xã, 
ph逢運ng, thị tr医n với các tr衣măthuăphátăsóngăthôngătinădiăđộng c栄a 5 m衣ngăđi羽n tho衣i di 
động g欝m Vinaphone, mobifone, Viettel, Vietnamobile và G-Mobile (ch栄 yếu sử d映ng 
công ngh羽 GSM). 

- M衣ng truyền hình cáp có: H羽 th嘘ng Trung tâm (Headend), trung tâm phân ph嘘i 
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tín hi羽u quang (Hub quang),tr衣m chuyển tín hi羽u quang (Node quang). 
-  M衣ng truyền s嘘 li羽u:ă86ă(CT_1ăđến CT86). 

  

b. H衣ăt亥ngăcôngătrìnhăvi宇năthông 

- Nĕmă2016,ăUBNDăthànhăph嘘 đưăbanăhànhăQuyếtăđịnh s嘘 672/QĐ-UBND Quy 
ho衣ch H衣 t亥ng vi宇n thông th映 động m衣ng Viettel C亥năThơăgiaiăđo衣n 2020 – 2025. Trên 
cơăs荏 đóăm衣ngăl逢ới vi宇n thông th映 động c栄a Thành ph嘘 đưăcóăb逢ớc phát triển nhanh. 
Hi羽n nay toàn bộ thành ph嘘 hi羽n có 2035 tr衣m BTS. 

- Công trình vi宇n thông quan trọngăliênăquanăđến an ninh qu嘘c gia: thành ph嘘 C亥n 
Thơ có công trình vi宇n thông ph映c v映 s詠 chỉ đ衣o,ăđiều hành c栄aăcácăcơăquanăTrungă逢ơngă
Đ違ngăvàăNhàăn逢ớcăđến thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Về cộtăAnten:ăTrênăđịa bàn tỉnh hi羽n có 5 m衣ngăđi羽n tho衣iădiăđộngăđangăho衣t 
động với hàng nghìn cộtăthuăphátăsóngăthôngătinădiăđộng. Hi羽n t衣i cộtăĕngătenălo衣i A2b 
(đ逢嬰c lắp trên mặtăđ医t) chiếmăđaăs嘘 trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 

-  Công trình h衣 t亥ng ng亥m, cột treo cáp: Công trình h衣 t亥ng kỹ thuật ng亥m trên 
địa bàn hi羽n nay ch栄 yếu do doanh nghi羽p vi宇n thông Chi nhánh t衣i thành ph嘘 C亥năThơ 
xây d詠ng và qu違n lý. Thành ph嘘 C亥năThơ đangătiến hành th詠c hi羽n bó gọn, chỉnh trang 
các tuyến cáp hi羽n h英u t衣i các khu v詠căch逢aăcóăkh違 nĕngăh衣 ng亥m. Triển khai xây d詠ng 
h羽 th嘘ng c嘘ng bể cáp ng亥m hóa m衣ng ngo衣iăviătrênăđịaăbàn,ă逢uătiênăt衣i các khu v詠c trung 
tâm hành chính. Khu du lịch, di tích, khu v詠c có yêu c亥u cao về mỹ quan. Tuy vậyăđến 
nay mới có 3/20ă(KDT_1ăđến KDT_20) c嘘ng bể đ逢嬰c triển khai. 

- Điểm chuyển m衣ch:ă59ă(DCM_1ăđếnăDCM_59),ătrongăđóăcóă2ănodeăc医p 1 c栄a 
Mobile phone, còn l衣i là c栄a VNPT. 

- Điểm cung c医p Wifi t衣i nh英ng vị trí công cộngănh逢:ăbến Ninh Kiều, sân bay, 
bến xe, b羽nh vi羽n, công viên...: 22. Theo th嘘ng kê 2015: mỗiăđiềmăđ衣t trên 30 tri羽u/l逢嬰t 
nĕm. 

- Điểm cung c医p dịch v映 Internet: 322. 
 

c. Th詠cătr衣ngăphơnăb嘘ăngu欝năl詠căvƠăs詠ăphùăh嬰păv噂iăphơnăb鰻ăs穎ăd映ngăkhôngă
gianăc栄aăh衣ăt亥ngăvi宇năthôngă(h衣ăt亥ngăs嘘) 

Toàn thành ph嘘 đưăcóă2.035 tr衣m BTS (c栄a 5 nhà m衣ng cung c医p dịch v映 vi宇n 
thôngădiăđộng)ăđ違m b違o ph栄 sóngăđến t医t c違 cácăxưăph逢運ng, thị tr医n trên toàn thành ph嘘, 
3 nhà m衣ng lớn là VNPT C亥năThơ,ăMobiphoneăC亥năThơ,ăViettelăC亥năThơăđưăph栄 sóng 
4G t衣i các khu v詠c trung tâm thành ph嘘, quận, huy羽n cung c医p dịch v映 bĕngăthôngărộng 
choăng逢運i dân và doanh nghi羽p,ăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u gi違i trí và các 泳ng d映ng iot, 
CMCNă4.0ăvàăđôăthị thông minh cho hi羽n t衣iăvàăt逢ơngălai.ăTrênăđịa bàn, hi羽n có 322 
điểm cung c医p dịch v映 Internetă(DL_1ăđến DL_322) t衣i các quận, huy羽n. 

- Điểm m衣nh 
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• H衣 t亥ng vi宇n thông truyền th嘘ng về cơăb違năđưăđápă泳ng các nhu c亥u về thông 
tin liên l衣c c栄aăng逢運iădân,ăđ衣t m泳căđộ ph鰻 cậpăcao.ăCơăs荏 h衣 t亥ng vi宇n thông tiếp t映c 
đ逢嬰c m荏 rộng, hi羽năđ衣i hóa và phát triển m衣nh mẽ. 

• Giáăc逢ớc vi宇n thông gi違m d亥n, tr荏 nên h嬰pălỦăhơn,ăgiúpăng逢運i sử d映ng d宇 tiếp 
cận dịch v映. 

• Với l嬰i thế về h衣 t亥ng trung tâm d英 li羽u, m衣ngăl逢ới kết n嘘i, h羽 th嘘ngăđ逢運ng 
tr映cầăvàăd宇 dàng tiếp cận sâu sát, xây d詠ng t嘘t m嘘i quan h羽 t嘘t với khách hàng, các nhà 
cung c医p dịch v映 trongăn逢ớc đưăcungăc医p các gi違i pháp chuyên bi羽t cho từng nhóm khách 
hàng. 

B違ng 101: Giá tr 鵜 tĕngăthêmălƿnhăv詠c TT-TTăcácănĕmă2010,ă2015ăvƠăs挨ăb瓜 2020 
theo giá hi羽n hành 

TT Giáătr鵜 2010 2015 Sb. 2020 

1 GRDP (tr. Đg) 30.831.595,07 61.615.699,47 89.247.137,78 

2 T鰻ngă giáă trịă tĕngă
thêm (tr. Đg) 

28.897.807,07 57.119.218,47 82.623.473,78 

3 Thông tin – 
Truyềnă thôngă (tr.ă
Đg) 

1.180.390,01 2.004.472,66 2.654.920,31 

4 M泳că tĕngă tr逢荏ngă
c栄aăTT-TT (%) so 
vớiă2010 

 169,8% 224,9% 

5 Chiếmă %ă c栄aă
GRDP 

3,8% 3,3% 3,0% 

Nguồn: NGTK Tp. CＺnăTh¬,ă2020 

- Điểm yếu: 

• H羽 th嘘ngăvĕnăb違n quy ph衣m pháp luậtăđangătrongăgiaiăđo衣n hoàn thi羽n nên c亥n 
tham v医n,ăđánhăgiáăth逢運ngăxuyênăđể kịp th運iăđiều chỉnh. 

• Thị tr逢運ng dịch v映 vi宇năthôngăđưăđ逢嬰c m荏 cửa, t衣o lập môi tr逢運ng c衣nh tranh 
song c医u trúc và tính bền v英ng c栄a thị tr逢運ng còn t欝n t衣i một s嘘 h衣n chế. S詠 tham gia 
c栄a thành ph亥n kinh tế t逢ănhânăch逢aătoànădi羽n, hi羽n ch栄 yếu tham gia vào thị tr逢運ng 
cung c医p dịch v映 Internet. 

• Về mặt h衣 t亥ng, mặc dù không ngừngăđ逢嬰căđ亥uăt逢,ăm荏 rộng song tính hi羽u 
qu違,ăđ欝ng bộ còn h衣n chế. Vi羽c quy ho衣ch và triển khai h衣 t亥ng vi宇n thông còn thiếu 
đ欝ng bộ đặc bi羽t gi英a h衣 t亥ng vi宇n thông và các h衣 t亥ng kỹ thuật khác (giao thông, c医p 
thoát n逢ớc, chiếuăsáng,ăđi羽n l詠cầ).ă 

• Sử d映ngăchungăcơăs荏 h衣 t亥ng vi宇n thông gi英a các doanh nghi羽p còn h衣n chế. 
Đ嘘i vớiălĩnhăv詠cădiăđộng, vi羽căđ亥uăt逢ătriển khai các công ngh羽 mớiăcóăxuăh逢ớng chậm, 
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ch逢aăt衣oăđ逢嬰c s詠 b泳t phá về phát triển h衣 t亥ng so với khu v詠c. Quá trình chuyểnăđ鰻i, xử 
lý các công ngh羽 m衣ng thế h羽 cũăcònăchậm. 

• Cơăc医u doanh thu dịch v映 vi宇n thông chuyển dịch còn chậm, c衣nh tranh trên 
thị tr逢運ng vẫn ch栄 yếu về giáăc逢ớc dịch v映.ăĐiềuăđóăcóăthể dẫnăđếnănguyăcơăgi違m doanh 
thu,ăkhôngăđ栄 ngu欝n l詠căđể táiăđ亥uăt逢ăphátătriển h衣 t亥ng m衣ngăl逢ới,ăđeădọa tính bền v英ng 
trongătĕngătr逢荏ng.  

• Ch医tăl逢嬰ng dịch v映 ch逢aăcao.ăT嘘căđộ bĕngărộng c嘘 địnhăvàădiăđộngătĕng,ănh逢ngă
còn h衣n chế ch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u ch医tăl逢嬰ng dịch v映. 

4.7.3 永ng d映ng CNTT  

a. 永ngăd映ngăCNTTătrongăc挨ăquanănhƠăn逢噂căt瑛ăthƠnhăph嘘ăđ院năc医păxư 

Hi羽nănay,ă100%ăcơ quan qu違nălỦănhàăn逢ớc có m衣ng c映c bộ (LAN) và có máy tính 
kết n嘘iăInternetăbĕngăthôngărộng ph映c v映 công vi羽c. H羽 th嘘ng Hội nghị truyền hình thành 
ph嘘 tiếp t映căđ逢嬰c khai thác 鰻năđịnh, hi羽u qu違 vớiă132ăđiểm (từ thành ph嘘 đến c医p huy羽n, 
c医păxư),ăđ違m b違o truyềnăđ衣tăđ亥yăđ栄 thôngătinăđến c医păcơăs荏. 永ng d映ng CNTT trong y 
tế. Giáo d映c. Doanh nghi羽păđ逢嬰căđ育y m衣nh. Thành ph嘘 đangăxâyăd詠ng ph亥n mềm nền 
t違ng Chính quyềnăđi羽n tử, nền t違ng tích h嬰p, chia sẻ c栄a thành ph嘘 C亥năThơ (LGSP) và 
các dịch v映 nền t違ng ph映c v映 chia sẻ kết n嘘i liên thông các H羽 th嘘ng thông tin trong 
CQNN,ăđ違m b違oătínhăđ欝ng bộ và th嘘ng nh医t theo kiến trúc chính quyềnăđi羽n tử thành 
ph嘘 và nền t違ng cho phát triểnăđôăthị thông minh. 

B違ng 102: K 院t qu違 th詠c hi羽n 泳ng d映ng CNTT trongăc挨ăquanănhƠăn逢噂c 

TT N瓜iădungăm映cătiêu 
Tỷ lệ chỉ tiêu 

theo Kế họach 

K院tăqu違ăth詠că
hi羽năm映cătiêuă
theoăcácăK院ă

ho衣ch 

1 

Hoànă thànhă triểnăkhaiăm荏ă rộng,ă liênă thôngă
ph亥nămềmăqu違nălỦăvĕnăb違năvàăđiềuăhànhăđếnă
c医păxưăvàăcácăcơăquanăhànhăchínhănhàăn逢ớcă
thànhăph嘘 

(Hoàn thành 
hay ch⇔a hoàn 

thành) 

Hoàn thành 

2 

Ph亥nămềmăqu違nălỦăvĕnăb違năvàăđiềuăhànhăc栄aă
địaăph逢ơngăđ逢嬰căkếtăn嘘i,ăliênăthôngăquaăTr映că
liênă thôngă vĕnă b違nă qu嘘că giaă ph映că v映ă gửi,ă
nhậnăvĕnăb違năđi羽nătử 

100% 100% 

3 

Tỷăl羽ăvĕnăb違năkhôngămậtătrìnhă曳yăbanănhână
dân thànhăph嘘ăd逢ớiăd衣ngăđi羽n tử (baoăg欝mă
cácăvĕnăb違nă trìnhă songă songăcùngăvĕnăb違nă
gi医y). 

95% 95% 

4 
Tỷăl羽ăvĕnăb違nătraoăđ鰻iăgi英aăcácăcơăquanănhàă
n逢ớcă (trừă vĕnă b違nă mậtă theoă quyă địnhă c栄aă
phápăluật)ăd逢ớiăd衣ngăđi羽nătử 

95% 95% 
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5 

H欝ăsơăcôngăvi羽căđ逢嬰căxửălỦătrênămôiătr逢運ngă
m衣ngă(khôngăbaoăg欝măh欝ăsơăxửălỦăcôngăvi羽că
cóănộiădungămật). 

    

Tốiăthiểuăhồăs¬ăcôngăviệcătạiăcＸpătỉnh 80% 80% 
Hồăs¬ăcôngăviệcătạiăcＸpăhuyện 60% 60% 
Hồăs¬ăcôngăviệcătạiăcＸpăxụăđượcăxửălýătrênă
môiătrườngămạng 

30% 30% 

6 
T嘘iăthiểuăbáoăcáoăđịnhăkỳă(khôngăbaoăg欝mă
nộiădungămật)ăđ逢嬰căgửi,ănhậnăquaăH羽ăth嘘ngă
thôngătinăbáoăcáoăqu嘘căgia. 

30% Đangăth詠căhi羽n 

7 

Rútăngắnătừăth運iăgianăhọp,ăgi違măt嘘iăđaăvi羽că
sửă d映ngă tàiă li羽uă gi医yă thôngă quaă H羽ă th嘘ngă
thôngă tinăph映căv映ăhọpăvàăxửă lỦă côngăvi羽c,ă
vĕnăphòngăđi羽n tử. 

30%-50% 50% 

8 
CBCCăth逢運ngăxuyênăsửăd映ngăhộpăth逢ăđi羽nă
tửăc栄aăthànhăph嘘ătrongătraoăđ鰻iăcôngăvi羽c 100% 100% 

9 
曳yă bană nhână dână c医pă xưă cóă C鰻ng/Trangă
thôngă tinăđi羽nă tửă trênă Internetăđểăcungăc医pă
thôngătinăchoăng逢運iădânăvàădoanhănghi羽p 

100% Ch逢aăth詠căhi羽n 

10 
HìnhăthànhăKhoăl逢uătr英ăvĕnăb違năđi羽nătửăc栄aă
曳yăbanănhânădânăthànhăph嘘 

(hoàn thành 
hay ch⇔a hoàn 

thành) 
Đangăth詠căhi羽n 

(Nguồn: PhつălつcăIII.ăẦếtăquảăthựcăhiệnămつcătiêuătheoăcácăkếăhoạch,ăẦứmătheoăBáoăcáoă
sốă……/BC-UBNDăngày…..thángă01ănĕmă2021ăcてaăUBNDăthànhăphốăCＺnăTh¬) 

Nhằm phát triển các h羽 th嘘ng nền t違ng và phát triển d英 li羽u, thành ph嘘 ban hành 
Quyếtăđịnh s嘘 248/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 phê duy羽t nâng c医p Kiến trúc Chính 
quyềnăđi羽n tử thành ph嘘 C亥năThơ lên phiên b違nă2.0.ăTrongănĕmă2021,ăthành ph嘘 C亥n 
Thơ đưăph嘘i h嬰p với Bộ Công an triểnăkhaiăCơăs荏 d英 li羽u qu嘘c gia về dânăc逢ătheoăQuyết 
định s嘘 714/QĐ-ttg ngàyă22ăthángă5ănĕmă2015ăc栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c ban 
hành danh m映căcơăs荏 d英 li羽u qu嘘c gia c亥nă逢uă tiênă triển khai t衣o nền t違ng phát triển 
Chính ph栄 đi羽n tử.  

Thành ph嘘 đưătriển khai xây d詠ng các dịch v映 nền t違ng dùng chung, xây d詠ng các 
cơăs荏 d英 li羽u nền t違ng. Xây d詠ng nền t違ng quy ho衣ch không gian SPP. Đ欝ng th運i, thành 
ph嘘 đưătriển khai th詠c hi羽n Nghị định s嘘 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 c栄a Chính 
ph栄 về Qu違n lý, kết n嘘i và chia sẻ d英 li羽u s嘘 c栄aăcơăquanănhàăn逢ớc và ban hành Quyết 
định s嘘 1564/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về vi羽căbanăhànhămưăđịnhădanhăđi羽n tử cácăcơă
quan,ăđơnăvị,ăđịaăph逢ơngătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ ph映c v映 kết n嘘i, chia sẻ d英 
li羽u.  

Ngoài ra, t衣i một s嘘 s荏, ban, ngành thành ph嘘 đưătriển khai các ph亥n mềmăcơăs荏 d英 
li羽u (CSDL) chuyên ngành ph映c v映 côngătácăchuyênămônănh逢:ăCSDLăqu違n lý hộ tịch, 
CSDL qu違n lý công ch泳ngătrênăđịa bàn thành ph嘘. CSDL qu違n lý giáo viên, học sinh, 
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điểm. CSDL qu違nălỦătr逢運ng m亥m non (VNEDU. CSDL tuyển sinh 10 tr詠c tuyến. CSDL 
về giá. CSDL về thuế. CSDL qu違nălỦăđề t衣i khoa học. CSDL BHXH. CSDL qu違nălỦăđ嘘i 
t逢嬰ng chính sách,ăng逢運i có công và CSDL qu違nălỦăđ嘘iăt逢嬰ngăh逢荏ng tr嬰 c医p th医t nghi羽p. 
CSDL qu違n lý c医p phép lái xe. CSDL qu違n lý thông tin cán bộ, công ch泳c, viên ch泳c 
thành ph嘘. CSDL kiểm soát b違o hiểm y tế đ嘘i với các b羽nh vi羽nătrênăđịa bàn. CSDL c医p 
phép xây d詠ng và qu違n lý sau c医p phép c栄a ngành xây d詠ng. CSDL b違năđ欝 nền GIS. 
CSDLăđ医tăđai. Ph亥n mềm qu違n lý h衣 t亥ngăb逢uăchínhăvi宇năthôngătrênăđịa bàn thành ph嘘 
C亥năThơ bằng GIS.... 

C鰻ng dịch v映 công tr詠c tuyến thành ph嘘 C亥năThơ làănơiătập trung toàn bộ các dịch 
v映 công choăcácăcơăquanăS荏, Ban ngành, UBND quận huy羽năvàăUBNDăxư,ăph逢運ng thị 
tr医n. C鰻ng Dịch v映 công thành ph嘘 đưăkết n嘘i với C鰻ng Dịch v映 công Qu嘘căgiaăvàăđưă
th詠c hi羽n các ch泳cănĕngănh逢ăđĕngănhập một l亥nă(SSO),ăđ欝ng bộ h欝 sơăvàătriển khai máy 
ch栄 b違o mật theo yêu c亥u c栄aăVĕnăphòngăChínhăph栄. Hi羽n t衣i, thành ph嘘 đưătriển khai 
100% DVCTT m泳căđộ 4ăđ栄 điều ki羽n, tích h嬰p với C鰻ng Dịch v映 công Qu嘘c gia với 
hơnă706ăTTHC,ăliênăthôngătừ C鰻ng Dịch công qu嘘c gia với C鰻ng Dịch v映 công thành 
ph嘘. 

Trongăcácăcơăquanănhàăn逢ớc, các h羽 th嘘ngădùngăchungăđ逢嬰c triển khai và khai thác 
sử d映ng hi羽u giúp, giúp công tác qu違n lý, chỉ đ衣oăđiều hành các c医p,ăcácăngànhănh逢ăH羽 
th嘘ngăth逢ăđi羽n tử thành ph嘘 vớiăhơnă12.000ăhộpăth逢ăđ逢嬰c c医pătrênăđịa bàn thành ph嘘, 
trênă95%ăCBCCVCăth逢運ng xuyên sử d映ng h羽 th嘘ngăth逢ăđi羽n tử. H羽 th嘘ng qu違nălỦăvĕnă
b違n, h欝 sơăcôngăvi羽căđưătriểnăkhaiăđếnă100%ăcácăcơăquanăhànhăchínhănhàăn逢ớc,ăđơnăvị 
s詠 nghi羽p từ c医p thành ph嘘 đến c医păxư,ăđưăkết n嘘i, liên thông với Tr映căliênăthôngăvĕnă
b違n Qu嘘c gia b違oăđ違m vi羽c gửi, nhậnăvĕn b違năđi羽n tử liên thông b嘘n c医p (từ Trungă逢ơngă
đến c医păxư),ăđ育y m衣nh ký s嘘 vĕnăb違năđi羽n tử. Một s嘘 h羽 th嘘ng thông tin dùng chung 
khácănh逢ăqu違n lý cán bộ công ch泳c viên ch泳c, h羽 th嘘ng hội nghị truyền hình tr詠c tuyến,.. 

H羽 th嘘ngăđ逢運ng truyền chuyên dùng (m衣ngăWAN)ăđ逢嬰c kết n嘘i từ Trung tâm Tích 
h嬰p d英 li羽u thành ph嘘 C亥năThơ đến 100% các s荏, ngành, UBND các huy羽n, thị xã, thành 
ph嘘 vàăUBNDăcácăxư,ăph逢運ng, thị tr医năcơăb違năđ違m b違o ho衣tăđộng cho các h羽 th嘘ng 
thông tin, ph亥n mềm dùng chung. Bên c衣nhăđ逢運ng truyền h羽 th嘘ng WAN c栄a c医p TP, 
các s荏, ngành, UBND các huy羽n, thị xã, thành ph嘘 vàăUBNDăcácăxư,ăph逢運ng, thị tr医n 
trang bị thêmăđ逢運ng truyềnăcápăquangăđể kết n嘘i Internet. 

Trung tâm tích h嬰p d英 li羽u thành ph嘘 C亥nă Thơ: Trung tâm Tích h嬰p d英 li羽u 
(THDL) thành ph嘘 C亥năThơ do Thành ph嘘 xây d詠ng và t詠 vận hành, qu違n lý và sử d映ng. 
Hi羽n t衣i, h羽 th嘘ng Trung tâm THDL có các máy ch栄 vậtălỦăđ逢嬰căcàiăđặt, qu違n lý theo 
công ngh羽 違oăhóaăđể t嘘iă逢uăhi羽uănĕngăvàătàiănguyênămáyăch栄 để ph映c v映 nhu c亥uăcàiăđặt, 
triển khai các h羽 th嘘ng 泳ng d映ng dùng chung c栄aăTpăvàăđ逢嬰c trang bị, triển khai các 
thiết bị b違o mậtăđ違m b違o an toàn: h羽 th嘘ngăt逢運ng lửa. H羽 th嘘ngăngĕnăchặn virus, h羽 
th嘘ng chặnăth逢ărác,ăh羽 th嘘ng phát hi羽n xâm nhập,ầ. 

H羽 th嘘ng họp tr詠c tuyến c栄a thành ph嘘 đ逢嬰căđ亥uăt逢ăth詠c hi羽n bằng ngân sách, 
ph映c v映 các cuộc họp tr詠c tuyến trên toàn Tp. Kết n嘘i họp tr詠c tuyến từ Thành 栄y, 
UBNDăTpăđến các s荏, ban, ngành. UBND c医p huy羽n, c医p xã và ph映c v映 kết n嘘i họp tr詠c 
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tuyến với Chính ph栄, Bộ,ăngànhăTrungă逢ơngăcóăcùngăh羽 th嘘ng và Ph映c v映 các cuộc họp 
tr詠c tuyến cho từng UBND huy羽n, thị xã, thành ph嘘: Kết n嘘i họp tr詠c tuyến từ UBND 
huy羽n, thị xã, thành ph嘘 đến toàn bộ UBND c医p xã tr詠c thuộc (h羽 th嘘ng cùng lúc ph映c 
v映 nhiều cuộc họp tr詠c tuyến riêng bi羽t cho các huy羽n, thị, thành. Bên c衣nhăđó,ăcácăcơă
quan ngành dọcăcũngăcóăphòngăhọp tr詠c tuyến t衣i một s嘘 s荏, ngành kết n嘘i với các bộ, 
ngànhăTrungă逢ơng.ăG亥năđây,ăkết n嘘i trung tâm y tế huy羽n với Bộ Y tế vàăcơăquanăChínhă
ph栄 để đ違m b違oăđiều ph嘘i ch嘘ng dịch Covid-19. 

B違ng 103: K院t qu違 th詠c hi羽n d鵜ch v映 công tr詠c tuy院n 2017-2020 

Nĕm 
T鰻ngă
s嘘ă
TTHC  

DVCTTăm泳că3 DVCTTăm泳că4 

T鰻ngăs嘘ă
DVCTT 
m泳că3 

T鰻ngăs嘘ăh丑că
sinh tr詠că
tuy院n/T鰻ngăs嘘ă
h丑căsinh th詠că
t院 

T鰻ngăs嘘ă
DVCTT 
m泳că4 

T鰻ngăs嘘ăh丑căsinh 
tr詠cătuy院n/T鰻ngă
s嘘ăh丑căsinh th詠că
t院 

2017 1,735 
446ăđ衣tă
25,7%  

13.345/84.141 
đ衣tă15,9% 

214ăđ衣tă
12,3%  

5.066/25.259ăđ衣tă
20,1% 

2018 2,035 
528 đ衣tă
25,9% 

16.008/70.509 
đ衣tă22,7% 

254ăđ衣tă
12,5%  

10.503/30.047ăđ衣tă
35% 

2019 1,891 
570 đ衣tă
30% 

12.524/60.923 
đ衣tă20,6% 

336ăđ衣tă
18%  

11.566/27.711ăđ衣tă
42% 

Tháng 
11/2020 

1,889 
595 đ衣tă
31% 

13.983/94.128 
đ衣tă15% 

585ăđ衣tă
31% 

17.380/38.503ăđ衣tă
45% 

(Nguồn: Phつ lつc II.ăẦếtăquảăthựcăhiệnădịchăvつăcôngătrựcătuyến,ăẦứmătheoăBáoăcáoă
số………/BC-UBNDăngày…..ăTháng 01ănĕmă2021ăcてaăUBNDăthànhăphốăCＺnăTh¬) 

Tóm l衣i: 永ng d映ng công ngh羽 thôngătinăđ逢嬰c triển khai rộngăđếnăcơăquanănhàăn逢ớc 
c医p xã. C違i cách hành chính tiếp t映c nâng cao về ch医t, hi羽u qu違 trong triển khai th詠c 
hi羽n, các chỉ s嘘:ăNĕngăl詠c c衣nh tranh c医p tỉnh (PCI), Hi羽u qu違 Qu違n trị và Hành chính 
công c医p tỉnh (PAPI) và Chỉ s嘘 C違i cách hành chính c医p tỉnhă(PARăINDEX)ăđều nằm 
trong nhóm 10 tỉnh, thành ph嘘 có th泳 h衣ng cao nh医t.  

b. B違oăđ違măanătoƠnăthôngătinăm衣ng 

Thành ph嘘 th詠c hi羽n triển khai áp d映ng h羽 th嘘ng qu違n lý an toàn thông tin m衣ng 
theo tiêu chu育n, quy chu育n kỹ thuật vào ho衣tăđộng c栄aăcơăquan,ăt鰻 ch泳c. Áp d映ng tiêu 
chu育n ATTT c医păđộ 2, c医păđộ 3 cho h羽 th嘘ngăthôngătinătrênăđịa bàn thành ph嘘, th詠c hi羽n 
triển khai b違oăđ違m ATTT m衣ng theo mô hình 4 lớpăh逢ớng dẫn c栄a Bộ Thông tin và 
Truyền thông, gi違i pháp phòng, ch嘘ngămưăđộc tập trung theo Chỉ thị s嘘 14/CT-ttg ngày 
25ăthángă5ănĕmă2018ăc栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽cănângăcaoănĕngăl詠c phòng, ch嘘ng 
ph亥n mềmăđộc h衣i. Triển khai nâng c医p h衣 t亥ng thiết bị, gi違i pháp ATTT trong CQNN, 
ph嘘i h嬰p vớiăcácăđơnăvị trong vi羽c giám sát, b違o v羽 các H羽 th嘘ng thông tin tập trung, 
định kỳ th詠c hi羽n kiểmătra,ăđánhăgiáăanătoànăthôngătinăm衣ng,ăthíăđiểm triển khai Trung 



 

277 
 

tâm Giám sát an toàn thông m衣ng (SOC) và kết n嘘i, chia sẻ thông tin với H羽 th嘘ng giám 
sát Qu嘘c gia.  

Hàngănĕm,ăđể cập nhật về tình hình, di宇n biến mới nh医t về an toàn thông tin m衣ng 
trongăvàăngoàiăn逢ớc, tuyên truyền nâng cao nhận th泳c về an toàn thông tin m衣ng, thành 
ph嘘 C亥năThơ th逢運ng xuyên ph嘘i h嬰p vớiăcácăcơăquanănhàăn逢ớc, doanh nghi羽p có s違n 
ph育m an toàn thông tin t鰻 ch泳c các bu鰻i hội th違oăchuyênăđề, tọaăđàm,ădi宇n tập 泳ng phó 
s詠 c嘘 an toàn thông tin m衣ng, t鰻 ch泳c các lớp tập hu医năđàoăt衣o, tuyên truyền về kiến 
th泳c an toàn thông tin m衣ng cho cán bộ, công ch泳c từ c医păxưăđến c医p thành ph嘘. 

 Th詠c hi羽n Quyếtăđịnh s嘘 05/2017/QĐ-ttg ngàyă16ăthángă3ănĕmă2017ăc栄a Th栄 
t逢ớng Chính ph栄 về banăhànhăquyăđịnh về h羽 th嘘ngăph逢ơngăánă泳ng phó kh育n c医p b違o 
đ違m an toàn thông tin m衣ng Qu嘘căgia,ăThôngăt逢ăs嘘 20/2017/TT-BTTTT ngày 12 tháng 
9ănĕmă2017ăc栄a Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều ph嘘i, 泳ng phó s詠 c嘘 an 
toàn thông tin m衣ng trên toàn qu嘘c, S荏 Thông tin và Truyền thông thành ph嘘 C亥năThơ 
đưăbanăhànhăKế ho衣ch s嘘 19/KH-STTTTăngàyă06ăthángă01ănĕmă2020ăxâyăd詠ngăph逢ơngă
án 泳ng c泳u s詠 c嘘 an toàn thông tin m衣ngătrongăcơăquanănhàăn逢ớcătrênăđịa bàn thành ph嘘 
C亥năThơ trongăđóăđưăđề ra 04 nhi羽m v映 quan trọngăđể th詠c hi羽n bao g欝m: Tuyên truyền, 
ph鰻 biếnăcácăvĕnăb違n quy ph衣m pháp luật, tập hu医n nâng cao nhận th泳c, kiến th泳c, kỹ 
nĕngăvề an toàn thông tin m衣ng. Đánhăgiáăcácănguyăcơ,ăs詠 c嘘 an toàn thông tin m衣ng. 
Xây d詠ngăcácăph逢ơngăánăđ嘘i phó, 泳ng c泳uăđ嘘i với một s嘘 tình hu嘘ng s詠 c嘘 c映 thể và 
Triển khai di宇n tập,ăđàoăt衣o, phòng ngừa s詠 c嘘, giám sát phát hi羽n, b違oăđ違măcácăđiều 
ki羽n sẵnăsàngăđ嘘i phó, 泳ng c泳u, khắc ph映c s詠 c嘘 và th詠c hi羽năsaoăl逢uăd英 li羽uăđịnh kỳ t衣i 
trung t衣i Trung tâm d英 li羽u thành ph嘘. 

c. Ngu欝nănhơnăl詠căvƠădoanhănghi羽păCNTT 

- Theo kết qu違 kh違oăsát,ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ hi羽năcóăhơnă600ădoanhă
nghi羽p ho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠c CNTT với t鰻ng doanh thu vào kho違ng 2.500 tỷ đ欝ng, 
đaăs嘘 các doanh nghi羽p ho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠c CNTT vẫn là các doanh nghi羽p nh臼 và 
vừa. 

- Các doanh nghi羽p CNTT có v嘘năđ亥uăt逢ăn逢ớcăngoàiăđangăho衣tăđộng t衣i thành 
ph嘘 C亥năThơ nh逢ăSwisăPostăSolutionăc栄a Th映yăsĩ,ăCôngătyăAxonăActive, DIGI-TEXX, 
Công ty TNHH IVS, và một s嘘 doanh nghi羽păđịaăph逢ơngănh逢ăFPTăSoftware,ăMISA,ă
Trung tâm Công ngh羽 ph亥n mềmăĐ衣i học C亥năThơăvẫnăduyătrìăđ逢嬰c t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng 
t嘘t. 

- Thành ph嘘 C亥năThơ hi羽năcóă05ătr逢運ngăđ衣i họcăcóăđàoăt衣o về CNTT (g欝măĐ衣i 
học C亥n Thơ,ăĐ衣i họcăTâyăĐô,ăKỹ thuật Công ngh羽,ăĐ衣i học Nam C亥năThơăvàăĐ衣i học 
FPT),ă03ătr逢運ngăCaoăđẳng (g欝măCaoăđẳng C亥năThơ,ăKinhătế Kỹ thuật,ăCaoăđẳng nghề), 
01 Trung tâm Công ngh羽 ph亥n mềm (tr詠c thuộcăTr逢運ngăĐ衣i học C亥năThơ)ăcóăliênăkết 
đàoăt衣oăch逢ơngătrìnhăqu嘘c tế nh逢ăAptech,ăvàămột s嘘 tr逢運ng trung c医p. S嘘 l逢嬰ng sinh 
viênăđangătheoăhọcănĕmă2020ăc栄a ngành CNTT là 7.280 sinh viên và s嘘 l逢嬰ng sinh viên 
raătr逢運ngănĕmă2020ăvàoăkho違ng 817 sinh viên.  
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B違ng 104: 永ng d映ngăCNTTătrongăng逢運i dân, doanh nghi羽p 

TT N瓜iădungăm映cătiêu 
T益ăl羽ăch雨ă
tiêu theo 
K院ăh丑ach 

K院tăqu違ă
th詠căhi羽nă
m映cătiêuă
theo các 
K院ăho衣ch 

11 

S嘘ăl逢嬰ngăng逢運iădânăvàădoanhănghi羽păthamăgiaăh羽ă
th嘘ngăthôngătinăChínhăph栄ăđi羽nătửăđ逢嬰căxácăth詠căđịnhă
danhăđi羽nătửăthôngăsu嘘tăvàăh嬰pănh医tătrênăt医tăc違ăcácăh羽ă
th嘘ngăthôngătinăc栄aăcácăc医păchínhăquyềnătừătrungă
逢ơngăđếnăđịaăph逢ơng. 

20% 20% 

12 
Tỷăl羽ăgiaoădịchătrênăC鰻ngăDịchăv映ăcôngăthànhăph嘘ăvàă
H羽ăth嘘ngăthôngătinămộtăcửaăđi羽nătửăthànhăph嘘ăđ逢嬰că
xácăth詠căđi羽nătử 

  100% 

13 

Tỷăl羽ăh欝ăsơăgi違iăquyếtătr詠cătuyếnătrênăt鰻ngăs嘘ăh欝ăsơă
gi違iăquyếtăth栄ăt映căhànhăchínhăc栄aătừngăbộ,ăngành,ăđịaă
ph逢ơng 
Yêuăc亥uăth嘘ngăkê: 
- Tỷălệă%ăhồăs¬ăphátăsinhăcてaădịchăvつădoăBộătriểnăkhaiă
xuốngăđịaăphư¬ng. 
- Tỷălệă%ăhồăs¬ăphátăsinhăquaădịchăvつăBCCI 

20% 24% 

14 
Th栄ăt映căhànhăchínhăđápă泳ngăyêuăc亥uăđ逢嬰cătriểnăkhaiă
dịchăv映ăcôngătr詠cătuyếnăm泳căđộă3,ă4 

  62,5% 

15 
Tíchăh嬰păcácădịchăv映ăcôngătr詠cătuyếnăm泳căđộă3,ă4ăc栄aă
địaăph逢ơngăvớiăC鰻ngăDịchăv映ăcôngăqu嘘căgia. 30% 

Đangăth詠că
hi羽nătheoă
tiếnăđộ 

16 
H欝ăsơăgi違iăquyếtăth栄ăt映căhànhăchínhăđ逢嬰căth詠căhi羽nă
thôngăquaăH羽ăth嘘ngăthôngătinămộtăcửaăđi羽nătửăc医pă
tỉnh. 

100% 100% 

17 
T嘘iăthiểuădịchăv映ăcôngătr詠cătuyếnăth詠căhi羽nă荏ăm泳căđộă
3 

20% 31% 

18 

T嘘iăthiểuădịchăv映ăcôngătr詠cătuyếnăth詠căhi羽nă荏ăm泳căđộă
4. 
Yêuăc亥uăth嘘ngăkê: 
- SốădịchăvつădoăBộătriểnăkhai 
- SốădịchăvつăkhôngămＸtăphí 
- SốădịchăvつămＸtăphíătrảăkếtăquảăquaăBưuăchínhăcôngă
ích. 

30% 31% 

19 
C鰻ngăDịchăv映ăcôngăc医pătỉnhăcungăc医păgiaoădi羽năchoă
cácăthiếtăbịădiăđộng. (Ćăch逢a) Có 
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20 
Dịchăv映ăcôngăđ逢嬰căhỗătr嬰ăgi違iăđápăthắcămắcăchoă
ng逢運iădân,ădoanhănghi羽p 

100% 100% 

21 
Cơăquanănhàăn逢ớcăcôngăkhaiăm泳căđộăhàiălòngăc栄aă
ng逢運iădânăkhiăsửăd映ngădịchăv映ăcôngătr詠cătuyến. 
(Cóă/ăChưaăcó?. Chỉătiêu:ă50% CQNN công khai) 

50% 100% 

22 

C鰻ngăThôngătinăđi羽nătửăcácăđịaăph逢ơngăcôngăkhaiă
thôngătinăđ亥yăđ栄ătheoăquyăđịnhăt衣iăNghịăđịnhă
s嘘 43/2011/NĐ-CP ngàyă13/6/2011ăc栄aăChínhăph栄. 
(ĐápăとngăhayăChưaăđápăとng. Chỉătiêuălàă100%) 

(Đápă泳ngă
hayăch逢aă
đápă泳ng) 

Đápă泳ng 

23 

Cungăc医păđ亥yăđ栄ăthôngătinătrênătrangăthôngătinăđi羽nătửă
hoặcăc鰻ngăthôngătinăđi羽nătửăc栄aăt医tăc違ăcácăCQNNă
theoăquyăđịnhăt衣iăNghị địnhăs嘘ă43/2011/NĐ-CP ngày 
13ăthángă6ănĕmă2011ăc栄aăChínhăph栄ăvềăvi羽căcungăc医pă
thôngătinăvàădịchăv映ăcôngătr詠cătuyếnătrênătrangăthôngă
tinăđi羽nătửăhoặcăc鰻ngăthôngătinăđi羽nătửăc栄aăCQNN 

(đ亥yăđ栄ă
hayăch逢aă
đ亥yăđ栄) 

Đ亥yăđ栄ă 

24 
Dịchăv映ăcôngătr詠cătuyếnăsửăd映ngăch英ăkỦăs嘘ătrênănềnă
t違ngădiăđộngăđểăth詠căhi羽năth栄ăt映căhànhăchính. 20% 20% 

25 Dịchăv映ăcôngătr詠cătuyếnăxửălỦăbằngăh欝ăsơăđi羽nătử. 50% 50% 

26 
Thôngătinăc栄aăng逢運iădânăđ逢嬰căt詠ăđộngănhậpăvàoăbiểuă
mẫuătr詠cătuyến 

20% 20% 

27 
Dịchăv映ăcôngătr詠cătuyếnăsửăd映ngăd英ăli羽uătừăCơăs荏ăd英ă
li羽uăqu嘘căgiaăvềăĐĕngăkỦădoanhănghi羽p. 50% 100% 

28 Tỷăl羽ăC医păđĕngăkỦădoanhănghi羽păquaăm衣ng. 40% 52% 

29 

Tỷăl羽ăc医păgi医yăch泳ngănhậnăđ亥uăt逢ăquaăm衣ngă(L逢uăỦ:ă
Doăthànhăph亥năh欝ăsơănhiềuăvàăph嘘iăh嬰păvớiănhiềuăS荏,ă
ngànhă(trongăđóăcóămộtăs嘘ăcơăquanăkhôngăcóăh羽ă
th嘘ngăMộtăcửaăđi羽nătử) 

20% 
Ch逢aăth詠că

hi羽n 

(Nguồn: PhつălつcăIII.ăẦếtăquảăthựcăhiệnămつcătiêuătheoăcácăkếăhoạch,ăẦứmătheoăBáoăcáoă
cてaăUBNDăthànhăphốăCＺnăTh¬) 

 

d. Phátătri吋năd英ăli羽u 

- Tiếp t映c khai thác và cập nhậtăthôngătinăkhiăcóăthayăđ鰻i d英 li羽u thuộc ph衣m vi 
c栄aăTpăchoăcácăcơăquanăch栄 qu違năcơăs荏 d英 li羽u qu嘘c gia, c映 thể nh逢:ăCơăs荏 d英 li羽u 
(CSDL) về TTHC, CSDL qu嘘c gia về đĕngăkỦădoanhănghi羽p và các CSDL theo Danh 
m映c CSDL qu嘘c gia ban hành kèm theo Quyếtăđịnh s嘘 942/QĐ-ttg ngày 22/5/2015 c栄a 
Th栄 t逢ớng Chính ph栄. 

- Phát triển CSDL chuyên ngành t衣o nền t違ng phát triển Chính quyền s嘘:ăĐưăđ逢aă
vào vận hành, khai thác kết n嘘i với h羽 th嘘ng thông tin c栄a Tp một s嘘 CSDL qu嘘c gia 
nh逢:ăCSDLăqu嘘c gia về đĕngăkỦădoanhănghi羽p. CSDL qu嘘c gia về b違o hiểm, CSDL hộ 
tịch, CSDL về th栄 t映căhànhăchính,ầ. 
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- Cơăs荏 d英 li羽u chuyên ngành c栄a Tp: các s荏, ban ngành tích c詠c xây d詠ng và 
khaiăthácăcácăCSDLăchuyênăngànhăđể ph映c v映 xây d詠ng Chính quyền s嘘.ăĐếnănay,ăđưă
có 1 s嘘 bộ cơăs荏 d英 li羽uăchuyênăngànhăđưătriển khai t衣iăcácăcơăban,ăngành. Cácăcơăs荏 d英 
li羽u này là nên t違ng quan trọng cho vi羽c xây d詠ng hình thành kho d英 li羽u s嘘 tập trung. 

 

e. Th詠cătr衣ngăphơnăb嘘ăngu欝năl詠căvƠăs詠ăphùăh嬰păv噂iăphơnăb鰻ăs穎ăd映ngăkhôngă
gianăv隠ă泳ngăd映ngăCNTT 

雲 c医p qu嘘c gia và thành ph嘘 C亥năThơ, phát triển 泳ng d映ngăCNTT,ăđặc bi羽t là 泳ng 
d映ngăCNTTătrongăcácăcơăquanănhàăn逢ớcăđ逢嬰c coi trọngănh逢ănhi羽m v映 逢uătiênăđể giúp 
th詠c hi羽năcácăđột phá trong phát triển kinh tế - xã hội c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. Thành 栄y 
vàăUBND,ăđưăbanăhànhănhiều quyếtăđịnh kịp th運iăđ逢嬰c ban hành nhằmătĕngăc逢運ng 泳ng 
d映ng CNTT và khuyến khích thu hút mọi ngu欝n l詠c xã hội, mọi ngu欝n v嘘n c栄a các 
thành ph亥n kinh tế đ亥uăt逢ăchoă泳ng d映ng và phát triển 泳ng d映ng CNTT t衣iăđịa bàn. 

永ng d映ngăCNTTăđưăđ逢嬰c triển khai trên mọiălĩnhăv詠c ho衣tăđộng kinh tế,ăvĕnăhóa,ă
xã hội, an ninh, qu嘘c phòng và có s詠 thamăgiaăđ亥yăđ栄 c栄a các s荏 ban ngành, các quận 
huy羽n, doanh nghi羽p và cộngăđ欝ng.  

Bên c衣nhăđó,ăcácăs違n ph育m, dịch v映 CNTTăđápă泳ngătiêuăchíă逢uătiênăđ亥uăt逢,ăthuê,ă
mua sắmătheoăquyăđịnh c栄aăcơăquanăqu違nălỦănhàăn逢ớcăđưăđ逢嬰c mua sắmăđể đápă泳ng nhu 
c亥u phát triển 泳ng d映ng.  

T衣i thành ph嘘 C亥năThơ, s荏 TTăvàăTTăđưăph嘘i h嬰p với các doanh nghi羽p triển khai 
nhiều bi羽năphápăđ違m b違o an toàn thông tin khi triển khai khi 泳ng d映ng CNTT trong 
chính ph栄 s嘘, kinh tế s嘘, xã hội s嘘 và góp ph亥năđ違m b違o an ninh, qu嘘c phòng. 

Về phân b鰻 nhân l詠c CNTT, ngu欝n nhân l詠c chuyên trách về 泳ng d映ng CNTT 
ph映c v映 kinh tế s嘘, xã hội s嘘 và chính ph栄 s嘘 nóiăriêngătuyăđưăđ逢嬰căchúăỦătĕngăc逢運ng, 
nh逢ngăhi羽n nay còn h衣n chế c違 về s嘘 l逢嬰ng, ch医tăl逢嬰ng.  

Đ嘘i với kh嘘i doanh nghi羽p, dù có nhiều nỗ l詠c, tuy nhiên, sau 違nhăh逢荏ng nặng nề 
c栄aăđ衣i dịch Covid-19, các doanh nghi羽p ho衣tăđộng có sử d映ng và 泳ng d映ng CNTT lớn 
thì l詠căl逢嬰ngălaoăđộng- ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao vẫnăđangălàătháchăth泳c lớn. 

Vi羽c triển khai 泳ng d映ng CNTT c栄a các s荏 ngànhăvàăng逢運iădânăngàyăcàngăđaăd衣ng, 
vi羽c ph嘘i h嬰păđể đ違m b違o kịp th運i, bền v英ng, an toàn và hi羽u qu違 cũngălàămột yêu c亥u 
th逢運ng tr詠c. 

f. Đánhăgiáăth詠cătr衣ng,ăs詠ăphùăh嬰păv隠ăphơnăb嘘,ăs穎ăd映ngăkhôngăgianăv隠ă泳ngă
d映ngăCNTT.ă 

Đi吋m m衣nh 

- Vi羽c triển khai, qu違n lý và vận hành các h羽 th嘘ngădùngăchungănh逢:ăH羽 th嘘ng Hội 
nghị truyền hình tr詠c tuyếnăđến c医p xã, h羽 th嘘ng qu違nălỦăvĕnăb違năvàăđiều hành thành 
ph嘘 ph映c v映 vi羽c gửi nhậnăvĕnăb違năđi羽n tử liên thông 04 c医p, h羽 th嘘ng C鰻ng Dịch v映 
công tr詠c tuyến và một cửaăđi羽n tử ph映c v映 gi違i quyết th栄 t映căhànhăchínhăchoăng逢運i dân, 
doanh nghi羽p mang l衣i hi羽u qu違 thiết th詠c góp ph亥n nângăcaoănĕngăl詠c chỉ đ衣o,ăđiều 
hành c栄a các c医pălưnhăđ衣oăđ逢嬰c nhanh chóng, tiết ki羽m th運iăgian,ăchíăphí,ătĕngăc逢運ng 
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tính công khai, minh b衣ch trong ho衣tăđộngăcơăquanănhàăn逢ớc ph映c v映 ng逢運i dân và 
doanh nghi羽p. H羽 th嘘ng ph亥n mềm qu違n lý cán bộ công ch泳c, viên ch泳căđ逢嬰c triển khai 
t衣i t医t c違 cácăcơăquanăhànhăchínhăvàăs詠 nghi羽p công lậpătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ 
là mộtăb逢ớcăcóăỦănghĩaătrongăvi羽c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n thông su嘘t, rộngărưiăđ違m b違o vi羽c 
l逢uăgi英 h欝 sơăCBCCVCăt衣iăcơăquan,ăhìnhăth泳căl逢uătr英 h欝 sơ tr詠c tuyếnătrênămôiătr逢運ng 
m衣ngăđưăđ逢嬰c triển khai, t衣o nhiều thuận l嬰i cho vi羽c qu違n lý, sử d映ng thông tin về 
CBCCVC. 

- H衣 t亥ng trang thiết bị CNTT, h羽 th嘘ng m衣ng nội bộ đ逢嬰căđ亥uăt逢ănângăc医păđ欝ng 
bộ trongăcơăquanănhàăn逢ớc. Trung tâm d英 li羽u, m衣ng truyền s嘘 li羽u chuyên dùng trong 
cơăquanănhàăn逢ớcăđ逢嬰c vận hành 鰻năđịnh ph映c v映 triển khai các h羽 th嘘ng ph亥n mềm 
dùng chung c栄a thành ph嘘, 泳ng d映ngăCNTT,ăcơăs荏 d英 li羽u chuyên ngành c栄aăcácăcơă
quanănhàăn逢ớc. Triển khai các gi違i pháp kỹ thuậtăđ違m b違o an toàn thông tin m衣ng, hàng 
nĕmăt鰻 ch泳c các khóa tập hu医n, hội th違o tuyên truyền nâng cao nhận th泳c về an toàn 
thông tin m衣ng, t鰻 ch泳c di宇n tập 泳ng c泳u s詠 c嘘 an ninh m衣ngăthôngătinătrongăcơăquană
nhàăn逢ớc. 

- Nhận th泳c, kỹ nĕngăsử d映ng CNTT, an toàn thông tin c栄a cán bộ, công ch泳c, viên 
ch泳căđ逢嬰c nâng lên thông qua vi羽căhàngănĕmăt鰻 ch泳c các lớpăđàoăt衣o, b欝iăd逢叡ng, t鰻 ch泳c 
các hội th違o, hội nghị, hội thi cho cán bộ, công ch泳c, viên ch泳c. 

- Các nền t違ng cho phát triểnăCPĐT,ăth詠c hi羽n chuyểnăđ鰻i s嘘 qu嘘c gia 荏 thành ph嘘 
C亥n Thơ tiếp t映căđ逢嬰căquanătâmăthúcăđ育y phát triển. Đặc bi羽t là các nền t違ng ph映c v映 
công tác phòng, ch嘘ng dịch COVID-19. 

 
Đi吋m y院u 

- Đ亥uăt逢ăchoăATTTăm衣ng còn th医p,ădoăđó,ăh衣 t亥ng ATTT m衣ng còn khiêm t嘘n, 
ch逢aăđ栄 nĕngăl詠căđápă泳ng yêu c亥u chuyểnăđ鰻i s嘘 để th詠c hi羽n kinh tế s嘘 và xã hội s嘘 
toàn di羽nătrongăgiaiăđo衣n tới.  

- Ng逢運i dân, doanh nghi羽p tham gia sử d映ng dịch v映 công tr詠c tuyến còn ít, tỷ l羽 h欝 sơă
gi違i quyết tr詠c tuyến m泳c 3,4 qua C鰻ng dịch v映 công thành ph嘘 còn th医p. 

- Vi羽c 泳ng d映ng CNTT trong CQNN thiếu s詠 đ欝ng bộ và chia sẻ, kết n嘘i liên 
thông,ăđặc bi羽t là vi羽c kết n嘘i, liên thông gi英a các h羽 th嘘ng thông tin c栄aăđịaăph逢ơngă
với các h羽 th嘘ng thông tin theo ngành dọc c栄a Bộ ngànhăTrungă逢ơngătriểnăkhai.ăCh逢aă
th詠c hi羽n s嘘 hóa h欝 sơăgi違i quyết th栄 t映c hành chính, hình thành kho d英 li羽u s嘘 cho t鰻 
ch泳c,ăcáănhânăđể t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho t鰻 ch泳c, công dân gi違m bớt th栄 t映c hành 
chính khi nộp h欝 sơăgỉ違i quyết th栄 t映c hành chính. 

- H衣 t亥ng kỹ thuật CNTT, an toàn thông tin m衣ng mặcădùăđ逢嬰c b鰻 sung, nâng c医p, 
tuy nhiên vi羽c mua sắm thay thế, b鰻 sungăch逢aăkịp th運i, hi羽n nay các trang thiết bị máy 
tínhăđaăph亥năđưăxu嘘ng c医p. 

4.7.4 H衣 t亥ng công nghi羽p CNTT 

H衣 t亥ng công nghi羽p CNTT bao g欝m: (1) h衣 t亥ngăđể s違n xu医t, lắp ráp các s違n ph育m 
ph亥n c泳ngăđi羽n tử vi宇n thông thuộc t衣i các nhà máy s違n xu医t t衣i các khu công nghi羽p. 
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(2) h衣 t亥ng các khu CNTT tậpătrungăđể tập trung các ho衣tăđộng nghiên c泳u - phát triển, 
đàoăt衣o, s違n xu医t và kinh doanh s違n ph育m, dịch v映 CNTT, cung c医p h衣 t亥ng, cung 泳ng 
dịch v映 CNTT cho các t鰻 ch泳c, doanh nghi羽p và các ho衣tăđộngăkhácă liênăquanăđến 
CNTT.  

Th詠c tr衣ng phát triển h衣 t亥ng công nghi羽păCNTTănh逢ăsau: 

- Khu CNTT tập trung TP. C亥năThơăquyămôă20ăhaăđangătrongăquáătrìnhăđ亥uăt逢ă
xây d詠ng h衣 t亥ng theo quyếtăđịnh c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 t衣i quyếtăđịnh s嘘 895/QĐ-
ttg ngày 09/6/2021. 

- Khu CNTT tập trung thành ph嘘 C亥năThơ có các ch泳cănĕng,ănhi羽m v映: th詠c hi羽n 
các ho衣tăđộng nghiên c泳u - phát triển, 泳ng d映ng, chuyển giao về CNTT. S違n xu医t và 
kinh doanh s違n ph育m CNTT, cung 泳ng dịch v映 CNTT. Đàoăt衣o nhân l詠c CNTT. 

- Đ欝ng th運i,ănơiăđâyăsẽ 逢ơmăt衣o công ngh羽 và doanh nghi羽p CNTT. Xúc tiến 
th逢ơngăm衣i CNTT. T鰻 ch泳c hội ch嬰, triển lãm, trình di宇n s違n ph育m và dịch v映 CNTT. 
Xúc tiếnăđ亥uăt逢ătrongăn逢ớcăvàăngoàiăn逢ớcăđể thúcăđ育y ho衣tăđộng CNTT. Cung c医p h衣 
t亥ng, dịch v映 vàăđiều ki羽n c亥n thiếtăđể các t鰻 ch泳c, doanh nghi羽p ho衣tăđộng trong khu 
th詠c hi羽n ch泳cănĕng,ănhi羽m v映 theoăquyăđịnh. 
 

Trênăđịa bàn Thành ph嘘 còn có Khu t鰻 h嬰p phân hi羽uăđ衣i học FPT C亥năThơăvàă
Khu công viên ph亥n mềm FPT đ逢嬰c xây d詠ng từ nĕmă2017ătrênădi羽n tích 17ha, t衣i quận 
Ninh Kiều và quận Bình Th栄y. FPTăđặt m映cătiêuăđếnănĕmă2025ăsẽ đ衣t quy mô 10.000 
sinh viên. 

 

4.7.5 H衣 t亥ngăĐƠiăPhátăthanhăvƠăTruy隠n hình thành ph嘘 C亥năTh挨 

H羽 th嘘ng phát thanh-tryền hình g欝mă169ăđài,ăbaoăph栄 khắp các quận, huy羽n, thị 
tr医n,ăxư,ăph逢運ng,ătrongăđóăcóăVTV,ăđàiăphátăthanhăvàătruyền hình C亥năThơ,ă09ăđàiăphátă
thanh huy羽n, thị tr医n,ăxưăph逢運ng. 

Đài Phát thanh và Truyền hình thành ph嘘 C亥năThơ làăcơăquanăthôngătinăđ衣i chúng 
c栄aăĐ違ng bộ, chính quyềnăvàănhânădânăđịaăph逢ơng,ăcóăch泳cănĕngătuyênătruyền, ph鰻 biến 
đ逢運ng l嘘i ch栄 tr逢ơng,ăchínhăsáchăc栄aăĐ違ng, pháp luật c栄aăNhàăn逢ớc, là di宇năđànăc栄a 
nhân dân.  

Hi羽nă nay,ă Đàiă đangă phátă sóngă ch逢ơngă trìnhă truyền hình với th運iă l逢嬰ng 19/24 
gi運/ngày, từ 5h00ăđến 24h00 hằng ngày vớiăhơnă60%ăth運iăl逢嬰ng dành cho các phim tài 
li羽u và phóng s詠.ăĐâyălàăkênhăđ逢嬰c Bộ Thông tin và Truyền thông xếp lo衣i là kênh 
ch逢ơngă trìnhă ph映c v映 nhi羽m v映 chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu c栄aă địa 
ph逢ơng. Ch逢ơngă trình phát thanh FM phát sóng 18 gi運/ngày. Nh英ng m嘘c phát triển 
chính: 

- Ngàyă2ăthángă2ănĕmă2013:ăĐàiăPT-TH C亥năThơătiếp sóng tr詠c tiếp C亥u Truyền 
hìnhă“B違năhùngăcaămùaăxuân”ătừ kênh HTV9 trên kênh THTPCT. 

- Ngàyă15ăthángă6ănĕmă2016:ăĐàiăPT-TH C亥năThơăchuyển tr衣m phát sóng DVB-
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T2 từ thápăphátăsóngă120mă(cũ)ălênăthápăphátăsóngă180mămới. 
- Ngàyă15ăthángă8ănĕmă2016:ăĐàiăPT-TH C亥năThơăchínhăth泳c tắt sóng truyền 

hìnhăt逢ơngăt詠 mặtăđ医t (analog). 
-  Ngàyă23ăthángă7ănĕmă2020:ăTHTPCTăphátăsóngătruyền hình HD. 
 

Di羽n ph栄 sóngăch逢ơngătrìnhătruyền hình thành ph嘘 C亥năThơ hi羽nănayăđ衣t 100% 
địaăbànădânăc逢ăquaăv羽 tinh, truyền hình s嘘 mặtăđ医t và các m衣ng truyền hình tr違 tiền theo 
nh英ng h羽 th嘘ng sau: 

- Truyền hình cáp: Trên h羽 th嘘ng h衣 t亥ng Saigontourist (SCTV), vtvcab, HTVC, 
K+, Bluesky (HCTV), Viettel, mytv,.... 

- Truyền hình tr詠c tuyến:ăTrangăthôngătinăđi羽n tử: http://www.canthotv.vn. 
- Trên h羽 th嘘ng mytv (VNPT) và IPTV (FPT). 
- Truyền hình OTT: vieon, HTVC, FPT Play, cliptv, App K+, mytv net, HTVC 

tvod, vtvcab ON, Cantho Plus, AVG. 
 

4.7.6 Đánhăgiáăk院t qu違 th詠c hi羽n các quy ho衣ch h衣 t亥ngăTTTTăgiaiăđo衣n 
2011 - 2020 

a. Nh英ngăn瓜iădungăđưăth詠căhi羽năđ逢嬰cătheoăquyăho衣ch,ăk院ăho衣ch 

Các quy ho衣ch phát triển h衣 t亥ng TTTT còn hi羽u l詠cătrongăgiaiăđo衣n 2011 – 2020 
g欝m: 

- Quyếtăđịnh s嘘 236/2005/QĐ-ttg c栄a Th栄 t逢ớng phê duy羽t Quy ho衣ch phát triển 
b逢uăchínhăVi羽tăNamăđếnănĕmă2010,ăngàyă26/9/2005.  

- Quyếtăđịnhă158/2001/QĐă-ttg c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về vi羽c phê duy羽t chiến 
l逢嬰c phát triểnăB逢u chính - vi宇n thông Vi羽tăNamăđếnănĕmă2010ăvàăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă
2020, ngày ngày 18/10/2001. 

- Quyếtăđịnh s嘘 32/2012/QĐ-ttg c栄a Th栄 t逢ớng phê duy羽t Quy ho衣ch phát triển 
vi宇n thông qu嘘căgiaăđến 2020, ngày 27/7/2012. 

- Quyếtăđịnh s嘘 22/2009/QĐ-ttg c栄a Th栄 t逢ớng phê duy羽t Quy ho衣ch truyền dẫn, 
phát sóng phát thanh, truyềnă hìnhă đếnă nĕmă 2020,ă ngàyă 16/02/2009. Quyếtă định s嘘 
01/2015/QĐ-ttg, phê duy羽t ngày 01/7/2015. 

- Quyếtăđịnh s嘘 1448/QĐ-ttg c栄a Th栄 t逢ớng phê duy羽t Quy ho衣ch phát triển dịch 
v映 phát thanh, truyền hình Vi羽tăNamăđếnănĕmă2020,ăngàyă19/8/2013. 

- Quyếtăđịnh s嘘 2407/QĐ-ttg c栄a Th栄 t逢ớng phê duy羽t Quy ho衣ch t鰻ng thể phát 
triển khu CNTT tậpătrungăđếnănĕmă2020ăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2025,ăngàyă31/12/2014. 

- Quy ho衣ch phát triển an toàn thông tin s嘘 qu嘘căgiaăđếnănĕmă2020 63/QĐ-ttg 
13/01/2010. 

- Nh逢ătrênăđưătrìnhăbày,ătrongăgiaiăđo衣n 2011-2020, h衣 t亥ng thông tin truyền thông 
đưăđ衣tăđ逢嬰c kết qu違 tích c詠c. C映 thể từng mặtănh逢ăsau: 

 

B逢uăchính:ă 



 

284 
 

- Phát triển m衣ngă l逢ớiăb逢uăchínhă rộng khắp, s嘘 điểm ph映c v映/xư,ăph逢運ngăđ衣t 
100% theo Quy chu育n qu嘘c gia QCVN 01:2015/BTTTT về ch医tă l逢嬰ng dịch v映 b逢uă
chính công ích, dịch v映 công ích trong ho衣tăđộng phát hành báo chí.  

- Phát triển dịch v映: với s嘘 l逢嬰ng doanh nghi羽p ho衣tăđộngăb逢uăchínhăgiaă tĕngă
nhanh chóng và với nhu c亥u sử d映ng dịch v映 b逢uăchính không còn chỉ đơnăthu亥n là dịch 
v映 nhận - chuyển - phát mà là các dịch v映 đưăđ逢嬰că“chu育n bị và th詠c hi羽n”ăchoăcácăyêuă
c亥u c映 thể, ch医tăl逢嬰ng dịch v映 đ逢嬰cănângătheoăh逢ớngănhanhăhơn,ăanătoànăhơnăvàăti羽n ích 
hơn. 

- Thị tr逢運ngăb逢uăchínhăphátătriển nh運 chuyển m衣nh sang thị tr逢運ng c衣nh tranh 
cho phép mọi doanh nghi羽p thuộc các thành ph亥n kinh tế tham gia ho衣tăđộngăb逢uăchính. 

- Các doanh nghi羽păb逢uăchínhăt衣i thành ph嘘 C亥năThơ đưătíchăc詠căđ育y m衣nh 泳ng 
d映ng CNTT, chuyểnăđ鰻i s嘘 trong ho衣tăđộng qu違nălỦăđiềuăhànhăcũngănh逢ăt鰻 ch泳c s違n 
xu医t kinh doanh, cung c医p dịch v映 nhằm gi違măchiăphíăbánăhàng,ătĕngănĕngăsu医tălaoăđộng, 
tĕngănĕngăl詠c c衣nh tranh với các doanh nghi羽p chuyểnăphátăn逢ớc ngoài.  
 
Một s嘘 h衣n chế trongăb逢uăchính:ă 

• Nĕngăl詠c c衣nh tranh c栄a doanh nghi羽păb逢uăchínhăcòn th医p, tính chuyên nghi羽p 
ch逢aăcao,ătrìnhăđộ ng逢運iălaoăđộngătrongăb逢uăchínhăđápă泳ngăđ逢嬰căđòiăh臼i/yêu c亥u c栄a 
vi羽c áp d映ng thành t詠u c栄a Cách m衣ng công nghi羽p 4.0 còn ít. 

• Hi羽năkhôngăcóăcơăs荏 đàoăt衣oăriêngăchoăđ嘘iăt逢嬰ngălaoăđộng khác nhau trong 
b逢uăchínhă(láiăxeăb逢uăchính,ăkiểmăsoát,ăđiều hành m衣ngăl逢ớiầ).ă 

• Vi羽c 泳ng d映ng khoa học, công ngh羽 đưăđ逢嬰căđ鰻i mới,ănh逢ngăsoăvớiăcácălĩnhă
v詠căkhácătrongăn逢ớc vẫn còn l衣c hậu. T詠 động hóa, tin học hóa vàăđ亥uăt逢ătrangăthiết bị 
hi羽năđ衣i trong vi羽c cung 泳ng dịch v映 ch逢aăph鰻 biến. Ho衣tăđộng còn th栄 công,ănĕngăsu医t 
laoăđộngăch逢aăcao,ătínhăchuyênănghi羽p kém. 

•  
Vi宇n thông 

- Ngu欝n nhân l詠c có ch医tăl逢嬰ngăđ逢嬰c quan tâm phát triển,ăđápă泳ngăđ逢嬰c yêu c亥u 
phát triển t衣i thành ph嘘 C亥năThơ.  

- Cơăs荏 h衣 t亥ng m衣ngăl逢ới vi宇năthôngătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ phát triển, 
hi羽năđ衣i hóa, s嘘 tr衣măthuăphátăsóng,ăl逢ớiăcápăquangăđưăđ逢嬰c triểnăkhaiăđến rộng khắp t衣i 
các khu v詠cătrungătâm,ăcácăkhuăđôăthị, thành ph嘘. 

- Tỷ l羽 ph栄 sóngădiăđộng, tỷ l羽 thuêăbaoăbĕngărộngădiăđộng/100 dân, tỷ l羽 đ逢運ng 
dây thuê bao c嘘 định/100 dân, tỷ l羽 thuêăbaoăInternetăbĕngărộng c嘘 định/100ădânăđều 
v逢嬰t chỉ tiêu. 

•  

b. H衣năch院,ăkh́ăkhĕnăvƠănguyênănhơn 

- 雲 c医păvĩămô,ănh英ng h衣n chế ch栄 yếu do thể chế 荏 c医p qu違nălỦănhàăn逢ớc về vi宇n 
thôngăch逢aăđ亥yăđ栄, nh医tă làămôiă tr逢運ngăphápă lỦăchungăch逢aăhoànă toànă tuână theoăcácă
nguyên tắc c栄aăcơăchế thị tr逢運ng và m泳căđộ phát triển, quy mô c栄a thị tr逢運ngăcũngănh逢ă
trìnhăđộ công ngh羽 nên thành ph亥n kinh tế t逢ănhânăch栄 yếu tham gia vào thị tr逢運ng cung 
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c医p dịch v映 Internet, về cơăb違năch逢aăthuăhútăđ逢嬰c v嘘năđ亥uăt逢ătừ khu v詠căt逢ănhânăvàoăthị 
tr逢運ng cung c医p các dịch v映 có h衣 t亥ng m衣ng. Bên c衣nhăđó,ăcácădoanhănghi羽p trên thị 
tr逢運ng ch栄 yếu ho衣tăđộng theo mô hình kinh doanh bán lẻ đếnăng逢運i sử d映ng.  

- Về cơăb違năch逢aăhìnhăthànhămột cách rõ nét các phân lớp thị tr逢運ng (bán buôn, 
bán lẻ). 

- Ngành TT-TT là ngành có xu thế hội t映 và biếnăđ鰻i công ngh羽 r医t nhanh, nhiều 
cách t鰻 ch泳c th詠c hi羽n,ăđề ra chỉ tiêu theo công ngh羽 cũăđưăkhôngăcònăthíchăh嬰p. 

 

c. Đánhăgiáăs詠ăliênăk院t,ăđ欝ngăb瓜ăc栄aăh衣ăt亥ngăTTTTăc栄aăthƠnhăph嘘ăC亥năTh挨 
v噂iăvùngăvƠăqu嘘căgia,ăqu嘘căt院ăvƠăv噂iăcácăh衣ăt亥ngăk悦ăthu壱tăkhác 

Thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c kỳ vọng tr荏 thành trung tâm c栄aăVùng,ădùăđưăcó nhiều 
nỗ l詠c, song công tác quy ho衣ch và triển khai h衣 t亥ng vi宇n thông còn thiếuăđ欝ng bộ đặc 
bi羽t gi英a h衣 t亥ng vi宇n thông và các h衣 t亥ng kỹ thuật khác (giao thông, c医p thoát n逢ớc, 
chiếuăsáng,ăđi羽n l詠cầ). Vi羽c chia sẻ, sử d映ngăchungăcơăs荏 h衣 t亥ng vi宇n thông gi英a các 
doanh nghi羽p còn h衣n chế. 

 

d. Phơnătíchăđi吋măm衣nh,ăy院u,ăc挨ăh瓜i,ătháchăth泳c 
Đi吋m m衣nh  

- Đ衣t nhiều kết qu違 tích c詠c trong phát triển h衣 t亥ng, triển khai, qu違n lý và vận 
hành các h羽 th嘘ng dùng chung, TT-TTăđưătr荏 thànhălĩnhăv詠c quan trọng vớiăđóngăgóp 
ngày càng nhiềuăhơnăvàoăs詠 phát triển c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Nhận th泳c c栄a toàn h羽 th嘘ng chính trị về vai trò, l嬰i ích c栄a vi羽c phát triển h衣 
t亥ng và 泳ng d映ng CNTT, nỗ l詠c th詠c hi羽n chuyểnăđ鰻i s嘘, phát triển kinh tế s嘘. Thành 
栄y C亥năThơăđưăbanăhànhănghị quyết s嘘 02/NQ-TU về chuyểnăđ鰻i s嘘 thành ph嘘 C亥năThơ 
đếnănĕmă2025ăvàăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030. 

- H衣 t亥ng trang thiết bị CNTT, h羽 th嘘ng m衣ng nội bộ,ăb逢uăchínhăđ逢嬰căđ亥uăt逢ănângă
c医păđ欝ng bộ trongăcơăquanănhàăn逢ớc. Trung tâm d英 li羽u, m衣ng truyền s嘘 li羽u chuyên 
dùngătrongăcơăquanănhàăn逢ớc vận hành 鰻năđịnh. 

- H衣 t亥ng kỹ thuật: M衣ng truyền s嘘 li羽u chuyên dùng thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c 
hoàn thi羽năđến 100% xã. Trung tâm d英 li羽u thành ph嘘 đ違m b違o duy trì, ph映c v映 cho vi羽c 
vận hành các h羽 th嘘ng dùng chung c栄a thành ph嘘. Thành ph嘘 đưăth詠c hi羽n thuê dịch v映 
d詠 phòng trung tâm d英 li羽u thành ph嘘 nhằm ph映c v映 công tác d詠 phòng kh違 nĕngăs詠 c嘘 
về an toàn thông tin có thể x違y ra. 

- Nền t違ng và phát triển d英 li羽u: Hình thành kho d英 li羽u dùng chung tích h嬰p sẵn 
sàng. Phát triển cácăcơăs荏 d英 li羽u chuyên ngành. 

- Phát triển 泳ng d映ng ph映c v映 ng逢運iădânăvàăcơăquanănhàăn逢ớc với các 泳ng d映ng 
dùng chung: qu違nălỦăvĕnăb違n, c鰻ng dịch v映 công, một cửaăđi羽n tửầ. 

- Trìnhăđộ c栄a nhân l詠c CNTT, nhận th泳c, kỹ nĕngăsử d映ng CNTT, an toàn thông 
tinăđưăđ逢嬰c nâng lên. 

- Công nghi羽păCNTTăđ逢嬰c chính quyền và doanh nghi羽p quan tâm phát triển. 
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Đi吋m y院u  

- Thể chế qu違nălỦăngànhăđangăđ逢嬰c hoàn thi羽n nên có thể có nh英ng th運iăđiểm bị 
giánăđo衣n. 

- Ph逢ơngăth泳cătĕngătr逢荏ngăthayăđ鰻iăch逢aărõ. Tham gia c栄a doanh nghi羽păt逢ănhână
ch逢aăthật m衣nh. 

- Ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c,ătrìnhăđộ khoa học, công ngh羽 còn kho違ng cách so 
với y/c. 

- Thiếuăcơăchế, chính sách phù h嬰p hỗ tr嬰 thúcăđ育y kh荏i nghi羽p sáng t衣o. 
- H羽 th嘘ng kết c医u h衣 t亥ng còn h衣n chế, thiếuăđ欝ng bộ, thiếu liên kết với vùng, 

qu嘘c gia và nội tỉnh. 

 C挨ăh瓜i 

- Thúcăđ育yă đ鰻i mới sáng t衣o, t衣o ra giá trị mới, hỗ tr嬰 đ鰻i mớiămôăhìnhă tĕngă
tr逢荏ng, t衣oăđộng l詠cătĕngătr逢荏ng mới. 

- Tr荏 thành trung tâm kinh tế s嘘, d英 li羽u,ăb逢uăchínhăc栄a vùng.  
- T衣oăcơăhội tiếp cận dịch v映,ăđàoăt衣o, tri th泳c, thu hẹp kho違ng cách phát triển, 

gi違m b医tăbìnhăđẳng. 
- Thị tr逢運ng cho doanh nghi羽p công ngh羽 thông tin. Thúcăđ育y phát triển ngu欝n 

nhân l詠c có ch医tăl逢嬰ng. 
- Đápă泳ng nhu c亥u từ nhómăng逢運i có kh違 nĕngăchiătr違 caoăđ嘘i với các dịch v映. 

Thách th泳c 

- Đ亥uăt逢ăcơăs荏 h衣 t亥ng TTTT, ngu欝n nhân l詠c có ch医tăl逢嬰ng c亥nătĕngănhanhăđể 
đápă泳ng yêu c亥u. 

- Xu thế hội t映 và biếnăđ鰻i c栄a công ngh羽 trong ngành vi宇n thông r医t nhanh, nhiều 
l詠a chọn sẽ đòiăh臼i ph違i quyết tâm và ch医p nhậnăđánhăđ鰻i. 

- Đápă泳ng các yêu c亥u về đ違m b違o an toàn, an ninh m衣ng, d英 li羽u, d英 li羽u cá 
nhân, an ninh trật t詠 xã hội. 

- Đ違m b違oăbìnhăđẳngătrongălĩnhăv詠c s嘘 và thu hẹp kho違ng cách trong xã hội,ăđể 
không ai bị b臼 l衣i phía sau. 

- Nh英ng m嘘i quan h羽 mớiăch逢aăcóătiền l羽 phát sinh, nh英ng m嘘i quan h羽 truyền 
th嘘ng có thể bị giánăđo衣n hoặc ch医m d泳t.   

 

4.8 H衣 T亥ng Phòng cháy ch英a cháy 

Ngàyă22ăthángă7ănĕmă2016, Hộiăđ欝ng nhân dân thành ph嘘 C亥năThơ đưăkỦăNghị 
quyết s嘘 50/NQ-HĐNDăvề vi羽c t鰻 ch泳c th詠c hi羽năĐề án quy ho衣ch t鰻ng thể h羽 th嘘ngăcơă
s荏 c栄a l詠căl逢嬰ng C違nh sát phòng cháy, ch英a cháy và c泳u n衣n, c泳u hộ (viết tắt là PCCC 
và CNCH) thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2020,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2030. Qua quá th詠c 
hi羽n, có nh英ng nghị quyết/nghị định/h逢ớng dẫn sửaăđ鰻i và b鰻 sungănh逢ă16/NQ-HĐNDă
– 10/7/2020, 3424/UBND-NC – ngày 20/8/2021 tuy nhiên các nội dung chính trong 
Nghị quyết s嘘 50/NQ-HĐNDăvẫnăđ逢嬰c coi là kim chỉ namătrongăquáătrinhăth逢căhi羽năđề 
án quy ho衣ch.  
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Sauă5ănĕmăth詠c hi羽n, hi羽n trang h羽 th嘘ng h衣 t亥ng ch英a cháy c栄a Thánh ph嘘 đưăđ衣t 
đ逢嬰c nh英ng d医u m嘘cănh逢ăsau: 

4.8.1 Quy ho衣ch v鵜 tríăvƠăxácăđ鵜nh quy mô, di羽nătíchăđ医t xây d詠ng tr映 s荏 
làm vi羽căchoăcácăđ挨năv鵜 C違nh sát PCCC, CNCH 

i. GiaiăđoạnăIă(nĕmă2016ă- 2017): Quy ho衣ch, c医p gi医y ch泳ng nhận quyền sử d映ngăđ医tăvàăđ亥u 
t逢ăxâyăd詠ng 03 tr映 s荏 đơnăvị C違nh sát PCCC: 

 C違nh sát PCCC thành ph嘘 và Nhà khách t衣i s嘘 71 Tr亥năPhú,ăph逢運ng Cái Khế, quận Ninh 
Kiều, với di羽n tích 26.690m2:ăĐưăth詠c hi羽n. Công an thành ph嘘 b嘘 tríănơiălàmăvi羽c cho một 
s嘘 phòng nghi羽p v映 và xây d詠ng tháp tập PCCC và CNCH. 

 Phòng C違nhăsátăPCCC,ăCNCHăTrênăsôngă(nayălàăĐội C違nh sát PCCC và CNCH Trên sông) 
với di羽n tích 300m2, t衣i s嘘 9C Tr亥năPhú,ăph逢運ng Cái Khế, quận Ninh Kiều:ăĐưăth詠c hi羽n. 

ii.  GiaiăđoạnăIIă(nĕmă2018 - 2020): Quy ho衣ch, c医p gi医y ch泳ng nhận quyền sử d映ngăđ医tăvàăđ亥u 
t逢ăxâyăd詠ng 09 tr映 s荏 đơnăvị C違nh sát PCCC: 

  Phòng C違nh sát PCCC quậnăCáiăRĕngă(nayălàăĐội C違nh sát PCCC và CNCH thuộc Công 
an quậnăCáiăRĕng,ăvới di羽nătíchă4.446m2,ăđưăđ逢嬰c Bộ Công an b嘘 trí v嘘n. Công an thành 
ph嘘 đangătriển khai th詠c hi羽n các th栄 t映căđ亥uăt逢,ăkh荏i công xây d詠ng) t衣iăph逢運ng Phú Th泳, 
quậnăCáiăRĕng:ăĐưăđ逢aăvàoădanhăm映c th詠c hi羽năđ亥uăt逢ăcôngătrungăh衣năgiaiăđo衣n 2021 - 
2025,ăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcơăb違n. 

 Phòng C違nh sát PCCC quận Bình Th栄yă(nayălàăĐội C違nh sát PCCC và CNCH thuộc Công 
an quận Bình Th栄y) t衣iăph逢運ng Bình Th栄y, quận Bình Th栄y, với di羽nătíchă4.649m2:ăĐưăcóă
gi医y ch泳ng nhận quyền sử d映ngăđ医t, Công an thành ph嘘 đưălập danh m映căđ亥uăt逢ăcôngătrungă
h衣n 2021 - 2025 trình Bộ Công an. 

 Phòng C違nh sát PCCC huy羽n C運 Đ臼 (nayălàăĐội C違nh sát PCCC và CNCH thuộc Công an 
huy羽n C運 Đ臼) t衣i huy羽n C運 Đ臼, với di羽nătíchă3.080m2:ăĐưăcóăgi医y ch泳ng nhận quyền sử 
d映ngăđ医t, Công an thành ph嘘 đưălập danh m映căđ亥uăt逢ăcôngătrungăh衣n 2021 - 2025 trình Bộ 
Công an. 

 Phòng C違nh sát PCCC huy羽năPhongăĐiềnă (nayă làăĐội C違nh sát PCCC và CNCH thuộc 
Công an huy羽năPhongăĐiền) t衣i 医păNhơnăLộc 2, thị tr医năPhongăĐiền, huy羽năPhongăĐiền, 
với di羽nătíchă10.300m2:ăĐưăth詠c hi羽n b欝iăth逢運ng, hỗ tr嬰 vàătáiăđịnhăc逢,ăgiaoănhận mặt bằng 
xong. Công an thành ph嘘 đưălập danh m映căđ亥uăt逢ăcôngătrungăh衣n 2021 - 2025 trình Bộ Công 
an. 

 Đội C違nh sát PCCC Ngã 3 Lộ Tẻ (ch逢aăthànhălập,ăch逢aăxâyăd詠ng tr映 s荏) thuộc Phòng 
C違nh sát PCCC quận Th嘘t N嘘t, t衣iăph逢運ng Thới Thuận, quận Th嘘t N嘘t, với di羽n tích 
1.015m2: Công an thành ph嘘 d詠 kiến giao cho Công an quận Th嘘t N嘘tăđể b嘘 trí ch嘘t 
C違nh sát giao thông, trật t詠 ph映c v映 điều tiết giao thông tuyến c亥u Vàm C嘘ng và khu 
Công nghi羽p. 

 Quy ho衣ch,ăđ逢aăvàoăkế ho衣ch sử d映ngăđ医t di羽nătíchă20.000ăm2ăđ嘘i với các tr映 s荏 đơnă
vị C違nh sát phòng cháy ch英aăcháy,ăgiaiăđo衣n 2018 - 2020 (có quyếtăđịnh quy ho衣ch, 
ch逢aăđ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng nhận quyền sử d映ngăđ医t): 
 Phòng C違nh sát PCCC quậnăÔăMônă(nayălàăĐội C違nh sát PCCC và CNCH thuộc 

Công an quận Ô Môn) t衣iăPh逢運ngăChâuăVĕnăLiêm,ăquận Ô Môn. 

 Phòng C違nh sát PCCC huy羽n ThớiăLaiă(nayălàăĐội C違nh sát PCCC và CNCH 
thuộc Công an huy羽n Thới Lai) t衣i thị tr医n Thới Lai, huy羽n Thới Lai. 

 Phòng C違nh sát PCCC huy羽năVĩnhăTh衣nhă(nayălàăĐội C違nh sát PCCC và CNCH 
thuộc Công an huy羽năVĩnhăTh衣nh) t衣i thị tr医năVĩnhăTh衣nh, huy羽năVĩnhăTh衣nh. 
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 Trung tâm nghiên c泳u 泳ng d映ng,ăđàoăt衣o, hu医n luy羽n về PCCC, CNCH t衣iăđ逢運ng 
Nguy宇năVĕnăCừ,ăph逢運ng Long Tuyền, quận Bình Th栄y, thành ph嘘 C亥năThơ với 
di羽n tích 100.000m2. 

4.8.2 V隠 ph逢挨ngăti羽n PCCC và CNCH 

 Công an thànhăph嘘ăC亥năThơ đ逢嬰căb嘘ătríăqu違nălỦ,ăsửăd映ng:ă04ăxeăchỉăhuyăch英aă
cháy. 20ăxeăch英aăcháyăcóătécăn逢ớc. 03ăxeăch英aăcháyăkhôngăcóătécăn逢ớc. 01 xe 
tr衣măbơm. 04ăxeăc泳uăn衣n,ăc泳uăhộ. 01ăxeăc泳uăn衣n,ăc泳uăhộăd逢ớiăn逢ớc. 04 xe thang 
ch英aăcháy. 05ăxeăt違iănh臼ăch荏ăph逢ơngăti羽n. 04 xe ch荏ăquân. 01ătàuăch英aăcháy. 01 
tàuăc泳uăn衣n,ăc泳uăhộ. 01ăcaănoăch英aăcháy. 05ăxu欝ngămáyăch英aăcháy. 27ămáyăbơmă
ch英aăcháyăkhiêngătay. 08ămáyăbơmăn鰻i.  PhòngăPhòngăC違nhăsátăPCCCăvàăCNCH,ăCôngăanăthànhăph嘘ăđ逢嬰căb嘘ătríăqu違nălỦ,ă
sửăd映ng:ă04ăxeăchỉăhuyăch英aăcháy. 09 chiếcăxeăch英aăcháyăcóătécăn逢ớc. 03ăxeăch英aă
cháyăkhôngăcóătécăn逢ớc. 01ăxeătr衣măbơm. 04ăxeăc泳uăn衣n,ăc泳uăhộ. 01ăxeăc泳uăn衣n,ă
c泳uăhộăd逢ớiăn逢ớc. 04ăxeăthangăch英aăcháy. 01ăxeăt違iănh臼ăch荏ăph逢ơngăti羽n. 04 xe 
ch荏ăquân. 01ătàuăch英aăcháy. 01ăchiếcătàuăc泳uăn衣n,ăc泳uăhộ. 01ăcaănoăch英aăchá. 05 
xu欝ngămáyăch英aăcháy. 18ămáyăbơmăch英aăcháyăkhiêngătay. 02ămáyăbơmăn鰻i.  Côngăanăquận,ăhuy羽năđ逢嬰căb嘘ătrí,ăqu違nălỦ,ăsửăd映ng:ăCôngăanăquậnăCáiăRĕngă02ă
xeăch英aăcháyăcóătéc,ă01ăxeăch荏ăph逢ơngăti羽n,ă01ămáyăbơmăch英aăcháy. Công an 
quậnăÔăMônă02ăxeăch英aăcháyăcóătéc,ă02ămáyăbơmăch英aăcháyăkhiêngătay,ă01ămáyă
bơmăn鰻i. Côngăanăhuy羽năPhongăĐiềnă02ăxeăch英aăcháyăcóătéc,ă01ăxeăch荏ăph逢ơngă
ti羽n,ă02ămáyăbơmăn鰻i,ă02ămáyăbơmăch英aăcháyăkhiêngătay. Côngăanăhuy羽năThớiă
Laiă02ăxeăch英aăcháyăcóătéc,ă01ămáyăbơmăch英aăcháyăkhiêngătay,ă02ămáyăbơmăn鰻i. 
Côngăanăhuy羽năVĩnhăTh衣nhă02ăXeăch英aăcháyăcóătéc,ă01ămáyăbơmăkhiêngătay,ă01ă
máyăbơmăn鰻i. Côngăanăhuy羽năC運ăĐ臼ă01ăxeăch英aăcháyăcóătéc,ă01ămáyăbơmăch英aă
cháyăkhiêngătay,ă01ăxeăch荏ăph逢ơngăti羽n. 
4.8.3 Ngu欝năn逢噂c ph映c v映 ch英a cháy 

a. Ngu欝n n逢ớc và các bến l医yăn逢ớc:ăđịa hình sông ngòi, kênh r衣ch chằng chịt 
c栄a Thành ph嘘 làăđiều ki羽n t詠 nhiên r医t thuận l嬰iăđ嘘i với ngu欝năn逢ớc ph映c 
v映 công tác phòng cháy ch英a cháy. Thành ph嘘 đưăcóăch栄 tr逢ơngăxâyăd詠ng 
nhiều bếnăbưi,ăđiểm l医yăn逢ớc từ ngu欝năn逢ớc mặt t詠 nhiênăđể ph映c v映 vi羽c 
l医yăn逢ớc ch英a cháy. Qua kh違oăsátăđánhăgiá,ătrênăđịa bàn Thành ph嘘 có 34 
điểm có thể quy ho衣ch, xây d詠ng bến bãi l医yăn逢ớc ph映c v映 công tác ch英a 
cháy (quận Ninh Kiều:ă11ă điểm, quậnăCáiăRĕng:ă 04ă điểm, quận Bình 
Th栄y:ă05ăđiểm, quận Ô Môn:ă11ăđiểm, huy羽n ThớiăLai:ă03ăđiểm). 

b.  T衣i các khu v詠c nằm xa ngu欝năn逢ớc t詠 nhiênăvàăđể tĕngătínhăanătoànăchoă
ho衣tăđộng phòng cháy ch英a cháy trong mùa khô, một s嘘 bể ch泳aăn逢ớcăcũngă
đ逢嬰c xây d詠ng r違i rác t衣iăcácăkhuădânăc逢,ăkhuăcôngănghi羽p và các doanh 
nghi羽p 

c. Tr映 ch英a cháy: 

Trên địaăbànăthànhăph嘘ăđưălắpăđặt 1.624 tr映ăn逢ớcăch英aăcháy trongăđóăcóă1.477 tr映 
sử d映ng t嘘t, 147 tr映 ho衣tăđộng kém. Côngăanăthànhăph嘘ăđưăđềăxu医tălắpăđặtăb鰻ăsungă
kho違ng 910 tr映ăn逢ớcăch英aăcháyăđặtăt衣iăcácăkhuăđôăthị,ătuyếnăđ逢運ngăgiaoăthông,ăkhu 
chếăxu医t,ăkhuăcôngănghi羽p... Nhằm b違oăđ違m ngu欝năn逢ớc ph映c v映 t嘘t công tác ch英a 
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cháy 

4.8.4 Giao thông ph映c v映 PCCC 

Giao thông ph映c v映 PCCC theo tiêu chu育n ngành PCCC và Quy chu育n về Quy 
ho衣ch đôăthị QCVN: 01 / 2021. 

4.8.5 H羽 th嘘ng thông tin liên l衣c ph映c v映 PCCC 

 A. Trang thiết bị choăđội c違nh sát ch英a cháy và CHCN 

Đ逢嬰c cung c医pătheoăThôngăt逢ăs嘘 60/2015/TT-BCAăngàyă09ăthángă11ănĕmă2015ă
c栄a Bộ Công an, ch栄 yếu g欝m: 

• Bộ đàmăc亥m tay VHF/UHF 

• Bộ đàmăcông su医t lớnădiăđộng VHF/UHF 

• Bộ đàmăcôngăsu医t lớn c嘘 định VHF/UHF 

• Bộ chuyển tiếp sóng 

• Thiết bị liên kếtăđaăm衣ng 

• Cộtăĕngăten 

• Loa pin 

• Đi羽n tho衣i c嘘 định tiếp nhận thông tin báo cháy, c泳u n衣n, c泳u hộ 

• Máyăphátăđi羽n d詠 phòng 

• H羽 th嘘ng thông tin chỉ huyăđiều hành công tác PCCC và c泳u n衣n c泳u hộ 
(bao g欝m h羽 th嘘ng máy ch栄, máy tr衣m; thiết bị ph映c v映 ghi âm, tiếp nhận thông tin báo 
cháy; h羽 th嘘ng b違năđ欝 s嘘 chuyên ngành PCCC; thiết bị kết n嘘i m衣ng; h羽 th嘘ngăđ逢運ng 
truyền d英 li羽u; thiết bị b違o mật; thiết bị định vị GPS; các ph亥n mềm chuyên d映ng và các 
thiết bị khác có liên quan). 

Các trang thiết bị nàyăđưăgópăph亥năđ違m b違o yêu c亥u PCCC và CHCN, tuy nhiên 
nhiều trang thiết bị đưăquáăh衣n sử d映ng, hoặc bị h逢ăh臼ngăkhôngăđ逢嬰c thay thế, sửa ch英a 
do thiếu kinh phí, thiếu b違oăd逢叡ng phù h嬰p. 

Tr逢ớc yêu c亥u PCCC và CHCN hi羽n nay, h羽 th嘘ng trang thiết bị c亥năđ逢嬰c nâng 
c医p,ătheoăh逢ớng ch栄 động, s嘘 hóa. 

Trang thiết bị thông tin t衣iăcácăcơăquan,ăcơăs荏 s違n xu医t kinh doanh, hộ giaăđình,ă
ch栄 yếu g欝m: 

- Cácăđ亥uăbáoăcháyăđ逢嬰c lắpăđặtăcácăcơăquan,ăcơăs荏 s違n xu医t kinh doanh, hộ 
giaăđình; 

- S嘘 đi羽n tho衣iăbáoăcháyăđ逢嬰căquyăđịnh th嘘ng nh医t trong c違 n逢ớc là 114. 

Các trang thiết bị nàyăth逢運ngăđ逢嬰c lắpăđặtătr逢ớcăkhiăcôngătrìnhăđiăvàoăsử d映ng, tuy 
nhiên nhiều trang thiết bị đưăquáăh衣n sử d映ng, hoặc bị h逢ăh臼ngăkhôngăđ逢嬰c thay thế, sửa 
ch英a do thiếu kinh phí, thiếu b違oăd逢叡ng phù h嬰p. Nên 1 s嘘 thiết bị đưăkhôngăcònătinăcậy, 
đápă泳ng yêu c亥u báo cháy. 



 

290 
 

Nhậnăđịnh: H羽 th嘘ng thông tin liên l衣c ph映c v映 PCCC hi羽n t衣i ch栄 yếuătheoăh逢ớng 
th映 động, khôngăđ逢嬰c ch栄 động tích h嬰p và kết n嘘i vào h衣 t亥ng kỹ thuật và xã hội. Do 
đó,ăph亥n nào h衣n chế hi羽u qu違 công tác PCCC. 

4.9 H衣 t亥ng nhà 荏 trênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 

4.9.1 Th詠c tr衣ng chung v隠 nhà 荏 

a. S嘘ăl逢嬰ngăvƠădi羽nătíchănhƠă荏 

Theo kết qu違 T鰻ngăđiều tra dân s嘘 và nhà 荏 ngày 01/04/2019 và kết qu違 kh違o sát, 
tính toán về công tác phát triển nhà 荏 trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ, th詠c tr衣ng chung 
về nhà 荏 trênăđịa bàn Thành ph嘘 逢ớcăđến hếtănĕmă2019ănh逢ăsau: 

- T鰻ng s嘘 cĕnănhàătrênăđịa bàn Thành ph嘘: kho違ngă358.086ăcĕn. 
- T鰻ng di羽n tích sàn nhà 荏: Kho違ng 27.710.152 m². 
- Di羽n tích nhà 荏 bìnhăquânăđ亥uăng逢運iătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ là 22,5 m² 

sàn/ng逢運i.ăTrongăđóăkhuăv詠căđôăthị làă22,4ăm²ăsàn/ng逢運i và khu v詠c nông thôn là 22,6 
m²ăsàn/ng逢運i. 

- Nhà 荏 đôăthị: T鰻ng s嘘 cĕnănhàă荏 khu v詠căđôăthị trênăđịa bàn toàn Thành ph嘘 là 
244.036ăcĕnăvới t鰻ng di羽n tích sàn là 18.214.519 m². 

- Nhà 荏 nông thôn: T鰻ng s嘘 cĕnănhàăkhuăv詠cănôngăthônătrênăđịa bàn toàn Thành 
ph嘘 làă114.050ăcĕnăvới t鰻ng di羽n tích sàn là 9.495.633m². 

b. Ch医tăl逢嬰ngănhƠă荏 

Theo s鰻 tay h逢ớng dẫn nghi羽p v映 dànhăchoăcácăđiều tra viên c栄a T鰻ngăđiều tra dân 
s嘘 và nhà 荏 Vi羽t Nam, nhà 荏 là một lo衣i công trình xây d詠ngăđ逢嬰cădùngăđể 荏 và sinh 
ho衣t c栄a hộ dânăc逢,ăg欝m 3 bộ phận:ăt逢運ng, mái, sàn. Để đánhăgiáăch医tăl逢嬰ng nhà 荏 c栄a 
ng逢運i dân, phiếuăđiều tra có các câu h臼i về kết c医u vật li羽u chính c医u thành nhà 荏 nh逢ă
cột (tr映 hoặcăt逢運ng chịu l詠c),ămáiăvàăt逢運ng/bao che. 

Trênăcơăs荏 phân lo衣i ch医tăl逢嬰ng vật li羽u thành bền chắc và không bền chắc, nhà 荏 
c栄a các hộ đ逢嬰c chia thành 4 lo衣i: Nhà kiên c嘘, nhà bán kiên c嘘, nhà thiếu kiên c嘘 và 
nhàăđơnăsơ.ă 

Vào th運iăđiểm 2014, nhà 荏 kiên c嘘 và nhà bán kiên c嘘 trênăđịa bàn Thành ph嘘 
chiếm 78,9 %, nhà 荏 thiếu kiên c嘘 vàăđơnăsơăchiếmă21,1ă%.ăSauă05ănĕm,ăch医tăl逢嬰ng nhà 
荏 trênăđịa bàn Thành ph嘘 đ逢嬰c c違i thi羽n và nâng cao,ăđến th運iăđiểm T鰻ngăĐiều tra dân 
s嘘 và nhà 荏 ngày 01/04/2019, nhà 荏 kiên c嘘 và nhà bán kiên c嘘 trênăđịa bàn Thành ph嘘 
chiếm 89,4 %, nhà 荏 thiếu kiên c嘘 vàăđơnăsơăchiếm 10,6 %. C映 thể trênăđịa bàn Thành 
ph嘘 nh逢ăsau: 

B違ng 105: Ch医tăl逢嬰ng nhà 荏 trênăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
STT 

Đ挨năv鵜 hành 
chính 

Kiên c嘘 và bán kiên 
c嘘 

Thi院u kiên c嘘 vƠăđ挨nă
s挨 

Di羽n 
tích BQ 
1ăcĕnă
nhà 

Di羽n tích 
S嘘 cĕn 

Di羽n tích 
S嘘 cĕn 

(m2) (m2) 
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  Toàn TP 24.531.395 319.361 3.178.756 38.725 77 

1 
Quận Ninh 
Kiều 

6.318.898 94.734 632 9 67 

2 Quận Ô Môn 2.677.256 32.221 234.704 2.825 83 

3 
Quận Bình 
Th栄y 

3.044.820 40.004 136.810 1.797 76 

4 
Quận Cái 
Rĕng 

2.524.563 30.123 99.723 1.190 84 

5 
Quận Th嘘t 
N嘘t 

2.938.193 38.040 238.919 3.093 77 

6 
H.ă Vĩnhă
Th衣nh 

1.646.047 20.134 561.042 6.863 82 

7 H. C運 Đ臼 1.594.306 19.860 838.635 10.446 80 
8 H.ăPhongăĐiền 1.879.143 21.467 489.923 5.597 88 
9 H. Thới Lai 1.908.168 22.779 578.368 6.904 84 

Nguồn: Tổngăđiều tra dân số và nhà ở 01/4/2019 
 

B違ng 106: Ch医tăl逢嬰ng nhà 荏 trênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 quaăcácăgiaiăđo衣nă(đ挨năv鵜: 
cĕnănhƠ) 

 
STT 

 
Th運i gian 

 
T鰻ng s嘘 cĕn 

 
Nhà 荏 kiên 

c嘘 

 
Nhà 荏 bán 

kiên c嘘 

 
Nhà 荏 thi院u 

Kiên c嘘 
Và đ挨năs挨 

1 Nĕmă2009 281.262 18.171 170.630 92.461 
2 Nĕmă2014 300.000 20.400 216.300 63.300 

3 Nĕmă2019 358.086 319.361 38.725 

Nguồn: Tổng cつc Thống kê và tính toán cてa HRC 
 

Qua th運i gian phát triển, s嘘 l逢嬰ngăcĕnănhàătĕngăm衣nh, ch栄 yếu là lo衣i hình nhà 荏 
kiên c嘘 và bán kiên c嘘, nhà 荏 thiếu kiên c嘘 vàăđơnăsơăgi違măđiărõărõăr羽t. Ch医tăl逢嬰ng về 
nhà 荏 c栄aăng逢運iădânătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c c違i thi羽n r医t nhiều,ăđến nay 
trênăđịa bàn Thành ph嘘 chỉ cònă38.725ăcĕnănhàă荏 thiếu kiên c嘘 vàăđơnăsơă(gi違m 39% so 
với th運iăđiểm 2014, 58% so với th運iăđiểmănĕmă2009),ănhàă荏 thiếu kiên c嘘 vàăđơnăsơăch栄 
yếu tập trung t衣i các khu v詠c nông thôn 04 huy羽n,ăđaăph亥n thuộc s荏 h英u c栄a các hộ dân 
có thu nhập th医p,ăđiều ki羽n s嘘ng 荏 m泳cătrungăbìnhănênăch逢aăcóăđiều ki羽n c違i t衣o, nâng 
c医p nhà 荏. 

- 姶ớc tính t衣i khu v詠căđôăthị (5 quận), tỷ l羽 nhà 荏 kiên c嘘 và bán kiên c嘘 là 96,3%, 
tỷ l羽 nhà thiếu kiên c嘘 vàăđơnăsơălàă3,7%. 

- 姶ớc tính t衣i khu v詠c nông thôn (4 huy羽n), tỷ l羽 nhà 荏 kiên c嘘 và bán kiên c嘘 là 
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73,9%, tỷ l羽 nhà thiếu kiên c嘘 vàăđơnăsơălàă26,1%. 

c. S嘘ăh瓜ăgiaăđìnhăćănhƠă荏 

Theo kết qu違 T鰻ngăđiều tra dân s嘘 và nhà 荏 nĕm 2019,trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥n 
Thơ có 359.375 hộ giaăđình,ătrongăđóăcóă358.086ăhộ giaăđìnhăcóănhàă荏, 1.289 hộ giaăđìnhă
đangă荏 lán t衣mădoăđangăxâyăd詠ng nhà và không có hộ giaăđìnhănàoăkhông có nhà 荏. C映 
thể nh逢ăsau: 

B違ng 107: S嘘 h瓜 giaăđìnhăćănhƠă荏 trênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 

 
 
 
 

STT 

 
 
 
 

Qu壱n, huy羽n 

 
 
 
 

T鰻ng s嘘 

Tình tr 衣ng có nhà 荏 c栄a h瓜 

 
Có nhà 荏 

 
Đangă荏 t衣m do 
nhƠăđangăxơyă

d詠ng 

 
Không có 

nhà 荏 

 
Toàn Thành ph嘘 

 
359.375 

 
358.086 

 
1.289 

 
0 

Thành thị 258.260 257.440 820 0 
Nông thôn 101.115 100.646 469 0 
1 Quận Ninh Kiều 94.814 94.743 71 0 
2 Quận Ô Môn 35.205 35.046 159 0 
3 Quận Bình Th栄y 41.943 41.801 142 0 
4 Quận CáiăRĕng 31.431 31.313 118 0 
5 Quận Th嘘t N嘘t 41.370 41.133 237 0 
6 H.ăVĩnhăTh衣nh 27.143 26.997 146 0 
7 H. C運 Đ臼 30.476 30.306 170 0 
8 H.ăPhongăĐiền 27.159 27.064 95 0 
9 H. Thới Lai 29.834 29.683 151 0 

 Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Cつcăđiều tra dân số 
 

d.  M壱tăđ瓜ănhƠă荏ăvƠăm壱tăđ瓜ădơnăs嘘 
Tínhăđến hết nĕmă2019,ădânăs嘘 C亥năThơăcóăkho違ngă1.235.954ăng逢運i. So với th運i 

điểm 2009, dân s嘘 Thành ph嘘 sauă10ănĕmătĕngăthêmăhơnăkho違ngă50ănghìnăng逢運iă(tĕngă
0,04 %). 

B違ng 108: M壱tăđ瓜 nhà 荏 và m壱tăđ瓜 dân s嘘 trênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 

 
STT 

 
Đ挨năv鵜 hành chính 

 
M壱tăđ瓜 dân s嘘 
(ng逢運i/km2) 

 
M壱tăđ瓜 nhà 荏 
(cĕnănhƠ/km2) 

 Toàn Thành ph嘘 859 249 
1 Quận Ninh Kiều 9.605 3.244 

2 Quận Ô Môn 976 266 
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3 Quận Bình Th栄y 2.001 588 

4 Quận CáiăRĕng 1.580 469 

5 Quận Th嘘t N嘘t 1.284 340 

6 H.ăVĩnhăTh衣nh 321 88 

7 H. C運 Đ臼 365 95 

8 H.ăPhongăĐiền 786 216 

9 H. Thới Lai 411 111 

 Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

Dân s嘘 trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ tập trung ch栄 yếu t衣i các Quận nội thành, 
các Quận có mậtăđộ dân s嘘 và nhà 荏 cao so với toàn Thành ph嘘,ălàănơiăphátătriển m衣nh 
mẽ các lo衣i hình dịch v映 th逢ơngăm衣i,ăvĕnăphòngăchoăthuê.ăĐặc bi羽t là Quận Ninh Kiều 
nơiăcóămậtăđộ dân s嘘 lên tớiă9.605ăng逢運i/km2, mậtăđộ nhà 荏 làă3.244ăcĕnănhà/km2. 

4.9.2 Ch逢挨ngătrìnhăphátătri吋n nhà 荏 

a. K院tăqu違ăđ衣tăđ逢嬰c 

Ngày 2/8/2017, UBND thành ph嘘 C亥năThơ có Quyếtăđịnh s嘘 1980/QĐ-UBND về 
vi羽c phê duy羽tăCh逢ơngătrìnhăphátătriển nhà 荏 thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2020,ăt亥m 
nhìnăđếnănĕmă2030.ăTheoăđó,ăkết qu違 th詠c hi羽n các chỉ tiêu c栄aăCh逢ơngătrìnhănh逢ăsau: 

B違ng 109: K 院t qu違 ch逢挨ngătrìnhăphátătri吋n nhà 荏 

STT N瓜i dung 

M映c tiêu 

Ch逢挨ngătrìnhănhƠă荏 
đưăđ逢嬰c phê duy羽t 

姶噂căđ院n 31/12/2020 

1 
Di羽n tích bình quân 
(m²/ng逢運i) 

25,5ăm²/ng逢運i 22,8ăm²/ng逢運i 

2 Ch医tăl逢嬰ng nhà 荏 

- Tỷ l羽 nhà kiên c嘘 
trong khu v詠căđôăthị t嘘i 
thiểuăđ衣t 75% 

- Tỷ l羽 nhà kiên c嘘 và bán 
kiên c嘘 là 89,4% 

- Khôngăcònănhàăđơnăsơ 
- Tỷ l羽 nhà thiếu kiên c嘘 
vàăđơnăsơălàă10,6ă% 

3 
Di羽n tích nhà 荏 toàn 
Thành ph嘘 

Tĕngă12,80ătri羽u m2 sàn 8,70 tri羽u m2 sàn 

4 
Tỷ l羽 phát triển nhà 
chungă c逢ă trongă cácă d詠 
án (%) 

60% 3,10% 

5 Nhà 荏 xã hội 2,56 tri羽u m2 sàn 0,32 tri羽u m2 sàn 

6 
Di羽n tích nhà 荏 t嘘i thiểu 
> 8m2/ng逢運i 

100% 92,80% 

 Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 
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b. Đánhăgiáă vi羽că th詠căhi羽năCh逢挨ng trìnhăphátă tri吋nănhƠă荏ă trênăđ鵜aăbƠnă
ThƠnhăph嘘 

Sau khi triển khai th詠c hi羽năch逢ơngătrình,ăvi羽c phát triển nhà 荏 trênăđịa bàn Thành 
ph嘘 đưăđ逢嬰c c違i thi羽n về mặt s嘘 l逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ng. Tuy nhiên vi羽c phát triển nhà 荏 
trênăđịa bàn Thành ph嘘 vẫnăch逢aăđ衣tăđ逢嬰c một s嘘 chỉ tiêuăđề ra, nguyên nhân một ph亥n 
do s詠 giaătĕngădânăs嘘 c栄a Thành ph嘘 còn chậm so với dân s嘘 d詠 báo, một ph亥n do các 
chỉ tiêuăđặt ra t衣iăCh逢ơngătrìnhăphátătriển nhà 荏 nĕmă2017ăđưăđ逢嬰c phê duy羽tăch逢aăphùă
h嬰p với tình hình th詠c tế,ăđặc thù phát triển nhà 荏 c栄aăđịaăph逢ơng.ăC映 thể nh逢ăsau: 

- Diện tích nhà ở bình quân đầu ng⇔ời:  Trongăvòngă10ănĕmă(2009-2019) dân 
s嘘 toàn Thành ph嘘 chỉ tĕngăthêmă50.000ăng逢運i, di羽n tích nhà 荏 bìnhăquânăđ亥uăng逢運i 
tĕngătừ 16,8ăm²/ng逢運iănĕmă2009 lênă22,5ăm²/ng逢運iănĕmă2019,ătrungăbìnhămỗiănĕmădi羽n 
tích nhà 荏 bìnhăquânăđ亥uăng逢運iătĕngă0,57ăm²/ng逢運i. Di羽n tích nhà 荏 bìnhăquânăđ亥uăng逢運i 
tĕngăthêmăchoăth医y nhà 荏 c栄aăng逢運iădânăđưăđ逢嬰c c違i thi羽n, tuy nhiên chỉ tiêu này vẫn 
ch逢aăđ衣t theo m映cătiêuăđưăđề ra (m映c tiêu c栄aăCh逢ơngătrìnhăphátătriển nhà 荏 thành ph嘘 
C亥năThơ đếnănĕmă2020,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2030ălàă25,5ăm²ăsàn/ng逢運i, m映cătiêuăđếnănĕmă
2020 c栄a Chiếnăl逢嬰c phát triển nhà 荏 qu嘘căgiaălàă25ăm²ăsàn/ng逢運i). 

- Chất l⇔ợng nhà ở đ⇔ợc cải thi ện và nâng cao: Ch医t l逢嬰ng về nhà 荏 c栄aăng逢運i 
dânătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c c違i thi羽n r医t nhiều,ăđếnănayătrênăđịa bàn Thành 
ph嘘 chỉ cònă38.725ăcĕnănhàă荏 thiếu kiên c嘘 vàăđơnăsơă(gi違m 39% so với th運iăđiểm 2014, 
58% so với th運iăđiểmănĕmă2009),ănhàă荏 thiếu kiên c嘘 vàăđơn sơăch栄 yếu tập trung t衣i 
các khu v詠c nông thôn 04 huy羽n,ăđaăph亥n thuộc s荏 h英u c栄a các hộ dân có thu nhập th医p, 
điều ki羽n s嘘ng 荏 ch逢aăđ違m b違oăđ逢嬰căđiều ki羽n c違i t衣o, nâng c医p nhà 荏. 

- Phát triển nhà 荏 theo d詠 ánăcóăquyămôăvàăđ欝ng bộ với h衣 t亥ng kỹ thuật, nhiều 
khu nhà mớiăkhangătrangătrênăđịa bàn Thành ph嘘 đưăđ逢嬰c xây d詠ng, hình thành các khu  
đô thị  mới, đ欝ng  bộ, t逢ơng đ嘘i  hoàn chỉnh  nh逢  D詠  án Vinhomes C亥năThơ,ăkhuăđôă
thị H逢ngăPhú,ăầăNhàă荏 phát triểnăđaăd衣ng về kiểu dáng, không gian kiếnătrúcăcũngănh逢ă
nâng cao tính th育m mỹ về nội th医t và ngo衣i th医t. Nhà 荏 th医p t亥ngăvàănhàăchungăc逢ăcóă
kiếnătrúcăđẹp, hi羽năđ衣i, h衣 t亥ngăvàăcôngănĕngăkháăhoànăchỉnh. 

- Phát triển nhà 荏 theo d詠 ánămangăđến hình 違nh Thành ph嘘 hi羽năđ衣i, thay thế d亥n 
các khu nhà l映p x映p, nhà trên và ven kênh r衣ch c亥n ph違iăđ逢嬰c khuyến khích và t衣oăđiều 
kiên phát triển trong th運i gian tới. 

- Tỷ lệ nhà ở chung c⇔ cao tầng vẫn còn thấp trong các dự án: Vi羽c xây d詠ng 
nhà 荏 chungăc逢ălàăxuăh逢ớng t医t yếu t衣iăcácăđôăthị lớn. Nhà 荏 chungăc逢ăth逢運ng có giá 
th医p hơnăsoăvới nhà 荏 th医p t亥ngă(t逢ơngăđ欝ng cùng vị trí) vì vậyăng逢運i có nhu c亥u d宇 
dàng tiếp cận với m泳c giá c栄aănhàăchungăc逢ăhơnănhàăriêngălẻ. Ngoài ra, vi羽c xây d詠ng 
nhà 荏 chungăc逢ăgiúpătiết ki羽m quỹ đ医t 荏 c栄a Thành ph嘘, tuy nhiên theo kh違o sát thì tỷ 
l羽 phát triểnănhàăchungăc逢ătrongăcácăd詠 ánătrênăđịa bàn Thành ph嘘 chỉ chiếm 3,1%, th医p 
hơnăr医t nhiều so với tỷ l羽 đ逢嬰căđặtăraăđếnănĕmă2020ăc栄a Chiếnăl逢嬰c phát triển nhà 荏 
qu嘘c gia và m映c tiêu c栄aăCh逢ơngătrìnhăphátătriển nhà 荏 thành ph嘘 C亥năThơ đến là trên 
60%. Mặtă khác,ă cĕnă c泳 điều ki羽n về địa ch医tă vàă địnhă h逢ớng phát triểnă đôă thị theo 
h逢ớng:“…làăThànhăphố sinhăthái,ăvĕnăminh,ăhiệnăđạiămangăđậm bản sắcăvĕnăhóaăsôngă
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nước vùng ĐBSCầ…”, thì c亥n ph違iăcóăđiều chỉnhăđ嘘i với vi羽c phát triển lo衣i hình này 
l衣i cho phù h嬰p. 

- Nhà ở xã hội: T逢ơngăt詠 nh逢ăvi羽c phát triểnăchungăc逢ătrênăđịa bàn thành ph嘘 
C亥năThơ, vi羽c phát triển nhà 荏 xã hộiătrênăđịa bàn Thành ph嘘 vẫn còn r医t nhiều h衣n chế. 
Trênăđịa bàn Thành ph嘘 hi羽n nay chỉ có 06 d詠 án nhà 荏 xã hộiădànhăchoăng逢運i thu nhập 
th医p và công nhân khu công nghi羽p có t鰻ngăquyămôălàă2.459ăcĕnăhộ với t鰻ng di羽n tích 
166.506 m2sàn.ăTuyănhiên,ăđến nay mới chỉ hoànăthànhăvàăđ逢aăvàoăsử d映ng 03 d詠 án có 
quyămôă647ăcĕnăvới t鰻ng di羽n tích 31.712,6 m2. 

Vi羽c phát triển d詠 án nhà 荏 xã hộiătrênăđịa bàn Thành ph嘘 th運iăgianăquaăđưănhận 
đ逢嬰c s詠 đ欝ng tình và 栄ng hộ c栄a các c医p, bộ ngành,ăđịaăph逢ơngăvàăng逢運i dân. Tuy 
nhiên, kết qu違 phát triển nhà 荏 xã hộiăđến nay không cao do gặp ph違i h衣n chế từ ngu欝n 
v嘘năđ亥uăt逢ăvàăquỹ đ医t s衣ch hình thành d詠 án.ăDoăđó,ăquỹ nhà 荏 xã hộiătrênăđịa bàn Thành 
ph嘘 vẫnăch逢aăđ逢嬰căđápă泳ng kịp th運i. 

4.10 Th詠c tr衣ngănghƿaătrangătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 

4.10.1 Th詠c tr衣ng chung 

Nĕmă2014ă trênăđịa bàn Thành ph嘘 cóă04ănghĩaă trangă li羽tăsĩă (Nghĩaă trangă li羽tăsĩă
Thành ph嘘,ăNghĩaătrangăli羽tăsĩăquận Bình Th栄y,ăNghĩaătrangăli羽tăsĩăquậnăÔăMôn,ăNghĩaă
trang li羽tăsĩăquận Th嘘t N嘘t)ăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăbằng ngu欝n v嘘năngânăsáchănhàăn逢ớc với t鰻ng 
di羽n tích kho違ng 21 ha.  

H羽 th嘘ngănghĩaătrangănhânădânăt衣i thành ph嘘 C亥năThơ có quy mô khá nh臼, thuộc 
c医păIVă(quyămôăd逢ới 10 Ha). Ch逢aăcóăcácăkhuănghĩaătrangătập trung quy mô lớn.  

Ngoài ra có nhiềuănghĩaătrangănh臼 đ逢嬰căđ亥uăt逢ăb荏i các t鰻 ch泳c, cá nhân ch栄 yếu 
ph映c v映 nhu c亥u c栄a các t鰻 ch泳c tôn giáo, dân tộc,ătrongăđóăcóă06ănghĩaătrangăcóădi羽n 
tích lớnăhơnă01ăhaă(Khuăchônăc医tăD逢ơngăTônăTừ,ăNghĩaătrangătừ thi羽n,ăNghĩaătrangăĐ衣t 
NghĩaăTừ. ChiếuăMinhănghĩaăđịa - CaoăĐài. NghĩaătrangăQu違ngăĐông. NghĩaătrangăTină
Lành).  

Một s嘘 nơiăng逢運i dân vẫn còn tiếp t映c chôn c医tăng逢運i thân 荏 đ医tăv逢運n, ruộng,ăđ医t 
th鰻 c逢ầăgâyăôănhi宇mămôiătr逢運ng. 

Ph亥n lớnăcácănghĩaătrangănằm xen kẽ trong khu v詠cădânăc逢,ăcóătừ lâuăđ運i. Trong 
quá trình xây d詠ngăvàăquaăquáătrìnhăđôăthị hóa vị tríăcácănghĩa trangăth逢運ngăkhôngăđ違m 
b違o kho違ng cách ly t嘘i thiểuăđếnăkhuădânăc逢. 

Vị tríăcácănghĩaătrangătr逢ớcăđâyăđ逢嬰c chọnăth逢運ng d詠aăvàoăcaoăđộ nền và s詠 thuận 
ti羽n về giaoăthông,ănh逢ngăch逢aăquanătâmănhiềuăđến yếu t嘘 sử d映ng hi羽u qu違 quỹ đ医t, 
môiătr逢運ng,ăđịa ch医t, n逢ớc,ăh逢ớng gió,...  

Qua th運i gian, nhiềuănghĩaătrangătậpătrungăđưăxu嘘ng c医p nghiêm trọng, nhiềuănơiă
không có ban qu違nălỦăhayăng逢運i qu違n lý tr詠c tiếp t衣iăkhuăđ医t nên vi羽c xây d詠ng, b違o 
qu違nănghĩaătrangăr医t h衣n chế, không kiểmăsoátăđ逢嬰c tình tr衣ng v羽 sinh môiătr逢運ng chung. 
Cơăc医u sử d映ngăđ医tătrongănghĩaătrangăch逢aăđ違m b違o theo Tiêu chu育năquyăđịnh,ăđặc bi羽t 
là tỷ l羽 câyăxanhăvàăgiaoăthôngă(theoăquyăđịnh yêu c亥u ph違iăđ衣t 18% và 10%).  
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4.10.2 Th詠c tr衣ngănghƿaătrang,ănghƿaăđ鵜a 

H羽 th嘘ngănghĩaătrang,ănghĩaăđịa tập trung (c医păIV,ăquyămôăd逢ới 10 Ha) hi羽n có 
t鰻ng di羽n tích kho違ngă50,7ăha,ăđ逢嬰c phân b嘘 t衣i quận, huy羽nănh逢ăsau: 

B違ng 110: Th詠c tr衣ngănghƿaătrangăt壱p trung thành ph嘘 C亥năTh挨 nĕmă2013 

STT Qu壱n/huy羽n S嘘 l逢嬰ng (khu) T鰻ng quy mô (m2) 

1 Ninh Kiều 02 13.000 
2 Bình Th栄y  05 17.100 
3 CáiăRĕng 04 37.730 
4 Ô Môn 09 44.700 
5 Th嘘t N嘘t 13 68.600 
6 VĩnhăTh衣nh 53 154.990 
7 C運 Đ臼 0 - 
8 Thới Lai 01  5.000 
9 PhongăĐiền  05 65.400 

 T鰻ng 92 406.520 
Nguồn: Khảo sát - Tổng hợp cてa Sở Xây dựngănĕmă2013 

Trongă92ăkhuănghĩaătrang,ănghĩaăđịaăcó:ă01ăkhuănghĩaătrangăH欝i giáo 遺n kiều. 51 
nghĩaătrangăCôngăgiáo,ăTinălành. 04ănghĩaătrangăPhật giáo. 02ănghĩaătrangăCaoăĐài. 07 
nghĩaătrangăng逢運i Hoa. Còn l衣iă27ăkhuănghĩaătrangănhânădân,ănghĩaăđịa. 

Trênăcơăs荏 kh違o sát t衣i các quận, huy羽n và phân tích tính toán về mậtăđộ mộ và 
di羽nătíchăđ医t xây d詠ng mộ phân tán theo từng địa bàn đôăthị, có thể t鰻ng h嬰p th詠c tr衣ng 
mộ phân tán t衣iăcácăđịaăph逢ơngăc映 thể nh逢ăsau:ă 

B違ng 111: T鰻ng h嬰p các ph亥n m瓜 phơnătánătrongăđôăth鵜 

Qu壱n Khu v詠căđôăth鵜 Khu v詠căđôă
th鵜 hóa 

Khu v詠căđ医t 
tr 欝ng cây lâu 

nĕm 

Khu v詠căđ医t 
tr 欝ng lúa, 

màu 
Ninh Kiều 866 1.190 850 - 
Bình Th栄y 1.668 6.944 2.400 118 
CáiăRĕng 2.268 6.153 2.040 114 
Ô Môn 463 10.241 3.046 520 
Th嘘t N嘘t 1.072 11.287 1.577 471 
T鰻ng 6.337 35.815 9.913 1.223 

 Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 
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B違ng 112: T鰻ng h嬰p các ph亥n m瓜 phân tán khu v詠c nông thôn 
(Đ挨năv鵜 tính: m瓜 ph亥n) 

Huy羽n 
Khu v詠c Th鵜 tr 医n, 
khuădơnăc逢ăt壱p 

trung 

Khu v詠căđ医t tr 欝ng 
cơyălơuănĕm 

Khu v詠căđ医t tr 欝ng 
lúa, màu 

PhongăĐiền 9.328 6.698 291 
Thới Lai 9.936 2.389 1.565 
C運 Đ臼 11.888 733 1.987 
VĩnhăTh衣nh 12.400 1.117 1.906 

T鰻ng 43.552 10.937 5.749 
 Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 

 

T鰻ng h嬰pănghĩaătrang,ănghĩaăđịaătrênăđịa bàn Thành ph嘘: 

- Đ医tănghĩaătrang,ănghĩaăđịaăphânătánămanhămúnădoăng逢運i dân t詠 qu違n lý chiếm 
tỷ l羽 r医t cao. Th詠c tr衣ng này 違nhăh逢荏ng r医t lớnăđến kh違 nĕngănângăc医p, c違i t衣o, qu違n ly, 
kiểm soát hi羽u qu違 sử d映ngăđ医t và v羽 sinhămôiătr逢運ng chung. 

- Đaăs嘘 các quận, huy羽nătrênăđịa bàn Thành ph嘘 đều có tỷ l羽 đ医t chôn c医t phân 
tánăcaoăhơnăt鰻ng di羽nătíchănghĩaătrangătập trung. 

B違ng 113:ăSoăsánhăđ医tănghƿaătrangăt壱p trung và phân tán 

Stt Đ鵜aăph逢挨ng 

Nghƿaătrangăt壱p 
trung 

Nghƿaătrangăphơn 
tán 

Đ医tănghƿaătrang 
Phân b嘘 theoăđ鵜a 

ph逢挨ng 

Di羽n tích 
T益 l羽 
(%) 

Di羽n tích 
T益 l羽 
(%) 

Di羽n tích 
T益 l羽 
(%) 

1 Ninh Kiều 13.000 17,62 60.800 82,38 73.800 2,34 
2 Bình Th栄y  17.100 18,37 76.000 81,63 93.100 2,95 
3 CáiăRĕng 37.730 13,55 240.670 86,45 278.400 8,83 
4 Ô Môn 44.700 12,76 305.600 87,24 350.300 11,11 
5 Th嘘t N嘘t 68.600 11,92 507.000 88,08 575.600 18,26 
6 VĩnhăTh衣nh 154.990 35,29 284.210 64,71 439.200 13,93 
7 C運 Đ臼 -  418.400 100,00 418.400 13,27 
8 Thới Lai 5.000 1,07 462.700 98,93 467.700 14,83 
9 PhongăĐiền  65.400 14,32 391.200 85,68 456.600 14,48 

 T鰻ng 406.520 12,89 2.746.580 87,11 3.153.100 100,00 
 Nguồn: Thông tin cung cＸp từ các Sở Xây dựng 
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4.10.3 Th詠c tr衣ng Nhà tang l宇 

Hi羽n nay C亥năThơăch逢aăxâyăd詠ngăđ逢嬰c h羽 th嘘ng nhà tang l宇 chính quy ph映c v映 
cho nhân dân. Nhà tang l宇 hi羽n chỉ đ逢嬰c b嘘 trí trong một s嘘 b羽nh vi羽n,ănghĩaătrangăchỉ 
đápă泳ng nhu c亥u l宇 tangăđơnăgi違n. 

Thành ph嘘 C亥năThơ hi羽n chỉ có Nhà tang l宇 Câu l衣c bộ H逢uătrí,ăt衣iăđịa chỉ s嘘 30A, 
đ逢運ng Mậu Thân, quận Ninh Kiều. Ngoài ra S荏 LĐTBXHăđưăghiăv嘘n xây d詠ng nhà 
tang l宇 trên QL 91B (Nguy宇năVĕnăLinh),ăquận Ninh Kiều. 

Nhà tang l宇 trong b羽nh vi羽n có quy mô trung bình 300m2,ăđ逢嬰c xây d詠ng với các 
khu v詠c ch泳cănĕngăt嘘i thiểu, không có kho違ng cách ly tiếng 欝n. Không gian t鰻 ch泳c l宇 
tang nh臼, không cho phép tậpătrungăđôngăng逢運i. 

Nhà tang l宇 trongăcácănghĩaătrangăcóăquyămôătrungăbìnhă400m2,ăth逢運ng kết h嬰p với 
các khu v詠c tâm linh, th運 ph映ng. T逢ơngăt詠 nhà tang l宇 trong b羽nh vi羽n,ănơiăđâyăchỉ xây 
d詠ng các không gian t嘘i thiểu ph映c v映 l宇 tangăđơnăgi違n. 

Hi羽n nay t衣i một s嘘 khuădânăc逢ămới,ăkhuăchungăc逢ăcóăb嘘 trí không gian sinh ho衣t 
chungăđể ph映c v映 nhiều s詠 ki羽n, bao g欝m các l宇 tang cho hộ dânăc逢ăxungăquanh.ăDi羽n 
tích trung bình kho違ng 600 m2. 

Vi羽c t鰻 ch泳cătangădoăđóăth逢運ng di宇n ra t衣i giaăđình,ănênăth逢運ng gây 違nhăh逢荏ng về 
giao thông chung và 違nhăh逢荏ngăđếnăcácăgiaăđìnhălânăcận. Trong khu v詠căđôăthị c亥n thiết 
ph違i xây d詠ng h羽 th嘘ng nhà tang l宇 ph映c v映 theoăquyăđịnh. 

 

4.10.4 C挨ăs荏 h臼a táng 

Thành ph嘘 C亥năThơ hi羽n nay chỉ mớiăcóă01ăcơăs荏 h臼a táng do ngânăsáchăđ亥uăt逢ă
đặt t衣iăNghĩaătrangănhânădânăMỹ Khánh, còn l衣iăcóă04ăcơăs荏 h臼a táng t衣i các chùa Khmer: 
Chùa Sanvor (Ô Môn). Chùa Settodor (C運 Đ臼). Chùa Neryvonne và chùa Phêsachévone 
- R衣ch Tra (Thới Lai). 

Trongăđó,ăcóă01ăcơăs荏 có quy mô 4 lò. 4ăcơăs荏 cóăquyămôă2ălò.ăCácăcơăs荏 h臼a táng 
hi羽năđều sử d映ng công ngh羽 l衣c hậu, dùng nguyên li羽u c栄i (gỗ). 

 
B違ng 114: H羽 th嘘ngăc挨ăs荏 h臼a táng thành ph嘘 C亥năTh挨 nĕmă2013 

Stt Qu壱n/huy羽n 
S嘘 l逢嬰ng 

(khu) 
V鵜 trí  

1 Ô Môn 01 Chùa Sanvor, p. Châu VĕnăLiêm 
2 C運 Đ臼 01 Chùa Settodor thuộc xã Thới Xuân 
3 Thới Lai 02 Chùa Nerryvonneă xưă Định Môn và chùa 

Phêsachesvone thuộc xã Thới Th衣nh. 
4 PhongăĐiền  01 NghĩaătrangăMỹ Khánh 
 T鰻ng 05  

Nguồn: Khảo sát - Tổng hợp cてa Sở Xây dựngănĕmă2013 



 

299 
 

4.10.5 Đánhăgiáăt鰻ng h嬰p 

a. Đánhăgiáătìnhăhìnhăs穎ăd映ngăđ医tăvƠăđ隠ăxu医tăk院ăho衣chăquyăt壱p,ădiăd運i. 
Th詠c tr衣ng mộ phânătángătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ một mặtătácăđộng x医u 

trong v医năđề v羽 sinhămôiătr逢運ng, c違nh quan. Một mặt gây 違nhăh逢荏ng r医t lớnăđến hi羽u 
qu違 sử d映ngăđ医t: làm gi違m về di羽n tích sử d映ng,ăcôngănĕngăsử d映ng và giá trị sử d映ng 
đ医tăđ嘘i vớiăkhuăđ医t mộ ph亥n và ph衣măviăđángăkể cácăkhuăđ医t xung quanh. Vi羽c b嘘 trí các 
khu mộ không theo trật t詠 cũngădẫnăđến s詠 h衣n chế trong b嘘 trí các không gian sử d映ng 
khác. 

Hi羽n nay quá trìnhăđôăthị hóaăđưăvàăđangăth詠c hi羽n công tác di d運i, quy tập các khu 
mộ phânătán.ăTr逢ớc mắt c亥n th詠c hi羽n t嘘t công tác di d運i trong các d詠 ánăđ亥uăt逢,ănângă
c医p, c違i t衣o chỉnhătrangăđôăthị.  

Trongăgiaiăđo衣năsauănĕmă2020,ăc亥n tập trung th詠c hi羽n t衣i các khu v詠c trong ph衣m 
viăđôăthị và khu v詠c phát triểnăđôăthị,ă逢uătiênăt衣i các quận g欝m Ninh Kiều, Bình Th栄y, 
CáiăRĕng,ăÔăMônăvàăTh嘘t N嘘t. 

 

b. Thu壱năl嬰i 
- H羽 th嘘ngănghĩaătrangăth詠c tr衣ngăđưăgópăph亥năđ違m b違o một ph亥n nhu c亥u táng 

trongănhânădân.ăCácănghĩaătrangătheoătôn giáo, dân tộcăđưăđápă泳ng yêu c亥u, nhu c亥u an 
tángătheoăvĕnăhóa,ătruyền th嘘ng. 

- Cácănghĩaătrangătrongăkhuăv詠căđôăthị đưăquáăt違i,ăkhôngăđ違m b違o quỹ đ医t, không 
thể m荏 rộng t衣oăđiều ki羽năđể phát triểnăcácănghĩaătrangăngoàiăđôăthị. 

- H羽 th嘘ngănghĩaătrangăcóăquyămô nh臼, nên vi羽c di d運i, quy tập có thể th逢映c hi羽n 
từnb逢ớc,ăkhôngătácăđộng m衣nhăđếnăđ運i s嘘ng, thói quen c栄aăng逢運i dân. 

- H羽 th嘘ngănghĩaătrangănôngăthôn,ătrongăcácăkhuăv詠c giáo x泳 cơăb違n có thể tiếp 
t映c ho衣tăđộng, có cây xanh c違nh quan, kho違ngăcáchălyăt逢ơngăđ嘘iăđ違m b違o. H羽 th嘘ng 
nghĩaătrangăCôngăgiáoăđ逢嬰c qu違n lý khá t嘘t.ăCácănghĩaătrangămớiăcóăquyăđịnh chặt chẽ 
về hình th泳c kiếnătrúc,đápă泳ng nhu c亥u an táng trong nhân dân khu v詠c nông thôn 荏 một 
s嘘 địaăph逢ơng.ă 

- Các c映m mộ phân tán trong khu v詠cănôngăthônăđ逢嬰c b嘘 trí t衣i khu v詠căv逢運n 
cây phía sau nhà, hay dọc các b運 đ医t cao c栄aăm逢ơng,ăr衣ch dẫnăn逢ớcăvàoăđ欝ng ruộng. 
Vi羽c b嘘 trí này ít 違nhăh逢荏ngăđến vi羽c s違n xu医t nông nghi羽p. 

- H羽 th嘘ng nhà h臼aătángătuyăch逢aăphânăb嘘 đều và s嘘 l逢嬰ng còn h衣n chế nh逢ngăđưă
đápă泳ngăcơăb違n nhu c亥u c栄a nhân dân t衣i khu v詠c có yêu c亥u sử d映ng hình th泳c h臼a 
táng. Phát huy t嘘t công su医t ph映c v映. 

- H羽 th嘘ng nhà tang l宇 quy mô còn khiêm t嘘n,ănh逢ngăho衣tăđộng 鰻năđịnh,ăđápă泳ng 
cơăb違n yêu c亥u một s嘘 khu v詠căđôăthị.  
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c. Tháchăth泳c 

Ph亥n lớnăcácănghĩaătrang tập trung t衣i khu v詠căđôăthị khôngăđ違m b違o về điều ki羽n 
h衣 t亥ngăđ嘘i nội,ăkhôngăđ違o b違o kho違ng cách ly. Hình th泳c kiến trúc, c違nhăquanăch逢aă
đ逢嬰c quan tâm. Một s嘘 nghĩaătrangăkhôngăđ逢嬰c qu違nălỦ,ăchĕmăsócădẫnăđến tình tr衣ng v羽 
sinhămôiătr逢運ng xu嘘ng c医p, 違nh h逢荏ng tr詠c tiếpăđến các khu v詠cădânăc逢ălânăcận. H羽 
th嘘ngănghĩaătrangătrongăđôăthị hi羽năkhôngăthuăhútăđ逢嬰c s詠 l詠a chọn c栄aăng逢運i dân do h衣 
t亥ng th医păkém,ănguyăcơădiăd運i cao, chi phí cao. 

H衣 t亥ngăgiaoăthôngăđ嘘i ngo衣iănhìnăchungăch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c yêu c亥u táng.ăDoăđó,ă
bán kính ph映c v映 và ph衣m vi ph映c v映 bị giới h衣n trong ph衣m vi hẹp, dẫnăđến tình tr衣ng 
nhiềuănghĩaătrangăb嘘 trí manh mún, quy mô nh臼. 

Đaăs嘘 cácănghĩaătrangăch逢aăhoặc thiếuăđ欝ng bộ về h羽 th嘘ng h衣 t亥ng kỹ thuật thoát 
n逢ớc mặt, chiếu sáng, giao thông.ăCaoăđộ nềnăkhôngăđ欝ng bộ nên một s嘘 di羽n tích bị 
ngậpătrongămùaăm逢aălũ. 

Thiếu các công trình, các h衣ng m映c ph映 tr嬰 nh逢ăkhuăhậu h臼aătángă(nhàăl逢uătro,ăkhuă
địa h臼aătáng),ăđàiăhóaăthânăhoànăvũă(lòăh臼a táng), nhà tang l宇, nhà qu違n trang, cây xanh 
c違nh quan, sânăbưiăđậu xe, nhà v羽 sinh,.. 

Cácănghĩaătrangătập trung ph亥n lớnăch逢aăđ逢嬰c trang bị h羽 th嘘ng lò h臼aătángăđ衣t 
chu育n, hi羽n chỉ có 05 lò h臼a táng t衣iănghĩaătrangăMỹ Khánh, chùa Sanvor, chùa Settodor, 
chùa Neryvonne, chùa Phêsachévone. Vị trí các lò h臼a táng ch逢aăđápă泳ng về kho違ng 
cáchălyăvàăh逢ớng gió. 

Toàn bộ cácăkhuănghĩaătrangăphânătánăđều xây d詠ngăkhôngăđ違m b違oăquyăđịnh,ăt逢ă
phát,ăđể ph映c v映 nhu c亥u c栄aăgiaăđình,ădòngăhọ.ăQuyămôăđ医t sử d映ng r医t nh臼, b嘘 trí phân 
tán xen lẫnătrongăkhuădânăc逢,ătrongăkhuăv詠c nhà 荏. Vi羽c chôn c医tăkhôngătheoăquyăđịnh 
về kíchăth逢ớc, kiến trúc, xây d詠ng ph映 thuộc vào ý thích c栄a mỗiăgiaăđình.ăCácăkhuă
nghĩaătrangăhayăc映m mộ nàyăth逢運ng không có kho違ngăcáchăly,ăch逢aăcóăh羽 th嘘ng hào 
thoát n逢ớc và h羽 th嘘ng cây xanh.  

H羽 th嘘ng nhà h臼a tángăch逢aăđ違m b違o về công ngh羽 sử d映ng,ăch逢aăđápă泳ng yêu c亥u 
môiătr逢運ng, th育m mỹ. S嘘 l逢嬰ng và phân b嘘 khôngăđều,ăch逢aăđápă泳ngăđ亥yăđ栄 nhu c亥u 
ngày càng lớn c栄a xã hội. 

H羽 th嘘ng nhà tang l宇 quy mô nh臼, thiếu ti羽n nghi, thiếu th育m mỹ. S嘘 l逢嬰ng và phân 
b嘘 khôngăđ亥yăđ栄 nênăch逢aăđápă泳ng nhu c亥u cho mọi t亥ng lớp nhân dân. 

 

d. Đ隠ăxu医t: 
- C亥n sớm xây d詠ngăkhuănghĩaătrangătập trung, có quy mô c医păII,ăIII,ăđ欝ng bộ về 

h衣 t亥ng,ăcóăgiaoăthôngăđ嘘i ngo衣i phù h嬰păđể ph映c v映 cho nhu c亥u nhân dân các quận 
Ninh Kiều, Bình Th栄y,ăCáiăRĕng,ăÔăMôn,ăvàăPhongăĐiền. Vi羽căhìnhăthànhăkhuănghĩaă
trang tập trung mới nhằmăđápă泳ng nhu c亥u táng mới và t衣o quỹ đ医t nhằm quy tập tro c嘘t 
c栄aăcácănghĩaătrang,ăph亥n mộ ph違i di d運iătrongăkhuăv逢映c trung tâm Thành ph嘘 để ph映c 
v映 phát triểnăđôăthị, phát triển kinh tế - xã hội. 

- Xây d詠ng h羽 th嘘ng Nhà tang l宇 vàăđàiăh臼aătángăđ衣t chu育n với bán kính ph映c v映 
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phù h嬰p, với hình th泳căquanătâmăđến yếu t嘘 phong t映c tậpăquánăvàăvĕnăhóa. 
- Giaiăđo衣nă2020ăđếnă2025ăvàăđến 2030 c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ănghĩaătrangătập trung 

t衣i khu v詠c phía Bắcăđể ph映c v映 khu v詠căKĐTăquận Th嘘t N嘘t,ăKĐTămớiăÔăMôn.ăĐ欝ng 
th運i, m荏 rộngănghĩaătrangătậpătrungăđưăđ逢嬰căđ亥uăt逢ămới 荏 giaiăđo衣nătr逢ớc. 

- Một s嘘 nghĩaătrangănằm trong khu v詠cădânăc逢ăthuộc quận Ninh Kiều, Bình Th栄y, 
CáiăRĕng,ăÔăMôn,ăTh嘘t N嘘t c亥n ph違i di d運i. Lộ trình di d運iăđề xu医t th詠c hi羽n trong giai 
đo衣nă2020ăđếnănĕmă2025.ăTrongăđóă逢uătiênădoăd運iăcácănghĩaătrangăt衣i trung tâm Ninh 
Kiều-Bình Th栄yătrongăgiaiăđo衣nă2015ăđến 2020. 

- Giaiăđo衣nănĕmă2025-2030 tiếp t映c di d運iăđóngăcửaăcácănghĩaătrangătrongăkhu 
v詠căđôăthị khôngăđ違m b違o các tiêu chí ho衣tăđộngătheoăquyăđịnh. Quy tậpăcácănghĩaătrangă
quy mô nh臼 trong khu v詠căđôăthị về cácănghĩaătrangătập trung c栄a Thành ph嘘. 

- Đề xu医t c医m vi羽c chôn c医t phân tán trong ph衣m vi khu v詠c phát triểnăđôăthị đến 
nĕmă2030.ăNâng cao kh違 nĕngăqu違nălỦăcácănghĩaătrangăchoăchínhăquyền c医păph逢運ng, xã. 

 

5. Th詠c tr衣ng phát tri吋n h衣 t亥ng xã h瓜i 

5.1 H衣 t亥ng giáo d映căđƠoăt衣o và ngh隠 nghi羽p 

Toàn Thành ph嘘 cóă173ătr逢運ng Giáo d映c M亥mănon,ătrongăđóăcóă138ătr逢運ng công 
lập, 35 tr逢運ng ngoài công lập. Giáo d映c tiểu học:ă174ătr逢運ng,ătrongăđóăcóă172ătr逢運ng 
công lập, 2 tr逢運ng ngoài công lập. Giáo d映c trung họcăcơăs荏:ă69ătr逢運ng. Giáo d映c THPT: 
36ătr逢運ng,ătrongăđóăcóă28ătr逢運ng công lập,ă8ătr逢運ng ngoài công lập. Giáo d映căđ衣i học: 
07 tr逢運ng. Caoăđẳng:ă 10ă tr逢運ng. Trung c医p:ă13ă tr逢運ng. Giáo d映că th逢運ng xuyên: 10 
tr逢運ng. 

Trongănĕmăhọc 2019-2020, Thành ph嘘 tiếp t映căhuyăđộng nhiều ngu欝n l詠c c栄a xã 
hộiăchoăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcơăs荏 vật ch医t, mua sắm thiết bị d衣y họcătheoăh逢ớng chu育n hóa, 
hi羽năđ衣i, góp ph亥n nâng cao ch医tăl逢嬰ng giáo d映c,ăđápă泳ng yêu c亥u th詠c hi羽năCh逢ơngă
trình giáo d映c ph鰻 thông mới. Thành ph嘘 th詠c hi羽n t嘘t phân c医p qu違n lý về ngân sách, 
xây d詠ngăđ亥uăt逢ăcơăs荏 vật ch医t, thiết bị tr逢運ng học, giao cho quận, huy羽n qu違n lý các 
d詠 án từ tr逢運ngăTHCSăđến m亥m non. Hàng nĕm,ătiếnăđộ đ亥uăt逢ăđ衣t yêu c亥u.ăNĕmă2019,ă
Thành ph嘘 đưăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcơăs荏 vật ch医t thuộcălĩnhăv詠căGD&ĐTălàă737ătỷ đ欝ng. 
姶ớcătínhănĕmă2020ălàă602,300ătỷ đ欝ng.ăNhìnăchung,ăcơăs荏 h衣 t亥ng giáo d映căcơăb違năđápă
泳ng nhu c亥u học tập c栄a nhân dân, cung c医p các điều ki羽năđể nâng cao ch医tăl逢嬰ng giáo 
d映căđàoăt衣o. Vi羽c một s嘘 tr逢運ngăt逢ăth映c ch医tăl逢嬰ngăcaoăđ逢嬰c thành lậpănh逢ătr逢運ng qu嘘c 
tế Singapore,ătr逢運ngăTHPTăFPT,ăĐ衣i học Nam C亥năThơ,ăĐ衣i học Greenwich C亥năThơă
mangăđếnămôiătr逢運ng học tập vớiăcơăs荏 vật ch医t hi羽năđ衣i, theo chu育n qu嘘c tế. 
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B違ng 115: H羽 th嘘ngăc挨ăs荏 giáo d映c- đƠoăt衣o thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
 
 

2015-
2016 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

S挨ăb瓜 
2020-
2021 

M亥mănonă(tr逢運ng) 168 179 183 175 173 
Côngălậpă 135 139 139 138 138 

Ngoàiăcôngălậpă 33 40 44 37 35 

S嘘ălớpăhọcă- Lớp 1.908 2.318 1.861 1.834 1.805 

S嘘ăphòngăhọcă- Phòng 1.674 2.192 1.539 1.828 1.755 

Ti吋uăh丑că(tr逢運ng) 182 180 177 176 173 
Côngălậpă 180 178 175 174 171 

Ngoàiăcôngălậpă 2 2 2 2 2 

S嘘ălớpăhọcă- Lớp 3.176 3.164 3.159 3.143 3.114 

THCSă(tr逢運ng) 63 66 67 68 69 

Côngălậpă 63 66 67 68 69 

Ngoàiăcôngălậpă  -   -   -   -   -  

S嘘ălớpăhọcă- Lớp 1.645 1.741 1.756 1.801 1.856 

THPTă(tr逢運ng) 33 33 34 36 36 
Côngălậpă 28 28 28 28 28 

Ngoàiăcôngălậpă 5 5 6 8 8 

S嘘ălớpăhọcă- Lớp 733 816 828 859 887 

Giáoăd映căth逢運ngăxuyênă(trungătơm)     10 
Côngălậpă     10 

Ngoàiăcôngălậpă     - 

Trungăc医pă(tr逢運ng) 12 14 14 14 13 
Côngălậpă 4 4 3 4 3 

Ngoàiăcôngălậpă 8 10 11 10 10 

Caoăđẳngă(tr逢運ng) 6 8 9 10 10 
Côngălậpă 6 8 8 8 8 

Ngoàiăcôngălậpă  -   -  1 2 2 

Đ衣iăh丑că(tr逢運ng) 5 5 5 6 7 
Côngălậpă 3 3 3 4 4 

Ngoàiăcôngălậpă 2 2 2 2 3 

 
Nguồn: NGTK thành phố CＺnăTh¬, Sở Giáo dつcăvàăĐàoătạo CＺnăTh¬ 
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Đ嘘i với giáo d映c nghề nghi羽p, nhìn chung, m衣ngăl逢ới giáo d映c nghề nghi羽p khá 
đ欝ng bộ, vớiăcơăs荏 vật ch医t đ違m b違o và chu育n hóa theo yêu c亥uăđ鰻i mới. Một s嘘 nghề 
trọngăđiểmăcóăcơăs荏 vật ch医tăđ逢嬰căquanătâmăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng, sửa ch英a và mua sắm,ăđápă
泳ngăđ逢嬰c t嘘t yêu c亥u c栄aăch逢ơngătrìnhăd衣y và học.ăĐặc bi羽t nh英ng d詠 ánănh逢ă“Đ鰻i mới, 
nâng cao ch医tăl逢嬰ng giáo d映c nghề nghi羽p”ăcũngăđóngăgópămột ph亥n lớn trong vi羽c nâng 
cao ch医tăl逢嬰ng gi違ng d衣y và học tập. Tuy nhiên, h衣 t亥ng giáo d映c nghề nghi羽p vẫn còn 
mặt trái là chỉ tập trung vào một s嘘 ngành nghề đàoăt衣o trọngăđiểm, dẫnăđến s詠 thiếu 
đ欝ng bộ và chênh l羽ch trong h羽 th嘘ngăcơăs荏 vật ch医t,ăđặc bi羽t với các ngành nghề đưăt欝n 
t衣i từ x逢aămàăkhôngăđ逢嬰căđ亥uăt逢ănângăc医p và làm mới. Ngoài ra, m衣ngăl逢ớiăcơăs荏 giáo 
d映c nghề nghi羽p vẫn còn tình tr衣ngăđàoăt衣o ch欝ng chéo, gây m医t 鰻năđịnh cung c亥u trong 
đàoăt衣o.ăCácăngànhăđặc thù c亥n thiếtăchoăgiaiăđo衣n phát triển sắp tới c栄a C亥năThơ,ăđặc 
bi羽t là các ngành công ngh羽 hi羽năđ衣i hoặc s違n xu医t 泳ng d映ng công ngh羽 caoăch逢aăđ逢嬰c 
chú trọngăvàăđàoăt衣o bài b違n. 

 

5.2 H衣 t亥ng b羽nh vi羽năvƠăc挨ăs荏 khám ch英a b羽nh 

H羽 th嘘ng y tế C亥năThơ,ăg欝m c違 công lập và ngoài công lập, BV tuyến Thành ph嘘 
và BV tuyếnăTrungă逢ơng,ăv逢嬰t trội so với các tỉnh khác trong vùng, từngăb逢ớc khẳng 
định là Trung tâm y tế ĐBSCL.ăRiêngălĩnhăv詠c can thi羽p tim m衣chăđột quỵ, C亥năThơă
hi羽n có nhiều b羽nh vi羽n phát triển m衣nh, triển khai nhiều kỹ thuậtăcao,ăchuyênăsâuănh逢:ă
BVăĐaăkhoaăTrungă逢ơngăC亥năThơ,ăBVăĐaăkhoaăTPăC亥năThơ,ăBVăTimăm衣ch TP C亥n 
Thơ,ăBVăTr逢運ngăĐ衣i họcăYăd逢嬰c C亥năThơăvàămột s嘘 b羽nh vi羽n ngoài công lập ... Giúp 
ng逢運i b羽nh tim m衣chăđột quỵ t衣i thành ph嘘 và các tỉnh lân cậnăđ逢嬰c tiếp cận sớm,ăđiều 
trị hi羽u qu違 và kịp th運i với chi phí h嬰pălỦ,ăđ欝ng th運i giúp gi違m t違i cho tuyến trên. Ngoài 
ra, thành ph嘘 có 04 b羽nh vi羽n (B羽nh vi羽năNhiăđ欝ng, B羽nh vi羽năUngăb逢ớu, B羽nh vi羽n 
Tim m衣ch và B羽nh vi羽n Huyết học và Truyền máu C亥năThơ)ăđ逢嬰c Bộ Y tế chọn làm 
B羽nh vi羽n v羽 tinh cho các B羽nh vi羽n h衣t nhân (g欝m B羽nh vi羽n Ch嬰 Rẫy, B羽nh vi羽n Nhi 
đ欝ng TP H欝 Chí Minh, B羽nh vi羽n Truyền máu Huyết học TP H欝 Chí Minh, B羽nh vi羽n 
Ungăb逢ớu TP H欝 ChíăMinh),ăđápă泳ng nhu c亥u khám, ch英a b羽nhăchoăng逢運i dân trong 
thành ph嘘 và khu v詠căđ欝ng bằng sông Cửu Long, góp ph亥n gi違m t違i cho tuyến trên. 

Về lĩnhăv詠c khám ch英a b羽nh, các b羽nh vi羽n, trung tâm y tế trênăđịa bàn 泳ng d映ng 
nhiều kỹ thuật mới trong ch育năđoánăvàăđiều trị. H亥u hết các BV tuyến Thành ph嘘i h嬰p 
tácăđàoăt衣o và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên với nhiềuălĩnhăv詠c thành 
công,ănh逢:ăcanăthi羽p tim m衣ch, can thi羽p m衣ch máu não, phẫu thuật tim, lọc máu liên 
t映c, xét nghi羽m sinh học phân tử, sàng lọc ch育năđoánătr逢ớcăsinhăvàăsơăsinh,... 

Songăsongăđó,ăngànhăyătế chú trọng 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin, gi違m các th栄 
t映c hành chính, giúp vi羽c theo dõi và qu違nălỦăđiều trị đ衣t hi羽u qu違 cao, tiết ki羽m chi phí 
choăng逢運i b羽nh. T医t c違 cơăs荏 khám, ch英a b羽nh, kể c違 các tr衣m y tế, hoàn chỉnh vi羽c kê 
đơnăquaămáyătínhăvàăđ違m b違o liên thông d英 li羽u thanh toán qua h羽 th嘘ngăgiámăđịnh c栄a 
B違o hiểm xã hội Vi 羽t Nam. 
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Hi羽n t衣i, TP C亥năThơăđangăcóăt鰻ng s嘘 31ăcơăs荏 khám ch英a b羽nh với,ă6.481ăgi逢運ng, 
trongăđóălàă20ăcơăs荏 khám ch英a b羽nh công lập tr詠c thuộc, 05 b羽nh vi羽nătrungă逢ơngăđóngă
trênăđịaăbàn,ă06ăcơăs荏 y tế ngoài công lập. S嘘 gi逢運ng b羽nh bình quân trên 10.000 dân 
tĕngăđềuăquaăcácănĕm,ătừ 25,10ăgi逢運ngănĕmă2011ălênă52,07ăgi逢運ngănĕmă2020,ăcaoăhơnă
m泳c trung bình c違 n逢ớc là 29 và c栄aăĐBSCLălàă30.ăĐiều này ch泳ng t臼 cơăs荏 vật ch医t về 
y tế c栄a TP C亥năThơăcóăb逢ớc chuyển mình lớn, giúp kh違 nĕngătiếp cận dịch v映 chĕmă
sóc s泳c kh臼e c栄aăng逢運i dân C亥năThơăkhôngăthuaăkémăcácăTPătr詠c thuộcătrungă逢ơngă
khác, x泳ngăđángălàăTrungătâmăyătế c栄a khu v詠c. Quyếtăđịnhă1988/QĐ-UBND ngày 08 
thángă08ănĕmă2018ăc栄a 曳y ban nhân dân thành ph嘘 về Quy ho衣ch phát triển Y tế TP 
C亥năThơăđếnănĕmă2020,ăt亥mănhìnănĕmă2030ăđưănêuărõăgiaiăđo衣n 2021 - 2025: tách B羽nh 
vi羽n Mắt - RĕngăHàmăMặtătrongăđóăxâyăd詠ng mới B羽nh vi羽năRĕngăHàmăMặtăcũngănh逢ă
c違i t衣o, nâng c医păcơăs荏 vật ch医t c栄a B羽nh vi羽n Mắtătheoăquyămôăđ逢嬰c phê duy羽t; xây 
d詠ng mới B羽nh vi羽năTaiăMũiăHọng và B羽nh vi羽n Da li宇u; thành lập B羽nh vi羽n B羽nh 
nhi羽tăđới và B羽nh vi羽n Lão khoa. 

Tuyăđ逢嬰căquanătâmăđ亥uăt逢ănh逢ngăcơăs荏 h衣 t亥ng y tế c栄a thành ph嘘 vẫn còn nhiều 
h衣n chế, các b羽nh vi羽n tuyến thành ph嘘 ch逢aăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăđúngăm泳c về cơăs荏 vật ch医t 
và trang thiết bị x泳ng t亥m, h羽 th嘘ng y tế cơăs荏 thiếuăđ欝ng bộ về cơăs荏 vật ch医t, nhiều 
trang thiết bị sau th運i gian dài sử d映ngăđưăh逢ăh臼ng. Nhiềuăcơăs荏 y tế sau th運i gian dài sử 
d映ngăđưăxu嘘ng c医pănh逢 B羽nh vi羽n Mắt – Rĕngăhàmămặt, B羽nh vi羽n Da li宇u, Trung tâm 
Y tế quậnăCáiăRĕng,ăTrungătâmăYătế huy羽năPhongăĐiềnầ 

B違ng 116: H羽 th嘘ngăc挨ăs荏 khám ch英a b羽nhătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥năTh挨 nĕmă
2021 

TT 
C挨ă s荏ă khámă ch英aă
b羽nh 

S嘘ă c挨ă
s荏 

Gi逢運ngă
b羽nh 

Phân theo 
Qu壱n/Huy羽n 

Lo衣iă hìnhă
ho衣tăđ瓜ng 

  T蔚NGăS渦 31 6481     

A Yăt院ăcôngăl壱p 20 4035     

I Tuy院năthƠnhăph嘘 13 3045     

1.1 
BVă Đaă khoaă thànhă
ph嘘ă 1 800 NinhăKiều Đaăkhoa 

1.2 BVăNhiăđ欝ngă 1 600 NinhăKiều 
Chuyên 
khoa 

1.3 BV YHCT  1 180 NinhăKiều 
Chuyên 
khoa 

1.4 BVăDaăli宇uă 1 80 NinhăKiều 
Chuyên 
khoa 

1.5 
BVă Laoă vàă B羽nhă
ph鰻iă 1 120 Ô Môn 

Chuyên 
khoa 

1.6 BVăUngăb逢ớuă 2 400 NinhăKiều 
Chuyên 
khoa 
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1.7 BVăTâmăth亥nă 1 70 Ô Môn 
Chuyên 
khoa 

1.8 BVăHuyếtăhọcăTMă 1 100 NinhăKiều 
Chuyên 
khoa 

1.9 BVăMắtă- RHM 1 60 NinhăKiều 
Chuyên 
khoa 

1.10 BV TMH 1 55 NinhăKiều 
Chuyên 
khoa 

1.11 BVăPh映ăs違n 1 400 NinhăKiều 
Chuyên 
khoa 

1.12 BVăTimăm衣ch 1 80 NinhăKiều 
Chuyên 
khoa 

1.13 BV Quân Dân Y 1 100 C運ăĐ臼 Đaăkhoa 
II  Tuy院năhuy羽n 7 990     

2.1 BVĐKăQuận Ô Môn 1 250 Ô Môn Đaăkhoa 

2.2 
BVĐKă Quận Th嘘tă
N嘘t 1 400 Th嘘tăN嘘t Đaăkhoa 

2.3 
BVĐKă H.ă Vĩnhă
Th衣nh 

1 100 VĩnhăTh衣nh Đaăkhoa 

2.4 
TTYT Quận Bình 
Th栄y 

1 30 BìnhăTh栄y  2ăch泳cănĕng 

2.5 
TTYT Quận Cái 
Rĕng 

1 50 CáiăRĕng  2ăch泳cănĕng 

2.6 
TTYT H. Phong 
Điền 

1 60 PhongăĐiền  2ăch泳cănĕng 

2.7 TTYTăH.ăThớiăLai 1 100 ThớiăLai  2ăch泳cănĕng 

B 
BVă Trungă 逢挨ngă
đ́ngătrênăđ鵜aăbƠn 

5 1.696     

B1 BV Quân y 121 1 250 NinhăKiều Đaăkhoa 

B2 
BVăĐKăTrungă逢ơngă
CT 

1 1.000 NinhăKiều Đaăkhoa 

B3 BV Công an CT 1 100 NinhăKiều Đaăkhoa 

B4 
BVă Tr逢運ngă ĐHYDă
CT 

1 246 NinhăKiều Đaăkhoa 

B5 
Bvă Chỉnhă hìnhă vàă
Ph映căh欝iăch泳cănĕngă
CT 

1 100 BìnhăTh栄y 
Chuyên 
khoa 

C Yăt院ăngoƠiăcôngăl壱p 6 750     

C1 
BVĐKă Hoànă Mỹă
CửuăLong 

1 400 CáiăRĕng Đaăkhoa 



 

306 
 

C2 
BVăPh映ăs違năQu嘘cătếă
Ph逢ơngăChâuă 1 100 NinhăKiều Đaăkhoa 

C3 
BVĐKă Tâmă Minhă
Đ泳c 1 100 BìnhăTh栄y Đaăkhoa 

C4 
BVă Mắtă Sàiă Gònă - 
C亥năThơ 

1 10 NinhăKiều 
Chuyên 
khoa 

C5 
BVĐKă Hòaă H違oă
MedicăC亥năThơ 

1 40 NinhăKiều Đaăkhoa 

C6 
BVĐKăqu嘘cătếăS.I.Să
C亥năThơ 

1 100 NinhăKiều 
Chuyên 
khoa 

Nguồn: Sở Y tế thành phố CＺnăTh¬ 
 

5.3 H衣 t亥ng khoa h丑c công ngh羽 

C亥năThơăcóă22ăđơnăvị là t鰻 ch泳căKH&CN,ătrongăđó:ă13ăđơnăvị ho衣tăđộng trong 
lĩnhăv詠c Khoa học Kỹ thuật và công ngh羽,ă05ăđơnăvị ho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠c Khoa học 
Xã hội,ă03ăđơnăvị ho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠c Khoa học Nông nghi羽p và 01 đơnăvị ho衣t 
độngătrongălĩnhăv詠c Khoa họcăYăd逢嬰c. C亥năThơălàăđịaăph逢ơngăcóăđiều ki羽n t嘘t nh医t 
vùngăĐBSCLăvề tiềmănĕngăKH-CN c違 ngu欝n nhân l詠c lẫn cơăs荏 vật ch医t, nh医t là trong 
lĩnhăv詠c nông nghi羽p và nông nghi羽p công ngh羽 cao. C亥năThơăcó h羽 th嘘ngăđaăd衣ng các 
tr逢運ngăđ衣i học, vi羽n nghiên c泳u. Trong đóăcóănh英ngăđơnăvị hàngăđ亥u c栄a qu嘘c gia và 
khu v詠c về lĩnhăv詠c nông nghi羽pănh逢ăĐ衣i học C亥năThơ,ăĐ衣i học Kỹ thuật Công ngh羽 
C亥năThơ,ăĐ衣i học Nam C亥năThơ,ăVi羽n Nghiên c泳uălúaăĐBSCLầăcùng độiăngũăcánăbộ 
nghiên c泳u về nông nghi羽păvàăcácă lĩnhăv詠că liênăquanănh逢ăcôngăngh羽 sinh học, công 
ngh羽, công ngh羽 thông tin. 

Cơăs荏 ho衣tăđộng s詠 nghi羽p t衣i 05 t鰻 ch泳c KH&CN công lập c栄a Thành ph嘘 có t鰻ng 
di羽n tích 26.319,44 m2. Trong đó:ă di羽n tích tr映 s荏 làm vi羽c, phòng thí nghi羽m là 
13.809,74 m2. Di羽n tích khu thử nghi羽m, s違n xu医t là 12.509,7 m2.ăTrongăđóăcóă4/5ăđơnă
vị có di羽n tích tr映 s荏 làm vi羽c, phòng thí nghi羽m từ 3000 m2 - 4000 m2 làăcácăđơnăvị 
ho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠c kỹ thuật, 泳ng d映ngăvàă逢ơmăt衣oăvàăđều có khu thử nghi羽m, s違n 
xu医t ph映c v映 cho ho衣tăđộng 泳ng d映ng,ă逢ơmăt衣o có di羽n tích từ 1900 m2 – 8000 m2. T鰻ng 
giá trị tài s違n c嘘 định t衣iă05ăđơnăvị nàyăđến cu嘘iănĕmă2020ălàă515.457ătri羽uăđ欝ng, ch栄 
yếuăđ逢嬰căđ亥uăt逢ătừ nh英ngănĕmă2015-2020ăđể đ育y m衣nh phát triển ho衣tăđộng kỹ thuật, 
泳ng d映ngăvàă逢ơmăt衣o doanh nghi羽p,ătrongăđóăcóăV逢運nă逢ơmăcôngăngh羽 công nghi羽p Vi羽t 
Nam – Hàn Qu嘘căđ逢嬰c chuyển giao về S荏 Khoa học và Công ngh羽 từ cu嘘iănĕmă2019,ă
có t鰻ng giá trị tài s違n c嘘 định là 213.428 tri羽u đ欝ng.  

Đ嘘i với 8/14 t鰻 ch泳c KH&CN ngoài công lập kh違oăsátăđ逢嬰c ph亥n lớn có quy mô 
nh臼, t鰻ng di羽n tích tr映 s荏 làm vi羽c, phòng thí nghi羽m là 4.756 m2, có di羽n tích khu thử 
nghi羽m, s違n xu医t là 40.900 m2, t鰻ng giá trị tài s違n c嘘 định 75.726 tri羽uăđ欝ng. 

Bên c衣nhăđó,ăC亥năThơătiếp t映c phát triển dịch v映 KH&CN,ăđặc bi羽t chú trọng dịch 
v映 tiêu chu育n - đoăl逢運ng - ch医tăl逢嬰ng,ăv逢ơnălênălàmăđ亥u m嘘iăKH&CNăvùngăĐBSCLăvề 
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phân tích, kiểm nghi羽m, hi羽u chu育n. Các cơăs荏 thí nghi羽m duy trì công nhận theo tiêu 
chu育n qu嘘c tế ISO 17.025 và tiếp t映căđ逢嬰căTrungă逢ơngăchỉ định là phòng thí nghi羽m 
ph映c v映 qu違nălỦănhàăn逢ớc về ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m hàng hóa. 

Để đ育y m衣nh vi羽c 泳ng d映ng và chuyển giao khoa học công ngh羽, các trung tâm 
chuyển giao, xúc tiến công ngh羽 và sàn giao dịch Công ngh羽 đóngăvaiătròăthiết yếu. Hi羽n 
t衣i có 5 trung tâm/ sàn giao dịch công ngh羽 trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ:  

1) Trung tâm 永ng d映ng tiến bộ khoa học và công ngh羽 thuộc S荏 Khoa học và Công 
ngh羽 thành ph嘘 C亥năThơ. 

2) V逢運nă逢ơmăcôngăngh羽 Công nghi羽p Vi羽t Nam – Hàn Qu嘘c thuộc S荏 Khoa học 
và Công ngh羽 thành ph嘘 C亥năThơ. 

3) Trung tâm Chuyển giao công ngh羽 và Dịch v映 thuộcăTr逢運ngăĐ衣i học C亥năThơ. 
4) Sàn giao dịch công ngh羽 C亥năThơătr詠c tuyếnă(Catex.vn)ăđưăgiới thi羽u trên 9.800 

thông tin công ngh羽 – thiết bị từ 220 doanh nghi羽p, cá nhân trong và ngoài Thành ph嘘 
với trên 9,9 tri羽uăl逢嬰t khai thác thông tin trên Sàn. 

5) D詠 án Sàn giao dịch công ngh羽:ăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng Sàn giao dịch công ngh羽 nhằm 
đ逢aăthành ph嘘 C亥năThơ tr荏 thành trung tâm giao dịch công ngh羽 c医p vùng. Đ欝ng th運i, 
th詠c hi羽n vai trò kết n嘘i khoa học-công ngh羽 c栄a thành ph嘘 C亥năThơ với các trung tâm 
trongăn逢ớc và qu嘘c tế. D詠 ánăđ逢嬰c Ch栄 tịch UBND Thành ph嘘 phê duy羽t ch栄 tr逢ơngă
đ亥uăt逢ăvàăd詠 toán chu育n bị đ亥uăt逢ăt衣i Quyếtăđịnh s嘘 1861/QĐ-UBND ngày 22/08/2021, 
d詠 án có t鰻ng m泳căđ亥uăt逢ăd詠 kiến 29.972 tỷ đ欝ng th詠c hi羽n 2022-2024. 

Hi羽n nay, Thành ph嘘 đangănghiênăc泳uăđề án thành lập khu công ngh羽 cao, tập trung 
vào công ngh羽 sinh học, t詠 động hóa, công ngh羽 vật li羽u mới và công ngh羽 nĕngăl逢嬰ng. 
Đâyălàătrungătâmăcôngăngh羽 cao c栄a vùng ĐBSCL,ălàănơiătập trung, liên kết ho衣tăđộng 
nghiên c泳u và phát triển, 泳ng d映ng công ngh羽 cao,ăđàoăt衣o nhân l詠c công ngh羽 cao, thu 
hút các vi羽n nghiên c泳u và các t鰻 ch泳c công ngh羽,ăgiúpăthúcăđ育y nhanh quá trình xây 
d詠ng thành ph嘘 C亥năThơ tr荏 thành Thành ph嘘 thông minh, hi羽năđ衣i.H衣 t亥ngăvĕnăhóa,ă
thể thao và du lịch. 

5.4 H衣 t亥ngăvĕnăh́a,ăth吋 thao, du l鵜ch 

5.4.1 H衣 t亥ngăvĕnăh́a 

a. H羽 th嘘ng b違o tàng 

Toàn Thành ph嘘 hi羽n có 03 b違o tàng công lập là: B違o tàng Thành ph嘘 tr詠c thuộc 
S荏 VHTTDL, B違o tàng Quân khu 9 và Chi nhánh B違o tàng H欝 Chí Minh Chi nhánh 
ĐBSCL. Ch逢aăcó b違oătàngăt逢ănhânăph映c v映 cộngăđ欝ng.ăTuyănhiên,ăđưăcóănhàăs逢uăt亥m 
hi羽n vật, c鰻 vật với vi羽c s荏 h英u s嘘 l逢嬰ng lớn hi羽n vật có giá trị, ph映c v映 vi羽cătraoăđ鰻i, 
muaăbán,ăl逢uăgi英 vàătr逢ngăbàyăt衣iăcơăs荏 kinhădoanh,ăgiaăđìnhăc栄a họ.ăĐóălàăđiều ki羽n, 
tiềnăđề để thành lập các b違oătàngăt逢ănhânătrongăt逢ơngălai (đ栄 điều ki羽nătheoăquyăđịnh). 
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b. H羽 th嘘ngăTh逢ăvi羽n công c瓜ng  

H羽 th嘘ngăth逢ăvi羽n công cộng c栄a thành ph嘘 C亥năThơ g欝m:ă01ăth逢ăvi羽n thành ph嘘. 
9/9ăth逢ăvi羽n quận/huy羽n. 83/83ăth逢ăvi羽năxư/ph逢運ng/thị tr医n và 18 t栄 sách cộngăđ欝ng t衣i 
12ăchùaăKhmer,ăcácătrungătâm,ăcơăs荏 b違o tr嬰 xã hộiă(ch逢aătínhăTh逢ăvi羽n,ăphòngăđọc sách 
c栄aăcácăTr逢運ng)ầăTínhăđến nay, t鰻ng v嘘n sách c栄a h羽 th嘘ngăth逢ăvi羽n công cộng thành 
ph嘘 C亥năThơ đ衣t 700.338 quyểnă(đ衣t tỷ l羽 0.488 b違năsách/ng逢運iădân),ătrongăđóăv嘘n sách 
c栄aăTh逢ăvi羽n thành ph嘘 là 342.031 b違n.ăTh逢ăvi羽n thành ph嘘 tích c詠c chuyểnăđ鰻iăph逢ơngă
th泳c ho衣tăđộng truyền th嘘ng kết h嬰p hi羽năđ衣i trên nền t違ng 泳ng d映ng công ngh羽 thông 
tin và truyền thông. Triển khai ph映c v映 sáchăđi羽n tử (Ebook) mi宇năphíăchoăng逢運i dân. 

Cơăs荏 vật ch医t h羽 th嘘ngăth逢ăvi羽n c栄a Thành ph嘘 nhìn chung còn nhiềuăkhóăkhĕn. 
Trong đó,ăTh逢ăvi羽n Thành ph嘘 còn t嘘tănh逢ngăthiết kế ch逢aăphùăh嬰păđể phát triển ho衣t 
độngăth逢ăvi羽nătheoăh逢ớng hi羽năđ衣i. Ph亥n di羽n tích ph映c v映 chuyênămônă(phòngăm逢嬰n, 
phòngăđọc,ăphòngăbáo,ăphòngăngheănhìn)ăđều nh臼 và ho衣tăđộng chung với các bộ phận 
hành chính, qu違n lý (Hi羽nănay,ăTh逢ăvi羽n Thành ph嘘 đưăcóăch栄 tr逢ơngăxâyăd詠ng mới).  

 
c. Đi羽n 違nh và chi院u bóng  

R衣p chi院u phim công l壱p:ăTr逢ớcănĕmă2017,ăho衣tăđộng ph鰻 biến phim ph映c v映 
Nhân dân t衣iăcơăs荏 đ逢嬰c quan tâm và b嘘 trí ngu欝n kinh phí th詠c hi羽n, c映 thể phân b鰻 
100.000.000ăđ欝ng/nĕmăchoăCôngătyăC鰻 ph亥năĐi羽n 違nh C亥năThơăth詠c hi羽n vi羽c chiếu 
phimăl逢uăđộng ph映c v映 Nhân dân t衣iăcơ s荏.ăĐơnăvị nàyăđưăgi違i thể từ nĕmă2017,ădoăđó,ă
hi羽n nay thành ph嘘 C亥năThơ không có r衣p chiếu phim công lập.  

R衣p chi院uăphimăt逢ănhơn: Hi羽n t衣i Thành ph嘘 có 05 c映m r衣p chiếu phim c栄a h羽 
th嘘ngăCGV,ăLotteăCinema,ăđ衣t m泳c doanh thu cao, với công ngh羽 phim 3D tr荏 lên, ph映c 
v映 nhu c亥u gi違i trí khán gi違, nh医t là giới trẻ. 

Hằngănĕmăthuăhútăvàătiếp nhậnătrungăbìnhă20ăđơnăvị,ăcơăs荏 s違n xu医t phim kể c違 
trongăn逢ớc và qu嘘c tế đến liên h羽 ghi hình, quay b嘘i c違nh, giới thi羽u, qu違ng bá tiềm 
nĕngăphátătriểnăvĕnăhóa,ăduălịch.  

Nhìn chung, ho衣tăđộngăđi羽n 違nhătrênăđịa bàn còn khá trẻ vàăch逢aăcóănhiều phát 
triển x泳ng t亥m Thành ph嘘 trung tâm vùng ĐBSCL.ăCh逢aăxâyăd詠ngăđ逢嬰c Trung tâm 
đi羽n 違nh Thành ph嘘 nh逢ăđịnhăh逢ớng t衣i Quyếtăđịnh s嘘 105/QĐ-UBND.  

 
d. Bi吋u di宇n ngh羽 thu壱t  

Hi羽n này thành ph嘘 C亥năThơ có duy nh医t một Nhà hát thuộc công lập là Nhà hát 
TâyăĐô,ăvới kho違ng 800 ghế ng欝i,ătrênăcơăs荏 sửa ch英a, nâng c医p r衣p HậuăGiangăcũăđiă
vào ho衣tăđộngănĕmă2007.ăKhôngăcóăbưiăđậu xe, trang thiết bị còn l衣c hậu nên không thể 
t鰻 ch泳căcácăch逢ơngătrình quy mô... Trang thiết bị âm thanh ánh sáng c栄aăNHTĐăđ逢嬰c 
đ亥uăt逢ăb鰻 sungănh逢ngăch逢aăđ欝ng bộ, còn l衣c hậu.ăCh逢aăth詠c hi羽năđ逢嬰c vi羽c c違i t衣o, nâng 
c医p, m荏 rộng Nhà hát quy mô 03 t亥ng, s泳c ch泳a 1.500 chỗ ng欝iătheoăđịnhăh逢ớng t衣i 
Quyếtăđịnh s嘘 105/QĐ-UBND.  

 



 

309 
 

5.4.2 H衣 t亥ng th吋 thao 

M衣ngăl逢ớiăcơăs荏 thể thao thành ph嘘 C亥năThơăhi羽n có: Trung tâm Thể d映c thể thao 
thành ph嘘;ăTr逢運ng Ph鰻 thôngănĕngăkhiếu Thể d映c thể thao thành ph嘘;ăTrungătâmăVĕnă
hóa, Thể thao và Truyền thanh 9 quận, huy羽n;ăTrungă tâmăVĕnăhóa,ăThể thao 83 xã, 
ph逢運ng, thị tr医n; sân vậnăđộng C亥năThơ;ăcácăNhàăthiăđ医uăđaănĕngăđ逢嬰c xây d詠ng 荏 các 
tr逢運ng học quận, huy羽n ph映c v映 cho ho衣tăđộng thể d映c thể thaoăcơăs荏.  

Th詠c hi羽n Quy ho衣ch phát triển ngành Thể d映c thể thaoăđếnănĕmă2020ăvàăđịnh 
h逢ớngăđếnănĕmă2030,ăKhuăLiênăh嬰p thể d映c thể thao kho違ngă17,3ăhaăđưăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăcácă
công trình thể d映c thể thaoăcơăb違năt逢ơngăđ嘘i hoàn chỉnhănh逢:ăSânăvậnăđộng,ăNhàăthiăđ医u 
đaănĕngăđ違m b違oăthiăđ医u c医p qu嘘c gia, qu嘘c tế, có 4 Nhà tập thể thao từng môn, c映m 8 
sân Qu亥n v嬰t, c映mă5ăsânăBóngăđáămini,ăă02ăsân Bóng chuyền bãi biển, và tiếp t映c xây 
d詠ng, hoàn thi羽n các công trình thể thaoăcơăb違n nhằm ph映c v映 tập luy羽n thể d映c thể thao 
c栄aăng逢運iădân,ăđ違m b違oăđiều ki羽n t嘘tăchoăVĐVătập luy羽n và t鰻 ch泳c các gi違iăthiăđ医u 
qu嘘c gia, qu嘘c tế.  

Đ嘘i với c医p quận, huy羽n th詠c hi羽n theo Quy ho衣ch kinh tế - xã hội c栄aăđịaăph逢ơng;ă
cơăs荏 vật ch医t c医păxư,ăph逢運ng, thị tr医n,ăNhàăVĕnăhóa,ăKhuăthể thao 医p: hi羽n có 630/630 
医p, khu v詠căđềuăcóăNhàăVĕnăhóaă- Khu thể thao 医p, khu v詠cătheoăquyăđịnh c栄a Thành 
ph嘘, mỗi Nhà thông tin 医p, khu v詠c có di羽n tích từ 50 - 300 m2.  

Các quận, huy羽n hi羽năcóă192ăsânăbóngăđáă(kể c違 sânăbóngăđáămini),ă239ăsânăbóngă
chuyền, 205 sân c亥u lông, 223 t鰻ng các lo衣i sân thể thao khác, 52 sân bóng r鰻, 15 sân 
qu亥n v嬰t, 40 h欝 bơi,ă30ănhàătậpăvàăthiăđ医uăđaămôn,ă18ănhà tậpăvàăthiăđ医uăđơnămôn;ănĕmă
2019, thành ph嘘 đ亥uăt逢ălắpăđặt thiết bị máy tập thể d映c, thể thao công cộng cho 09/09 
quận, huy羽n, vớiă90ămáyă(Nh逢:ălắpăđặt 23 máy 荏 các công viên quận Ninh Kiều; 12 máy 
荏 công viên b運 kè Ch嬰 PhongăĐiền; 12 máy 荏 công viên ChâuăVĕnăLiêmăquận Ô Môn; 
12ămáyătrênăđịa bàn huy羽năVĩnhăTh衣nh;ă12ămáyătrênăđịa bàn huy羽n Thới Lai; 19 máy 
t衣i các quận, huy羽n còn l衣i). Ngoài ra, các quận, huy羽năđưăvậnăđộng xã hội hóa lắpăđặt 
trên 60 thiết bị thể d映c, thể thaoănơiăcôngăcộng, góp ph亥n ph映c v映 nhân dân luy羽n tập 
thể d映c, thể thao.  

Cơăs荏 vật ch医t, trang thiết bị cho công tác giáo d映c thể ch医tătrongănhàătr逢運ng và 
vi羽c sử d映ng các công trình thể thaoătrênăđịa bàn ph映c v映 ho衣tăđộng thể thao ngo衣i khóa 
c栄a họcăsinh,ăsinhăviênăđ逢嬰c thành ph嘘 quan tâm xây d詠ng, với 30 nhà tập luy羽n thể 
thao, 12 h欝 bơi,ă18ănhàătậpăvàăthiăđ医uăđaănĕngă荏 cácătr逢運ng ph鰻 thông,ăcaoăđẳng,ăđ衣i học 
trênăđịa bàn thành ph嘘; ngoài ra, một s嘘 đơnăvị, doanh nghi羽pătrênăđịaăbànăcũngăđ亥uăt逢ă
xây d詠ngăsânăbóngăđáămini,ăh欝 bơi,...ăGóp ph亥n hỗ tr嬰, t衣oăđiều ki羽năđể ngành giáo d映c 
vàăcácăcơăs荏 đàoăt衣o sử d映ngăcơăs荏 vật ch医t, sân bãi, trang thiết bị thể d映c, thể thao ph映c 
v映 công tác giáo d映c thể ch医t và thể thaoătr逢運ng học.  

Tuy nhiên, bên c衣nh nh英ng kết qu違 đ衣tăđ逢嬰c vẫn còn gặp nh英ng khóăkhĕn,ănh逢:ă
Quy ho衣ch thể d映c thể thao c医p thành ph嘘 và quận, huy羽năch逢aăđ逢嬰c hoàn chỉnh; quy 
ho衣ch thể d映c thể thao thành ph嘘 c亥năđiều chỉnh và th詠c hi羽n theo kế ho衣chăđưăđịnh 



 

310 
 

h逢ớng;ăngânăsáchăđịaăph逢ơngăcóăkhóăkhĕnănênăcôngătrìnhăthể thaoăcơăb違n 荏 quận, huy羽n, 
ph逢運ng, xã, thị tr医năch逢aăđ逢嬰căđ亥uăt逢;ăcôngătácăxưăhội hóa 荏 c医păcơăs荏 r医tăkhóăkhĕn.ă 

Vi羽c sử d映ng, vận hành các thiết chế thể d映c, thể thao 荏 một s嘘 nơiăhi羽u qu違 ch逢aă
cao; nhiều công trình thể d映c, thể thaoăđ逢嬰c xã hộiăđ亥uăt逢ănh逢ngăphânăb鰻 ch逢aăđ欝ng 
đều, chỉ tập trung 荏 một s嘘 quận nội ô; các ngu欝n l詠căđ亥uăt逢ăchoăthể d映c, thể thao còn 
h衣n chế.  

Hi羽n nay nhiều công trình trong khu liên h嬰p thể d映c thể thao, một s嘘 nhà tập và 
thiăđ医u t衣iăcácătr逢運ng học trong thành ph嘘 bị xu嘘ng c医p,ăch逢aăđ逢嬰c nâng c医p, sửa ch英a 
kịp th運i (do kinh phí h衣n chế); sân bãi ph映c v映 cho ho衣tăđộng thể d映c thể thao 荏 cơăs荏 
còn h衣n chế làm 違nhăh逢荏ngăđến ho衣tăđộng thể d映c thể thaoătrênăđịa bàn thành ph嘘. 

Công tác ph嘘i h嬰p trong vi羽c sử d映ng các nhà tập nhiều môn gi英a S荏 Giáo d映c và 
Đàoăt衣o và S荏 Vĕnăhóa,ăThể thao và Du lịch còn nhiều h衣n chế dẫnăđến hi羽u qu違 sử 
d映ng các công trình Thể d映c thể thao cho m映căđíchăđàoăt衣o vậnăđộngăviênăch逢aăcao. 

5.4.3 H衣 t亥ng du l鵜ch 

Các công trình ph映c v映 du lịchăđaăd衣ng, có thể kể đếnănh逢:ăTuyến ph嘘 điăbộ từ Bến 
Ninh Kiềuăđến ch嬰 đêmăTr亥n Phú, công trình c亥uăđiăbộ Ninh Kiều, công viên sông Hậu. 
C違i t衣o H欝 Búng Xáng,ăCôngăviênăL逢uăH英uăPh逢ớc,ăCôngăviênăHùngăV逢ơng,ăB違o tàng 
Thành ph嘘.ăNgoàiăra,ăđ亥uăt逢ăcácăcôngătrình,ădiătíchălịch sử vĕnăhóaăgắn với phát triển du 
lịchănh逢:ăChiến thắng ông Hào. Mộ Th栄 khoa Bùi H英uăNghĩa. Khuăt逢荏ng ni羽m c嘘 so衣n 
gi違 Mộc Quán Nguy宇n Trọng Quyền. Đền th運 ChâuăVĕnăLiêm,ăDiătíchălịch sử Địaăđiểm 
thành lập Chi bộ An Nam Cộng s違năĐ違ng C運 Đ臼. Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, 
Đền th運 Vua Hùngầ 

 Hi羽n t衣i, Thành ph嘘 đangăthíăđiểmăĐề án sử d映ngăph逢ơngăti羽n xe b嘘n bánh ch衣y 
bằngănĕngăl逢嬰ngăđi羽n: Công ty Trách nhi羽m h英u h衣n Du lịch sinh thái Mỹ Khánh (15 
ph逢ơngăti羽n) và Công ty Trách nhi羽m h英u h衣n Một thành viên Xây d詠ng - Th逢ơngăm衣i 
- S違n xu医t TânăĐ衣iăPhongă(06ăph逢ơngăti羽n)ăđể ph映c v映 du khách tham quan. 

Trongăt逢ơngălai,ăc亥n thu hút nhiều hãng bay khai thác tuyếnăbayăđến C違ng hàng 
không Qu嘘c tế C亥năThơănhằm t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰iăchoăgiaoăth逢ơngăvàăduălịch phát 
triển,ătrongăđóăvi羽c kết n嘘i các địaăph逢ơngătrọngăđiểm về du lịchăđể thu hút khách du 
lịchăđến C亥năThơ.ăHi羽nănay,ăcóă09ăđ逢運ng bay nộiăđịa do các hãng hàng không Vietnam 
Airlines, vietjet Air,ăVasco,ăBambooăAirwaysăkhaiăthácăvàă02ăđ逢運ng bay qu嘘c tế do các 
hãng airasia và Thai airasia khai thác. 

Về h羽 th嘘ngăcơăs荏 vật ch医t kỹ thuật du lịch, có nhiều lo衣iăhìnhăth逢ơngăm衣i dịch v映 
du lịch mới, cao c医păđ逢ơcăđ亥uăt逢ăđ逢aăvàoăkhaiăthácănh逢:ăKháchăs衣năM逢運ng Thanh (5 
sao), Khách s衣n Vinpearl C亥năThơă (5ă sao),ăKháchăs衣n Ninh Kiều Riverside (4 sao), 
Resort Azerai t衣i C欝n 遺u, Trung tâm hội nghị Yến ti羽căCBăPalaceầăSiêuăthị Co.opmart, 
Siêu thị Mega market, Siêu thị GoăGo,ăTrungătâmăTh逢ơngăm衣iăLotte,ăTrungătâmăTh逢ơngă
m衣iăVincomăPlazaăHùngăV逢ơngăvàăXuânăKhánhăđangăho衣tăđộng, góp ph亥năđaăd衣ng dịch 
v映, thu hút du khách. 
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Hi羽n nay, t鰻ng s嘘 cóă616ăcơăs荏 l逢uătrúăduălịch,ătrênă10.500ăphòngă(trongăđóăkháchă
s衣năđ逢嬰c công nhận từ 1ăđến 5 sao là 133 khách s衣n, với 5.030 phòng). Có 64 doanh 
nghi羽p l英 hành (l英 hành nộiăđịa: 39 doanh nghi羽p, l英 hành qu嘘c tế: 25 doanh nghi羽p). 
Có 34ăkhu/điểm du lịch. 

  

5.5 H衣 t亥ngăth逢挨ngăm衣i 

5.5.1 M衣ngăl逢噂i ch嬰 

Tínhăđếnănĕmă2020,ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ có 105 ch嬰 các lo衣i,ătrongăđóă
có 5 ch嬰 h衣ng 1 (chiếm 5% t鰻ng s嘘 ch嬰), 13 ch嬰 h衣ng 2 (chiếm 12 %), 83 ch嬰 h衣ng 3 
(chiếmă83%).ăNhìnăchung,ăcơăs荏 vật ch医t kỹ thuật c栄a ph亥n lớn các ch嬰 đ逢嬰c xây d詠ng 
kiên c嘘 và bán kiên c嘘,ăđápă泳ng khá t嘘t nhu c亥uătraoăđ鰻i, giaoăl逢uăhàngăhóa c栄aădânăc逢.ă
Tuy nhiên, hi羽u su医t sử d映ng s衣păch逢aăcaoăvàăkhôngăđ欝ngăđều, nhiềuănơiăt衣i khu v詠c 
nội thị ch嬰 đưăbị quá t違i, tận d映ng hết di羽nătíchăđ医t tr嘘ng, trong khi nhiềuănơiăkhácăcònă
tình tr衣ng không sử d映ng hết di羽n tích, nhiều kios ch嬰 b臼 tr嘘ng, xu嘘ng c医p.ăĐặc bi羽t có 
2 khu ch嬰 là Tân An và An L衣c 荏 quận Ninh Kiềuăđangătrongătìnhătr衣ng quá t違iăkhiăng逢運i 
bánăcơiănới hàng hóa l医n chiếmălòngăđ逢運ng gây m医t trật t詠 mỹ quanăđôăthị, ô nhi宇m môi 
tr逢運ng c違n tr荏 giao thông. Ch嬰 荏 các huy羽n vẫn còn thiếu th嘘n về cơăs荏 h衣 t亥ng và s嘘 
l逢嬰ng ch嬰 nông thôn chiếmăđaăs嘘 nên vi羽c nâng c医p, m荏 rộng hoặc di d運i các ch嬰 gặp 
nhiềuăkhóăkhĕnădoăthiếu v嘘n, quỹ đ医t h衣n hẹp và thói quen họp ch嬰 c栄aăng逢運i dân. 

Một s嘘 v医năđề t欝n t衣i c栄a m衣ngăl逢ới ch嬰 và nguyên nhân: ngoài nh英ngă逢uăđiểm, 
m衣ngăl逢ới ch嬰 trênăđịa bàn Thành ph嘘 vẫn t欝n t衣i một s嘘 h衣n chế, thể hi羽n trên các mặt 
trong ho衣tăđộng kinh doanh, qu違nălỦ,ăđ亥uăt逢ăcũngănh逢ăkhaiăthácăt衣i một s嘘 ch嬰, nh医t là 
các ch嬰 thuộcăđịa bàn nông thôn c栄a Thành ph嘘: 

- Về b嘘 trí, sắp xếp các ngành hàng, khu v詠c kinh doanh: có ch嬰 ngành hàng sắp 
xếp gọnăgàng,ăngĕnănắp, h嬰pălỦ,ănh逢ngăcũngăcóăkhôngăítăch嬰 ngành hàng b嘘 tríăch逢aă
h嬰p lý, hàng nọ xen lẫnăhàngăkia,ăđặc bi羽t là ch嬰 có quy mô lớn, 荏 trung tâm khu dân 
c逢.ăL嘘iăđiătrongăch嬰 không thông thóang, có chỗ khu医t l医p sau các lô, s衣p hoặc ph違iăđiă
xuyên qua qu亥yăhàngăđangăho衣tăđộng. Hàng hóa trong ch嬰 sắp xếp không h嬰p lý, l嘘iăđiă
trong ch嬰 th逢運ng xuyên bị l医n chiếm.ăVànhăđaiăngoàiăch嬰 cóănơiăbị l医n chiếm 違nhăh逢荏ng 
đến trật t詠 giao thông. Một s嘘 ch嬰 có hộ kinhădoanhăc逢ătrúăngayătrongăch嬰.  

- Nguyên nhân chính là do t衣i một s嘘 ch嬰 thiết kế quy ho衣ch mặt bằng ch嬰 thiếu 
h嬰p lý ngay từ đ亥u hoặcăkhôngătiênăl逢嬰ngăđ逢嬰c t嘘căđộ phát triển và m泳căđộ tập trung 
dânăc逢,ăthiết kế cũăđưăkhôngăcònăphùăh嬰p với nhu c亥u phát triển.  

- Về v医năđề v羽 sinhămôiătr逢運ng, an toàn th詠c ph育m: h亥u hết khu v詠c bán th詠c 
ph育măt逢ơiăs嘘ng,ăĕnău嘘ng c栄a các ch嬰 qua kh違oăsátăđều r医t b育n,ăđặc bi羽t là khu hàng cá. 
雲 các khu v詠c công cộng rác v泳t bừa bãi thành từngăđ嘘ng, hôi th嘘i, c嘘ng rãnh bị 泳 đọng 
không thoát n逢ớc, Ch嬰 h衣ng 3 荏 khu v詠c nông thôn có không nhiều nhà v羽 sinh, nếu có 
thìăcơăs荏 vật ch医t lán t衣m hoặc không sử d映ngăđ逢嬰c.  

- Th詠c hi羽n nhi羽m v映 qu違n lý ch嬰: nhìn chung vi羽c th詠c hi羽năvĕnăminhăth逢ơngă
m衣i 荏 các ch嬰 ch逢aăt嘘t, vi羽c rõ ràng, minh b衣ch trong tài chính thu chi 荏 một s嘘 ch嬰 
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ch逢aăth詠c hi羽n t嘘t. Các ch栄 tr逢ơngăchínhăsách,ăquyăđịnh pháp luật về thuế, b違oăđ違m an 
ninh trật t詠, v羽 sinhămôiă tr逢運ng, an toàn PCCC, ch嘘ng bán hàng gi違, hàng nhái, nói 
thách,ăvĕnăminhătrongăgiaoătiếpầăcó triển khai th詠c hi羽n,ănh逢ngăch逢aăth詠c s詠 điăsâuăvàoă
ý th泳căth逢ơngănhânăkinhădoanhăt衣i ch嬰.  

  

5.5.2 M衣ngăl逢噂i siêu th鵜  

Trênăđịa bàn TP hi羽n có 13 siêu thị. Trong s嘘 đó,ăcóă08ăsiêuăthị t鰻ng h嬰p và 04 
siêu thị chuyênădoanh.ăĐịa bàn có s嘘 l逢嬰ng siêu thị nhiều nh医t là quận Ninh Kiều với 
10 siêu thị,ăsauăđóălàăquậnăCáiăRĕng,ăTh嘘t N嘘t với 01 siêu thị,ăđâyălàăhaiăđịa bàn phát 
triển nh医t về kinh tế - xã hội và tập trung khách du lịch c栄a Thành ph嘘. T衣i các quận, 
huy羽n khác, lo衣i hình bán lẻ hi羽năđ衣i này vẫnăch逢aăđ逢嬰căhìnhăthànhă(đặc bi羽t là khu v詠c 
nông thôn) hoặcăhìnhăthànhăch逢aărõănét,ămặt khác ph違năánhătrìnhăđộ tiêu dùng t衣i các 
nơiăđóăvẫnăch逢aăbắt kịp với các khu v詠căkhácătrênăđịa bàn Thành ph嘘, nh医t là khu v詠c 
nội thành c栄a C亥năThơ. 
 

B違ng 117: Hi 羽n tr衣ng siêu th鵜 trênăđ鵜a bƠn thành ph嘘 C亥năTh挨 

Đ鵜a bàn 
H衣ng siêu th鵜 Bán kính 

ph映c v映 
(km/siêu th鵜) I II  III  

Quận Ninh Kiều 2 3 5 1,07 

Quận Ô Môn     

Quận Bình Th栄y     

QuậnăCáiăRĕng 1   4,75 

Quận Th嘘t N嘘t  1  6,23 

Huy羽năVĩnhăTh衣nh     

Huy羽n C運 Đ臼     

Huy羽năPhongăĐiền     

Huy羽n Thới Lai     

T鰻ng 3 4 5 6,17 
 

Nguồn: Số liệu khảo sát cてa Sở CôngăThư¬ngănĕmă2016 
 

Có thể nhận th医y, về s嘘 l逢嬰ng siêu thị hi羽nănayăđápă泳ng nhu c亥u cung c医p hàng 
hóa không chỉ cho thành ph嘘 C亥năThơ mà còn cho nhiềuăđịaăph逢ơngătrongăvùngăĐBSCL. 
Tuy nhiên, h羽 th嘘ng siêu thị này phân b嘘 khôngăđ欝ngăđều, ch栄 yếu tập trung t衣i quận 
Ninh Kiều. Các quận, huy羽n khác c栄a Thành ph嘘 ch逢aăxu医t hi羽n lo衣i hình này.  

Nhìn chung, th詠c tr衣ng phát triển còn một s嘘 b医t cậpăvàăch逢aăt逢ơngăx泳ng với nhu 
c亥u, vi羽c phân b嘘 siêu thị trênăđịaăbànăch逢aăphùăh嬰p, c亥năcóăđịnhăh逢ớng quy ho衣ch h嬰p 
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lỦăđể sauănàyăđiăvàoăho衣tăđộng có h羽 th嘘ng, có hi羽u qu違,ăđemăl衣i l嬰i ích cho xã hộiăcũngă
nh逢ăchoăs詠 phát triển kinh tế thành ph嘘 nói chung. 

 

5.5.3  M衣ngăl逢噂iătrungătơmăth逢挨ngăm衣i 

Trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ hi羽năcóă6ătrungătâmăth逢ơngăm衣i g欝m 02 TTTM 
h衣ng 1. 04 TTTM h衣ng 3. Về cơăc医u phân b嘘, trong s嘘 06ăTTTMătrênăđịa bàn, quận 
Ninh Kiều có 05 TTTM và QuậnăCáiăRĕngăcóă01ăTTTM.ăCácătrungătâmăth逢ơng m衣i bao 
g欝m:ăVincomăPlazaăXuânăKhánh,ăVincomăHùngăV逢ơng,ăLotteăMart,ăSenseăCity,ăBigăCă
C亥năThơ,ăGoăC亥năThơ. 
 

B違ng 118: Hi 羽n tr衣ngăTrungătơmăth逢挨ngăm衣iătrênăđ鵜a bƠn thành ph嘘 C亥năTh挨 

Đ鵜a bàn 
H衣ngăTrungătơmăth逢挨ngăm衣i 

S嘘 l逢嬰ng 
I II  III  

Quận Ninh Kiều 1 1 3 5 

Quận Ô Môn     

Quận Bình Th栄y     

QuậnăCáiăRĕng   1 1 

Quận Th嘘t N嘘t     

Huy羽năVĩnhăTh衣nh     

Huy羽n C運 Đ臼     

Huy羽năPhongăĐiền     

Huy羽n Thới Lai     

Toàn Thành ph嘘 1 1 4 6 
 

Nguồn: Sở CôngăThư¬ngăthành phố CＺnăTh¬ 

Nhìn chung, vi羽căđ亥uă t逢ăphátă triển h羽 th嘘ngă trungătâmăth逢ơngăm衣iă trênăđịa bàn 
thành ph嘘 C亥năThơ cơăb違năđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u tiêu dùng c栄aădânăc逢ăcũngănh逢ătheoă
kịp s詠 phát triển c栄aăTPătrongăt逢ơngălai.ăTuyănhiên,ăđịnhăh逢ớng quy ho衣ch c亥n chú ý 
đến vi羽căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcácătrungătâmăth逢ơngăm衣i ch栄 yếuătheoăh逢ớng sẽ hình thành 
thêm, phân b嘘 một cách h嬰p lý các TTTM mới,ăđ栄 tiêu chu育n tho違 mãn các nhu c亥uăđaă
d衣ng từ thu nhập th医p, trung bình và cao, ph映c v映 choădânăc逢ăTPăcũngănh逢ăkháchăvưngă
lai và khách qu嘘c tế. 
 

5.5.4 M衣ngăl逢噂i c穎a hàng bán l飲 hi羽năđ衣i  

Song song với s詠 phát triển c栄a h羽 th嘘ng siêu thị,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i, Thành 
ph嘘 còn có s詠 hình thành m衣nh mẽ c栄a các lo衣i hình phân ph嘘i mới là h羽 th嘘ng các cửa 
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hàng bán lẻ theoăph逢ơngăth泳c hi羽năđ衣i.ăCĕnăc泳 vào tình hình kinh doanh th詠c tế t衣iăđịa 
ph逢ơngăthìăvề cơăb違n có 02 lo衣i hình là cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng ti羽n l嬰i.  

Cửa hàng chuyên doanh là lo衣i cửa hàng khá ph鰻 biến và phát triển m衣ng trong 
th運i gian g亥năđây.ăCửa hàng chuyên doanh phát triển ch栄 yếuăd逢ới các d衣ngănh逢ăcửa 
hàngăĕnău嘘ng, cửaăhàngăđ欝 hi羽u, cửa hàng kinh doanh chuyên ngành. 

Cửa hàng ti羽n l嬰i là lo衣i cửa hàng phát triển tập trung 荏 cácăkhuădânăc逢,ăph映c v映 
nhu c亥u mua sắm thuận ti羽n c栄aăc逢ădânăxungăquanh,ăkháchăduălịch với nh英ng s違n ph育m 
thiết yếu là các mặt hàng c亥n thiết hàng ngày. Ph亥n lớn các cửa hàng thuộc các doanh 
nghi羽pătrongăn逢ớcănh逢ăVinmartă+,ăSatrafood,ăBáchăHóaăXanh,ăCoop,ătập trung ch栄 yếu 
荏 quận Ninh Kiều, Bình Th栄yăvàăCáiăRĕng.ăTh詠c tr衣ng các cửa hàng ti羽n l嬰iătrênăđịa 
bàn thành ph嘘 nĕmă2021ălà:ă161,ătrongăđó,ăquận Ninh Kiều: 79, quận Ô Môn: 07, quận 
Bình Th栄y: 24, quậnăCáiăRĕng:ă24,ăquận Th嘘t N嘘t: 09, huy羽năVĩnhăTh衣nh: 04, huy羽n 
C運 Đ臼: 04, huy羽năPhongăĐiền: 05, huy羽n Thới Lai: 05 

Đâyălàănh英ng cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, s違n ph育m công nghi羽p 
tiêu dùng. Hàng hóa kinh doanh có chọn lọc và ch医tăl逢嬰ngăđ違m b違o, giá c違 phù h嬰p. 
Lo衣iăhìnhăkinhădoanhănàyăđangăphátătriển m衣nh mẽ, phù h嬰p với nhu c亥u tiêu dùng c栄a 
c逢ădânăđôăthị và sẽ d亥n thay thế cácăđiểm kinh doanh t詠 phát, cửa hàng t衣p hóa nh臼 lẻầă
góp ph亥n c違i thi羽n ý th泳căkinhădoanhăvàăthayăđ鰻i di羽n m衣o kết c医u h衣 t亥ngăth逢ơngăm衣i 
Thành ph嘘.  

 

 Đánhăgiá,ănh壱năđ鵜nh v隠 thu壱n l嬰i,ăkh́ăkhĕn,ăc挨ăh瓜i, thách th泳c c栄a thành ph嘘 
C亥năTh挨  

1.  V隠 phát tri 吋n kinh t院 xã h瓜i  

1.1. Các l嬰i th院 ch栄 y院u 

- L嬰i thế về vị tríăđịa lý kinh tế:ăLàăđôăthị nằm 荏 trungătâmăvùngăĐBSCL,ăcóăđiều 
ki羽n thuận l嬰iăđể giaoă l逢uăvớiăcácăđịaăph逢ơngă trongăvàăngoàiăvùng,ăqu嘘c tế c違 bằng 
đ逢運ng bộ,ăđ逢運ng thuỷ,ăđ逢運ng hàng không.  

- L嬰i thế về ngu欝n nhân l詠c và tiềm l詠c khoa học công ngh羽: thành ph嘘 C亥năThơ 
làănơiătập trung nhiềuăcơăs荏 đàoăt衣o,ăđộiăngũăcánăbộ khoa học và qu違nălỦăcóătrìnhăđộ cao, 
tiềm l詠c khoa học kỹ thuật khá lớn so vớiăcácăđịaăph逢ơngăkhác:ăC亥năThơăcóăl詠căl逢嬰ng 
laoăđộngăcóătrìnhăđộ cao vớiănĕngăsu医t cao nh医t khu v詠c cùng vớiăđóălàăđ泳ngăđ亥u c違 
n逢ớc về h衣 t亥ng nhân l詠căCNTT.ăTrênăđịa bàn Thành ph嘘 hi羽năcóă7ătr逢運ngăđ衣i học, 10 
tr逢運ngăcaoăđẳng,ăcácăcơăs荏 nghiên c泳u khoa học c医p vùng, qu嘘c gia về lúa,ăcâyăĕnăqu違, 
công ngh羽 sinh học... Vi羽căđ衣i học FPT thành lậpăcơăs荏 t衣i C亥năThơăh泳a hẹn sẽ mang 
l衣i ngu欝n nhân l詠c công ngh羽 thông tin ch医tăl逢嬰ng cao, giúp Thành ph嘘 hi羽n th詠c hóa 
m映c tiêu tr荏 thànhăđôăthị thông minh. 

- L嬰i thế về kết c医u h衣 t亥ngăvàăcơăs荏 vật ch医t kỹ thuậtăđưăb逢ớcăđ亥uăđ逢嬰căđ亥uăt逢,ă
nâng c医p:ăTrênăđịa bàn Thành ph嘘 đưăxâyăd詠ng nhiều công trình h衣 t亥ng quy mô lớn 
(c亥u C亥năThơ,ăsânăbayăqu嘘c tế C亥năThơ,ăc違ng C亥năThơ,ăcácăqu嘘c lộ, m衣ngăl逢ới c医p 
đi羽n...). Sân bay C亥năThơăvới công su医t từ 3-5 tri羽uăng逢運i là 1 trong 2 sân bay qu嘘c tế 
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duy nh医t t衣iăvùngăĐBSCL. 
- Nĕngăl詠c c衣nh tranh c医p tỉnhăcũngănh逢ăchỉ s嘘 PAPI luôn nằmătrongănhómăđ亥u 

c栄a c違 n逢ớc, ch泳ng t臼 nh英ng nỗ l詠c c栄a thành ph嘘 C亥năThơ trong vi羽c c違i cách hành 
chính, t衣oămôiătr逢運ng thuận l嬰i thu hút các doanh nghi羽p. 

- Kinh tế thành ph嘘 tĕngătr逢荏ng khá, ch医tăl逢嬰ng và quy mô nền kinh tế đ逢嬰c nâng 
lên. Hằngănĕmăđóngăgópăkho違ng 12% GRDP c栄aăvùngăĐBSCL. T鰻ng s違n ph育m bình 
quânăđ亥uăng逢運iăđến nĕmă2020 đ衣t 52.230 tỷ đ欝ng, g医p 1,7 l亥n so vớiănĕmă2010.ăCơăc医u 
kinh tế chuyển dịchătheoăh逢ớngăgiaătĕngătỷ trọng dịch v映 và công nghi羽p, từngăb逢ớc 
khẳngăđịnh vai trò trung tâm c栄aăvùngăĐBSCLăvề công nghi羽p và dịch v映, nh医t là về 
th逢ơngăm衣i và du lịch. 

1.2. H衣n ch院  

- Trìnhăđộ phát triểnăch逢aăcao,ăcơăc医u kinh tế ch逢aăt逢ơngăx泳ng c栄a mộtăđôăthị 
lo衣i I (khu v詠c nông nghi羽p, nông thôn còn lớn),ănĕngăl詠c s違n xu医t một s嘘 ngành, s違n 
ph育m quan trọngătĕngăchậm,ăcácăngànhăcóăhàmăl逢嬰ng công ngh羽 cao có tỷ trọng nh臼. 

- Vi羽c kêu gọiăđ亥uăt逢ăcònăgặp nhiềuăkhóăkhĕn,ăđặc bi羽tădoăgiáăđ医t c栄a thành ph嘘 
C亥năThơ caoăhơnăcácătỉnh lân cận và vi羽c C亥năThơălàăThành ph嘘 tr詠c thuộcăTrungă逢ơng,ă
đôăthị lo衣i I khiến Thành ph嘘 có h衣n chế trong vi羽căđ逢aăraă逢uăđưiăchoăcácănhàăđ亥uăt逢. 

-  Kết c医u h衣 t亥ng vẫnăch逢aăđápă泳ng yêu c亥u phát triển: Kết c医u h衣 t亥ng thiếu và 
ch逢aăđ欝ng bộ, nh医t là h羽 th嘘ng h衣 t亥ng giao thông, h衣 t亥ngăđô thị,ăcácăkhuăvuiăchơiăgi違i 
trí, h衣 t亥ng t衣i các khu v詠c d詠 kiến m荏 rộngăđôăthị. 

- Ch医tăl逢嬰ng phát triểnăđôăthị ch逢aăcaoăvàăch逢aăđều: Phát triểnăđôăthị có s詠 thiếu 
đ嘘i x泳ng về phân b嘘 các tr映c kinh tế - đôăthị, khu v詠căđôăthị phát triển nh医t mới tập 
trung 荏 quận Ninh Kiều, các khu v詠c khác mậtăđộ dân s嘘 còn r医t th医p, h衣 t亥ngăđôăthị 
ch逢aăphátătriển, nhiềuăđịa bàn vẫn còn mang dáng d医p nông thôn. 

- 永ng d映ng công ngh羽 thôngătinătrongăcơăquanănhàăn逢ớc còn thiếuăđ欝ng bộ,ăch逢aă
đápă泳ng yêu c亥u c栄a cuộc Cách m衣ng công nghi羽p l亥n th泳 t逢. Một bộ phận cán bộ, công 
ch泳c, viên ch泳căcóătrìnhăđộ,ănĕngăl詠c chuyên môn h衣n chế,ăch逢aăđ違măđ逢ơngăđ逢嬰c yêu 
c亥u nhi羽m v映 trong tình hình mới. Công tác quy ho衣ch,ăđàoăt衣o, b欝iăd逢叡ng, sử d映ng cán 
bộ từng lúc, từngănơiăch逢aăthật hi羽u qu違. 

- Tỉ l羽 diăc逢ăthu亥n luôn 荏 m泳c âm trong nhiềuănĕmăqua,ămột ph亥n nguyên nhân 
là do s詠 m医tăcânăđ嘘i cung-c亥uătrongălaoăđộngătrìnhăđộ cao, khiến một bộ phậnălaoăđộng 
có bằngăđ衣i học,ăcaoăđẳng ph違iădiăc逢ăđến các Thành ph嘘 khácăđể tìm kiếm vi羽c làm.  

- Vĕnăhóaă- xã hộiăđ衣tăđ逢嬰c nhiều kết qu違 tích c詠c. Từngăb逢ớc khẳngăđịnh vai trò 
trungătâmăvùngăĐBSCLăvề giáo d映căvàăđàoăt衣o, khoa học và công ngh羽, y tế,ăvĕnăhóa. 
Trung bình hằngănĕm,ăthànhăph嘘 gi違i quyết vi羽călàmăchoătrênă50.000ălaoăđộng. Tỷ l羽 hộ 
nghèoănĕmă2019ăgi違m còn 0,66%, th医p nh医t so với các tỉnhătrongăvùngăĐBSCL.ăTh詠c 
hi羽n t嘘t các chính sách dân tộc và tôn giáo, c栄ng c嘘 vàătĕngăc逢運ng kh嘘iăđ衣iăđoànăkết 
toànădânătrênăđịa bàn. 

- Trìnhăđộ phát triển còn th医p,ănĕngăl詠c c衣nh tranh còn h衣n chế, kinh tế phát triển 
ch逢aăcóăs詠 độtăpháăvàănguyăcơăt映t hậu so vớiăcácăđôăthị lớnăcũngănh逢ăkhôngăđápă泳ng 
đ逢嬰căvaiătròăđ亥uătàuăđ嘘i với khu v詠căĐBSCL.ă 
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1.3. C挨ăh瓜i 

- C亥năThơălàăThànhăph嘘 lo衣i I tr詠c thuộcăTrungă逢ơng,ăđôăthị trung tâm vùng, là 
một trong các tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọngăđiểm,ăđ逢嬰căquanătâmăđ亥uăt逢,ăphátă
triểnătrongăgiaiăđo衣n tới. 

- Chuỗi d詠 án phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng giao thông sắp tớiă(nh逢ăđ逢運ng sắt C亥năThơ- 
Thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năThơ,ăcaoăt嘘c Thành ph嘘 H欝 Chí Minh- Cà Mau,ầ) nằm 
荏 trung tâm c栄a 3 hành lang kinh tế vùng (hành lang kinh tế Bắc Nam, Hành lang kinh 
tế SócăTrĕngă– An Giang, Hành lang kinh tế Kiên Giang- BìnhăD逢ơng). 

- Xu医t kh育u,ăđ亥uăt逢ăvàăchuyển giao công ngh羽 đ逢嬰căđ育y m衣nh nh運 toàn c亥u hóa 
và các hi羽păđịnhăth逢ơngăm衣i t詠 do (FTA). 

Nhu c亥u ngày càngătĕngăđ嘘i với các s違n ph育m nông nghi羽p ch医tăl逢嬰ng cao và s詠 
phát triển nhanh chóng c栄aăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử, blockchain, AI - C亥năThơăc亥n tiên phong 
nắm bắtăcácăxuăh逢ớng. 

 

1.4. Thách th泳c  

- Thách th泳c n違y sinh từ trìnhăđộ phát triển còn th医p,ănĕngăl詠c c衣nh tranh còn h衣n 
chế, kinh tế phát triểnăch逢aăcóăs詠 độtăpháăvàănguyăcơăt映t hậu so vớiăcácăđôăthị lớnăcũngă
nh逢ăkhôngăđápă泳ngăđ逢嬰căvaiătròăđ亥u tàuăđ嘘i với khu v詠căĐBSCL.ă 

- Thách th泳c về qu違n lý mộtăđôăthị với di羽nătíchătĕngănhanh,ăcóăs詠 chênh l羽ch khá 
lớn về phát triển gi英a các khu v詠c c栄a Thành ph嘘. 

- Hội nhập qu嘘c tế sâu rộng sẽ đặt thành ph嘘 C亥năThơ tr逢ớc s泳c ép c衣nh tranh 
gay gắt trên thị tr逢運ng qu嘘c tế, nộiăđịaăvàăngayătrênăđịa bàn Thành ph嘘,ătr逢ớc di宇n biến 
ph泳c t衣p c栄a các lo衣i tội ph衣m mới, nh医t là tội ph衣m phi truyền th嘘ngănh逢ătội ph衣m sử 
d映ng công ngh羽 cao, tội ph衣m có yếu t嘘 n逢ớc ngoài...  

- Mâu thuẫn gi英a yêu c亥u phát triển nhanh vớiăđòiăh臼i phát triển bền v英ng, b違o 
v羽 môiătr逢運ng, gi英 gìn b違n sắcăvĕnăhóa, h衣n chế n違y sinh các v医năđề xã hội (th医t nghi羽p, 
phân hóa giàu nghèo, t羽 n衣n xã hội...). 

- Dịch b羽nh COVID-19 vẫn còn di宇n biến ph泳c t衣p, gây 違nhăh逢荏ng nghiêm trọng 
tớiăđ運i s嘘ng c栄aăng逢運iădânăcũngănh逢ăgiánăđo衣n ho衣tăđộng s違n xu医tăkinhădoanh,ăđặc bi羽t 
trongăcácălĩnhăv詠c xây d詠ng và dịch v映. 

- Tácăđộng tiêu c詠c từ biếnăđ鰻i khí hậuăvàăph逢ơngăth泳c canh tác truyền th嘘ng:ălũă
l映t, nhi宇m mặn, r栄i ro nhi羽tăđộ, h衣n hán, ... 

- S詠 phát triển du lịch từ các khu v詠c lân cận khác (ví d映: Phú Qu嘘c) thu hút 
nhiềuăđ亥uăt逢. 
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2. V隠 h羽 th嘘ngănôngăthônăđôăth鵜 

2.1 Đi吋m m衣nh 

- Lịch sử đôăthị lâuăđ運i, t衣o thành nh英ng c医uătrúcăđôăthị chặt chẽ và quan h羽 láng 
giềng. Có b違n sắc và lịch sử. Mậtăđộ dânăc逢ăcaoăvàăđaăd衣ng. Dịch v映 đôăthị đaăd衣ng. 
Kh嘘i phi chính quy ho衣tăđộng t嘘t. Ít có s詠 phân bi羽t giàu nghèo, chênh l羽ch lớn gi英a các 
khu do lịch sử phát triển lâuăđ運i. Tỷ l羽 nghèoăđôăthị khôngăcao,ăvàăng逢運i nghèo có nhiều 
cơăhội s嘘ng và làm vi羽c. 

- C亥năThơăcóămột tỷ l羽 r医t lớn nh英ngăkhuădânăc逢ătruyền th嘘ng nằm dọc theo các 
kênh r衣ch t詠 nhiên, 荏 t医t c違 các quận nộiăthànhăvàăđặc bi羽t huy羽năPhongăĐiền. Nh英ng 
khu này còn gi英 đ逢嬰c nh英ng b違n sắcăvĕnăhóa c栄a mi羽tăv逢運năsôngăn逢ớc, từ b嘘 c映c không 
gian s嘘ng, tới quan h羽 xã hội, phong t映c tập quán. Vi羽c b違o t欝n và kết n嘘i t医t c違 các khu 
dânăc逢ănàyăsẽ t衣o cho C亥năThơămột m衣ngăl逢ớiăđôăthị với b違n sắcăvĕnăhóa sôngăn逢ớc r医t 
đặc thù về c違 hình th泳c và quy mô mà không mộtăđôăthị nàoăcóăđ逢嬰c.ăĐâyăchínhălàăyếu 
t嘘 liên kết gi英a các quận huy羽n c栄a C亥năThơăđể t衣o ra mộtăđôăthị vớiănétăvĕnăhóa xã hội 
đôăthị đặc thù. 

- Có thể nói là toàn bộ đôăthị C亥năThơăcóămột thế m衣nh là có một h羽 th嘘ng sinh 
thái c違nhăquanăđặc thù, gắn liền với m衣ngăl逢ới sông ngòi kênh r衣ch chằng chịt, lan to違 
vào mọi ngóc ngách, từ trungătâmăđôăthị ra tới ngo衣i ô. Nếu thế m衣nhănàyăđ逢嬰c phát 
huy, có thể t衣o ra mộtămôiătr逢運ng sinh thái c違nh quan r医t h医p dẫn,ălàămôiătr逢運ng s嘘ng 
cho r医t nhiềuăloài,ăcũngănh逢ănơiăch嘘năđángăs嘘ngăchoăng逢運iădânăvàăđiểmăđến h医p dẫn 
cho du khách 

 

2.2 Đi吋m y院u 

- Về nguyên tắc, nếu C亥năThơălàăđôăthị lo衣iăIăthìăcóănghĩaălàătoànăbộ Thành ph嘘 
này ph違iăđ衣t các tiêu chu育n c栄a mộtăđôăthị lo衣i I Tuy nhiên, về cơăb違n, c違 vùng C亥năThơă
không thể đ衣tăđ逢嬰c các tiêu chu育năđôăthị lo衣i I (ví d映 mậtăđộ dân s嘘 toànăđôăthị c栄a C亥n 
Thơăch逢aăđ逢嬰c 50% so với quy chu育n c栄aăđôăthị lo衣i I (2.000ăng逢運i/km2). Vùng nội thị 
chỉ là khu v詠c lõi Ninh Kiều-Bình Th栄y- Cái Rĕngăvàăvẫnăch逢aăphátătriển hết tiềmănĕng.ă 

- V医năđề lớn c栄a phân lo衣iăđôăthị 荏 C亥năThơălàă4ănhómătiêuăchíăđ亥u về kinh tế, 
dân s嘘, mậtăđộ, tỷ l羽 phi nông nghi羽p,ăđều bị coi nhẹ, mặc dù các nhóm tiêu chí này mới 
là nh英ng th泳 địnhănghĩaănênăquyămôăđôăthị. Chính vì thiếu xa về dân s嘘 và mậtăđộ nên 
nh英ng Thị tr医nănh逢ăPhongăĐiền, Thới Lai mặcădùăđ衣tătrênă80ăđiểm vẫnăkhôngăđ逢嬰c công 
nhậnăđôăthị lo衣iăIV.ăCácăđôăthị trung tâm huy羽n khác còn cách xa con s嘘 này. Các quận 
nội thành mu嘘năđ衣t tiêu chu育n lo衣iăIăđaăs嘘 cũng ph違i b臼 qua m医y chỉ tiêu về dânăc逢,ămật 
độ. 

- Đôăthị C亥năThơăhi羽n t衣iăch逢aăđịnh hình, với nh英ngăđặcăđiểm hình thái khá là 
thiếu t鰻 ch泳c, ít c医u trúc. Xét về cácăđiểm không gian, C亥năThơăcóăr医tăítăcácăđiểm nh医n 
có t亥m c叡. Mộtăvàiăđiểm bao g欝m: C亥u C亥năThơ, C亥u tình yêu, Bến Ninh Kiều, Ch嬰 n鰻i 
CáiăRĕng,ătoàănhàăVincom,ăCôngăviênăL逢uăH英uăPh逢ớc, khu UBND Thành ph嘘. Trong 
đóătrừ c亥u C亥năThơ,ăch嬰 n鰻i, t医t c違 cácăđiểmăkhácăđều tập trung 荏 Ninh Kiều. Có thể 
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nói, C亥năThơăthiếu t医t c違 các d衣ngăđiểm nh医n hình thái, mà quan trọng nh医t là thiếu các 
điểm trung tâm và các cửa ngõ, là nh英ng yếu t嘘 nhận d衣ng quan trọng nh医t d衣ngăđiểm 
c栄a mộtăđôăthị. 

 
- Ch逢aăcóănhiềuăcôngănĕngăchiếnăl逢嬰c 荏 C亥năThơ,ănênăv医năđề phân b嘘 không gian 

cũngăch逢aăph違i v医năđề lớn. Ch栄 yếuăch逢aăcóăt嘘iă逢u trong vi羽c phân b鰻 côngănĕngă荏 khu 
v詠căđôăthị cũăNinhăKiều. Một s嘘 khu v詠c Ninh Kiều, Bình Th栄y có tiềmănĕngăr医t lớn 
nh逢ngăđangăb嘘 tríăcácăcôngănĕngăsử d映ngăđ医t mậtăđộ th医p.ăĐặc bi羽t quan trọng là khu 
C欝năKh逢ơng,ăc欝n Cái Khế, khu trung tâm hành chính, tr逢運ngăđ衣i học, b羽nh vi羽n lớn 
trong trung tâm Ninh Kiềuăvàă2ăkhuăquânăđội lớn 荏 Bình Th栄y. 

- Môiătr逢運ngăđôăthị có một s嘘 v医năđề nh逢:ă 
• Ô nhi宇m âm thanh: các hẻm nh臼,ăkhuădânăc逢ăđôngăđúcăbị ô nhi宇m âm thanh 

doăKaraokeăgiaăđình,ăcácăloaădiăđộngăvàăl逢嬰ngăng逢運i và xeămáyăđôngăđúcădoăph逢ơngă
ti羽năgiaoăthôngăđ逢運ng th栄y). 

• Ô nhi宇m ánh sáng: các hẻm nh臼, các khu 鰻 chuột trong hẽm nh臼, ven sông, 
thiếu ánh sáng mặt tr運i do không gian chật hẹp trong khi 荏 các khu v詠căđ逢運ng lớn và 
trung tâm, có v医năđề về ô nhi宇m ánh sáng do các thể lo衣i qu違ngăcáo,ăđènăđ逢運ng, trang 
trí nhiều màu sắc, r嘘i lo衣n, không có quy ho衣ch. 

• Nhi羽tăđộ,ăđ違o nhi羽t. Khu trung tâm Ninh Kiều,ăcácăkhuădânăc逢ăđôngăđúcăcóă
mậtăđộ xây d詠ng bê tông tập trung cao, thiếu không gian t臼a nhi羽t và thiếu cây xanh t衣o 
ra hi羽u 泳ngăđ違o nhi羽t (heat island) thiếu cây xanh. Tuy nhiên, nh英ng mái màu sáng, nhà 
th医p t亥ng san sát, vật li羽u nhẹ m臼ng c栄a khu v詠c nộiăôăcũngădẫn tới to違 nhi羽t nhanh và 
không gi英 nhi羽t, nên v医năđề nhi羽tăđ違o 荏 C亥năThơăch逢aăph違i v医năđề quá c医p thiết 

• Thông gió. T衣i các hẻm nh臼, sâu, ngoằn ngoèo, khu 鰻 chuột, do không gian 
chật hẹp, mậtăđộ xây d詠ng cao, c違n tr荏 thông gió. 

•  

- M嘘i quan h羽 gi英a h羽 th嘘ngăđôăthị với vùng nông thôn: 

• Vi羽c b嘘 trí mang tính chiếnăl逢嬰c cho các khu v詠c trung tâm ngo衣i thành (ch嬰 
mới, các ti羽n ích giáo d映c và s泳c kh臼e mới,ăcácă trungătâmăđàoăt衣o kỹ thuật canh tác 
mới...) Sẽ khuyến khích s詠 phát triển mới về nhà 荏 và nâng c医păcácăkhuăđịnhăc逢ăhi羽n 
h英u. 

• Cácăđiểmădânăc逢ătrungătâmăthuộc khu v詠c ngo衣i thành (nông thôn) C亥năThơă
c亥n thiếtăđ逢嬰c xây d詠ng, c違i t衣oăđ違m b違o yêu c亥u tậpătrungădânăc逢ăcao,ăvới h衣 t亥ng kỹ 
thuật hi羽năđ衣i,ăđ欝ng bộ, tiếp cận t嘘t tới các khu v詠căđôăthị, t衣oăđộng l詠c phát triển kinh 
tế - xã hội t衣iăđịaăph逢ơng. 

• Cácăđiểmădânăc逢ătrungătâmăngo衣i thành (nông thôn) C亥năThơăkhôngăchỉ đ臼i 
h臼i s詠 giaătĕngămậtăđộ và hi羽năđ衣iăhóa,ămàăcònăgiaătĕngăkh違 nĕngătiếp cận t嘘tăhơnătới các 
khu v詠c nội thị.ăĐóălàănơiătập trung h衣 t亥ng xã hội, nh英ngăđộng l詠c phát triển kinh tế 
mới và các tuyếnăgiaoăthôngăđ逢嬰c c違i thi羽n (kể c違 giao thông công cộng) c亥n thiết đ嘘i 
với khu v詠c nông thôn C亥năThơ.ă 
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• Do hình thái phân b嘘 dânăc逢,ăvùngăđ医t ngo衣i thành và nội thành c栄a C亥năThơă
từ tr逢ớcăđếnănayăđịnh hình theo m衣ngăl逢ới ph泳c t衣păcácăđ逢運ng th栄y t詠 nhiên và nhân 
t衣o – thiết yếu cho c違 giao thông và th栄y l嬰i – nênăph逢ơngăth泳c liên kết ngo衣i thành và 
nội thành hi羽n nay tận d映ng theo khía c衣nh này.  

• Các nút dọc theo các tuyếnăđ逢運ng th栄y vuông góc c栄a sông Hậuăđ逢嬰căđề xu医t 
làăcácăđịaăđiểm chiếnăl逢嬰căđể đ亥uăt逢ămới và phát triểnăcácăđiểm dừngăgiaoăthôngăđ逢運ng 
th栄y theo h羽 th嘘ng giao thông th栄y công cộng mới.  

3. V隠 h羽 th嘘ng khu ch泳cănĕng 

- Có thể nói chung là hi羽n nay, C亥năThơăch逢aăcóănhiều khu ch泳cănĕng,ăngo衣i trừ 
một s嘘 khu công nghi羽p quy mô nh臼 bám quanh các c違nh sông chính và mộtăvàiătr逢運ng 
đ衣i học. 

- Mặcădùăđưăcóăr医t nhiều lo衣i côngănĕng,ănh逢ngăquyămôăt鰻ng thể c栄a các lo衣i công 
nĕngănàyăch逢aălớn,ăvàăcũngăch逢aăcóănh英ngălĩnhăv詠c thật là tiên phong, với triết lý, chiến 
l逢嬰cărõăràngăđể có thể thayăđ鰻i b泳c tranh t鰻ng thể về kinh tế C亥năThơ. 

- Cácăkhuăcôngănĕngăphânăb嘘 t違nămát,ătuyăđónăđ亥u các kết n嘘i h衣 t亥ng,ănh逢ngă
không t衣oăraăđ逢嬰c hi羽u qu違 hội t映 và s詠 tập trung c亥n thiếtăđể có thể cung c医p nh英ng h衣 
t亥ng b違o v羽. Một mình yếu t嘘 kết n嘘i h衣 t亥ng sẽ khôngăđ栄 h医p dẫnăđể các doanh nghi羽p 
đ亥uăt逢ăvàoăcácăkhuăch泳cănĕng,ănênăth詠c tế r医t nhiều khu ch逢aăthànhăhi羽n th詠c,ăch逢aăcóă
d詠 án. 

- Khu v詠căđắt tiền nh医t, trọng yếu nh医t là quận Ninh Kiềuăch逢aăđ逢嬰c sử d映ng một 
cách t嘘iă逢uăchoăcácăch泳cănĕngăchiếnăl逢嬰c. 

 

4. V隠 h羽 th嘘ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

4.1 Giao thông 

- Đ⇔ờng bộ: Về cơăb違n h羽 th嘘ng giao thông mới chỉ đápă泳ng nhu c亥u hi羽n t衣i, là 
kết n嘘i nh英ng khu v詠căđôăthị, nông thôn với nhau, ít hàng hóa, ít nhu c亥uăđiăl衣i gi英a các 
vùng. Nh英ng tuyến qu嘘c lộ điăquaăđôăthị đ欝ng th運iăcũngălàătuyến ph嘘 chínhăđôăthị,ăch逢aă
có s詠 tách bi羽t rõ ràng gi英a m衣ngăl逢ớiăđ逢運ngăchínhăđôăthị và h羽 th嘘ng vận t違i liên vùng. 
Về m衣ngăl逢ớiăcũngănh逢ăch医tăl逢嬰ngăcácăđ逢運ng liên vùng và tỉnh lộ hi羽n nay, bao g欝m c違 
các c亥uăđ逢運ng bộ, về cơăb違năch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c quy chu育n về đ逢運ng tỉnhăvàăvùng.ăĐâyă
có thể nói ch逢aăph違i là h羽 th嘘ng h衣 t亥ng giao thông c栄a mộtăđôăthị lớn quy mô vùng. 
Một v医năđề c栄a h羽 th嘘ng giao thông bộ C亥năThơălàăcóăchiăphíăr医tăđắt, do mặt bằng th医p, 
nềnăđ医tătrũng,ăyếu.ăĐặc bi羽t nh英ng tuyến chính ch衣y song song với sông Hậu sẽ ph違i cắt 
qua một m衣ngăl逢ới r医t nhiều kênh r衣ch, vừa t嘘n chi phí, vừa có thể mâu thuẫn với giao 
thông thuỷ cũngănh逢ăcácăv医năđề c栄a h羽 th嘘ng t詠 nhiên. Nh英ng tuyến vuông góc với sông 
Hậu có ít v医năđề hơnăvề chi phí và c亥u,ănh逢ngăhi羽nănayăch逢aăph違i là nh英ng kết n嘘i chính, 
trừ làăđ逢運ngăchínhăđôăthị c医p quận. 

- Đ⇔ờng thủy: Giao thông thuỷ là một yếu t嘘 đặc thù c栄a C亥năThơ,ăvới m衣ng 
l逢ớiăn逢ớcădàyăđặc, dẫn tới từngălôăđ医t, và 6 tuyến kết n嘘i qu嘘căgia,ăliênăvùng,ănh逢ngă
nhìn chung ho衣tăđộngăcònăch逢aăt嘘iă逢u.ăCóănh英ng lý do c医p vùng, do h羽 th嘘ngăTNĐăvùngă
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ch逢aăhoànăthi羽n, còn nhiều điểm ách tắc, và nh英ng lý do nội bộ h羽 th嘘ng c栄a C亥năThơ. 
- Đ⇔ờng biển: C違ng biển C亥năThơălàăc違ng t鰻ng h嬰p qu嘘căgiaăđ亥u m嘘i khu v詠c 

(lo衣i I), g欝m các khu bến chính là Cái Cui, Hoàng Di羽u, Trà Nóc, Th嘘t N嘘t. Các khu 
bến c栄a c違ng biển C亥năThơăch逢aăphátăhuyătác d映ng (mớiăđ衣t kho違ng 58% công su医t), 
với nhiều lý do: thiếu h衣 t亥ng logistics, kho bãi, thiếu kết n嘘i với cao t嘘c, dịch v映 ch逢aă
t嘘t, lu欝ng tuyếnăch逢aăthôngă... 

- Hàng không: Đ逢運ng hàng không hi羽n nay c栄a C亥năThơăch逢aăphátăhuyăđ逢嬰c 
hết công su医t. Vận t違i hành khách mớiăđ衣t 35%, hàng hóa đ衣t 3,7%. 

- Đ⇔ờng sắt:  Nh英ng tuyếnăđ逢運ng sắt kết n嘘i C亥năThơăvới Thành ph嘘 H欝 Chí 
Minh vàăđ逢運ng sắt dọc b運 nam sông Hậuăđưăcóătrongăđịnhăh逢ớng quy ho衣ch m衣ngăl逢ới 
đ逢運ng sắt qu嘘c gia. Nếu có kết n嘘iăđ逢運ng sắt với Thành ph嘘 H欝 Chí Minh, vị thế địa 
chính trị c栄a C亥năThơăsẽ thayăđ鰻i r医tăđángăkể, vì th運i gian di chuyển là yếu t嘘 quan trọng 
nh医t. Tuy nhiên trong quy ho衣ch giao thông qu嘘căgiaăvàăvùng,ăđềuăxácăđịnh nhu c亥u vận 
t違iăđ逢運ng sắtăch逢aăđ栄 để đ亥uăt逢ătrongăgiaiăđo衣n 2021-2030, nên mới chỉ là nghiên c泳u.  

- Logistics: Nhìnăchung,ănĕngăl詠c logistics hi羽n nay c栄a C亥năThơălàăr医t yếu và 
đ逢嬰c quy ho衣chăđể c違i thi羽n thành trung tâm logistics c医păvùng,ăđặc bi羽t gắn liền với 
c違ng Cái Cui và Sân bay. Tuy nhiên, có lẽ v医năđề chính không hẳn nằm 荏 logistics, mà 
荏 ngu欝n hàng. Vì thế c亥n gi違i quyết quy ho衣ch ngu欝n hàng ch泳 không chỉ dừng l衣i 荏 
cung c医păđ医t logistics. 

 

4.2 H衣 t亥ng thu益 l嬰i và phòng ch嘘ng thiên tai 

H衣 t亥ng thuỷ l嬰i và PCTT là lo衣i h衣 t亥ng quan trọng nh医t 荏 vùngăĐBSCL,ăvề c違 
vai trò và quy mô sử d映ngăđ医t, nhu c亥uăđ亥uăt逢.ăRiêngăph亥năđêăđiều c栄a thuỷ l嬰iăcũngăđưă
chiếm nửa di羽n tích h衣 t亥ng kỹ thuật c栄a Thành ph嘘. Nếu tính c違 di羽n tích mặtăn逢ớc vào 
h衣 t亥ng thuỷ l嬰i thì t鰻ng di羽nătíchălĩnhăv詠c này là r医t lớn. Nhi羽m v映 chính c栄a Th栄y l嬰i 
bao g欝m C医p, Thoát n逢ớc và phòng ch嘘ngăthiênătaiădoăn逢ớcăgâyăra,ănh逢ăs衣t l荏, ngập l映t, 
xâm nhập mặn ... Về cơăb違n, h羽 th嘘ng h衣 t亥ng thuỷ l嬰i hi羽nănayăđưăđápă泳ng nh英ng nhu 
c亥u này. Vi羽c c医p thoát n逢ớc cho lúa 3 v映 là yêu c亥u thuỷ l嬰i cao lo衣i nh医t,ănênăkhiăđưă
đápă泳ng nhu c亥u này thì có thể dùng cho các lo衣i m映căđíchăsử d映ngăđ医t khác. Trong 
t逢ơngălai,ăvới d詠 báo về sử d映ngăn逢ớcăth逢嬰ng ngu欝n,ăBĐKH,ăđiều ki羽n thuỷ vĕnăcóăthể 
thayăđ鰻i, dẫn tới nhu c亥u điều chỉnh h羽 th嘘ng thuỷ l嬰i,ănh逢ngăvề cơăb違n không có v医n 
đề gì về kỹ thuật.  

Tuy nhiên, có hai v医năđề cơăb違n có thể dẫn tớiăthayăđ鰻i lớn trong h羽 th嘘ng thuỷ l嬰i. 
Th泳 nh医t là nếuăđặt yêu c亥u thuỷ l嬰i không chỉ làăt逢ới tiêu, mà là qu違nălỦăn逢ớc t鰻ng h嬰p, 
thì còn r医t nhiều v医năđề, từ ô nhi宇măn逢ớc, ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc,ăđaăd衣ng sinh học,ăl逢uăthôngă
dòng ch違y, cung c医p phù sa, c違nhăquan,ăvĕnăhóa xã hội ... C亥n ph違i nhìn nhận m衣ngăl逢ới 
sông ngòi kênh r衣ch Nếuăxétăgócăđộ đóăthìătoànăbộ h羽 th嘘ng kênh r衣ch nội ô hi羽n nay 
c栄a C亥năThơăđangăr医t nhiều v医năđề, làm m医tăđiămột tiềmănĕngăr医tăcơăb違n c栄a Thành ph嘘. 
Và nếu c泳 tiếp t映cănh逢ăvậyăthìătrongăt逢ơngălai,ăv医năđề sẽ tr亥m trọngăhơnăvàălanăto違 ra 
cácăkhuăđôăthị mới. 
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Th泳 hai là nếu phát triển phi nông nghi羽p quy mô lớn, bao g欝m đôăthị và công 
nghi羽p,ăth逢ơngăm衣i dịch v映, thì nhu c亥u về b違o v羽,ăđặc bi羽t là ch嘘ng ngập l映t, s衣t l荏 sẽ 
khác hẳn với hi羽n nay. H羽 th嘘ng thuỷ l嬰i c亥n kết h嬰p với h羽 th嘘ng kỹ thuật san nền tiêu 
thuỷ c栄aăđôăthị để tr荏 thành một m衣ngăl逢ớiăđ欝ng bộ, hi羽u qu違. Ranh giớiăhaiălĩnhăv詠c 
này 荏 đâuăvàăkết h嬰p vớiănhauănh逢ăthế nào là một v医năđề trọng tâm. 

 

4.3 H衣 t亥ng chuẩn b鵜 k悦 thu壱t 

Nh英ng khu v詠căđ医tăđ栄 độ caoăđể gọi là thuận l嬰i cho phát triểnăđôăthị, xây d詠ng 荏 
C亥năThơăchỉ tập trung 荏 dọc sông Hậu. V医năđề th泳 nh医t là ngay c違 khu v詠cănàyăcũngă
ch逢aăđ栄 độ caoăđể đ違m b違o không ngập hi羽n t衣i và nh医tălàătrongăt逢ơngălai.ăNh逢ngănhiều 
ph亥n các khu v詠c thuận l嬰iănàyăđều có công trình xây d詠ng hi羽n h英u, với mậtăđộ khá 
cao, xen kẽ xôiăđỗ với các khu v詠căch逢aăxâyăd詠ng. M衣ngăl逢ớiăn逢ớcădàyăđặc tuy thuận 
l嬰iăchoătiêuăn逢ớc,ănh逢ngăcũngădẫnăn逢ớc tới mọiănơiăkhiăl映t,ăđ欝ng th運i chia nh臼 mặt bằng, 
gâyăkhóăkhĕnăchoăvi羽c san nền. Mặt khác, ngu欝n vật li羽u san nền c栄a C亥năThơăcũngă
không có sẵn. Hi羽n nay, không có qu違n lý san nềnăđ欝ng bộ, mà chỉ có c映c bộ, d詠 án sau 
nâng nềnăcaoăhơnăd詠 ánătr逢ớc, dẫn tới chuyển v医năđề ngập l映t từ chỗ nọ ra chỗ kia. 
Trong quy ho衣ch mới, c亥năcóăđịnhăh逢ớng cho 2 v医năđề chính: th泳 nh医t là chu育n bị kỹ 
thuật cho khu v詠c hi羽n h英u,ăt逢ơngăđ嘘i có nềnăcaoăhơn,ăthuận l嬰iăhơnăven sông Hậuănh逢ă
thế nào. Th泳 hai là nếu mu嘘n phát triểnăraăvùngătrũngăth医păhơn,ăngoàiăkhuăv詠c thuận l嬰i 
này thì có gi違i pháp gì. 

 

4.4 H衣 t亥ng c医păn逢噂c 

a. Thu壱n l嬰i 

- Là khu v詠c c衣nh sông Hậu, ngu欝năn逢ớc ngọtăquanhănĕm,ăcóătr英 l逢嬰ng phong 
phú và 鰻năđịnh, có kh違 nĕngăcung c医p cho các vùng lân cận. 

- Có vị trí chiếnăl逢嬰cătrongăvùngăĐBSCL,ăthuận l嬰i trong vi羽c kết n嘘i với các tỉnh 
thành lân cận. 

-  Đâyăcóăthể coi là tiềnăđề cho d詠 án c医păn逢ớcăliênăvùngăĐBSCL. 
- Là Thành ph嘘 trẻ đangătrênăđưăxâyăd詠ng và phát triển nên quy ho衣ch ch逢aăbị 

đóngăkhungămột cách c泳ng nhắc. 
- H羽 th嘘ng c医păn逢ớc bao g欝m m衣ngăl逢ớiăvàăcácănhàămáyăn逢ớcăđưăhìnhăthànhăcácă

m衣ng vòng t衣i khu v詠c nội thị,ăcácănhàămáyăn逢ớc ch栄 l詠c cung c医păl逢嬰ngăn逢ớc (chiếm 
hơnă63%ăt鰻ng công su医t) hi羽năđangăđ逢嬰c vận hành t嘘t. 

 
b. Thách th泳c 

- Tiêu chu育nădùngăn逢ớc cho nhu c亥u sinh ho衣t c栄a thành ph嘘 C亥năThơ hi羽n nay 
khôngăcao,ănh逢ngăh羽 th嘘ng c医păn逢ớc vẫnăch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u, nh医t là 荏 các khu 
v詠căxaănhàămáyăn逢ớcănh逢ăCáiăRĕng,ăBìnhăTh栄y, Trà Nóc. 

- Tỷ l羽 hộ dânăđ逢嬰c sử d映ngăn逢ớc s衣ch còn khiêm t嘘n so với tính ch医t và quy mô 
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c栄aăđôăthị lo衣iăIănh逢ăthành ph嘘 C亥năThơ. 
- Th詠c tr衣ng m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng 嘘ngăch逢aăđ逢嬰c thay thế vàăch逢aăcóăcácăbi羽n pháp 

qu違nălỦăđ欝ng bộ nên tỷ l羽 th医t thoát n逢ớc còn lớn, chiếm kho違ng 28 – 28,5%  
- M衣ngăl逢ớiăđ逢運ng 嘘ng còn ch逢aă“v逢ơnătới”ănhiều khu v詠c c栄a Thành ph嘘 nh医t 

là các huy羽n ngo衣i thành. 
- Cácănhàămáyăn逢ớc và m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng 嘘ng hi羽n nay mới chỉ ho衣tăđộng và ph映c 

v映 mang tính c映c bộ theo từng khu v詠c,ăch逢aăcóăs詠 liên kết m衣ng toàn vùng. 
- Ch医tă l逢嬰ng ngu欝năn逢ớc thô ngày càng biếnăđ鰻i theo chiềuăh逢ớng x医uăđi,ădoă

không qu違nălỦăđ逢嬰c ch医t th違iăvàăn逢ớc th違i c栄aăđôăthị & KCN nằmătrongăl逢uăv詠c sông. 

 

4.5 H衣 t亥ng thoát và x穎 lỦăn逢噂c th違i 

- H衣 t亥ng thoát n逢ớc th違i là v医năđề quan trọngăhàngăđ亥u c栄a C亥năThơ,ăvìăm衣ng 
l逢ớiăn逢ớc là yếu t嘘 quan trọng nh医t về c違 sinh thái, hình thái, kinh tế,ăvĕnăhóa xã hộiăđ嘘i 
với C亥năThơ,ănh逢ngănếuăđể h羽 th嘘ngăn逢ớc này bị ô nhi宇m thì không nh英ng tiềmănĕngă
khôngăphátăhuyăđ逢嬰c, mà hậu qu違 khônăl逢運ng tới mọiălĩnhăv詠c. 

- H羽 th嘘ng thoát n逢ớc c栄a thành ph嘘 C亥năThơ là h羽 th嘘ng c嘘ngăchung,ăđ逢嬰c xây 
d詠ng qua nhiều th運i kỳ nên thiếuătínhăđ欝ng bộ. 

- H羽 th嘘ng c嘘ng (hoặcăm逢ơng)ăch栄 yếu tập trung 荏 các quậnătrungătâmănh逢:ăNinhă
Kiều,ăCáiăRĕng,ăBìnhăTh栄y, trên các tuyếnăđ逢運ng chính, các khu v詠c khác còn l衣iăn逢ớc 
m逢aăt詠 ch違y theo bề mặtăđịa hình t詠 nhiên xu嘘ng các sông, r衣chầ 

- Nĕngăl詠c thoát n逢ớc c栄a h羽 th嘘ng, nh医t là khu v詠c trung tâm hi羽năđangăcóăd医u 
hi羽u quá t違i,ăkhôngăđápă泳ng yêu c亥u thoát n逢ớc c栄a Thành ph嘘 t衣i nh英ng th運iăđiểm b医t 
l嬰i nh医t, trong tình hình phát triểnăđôăthị và di宇n biến b医tăth逢運ng c栄a th運i tiết (khi x違y 
raăm逢aălớn, triềuăc逢運ng,ălũăhoặc x違y ra t鰻 h嬰păđ欝ng th運i các yếu t嘘 này). 

- H羽 th嘘ng thu gom và xử lỦăn逢ớc th違i khu v詠c trungătâmăch逢aăđ逢嬰căđ逢aăvàoăvận 
hành sử d映ng nên tình tr衣ng ô nhi宇mămôiătr逢運ng vẫnăch逢aăđ逢嬰c c違i thi羽n. 

- Cácăđ逢運ng c嘘ng lớn D  1000mmăth逢運ng có chiều dày lớp cặn lắng  0,3m. 
Điều này có thể đ逢嬰c gi違i thích về mùaăkhô,ăl逢uăl逢嬰ngăn逢ớc trong c嘘ng nh臼 nênăđ逢運ng 
kính càng lớn thì t嘘căđộ càng nh臼, tình tr衣ng lắng cặnătĕng. 

- Kh違 nĕngăthoát c栄a các cửa x違 ph映 thuộcăhoànătoànăvàoăđiều ki羽n t詠 nhiên (m詠c 
n逢ớcăkênh,ăcaoăđộ khu v詠c cửa x違)ălàmătĕngălắng cặn trong c嘘ng.  

- Một s嘘 kênh r衣ch thoát n逢ớc chính c栄aăđôăthị bị b欝i lắng, l医n chiếmăcũngălàmă
gi違m kh違 nĕngătiêuăthoát n逢ớc c栄aăđôăthị.  

- Các nhà máy xử lỦăn逢ớc th違iătrênăđịa bàn Thành ph嘘 đềuăđangătrongăquáătrìnhă
xây d詠ng và hoàn thi羽n, công su医t nh臼 khôngăđápă泳ngăđ逢嬰căđ栄 yêu c亥u xử lỦăn逢ớc th違i 
c栄a Thành ph嘘. 

- Các h羽 th嘘ng thoát n逢ớc c栄a thành ph嘘 C亥năThơ hi羽n do nhiềuăđơnăvị qu違n lý 
vậnăhành,ăch逢aăcóăđ亥u m嘘i th嘘ng nh医tădoăđóăcóătìnhătr衣ngăkhôngăđ欝ng bộ và thiếu s詠 
ph嘘i h嬰p trong khâu qu違n lý, vận hành.  

- Hi羽năch逢aăcóăh羽 th嘘ng t詠 độngăgiámăsátăvàăđiều hành c嘘ng tác vận hành h羽 
th嘘ng thoát n逢ớc mà ch栄 yếu bằng th栄 công nên kh違 nĕngăđápă泳ng nhanh c栄a h羽 th嘘ng 
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thoát n逢ớcătrongătr逢運ng h嬰p kh育n c医p là r医t h衣n chế.  

4.6 H衣 t亥ng ch医t th違i r逸n 

- Kh嘘iăl逢嬰ng CTR sinh ho衣t 荏 C亥năThơăgiaătĕngătrongăkho違ngă5ănĕmăg亥n đây là 
không nhiều,ădaoăđộng trong kho違ng 920-950 t医n/ngày do s詠 giaătĕngădânăs嘘 th医p và h羽 
s嘘 phát th違iăCTRSHălàăkhôngăthayăđ鰻i. Các CTR công nghi羽p (18.568 t医n/nĕm),ăCTRăyă
tế nguy h衣i (1,2 - 1,8 t医n/ngày) và CTNH trong CTR công nghi羽p t衣i các KCN (kho違ng 
280 t医n/ngày)ăngàyăcàngătĕng,ătrungăbìnhăhơnă10%/nĕmădoăs詠 phát triển c栄a kinh tế xã 
hội.  

- Hi羽n nay ch医t th違i y tế nguy h衣iăđ逢嬰căcácăcơăs荏 y tế phân lo衣i,ăthuăgom,ăl逢uăgi英 
và h嬰păđ欝ng với B羽nh vi羽n Lao và B羽nh ph鰻iă(làăcơăs荏 xử lý theo mô hình c映măđ逢嬰c 
曳y ban nhân dân thành ph嘘 cho phép), các công ty xử lý ch医t th違i y tế nguy h衣iă(đ逢嬰c 
Bộ tàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng c医p phép) thu gom, vận chuyển và xử lỦătheoăquyăđịnh. 

 

4.7 H衣 t亥ngăđi羽n 

- Nhiều d詠 án ngu欝năđi羽n chậm tiếnăđộ so với quy ho衣ch làm 違nhăh逢荏ng nghiêm 
trọng tới vi羽căđ違m b違o cung 泳ngăđi羽n trong th運i gian tới.  

- Ngu欝năđi羽n từ nĕngăl逢嬰ng tái t衣o chậm phát triển,ăđ欝ng th運i h羽 th嘘ng truyền t違i 
đi羽năđể gi違i t臼a công su医t phát triểnăch逢aăsẵn sàng.  

- Vi羽căđ違m b違o nhiên li羽uăchoăphátăđi羽n ngày càng ph映 thuộc nhiềuăhơnăvàoă
ngu欝n LNG nhập kh育u, sắp tới sử d映ng LNG từ khíălôăBănh逢ngăchỉ đ逢嬰c kho違ng 10 
nĕm. 

- Huyăđộng v嘘n cho các d詠 ánăđi羽n gặp nhiềuăkhóăkhĕn. 
- Thành ph嘘 C亥năThơ có tiềmănĕngăphátătriểnăđi羽năMT,ă2ănĕmă2019-2020, sau 

khi có 1 s嘘 chínhăsáchă逢uăđưi,ănhiềuănhàăđ亥uăt逢ăquyămôănh臼 đưăđ亥uăt逢ăphátătriểnăcácăcơă
s荏 đi羽n mặt tr運iămáiănhà,ăđ衣t t鰻ng công su医tăđi羽n mái nhà kho違ng 80mwp.  

- Lưnhăđ衣o thành ph嘘 C亥năThơ đưăcóănhiều nỗ l詠căthúcăđ育y phát triểnăđi羽n l詠c: 

• Tháng 4/2021, thành ph嘘 C亥năThơ đưăkh荏iăđộng d詠 án chuyển hóa carbon th医p 
với m映cătiêuăđếnănĕmă2025ăsẽ tập trung phát triển và 泳ng d映ng rộngărưiănĕngăl逢嬰ng gió 
vàănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i trên toàn Thành ph嘘.ăĐếnănĕmă2030ăsẽ tĕngăm泳căcungălênăđến 
6.000MWăđi羽năgióăvàă12.000MWăđi羽n mặt tr運i mỗiănĕm. 

• Thángă5/2021,ălưnhăđ衣o thành ph嘘 C亥năThơ có bu鰻i làm vi羽c tr詠c tuyến với 
TậpăđoànăSKăHànăQu嘘c nhằmătraoăđ鰻i về phát triển NLTT, kho c違ng khí hóa l臼ng LNG, 
s違n xu医t pin nhiên li羽uăhydrogenăh逢ớngăđến kinh tế nĕngăl逢嬰ng s衣chătrongăt逢ơngălai. 

- Nghiên c泳u c栄a Green ID cho th医y C亥năThơ có tiềmănĕngăs違n xu医tăđi羽nănĕngă
l逢嬰ng mặt tr運i có thể đápă泳ng 46% – 70% nhu c亥u sử d映ngăđi羽n nếu kết h嬰p di羽n tích 
đ医t nông nghi羽p.                                        

 

4.8 H衣 t亥ng thông tin truy隠n thông 

a. Đi吋măm衣nhă 
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- Nhận th泳c c栄a c違 h羽 th嘘ng chính trị về vai trò, l嬰i ích c栄a vi羽c 泳ng d映ng CNTT, 
nỗ l詠c th詠c hi羽n chuyểnăđ鰻i s嘘. Thành 栄yăđưăbanăhànhănghị quyết s嘘 02/NQ-TU về 
chuyểnăđ鰻i s嘘 thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2025ăvàăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030ă(thángă
8/2021).  

- H衣 t亥ng trang thiết bị CNTT, h羽 th嘘ng m衣ng nội bộ,ăb逢uăchínhăđ逢嬰căđ亥uăt逢ănângă
c医păđ欝ng bộ trongăcơăquanănhàăn逢ớc. Trung tâm d英 li羽u, m衣ng truyền s嘘 li羽u chuyên 
dùngătrongăcơăquanănhàăn逢ớc vận hành 鰻năđịnh. 

- H衣 t亥ng kỹ thuật: M衣ng truyền s嘘 li羽u chuyên dùng thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c 
hoàn thi羽năđến 100% xã. Trung tâm d英 li羽u thành ph嘘 đ違m b違o duy trì, ph映c v映 cho vi羽c 
vận hành các h羽 th嘘ng dùng chung c栄a thành ph嘘. Thành ph嘘 đưăth詠c hi羽n thuê dịch v映 
d詠 phòng trung tâm d英 li羽u thành ph嘘 nhằm ph映c v映 công tác d詠 phòng kh違 nĕngăs詠 c嘘 
về an toàn thông tin có thể x違y ra. 

- Nền t違ng và phát triển d英 li羽u: Hình thành kho d英 li羽u dùng chung tích h嬰p sẵn 
sàng. Phát triển cácăcơăs荏 d英 li羽u chuyên ngành. 

- Phát triển 泳ng d映ng ph映c v映 ng逢運iădânăvàăcơăquanănhàăn逢ớc với các 泳ng d映ng 
dùng chung: qu違nălỦăvĕnăb違n, c鰻ng dịch v映 công, một cửaăđi羽n tửầ. 

- Trìnhăđộ c栄a nhân l詠c CNTT, nhận th泳c, kỹ nĕngăsử d映ng CNTT, an toàn thông 
tinăđưăđ逢嬰c nâng lên. 

 
b.  Đi吋m y院u  

- Ph逢ơngăth泳cătĕngătr逢荏ngăthayăđ鰻iăch逢aărõ. 
- Ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c,ătrìnhăđộ khoa học, công ngh羽 còn kho違ng cách so 

với yêu c亥u. 
- Thiếuăcơăchế, chính sách phù h嬰p hỗ tr嬰 thúcăđ育y kh荏i nghi羽p sáng t衣o trong 

nghiên c泳u, 泳ng d映ng CNTT, kinh tế s嘘, chuyểnăđ鰻i s嘘. 
- H羽 th嘘ng kết c医u h衣 t亥ng còn h衣n chế, thiếuăđ欝ng bộ. 
- Công nghi羽p CNTT chậm triển khai.     

                                         

4.9 H衣 t亥ng phòng cháy ch英a cháy 

a. Thu壱năl嬰i 
- Nh運 曳y ban nhân dân thành ph嘘 quyết li羽t chỉ đ衣oăcácăcơăquan,ăđơnăvị tr詠c 

thuộc triển khai th詠c hi羽n nghị quyết s嘘 50/NQ-HDNDătheoăđúngătinhăth亥n ch栄 đ衣o c栄a 
Hộiăđ欝ng nhân dân. Cácăđơnăvị th詠c hi羽năđưăcóăs詠 ch栄 động, c映 thể hóa bằngăch逢ơngă
trinh, kế ho衣ch nh医t là trong vi羽c triển khai th詠c hi羽n có ph嘘i h嬰p chặt chẽ đ違m b違o tính 
th嘘ng nh医tăvàăđ欝ng bộ. Công tácăPCCCăvàăCNCHăđưăcóănh英ngăb逢ớc chuyển biến tích 
c詠c. Hi羽u l詠c, hi羽u qu違, qu違nălỦănhàăn逢ớc và công tác thanh tra, kiểm tra vi羽c ch医p hành 
pháp luật về PCCCăđ逢嬰cătĕngăc逢運ng. Đưătriển khai sâu rộngăđ逢嬰căcácăvĕnăb違n quy ph衣m 
pháp luậtăquyăđịnh về công tác PCCC tới các C医p, các Ngành, Chính quyềnăđịaăph逢ơngă
trong thành ph嘘. Ý th泳c, trách nhi羽m về công tác PCCC c栄a các ch栄 cơăs荏, doanh nghi羽p 
và các hộ kinhădoanhăđ逢嬰cănângăcao,ăđaăs嘘 cácăcơăs荏 đều ch医p hành và th詠c hi羽năđúngă
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cácăquyăđịnh c栄a pháp luật về PCCC. Các d詠 án, công trình mới xây d詠ngăđềuăcơăb違n 
th詠c hi羽n nghiêm công tác th育m duy羽t về PCCCătheoăquyăđịnh, trang bị cácăph逢ơngăti羽n 
PCCCăcũngănh逢ăxâyăd詠ng l詠căl逢嬰ng PCCC t衣i chỗ. 

- Thành ph嘘 có h羽 th嘘ngăsôngăngòiădàyăđặc phân b嘘 đều trên toàn bộ địa bàn là 
ngu欝năn逢ớc kh鰻ng l欝 cho công tác phòng cháy ch英a cháy 

- Thành ph嘘 nằm 荏 khu v詠căđ欝ng bằng,ăđịa hình bằng phẳng làăđiều ki羽n thuận 
l嬰iăchoăcácăph逢ơngăti羽n phòng cháy ch英a cháy ho衣tăđ欝ng và triển khai công tác c泳u hộ 
c泳u n衣n  

b. Kh́ăkhĕn 

- Mô hình t鰻 ch泳c, bộ máy c栄a l詠căl逢嬰ng C違nh sát PCCC và CNCH thành ph嘘 từ 
thángă9ănĕmă2018ăcóăs詠 thayăđ鰻i, từ đơnăvị C違nh sát PCCC thuộc Bộ Công an tr荏 thành 
đơnăvị c医p Phòng (Phòng C違nh sát PCCC và CNCH) thuộc Công an thành ph嘘 và t衣i 09 
Công an quận, huy羽n thành lậpă09ăĐội C違nh sát PCCC và CNCH... Do vậy c亥năcóăthơiă
gianăđể xây d詠ng và ki羽n toàn l詠c l逢嬰ng 

- Kinhăphíăđ亥uăt逢ăc栄aăTrungă姶ơng,ăBộ CôngăAnăvàăđịaăph逢ơngăchoăl詠căl逢嬰ng 
C違nh sát PCCC và CNCH còn h衣n chế. Giaiăđo衣n 2016-2020 tỷ l羽 kinh phí chỉ đ衣t 
34,62% so với kế ho衣chădoăđóădẫnăđếnăkhóăkhĕnăvàăthiếuăđ欝ng bộ trong vi羽căđ亥uăt逢ăcácă
trang thiết bị chuyên d映ng , xây d詠ngăcácăcơăs荏 h衣 t亥ng th詠c hi羽năcôngătácăPCCănh逢ăcácă
doanh tr衣i, các bến l医yăn逢ớc và các tr映 c泳u h臼aầăTìnhăhìnhăbiếnăđ鰻i khí hậu, nắng nóng, 
khô h衣n kéo dài, xâm nhập mặn l医năsâuăvàoăđ医t liền gây 違nhăh逢荏ngăđến ch医tăl逢嬰ng và 
gi違m s嘘 l逢嬰ng các bến bãi có thể l医yăn逢ớc ph映c v映 công tác phòng cháy ch英a cháy.  

- Vị trí các bến l医yăn逢ớc và các bể ch泳aăn逢ớc nằm xem kẽ trongăcácăkhuădânăc逢ă
và doanh nghi羽păđôiălúcăgâyăkhóăkhĕnătrongăvi羽c tiếp cân c栄aăcácăph逢ơngăti羽n ch英a cháy 

- H衣 t亥ng giao thông phát triểnăch逢aăđ欝ng bộ với s詠 phát triển c栄a nền kinh tế. 
Nhiều khu tậpătrungăđôngădânăc逢,ăch嬰 t衣m,ăcơăs荏... Nằm trong các ngõ hẹp, sâu, ph違i 
qua nhiều c亥u t衣m, c亥u có t違i trọng nh臼,ăgiaoăthôngăđiăl衣iăch逢aăđ違m b違o cho công tác 
PCCC và CNCH.  

- Các tuyếnăđ逢運ngăđangăcóălòngăđ逢運ng rộng từ 7m tr荏 lên chiếm 50% , còn l衣i 
g亥n 50% s嘘 tuyếnăđ逢運ngăcóălòngăđ逢運ng rộngăd逢ới 7m chỉ thích h嬰păchoăxeă2ăbánhăl逢uă
thông. Xe ch英aăcháyăl逢uăthôngăgặp nhiềuăkhóăkhĕnădoălòngăđ逢運ng hẹp và qua nhiều c亥u 
t衣m có t違i trọng th医p, h羽 th嘘ng dâyăđi羽n mắcăngangăquaăđ逢運ng gây c違n tr荏 về chiều cao 
l逢uăthông 

 

4.10 H衣 t亥ng nhà 荏 

- V医năđề nhà 荏 không ph違i là v医năđề lớn 荏 C亥năThơ.ăVề cơăb違n, nhu c亥u nhà 荏 
c栄a C亥năThơăđưăđ逢嬰căđápă泳ng, với nh英ng chỉ s嘘 chính về di羽n tích nhà 荏 trênăđ亥uăng逢運i, 
tỷ l羽 nhà kiên c嘘 và bán kiên c嘘, s嘘 giaăđìnhăkhôngăcóănhàă荏 鰻năđịnh.  

- Trongăch逢ơngătrìnhăphátătriển nhà 荏, một s嘘 chỉ s嘘 nh逢ăt鰻ng di羽n tích nhà 荏, tỷ 
l羽 chungăc逢ăvàănhàă荏 xã hộiăkhôngăđ衣tăđ逢嬰c.ăTuyănhiên,ăđiềuăđóăcóăthể do nh英ng m映c 
tiêuăđề ra không xu医t phát từ nhu c亥u và c医u trúc kinh tế,ăvĕnăhóa xã hội th詠c s詠. C亥n 
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ph違i xem l衣iăcáchăxácăđịnh nh英ng m映c tiêu này. 

 

4.11 H衣 t亥ngănghƿaătrang 

Cho tới nay, theo thông l羽 quy ho衣ch,ălĩnhăv詠cănghĩaătrangăcùngănằm trong một t鰻 
h嬰p h衣 t亥ng kỹ thuật với xử lý ch医t th違i. Nh英ng tiêu chu育n kỹ thuậtăđ逢嬰c nêu ra ch栄 yếu 
làănĕngăl詠c xử lỦănh逢ăvận chuyển,ăthiêuăđ嘘t, chôn táng, thoát n逢ớc ... G亥năđây,ălĩnhăv詠c 
dịch v映 điăkèmămớiăđ逢嬰c chú trọngăhơnămộtăchút.ăNh逢ngăvề cơăb違n,ăđâyăvẫnăđ逢嬰c coi 
ch栄 yếu là mộtălĩnhăv詠c c亥n ph違iăđ逢嬰c tập trung xử lý, 荏 nh英ng vị trí càng xa, càng ít 
違nhăh逢荏ngăđếnăđ運i s嘘ng càng t嘘t. 

Mộtănghĩaătrangăt嘘t c亥năđ違m b違o ít nh医t các yếu t嘘 sau:  

- Th泳 nh医t là b違n thân khu v詠c và mộ ph亥n c亥n có phong thuỷ t嘘t, khang trang 
caoăráo,ăđẹpăđẽ, 鰻năđịnh, có s詠 chĕmăsócătâmălinhăth逢運ngăxuyênănh逢ăđọc kinh, cúng l宇, 
t違o mộ ...  

- Th泳 hai, khu v詠căđóăph違i ti羽n tiếp cận, thuận l嬰iăchoăconăcháuăchĕmăsóc,ăthĕmă
h臼i, thắpăh逢ơngăt逢荏ng nhớ.ăĐâyălàăđiều ki羽năđể ng逢運i còn s嘘ng t臼 lòng hiếu thuậnăđ嘘i 
với tiền nhân. 

Vi羽c chôn c医t 荏 C亥năThơăcóănhiềuăđiểm m衣nh, vì nó liên quan mật thiết tới nh英ng 
ho衣tăđộng tâm linh c栄a các giáo x泳, chùa chiền. Mộ ph亥năđ逢嬰căđặt trong các không gian 
tôn giáo, hoặcălàăđặtăngayătrongăv逢運nănhà.ăĐâyăc亥năđ逢嬰c coi là nh英ng thế m衣nh, ch泳 
không ph違i là v医năđề.ăĐaăs嘘 cácăquanăđiểm quy ho衣chăng逢嬰c l衣i coi vi羽c mộ ph亥n phân 
tán là 違nhăh逢荏ng tới không gian s嘘ng, nên c亥n ph違iăđ逢嬰c gom l衣i thành nh英ng bãi chôn 
tập trung theo quy ho衣ch. Tuy nhiên, hi羽n t衣i,ăđaăs嘘 nh英ngănghĩaătrangătập trung này 
khôngăđ栄 h医p dẫn, do nó chỉ là kỹ thuật xử lý rác th違i ch泳 không th詠c s詠 là không gian 
linh thiêng. C亥n ph違i nhận rõ v医năđề mới có thể đ逢aăraănh英ngăđịnhăh逢ớng phù h嬰p trong 
t逢ơngălai. 

 

PH井NăIII: QUANăĐI韻M,ăM影CăTIểUăVĨăL衛AăCH窺NăPH姶愛NGăÁNăPHÁTă
TRI韻N 

 Quanăđi吋m phát tri 吋n 

1. Quanăđi吋m phát tri 吋n kinh t院 

Với vị thế là trung tâm c栄a khu v詠c ĐBSCL với kết n嘘i giao thông chiếnăl逢嬰c và 
nh英ng thành t詠u phát triển về kinh tế,ăvĕnăhóa, y tế, giáo d映căvàăđàoăt衣o, và khoa học 
công ngh羽, C亥năThơăđưăvàăđangăkhaiăthácăvàăphátăhuyăt嘘t các tiềmănĕng,ăl嬰i thế cho vi羽c 
phát triển d詠a trên 3 tr映 cột: Kinh tế - Xã hội – Môiătr逢運ng. C亥năThơălàăđôăthị lo衣i 1 tr詠c 
thuộcăTrungă逢ơng,ăđangă trênăđàăphát triển tr荏 thành một trong nh英ngăđộng l詠că tĕngă
tr逢荏ng, trung tâm c栄a vùng ĐBSCL về công nghi羽p và dịch v映 và s違n xu医t nông nghi羽p 
theoăh逢ớng hi羽năđ衣i.ăTrongăt逢ơngălai,ăC亥năThơăc亥năđ衣t m映c tiêu th詠c s詠 tr荏 thànhăđôăthị 
h衣t nhân liên kết và kết n嘘i vùng với vai trò liên kết khu v詠c và Qu嘘c tế.  
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Song song với vi羽c phát triển kinh tế, C亥năThơăcũngăchúătrọng m映c tiêu nâng cao 
đ運i s嘘ng vật ch医t, tinh th亥n và an sinh xã hội c栄aăng逢運i dân, hỗ tr嬰 đàoăt衣o nhân l詠c 
trìnhăđộ caoăvàăcácăcơăs荏 h衣 t亥ng và dịch v映 xã hội t嘘tăchoăng逢運i dân thành ph嘘 và vùng 
ĐBSCL trongăgiaiăđo衣n phát triển tiếpătheo.ăĐ欝ng th運i, với vị trí chiếnăl逢嬰c vi羽c b違o 
t欝n và phát triểnămôiătr逢運ng c栄a vùng, C亥năThơăh逢ớng tớiăđóngăgópătíchăc詠c trong vi羽c 
泳ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu 荏 ĐBSCL.  

 

Với nh英ngă逢uătiênăvề phát triển và vai trò liên kết vùng nói trên, trong quy ho衣ch 
thành ph嘘 C亥năThơ 2021 – 2030, với t亥mănhìnăđếnă2050,ăcácăquanăđiểm phát triểnăđ逢嬰c 
địnhănghĩaăbaoăg欝măquanăđiểm phát triển t亥m khu v詠c ĐBSCL,ăcũngănh逢ăm映c tiêu phát 
triểnăđặc thù cho thành ph嘘 C亥năThơ để đ衣tăđ逢嬰c s詠 phát triển toàn di羽n,ăt逢ơngăhỗ và 
bao trùm về Kinh tế - Xã hội – B違o v羽 môiătr逢運ng.  

1.1. Quanăđi吋m phát tri 吋n c栄aăVùngăĐBSCL 

ĐBSCL với tiềmănĕngăthiênănhiên,ăconăng逢運iăcũngănh逢ătiềmănĕngăvề s詠 phát triển 
về tính liên kết vùng t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho vi羽c phát triển trên 3 tr映 cột kinh tế - xã 
hội – môiătr逢運ngă(sinhăthái).ăĐể tận d映ng t嘘iăđaătiềmănĕng,ăh衣n chế thách th泳c, quan 
điểm phát triển c栄aăvùngăĐBSCLăđ逢嬰căđịnhănghĩaătrênă5ătr映 cột:  

(1) Quanăđi吋m v隠 phát tri 吋n b隠n v英ng 

- Mô hình phát triển bền v英ng không ph違i cùng một lúc tập trung phát triển c違 ba 
tr映 cộtăvĕnăhóa –xã hội, sinh thái và kinh tế,ămàătr逢ớc tiên ph違i b違oăđ違m nền t違ng 鰻n 
định về sinhătháiămôiătr逢運ng. Trên cơăs荏 đó,ăkết n嘘i vớiăvĕnăhóa –xã hội và các ho衣t 
động kinh tế.ăNh逢ăvậy, kiến t衣o phát triển bền v英ng ph違i d詠aătrênăcơăs荏 鰻năđịnh nền t違ng 
sinhătháiămôiătr逢運ng, kết h嬰p với phát triển v嘘n xã hội –conăng逢運i, từ đóăđ育y m衣nh các 
ho衣tăđộng kinh tếđaăd衣ng và phù h嬰p. 

- Tĕngătr逢荏ng kinh tế 荏 vùngăĐBSCLătrongănh英ng thập kỷ qua ch栄 yếuăđ衣tăđ逢嬰c 
nh運 tĕngă s違nă l逢嬰ng.ăTuyănhiên,ă doăkhaiă thácă tàiă nguyênăđ医t,ă tàiă nguyênăn逢ớc và tài 
nguyên sinh học thiếu bền v英ng 違nhăh逢荏ngăđến tài nguyên,ăVùngăcóănguyăcơăgặp nhiều 
khóăkhĕnătrongăduyătrìăt嘘căđộ tĕngătr逢荏ng kinh tế trongăt逢ơngălai.ăQuanăđiểm t鰻ng thể 
về phát triển Vùng trong th運i kỳ tiếp theo là ph違i duy trì vai trò ngu欝n s嘘ng c栄a môi 
tr逢運ng, là yếu t嘘 c嘘t lõi và chú trọng phát triểnăvĕnăhóa,ăxưăhộiăđể đ違m b違o phát triển 
bền v英ng.  

- Môiătr逢運ng lành m衣nhălàăđiều ki羽năcơăb違năđể phát triển kinh tế - xã hội và nâng 
cao ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ng c栄a cộngăđ欝ng. Và tiến bộ vĕnăhóa,ăxưăhộiălàăđiều ki羽n quan 
trọngăđể nâng cao ch医tăl逢嬰ng c栄aătĕngătr逢荏ng. Kiến t衣o phát triển bền v英ng ph違iătrênăcơă
s荏 鰻năđịnh nền t違ng sinhătháiămôiătr逢運ng, phát triển v嘘n xã hội - conăng逢運i,ătĕngăc逢運ng 
kết n嘘iăvàăvĕnăhóa, từ đóăđ育y m衣nh các ho衣tăđộng kinh tế đaăd衣ng và phù h嬰p.  

- Quanăđiểmăđ鰻i mới sáng t衣o nhằmătĕngăc逢運ngănĕngăl詠c, kh違 nĕngătiếp cận cuộc 
Cách m衣ng công nghi羽p l亥n th泳 4 trong s違n xu医tăvàăđ運i s嘘ng, sử d映ng h嬰p lý tài nguyên, 
phát triển v嘘năconăng逢運i, v嘘n xã hội t衣oăđộng l詠căchoătĕngătr逢荏ng c栄a vùng trong giai 
đo衣n tới.  
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- Th詠c hi羽nătáiăcơăc医u kinh tế vùngătheoăh逢ớng kinh tế xanh, kinh tế tu亥n hoàn 
trênăcơăs荏 泳ng d映ng các thành t詠u khoa học công ngh羽,ăđ鰻i mới sáng t衣o và chuyểnăđ鰻i 
s嘘. Khắc ph映c và phòng ngừa tình tr衣ng h衣n hán và xâm nhập mặn. 

- Phát huy ch泳cănĕngăphòngăhộ c栄a rừng vùng ven biển, 泳ng phó vớiăBĐKHăvàă
n逢ớc biển dâng, gi違m nhẹ thiên tai, b違o v羽 h羽 th嘘ngăđêăbiển, kết c医u h衣 t亥ng, b違o t欝năđaă
d衣ng sinh học, gi違m phát th違i khí nhà kính, sử d映ng rừng bền v英ng, t衣o vi羽c làm và c違i 
thi羽n sinh kế choăng逢運iădânăđịaăph逢ơng,ăgópăph亥n phát triển kinh tế, xã hội,ămôiătr逢運ng 
và c栄ng c嘘 qu嘘c phòng, an ninh. 

(2) Quanăđi吋m v隠 bi院n thách th泳căthƠnhăc挨ăh瓜i  

Nhiều qu嘘căgiaăthànhăcôngăth逢運ng coi trọng phát triển v嘘n xã hội -conăng逢運i do 
điềuănàyăđ違m b違o mang l衣i l嬰i ích kinh tế vàătĕngătr逢荏ngălâuădài.ăDoăđó,ăphátătriểnă“thuận 
thiên”ăkhôngănênădừng l衣i 荏 vi羽c tận d映ng một cách hi羽u qu違 nh医t cácăđiều ki羽n t詠 nhiên 
để tĕngătr逢荏ng kinh tế, mà còn ph違i biến các thách th泳c thànhăđộng l詠căđểchuyểnăđ鰻i 
môăhìnhătĕngătr逢荏ngătheoăh逢ớngăgiaătĕngăhi羽u qu違 và giá trị. 

(3)  Quanăđi吋m v隠 phát tri 吋n t壱p trung 

Chuyểnăđ鰻i mô hình phát triển từ phân tán, nh臼 lẻ sang phát triểnătheoăh逢ớng tập 
trungăhơnăthôngăquaăphátătriển c映m ngành kinh tế nông nghi羽păvàăvùngăđôăthị hóa, công 
nghi羽p hóa hi羽năđ衣i nhằm t衣o s詠 phát triển b泳t phá cho vùng, kết h嬰p chặt chẽ gi英a phát 
triển kinh tế - xã hội với b違oăđ違m qu嘘c phòng, an ninh, gi英 v英ng 鰻năđịnh chính trị và 
trật t詠 an toàn xã hội. 

T壱p trung vào c映m ngành kinh t院 nông nghi羽p: Theo tinh th亥n c栄a Nghị quyết 
s嘘 120/NQ-CPăcũngănh逢ăcácăchínhăsáchăphátătriển khác c栄a qu嘘căgia,ăVùngăĐBSCLă
đ逢嬰căđịnhăh逢ớng phát triển thành trung tâm nông nghi羽p lớn có t亥m quan trọng qu嘘c 
gia và khu v詠c.ăĐiềuănàyăcóăỦănghĩaăquanătrọng trong phát triển kinh tế vàăỦănghĩaăvề 
b違oăđ違m qu嘘c phòng, an ninh, 鰻năđịnh chính trị,ăvĕnăhóa - xã hội,ănângăcaoăđ運i s嘘ng c栄a 
ng逢運i dân. Các c映m ngành kinh tế nông nghi羽păđ逢嬰c phát triển theo Kinh tế tu亥n hoàn, 
theoăđóăcácăthôngăl羽 s違n xu医t nông nghi羽p tiên tiến và thân thiên vớiămôiătr逢運ngăđ逢嬰c 
逢uătiênăphátătriểnăđể gi違m thiểu ô nhi宇mămôiătr逢運ng, thích 泳ng t嘘tăhơnăvớiăBĐKH,ăvàă
tận d映ng hi羽u qu違 đ逢嬰căcácăcơăhội từ hội nhập kinh tế qu嘘c tế. Bên c衣nhăđó,ăphátătriển 
nông nghi羽p không nên dừng l衣i 荏 m泳c tận d映ng t嘘iă逢uătàiănguyênăthiênănhiên,ămàăph違i 
h逢ớng tới gi違m s詠 ph映 thuộc vào tài nguyên, nh医tălàăn逢ớc. 

Vùngăđôăth鵜 - công nghi羽p t壱p trung:  Để phát triển kinh tế đưăd衣ng và bền v英ng, 
công nghi羽p hóa và hi羽năđ衣i hóa là vô cùng c亥n thiếtăđể thúcăđ育y phát triển kinh tế đột 
phá. Với nh英ngă逢uăthế c栄aăvùngăcũngănh逢ăs詠 phát triển về thị tr逢運ng thế giới, các hi羽p 
địnhăth逢ơngăm衣i và vị thế g亥n c詠cătĕngătr逢荏ngăTP.HCMăvàăvùngăĐôngăNamăBộ,ăĐBSCLă
có thể tận d映ngăcácăcơăhộiăđể phát triển công nghi羽p hóa và hi羽năđ衣i hóa trênăcơăs荏 gia 
tĕngămậtăđộ các khu v詠căđôăthị hi羽năcóăđể phát huy l嬰i thế,ăgiaătĕngăhi羽u qu違 sử d映ng 
ngu欝n l詠c và gi違m thiểu các chi phí. 

T衣o thêm giá tr鵜 giaătĕngăchoăcácăs違n phẩm nông nghi羽p,ăđ員c bi羽t là nh英ng 
s違n phẩm ch栄 l詠c: Phát triển tập trung kinh tế kết n嘘i chặt chẽ cácăngành,ălĩnhăv詠căcũngă
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nh逢ăcácădâyăchuyển s違n xu医t nông nghi羽păđ逢嬰căđ欝ng bộ. C亥năThơăr医t có tiềmănĕngăphátă
triển Logistics b荏i nh英ngă逢uăthế từ Logistics hàngăkhông,ăđ逢運ng bộ và th栄y nộiăđịa. T衣o 
động l詠c cho vi羽c phát triển tập trung. Các s違n ph育m ch栄 l詠căđ逢嬰că逢uătiênăchúătrọng, 
tập trung c違i thi羽n ch医tăl逢嬰ng nhằmăđemăl衣i nh英ng giá trị s違n ph育m ch医tăl逢嬰ngăcao,ăđiều 
này r医tăcóăỦănghĩaăđ嘘i vớiăquanăđiểm phát triển c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

 

(4) Quanăđi吋m v隠 liên k院t vùng 

Tĕngăc逢運ng liên kết vùng nói chungăvàătĕngăc逢運ng liên kết nội vùng nóiăriêng,ăđặc 
bi羽tălàătĕngăc逢運ng liên kết gi英a các ch栄 thể trong nền kinh tế trongăđóăcóăcácăchínhăquyền 
địaăph逢ơngătrongăvùngălàăxuăh逢ớng t医t yếu trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội c栄a 
mỗi một qu嘘c gia, mỗi một vùng và mộtăđịaăph逢ơng.ăTrongăquáătrìnhăphátătriển, các 
ngu欝n l詠c về laoăđộng, v嘘n, tài nguyên, khoa học kỹ thuật, công ngh羽,... 雲 từngăđịa 
ph逢ơngăth逢運ng là h英u h衣n, do vậy,ătĕngăc逢運ng liên kết vùng là một trong nh英ngăph逢ơngă
châm/địnhăh逢ớng ch栄đ衣o trong quá trình phát triển vùng nhằm góp ph亥n phát huy nội 
l詠c và tận d映ng ngo衣i l詠c c栄aăcácăđịaăph逢ơng. 

 

雲 vùngăĐBSCL,ăhi羽n nay, mặc dù toàn bộ vùng là một t鰻ng thể r医t th嘘ng nh医t trên 
cơăs荏 m嘘i liên h羽 khĕngăkhítăvề điều ki羽n t詠nhiên nói chung và h羽 th嘘ngăn逢ớc nói riêng, 
nh逢ngăs詠 liên kết phát triển gi英aăcácăđịaăph逢ơngătrongăvùngăth運iăgianăquaăch逢aăchặt chẽ 
và trong nhiềuătr逢運ng h嬰p còn có s詠 c衣nh tranh, mâu thuẫn với nhau.ăĐiềuănàyăđưălàmă
gi違măđáng kểnĕngăl詠c c衣nh tranh c栄a toàn vùng cũngănh逢ănỗ l詠c phát triển c栄a toàn 
vùng. Do vậy,ă trongăgiaiăđo衣n 2021-2030,ăvùngăĐBSCLăc亥n cùng xácăđịnh và cùng 
th嘘ng nh医t nh英ngăđịnhăh逢ớngăngành,ălĩnhăv詠c 183ă逢uătiênălàăl嬰i thế, tiềmănĕngăc栄a toàn 
vùng và từng tiểuăvùngăđể từ đóăt衣oăcơăs荏 để từngăđịaăph逢ơngătrongăvùngătĕngăc逢運ng 
liên kết, t衣o s泳c m衣nh t鰻ng h嬰păvùng,ăcùngăh逢ớng tới m映c tiêu phát triển chung c栄a 
vùng.  

 

Liên kếtăvùngăĐBSCLăbền v英ng và th詠c ch医t c亥năđ違m b違o liên kết d詠aătrênăcơăs荏 
tôn trọng, hài hòa l嬰iăích,ăđ違m b違oă“nuôiăd逢叡ng”ăvàăt衣o lập s詠 tinăt逢荏ng gi英a từng ch栄 
thể tham gia liên kết vùng. Ngoài vi羽c liên kết nội vùng, vùngăĐBSCLăc亥nătĕngăc逢運ng 
liên kết với TP. HCM, các tỉnh miềnăĐôngăNamăBộ và các vùng khác trong c違 n逢ớc, 
gi英a Vi羽t Nam vớiăcácăn逢ớc,ăđặc bi羽tălàăcácăn逢ớc thuộc Tiểu vùng sông Mê Công. Ngoài 
mậtăđộ và m泳c tập trung thì s詠 chia cắtăđ逢嬰c cho là nguyên nhân lớn th泳 hai dẫn tới s詠 
t映t hậu c栄a một vùng về kinh tế. V医năđề nội t衣i hi羽n nay là mặc dù toàn bộ Vùng là một 
t鰻ng thể th嘘ng nh医tătrênăcơăs荏 m嘘i liên h羽 khĕngăkhítăvề điều ki羽n t詠 nhiên nói chung và 
h羽 th嘘ngăn逢ớcănóiăriêng,ănh逢ngăs詠 liên kết phát triển gi英aăcácăđịaăph逢ơngătrongăvùngă
ch逢aăchặt chẽ vàăđôiăkhiăcònăc衣nh tranh, mâu thuẫn với nhau, dẫnăđến làm gi違măđángă
kể nỗ l詠c phát triển c栄a vùng.  
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Do vậy, c亥năxácăđịnh nh英ngăcácăđịnhăh逢ớngăvàă逢uătiênăphátătriển cho toàn vùng và 
từng tiểuăvùng,ătĕngăc逢運ng liên kết vớiăcácăvùngăkhác,ăđặc bi羽t là Thành ph嘘 H欝 Chí 
Minh và các khu v詠c trong GMS, nhằm t衣oăcơăs荏 để cácăđịaăph逢ơngăcóăph逢ơngăh逢ớng 
để tĕngăc逢運ng liên kếtăvùng,ăcùngăh逢ớng tới m映c tiêu phát triển chung. 

 

(5) Quanăđi吋m t壱p trung vào phát tri吋n h衣 t亥ng 

Tập trung phát triển kết c医u h衣 t亥ng thiết yếu,ăcóăỦănghĩaăquanătrọng c医p qu嘘c gia, 
c医păvùngănh逢ăgiaoăthông,ănĕngăl逢嬰ng, c医p n逢ớc s衣ch và kết c医u h衣 t亥ng ph映c v映 vi羽c 
chuyểnăđ鰻i mô hình phát triển c栄a Vùng. 

1.2. Quanăđi吋m v隠 phát tri 吋n thành ph嘘 C亥năTh挨 

Thành ph嘘 C亥năThơ phát huy t嘘iăđaănội l詠c và ngo衣i l詠căđể phát triển thành ph嘘 
tr荏 thành thành ph嘘 thông minh, hi羽năđ衣i và trung tâm c栄aăvùngăĐBSCL.ăTrongăđó,ănội 
l詠c là tiềmănĕngăvàăl嬰i thế c栄a thành ph嘘 nh逢ăvị trí cửa ngõ c栄a vùng h衣 l逢uăsôngăMêă
Công cùng với các hành lang kinh tế c栄a tiểu vùng sông Mê Công và m荏 rộng, trung 
tâmăđ亥u m嘘i giao thông c栄a Vùng về đ逢運ngăhàngăkhông,ăđ逢運ng bộ vàăđ逢運ng th栄y nội 
địa, trung tâm dịch v映, công nghi羽p và trung tâm kinh tế quan trọng c栄a c映m ngành kinh 
tế biểnăphíaăĐôngăvùngăĐBSCL. Ngo衣i l詠c là tiềmănĕngăvàăl嬰i thế c栄aăvùngăĐBSCLă
thông qua liên kết, nh医t là liên kết gi英aăcácătrungătâmăđ亥u m嘘i trong Vùng, h衣 t亥ng giao 
thông kết n嘘iătrongăvùngăĐBSCL,ăThànhăph嘘 H欝 ChíăMinh,ăvùngăĐôngăNamăBộ, các 
vùng khác trên c違 n逢ớcăvàăcácăđôăthị lớn trên thế giớiăthôngăquaăđ逢運ng hàng không. 
Xem thuăhútăđ亥uăt逢ăn逢ớc ngoài là ngu欝n l詠c quan trọngăđể thúcăđ育y kinh tế địaăph逢ơng,ă
tận d映ng hi羽u qu違 cácăcơăhội từ các Hi羽păđịnhăth逢ơngăm衣i t詠 doăvàăxuăh逢ớng toàn c亥u 
hóa.  

C映 thể, th嘘ng nh医tăquanăđiểm phát triển c栄a khu v詠căcũngănh逢ăđịnhăh逢ớng phát 
triển theo 3 tr映 cột Kinh tế - xã hội – môiătr逢運ng,ăquanăđiểm phát triển c栄a thành ph嘘 
C亥năThơ d詠aătrênă6ălĩnhăv詠c chính: 

- Xây d詠ng và phát triển C亥năThơăthành thành ph嘘 trung tâm vùng, sinh thái, 
vĕnăminh,ăhi羽năđ衣i,ămangăđ壱m b違n s逸căsôngăn逢噂c vùng ĐBSCL là nhi羽m v映 quan 
trọng,ăcóăỦănghĩaăkhôngăchỉ về kinh tế - xã hội mà c違 về chính trị, qu嘘c phòng, an ninh. 
Đâyălàănhi羽m v映 không chỉ c栄a riêng C亥năThơămàăcònălàănhi羽m v映 c栄a c違 vùng ĐBSCL 
và c違 n逢ớc,ătrongăđóăxácăđịnh ngu欝n l詠c nội t衣i c栄a C亥năThơălàăch栄 l詠c, ngu欝n l詠c Trung 
逢ơngăcóăvaiătròăhỗ tr嬰,ăthúcăđ育y nhanh s詠 phát triển c栄a C亥năThơ. 

- Xây d詠ng và phát triển C亥năThơăph違iătrênăcơăs荏 khai thác, phát huy t嘘iăđaăcácă
ti隠mănĕng,ăl嬰i th院 c栄a thành ph嘘, c栄a vùng ĐBSCL, nh医t là vai trò trung tâm vùng, 
vị trí cửa ngõ c栄a vùng h衣 l逢uăsôngăMêăCông. C違ng biển và c違ng hàng không qu嘘c tế. 
Tài nguyên thiên nhiên, nh医tălàătàiănguyênăđ医tăvàăn逢ớc. Di s違năvĕnăhóa, lịch sử đặc sắc, 
nh医t là c栄aăđ欝ng bào các dân tộc thiểu s嘘. 

- Gi違i quyết t嘘t m嘘i quan h羽 gi英a phát triển kinh tế với th詠c hi羽n tiến bộ và công 
bằng xã hội, thích 泳ng t嘘t với biếnăđ鰻i khí hậu.ăXemăconăng逢運i là trung tâm c栄a s詠 phát 
triển thông qua vi羽c c違i thi羽n m泳c s嘘ng, c違i thi羽n chỉ s嘘 phát triểnăconăng逢運i, c違i thi羽n 
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nĕngăsu医tălaoăđộng, rút ngắn kho違ng cách giàu – nghèo, kho違ng cách thành thị và nông 
thôn, c違i thi羽n tiếp cận dịch v映 ti羽n ích và phúc l嬰i xã hội. Là trung tâm c栄aăvùngăĐBSCLă
về thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu thông qua vi羽c cùng vớiăĐBSCLăsử d映ng h嬰p lý tài 
nguyên, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tu亥n hoànătrênăcơăs荏 泳ng d映ng thành t詠u c栄a 
khoa học và công ngh羽,ăđ鰻i mới sáng t衣o và chuyểnăđ鰻i s嘘. Coi biếnăđ鰻i khí hậu vừa là 
thách th泳c, vừaălàăcơăhộiăđể tận d映ng hi羽u qu違 hơnăn英a các ngu欝n l詠c c栄aăvùngăĐBSCLă
cho phát triển kinh tế - xã hội, là trung tâm c栄a vùng trong vi羽c chuyểnăđ鰻i mô hình phát 
triểnătheoăh逢ớng thích 泳ng t嘘tăhơnăvớiăcácătácăđộng từ biếnăđ鰻i khí hậu, nh医t là về con 
ng逢運i, khoa học công ngh羽, các gi違i pháp công trình và phi công trình khác. 

- T壱p trung nghiên c泳u, 泳ng d映ng m衣nh m胤 các công ngh羽 m噂iăvƠăthúcăđẩy 
kh荏i nghi羽păđ鰻i m噂i sáng t衣o. Xem khoa học công ngh羽 làăđộng l詠c cho s詠 phát triển 
c栄a thành ph嘘 vàăvùngăĐBSCL,ălàătrungătâmăhỗ tr嬰 chuyểnăđ鰻iămôăhìnhătĕngătr逢荏ng c栄a 
vùngăĐBSCLătừ ph映 thuộc vào s嘘 l逢嬰ng và tài nguyên thiên nhiên sang ph映 thuộc vào 
các yếu t嘘 nĕngăsu医t t鰻ng h嬰p, nh医t là công ngh羽 và ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao. T衣o 
ra h羽 sinh thái kh荏i nghi羽păđ鰻i mới sáng t衣o, kích thích tinh th亥n sáng t衣oăvàăđ逢aăcácăỦă
t逢荏ng sáng t衣oăđóăvàoăth詠c ti宇n, tr荏 thành ngu欝n l詠c mới cho s詠 phát triển và tận d映ng 
hi羽u qu違 các tiềmănĕngăvàăl嬰i thế c栄a thành ph嘘 C亥năThơ,ăvùngăĐBSCLăvàăbắt kịp xu 
h逢ớng công ngh羽 c栄a thế giới. 

- Đẩy m衣nhăthuăhútăđ亥uăt逢,ănh医tălƠăthuăhútăđ亥uăt逢ătr詠c ti院păn逢噂c ngoài (FDI) 
nhằmăthúcăđ育y phát triển kinh tế địaăph逢ơng.ă姶uătiênăthuăhútăđ亥uăt逢ăvàoălĩnhăv詠c thành 
ph嘘 đangăcóă l嬰i thế vàăcóă trìnhăđộ khoa học công ngh羽 cao, tr荏 thành nh英ng doanh 
nghi羽păđ亥uătàuăthúcăđ育y nâng c医p chuỗi cung 泳ng.ăĐ欝ng th運i,ăthúcăđ育y doanh nghi羽p 
địaăph逢ơngăphátătriển thông qua liên kết theo c映m ngành gi英a các doanh nghi羽p FDI và 
doanh nghi羽păđịaăph逢ơng. 

- Tĕngăc逢運ngănĕngăl詠călưnhăđ衣o, s泳c chi院năđ医u c栄a các c医p 栄y, t鰻 ch泳căĐ違ng, 
hi羽u l詠c, hi羽u qu違 qu違n lý c栄a các c医p chính quy隠n, xây d詠ng kh嘘iăđ衣iăđoànăkết các 
dân tộc. Phát huy s泳c m衣nh c栄a c違 h羽 th嘘ng chính trị và toàn xã hội, truyền th嘘ngăvĕnă
hóa, cách m衣ng c栄aăng逢運i dân C亥năThơ. 

- Tĕngăc逢運ng ch医tăl逢嬰ngăđi隠uăhƠnhăđ吋 t壱n d映ng hi羽u qu違 ắl嬰i th院 soăsánh”ă
c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 vƠăvùngăĐBSCL trong b嘘i c違nh toàn c亥u hóa. Ph嘘i h嬰p với 
Trungă逢ơngăhoànăthi羽n thể chế,ăcơăchế, chính sách phát triển. C違i thi羽n ch医tăl逢嬰ng môi 
tr逢運ngăđ亥uăt逢ăkinhădoanhăvàăkết c医u h衣 t亥ng.ăĐặc bi羽t là kết c医u h衣 t亥ng hi羽năđ衣i kết n嘘i 
t嘘t với kết c医u h衣 t亥ng c栄aăvùngăĐBSCL,ănh医t là h衣 t亥ng giao thông. 

 

2. Quanăđi吋m phát tri 吋n không gian 

Nh英ngănguyênătắcăđểăđềăxu医tăvàăl詠aăchọnăph逢ơngăánăphátătriểnăkhôngăgianăbaoăg欝m: 
(1) Tuân th栄 Ngh鵜 quy院t s嘘 120/NQ - CP c栄a Chính ph栄: 

Thuậnăthiên,ăcoiăn逢ớcălàătàiănguyênăchính:ăN逢ớc ph違iăđ逢嬰c coi là ngu欝n s嘘ng toàn 
di羽n, ch泳 không chỉ làăl逢嬰ngăn逢ớcăt逢ới tiêu cho nông nghi羽p. 

- L医yăconăng逢運iălàmătrungătâm:ămôiătr逢運ng s嘘ng, quan h羽 vĕnăhóa xã hội,ăđaăd衣ng 
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cơăhội phát triển. 
- Hành lang và tr映căđộng l詠căđôăthị Thành ph嘘 H欝 Chí Minh-C亥n Thơ:ăQuanăh羽 

chiếnăl逢嬰c với vùng Thành ph嘘 H欝 Chí Minh. Cung c医p nh英ng gì Thành ph嘘 H欝 Chí 
Minh không có. 

- Hành lang kinh tế nam sông Hậu: C医u trúc chuỗiăđôăthị nam sông Hậu. 
- Phân vùng sinh thái nông nghi羽p, xoay tr映c nông nghi羽p: Th栄y s違n - Cây trái – 

Lúa.ăXácăđịnh C亥năThơăkhôngăph違i trung tâm s違n xu医t lúa, nh医t là khu v詠c ven sông 
Hậu. 

- Nh医n m衣nh vai trò c栄aăđaăd衣ng sinh họcănh逢ălàămột tài nguyên quan trọng, thế 
m衣nh c栄aăvùngăđể t衣o ra mộtămôiătr逢運ng s嘘ng t嘘tăvàăđiểmăđến h医p dẫn. 

- Vai trò c栄a C亥năThơătrongăchiếnăl逢嬰c phát triển kinh tế biểnăĐôngăc栄a vùng 
ĐBSCLălàătrungătâmăc違ng, hàng h違i chính c栄aăvùngăĐBSCL,ăchoăphépăxu医t nhập kh育u 
tr詠c tiếp. 

(3)ăPhùăh嬰păv噂iăNgh鵜ăquy院tăs嘘ă59-NQ/TW : 

- Đôăthị trung tâm vùng. 
- Đôăthị sinh thái, b違n sắcăsôngăn逢ớc. 
- Đôăthị thông minh, hi羽năđ衣i. 

(4)ăĐápă泳ngăđ逢嬰cănhuăc亥uăc栄aăch逢挨ng trìnhăphátătri吋năkinhăt院ăxưăh瓜iămƠăk鵜chă
b違năt鰻ngăh嬰pă荏ătrênăđưăđ逢aăra: 

- Xácăđịnh nh英ng ngành kinh tế ch栄 đ衣o là: Kinh tế nông nghi羽p,ănĕngăl逢嬰ng, 
Logistics,ăD逢嬰c, Du lịch,ăTh逢ơngăM衣i, Dịch v映, Y tế, Giáo d映c,ăTàiăchính,ăIT,ăĐi羽n tử. 

- Về quy mô, nhu c亥u sử d映ngăđ医tăchoăcácălĩnhăv詠c kinh tế mà chiếnăl逢嬰c phát 
triển kinh tế xã hộiăđ逢aăraăđ嘘i với từngălĩnhăv詠c phát triển. 

- Đặc bi羽t quan tâm nh英ng chiếnăl逢嬰căxoayăquanhăcơăchế đặc thù c栄a C亥năThơ:ă
trung tâm kinh tế nông nghi羽p,ăđôăthị sân bay, c違ng hàng h違i qu嘘c tế. 

- Đápă泳ng các yêu c亥u về quanăđiểm phát triển không gian trong chiếnăl逢嬰c kinh 
tế, bao g欝m: Tích h嬰p và tận d映ng hi羽n tr衣ng. Hỗ tr嬰 nh英ng sáng kiến và d詠 án c栄a thị 
tr逢運ng. Phát huy t嘘iăđaăh衣 t亥ng vùng. Liên kết t嘘t với các tỉnh lân cận. Đ違m b違o tính bao 
trùm và công bằng xã hội. Bền v英ng về sinhătháiămôiătr逢運ng. Thích 泳ng vớiăBĐKH. 

 

(5) Chi院năl逢嬰căt鰻ngăth吋ăchoăc医uătrúcăphátătri吋năkhôngăgianăb隠năv英ngăC亥năTh挨ă
v隠ăm丑iăm員t 

Hình 68: Chi院năl逢嬰căt鰻ngăth吋 phátătri吋n không gian b隠năv英ng cho C亥năTh挨 
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Trênăcơăs荏 ph違iăđápă泳ngăđ逢嬰c nh英ng nguyên lý và yêu c亥u nói trên, C亥năThơăxácă

định một chiếnăl逢嬰c phát triển không gian g欝mă3ămũiănhọn chính: 

-  Th泳 nh医t, chiếnăl逢嬰c phát triển không gian C亥năThơăph違i t衣o ra nh英ng không 
gian hội t映,ăđể đ衣tăđ逢嬰c quy mô về l逢嬰ng và tính tích h嬰p về ch医t,ăđể thành nh英ngăđiểm 
đến h医p dẫn c医p vùng. C亥n ph違i tập trung nh英ngăcơăs荏 hi羽n có c栄a C亥năThơănh逢ăyătế, 
giáo d映căđào t衣o,ăvĕnăhóa ngh羽 thuật, thể d映c thể thao, nông nghi羽p, logistics ... Thành 
nh英ngăkhuăđôă thị trọngăđiểm, mới t衣o thành s泳c hút cho toàn vùng. Nh英ng khu này 
không nh医t thiết là ph違iăđơnănĕng,ămàănênăđaănĕng,ănh逢ngăcóămộtăcôngănĕngăch栄 đ衣o. 

- Th泳 hai, C亥n Thơănênăch泳ng t臼 tính tiên phong c栄a mình về phát triển không 
gian,ăđể có thể dẫnăđ亥u về phát triểnăchoăvùngăĐBSCL.ăĐặc bi羽t quan trọng là nh英ng 
lĩnhăv詠c mớiănh逢ătechnopolis,ăđôăthị sáng t衣o,ăđôăthị sinh thái, khôi ph映c rừng ngập 
n逢ớc,ăkhuănĕngăl逢嬰ng tái t衣o, phát huy nh英ng không gian có giá trị vĕnăhóa xã hội. 

- Th泳 ba, phát huy vai trò qu嘘c gia, qu嘘c tế, liên vùng với kết n嘘i nhanh tới vùng 
Thành ph嘘 H欝 Chí Minh, dành chỗ cho khu v詠căgaăđ逢運ng sắt, t衣o b違n sắcăsôngăn逢ớc, 
môiătr逢運ngăđôăthị,ăth逢ơngăhi羽u mekong trongăkhôngăgian,ăđể thành mộtăđiểmăđến qu嘘c 
gia, qu嘘c tế h医p dẫn. 

 Xây d詠ngăcácăph逢挨ngăán phát tri 吋n và l詠a ch丑năph逢挨ngăán phát tri 吋n kinh t院 
- xã h瓜i 

Từ nh英ng nghiên c泳u và phân tích, b嘘năph逢ơng án phát triển đ逢嬰căđ逢aăra, từ đóă
l詠a chọnăraăđ逢嬰c mộtăph逢ơngăánăphùăh嬰p nh医t là ph逢ơngăán:ă“C亥năThơătr荏 thànhă“Tráiă
tim”ăc栄a vùng ĐBSCL, thành ph嘘 thôngăminhăđángăs嘘ng c栄a Vi羽t Nam." Ngoài ra, các 
ph逢ơngă án cũngă đ逢嬰c phân tích khác đ逢嬰c trình bày trong PH影 L影C B: CÁC 
PH姶愛NGăÁNăPHÁT TRI 韻N. 

1. Ph逢挨ngăán đ逢嬰c l詠a ch丑n - C亥năTh挨ătr荏 thành ắTrái tim ”ăc栄a vùng ĐBSCL, 
thành ph嘘 thôngăminhăđángăs嘘ng c栄a Vi羽t Nam 

Ph逢ơngăánănàyăđịnhăh逢ớng C亥năThơătiếp t映c: (i) nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị 
để tr荏 thành trung tâm chế biến giá trị cao, kinh doanh nông s違n, nghiên c泳u nông nghi羽p 
c栄a Vi羽t Nam, (ii) phát triểnănhanhăchóngăvàăđ欝ng bộ ngành logistics hi羽năđ衣i – đóngă
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vai trò là ngành m臼 neoăđể gi違i quyết nút thắt c栄a c違 khu v詠c,ăthúcăđ育y phát triển các 
ngành công nghi羽p khác (iii) tiếp t映c m荏 rộng các ngành công nghi羽p ch栄 đ衣o theo 
h逢ớng công ngh羽 cao và công nghi羽p mớiă(D逢嬰c ph育m,ăNĕngăl逢嬰ng tái t衣o) và (iv) triển 
khai toàn di羽n nhóm ngành dịch v映 tiêu dùng (Du lịch, Bán lẻ,...) Ph映c v映 khu v詠c và 
qu違ngăbáăth逢ơngăhi羽u C亥năThơănh逢ămộtăđiểmăđến n鰻i bật c栄a vùng ĐBSCL. Chiếnăl逢嬰c 
tớiănĕmă2030,ăC亥năThơătr荏 thànhă“tráiătim”ăc栄a vùng ĐBSCL, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ă
tr荏 thành thành ph嘘 thôngăminhăđángăs嘘ng 荏 Vi羽t Nam. 

V隠 kinh t院,ăđể xây d詠ng chiếnăl逢嬰c phát triển c映 thể, thành ph嘘 C亥năThơ c亥n tập 
trung vào 2 chiếnăl逢嬰c/t亥mănhìnăchính:ă“tráiătim"ăc栄a ĐBSCL và thành ph嘘 thông minh 
đángăs嘘ng 荏 Vi羽t Nam. C映 thể: 

Đối với chiếnălược trở thànhă"tráiătim”ăcてa ĐBSCầ, chiếnăl逢嬰c này khẳngăđịnh 
C亥năThơălà một ph亥n không thể thiếu cho s詠 phát triển c栄a vùng. Thành ph嘘 C亥năThơ 
sẽ đ違m nhi羽măvaiătròăđộng l詠c cho s詠 phát triển c栄a vùng, phát triển toàn di羽năđể tr荏 
thành trung tâm công nghi羽p với các c映măngànhăđ衣t tiêu chu育n qu嘘c tế, thu hút nhiều 
nhàăđ亥uăt逢ăđ亥uătàuăthúcăđ育y chuỗi cung 泳ng toàn vùng và tham gia vào chuỗi cung 泳ng 
toàn c亥u. Trung tâmăth逢ơngăm衣i, dịch v映. Trung tâm du lịch hi羽năđ衣i,ăthúcăđ育y phát triển 
du lịch toàn vùng, biến du lịch tr荏 thành ngành công nghi羽păkhôngăkhói,ăthúcăđ育y phát 
triểnăđôăthị và qu違ng bá s違n ph育măđặcătr逢ngăc栄a vùng. Trung tâm cung 泳ng khoa học - 
công ngh羽 đặc bi羽tătrongălĩnhăv詠c nông nghi羽p hi羽năđ衣i (gen, sinh học, blockchain, AI, 
máy móc thiết bị,...). Trung tâm phát triểnăconăng逢運i, cung 泳ng ngu欝n nhân l詠c ch医t 
l逢嬰ng cao cho vùng, trung tâm y tế - chĕmăsócăs泳c kh臼e ch医tăl逢嬰ngăcao,ăvĕnăhóa,ăthể 
d映c thể thao. Trung tâm tái t衣o tài nguyên và thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu, cung 泳ng 
các gi違i pháp ph映c v映 phát triển kinh tế tu亥n hoàn cho vùng. Tiên phong phát triển h羽 
sinh thái kh荏i nghi羽păđ鰻i mới sáng t衣o c栄a vùng. Đôăthị h衣t nhân c栄a ĐBSCL với kết 
c医u h衣 t亥ng hi羽năđ衣i, thông minh và có s詠 kết n嘘i t嘘t gi英aăng逢運i dân và chính quyềnăđôă
thị. 

Đối với tＺm nhìn thành phố đángăsống ở Việt Nam, C亥năThơăc亥n tập trung phát 
triểnăh逢ớng tới s詠 phát triển cân bằng, hài hòa gi英a kinh tế - xã hội - môiătr逢運ng với 
ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ngăconăng逢運iăđ逢嬰căđ違m b違o. Thành ph嘘 có thể chế,ăcơăchế, chính 
sáchăvàămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢ăkinhădoanhăthuận l嬰i cho mọi thành ph亥n kinh tế tham gia, 
đ亥uăt逢ăvàăkh荏i nghi羽p, nh医t là khu v詠căt逢ănhân.ăKho違ng cách giàu - nghèo, thành thị - 
nông thôn, nam – n英 đ逢嬰c rút ngắn, an sinh xã hộiăđ逢嬰căđ違m b違o. Thành ph嘘 C亥năThơ 
tr荏 thành một thành ph嘘 anăninh,ăanătoànătrênăcácălĩnhăv詠c: kinh doanh, th詠c ph育m và 
đ運i s嘘ng, ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ngăđ逢嬰căđ違m b違o: s衣ch, cân bằng sinh thái, thích 泳ng t嘘t 
với biếnăđ鰻i khí hậu bằng c違 gi違i pháp công trình và phi công trình, phát triểnănĕng l逢嬰ng 
tái t衣o và vật li羽u mới từ rác và phế ph育m, nh医t là phế ph育m nông nghi羽p. Bên c衣nhăđó,ă
ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ng c亥năđ逢嬰căđ違m b違o:ăng逢運i dân có thể d宇 dàng tiếp cận y tế - chĕmă
sóc s泳c kh臼e ch医tăl逢嬰ng cao, dịch v映 giáo d映c - đàoăt衣o ch医tăl逢嬰ng cao. Thành ph嘘 tiên 
phongătrongălĩnhăv詠c thể d映c thể thao với các lo衣iăhìnhăvĕnăhóaăđaăd衣ng và các giá trị 
truyền th嘘ngăđ逢嬰c b違o t欝n. Thành ph嘘 h逢ớng tới mộtăt逢ơngălaiăcóăgiaoăthôngăvàăkết n嘘i 
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t嘘t, nh医t là giao thông công cộng và hàng không qu嘘c tế kết n嘘i tr詠c tiếp với thế giới, 
kết c医u h衣 t亥ngăđ違m b違oăđ逢嬰c các yếu t嘘:ăđẹp, hi羽năđ衣i và có b違n sắc.  

V隠 xã h瓜i, C亥năThơăc亥n tập trung nâng cao tay nghề và ch医tăl逢嬰ngălaoăđộng, d亥n 
d亥n chuyển dịchăcơăc医uălaoăđộng sang nhóm ngành dịch và và s違n xu医t có giá trị cao. 
Các dịch v映 xã hộiănh逢ăYătế, Giáo d映căđ逢嬰c tậpătrungăđ育y m衣nh, nhóm ngành dịch v映 
nh逢ăBánălẻ, Du lịch c亥năđ逢嬰c phát triểnăđaăd衣ng, t衣oăđiều ki羽n s嘘ng t嘘t cho ngu欝n lao 
động ch医tăl逢嬰ng c栄a thành ph嘘, vớiăđịnhăh逢ớng tr荏 thành trung tâm kinh tế - xã hội, thu 
hút nhânătàiătrongăn逢ớc và qu嘘c tế để phát triển các c映m kinh tế mới. 

V隠 môiătr逢運ng, thành ph嘘 đ育y m衣nh phát triểnăkhôngăgianăxanhăvàăcơăs荏 h衣 t亥ng 
thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng. Ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ngăđ逢嬰c c違i thi羽n song song với phát triển 
kinh tế - xã hội. Các ho衣t động nghiên c泳u canh tác bền v英ng và s違n xu医t công nghi羽p 
xanhăđ逢嬰căđặtălênăhàngăđ亥u, với m映c tiêu tr荏 thành thành ph嘘 thôngăminhăđángăs嘘ng t衣i 
Vi羽t Nam. 

⇒u điểm c栄aăph逢ơngăánănàyălàăđịnhăh逢ớng phát triển theo ch栄 tr逢ơngăc栄a Bộ Chính 
trị t衣iăNghịăquyếtăs嘘ă59-NQ/TW.ăPh逢ơngăán này tích h嬰păđ逢嬰c t医t c違 cácă逢uăđiểm c栄a 3 
ph逢ơngăán kể trên, tập trung phát triển C亥năThơămột cách có h羽 th嘘ng từ ho衣tăđộng dịch 
v映 nông nghi羽p tr逢ớcăkhiăđaăd衣ng hóa sang m違ng chế biến, chế t衣o 荏 quy mô lớnăhơn. 
Ph逢ơngăán này sẽ t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho phép C亥năThơăphátătriển l詠căl逢嬰ng lao 
động mà không làm 違nhăh逢荏ngăđến thông l羽 làm vi羽c,ăđ違m b違o các v医năđề liênăquanăđến 
an sinh, xã hội, theo sát m映c tiêu c栄a Thành ph嘘 về b違o v羽 môiătr逢運ng và phát triển khu 
đôăthị sinh thái. C亥năThơăcóăthể tập trung phát triển bền v英ng toàn di羽n:ăđiều chỉnh các 
ho衣tăđộng nông nghi羽păđể phát triển các ho衣tăđộng công nghi羽p s衣chătrongăt逢ơngălai. 

Nh⇔ợc điểm duy nh医t c栄aăph逢ơngăán này là vi羽căthayăđ鰻iăcácăđịnhăh逢ớng m映c tiêu 
khác nhau trong từngăgiaiăđo衣n quy ho衣ch c映 thể. Chính vì vậy,ăđể th詠c hi羽nătheoăph逢ơngă
án phát triển này, thành ph嘘 C亥năThơ c亥n có nh英ng chính sách, chỉ đ衣o rõ ràng cho từng 
giaiăđo衣n, cũngănh逢ătập trung ngu欝n l詠căđể th詠c hi羽n thật t嘘tăđịnhăh逢ớng phát triểnăđưă
đề ra, theo kế ho衣chă5ănĕm,ă10ănĕmăvàă20ănĕm.

 

.



 

336 
 

B違ng 119:ăCácăph逢挨ngăánăphátătri吋n kinh t院 

Tĕngă
tr逢荏ngă
kinhăt院 

Đ挨nă
v鵜 Ph逢挨ngăánă1 Ph逢挨ngăánă2 Ph逢挨ngăánă3 Ph逢挨ngăánă4 

  
2021-
2025 

2026-
2030 

2020-
2030 

2021-
2025 

2026-
2030 

2020-
2030 

2021-
2025 

2026-
2030 

2020-
2030 

2021-
2025 

2026-
2030 

2020-
2030 

Tĕngă
tr逢荏ngă
chung 

 
7,2% 6,2% 6,6% 7,8% 9,0% 8,3% 8,1% 8,8% 8,1% 8,3% 9,9% 9,0% 

Nông lâm 
ng逢ănghi羽p 

% 
0,5% 0,5% 0,5% (3,3%) (2,9%) (3,1%) (2,2%) (2,0%) (2,1%) 0,7% 0,6% 0,6% 

Công 
nghi羽pă – 
xâyăd詠ng 

% 
9,6% 7,5% 8,5% 9,8% 12,7% 11,2% 6,7% 8,5% 7,5% 8,5% 12,3% 10,3% 

Dịchăv映 % 6,9% 6,0% 6,5% 7,3% 8,5% 7,9% 9,8% 10,8% 10,3% 9,7% 9,6% 9,6% 

Thuếă trừă
s違nă ph育mă
tr嬰ăc医p 

% 
7,2% 6,2% 5,8% 7,8% 9,0% 8,1% 8,1% 8,8% 4,3% 8,3% 9,9% 8,2% 
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B違ng 120: Các ch雨 tiêu kinh t院 c栄a 4 ph逢挨ngăán 

Cácăch雨ătiêuă
c挨ăb違n 

Đ挨năv鵜  Ph逢挨ngăánă1 Ph逢挨ngăánă2 Ph逢挨ngăánă3 Ph逢挨ngăánă4 

  2020 2025 2030 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

C挨ă c医uă kinhă
t院 

          

Nôngălâmăng逢ă
nghi羽p 

% 11,5% 8,4%  6,4%  6,5%  3,8%  7,0%  4,3%  8,0%  5,2%  

Côngă nghi羽p- 
xâyăd詠ng 

% 30,9% 34,8%  37,1%  36,7%  40,4%  31,3%  29,4%  31,3%  34,9%  

Dịchăv映 % 50,1% 49,9%  49,6%  49,4%  48,4%  56,4%  61,1%  53,7%  53,0%  

Thuếă trừă s違nă
ph育mătr嬰ăc医p 

% 7,5% 6,9% 6,9% 7,4% 7,4% 5,2%  5,2% 6,9% 6,9% 

GRDP (giá so 
sánh) 

TỷăVNĐ 52.230 73.283  98.691  79.607 115.479 77.246 113.668 77.244 123.353 

Nôngălâmăng逢ă
nghi羽p 

TỷăVNĐ 5.998 6.163 6.314 5.178 4.378 5.422 4.851 6.211 6.400 

Côngă nghi羽p-
xâyăd詠ng 

TỷăVNĐ 16.147 25.500 36.579 29.234 46.682 24.200 33.403 24.200 43.050 

Dịchăv映 TỷăVNĐ 26.179 36.538 48.954 39.329 55.910 43.597 69.488 41.476 65.350 
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Cácăch雨ătiêuă
c挨ăb違n 

Đ挨năv鵜  Ph逢挨ngăánă1 Ph逢挨ngăánă2 Ph逢挨ngăánă3 Ph逢挨ngăánă4 

Thuếă trừă s違nă
ph育mătr嬰ăc医p 

TỷăVNĐ 3.906 5.082 6.844 5.866 8.509 4.027 5.926 5.356 8.554 

Đ́ngăǵpăc栄aă
C亥năTh挨ă vƠoă
GDPăc違ăn逢噂c 

% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,7% 1,5% 1,6% 1,5% 1,8% 

GRDPă đ亥uă
ng逢運iă (giáă
th詠căt院) 

Tri羽uă
VNĐ 

71,93 
 

103,32 
 

159,44 
 

110,05 
 

179,32 
 

108,37 
 

181,82 
 

107,84 
 

195,37 
 

T鰻ngă ngu欝nă
v嘘năđ亥uăt逢 

TỷăVNĐ 26.480 37.513.4 51.411.4 
39.048.4  

 
55.946.4  

 
37.799.7  

 
51.166.7  

 
36.470.4  

 
56.704.6  
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2. Lu壱n c泳 l詠a ch丑năph逢挨ngăán phát tri 吋n 

Luậnăc泳ăl詠aăchọnăPh逢ơngăánă4ăbaoăg欝m: 
Thứ nhất, cĕnăc泳 m映c tiêu,ăquan,ăđiểm c栄a Nghị quyết s嘘 59-NQ/TW c栄a Bộ 

Chính trị và Nghị quyết s嘘 98/NQ-CP c栄a Chính ph栄 về xây d詠ng và phát triển thành 
ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2045.  

Ph逢ơngăán 4 chínhălàăph逢ơngăán phát triển hội t映 đ亥yăđ栄 cácăđiểm m衣nh c栄a 3 
Ph逢ơngăán phát triển còn l衣i, t衣o tiềnăđề phát triển v英ng chắc: d詠a trên thế m衣nh sẵn có 
c栄a vùng về nông nghi羽păđể tr荏 thành Trung tâm dịch v映 nông nghi羽p c栄a ĐBSCL nói 
riêng và Vi羽tăNamănóiăchungăvàoănĕmă2025,ăphátătriểnăđaăd衣ng ngành kinh tế d詠a trên 
các ngành công nghi羽p và dịch v映 giá trị cao, tr荏 thành Trung tâm kinh tế hàngăđ亥u miền 
Nam Vi羽tăNamăvàoănĕmă2030,ăphátă triển với t亥m nhìn tr荏 thành trung tâm ĐBSCL, 
thành ph嘘 thôngăminhăđángăs嘘ng Vi羽tăNamăvàoănĕmă2050.ăBênăc衣nhăđó,ăph逢ơngăán tĕngă
tr逢荏ng th泳 4ălàăph逢ơngăán theo sát với địnhăh逢ớng c栄a Bộ Chính trị vàălưnhăđ衣o thành 
ph嘘 C亥năThơ.ăCĕnăc泳 theo Nghị quyết s嘘 59-NQ/TW c栄a Bộ Chính trị và Nghị quyết s嘘 
98/NQ-CP c栄a Chính ph栄 về xây d詠ng và phát triển thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2030,ă
t亥mănhìnăđếnănĕmă2045,ăC亥năThơăđịnhăh逢ớngă逢uătiênăphátătriển công nghi羽p hỗ tr嬰 nông 
nghi羽p, công nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao và công nghi羽p công ngh羽 thông tin. Phát 
triển ngành dịch v映 theoăh逢ớngăđaăd衣ngăvàăđemăl衣i giá trị tĕngăcao.ăM映cătiêuăđếnănĕmă
2030ăđ逢嬰c Bộ Chính trị xácăđịnh là trung tâm c栄a vùng về dịch v映 th逢ơngăm衣i, du lịch, 
logistics, công nghi羽p chế biến.ăPh逢ơngăán 4 tập trung phát triển các ngành S違n xu医t và 
Dịch v映 giá trị caoătheoăđúngănh逢ăchỉ đ衣o c栄a Nghị quyết, thu hẹpăvàăxácăđịnh c映 thể 
các ngành Công nghi羽p và Dịch v映 trọng tâm, tận d映ng thế m衣nh c栄a thành ph嘘.ăPh逢ơngă
án 4 theo sát vớiăđịnhăh逢ớng c栄a Bộ Chính trị, kế thừa và phát huy nh英ngăđặcăđiểm n鰻i 
bật c栄a thành ph嘘 C亥năThơ về vị trí trung tâm chiếnăl逢嬰c, ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng 
cao,ăđể xây d詠ng một t亥m nhìn, m映c tiêu tham vọngăhơnăchoăthành ph嘘 C亥năThơ - tr荏 
thành trung tâm c栄a vùng ĐBSCL, tập trung phát triển S違n xu医t và Dịch v映 giá trị cao, 
m映c tiêu dài h衣năh逢ớng tới t亥m nhìn trung tâm kinh tế đaăd衣ng, thành ph嘘 đángăs嘘ng 
c栄a Vi羽tăNamăvàoănĕmă2050.   

Thứ hai, ph逢ơngăánă4ălàăph逢ơngăán t嘘iă逢uăkh違 nĕngăphátătriển kinh tế và t嘘căđộ 
tĕngătr逢荏ng c栄a C亥năThơ,ăh泳a hẹn nhiều tiềmănĕngăthuăhútăv嘘năđ亥uăt逢ăn逢ớc ngoài cho 
thành ph嘘 C亥năThơ, phù h嬰p với chiếnăl逢嬰c phát triển tớiănĕmă2030,ăt亥m nhìn tớiănĕmă
2050, cho phép C亥năThơăđ衣tăđ逢嬰c nh英ng m映c tiêu tham vọng về kinh tế, xã hội, môi 
tr逢運ng. Giúp thành ph嘘 đ衣tăđ逢嬰c tham vọng phát triểnăđ欝ngăđều xã hội - kinh tế - môi 
tr逢運ng. Ph逢ơngăánătĕngătr逢荏ng 4 là một trong nh英ngăph逢ơngăán dẫnăđ亥u về t嘘căđộ phát 
triển kinh tế,ăđ衣tă9,0%/nĕmăgiaiăđo衣n 2021 - 2030ă(ph逢ơngăánătĕngătr逢荏ng th泳 1, 2 và 3 
l亥năl逢嬰tăđ衣tă6,6%/nĕm,ă8,3%/nĕmăvàă8,1%/nĕm). 

Ph逢ơngăánătĕngătr逢荏ng 4 phát huy t嘘iăđaăthế m衣nh c栄a thành ph嘘 để thu hút hi羽u 
qu違 các ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢ătừ mọi thành ph亥n kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội,ăđặc 
bi羽t tập trung phát triển ngành Công nghi羽p - Dịch v映 mũiănhọn.ăPh逢ơngăánătĕngătr逢荏ng 
4ălàăph逢ơngăán tận d映ngăđ逢嬰c h亥u hết các l嬰i thế quan trọng c栄a C亥năThơăđể phát triển 
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tr荏 thành trung tâm kinh tế ĐBSCL, một trong nh英ng c映m kinh tế dẫnăđ亥u c違 n逢ớc, 
không chỉ tập trung phát triển một vài ngành mà giúp C亥năThơăcóămột cách tiếp cận toàn 
di羽n về phát triển t鰻ng thể kinh tế, xã hội: phát triển cân bằng các nhóm ngành S違n xu医t 
và Dịch v映 giá trị cao.ăPh逢ơngăán giúp thành ph嘘 C亥năThơ tận d映ng t嘘iăđaăthế m衣nh sẵn 
có: vị trí trung tâm gi英a ngu欝n nguyên li羽u nông s違n d欝iădào,ăđ亥u m嘘i cho vi羽c giao 
th逢ơng,ăbuônăbán,ătrungătâm c栄a thị tr逢運ng tiêu th映 rộng lớn, vị trí thuận l嬰iăđể thu hút 
nhàăđ亥uăt逢,ăngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng,ănhânătàiătrongălĩnhăv詠c nghiên c泳u và phát triển 
(R&D). Tận d映ng nh英ng l嬰i thế này giúp C亥năThơăphátătriển bền v英ng,ălàăđ亥u tàu phát 
triển kinh tế c栄a ĐBSCL, phát huy nh英ng l嬰i thế c衣nhătranhăđặc thù so với các tỉnh - 
thành ph嘘 lớnăkhácănh逢ăĐàăNẵng, H違i Phòng.  

Thứ ba, ph逢ơngăán th泳 4 sẽ t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho vi羽c phát triển các v医năđề 
liênăquanăđến an sinh, xã hội. Nghị quyết s嘘 59-NQ/TW c栄a Bộ Chính trị đưănêuărõăvi羽c 
kết h嬰p chặt chẽ phát triển kinh tế với b違oăđ違m an ninh, an sinh xã hội,ăđôăthị hóa với 
xây d詠ng nông thôn mới,ănângăcaoăđ運i s嘘ng vật ch医t và tinh th亥n c栄aănhânădân.ăPh逢ơngă
án 4 sẽ đ違m b違o vi羽c chuyển dịchălaoăđộngăcũngănh逢ănângăcaoăch医tăl逢嬰ng s嘘ng một cách 
có lộ trình. Thay vì ph違i có một s詠 biến chuyểnăđángăkể 荏 l詠căl逢嬰ngălaoăđộng nếuănh逢ă
Thành ph嘘 theoăph逢ơngăán 2 hoặcăph逢ơngăán 3 ngay 荏 giaiăđo衣n tới thì vi羽cătheoăph逢ơngă
án 4 cho phép Thành ph嘘 vẫn có thể duyătrìăcơăc医u l詠căl逢嬰ngălaoăđộng 荏 khu v詠c nông 
lâmăng逢ănghi羽pănh逢ăhi羽n t衣i.  

Tuy nhiên, c亥nănângăcaoăkĩănĕng,ătayănghề c栄a l詠căl逢嬰ng này,ăđặc bi羽tălàănĕngă
l詠c sử d映ng máy móc và 泳ng d映ng công ngh羽, nh運 vậy, t衣o tiềnăđề v英ng chắcăkhiăb逢ớc 
sangăgiaiăđo衣n tiếpătheoăvàăđặt m映cătiêuătheoăph逢ơngăán Tr荏 thành trung tâm kinh tế c栄a 
miền Nam Vi羽t Nam. Vi羽căđàoăt衣o và chuyểnăđ鰻iăcơăc医u ngu欝n nhân l詠c c亥n nhiều th運i 
gianăđể hoàn thành, do vậy vi羽căđiătheoăph逢ơngăán 4 sẽ t衣o ra một lộ trình chuyểnăđ鰻i 
h嬰pălỦăđể l詠căl逢嬰ngălaoăđộng có thể từngăb逢ớc tiếp nhậnăcácăkĩănĕngămới và tránh t衣o 
s詠 xungăđột với cung cách làm vi羽c hi羽n t衣i. Bên c衣nhăđó,ăvi羽c đ衣tăđ逢嬰c m映c tiêu 80% 
tỷ l羽 đôăthị hóaăcũngăsẽ di宇n ra trong một kho違ng th運i gian dài, vì vậy,ăcơăc医uălaoăđộng 
cũngăsẽ d亥n chuyểnăđ鰻iătheoăđó.ăKho違ng th運i gian C亥năThơănângătỷ l羽 đôăthị hóaăcũngă
là lúc vi羽c nâng cao ch医tăl逢嬰ng s嘘ng và chuyểnăđ鰻iălaoăđộng từ nông nghi羽p sang công 
nghi羽p và dịch v映 di宇n ra mộtăcáchăđ欝ng bộ. 

Thứ t⇔, ph逢ơngăán 4 sẽ theo sát m映c tiêu c栄a Thành ph嘘 về b違o v羽 môiătr逢運ng 
và phát triểnăkhuăđôăthị sinh thái. Nghị quyết s嘘 120/NQ-CP c栄a Chính ph栄 về phát triển 
bền v英ng ĐBSCL và Nghị quyết s嘘 59-NQ/TW c栄a Bộ Chính trị về Xây d詠ng và phát 
triển thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăđều nh医n m衣nh t亥m 
quan trọng c栄a vi羽c phát triển bền v英ng, sử d映ng hi羽u qu違 tài nguyên thiên nhiên và b違o 
v羽 môiătr逢運ng.  

Ph逢ơngăán 4 cho phép Thành ph嘘 chuyểnăđ鰻i sang các mô hình phát triển nông 
nghi羽p công ngh羽 caoătrongăgiaiăđo衣nă1ăđể từ đóătiết ki羽m và b違o v羽 ngu欝n tài nguyên 
đ医t,ăn逢ớc. Vi羽c phát triển các ngành công nghi羽p và dịch v映 giá trị cao 荏 giaiăđo衣n 2 
cũngăsẽ tập trung vào các ngành nghề vớiăhàmăl逢嬰ng ch医t xám cao, sử d映ng ít tài nguyên, 
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do vậy, sẽ gi違m thiểuăđángăkể nh英ngătácăđộngăđếnămôiătr逢運ng. Vi羽căđặt m映c tiêu tr荏 
thành thành ph嘘 thôngăminhăvàăđángăs嘘ng c栄a Vi羽tăNamăvàoănĕmă2050ăcũngăsẽ thúcăđ育y 
C亥năThơăc違i thi羽n môi tr逢運ng s嘘ngăđể x泳ng với t亥m nhìn tr荏 thànhăđôăthị sôngăn逢ớc 
sinhătháiăvĕnăminh,ăhi羽năđ衣i theo chỉ đ衣o c栄a Bộ Chính trị. 

Tóm lại, từ b嘘i c違nhătrongăn逢ớc và qu嘘c tế,ătrênăcơăs荏 phân tích th詠c tr衣ng phát 
triển kinh tế - xã hội c栄a thành ph嘘 C亥năThơ và nh英ng cơăhội và thách th泳c c栄aă4ăph逢ơngă
ánătĕngătr逢荏ng,ăph逢ơngăán 4ălàăph逢ơngăánăđ逢嬰c l詠a chọn phát triển cho thành ph嘘 C亥n 
Thơ giaiăđo衣nănĕmă2021ă- 2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050.ăĐâyălàăph逢ơngăán phát triển 
đ欝ng bộ và toàn di羽n nh医t, t嘘iă逢uăhóaăl嬰i thế c栄a C亥n Thơăvới vị trí chiếnăl逢嬰c 荏 ĐBSCLă
để tr荏 thành trung tâm kinh tế vùng, cùng vớiăđóăvẫnăđ違m b違o vi羽c b違o v羽 môiătr逢運ng 
và nâng cao ch医tăl逢嬰ng s嘘ng c栄aăng逢運iădân.ăPh逢ơngăánă4ăcũngăt衣o ra một lộ trình phát 
triển rõ ràng mà 荏 trongăđóăcácăm映cătiêu,ăph逢ơngăh逢ớng c栄aăgiaiăđo衣nătr逢ớc phát triển 
hài hòa vớiăgiaiăđo衣n sau, t衣o thành mộtăph逢ơngăán phát triển t鰻ng thể mang nhiều tính 
đột phá, t衣oăbànăđ衣p cho thành ph嘘 hi羽n th詠c hóa t亥m nhìn tr荏 thành một trong các thành 
ph嘘 phát triển khá 荏 ChâuăÁănh逢ăNghị quyết s嘘 59-NQ/TW c栄a Bộ Chính trị”. 

3. L瓜 trình phát tri 吋n cho C亥năTh挨 

(1) Hi羽n t衣i, C亥năTh挨ălƠăthƠnhăph嘘 tr 詠c thu瓜cătrungă逢挨ngăhi羽năđ衣i 荏 vùng ĐBSCL  

C亥năThơăhi羽năđangălàătrungătâmătrungătâmăc栄a vùng s違n xu医t nông nghi羽p lớn nh医t 
c違 n逢ớc, trung tâm giáo d映c và y tế c栄a c違 vùng. Thành ph嘘 c亥năphátăhuyăvaiătròăđangă
là trung tâm c栄a vùng ĐBSCL, nâng c医p các tiềm l詠c về liên kếtăvùngăđể khai phá tiềm 
nĕngăsẵn có, làm tiềnăđề cho s詠 phát triển m衣nh mẽ trongăt逢ơngălai.ăC亥năThơăcóătiềm 
nĕngăđặc bi羽tăđể tr荏 thành trung tâm kinh tế, hậu c亥n và xã hội c栄a ĐBSCL. 

Liên kết vùng về Kinh tế: C亥năThơăcóătiềmănĕngăđể tr荏 thành trung tâm dịch v映 
nông nghi羽p (chế biến công ngh羽 cao, R&D) và các ngành chế biến & chế t衣o mới c栄a 
vùng nh運 vào vị trí trung tâm t衣i khu v詠căĐBSCLăvàăhànhălangăcôngănghi羽păĐôngăNam.ă
Thành ph嘘 nằm 荏 trung tâm các c映m kinh tế thế m衣nh c栄a khu v詠c: c映m Th栄y s違n (cá 
daătrơn)ă&ăduălịch h違iăđ違o thuộc các tỉnhăKiênăGiang,ăAnăGiang,ăĐ欝ng Tháp. C映m Th栄y 
s違n (tôm) thuộc các tỉnh Cà Mau, HậuăGiang,ăSócăTrĕng,ăB衣c Liêu. C映m Công nghi羽p 
(đi羽n tử, d羽t may, chế biến, sắt thép, tàu th栄y) thuộc các tỉnh Long An, TiềnăGiang,ăVĩnhă
Long và c映m Lúa thuộc các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh. 
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Hình 69: Liên k院t vùng v隠 kinh t院 trênăcácălƿnhăv詠c 

 
 Nguồn: Phân tích cてa chuyên gia 

 

Với tỷ l羽 laoăđộngăđưăquaăđàoăt衣oăđ泳ngăđ亥u trong khu v詠c, các ho衣tăđộng hỗ tr嬰 
doanh nghi羽păđ泳ngăđ亥u c違 n逢ớc về tính minh b衣ch,ăđơnăgi違n hóa th栄 t映c gi医y t運 và s嘘 
l逢嬰ng các hội ch嬰 th逢ơngăm衣iăđ逢嬰c t鰻 ch泳c, C亥năThơăcóămôiătr逢運ng kinh doanh thuận 
l嬰iăđể phát triển dịch v映 và công nghi羽p giá trị cao.  

Vai trò c栄a C亥năThơălàătrungătâmănôngănghi羽p giá trị caoăđ逢嬰c xây d詠ng d詠a trên 
vi羽c phát triển chuỗi giá trị đ亥u cu嘘i và kh違 nĕngăkết n嘘i hậu c亥n: Nghiên c泳u nông 
nghi羽p, Chế biến th詠c ph育m, Bán buôn và bán lẻ và Các ho衣tăđộng ph映 dọc chuỗi giá trị 
Nông nghi羽p hi羽n t衣i.  

Liên kết vùng về Hậu cＺn: C亥năThơănằm t衣i vị tríătrungătâmăđ亥u m嘘i xu医t kh育u th栄y 
s違n c栄a Vi羽t Nam với nhiều tiềmănĕngăđể khẳngăđịnh vị thế cửa ngõ kết n嘘iăĐBSCLătiếp 
cận tới thị tr逢運ngătrongăn逢ớc và qu嘘c tế. Với h羽 th嘘ngăđ逢運ng cao t嘘căđưăđ逢嬰c quy ho衣ch, 
h羽 th嘘ng c違ng th栄y nộiăđịa và sân bay qu嘘c tế, C亥năThơălàăđ亥u m嘘i giao thông trọng 
điểm, kết n嘘i các tỉnh ĐBSCLăvới các thị tr逢運ng khác.  
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Hình 70: Liên k院t vùng v隠 h壱u c亥n  

 
 Nguồn:Thông tin thu thập 

 

Tiềmănĕngăcònănhiềuăđể C亥năThơăc違i thi羽năhơnăn英a về mặt chi phí và th運i gian 
vận chuyểnăđ嘘i với ho衣tăđộng xu医t – nhập kh育u tr詠c tiếp, gi違i quyếtăđ逢嬰c bài toán c栄a 
c違 khu v詠c. Vi羽c xu医t kh育u tr詠c tiếp qua c違ng Cái Cui có thể tiết ki羽m cho nhà xu医t 
kh育uă30%ăchiăphíăcũngănh逢ă5ăngàyăvận chuyển. Xu医t kh育u hàng hóa tr詠c tiếp bằng 
đ逢運ng hàng không từ C亥năThơăcóăthể tiết ki羽m cho các nhà xu医t kh育uăđến ~ 10 ngày, từ 
đóăm荏 ra nhiềuăcơăhội cho m違ng giao hàng t嘘căđộ caoăđ嘘i với các s違n ph育măt逢ơiăs嘘ng 
vàăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử. 
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Hình 71:ăC挨ăh瓜i cho các hình th泳c v壱n chuy吋n hàng hóa m噂i cho C亥năTh挨 

 
 Nguồn: Phân tích cてa chuyên gia 

 

Liên kết vùng về Xã hội: C亥năThơăcóăthể tr荏 thànhăđiểmăđến du lịch và dịch v映 tiêu 
dùng c栄a ĐBSCL với tiềmănĕngăphátătriển thành (i) Trung tâm du lịch & nghỉ d逢叡ng 
c栄a ĐBSCL và (ii) Trung tâm dịch v映 tiêuădùng,ăđóngăvaiătròănângăcaoăch医tăl逢嬰ng cuộc 
s嘘ng cho khu v詠c. 

(2) M映că tiêuăđ院nănĕmă2030,ă thƠnh ph嘘 C亥năTh挨ă tr荏 thành ắtrái t im”ăc栄a vùng 
ĐBSCL  

Thành ph嘘 C亥năThơ sẽ tập trung phát triển nhóm ngành Kinh doanh Nông nghi羽p 
giá trị cao tớiănĕmă2025,ăm映c tiêu tr荏 thành trung tâm Kinh doanh nông nghi羽p c栄a Vi羽t 
Nam, nh運 vi羽căđ育y m衣nh chuỗi giá trị nông nghi羽p, tậpătrungăvàoăcácăgiaiăđo衣năđemăl衣i 
giá trị caoănh逢ănôngănghi羽p công ngh羽 cao, chế biến nông s違n. Thành ph嘘 tậpătrungăđ育y 
m衣nhăngànhălogisticsăđể khơiăthôngăconăđ逢運ng vận chuyển nông s違n c栄a toàn vùng, phát 
triển trung tâm logistics tập trung tân tiến, hi羽năđ衣i,ăđ育y m衣nh ngu欝n cung 泳ng logistics 
toàn di羽n,ăđặc bi羽t về h羽 th嘘ng kho bãi, cung 泳ng l衣nhăvàănĕngăl詠c xu医t kh育u tr詠c tiếp. 
Phát triểnălogisticsăcũngălàătiềnăđề để tiếp t映c phát triển các nhóm ngành kinh tế giá trị 
cao, hi羽năđ衣iăkhácătrongăt逢ơngălai. 

Để thúcăđ育yătĕngătr逢荏ng m衣nh mẽ trongăgiaiăđo衣n 2020 - 2030, thành ph嘘 C亥năThơ 
địnhăh逢ớng d亥n d亥n chuyểnăđ鰻i ngành kinh tế tập trung sang Công nghi羽p và Dịch v映 
giá trị caoătrongăgiaiăđo衣n tiếp theo, m映c tiêu tr荏 thành Trung tâm Công nghi羽p và Dịch 
v映 giá trị cao - trung tâm kinh tế đaăd衣ng c栄a miền Nam Vi羽tăNamăvàoănĕmă2030.ăCácă
ngành Công nghi羽p và Dịch v映 đ逢嬰căđaăd衣ngăhóaăvàăđ育y m衣nh phát triển, bao g欝m: S違n 
xu医tăD逢嬰c ph育m,ăNĕngăl逢嬰ng tái t衣o, Chế biến nông s違n, tập trung vào vi羽c nâng cao 
giá trị giaătĕng,ăt衣o thế m衣nh c衣nhătranhătrongănĕngăl詠căđaăd衣ng hóa, hi羽năđ衣i hóa, l医y 
vi羽c phát triển Công ngh羽 cao là trung tâm. Thành ph嘘 cũngănângăcaoănĕngăl詠călaoăđộng, 
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h逢ớng tới ph映c v映 cho vi羽c phát triển các ngành Công nghi羽p và Dịch v映 giá trị cao. 
Các nhóm ngành về Dịch v映 nh逢ăBánălẻ, Giáo d映c, Y tế cũngăđ逢嬰c phát triển cân bằng 
vàăđaăd衣ng, t衣o nên mộtămôiătr逢運ng s嘘ng hi羽năđ衣iăđể thu hút và gi英 chân nhân tài, gia 
tĕngăm泳căđộ đángăs嘘ng c栄a thành ph嘘, phát triểnăđ欝ngăđều và bền v英ng. Vớiăđịnhăh逢ớng 
phát triển nông nghi羽p công ngh羽 cao, chuyển biến d亥n với tỷ l羽 nh医tăđịnh sang các 
ngành công nghi羽p và dịch v映 giá trị cao, C亥năThơăcóăthể tậpătrungăđ育y m衣nh phát triển 
kinh tế xanh, s衣chăvàăanătoànăhơn,ăch栄 yếu bằng vi羽căđ亥uăt逢ăcơăs荏 h衣 t亥ng kỹ thuật và 
xã hộiătheoăđịnhăh逢ớng thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng,ăđaăd衣ng các ngành kinh tế theoăđịnh 
h逢ớng phát triển bền v英ng,ătĕngăkh違 nĕngăch嘘ng chịu với biếnăđ鰻i khí hậuătrongăt逢ơngă
lai. 

Trongăgiaiăđo衣n này, thành ph嘘 C亥năThơ sẽ tr荏 thành trung tâm kinh tế đaăd衣ng 
hàngăđ亥u c栄a miền Nam Vi羽t Nam, là trung tâm cung 泳ng cho vùng ĐBSCL về s違n 
ph育m công ngh羽 caoănh逢:ăgi嘘ng, s違n ph育m công ngh羽 sinh học, s嘘 hóa trong s違n xu医t 
nông nghi羽p, công nghi羽p chế biến chuyên sâu, máy móc thiết bị. Dịch v映 du lịch, y tế, 
giáo d映c, logistics,... Ch医tăl逢嬰ng cao và giá trị cao. Phát triển m衣nh công nghi羽p công 
ngh羽 thông tin, nĕngăl逢嬰ng tái t衣o, vật li羽u mới, kinh tế biển. Tr荏 thành trung tâm vùng 
về gi違i pháp thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu và thân thi羽nămôiă tr逢運ng. Có nền nông 
nghi羽p quy mô nh臼 nh逢ngăhi羽năđ衣i, an toàn, 泳ng d映ng công ngh羽 cao và tr荏 thànhăđộng 
l詠c cho phát triển dịch v映 du lịch nông nghi羽p. Về cơăb違n không còn hộ nghèo. Đôăthị 
hi羽năđ衣i và có s詠 kết n嘘i t嘘t gi英aăng逢運i dân và chính quyềnăđôăthị. Giao thông công cộng 
phát triển. 

(3) T亥m nhìn t噂iănĕmă2050,ăC亥năTh挨ăti院p t映c phát tri吋năđ欝ngăđ隠uăđ鵜nhăh逢噂ng tr荏 
thành thành ph嘘 thôngăminhăđángăs嘘ng c栄a Vi羽t Nam  

Thành ph嘘 C亥năThơ địnhăh逢ớng phát triển tr荏 thành thành ph嘘 thôngăminhăđángă
s嘘ng c栄a Vi羽tăNam,ălàăđiểm đến h医p dẫn về dịch v映 tiêu dùng ch医tăl逢嬰ng cao, tập trung 
vào ho衣tăđộng bán lẻ hi羽năđ衣i và du lịch giá trị cao, tiên phong trong phát triểnăđôăthị 
xanhă(cơăs荏 h衣 t亥ngăxanh,ăkhôngăgianăxanh,ănĕngăl逢嬰ng tái t衣o/phi tập trung. Thành ph嘘 
tiếp t映c phát triển các ho衣tăđộng S違n xu医t và Dịch v映 tiêu dùng có giá trị cao, tập trung 
đ育y m衣nh m泳c s嘘ng c栄aăng逢運i dân bằng vi羽c phát triểnăcácăngànhănh逢ăBánălẻ, Du lịch 
và m荏 rộng sang một s嘘 ngành S違n xu医tănĕngăl逢嬰ng tái t衣o. Nhóm ngành dịch v映 sẽ là 
trọng tâm chính c栄a thành ph嘘 trongăgiaiăđo衣n này, tậpătrungăđ育y m衣nh m泳căđángăs嘘ng, 
nâng cao ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ngăng逢運i dân. Thành ph嘘 tập trung phát triển m衣nh mẽ cơă
s荏 h衣 t亥ng xã hội,ăđaăd衣ng hóa các dịch v映 ti羽n ích và gi違i trí ph映c v映 cho c違 khu v詠c 
ĐBSCL,ăNĕngăl逢嬰ng s衣ch với quy mô lớnăđể phát triển C亥năThơătr荏 thành thành ph嘘 
thông minh vào 2050. Bên c衣nhăđó,ăC亥năThơăcũngăđặc bi羽tăđ育y m衣nh phát triển ngu欝n 
nhân l詠c, phát triểnăconăng逢運i C亥năThơă“tríătu羽,ănĕngăđộng, nhân ái, hào hi羽p, thanh 
lịch”,ăphátătriểnămôiătr逢運ng s嘘ng hi羽năđ衣i,ătĕngăm泳căđángăs嘘ng c栄a thành ph嘘 để thu hút 
và gi英 chân nhân tài. Trong m映c tiêu dài h衣n, C亥n Thơătậpătrungăthuăhútăđ亥uăt逢ăcơăs荏 h衣 
t亥ng xanh, bao g欝măcơăs荏 h衣 t亥ngăgiaoăthôngăđôăthị thông minh, giao thông công cộng, 
nângăcaoănĕngăl詠c s嘘 hóa c栄a doanh nghi羽p,ăng逢運i dân và chính quyền,ăđịnhăh逢ớng phát 
triểnăh逢ớng tới thành ph嘘 thôngăminh,ăđángăs嘘ng vàoănĕmă2050. 
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Tớiănĕmă2050,ăC亥năThơălàăthànhăph嘘 thôngăminh,ăđángăs嘘ng c栄a Vi羽tăNam,ăđiă
đ亥u trong vi羽c phát triểnăđôăthị xanhă(cơăs荏 h衣 t亥ngăxanh,ăkhôngăgianăxanh,ănĕngăl逢嬰ng 
tái t衣o). Thành ph嘘 tập trung phát triển các l嬰i thế so sánh và l嬰i thế c衣nh tranh c栄a vùng 
ĐBSCL trên nền t違ng công ngh羽 cao, kinh tế xanh, tu亥n hoàn, bền v英ng, thích 泳ng t嘘t 
với biếnăđ鰻i khí hậu và bắt kịpăxuăh逢ớng công ngh羽 mới c栄a nhân lo衣i. Hội nhập và kết 
n嘘iăgiaoăth逢ơngăbằngăđ逢運ngăhàngăkhôngăđếnăcácăđôăthị lớn trên thế giới,ăđặc bi羽t là các 
đô thị lớn c栄a Châu Á. 

 Xây d詠ngăcácăph逢挨ngăánăphátătri吋n không gian 

Ph逢ơngăánăphùăh嬰p vớiăđịnhăh逢ớng phát triển kinh tế và xã hội c栄a C亥năThơ là 
Ph逢挨ngăán:ăPhơnăb鰻 khôngăgianăthƠnhă3ăvùngăđôăth鵜 chính. Chi tiếtăcácăph逢ơngăánă
không gian khác đ逢嬰c trình bày trong PH影 L影CăB:ăCÁCăPH姶愛NGăÁNăPHÁTă
TRI 韻N.  

Hình 72:ăPh逢挨ngăánăphơnăb鰻 khôngăgianătheoăph逢挨ngăánă5 

 
 Nguồn: Phân tích cてa chuyên gia 

 

Tích h嬰p từ các ph逢ơngăán,ăcũngăcoiăC亥năThơălàămột chuỗiăđôăthị nằm dọc theo 
tuyến cao t嘘c nam sông Hậu, t衣o thành hành lang kinh tế Nam sông Hậu,ănh逢ngăthayăvìă
chiaălàmă4ăđôăthị thìăchiaălàmă3ăvùngăđôăthị chính.  
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Thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c chia thành 3 vùng liên quận huy羽n:  

1. Vùngălõiătrungătâmăđôăthị phía Nam,  
2. Vùng phát triển kinh tế mới phía Bắc,  
3. Vùng c違i t衣o sinh kế nông nghi羽păphíaăTâyăđ逢運ng cao t嘘c An Giang- Tr亥n 

Đề.  
 

Hình 73 : C医u trúc không gian cho ho衣tăđ瓜ng kinh t院 xã h瓜iătheoăph逢挨ngăánă5ăt噂i 
2030 

 

 
Nguồn: Phân tích cてa chuyên gia 

 
Chú thích: 
1. ầõiătrungătâmăđôăthị Ninh Kiều-Bình Thてy,ăCáiăRĕngămậtăđộ cao. 
2. Vànhăđaiăcácăcôngănĕngăđộng lực kinh tế mới cＸp vùng và quốc gia, công 

nghệ cao, sạch mậtăđộ trungăbinh,ăđanăxenăvới sinh thái cảnh quan 
3. Đôăthị sinh thái cảnh quan: cao cＸp, mậtăđộ thＸp, sinh thái cảnh quan là 

chính 
4. Vùng sinh thái cảnh quan sông nước mới 
5. Vùng phát triển công nghiệpăvàăđôăthị mới 
6. Trつc hành lang kết nối bắc nam 
7. Vùng kết hợp phát triểnănĕngălượng mặt trời và nông nghiệp. 
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8. Vùng nông nghiệp công nghệ caoăvàătrungătâmăđôăthị nông nghiệp Thới 
Lai 

- Mỗi mộtăvùngăđôăthị đều có kết n嘘i cao t嘘c về phía nam và Thành ph嘘 H欝 Chí 
Minh cũngănh逢ăđ逢嬰c kết n嘘i với nhau b荏i cao t嘘c An Giang-Tr亥năĐề 

- Mỗiăvùngăđôăthị đều có nh英ng khu v詠călõiăđôăthị tậpătrung,ăcóăvùngăcôngănĕngă
kinh tế, s違n xu医tăvàăvùngăđôăthị sinh thái, xanh, nh医n m衣nh vào b違n sắcăsôngăn逢ớc. 

- Trong nội bộ C亥năThơ,ăhaiăvùngălớnăphíaăđôngăđ逢嬰c kết n嘘i với nhau b荏i một 
tr映căđôăthị dọc theo tuyếnăgiaoăthôngăchínhăđaăph逢ơngăti羽n là chuyến Nam sông Hậu. 

 
Hình 74 : C医u trúc không gian cho ho衣tăđ瓜ng kinh t院 xã h瓜iătheoăph逢挨ngăánă5ăt噂i 

2050 

 

 
Nguồn: Phân tích cてa chuyên gia 

Tới 2050, phát triển thêm một khu v詠căđôăthị sinh thái nông nghi羽p 荏 khu v詠c nông 
tr逢運ng sông Hậu hi羽n nay. 

- 姶uăđi吋m: Có t医t c違 cácă逢uăđiểm c栄aăph逢ơngăánă4,ănh逢ngăth詠c tế hơn,ăvìătập 
trung vào phát triển hai bên tuyến Nam sông Hậu, là một tuyếnăđưăcóăquyếtăđịnh, và 
cũngăkế thừaăỦăt逢荏ng c栄a quy ho衣ch xây d詠ng vùng thành ph嘘 nĕmă2013ălàăcóămột tr映c 
chínhăđôăthị đaăph逢ơngăth泳c kết n嘘i toàn bộ vùngăđôăthị chính c栄a C亥năThơăthànhămột 
đôăthị duy nh医t. 
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 M映c tiêu t鰻ng quát 

C亥năThơălàăthànhăph嘘 sinhăthái,ăvĕnăminh,ăhi羽năđ衣iămangăđậm b違n sắc vĕnăhóa 
sôngă n逢ớc vùng ĐBSCL. Là trung tâm c栄a vùng về dịch v映 th逢ơngă m衣i, du lịch, 
logistics, công nghi羽p chế biến, nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao, giáo d映căvàăđàoă
t衣o, y tế chuyên sâu, khoa học công ngh羽,ăvĕnăhóa, thể thao. Là đôăthị h衣t nhân vùng 
ĐBSCL. Đ運i s嘘ng vật ch医t và tinh th亥n c栄aăng逢運iădânăđ衣t m泳c cao. T鰻 ch泳căđ違ng và h羽 
th嘘ng chính trị trong s衣ch, v英ng m衣nh. Qu嘘căphòng,ăanăninhăđ逢嬰c b違oăđ違m v英ng chắc. 

 M映c tiêu c映 th吋 

1. M映c tiêu kinh t院-xã h瓜i 

1.1 Các ch雨 tiêu kinh t院 

- Tĕngătr逢荏ng kinh tế th運i kỳ 10ănĕmă2021-2030 là 9,0%.  
- Cơăc医u kinh tế l亥năl逢嬰t các khu v詠c Nông nghi羽p, Công nghi羽p và Dịch v映 đ衣t 

8,0%,ă31,3%,ă53,7%ăvàoănĕmă2025ăvàăđ衣tă5,2%,ă34,9%,ă53%ăvàoănĕmă2030. 
- Tĕngă tr逢荏ng c栄a khu v詠c trong th運i kỳ 2021-2025: Nông nghi羽pă tĕngă0,7%,ă

Công nghi羽p tĕngă8,5%,ăDịch v映 tĕngă9,7ă%ăvàăth運i kỳ 2026-2030: Nông nghi羽pătĕngă
0,6%, Công nghi羽pătĕngă12,6ă%,ăDịch v映 tĕngă9,6%.ă 

- GRDPăbìnhăquânăđ亥uăng逢運i tính theo giá hi羽năhànhăđ衣t 194,37 tri羽uăVNĐăvàoă
nĕmă2030,ăđ衣t m泳cătĕngătr逢荏ngă10,5%/nĕmăgiaiăđo衣n 2021-2030. 

- Nĕngăsu医tălaoăđộngătrungăbìnhăđ衣t 132,9 tri羽uăđ欝ngăvàoănĕmă2030,ăđ衣t m泳cătĕngă
tr逢荏ngă6,2ă%/nĕmăgiaiăđo衣n 2021-2030. 

- T鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ăgiaiăđo衣n 2021-2030ăđ衣t 339 nghìn tỷ VNĐăvàoănĕmă2030,ăđ衣t 
m泳cătĕngătr逢荏ngă7,9ă%/nĕmăgiaiăđo衣n 2021-2030. 

- M泳c thu nhập bình quânăhàngătháng/đ亥uăng逢運iăđ衣t 13,6 tri羽uăVNĐăvàoănĕmă
2030 

 

1.2 Các ch雨 tiêu xã h瓜i 

- Dân s嘘 d詠 kiếnă đ衣t 1,375 tri羽uă ng逢運iă vàoă nĕmă 2030,ă đ衣t m泳că tĕngă tr逢荏ng 
1%/nĕmăgiaiăđo衣n 2021-2030. 

- Dân s嘘 trongăđộ tu鰻iălaoăđộngăđ衣tă928ăngànăng逢運iăvàoănĕmă2030,ăđ衣t m泳cătĕngă
tr逢荏ngă2,6ă%/nĕmăgiaiăđo衣n 2021-2030. 

- Laoăđộngăđưăquaăđàoăt衣oăđ衣t 85-90%ăvàoănĕmă2030. 
- Cơăc医uălaoăđộng trong các khu v詠c Nông nghi羽p, Công nghi羽p, Dịch v映 l亥năl逢嬰t 

荏 m泳că17,3%,ă22,9ă%ăvàă57,5ă%ăvàoănĕmă2030. 
- Giaiăđo衣n 2021-2025:ăCóă24ăxưăđ衣t chu育n nông thôn mới nâng cao. 8ăxưăđ衣t 

chu育n nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉ l羽 dân s嘘 đ逢嬰c cung c医păn逢ớc s衣chăđ衣t 97%, trong 
đóăđôăthị đ衣tă100%,ănôngăthônăđ衣t 94%. Tỉ l羽 thu gom, xử lý ch医t th違i rắn 荏 đôăthị đ衣t 
100%. Tỉ l羽 bao ph栄 b違o hiểm y tế đ衣t 95%. Tỉ l羽 hộ nghèo 荏 m泳c d逢ới 0,5%. 

- Giaiăđo衣n 2026-2030: 100% s嘘 hộ đ逢嬰c cung c医păđ亥yăđ栄 n逢ớc s衣ch. H亥u hết 
ch医t th違i rắnăđ逢嬰c thu gom và xử lý. Tỉ l羽 bao ph栄 b違o hiểm y tế đ衣t 100%. 
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2. M映c tiêu v隠 không gian 

2.1 Ch雨 tiêu v隠 s穎 d映ngăđ医t 

 B違ng 121: Ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医tăvƠoănĕmă2030 và 2050 

 S穎 d映ngăđ医t 
Th詠c 
tr 衣ng  

Quy ho衣ch 
sdd hi羽n 
h英uăđ院n 

2030  

Đ隠 xu医t 
2030  

Đ隠 xu医t 
2050 

  % % % % 

I Đ医t nông nghi羽p 79 72 55 50 

1.1. Đ医t lúa 4,6 8,3 25 15 

1.2. Th栄y s違n 1,9 2,1 5 8 

1.3. Rừng ngậpăn逢ớc 0 0 1 2 

1.4. Cây trái 21,4 19,8 22 23 

1.5. Khác 1,4 1,8 2 2 

II  
Đ医t phi nông 
nghi羽p: 

21 28 45 50 

2.1. S違n xu医t (2.3-2.8) 1,1 3,3 10 15 

2.2. H衣 t亥ng (2.9) 6,7 8,8 10 10 

2.3. 雲 (2.11, 2.12) 6,0 8,5 10 10 

2.4. 

Không gian tr嘘ng 
(2.10, 2.17, 2.19, 
2.20) 

6,0 6,2 10 10 

2.5 Khác 0,8 1,2 5 5 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 
- Gi違m di羽nătíchăđ医t nông nghi羽păđángăkể,ătĕngădi羽n tích phi nông nghi羽p. 
- Trong nội bộ đ医t nông nghi羽p, gi違m tỷ l羽 đ医tălúa,ătĕngăcácătỷ l羽 đ医t khác: thuỷ 

s違n, rừng ngậpăn逢ớc, cây trái, rau màu. 
- Trong nội bộ di羽nătíchăđ医t phi nông nghi羽p,ătĕngăđángăkể di羽nătíchăđ医t s違n xu医t 

và không gian tr嘘ng phi nông nghi羽p,ăsauăđóăđếnăđ医t 荏 và h衣 t亥ng. 
- Đ違m b違o nh英ngăthayăđ鰻i chính về c医u trúc sử d映ngăđ医t ngay từ giaiăđo衣n 2030, 

để đ衣t tới t亥m nhìn là mộtăđôăthị trung tâm vùng. 

2.2 Ch雨 tiêuăđ医t xây d詠ngăđôăth鵜  

2.2.1 Ch雨 tiêuăđ医t xây d詠ngăđôăth鵜 phù h嬰p v噂iăđôăth鵜 lo衣i I tr 詠c thu瓜c TW 
vƠ phù h嬰p v噂i t ínhăđ員c thù c栄a ThƠnh ph嘘. 

- Đ医t xây d詠ngăđôăthị bình quân kho違ng 150 - 200m2/ng逢運i.  
- Đ医t dân d映ngăcácăKĐTăbìnhăquânăkho違ng 80 - 90 m2/ngătrongăđó: 
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- Đ医t 荏 bình quân kho違ng 45 - 55 m2/ng逢運i. 
- Đ医t công trình phúc l嬰i công cộng kho違ng 5 - 8 m2/ng逢運i.  
- Đ医t cây xanh kho違ng 8 - 12 m2/ng逢運i. 
- Đ医t giao thông và qu違ngătr逢運ng bình quân kho違ng 19 - 20m2/ng逢運i. 

2.2.2 Các ch雨 tiêu h衣 t亥ng 

- Giao thông: Tỷ l羽 đ医tăgiaoăthôngăvàăgiaoăthôngătĩnhătrongăđ医t xây d詠ngăđôăthị 
đ衣t t嘘i thiểuă13%ă(tínhăđếnăđ逢運ng khu v詠c). Mậtăđộ đ逢運ng 4,5 - 6,5km/km2.  

- C医păn逢ớc: Tiêu chu育n c医păn逢ớcăđôăthị lo衣i I kho違ng 150 - 180 lít /ng/ngày. Dân 
c逢ăngo衣i thành 60 - 80 lít/ng-ngày. Công nghi羽p 40m³/ha/ngày cho 60% t鰻ng di羽n tích. 

- C医pă đi羽n: Chỉ tiêuă đi羽n sinh ho衣t dân d映ngă đôă thị kho違ng 1.100 – 2.100 
Kwh/ng逢運i/nĕm,ăchỉ tiêuăđi羽n sinh ho衣t dân d映ng ngo衣i thành 200 - 500 kw/ng/nĕm, chỉ 
tiêu c医p đi羽n công nghi羽p bình quân 200KW/ha. 

- Thoátăn逢ớc và v羽 sinhămôiătr逢運ng:  

• Tiêu chu育n th違i n逢ớc l医y theo tiêu chu育n c医păn逢ớcăt逢ơngă泳ng với từngăđ嘘i 
t逢嬰ng.ăN逢ớc th違i đ逢嬰c thu gom và xử lỦ đ衣t tiêu chu育nătr逢ớc khi x違 raămôiătr逢運ngăđ衣t 
tỷ l羽 >80%. 

• Rác th違i sinh ho衣tă1,3ăkg/ng逢運i/ngày.đêm. 



 

352 
 

B違ng 122 : T鰻ng h嬰p các ch雨 tiêu kinh t院 k悦 thu壱t ch栄 y院u c栄aăđôăth鵜 vƠoănĕmă2030ăvƠă2050 

STT Các ch雨 tiêu Đ挨năv鵜 
Ch雨 tiêu c栄a lo衣i I 

Th詠c tr衣ng 
Đ鵜nh 

h逢噂ng 2030 

Đ鵜nhăh逢噂ng 
2050 C壱năd逢噂i 

C壱n 
trên 

I Quy mô dân s嘘 toànăđôăthị       

1 Dân s嘘 nội thị Ng逢運i 400 2.000 868.839 1.100.000 1.600.000 

2 Tỷ l羽 đôăthị hóa % 40 70 70 80 84 

II  Đ医tăđaiă(Di羽n tích t詠 nhiên) Ha   144.039,95 144.039,95 144.039,95 

1 Đ医t xây d詠ngăđôăthị Ha   29.764 
35.000-
40.000 

40.000 - 50.000 

 Chỉ tiêu M2/ng   29 150 - 200 170- 200 

2 Đ医t dân d映ngăđôăthị Ha   10.824 
8.000-
10.000 

14.000-16.000 

 Chỉ tiêu 
M2/ 
Ng逢運i 

  80 70 -80 80-90 

III  
H羽 th嘘ng công trình h衣 t亥ngăđôă
thị       

1 Nhà 荏       

A Di羽n tích sàn nhà 荏 bình quân M2 sàn/ 12 15 22,4 29 30 



 

353 
 

khu v詠c nội thị Ng逢運i 

B 
Tỷ l羽 nhà kiên c嘘, khá kiên c嘘, 
bán kiên c嘘 khu v詠c nội thị % 70 80 89,4 99,5 100 

2 Giao thông       

A 
Tỷ l羽 đ医t giao thông khu v詠c 
NT so vớiăđ医t xây d詠ngăĐT 

% 16 24 18,23 20 24 

B 
Mậtăđộ đ逢運ng trong KV nội thị 
(MC≥11,5m) Km/km2 10 13 14,88 18 20 

C 
Tỷ l羽 ph映c v映 vận t違i hành 
khách công cộng 

% 15 20 5 10 15 

D 
Di羽nătíchăđ医t giao thông/dân s嘘 
nội thị M2/ng逢運i 13 15 19,93 20 20 

3 C医păn逢ớc       

A 
Tiêu chu育n c医păn逢ớc sinh ho衣t 
nội thị L/ng.ngđ 120 130 130 150 150 

B 
Tỷ l羽 dân s嘘 KV nội thị đ逢嬰c 
c医păn逢ớc s衣ch 

% 80 85 98 100 100 

B 
Tỷ l羽 dân s嘘 KV ngo衣i thị đ逢嬰c 
c医păn逢ớc s衣ch 

% 80 85 95,2 98 100 

C Tỷ l羽 n逢ớc th医t thoát % 30 25 20 18 15 
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4 Thoát n逢ớc       

A 
Mậtăđộ đ逢運ng c嘘ng thoát n逢ớc 
chính KV nội thị Km/km2 4 4,5 2,98 4,5 4,5 

B 
Tỷ l羽 bao ph栄 h羽 th嘘ng thoát 
n逢ớc 

% 80 90 80 90 95 

C 
Tỷ l羽 n逢ớc th違i sinh ho衣tăđ逢嬰c 
xử lý 

% 60 70 82 90 95 

D 
Tỷ l羽 cơă s荏 SX mới có TXL 
n逢ớc th違i % 80 100 100 100 100 

5 
C医pă đi羽n và chiếu sáng công 
cộng 

      

A 
Chỉ tiêu c医păđi羽n sinh họat KV 
nội thị 

Kwh/ng/
nĕm 

850 1000 2015 1500 1500 

B 
Tỷ l羽 đ逢運ng ph嘘 chính KV nội 
thị đ逢嬰c chiếu sáng 

% 95 100 100 100 100 

C Tỷ l羽 ngõ hẻmăđ逢嬰c chiếu sáng % 60 85 90 95 100 

6 
Thôngă tin,ă b逢uă chínhă vi宇n 
thông 

      

A 
S嘘 máyăđi羽n tho衣i bình quân/s嘘 
dân 

Máy/100
ng 

30 40 160 180 200 

7 Cây xanh       
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A Đ医tăcâyăxanhătoànăđôăthị M2/ng逢運i 10 15 8 12 15 

B 
Đ医t cây xanh công cộng trong 
KV nội thị 

M2/ng
逢運i 

5 6 7,9 10 12 

C 
Đ医t cây xanh công cộng trong 
KV ngo衣i thị 

M2/ng
逢運i 

5 6 4,5 10 12 

8 
Cây xanh, thu gom xử lý ch医t 
th違i và nhà tang l宇       

A 
Tỷ l羽 ch医t th違i rắn KV nội thị 
đ逢嬰c thu gom 

% 90 100 98 100 100 

B 

Tỷ l羽 ch医t th違i rắn KV nội thị 
đ逢嬰c xử lý (chôn l医p h嬰p v羽 
sinh, tái chế, công ngh羽 đ嘘t) 

% 80 90 98 100 100 

C 

Tỷ l羽 ch医t th違i rắn y tế nguy h衣i 
đ逢嬰c thu gom và xử lỦăđ違m b違o 
tiêu chu育nămôiătr逢運ngăđ衣t 100% 

%   100 100 100 

D 

Tỷ l羽 cácăcơăs荏 s違n xu医t mới áp 
d映ng công ngh羽 s衣ch hoặc trang 
bị các thiết bị gi違m ô nhi宇măđ衣t 
100% 

%   100 100 100 

E 

Tỷ l羽 cácăcơăs荏 gây ô nhi宇m môi 
tr逢運ng nghiêm trọngăđ逢嬰c xử lý 
đ衣t 95% 

   100 100 100 
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9 Nhà tang l宇       

A S嘘 nhà tang l宇 khu v詠c nội thị Nhà 5 7 1 5 7 

10 Rác th違i       

A Rác th違i Kg/ng
逢運i 

  1 1 1,3 

B Tỷ l羽 thu gom CTR %   > 80 > 80 > 80 

Nguồn: Thông tin cung cＸp từ Sở Xây dựng 
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 Các nhi羽m v映 tr 丑ngătơmăvƠăcácăkhơuăđ瓜t phá 

1. Nh英ng nhi羽m v映 tr 丑ngătơmăvƠăkhơuăđ瓜t phá v隠 phát tri 吋n kinh t院 xã h瓜i 

 
Chi院năl逢嬰cămũiănh丑n kinh t院: Phát tri 吋n nh英ng ngành không ch雨 là l嬰i th院 c栄a 

C亥năTh挨ămƠăcònăđ́năđ亥u nh英ng xu th院 m噂i 

- Phát triển ngành công nghi羽pătheoăh逢ớng công nghi羽p chế biến, công nghi羽p hỗ 
tr嬰 nông nghi羽p, công nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao,ăvàăngànhănĕngăl逢嬰ng với cá nhà 
máyăđi羽n LNG. Phát triển ngành nông nghi羽pătheoăh逢ớngăgiaătĕngăgiáătrị nông nghi羽p, 
泳ng d映ng công ngh羽 cao, thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu, gắn với du lịch,ăđôăthị và thị 
tr逢運ng tiêu th映. Gắn kết chặt chẽ gi英a phát triển nông nghi羽p với xây d詠ng nông thôn 
mới kiểu mẫu,ătĕngăc逢運ng h衣 t亥ng logistics ph映c v映 ngànhăth逢ơngăm衣i nông s違n. Phát 
triển ngành dịch v映 theoăh逢ớngăđaăd衣ng, giá trị giaătĕngăcao,ătrongăđóăduălịch tr荏 thành 
ngành kinh tế mũiănhọn. Dịch v映 hỗ tr嬰 phát triển công nghi羽p và nông nghi羽p c栄a thành 
ph嘘 và vùng ĐBSCL, tận d映ng l嬰i thế làătrungătâmăvùngăđể phát triểnăcácăngànhăth逢ơngă
m衣iăvàălogisticsăcũngănh逢ăcácăngànhădịch v映 mới n鰻i g欝măth逢ơngăm衣iăđi羽n tử và tài 
chính, công ngh羽 thông tin. 

 
Phát tri 吋n k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - xã h瓜i,ăđ員c bi羽t là k院t c医u ha t亥ng giao 

thôngăđ欝ng b瓜, hi羽năđ衣i, k院t n嘘i n瓜i vùng và liên vùng. Là c挨ăs荏 đ吋 thành ph嘘 phát 
huyăvaiătròătrungătơm,ăđ瓜ng l詠c phát tri吋n vùng. Là đ亥u m嘘i quan tr丑ng v隠 giao 
thông v壱n t違i n瓜i vùng và liên v壱n qu嘘c t院 
 

- Phát triển C違ng Cái Cui thành c違ng biển qu嘘c tế, b違o đ違m th詠c hi羽n t嘘t vai trò 
làăđộng l詠c phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng ĐBSCL, t衣o tiềnăđề quan trọngăđể hình 
thành h羽 th嘘ngălogisticsăđ欝ng bộ liên hoàn với c違 n逢ớc.ăĐ育y nhanh vi羽c xây d詠ng trung 
tâm logistics hàng không t衣i sân bay C亥năThơănhằm nâng caoăl逢uăl逢嬰ng hàng hóa thông 
quaăđ逢運ng hàng không. 

- Hoàn thành các d詠 án trọngăđiểm nhu tuyến cao t嘘c Mỹ Thuận - C亥năThơ,ăc亥u 
Mỹ Thuận 2, các d詠 án thành ph亥n c栄a D詠 án kết n嘘iătrungătâmăđ欝ng bằng Mê Công. 
Từngăb逢ớc hoàn chỉnh các tuyến qu嘘c lộ, tuyến cao t嘘c tr映c dọc, tr映c ngang, kết n嘘i 
Thành ph嘘 H欝 Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL nói chung và C亥năThơănóiăriêng. Hoàn 
chỉnhăgiaiăđo衣n 2 c栄a d詠 ánăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng lu欝ng cho tàu biển trọng t違i lớn vào Sông 
Hậu,ăđápă泳ng cho tàu có trọng t違i từ 10.000 - 20.000 t医n vào các c違ng c栄a thành ph嘘 
C亥năThơ. Hoàn chỉnhăgiaiăđo衣n 2 c栄a D詠 án nâng c医p tuyến kênh Ch嬰 G衣o. Nghiên c泳u 
triển khai n衣o vét, c違i t衣oăkênhăm逢ơngăKhaiăĐ嘘c Ph栄 Hiền kết n嘘i gi英a Sông Tiền và 
Sông Hậu. Triển khai d詠 án phát triểnăcácăhànhălangăđ逢運ng th栄y và logistics khu v詠c 
phía Nam. Đ亥uăt逢ăphátătriển C違ng hàng không qu嘘c tế C亥năThơăđápă泳ng nhu c亥u phát 
triển, phù h嬰p với quy ho衣ch m衣ng c違ng hàng không qu嘘căgiaăgiaiăđo衣năđếnănĕmă2030,ă
t亥mănhìnăđếnănĕmă2045. Nghiên c泳uăph逢ơngăánăđ亥uăt逢ătuyếnăđ逢運ng sắt kết n嘘i Thành 
ph嘘 H欝 Chí Minh với C亥năThơ. 
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Thu hút và s穎 d映ng có hi羽u qu違 các ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢ăt瑛 m丑i thành ph亥n kinh 

t院 cho phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i, nh医t là cho phát tri吋năc挨ăs荏 h衣 t亥ng và các ngành 
kinh t 院 có ti隠mănĕng,ăl嬰i th院 

- Tập trung ngu欝n v嘘n từ ngân sáchănhàăn逢ớc cho các công trình h衣 t亥ng kinh tế 
- xã hội lớn, quan trọng, thiết yếu, t衣oăđộng l詠c phát triển thành ph嘘 vàăcóătácăđộng lan 
to違 ra toàn vùng. Xây d詠ngăcơăchế,ăchínhăsáchăđ亥uăt逢,ătàiăchínhăvàăphânăc医p qu違nălỦăđặc 
thù, phù h嬰p vớiănĕngăl詠c c栄a thành ph嘘 vàăcóătínhăt逢ơngăđ欝ng với các thành ph嘘 tr詠c 
thuộcăTrungă逢ơngăkhácătrongăc違 n逢ớc. Đ育y m衣nh c違i cách hành chính, c違i thi羽n môi 
tr逢運ngăđ亥uăt逢ăkinhădoanh,ăt衣oăđột phá trong thu hút ngu欝n v嘘n từ khu v詠căt逢ănhânăchoă
phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng kinh tế - xã hộiăvàăcácăngành,ălĩnhăv詠c có tiềmănĕng,ăl嬰i thế. 
Đ育y m衣nh xã hội hóa,ăthuăhútăđ亥uăt逢ătheoăhìnhăth泳căđ嘘i tác công - t逢ă(PPP),ănh医tălàăđ亥u 
t逢ăkết c医u h衣 t亥ng giao thông. 

- Thu hút có chọn lọc các d詠 án có v嘘năđ亥uăt逢ăn逢ớcăngoàiăcóătrìnhăđộ công ngh羽 
cao, b違oăđ違m qu嘘căphòng,ăanăninh,ămôiătr逢運ng sinh thái. Ch栄 động triển khai và khai 
thác có hi羽u qu違 các th臼a thuận t衣i các hi羽păđịnhăth逢ơngăm衣i t詠 do (FTA), nh医t là các 
FTA thế h羽 mới và các FTA c栄a ASEAN vớiăcácăđ嘘i tác lớn. Xây d詠ng h羽 sinh thái kh荏i 
nghi羽p, t衣oăđiều ki羽n hình thành các doanh nghi羽p công ngh羽 cao, công ngh羽 thông tin, 
vi宇n thông. Phát triển mô hình kinh tế tập thể, h嬰p tác xã 泳ng d映ng công ngh羽 cao. 

 
Chi院năl逢嬰căđ亥uăt逢ătƠiăs違n m隠m: Phát tri 吋n ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao, 

d鵜ch v映 khoa h丑c và công ngh羽, d鵜ch v映 chĕmăścăs泳c kh臼e, ph映c v映 phát tri 吋n kinh 
t院 - xã h瓜i thành ph嘘 và vùng ĐBSCL, khẳngăđ鵜nh v鵜 th院 là trung tâm giáo d映c và 
đƠoăt衣o, khoa h丑c và công ngh羽, y t院 chuyên sâu c栄a vùng 

- Rà soát, sắp xếp l衣i m衣ngăl逢ớiăcơăs荏 giáo d映c từ m亥mănonăđếnăđ衣i học.ăĐ育y 
m衣nhăđàoăt衣o theo nhu c亥u xã hội, chú trọngăđàoăt衣o các nghề trọngăđiểmăđ衣tătrìnhăđộ 
cácăn逢ớc khu v詠c ASEAN và thế giới.ăNângăcaoănĕngăl詠căchoăđộiăngũăcánăbộ, công 
ch泳c c栄a thành ph嘘.ăTĕngăc逢運ng t詠 ch栄 và t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho phát triển các 
tr逢運ngăđ衣i học. 

- Đ亥uă t逢,ă hỗ tr嬰 thành lậpă cácă trungă tâmă逢ơmă t衣o công ngh羽,ă 逢ơmă t衣o doanh 
nghi羽p khoa học và công ngh羽. Nâng caoănĕngăl詠c các trung tâm 泳ng d映ng, trung tâm 
kỹ thuật tiêu chu育năđoăl逢運ng ch医tăl逢嬰ng, các vi羽n nghiên c泳u chuyên ngành. Hình thành 
sàn giao dịch công ngh羽, kết n嘘i C亥năThơăvớiăcácătrungătâmătrongăn逢ớc và qu嘘c tế. Phát 
triển các nhóm nghiên c泳uăđ鰻i mới sáng t衣o, các t鰻 ch泳căt逢ăv医n hỗ tr嬰 doanh nghi羽p. 
Các doanh nghi羽p khoa học và công ngh羽. Thu hút ngu欝n nhân l詠c khoa học công ngh羽 
ch医tăl逢嬰ngăcao,ăđ育y m衣nh h嬰pătácătrongăn逢ớc và qu嘘c tế về khoa học và công ngh羽. 

- Hoàn thi羽n h羽 th嘘ng y tế. Hi羽năđ衣i hóa thiết bị các b羽nh vi羽n. Đ亥uăt逢ănângăc医p 
đ衣t chu育n qu嘘c gia, qu嘘c tế các trung tâm y tế,ăthúcăđ育y vai trò c栄a khu v詠căt逢ătrongălĩnhă
v詠c y tế. 

- Nghiên c泳u phát triển các mô hình liên kết, h嬰pătác,ătrongăđóătập trung nâng cao 
ch医tăl逢嬰ngăđàoăt衣o c栄aăcácătr逢運ngăđ衣i học, vi羽n nghiên c泳u trên toàn thành ph嘘.ăĐ育y 
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m衣nh vi羽c liên kết với các doanh nghi羽păđể nâng cao kinh nghi羽m th詠c ti宇n cho sinh 
viên. Nghiên c泳uăph逢ơngăánăh嬰p tác vớiăcácăđ嘘iătácătrongăvàăngoàiăn逢ớc, nhằm c違i thi羽n 
công ngh羽,ănângăcaoătrìnhăđộ nghiên c泳u ph映c v映 phát triển kinh tế địaăph逢ơng. 

 

2. Nh英ng nhi羽m v映 tr 丑ngătơmăvƠăkhơuăđ瓜t phá v隠 phát tri 吋n không gian 

Nhi羽m v映 trọng tâm c栄a vi羽c phát triển không gian là t衣o ra một C医u trúc không 
gian phát triển bền v英ngăđôăthị C亥năThơ.ăCácăkhâuăđột phá bao g欝m t医t c違 nh英ng chiến 
l逢嬰c, gi違i pháp chính nhằm th詠c hi羽năđ逢嬰c nhi羽m v映 trọng tâm này. 

Hình 75:ăC医uătrúcăkhôngăgianăphátătri吋năb隠năv英ngăC亥năTh挨 

 
Nguồn: Thông tin nghiên cとu 

 

Về lý thuyết, m映c tiêu c栄a mọiăkhôngăgianăđôăthị đ違m b違o phát triển bền v英ng là 
ph違iăđápă泳ngăđ逢嬰c 4 khía c衣nh ch医tăl逢嬰ngăchínhălàăSinhătháiămôiătr逢運ng, Phát triển kinh 
tế,ăVĕnăhóa xã hội,ăvàăHìnhătháiăkhôngăgian.ăĐâyăcũngăchínhălàănội dung c栄aă4ălĩnhăv詠c 
đôăthị họcăcơăb違n: sinh thái c違nhăquanăđôăthị, kinh tế họcăđôăthị, xã hội họcăđôăthị và 
hình thái họcăđôăthị. Mộtăkhôngăgianăđôăthị cóăđ栄 4 ch医tăl逢嬰ng này sẽ t衣oăđiều ki羽n cho 
cuộc s嘘ngăđô thị Khoẻ,ăGiàu,ăVuiăvàăĐẹp.  

Tuy nhiên, tỷ trọng hay t亥m quan trọng c栄a 4 yếu t嘘 này 荏 mỗiănơiămột khác, tùy 
thuộc vào tiềm l詠c, b違n sắc c栄a từng vùng. Nếuălàmăng逢嬰c với tỷ trọng này thì sẽ khó 
phát huy nh英ng thế m衣nh nội t衣i, và gi違m thiểu nh英ngănh逢嬰căđiểm c栄a khu v詠c. 

Đ嘘i với C亥năThơ,ăcóăthể nói tỷ trọng c栄a yếu t嘘 Khoẻ là quan trọng nh医t,ă逢ớc tính 
tới 40% m泳c độ thành công c栄aămôiătr逢運ngăkhôngăgian.ăSauăđóămới là Giàu, 30%, r欝i 
đến Vui -20%ăvàăĐẹp -10%. Nh英ng con s嘘 nàyămangătínhă逢ớc l羽,ăđịnh tính, ch泳 không 
ph違iălàăđịnhăl逢嬰ng chính xác. Chúng nói lên rằng chiếnăl逢嬰c phát triển không gian c亥n 
đ違m b違o t医t c違 4 lĩnhăv詠c,ănh逢ngăc亥năđặt trọng tâm 荏 nh英ngălĩnhăv詠c có tỷ trọng cao 
tr逢ớc, ch泳 không thể coi t医t c違 đều quan trọng ngang nhau. T医t c違 nh英ng m映c tiêu c映 
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thể c栄a từngă lĩnhăv詠căsauăđâyăsẽ t衣o thành một danh sách kiểm tra để đánhăgiáăvi羽c 
ph逢ơngăánăquyăho衣ch khôngăgianăcóăđ衣t yêu c亥u, có hi羽u qu違 hay không. 

 
Nguồn: Thông tin nghiên cとu 

 

Trong nội bộ khía c衣nh sinh thái, yếu t嘘 n逢ớc là quan trọngăhàngăđ亥u,ăsauăđóătới 
đ医t,ăđaăd衣ng sinh học và không khí. Trong nội bộ yếu t嘘 n逢ớc, Sông C亥năThơălàă逢uătiênă
s嘘 1, tiếp đến là sông Hậu,ăcácăvùngătrũng,ăcácăsôngăph映 và cu嘘i cùng là h羽 th嘘ng kênh 
r衣ch nhân t衣o. Tuy là một yếu t嘘 về sinh thái c違nhăquan,ănh逢ngăyếu t嘘 n逢ớc này có quan 
h羽 mật thiết với t医t c違 cácălĩnhăv詠c khác c栄a h羽 th嘘ng t詠 nhiên,ăcũngănh逢ătớiăcácălĩnhă
v詠c kinh tế,ăvĕnăhóa xã hộiăvàăhìnhătháiăđôăthị cũngănh逢ălàămột m違ng r医t quan trọng c栄a 
m衣ngăl逢ới h衣 t亥ng. Nh英ng m映c tiêu chính về mặt b嘘 trí không gian liên quan tới yếu t嘘 
n逢ớc bao g欝m: B違o v羽 và khôi ph映c m衣ngăl逢ớiăn逢ớc, dành chỗ choăn逢ớc, phát huy giá 
trị c栄aătàiănguyênăn逢ớc, phòng ch嘘ng ngập l映t và gi違m thiểu ô nhi宇măn逢ớc. 

Trongălĩnhăv詠căsinhătháiăđ医t, quan trọng nh医t là khu v詠căl逢uăv詠c các sông t詠 nhiên, 
r欝iăđến khu v詠căcánhăđ欝ng. 3 m映c tiêu chính về yếu t嘘 đ医tăđ逢嬰căđặt ra là: Ph映c h欝i s泳c 
kh臼e đ医t,ădùngăđ医t hi羽u qu違 và phát huy giá trị c違nhăquan,ăđịa m衣o. 

Đ嘘i vớiălĩnhăv詠căđaăd衣ng sinh học thì s詠 đaăd衣ng sinh họcăđanăxenătrongănộiăđôăvàă
cácăkhuănhàăv逢運n quan trọngăhơnălàănh英ng khu rừng tập trung. M映c tiêu về đaăd衣ng sinh 
họcăđặtăraăchoăph逢ơngăánăphátătriển không gian là ph違i dành chỗ choăđaăd衣ng sinh học 
mớiăvàăphátăhuyăđ逢嬰c yếu t嘘 đaăd衣ng hi羽n h英u. 

Đ嘘i vớiălĩnhăv詠cămôiătr逢運ngăkhôngăkhíăđôăthị thì khu v詠c nộiăđôăquanătrọngăhơnălàă
nh英ng khu v詠c s違n xu医t. Các tiêu chí chính c亥n ph違iăđ衣tăđ逢嬰c là ch医tăl逢嬰ng về ô nhi宇m 
không khí, chiếuăsángăđôăthị, nhi羽tăđộ đôăthị,ăthôngăgióăđôăthị hay tiếng 欝năđôăthị. 

Nếuăđ違m b違oăđ逢嬰c t医t c違 nh英ng m映c tiêu, tiêu chí nói trên, có thể nói là C亥năThơă
sẽ tr荏 thành mộtăkhôngăgianăđôăthị kh臼e m衣nh cho t医t c違 mọiăng逢運i. 



 

361 
 

 
Nguồn: Thông tin nghiên cとu 

 

Trong nội bộ lĩnhăv詠c kinh tế, c亥n chú trọng nh英ng không gian mang tính ngo衣i 
th逢ơng,ăđápă泳ng nh英ng nhu c亥u kinh tế bên ngoài ph衣m vi thành ph嘘 hơnălàănh英ng s違n 
ph育m, dịch v映 ph映c v映 nhu c亥u nộiăđịa c栄a Thành ph嘘, vì chỉ cóănh逢ăvậy C亥năThơămới 
tr荏 thànhătrungătâmăvùngăđ逢嬰c.ăĐ嘘i với nh英ngălĩnhăv詠c s違n xu医t, dịch v映 ph映c v映 cho 
nhu c亥u c栄a thành ph嘘, c亥n ph違i t嘘iă逢uăhóa nh英ng không gian kinh tế đôăthị hi羽n h英u, 
phát huy vai trò c栄a thị tr逢運ngăvàăđ違m b違o tính linh ho衣t trong sử d映ngăđ医t. Cònăđể có 
thể phát triểnăđ逢嬰c nh英ngălĩnhăv詠c kinh tế ra ngoài ph衣m vi c栄a thành ph嘘,ăcũngănh逢ă
thuăhútăđ逢嬰c ngu欝nătàiăchính,ăđ亥uăt逢ătừ bên ngoài vào, thì c亥n ph違i phát huy nh英ng kết 
n嘘i h衣 t亥ng vùng, t衣o thành nh英ng t鰻 h嬰p, qu亥n thể ngành có tính tính h嬰p, ph違i dài chỗ 
cho nh英ngăcôngănĕngăkinhătế mới,ăđột phá so vớiătr逢ớcăđây,ăvàăph違iăđặc bi羽t dành chỗ 
để thu hút, t衣oăđiều ki羽n cho nh英ngănhàăđ亥uăt逢ăchiếnăl逢嬰c. 

Trongălĩnhăv詠căvĕnăhóa xã hội, quan trọng nh医t ph違iăđ衣tăđ逢嬰căđộ độcăđáo,ăb違n sắc, 
sauăđóătới s詠 đa d衣ng và công bằng. Còn vi羽c hội t映 đôngăng逢運i, mậtăđộ cao thì C亥năThơă
không thể có thế m衣nhăđặc bi羽tăđ逢嬰c, nh医t là so sánh với Thành ph嘘 H欝 Chí Minh.ăĐể 
đ衣tăđ逢嬰c nh英ng tiêu chí về vĕnăhóa xã hộiăđó,ăđiều quan trọng nh医t là ph違i t衣oăđ逢嬰c 
nh英ngămôiătr逢運ng s嘘ng cao c医p, có b違n sắc, ph違iăđaăd衣ng hóa đ逢嬰c không gian, thể h医p 
dẫn nhiều thành ph亥n khác nhau. Ph違iătĕngăđ逢嬰c ch医tăl逢嬰ng cho không gian s嘘ng 荏 nông 
thôn,ăđể đ違m b違o về tính công bằng xã hội và cu嘘i cùng c亥n có nh英ng c医u trúc không 
gian cho phép và khuyến khích m泳căđộ tậpătrungăđôăthị cao mà không dẫn tới nh英ng 
v医năđề về h衣 t亥ng,ămôiătr逢運ng. 

Về khía c衣nh hình thái không gian, C亥năThơăc亥n t衣o ra nh英ng c医u trúc không gian 
đặc thù, trên c違 4ăph逢ơngădi羽n:ăĐiểm, tuyến, di羽n, kh嘘i.ăTuyănhiên,ăđâyăsẽ là nhi羽m v映 
chính c栄a quy ho衣ch chung xây d詠ngăđôăthị, với m映c tiêu t衣o ra nh英ng mô hình b嘘 trí 
không gian c映 thể saoăchoăđ違m b違o nh英ng quy chu育n c栄a ngành xây d詠ng và t衣oăđ逢嬰c 
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ch医tăl逢嬰ng t嘘t nh医t về hình thái họcăđôăthị,ăđể có thể t衣o ra một thành ph嘘 C亥năThơ với 
c医uătrúcăkhôngăgianăđẹp, có cá tính. 

PH井NăIV: H姶愛NGăÁNăPHÁTăTRI韻NăCÁCăNGĨNH,ăLƾNHăV衛CăQUAN 
TR窺NG 

 Xácăđ鵜nh ngành quan tr丑ng c栄a thành ph嘘 và m映c tiêu phát tri吋n  

Để t衣o ra nh英ngăb逢ớcăđột phá cho thành ph嘘 C亥năThơ trongăgiaiăđo衣n tới, vi羽c xác 
định các ngành kinh tế trọngăđiểm là bắt buộcăđể t衣oăđònăb育y cho s詠 phát triển c栄a thành 
ph嘘.ăHơnă20ăngànhăkinhătế đ逢嬰căđánhăgiáăđể chọn ra 10 ngành kinh tế 逢uătiênăd詠a trên 
thế m衣nh c栄a C亥năThơăvàătriển vọng phát triển trong t逢ơngălaiăc栄a ngành. Các ngành 
đ逢嬰c l詠a chọn bao g欝m: Chế biến Th詠c ph育m,ăTh逢ơngăm衣i Nông lâm th栄y s違n s違n, Bán 
lẻ, Du lịch,ăLogistics,ăNĕngăl逢嬰ng,ăD逢嬰c ph育m,ăCNTT,ăĐi羽n tử, Dịch v映 tài chính, Giáo 
d映c, Y tế.ăĐâyălàănh英ngăngànhăđangădẫnăđ亥uăxuăh逢ớng và với vai trò là trung tâm c栄a 
ĐBSCL,ăC亥năThơăhoànătoànăcóăkh違 nĕngăđể thúcăđ育yăvàăđónăđ亥u nh英ngălĩnhăv詠c này.  

 
Hình 76:ăPh逢挨ngăphápăxácăđ鵜nhăcácăngƠnhă逢uătiênăc栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

Ph逢ơngăphápăđể xácăđịnh ngành kinh tế 逢uătiênăg欝mă4ăb逢ớc sau chính: Phù h嬰p 
với thế m衣nh c栄a thành ph嘘 C亥năThơ (đánhăgiáăSWOT),ăĐánhăgiáătriển vọng ngành, L医y 
ý kiến từ banălưnhăđ衣o C亥năThơ,ăNghiênăc泳u D英 li羽u và quy ho衣ch hi羽năcó.ăĐâyăsẽ là 
mộtăph逢ơngăpháp toàn di羽năđể l詠a chọnăngànhă逢uătiênăkhôngăchỉ tận d映ng thế m衣nh c栄a 
C亥năThơămàăcònăđónăđ亥u nh英ngăxuăh逢ớng mới, cùng vớiăđóălàăphùăh嬰p vớiăđ逢運ng l嘘i, 
chínhăsáchămàăĐ違ng,ănhàăn逢ớcăđưăđề ra cho Thành ph嘘. 

 
(1) Phù h嬰p v噂i th院 m衣nh c栄a C亥năTh挨ă(đánhăgiáăSWOT):ăĐể xácăđịnhăđộ 

phù h嬰p c栄a các ngành với thế m衣nh c栄a C亥năThơ,ătr逢ớc tiên c亥năxácăđịnh thế m衣nh c栄a 
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Thành ph嘘. Một mô hình toàn di羽n g欝m 6 tiêu chí lớn: tài s違n h英u hình, tài s違n vô hình, 
luật pháp và qu違n trị, các c映m kinh tế, nhu c亥u và công ngh羽 s嘘 đ逢嬰c sử d映ngăđể đánhă
giá th詠c tr衣ng c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. Trong mỗi tiêu chí lớn là nh英ng tiêu chí nh臼 hơnă
để vi羽căđánhăgiáăđ逢嬰c chi tiết và chính xác, t鰻ng cộng có 15 tiêu chí nh臼 đ逢嬰c t鰻ng h嬰p 
trong b違ngăsauăđây.ăMỗiătiêuăchíăđ逢嬰căđánhăgiáăvới m泳căđiểm t嘘iăđa là 5. 
 

B違ng 123:ăCácătiêuăchíăxácăđ鵜nh th院 m衣nh c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Cácătiêuăchíăđánhă

giá 
Môăt違ătiêuăchí 

1.ăTàiăs違nă
h英uăhình 

Kh違ănĕngăkếtăn嘘i Kh違ănĕngăkếtăn嘘iătrongăkhuăv詠căvàăvớiăcácătỉnhă
thànhăkhácă(kếtăn嘘iăvớiăkháchăduălịch,ănhàăcungă
c医p,ăđ嘘iătác,ăkháchăhàng,ă...) 

Tài nguyên thiên 
nhiên 

M泳căđộăh医pădẫnăc栄aăkhuăv詠căxétăvềăc違nhăquan,ă
tàiănguyênăn逢ớc,ăđ医tăđaiăvàătàiănguyênăkhoáng 
s違n 

Đ医tăđai Quỹă đ医tă cóă thểă sửă d映ng,ă tiềmă nĕngă choăm映că
đíchăm荏ărộngăphátătriển 

Cơăs荏ăh衣ăt亥ng Quyămôăvàăch医tăl逢嬰ngăc栄aăh羽ăth嘘ngăc医păđi羽nă
vàăc医păn逢ớc 

Tàiăs違năvôă
hình 

Quyămôăl詠căl逢嬰ngălaoă
độngă vàă chiă phíă nhână
công 

Quyămôă l詠că l逢嬰ngă laoă độngă vàă chiă phíă nhână
công 

Tayă nghềă vàă kinhă
nghi羽mă 

Tayănghềăvàăkinhănghi羽măc栄aăng逢運iălaoăđộng. 
Tiềmănĕngăphátătriển 

Tàiănguyênălịchăsử,ăduă
lịch 

Tàiă nguyênă lịchă sử,ă vĕnă hóa,ă duă lịch,ă diă tíchă
riêngăbi羽t 

Luậtăphápă
&ă Qu違nă
trị 

H羽ăth嘘ngăphápălỦ Tínhă鰻năđịnhăc栄aăh羽ăth嘘ngăphápălỦ,ăcơăchếăhòaă
gi違iătranhăch医p 

Môiă tr逢運ngă kinhă
doanh 

M泳căđộăc荏iăm荏,ăm泳căđộăh医pădẫn,ătínhăhi羽uăqu違ă
vàă tínhă minhă b衣chă c栄aă cơă chếă qu違nă trịă kinhă
doanhăc栄aăthànhăph嘘 

Cácăc映mă 
Kinh tế 

Cácă c映mă kinhă tếă c医pă
tỉnh/ăthànhăph嘘 

S違năl逢嬰ngăđ亥uăraăhi羽nănayăc栄aăcácăngànhăcôngă
nghi羽p. M泳că độă tậpă trungă c栄aă h羽ă th嘘ngă nhàă
cungăc医p,ăng逢運iămua. M泳căđộăc衣nhătranhătrongă
khuăv詠c 

C映măkinhătếăc医păqu嘘că
gia 

M泳căđộă chuyênămônă hóaă c栄aă khuăv詠că 荏ă c医pă
qu嘘căgiaăsoăvớiăcácătrungătâmăkinhătếăkhácă 

Nhuăc亥u Nhuăc亥uăthịătr逢運ngăđịaă
ph逢ơng 

Quyă môă thịă tr逢運ngă địaă ph逢ơngă đ嘘iă vớiă s違nă
ph育măvàădịchăv映 
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Nhuă c亥uă thịă tr逢運ngă
khuăv詠c 

Quyămôăthịătr逢運ngăkhuăv詠căđ嘘iăvớiăs違năph育mă
vàădịchăv映 
 
 

Công 
ngh羽ăs嘘 

Cơăs荏ăh衣ăt亥ngăs嘘 Cơăs荏ăh衣ăt亥ngăs嘘ăhi羽nănay 

Trìnhăđộăs嘘ăhóa M泳căđộăsẵnăsàngătiếpănhậnăcôngăngh羽ăs嘘ăc栄aă
ng逢運iădân,ănĕngăl詠căs嘘ăhóaăc栄aăkhuăv詠căt逢ănhână
&ănhàăn逢ớc. Tiềmănĕngăm荏ărộngăho衣tăđộngăs嘘ă
hóa  

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

 
Sauăkhiăkĩăl逢叡ngăđánhăgiá,ăđiểm c栄a mỗi tiêu chí c栄a thành ph嘘 C亥năThơ nh逢ăsau:ă

Tài s違n h英u hình (3.3), tài s違n vô hình (3), luật pháp (3), các c映m kinh tế (3), nhu c亥u 
thị tr逢運ng (3.5), công ngh羽 s嘘 (3.5). Nếu nhìn vào các tiêu chí nh臼, có thể th医y rõ thế 
m衣nh c栄a C亥năThơănằm 荏 kh違 nĕngăkết n嘘i vùng vớiăcácăcơăs荏 h衣 t亥ng sắp phát triển 
giúp C亥năThơăthànhătrungătâmăc栄a 3 hành lang kinh tế, thị tr逢運ng khu v詠căĐBSCLăquyă
mô lớn với t嘘căđộ phát triểnăhàngănĕmă2ăch英 s嘘, m泳căđộ s嘘 hóa khá cao khi chỉ s嘘 泳ng 
d映ngăCNTTăđ泳ng th泳 2 toàn qu嘘c. 

 
Hình 77: K院t qu違 đánhăgiáă6 tiêu chí c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
   Nguồn: Phân tích cてa BCG 

 
  Với mỗi ngành, trọng s嘘 sẽ đ逢嬰căđ逢aăraăchoăcácătiêuăchíălớn, tùy vào m泳căđộ quan 

trọng c栄aătiêuăchíăđóătrongăngànhăđ逢嬰căđánhăgiá.ăT鰻ngăđiểm c栄a mỗi ngành sẽ là kết qu違 
c栄a “ Trọng số 1 (%) * Tiêu chí 1 + Trọng số 2 (%) * Tiêu chí 2 + ...+ Trọng số n(%) 
* Tiêu chí n”. Nh英ngăngànhăđ逢嬰c l詠a chọn là nh英ng ngành có t鰻ngăđiểm cao nh医t và sẽ 
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phátăhuyăđ逢嬰c toàn di羽n thế m衣nh c栄a Thành ph嘘.ăCácăngànhăđ逢嬰că逢uătiênăd詠a trên thế 
m衣nh c栄a C亥n Thơăbaoăg欝m Chế biến Th詠c ph育m,ăTh逢ơngăm衣i Nông lâm th栄y s違n s違n, 
Bán lẻ, Du lịch,ăLogistics,ăNĕngăl逢嬰ng,ăD逢嬰c ph育m,ăCNTT,ăĐi羽n tử, Dịch v映 tài chính, 
Giáo d映c, Y tế.  

 
Hình 78: K院t qu違 phân tích th詠c tr衣ng c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

 
(2) Đánhăgiáătri吋n v丑ng ngành: Ngoài vi羽c l詠a chọnăngànhă逢uătiênăd詠a trên 

thế m衣nh nội t衣i c栄a Thành ph嘘, triển vọngăngànhăcũngăđ逢嬰căđánhăgiáăđể đ違m b違o các 
lĩnhăv詠c l詠a chọnăcũngălàănh英ng ngành có tiềmănĕngăphátătriểnătrongăt逢ơngălai.ăTr逢ớc 
tiên,ă6ăxuăh逢ớng toàn c亥uăđ逢嬰c l詠a chọn cho chiếnăl逢嬰c phát triển c栄a thành ph嘘 C亥n 
Thơ.ăCácăxuăh逢ớng này bao g欝m:ănĕngăl逢嬰ng tái t衣o và s違n ph育măxanh,ăth逢ơngăm衣iăđi羽n 
tử vàădiăđộng, kinh tế chia sẻ,ăcơăs荏 h衣 t亥ng thông minh, s詠 phát triển c栄a ngành dịch v映 
và s詠 giaătĕngăc栄a các dịch v映 chĕmăsócăs泳c kh臼e.  
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B違ng 124:ăCácăxuăh逢噂ng toàn c亥uăđ逢嬰c l詠a ch丑n cho chi院năl逢嬰c phát tri吋n c栄a 
thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
 
 
 

Nĕngăl逢嬰ngă
táiăt衣oăvƠă
s違năphẩmă

xanh 

Th逢挨ngăm衣iă
đi羽năt穎ăvƠă
diăđ瓜ng 

Kinh  t院ă
chiaăs飲 

C挨ăs荏ăh衣ă
t亥ngă
thông 
minh, 

S詠ăphátă
tri吋năc栄aă

ngành 
d鵜chăv映 

D鵜chăv映ă
chĕmăścă
s泳căkh臼e 

 
Ph衣mă
vi 

Nhiênă li羽uă
thayă thế,ă
Th詠căph育mă 
H英uăcơ,ăTáiă
chế 
 

Bánă lẻă trênă
Internet/Đi羽nă
tho衣i 
 

Taxi công 
ngh羽,ă 
Vay 
ngang 
hàng 
(P2P 
Lending) 
 

Cơă s荏ă h衣ă
t亥ngăcôngă
ngh羽ăcao,ă 
Thành 
ph嘘ăthôngă
minh 

Bánă lẻ,ă
Dịchă v映ă
tài chính, 
Giáoăd映c 

S泳că kh臼eă
&ă Chĕmă
sócă s泳că
kh臼e,ă
Công 
ngh羽ă 
Y tế,ă
Nghiên 
c泳uă vàă
Phátătriển 

Quy 
mô và 
t嘘că độă
tĕngă
tr逢荏ngă
thịă
tr逢運ngă
Vi羽tă
Nam 

Nĕngă l逢嬰ngă
táiă t衣o:ă 81ă
nghìnă tỷă
VND 
(2030), 
CAGR 
~20% 
 
S違nă ph育mă
h英uă cơ:ă 3,5ă
nghìnă tỷă
VND (2019) 
CAGR 
~11% 

4.468 nghìn 
tỷă VNDă
(2030), 
CAGR 30% 
 

Taxi công 
ngh羽:ă 92ă
nghìnă tỷă
VND 
(2024), 
CAGR 
~28%  
 

Thành 
ph嘘ăthôngă
minh 
(toàn 
c亥u):ă 0,6ă
nghìnă tỷă
USD 
(2028) 
CAGR 
~20,4% 

D詠ă kiếnă
đóngă gópă
vào GDP 
60%, 
CAGR 
7% 

Chi tiêu 
chĕmă sócă
s泳că kh臼e:ă
371 nghìn 
tỷă VNDă
(2030) 
CAGR 
7% 

Tác 
độngă
đếnă
thành 
ph嘘ă
C亥nă
Thơ 

Trong dài 
h衣nă chuyểnă
đ鰻iă sangă sửă
d映ng nĕngă
l逢嬰ngă táiă
t衣o:ă nhiênă
li羽uă sinhă
học. Nĕngă
l逢嬰ngă mặtă
tr運i,ăgióă 
 

Tiềmă nĕngă
thu hút các 
công ty 
th逢ơngă m衣iă
đi羽nă tửă đếnă
C亥nă Thơă – 
tiềmănĕngătr荏 
thành trung 
tâmă th逢ơngă
m衣iă đi羽nă tửă
ĐBSCL 

Cóă tiềmă
nĕngă tr荏ă
thành 
'Trung 
tâmă 逢ơmă
m亥mă
kh荏iă
nghi羽p’ă
đ亥uă tiênă
ĐBSCL 
 

Cóă tiềmă
nĕngăphátă
triểnă
ngànhăs違nă
xu医tă linhă
ki羽nă đi羽nă
tửă côngă
ngh羽ăcao 
 
Cơă s荏ă h衣ă
t亥ngăph映că

Ngành 
dịchă v映ă
đ逢嬰că d詠ă
kiếnă làă
ngành 
tĕngă
tr逢荏ngă
ch栄ă đ衣o, 
đặcă bi羽tă
làăduălịch,ă

Tiềmă
nĕngăphátă
triểnă cácă
ngành 
dịchă v映ă
chĕmă sócă
s泳că kh臼e,ă
s違nă xu医tă
thiếtă bịă yă
tế,ă s違nă
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Tậpă trungă
vàoă cácă s違nă
ph育mă nôngă
nghi羽pă
xanh:ă th詠că
ph育m h英uă
cơ,ă baoă bìă
xanh 
 
C亥nă thêmă
di羽nătíchăđ医tă
đểăxâyăd詠ngă
nhà máy 
nĕngă l逢嬰ngă
mặtă tr運iă vàă
gió  
 
Các cánh 
đ欝ngă nôngă
nghi羽pă
truyềnăth嘘ngă
đ逢嬰că thayă
thếăbằngăcácă
vùngă s違nă
xu医tă tậpă
trung 

 
C亥nădi羽nătíchă
đ医tă đểă xâyă
d詠ngă nhàă
kho, trung 
tâm kho bãi 
g亥nă cácă nhàă
máyă nĕngă
l逢嬰ng 
 

Bưiă đậuă
xe cá 
nhân 
đ逢嬰căthayă
thếă bằngă
các khu 
v詠că đậuă
xe 
th逢ơngă
m衣i,ă
nhiềuă
điểmă
đón/nhàă
ga công 
cộngă
trong 
t逢ơngălai 
 

v映ă xeă
đi羽năđ逢嬰că
đ逢aă vàoă
trong quy 
ho衣chă
thànhăph嘘 

giáoă d映c,ă
CNTT,... 
 
Di羽nă tíchă
đ医tă c亥nă
thiếtă đểă
đápă 泳ngă
s嘘ă l逢嬰ngă
vĕnă
phòng 
h衣ngă Aă
và trung 
tâmă dịchă
v映ă ngàyă
càngătĕng 
 

xu医tăd逢嬰că
ph育m,... 
 
Trong 
t逢ơngă lai,ă
nhuă c亥uă
cho 
không 
giană m荏,ă
cơă s荏ă
chĕmă sócă
s泳că
kh臼e,...ă
Sẽă tĕngă
m衣nh 
 

Nguồn: Phân tích cてa BCG 
 

  Ngoài ra, tiềmănĕngăngànhăcũngăđ逢嬰căđánhăgiáăd詠a trên d詠 báoătĕngătr逢荏ng CAGR 
c栄a ngành t衣i Vi 羽t Nam từ nĕmă2020-2030. D詠aătrênăđộ phù h嬰p với thế m衣nh c栄a C亥n 
Thơăvàătriển vọng phát triểnătrongăt逢ơngălai,ă2ănhómăngànhă逢uătiênăđưăđ逢嬰c chọn l詠a: 

- Ngànhă逢uătiênăs嘘 1 (Nh英ng ngành phát triển nhanh nh医t và là có nền t違ng phát 
triển v英ng chắc nh医t c栄a C亥năThơăvớiătĕngătr逢荏ngăCAGRă~ă7%ăvàăđiểm SWOT từ 3.28 
tr荏 lên): Kinh doanh Nông nghi羽p (Chế biến th詠c ph育măvàăth逢ơngăm衣i nông lâm th栄y 
s違n), Du lịch, Logistics, Bán lẻ,ăNĕngăl逢嬰ng,ăD逢嬰c ph育m. 

- Ngànhă逢uătiênăs嘘 2 (Các ngành thế m衣nh c栄a C亥năThơăvới m泳cătĕngătr逢荏ng 
CAGR~6.5%ăvàăSWOTăđ衣t 3.24 tr荏 lên):ăĐi羽n tử, Dịch v映 Xã hội (Y tế và Giáo d映c), 
Công ngh羽 thông tin, Dịch v映 tài chính. 
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Hình 79:ăĐánhăgiáăti隠mănĕngăcácăngƠnhăc栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 thông qua m泳c 
đ瓜 h医p d磯n c栄a ngành 

 

Nguồn: Phân tích cてa BCG 
 

(3). L医y ý ki院n t瑛 lưnhăđ衣o thành ph嘘 C亥năTh挨: Thông qua các cuộc họp vớiăđội 
ngũălưnhăđ衣o thành ph嘘 C亥năThơ,ăđộiăngũăt逢ăv医năđưăthuăthậpăthêmăthôngătinăđể đ違m b違o 
cácăđánhăgiáăphùăh嬰p với tình hình th詠c tế c栄a thành ph嘘 C亥năThơ cũngănh逢ăhiểu thêm 
về nh英ng nguy羽n vọng,ăđịnhăh逢ớngăđưăđề ra c栄a Thành ph嘘. 

(4). Nghiên c泳u D英 li羽u và quy ho衣ch hi羽n có: Các tài li羽u về quy ho衣ch hi羽n có 
giúpăcũngănh逢ăph逢ơngăh逢ớngămàăĐ違ng,ăNhàăn逢ớcăvàăcácăLưnhăđ衣oăđưăđề raăchoăcácălĩnhă
v詠c, ngành nghề cũngăđềuăđ逢嬰c tích h嬰p trong quá trình l詠a chọnăngànhă逢uătiên,ătừ đóă
có s詠 đánhăgiáă t鰻ngăquátăvàăđ亥yăđ栄 hơnăvề thế m衣nhăcũngănh逢ăđịnhăh逢ớng c栄a mỗi 
ngành.  

 T鰻ng kết l衣i,ăsauăcácăb逢ớc nghiên c泳u,ăđánhăgiá,ănh英ngăngànhăđ逢嬰c l詠a chọnăđể 
逢uătiênăphátătriển bao g欝m: 
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B違ng 125: T鰻ng h嬰pănh́măngƠnhă逢uătiênăth泳 1 c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 

NgƠnh Đi吋măSWOT 
Tĕngătr逢荏ng trung 

bình hằngănĕm 
('20ăậă'30) 

Th詠cătr衣ng Xuăh逢噂ngăc栄aăt逢挨ngălai 

Kinh doanh nông nghi羽p 
(ch院 bi院n th詠c phẩm và 
th逢挨ngă m衣i nông lâm 
th栄y s違n) 

3,31 7.6%ă -ă C亥năThơă nằmă 荏ă vịă tríă trungă
tâmăc栄aăĐBSCL-vùngăs違năxu医tă
nôngănghi羽pălớnănh医tăc違ăn逢ớc 
-ă Chếă biếnă th詠că ph育mă làă phână
ngànhăchiếmă逢uăthếătrongăngànhă
chếă biến,ă chếă t衣oă (74%),ă đóngă
vaiătròăquanătrọngătrongăvi羽căt衣oă
vi羽călàmă(50%) 
-ă Cơă s荏ă h衣ă t亥ngă giaoă thôngă&ă
hậuă c亥nă đưă vàă đangă đ逢嬰că quyă
ho衣chăđểănângăc医păvàăphátătriểnă
trongăt逢ơngălai 
 

-ăNhuăc亥uătrongăn逢ớcătĕngă
caoăđ嘘iăvớiănôngăs違năch医tă
l逢嬰ngăcao,ăbềnăv英ng 
-ăXu医tăkh育uănôngăs違nătĕngă
m衣nhă nh運ă cácă hi羽pă địnhă
th逢ơngăm衣iătoànăc亥u 
 

Nĕngăl逢嬰ng 3,28 9%ă - Nằm 荏 khu v詠c phía Nam - 
khu v詠c có tiềmănĕngăđi羽n khí 
lớn nh医t c違 n逢ớc  
- Nhàă máyă đi羽nă ÔăMônă đ逢嬰c 
quy ho衣ch lớn th泳 nhì phía Nam 
về công su医t với ngu欝n khí lô B 

- Ngànhă nĕngă l逢嬰ng khí 
tĕngă tr逢荏ng 荏 m泳c trung 
bình cao ~ 8% CAGR 
- D詠 kiếnă đếnă nĕmă 2050,ă
C亥năThơăsẽ tr荏 thành trung 
tâm s違n xu医t khí hydrogen 
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- L詠căl逢嬰ngălaoăđộng ch医tăl逢嬰ng 
cao và d欝i dào 
- Là nền t違ng phát triển cho 
ngànhăđi羽n và chuỗi cung 泳ng 
l衣nh  

Logisticsă 3,3 6,9% -ăCóăvịătríăchiếnăl逢嬰căt衣iăĐBSCL,ă
g亥năTP.HCMăvớiăcơăs荏ăh衣ă t亥ngă
giaoă thôngămớiă đangă đ逢嬰că quyă
ho衣chănângăc医pă(đ逢運ngăcaoăt嘘c,ă
đ逢運ngăsắt) 
-ăS荏ăh英uă1ătrongă2ăsânăbayăqu嘘că
tếăt衣iăĐBSCL 
-ăTrungătâmăhậuăc亥năc栄aăvùngăsẽă
đ逢嬰căxâyăd詠ngăt衣iăC亥năThơăvàoă
nĕmă2025 
 

-ăMộtă trongă nh英ngă ngànhă
tĕngătr逢荏ngănhanhănh医tăvớiă
CAGRă15% 
-ăDòngăv嘘năFDIăvàoăngànhă
hậuă c亥nă c栄aăVi羽tă Namă cóă
chiềuăh逢ớngăgiaătĕng 
 

D逢嬰c phẩm 3,28 7,9% -ăHi羽năcóăs詠ăgópămặtăc栄aădoanhă
nghi羽pă d逢嬰că hàngă đ亥uă (D逢嬰că
HậuăGiangă–ădoanhănghi羽păd逢嬰că
uyătiếngăs嘘ă1ăVN) 
-ăC映măngànhăyătếăphátătriển 
-ă40%ăb羽nhănhânăngo衣iătỉnh 
-ăL詠căl逢嬰ngălaoăđộngăch医tăl逢嬰ngă
caoăd欝iădàoă 

-Mộtă trongă nh英ngă ngànhă
tĕngă tr逢荏ngă nhanhă nh医tă
(CAGRă16%) 
-Chiătiêuăchoăcácădịchăv映ă&ă
hàngă hóaă chĕmă sócă s泳că
kh臼eă ngàyă càngă tĕngă
(CAGRă7%) 
 



 

371 
 

Duăl鵜ch 3,3 7,4% -ăCóăsânăbayăqu嘘cătế 
-ă L逢嬰ngă kháchă duă lịchă lớn,ă 鰻nă
địnhă(9ătri羽uăkhách/nĕm) 
-ăDiăs違năvĕnăhóaăc栄aăĐBSCL,ăvíă
d映:ăch嬰ăn鰻i,ălàngănghềălàmăbánhă
trángăvàăsôngăn逢ớcămi羽tăv逢運n 
-ăCơăs荏ăh衣ă t亥ngăduă lịchă&ăgiaoă
thôngăđ逢嬰căquyăho衣chănângăc医pă
trongăt逢ơngălai 
 

-ă Ngànhă đangă phátă triểnă
nhanhă荏ăVNă(CAGRă20%) 
-ăMICEăvàăduălịchăsinhătháiă
sẽătr荏ăthànhăxuăh逢ớngăc栄aă
t逢ơngă lai,ă tĕngă tr逢荏ngă cóă
thểă đ逢嬰că thúcă đ育yă bằngă
cáchă phátă triểnă cácă ho衣tă
độngăcaoăc医p 

 

Bánăl飲ă 3,3 7% -Trungă tâmă c栄aă thịă tr逢運ngă khuă
v詠că rộngă lớnă (ĐBSCLă chiếmă
20%ăthịătr逢運ngăVN) 
-Mộtă trongă nh英ngă địaă ph逢ơngă
hàngăđ亥uăvềăbánălẻă(Xếpăth泳ă2ăvềă
doanhă s嘘ă bánă lẻă bìnhă quână đ亥uă
ng逢運i)ă 
-T嘘căđộăđôăthịăhóaăcaoănh医tăvớiă
t亥ngălớpătrungăl逢uătĕngănhanh 
-ăLaoăđộngăch医tăl逢嬰ngăcao 

-ă Ngànhă đangă phátă triểnă
nhanhăvớiăCAGRă10% 
-ăC亥năThơăd詠ăkiếnăcóăm泳că
đôă thịă hóaă caoă (80%ă vàoă
nĕmă2030) 
-ăCácăho衣tăđộngăcaoăc医păsẽă
tr荏ă thànhăxuăh逢ớngă t逢ơngă
lai,ă cungă c医pă s違nă ph育m,ă
dịchăv映ă“t医tăc違ătrongămột” 
 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 
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B違ng 126: T鰻ng h嬰pănh́măngƠnhă逢uătiênăth泳 2 c栄a thành ph嘘 C亥n Th挨 

NgƠnh 
Đi吋mă

SWOT 
CAGR2

 
('20ăậă'30) 

Th詠cătr衣ng Xuăh逢噂ngăc栄aăt逢挨ngălai 

D鵜ch v映 xã h瓜i (Y t院 
và giáo d映c) 

3,25 6,6%ă -Tr逢運ngăđ衣iăhọcăcôngălậpăđ逢嬰căđánhă
giáăcaoă(h衣ngă#15ăxétăvềăt鰻ngăthể,ă#1ă
vềănôngănghi羽p) 
-Kh違ă nĕngă tiếpă cậnă dịchă v映ă yă tếă t嘘tă
(75%,ăcaoăhơnăm泳cătrungăbìnhăc栄aăc違ă
n逢ớc)ăvớiăcácăb羽nhăvi羽năcôngălậpăch医tă
l逢嬰ngăcao 
-Th栄ăph栄ăc栄aăthịătr逢運ngălớnăkhuăv詠că
vớiă40%ăb羽nhănhânăngo衣iătỉnh 
 

 

-Nhuăc亥uăc栄aăthịătr逢運ngăkhuăv詠cătĕngă
m衣nh 
-Chiă tiêuă choă giáoă d映că vàă yă tếă tĕngă
m衣nh 
-Xuăh逢ớngăvềăcácădịchăv映ăt逢ănhân 
 

 

Ch院 t衣o thi院t b鵜 
đi羽n t穎 

3,26 7,7%ă - Xếp h衣ng ngu欝n nhân l詠c công ngh羽 
s嘘 1 trên c違 n逢ớc 
- Ngu欝năcungălaoăđộng ch医tăl逢嬰ng cao 
từ cácătr逢運ngăđ衣i họcăuyătínă(Đ衣i học 
C亥năThơ,ăĐ衣i Học FPT C亥năThơ) 
- Trung tâm c栄aă ĐBSCL,ă g亥n 
TP.HCM, nhận hi羽u 泳ng lan t臼a từ các 
trung tâm công ngh羽 phía Nam 

 

- Ngành chế t衣o thiết bị đi羽n tử c栄a VN 
đangăphátă triển nhanh vớiăCAGRăđ衣t 
24%, xu医t kh育uăđ泳ng th泳 12 toàn c亥u 
(từ vị trí th泳 47ăvàoănĕmă2001) 
- Nhu c亥u hàng tiêu dùng lâu bềnătĕngă
m衣nh 荏 ĐBSCL 
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Công ngh羽 thông 
tin  

3,26 6,5% - M泳căđộ s嘘 hóa cao (Xếp th泳 4 về chỉ 
s嘘 CNTT-TT t衣i Vi 羽t Nam) 
- Có ngu欝nă laoă động ch医tă l逢嬰ng cao 
trongălĩnhăv詠c CNTT-TT- xếp th泳 nh医t 
Vi羽t Nam về chỉ s嘘 ngu欝n nhân l詠c kỹ 
thuật 
-  S詠 hi羽n di羽n c栄a công ty công ngh羽 
lớn (FPT), hỗ tr嬰 thành lập và m荏 rộng 
cácătr逢運ngăđ衣i học 

-Vi羽tăNamăh逢ớng tới tr荏 thành một nền 
kinh tế s嘘 hóaăhàngăđ亥u 荏 ASEAN  
- C亥nă Thơă h逢ớng tới tr荏 thành một 
thành ph嘘 thông minh - l医y CNTT làm 
tr映 cột 

D鵜ch v映 tài chính 3,25 6,6% - - H羽 th嘘ngăđịnh chế tài chính 
m衣nhă(46ăđịnh chế tài chính 荏 cácălĩnhă
v詠c khác nhau) 

- - Thuộcă topă đ亥u c栄aăĐBSCLă
về s嘘 v嘘năhuyăđộngăvàăd逢ăn嬰 cho vay  

- - Trung tâm c栄aă ĐBSCLă vàă
g亥nă Trungă tâmă định chế tài chính 荏 
phía Nam 

- Ng逢運i tiêu dùng Vi羽t Nam ngày càng 
chi m衣nhătayăhơnăchoăcácădịch v映 tài 
chínhă(CAGRăđ衣t 12%)  
- Nhu c亥u mới n鰻i về tiềnădiăđộng, ví 
đi羽n tử 
 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 
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 Đ隠 xu医t gi違i pháp phát tri 吋n ngành quan tr丑ng c栄a thành ph嘘  

1. Công nghi羽p 

1.1 Đ鵜nhăh逢噂ng chung 

1.1.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n 

Thと nhＸt, táiăcơăc医u s違n xu医t công nghi羽p thành ph嘘 C亥năThơ ph違iăđặt trong m嘘i 
quan h羽 t鰻ng thể vớiătáiăcơăc医u kinh tế c栄a thành ph嘘, phù h嬰p vớiăquáătrìnhătáiăcơăc医u 
công nghi羽p chung c栄a c違 n逢ớc và vùng ĐBSCL,ăđ欝ng th運i gắn với quá trình hội nhập 
kinh tế khu v詠c và qu嘘c tế,ăđ違m b違o phát triển công nghi羽p thành ph嘘 C亥năThơ t逢ơngă
x泳ng vớiăvaiătròăđ亥u tàu c栄a vùng ĐBSCL vàălàăđộng l詠căđể xây d詠ng C亥năThơăcơăb違n 
tr荏 thành một thành ph嘘 công nghi羽pătheoăh逢ớng hi羽năđ衣i. 

Thと hai, chuyển dịchăcơăc医u nội bộ các ngành công nghi羽p thành ph嘘 theoăh逢ớng 
tĕngăd亥năcơăc医u công nghi羽p công ngh羽 cao,ătrênăcơăs荏 sắp xếp các nhóm ngành công 
nghi羽p theo m泳căđộ 逢uătiênăđể phân b鰻 các ngu欝n l詠c h嬰p lý và phù h嬰p với thế m衣nh 
c栄a từngăngành/lĩnhăv詠căvàăđịaăph逢ơng. 

Thと ba, chú trọngăđ育y m衣nh phát triển các ngành, s違n ph育m công nghi羽p có giá trị 
giaătĕngăcao. Tập trung vào công nghi羽p chế biếnătheoăh逢ớng tinh chế nhằm nâng cao 
giá trị giaătĕngăxu医t kh育u gắn với thị tr逢運ng tiêu th映. 姶uătiên phát triển nh英ng ngành, 
s違n ph育m sử d映ng công ngh羽 hi羽năđ衣i, thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng, nâng cao hi羽u qu違 về 
nĕngăsu医t, ch医tăl逢嬰ng và s泳c c衣nh tranh trên thị tr逢運ng trong quá trình hội nhập. 

Thと tư, phát triển công nghi羽p thành ph嘘 theoăph逢ơngăchâmănội l詠c là quyếtăđịnh, 
đ欝ng th運i t衣o lậpămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢ăthuận l嬰i nhằmăđaăd衣ng hóa ngu欝n v嘘n và thành 
ph亥n kinh tế thamăgiaăđ亥uăt逢ăphátătriển công nghi羽p, thu hút các ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢ăn逢ớc 
ngoài,ăđ亥uăt逢ătừ Trungă逢ơngăvàăcácăđịaăph逢ơngăbênăngoàiăđể xây d詠ng h羽 th嘘ng h衣 t亥ng 
công nghi羽păđ欝ng bộ,ăh逢ớng doanh nghi羽p s違n xu医tăvàăđ亥uăt逢ăvàoăcácăkhuăcông nghi羽p, 
c映m công nghi羽păđưăquyăho衣ch. 

Thと nĕm, phát triển và 泳ng d映ng khoa học - công ngh羽 hi羽năđ衣i trong các ngành 
s違n xu医t công nghi羽p,ă tĕngătỷ trọng giá trị nộiăđịa trong s違n xu医t công nghi羽p. Từng 
b逢ớcănângăcaoănĕngăl詠c qu違nălỦăđiềuăhành,ănĕngăl詠c hội nhập kinh tế qu嘘c tế và nâng 
cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c khoa học - công ngh羽 gắn vớiăđiều chỉnhăcơăc医u ngành 
nghề đàoăt衣o. 

Thと sáu, tĕngăc逢運ng liên kết, h嬰p tác gi英a các doanh nghi羽p công nghi羽p trong 
quá trình s違n xu医t, kinh doanh và từngăb逢ớc tham gia sâu vào m衣ng s違n xu医t và chuỗi 
giá trị toàn c亥u. Nâng cao hi羽u qu違 h嬰p tác qu嘘c tế, h嬰p tác liên tỉnh, liên vùng trong 
đ亥uăt逢ăphátătriển công nghi羽p. Tích c詠c ph嘘i h嬰p, liên doanh liên kết với các T鰻ng công 
ty, tậpăđoànăkinhătế chuyên ngành c栄a c違 n逢ớcăđể tận d映ng kh違 nĕngăvề đ亥uăt逢ăv嘘n, m荏 
rộng thị tr逢運ng tiêu th映,ănângăcaoănĕngăl詠c,ătrìnhăđộ qu違n lý. 

Thと bảy, phát triểnăvàătáiăcơăc医u s違n xu医t công nghi羽p ph違iătrênăcơăs荏 hài hòa với 
các ngành kinh tế khácănh逢ănôngănghi羽p, du lịch, dịch v映. Chú trọng phát triển các khu 
công nghi羽p, c映m công nghi羽p, bên c衣nh phát triển m衣nh công nghi羽pănôngăthônăđể 
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nhanh chóng rút ngắn kho違ng cách gi英a thành thị và nông thôn. Phát triển công nghi羽p 
đápă泳ng các yêu c亥u b違o v羽 môiătr逢運ng sinh thái, gi英 v英ng qu嘘c phòng, an ninhăvàăđ違m 
b違o an sinh xã hội. 

1.1.2 M映c tiêu chi ti院t 

- Giaiăđo衣n 2021-2025: Ngành công nghi羽p và xây d詠ng ph医năđ医uă tĕngăbìnhă
quân từ 8-9%/nĕm. 

- Tỷ trọng c栄a ngành công nghi羽p, xây d詠ng tiếp t映c chuyển dịchătheoăh逢ớng tích 
c詠căvàăcóăxuăh逢ớngătĕng,ăchiếm kho違ng 30-31%ătrongăcơăc医u kinh tế c栄a thành ph嘘, 
tính riêng ngành công nghi羽p chiếm kho違ng 24-25%. 

- Giaiăđo衣n 2026-2030: Ngành công nghi羽p và xây d詠ng c栄a thành ph嘘 d詠 kiến 
đ衣t m泳cătĕngătr逢荏ngă12%/nĕm.ăĐếnănĕmă2030,ătỷ trọng c栄a ngành công nghi羽p và xây 
d詠ng trongăcơăc医u kinh tế c栄a thành ph嘘 sẽ tiếp t映c tang thêm, d詠 kiếnăđ衣t kho違ng 34-
35%ătrongăcơăc医u kinh tế c栄a thành ph嘘, tính riêng ngành công nghi羽p chiếm kho違ng 
28%. 

1.1.3 Cácăđ鵜nhăh逢噂ng chung 

(1)ăPhátăhuyăcácăth院ăm衣nhăs印năćătrongăm違ngăcôngănghi羽pănh姻 

- Các ngành công nghi羽p nhẹ hi羽nălàăđộng l詠c chính c栄a khu v詠c s違n xu医t (82% 
t鰻ng doanh thu doanh nghi羽p s違n xu医t). 

- Chế biến th詠c ph育m dẫnăđ亥u về giá trị (doanh thu 71 tỷ đ欝ng, t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng 
képăhàngănĕmă'15-19ă'ăđ衣t 4%) và t衣o ra vi羽c làm 41% vi羽călàmătrongălĩnhăv詠c s違n xu医t. 

(2)Đaăd衣ngăh́aăcácăngƠnhăcôngănghi羽păm噂i 
- Tiềmănĕngătrongăcácăngànhăkhácăngoàiăchế biến th詠c ph育m ph亥n lớnăch逢aăđ逢嬰c 

khaiăthácă(doanhăthuălênăđến 5 nghìn tỷ đ欝ng mỗi ngành so với 71 tỷ đ欝ng cho chế biến 
th詠c ph育m). 

- Hi羽u su医tătĕngătr逢荏ng khác nhauătrongă5ănĕmăquaă(CAGRătừ -30%ăđến + 62%). 

(3)T嘘iă逢uăh́aăti隠mănĕngăđ吋 thuăhútăđ亥uăt逢ăn逢噂c ngoài 

- T鰻ng quy mô v嘘năFDIălũyăkế vẫn còn h衣n chế (~ 4% c栄a H違i Phòng và 21% 
c栄aăĐàăNẵng). 

- Đ亥uăt逢ăchínhăđến từ Hàn Qu嘘că(37%),ăSingaporeă(18%),ădoăđóăcóăd逢ăđịaăđể thu 
hút thêm v嘘năđ亥uăt逢ătừ cácăn逢ớc phát triển khác (ví d映: Nhật B違n, Hoa Kỳ). 
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1.1.4 Xácăđ鵜nhăcácăngƠnhă逢uătiênăphátătri吋n c栄aălƿnhăv詠c công nghi羽p 

 

B違ng 127: T鰻ng h嬰p nh英ngăngƠyă逢uătiênătrongălƿnhăv詠c công nghi羽p c栄a thành ph嘘 
C亥năTh挨 

Ngành L嬰iăth院ăc栄aăC亥năTh挨 Ti隠mănĕngăngƠnh 
Ch院 bi院nă th詠că
phẩm 

- C映m chế biến th詠c 
ph育m hi羽nă cóă hơnă70%ăd詠 án 
t衣i Khu công nghi羽p Trà Nóc I 
vàă IIă liênă quană đến chế biến 
th詠c ph育m. 

- Tiếp cận ngu欝n 
nguyên li羽uăđ亥u vào d欝i dào từ 
vùng ĐBSCL . 

- Xu医t kh育u tr詠c tiếp 
sang các thị tr逢運ng lớn qua Sân 
bay Qu嘘c tế C亥nă Thơă vàă cácă
c違ng biển khu v詠c phía Nam. 

 

- Thị tr逢運ng chế biến th詠c 
ph育m Vi羽t Nam d詠 kiến tiếp t映c 
tĕngă tr逢荏ng m衣nh (7% trong 10 
nĕmătới). 

- Tĕngănhuăc亥u nộiăđịa c栄a 
Vi羽t Nam và tiếp cận với các nhà 
nhập kh育u th詠c ph育m ch医tăl逢嬰ng 
caoănh逢ăTrungăQu嘘c, Nhật B違n. 

- Ngày càng nhiều nhiều 
nhàăđ亥uăt逢ăn逢ớcăngoàiăđangăquană
tâm tới thị tr逢運ng M&A t衣i Vi 羽t 
Nam, ví d映 nh逢ăCJ,ăDaesang,ă ... 
Với các Hi羽pă địnhă Th逢ơngă m衣i 
T詠 do 

Nĕngăl逢嬰ng - Các nhà máy nhi羽tăđi羽n 
Ô Môn mới sẽ nâng t鰻ng công 
su医tălênă3,8ăGW,ăđ逢aăC亥năThơă
tr荏 thànhă nơiă s違n xu医tă nĕngă
l逢嬰ng khí ga lớn th泳 2 miền 
Nam. 

- Cácă nhàă đ亥uă t逢ă n逢ớc 
ngoàiănh逢ăMarubeni,ăJera,ăSK,ă
... Bày t臼 s詠 quanătâmăcaoăđến 
vi羽c xây d詠ngănhàămáyăvàăcơăs荏 
hỗ tr嬰. 

 

- Đi羽năkhíăđ逢嬰c kỳ vọng sẽ 
đóngăvaiătrò quan trọng trong quy 
ho衣chănĕngă l逢嬰ng c栄a Vi羽t Nam 
(từ 13% lên 21% t鰻ng công su医t 
vàoănĕmă2030). 

- Khu v詠c miền Nam có 
tiềmănĕngănh医t c違 n逢ớc về LNG 
(t鰻ng 49 GW). 

- Cácă nhàă đ亥uă t逢ă n逢ớc 
ngoài quan tâm nhiềuă đến vi羽c 
cung c医p LNG cho nhà máy Ô 
Môn 

D逢嬰căphẩm - Côngă tyă d逢嬰c Hậu 
Giang— Côngătyăd逢嬰c lớn nh医t 
Vi羽t Nam theo doanh thu — có 
tr映 s荏 chính và nhà máy 荏 C亥n 
Thơ. 

- Tiềmă nĕngă chuyển 
giao công ngh羽 từ nhàă đ亥uă t逢ă
chiếnă l逢嬰c Taisho 

- Tĕngă tr逢荏ng m衣nh mẽ 
trongă t逢ơngă laiă荏 Vi羽t Nam (11-
16% CAGR). 

- Cơăhội lớn cho s違n xu医t 
trongăn逢ớc c栄a Vi羽t Nam thay thế 
hàng nhập kh育u. 

- S嘘 l逢嬰ngă cácă th逢ơngă v映 
M&A c栄aă cácă nhàă đ亥uă t逢ă n逢ớc 
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Pharmaceutical c栄a công ty 
d逢嬰c Hậu Giang. 

 

ngoàiăngàyăcàngătĕng 

Thi院tă b鵜ă đi羽nă
t穎 

- Ngu欝n cung c医p lao 
động CNTT ch医tăl逢嬰ng cao từ 
cácăđơnăvị địaăph逢ơng (ví d映: 
Đ衣i học C亥nă Thơ,ă Đ衣i học 
FPT). 

- Vị trí chiếnă l逢嬰c t衣o 
điều ki羽n thuận l嬰i cho vi羽c 
phân ph嘘i linh ki羽năđi羽n tử trên 
khắp ĐBSCL và xu医t kh育u ra 
n逢ớc ngoài. 

- Thế m衣nh xu医t kh育uăđi羽n 
tử c栄a Vi羽t Nam (1/3 t鰻ng kim 
ng衣ch xu医t kh育uănĕmă2020. Xu医t 
kh育u th泳 9 toàn c亥u). 

- Intelă đ亥uă t逢ă 475ă tri羽u 
USDăvàoăcơăs荏 s違n xu医t chip hi羽n 
đ衣i t衣i Khu Công ngh羽 cao 
TP.HCM (2021). 

 

Nguồn: Phân tích cてa BCG 
 

1.2 Ph逢挨ngăh逢噂ng các ngành chính 

1.2.1 Ngành ch院 bi院n th詠c phẩm 

a. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n 

(1) Phát triển chế biến th詠c ph育m theo c違 chiều rộng và chiều sâu: C栄ng c嘘 thế 
m衣nh hi羽n có về th栄y s違n sang chế biếnăsâuăhơnătrênăchuỗi giá trị (chế biến th泳 c医p) với 
nhiều lo衣i s違n ph育m ch栄 l詠căhơnănhằm phát huy t嘘iăđaăgiáătrị giaătĕng.ăNh英ng s違n ph育m 
nông nghi羽p hi羽n t衣i c栄a C亥năThơăđangătập trungăvàoăphânăkhúcăch逢aăchế biến hoặc chế 
biến thô, do vậy, c亥n nâng c医p lên các s違n ph育m chế biến sẵn,ăĕnăliền, theo công ngh羽 
mới với các s違n ph育mănh逢:ăXúcăxích,ăpaătê,ăchàăbông,ăth栄y s違năđôngăl衣nh chế biến sẵn, 
đ欝 hộp s医y, hút chân không.  

(2) Xây d詠ng chiếnăl逢嬰c tiếp thị và xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u qu嘘c tế để định vị s違n 
ph育m c栄a C亥năThơălàăs違n ph育m nông nghi羽p và th詠c ph育m bền v英ng, ch医tăl逢嬰ng cao. 

(3) Phát triển R&D và các dịch v映 hỗ tr嬰 nông nghi羽p, tiến tới tr荏 thành một trung 
tâm dịch v映 nông nghi羽p c栄aăĐBSCLăvới các ho衣tăđộng trên toàn chuỗi giá trị, từ nghiên 
c泳u phát triển, chế biến,ăth逢ơngăm衣i và dịch v映 hỗ tr嬰. 

b. Gi違i pháp 
C栄ng c嘘 đ瓜ng l詠cătĕngătr逢荏ng chính 

- C栄ng c嘘 thế m衣nh hi羽n có trong m違ng chế biến th栄y s違n (35-40% t鰻ng s違năl逢嬰ng 
ngành chế biến, chế t衣o, 45% giá trị xu医t kh育u c栄a C亥năThơ). 

- Hỗ tr嬰 tĕngătr逢荏ng các phân khúc th詠c ph育m khác- trái cây / rau, s英a (ví d映: 
h嬰p tác với Vinamilk, TH Milk). 

- M荏 rộng sang các s違n ph育m liên quan và chế biến có giá trị giaătĕngăcaoăhơnă(víă
d映: các s違n ph育m dinh d逢叡ng. 
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Tinh gi違n chu厩i giá tr 鵜 
- Khuyến khích m荏 rộng quy mô và liên kết vùng s違n xu医t th栄y s違n (m映c tiêu 

14.000ăhaăvàoănĕmă2030)ăđể đ違m b違oăđ亥u vào bền v英ng cho các nhà máy chế biến. 
- Thuăhútăđ亥uăt逢ăvàoăcơăs荏 h衣 t亥ng b違o qu違n chuỗi l衣nh và các quy trình khác (ví 

d映: xử lý ch医t th違i). 
- Đơnăgi違n hóa m衣ngăl逢ới logistics và th栄 t映c hành chính xu医t nhập kh育u với các 

tỉnh xung quanh. 

Tĕngăs泳c c衣nh tranh c栄a ngành ch院 bi院n th詠c phẩm  

- Đ違m b違o tuân th栄 các tiêu chu育n an toàn t衣iăđịaăph逢ơngă(víăd映, Vietgap) và các 
thị tr逢運ng phát triển (ví d映: Nhật B違n, Châu Âu, Hoa Kỳ) 

- Thuăhútăcácăcôngătyăđaăqu嘘căgiaăcóănĕngăl詠c chế biến th詠c ph育măđể chuyển giao 
công ngh羽 

- Hỗ tr嬰 h嬰p tác gi英aăcácătr逢運ngăđ衣i họcăđịaăph逢ơngăvàăcácăcôngătyăchế biến th詠c 
ph育măđể đ違m b違o cung c医pălaoăđộng có kỹ nĕng 

- Đ亥uăt逢ăvàoăcácăth逢ơngăhi羽u có giá trị cao (ví d映: g衣oăST25)ăvàăđ育y m衣nh tiếp 
thị 荏 qu嘘c tế 

(1) Ch院 bi院n th栄y s違n:  

- Hi羽n t衣i, C亥năThơăđangătậpătrungăvàoăsơăchế thô th栄y s違năthànhăđ欝 đôngăl衣nh 
hoặc cắtătháiăvàăđóngăgóiăcácămiếng phi lê. Lộ trìnhăđể giaătĕngăgiáătrị cho mặt hàng này 
nh逢ăsau: 

• Tập trung vào các lo衣i th栄y s違n có giá trị caoăđể xu医t kh育u. 
• M荏 rộng sang các s違n ph育măđ逢嬰c chế biếnătinh,ăsâuănh逢ăcáăĕnăsẵn, d亥u cá, 

snack cá, các lo衣iăn逢ớc s嘘t. 
• Sử d映ng th栄y s違n/ ph映 ph育m th栄y s違n cho các ngành khác, ví d映 nh逢ăth泳căĕnă

giaăsúc,ăphânăbón,ăd逢嬰c ph育m b鰻 sung. 

Một trong nh英ngăph逢ơngăánăđể nâng cao giá trị ngành chế biến th栄y s違n là chế 
biến collagen peptide và gelatin. Hi羽n t衣i,ăLiênădoanhăAmicogenă&ăNavicoăđưăxâyăd詠ng 
nhà máy chế biến collagen t衣i C亥năThơ,ăđặt m映c tiêu cung c医p các s違n ph育m giá trị gia 
tĕngăC&Găchoăthị tr逢運ng Vi羽tăNamăvàoănĕmă2022.ăDaăcáătra,ănguyênăli羽uăđ亥uăvàoăđể 
s違n xu医tă collagenăgiáă daoă động quanh 0,5 USD/kg nếu 荏 d衣ng thô, nếu s違n xu医t ra 
collagen có thể đ衣t m泳c từ 25-40 USD/kg. Do vậy,ăđâyălàămộtălĩnhăv詠c r医t tiềmănĕngăđể 
nângăcaoănĕngăl詠c chế biến th栄y s違n c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. Do vậy,ăđể khuyến khích 
và thu hút các doanh nghi羽pătrongălĩnhăv詠c này, c亥năđ違m b違o các yếu t嘘 sau: 

- Hỗ tr嬰 doanh nghi羽p th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhăphátătriển thị tr逢運ng trọngăđiểm, 
đặc bi羽t trong qu違ngăbáăth逢ơngăhi羽u cho các nhóm s違n ph育m mới  

- Hỗ tr嬰 phân tích, d詠 báo về nhu c亥u,ăxuăh逢ớng tiêu th映 s違n ph育m, biếnăđộng thị 
tr逢運ng,ăcũngănh逢ăthôngătinăvề chínhăsáchăth逢ơngăm衣i c栄a từng qu嘘c gia, c違 về thị ph亥n, 
thị hiếu, giá c違, tiêu chu育n s違n ph育m, rào c違n kỹ thuật, thuế quanăđể ph映c v映 vi羽c xu医t 
kh育u nh英ng s違n ph育m mới này 

- Hỗ tr嬰 quá trình nghiên c泳u và phát triển các dòng s違n s違n ph育m chế biến chuyên 
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sâu, ví d映 nh逢ăvi羽c gi違m thuế cho các s違n ph育m chế biến sâu, tài tr嬰 và hỗ tr嬰 逢uăđưiă
vay cho doanh nghi羽p,.. 

- Hình thành liên kết với vùng s違n xu医t nguyên li羽u, xây d詠ng chuỗi giá trị khép 
kín, gắn với công ngh羽 truy xu医t ngu欝n g嘘c 

Cácăkhâuăđộtăpháăchínhăđể phát triển th栄y s違n bao g欝m: 

- Liên kết hậu c亥n với các vùng s違n xu医t th栄y s違n tập trung và chuyên canh 
- Đ亥uăt逢ăvàoăcôngăngh羽 xử lý th栄y s違n, cho phép s違n xu医t nh英ng mặt hàng có giá 

trị giaătĕngăvàătinhăchế cao  
- Đ育y m衣nh vi羽c tìm kiếm h嬰păđ欝ng xu医t kh育u sang các thị tr逢運ng phát triển. 

Vi羽căthúcăđ育y vận t違i hàng không sẽ là yếu t嘘 quan trọngăđể nông s違n C亥năThơăcóăthể 
tiếnăđến nh英ng thị tr逢運ngăxaăhơnănh逢ăMỹ, EU một cách nhanh chóng 

- Khuyến khích doanh nghi羽păđ亥uăt逢ănhàămáyăchế biến ph映 phế ph育m th栄y s違n 
với công ngh羽 tiên tiến,ăđ違m b違oăđápă泳ng các yêu c亥u về b違o v羽 môi tr逢運ng (các ph映 
ph育m trong chế biếnăcáăphiălêăđôngăl衣nhănh逢ăđ亥u,ăx逢ơng,ăda,ăvây,ănội t衣ng, m叡... Đ逢嬰c 
tận d映ngăđể s違n xu医t ra các s違n ph育mănh逢ăd亥u cá, bột cá, bong bóng, bao tử cá...).  

- Thúcăđ育y h嬰p tác vớiăcácănhàăđ亥uăt逢ătiềmănĕngănh逢ăCargillă(Tậpăđoànăth詠c ph育m 
Hoa Kỳ, vào Vi羽t Nam từ nĕmă1995ăvàăhi羽n chuyên cung c医p th泳căĕnăchĕnănuôi),ăTập 
đoànăNhật B違n g亥năđâyăđưămuaă35%ăc鰻 ph亥n c栄a công ty nuôi tr欝ng và chế biến tôm 
Vi羽t Nam Minh Phú 

(2) Ch院 bi院n và xay xát g衣o 

- G衣oăđangălàămặt hàng ch栄 l詠c c栄aăĐBSCL,ăph鰻 biến nh医t hi羽n nay là vi羽c bóc 
v臼 thóc g衣o, xay xát, s医yăkhôăvàăđóngăgóiăh衣t g衣o 荏 d衣ng thô. Lộ trìnhăđể giaătĕngăgiáă
trị cho mặtăhàngănàyănh逢ăsau 

- Tập trung chế biến h衣t gi嘘ng lúa ch医tăl逢嬰ng cao, thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu  
- S違n ph育m chế biến tinh và sâu từ g衣o và cám g衣o: s英a g衣o nâu, d亥uăĕnăch医t 

l逢嬰ng cao, sáp từ cám g衣o, bánh g衣o 
- Phát triển kinh tế tu亥n hoàn bằng vi羽c chế biến ph映 ph育m c栄a ngành lúa g衣o 

phân bón làm từ rơm,ăkhíăsinhăhọc v臼 tr医u 
- Giá trị xu医t kh育u d詠 kiến c栄a ngành lúa g衣oăvàoănĕmă2030 là 4-6 nghìn tỷ đô.ă

Cácăkhâuăđột phá chính bao g欝m: 
- Áp d映ng công ngh羽 truy xu医t ngu欝n g嘘c và s違n xu医t g衣o bền v英ng. Vi羽c truy 

xu医t ngu欝n g嘘căgiúpătĕngăniềm tin c栄aăng逢運i tiêu dùng với s違n ph育m, cùng vớiăđóălàă
xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u chu育n,ăanătoànăđể có thể d宇 dàng tiếp cận với các nhà bán lẻ lớn 
nh逢ăVinmart,ăCoopăcũngănh逢ăthâmănhập vào thị tr逢運ng qu嘘c tế 

- Xây d詠ng và nâng c医păkhoăl逢uătr英 g衣o t詠 động với h羽 th嘘ng làm s衣ch và s医y 
khôăđ欝ng bộ 

- Triển khai các chiến dịch qu違ng bá & xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u g衣o qu嘘c gia t衣i thị 
tr逢運ng xu医t kh育u chính 

- Thúcăđ育y h嬰p tác vớiăcácănhàăđ亥uăt逢ătiềmănĕngănh逢ăSunriseă(Nhàăphânăph嘘i g衣o 
Úc,ăđưămuaăl衣i nhà máy chế biến g衣o công su医t 260.000 t医n t衣iăĐ欝ngăThápăvàoănĕmă
2018), Santake (Nhà s違n xu医t Nhật B違n, cung c医p h羽 th嘘ng xay xát, s医y khô & b違o qu違n 
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g衣o công ngh羽 cao t衣i Vi 羽t Nam) 

(3) Ch院 bi院n rau,c栄, qu違 

- Đâyălàăngànhăcóătiềmănĕngălớn do nhu c亥uătrongăvàăngoàiăn逢ớcăngàyăcàngătĕng,ă
trongăkhiăđiều ki羽n t詠 nhiên, th鰻 nh逢叡ng c栄a Vùng r医t thích h嬰p cho vi羽c phát triển s違n 
xu医t nhiều lo衣i rau qu違. Lộ trìnhăđể giaătĕngăgiáătrị cho mặtăhàngănàyănh逢ăsau 

•  M荏 rộngăsangălĩnhăv詠c chế biến, b違o qu違n rau và trái cây với các s違n ph育m 
nh逢ărauăđôngăl衣nh,ărauăđóngăhộp và rau s医y khô 

•  Đ育y m衣nh nh英ng s違n ph育m tinh chế để ph映c v映 xu医t kh育u:ăn逢ớc hoa qu違 đóng 
chai, s違n ph育mădinhăd逢叡ng, mỹ ph育m 

•  Khuyến khích phát triển nền kinh tế tu亥n hoàn bằng vi羽c sử d映ng các ph映 
ph育m từ chế biến rau c栄 thành th泳căĕnăchoăđộng vật, phân bón h英uăcơ 

- Các gi違i pháp chính bao g欝m: 

• Xây d詠ng Trung tâm hậu c亥n 荏 CáiăRĕngăđể thu nhận rau qu違 từ các tỉnh 
ĐBSCL 

• Xây d詠ng h羽 th嘘ng b違o qu違n l衣nhăđể b違o qu違n rau qu違 t逢ơiă&ăgi違m t鰻n th医t 
sau thu ho衣ch 

• Tĕngăc逢運ng kết n嘘i c違ng biểnăvàăsânăbayăđể t衣oăđiều ki羽n xu医t kh育u sang các 
thị tr逢運ng Châu Á lân cận 
 
Ví d映 tham kh違o 1: Kinh nghi羽m xây d詠ng c映m ch院 bi院n th詠c phẩm t衣i Penang, 
Malaysia 

a. Thôngătinăc挨ăb違n 
 Vịătrí:ăPenang 

 Di羽nătích:ă98ha 
 Đơnăvịăvậnăhành:ăchínhăph栄ăPenang 

 Lĩnhăv詠c:ăchếăbiếnărauăc栄ăvàăthịt 
 

b. L嬰iăth院ăc栄aăPenang 
 Vịătríăthuậnăl嬰i:ăCáchăc違ngăcontainer,ăsânăbayăqu嘘cătế,ăđ逢運ngăcaoăt嘘că~ă30ă

phút 

 Giáăđ医tăc衣nhătranhă(108ăUSDă/ăm2) 

 Tiếpăcậnăvùngănguyênăli羽uăd欝iădào 

 Phêăduy羽tănhanhăchóngăchoăch泳ngănhậnăHalal 
 

c. C挨ăs荏ăh衣ăt亥ngăt衣iăkhuăCNăPenang 
  H羽ăth嘘ngănĕngăl逢嬰ng 

  H羽ăth嘘ngăc違ngăbiển,ăsânăbay,ăcaoăt嘘c 
  H衣ăt亥ngălogistics 

  B違oăv羽 
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  Ti羽năíchăplug-and-playăchoăng逢運iăthuêănhà 
 

d. D鵜ch v映 
 Hỗătr嬰ăđĕngăkỦăkinhădoanh 

 Liênăkếtăvớiăcácătr逢運ngăđ衣iăhọcăR&D 

 Đàoăt衣oăchoăcôngănhânăHalal 
 

e. 姶uăđưiăt衣iăkhuăCNăPenang 
Đ嘘iăvớiăđơnăvịăvậnăhành khuăcôngănghi羽păvàăđơnăvịăhậuăc亥n: 

 Mi宇nă100%ăthuếăthuănhậpătrongă5ănĕmăhoặcămi宇nă100%ăthuếăthuănhậpă
trênăchiăphíăv嘘nătrongă5ănĕm 

 Mi宇năthuếănhậpăkh育uăvàăthuếăbánăhàngăđ嘘iăvớiăthiếtăbịăhậuăc亥nădâyăchuyềnă
l衣nh 

 
Đ嘘iăvớiăng逢運iăthuêămặtăbằngăt衣iăkhuăcôngănghi羽p: 

 Mi宇nă100%ăthuếăthuănhậpătrongă10ănĕmăhoặcămi宇năthuếăthuănhậpăđ嘘iăvớiă
hàngăhóaăxu医tăkh育uătrongă5ănĕm 

 Mi宇năthuếănhậpăkh育uăvàăthuếăbánănguyênăli羽uăthô 

 Kh医uătrừăcácăchiăphíăphátăsinhătrongăvi羽căxinăgi医yăphép 
 

f. K院tăqu違ăđ衣tăđ逢嬰căc栄aăkhuăCNăPenang 
 S嘘ăl逢嬰ng doanhănghi羽pătĕngătừă55ănĕmă2008ălênă565ănĕmă2015 

 T鰻ngăv嘘năđ亥uăt逢ăvàoăkhuăCNălênăđếnă120ătri羽uăđôăvàoănĕmă2015 
 

Áp dụng cho thành phố: C亥năThơăcóăthể t衣o h羽 sinh thái gi英a Trung tâm liên kết s違n 
xu医t, chế biến và tiêu th映 s違n ph育m nông nghi羽păvùngăĐBSCLăvới 10 khu Nông nghi羽p 
công ngh羽 cao 荏 các quận huy羽n nhằm tận d映ng h羽 th嘘ng logistic chung và sắp xếp có 
h羽 th嘘ng về mặt ch泳cănĕngăđể t衣o thành chuỗi s違n xu医t liên kết hi羽u qu違 và tinh gọn. 
Hi羽n t衣i, C亥năThơăđưăcóăr医t nhiều l嬰i thế vìăcơăchế 逢uăđưiăc栄a Trung tâm liên kết s違n 
xu医t, chế biến và tiêu th映 s違n ph育m nông nghi羽păvùngăĐBSCLăt逢ơngăđ逢ơngăhoặcăv逢嬰t 
trội so vớiăcácăkhuăkhácăt逢ơngăt詠. 

(4) Ch院 bi院n ph映 phẩm nông nghi羽p 

Đâyălàăngànhăcóătiềmănĕngăr医t lớnătrongăt逢ơngălaiăvìăhaiălỦădoă(1)ăC亥năThơănóiă
riêng và Vi羽tăNamănóiăchungăđangăh逢ớng tới vi羽căthúcăđ育y nền kinh tế tu亥n hoàn, từ đóă
h衣n chế tình tr衣ng lãng phí ngu欝n nguyên li羽u, gi違mătácăđộng c栄a ô nhi宇mămôiătr逢運ng, 
h逢ớng tới phát triển bền v英ng và (2) C亥năThơăvới thế m衣nh nông nghi羽p sẵnăcóăđangă
còn nhiều tiềmănĕngăđể xây d詠ng mô hình nông nghi羽p tu亥n hoàn. 
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Mô hình nông nghi羽p tu亥năhoànăcũngănh逢ănền kinh tế tu亥n hoàn nói chung ho衣t 
động d詠a trên các nguyên tắcă“Táiăchế - Đaăd衣ng - Sử d映ngănĕngăl逢嬰ng xanh - Nền t違ng 
sinh học.”ăĐể đ衣tăđ逢嬰căđiều này, toàn thành ph嘘 c亥n: 

 

- Xây d詠ng mô hình nông nghi羽p tu亥n hoàn cho thành ph嘘 trong dài h衣n, lập kế 
ho衣ch s違n xu医t và tiêu th映 bền v英ngăchoăgiaiăđo衣n 2020 – 2030, t亥m nhìn tớiănĕmă2045.ă
Mô hình nông nghi羽p tu亥n hoàn sẽ bao g欝m 4 tr映 cột chính (1) S違n xu医t: sử d映ng nguyên 
li羽uăđ亥u vào s衣ch và bền v英ng. (2) Tiêu th映: Cung c医p thông tin về nông nghi羽p tu亥n 
hoànăchoăng逢運i dân. (3) Qu違n lý ph映 ph育m: Xây d詠ng mô hình tái chế dài h衣n và (4) 
Xây d詠ng phát triển các ngành liên quan. C亥năcóăh逢ớng tiếp cận t鰻ngăquanăvàăđaăngành: 
(1) Ngành chế biến th詠c ph育m: tái sử d映ngăn逢ớc, phân sinh học, và th泳căĕnăchoăvật nuôi. 
(2)ăNgànhăchĕnănuôiăgiaăsúc:ătận d映ng phân bón h英uăcơ. (3)ăNgànhănĕngăl逢嬰ng: Dùng 
nĕngăl逢嬰ng sinh họcăđể t衣oăraăđi羽nănĕng. (4) Ngành bán lẻ: S違n xu医tăvàăth逢ơngăm衣i hóa 
sinh hóa ph育m, màng sinh học,ăd逢嬰c ph育m, th詠c ph育m ch泳cănĕngầ 

- Xây d詠ng khung pháp lý cho vi羽căthúcăđ育y nông nghi羽p tu亥năhoàn,ăđặc bi羽t là 
chế biến các ph映 ph育m nông nghi羽p, tập trung vào các ph映 ph育m ch栄 l詠c c栄a C亥năThơă
bao g欝m:ărơmăr衣 từ quá trình tr欝ng lúa, phế ph育măchĕnănuôiăgiaăsúc,ăn逢ớcăt逢ới tiêu và 
phế ph育m th栄y h違i s違n. 

- Xây d詠ng nhà máy và kết h嬰p với các doanh nghi羽p chuyên chế trong vi羽c thu 
mua, chế biếnăvàăth逢ơngăm衣i hóa phế ph育m nông nghi羽p,ăthúcăđ育y h嬰p tác với các hộ 
chĕnănuôi,ăcácădoanhănghi羽p tr欝ng và chế biến nông s違n, th栄y s違n trong thành ph嘘 

- T衣o h羽 sinh thái cho vi羽c nghiên c泳u, chuyển giao công ngh羽,ăđàoăt衣o nhân l詠c 
chu育n bị cho ngành công nghi羽p mới. Xây d詠ng h衣 t亥ng nghiên c泳u, h衣 t亥ng kỹ thuật, 
h衣 t亥ngăđôăthị thuận ti羽n cho vi羽c nghiên c泳u và s違n xu医t chế ph育m nông nghi羽p. T衣o 
liên kết vớiăcácănhàăđ亥uăt逢ătiềmănĕng,ăcácătrungătâmănghiênăc泳u,ăcácătr逢運ngăđ衣i học và 
cácăn逢ớc trong khu v詠c và trên thế giớiăđể tập trung chuyển giao công ngh羽 và mô hình 
xây d詠ng nền nông nghi羽p tu亥năhoàn,ăđặc bi羽tălàăcácăn逢ớc Bắc Âu 

- Xây d詠ngăkhungăđánhăgiáăhi羽u qu違 泳ng d映ng nông nghi羽p tu亥n hoàn nói chung 
và chế biến ph映 ph育m nông nghi羽p nói riêng h嬰p lý vớiăđặcăđiểm c栄a thành ph嘘 và th詠c 
hi羽năđánhăgiáătheoătừngăgiaiăđo衣n 

- Nâng cao nhận th泳c c栄aăng逢運i dân trong vi羽c sử d映ng các s違n ph育m từ nông 
nghi羽p tu亥n hoàn,  

 

1.2.2 NgƠnhănĕngăl逢嬰ng  

a. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n 

C亥năThơătr荏 thànhătrungătâmănĕngăl逢嬰ng c栄aăphíaăNam,ăđápă泳ng nhu c亥uănĕngă
l逢嬰ngătĕngăcaoăc栄a phía Nam và phát triển phù h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng c栄a chính ph栄 về 
vi羽c s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng s衣chăvàănĕngăl逢嬰ng tái t衣o d詠aătrênă4ăđịnhăh逢ớng phát triển 
chínhănh逢ăsau: 

(1) T壱p trung vào vi羽c s違n xu医tăđi羽n khí s穎 d映ng ngu欝n khí gas s衣ch 
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 Đánhăgiáătiềmănĕngăcácăngu欝nănĕngăl逢嬰ng t衣i C亥năThơăchoăth医yănĕngăl逢嬰ng khí 
có m泳căđộ phù h嬰p nh医t với C亥năThơ,ăsauăđóătớiănĕngăl逢嬰ng mặt tr運iăvàănĕngăl逢嬰ng sinh 
kh嘘i 

B違ng 128: T鰻ng h嬰păđánhăgiáăti隠mănĕngăc栄a các ngu欝nănĕngăl逢嬰ng t衣i C亥năTh挨 

Ngu欝nă
nĕngă
l逢嬰ng 
 

Chi phí 
s違nă xu医tă
bình quân 
(USD/ 
kwh) 

Cơăhội Tháchăth泳c M泳căđộă
phù 
h嬰păvớiă
thành 
ph嘘ă
C亥nă
Thơ 

Nĕngă
l逢嬰ngă khíă
gas/ LNG 

0.091 - Cóă ngu欝nă cungă chiếnă
l逢嬰căkhíăt詠ănhiênătừăLôăB 
- Nhàămáyă đi羽năÔăMônă
cóătiềmănĕngăm荏ărộng 
- Tiềmă nĕngă phátă triển 
nhà máy và c違ng hóa khí 
LNG ph映c v映 cho nhà 
máyăđi羽n Ô Môn 

- Yêuăc亥uăvềăcơăs荏ăh衣ă
t亥ngă choă vậnă chuyểnă
khíăt詠ănhiênăvàăLNG 

Cao 

Nĕngă
l逢嬰ngămặtă
tr運i 

0.093 - B泳căx衣ămặtătr運iă荏ăm泳că
trung bình  
- Tiềmănĕngăphátătriểnăh羽ă
th嘘ngă đi羽nă mặtă tr運iă kếtă
h嬰păvớiă ho衣tă độngănôngă
nghi羽p 
- Môiă tr逢運ng pháp lý 
thuận l嬰i 

- Ch逢aă cóă khuônă kh鰻ă
rõăràngăđểăxâyăd詠ngăcơă
chếăfit h医pădẫn 
- H羽 th嘘ngăđ逢運ng dây 
truyền t違i và công su医t 
l逢ớiăđi羽n còn kém, làm 
tĕngăr栄iăroăgiánăđo衣n 

Trung 
bình 

Nĕngă
l逢嬰ngă
sinhăkh嘘i 

0.162 - C亥nă Thơă làă trungă tâmă
dịchăv映ănôngănghi羽p c栄aă
vùngăĐBSCL 
- ĐBSCLăcóăkh嘘iă l逢嬰ng 
sinh kh嘘i nông nghi羽p 
cao nh医t 

- Chiăphíăs違năxu医tăcao,ă
côngă su医tă tiềmă nĕngă
th医p 
- Khóă cóă thểă kếtă h嬰pă
ho衣tă độngă s違nă xu医tă
nĕngă l逢嬰ngă sinhă kh嘘iă
đểă phátă triểnă cácă nhàă
máyăđi羽nătậpătrung 
- H衣 t亥ng truyền t違i 
đi羽n còn yếu kém 

Trung 
bình 

Nĕngă
l逢嬰ngăgió 

0.091 - Môiă tr逢運ngă phápă lỦă
thuậnăl嬰i 

-T嘘căđộăgióăchỉă荏ătrênă
b運ănênăcònăth医pă 
- H羽ăth嘘ngăđ逢運ngădâyă
truyềnăt違iăvàăcôngăsu医tă

Th医p- 
trung 
bình 
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l逢ớiăđi羽năcònăkém,ălàmă
tĕngăr栄iăroăgiánăđo衣n 
- Th運iă giană xâyă d詠ngă
nhàămáyădàiăsoăvớiăth運iă
giană ngắnă cònă l衣iă đểă
đ逢嬰căcôngănhậnăvềăvậnă
hànhă th逢ơngă m衣iă vàă
h逢荏ngăgiá fit 逢uăđưi 

Nĕngă
l逢嬰ngă
than 

0.075 - Chiă phíă th医p,ă d宇ă tiếpă
cận,ă kh違ă nĕngă s違nă xu医tă
nĕngăl逢嬰ngă鰻năđịnh 
- Côngă su医tă tĕngă nhanh. 
Do đó,ă h医pă dẫnă đ嘘iă vớiă
cácă nhàă đ亥uă t逢ă vàă nhàă
cungă c医pă thiếtă bịă n逢ớcă
ngoài 

- Côngă su医tă l逢ớiă đi羽nă
cònă ch逢aă phátă triển 
đúngătiềmănĕng 
- 謂nhă h逢荏ngă nghiêmă
trọngăđếnămôiă tr逢運ng,ă
không phù h嬰p cho 
m映cătiêuăphátătriểnăbền 
v英ngăc栄aăthànhăph嘘ă 

Th医p 

Th栄yăđi羽n 0.1 Khôngăápăd映ng Điềuă ki羽nă t詠ă nhiênă
khôngăphùăh嬰p 

Không 
áp 
d映ng 

Địaănhi羽t 0.127 Khôngăápăd映ng Điềuă ki羽nă t詠ă nhiênă
không phùăh嬰p 

Không 
áp 
d映ng 

Nguồn: Phân tích cてa BCG 

C亥năThơăcóătiềmănĕngătoălớnăđể tr荏 thànhătrungătâmănĕngăl逢嬰ng khí t詠 nhiên c栄a 
c違 miền Nam nh運 có: (1) Ngu欝n cung chiếnăl逢嬰c từ khí lô B, có thể tiếp cận ngu欝n cung 
khí t詠 nhiên tr詠c tiếp trong 10- 20ănĕmătới, (2) Với vi羽c m荏 rộngănhàămáyăđi羽n Ô Môn 
II, III, IV, t 鰻ng công su医tăđi羽n khí c栄a C亥năThơăsẽ tĕngălênă3,8ăGW,ăđ逢aăC亥năThơăsẽ tr荏 
thành trung tâm s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng khí lớn th泳 2 t衣i khu v詠c miền Nam. Ngoài ra, 
trongăt逢ơngălai,ăthànhăph嘘 sẽ tiếp t映c m荏 rộng và phát triểnăthêmănhàămáyăđi羽n khí Ô 
Môn V với công su医t >1.000 MW 
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Hình 80: Ti隠mănĕngăm荏 r瓜ng và phát tri吋năđi羽n khí c栄aănhƠămáyăđi羽n Ô Môn 

 
 

Nguồn: Phân tích cてa BCG 
 

(2) Phát tri 吋n các ngu欝nănĕngăl逢嬰ng tái t衣o: M荏 r瓜ng sangănĕngăl逢嬰ng m員t 
tr 運iăvƠănĕngăl逢嬰ng sinh kh嘘i. 

- Nĕngăl逢嬰ng mặt tr運i 

•  C亥năThơăcóăb泳c x衣 mặt tr運i 荏 m泳c trung bình, theo s嘘 li羽u từ “Quyăchu育n kỹ 
thuật qu嘘c gia S嘘 li羽uăđiều ki羽n t詠 nhiên dùng trong xây d詠ng”ă(kh違o sát từ Tr衣măđặt 
t衣i TP. C亥năThơ),ăt鰻ng s嘘 gi運 nắngătrongănĕmă荏 C亥năThơălàă2.561ăgi運 

• Đ欝ng th運i với di羽nătíchăđ医tăch逢aăquaăsử d映ng còn ít, C亥năThơăc亥n phát triển 
quỹ đ医tăchoănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i một cách chiếnăl逢嬰c 

• C亥năThơăcóăthể cân nhắcămôăhìnhăđi羽n mặt tr運i kết h嬰p nông nghi羽p nhằm tận 
d映ng quỹ đ医t nông nghi羽p cho s違n xu医tăđi羽n và c違i thi羽nănĕngăsu医t trên mỗi hecta cho 
c違 nông nghi羽p lẫn s違n xu医tăđi羽n 

• Theo báo cáo c栄a Trung tâm Phát triển Sáng t衣o Xanh (greenid) với d詠 án 
“Nghiênăc泳u về nh英ng mô hình sử d映ngănĕngă l逢嬰ng tái t衣o kết h嬰p nông nghi羽p t衣i 
thành ph嘘 C亥năThơ, Vi羽tăNam” cho th医y tiềmănĕngătrongăvi羽c phát triểnănĕngăl逢嬰ng mặt 
tr運i kết h嬰p nông nghi羽p. Tiềmănĕngăkỹ thuậtă“th詠c tế”ăc栄a thành ph嘘 C亥năThơ không 
tính di羽nătíchăđ医tălúaă逢ớcăđ衣t 700 – 1.100 mwp,ăt逢ơngăđ逢ơngăs違năl逢嬰ngăđi羽n tiềmănĕng 
từ 1ăđến 1,5twh, có thể đápă泳ng 46% - 70% nhu c亥uăđi羽năhàngănĕmăc栄a thành ph嘘 C亥n 
Thơ. Tính c違 泳ng d映ng kết h嬰pănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i trong s違n xu医t nông nghi羽p 荏 các 
khu tr欝ng lúa, tiềmănĕngă“th詠c tế”ăsẽ tĕngălênă7.500ăđến 11.300 mwp,ăt逢ơngăđ逢ơngă10,5ă
– 16 twh, s違năl逢嬰ngănàyăv逢嬰t xa nhu c亥uăđi羽n c栄a thành ph嘘, góp ph亥năđápă泳ng nhu c亥u 
tiêu th映 t衣i các vùng khác thuộc ĐBSCL và các tỉnh lân cận. Ngoàiăra,ăph逢ơngăphápănàyă
cònăgiúpătĕngă60%ăs違năl逢嬰ng nông nghi羽păvàăđi羽n s違n xu医t trên mỗi hecta. 
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Ví d映 tham kh違o 2: Bài h丑c v隠 phát tri 吋nănĕngăl逢嬰ng m員t tr 運i k院t h嬰p nông 
nghi羽p c栄a Nh壱t B違n 

 
- Vớiădi羽nătíchăđ医tănôngănghi羽păh衣năchế,ăNhậtăB違năđưăphátătriểnă1.992ătrangătr衣iă

nôngănghi羽pătrênătoànăqu嘘c,ătậnăd映ngăthànhăcôngăđ医tănôngănghi羽păđểăs違năxu医tă
đi羽năvàătĕngăthuănhậpăchoănôngădân.ăMộtăs嘘ăthànhăqu違ăn鰻iăbậtănh逢ăsau:ă 
• S違năxu医tă600,000ăMWHănĕngăl逢嬰ng 
• Tĕngănĕngăsu医t 60%ăchoăc違ăs違năxu医tănôngănghi羽păvàănĕngăl逢嬰ng 
• 560ăha:ăDi羽nătíchăđ医tăđ逢嬰căsửăd映ngăchoănôngănghi羽păkêtăh嬰păvớiă
nĕngăl逢嬰ngămặtătr運iăvớiăhơnă120ălo衣iăcâyătr欝ngă 

 
-   Yếu t嘘ăthànhăcôngăchính 

1.ăKhuyếnăkhíchăđặcăbi羽tăchoănôngănghi羽păvàănĕngăl逢嬰ngătáiăt衣o:ăNhậtăB違nă
đ逢aăraăch逢ơngătrìnhăfit mộtăcáchăm衣nhămẽăvàătri羽tăđể,ăchoăphépăch栄ăđ医tăt衣oăraă
nhiềuădoanhăthuătừăs違năxu医tănĕngăl逢嬰ngăhơnăsoăvớiătr欝ngătrọt 
2.ăCácăthểăchế,ăchínhăsách phùăh嬰p:ăHaiăchỉăthịăc栄aăBộăNôngănghi羽p,ăLâmă

nghi羽păvàăTh栄yăs違năđưăđ逢aăraăcácăchínhăsách,ăh逢ớngădẫnăc映ăthể,ăthúcăđ育yăphátă
triểnănôngănghi羽păkếtăh嬰pănĕngăl逢嬰ngămặtătr運i 

 

Áp dụng cho thành phố: C亥năThơăcóăthể áp d映ngăđi羽n nông áp d映ng cho các lo衣i 
cây khôngă逢aăsáng.ăVíăd映 các lo衣iăcâyănh逢ăkhoaiătây,ăcàăchua,ăd逢aăchuột, húng quế, ớt, 
qu違 mọngăvàăcâyăĕnătráiănh逢ătáo,ăxoài,ăcam,ăb逢荏i... Đ逢嬰c thí nghi羽m và ch泳ng minh cho 
nĕngăsu医t g医p 3 l亥n so vớiăbìnhăth逢運ng vì h衣n chế n逢ớc b嘘căhơiăvàăgiúpăcâyăkhôngăbị 
nắng h衣n. Vi羽c thiết kế độ cao cho các t医m pin mặt tr運i c亥năđ逢嬰c nghiên c泳u kỹ càng 
vớiăđộ cao c栄a cây tr欝ng.  
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- Nĕngăl逢嬰ng sinh kh嘘i 
• Là vùng s違n xu医t nông nghi羽p lớn nh医t c違 n逢ớc,ăĐBSCLăchiếm tớiă50%ăl逢嬰ng 

sinh kh嘘i nông nghi羽p trên c違 n逢ớc,ătrongăđóăĐBSHăchỉ chiếm 15%. Uớc tính bình quân, 
mỗiănĕmăĐBSCLăcóă20ătri羽u t医nărơmăr衣 và các ngu欝n ph映 ph育m khác bị b臼 phí- đâyălàă
tiềmănĕngăđể t衣oăđi羽n sinh kh嘘i. Toàn khu v詠căĐBSCLăcóătiềmănĕngăcungăc医p 1,176 
MWănĕngăl逢嬰ng sinh kh嘘i 

Hình 81:ăC挨ăc医u kh嘘iăl逢嬰ng rác th違i nông nghi羽p c栄a Vi羽t Nam 

 
Nguồn: Tổng cつcămôiătrường 

 
• C亥năThơăvới vai trò là trung tâm dịch v映 nông nghi羽p và hậu c亥n c栄aăĐBSCLă

th臼aămưnăđ逢嬰c h亥u hết các yêu c亥uăđể phát triểnănĕngăl逢嬰ng sinh kh嘘i: (1) Là trung tâm 
dịch v映 nông nghi羽p và chế biến th詠c ph育m, C亥năThơăcóăkh違 nĕngătập trung và tận d映ng 
ngu欝n sinh kh嘘i c栄a c違 khu v詠c, (2) Là trung tâm hậu c亥n, C亥năThơăhoàn toàn có kh違 
nĕngăvận chuyển và xây d詠ng các kho ch泳a sinh kh嘘i – đóngăvaiătròăquanătrọng trong 
phát triểnăđi羽n sinh kh嘘i, (3) C亥năThơăcũngăcóăs詠 quan tâm và hỗ tr嬰 các doanh nghi羽p 
trong phát triểnănĕngăl逢嬰ng sinh kh嘘i vớiă1ănhàămáyăđi羽n tr医uăđangăho衣t động và 1 nhà 
máyăđangătrongăquáătrìnhăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng,ă(4)ăCũngăcóăcácănhàăđ亥uăt逢ăđangănghiênăc泳u 
và mong mu嘘n phát triểnăđi羽n sinh kh嘘i t衣i C亥năThơ 

• Trongăt逢ơngălai,ăthànhăph嘘 có thể chuyểnăđ鰻iă03ănhàămáyăđi羽n tr医uăđ逢嬰c quy 
ho衣ch sang quy ho衣ch các nhà máyăđi羽n sinh kh嘘i sử d映ng công ngh羽 cao, tận d映ng 
ngu欝n rác th違i nông nghi羽păĐBSCL,ăhoặc phát triển dùng tr医u c医păhơiănóngăchoăkhuăCNă
và làm thanh nhiên li羽u, Vật li羽uăXDăđể đ違m b違o hi羽u qu違 cao và d宇 dàngăhơnătrongăthuă
hútăđ亥uăt逢. 
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Hình 82: Ti隠mănĕngăđi羽n sinh kh嘘i c栄a C亥năTh挨 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

(3) Tiênăphongătrongăcácălƿnhăv詠cănĕngăl逢嬰ng m噂i: v隠 t亥m nhìn dài h衣n, phát 
tri 吋n thêm khí hóa l臼ng LNG, hydrogen, phát tri吋n h羽 th嘘ngănĕngăl逢嬰ng cho thành 
ph嘘 thông minh  

- Khí hóa l臼ng LNG 
• LNGăcóă逢uăđiểm là ngu欝nănĕngăl逢嬰ng s衣chăhơnăvề mặt khí hậu và ô nhi宇m 

khôngăkhí,ăđ欝ng th運i có thể làmătĕngătínhălinhăho衣t trong vận hành c栄a h羽 th嘘ngăđi羽n 
khi h羽 th嘘ng tích h嬰p các ngu欝n NLTT với tỷ trọng lớnăhơn. 

• Với vi羽c cung 泳ng khí t詠 nhiên Lô B sẽ hết sau 10-20ănĕm,ăLNGăsẽ tr荏 thành 
một l詠a chọn thay thế kh違 thiăđể cung 泳ng cho nhà máy nhi羽tăđi羽năÔăMôn.ă4ăph逢ơngăánă
ngu欝n cung LNG cho C亥năThơăđưăđ逢嬰c cân nhắc: (1) vận chuyển LNG bằng xe t違i từ 
VũngăTàu. (2) tr詠c tiếp nhập kh育u theo tàu lớn về C亥năThơ. (3) vận chuyển bằng tàu 
nh臼 từ VũngăTàuăvề C亥năThơ. (4) Hóa khí t衣i Cà Mau và chuyển khí về Ô Môn bằng 
đ逢運ng 嘘ng với các yêu c亥uăvàăđộ phù h嬰p khác nhau với C亥năThơ 
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Hình 83:ăCácăph逢挨ngăánăv隠 ngu欝n cung LNG cho C亥năTh挨 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

 
• Với công su医t lớn c栄aănhàămáyăcũngănh逢ăchiăphíăr医tăcaoăđể n衣o vét lu欝ng sông 

Hậu cho tàu có trọng t違i lớnăđiăqua,ăvi羽c vận chuyển LNG bằng xe t違i từ VũngăTàuăhayă
tr詠c tiếp nhập kh育u theo tàu lớn về đến C亥năThơălàăkhôngăkh違 thi.ă2ăph逢ơngăánăkh違 thi 
nh医t và có thể đ欝ng th運i triển khai cho vi羽c cung 泳ng LNG và khí gas cho C亥năThơăsẽ 
bao g欝m: 

o Ph逢ơngăánă1:ăvận chuyển LNG từ VũngăTàuăxu嘘ng C亥năThơăbằng tàu nh臼, 
đ欝ng th運i xây nhà máy hóa khí và c違ng LNG 荏 C亥năThơ.ăĐâyălàăph逢ơngăánăkh違 thi nh医t 
do chi phí và v嘘năđ亥uăt逢ăth医păhơn,ăkhôngăđòiăh臼i n衣o vét lu欝ng sông Hậu và có thể tận 
d映ng vi羽c hóa khí LNG cho phát triển kho l衣nh. Trong chuỗi cung 泳ng LNG, C亥năThơă
có s詠 phù h嬰p trong vi羽cătáiăhóaăkhíăLNGăđể sử d映ng trong chuỗi kho l衣nh và nhà máy 
đi羽n Ô Môn. Khí l衣nh từ vi羽c tái hóa khí LNG có thể đ逢嬰c sử d映ngăđể dùng trong kho 
l衣nh t衣i các c映m chế biến th詠c ph育m. Thiếu h羽 th嘘ng kho l衣nhăđangălàăđiểm thắt trong 
vi羽c chế biến và tiêu th映 nông s違n, vì vậy vi羽c có ngu欝n cung c医p khí l衣nh sẽ là một 
điều ki羽n quan trọngăgiúpăchoăcácăđơnăvị chế biến và tiêu th映 nông s違n xây d詠ng một h羽 
th嘘ng kho l衣nh hi羽u qu違. 

o Ph逢ơngăánă2:ăvận chuyển khí gas từ CàăMauăquaăđ逢運ng 嘘ng.ăPh逢ơngăánă
này sẽ đòiăh臼iăđ逢運ng 嘘ng dẫn khí từ Cà Mauăđến C亥năThơ,ăđ欝ng th運i tr衣m hóa khí sẽ 
đặt t衣iăCàăMau.ăPh逢ơngăánănàyăcóăthể tận d映ngăđ逢運ng 嘘ng dẫn khí từ lô B hi羽năđangă
trong quy ho衣chăđiăquaăCàăMauăvàăkhoăch泳a LNG Tây Nam Bộ.ăTuyănhiênăph逢ơngăánă
nàyăcũngăđòiăh臼i chi phí cho vi羽căxâyăđ逢運ng 嘘ng và ph映 thuộc nhiều vào tiếnăđộ xây 
d詠ng nhà máy Ô Môn 3 
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Hình 84: Chu厩i cung 泳ng LNG và s詠 phù h嬰p v噂i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

Khí l衣nh từ vi羽c tái hóa khí LNG có thể đ逢嬰c sử d詠ngăđể dùng trong kho l衣nh t衣i các c映m 
chế biến th詠c ph育m,ăđặc bi羽t là các KCN 荏 Ô Môn, Bình Th栄yănh逢ăTràăNócăII,ăTràăNócăI 

Hình 85: Quá trình tái hóa khí LNG ph映c v映 cho kho l衣nh 荏 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

  

- Nĕngăl逢嬰ng hydrogen: 

• Ngu欝n cung Hydrogen toàn c亥u đ逢嬰că逢ớcătínhătĕngătr逢荏ng 荏 m泳că18%/nĕmă
từ nĕmă2030ăđếnănĕmă2050,ăchoăth医y tiềmănĕngătoălớn c栄a thị tr逢運ng.ăThêmăvàoăđó,ăvi羽c 
gi違m chi phí sẽ khiến ngu欝nănĕngăl逢嬰ng Hydrogen càng tr荏 nên kh違 thiătrongăt逢ơngălai 

• Vi羽tăNamăđ逢嬰căđánhăgiáălàămột trong nh英ngăn逢ớc có tiềmănĕngălớn trong s違n 
xu医t Hydrogen với chi phí s違n xu医t d詠 báo th医p so vớiăcácăn逢ớcăĐôngăNamăÁ.ă 

• Đặc bi羽tăhơnălàăC亥năThơ,ătrungătâmănĕngăl逢嬰ng c栄a phía Nam hoàn toàn có 
thể tận d映ng ngu欝nănĕngăl逢嬰ng từ LNG, hay các ngu欝nănĕngăl逢嬰ng tái t衣oătrongăĐBSCL 
để tr荏 thành một trung tâm s違n xu医t,ăl逢uătr英 và hậu c亥năHydrogen.ăThêmăvàoăđó,ăvi羽c 
phát triểnănĕngăl逢嬰ng hydrogen t衣i C亥năThơăcũngăđ逢嬰c nhiều tậpăđoànălớn qu嘘c tế nh逢ă
SK bày t臼 mong mu嘘n phát triển. 

• Trong th運i gian tới, thành ph嘘 cũngă sẽ tập trung phát triển khu s違n xu医t 
hydrogen và kho c違ng LNG với d詠 kiến quy ho衣ch 150 ha, t衣iăph逢運ngăPh逢ớc Thới, quận 
Ô Môn, TP.C亥năThơ.ăKhuăs違n xu医t Hydrogen này sẽ tận d映ng ngu欝nănĕngăl逢嬰ng tái t衣o 
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c栄aă ĐBSCL,ă đ欝ng th運iă cũngă cóă 30-50 ha phát triểnă đi羽n mặt tr運iă để s違n xu医t khí 
Hydrogen xanh 

Hình 86: Ti隠mănĕngăphátătri吋n Hydrogen c栄a C亥năTh挨 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

  
(4) H羽 th嘘ngănĕngăl逢嬰ng cho thành ph嘘 thông minh: 

Với t亥m nhìn và chiếnăl逢嬰c phát triển thành ph嘘 thông minh, C亥năThơăcũngăcóă
nhiều tiềmănĕngăđể tập trung phát triển h羽 th嘘ngănĕngăl逢嬰ng cho thành ph嘘 thông minh 
nh逢ănh逢ăh羽 th嘘ng qu違nălỦănĕngăl逢嬰ng cho tòa nhà. H羽 th嘘ng t嘘iă逢uăhóaăngu欝năđi羽n sử 
d映ngăchoăđiều hòa. Qu違nălỦăhóaăđơnăsử d映ng, tr衣m s衣căxeăđi羽n t詠 động, v..v 

Hình 87: H羽 sinhătháiănĕngăl逢嬰ngăvƠăc挨ăs荏 h衣 t亥ng thông minh 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

 
(5) Phát tri 吋n, m荏 r瓜ng sang các d鵜ch v映 liênăquanănĕngăl逢嬰ngănh逢ăb違o trì, s違n 

xu医t linh ki 羽n quy mô v瑛a và nh臼, t衣o n隠n t違ngăđ吋 C亥năTh挨ătr荏 thành trung tâm 
nĕngăl逢嬰ng c栄a khu v詠c 
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- Cu嘘iăcùng,ăđể nâng t亥m C亥năThơăvàăphátătriển tr荏 thànhătrungătâmănĕngăl逢嬰ng 
c栄a khu v詠c, C亥năThơăsẽ m荏 rộng và phát triển toàn di羽n các dịch v映 liênăquanăđếnănĕngă
l逢嬰ng dọc theo chuỗi giá trị c栄aăngànhănĕngăl逢嬰ng 

- Các ho衣tăđộng sẽ bao g欝m: Nghiên c泳u về nĕngăl逢嬰ng tái t衣o. S違n xu医t các bộ 
phận vừa và nh臼 cho h羽 th嘘ng s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng. Lắp ráp các linh ki羽n và lắpăđặt h羽 
th嘘ngănĕngăl逢嬰ngăđể t衣oăraănĕngăl逢嬰ng từ các ngu欝nănĕngăl逢嬰ng chính (ví d映: gió, mặt 
tr運i). Các gi違iăphápănĕng l逢嬰ng tích h嬰p cho c違 ng逢運i s違n xu医tănĕngăl逢嬰ngăvàăng逢運i tiêu 
dùng, ví d映: b違oătrìăcácănhàămáyăđi羽n,ăt逢ăv医nănĕngăl逢嬰ng, dịch v映 nĕngăl逢嬰ngăđể xây 
d詠ng, giám sát vi羽c sử d映ngănĕngăl逢嬰ng, tận d映ng các c映măCNTTăđể phát triển nền t違ng 
d詠aătrênăđámămâyăđể qu違n lỦănĕngăl逢嬰ng 

    Hình 88:ăĐ鵜nhăh逢噂ng v隠 các d鵜ch v映 nĕngăl逢嬰ng c栄a C亥năTh挨ăvƠoănĕmă2050 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

  
 

b. Gi違i pháp 
 

Phát tri 吋năđi羽n khí và LNG 

- Nâng cao ch医tăl逢嬰ngăđàoăt衣oăchuyênăngànhănĕngăl逢嬰ng 

• Khuyến khích các tr逢運ngăđ衣i họcăđịaăph逢ơngăđể m荏 rộng tuyển sinh và nâng 
cao ch医tăl逢嬰ng c栄aăcácăchuyênăngànhănĕngăl逢嬰ng 

• Thành lậpăcácătrungătâmăđàoăt衣oăvàăcácăch逢ơngătrìnhăd衣y nghề để phát triển 
laoăđộng kỹ thuậtăchuyênăngànhănĕngăl逢嬰ng 

- C栄ng c嘘 cơăs荏 h衣 t亥ng ph映c v映 vi羽c s違n xu医t và vận chuyển LNG 

• C違i thi羽năl逢ớiăđi羽n phân ph嘘i từ C亥năThơăđiăcácătỉnh khác 
• Kh育nătr逢ơngăxâyăd詠ng h衣 t亥ng nhập kh育uăLNG,ăđánhăgiáăvị trí t嘘iă逢uăchoăkhoă

c違ng nhập LNG và các ngu欝năđi羽n sử d映ng LNG có xem xét kho違ng cách từ các nhà 
máyăđi羽năt逢ơngălai đến các trung tâm ph映 t違i. 

- Điều chỉnh và khuyến nghị chính sách 

• 曳y quyền c栄aăTrungă逢ơngăchoăC亥năThơătr嬰 c医p thuế doanh nghi羽p và tiền thuê 
đ医tăchoăcácănhàăđ亥uăt逢ăvàoăcácănhàămáyăsử d映ng LNG 
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• Quy trình h違i quan hi羽u qu違 vàăđơnăgi違n giúp th運i gian quay vòng nhanh chóng 
đ嘘i với LNG nhập kh育u 

• Làm vi羽c EVN về biểu giá fit (feedăinătariff)ăđể đ違m b違o kh違 nĕngăhòaăđi羽n, 
cóănghĩaălàăcácănhàăs違n xu医tănĕngăl逢嬰ng sẽ có quyền truy cập vào m衣ngăl逢ớiăđi羽n. Cung 
c医p các h嬰păđ欝ng dài h衣n,ăth逢運ng trong kho違ng từ 15ăđến 25 nĕm. Cung c医p giá mua 
đ違m b違o, d詠a trên chi phí. 

• Vìălĩnhăv詠c nhập kh育u LNG là khá mới mẻ đ嘘i với Vi 羽t Nam, c亥n ph違iătĕngă
c逢運ngătraoăđ鰻i thông tin trên thị tr逢運ng trong khu v詠c và thế giới thông qua các di宇n 
đànăvớiăcácăchuyênăgiaălâuănĕmănh逢ăJODI,ăIEA,ăAPECầ. H嬰p tác nghiên c泳u với các 
cơăquanăqu嘘c tế để biết thêm kinh nghi羽măcácăn逢ớc,ăđ欝ng th運i phát triển một bộ cácăcơă
chế ph違n 泳ng nhanh khi x違y ra r栄i ro, hoặc nguy h衣i tớiăanăninhănĕngăl逢嬰ng mà Nhật 
B違n hay Trung Qu嘘căđưăchu育n bị t逢ơngăđ嘘i kỹ càng. 

•  
Phát tri 吋nănĕngăl逢嬰ng m員t tr 運i 

- C亥n xây d詠ng lộ trình sử d映ng kết h嬰p NLMT trong s違n xu医t nông nghi羽p, th栄y 
s違n 荏 thành ph嘘 C亥năThơ: triển khai d詠 ánăthíăđiểm sử d映ng kết h嬰p NLMT trong s違n 
xu医t nông nghi羽p t衣i Vi 羽t Nam nhằm ch泳ng minh tính phù h嬰p c栄a d詠 án 

- Điăkh違o sát và nghiên c泳u các mô hình thành công, ví d映 nh逢ămôăhìnhăđi羽n mặt 
tr運i kết h嬰p ao nuôi tôm t衣i B衣c Liêu. Nĕngăl逢嬰ng mặt tr運i ph映c v映 s違n xu医t nông nghi羽p, 
trongămôăhìnhănhàăl逢ới tiên tiến tr欝ng các lo衣i rau - hoa - qu違 có giá trị kinh tế cao t衣i 
An Giang 

- Thành lậpăBanăđiều ph嘘i khu v詠c hay Nhóm công tác bao g欝m các bên liên quan 
chínhăđể nâng cao nhận th泳căchoănôngădânăvàăcácăbênăliênăquanăkhácătrongălĩnhăv詠c 
nông nghi羽păvàănĕngăl逢嬰ng 

- Thayăđ鰻iăcơăchế, chính sách nhằm m荏 rộng áp d映ng giá fit cho mô hình sử d映ng 
kết h嬰p NLMT trong s違n xu医t nông nghi羽p. Nội dung này bao g欝m hai khía c衣nhăcĕnă
b違n,ăđóălàăđiều ki羽năđ逢嬰căh逢荏ng các bi羽n pháp hỗ tr嬰 với 泳ng d映ng mô hình sử d映ng kết 
h嬰p NLMT trong s違n xu医t nông nghi羽p và hỗ tr嬰 tài chính c亥n thiếtăđể kích thích thị 
tr逢運ng phát triểnăcũngănh逢ăcácăd詠 ánăthíăđiểmăgiaiăđo衣năđ亥u 

- C亥năcóăquyăđịnhăphápălỦ,ăcơăchế chính sách, quy ho衣chăvàăh逢ớng dẫn c映 thể cho 
doanh nghi羽p về vi羽c sử d映ngănĕngăl逢嬰ngăđi羽n mặt tr運i,ăđặc bi羽t các chính sách liên 
quanăđếnăđ医tăđai,ăchoăphépăvi羽c kết h嬰p sử d映ngăđ医t nông nghi羽păchoănĕngăl逢嬰ng mặt 
tr運i  

 
Phát tri 吋nănĕngăl逢嬰ng sinh kh嘘i 

- C亥n có chiếnăl逢嬰c c映 thể. Huy động v嘘năđ亥uăt逢ătừ các ngu欝nănhàăn逢ớc,ăt逢ănhân,ă
qu嘘c tế để nghiên c泳u triển khai và phát triểnănĕngăl逢嬰ng sinh kh嘘i 

- C亥n c違i tiến công ngh羽 nh逢ăs医yăvàăphátăđi羽n dung sinh kh嘘i, khí sinh học. 
- Hỗ tr嬰 tài chính/ công ngh羽 cho các doanh nghi羽p vừa và nh臼 để phát triển khí 

sinh kh嘘i.  
- Kí kết các th臼a thuận gi英a doanh nghi羽p và các hộ s違n xu医t nông nghi羽p t衣iăđịa 
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ph逢ơngăđể t衣o ngu欝năđ亥u vào cho s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng sinh kh嘘i. Thành lậpăbanăđiều 
ph嘘i vớiăđ衣i di羽n từ Hội nông dân, các ch栄 doanh nghi羽păđể t衣o s詠 liên kết m衣nh mẽ 
gi英a hai thành ph亥n quan trọng nh医t này 

- H嬰p tác với các t鰻 ch泳cătrongăvàăngoàiăn逢ớcănh逢ăT鰻 ch泳c Oxfam t衣i Vi 羽t Nam 
Trung tâm Nghiên c泳u,ăT逢ăv医n Sáng t衣o và Phát triển Bền v英ng, T鰻 ch泳c H嬰p tác Phát 
triểnăĐ泳căGIZ,ăđể học h臼i kinh nghi羽m trong vi羽c 泳ng d映ng và s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng sinh 
kh嘘i. 

 

1.2.3 Ngành s違n xu医tăd逢嬰c phẩm  

a. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n 

- Tiếp t映c phát triển các s違n xu医t thu嘘c phân tử nh臼 bằng vi羽c tận d映ngă逢uăthế khi 
cóănhàămáyăd逢嬰c Hậu Giang, mộtătrongăcácăcôngătyăd逢嬰c ph育măhàngăđ亥u Vi羽t Nam và 
c映m Y tế phát triển m衣nhăthuăhútăhơnă40%ăb羽nhănhânăđến từ các tỉnh bên ngoài thành 
ph嘘.  

- Đónăđ亥u làn sóng thu hút các doanh nghi羽păd逢嬰căđ亥uăt逢ăvàoăVi羽t Nam: ch栄 
động chu育n bị thuăhútăcácăcôngătyăd逢嬰c lớn về s違n xu医t thu嘘c phân tử nh臼 và vac-xin 
dịch chuyển tới Vi 羽t Nam. Tập trung phát triển c映măngànhăd逢嬰c, y tế, tận d映ng l嬰i thế 
về ngu欝nălaoăđộng ch医tăl逢嬰ng cao từ cácătr逢運ngăđ衣i học y d逢嬰c có tiếng trong khu v詠c 
nh逢ăđ衣i họcăYăd逢嬰c C亥năThơ,ăđ衣i học Nam C亥năThơăvàăc違i thi羽n kết n嘘iăđ逢運ng không 
vàăđ逢運ng th栄y. 

- T亥mănhìnăđếnănĕmă2050,ăC亥năThơăsẽ tiên phong trong khu v詠căĐBSCLăvề công 
ngh羽 sinh học. C亥năThơătập trung phát triển các trung tâm nghiên c泳u và phát triển và 
tận d映ng ngu欝nălaoăđộng công ngh羽 cao  

 
b. Gi違i pháp phát tri 吋n 

- Nâng cao tay nghề c栄aăcácăd逢嬰căsĩăbằng vi羽c hỗ tr嬰 kinhăphíăchoăcácătr逢運ngăđ衣i 
họcăyăkhoaăđịaăph逢ơngăđể m荏 rộng tuyểnăsinhăchínhăd逢嬰c và nâng cao ch医tăl逢嬰ngăđàoă
t衣o. Ngoàiăra,ăđ育y m衣nh vi羽c cung c医păcácăch逢ơngătrìnhăth詠c tập cho sinh viên ngành 
d逢嬰c, rèn luy羽năkĩănĕngăchoăsinhăviênăvàăđ違m b違oăđ亥u ra ch医tăl逢嬰ng cao 

- Tĕngăc逢運ng tính liên kết cho chuỗi cung 泳ng: H嬰p tác với các tỉnh ĐBSCL xung 
để đ違m b違oăcácăcôngătyăd逢嬰c ph育m tiếp cận các vùng tr欝ng nguyên li羽u cùng vớiăđóălàă
nâng c医păcơăs荏 h衣 t亥ngălogisticsăđể t衣oăđiều ki羽n cung c医p và phân ph嘘iăd逢嬰c ph育m trong 
n逢ớc và qu嘘c tế 

- Cácăđiều chỉnh chính sách khác bao g欝m:ă姶uătiênăm泳că逢uăđưi/mi宇n tiền thuê 
đ医t khu công nghi羽p từ 5-15ănĕmăđ嘘i với các công ty s違n xu医tăd逢嬰c ph育măđápă泳ng tiêu 
chu育n PIC/S-GMP hoặc EU-GMP. Phê duy羽tănhanhă(<14ăngày)ăchoăcácăcôngătyăd逢嬰c 
ph育măn逢ớcăngoàiăđ亥uăt逢ăvàoăcácăcôngătyăđịaăph逢ơngăhoặc thành lậpăcơăs荏 s違n xu医t riêng 
t衣i C亥năThơ. 

- Tĕngăc逢運ng h嬰p tác vớiăcôngătyăd逢嬰c Hậu Giang  
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• Với vị thế là một trong nh英ngăcôngătyăd逢嬰c ph育m lớn nh医t Vi羽t Nam, vi羽cătĕngă
c逢運ng h嬰p tác vớiăCôngătyăd逢嬰c Hậu Giang có thể mang l衣i cho thành ph嘘 C亥năThơ l嬰i 
thế lớn về vi羽c s違n xu医t và cung 泳ngăd逢嬰c ph育m, t衣oăđiều ki羽năđể tr荏 thành trung tâm y 
tế c栄aăĐBSCL.ă 

• T衣oăđiều ki羽năchoănhàăđ亥uăt逢ăchiếnăl逢嬰c Nhật B違n c栄a Hậu Giang Pharma – 
Taisho Pharmaceutical (51% v嘘n ch栄 s荏 h英u) chuyển giao công ngh羽 R&D. Hậu Giang 
Pharmaăcũngăđưăh嬰p tác chiếnăl逢嬰c với Vinamilk từ nĕmă2018ăđể nghiên c泳u và phát 
triển các s違n ph育mădinhăd逢叡ng ch医tăl逢嬰ng cao 

• KhuyếnăkhíchăD逢嬰c Hậu Giang tập trung ho衣tăđộng s違n xu医tăd逢嬰c ph育m có 
giá trị cao t衣i các Khu công nghi羽p c栄a C亥năThơ:ă姶uăđưiăchoăD逢嬰c Hậu Giang m荏 rộng 
s違n xu医tăd逢嬰c ph育m ch医tăl逢嬰ng cao t衣i các Khu công nghi羽păH逢ngăPhú 

• H嬰p tác vớiăTr逢運ngăĐ衣i họcăYăD逢嬰c C亥năThơăđể t衣oăđiều ki羽năchoăcácăch逢ơngă
trình kết n嘘i gi英uătr逢運ngăđ衣i họcăvàăCôngătyăD逢嬰c Hậu Giang nhằm,ăđ違m b違o ngu欝n 
cungălaoăđộngăngànhăd逢嬰c ch医tăl逢嬰ng cao, cùng vớiăđóălàăhỗ tr嬰 h嬰p tác nghiên c泳u gi英a 
Trung tâm R&D c栄aăD逢嬰c Hậu Giang và các nhà nghiên c泳u t衣iătr逢運ngăđ衣i họcăđể tĕngă
tính 泳ng d映ng c栄a các công trình nghiên c泳u.  

- Đ育y m衣nh s違n xu医t, nghiên c泳u và phát triểnăd逢嬰c ph育măđể l医yăcơăs荏 phát triển 
lĩnhăv詠căchĕmăsócăs泳c kh臼e c栄a thành ph嘘 C亥n Thơ 

• Khuyến khích ho衣tăđộngăđ亥uăt逢:ăThuăhútăv嘘n, chuyển giao công ngh羽ầătừ 
n逢ớc ngoài 

• Tĕngăc逢運ng hỗ tr嬰 cho các doanh nghi羽păd逢嬰c ph育m,ăđặc bi羽t là các doanh 
nghi羽p vừa và nh臼,ăđặc bi羽t trong vi羽c hỗ tr嬰 thuế để táiăđ亥uăt逢ăchoăho衣tăđộng nghiên 
c泳u và phát triển, cùng vớiăđóălàăthắt chặt hành lang pháp lý cho quyền s荏 h英u trí tu羽 
c栄a các sáng chế. 

• Tĕngăc逢運ng h嬰p tác gi英aăcácăđơnăvị khác nhau bao g欝mătr逢運ngăđ衣i học,ăđơnă
vị nghiên c泳u, b羽nh vi羽n,ăcácăcôngătyăd逢嬰c ph育măvàăđơnăvị qu違nălỦănhàăn逢ớc nhằmăđ違m 
b違o vi羽c xây d詠ng c映măchĕmăsócăs泳c kh臼e xuyên su嘘t. 

• Tĕngăc逢運ng tính liên kết cho chuỗi cung 泳ng: H嬰p tác với các tỉnh ĐBSCL 
nâng c医păcơăs荏 h衣 t亥ng logistics nhằm t衣oăđiều ki羽n cung c医p và phân ph嘘iăd逢嬰c ph育m 
trongăn逢ớc và qu嘘c tế 
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Hình 89: Liên k院t gi英aăcácăđ挨năv鵜 khácănhauăđ吋 phát tri 吋n c映m s違n xu医tăd逢嬰c 
phẩmăvƠăchĕmăścăs泳c kh臼e 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

 
Ví d映 tham kh違o 3: Mô hình phát tri吋n c映m Y t院- D逢嬰c phẩm t衣i Medicon Valley 
(ĐanăM衣ch và Th映yăĐi吋n) 

Vớiăt亥mănhìnăhi羽năth詠căhóaăvi羽cătr荏ăthànhăc映măphátătriểnăkhoaăhọcăquanătrọngă
nh医tă荏ăBắcăÂu,ăThungălũngăMediconăhi羽nălàămộtăt鰻ăh嬰păbaoăg欝măhơnă30ăb羽nhă
vi羽n,ă12ătr逢運ngăđ衣iăhọc,ă350ăcôngătyăR&D,ă80ăđơnăvịăs違năxu医t.ăĐểăđ衣tăđ逢嬰cănh英ngă
thànhăt詠uănày,ătr逢ớcăhết,ăc映măchỉătậpătrungăphátătriểnăvi羽căh嬰pătácăgi英aătr逢運ngăđ衣iă
họcăvàăcácăcôngătyăd逢嬰căph育m,ăsauăđóăđ育yăm衣nhăvi羽căthuăhútănhânătàiăvàăcácăcôngă
tyăkh荏iănghi羽p.ăKhiămớiăthànhălập,ăMediconăd詠aăph亥nălớnăvàoăngu欝năngânăsáchă
c栄aănhàăn逢ớc,ătuyănhiên,ăhi羽nănay,ăc映măđưăhoànătoàn t詠ăch栄ăvềăngânăsáchă,ămọiă
ho衣tăđộngăđềuăđ逢嬰căchiătr違ăb荏iăcácăt鰻ăch泳căt逢ănhân 

 Ápăd映ngăchoăthànhăph嘘ăC亥năThơ 
- Bênă c衣nhă h逢ớngă nghiênă c泳uă truyềnă th嘘ng,ă c亥nă đ育yă m衣nhă vi羽că

nghiênăc泳uătheoăh逢ớngă泳ngăd映ng,ăvíăd映ăh嬰pătácăvớiăcácădoanhănghi羽păd逢嬰căđểă
hiểuănhuăc亥uăthịătr逢運ng 

- Ngoàiăra,ăvi羽căhỗătr嬰ăngânăsáchăbanăđ亥uăchoăc映măphátătriểnălàăr医tă
c亥năthiếtăb荏iăyătếăvàăd逢嬰căph育mălàănh英ngăngànhăđòiăh臼iăv嘘năđ亥uăt逢ăcao 

- Tậnăd映ngăhi羽uă泳ngăm衣ngă(networkăeffect)ăbằngăcáchăth逢運ngăxuyênă
kếtăn嘘iăcácăbênăliênăquană(doanhănghi羽p,ătr逢運ngăđ衣iăhọc,ăvi羽nănghiênăc泳u)ăthamă
giaăvàoăcácăbu鰻iăgặpăg叡,ăhộiăth違oăđểătraoăđ鰻iăỦăkiến 
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Hình 90: M衣ngăl逢噂i t衣i Medicon Valley  

 
 

Nguồn: Phân tích cてa BCG 

- T亥mănhìnănĕmă2050:ăPhátătriểnălĩnhăv詠căd逢嬰c ph育m sinh học công ngh羽 cao 

• 2025: Phát triển và thử nghi羽m vớiăd逢嬰c ph育m sinh học d詠a trên kh違 nĕngăRă
& D hi羽n t衣i c栄a C亥năThơ.ăT衣i th運iăđiểmănày,ăcơăs荏 h衣 t亥ng c亥năcơăb違năđ逢嬰c hoàn thành, 
có một vài d詠 án h嬰p tác gi英aăcácătr逢運ngăđ衣i học, doanh nghi羽p và chính ph栄 

• 2030: Thu hút nh英ng doanh nghi羽păd逢嬰c ph育m qu嘘c tế lớn có kinh nghi羽m 
trongăR&Dăd逢嬰c ph育m sinh họcăđể phát triển s違n xu医t kinh doanh. Một s嘘 nhàăđ亥uăt逢ă
tiềmănĕngăđưăcóămặt t衣i Vi 羽t Nam bao g欝m: Astrazenca (Công ty có ngu欝n g嘘c từ Anh. 
220 tri羽u USD cam kếtăđ亥uăt逢ăvàoăVi羽t Nam trongănĕmă2020-2024), Norvatis (Công ty 
có ngu欝n g嘘c từ Mỹ. Đ亥uăt逢ă6ătri羽uăUSDăđể m荏 rộng s違n xu医t t衣i Vi 羽t Nam), Sanofi 
(Công ty có ngu欝n g嘘c từ Pháp. Xây d詠ng nhà máy 80 tri羽u USD t衣i Khu công ngh羽 cao 
Sài Gòn với Vinapharm), Vingroup ( TậpăđoànăVi羽t Nam g亥n đâyăđưăcóăđ逢嬰c gi医y phép 
độc quyềnăđể s違n xu医t vắc-xin Covid-19 d詠a trên mrna).ăVàoăgiaiăđo衣n này, vi羽c h嬰p 
tác gi英aăcácăbênăliênăquanăđưăphátătriển m衣nh mẽ, cùng vớiăđó,ăcácănhàăđ亥uăt逢ătiềmănĕngă
bắtăđ亥u rót v嘘n vào cho vi羽c nghiên c泳uăcũngănh逢ăchoăcácădoanh nghi羽p kh荏i nghi羽p. 

• 2050: Phát triển c映măd逢嬰c ph育m sinh học tiên tiến thay thế hàng nhập kh育u t衣i 
Vi羽t Nam và xu医t kh育uăsangăcácăn逢ớc láng giềng. T亥m nhìn c栄aăgiaiăđo衣n này là c映m 
d逢嬰c ph育m sinh họcăđưăphátătriển m衣nh mẽ với nhiều liên kết, h嬰p tác với cácăđ嘘i tác 
n逢ớcăngoài.ăCácăđơnăvị trong c映m bao g欝mătr逢運ngăđ衣i học, doanh nghi羽păvàăcơăquană
nhàăn逢ớc có nhiều d詠 án h嬰p tác sâu rộng trong toàn bộ chuỗi cung 泳ng: cung c医p từ 
nhân l詠c, nguyên li羽u, s違n xu医t, phân ph嘘i và nghiên c泳u. 

•  
• Áp dつng cho thành phố: T衣o m衣ngăl逢ới h羽 sinh thái gi英a nghiên c泳u, s違n xu医t 

vàăth逢ơngăm衣iăđ嘘i với y tế vàăd逢嬰c ph育m. C映 thể, liên kết gi英aăđ衣i học Y và các doanh 
nghi羽p s違n xu医t thu嘘c, 泳ng vớiăđ亥uăraălàăcácăcơăs荏 khám ch英a b羽nhăđể h嬰p tác về mặt 
ngu欝n l詠c, s違n ph育măđ亥u ra, h衣 t亥ngầăVíăd映, sau khi thành ph嘘 thành lập các khu v詠c 
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đôăthị đ衣i họcăvàăđôăthị y tế, có thể t衣o m衣ngăl逢ớiăđể liên kết hai khu v詠c này với nhau 
và với khu v詠c s違n xu医t thu嘘c và thiết bị y tế. 
 

B違ng 129: Các y院u t嘘 thành công c栄a m瓜t c映m y t院 vƠăd逢嬰c phẩm 

 
 

Y院uăt嘘ăđ吋ăthƠnhă
công 

Chínhăsáchăc亥năthi院t 

Cơăs荏ăh衣ăt亥ng Cơăs荏ăyătế Thànhălậpăcácăb羽nhăvi羽năvàăcơăs荏ăđiềuătrịă
hi羽năđ衣i 

Phòngăthíănghi羽măđ衣tă
chu育n 

Thànhălậpăcácăphòngăthíănghi羽măđ衣tăchu育nă 

Tài chính  S詠ă thamă giaă c栄aă
doanhănghi羽păvà nhà 
đ亥uăt逢 

Chỉăđịnhăđộiăngũăphátă triểnădoanhănghi羽pă
chínhă th泳c,ăxâyăd詠ngăh逢ớngădẫnăxúcă tiếnă
nhàăđ亥uăt逢,ăt鰻ăch泳căroadshowăvàăhộiănghịă
nhàăđ亥uăt逢 

Tàiătr嬰ăgiaiăđo衣năđ亥uă
choăcácăcôngătyăkh荏iă
nghi羽p 

Tàiă tr嬰,ă tàiă tr嬰ăvàătr嬰ăc医păchoăcácăcôngătyă
kh荏iănghi羽pătrongăgiaiăđo衣năđ亥u 
 

Kinhă phíă giaiă đo衣nă
sau cho các công ty 
kh荏iănghi羽p 

T衣oăvàăthuăhútăcácăquỹăVCăvàătàiătr嬰ăgiaiă
đo衣năsauăchoălĩnhăv詠căyătếăvàăd逢嬰căph育mă
sinhăhọc 

Liênăkếtăh嬰pătácă
vớiăcácăbênăliênă
quan  

Di宇năđànăđiềuăph嘘iăvàă
qu違nătrị 

Thànhă lậpă hộiă đ欝ngă duyă nh医tă chịuă tráchă
nhi羽măraăquyếtăđịnhăvàăph嘘iăh嬰păcácăbênă
liênăquanăc映m 

S詠ă ki羽nă chiaă sẻă kiếnă
th泳c 

T鰻ăch泳căcácăs詠ăki羽nă(chínhăth泳căvàăkhôngă
chínhă th泳c)ă đểă khuyếnă khíchă vàă t衣oă điềuă
ki羽nătraoăđ鰻iăkiếnăth泳căvàăkếtăn嘘iăgi英aăcácă
thành viên 

姶uă đưiă choă
doanh nghi羽păvàă
nhàăđ亥u t逢 

姶uăđưiăchoăcácădoanhă
nghi羽păd逢嬰căph育m 

Cungăc医păcácă逢uăđưiătàiăchính,ăvíăd映:ăgi違mă
giáăRă&ăD,ăkh医uă trừă thuế,ăhỗă tr嬰ă lưiăsu医t,ă
thuếăgiáătrịăgiaătĕng vàămi宇năthuếăh違iăquan,ă
giaoăđ医t. Quan h羽ăđ嘘iă tácăvớiăcácănhàăs違nă
xu医tăd逢嬰căph育măđịaăph逢ơng. 100%ăs荏ăh英uă
n逢ớcăngoàiăchoănhàăđ亥uăt逢ăn逢ớcăngoàiă 

Thúcă đ育yă s詠ă phátă
triểnăc栄aăcácăcôngătyă
kh荏iănghi羽păyătế 

Thiếtă lậpă cácă v逢運nă 逢ơmă choă cácă côngă tyă
kh荏iănghi羽păvềăs泳căkh臼e 

Đ鰻iă mớiă sángă
t衣oăvàăchiaăsẻătriă
th泳c 

Tàiătr嬰ăc栄aăchínhăph栄ă
cho R &D 

Cungăc医păkinh phíăvàătàiătr嬰ăchuyênăd映ngă
choănghiênăc泳uăcơăb違năvềăs泳căkh臼e,ăth逢運ngă
đ逢嬰că gi違iă ngână thôngă quaă cácă trungă tâmă
nghiênăc泳uăchuyênăd映ng 
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Quană h羽ă đ嘘iă tácă
nghiênăc泳u 

Thiếtălậpăquanăh羽ăđ嘘iătácăgi英aăngànhăcôngă
nghi羽păvàăcácăcơăs荏ăgiáoăd映căhoặcăcácănhàă
cungăc医pădịchăv映ăyătế. Tiếnăhànhăcácăd詠ăánă
vàăquanăh羽ăđ嘘iătácăvớiăcácănhàănghiênăc泳uă
qu嘘cătếăđểăt衣oăraăs詠ăđ鰻iămớiămới,ăhi羽păl詠că
vàăt衣oăraăcácăcơăhộiă 

B違oăv羽ăs荏ăh英uătríătu羽ă
vàăd英ăli羽u 

Đ違măb違oărằngăkhungăphápălỦăvàăchínhăsáchă
choăbằngăsángăchếăvàăb違oăv羽ăd英ăli羽uăđ逢嬰că
ápăd映ngăvàăthânăthi羽năvớiădoanhănghi羽p 

Cácă tr逢運ngă yă khoa,ă
liênăkếtăvớiăcácăb羽nhă
vi羽n 

Đ亥uă t逢ă vàoă tínhă sẵnă cóă vàă sángă t衣oă c栄aă
ch逢ơngătrìnhăyătế. T衣oăm嘘iăquanăh羽ăđ嘘iătácă
gi英aăcácăb羽nhăvi羽năvàătr逢運ngăđ衣iăhọc 

Phátă triểnăNhână
tài 

Giáoăd映căkhoaăhọcăt衣iă
bậcăđ衣iăhọc 

Phátătriểnăđàoăt衣oăkhoaăhọcăvàăsinhăhọcăch医tă
l逢嬰ngăcaoăvàăkhuyếnăkhíchăthanhăthiếuăniênă
ápăd映ng 

Ch逢ơngă trìnhă thúcă
đ育yănhânătàiă 

Cungăc医păcácă逢uăđưiăc衣nhătranh,ăvíăd映:ătàiă
tr嬰ănghiênăc泳uă/ăhọcăb鰻ng,ăđơnăgi違năhóaăcácă
quyăđịnhăvềăthịăth詠c,ătàiătr嬰ăchoăphòngăthíă
nghi羽mă 

姶uăđưiăchoăng逢運iădână
địaăph逢ơng 

T衣oăraăcácăch逢ơngătrìnhă(tàiăchínhăvàăphiătàiă
chính)ă đểă khuyếnă khíchă ng逢運iă dână địaă
ph逢ơngăhọcătậpăyătếăt衣iăcácăt鰻ăch泳cătrongăvàă
ngoàiăn逢ớc,ăvàăthamăgiaăvàoălĩnhăv詠căsauă
khiăt嘘tănghi羽p 
 

  
Nguồn: BCG nghiên cとuătrường hợp cてa 10 cつm y tế vàădược phẩm phát triển trên thế 

giới 
 

1.2.4 S違n xu医t linh ki 羽năđi羽n t穎 

a. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n 

- Trongăđịnh h逢ớng phát triển c栄a công nghi羽p thành ph嘘, ngành s違n xu医t s違n 
ph育măđi羽n tử, máy vi tính là một trong nh英ngăngànhăđ逢嬰căđịaăph逢ơngăquană tâmăvàă
khuyến khích doanh nghi羽păđ亥uăt逢. 

- C亥năThơăc亥n tiếp t映c t衣oămôiătr逢運ng thuận l嬰i, thu hút v嘘năđ亥uăt逢ăn逢ớc ngoài 
phát triển các s違n ph育m linh, ph映 ki羽năđi羽n tử theoăh逢ớng gắn kết vào chuỗi s違n xu医t, 
cung 泳ng qu嘘c tế (không nh医t thiết là s違n ph育m hoàn chỉnh cu嘘i cùng). 

- Gắn kết phát triển s違n xu医t công nghi羽păđi羽n tử với s違n xu医tăcơăđi羽n tử,ăcơăkhíă
chínhăxácăđể phát triển các s違n ph育m kết h嬰pănh逢:ămáyămócăgiaăcôngăcơăkhíăchínhăxác,ă
máy móc sử d映ng công ngh羽 cao cho các ngành công nghi羽p 
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b. M映c tiêu phát tri吋n 

- T亥mănhìnăđếnănĕmă2030: Tập trung s違n xu医tăhàngăđi羽n tử lâu bền (ví d映 đ欝 gia 
d映ng), với vi羽c tập trung vào thu hút nhà s違n xu医t từ th逢ơngăhi羽uătrongăn逢ớc (bao g欝m 
Kangaroo,ăSunhouse).ăĐâyălàăcácăth逢ơngăhi羽u tập trung vào thị tr逢運ngătrongăn逢ớc với 
nhóm khách hàng thu nhập th医p, vì vậy, phù h嬰păđể tiếp cận khách hàng thu nhập th医p 
荏 nông thôn ĐBSCL.ăNgoàiăra,ăcácăth逢ơngăhi羽u qu嘘c tế mới ra nhập vào thị tr逢運ng Vi羽t 
Namănh逢ăBlueăStone,ăCasperăcũngăc亥năđ逢嬰c chú trọngăđể ph映c v映 nhu c亥u cho phân 
khúc phân khúc thu nhậpătrungăbìnhăvàăcaoăđangăngàyăcàngătĕngăt衣i thành ph嘘 C亥năThơ 
& các tỉnh lân cận 

- T亥mănhìnăđếnănĕmă2050:ăDoăxuăh逢ớng chuyển dịch s違n xu医t sang Vi羽t Nam c栄a 
các doanh nghi羽păđi羽n tử lớn, C亥năThơăhoànătoànăcóăcơăhội tham gia vào chuỗi cung 
泳ng s違n xu医t linh ki羽n bán dẫn. Trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn c亥u, C亥năThơăcóăcơăhội 
thay thế MalaysiaăthànhătrungătâmăOSATă(đơn vị kiểm tra và lắp ráp thiết bị bán . Các 
đĩaăbánădẫnăsauăkhiăđ逢嬰căđơnăvị s違n xu医t t衣iăĐàiăLoanăinăcácăviăm衣ch tích h嬰p, sẽ đ逢嬰c 
chuyểnăđến C亥năThơăđể cácăOSATătrongăn逢ớc có thể tách, kiểmătraăvàăđóngăgóiăcácăchipă
riêng lẻ.ăChipăđ逢嬰c chuyểnăđếnăcácăđơnăvị s違n xu医tăđi羽n tho衣i thông minh/máy tính t衣i 
các trung tâm chế biến, chế t衣o miền Bắc và miền Nam Vi羽t Nam.  

 
Hình 91: V鵜 trí c栄a C亥năTh挨ăvƠoănĕmă2025 trong chu厩i giá tr 鵜 bán d磯n toàn c亥u 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

 

Với t亥m nhìn tr荏 thànhăđôăthị thôngăminhăvàoănĕmă2050,ăvi羽c 泳ng d映ng và s違n 
xu医t công ngh羽 bán dẫn là một yếu t嘘 quan trọngăđể phát triểnăngànhăđi羽n tử vàăxaăhơnă
n英a là h衣 t亥ng công ngh羽 thông tin. 永ng d映ng chính c栄a công ngh羽 bán dẫn là công ngh羽 
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c違m biến, truyềnăđộng, một trong b嘘n tr映 cột quan trọng c栄a h衣 t亥ng công ngh羽 thông 
tin cho thành ph嘘 thông minh.  

 
Hình 92: 永ng d映ng c栄a công ngh羽 bán d磯n trong vi羽c xây d詠ng thành ph嘘 thông 

minh 荏 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG 

c. Gi違i pháp  
- Nâng cao ch医tăl逢嬰ngălaoăđộng có tay nghề cao bằng cách khuyến khích mô hình 

đ衣i họcăt逢ăth映c liên kết vớiăcácăcôngătyăCNTTănh逢ăĐ衣i học FPT C亥năThơ,ăcùngăvớiăđóă
là thiết lậpăcácăch逢ơngătrìnhăd衣y nghề về đi羽n tử /ăCNTTăđể đ違m b違o vi羽călàmăđ逢嬰c 
cung c医p b荏i các nhà s違n xu医tăđi羽n tử địaăph逢ơng 

- Liên kết c映m s違n xu医t linh ki羽năđi羽n tử trongăn逢ớc,ănh逢ăh嬰p tác với các trung 
tâm công ngh羽 phía Nam (ví d映:ăTPăHCM,ăBìnhăD逢ơng)ăđể qu違ng bá C亥năThơălàătrungă
tâm cung v羽 tinh,ăthuăhútăcácănhàăđ亥uăt逢ălớn (ví d映: Intel, Samsung) 

- Chínhăsáchăthuăhútăcácănhàăđ亥uăt逢:ăCh栄 động tiếp cận vớiăcácăth逢ơngăhi羽u trong 
n逢ớcăvàănhàăđ亥uăt逢ăqu嘘c tế vàoătrongălĩnhăv詠c hàng hóa lâu bềnăđể đ亥uăt逢ăvàoăcácăKhuă
công nghi羽p c栄a C亥năThơăvàăbắtăđ亥u phát triển c映m ngành s違n xu医tăđ欝 đi羽n tử. Ngoài 
ra, c亥n cung c医păcácă逢uăđưiăđặcăthùăđể phát triển các doanh nghi羽p vừa và nh臼 t衣iăđịa 
ph逢ơng. 

- Đơnăgi違n hóa th栄 t映căđể gi違m th運i gian gia công xu医t nhập kh育u linh ki羽năđi羽n 
tử.  
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B違ng 130: Các bài h丑c v隠 phát tri 吋n c映m ngành đi羽n t穎 

 
Y院uăt嘘ăthƠnhă
côngăch栄ăch嘘t Chính sách 

M嘘iă quană h羽ă
gi英aă nhàă đ亥uă
t逢ă vàă doanhă
nghi羽p 
 

Đ違mă b違oă H羽ă
th嘘ngă kếtă n嘘iă
m衣ngăm衣nhămẽ 
 

M衣ngă l逢ớiăcápăng亥măd逢ớiăbiểnă rộngă lớnăvàăh羽ă
th嘘ngăcápăđ医tăliềnăb鰻ăsungăđểăphânăph嘘iăm衣ng 
Cácăđiểmăh衣ăcápă荏ăcácăqu嘘căgiaăhàng đ亥uă(từă5ă
điểmă荏ăHànăQu嘘căchoăđếnă88ăđiểmă荏ăV逢ơngăqu嘘că
Anh).ăCácătr衣măg嘘căvàăthápădiăđộngăcóămậtăđộă
caoă trênămộtăđơnăvịădi羽nă tíchăvàă trênămỗiă thuêă
bao.ăM衣ngăl逢ớiăv羽ătinhătrênăquỹăđ衣oăcungăc医păkếtă
n嘘iă荏ăcácăvùngăsâuăvùngăxa 
 

Đ亥uă t逢ă vàoă h羽ă
th嘘ngă m衣ngă thếă
h羽ămới 
 

Đ亥uăt逢ăsớmăvàoăcácăcôngăngh羽ăm衣ngăvi宇năthôngă
mớiă n鰻iă (víă d映ă nh逢ă 4G,ă 5G,ă cápă quang).Bằngă
ch泳ngălàădịchăv映ăFTTHăđưălenăl臼iăđếnătừngăngõă
ngáchăvàăvùngăph栄ăsóngă5Găngàyăcàngătĕng 
 

Tínhă linhă ho衣tă
trongă vi羽că sửă
d映ngăph鰻ăt亥năs嘘 
 

Ban hành các chính sách minhăb衣chăvềăđ医uăgiáă
bĕngă t亥ng,ă thúcăđ育yăcácă côngă tyăvi宇nă thôngăvàă
côngăngh羽ănângăc医păch医tăl逢嬰ngăbĕngăthông 

Tài chính 
 

Hỗă tr嬰ă choă cácă
doanhă nghi羽pă
kh荏iănghi羽p 
 

Hỗătr嬰ăchoăt医tăc違ăcácăgiaiăđo衣năc栄aăquáătrìnhăkh荏iă
nghi羽p,ăbaoăg欝măgọiăv嘘n,ăđ亥uăt逢ăm衣oăhiểmăgiai 
đo衣năđ亥u,ăđ亥uăt逢ătĕngătr逢荏ngăvàăcácăph逢ơngăánă
thoái v嘘nă(víăd映:ăM&Aădoanhănghi羽p,ăquỹăđ亥uăt逢ă
t逢ănhân) 
 

Ph嘘iă h嬰pă vớiă
các bên liên 
quan 
 

Quyă ho衣chă t鰻ngă
thểăngànhăchung 
 

Đ逢aăraăLộătrìnhăphátătriểnăchoăcácătr逢運ngăh嬰păc映ă
thểăc栄aăcácăcôngăngh羽ămớiăn鰻iănh逢ăInternetăV衣nă
Vậtă(iot).ăCácăcơăquanăchínhăph栄ăcũngăxácăđịnhă
cácăngànhă逢uătiênătrongăphátătriểnăCNTTă(víăd映ă
nh逢ăđoăl逢運ngăthôngăminh),ăđ逢aăraăchiếnăl逢嬰căchoă
quáătrìnhăđ鰻iămớiăvàăxinăỦăkiếnăc栄aăcácăđơnăvịă
liênăquană(víăd映:ăCơăquanăphátătriểnătruyềnăthôngă
Infocommăc栄aăSingaporeăxâyăd詠ngăh羽ăsinhătháiă
iot choăcácăngànhămũiănhọnănh逢ăsửăd映ngăn逢ớc,ă
hậuăc亥năvàănĕngăl逢嬰ng) 
 

Xâyă d詠ngă
th逢ơngăhi羽u 
 

Nhậnă di羽nă
th逢ơngă hi羽uă
CNTT-TTă mộtă

Nhậnă d衣ngă th逢ơngă hi羽uă trongă lĩnhă v詠că CNTTă
mộtăcáchărõăràngăbằngăcáchălàmărõăđịnhăvịătrên 
thịă tr逢運ngăCNTT-TTă toànă c亥u/khuă v詠că (víă d映:ă
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cáchătoànădi羽năvàă
rõ nét 
 

H衣tăLoudoună荏ăVirginia,ăHoaăKỳăđ逢嬰căbiếtăđếnă
rộngărưiălàăth栄ăđôăc栄aătrungătâmăd英ăli羽uătoànăc亥uă
vàăBarcelonaălàăth栄ăph栄ăc栄aăcácăthànhăph嘘ăthôngă
minh  
 

Thúcă đ育yă quáă
trìnhă đ鰻iă mớiă
vàăsángăt衣o 
 

Quyă địnhă chặtă
chẽăvềăqu違nătrịăd英ă
li羽u 
 

- S詠ărõăràngăc栄aăcácăquyăđịnhă liênăquanăđếnă
phânălo衣i,ăb違oăv羽,ăl逢uătr英ăd英ăli羽u 
- B違oăv羽ăd英ă li羽uăcáănhân:ăB違oăv羽ăquyềnăđ嘘iă
vớiăd英ăli羽uă(víăd映:ăGDPR) 
- Ch泳ngănhậnăb違oămậtătrungătâmăd英ăli羽u:ăĐ逢aă
raăh逢ớngădẫnăb違oămậtăđểăcácănhàăcungăc医pă t衣iă
trungătâmăd英ăli羽uăcóăthểăđ違măb違oăanătoànăchoăd英ă
li羽u 
- Quyăđịnhăvềăc逢ătrúăd英ăli羽u:ăTínhătoánăd英ăli羽uă
nàoăcóăthểăđ逢嬰căcungăc医păngoàiăph衣măviăbiênăgiớiă
c栄aăqu嘘căgia 

 
Nhân tài 
 

Thu hút các 
chuyên gia 
CNTT-TTă n逢ớcă
ngoài 
 

Cácăchiếnădịchăthuăhútăvàăđ違măb違oăngu欝năl詠căđểă
cácăchuyênăgiaăn逢ớcăngoàiă tiếpăcậnăđ亥yăđ栄ăvớiă
cácăcơăhộiăvi羽că làmătrongăngànhăCNTT-TT (ví 
d映:ă trangăwebăch泳aăđ亥yăđ栄ăthôngă tinăvềăcácăcơă
hộiăCNTT-TT) 
 

 Gi英ă chână cácă
chuyên gia 
CNTT-TTă n逢ớcă
ngoài 
 

Chínhă sáchă gi英ă chână nhână tàiă tậpă trungă vàoă
CNTT-TT (víăd映:ăđ逢aăraălộătrìnhăchoăcácănhânătàiă
– cungăc医păhọcăb鰻ngăduăhọcăvàăràngăbuộcăquayă
vềăn逢ớcăđểălàmăvi羽c) 
 

 Nângă caoă ch医tă
l逢嬰ngă ngu欝nă
nhână l詠că trongă
n逢ớc 
 

S詠ă h嬰pă tácă gi英aă cácă cơă quană qu違nă lỦ,ă doanhă
nghi羽pătrongăkhuăv詠căt逢ănhânăvàăcácăđơnăvịăđàoă
t衣oăđểănâng caoătrìnhăđộăchuyênămônăc栄aăngu欝nă
nhânăl詠cătrongăn逢ớc 
 

  
Nguồn: Nghiên cとuătrường hợp cてa 10 cつm ngành CNTT thành công trên thế giới 

1.2.5 Phát tri 吋n các khu Công nghi羽p 

Phát triển các Khu công nghi羽pă trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơăđư đ逢嬰căđiều 
chỉnh, b鰻 sungătheoăCôngăvĕn s嘘 156/ttg-CN ngày 04/12/2021 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 
về đề án b鰻 sung quy ho衣ch các khu công nghi羽pătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ: 

- Điều chỉnh gi違m di羽n tích khu công nghi羽p Th嘘t N嘘t từ 600 ha xu嘘ng 200 ha. 
- Đ逢aăkhuăcôngănghi羽p Ô Môn có di羽n tích 600 ha và khu công nghi羽p Bắc Ô 
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Môn có di羽n tích 400 ha ra kh臼i Quy ho衣ch phát triển các khu công nghi羽p 荏 Vi羽t Nam. 
- B鰻 sung quy ho衣ch khu công nghi羽p Ô Môn - C亥năThơă(di羽n tích là 500 ha. Vị 

trí t衣iăph逢運ngăTr逢運ng L衣c, quận Ô Môn, thành ph嘘 C亥năThơ) và khu công nghi羽păVĩnhă
Th衣nh (di羽n tích là 900 ha. Vị trí t衣iăxưăVĩnhăTrinh,ăhuy羽năVĩnhăTh衣nh, thành ph嘘 C亥n 
Thơ) vào Quy ho衣ch phát triển các khu công nghi羽p. 

- Địnhăh逢ớngăđếnă2030:ăNgoàiăKCNă900haăVĩnhăTh衣nh, nghiên c泳u m荏 rộng 
thêm KCN c違ng logistics Ô Môn với di羽n tích kho違ng 1.200haă(trongăđóădi羽n tích kho 
c違ng, bến bãi, khu logistics kho違ng 200 ha, khu công nghi羽p kho違ng 1.000ha) 

- Địnhăh逢ớng phát triển mô hình các khu công nghi羽p t衣i 3 huy羽năVĩnhăTh衣nh, 
Thới Lai và C運 Đ臼 nh逢ăsau: 

- Đ嘘i với huy羽năVĩnhăTh衣nh:ăgiaiăđo衣n tớiănĕmă2030,ăphátătriểnăKCNăđôăthị dịch 
v映 tận d映ng tr映căđôăthị hi羽năđ衣i, nằm dọcălõiăgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n.ăTuyăVĩnhăTh衣nh 
có vị trí xa các khu v詠cătrungătâmăđôăthị c栄a C亥năThơănh逢ngăl衣i g亥n thành ph嘘 Long 
Xuyên,ăđ欝ng th運i có tính kết n嘘i liên vùng t嘘t b荏i có vị tríăđịaălỦăcũngănh逢ăcácătuyến 
đ逢運ng giao thông liên vùng quan trọngăđiăqua.ăVĩnhăTh衣nh hi羽n có mậtăđộ dânăc逢ăth医p, 
đ欝ng th運i ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠căch逢aăcao.ăDoăvậy, vi羽c phát triểnăKCNăđôăthị dịch 
v映 sẽ thu hút và gi英 chân nhân tài cùng ngu欝n nhân l詠c, hỗ tr嬰 quáătrìnhăđôăthị hóa và 
giúp xây d詠ng xây d詠ngăVĩnhăTh衣nh thành một c詠c trung tâm mới phía Tây Bắc, t衣oăđàă
tĕngătr逢荏ng cho vùng gi英a thành ph嘘 C亥năThơ. Từ nĕmă2030ăđến 2050, phát triển KCN 
sinhăthái,ăđ育y m衣nh công nghi羽p s衣chăđanăxenăvới c違nh quan sinh thái, vùng b違o t欝n dọc 
theo qu嘘c lộ 80 và cao t嘘c Lộ Tẻ- R衣ch S臼i,ănh逢ăkinhănghi羽m nhiềuăn逢ớc trên thế giới 
đangălàmăhi羽n nay. 

- Đ嘘i với huy羽n Thới Lai: tập trung phát triểnăKCNăđôăthị dịch v映 cùng KCN hỗ 
tr嬰. Hi羽n t衣i, thị tr医n Thị tr医n ThớiăLaiăch逢aărõăb違n sắcăđôăthị, nhiều ch泳cănĕngădịch v映 
đôăthị còn thiếu cùng ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c không cao cùng nhiềuăng逢運iătìmăcơăhội 
荏 cácătrungătâmăđôăthị.Tuy 荏 vị trí trung tâm lãnh th鰻 c栄a C亥năThơănh逢ngăm嘘i liên kết 
đ嘘i nộiăvàăđ嘘i ngo衣i c栄a huy羽n ThớiăLaiăch逢aăquáăthuận l嬰i. Do vậy vi羽c phát triển KCN 
đôăthị dịch v映 cũngăsẽ giúp thu hút và gi英 chânăng逢運iălaoăđộng, c違i thi羽n cuộc s嘘ng c栄a 
ng逢運i dân t衣iăđây.ăNgoàiăra,ăKCNăhỗ tr嬰 cũngăph映c v映 cho vi羽c phát triển các vùng công 
nghi羽p công ngh羽 cao t衣iăđâyăvàăkhuăv詠c Ô Môn.  

- Đ嘘i với huy羽n C運 Đ臼:ăđịnhăh逢ớng phát triểnăKCNăđôăthị dịch v映 và KCN sinh 
thái. C運 Đ臼 làăvùngăđộng l詠c quan trọng nh医t c栄aăphíaăTây,ătuyănhiênăkhiăcóăđ逢運ng cao 
t嘘c mới, thị tr医n có thể bị cắt ra phía Tây, không ph映c v映 t嘘iă逢uăkhôngăgianăphíaăĐông.ă
C運 Đ臼 cũngălàănơiăgiaoăl逢uăcácăkênhăr衣ch, có b違n sắcăđôăthị sôngăn逢ớc, c亥năđ育y m衣nh 
tính ch医tăđóăhơnăn英a. Do vậy, huy羽n sẽ phát triểnăKCNăđôăthị dịch v映 để t衣oăđộng l詠c 
phát triển thành một ph亥n c栄a tr映căđôăthị hi羽năđ衣i, nằm dọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢ơngă
ti羽n,ăđ欝ng th運i tận d映ng và b違o t欝n h羽 sinhătháiăsôngăn逢ớcăđể tập trung phát triển KCN 
sinh thái với các ngành công nghi羽p s衣ch. 

- Tiếp t映c hoàn thi羽n h衣 t亥ng các khu công nghi羽p, c映m công nghi羽p, bao g欝m c違 
h衣 t亥ng kỹ thuật và h衣 t亥ng xã hội. Xây d詠ng khu công ngh羽 cao, khu công ngh羽 thông 
tin. Khai thác và vận hành hi羽u qu違 V逢運nă逢ơmăcôngăngh羽 công nghi羽p Vi羽t Nam-Hàn 
Qu嘘c. Thu hútăđ亥uăt逢ăKhuăcôngănghi羽p h英u nghị Vi羽t Nam-Nhật B違n. 
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- Tập trung đ亥uăt逢ăvàăhoànăchỉnhăđ欝ng bộ h衣 t亥ng kỹ thuật ch栄 yếu cho các khu 
công nghi羽păđangăho衣tăđộng, t衣oămôiătr逢運ng thuận l嬰iăthuăhútăđ亥uăt逢ăphátătriển các ngành 
công nghi羽p trong các khu công nghi羽pătrênăđịa bàn thành ph嘘,ăđápă泳ng nhu c亥u s違n 
xu医t, kinh doanh c栄a doanh nghi羽p. 

- Đ亥uăt逢ăvàăhoànăthànhăxâyăd詠ng các d詠 án khu nhà ph映c v映 cho công nhân trong 
các khu công nghi羽p.ăĐ育y m衣nh công tác b欝iăth逢運ng, hỗ tr嬰 táiăđịnhăc逢,ăt衣oăđ医t s衣ch, 
hoàn thi羽n d亥n kết c医u h衣 t亥ng các khu công nghi羽p. 

- Chú trọng công tác xử lý môiătr逢運ngătheoăđúngăcácătiêuăchu育n hi羽n hành c栄a 
Nhàăn逢ớc trong quá trình ho衣tăđộng và s違n xu医t c栄a các doanh nghi羽p khu công nghi羽p. 

- Khuyếnăkhíchăcácăcơăs荏 công nghi羽păđ鰻i mới công ngh羽 s違n xu医tătheoăh逢ớng 
hi羽năđ衣i.ăThuăhútăđ亥uăt逢ăvàoăcácăngànhănghề t衣o ra các s違n ph育m công nghi羽p công ngh羽 
cao và có giá trị giaătĕngălớn. 

1.2.6 Phát tri 吋n các c映m Công nghi羽p 

Cĕnăc泳 Côngăvĕnăs嘘 2167/VPCP-KTNăngàyă31ăthángă3ănĕmă2015ăc栄aăVĕnăphòngă
Chính ph栄 về kết qu違 rà soát quy ho衣ch c映m công nghi羽p. Côngăvĕnăs嘘 4478/BCT-
CNĐPăngàyă07ăthángă5ănĕmă2015ăc栄a Bộ CôngăTh逢ơngăvề vi羽c thông báo danh m映c 
quy ho衣ch phát triển c映m công nghi羽pătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ sau rà soát theo 
Chỉ thị s嘘 07/CT-ttg c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄, thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c quy ho衣ch 06 
c映m công nghi羽p là: Bình Th栄yă(40ăha),ăVĩnhăTh衣nhă(45ăha),ăCáiăRĕngă(30ăha),ăThới 
Lai (25 ha), C運 Đ臼 (30 ha), PhongăĐiền (30 ha, đụăđược Bộ côngăThư¬ngăvàăづy ban 
nhân dân thành phố chＸp thuậnăđiều chỉnh quy hoạch ra khỏi quy hoạch cつm công 
nghiệp)  

- Địnhăh逢ớng phát triển c映m: Phát triểnăCCNăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u về mặt bằng 
s違n xu医t, phù h嬰p với lo衣i hình doanh nghi羽p vừa và nh臼. Đ違m b違o th詠c hi羽năđúngăquyă
ho衣ch, b嘘 trí t衣i cácăđịaăđiểm có kết c医u h衣 t亥ng thuận l嬰i c栄a thành ph嘘. 

- Tiếp t映căph逢ơngăánăphát triển 5 c映m công nghi羽p, với t鰻ng di羽n tích 170ha. 
Địnhăh逢ớngăđến 2030, m荏 rộng c映m công nghi羽p t衣i Bình Th栄y (có thể lên t嘘iăđaă65ha). 

-  B鰻 sung C映m Công nghi羽p chuyên ngành hàng không (30ha) g亥n khu v詠c sân 
bay quận Bình Th栄y.  

- Phát triển các c映m ngành thông qua vi羽c t衣o d詠ngăcácăhànhălangăđộng l詠c thuộc 
tiểu vùng sông Mê Công và m荏 rộng. Khai thác dọcăhànhă langăĐôngăTây,ă sôngăMêă
Công. Phát triển một s嘘 các ngành công nghi羽p chế tácătrênăcơăs荏 khai thác tiềmănĕngă
trong khuôn kh鰻 h嬰p tác Tiểu vùng Mê Kông m荏 rộng (GMS) và ngu欝n nguyên li羽u 
nhập từ ngoài vùng...  

• Tập trung vào các ngành Công nghi羽p ch栄 l詠cănh逢ăchế biến nông s違n h英uăcơ,ă
lâm s違n, th栄y h違i s違n (tôm, cá tra, trái cây, lúa g衣oầ),ănĕngăl逢嬰ng tái t衣oăvàăd逢嬰c ph育m. 
Không chỉ dừng l衣i 荏 hành lang kinh tế, c亥n phát triểnăđôăthị và kết c医u h衣 t亥ng cho phù 
h嬰p, t衣oăđộng l詠c phát triển công nghi羽p cho ba hành lang chính c栄a GMS bao g欝m (i) 
Hành lang Kinh tế Bắc–Nam, (ii) Hành lang Kinh tế Đông–Tây, và (iii) Hành lang Kinh 
tế Phía Nam. Từ đó,ăt衣o phát triển các c映m công nghi羽păđể t衣o ra chuỗi kinh tế giá trị 
cao trong toàn khu v詠c. C映 thể 荏 các ngành trọngăđiểmănh逢ăsau: 
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• Về nĕngăl逢嬰ng, chú trọng phát triển thị tr逢運ngănĕngăl逢嬰ngăđi羽n cho toàn khu 
v詠c c衣nh tranh và hội nhập,ăquaăđóăthúcăđ育yăanăninhănĕngăl逢嬰ngăvàăh逢ớng tới vi羽c sử 
d映ng các ngu欝nănĕngăl逢嬰ng mới thân thi羽n vớiămôiătr逢運ngănh逢ngăvẫnăđ違m b違o nằm 
trong kh違 nĕngăchiătr違 choăng逢運i dân. M映c tiêu là phát triển C亥năThơătr荏 thành trung 
tâm s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng cho toàn khu v詠căĐBSCL.ăNgoàiăra,ătĕngăc逢運ng kết n嘘i và gắn 
kết gi英a các qu嘘c gia thành viên nhằmăđ育y m衣nhăđ亥uăt逢ăth逢ơngăm衣i xuyên biên giới, tận 
d映ng các hi羽păđịnhăth逢ơngăm衣i mới ký kết.  

• Về d逢嬰c ph育m, h嬰p tác với các tỉnh lân cậnăđể tiếp cận với nguyên li羽uăđ亥u 
vàoăđ違m b違o vớiăgiáăthànhă逢uăđưi. Tập trung xây d詠ng m衣ngăl逢ới s違n xu医t công nghi羽p 
đ欝ng bộ và xuyên su嘘tătrongătoànăvùngăĐBSCLăvàăm衣ngăl逢ới phân ph嘘i cho toàn khu 
v詠c.ăĐặc bi羽t,ăcácăđơnăvị dẫnăđ亥uănh逢ăD逢嬰c HậuăGiangăvàăĐ衣i họcăYăD逢嬰c C亥năThơă
c亥n liên kết h嬰p tác với doanh nghi羽p và chính ph栄 để t衣oăcơăchế chính sách cho vi羽c 
đàoăt衣o, xây d詠ng nhân s詠, chuyển giao công ngh羽, c医p quyền s荏 h英u trí tu羽. 

 

2. Th逢挨ngăm衣i và D鵜ch v映 

2.1 Th逢挨ngăm衣i 

2.1.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n 

- Phát triểnă th逢ơngăm衣i phù h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng phát triểnăth逢ơngăm衣i c栄a c違 
n逢ớc, Vùng ĐBSCL, Vùng kinh tế trọngăđiểm vùng ĐBSCL và phù h嬰p với quy ho衣ch 
kinh tế xã hội c栄a thành ph嘘, một mặtătĕngăc逢運ngănĕngăl詠c c衣nhătranhătrênăcơăs荏 phát 
huy tiềmănĕngăvàăl嬰i thế so sánh c栄a thành ph嘘, khai thác t嘘t l嬰i thế vùng, mặtăkhácăđ違m 
b違o phát triểnăth逢ơngăm衣i nhanh, bền v英ng nhằm góp ph亥năđ育y nhanh chuyển dịchăcơă
c医u kinh tế theoăh逢ớng phát triển hi羽năđ衣i và bền v英ng từ “côngănghi羽p - dịch v映 - nông 
nghi羽p công ngh羽 cao”ăsangă“dịch v映 - công nghi羽p - nông nghi羽p công ngh羽 cao”. 

- Phát triểnăngànhă th逢ơngăm衣i tr荏 thành một trong nh英ng ngành kinh tế quan 
trọng c栄a thành ph嘘, hỗ tr嬰 đắc l詠c cho s違n xu医tăvàătiêuădùng,ăđặc bi羽t là cho các ngành 
du lịch và dịch v映, t衣o thêm vi羽c làm và góp ph亥n nâng cao ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ng c栄a 
ng逢運i dân.  

- Xây d詠ng và phát triểnăđ欝ng bộ kết c医u h衣 t亥ngăth逢ơngăm衣i (ch嬰, siêu thị, trung 
tâmăth逢ơngăm衣i,ăkhoầ)ăvừa hi羽năđ衣i vừa phù h嬰p và không làm m医tăđiăđặcătr逢ngăsôngă
n逢ớc, mi羽tăv逢運n Vùng ĐBSCL. Phát triển mộtăcáchăđ欝ng bộ và h嬰pălỦăcơăc医uăth逢ơngă
m衣i bán buôn và bán lẻ, gi英a truyền th嘘ng và hi羽năđ衣i,ăđể vừa có thể khai thác nh英ng 
lĩnhăv詠căth逢ơngăm衣i mới, vừa không 違nhăh逢荏ng sâu tớiăcácălĩnhăv詠căth逢ơngăm衣i truyền 
th嘘ng, có liên quan nhiều tới sinh kế,ălaoăđộng c栄aăng逢運i dân. 

- Phát triểnăth逢ơngăm衣i gắn vớiăđ亥uăt逢,ăth詠c hi羽n xã hộiăhóaăđ亥uăt逢ăvàoăh衣 t亥ng 
cơăs荏 c栄a ngành. Chú trọngăđ亥uăt逢ănângăc医p m衣ngăl逢ớiăcơăs荏 vật ch医t kỹ thuật kinh 
doanhăth逢ơngăm衣i, l医y thị tr逢運ngăđôăthị làm trọng tâm, hỗ tr嬰 thúcăđ育y thị tr逢運ng nông 
thôn.  

- Phát triểnăth逢ơngăm衣i bền v英ng,ăđ違m b違o m映c tiêu hi羽u qu違 xã hội,ăđápă泳ng yêu 
c亥u b違o v羽 môiătr逢運ng sinh thái, gi英 gìn b違n sắc dân tộc và an ninh qu嘘c phòng. 
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- Chú trọng nh英ngălĩnhăv詠căth逢ơngăm衣i liên quan tới công ngh羽 mớiănh逢ăth逢ơng 
m衣iăđi羽n tử, dịch v映 cá nhân, mua bán chung ... 

2.1.2 M映c tiêu c映 th吋 

B違ng 131: M映c tiêu phát tri吋năngƠnhăth逢挨ngăm衣iăđ院nănĕmă2030 

Nĕm 
 

Ch雨 tiêu 
2025 2030 

T嘘căđ瓜 tĕngăbìnhăquơnă
(%/nĕm) 

2021 - 
2025 

2026-2030 

Giá trị tĕngăthêmăc栄a ngành th逢ơngă
m衣iănĕmăcu嘘i kỳ (giá ss 2010, nghìn 
tỷ đ欝ng) 

11,2  17,2  10,20 9,0 

Giá trị tĕngăthêmăc栄aăngànhăth逢ơngă
m衣iănĕmăcu嘘i kỳ so với t鰻ng GRDP 
(%) 

14,5 14,5   

TMBLHH&DTDVTDănĕmăcu嘘i kỳ 
(nghìn tỷ đ欝ng - giá th詠c tế) 263,14  511,11  17,00 14,20 

Kim ng衣ch xu医t kh育u (tỷ USD) 3,63  6,69 13,50 13,00 
Kim ng衣ch nhập kh育u (tỷ USD) 1,07  2,04  14,50 13,70 

Nguồn: Sở Côngăthư¬ngăvàăPhânătíchăchuyênăgia 

2.1.3 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n 

- Hi羽năđ衣i hóa h羽 th嘘ng bán lẻ hi羽n t衣i 
• Nâng c医p và hi羽năđ衣i hóa h羽 th嘘ng bán lẻ truyền th嘘ng (ch嬰 dân sinh truyền 

th嘘ng, cửa hàng kinh doanh bán lẻ truyền th嘘ng)ălàmăcơăs荏, tiềnăđề cho s詠 phát triển 
m衣ngăl逢ới bán lẻ hi羽năđ衣iăđột phá 

• M荏 rộng m衣ngăl逢ới bán lẻ hi羽n t衣i:ăTĕngăc逢運ng bán lẻ hi羽năđ衣i (siêu thị, trung 
tâmăth逢ơngăm衣i), b鰻 tr嬰 cho bán lẻ truyền th嘘ng. 

• Thuăhútănhàăđ亥uăt逢ăchiếnăl逢嬰c m違ng bán lẻ: Tập trung thu hút các nhà bán 
đangăm荏 rộng ho衣tăđộng kinh doanh sang các thành ph嘘 lo衣i 2 bằngăcáchănângăcaoănĕngă
l詠c c衣nh tranh và c違i thi羽nănĕngăl詠c xúc tiếnăđ亥uăt逢. 

• Tận d映ng m衣ngăl逢ới bán lẻ hàngăđ亥u khu v詠căĐBSCLăcùngătỷ l羽 đôăthị hóa 
cao 荏 m泳c 70%. 

- Tr荏 thànhătrungătâmăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử v羽 tinh c栄a vùng: C亥năThơăc亥n có nh英ng 
b逢ớcăđ亥u trong vi羽c phát triển h羽 th嘘ng logistics ph映c v映 th逢ơngăm衣iăđi羽n tử (kho bãi, 
trung tâm phân ph嘘i)ăđể thu hút cácăcôngătyăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử. Thiết lập m衣ngăl逢ới các 
doanh nghi羽p bán lẻ quaăkênhăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử. Nắm bắtăxuăh逢ớngătĕngătr逢荏ng về 
thu nhập và t亥ng lớpătrungăl逢u. 

- Tiên phong trong bán lẻ ph映c v映 du lịch: triển khai các mô hình bán lẻ tr違i 
nghi羽m, áp d映ng công ngh羽 s嘘 cho các tài nguyên du lịch hi羽n t衣i (ví d映 ch嬰 n鰻i Cái 
Rĕng)ăđể t衣o ra nh英ng tr違i nghi羽măđộcăđáo,ătĕngăgiáătrị cho ngành bán lẻ, tận d映ng thị 
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tr逢運ng du lịchăĐBSCLăvàăt亥ng lớpătrungăl逢uăđangătĕngăt衣i C亥năThơ. 
 

2.1.4 Gi違i pháp chi ti院tăđ院nănĕmă2030 

a. M荏 r瓜ng m衣ngăl逢噂i bán l飲 hi羽năđ衣i 

- M衣ngăl逢ới bán lẻ hi羽năđ衣i (siêu thị)ăđangăch栄 yếu tập trung t衣i các khu v詠c trung 
tâm.ăTrongăgiaiăđo衣n từ 2020-2030, c亥n tập trung m荏 rộng m衣ngăl逢ới siêu thị đến các 
huy羽n g欝măÔăMôn,ăVĩnhăTh衣nh, C運 Đ臼, Thới Lai và PhongăĐiền. T鰻ng cộng c亥n 10 
siêu thị lo衣i 3 t衣i các quận huy羽n này. Xây d詠ng h羽 th嘘ng siêu thị t衣i các khu công 
nghi羽p lớn,ăđôngădânăc逢ănh逢ăVĩnhăTh衣nh, ThớiăLaiăđể ph映c v映 côngănhânăvàăng逢運i lao 
động.ăNgoàiăra,ăđể đápă泳ng nhu c亥u c栄aăng逢運i dân t衣i các khu v詠c trung tâm, thành ph嘘 
c亥n quy ho衣ch b鰻 sung 01 siêu thị t衣i quậnăCáiăRĕngăvàă01ăsiêuăthị t衣i quận Bình Th栄y 
(tr映căđ逢運ngăVõăVĕnăKi羽t). 

- Xây d詠ng một trung tâm mua sắm t鰻ng h嬰p lo衣iă1ăđặt t衣i khu v詠c trung tâm. 
Đâyălàănh英ng trung tâm có t鰻ng di羽n tích trên 50,000 m2, có ho衣tăđộngăđaăch泳cănĕngăc違 
về kinh doanh lẫn dịch v映 (bao g欝m : khu v詠căđể b嘘 trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ 
hàng hóa. Khu v詠căđể t鰻 ch泳c hội ch嬰 triểnălưmătr逢ngăbàyăgiới thi羽u hàng hóa. Khu v詠c 
dành cho ho衣tăđộngăvuiăchơiăgi違iătrí,ăchoăthuêăvĕnăphòngălàmăvi羽c, hộiătr逢運ng).ăĐâyăsẽ 
làătrungătâmăth逢ơngăm衣i lo衣iăIăđaăch泳cănĕngăđ亥u tiên t衣i khu v詠c ĐBSCL, giúp thu hút 
khách du lịchăcũngănh逢ăph映c v映 nhu c亥u mua sắm ngày càng cao khi thu nhập c栄a ng逢運i 
dânăđ逢嬰c c違i thi羽n. 

- Xây d詠ngă01ătrungătâmăth逢ơngăm衣iăđặt t衣iăph逢運ng Thới Thuận, quận Th嘘t N嘘t, 
đâyălàămột quận phát triển kinh tế th逢ơngăm衣i dịch v映 khá nhanh, có nhiều tiềmănĕngă 

- Xây d詠ng một khu mua sắm mi宇n thuế g亥n sân bay (Quận Bình Th栄y), nhắm 
tới phân khúc khách du lịch và tận d映ng h衣 t亥ng sẵn có khi s荏 h英u một trong hai sân bay 
qu嘘c tế duy nh医t trong khu v詠c. 

 
Ví d映 tham kh違o 4: Kinh nghi羽m xây d詠ng t鰻 h嬰p mua s逸m g亥n sân bay c栄a Thái 
Lan 

Central Village ậ KhuăTrungătơmăth逢挨ngăm衣iăcaoăc医păg亥năSơnăbay 
- Cáchăsânăbayăqu嘘cătếăSuvarnabhumiă10ăphútăláiăxe,ăCentralăVillageălàăt鰻ăh嬰păoutletă
muaăsắmăcaoăc医păc医păđ亥uătiênăc栄aăTháiăLan,ăch栄ăyếuăh逢ớngăđếnăphânăkhúcăkháchă
duălịchă 

- Đâyălàăthiênăđ逢運ngăc栄aă130ăcửaăhàngăvàă220ăth逢ơngăhi羽u,ă67ătrongăs嘘ăđóălàănh英ngă
cáiătênăđộcăquyền,ăgi違măgiáăđángăkểătừă35-70%ăquanhănĕm. 

- Khôngăgianămuaăsắmăbánăngoàiătr運iăvớiăkiếnătrúcăTháiăLanăđ逢嬰căhi羽năđ衣iăhóaăkếtă
h嬰păvớiăth違măth詠căvậtăt逢ơiăt嘘tălàăđiểmănh医năc栄aăkhuămuaăsắm.ă 
 

Áp dụng cho thành phố: Phát triển thành ph嘘 sân bay phía Bắc Bình Th栄y không 
chỉ dừng l衣i 荏 vi羽c vận t違i mà còn m荏 rộng với các ho衣tăđộng kinh doanh liên quan ví 
d映 kinh doanh s違n ph育m bán lẻ và mi宇n thuế để thuận ti羽n cho du khách tham quan. 
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b. ThuăhútănhƠăđ亥uăt逢ăchi院năl逢嬰cătrongălƿnhăv詠c bán l飲 

- Để thành công thu hút các nhà bán lẻ, Thành ph嘘 c亥năđ違m b違o nh英ng yếu t嘘 
sau: 

• Nhu c亥u cho thị tr逢運ng tiêu dùng lớn. 
• Đ違m b違o ngu欝n cung 泳ng trong khu v詠c. 
• Xây d詠ng h衣 t亥ng phân ph嘘i và vận t違i hi羽u qu違. 
• Hỗ tr嬰 c栄a chính ph栄 về chínhăsách,ăđ医tăđaiăvàăcác th栄 t映c hành chính khác: 

Tĕngăc逢運ngă逢uăđưiăđ医t cho các khu v詠c tiềmănĕngănh逢ăkhuăđôăthị mới 荏 CáiăRĕngăvàă
khu v詠c sân bay quận Bình Th栄y. 

• Tận d映ng nền t違ng có sẵnă(canthotrade.com)ăđể xây d詠ng sàn giao dịch B2B 
gi英a nhà bán buôn và bán lẻ. 
 
Ví d映 tham kh違o 5: Kinh nghi羽m c栄aăcácăn逢噂c Châu Phi trong vi羽căthúcăđẩy kênh 
bán l飲 hi羽năđ衣i 

1. K院ăho衣chăc栄aăC瓜ngăhòaăSenegal 
- T衣oăraămộtăthịătr逢運ngăbánăbuônăchoăngũăc嘘c,ătráiăcâyăvàărauăqu違. 
- Táiăcơăc医uăthịătr逢運ngăđịaăph逢ơng,ăthịătr逢運ngăkhuăv詠căvàăcácăkênhăphânăph嘘i. 
- Raămắtăsànăgiaoădịchănôngăs違n. 

2. K院ăho衣chăphátătri吋năqu嘘căgiaăc栄aăAngola 
- Xâyăd詠ngătrungătâmăth逢ơngăm衣iăt衣iă9ătỉnh. 
- Xâyăd詠ngăhơnă200ătrungătâmăphânăph嘘iăvàălogisticsătrênăc違ăn逢ớc. 
- Triểnăkhaiăch逢ơngătrìnhătàiăchínhăhỗătr嬰ăcácănhà bánălẻăvừaăvàănh臼. 

T亥m nhìn Rawaj 2020 c栄a Morocco 
- Thànhălậpăquỹăphátătriểnăđểăhi羽năđ衣iăhóaăcácănhàăbánălẻătruyềnăth嘘ng. 
- Xâyăd詠ngă600ăsiêuăthị/đ衣iăsiêuăthịăvàă15ătrungătâmăth逢ơngăm衣iăvàoănĕmă2020ăđểă

tĕngăngu欝năcungămặtăbằngăbánălẻăcaoăc医p. 
- Triểnăkhaiăch逢ơngătrìnhăđàoăt衣oăchoălaoăđộngăngànhăbánălẻ. 
Áp dụng cho thành phố: Các kênh bán lẻ hi羽năđ衣i c栄a C亥năThơăcònăh衣n chế là do 

(1) H衣 t亥ng h衣n chế và (2) H羽 th嘘ng phân ph嘘iăch逢aăđ欝ng bộ và thiếu tính liên kết. Về 
(1) H衣 t亥ng, vi羽c quy ho衣ch và xây d詠ng h衣 t亥ng giao thông trong th運i gian tới sẽ gi違i 
quyết tri羽tăđể các v医năđề này và (2) Th詠c hi羽n tiến hành c違i t衣o các ch嬰 truyền th嘘ng 
đangăho衣tăđộng kém hi羽u qu違 thành, tập trung l衣iăđể nâng c医păthànhăđiểm bán hàng hi羽n 
đ衣i, từ đóăxâyăd詠ng m衣ngăl逢ới phân ph嘘iăđ欝ng bộ theo chiều liên kết dọc từ s違n xu医t, 
xu医t nhập kh育uăđến bán buôn và bán lẻ... Ngoài ra, phát triển thêm các kênh tr詠c tuyến 
quaăcácăsànăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử để đápă泳ng với nhu c亥u mới c栄a thị tr逢運ng 

 
c.  Phát tri 吋n C亥năTh挨ătr荏 thƠnhăTrungătơmăth逢挨ngăm衣iăđi羽n t穎 c栄a vùng 

- Phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ngăcơăb違n ph映c v映 cho h羽 th嘘ng logistics bao g欝măđ逢運ng 
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bộ, h羽 th嘘ng ICT, trung tâm logistics, kho l衣nh. Hi羽nănay,ăđưăcóăđề án phát triển trung 
tâm logistics t衣i quậnăCáiăRĕng,ăthành ph嘘 C亥năThơ với 6 khu ch泳cănĕngăchínhăbaoăg欝m: 
đ医tăkhoăbưiălogistics,ăđ医t c違ngăhàngăhóa,ăđ医t qu違nălỦăđiều hành dịch v映,ăđ医tăl逢uătrú,ăđ医t 
h衣 t亥ng kỹ thuật vàăđ医t cây xanh mặtăn逢ớc. Ngoài ra, c亥n thu hút thêm các doanh nghi羽p 
đ亥uăt逢ăvàoăvi羽c phát triển h羽 th嘘ngălogistics,ăquaăđóănângăcaoăs泳c c衣nh tranh c栄a hàng 
hóaăđịaăph逢ơng. 

- Phát triển cộngăđ欝ng doanh nghi羽p th逢ơngăm衣iăđi羽n tử để xây d詠ng m衣ngăl逢ới 
ng逢運i bán hàng (e-commerce seller) m衣nh mẽ bằng cách tập trung vào các doanh nghi羽p 
vừa và nh臼 địaăph逢ơngăvàăs嘘 hóa các doanh nghi羽p hi羽n có. Các gi違iăphápăđể hỗ tr嬰 
doanh nghi羽p và c違i thi羽nămôiătr逢運ng kinh doanh nh逢ăcắt gi違m th栄 t映c hành chính, các 
逢uăđưiătàiăchính,ăcácăch逢ơngătrìnhăđàoăt衣o về công ngh羽 thông tin là r医t c亥n thiếtăđể phát 
triển cộngăđ欝ngăng逢運iăbánăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử. Có thể cân nhắc h嬰p tác với Trung tâm 
đàoăt衣oăShopeeă(ShopeeăEducationăhub)ăđể đ育y m衣nhămôăhìnhăđàoăt衣oăchoăng逢運i bán 
hàng 荏 cácăkênhăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử. 

- Đ鰻i mới công ngh羽 để nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 (dịch v映 qu違n lý, hi羽u qu違 
chuỗi cung 泳ng, ...). 

- Phát triểnăvàăduyătrìălaoăđộng ch医tăl逢嬰ng cao (thiết lập quan h羽 đ嘘i tác với các 
tr逢運ng đ衣i học, t衣o vi羽călàmăthúcăđ育yălaoăđộng nhậpăc逢ăch医tăl逢嬰ng cao,...). 

- Tận d映ng tri羽tăđể l嬰i thế trong nông nghi羽păđể đ逢aănôngăs違nălênăcácăsànăth逢ơngă
m衣iăđi羽n tử. Thành ph嘘 cân nhắc h嬰p tác vớiăcácăsànă th逢ơngăm衣i nông s違n hi羽n có: 
ShopeeăFarm,ăTikiăNgonăđể hỗ tr嬰 nông dân, nhà bán lẻ nông s違n. Vớiătácăđộng c栄aăđ衣i 
dịch COVID-19, vi羽c mua th詠c ph育măquaăcácăkênhăonlineăđangăngàyăcàngătr荏 nên ph鰻 
biến và C亥năThơăc亥n tận d映ng l嬰i thế về nông nghi羽p c栄aămìnhăđể đónăđ亥u xu thế mới 
cũngănh逢ătĕngădoanhăthuăchoăngành nông s違n. 

 



 

411 
 

Hình 93: Chi院năl逢嬰c phát tri吋năTh逢挨ngăm衣iăđi羽n t穎 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

 
Ví d映 tham kh違o 6: Các y院u t嘘 đ吋 thu hút doanh nghi羽păth逢挨ngăm衣iăđi羽n t穎 

1. Quyămôăc栄aăth鵜ătr逢運ngătiêuădùngă 
- Thịătr逢運ngătiêuădùngălớnăvàăđangăphátătriển,ălỦăt逢荏ngănh医tălàăng逢運iătiêuădùngă

cóăm泳căthuănhậpătrungăbình,ăd宇ădàngăbịătácăđộngăb荏iăch逢ơngătrìnhăkhuyếnă
mãi. 

- Tỉăl羽ăng逢運iătiêuădùngăInternetăvàăcóănhậnăth泳căvềăkỹăthuậtăs嘘ăcao. 
2. C映mădoanhănghi羽păth逢挨ngăm衣iăđi羽năt穎/cá nhân bánăl飲ăphátătri吋năm衣nhă

m胤 
- M衣ngăl逢ớiăc栄aăc映măs違năxu医tăhàngăhóa/dịchăv映ăđịaăph逢ơngăphátătriểnăm衣nhă

mẽ. 
- Kh違ănĕngăthuăhútăvàăm荏ărộngăm衣ngăl逢ớiăcácădoanhănghi羽păth逢ơngăm衣iăđi羽nă

tử/cáănhânăbánălẻ. 
3. Trungătơmăh壱uăc亥năphátătri吋n 
- Trungătâmălogisticsăg亥năvớiăm衣ngăl逢ới cácănhàăcungăc医pădịchăv映. 
- Chuỗiăcungă泳ngăho衣tăđộngăhi羽uăqu違ă(víăd映:ăgiaoăhàngăchặngăcu嘘i,ăqu違nălỦă

chuỗiăl衣nh,ầ). 
4. H厩ătr嬰ăc栄aăchínhăph栄ăđ吋ăt衣oămôiătr逢運ngăkinhădoanhăthu壱năl嬰i 
- Chínhăsáchăhỗătr嬰ăphùăh嬰pă(víăd映:ăquyăđịnhăvềăch医păthuậnăhìnhăth泳căthanhă

toánămới,...). 
- Ch医tăl逢嬰ngăcơăs荏ăh衣ăt亥ngă(víăd映:ăgiaoăthông,ăngu欝nănhânăl詠c,ầ). 
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Nguồn: Phỏng vＸn vớiăcácăđại diện doanh nghiệpăthư¬ngămạiăđiện tử 
 
Ví d映 tham kh違o 7: Các y院u t嘘 đ吋 thu hút doanh nghi羽p logistics 

1. M衣ngăl逢噂iădoanhănghi羽păth逢挨ngăm衣iăđi羽năt穎ăphátătri吋năm衣nhăm胤 
- M衣ngăl逢ớiăng逢運iăbánăvàăng逢運iămuaăđangăphátătriển,ăvớiănh英ngădoanhănghi羽pă

th逢ơngăm衣iăđi羽nătửăquanătrọngăcóămặtătrênăthịătr逢運ng 
- H羽ăth嘘ngăcácăđơnăvịăcungăc医pădịchăv映ăhỗătr嬰ăphátătriển 
1. C挨ăs荏ăh衣ăt亥ngăphátătri吋năvƠăk院tăn嘘iăkhuăv詠căthôngăsu嘘t 
- S詠ăđaăd衣ngăc栄aăcơăs荏ăh衣ăt亥ngăgiaoăthông:ăđ逢運ngăbộ,ăđ逢運ngăhàngăkhông,ătàuă

đểăcóănhiềuăph逢ơngăánăvậnăchuyểnăkhácănhauăvớiăchiăphíăth医pănh医t 
- Tiếpăcậnăcácăkhuăv詠cătrungătâmăqu嘘căgiaăkhácămộtăcáchăd宇ădàng 
2. Nĕngăl詠căh衣ăt亥ngălogistics 
- Cóăkhôngăgianăđểăxâyăd詠ngătrungătâmălogisticsămớiăvớiăm衣ngăl逢ớiăcácădịchă

v映ăhỗătr嬰ăkhác 
- Chuỗiăcungă泳ngăho衣tăđộngăhi羽uăqu違ă(víăd映:ăgiaoăhàngăchặngăcu嘘i,ăqu違nălỦă

chuỗiăl衣nh,...) 
3. H厩ătr嬰ăc栄aăchínhăph栄ăđ吋ăt衣oămôiătr逢運ngăkinhădoanhăthu壱năl嬰iă 
- Chínhăsáchăhỗătr嬰ăphùăh嬰pă(víăd映:ăquy địnhăvềăch医păthuậnăhìnhăth泳căthanhă

toánămới,...) 
- Ch医tăl逢嬰ngălaoăđộngăvàătrìnhăđộăcôngăngh羽 

 
Nguồn: Phỏng vＸn vớiăcácăđại diện doanh nghiệp logistics 

 
Ví d映 tham kh違o 8: Kinh nghi羽m xây d詠ngăắLƠngăTaobao”,ătrungătơmăth逢挨ngăm衣i 
đi羽n t穎 t衣i Trung Qu嘘c 

1. Cácăsángăki院năchungăc栄aănhƠăn逢噂căvƠăcácăôngăl噂năth逢挨ngăm衣iăđi羽năt穎 
- Chínhăsáchătàiăchính/tàiăkhóa:ă姶uăđưiăchoăcácănhàăbánălẻăđi羽nătử:ăchoăvayălưiă

su医tăth医p,ă逢uăđưiăthuế 
- Thànhălậpătrungătâmănĕngăl詠că:ăHỗătr嬰ăcácădoanhănghi羽păvừaăvàănh臼ăvàănh英ngă

ng逢運iăth嬰ăth栄ăcôngălànhănghềătrongăvi羽căs嘘ăhóaăcácăquyătrìnhăkinhădoanhăvàă
th逢ơngăm衣iăđi羽nătử:ăphòngătriểnălưm,ătrungătâmăth逢ơngăm衣iăđi羽nătửăchoăqu違ngă
cáoătr詠cătiếp,ătiếpăthị 

- Cácăràoăc違năxuyênătỉnhăđ逢嬰căg叡ăb臼:ăChu育năhóaăcácătiêuăchu育năvàăquyătắcăđểă
cácăcôngătyăth逢ơngăm衣iăđi羽nătửăm荏ărộngătiếpăcậnăthịătr逢運ng 

2. Nơngăc医păc挨ăs荏ăh衣ăt亥ng 
- Thànhă lậpăd詠ăánăTaobaoăđểăxâyăd詠ngăcácăcơăs荏ăh衣ă t亥ngăbĕngă thôngărộng:ă

Chínhăquyềnăđịaăph逢ơngălàmăvi羽căvớiăAlibabaăđểăc違iăthi羽nă90%ăm衣ngăl逢ớiă
bĕngăthôngărộngăvàoănĕmă2025 

- "Gi違iăphápăgiaoăhàngăhaiăgiaiăđo衣n:ăCungăc医păkếtăn嘘iăhậuăc亥năchoăcácălàng,ă
xưăthôngăquaăcácăgóiăvậnăchuyểnă"giaoăhàngăhaiăgiaiăđo衣n"ătừătrungătâmăquậnă
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đếnălàng.ăH嬰pătácăvớiăAlibabaăđểătĕngăc逢運ngăcơăs荏ăh衣ăt亥ngăc栄aăcácăgi違iăphápă
vậnăt違i,ăhậu. 

1. Phátătri吋năngu欝nănhơnăl詠c 
- Ch逢ơngătrìnhăđàoăt衣oăchuyênăsâuăchoăcácădoanhănghi羽păbánălẻăđi羽nătử 
a. Thànhălậpă11ătrungătâmăđàoăt衣oăt詠ăhọcăvềăphátătriểnăweb,ăchiếnăl逢嬰cătiếpăthịă 
b. H嬰pătácăvớiăcácătr逢運ngăcaoăđẳngăkỹăthuật,ăđ衣iăhọcăđểăthúcăđ育yăvi羽căápăd映ngă

côngăngh羽 
c. ThànhălậpăĐ衣iăhọcăTaobaoă- đ衣iăhọcătr詠cătuyếnăth逢ơngăm衣iăđi羽nătử 

 

Áp dụng cho thành phố: Hi羽n t衣i, C亥năThơăđưăcóăSànăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử c栄a 
thành ph嘘. Tuy nhiên, hi羽năsànăth逢ơngăm衣i này mới chỉ mang tính qu違ngăbáăvàătr逢ngă
bày s違n ph育m, còn thiếu các yếu t嘘 để khiến sànăth逢ơngăm衣i ho衣tăđộng hi羽u qu違 nh逢ă
minh b衣ch về giá, liên kết vớiăph逢ơngăti羽năthanhătoánăvàăđơnăvị vận chuyển... 雲 Vi羽t 
Namăđưăcóăcácă s違nă th逢ơngăm衣iăđi羽n tử với nền t違ng m衣nhăvàăđộ ph栄 sóngăcaoănh逢ă
Shopee,ă Lazada,ă Sendoă (đaă ngành)ă vàă cácă sànă nh逢ă Postmart (thuộc Vietnam Post), 
foodmap (vừa gọi v嘘n thành công 3 tri羽u USD) chuyên về nông s違n có thể làăcácăđ嘘i tác 
tiềmănĕngăchoăC亥năThơăđ嘘i với vi羽c 泳ng d映ngăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử mà không c亥n t嘘n quá 
nhiều chi phí xây d詠ng các sàn riêng. 

 

2.1.5 T亥mănhìnăđ院nănĕmă2050 

- Xây d詠ng thành ph嘘 C亥năThơ thành trung tâm bán lẻ tr違i nghi羽m c栄a vùng, với 
nh英ng mô hình bán lẻ mớiănh逢ăcửa hàng tr違i nghi羽m, showroom, cửa hàng bán lẻ trên 
du thuyền. S嘘 l逢嬰ng khách du lịchăđếnăĐBSCLăsẽ tĕngătr逢荏ng m衣nhăvàoănĕmă2030,ăđ衣t 
kho違ng 52 tri羽u ng逢運i, cùng vớiăđóălàăs詠 giaătĕngăc栄a t亥ng lớpătrungăl逢uă(kho違ng 23.2 
ng逢運i Vi 羽t sẽ gia nhập t亥ng lớpătrungăl逢uăvàoănĕmă2030),ădoăđóăt衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i 
để phát triển h羽 th嘘ng bán lẻ tr違i nghi羽m. Các nghiên c泳uăđưăchoăth医y 70% khách hàng 
th逢運ng chi tiêu nhiềuăhơnăchoăcácăho衣tăđộng mua sắm tr違i nghi羽m và các nhãn hàng 
cũngăđangăgiaătĕngăngânăsáchăchoăho衣tăđộng này. 

 
Ví d映 tham kh違o 9: Công ngh羽 t詠 đ瓜ng t衣i c穎a hàng 7Fresh 

1. Gi臼ăhàngăthôngăminhăkếtăn嘘iăvớiăng逢運iătiêuădùngădiăđộng,ăđ逢aăng逢運iămuaă
sắmătr詠cătiếpăđếnăcácăl嘘iăđiănơiăcácăs違năph育măhọămu嘘năcóăthểăđ逢嬰cătìmăth医yă
trênăkhắpăcửaăhàng.ăMànăhìnhăthôngăminhănhậnăraăkhiăng逢運iămuaăhàngă荏ăg亥nă
đểăhiểnăthịăgiáătrịădinhăd逢叡ngăvàănơiăxu医tăx泳ăc栄aăs違năph育m 

2. JDăđangăbắtăđ亥uăsửăd映ngăcácăcôngăngh羽ăblockchainăđểătheoădõiămọiămặtăhàngă
từăs違năxu医tăđếnăgiaoăhàng 

3. Ng逢運iămuaăhàngăcóăthểăthanhătoánăbằngăh羽ăth嘘ngănhậnăd衣ngăkhuônămặtăđ逢嬰că
kếtăn嘘iăvớiă泳ngăd映ngădiăđộngă7FRESH 

 Áp dụng cho thành phố: 
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- Khuyếnăkhíchăcácănhàăbánălẻă泳ngăd映ngăcôngăngh羽ăcaoănh逢ăAR,ăVR,ăAI 
đểămangăl衣iătr違iănghi羽mămuaăhàngăđộcăđáo.ă 

- Khuyếnăkhíchăcácăcôngătyăcôngăngh羽ăhàngăđ亥uăm荏ănh英ngăcửaăhàngătr違iă
nghi羽m,ămộtă s嘘ănhưnăhàngăcóă thểăcânănhắcăbaoăg欝măASUS,ăSamsung,ă
thinkpro 

 
Ví d映 tham kh違o 10: Mô hình c穎a hàng tàu du l鵜ch 7-eleven 

Cửaăhàngătàuăduălịchă7-elevenăkh鰻ngăl欝ăn鰻iăbậtăvớiăánhăsángăxanhăr詠căr叡ăvàoă
banăđêmămangătr違iănghi羽măđộcăđáoăchoăkháchăduălịchăđếnăPattaya,ăTháiăLan.ă
Cửaăhàngăđ逢嬰cătrangăbịăSinsamută– mộtărobotăchàoăh臼iădiăchuyểnăxungăquanhă
cửaăhàngăcùngăvớiăhìnhăchiếuăbaăchiềuăvàămộtămànăhìnhăkh鰻ngăl欝ă荏ăgi英aăcửaă
hàngătr逢ngăbàyăcácăsinhăvậtăđ衣iăd逢ơng,ăt衣oăc違măgiácăchoăkháchăhàngănh逢ăđangă
điămuaăsắmătrênăbiển 
 
 Áp dụng cho thành phố:  

- C亥năThơăvớiăl嬰iăthếăsôngăn逢ớc,ăcóăbếnăduăthuyềnăNinhăKiều,ăcóăthểătậnă
d映ngăđểăm荏ărộngăchuỗiăcửaăhàngăti羽năl嬰i,ăcácăcửaăhàngăĕnău嘘ngătrênăduă
thuyền.ă 

- Mộtăs嘘ăhưngăcóăthểăcânănhắcăbaoăg欝măPhúcăLong,ăHighlandăcoffee,ăCircleă
K 

 
Ví d映 tham kh違o 11: Ford h嬰p tác v噂i T-mall v隠 môăhìnhăắbánăxeăh挨iăt詠 đ瓜ng” 

Trungătâmăláiăxeăchoăphépătr違iănghi羽măthửătr逢ớcăkhiămua:ăng逢運iăláiăxeăcóăthểă
chọnămộtătrongă100ăchiếcăxeăFordăcóăsẵnăđểădùngăthửămi宇năphíătrongă3ăngày.ăH羽ă
th嘘ngăcửaăhàngătr違iănghi羽măhoànătoànăt詠ăđộngăkhiăkhôngăhềăcóănhânăviênămàă
thayăvàoăđó,ăkháchăhàngăđ逢嬰căkiểmăsoátănhậnăd衣ngăkhuônămặtăvàăcửaăhàngăvậnă
hànhătheoămôăhìnhă“mộtăđiểmăđến”,ăt泳călàăd衣ngăcửaăhàngăcungăc医pănhiềuădịchă
v映ăchoăkháchă(víăd映ăt逢ăv医năchọnăxe,ăláiăthử,ăthanhătoánăvàăb違oătrìăxeăt衣iăcùngă1ă
địaăđiểm). 
 
 Áp dụng cho thành phố:  

- Cânănhắcăph嘘iăh嬰păvớiăcácăhưngănh逢ăvinfast, Hynndai,ăKIAăđểăđaăd衣ngă
hóaătr違iănghi羽mă荏ăc違ătr詠cătuyếnăvàătr詠cătiếpăt衣iăcửaăhàng 

 

2.2 D鵜ch v映 

2.2.1 Du l鵜ch 

a. Quanăđi吋m phát tri 吋n 

- Đ育y m衣nh công tác phát triển du lịch c栄a thành ph嘘 tr荏 thành ngành kinh tế mũiă
nhọn phù h嬰p vớiăquanăđiểm m映c tiêu m映c tiêu phát triển du lịch theo Nghị quyết s嘘 08-
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NQ/TWăngàyă16ăthángă01ănĕmă2017ăvề phát triển du lịch tr荏 thành ngành kinh tế mũiă
nhọn. Có đóngăgópăcaoătrongăphátătriển kinh tế - xã hội c栄aăđịaăph逢ơng. T衣oăđộng l詠c 
thúcăđ育y phát triểnăcácăngành,ălĩnhăv詠c khác phát triểnăđ欝ng bộ. 

- Xây d詠ng và phát triển thành ph嘘 C亥năThơ thànhătrungătâmăvùng,ăsinhăthái,ăvĕnă
minh hi羽nă đ衣i,ămangă đậm b違n sắcă sôngăn逢ớc vùng ĐBSCL theo Nghị quyết s嘘 59-
NQ/TWăngàyă05ăthángă8ănĕmă2020ăc栄a Bộ Chính trị. Xây d詠ng và phát triển thành ph嘘 
C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2045. 

- Phát triển du lịch th詠c s詠 là ngành kinh tế dịch v映 t鰻ng h嬰p, có tính liên ngành, 
liên vùng, có trọng tâm, trọngăđiểm, hi羽u qu違,ăcóăth逢ơngăhi羽u, có s詠 liên kếtătrongăn逢ớc 
và qu嘘c tế. B違o t欝n và phát huy các di s違năvĕnăhóaăvàăcácăgiáătrị truyền th嘘ng t嘘tăđẹp 
c栄a dân tộc, b違o v羽 môiătr逢運ng và thiên nhiên. Gi違i quyết t嘘t v医năđề laoăđộng, vi羽c làm 
và an sinh xã hội. B違oăđ違m qu嘘c phòng, an ninh, trật t詠 an toàn xã hội,ăđể du lịch phát 
triển bền v英ng. 

- Phát triển du lịch là trách nhi羽m c栄a c違 h羽 th嘘ng chính trị, các c医p các ngành, 
c栄a toàn xã hội. Có s詠 lưnhăđ衣o, chỉ đ衣o chặt chẽ c栄a các c医p 栄yăĐ違ng. Phát huy m衣nh 
mẽ vaiătròăđộng l詠c c栄a doanh nghi羽p và cộngăđ欝ng dân c逢,ăqu違n lý th嘘ng nh医t c栄a Nhà 
n逢ớc. Tậpătrungăđ亥uăt逢ăngu欝n l詠c c栄a thành ph嘘 cho phát triển du lịch. 

- Phát triển du lịch ph違i khai thác, phát huy t嘘iăđaătiềmănĕng,ăl嬰i thế, tài nguyên 
du lịch c栄a thành ph嘘, nh医t là vai trò trung tâm vùng, vị trí cửa ng臼 c栄a vùng h衣 l逢uă
sông Mekong. Gắn với phát huy thế m衣nhăđ逢運ng bộ,ăđ逢運ng th栄yăvàăđ逢運ng hàng không. 
 

 
b. Đ鵜nhăh逢噂ng chung 

(1) Phát tri吋n C亥năTh挨ătr荏 thƠnhăđi吋m du l鵜chăsinhătháiăđ瓜căđáo:ăXơyăd詠ng 
th逢挨ngăhi羽u và đ鵜nh v鵜 là m瓜tăđi吋măđ院n du l鵜chăsinhăthái,ăn挨iăh瓜i t映 vƠătr逢ngăbƠyă
cácăđ員c s違n,ămôăhìnhăvĕnăhóa, sinh thái, du l鵜ch c栄a ĐBSCL và h羽 sinh thái ven 
sông v噂i các kênh r衣ch và v鵜 tríătrungătơmăĐBSCL. 

Địnhăh逢ớng phát triển này sẽ phát triển nh英ng giá trị, s違n ph育m tiêu biểu nh医t c栄a 
vùngăĐBSCLănóiăchungăvàăthành ph嘘 C亥năThơ nói riêng mà ít có vùng miền nào trong 
c違 n逢ớcăcóăđ逢嬰c: cuộc s嘘ng c栄aăng逢運i dân gắn với ruộngăv逢運n trên các cù lao và vùng 
đ医t ven sông, sinh ho衣tăsôngăn逢ớc truyền th嘘ng mà tiêu biểu là ch嬰 n鰻i gắn với c違nh 
quanăsôngăn逢ớc l欝ngătrongăkhôngăgianăvĕnăhóaăđ運n ca tài tử đậm ch医t Nam Bộ. Tận 
d映ng l嬰i thế đ逢運ng sông dọc sông Hậu và sông C亥năThơ,ăCùălaoăTânăLộc (quận Th嘘t 
N嘘t), C欝năSơnă(quận Bình Th栄y)ăđể phát triển du lịchăsôngăn逢ớc.  

Liên kếtăvàăthúcăđ育y với các tr映 cột du lịch khác trong khu v詠cănh逢ăKiênăGiangă
(đặcătr逢ngăvới du lịch biểnăđ違o) d詠a vào l嬰i thế v嘘n có c栄a C亥năThơă(Duălịch trung tâm 
vĕnăhóaăvùngăsôngăn逢ớc), từ đóăthúcăđ育y toàn di羽n du lịchătoànăvùngăĐBSCLăthôngăquaă
các tour ch栄 l詠c. Tận d映ng l嬰i thế v嘘n có c栄a C亥năThơ,ătừ đóăđ育y m衣nh các lo衣i hình du 
lịchăđặcătr逢ngănh逢ăduălịch nông nghi羽păđôăthị, du lịchăđ逢運ng sông trong c映m ngành du 
lịchăsinhătháiầ 
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(2) Phát tri 吋n du l鵜ch MICE c栄a mi隠n Nam Vi羽t Nam, t壱n d映ng k院t n嘘i sân 
bay và v鵜 trí th 栄 ph栄 c栄a ĐBSCL 

Thành ph嘘 C亥năThơ phù h嬰p với vi羽c t鰻 ch泳c các s違n ph育m du lịch s詠 ki羽n, hội 
nghị hội th違o, triển lãm và khuyếnăth逢荏ng. S詠 ki羽n lớn là một trong nh英ng ho衣tăđộng 
có kh違 nĕngăt衣o d詠ngăth逢ơngăhi羽u du lịch,ăđ欝ng th運i có thể t衣o d詠ngăđ逢嬰c nhiều s違n 
ph育m du lịch trong khuôn kh鰻 s詠 ki羽n. S違n ph育m du lịch này tập trung phát triển 荏 khu 
v詠c quận Ninh Kiều,ăgiaiăđo衣năsauănĕmă2020ăcóăthể m荏 rộng phát triển 荏 các quận Bình 
Th栄y,ăCáiăRĕng,ăÔăMôn.ăVi羽c phát triển s違n ph育m MICE sẽ mang l衣i cho thành ph嘘 
C亥năThơ l嬰i thế c衣nh tranh trong khu v詠c ĐBSCL b荏i khu v詠căđangăch栄 yếu tập trung 
vào các s違n ph育m du lịch sinh thái, du lịchăvĕnăhóaăvàăítăcácăs詠 l詠a chọn cho du lịch 
MICE. 

 

(3) Tr 荏 thƠnhăTrungătơmăvĕnăh́aăĐBSCL v噂iăcácăđi吋m tham quan l鵜ch s穎 và 
ch嬰 n鰻i tiêu bi吋u, t壱n d映ng các tài s違năvĕnăh́aăl鵜ch s穎 và ki院nătrúcăđaăd衣ng,ăđ瓜c 
đáo. 

Với l嬰i thế có r医t nhiều chùa chiền, l宇 hội, di tích lịch sử, C亥năThơăsẽ làăđiểmăđến 
khámăpháăvĕnăhóaăkhôngăthể b臼 qua. Ch嬰 n鰻iăCáiăRĕng, Nhà c鰻 Bình Th栄y, Thiền Vi羽n 
TrúcăLâmăPh逢ơngăNam,ăChùaăÔng,ălàănh英ngăđiểm du lịchăđ逢嬰c nhiều du khách quan 
tâm. Nh英ngăđiểmăítăđ逢嬰c khách du lịchăhơnăbiếtăđến là: Khu du lịch Lung Cột C亥u, Khu 
di tích lịch sử Giàn Gừa, Ngày hộiăv逢運n trái cây Tân Lộc, L宇 hội Ok Om Bok t衣i chùa 
Pothi Somrôm, Làng nghề h栄 tiếu. Do vậy, c亥năđ育y m衣nh truyềnăthôngăchoăcácăđịaăđiểm 
nàyăđể đaăd衣ng hóa các s違n ph育m du lịch và mang l衣i nhiều tr違i nghi羽măđộcăđáo,ălỦăthúă
cho khách tham quan.  

Ngoài nh英ngăđiểm du lịchăvĕnăhóa hi羽n h英u c栄a C亥năThơ,ănênătận d映ng l嬰i thế 
trungătâmăvùngăĐBSCLăđể biếnăđâyăthànhănơiăhội t映 các tài s違năvĕnăhóa c栄a toàn vùng 
ĐBSCL,ămột d衣ng b違o tàng mô hình du lịchăvĕnăhóaăvùngăĐBSCL. 

 

 

(4) Phát tri吋n du l鵜ch ngôi nhà th泳 hai (2nd home) và b医tăđ瓜ng s違n xanh d丑c 
sông H壱u, t壱n d映ng ti隠mănĕngăsôngăn逢噂c và v鵜 tríătrungătơmăĐBSCLă 

C亥năThơăcóăthể phát triển thêm các lo衣i hình b医tăđộng s違n này dọc sông Hậu nh運 
c違nhăquanăsôngăn逢ớc,ămôiătr逢運ng sinh thái yên bình, thành ph嘘 trong lành, ít ô nhi宇m 
hơnăsoăvới các thành ph嘘 lớn lớn khác, phù h嬰p với lo衣i hình nghỉ d逢叡ng. Ngoài ra, 
cũngăđangăcóăr医t nhiềuăcácănhàăđ亥uăt逢ălớnătrongălĩnhăv詠c b医tăđộng s違n sẽ xây d詠ng các 
khuăđôăthị sinh thái t衣i thành ph嘘, do vậy,ăđâyăcũngălàăs違n ph育m du lịchăđángăđể quan 
tâm,ăđặc bi羽t, phù h嬰p với t亥m nhìn c栄a C亥năThơăkhiămongămu嘘n tr荏 thành thành ph嘘 
đángăs嘘ng,ăthuăhútănhânătàiăđếnăđịnhăc逢. 

Vi羽căthúcăđ育y du lịch MICE và du lịch ngôi nhà th泳 hai sẽ t衣oăđộng l詠c m衣nh mẽ 
choăcácăngànhăkhácănh逢ăcôngănghi羽p,ăđặc bi羽t là công nghi羽p chế biến th詠c ph育m, kinh 
doanh s違n ph育m th栄 công mỹ ngh羽, các dịch v映 hậu c亥nănh逢ă育m th詠c,ăl逢uătrúăph映c v映 
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cho du lịch, từ đóăđóngăgópăchoăphátătriểnăđôăthị, tiêu dùng, xu医t kh育u t衣i chỗ và thu hút 
đ亥uăt逢. 
 

Hình 94: Các s違n phẩm du l鵜ch n鰻i b壱t c栄a ĐBSCL 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

 
c. Gi違i pháp chính 
 
Nhóm gi違i pháp v隠 m荏 r瓜ng và nâng cao ch医tăl逢嬰ng s違n phẩm du l鵜ch 

- Nâng c医p s違n ph育m du lịch h英u hình – h衣 t亥ng du lịch: 
- H羽 th嘘ng h衣 t亥ng du lịch c亥năđ逢嬰c phát triển tập trung 荏 khu v詠c trung tâm du 

lịch Ninh Kiều - CáiăRĕngă- Bình Th栄y - PhongăĐiền. C映 thể: 
• Sân golf (QuậnăCáiăRĕng):ăhi羽nănay,ăđưăcóămộtăsânăgolfăđangăxâyăd詠ng 荏 khu 

v詠c C欝n 遺u.ăKhiăsânăgolfăhoànăthànhăthìăđây sẽ làăđâyăsẽ là mộtălàăđịaăđến thu hút cho 
khách du lịch 荏 phân khúc cao c医p hoặc khách du lịchăMICE.ăNgoàiăra,ăđâyăcũngăcóăthể 
là mộtăđịaăđiểmăđể t鰻 ch泳c các s詠 ki羽nănh逢ăcácăgi違iăthiăđ医u Golf 

• Khuăvuiăchơiătrongănhàă(Quận Ninh Kiều/CáiăRĕng):ăđề xu医t xây d詠ng khu vui 
chơiăgi違i trí trong nhà (vớiăcácătròăchơiănh逢ăbowling,ăth詠c tế 違o,ăxemăphimă5D).ăĐâyăsẽ 
làămôăhìnhăkhuăvuiăchơiăgi違i trí hi羽năđ衣i,ălàăđịaăđiểmăvuiăchơiăgi違i trí thu hút giới trẻ t衣i 
ĐBSCL 

• Trung tâm hội nghị, triển lãm (Quận Ninh Kiều):ăđề xu医t xây d詠ng trung tâm 
hội nghị kết h嬰p vớiăđ亥yăđ栄 các dịch v映 nh逢ăĕnău嘘ng, t鰻 ch泳c s詠 ki羽n với s泳c ch泳a 
kho違ngă2000ăng逢運i t衣i Quận Ninh Kiều.ăĐâyăsẽ làănơiăđĕngăcaiăcácăs詠 ki羽n lớn trong 
n逢ớc và qu嘘c tế 

• Nâng c医p bến Ninh Kiều, kết h嬰p cùng ph嘘 điăbộ và nền kinh tế đêm:ăthíăđiểm 
phát triển kinh tế đêmătrênăđịa bàn quận Ninh Kiềuătheoăh逢ớng t鰻 ch泳căxuyênăđêm,ăphână
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lo衣i mô hình t鰻 ch泳c trong nhà và ngoài tr運i,ătrongăkhôngăgianăđiăbộ nh逢ăkhôngăgianăđiă
bộ khu v詠c công viên sông Hậu, bến Ninh Kiều, các ch嬰 đêm.ăPhát triển tuyến ph嘘 育m 
th詠căđêmăkết h嬰păđiăbộ 

• Khu nghỉ d逢叡ng sinh thái (Huy羽năPhongăĐiền):ăđâyălàăkhuăduălịch kết h嬰p gi英a 
nghỉ d逢叡ng cao c医p với các ho衣tăđộng tr違i nghi羽mănh逢ăchèoăthuyền, câu cá, khám phá 
nông tr衣i, cắm tr衣i cao c医p,ăcácătròăchơiăm衣o hiểm nh逢ăzipline 

• Triển khai xây d詠ngăđề án h羽 th嘘ng du lịch thông minh trong c医u thành thành 
ph嘘 thôngăminh,ăthíăđiểm t衣i vùng du lịch trung tâm với các thành ph亥năcơăb違n g欝m:ăcơă
s荏 d英 li羽u dùng chung tích h嬰p vào h羽 th嘘ng c栄a thành ph嘘, c鰻ng thông tin du lịch, b違n 
đ欝 s嘘 về du lịch theo công ngh羽 GIS và h羽 sinhătháiăcácăỦăt逢荏ng hỗ tr嬰,ănh逢ăxâyăd詠ng 
ph亥n mềm 泳ng d映ng về du lịch dùng trên thiết bị diăđộng c亥mătay,ăph逢ơngăti羽n hỗ tr嬰 
truy nhập thông tin cho khách du lịch, phát triển h羽 th嘘ng wifi công cộng 

• Đ育y m衣nh phát triển h衣 t亥ng giao thông công cộng 荏 vùng du lịch trung tâm, 
đề xu医t nghiên c泳u mô hình chia sẻ xeăđ衣p công cộng 

• Nghiên c泳u triểnăkhaiămôăhìnhăđội hình tình nguy羽n hỗ tr嬰 du lịch thành ph嘘 
C亥năThơ t衣iăcácăđiểm du lịch chính c栄a Thành ph嘘, với ngu欝n nhân l詠c chính là sinh 
viên ngành du lịch.ăĐội tình nguy羽n sẽ đóngăvaiătròătrongăvi羽c chỉ dẫn,ăđ逢aăraăcácăthôngă
tin c亥n thiết về địaăđiểm cho khách du lịch 

- Nâng c医p s違n ph育m du lịch vô hình – tr違i nghi羽m du lịch: 
- C違i thi羽n tr違i nghi羽măl逢uătrúăquaăđêm 

• Xây d詠ngăthêmăcácăcơăs荏 l逢uătrúăh衣ngăsangăđể thu hút khách du lịch phân khúc 
cao c医p và khách du lịch qu嘘c tế 

• Nĕmă2030ăc亥n 20.800 bu欝ngăl逢uătrú với 4160 phòng 4-5ăsaoă(t逢ơngăđ逢ơngăvới 
vi羽c xây thêm vớiă18ăcơăs荏 l逢uătrúă4-5 sao) 

 
Ví d映 tham kh違o 12:ăCácăchínhăsáchăthuăhútănhƠăđ亥uăt逢ăB医tăđ瓜ng s違n t衣i Phú Qu嘘c 

PhúăQu嘘căhi羽năđangălàăđiểmăđếnăvàngăc栄aăcácănhàăđ亥uăt逢ăB医tăđộngăs違n,ăđặcăbi羽tălàăb医tă
độngăs違năcaoăc医p.ăT鰻ngădòngăv嘘năđ亥uăt逢ăvàoăPhúăQu嘘călàă16,7ătỷăUSD,ăs嘘ăphòngăh衣ngă
sangătĕngătừă2190 phòngănĕmă2015ălênă7500ăphòngănĕmă2019ă(m泳cătĕngătr逢荏ngăbìnhă
quânălàă36%/nĕm).ăĐểăđ衣tăđ逢嬰căconăs嘘ă医năt逢嬰ngănày,ăngoàiăvi羽căs荏ăh英uăvịătríăđắcăđịaă
vớiă“biểnăxanh,ăcátătrắng”,ăthuậnăl嬰iăphátătriểnălàmăduălịchănghỉăd逢叡ng,ăPhúăQu嘘căcònă
thuăhútăcácănhàăđ亥uăt逢ăB医tăđộngăs違năbằngăcácăchínhăsáchăsau: 
 - Mi宇nătiềnăthuêăđ医tătrongăgiaiăđo衣năxâyăd詠ngătừă7-15ănĕmătùyătheoăh衣ngăm映căđ亥uăt逢 
 - Gi違mă50%ătiềnăthuêăđ医tăchoăcơăs荏ăkinhădoanh 
 - Thuếăthuănhậpădoanhănghi羽pă(CIT)ă逢uăđưiă荏ăm泳că10%ătrongăgiaiăđo衣năho衣tăđộngă

kinh doanh  
 -ăMi宇năthuếăchoătàiăs違năc嘘ăđịnhăđ逢嬰căđ逢aăđếnăPhúăQu嘘căvớiăm映căđíchăkinhădoanh 
  

Áp dụng cho thành phố: Hi羽n t衣i, yếu t嘘 khiến b医tăđộng s違n 荏 C亥năThơăch逢aăphátă
triển m衣nh mẽ là do h衣 t亥ng còn nhiều h衣n chế. Tuy nhiên, trong th運i gian tới, nhiều 
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công trình giao thông trọngăđiểm mang tính chiếnăl逢嬰c và kết n嘘i thông su嘘t c亥năThơă
với các tỉnh khác c栄aăĐBSCLăvàăvới c違 n逢ớcănh逢ăC違ng Cái Cui, C違ng C亥năThơăcùngă
với các tuyến qu嘘c lộ 1A, qu嘘c lộ 80, qu嘘c lộ 91, qu嘘c lộ 91B, qu嘘c lộ 61Bầăh泳a hẹn 
sẽ t衣oăđộng l詠căthúcăđ育y thị tr逢運ng b医tăđộng s違n. Ngoài ra t嘘căđộ hoàn thi羽năđ医u th亥u và 
gi違i phóng mặt bằngăcũngălàămột yếu t嘘 khácămàăcácănhàăđ亥uăt逢ăđangăr医t quan tâm. C亥n 
cóăcơăchế thuận l嬰i nhằm giúp tháo g叡 v逢ớng mắc c栄a các doanh nghi羽păvàăđơnăgi違n 
hóa quy trình th栄 t映c hành chính sẽ h医p dẫnăcácănhàăđ亥uăt逢ătiềmănĕng. 

 
- Đaăd衣ng hóa tr違i nghi羽m du lịch sinh thái: Bên c衣nh các tr違i nghi羽m truyền 

th嘘ngănh逢ăkhámăpháămi羽tăv逢運n, ch嬰 n鰻i, c亥n b鰻 sung thêm các ho衣tăđộngănh逢ă 
• Cắm tr衣i kết h嬰p nghỉ d逢叡ng:ăđâyălàămôăhìnhătr違i nghi羽m cao c医p, khi khách 

du lịch có thể cắm tr衣i ven sông, tham gia các ho衣tăđộngănh逢ăcâuăcá,ăchèoăthuyền, các 
ho衣tăđộng m衣o hiểm và nghỉ d逢叡ng t衣i các h羽 th嘘ng lều tr衣iăđ亥yăđ栄 ti羽n nghi. T衣i Vi 羽t 
Nam,ămôăhìnhănàyăđưăxu医t hi羽n t衣i một s嘘 địaăđiểmănh逢ăĐàăL衣t, Ninh Thuận, Bình 
Thuận,ăĐắk Lắk, thu hút nhiều b衣n trẻ mu嘘n tr違i nghi羽m cuộc s嘘ng g亥năgũiăvới thiên 
nhiênănh逢ngăvẫn yêu thích s詠 ti羽n nghi. 

• Ho衣tăđộng tham quan, nghỉ d逢叡ng t衣i trang tr衣i: du khách ngoài vi羽căth逢荏ng 
th泳c trái cây 荏 mi羽tăv逢運n, có thể tham gia vào các ho衣tăđộngăchĕmăsócăv逢運n cây, câu 
cá, tham gia các lớp tìm hiểu về thiênănhiên,ăkĩănĕngăsinhăt欝n, nghỉ d逢叡ngăvàăth逢荏ng 
th泳căđ欝 ĕnăt衣i trang tr衣i. 

• Cácă tròăchơiăm衣o hiểm,ă truyă tìmăkhoăbáu:ăCácăkhuăvuiăchơiăm衣o hiểm với 
zipline, c亥u treo trên cây và truy tìm kho báu vớiăđịnh vị GPS sẽ b鰻 sung thêm ho衣tăđộng 
choăcácăduăkháchă逢aăkhámăphá,ăthíchăm衣o hiểm. 

- Phát triển du lịch xanh, mô hình du lịch thích 泳ng, gi違m thiểu biếnăđ鰻i khí hậu 

Để phát triển h衣 t亥ng du lịch xanh, c亥n tập trung vào nh英ng yếu t嘘 sauăđây: 
• Tâm Xanh (Green heart): Kêu gọi khách du lịch nâng cao nhận th泳c về du lịch 

có trách nhi羽m vớiămôiătr逢運ng và xã hội. C亥năThơăcóăthể đ育y m衣nh các ho衣tăđộng này 
thông qua các nền t違ng s嘘,ăđể có thể tiếp cậnăl逢嬰ng khách du lịch lớn. 

• Vận chuyển Xanh (Green Logistics): Khuyến khích sử d映ngăcácăph逢ơngăti羽n 
vận chuyển thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng ph映c v映 cho ngành du lịch. T衣i C亥năThơ,ăcóăthể 
nghiên c泳uăcácămôăhìnhăchoăthuêăxeăđ衣p, chia sẻ xeăđ衣păđể khuyến khích du khách sử 
d映ng lo衣i hình này hoặcăđề xu医t một s嘘 tuyến ph嘘 điăbộ t衣i các khu v詠c trung tâm. 

• ĐiểmăđếnăXanh:ăĐ育y m衣nh qu違ngăbáăCácăđiểm du lịchă đ逢嬰c qu違n lý theo 
nguyên tắc có trách nhi羽m và b違o v羽 môiătr逢運ng. Ví d映,ăcácăđiểm du lịch th詠c hi羽n t嘘t 
công tác b違o v羽 môiătr逢運ng sẽ cóăcơăhộiăđ逢嬰c giới thi羽u, xu医t hi羽n với t亥n su医tădàyăhơnă
trên các trang thông tin chính th泳c c栄a S荏 Du lịch, hay các tài li羽u hoặcăch逢ơngătrìnhă
giới thi羽u du lịch trên các nền t違ng s嘘. 

• Ho衣tăđộngăXanhă(GreenăActivities):ăThúcăđ育y các ho衣tăđộng du lịch phù h嬰p 
với cộngăđ欝ng và có s詠 tham gia c栄a cộngăđ欝ngăđịaăph逢ơng.ăVíăd映, khuyến khích các 
hình th泳c du lịch tr違i nghi羽mănh逢ăduălịch nông nghi羽pănơiăduăkháchăđ逢嬰c nghỉ d逢叡ng 荏 
nông tr衣i và tham gia các ho衣tăđộngănh逢ătr欝ng cây, thu ho衣ch trái cây,..hoặc du lịch tr違i 
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nghi羽m 荏 các làng nghề để học cách chế biến nh英ngămónăĕn,ăs違n ph育m ph鰻 biến t衣i C亥n 
Thơ.ăCácăho衣tăđộng này giúp b違o t欝n các giá trị vĕnăhóa,ăb違o t欝n không gian cộngăđ欝ng 
làng quê nông nghi羽p truyền th嘘ng và các s違n vật có ngu欝n g嘘c thiên nhiên. 

• Dịch v映 Xanh (Green Service): Kêu gọi các bên liên quan cung c医p dịch v映 du 
lịch t衣o 医năt逢嬰ng và truyền c違m h泳ng m衣nh mẽ thông qua vi羽c thể hi羽n s詠 tôn trọng, 
quan tâm và b違o v羽 môiătr逢運ng. Ví d映 các doanh nghi羽p l英 hành,ăcácăcơăs荏 l逢uătrúăc亥n 
đ逢嬰c khuyến khích tham gia vào các ho衣tăđộng b違o v羽 môiătr逢運ng c栄a Thành ph嘘 nh逢ă
các tái chế, nói không với túi ni lông, thay thế nh詠a bằng các vật li羽u thân thi羽n với môi 
tr逢運ng,ầ 

• Ph逢ơngă phápă tiếp cậnă Xanhă v逢嬰t trội (Green Plus): Khuyến khích doanh 
nghi羽pătĕngăc逢運ng trách nhi羽m xã hội ví d映 nh逢ădoanhănghi羽p gi違m thiểu các ho衣tăđộng 
gây h衣i tớiămôiătr逢運ng,ătĕngăc逢運ng các sáng kiến tiết ki羽mănĕngăl逢嬰ng và sử d映ngănĕngă
l逢嬰ng tái, cung c医p các s違n ph育m thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng. 

 Phát triển mô hình du lịch nông nghi羽p, v嘘n sẽ là l嬰i thế c栄a C亥năThơătrongă
t逢ơng lai.  

Giaiăđo衣n 2021-2025, phát triển d詠aătrênăcácăđiểm nhà v逢運n,ăcácăcơăs荏 kinh 
doanhăđưăhìnhăthànhă(đưăcóăsẵn một s嘘 điều ki羽n nh医tăđịnh phù h嬰p vớiăđịnhănghĩaăvề 
DLNN), chẳng h衣n nh逢 Canthoăfarm,ăCơăs荏 Minh Hòa, làng hoa kiểng Bà Bộ (Q. Bình 
Th栄y), B違oăGiaăTrangăViênă(Q.ăCáiăRĕng),ăKhuăduălịchăôngăĐề, Mỹ Khánh (H. Phong 
Điền).  

T亥mănhìnăđếnănĕmă2030,ăcácănôngătr衣i quy mô lớn sẽ đƣ嬰c hình thành, m荏 rộng 
d亥năđến các vùng ven, chẳng h衣n xã Tr逢運ng Long, xã Tân Thới (huy羽năPhongăĐiền), và 
các huy羽n xa nội thành nh逢 Thới Lai, C運 Đ臼,ăVĩnhăTh衣nh.ăĐ欝ng th運i, hình thành các 
farmstay t欝n t衣i song song với lo衣i hình l逢u trú homestay v嘘năđưăr医t ph鰻 biến với khách 
du lịchătrênăđịa bàn thành ph嘘. 

Tập trung vào các lo衣i hình chính bao g欝m: Du lịch và nông nghi羽păđôăthị (t衣i 
quận Ninh Kiều, Bình Th栄y,ăCáiăRĕng);ăDuălịch và nông nghi羽p công ngh羽 cao t衣i các 
nông tr衣i quy mô lớn (các xã Tr逢運ng Long, xã Tân Thới – H.PhongăĐiền) hay huy羽n 
Thới Lai, C運 Đ臼; Du lịch và nông nghi羽p truyền th嘘ng t衣i các quận huy羽n:ăCáiăRĕng,ă
Bình Th栄y,ăPhongăĐiền và Thới Lai. Phát triểnătheoăĐề án phát triển du lịch nông nghi羽p 
trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2021-2025, t亥mănhìnăđếnănĕmă2030,ă(Kèmă
theo Quyếtăđịnh s嘘 774/QĐ-UBNDăngàyă22ăthángă02ănĕmă2022ăc栄a 曳y ban nhân dân 
thành ph嘘 C亥năThơ). 
 

- Quy ho衣ch phát triển khu kinh tế banăđêmăt衣i quận Ninh Kiều,ăCáiăRĕngăvàăcácă
địa bàn khác c栄a thành ph嘘 C亥năThơ theo nhu c亥u,ăđịnhăh逢ớng, các lo衣iăhìnhănh逢ăsau: 

• Nhu c亥u,ăđịnhăh逢ớng: Ch栄 động phát triển kinh tế banăđêmătrênăcơăs荏 quan 
điểmă“phátătriển các khu v詠c kinh tế đêmătậpătrung,ăđaăd衣ng các ho衣tăđộng theo 4 lo衣i 
hình g欝m dịch v映 gi違i trí, 育m th詠c, mua sắm và du lịchăbanăđêm. Đ違m b違o t衣oăđộng l詠c 
thúcăđ育y phát triển kinh tế ban đêmătrênănền t違ng khích s詠 tham gia hi羽u qu違 c栄a doanh 
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nghi羽păvàăđ違m b違o các bi羽n pháp qu違nălỦănhàăn逢ớc hi羽u qu違 về an ninh trật t詠, phòng 
cháy ch英a cháy, an toàn v羽 sinh th詠c ph育măvàămôiătr逢運ng. 

• Phát triển kinh tế banăđêmăc栄a thành ph嘘 C亥năThơ ph違iăđ違m b違o các nguyên 
tắc về xây d詠ng và phát triển du lịchătheoăquyăđịnh t衣i Luật Du lịch. Phù h嬰p với chiến 
l逢嬰c,ăđịnhăh逢ớng phát triển du lịch c栄a thành ph嘘 (quy ho衣ch chung xây d詠ng thành ph嘘 
C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđến 2050. Đề án phát triển marketing địaăph逢ơngăvàă
cácăch逢ơngătrìnhăđề án, quy ho衣ch ngành). Sử d映ng h嬰p lý, hi羽u qu違 và bền v英ng tài 
nguyên du lịch,ăvĕnăhóa, l嬰i thế trung tâm và các ngu欝n l詠căđ亥uăt逢ăphátătriển kinh tế. 

• M映c tiêu c映 thể:  
o Hình thành ít nh医t 01 khu v詠c t鰻 h嬰păvuiăchơi,ăgi違i tríăbanăđêmăriêngăbi羽t 
o Hình thành ít nh医t 03 khu v詠c tập trung h羽 th嘘ng các cửa hàng, ph嘘 điăbộ, 

ph嘘 育m th詠c, ch嬰 đêm,ầăquyămôălớn ho衣tăđộng c違 banăđêmăđịa bàn 荏 khu 
v詠c Ninh Kiều,ăCáiăRĕngăph映c v映 khách du lịch với th運iăgianăl逢uătrúătrungă
bình 3-4 ngày 

o Phát triểnăđ欝ng bộ h羽 th嘘ng h衣 t亥ng,ăcơăs荏 vật ch医t ph映c v映 phát triển kinh 
tế banăđêmă(h羽 th嘘ng khách s衣n,ăresortăđẳng c医p,ăđôăthị thông thóang, các 
khuăđiểmăvuiăchơi,ăgi違i trí quy mô lớnăđặc sắc,ầ),ăcácădịch v映, ho衣tăđộng 
banăđêmă(karaoke,ăbar,ăĕnău嘘ng,ầ)ănằm 荏 các khu riêng bi羽t, h衣n chế xen 
lẫnăkhuădânăc逢 

• Các lo衣i hình tiềmănĕng: 
o Mô hình ph嘘 điăbộ theoăh逢ớng hi羽năđ衣i,ăvĕnăminh 
o Mô hình ch嬰 đêm 
o Các lo衣i hình s違n ph育m du lịchăbanăđêm 
o Một s嘘 đề xu医tăthíăđiểm các ho衣tăđộng kinh doanh, dịch v映 banăđêmăt衣i 

quận Ninh Kiềuănh逢:ăTuyếnăđ逢運ng Sông Hậu (từ C亥uăđiăbộ đến Tr亥n Phú) 
sẽ kết n嘘i một chuỗi các ho衣tăđộng từ tuyến ph嘘 điăbộ HaiăBàăTr逢ng,ăKhuă
v詠c tuyếnăđ逢運ng Lê L嬰i, tuyếnăđ逢運ng cặp kè R衣ch Khai Luông (từ C亥u 
điăbộ đến Nhà l欝ng 3-TTTM Cái Khế), Tuyến r衣ch khai luông, r衣ch ngỗng 
đến H欝 Búng Xáng, tuyếnăđ逢運ngăLêăBình,ăph逢運ngăH逢ngăL嬰i.ăĐề xu医t 
môăhìnhăthíăđiểm kinh tế banăđêmătập trung t衣i công viên sông Hậu. 

 
Ví d映 tham kh違o 13: M瓜t s嘘 mô hình phát tri吋n kinh t院 đêmătrênăth院 gi噂i và Vi羽t 
Nam 

 V逢挨ngăQu嘘că
Anh 

TrungăQu嘘c PhúăQu嘘c,ăVi羽tă
Nam 

Ho衣t động Dịchă v映ă ĕnă u嘘ng,ă
qu亥y bar, mua 
sắm,ăgi違iă trí,ăngh羽ă
thuật,ăthểăthao 

Dịchă v映ă ĕnă u嘘ng,ă
gi違iă trí,ă th逢ơngă
m衣iă đi羽n tử,ă phimă
違nhătr詠cătuyến,ătròă
chơiătr詠cătuyến 

Dịchă v映 ĕnă u嘘ng,ă
muaăsắm,ăvuiăchơiă
gi違iă trí,ă l宇ă hội,ă
casino,ăqu亥yăbar 
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Môă hìnhă t鰻ă ch泳că
bộămáyăqu違nălỦ 

Ch泳că v映ă qu違nă lỦă
chuyên trách 
Nightă Czară (t衣iă
London) 
Thamăgiaăc栄aăcộngă
đ欝ngăđịaăph逢ơng 

Cóă bộă phậnă
chuyên tráchă vềă
cácăho衣tăđộngăbană
đêm 
S詠ă thamă giaă c栄aă
cộngă đ欝ngă địaă
ph逢ơng 

 

Chính sách phát 
triểnăcơăs荏ăh衣ăt亥ng 

Khaiă thácă dịchă v映ă
tàuă ng亥mă ch衣yă
xuyênăđêm,ăxeăđ衣pă
côngăcộng 

Tĕngă th運iă giană
ph映căv映ă trongđêmă
choă dịchă v映ă tàuă
đi羽năng亥mă 
Triểnă khaiă h羽ă
th嘘ngăbusăđêm 
Đ亥u t逢ăchỉnhătrangă
c違nhăquan,ăthiếtăbịă
chiếuă sáng,ă wifiă
côngăcộng,ădịchăv映ă
5G 

 

Chínhă sáchă hỗă tr嬰ă
tài chính 

Quỹăđ亥uăt逢ăvớiăcácă
sángă kiếnă chiaă sẻă
vĕnăhóa 
Hỗă tr嬰ă đ亥uă t逢ă cácă
d詠ăánăxâyăd詠ngăh衣ă
t亥ngăph映căv映ăkinhă
tếă đêm,ă choă thuêă
mặtăbằngăgiáăth医p 

Tr嬰ăc医păhỗătr嬰ăthúc 
đ育yăho衣tăđộngăkinhă
doanhă tiêuă th映ă
hàngăhóa,ă dịchă v映ă
bană đêmă t衣iă Bắcă
Kinh,ăTh逢嬰ngăH違i 

 

 

Nguồn: Phân tích cてa BCG  

 

Áp dụng cho thành phố: C亥năThơăcóăthể triển khai mô hình kinh tế đêmăvới các 
ho衣tăđộngănh逢ăcóăcácătuyến ph嘘 điăbộ kết h嬰p 育m th詠c. Các ho衣tăđộng biểu di宇năđ逢運ng 
ph嘘. 域m th詠c, ngh羽 thuật trên du thuyền. Các ho衣tăđộng gi違i trí karaoke, bar. Tour ngắm 
bình minh trên sông Hậu. L宇 hội ánh sáng. Các yếu t嘘 thành công bao g欝m: 

•  Có bộ phận chuyên trách cho vi羽c qu違n lý phát triển kinh tế đêm 
•  Phát triển h衣 t亥ng ph映c v映 cho các ho衣tăđộngăđêmăbaoăg欝m: h羽 th嘘ng chiếu 

sáng, giao thông công cộng (cân nhắc hình th泳c chia sẻ xeăđ衣p), wifi, l詠căl逢嬰ng an ninh 
• Hỗ tr嬰 tàiăchínhăchoăcácăđơnăvị kinh doanh ph映c v映 cho nền kinh tế đêmă(baoă

g欝măcácăđơnăvị xây d詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ng,ăcácăcơăs荏 kinh doanh) 
•  

- Giaătĕngătínhăkết n嘘i các s違n ph育m du lịch trong khu v詠c ĐBSCL  

• Phát triển du lịch C亥năThơătr荏 thànhătrungătâmăđộng l詠c cho du lịch ĐBSCL 
theoăQĐăs嘘 2473/QĐ-ttg ngày 30/12/2011 và s嘘 201/QĐ-ttg ngày 22/1/2013, làm tiền 
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đề để phát triển du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông m荏 rộng (GMS) với s詠 tham gia c栄a 
6 qu嘘c gia: Vân Nam (Trung Qu嘘c) - Myanmar - Thái Lan - Lào - Campuchia - Vi羽t 
Nam. 

• H嬰p tác chặt chẽ trong các ho衣tăđộng xúc tiến du lịch, qu違ng bá cho du lịch 
khu v詠c sông Mê Kông. Mặc dù mỗiăn逢ớcăđều có tài li羽u qu違ng bá du lịch riêng với 
ch医tă l逢嬰ngăcaoănh逢ngăch逢aăcùngănhauăxâyăd詠ngăth逢ơngăhi羽u du lịch sông Mê Kông 
v英ng m衣nh. Tiếp thị du lịch sông Mê Kông c亥n d詠a trên một s違n ph育m chung c栄a các 
n逢ớc liên quan. Sử d映ng t運 rơi,ăvàăcácăph逢ơngăti羽n nghe nhìn (phim, DVD, CD), qu違ng 
bá trên một chuyên trang website c栄aăVĕnăphòngăĐiều ph嘘i Du lịch Mê Kông và gắn 
liên kết với www.mekongtourism.org.  

• Nghiên c泳u, l欝ng ghép các tour du lịchăvĕnăhóaăhi羽n có c栄a mỗiăn逢ớc, mỗi 
vùng miền trong khu v詠c TiểuăvùngăsôngăMêăKôngăđể tr荏 thành nh英ng tour du lịch 
chung c栄a khu v詠c trên nguyên tắc tôn trọngăđịnhăh逢ớng du lịch qu嘘c gia c栄a mỗiăn逢ớc, 
song có s詠 điều chỉnh nhằm h衣n chế s詠 trùng lặp về s違n ph育m du lịch. Khai thác có hi羽u 
qu違 nh医t nh英ng giá trị vĕnăhóaăđặc sắc c栄a mỗi qu嘘c gia trong vùng 

 
ii.  Nhóm gi違i pháp v隠 gi違i pháp v隠 ho衣tăđ瓜ng xúc ti院n, qu違ng bá  

- Tận d映ng nền t違ng có sẵnăđể xây d詠ng một chiến dịch tiếp thị toàn di羽n với 
thôngăđi羽pă“C亥năThơă- cửaăngõăđến với miềnăsôngăn逢ớc ĐBSCL”.ăCác ho衣tăđộng h嬰p 
tác,ăđ育y m衣nh công tác xúc tiến, qu違ng bá bao g欝m: 

• Phát triểnămarketingăđi羽n tử ph映c v映 xúc tiến qu違ng bá du lịch 
• Nghiên c泳u, áp d映ngămôăhìnhăvĕnăphòngăđ衣i di羽n Du lịch C亥năThơănóiăriêngă

và Vi羽t Nam nói chung 荏 n逢ớc ngoài  
• Đ育y m衣nh ho衣tăđộng h嬰p tác t鰻 ch泳c tham gia các hội ch嬰, s詠 ki羽n du lịch 

qu嘘c tế và các ho衣tăđộng xúc tiến du lịchăn逢ớcăngoàiăđ逢嬰c  
• H嬰p tác vớiăcácăhưngăhàngăkhôngăvàăcácăđơnăvị có liên quan t鰻 ch泳c s詠 ki羽n 

“đónăvị khách du lịch qu嘘c tế đ亥uătiênăđến C亥năThơătrongăb嘘i c違nhăbìnhăth逢運ng mới hậu 
COVID-19”. T鰻 ch泳căđónăcácăđoànăl英 hành lớn t衣i các thị tr逢運ng trọngăđiểm, m運i các 
đoànăbáoăchí,ăphóngăviênăqu嘘c tế đến kh違o sát s違n ph育m, viết bài tuyên truyền qu違ng bá 
về du lịch C亥năThơ 

 
Ví d映 tham kh違o 14: Kinh nghi羽m xây d詠ngătrangăđíchăt衣i Trip Advisor 

Vớiăvi羽că違nhăh逢荏ngăđếnă62%ăng逢運iădùngătrênătoànăthếăgiớiănghiênăc泳uăchuyếnăđiă
trênănềnăt違ngătr詠cătuyến,ăTripăAdvisorălàămộtănềnăt違ngăquanătrọngăđểăqu違ngăbáăduă
lịchăb荏iăđâyălàătrangăwebăđángătinăcậyăchoăduăkháchătrênătoànăthếăgiớiănghiênăc泳uă
vềăđịaăđiểmăhọă sẽăđếnă thamăquan.ăC亥năThơăhi羽nănayăcũngăđưăcóămặtă trênăTripă
Advisor,ătuyănhiênăl逢嬰ngăt逢ơngătácăcũngănh逢ăm泳căđộăqu違ngăbáăcònăh衣năchế.ăTrênă
trangăđíchă(landingăpage)ăc栄aăthànhăph嘘ăC亥năThơ,ămớiăchỉăhi羽năthịăcácătínhănĕngă
cơăb違nănh逢:ăcácăkháchăs衣n,ăđịaăđiểmăph鰻ăbiếnăt衣iăC亥năThơ,ăvớiăch医tăl逢嬰ngă違nhăch逢aă
cao.ăĐểăcóăthểăthuăhútăkháchăduălịchătrênătrangăTripăAdvisor,ăc亥nănângăc医pătrangă
đíchă(landingăpage)ăbằngăcáchăxâyăd詠ngănhiềuănộiădungăđặcăsắcăhơnăvớiăhìnhă違nhă
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ch医tăl逢嬰ng.ăVíăd映,ătrangăđíchăc栄aăTokyoăsẽăcóăcácădi宇năđànăchiaăsẻăkinhănghi羽mă
c栄aăkháchăduălịch,ăl運iăkhuyênăvàăh逢ớngădẫnăchiătiếtăkhiăduălịchăTokyo,ăđ逢運ngălinkă
dẫnăđếnăcácăblogăvềătr違iănghi羽măduălịchăt衣iăTokyo,ăcùngăvớiăhìnhă違nhăvàăvideoă
đ逢嬰cădànăd詠ngăcôngăphu. 

 
 

Áp dụng cho thành phố: C亥năThơăhi羽nănayăcũngăđưăcóămặt trên Trip Advisor, tuy 
nhiênăl逢嬰ngăt逢ơngătácăcũngănh逢ăm泳căđộ qu違ng bá còn h衣n chế.ăTrênătrangăđíchă(landingă
page) c栄a thành ph嘘 C亥năThơ, mới chỉ hi羽n thị cácătínhănĕngăcơăb違nănh逢:ăcácăkháchăs衣n, 
địaăđiểm ph鰻 biến t衣i C亥năThơ, với ch医tăl逢嬰ng 違nhăch逢aăcao.ăĐể có thể thu hút khách du 
lịch trên trang Trip Advisor, c亥n nâng c医pătrangăđíchă(landingăpage)ăbằng cách xây d詠ng 
nhiều nộiădungăđặc sắcăhơnăvới hình 違nh ch医tăl逢嬰ng. Ví d映,ătrangăđíchăc栄a Tokyo sẽ có 
các di宇năđànăchiaăsẻ kinh nghi羽m c栄a khách du lịch, l運iăkhuyênăvàăh逢ớng dẫn chi tiết 
khi du lịchăTokyo,ăđ逢運ng link dẫnăđến các blog về tr違i nghi羽m du lịch t衣i Tokyo, cùng 
với hình 違nhăvàăvideoăđ逢嬰c dàn d詠ng công phu. 

 
Ví d映 tham kh違o 15: Kinh nghi羽m xây d詠ng khu du l鵜chăsinhătháiăsôngăn逢噂c t衣i 
Kerela, 遺năĐ瓜 

1. Đ員tăm映cătiêuărõărƠngăv隠ăduăl鵜chăb隠năv英ng: Thànhăph嘘ătheoăđu鰻iămộtăm映că
tiêuăduyănh医t:ă"T衣oăraătr違iănghi羽măt嘘tăhơnăchoăkháchăthamăquanăvàămôiătr逢運ngă
s嘘ngăt嘘tăhơnăchoăng逢運iădânăđịaăph逢ơng”ă 

2. 姶uătiênăb違oăt欝năthiênănhiênăvƠăđ瓜ngăv壱tăhoangădư: Thay vì khai thác tài 
nguyênăthiênănhiênăđểăkiếmăthuănhập,ămộtăsángăkiếnăduălịchăcộngăđ欝ngăt衣oăraă
cácăngu欝năthuănhậpăthayăthế:ătr違iănghi羽măl嬰păvàăđiăbèătre,ăthamăgiaămúaăbộă
l衣c,ăcắmătr衣iătrongărừng,.. 

3. T鰻ăch泳căs詠ăki羽năduăl鵜ch qu嘘căt院: T鰻ăch泳căKeralaăTravelăMartă(KTM),ădi宇nă
đànăqu嘘cătếăchoăch栄ăs荏ăh英uăkhuănghỉăd逢叡ng,ăcôngătyăl英ăhànhăvàăchínhăquyềnă
gặpănhauătrongăcácăphiênăth違oăluậnăđểăhoànăchỉnhăcácăgóiăduălịch 

4. Thi院tăl壱păh羽ăth嘘ngăgi医yăch泳ngănh壱năchoăcácăc挨ăs荏ăduăl鵜ch: víăd映ăCh泳ng 
nhậnă"GreenăPalm"ăchoăcácăcơăs荏ăthânăthi羽năvớiămôiătr逢運ng.ăĐâyălàăbi羽năphápă
khuyếnăkhíchăch栄ăs荏ăh英uăb医tăđộngăs違nătuânăth栄ătiêuăchu育năch医tăl逢嬰ng 

5. Đ隠ăraăchi院năl逢嬰căMarketingătoƠnădi羽n 
- Qu違ngăcáoăweb 
- Tàiătr嬰ăchoăcácăs詠ăki羽n,ăvíăd映:ăTriểnălưmăthuyềnăqu嘘cătếă遺n Độ 
- Thamăgiaăcácăs詠ăki羽năqu嘘cătế:ăHộiăch嬰ăduălịchăPATA,ăHộiăch嬰ăduălịchăthếă

giới 
- Quanăh羽ăđ嘘iătácăn逢ớcăngoàiă(cácăcôngătyăl英ăhành,ătruyềnăthông) 
Áp dụng cho thành phố: Tập trung xây d詠ng chiếnăl逢嬰c truyền thông du lịch với 

thôngăđi羽p xuyên su嘘tănh逢ă“đậm ch医tăvĕnăhóaăvùngăĐBSCL“,ă“thànhăph嘘 thôngăminh“ă
từ đóăt衣o tr違i nghi羽m xuyên su嘘t trong du lịchăvàăđ逢aăraăcácăchiến dịch qu違ng bá, xúc 
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tiếnăt逢ơngă泳ng.ăĐặc bi羽t, các khu v詠căsinhătháiănh逢ăđôăthị PhongăĐiền c亥năđ逢嬰c quy 
ho衣chăđể đ違m b違o t衣o tr違i nghi羽m t嘘t nh医t cho khách du lịchănh逢ngăvẫnăđ違m b違o môi 
tr逢運ngăthiênănhiênăđ逢嬰c gìn gi英. 

 

Các gi違i pháp c映 thể trên nền t違ng tr詠c tiếp (offline) và tr詠c tuyến (online) bao g欝m: 
• Truyền thông trên nền t違ng offline: 

Tĕngăc逢運ng quan h羽 đ嘘i tác với các công ty l英 hànhă(Vietravel,ăSaigontourist)ăđể 
biến C亥năThơătr荏 thànhăđiểmăđếnă“khôngăthể b臼 l叡”ătrongăcácătourăduălịch 荏 ĐBSCL 

o H嬰p tác vớiăđàiătruyền hình trong các ho衣tăđộng giới thi羽u điểmăđến du 
lịch, ví d映 nh逢ăch逢ơngătrìnhăSă- Vi羽t Nam: Du lịch tr違i nghi羽m nông thôn mới 

o T鰻 ch泳c thêm nhiều l宇 hội và s詠 ki羽năvĕnăhóa:ăL宇 hội 育m th詠c, L宇 hội âm 
nh衣c truyền th嘘ng (biểu di宇năĐ運n ca Tài tử Nam Bộ và các lo衣i hình âm nh衣c khác) 

o T鰻 ch泳c các gi違iăđ医u thể thaoănh逢:ăGi違iăvôăđịch golf ĐBSCL 
o Qu違ng cáo qua các t衣p chí trên máy bay 
 
• Truyền thông qua nền t違ng online: 
o Xây d詠ng một trang web tích h嬰p và 泳ng d映ngădiăđộng,ănơiăduăkháchăcóă

thể d宇 dàng truy cập t医t c違 các thông tin c亥n thiết cho chuyếnăđiăđến C亥năThơăvàăĐBSCL:ă
Đánhăgiáăvề khách s衣n. Danh sáchăcácăđiểm tham quan n鰻i tiếng, nhà hàng, khách s衣n. 
G嬰i ý hành trình d詠a trên nhu c亥u cá nhân. Thông tin c亥năđ逢嬰c cập nhật 荏 6 ngôn ng英 
ph鰻 biến: Vi羽t, Anh, Pháp, Trung Qu嘘c, Hàn Qu嘘c, Nhật B違n. Triển khai s嘘 hóa các 
điểmăđến du lịch c栄a các quận, huy羽n trong h羽 th嘘ng giới thi羽u du lịch Th栄 đôăbằng giao 
di羽n 360°, 3D, flycam, công ngh羽 th詠c tế 違oăđể tĕngăc逢運ng 泳ng d映ng công ngh羽 trong 
qu違ng bá du lịch 

o Lập tài kho違n Instagram và Facebook chính th泳c cho Du lịch C亥năThơăvàă
t違i lên các video và hình 違nhăđ逢嬰c dàn d詠ng, chỉnh sửa kỹ càng 

o H嬰p tác với các blogger du lịchăvàăng逢運i n鰻i tiếngăđể giới thi羽u chuyếnăđiă
c栄a họ 荏 C亥năThơătrênăph逢ơngăti羽n truyền thông xã hội 

o Qu違ng cáo thông qua các trang du lịch qu嘘c tế nh逢ăTripăAdvisor,ăCondeă
Nast, Lonely Planet 

 
iii.  Nhóm gi違i pháp v隠 c違i thi 羽n kh違 nĕngăk院t n嘘i  

- C違i thi羽n kh違 nĕngăkết n嘘iăgiaoăthôngăđ逢運ng th栄y 

• Xây d詠ng c違ng tàu khách qu嘘c tế để ph映c v映 vi羽căđónăcácătàuăkháchăduălịch 
trọng t違i lớn và cao c医p,ăthúcăđ育y phát triển du lịchăđ逢運ng th栄y. Là một thành ph嘘 có h羽 
th嘘ng sông ngòi, kênh r衣ch chằng chịt và tiềmănĕngăđể phát triển du lịchăđ逢運ng th栄y 
nh逢ngăC亥năThơăch逢a có một bến tàu chính th泳căđể đónăkháchăduălịch. Vi羽c bến tàu du 
lịch qu嘘c tế đ逢嬰c hoàn thành sẽ m荏 rộngăcơăhộiăđể phát triển thêm các tour du lịchăđ逢運ng 
th栄y gi英a C亥nă Thơă vàă cácă tỉnhăĐBSCLă cũngă nh逢ă cácă n逢ớc lân cậnă nh逢ă Tháiă Lan,ă
Campuchia. 
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• Đ育y m衣nh h嬰p tác vớiăcácăn逢ớc tiểu vùng sông Mekong kết n嘘i tour, tuyến kết 
n嘘iăcácăđiểmăđếnănh逢ăVi羽t Nam - Lào - Campuchia - Thái Lan với chiếnăl逢嬰că逢uătiênă
phát triển du lịchăđ逢運ng sông.  
Hình 95: Các tuy院n du l鵜chăđ逢運ng sông hi羽n t衣iăvƠăcácăđ隠 xu医t m噂i cho khu v詠c 

ĐBSCL 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

 

- C違i thi羽n kh違 nĕngăkết n嘘iăđ逢運ng hàng không 
- Hi羽n t衣i, C亥năThơăđangăcóă4ăkết n嘘i qu嘘c tế tr詠c tiếp bao g欝m Bangkok, Kuala 

Lumpur, Taipei và Seoul. Công su医t c栄a sân bay C亥năThơămới chỉ đ衣t 1,3 tri羽u hành 
khách/nĕmătrongăkhiăđóăcôngăsu医t t嘘iăđaăđ衣t 3-5 tri羽uăng逢運i/nĕm.ăTrongăt逢ơngălai,ăC亥n 
Thơăc亥nătĕngăc逢運ng các kết n嘘i qu嘘c tế để có thể gi違m t違iăchoăsânăbayăTânăSơnănh医t 
đangăquáăt違i.ăĐề xu医t lộ trìnhăchoăcácăđ逢運ng bay qu嘘c tế nh逢ăsau: 
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Hình 96:ăĐ隠 xuât l瓜 trình m荏 đ逢運ng bay qu嘘c t院 cho thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

 
iv. Nhóm gi違i pháp v隠 nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c ngành du l鵜ch 

- Chu育năhóaăgiáoăch逢ơngătrìnhăđàoăt衣o du lịch. Liên kết vớiăcácătr逢運ngăn逢ớc ngoài 
để thayăđ鰻iăph逢ơngăphápăgi違ng d衣yăcũngănh逢ăchu育năhóaăch逢ơngătrìnhăhọc theo nh英ng 
tiêu chu育n qu嘘c tế về du lịch. Ví d映,ăthayăvìăph逢ơngăphápăhọc th映 động thì c亥nătĕngă
c逢運ng các bu鰻i họcănhómăđặt ra nhiều tình hu嘘ng có thể x違y ra 荏 mọiălĩnhăv詠c l宇 tân, 
ph映c v映 trong nhà hàng, khách s衣n,ầđể sinh viên cùng nhau th違o luận cách gi違i quyết 
v医năđề t嘘t nh医t.  

- Tĕngăc逢運ng liên kết với các doanh nghi羽p l英 hành, dịch v映, t衣oăđiều ki羽năth逢運ng 
xuyên cho các sinh viên ngành du lịchăđ逢嬰c th詠c tập, kiến tậpăđể nâng cao kh違 nĕng xử 
lý tình hu嘘ng 

- Chu育năhóaătrìnhăđộ và kh違 nĕngăngo衣i ng英 c栄a gi違ng viên và sinh viên ngành 
du lịch. Gi違ng viên, ph違i có chu育nătrìnhăđộ ngo衣i ng英 cử nhân hoặc có quá trình họcăđ衣i 
học bằng ngo衣i ng英. Đ衣t kiểm tra kỹ nĕngăthuyết trình và viết bằng ngo衣i ng英 hàngănĕm.ă
Trìnhăđộ ngo衣i ng英 c栄aăsinhăviênăkhiăraătr逢運ngăcóătrìnhăđộ t嘘i thiểuălàăB1ă(theoăquyăđ鰻i 
khungănĕngăl詠c ngo衣i ng英 châu Âu) 

- Khai thác hi羽u qu違 hỗ tr嬰 từ ngu欝n c詠u sinh viên du lịchăthànhăđ衣t từ cácăcơăs荏 
đàoăt衣o về ngành du lịch (tiếp nhậnăđ亥u ra, giới thi羽u vi羽c làm, qu違ng bá hình 違nh..),ăđâyă
là ngu欝n r医t d欝i dào tiềmănĕngăvàăcũngălàănguy羽n vọng c栄a không ít c詠u sinh viên du 
lịchăđangănắm gi英 các vị trí ch栄 ch嘘t c栄a doanh nghi羽p du lịch.Vi羽c này không chỉ thu 
hút ngu欝nălaoăđộng ch医tăl逢嬰ngăđến với ngành du lịch mà còn t衣o s詠 liên kết chặt chẽ 
gi英aăsinhăviênăvàăcơăs荏 đàoăt衣o 

- T鰻 ch泳căth逢運ng xuyên các lớp tập hu医n,ăđặc bi羽tăchoăbàăconăđịaăph逢ơngălàmăduă
lịchăđể nâng cao kiến th泳c,ăkĩănĕngăph映c v映 khách 
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v. Xây d詠ng các c映m ngành ph映 tr 嬰 

Ngành Du lịch phát triển sẽ t衣oăđộng l詠c phát triểnăcácăngànhăkhác,ăđặc bi羽t là các 
ngành ph映 tr嬰 cho du lịchănh逢ăchế biến th詠c ph育m, kinh doanh s違n ph育m th栄 công mỹ 
ngh羽, các dịch v映 hậu c亥nănh逢ă育m th詠c,ăl逢uătrúăph映c v映 cho du lịch,ăđ衣i lý du lịchầăDoă
đó,ăc亥n t衣oăđiều ki羽n xây d詠ng các h衣 t亥ng công nghi羽p dịch v映 ph映 tr嬰 cho du lịch, tận 
d映ng vi羽c phát triển nông nghi羽p công ngh羽 cao và nông nghi羽p chế biến, từ đóăt衣o ra 
các s違n ph育măđặc thù ph映c v映 du lịch. 

T衣oăcơăchế phát triển các s違n ph育m ph映c v映 du lịch từ quá trình s違n xu医t tớiăth逢ơngă
m衣i, xu医t kh育uầăKết n嘘i gi英a chính ph栄 và doanh nghi羽păđể lên kế ho衣ch và th詠c thi 
có hi羽u qu違. C亥n có các chính sách khuyến khích các thành ph亥n kinh tế phát triển theo 
h逢ớng du lịch sinh thái sôngăn逢ớc kết h嬰p với trang tr衣i, làng nghề, mua sắm,ăvuiăchơiă
gi違i trí và tr違i nghi羽măđ運i s嘘ngăvĕnăhóaălúaăn逢ớc. Từ đó,ătĕngăc逢運ng tính liên kết và 
đ欝ng nh医tăđể t衣o ra tr違i nghi羽măđậm ch医tăvĕnăhóaăvùngăĐBSCL,ătừngăb逢ớc nâng cao 
ch医tăl逢嬰ng các s違n ph育m du lịchăđặc thù, khẳngăđịnhăth逢ơngăhi羽u và s泳c c衣nh tranh c栄a 
thành ph嘘 C亥năThơ. 

2.2.2 Logistics 

a. Đ鵜nhăh逢噂ngăphátătri吋n 

- Nâng c医p, m荏 rộng và hi羽năđ衣i hóa h衣 t亥ng logistics, bao g欝m c違 h羽 th嘘ng nhà 
kho và chuỗi kho l衣nh, tậpătrungăthuăhútăđ亥uăt逢ăvàoăchuỗi kho l衣nh. Hi羽n t衣i, h羽 th嘘ng 
nhà kho t衣iăĐBSCLă chỉ chiếm 10% t鰻ng công su医t nhà kho t衣i Vi 羽t Nam, và thiếu 
kho違ng 100,000-200,000ăngĕnăch泳a kho l衣nh 

- M荏 rộng các dịch v映 logistics, cung c医p các dịch v映 logistics trọn gói, tận d映ng 
l嬰i thế sẽ có mộtătrungătâmălogisticsăvùngăđ逢嬰c quy ho衣ch t衣i quậnăCáiăRĕng,ăC亥năThơ.ă
Trung tâm logistics d詠 kiến sẽ có h羽 th嘘ng kho, h羽 th嘘ng container hàng kho/hàng 
l衣nh/hàngăth逢運ng, khu chế xu医t, khu dịch v映. Đ違m b違oălàăđ亥u m嘘i kho vận ch医tăl逢嬰ng 
cao c栄aăĐBSCL 

- Tĕngăc逢運ng kết n嘘i h衣 t亥ng giao thông ph映c v映 phát triểnălogisticsăđ逢運ng biển 
vàăđ逢運ng hàng không, nhằm phát huy t嘘iăđaăl嬰i thế về vị trí,ăvaiătròăđ亥u m嘘i giao thông 
vận t違i liên vùng và liên vận qu嘘c tế,ăđ逢aăthành ph嘘 C亥năThơ thành mộtăđ亥u m嘘i logistics 
quan trọng c栄aăvùngăĐBSCL. Tận d映ng một trong hai c違ng hàng không qu嘘c tế duy nh医t 
c栄aăĐBSCL,ăcùngăvới vi羽c có c違ng Cái Cui, kết n嘘i tr詠c tiếp với các c違ngăn逢ớc sâu khác 

 

b. Đánhăgiáăti隠mănĕngăphátătri吋năngƠnhălogistics 
- C亥năThơănằm 荏 trungătâmăĐBSCL,ăvùngăcóăgiáătrị xu医t kh育u nông s違n s違n cao 

nh医t Vi羽t Nam, trị giá 20 tỷ USD vàoănĕmă2019.ăDoăvậy, vi羽c có 1 trung tâm logistics 
chuyên d映ng là c亥n thiếtăđể tĕngătínhăliênăkết vùng, ph映c v映 choăđ亥uăvàoăvàăđ亥u ra c栄a 
s違n xu医t công nghi羽p t衣i các khu công nghi羽p, trung tâm công ngh羽 cao, vùng s違n xu医t 
tập trung quy mô lớn. 
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Hình 97: Các s違n phẩm xuát khẩu chính c栄aăĐBSCL 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

- Từ báo cáo Quy ho衣ch logistics c栄a Vi羽n quy ho衣ch xây d詠ng, gi違 thiếtăl逢嬰ng 
hàngăhóaăthôngăquaătrungătâmălogisticsăđếnănĕmă2020ăvùngăĐBSCL sẽ có kho違ng 25-
28 tri羽u t医năhàngăhóaăl逢uăchuyển/nĕmă(t逢ơngăđ逢ơngăkho違ng M�= 0,8 tri羽uăTEU/nĕm). 
Đếnănĕmă2025ă– 2030 là kho違ng 1,2 tri羽uăTEU/nĕm. Đếnănĕmă2030ălàătừ 66,5 tri羽uăđến 
71,5 tri羽u t医n/nĕmă(t逢ơngăđ逢ơngăkho違ng M�= 1,5 tri羽uăTEU/nĕm). Doăđó,ăvùng ĐBSCL 
có nhu c亥u r医tăcaoătrongăđ亥uăt逢ăphátătriển ho衣tăđộng logistic c違 về đ亥uăt逢ăcơăs荏 h衣 t亥ng 
logisticsăcũngănh逢ăphátătriển doanh nghi羽p cung 泳ng dịch v映. 

C.ăGi違iăphápăphátătri吋năngƠnhălogistics 
i. Gi違i pháp v隠 c挨ăs荏 h衣 t亥ng 

Các nút thắt chính trong h羽 th嘘ng logistics c栄a thành ph嘘 C亥năThơ bao g欝m: (1) 
thiếu h羽 th嘘ng kho ch泳a và kho l衣nhăđ欝ng bộ, (2) dịch v映 logistics còn h衣n chế với 75% 
các dịch v映 logistics còn thiếu ngu欝năcung,ăđặc bi羽t là các dịch v映 mang l衣i giá trị gia 
tĕngăcao,ă(3)ăthiếuăcơăs荏 h衣 t亥ng xu医t kh育u tr詠c tiếp, khiến 70% hàng hóa t衣iăĐBSCLă
ph違iăđ逢嬰c di chuyểnăđến c違ngăCáiăMépăđể xu医t kh育u, dẫnăđếnăchiăphíătĕngăcaoă($160ă-
$170 USD/ t医n) và th運i gian giao hàng dài (7-10 ngày). Do vậy, các gi違i pháp chính về 
vi羽c nâng c医păcơăs荏 h衣 t亥ng bao g欝m: 

- Thúcăđ育y vi羽c xây d詠ng trung tâm logistics t衣i quậnăCáiăRĕng,ăg亥n c違ng Cái 
Cui. Trung tâm này sẽ đóngăvaiătròălàămộtăđ亥u m嘘i hàng hóa, cung c医p t医t c違 các dịch 
v映 c亥n thiết cho các doanh nghi羽p mu嘘n xu医t kh育u. Hi羽n nay, do ch逢aăcóătrungătâmă
logistics t鰻ng thể nên các doanh nghi羽p 荏 ĐBSCLăph違i sử d映ng nhiều dịch v映 c栄a các 
nhà cung c医păkhácănhau,ăđặc bi羽t ph違i vận chuyển qua TP H欝 Chí minh hoặc Bà Rịa - 
VũngăTàu,ăkhiếnăchiăphíătĕngăcao.ăVi羽c có một trung tâm logistics tập trung c栄a vùng sẽ 
giúp gi違m chi phí 20% do gi違i quyếtăđ逢嬰c các v医năđề sau: 

(1) Từ phía c亥u, các doanh nghi羽p có nhu c亥u xu医t kh育u có thể tiết ki羽m chi phí 
bằng vi羽căghépăhàngăđ亥yăcontainerăđến trung tâm logistics này, sử d映ng dịch v映 logistics 
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trọn gói t衣i 01 địaăđiểm thay vì ph違i sử d映ng các dịch v映 lẻ 荏 các nhà cung c医p khác 
nhau 

(2) Từ phía ngu欝năcung,ăcácăđơnăvị cung c医p dịch v映 logistics có thể tận d映ngăđ逢嬰c 
l嬰i thế kinh tế từ quy mô b荏i vi羽c cung c医p toàn bộ dịch v映 sẽ giaătĕngănĕngăl詠c và tính 
chuyên môn hóa c栄a nhà cung c医p. Gia tĕngăs嘘 l逢嬰ng doanh nghi羽p sử d映ng dịch v映 sẽ 
giaătĕngăl逢嬰ng hàng hóa thông qua trung tâm logistics, giúp chi phí c嘘 địnhătrênă1ăđơnă
vị hàng hóa gi違m 

(3)ăTránhăđ逢嬰c tình tr衣ng các container ph違iăđiăvề TP. HCM với kho rỗng do thiếu 
c違ng c衣n, thiếuănơiătập kếtăcontainerăđể ch運 đếnăkhiăđ栄 hàng mới. Vi羽cănàyăđưăkhiến chi 
phí vận t違iăđội giá g医p ~3 l亥n. 

 
Hình 98: Th詠c tr衣ng chi phí logistics c栄aăĐBSCLăkhiăthi院u trung tâm logistics 

đ欝ng b瓜 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

 
- Đ育y nhanh vi羽c xây d詠ng trung tâm logistics hàng không t衣i sân bay C亥năThơă

nhằmănângăcaoăl逢uăl逢嬰ng hàng hóa thôngăquaăđ逢運ng hàng không. Vi羽c xu医t kh育u tr詠c 
tiếpăquaăđ逢運ng hàng không sẽ giúp gi違m th運i gian xu医t kh育u xu嘘ng còn 2-3 ngày. Xu医t 
kh育u hàng không là gi違i pháp t嘘iă逢uăphùăh嬰p với các mặt hàng nông s違n giá trị cao, hoặc 
các mặt hàng linh ki羽năđi羽n tử. 
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Hình 99: Các l嬰i ích khi xu医t khẩu tr詠c ti院păquaăđ逢運ng hàng không 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

- Thúcăđ育yăphátătriểnăC違ngăCáiăCuiăthànhăc違ngăbiểnăqu嘘cătế.ăM映cătiêuăc栄aă
d詠ăánăsauăkhiăhoànăthànhăcóăthểătiếpănhậnătàuăch荏ăcontainer,ătàuăhàngăt鰻ngăh嬰păcóătrọngă
t違iă20.000DWT. Nếuăcóăthểăxu医tăkh育uătr詠cătiếpăquaăc違ngăCáiăCuiăthìăchiăphíăvậnăt違iăchoă
cácădoanhănghi羽păxu医tăkh育uăcóăthểăgi違mătừă30-40%. 

 
ii.  Gi違i pháp khuy院n khích, kêu g丑i thành l壱p các doanh nghi羽p v壱n t違i logistics 

đ鵜aăph逢挨ng 

- H逢ớng dẫn doanh nghi羽p tiếp cận các chính sách, pháp luật về dịch v映 logistics 
và vận t違iătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Khuyếnăkhíchădoanhănhânăđịaăph逢ơngăđ亥uăt逢ăvàoăcácădịch v映 trongăphânăđo衣n 
khác nhau c栄a chuỗi giá trị dịch v映 logistics,ăđặc bi羽t là các dịch v映 đemăl衣i giá trị gia 
tĕngăcao.ăHìnhăthànhăchuỗi liên kết dọc theo chuỗi dịch v映 cung 泳ng g欝m: Doanh nghi羽p 
vận t違i - doanh nghi羽p kho bãi - doanh nghi羽p c違ngăvàăcácăđ衣i lý, môi giới h違i quan 
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Hình 100: Các d鵜ch v映 logisticsăđ逢嬰c khuy院n khích m荏 r瓜ng 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

 
- Thúcăđ育y vi羽c thành lập hi羽p hội logistics c栄a thành ph嘘 C亥năThơ để kết n嘘i các 

doanh nghi羽p trong chuỗi ngành logistics, cung c医p dịch v映 t鰻ng thể thôngăquaă tĕngă
c逢運ng liên kết gi英a các doanh nghi羽p, hỗ tr嬰 các doanh nghi羽p mới thành lập, t衣o môi 
tr逢運ngăđể các doanh nghi羽p học h臼i và chia sẻ kinh nghi羽m lẫn nhau. 

 
iii.  Gi違i pháp v隠 phát tri 吋n ngu欝n nhân l詠c ngành logistics 

- Đ育y m衣nh vi羽c phát triển khoa logistics c栄aătr逢運ngăĐ衣i học C亥năThơ,ăĐ衣i học 
Nam C亥năThơăvàăđ衣i học Kỹ thuật Công ngh羽 C亥năThơăthànhăcácătrungătâmăđàoăt衣o về 
logistics c栄a c違 vùngăĐBSCL 

- Liên kết vớiăcácăđơnăvị đàoăt衣oătrongăn逢ớc và qu嘘c tế để cập nhật các kiến th泳c 
mới về logistics, m運i các gi違ng viên có chuyên môn cao và nhiều kinh nghi羽m th詠c ti宇n 
đến công tác và thỉnh gi違ng  

- H嬰p tác chặt chẽ với các các doanh nghi羽pălogisticsăđể đ違m b違o nội dung gi違ng 
d衣yăđápă泳ng nhu c亥u th詠c ti宇n. Hỗ tr嬰 sinhăviênătrongăcácăch逢ơngătrìnhăth詠c tập, kiến 
tậpăcũngănh逢ăcácăbu鰻i th詠c tế để tìm hiểu về các cách vậnăhànhăcũngănh逢ăcácălo衣i máy 
móc c栄a một doanh nghi羽p logistics 

- Trongăquáătrìnhăđàoăt衣o chuyên ngành dịch v映 Logistics và chuỗi cung 泳ng, sinh 
viên c亥năđ逢嬰c trang bị nh英ng kiến th泳c, kỹ nĕngăliênăquanăđến các nội dung này. Ví d映, 
trong quá trình học,ăsinhăviênăđ逢嬰căh逢ớng dẫn c映 thể về quy trình chọn và xử lỦăđơnă
hàng trong kho mô ph臼ng, cách sử d映ng một s嘘 thiết bị chuyên d映ng t衣i các kho hàng 
hi羽n nay. Bên c衣nhăđó,ăsinhăviênăcònăđ逢嬰c tr詠c tiếp sử d映ng các trang thiết bị trong kho 
hàngănh逢ăhandătrolleyă(xeăđ育y tay, xe dọnăbàn),ălabelămakeră(máyăinătemănhưn),ầvàă
th詠c hi羽n quy trình chọn và xử lỦăđơnăhàng. Vi羽c th詠c hi羽năcácăchuyênăđề tập trung 
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h逢ớng dẫn kỹ nĕngăc映 thể đưăgiúpăsinhăviênăkhôngăchỉ lĩnhăhộiăđ逢嬰c kiến th泳c chuyên 
môn,ămàăcònăđ逢嬰c rèn luy羽n từng kỹ nĕngăliênăquanăđến công vi羽c. 

- Nângăcaoătrìnhăđộ ngo衣i ng英 cho nhân l詠căngànhălogisticsăđể thích 泳ng và hội 
nhập qu嘘c tế,ăđặc bi羽t nhân l詠c ph映c v映 cho quá trình xu医t nhập kh育u 

3. Nông lâm nghi羽p và th栄y s違n  

3.1. Quanăđi吋m phát tri 吋n 

- Phù h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng phát triển c栄aăĐBSCLătheoăQuyếtăđịnhă287/QĐ-ttg 
nĕmă2022ăphêăduy羽t Quy ho衣ch vùng ĐBSCL th運i kỳ 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă
2050 và Chiếnăl逢嬰c Phát triển nông nghi羽p và nông thôn bền v英ng theo Quyếtăđịnh s嘘 
150/QĐ-ttg phê duy羽t Chiếnăl逢嬰c phát triển nông nghi羽p và nông thôn bền v英ng giai 
đo衣n 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050 

- Địnhăh逢ớng tr荏 hành trung tâm vùng về kinh tế nông nghi羽p, cung c医p dịch v映 
nông nghi羽păđaăd衣ng cho toàn vùng, và thu thậpăđ逢嬰c hàng nông s違n từ nhiềuănơiătrongă
vùng về để chế biến, kinh doanh, xu医t nhập kh育u ...  

- Tập trung vào xây d詠ng các mô hình tiên tiến mang tính ph鰻 quát,ăđể có thể dẫn 
đ亥uăđ逢嬰cătoànăvùngătrongălĩnhăv詠c kinh tế nông nghi羽p. 

- Phát triển nông nghi羽p thành ph嘘 C亥năThơ theoăh逢ớng đ育y m衣nh chế biến nông 
s違n và nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao, nông nghi羽p tu亥n hoàn, nông nghi羽p h英u 
cơ,ănôngănghi羽p sinh học theo chuỗi giá trị với các s違n ph育m hàng hóa và dịch v映 nông 
nghi羽p tích h嬰păđaăgiáătrị mangătínhăđặcătr逢ngăc栄a vùng ĐBSCL. 

- T衣o s違n ph育măđ衣tănĕngăsu医t, ch医t l逢嬰ng và kh違 nĕngăc衣nh tranh cao, gắn với 
phát triển du lịch và nâng ch医t nông thôn mới, phù h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng phát triển thành 
ph嘘 C亥năThơ làăTrungătâmăđộng l詠c c栄a vùng. Thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu, thân 
thi羽n vớiămôiătr逢運ng, phát triển bền v英ng trong th運i kỳ hội nhập qu嘘c tế. 

3.2. Cácăđ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n chính 

Hình 101:ăCácăkhơuăđ瓜t phá trong phát tri 吋n nông nghi羽p C亥năTh挨 
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Nguồn: Phân tích cてa BCG 

(1) Nông nghi羽păđôăth鵜 
- C亥nă Thơă điă đ亥u trong vi羽c tr荏 thành một trung tâm nông nghi羽pă đôă thị t衣i 

ĐBSCL,ăvới các lo衣i mô hình nông nghi羽păđôăthị khác nhau, từ nh英ng d衣ng siêu nh臼 
nh逢ăv逢運n trên mái, ban công tớiăcácănhàăv逢運n, trang tr衣iăvàăkhuăcánhăđ欝ng mẫu lớn, tập 
trung phát triển nông nghi羽p giá trị cao. 

- S違n xu医t nông nghi羽p t壱p trung, quy mô l噂n: Khuyến khích các hộ s違n xu医t 
trong các vùng s違n xu医t tập trung hình thành các hình th泳c liên kết phù h嬰pănh逢ăh嬰p tác 
xã, t鰻 h嬰p tác, áp d映ngăđ欝ng bộ quy trình s違n xu医t. Chú trọng giá trị vĕnăhóaăxưăhội, 
côngăĕnăvi羽c làm, kh違 nĕngănângăcaoănĕngăl詠c c栄aăng逢運iălaoăđộng. 

- Chuy吋năđ鰻i s違n xu医t nông nghi羽p sang các lo衣i có giá tr鵜 cao: Gi違m bớt di羽n 
tích tr欝ng lúa 荏 nh英ngănơiăcóănĕngăsu医t th医păvàăđiều ki羽n th鰻 nh逢叡ng, th栄y l嬰i kém. 
Tĕngăcác cây tr欝ng có giá trị giaătĕngăcaoăhơnăvàăđ育y m衣nh nuôi tr欝ng th栄y s違n.ăĐaăs嘘 
các lo衣i hình s違n xu医t giá trị caoăhơnăđều có yêu c亥uăcaoăhơnăvề công ngh羽, tay nghề, 
trìnhăđộ kỹ thuật,ăđ亥uăt逢. 

- Đ育y m衣nh Nông nghi羽păđaăch泳cănĕng, gắn nông nghi羽p với nhiều ch泳cănĕngăvề 
không gian tr嘘ngăđôăthị nh逢ăsinhăthái,ăc違nh quan, vĕnăhóaăxưăhội, h衣 t亥ng xanh, môi 
tr逢運ng, du lịch nông nghi羽p, ch泳 không chỉ là s違năl逢嬰ng. 

(2) Nông nghi羽p công ngh羽 cao 

- C亥năThơăđiăđ亥u trong vi羽c tr荏 thành trung tâm nông nghi羽p công ngh羽 cao t衣i 
ĐBSCL,ătập trung nghiên c泳u gi嘘ng cây tr欝ng - vật nuôi mới; công ngh羽 sinh học trong 
nông nghi羽p;ăkĩăthuật canh tác, nuôi tr欝ng, b違o qu違n; công ngh羽 t詠 động hóa; công ngh羽 
s違n xu医t vậtăt逢ănôngănghi羽păđể nângăcaoănĕngăsu医t, giá trị tr欝ng trọt – chĕnănuôiăcũngă
nh逢ăthíchă泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu. 

- Phát tri 吋n hình th泳c canh tác hi羽năđ衣i:  Thayăđ鰻iăcơăc医u các yếu t嘘 đ亥u vào 
thông qua vi羽c áp d映ng các gi違i pháp kỹ thuật và công ngh羽 tiên tiến phù h嬰p (áp d映ng 
kỹ thuật canh tác chính xác, trang tr衣i thẳngăđ泳ngăđể gi違măhàmăl逢嬰ng phân bón hóa học, 
thu嘘c trừ sâu,ăn逢ớc c亥n sử d映ng). Thúcăđ育yăcơăgiới hóa và công nghi羽p hóa gắn với tiêu 
chu育n kỹ thuật và quy trình s違n xu医t tiên tiếnănh逢ăVIETGAP 

- T壱p trung nghiên c泳uăcácăph逢挨ngăth泳c canh tác s違năl逢嬰ng cao: Thúcăđ育y 
các ho衣tăđộng R&D tĕngăch医tăl逢嬰ng, giá trị, Phát triển kinh tế tu亥n hoàn – gi違m thiểu 
tácăđộng c栄a nông nghi羽păđến mỗiătr逢運ngăcũngănh逢ăt衣p ra ngu欝n thu nhập mớiăchoăng逢運i 
dân 

- Điăđ亥u trong các hình th泳c phát tri吋n nông nghi羽p m噂i yêu c亥u áp d映ng 
công ngh羽: Thúcăđ育y các hình th泳c nông nghi羽p tu亥n hoàn và nông nghi羽p h英uăcơ,ăbắt 
kịp vớiăxuăh逢ớngătiêuădùngătrongăt逢ơngălai. 

(3) Ch院 bi院n nông s違n 

- Tập trung vào nh英ngălĩnhăv詠c chế biến nông s違n yêu c亥u công ngh羽 cao, c栄ng 
c嘘 thế m衣nh hi羽n h英uăđể chế biếnăsâuăhơnă(C医p II & C医p III) thay vì dừng l衣i 荏 chế biến 
sơăc医p nh逢ălàmăs衣ch, phân lo衣i, cắtăthái,ăđóngăgói,ăgi英 l衣nh ... 
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- Thuăhútăđ亥uăt逢ăchiếnăl逢嬰cătrongălĩnhăv詠c chế biến nông s違n 

• Xây d詠ng danh m映căch逢ơngătrình,ăd詠 án kêu gọiăđ亥uăt逢ăn逢ớc ngoài, kèm theo 
h羽 th嘘ng chính sách khuyếnăkhíchăđ亥uăt逢.ăCácălĩnhăv詠că逢uătiênăkêuăgọiăđ亥uăt逢,ăbaoăg欝m: 
phát triển công ngh羽 sau thu ho衣ch, b違o qu違n và chế biến nông s違n, s違n xu医t t衣i các khu 
nông nghi羽p công ngh羽 cao. 

• Kêu gọi các d詠 án tài tr嬰 từ các chính ph栄 và các t鰻 ch泳c qu嘘c tế choălĩnhăv詠c 
phát triển khoa học và công ngh羽,ăđàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c 

• Đơnăgi違n hóa th栄 t映c qu違nălỦăđ亥uăt逢,ănh医t là th栄 t映c c医păvàăgiaoăđ医t, gi違m tiền 
thuêăđ医t và mi宇n gi違m thuế đ嘘i với các doanh nghi羽păđ亥uăt逢ăvàoănôngănghi羽p, nông thôn. 

- Tĕngăc逢運ng h嬰p tác 4 nhà trong chế biến nông s違n 

• Khuyến khích các doanh nghi羽p nông nghi羽p, chế biến và xu医t kh育u nông th栄y 
s違nătĕngăc逢運ng liên kết,ăliênădoanhăđ亥uăt逢ăvới các doanh nghi羽p trong và ngoài vùng 
ĐBSCL,ănh医t là 荏 TP. H欝 ChíăMinh,ăđể hi羽năđ衣i hóa ngành chế biến. 

• Đ育y m衣nh chia sẻ kiến th泳c gi英a các doanh nghi羽p, thành lập các trung tâm 
đ鰻i mớiăđể thúcăđ育y 泳ng d映ng công ngh羽 cao, nâng cao kh違 nĕngătiếp cận với nông s違n 
ch医tăl逢嬰ng cao. 
 

(4) Nông nghi羽pătheoăh逢噂ng d鵜ch v映 

- Th逢ơngăm衣i nông s違n 

• Xây d詠ng vùng nguyên li羽u 鰻năđịnh, gắn với h羽 th嘘ng chế biến tiêu th映.ăĐ育y 
m衣nh th詠c hi羽n liên kết vùng, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm b違oăđ違m tiêu th映 hàng 
hóa nông s違n 鰻năđịnh. 

• Thành lập các c映m xu医t kh育u theo mô hình PPP, c違i thi羽n kh違 nĕngăkết n嘘i và 
cơăs荏 h衣 t亥ng hậu c亥n, kho bãi, kết h嬰p với các lo衣i dịch v映 nh逢ăh違iăquan,ăđóngăcontaineră
... T衣o thế m衣nh thị tr逢運ng thông qua liên kết, t衣o kh嘘iăl逢嬰ng giao dịch lớn. 

• Tập trung phát triển ho衣tăđộng qu違n lý ch医tăl逢嬰ng,ăxácăđịnh ngu欝n g嘘c, xây 
d詠ngăth逢ơngăhi羽u và s荏 h英u các ch泳ng nhận qu嘘c tế - đặt m映c tiêu tr荏 thành trung tâm 
th逢ơngăm衣i hàng hóa c栄a khu v詠c. 

• Kết h嬰p các dịch v映 tài chính, ngân hàng, b違o hiểmăđ嘘i với s違n xu医t và xu医t 
nhập kh育u nông s違n. 

- Du lịch sinh thái: Tr荏 thànhă“đ亥uătàu”ăchoăngànhăduălịch sinh thái nông nghi羽p 
c栄a khu v詠c bằngăcáchăđaăd衣ng hóa s違n ph育m/dịch v映 du lịch sinh thái. 

3.3. Chi院năl逢嬰c c映 th吋 

3.3.1 Ngành tr欝ng tr丑t 

Đ育y m衣nh th詠c hi羽năcơăc医u l衣i nông nghi羽p, phát triển nông nghi羽p 泳ng d映ng công 
ngh羽 cao, nông nghi羽p h英uăcơ,ănôngănghi羽p tu亥n hoàn, nông nghi羽p thông minh theo 
chuỗi giá trị. M荏 rộng các vùng s違n xu医t hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với ch泳ng 
nhận ch医tă l逢嬰ng nông s違n, xây d詠ngă th逢ơngăhi羽u, nhãn hi羽u, chỉ dẫnăđịa lý và công 
nghi羽p chế biến, b違o qu違n theo theo chuỗi giá trị các s違n ph育m ch栄 l詠c.  
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Tiếp t映c triểnăkhaiăCh逢ơngătrìnhăm映c tiêu qu嘘c gia xây d詠ng nông thôn mới theo 
h逢ớng gắn vớiăđôăthị hóa, nâng ch医t nông thôn mới theo chu育n nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu.ăĐ育y m衣nh th詠c hi羽năCh逢ơngătrìnhă“mỗi xã một s違n ph育m”ă
gắn với xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u nông s違năđặcătr逢ngăvàăphátătriển du lịch c栄aăđịaăph逢ơng.ă
Chiếnăl逢嬰c phát triển các nhóm ngành c映 thể nh逢ăsau: 

a. S違năxu医tălúa 

Quanăđiểmăchungălàălúaăkhôngăcònălàălĩnhăv詠c ch栄 l詠c c栄a C亥năThơ.ăMột ph亥n 
đángăkể di羽nătíchăvàălaoăđộng tr欝ng lúa sẽ chuyểnăsangăcácălĩnhăv詠c khác. Tuy nhiên 
tiếnăđộ chuyểnăđ鰻i sẽ theo nhu c亥u th詠c tế. Địnhăh逢ớng chung là gi違m di羽n tích, gi違m 
v映,ătĕngăch医tăl逢嬰ng,ătĕngătínhăthíchă泳ng vớiăđiều ki羽n t詠 nhiênăđặc thù 荏 từng khu v詠c. 
Di羽n tích còn tr欝ng lúa c亥n mang tính ch医t showroom các mô hình công ngh羽 cho s違n 
xu医t lúa 荏 ĐBSCL. 

• M映c tiêu phát tri吋n:ăĐ育y m衣nh 泳ng d映ng các gi嘘ng lúa có ch医tăl逢嬰ng cao và 
có kh違 nĕngăchịu h衣n, m映c tiêu c映 thể tớiănĕmă2025 (Theo Ph映 l映c 1, Kế ho衣ch s嘘 
199/KH-UBND về Cơăc医u ngành Nông nghi羽p thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2021-2025) 

• Di羽n tích gieo tr欝ng: 206.780 ha 
• Nĕngăsu医t: 6,22 t医n/ha 
• S違n l逢嬰ng: 1.287.085 t医n 

- Gi違m 22.330,34 ha di羽nătíchăđ医t tr欝ng lúa: từ 77.330,34ăhaăcònă55.000ăha,ăđặc 
bi羽t gi違m 100% t衣i các quận/huy羽n g欝măÔăMôn,ăPhongăĐiền, Bình Th栄y 

- S違n xu医t h英uăcơăđ逢嬰c d詠 kiến 03 huy羽n C運 Đ臼, ThớiăLaiăvàăVĩnhăTh衣nh với 
t鰻ng di羽n tích là 4.000 ha, s違n xu医t trên nềnăđ医t lúa 02 v映 (lúa-lúa-cá/tôm). 

• Gi違i pháp th詠c hi羽n: Để nâng cao giá trị giaătĕngăvàăphátătriển bền v英ng, các 
gi違i pháp th詠c hi羽n ch栄 yếuănh逢ăsau:ă 

Hoàn thi羽n h羽 th嘘ng h衣 t亥ng,ăđặc bi羽t là nâng c医p h羽 th嘘ng b運 bao lửng, c嘘ng, 
bọngăđể t衣o thuận l嬰i cho kh違 nĕngălinhăho衣tăđiều chỉnhăcơăc医u mùa v映,ăđ逢aăkhoaăhọc 
và công ngh羽 vào s違n xu医t, từngăb逢ớcăđaăd衣ng hóa các hình th泳c luân canh cây rau màu, 
câyăd逢嬰c li羽u và cây công nghi羽p ngắn ngày (bắp,ăđậuănành,ămèầ)ăcũngănh逢ăth栄y s違n 
n逢ớc ngọtă(cá,ătôm)ătrênăđ医t chuyên tr欝ngălúaăđể vừa nâng cao giá trị s違năl逢嬰ng trên một 
đơnăvị di羽n tích canh tác, vừa c違i t衣oăvàănângăcaoăđộ phì nhiêu màu m叡 c栄aăđ医tăđai. 

H逢ớng chính là sử d映ng các gi嘘ng lúa t嘘t, vừa có ch医tăl逢嬰ng g衣o ngon, phù h嬰p 
với yêu c亥u xu医t kh育uăvàătiêuădùngătrongăn逢ớc, vừa có th運iăgianăsinhătr逢荏ng phù h嬰p 
vớiăcơăc医u c栄a từng mùa v映 trên từng tiểu vùng. Có thể tĕngăth運i gian canh tác, gi違m s嘘 
v映, thích 泳ng t嘘tăhơnăvớiăđiều ki羽n t詠 nhiên.ăĐaăs嘘 các gi嘘ng lúa dài ngày có ch医t l逢嬰ng 
caoăhơn. 

Tiếp t映c 泳ng d映ng sâu rộng tiến bộ kỹ thuậtăcanhătácănh逢:ăs衣 hàng, bón phân 
h嬰p lý theo b違ng so màu lá, áp d映ng bi羽n pháp phòng trừ dịch b羽nh t鰻ng h嬰p (IPM, 
FPR), gi違m chi phí phân bón và thu嘘c trừ sâuăchoălúaătrongă40ăngàyăđ亥u sau khi s衣, sử 
d映ng phân vi sinh và các chế ph育m sinh học, 3 gi違m – 3ătĕng,ă1ăph違i – 5 gi違m, canh tác 
lúa thông minh ầ. Từngăb逢ớc m荏 rộng di羽n tích áp d映ngăquyătrìnhălúaătheoăh逢ớng GAP. 
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Thúcăđ育y vi羽c áp d映ngămôăhìnhăcánhăđ欝ng lúa lớnăđể thuận l嬰i 泳ng d映ngăđ欝ng 
bộ các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hi羽u qu違 s違n xu医t và liên kết với doanh nghi羽p, 鰻năđịnh 
đ亥u ra s違n ph育m. (Tham kh違oăbênăd逢ới...) 

Đ育y m衣nh 泳ng d映ng công ngh羽 tu亥n hoàn trong s違n xu医t lúa, h衣n chế ô nhi宇m 
môiătr逢ơng,ăgi違m giá thành trong s違n xu医tălúaầ 

 
Ví d映 tham kh違o 16: M瓜t s嘘 kinh nghi羽m t瑛 môăhìnhăCánhăđ欝ng l噂n t衣iăcácăn逢噂c 
Châu Á 

• Quy ho衣ch l衣i và c違i t衣oăđ欝ng ru瓜ngăđ吋 thu壱n l嬰i cho 泳ng d映ng ti院n b瓜 
k悦 thu壱t vƠăc挨ăgi噂i hóa vào s違n xu医t.ăMalaysiaătĕngăquyămôăcácăcánhăđ欝ng lớn qua 
3 hình th泳c:1) Doanh nghi羽p thuê nh英ng m違nhăđ医t nh臼 c栄a nông dân và t鰻 ch泳c s違n 
xu医t. 2) Nông dân tập h嬰p l衣i thành HTX và t鰻 ch泳c s違n xu医tătrênăcánhăđ欝ng lớn từ 
nh英ng m違nh ruộng c栄a xã viên. 3) Doanh nghi羽p thu mua tích t映 ruộngăđ医t từ các 
m違nh ruộng liền kề phát triển thành nh英ngăcánhăđ欝ng lớn. 

• Đẩy m衣nh vai trò c栄aănhƠăn逢噂c trong vi羽c qu違nălỦămôăhìnhăcánhăđ欝ng 
l噂n: T衣i Thái Lan , C映c khuyến nông (DOAE - Department of Agricultural 
Extension) thuộc Bộ Nông nghi羽p và HTX và BAAC thuộc Bộ Tài chính. M荏 khóa 
tập hu医n cho hộ dân, phát triển các mô hình liên kếtăđể ph鰻 cập trong th詠c ti宇n.ăĐể 
đ違m b違o công bằng cho các bên,ănĕmă1999,ăC映c Nộiăth逢ơngăđưăbanăhànhăquyăđịnh 
về cácăđiều kho違n trong th臼a thuận s違n xu医t theo h嬰păđ欝ng 

• Phátăhuyăcơăchế t詠 th詠c thi với các ràng buộc kinh tế - kỹ thuậtătrênăcơăs荏 
gi違i quyết hài hòa quan h羽 l嬰i ích gi英a các ch栄 thể trong liên kết: 雲 Thái Lan, nông 
dânăđ逢嬰c khuyếnăkhíchăđ亥uăt逢ătàiăs違n chuyên bi羽tănôngădânăđ亥uăt逢ăvàoătàiăs違n chuyên 
bi羽tă(Assetăspecificity)ăđể kếtădínhăđ逢嬰c nông dân với s違n xu医t lo衣i nông s違năđưăh嬰p 
đ欝ng với doanh nghi羽p.  

• Áp d映ng một s嘘 mô hình chia sẻ máyămócăđể gi違m chi phí mua máy móc cho 
ng逢運iădânăvàăthúcăđ育y vi羽căcơăgiớiăhóa,ăgiúpăgiaătĕngănĕngăsu医t lúa 

 
Ví d映 tham kh違o 17: M瓜t s嘘 mô hình chia s飲 máy móc trên th院 gi噂i 

1. MôăhìnhăắH嬰pătácăxưămáyăḿcăt衣iăTh鰻ăNhƿăKǶ”:ăCácăthànhăviênăc栄aăh嬰pătácă
xã gópăv嘘năcùngăvớiăcácăkho違năvayătừăngânăhàng,ăchínhăph栄ăđểămuaăsắmătrangă
thiếtăbị,ămáyămóc.ăNôngădânătr違ătiềnăthuêătùyăvàoăm映căđíchăsửăd映ngăhoặcăth運iă
gianăsửăd映ng. 
 

2. MôăhìnhăắVòngătrònămáyăḿcăt衣iăV逢挨ngăQu嘘căAnh”:ăNôngădânăthànhălậpă1ă
h嬰pătácăxư.ăNg逢運iăqu違nălỦ c栄aăh嬰pătácăxưăgiúpăkếtăn嘘iăcácăthànhăviênăcóănhuăc亥uă
sửăd映ngătrangăthiếtăbị,ămáyămócăvớiăcácănôngădânăs荏ăh英uătrangăthiếtăbị,ămáyămócă
đó.ăTiềnăthanhătoánăsẽăđ逢嬰căchuyểnăchoăng逢運iăchoăthuêătrangăthiếtăbị,ămáyămócă
thôngăquaăh嬰pătácăxư. 
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3. Trangăwebăchiaăs飲ămáyăḿc,ătrangăthi院tăb鵜ăt衣iăHoaăKǶ: Equipmentshare.com 
- Môăhìnhăt逢ơngăt詠ăAirbnbătrongălĩnhăv詠căNôngănghi羽p:ăMộtătrangăwebăkếtăn嘘iă
trangăthiếtăbị,ămáyămócăch逢aăđ逢嬰căsửăd映ngăvớiăcácănôngădânăcóănhuăc亥uăsửăd映ng 

 
• Áp dụng cho thành phố: C亥năThơăcóăthể áp d映ng mô hình chia sẻ máy móc 

đ嘘i với các khu v詠c nông nghi羽p tập trung, t衣o thành các khu v詠căcáchăđ欝ng lúa lớn 
để tập trung vào hi羽u qu違 nĕngăsu医t. 
 

 
b. Rau,ăđ壱u các lo衣i 

Quanăđiểm chung là rau màu không ph違i là thế m衣nh chính c栄a C亥năThơ,ăvìăthế 
s違năl逢嬰ng rau màu không ph違i yếu t嘘 kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, vi羽c s違n xu医t rau 
màu 荏 C亥năThơăcóăhaiăỦănghĩaăquanătrọng: Th泳 nh医tătheoănghĩaănôngănghi羽păđôăthị, nông 
nghi羽p xã hội, cung c医p th詠c ph育măt逢ơiăs衣ch t衣i chỗ, t衣o m嘘i liên kết hàng ngày gi英aăc逢ă
dânăđôăthị với thiên nhiên, nông nghi羽p, c違i thi羽n c違nhăquan,ăsinhătháiămôiătr逢運ng. Th泳 
haiălàătheoănghĩaăshowroomăcácămôăhìnhăchuyển giao công ngh羽 cao, từ nông c映, công 
ngh羽 s違n xu医t tới chế biến nông s違n. 

• M映c tiêu phát triển:  
Xây d詠ng các vùng chuyên canh rau 泳ng d映ng công ngh羽 caoă(nhàăl逢ới, nhà 

kính, th栄yăcanh,ăt逢ới t詠 động...) Đ衣t tiêu chu育n vietgap, từngăb逢ớc phát triển rau h英uăcơă
và các gi嘘ng rau mớiăgiàuădinhăd逢叡ngăđể làm nguyên li羽u s違n xu医t th詠c ph育m ch泳c 
nĕng.ă 

Luân canh rau màu với di羽n tích lúa, tận d映ng nh英ng kho違ng th運i gian ngắn,ăđaă
d衣ng hóa s違n ph育m nông nghi羽p. 

M映c tiêu c映 thể tớiănĕmă2025 (Theo Ph映 l映c 1, Kế ho衣ch s嘘 199/KH-UBND về 
Cơăc医u ngành Nông nghi羽p thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2021-2025):: 

o Di羽n tích gieo tr欝ng: 16.300 ha 
o S違năl逢嬰ng: 212.435 t医n 

• Gi違i pháp th詠c hi羽n 
Hỗ tr嬰 đ亥uăt逢ăh衣 t亥ng hoàn chỉnh,ămôăhìnhănhàăl逢ới,ănhàăkínhăđể hình thành các 

vùng s違n xu医tărau,ăđậu tập trung chuyên canh 荏 vùngăvenăđôăthị thuộcăđịa bàn các quận 
Th嘘t N嘘t,ăÔăMônăvàăPhongăĐiền (nâng c医p thành quận), di羽n tích mỗi vùng từ 200-400 
ha, s違n xu医tătheoăh逢ớng 泳ng d映ng công ngh羽 caoăđể ch栄 động t衣o ra các s違n ph育m có 
ch医tăl逢嬰ngăcao,ăđ違m b違o an toàn v羽 sinh th詠c ph育m ph映c v映 cho nhu c亥u tiêu dùng c栄a 
khu v詠căđôăthị.  

Khuyếnăkhíchăng逢運i tr欝ng lúa m荏 rộng di羽n tích luân canh lúa với các cây rau, 
đậu,ătrongăđóătập trung vào v映 xuânăhèăvàăhèăthuăđể vừa h衣n chế sâu b羽nh, vừa tiết ki羽m 
n逢ớcăt逢ới. 

M荏 các lớp tập hu医n, hội th違o về quy trình s違n xu医t rau an toàn theo tiêu chu育n 
Vi羽t-GAP, về sơăchế biến và b違o qu違n rau an toàn. 
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Hỗ tr嬰 gi嘘ng mới, thu嘘c b違o v羽 th詠c vật, chế ph育m sinh học,ănhàăl逢ớiăđơnăgi違n, 
chi phí phân tích mẫuăđ医t, mẫuăn逢ớc và phân tích ch医tăl逢嬰ngărauăanătoàn,ăchiăphíăđĕngă
ký s違n xu医t rau an toàn thông qua xây d詠ng các mô hình s違n xu医tărauăanătoànăcũngănh逢ă
hỗ tr嬰 chi phí kiểm tra ch医tăl逢嬰ngărauăanătoànăchoăng逢運i bán. 

Hình thành các h嬰p tác xã, t鰻 kinh tế h嬰p tác s違n xu医t rau an toàn t衣i các vùng 
s違n xu医t tập trung. 

Hỗ tr嬰 các h嬰p tác xã, t鰻 h嬰p tác ký kết h嬰păđ欝ng tiêu th映 rau an toàn với các 
siêu thị, các công ty và ch栄 v詠a rau t衣i các ch嬰 trênăđịa bàn thành ph嘘. 

Có chính sách hỗ tr嬰 các hộ s違n xu医t rau nằm trong các vùng tr欝ng rau truyền 
th嘘ng di d運iăđến các vùng quy ho衣ch tr欝ng rau khi thu h欝iăđ医t cho các d詠 án phi nông 
nghi羽p.  

Hỗ tr嬰 xây d詠ng các h嬰p tác xã và t鰻 kinh tế h嬰p tác về s違n xu医t và kinh doanh 
rau an toàn sinh học. 
 

c. Cây công nghi羽p hằngănĕm 

T逢ơngăt詠 nh逢ărauăđậu, vi羽c tr欝ng cây công nghi羽păhàngănĕmăcũngăkhôngăph違i tiềm 
nĕngăkinhătế th詠c s詠 c栄a nông nghi羽p C亥năThơ,ămàămangătínhăch医t mô hình chuyển giao 
công ngh羽. 

• M映c tiêu phát tri吋n: Tiềmănĕngăm荏 rộng di羽n tích các cây màu (ch栄 yếu là cây 
bắp) và cây công nghi羽păhàngănĕmă(ch栄 yếuălàămèăvàăđậuănành)ătrênăđ医t tr欝ng 3 v映 lúa 
c栄a thành ph嘘 còn r医t lớn (30-40ăngànăha),ănh逢ngăvi羽c m荏 rộng còn gặp nhiềuăkhóăkhĕn.ă
Vì vậy,ăh逢ớng tớiătrênăcơăs荏 nhu c亥u thị tr逢運ng, khuyếnăkhíchăng逢運i tr欝ng lúa m荏 rộng 
di羽n tích các cây này 荏 khu v詠căđ医t phù sa ven sông Hậu,ănơiăcóăđiều ki羽năt逢ới tiêu thuận 
l嬰i.  

• Gi違i pháp th詠c hi羽n: 
Đ逢aăvàoăs違n xu医t các gi嘘ng có ch医tăl逢嬰ng cao, 鰻năđịnh, nh医t là các gi嘘ngăđậu 

nành có kh違 nĕngăchịu úng và kháng sâu b羽nh cao. 
B嘘 trí lịch th運i v映 cho phù h嬰p với từng vùng và tiểu vùng. 
Hỗ tr嬰 nông dân ký kết h嬰păđ欝ng tiêu th映 s違n ph育măđ亥u ra. 
Đ亥uăt逢ăcơăgiới hóa các khâu, nh医t là khâu thu ho衣chăvàăphơiăs医y, chế biếnăđặc 

thùăđể nâng cao giá trị s違n ph育măđ亥u ra.  
 

d. Cây ĕnăqu違 lơuănĕmă 
C亥năThơălàăv詠aăcâyăĕnătráiăquanătrọng c栄aăvùngăĐBSCLăc違 về l逢嬰ng và về ch医t. 

Điều ki羽n t詠 nhiên C亥năThơăphùăh嬰p với r医t nhiều lo衣iăcâyătráiăđaăd衣ng. Ngoài nh英ng 
vùng tr欝ng cây trái hi羽n h英u 荏 l逢uăv詠c các sông nh臼,ăđặc bi羽tălàăvùngăPhongăĐiền, Cái 
Rĕngăthìănh英ng di羽nătíchăđ欝ng lúa thuộc t泳 giác Long Xuyên nếu lên liếpăcũngăđều có 
thể tr欝ng cây trái. Ngoài giá trị về s違năl逢嬰ng, vi羽c tr欝ng cây trái còn có thể kết h嬰p r医t 
t嘘t với các lo衣i mô hình công ngh羽 cao, kết h嬰p với c違nh quan, sinh thái, du lịch,ăđôăthị 
cao c医p. Với s詠 đaăd衣ng về địa hình c栄a mình, C亥năThơăcóăthể tr荏 thành một showroom 
r医t 医năt逢嬰ng về các lo衣iămôăhìnhănhàăv逢運n, canh tác cây trái. 
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• M映c tiêu phát tri吋n: Phát triểnătheoăh逢ớng tập trung, an toàn sinh học (vi羽tgap) 
gắn với nhà máy chế biến và du lịchăv逢運n,ăđ逢aădi羽nătíchăđếnănĕmă2030ăđ衣t 16 ngàn ha 
và s違năl逢嬰ngăđ衣t kho違ng 130 ngàn t医n. Phát triển vùng s違n xu医tăcâyăĕnătráiătập trung 荏 
huy羽năPhongăĐiền, quậnăCáiăRĕng,ăquận Ô Môn, quận Bình Th栄y và phát triển mô hình 
nhàăv逢運nătrongăcácăkhuăđôăthị sinhăthái,ăkhuădânăc逢ăvenăsôngăHậu.. 

Gi違i pháp th詠c hi羽n: 

• 蔚năđịnhăđịa bàn s違n xu医tăcâyălâuănĕmăđể ng逢運iădânăyênătâmăđ亥uăt逢. 
• Hình thành vùng s違n xu医tăcâyăĕnătráiătập trung kết h嬰p với du lịch 荏 huy羽n 

PhongăĐiền. 
• Xây d詠ngăcácămôăhìnhăv逢運n chuyên và mô hình nhà – v逢運n trong các vùng 

câyăĕnăqu違 phân tán.  
• Chú trọngănângăcaoătrìnhăđộ s違n xu医t c栄aăng逢運iălàmăv逢運n, nâng d亥n tỷ l羽 di羽n 

tíchăv逢運năcâyăĕnătráiătheoăh逢ớng GAP. 
• Khuyếnăkhíchănhàăv逢運n 泳ng d映ng các tiến bộ kỹ thuật,ăđặc bi羽t là tiến bộ về 

gi嘘ng, quy trình canh tác, b違o v羽 th詠c vật, b違o qu違n sau thu ho衣chăđể nâng cao ch医t 
l逢嬰ng trái cây. 

• Hỗ tr嬰 nông dân tiêu th映 s違n ph育m thông qua công tác xây d詠ng và qu違ng bá 
th逢ơngăhi羽u, m荏 rộng thị tr逢運ng tiêu th映, kể c違 trongăn逢ớc và xu医t kh育u.  

• Tậpătrungăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng h羽 th嘘ngăcơăs荏 h衣 t亥ng vùng s違n xu医tăcâyăĕnătráiă
gắn vớiăcácăkhuădânăc逢,ănh医t là h羽 th嘘ngăđêăbaoăch嘘ngălũăc違 nĕmăđể đ違m b違o an toàn 
s違n xu医tăcâyăĕnătráiăvàăcuộc s嘘ng c栄aăng逢運i dân. 

• Khai thác t鰻ng h嬰p tiềmănĕngăkinhătế v逢運n, nh医t là kết h嬰p với phát triển nuôi 
tr欝ng th栄y s違n và ho衣tăđộng du lịch. 

• Nghiên c泳u phát triểnăthêmămôăhìnhăđôăthị nông nghi羽p. 

3.3.2 Chĕnănuôi 

Chĕnănuôi từ tr逢ớc tới nay không ph違i trọng tâm c栄aăvùngăĐBSCLănóiăchungăvàă
C亥n Thơănóiăriêng.ăTuyănhiên,ătrongăt逢ơngălai,ăđâyălàălĩnhăv詠c có tiềmănĕngătĕngătr逢荏ng 
đángăkể. Th泳 nh医t là kh違 nĕngăkết h嬰păchĕnănuôiăvới nh英ngălĩnhăv詠c c亥n di羽n tích lớn 
nh逢ănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i,ăcácămôăhìnhăv逢運n ao chu欝ng, nuôi tr欝ng thuỷ s違n, du lịch sinh 
thái. Th泳 hai là nhu c亥u về công ngh羽 c栄aăchĕnănuôiăcũngăcaoăhơnăcácălĩnhăv詠c khác, 
nên sẽ có hi羽u 泳ng chéo với nhiềuălĩnhăv詠c phát triển kinh tế nông nghi羽p khác. Th泳 ba 
là các s違n ph育măchĕnănuôiăcóăchiều dài chuỗi giá trị caoăhơnăthuỷ s違n và tr欝ng trọt, có 
kh違 nĕngăchế biến thành nhiều lo衣i s違n ph育măhơn. 

a. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n 
• Tập trung phát triểnăđànăheo,ăđàn gà,ăđàn vịt và bò thịt ch医tă l逢嬰ng cao theo 

h逢ớngătĕngăquyămôăđànăvàăc違i tiến, nâng cao ch医tăl逢嬰ngăđànăgi嘘ng. Dịch chuyển d亥n 
chĕnănuôiătừ các quận về các huy羽n. Phát triểnăchĕnănuôiătheoăh逢ớng công nghi羽p, s違n 
xu医t hàng hóa ch医tăl逢嬰ngăcao,ăanătoànăvàăđ育y m衣nhăchĕnănuôiăanătoànăsinhăhọc,ăchĕnă
nuôi h英uăcơ,ăb違o v羽 môiătr逢運ng và thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu. Hình thành các mô 
hìnhăchĕnănuôi tiên tiến liên kết s違n xu医t theo chuỗi giá trị để tĕngăgiáătrị s違n xu医t ngành 
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chĕnănuôiănhằmăđ育y m衣nhătáiăcơăc医u kinh tế c栄aăngànhăchĕnănuôiăvàăcơăc医u ngành nông 
nghi羽p.  

• Phátăhuyă逢uăthế c栄a thành ph嘘 C亥năThơ là vị trí trung tâm khu v詠c ĐBSCL 
(ĐBSCL)ăvàăcó các Vi羽n,ăTr逢運ngăđ衣i học,ăcaoăđẳng,ầăthuận l嬰i cho vi羽c kết n嘘i, hỗ tr嬰 
nghiên c泳u và 泳ng d映ng khoa học kỹ thuật trong s違n xu医tăđể phát triển các gi嘘ng vật 
nuôi ch医tăl逢嬰ngăcaoăchoăvùngăĐBSCL. Đ欝ng th運i, liên kết với các tỉnh, thành ph嘘 nh逢:ă
thành ph嘘 H欝 ChíăMinh,ăĐ欝ngăNai,ăBìnhăD逢ơng,ăầăđể xây d詠ng các vùng s違n xu医t tập 
trung, 鰻năđịnh và bền v英ng t衣o thị tr逢運ng gi嘘ng cung c医păchoăng逢運iăchĕnănuôiăt衣iăđịa 
ph逢ơngăvàăcácătỉnh.  

• Hoàn thi羽n các c映măcơăs荏 giết m鰻 gia súc, gia c亥m tập trung với dây chuyền 
thiết bị, công ngh羽 giết m鰻 tiên tiến, b違oăđ違m an toàn th詠c ph育m và v羽 sinhămôiătr逢運ng, 
đ嘘i xử nhânăđ衣o với vậtănuôi,ăđápă泳ng nhu c亥u thị tr逢運ngătrongăn逢ớc và tiến tới xu医t 
kh育u.  

• Th詠c hi羽n xã hội hóa trong các ho衣tăđộngăchĕnănuôi,ăsơăchế, chế biến s違n ph育m 
chĕnănuôi, phát triểnăchĕnănuôiăphùăh嬰p với kinh tế thị tr逢運ng và hội nhập qu嘘c tế, thu 
hút và t衣oăđiều ki羽nămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢ăchĕnănuôi,ăkinhădoanhăbìnhăđẳngăđể các thành 
ph亥n kinh tế thamăgiaăđ亥uăt逢. 

b. M映cătiêuăchung 
• Phát triểnăchĕnănuôiăc栄a thành ph嘘 theoăh逢ớng s違n xu医t hàng hóa. Chuyển nhanh 

ph逢ơngăth泳căchĕnănuôiătruyền th嘘ng hộ giaăđìnhăquyămôănh臼 sangăchĕnănuôiătrangătr衣i, 
gia tr衣iătheoăph逢ơngăth泳c công nghi羽p, bán công nghi羽păđể t衣oăđiều ki羽n 泳ng d映ng công 
ngh羽 nuôi tiên tiến, an toàn sinh học, an toàn dịch b羽nh,ăđ嘘i xử nhânăđ衣o với vật nuôi, 
tĕngăs泳c c衣nh tranh s違n ph育m. Ch栄 động phòng, ch嘘ng dịch b羽nh một cách kịp th運i và 
có hi羽u qu違. Xử lý t嘘t ch医t th違iăchĕnănuôi,ăđ違m b違o mỹ quan và v羽 sinhăđôăthị, h衣n chế 
t嘘iăđaăôănhi宇mămôiătr逢運ng. T衣o vi羽c làm, nâng cao thu nhậpăchoănôngădân,ătĕngăd亥n tỷ 
trọngăchĕnănuôiăvàăthúcăđ育y chuyển dịchăcơăc医u kinh tế nông nghi羽p, nông thôn và xây 
d詠ng nông thôn mới. 

• Phát triểnăngànhăchĕnănuôiăc栄a thành ph嘘, xây d詠ng ngu欝n gi嘘ng vật nuôi ch医t 
l逢嬰ngăcaoăđápă泳ng nhu c亥u phát triểnăchĕnănuôiăc栄a thành ph嘘 và cung 泳ng s違n ph育m 
cho các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.  

•  Phát triển trang tr衣i, doanh nghi羽păchĕnănuôi,ăgiết m鰻, chế biến và tiêu th映 s違n 
ph育m gia súc, gia c亥m phù h嬰p về quyămôăvàăđiều ki羽n s違n xu医t c栄a từng vùng, từng 
quận, huy羽n,ăđặc bi羽tălàăcácăcơăs荏 chĕnănuôiălớn với quy trình khép kín từ chĕnănuôi,ă
giết m鰻, chế biến, tiêu th映. Gắn kết chặt chẽ, hài hòa l嬰i ích gi英aăng逢運iăchĕnănuôi,ăng逢運i 
chế biếnăvàăng逢運i tiêu th映, gi英a vi羽c áp d映ng kỹ thuật công ngh羽 vớiăđ鰻i mới t鰻 ch泳c 
qu違n lý s違n xu医t kinh doanh, từngăb逢ớc hình thành và nhân rộngăcácămôăhìnhăchĕnănuôiă
liên kết theo chuỗi giá trị. 

• Cơăc医u l衣i h羽 th嘘ngăcơăs荏 giết m鰻 gia súc, gia c亥m tập trung hi羽năcóătheoăh逢ớng 
gi違m d亥n s嘘 l逢嬰ngăcơăs荏,ătĕngăquyămôăcôngăsu医t,ăđ鰻i mới dây chuyền thiết bị đ欝ng bộ, 
công ngh羽 giết m鰻 tiên tiến và gắn với b違o qu違n, chế biến s違n ph育măchĕnănuôiăb違oăđ違m 
an toàn th詠c ph育m và v羽 sinhămôiătr逢運ng. 

c. M映cătiêuăc映ăth吋 
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M映cătiêuăđ院nănĕmă2030 

• M泳cătĕngătr逢荏ng giá trị s違n xu医t,ăgiaiăđo衣n 2026 - 2030 trung bình từ 3%ăđến 
4%/nĕm. 

• Về quyămôăđànăgiaăsúc,ăgiaăc亥m, d詠 kiếnăđếnănĕmă2030 
Quyămôăđànăheoăđ衣t 250.000 con. S違năl逢嬰ng thịtăđ衣t 39.000 t医n. S嘘 l逢嬰ng con 

gi嘘ngă hàngă hóaă đ衣tă 346.000ă con.ă Ph逢ơngă th泳că chĕnă nuôiă bánă côngă nghi羽p và công 
nghi羽păđ嘘i vớiăđànăheoăđ衣t trên 70%.  

Quyămôăđànăgiaăc亥mă3.000.000ăcon,ătrongăđó:ăđànăgàăđ衣tă1.400.000ăcon,ăđànăvịt 
đ衣t 1.500.000ăcon,ăđànăngan,ăngỗngăđ衣t 100.000 con. S違năl逢嬰ng thịt gia c亥măđ衣t trên 
12.000 t医n, tr泳ng gia c亥măđ衣t 120.000.000 qu違. Cung c医p s嘘 l逢嬰ng con gi嘘ng hàng hóa 
đ衣t: 3.000.000 con gà, 1.380.000 con vịt.ăPh逢ơngăth泳căchĕnănuôiăbánăcôngănghi羽p và 
công nghi羽păđ嘘i vớiăđànăgiaăc亥măđ衣t trên 45%.  

Quyămôăđànăbòăduyătrìă5.000ăcon,ătrongăđó:ăbòăs英a 1.500 con, bò thịt 3.500 con. 
S違năl逢嬰ng thịtăđ衣t trên 230 t医n. Tập trung vào nâng cao ch医tăl逢嬰ngăđànăgi嘘ng bò s英a và 
phát triểnăđànăbòăthịt ch医tăl逢嬰ng cao. 

Quyămôăđànădêăđ衣t 5.000 con, s違năl逢嬰ng thịtădêăđ衣t 70 t医n. Trên 70%ăđànădêă
đ逢嬰c nuôi ch栄 yếu trong các trang tr衣i, hộ chĕnănuôiălớnătheoăph逢ơngăth泳c bán công 
nghi羽p. 

• Ph医năđ医uăđếnănĕmă2030,ă s嘘 l逢嬰ng con gi嘘ng gia súc, gia c亥măhàngăhóaăđ衣t 
4.700.000 con. 

• Bình quân s違n ph育măchĕnănuôi/ng逢運i/nĕm:ăđếnănĕmă2030,ăđ衣t từ 58ăkgăđến 62 
kg thịt xẻ các lo衣i và từ 220ăđến 225 qu違 tr泳ng. 

• Tỷ trọng gia súc và gia c亥măđ逢嬰c giết m鰻 tậpătrungătheoăph逢ơngăth泳c giết m鰻 
bán công nghi羽p và công nghi羽păđ衣tăt逢ơngă泳ng kho違ngă60%ăvàă40%ăvàoănĕmă2030. Tỷ 
trọng thịt gia súc, gia c亥măđ逢嬰c chế biến so với t鰻ng s違năl逢嬰ng thịt là từ 30%ăđến 40%. 

• Về vùngăchĕnănuôiătậpătrung:ăgiaiăđo衣n 2021 - 2030, tiếp t映c di d運iăcácăcơăs荏 
chĕnănuôiăđếnăvùngăchĕnănuôiătập trung theo quy ho衣ch. Ph医năđ医uăđếnănĕmă2030,ătoàn 
bộ cơăs荏 chĕnănuôiătập trung, trang tr衣iăđềuăđ逢嬰c di d運i hoặc hình thành mới trong vùng 
chĕnănuôiătập trung. D詠 kiếnătrênă70%ăđànăheo,ă45%ăđànăgiaăc亥măđ逢嬰cănuôiătheoăph逢ơngă
th泳căchĕnănuôiăbánăcôngănghi羽p và công nghi羽pătrongăcácăcơăs荏 chĕnănuôiătập trung và 
trang tr衣i.  

• Khuyến khích phát triển m衣nh công nghi羽p s違n xu医t nguyên li羽u, th泳căĕnăb鰻 
sung, nh医t là công ngh羽 sinh học nhằmăđápă泳ngăđ栄 các chế ph育m sinh học thay thế kháng 
sinh, hóa ch医tădùngătrongăchĕnănuôiăvàătận thu, nâng cao giá trị dinhăd逢叡ng các ngu欝n 
ph映 ph育m nông nghi羽p, công nghi羽p c栄a thành ph嘘 nh逢:ăBư,ămenăbia,ăbưăd泳a, bã sắn, 
tiết và ph映 ph育m lò m鰻, v臼 đ亥uătôm,ăđ亥uăx逢ơngăvàăm叡 cá tra, ... 

• Kiểm soát dịch b羽nh:ănângăcaoănĕngăl詠c kiểm soát dịch b羽nh, nh医t là vi羽c kh嘘ng 
chế các dịch b羽nh nguy hiểm 違nhăh逢荏ngăđếnăđànăvật nuôi và nh英ng dịch b羽nh có nguy 
cơălâyăsangăng逢運i, b違oăđ違m an toàn dịch b羽nh, an toàn th詠c ph育m,ăđápă泳ng nhu c亥u tiêu 
dùngăngàyăcàngăcaoătrongăn逢ớc và xu医t kh育u. 

• Giết m鰻 và chế biến s違n ph育măchĕnănuôi:ănângăcaoănĕngăl詠c vận chuyển, giết 
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m鰻 tậpătrungătheoăh逢ớng hi羽năđ衣i, b違oăđ違m an toàn dịch b羽nh, an toàn th詠c ph育m, b違o 
v羽 môiătr逢運ngăvàăđ嘘i xử nhânăđ衣o với vật nuôi. Phát triển m衣nh mẽ công nghi羽p chế 
biến và chế biếnăsâu,ăđaăd衣ng hóa s違n ph育m nhằm nâng cao ch医tăl逢嬰ng, giá trị giaătĕng 
c栄a s違n ph育măchĕnănuôiălàmătĕngăs泳cămuaătrongăn逢ớcăvàăđápă泳ng t嘘tăhơnăchoănhuăc亥u 
xu医t kh育u. 

• Nângăcaoănĕngăl詠c kiểm soát ch医tăl逢嬰ng vậtăt逢ăvàăanătoànăth詠c ph育m s違n ph育m 
chĕnănuôi,ănh医t là v医năđề kiểm soát ô nhi宇m vi sinh vật, t欝năd逢ăch医t c医m, l衣m d映ng 
kháng sinh và hóa ch医tătrongăchĕnănuôi,ăthúăy,ăgiết m鰻, chế biến th詠c ph育m. 

• Nângăcaoănĕngăl詠c kiểmăsoátămôiătr逢運ngătrongăchĕnănuôi,ăgiết m鰻 và chế biến 
s違n ph育măchĕnănuôiăđápă泳ngăcácăquyăđịnh c栄a pháp luật về môiătr逢運ng. T医t c違 cácăcơăs荏 
chĕnănuôi,ăcơăs荏 giết m鰻,ăcơăs荏 chế biến s違n ph育măchĕnănuôiăph違i có gi違i pháp kiểm soát 
môiătr逢運ng phù h嬰p, b違oăđ違m không gây ô nhi宇mămôiătr逢運ng và sử d映ng có hi羽u qu違 
ngu欝n ch医t th違i cho nhu c亥u tr欝ng trọt, nuôi tr欝ng th栄y s違n,ăchĕnănuôiăcônătrùng,ăs違n 
xu医tănĕngăl逢嬰ng tái t衣o ... 

T亥mănhìnăđ院nănĕmă2050 
• Đếnănĕmă2050,ăngànhăchĕnănuôiăc栄a thành ph嘘 tr荏 thành ngành kinh tế kỹ thuật 

hi羽năđ衣iăvàăđ逢嬰c công nghi羽p hóa 荏 h亥u hết các khâu từ s違n xu医t, chế biến, b違o qu違n 
đến kết n嘘i thị tr逢運ng tiêu th映 s違n ph育m,ătrongăđó: 

Trìnhăđộ và nĕngăl詠c s違n xu医tăngànhăchĕnănuôiăthànhăph嘘 đ逢嬰c nâng cao. 
Phát triểnăchĕnănuôiătr荏 thành ngành s違n xu医t hàng hóa, từngăb逢ớcăđápă泳ng nhu 

c亥u th詠c ph育măchoătiêuădùngătrongăn逢ớc và xu医t kh育u. 
Kh嘘ng chế và kiểm soát t嘘t các b羽nh truyền nhi宇m nguy hiểm. B羽nh lây nhi宇m 

sangăng逢運i. 
Đaăs嘘 s違n ph育măchĕnănuôiăchính,ăbaoăg欝m thịt, tr泳ng, s英aăđ逢嬰c s違n xu医t trong 

cácăcơăs荏 chĕnănuôiăanătoànăsinhăhọc và thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng. 
95% s違n ph育m thịt gia súc, gia c亥măhàngăhóaăđ逢嬰c cung c医p từ cácăcơăs荏 giết 

m鰻 tập trung, công nghi羽p và trên 65% kh嘘iăl逢嬰ng s違n ph育măchĕnănuôiăchínhăđ逢嬰c qua 
sơăchế, chế biến công nghi羽p,ătrongăđóăkho違ngă20%ăđ逢嬰c chế biến sâu. 

 
d. Gi違i pháp 
Hoàn thi羽n các nhóm chính sách phát tri吋năchĕnănuôi 
• Chínhăsáchăđ医t: Có chính sách dành quỹ đ医tăđể phát triển chĕnănuôiăđápă泳ng các 

quyăđịnh c栄a LuậtăChĕnănuôi,ăb違oăđ違m yêu c亥u gi違m thiểu ô nhi宇mămôiătr逢運ng, an toàn 
dịch b羽nh, an toàn sinh học và nâng cao hi羽u qu違 chĕnănuôi.ă姶uătiênăgiaoăđ医t, cho thuê 
đ医t vớiăchínhăsáchă逢uăđưiătheoăquyăđịnh c栄a pháp luật về đ医tăđaiăchoăcácăcơăs荏 gi嘘ng,ăcơă
s荏 chĕnănuôiătrangătr衣i tập trung, công nghi羽păđ栄 điều ki羽năchĕnănuôiăanătoànăsinhăhọc 
trong vùng phát triểnăchĕnănuôi,ăcơăs荏 giết m鰻 tập trung, chế biến công nghi羽p trong 
lĩnhăv詠căchĕnănuôi. 

• Chính sách tài chính và tín d映ng 
Tín d映ngăđ亥uăt逢ăphátătriển:ăNhàăn逢ớcăchoăvayăđ亥uăt逢ăd詠 án phát triển gi嘘ng vật 

nuôi,ăcơăs荏 giết m鰻, b違o qu違n chế biến s違n ph育măchĕnănuôiătheoăh逢ớng công nghi羽p,ăcơă
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s荏 s違n xu医t nguyên li羽u th泳căĕnăchĕnănuôi,ăthu嘘c thú y áp d映ng công ngh羽 cao, công 
ngh羽 tiên tiến, công ngh羽 mới, công ngh羽 sinh học. 

Cácăngânăhàngăth逢ơngăm衣iătrênăđịa bàn thành ph嘘 t衣oăđiều ki羽n cho các t鰻 ch泳c, 
cá nhân vay v嘘nătheoăchínhăsáchă逢uăđưiăc栄aăNhàăn逢ớcăđể đ亥uăt逢ăconăgi嘘ng,ăcơăs荏 vật 
ch医t,ă đ鰻i mới công ngh羽, phát triểnă chĕnănuôiă vàă giết m鰻, b違o qu違n, chế biến công 
nghi羽p. 

Th詠c hi羽n có hi羽u qu違 chính sách b違o hiểm vật nuôi nhằm h衣n chế th医p nh医t r栄i 
ro về thiên tai, dịch b羽nh, thị tr逢運ng, ... Theo nguyên tắc:ăngânăsáchăNhàăn逢ớc hỗ tr嬰 
một ph亥n,ăng逢運iăchĕnănuôiăthamăgiaăđóngăgópăvàăhuyăđộng các ngu欝n h嬰p pháp khác. 

Thúcăđ育y nhanh vi羽c phát triển và nhân rộng các chuỗi liên kếtătrongăchĕnănuôiă
và nâng cao hi羽u qu違 hỗ tr嬰, nh医tălàăđ嘘i với khu v詠căchĕnănuôiănôngăhộ thông qua khuyến 
khích hình th泳c hỗ tr嬰 các doanh nghi羽p, h嬰pătácăxưăđ亥uăt逢ăvàoăchĕnănuôiăcóăgắn kết với 
các trang tr衣i, hộ chĕnănuôi. 

• Chínhăsáchăth逢ơngăm衣i 
Cập nhật và qu違ng bá thông tin về tìnhăhìnhăchĕnănuôi,ăthị tr逢運ng tiêu th映 các 

s違n ph育măchĕnănuôiătrongăn逢ớc và qu嘘c tế. Gắn công tác khuyến nông với thị tr逢運ng 
nhằmăđịnhăh逢ớng phát triểnăchĕnănuôiăphùăh嬰p với nhu c亥u tiêu dùng. 

T鰻 ch泳c các h羽 th嘘ng tiêu th映 s違n ph育măchĕnănuôiăgắn với liên kết vớiăcácăcơă
s荏 giết m鰻, b違o qu違n, chế biến b違oăđ違m v羽 sinh thú y, an toàn th詠c ph育m nhằmăthayăđ鰻i 
thói quen tiêu dùng. Khuyến khích và kêu gọi các doanh nghi羽păđ亥uăt逢ăphátătriểnăchĕnă
nuôi, xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u cho các s違n ph育m ch栄 l詠c,ăđặcătr逢ngăc栄a thành ph嘘 nh逢ă
gi嘘ng heo, gi嘘ng gà, vịt và s違n ph育măchĕnănuôi. 

Cácăđịaăph逢ơng,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i, siêu thị vàăcácăch逢ơngătrìnhăbìnhă鰻n, 
xúc tiếnăth逢ơngăm衣iă逢uătiênăt衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho vi羽c giới thi羽u và tiêu th映 các 
s違n ph育măchĕnănuôiăanătoàn,ăgắn với các chuỗi liên kết, có h嬰păđ欝ng tiêu th映 s違n ph育m 
choăng逢運iăchĕnănuôi. 

Khuy院n nông và thông tin tuyên truy隠n 
• Đ育y m衣nhăch逢ơngătrìnhăkhuyến nôngăchĕnănuôiătheoăchuỗi khép kín, kinh tế 

tu亥năhoàn,ăchĕnănuôiăanătoànăsinhăhọc, an toàn dịch b羽nh. Chuyển giao quy trình, công 
ngh羽 chĕnănuôiăvàăhỗ tr嬰,ăh逢ớng dẫnăng逢運iăchĕnănuôiă泳ng d映ng nông nghi羽p 4.0, qu違n 
lý trang tr衣i và làm ch栄 kỹ thuậtăđể s違n xu医t s違n ph育măchĕnănuôiăanătoàn,ăhi羽u qu違 phù 
h嬰p với từngăđ嘘iăt逢嬰ng vật nuôi và vùng sinh thái. 

• Đaăd衣ngăhóaăcácăch逢ơngătrìnhătruyền thông nhằm từngăb逢ớcăthayăđ鰻i nhận th泳c 
và các thói quen không phù h嬰pătrongăchĕnănuôi,ăgiết m鰻, chế biến và tiêu dùng s違n 
ph育măchĕnănuôi. 
 

 Nơngăcaoănĕngăl詠c phòng, ch嘘ng d鵜ch b羽nh và b違o v羽 môiătr逢運ng 
• Kết h嬰p gi英aănhàăn逢ớc, doanh nghi羽păvàăng逢運iăchĕnănuôi,ăt鰻 ch泳c xây d詠ngăcơă

s荏,ăvùngăchĕnănuôiăanătoànădịch b羽nh, thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng nh医tălàăcơăs荏 s違n xu医t 
gi嘘ng và vùng chĕnănuôiătập trung. Hỗ tr嬰,ăh逢ớng dẫnăchĕnănuôiăanătoànăsinhăhọc, th詠c 
hànhăchĕnănuôiăt嘘t (vietgahp)ăđ嘘i vớiăcácăcơăs荏 chĕnănuôiăheo,ăgà,ăvịt. Kiểm soát và 
phòng, ch嘘ng kháng thu嘘c. 



 

445 
 

• Đ亥uăt逢ănângăc医p, xây d詠ng mới tr映 s荏 Tr衣m kiểm dịchăđộng vậtăđ亥u m嘘i giao 
thông, b違oăđ違m hi羽u qu違 cho công tác kiểm soát dịch b羽nh vừa t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i 
cho vi羽căl逢uăthôngăgi嘘ng vật nuôi, s違n ph育măchĕnănuôiăthúcăđ育y phát triểnăchĕnănuôiăvàă
cung 泳ng con gi嘘ng, th詠c ph育m cho thị tr逢運ng. 

• Đ育y m衣nh 泳ng d映ng các lo衣i công ngh羽 xử lý ch医t th違iăchĕnănuôiăgắn với s違n 
xu医t phân bón h英uăcơ,ăchế biến chế ph育m nuôi tr欝ng th栄y s違n, s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng tái 
t衣oăvàăchĕnănuôiăcônătrùngăcóăl嬰i trong s違n xu医t góp ph亥năthúcăđ育y kinh tế tu亥n hoàn 
trongăchĕnănuôi. 

 
Khoa h丑c công ngh羽 
• Khuyến khích nghiên c泳u 泳ng d映ng và chuyển giao công ngh羽 cao, công ngh羽 

tiên tiến, công ngh羽 mới, công ngh羽 sinh họcăvàoălĩnhăv詠c gi嘘ng vật nuôi, th泳căĕnăchĕnă
nuôi, thu嘘c thú y, phòng, ch嘘ng dịch b羽nh và xử lỦămôiătr逢運ngăchĕnănuôi. 

• Áp d映ng h羽 th嘘ng tiêu chu育n, quy chu育n kỹ thuật trong qu違n lý và kiểm soát 
ch医tăl逢嬰ng s違n ph育măchĕnănuôiănhằmăđápă泳ng nhu c亥u thị tr逢運ng trong thành ph嘘 và 
tiến tới xu医t kh育u. 

• Nghiên c泳u phát triển các mô hình s違n xu医t tu亥n hoàn, áp d映ng công ngh羽 cao 
trongăchĕnănuôi. 永ng d映ng công ngh羽 c栄a cuộc cách m衣ng công nghi羽p l亥n th泳 t逢ăvàă
công ngh羽 hi羽năđ衣i khác trong qu違nălỦănhàăn逢ớc và qu違n trị s違n xu医tăcácălĩnhăv詠c c栄a 
ngànhăchĕnănuôi. 
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Nơngăcaoănĕngăsu医t, ch医tăl逢嬰ng gi嘘ng v壱t nuôi 
• Chọn t衣oănângăcaoănĕngăsu医t, ch医tăl逢嬰ng, s詠 đ欝ng nh医t về s違n ph育m c栄a các 

gi嘘ng vật nuôi trong s違n xu医t phù h嬰p với từng vùng, từngăđịaăph逢ơng. Hỗ tr嬰 xây d詠ng 
th逢ơngăhi羽u, chỉ dẫnăđịa lý, s違n ph育măchĕnănuôiăs違n xu医t theo chuỗi và truy xu医tăđ逢嬰c 
ngu欝n g嘘c. 永ng d映ng các tiến bộ kỹ thuật, công ngh羽 cao, công ngh羽 tiên tiến, công 
ngh羽 mới và công ngh羽 sinh học c栄a thế giới. 

• Xây d詠ng và sử d映ng các công th泳c lai gi嘘ng phù h嬰p cho từng vùng s違n xu医t, 
ph逢ơngăth泳căchĕnănuôiăvàăphânăkhúcăthị tr逢運ng b違oăđ違m có s嘘 l逢嬰ng s違n ph育măđ栄 lớn 
vàăđ欝ng nh医t về ch医tăl逢嬰ngăđápă泳ng cho tiêu dùng trong thành ph嘘 và xu医t sang các tỉnh 
lân cận. 

• M荏 rộng m衣ngăl逢ới th映 tinh nhân t衣o và tiêu chu育năhóaăcácăcơăs荏, ch医tăl逢嬰ng 
heoăđ詠c gi嘘ng. Đ詠c gi嘘ng sử d映ngătrongăcácăcơăs荏 s違n xu医t tinh nhân t衣o, ph違iăđ逢嬰c 
kiểmătraănĕngăsu医tătr逢ớc khi khai thác tinh th逢ơngăph育m. Hằngănĕm,ăChiăc映căChĕnănuôiă
và Thú y ph嘘i h嬰p t鰻 ch泳căđánhăgiá,ăbìnhătuyển ch医tăl逢嬰ngăđ嘘i vớiăđànăheoăđ詠c gi嘘ng 
có ho衣tăđộng dịch v映 gieo tinh tr詠c tiếpătrênăđịa bàn nhằm lo衣i th違i nh英ngăđ詠c gi嘘ng 
kém ch医tăl逢嬰ng, không có lý lịch, ngu欝n g嘘c rõ ràng. 

 
Nâng cao ch医tăl逢嬰ng, h衣 giá thành th泳căĕnăchĕnănuôi 
• Tĕngăc逢運ng công tác kiểm soát ch医tăl逢嬰ng, nh医t là các chỉ tiêuăanătoànăđ嘘i với 

th泳căĕnăchĕnănuôi. Đ育y m衣nh ho衣tăđộng nghiên c泳u nâng cao giá trị dinhăd逢叡ng, sử d映ng 
tiết ki羽m và hi羽u qu違 ngu欝n nguyên li羽u th泳căĕnăchĕnănuôi.ăKhuyến khích các doanh 
nghi羽păđ亥uăt逢ăápăd映ng công ngh羽 cao, công ngh羽 tiên tiến, công ngh羽 mới, công ngh羽 
sinh học nhằm s違n xu医t nhanh các chế ph育m sinh học thay thế kháng sinh, hóa ch医t sử 
d映ng làm nguyên li羽u th泳căĕnăchĕnănuôi,ăthay thế ngu欝n nguyên li羽u nhập kh育u. 

• Khuyến khích phát triển các mô hình chế biến các lo衣i th泳căĕnăchĕnănuôiăh英u 
cơăbằng công ngh羽, thiết bị nghiền trộn nh臼 vàăcơăđộng phù h嬰p với lo衣iăhìnhăchĕnănuôiă
nông hộ, h嬰p tác xã. Mô hình thâm canh tr欝ng c臼 kết h嬰p công ngh羽 chế biến th泳căĕnă
thô xanh hỗn h嬰păđể chĕnănuôiăvàăvỗ béo các lo衣iăgiaăsúcăĕnăc臼. 
 

Nơngăcaoănĕngăl詠c gi院t m鰻 và ch院 bi院n s違n phẩmăchĕnănuôi: 
• H逢ớng dẫn c違i t衣o, nâng c医p thành c映măcơăs荏 giết m鰻 tậpătrungăđ嘘i vớiăcácăcơă

s荏 giết m鰻 đ栄 điều ki羽n và th詠c hi羽n di d運i hoặc kêu gọiăđ亥uăt逢ămớiăđ嘘i vớiăcácăđịa 
ph逢ơngăkhôngăcóăcơăs荏 giết m鰻 đ栄 điều ki羽n c違i t衣o, nâng c医p thành c映măcơăs荏 giết m鰻 
tập trung theo quy ho衣ch m衣ngăl逢ớiăcơăs荏 giết m鰻 c栄a thành ph嘘 gắn vớiăvùngăchĕnănuôiă
hàng hóa, b違oăđ違m yêu c亥u về v羽 sinh thú y, an toàn th詠c ph育m, b違o v羽 môiătr逢運ng và 
đ嘘i xử nhânăđ衣o với vật nuôi. 

• Khuyến khích phát triển công nghi羽p chế biến sâu các s違n ph育măchĕnănuôiănhằm 
đaăd衣ng hóa và nâng cao giá trị s違n ph育măchĕnănuôiăphùăh嬰p với nhu c亥u c栄a thị tr逢運ng 
tiêu th映 trongăn逢ớc và xu医t kh育u. 

• Xây d詠ng, qu違ngăbáăth逢ơngăhi羽uăđ嘘i với s違n ph育măchĕnănuôiălàăthế m衣nh, ch栄 
l詠căvàăđặcătr逢ngăc栄aăđịaăph逢ơng. 

• Đàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c: Tiếp t映căđàoăt衣oănângăcaoănĕngăl詠c qu違n lý cho cán bộ 
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chĕnănuôi,ăthúăyăcácăc医p, nh医t là c医păcơăs荏 để đápă泳ngăđ逢嬰c theo yêu c亥u, xu thế phát 
triển. Chú trọngăđàoăt衣o kỹ nĕngăqu違n trị, kỹ thuậtăchĕnănuôi,ăqu違n lý dịch b羽nh và an 
toàn th詠c ph育măchoăng逢運iăchĕnănuôiăthôngăquaăcácăch逢ơngătrìnhăd衣y nghề, tập hu医n và 
các ho衣tăđộng khuyến nông. 

• Phát triển công nghi羽p hỗ tr嬰 ngànhăchĕnănuôi: 
Khuyến khích phát triển công nghi羽păcơăkhí,ăhóaăch医t và công ngh羽 sinh họcăđể 

cung c医p các thiết bị chu欝ng tr衣i, giết m鰻, chế biến, các lo衣i hóa ch医t, chế ph育m sinh 
học thay thế ngu欝n nhập kh育u. 

Khuyến khích phát triển công ngh羽 tiên tiến, hi羽năđ衣i trong qu違n lý ngành và 
qu違n trị ho衣tăđộngăkinhădoanhăchĕnănuôi,ănh医t là các ph亥n mềm tin học phù h嬰p vớiăđặc 
thù c栄aăchĕnănuôiătrangătr衣i quy mô nh臼 vàăchĕnănuôiănôngăhộ. 

•  Đ鰻i mới t鰻 ch泳c s違n xu医t 
T鰻 ch泳c s違n xu医t các ngành hàng s違n ph育măchĕnănuôiătheoăh逢ớng chuyên môn 

hóa, hi羽năđ衣i và hi羽u qu違 gắn với các chuỗi liên kết,ătrongăđóăphátăhuyăvaiătròăch栄 đ衣o 
c栄a doanh nghi羽p, hi羽p hội và h嬰p tác xã. 

Khuyến khích các doanh nghi羽p, tậpăđoànăđ栄 kh違 nĕngăđ亥uăt逢ăvàoăngànhăchĕnă
nuôi theo chuỗi khép kín và hỗ tr嬰,ăh逢ớng dẫnăng逢運iăchĕnănuôiăs違n xu医tăđápă泳ng nhu 
c亥u thị tr逢運ng. Chú trọng c栄ng c嘘 và phát triển mô hình h嬰p tác xã kiểu mớiătrongălĩnhă
v詠căchĕnănuôiălàmăc亥u n嘘i gi英a các nông hộ, trang tr衣i với các doanh nghi羽p lớn và thị 
tr逢運ng. 
 

• Tĕngăc逢運ngănĕngăl詠c qu違nălỦănhàăn逢ớcăngànhăchĕnănuôi,ăthúăy 
Ki羽nătoàn,ătĕngăc逢運ngănĕngăl詠c t鰻 ch泳c bộ máyăvàăcơăchế, chính sách qu違n lý 

ngànhăchĕnănuôi,ăthúăyătinhăgọn, chuyên nghi羽p, hi羽u qu違 phù h嬰p với nền kinh tế thị 
tr逢運ng, hội nhập qu嘘c tế vàăquyăđịnh c栄a pháp luật. 

Xã hội hóa các dịch v映 công về chĕnănuôi,ăthúăyăđể mọi thành ph亥n kinh tế có 
đ栄 điều ki羽n có thể tham gia nhằm công khai, minh b衣ch các ho衣tăđộng qu違n lý, gi違m 
áp l詠c về biên chế,ăngânăsáchănhàăn逢ớc và cung c医păchoăng逢運i dân ch医tăl逢嬰ng dịch v映 
t嘘t nh医t. 
 

3.3.3 Th栄y s違n 

a. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n 
• Tiếp t映c th詠c hi羽nătáiăcơăc医u ngành th栄y s違nătheoăh逢ớngăh逢ớng nâng cao ch医t 

l逢嬰ng và hi羽u qu違 s違n xu医t các s違n ph育m ch栄 l詠c (cá tra), phát triểnănuôiăcácăđ嘘iăt逢嬰ng 
th栄y s違n có giá trị kinh tế cao, th栄y s違n nuôi kiểng,ầănhằmăđápă泳ng ngày càng cao nhu 
c亥uătiêuădùngătrongăn逢ớc và xu医t kh育u,ăđ違m b違o v英ng chắcăanăninhăl逢ơngăth詠c, b違o v羽 
môiătr逢運ng sinh thái và thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu. 

• Phát triển s違n xu医t nuôi tr欝ng th栄y s違n theo chiều sâu, nâng cao ch医tăl逢嬰ng s違n 
ph育mătheoăh逢ớng an toàn th詠c ph育m, t鰻 ch泳c l衣i s違n xu医t theo chuỗi giá trị hàng hóa, 
hình thành các vùng s違n xu医t tập trung quy mô lớn, 泳ng d映ng công ngh羽 cao, trang bị 
cơăgiớiăhóa,ăđi羽n khí hóa, th栄y l嬰i hóa và sinh họcăhóaăđ欝ng bộ gắn với công nghi羽p chế 
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biến, phát triển các mô hình nông nghi羽păđôăthị hi羽năđ衣i,ăh逢ớngăđến xây d詠ng nền nông 
nghi羽p tri th泳c.  

• Xây d詠ngăcóăth逢ơngăhi羽u uy tín, tham gia sâu vào chuỗi cung 泳ng toàn c亥u, có 
kh違 nĕngăc衣nh tranh cao và bền v英ng. Hội nhập qu嘘c tế sâu rộng, phát triển có trách 
nhi羽mătheoăh逢ớng kinh tế tu亥năhoàn,ănângăcaoănĕngăsu医t, ch医tăl逢嬰ng, giá trị giaătĕngăvàă
hi羽u qu違. 

•  Phát huy l嬰i thế và sử d映ng hi羽u qu違 tiềm nĕng di羽n tích đ医t, mặt n逢ớc và các 
ngu欝n l詠c c栄a thành ph嘘 C亥n Thơ để phát triển ngành th栄y s違n theo h逢ớng nâng cao giá 
trị gia tĕng và phát triển bền v英ng. Phù h嬰p với các đề án và quy ho衣ch c栄a thành ph嘘, 
vùng và c違 n逢ớc. 

•  Phát triển th栄y s違n ph違i đặt trong m嘘i quan h羽 liên ngành, liên vùng, gắn s違n 
xu医t nguyên li羽u với chế biến tiêu th映. Tiếp t映c m荏 rộng thị tr逢運ng tiêu th映 nội địa và 
xu医t kh育u. Đ違m b違o v羽 sinh an toàn th詠c ph育m, đáp 泳ng yêu c亥u hội nhập qu嘘c tế. 

• Phát triển th栄y s違n gắn với vi羽c t鰻 ch泳c l衣i ph逢ơng th泳c s違n xu医t, chú trọng các 
hình th泳c liên kết, h嬰p tác gi英a s違n xu医t nguyên li羽u với chế biến tiêu th映. Đ違m b違o hài 
hòa l嬰i ích c栄a các tác nhân trong chuỗi giá trị. Đ育y m衣nh liên kết b嘘n nhà trong nuôi 
tr欝ng th栄y s違n. L医y hi羽u qu違 làm m映c tiêu, tĕng tr逢荏ng làm động l詠c, khuyến khích các 
thành ph亥n kinh tế tham gia vào s違n xu医t kinh doanh, gi違i quyết vi羽c làm, góp ph亥n nâng 
cao ch医t l逢嬰ng cuộc s嘘ng cho ng逢運i dân trong vùng quy ho衣ch. 

•  Nâng cao hi羽u l詠c, hi羽u qu違 qu違n lý nhà n逢ớc trên lĩnh v詠c th栄y s違n, tĕng c逢運ng 
công tác b違o t欝n, b違o v羽 ngu欝n l嬰i th栄y s違n, b違o v羽 môi tr逢運ng, đa d衣ng sinh học, ch栄 
động thích 泳ng với biến đ鰻i khí hậu, đ欝ng th運i nâng cao vai trò c栄a mô hình qu違n lý 
cộng đ欝ng, các hi羽p hội ngành nghề s違n xu医t th栄y s違n. 

 
b. M映c tiêu c映 th吋 

Giaiăđo衣n 2021 ậ 2025 

• Tĕng tr逢荏ng kinh tế (GRDP) khu v詠c nông nghi羽p – th栄y s違n giai đo衣n 2021-
2025 bình quân đ衣t 2,5% 

• Tỷ trọng nông nghi羽p – th栄y s違n trong cơ c医u kinh tế: 5,5 – 06%. 

Giai đo衣n 2026 ậ 2030 

• Tĕng tr逢荏ng kinh tế (GRDP) khu v詠c nông nghi羽p – th栄y s違n giai đo衣n 2026-
2030 bình quân đ衣t 3%. 

• Tỷ trọng nông nghi羽p – th栄y s違n trong cơ c医u kinh tế: 3,5 – 4%. 

Xây d詠ng ngành th栄y s違n tr荏 thành ngành s違n xu医t công nghi羽p hi羽năđ衣i, có tính 
c衣nh tranh cao, phát triển toàn di羽n, t衣o ra s違năl逢嬰ng hàng hóa xu医t kh育u lớn,ăđóngăgópă
ngàyăcàngătĕngăchoăphátătriển kinh tế - xã hội.ăĐếnănĕmă2030,ădi羽n tích nuôi tr欝ng th栄y 
s違năđ衣tă14.000ăha,ătrongăđóădi羽nătíchănuôiăcáăđ衣t 13.679 ha, bao g欝m: nuôi ao và m逢ơngă
v逢運n 2.980 ha, riêng di羽n tích nuôi cá tra là 1.100 ha, nuôi cá kết h嬰p với tr欝ng lúa 
10.699 ha. Nuôi tômăđ衣t 10 ha (toàn bộ là nuôi kết h嬰p với lúa). S違n xu医t gi嘘ng và nuôi 
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th栄y s違n khác 225 ha. T鰻ng s違năl逢嬰ng th栄y s違năđ衣t 267.500 t医n,ătrongăđóăs違n l逢嬰ng cá 
traăđ衣t kho違ng 222.141 t医n. S嘘 l逢嬰ngăcơăs荏 s違n xu医t gi嘘ngălàă150ăcơăs荏. 

B違ng 132: Ch雨 tiêu phát tri 吋n th栄y s違năđ院nănĕmă2030 

STT N瓜i dung ĐVT Nĕmă2021 Nĕmă2025 Nĕmă2030 

1 T鰻ng di羽n tích NTTS Ha 8.803 10.000 14.000 

1.1 Di羽n tích nuôi cá Ha 8.796 9.925 13.679 

 DT nuôi cá tra Ha 684 750 1.100 

1.2 Di羽n tích nuôi tôm Ha 7 10 10 

2 T鰻ng s違năl逢嬰ng th栄y s違n T医n 224.114 254.000 267.500 

2.1 Nuôi tr欝ng T医n 217.488 251.600 265.100 

2.1.1 S違năl逢嬰ng nuôi cá T医n 217.481 251.515 264.980 

 Cá tra T医n 175.420 170.000 222.141 

2.1.2 S違năl逢嬰ng nuôi tôm T医n 7 85 120 

2.2 Khai thác T医n 6.626 2.400 2.400 

Nguồn: Sở Côngăthư¬ngăvàăPhânătíchăchuyênăgia  
 

c. Gi違i pháp 
 B違o v羽 ngu欝n l嬰i th栄y s違n 
• Khai thác và b違o v羽 ngu欝n l嬰i th栄y s違n kết h嬰p với công tác b違o v羽 và tái t衣o 

ngu欝n l嬰i t詠 nhiên. Công tác tái t衣o ngu欝n l嬰i th栄y s違năđ逢嬰c th詠c hi羽n vớiăcácăđ嘘iăt逢嬰ng 
th栄y s違n b違năđịaăđóngăvaiătròăquanătrọngăđể ph映c h欝i ngu欝n l嬰i t詠 nhiên,ăgiaătĕngăs違n 
l逢嬰ng khai thác ngu欝n l嬰i th栄y s違n có giá trị kinh tế cho thành ph嘘 vàăcácăđịaăph逢ơngă
lân cận 

• Khuyếnăkhíchăng逢ădânăcamăkết tuân th栄 quyăđịnh pháp luật về khai thác và b違o 
v羽 phát triển ngu欝n l嬰i th栄y s違n. Ch栄 cơăs荏 chế biến, kinh doanh th栄y s違n cam kết không 
nuôi, nh嘘t, tàng tr英, vận chuyển, mua bán trái phép các loài th栄y s違n nguy c医p, quý, 
hiếm. 

• Hằngănĕm,ăxâyăd詠ng và t鰻 ch泳c th詠c hi羽n nhi羽m v映 th違 gi嘘ng tái t衣o ngu欝n l嬰i 
th栄y s違n gắn với tuyên truyền về công tác b違o v羽 ngu欝n l嬰i th栄y s違n nhân ngày truyền 
th嘘ng ngành th栄y s違n Vi羽t Nam (ngày 01/4)  

• Xây d詠ng và t鰻 ch泳c th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhă“thángăhànhăđộng qu嘘c gia về b違o 
v羽 ngu欝n l嬰i th栄y s違n”. 

• T鰻 ch泳c th詠c hi羽năđ欝ng qu違n lý trong b違o v羽 ngu欝n l嬰i thuỷ s違n t衣i một s嘘 lo衣i 
hình th栄y v詠c t詠 nhiênănh逢ăsông,ăh欝, h欝 ch泳a,ătheoăh逢ớng b違o v羽, phát triển ngu欝n l嬰i 
th栄y s違n kết h嬰p với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông thôn nhằmăđemăl衣i l嬰i ích 
kinh tế cho cộngăđ欝ng. 

• Đ亥uăt逢ăcơăs荏 h衣 t亥ng, trang thiết bị thiết yếu cho t鰻 ch泳c cộngăđ欝ng th詠c hi羽n 
đ欝ng qu違n lý trong b違o v羽 ngu欝n l嬰i thuỷ s違n. 
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 Phát triển các mô hình th栄y s違n 
• Tiếp t映c phát triển nuôi hi羽u qu違 cácăđ嘘iăt逢嬰ng ch栄 l詠c và các loài th栄y s違n có 

giá trị kinh tế gắn với b違o v羽 môiătr逢運ng sinh thái, ch栄 động thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí 
hậu.  

• Ch栄 động 泳ng d映ng công ngh羽 tiên tiến phát triển h羽 th嘘ng s違n xu医t gi嘘ng th栄y 
s違n ch医tăl逢嬰ngăcao.ă姶uătiênăphátătriển gi嘘ngăcácăđ嘘iăt逢嬰ng nuôi ch栄 l詠c, giá trị kinh tế 
cao, các loài mới có tiềmănĕng. 

• Khuyến khích phát triển các mô hình nuôi tr欝ng th栄y s違n áp d映ng công ngh羽 
mới, tiên tiến, gi違m giá thành s違n xu医t, thân thi羽nămôiătr逢運ng, thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí 
hậu. Các mô hình nuôi h英uăcơ,ănuôiăsinhăthái,ăápăd映ng các tiêu chu育n ch泳ng nhận th詠c 
hành nuôi tr欝ng th栄y s違n t嘘tă(GAP)ăđể nâng cao giá trị và phát triển bền v英ng. 
 

 Khoa học, công ngh羽 và h嬰p tác qu嘘c tế 
• Tĕngăc逢運ng h嬰p tác qu嘘c tế, tìm kiếm và sử d映ng có hi羽u qu違 ngu欝n l詠c hỗ tr嬰 

c栄aăcácăđ嘘i tác và t鰻 ch泳c qu嘘c tế,ătraoăđ鰻i thông tin, học tập, chia sẻ kinh nghi羽m về: 
điều tra, kh違oăsát,ăđánhăgiá,ănghiênăc泳u ngu欝n l嬰i th栄y s違n, qu違n lý loài th栄y s違nădiăc逢,ă
khu b違o v羽 ngu欝n l嬰i th栄y s違n, ch嘘ng khai thác th栄y s違n b医t h嬰p pháp, không báo cáo 
vàăkhôngătheoăquyăđịnhầăvàăthôngăquaăcácăt鰻 ch泳c này kêu gọi s詠 giúpăđ叡, hỗ tr嬰 về 
kinh phí, kỹ thuật. 

• Hỗ tr嬰 cho các d詠 án, nghiên c泳u c栄a khoa Th栄y s違năđ衣i học C亥năThơ,ăđặc bi羽t 
tĕngăc逢運ng h嬰p tác gi英aătr逢運ngăđ衣i học và các doanh nghi羽p, hộ nuôi tr欝ng th栄y s違n (ví 
d映: h嬰pătácăchoăsinhăviênăđiăth詠c tế t衣iăcácăcơăs荏 nuôi tr欝ng th栄y s違n, các nhà nghiên 
c泳u làm vi羽c tr詠c tiếp với các hộ nuôi tr欝ng th栄y s違năđể traoăđ鰻i về các v医năđề n鰻i cộm 
c亥n nghiên c泳u,ăđ鰻i mới. Th逢運ng xuyên kh違o sát,nghiên c泳u th詠c nghi羽m) 

• 永ng d映ng công ngh羽 s嘘 trong vi羽c qu違n lý th栄y s違n: Ví d映, thiết bị c違m biến 
giúp theo dõi chỉ tiêu ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc nhằm cung c医p cái nhìn t鰻ng thể về tình tr衣ng và 
điều ki羽n nuôi tr欝ng theo th運i gian th詠c, từ đóăgiúpăcácănhàăqu違nălỦăđ逢aăraăcácăhànhă
động kịp th運i.  

• Blockchain giúp truy xu医t ngu欝n g嘘c từ giai đo衣n con gi嘘ng đến thành ph育m. 
Th詠c hi羽n vi羽c truy xu医t ngu欝n g嘘c và xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u các s違n ph育m th栄y s違n, 
nh医t là các s違n ph育m có l嬰i thế c衣nh tranh cao c栄a Vi羽t Nam. Hình thành h羽 th嘘ng kênh 
phân ph嘘i s違n ph育m th栄y s違nătrongăvàăngoàiăn逢ớc. 

• Phát triển công nghi羽p chế biến th栄y s違n quy mô hàng hóa lớn,ăđóngăvaiătròăch栄 
đ衣o trong vi羽c dẫn dắt,ăthúcăđ育y phát triển chuỗi s違n xu医t th栄y s違nătheoăh逢ớng nâng cao 
giá trị giaătĕngăvàăphátătriển bền v英ng. Áp d映ng khoa học công ngh羽, chuyển dịchăcơă
c医u s違n ph育mătheoăh逢ớng nâng cao tỷ trọng các s違n ph育m chế biến giá trị giaătĕngăph映c 
v映 các ngành th詠c ph育m và phi th詠c ph育m. Đ鰻i mới máy móc, thiết bị và công ngh羽. 
Tĕngănĕngăsu医t, ch医tăl逢嬰ng. Đ違m b違o an toàn th詠c ph育m, quy tắc xu医t x泳, an toàn môi 
tr逢運ng và an sinh xã hội. Nâng cao hi羽u qu違 kinh tế vàănĕngăl詠c c衣nh tranh. Tham gia 
sâu vào chuỗi cung 泳ng toàn c亥u. T鰻 ch泳c s違n xu医t th栄y s違n tu亥n hoàn theo chuỗi giá trị 
s違n ph育m. 
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 Đàoăt衣o và phát triển ngu欝n nhân l詠c 
• Tĕngăc逢運ng tuyển sinh sinh viên ngành th栄y s違n t衣iăđ衣i học C亥năThơ,ăt衣oăđiều 

ki羽n cho sinh viên tham gia vào các d詠 án nghiên c泳uătrongăn逢ớc và qu嘘c tế. Nghiên 
c泳uăđ逢aămột s嘘 bộ môn về công ngh羽 s嘘 trong nuôi tr欝ng th栄y s違n 

• T鰻 ch泳căcácăkhóaăđàoăt衣o, tập hu医năchoăđộiăngũăcánăbộ làm công tác b違o v羽 và 
phát triển ngu欝n l嬰i th栄y s違n từ trungă逢ơngăđếnăđịaăph逢ơngăb違oăđ違măđ栄 nĕngăl詠c, có 
trìnhăđộ chuyên môn sâu, kỹ nĕngăcao,ăđápă泳ng yêu c亥u qu違n lý, phát triển bền v英ng c栄a 
ngành. 

• Thu hút ngu欝n l詠c qu嘘c tế trong h嬰p tác, chia sẻ kinh nghi羽m,ăđàoăt衣o phát triển 
ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao về b違o v羽 và phát triển ngu欝n l嬰i thuỷ s違n. 

• Tậpătrungăđàoăt衣oăđộiăngũăcánăbộ có chuyên môn, nghi羽p v映 đápă泳ng yêu c亥u 
nhi羽m v映 nhằm ki羽n toàn h羽 th嘘ng thanh tra, kiểm tra, giám sát các ho衣tăđộng liên quan 
đến công tác b違o v羽 và phát triển ngu欝n l嬰i th栄y s違n. 

 

3.3.4 NgƠnhăth逢挨ngăm衣i nông s違n 

a. ThƠnhăl壱păkhuăch院ăxu医tătheoămôăhìnhăPPP 
 
 Khuyến khích s詠 tham gia c栄a các doanh nghi羽păt逢ănhân 
• Đ育y m衣nh vi羽c chuyển giao công ngh羽 để c違i thi羽nănĕngăsu医t và ch医tăl逢嬰ng 
• Hỗ tr嬰 xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u cho nông s違năđịaăph逢ơngăbằngăcáchăthúcăđ育y vi羽c 

b違o hộ nhãn hi羽u 
• Đ亥uăt逢ăvàoăchuỗi cung 泳ng theo mô hình PPP 
 
 Đ逢aăraăcácăchínhăsáchă逢uăđưiăhỗ tr嬰 doanh nghi羽p và nông dân 
• Nâng cao nhận th泳c cho chính quyềnăđịaăph逢ơngăc栄a các quận/huy羽n trọngăđiểm 
• Vậnă động và khuyến khích nông dân tham gia vào các ho衣tă động s違n xu医t 

chuyên ph映c v映 xu医t kh育u 
• Hỗ tr嬰 kinh phí cho ho衣tăđộng phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ngăvàăđàoăt衣oălaoăđộng 
• Giám sát m嘘i quan h羽 ng逢運i mua - ng逢運i bán - gi英a doanh nghi羽păt逢ănhânăvàă

nông dân  
 
 Xây d詠ng chuỗi cung 泳ng tích h嬰p 
• Xây d詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ng vớiăđ亥yăđ栄 h羽 th嘘ng làm s衣ch,ăđóngăgói,ălàmămátăvàăb違o 

qu違n ph映c v映 chế biến và xu医t kh育u 
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Ví d映 tham kh違o 18: Chính ph栄 AndhraăPradeshăđưăph嘘i h嬰p ch員t ch胤 v噂i nhi隠u 
bênăliênăquanăđ吋 xây d詠ng m瓜t trong nh英ng trung tâm xu医t khẩu chu嘘i l噂n nh医t 
遺năĐ瓜 

 
1. Thi院tăl壱păđ嘘iătácăquanăh羽ăcông-t逢 

 
- PPPăvớiăINIăFarms,ăDesaiăFruits,ăFutureăGroup,ă... 
- 曳yăquyềnăchoădoanhănghi羽pănângăcaoăkiếnăth泳căng逢運iănôngădân,ăc違iă thi羽nă

nĕngăl詠căs違năxu医t,ăki羽nătoànăchuỗiăcungă泳ngăxu医tăkh育uăvàăt衣oănhuăc亥u 
- Chuyênămônăc栄aădoanhănghi羽păđưăgiúpăt衣oăraăgi嘘ngăchu嘘iăGreenăCavendish 

caoăc医păcóăkíchăth逢ớcădàiăhơnăvàăc違iăthi羽nănĕngăsu医tăc栄aăchu嘘iăGrandăNaine 
 

2. H嬰pătácăgi英aăB瓜ănôngănghi羽păvƠăTrungătơmăqu嘘căgiaăv隠ăchu嘘iă(NRCB) 
 

- NRCBăthamăgiaăvớiăt逢ăcáchălàă'đ嘘iătácătriăth泳c' 
- Phátătriểnăcácă泳ngăd映ngăcôngăngh羽ăđểăc違iăthi羽nănĕngăsu医tăvà h衣năchếălưngăphí 
- Đàoăt衣oă- Phátătriểnăngu欝nănhânăl詠căvàă“c亥mătayăchỉăvi羽c”ăchoăng逢運iănôngă

dân 
 

3. S詠ăthamăgiaăc栄aăcácăc挨ăquanăđ鵜aăph逢挨ngă 
- Tiếnăhànhăcácăch逢ơngătrìnhăqu違ngăcáoăl逢uăđộngădoă曳yăviênăTr欝ngătrọtăch栄ătrìă

đểăvậnăđộngănôngădână 
- Cácăcôngătyăt逢ănhânăvà chínhăquyềnăđịaăph逢ơngăchungăs泳căđểănângăcaoănhậnă

th泳căc栄aătừngălàng,ătừngăxóm 
 

4. Đ亥uăt逢ăvƠă逢uăđưiă 
- Đ亥uăt逢ăvàoăcơăs荏ăh衣ăt亥ngă- t逢ớiătiêu,ăbónăphânăvàăchĕmăsócăcâyătr欝ngăđểătĕngă

nĕngăsu医t,ăcôngătácăqu違nălỦăsauăthuăho衣ch.ăChínhăph栄ăhoànătr違ăchiăphíălaoăđộngă
& đàoăt衣oăphátăsinhămàăcácăcôngătyăt逢ănhânăph違iăchịu 

 
5. H厩ătr嬰ănôngădơnă 
- Theoădõiăcácăđộngătháiăthịătr逢運ngăliênăt映căđểăthúcăđ育yăhànhăviăc栄aănôngădân,ă

th逢ơngănhânăđịaăph逢ơngăvàăcácăcôngătyăt逢ănhân 
- 姶uăđưiăchoănôngădânăđểăt衣oăđộngăl詠căchuyểnăsangăcâyătr欝ngăxu医tăkh育u,ăbaoă

g欝măchínhăsáchăđ違măb違oăgiáăt嘘iăthiểu. 
 

• Áp dụng cho thành phố: H嬰p tác với các doanh nghi羽p nhằmăđ違m b違oăđ亥u 
ra, cho các dòng s違n ph育m ch栄 l詠c và nhiều lo衣i hình s違n ph育m. Ví d映, (1) Với phân 
ph嘘i s違n ph育m qua các kênh bán lẻ, thành ph嘘 có thể tập trung kết n嘘i với các doanh 
nghi羽pănh逢ăMasană(Chuỗi Winmart), Thế GiớiăDiăĐộng (Chuỗi Bách Hóa Xanh).... 
(2) Với chế biến s違n ph育m, kết h嬰p với các doanh nghi羽p lớn trong chế biến nhằm 
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xu医t kh育uănh逢ăVinamită(hoaăqu違 s医y), Công ty Chế biến nông s違năCátăT逢運ng (xu医t 
kh育u sang Trung Qu嘘c)... Các chính sách bao tiêu h嬰p tác c亥n có s詠 can thi羽p c栄a 
chính quyềnăđịaăph逢ơngăđể đ違m b違oăđ逢嬰căcânăđ嘘i cung c亥u và tính mùa v映 c栄a s違n 
ph育m. 

b. C違iăthi羽nănĕngăl詠căv壱năt違iăvƠăh壱uăc亥n 
• T嘘iă逢uăhóaăvi羽c sử d映ng hậu c亥năđ逢運ng th栄y:ăLàăđịaăph逢ơngăcóăh羽 th嘘ng sông 

ngòi kênh r衣ch chằng chịt, cùng với vi羽c vận t違iăđ逢運ng th栄yătĕngătr逢荏ng m衣nh mẽ trong 
nhiềuănĕmăqua,ăC亥năThơăc亥năđ育y m衣nhăhơnăn英aăph逢ơngăth泳căl逢uăchuyển hàng hóa này. 
Tỉ l羽 sử d映ng c栄a 4 c違ng lớn t衣i C亥năThơăbaoăg欝m Trà Nóc, Hoàng Di羽u, Cái Cui, Th嘘t 
N嘘t mới chỉ đ衣t 55%, do vậy, c亥nătĕngăcôngăsu医t và t嘘iă逢uăhóaănh英ng c違ng vận chuyển 
này. 

• Đ育y m衣nh vận t違i hàng không: C亥năThơăcóăl嬰i thế khi s荏 h英u 1 trong hai sân 
bay qu嘘c tế duy nh医t t衣iăĐBSCL.ăTuyănhiên,ăhi羽n t衣i sân bay chỉ ch栄 yếu ph映c v映 vi羽c 
vận t違i hành khách, s違năl逢嬰ng vận t違iăhàngăhóaănĕmă2019ăchỉ đ衣t 9300 t医n, một con s嘘 
r医t khiêm t嘘n khi so sánh với sân bay Nội Bài (695.000 t医nă)ăvàăTânăSơnăNh医t (682.000 
t医n). Do vậy, vi羽c xây d詠ng trung tâm logistic hàng không chuyên d映ng r医t c亥n thiếtăđể 
c違i thi羽nănĕngăl詠c kết n嘘i c栄a C亥năThơ,ăđặc bi羽tătrongăt逢ơngălaiăkhiăs違năl逢嬰ng hoa qu違 
ch医tăl逢嬰ng cao xu医t kh育uăngàyăcàngătĕngă– đâyălàănh英ng hàng hóa nhẹ, mang giá trị kinh 
tế cao, phù h嬰p với vận t違i hàng không. 

• Thành lậpăcơăs荏 hậu c亥n vớiăđ亥yăđ栄 cơăs荏 làm s衣ch,ăđóngăgói,ălàmămátăvàăb違o 
qu違n. Vi羽c thành lậpăcơăs荏 hậu c亥n có thể gi違mălưngăphíălênăđến 20%. Trọng tâm c栄aăcơă
s荏 hậu c亥n là ph違i có h羽 th嘘ng kho l衣nh hi羽năđ衣i b荏iăđâyăđangălàăv医năđề b医t cập lớn nh医t 
c栄aăgiaoăth逢ơngănôngăs違n t衣iăĐBSCL.ăTheoăđánhăgiáăchuỗi, chuỗi cung 泳ng hi羽n t衣i chỉ 
đápă泳ng 14% nhu c亥u. Trong th運i gian tới, vi羽c xây d詠ng thêm các nhà máy LNG sẽ 
đóngăvaiătròăquanătrọng trong vi羽c cung c医p nhiên li羽u cho các kho l衣nh, vì vậy, c亥n thúc 
đ育yăthuăhútăđ亥uăt逢,ătập trung vào các siêu d詠 án vớiăcácănhàăđ亥uăt逢ătr映 cộtăvàăcácăch逢ơngă
trình c亥n 逢uătiênăvàoăth運i hi羽n t衣i: hậu c亥n vận t違iăhàngăkhôngă,ăNhàămáyăđi羽n khí t詠 
nhiên hóa l臼ng (LNG), trung tâm hậu c亥n Cái Cui, ... 
 

c. Xơyăd詠ngăth逢挨ngăhi羽uătoƠnăc亥uăđ吋ăph映căv映ăxu医tăkhẩu 
 

Xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u cho nông s違năđịaăph逢ơngăthôngăqua:ăt鰻 ch泳c các bu鰻i tập 
hu医n về xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u nông s違năđến các h嬰p tác xã. T鰻 ch泳c 荏 phiên ch嬰 nông 
s違n chỉ dành riêng cho nông s違năđưăđĕngăkíănhưnăhi羽uăvàăđ衣t tiêu chu育n ch医tăl逢嬰ng. Đ育y 
nhanh tiếnăđộ c栄a vi羽c b違o hộ nhãn hi羽u nông s違n. Tham gia vào các di宇năđànăxu医t kh育u, 
hi羽p hội nông s違nătrongăn逢ớc và khu v詠c 

 

3.3.5 Ngành du l鵜ch g逸n v噂i nông nghi羽p 

Đâyălàăngànhăđangăcóătiềmănĕngăphátătriển r医t lớnăkhiăđ衣t m泳cătĕngătr逢荏ng 18% 荏 
khu v詠c Châu Á- TháiăBìnhăD逢ơng,ăcaoăhơnăcácăkhuăv詠c khác trên thế giới. Du lịch 
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sinh thái/ du lịch nông nghi羽păcũngălàăxuăh逢ớng mới n鰻i trong nh英ngănĕmăg亥năđâyăkhiă
ng逢運iăđiădu lịchăcóăxuăh逢ớng tìm kiếm nh英ng tr違i nghi羽m gắn liền vớiăvĕnăhóaăb違năđịa. 
C亥năThơăvới l嬰i thế m衣ngăl逢ớiăsôngăn逢ớcădàyăđặc cùng với nền nông nghi羽p phát triển, 
hoàn toàn có thể tận d映ngăcơăhộiănàyăđể mang l衣i giá trị giaă tĕngăcaoăchoănền nông 
nghi羽p Thành ph嘘, t衣oăraăcôngăĕnăvi羽călàmăchoăng逢運iădânăđịaăph逢ơng. 

• S違n phẩm du l鵜ch: Đaăd衣ng hóa s違n ph育m du lịch sinh thái, nông nghi羽p. Bên 
c衣nh các ho衣tăđộngăđưăcóănh逢ăthamăquanămi羽tăv逢運n, chèo thuyền trên sông. Có thể b鰻 
sung thêm nhiều ho衣tăđộngăkhácănh逢ăcắm tr衣i kết h嬰p nghỉ d逢叡ng ven sông, các ho衣t 
động giáo d映c, khám phá thiên nhiên, các dịch v映 nghỉ d逢叡ng trên trang tr衣i. 

• ĐƠoăt衣oăchoăng逢運iădơnăđ鵜aăph逢挨ngălƠmăduăl鵜ch: Một trong nh英ngăđiểm h衣n 
chế c栄aăcácăđiểm du lịch sinh thái, nông nghi羽p là vi羽căng逢運i dân làm du lịch t詠 phát 
nên cung cách ph映c v映 ch逢aăbàiăb違n, dịch v映 cung c医păch逢aăđ衣tăđ逢嬰c s詠 hài lòng tuy羽t 
đ嘘i c栄a khách hàng. Do vậy, vi羽c t鰻 ch泳căcácăkhóaăđàoăt衣o ngắn h衣năchoăng逢運iădânăđịa 
ph逢ơngăr医t c亥n thiếtăđể phát triển hình th泳c du lịch sinh thái này. 

• Cung c医p ch泳ng ch雨 choăc挨ăs荏 đ衣t tiêu chuẩn: Hậu Covid, một trong nh英ng 
điều khách du lịch quan tâm là s詠 an toàn, s衣ch sẽ c栄aăcácăcơăs荏 du lịch họ đến tham 
quan,ăl逢uătrú.ăVìăvậy,ăđể gi違i quyết m嘘i quan tâm c栄aăkháchăhàng,ăcũngănh逢ănângăcaoă
tiêu chu育n c栄a cácăcơăs荏 du lịch sinh thái/ nông nghi羽p, v嘘năđaăph亥n là t詠 phátăvàăch逢aă
có h羽 th嘘ng qu違n lý, vận hành chuyên nghi羽p. Thành ph嘘 có thể cân nhắc vi羽c áp d映ng 
h羽 th嘘ng gi医y ch泳ng nhậnăchoăcácăcơăs荏 đ衣t tiêu chu育n về vi羽c an toàn, s衣ch sẽ,ăcũngă
nh逢ăđ違m b違o các nguyên tắc ch嘘ng dịch.ăCácăcơăs荏 du lịch t詠 phátăcũngăđ逢嬰c khuyến 
khíchăđể đ衣t tiêu chu育n này bằng các l嬰iăíchănh逢ăđ逢嬰c truyền thông, qu違ng bá trên các 
ph逢ơngăti羽năthôngătinăđ衣i chúng c栄a Thành ph嘘,ăđ逢嬰c li羽tăkêăvàoădanhăsáchăcácăcơăs荏 
an toàn trên các trang web du lịchănh逢ăTraveloka,ăAirbnb.ă 
 
Ví d映 tham kh違o 19: Ch泳ng nh壱n Ch丑c sinhe (Clean, Health, Safety, Environment 
t衣i Indonesia 

Ch泳ngănhậnăChọcăsinhe đóngăvaiătròălàăs詠ăđ違măb違oăchoăkháchăduălịchăvềăvi羽căcácăcơă
s荏ăcungăc医păs違năph育măvàădịchăv映ăduălịchăđưăđápă泳ngăcácăquyăchu育năvềăs詠ăs衣chăsẽ,ă
s泳căkh臼e,ăanătoànăvàăbềnăv英ngămôiătr逢運ng.ăKểătừăkhiăch泳ngănhậnăChọcăsinhe đ逢嬰că
bắtăđ亥uăvàoăđ亥uăthángă11ănĕmă2020,ăhi羽năcóăkho違ngă6.626ăcôngătyăđĕngăkỦătừă34ă
tỉnhăvàă300ăthànhăph嘘.ăHi羽năđưăcóă1374 (544ăkháchăs衣năvàă830ăkháchăs衣năkhôngăph違iă
kháchăs衣n)ăđ逢嬰căch泳ngănhậnătuânăth栄ătheoăcácăquyăchu育năvềăanătoàn,ăv羽ăsinh. 
 

• Áp dụng cho thành phố: Ch泳ng nhận Nhãn du lịch bền v英ng Bông Sen 
Xanh (gọi tắt là Nhãn Bông Sen Xanh) do T鰻ng c映c Du lịch c医p cho cácăcơăs荏 l逢uă
trúăđ衣t chu育n b違o v羽 môiătr逢運ng và phát triển vền v英ng, bao g欝m 5 c医păđộ khác 
nhau.ăCh逢ơngătrìnhăBôngăSenăXanhăt衣o thành một h羽 sinhătháiăgiúpăcácăcơăs荏 du 
lịchăđ逢嬰c qu違ng bá và xúc tiến,ăđ逢嬰c tiếp cận tr詠c tiếp với các thị tr逢運ng ngu欝n 荏 
Vi羽t Namăvàăđ逢嬰c hỗ tr嬰 đàoăt衣o cho doanh nghi羽păl逢uătrú.ăC亥năThơ,ăvới m映c tiêu 
h逢ớngăđến doanh nghi羽p xanh và bền v英ng có thể ph鰻 biến Ch泳ng nhậnănàyăđ嘘i với 
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cácăcơăs荏 l逢uătrúătrênăđịa bàn toàn thành ph嘘. 
 

3.4. Gi違iăphápăchungăđ吋 th詠c hi羽n hi羽n quy ho衣ch 

a. Gi違iăpháp v隠ăkhoaăh丑căcôngăngh羽 
• 姶uătiênăchoăcácăđề tài nghiên c泳u 泳ng d映ng, s違n xu医t thử nhằm t衣oăb逢ớcăđột 

phá về nângăcaoănĕngăsu医t, ch医tăl逢嬰ng và s泳c c衣nh tranh cho các s違n ph育m nông nghi羽p 
và th栄y s違n,ăh逢ớng tới xây d詠ng nền nông nghi羽p an toàn và bền v英ng.  

• Đ育y m衣nh vi羽c 泳ng d映ng nh英ng công ngh羽 mới trong tr欝ng trọtănh逢ăcôngăngh羽 
th栄yăcanh,ăkhíăcanh.ăĐâyălàănh英ng mô hình phù h嬰p với nông nghi羽păđôăthị b荏i nó cho 
phép vi羽c tr欝ng trọt không c亥năđ医tăcũngănh逢ătiết ki羽măn逢ớc,ăphânăbónălênăđến 90%. 
Cùng vớiăđóălàătĕng nĕngăsu医t g医p nhiều l亥n so vớiăph逢ơngăphápănuôiătr欝ng truyển th嘘ng. 
Ph逢ơngăphápănàyăphùăh嬰p với các lo衣i rau và hoa qu違 nh逢ăxàălách,ăgừng, khoai tây, ớt, 
cá lo衣iăd逢a,.. 

• Nghiên c泳u, chọn t衣oăvàăđ逢aăvàoăs違n xu医t các gi嘘ng cây tr欝ng và vật nuôi có 
nĕngăsu医t, ch医tăl逢嬰ng cao, có kh違 nĕngăchịu h衣n, chịu ngập úng và có s泳căđề kháng sâu 
b羽nh cao. Khu v詠c cặp sông Hậuă逢uătiênăsử d映ng các gi嘘ng ngắn ngày có kh違 nĕngăthâmă
canh cao, khu v詠c còn l衣iă逢uătiênăápăd映ng các gi嘘ng lúa ngắn ngày có kh違 nĕngăchịu 
ngập úng và chịu phèn trung bình.  
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Ví d映 tham kh違o 20: M瓜t s嘘 bài h丑c qu嘘c t院 v隠 phát tri 吋n gi嘘ng cây tr欝ng m噂i 

 
1.ăĐẩyăm衣nhăvi羽căb違oăv羽ăquy隠năs荏ăh英uătríătu羽:ăHàăLanăđưăkỦăcôngă逢ớcăUPOVă
(Liênăminhăqu嘘cătếăvềăgi嘘ngăcâyătr欝ngămới),ăcamăkếtăb違oăhộăchoă“ng逢運iălaiăt衣o”ămộtă
gi嘘ngăcâyătr欝ngămớiălênăđếnă20ănĕm. 
2.ăS逸păx院p,ăxơyăd詠ngăh羽ăth嘘ngăgi嘘ngăcơyătr欝ngăhi羽uăqu違:ăBrazil:ăChoăxâyăd詠ngă
ngânăhàngăgi嘘ngăcâyătr欝ngăcùngăvớiăs詠ăh嬰pătácăvàăthamăd詠ăc栄aăcácăv逢運năqu嘘căgia,ă
cácăkhuăb違oăt欝năthiênănhiên,ăcácănhàălaiăt衣oăvàăcácăvi羽nănghiênăc泳uăgi嘘ngăcâyătr欝ngă
đểăcungăc医păchoănôngădânăcácăh衣tăgi嘘ngăch医tăl逢嬰ngăcaoămộtăcáchănhanhăchóngăvàă
hi羽uăqu違 
3.ăSi院tăch員tăquáătrìnhăki吋mătraăch医tăl逢嬰ngăh衣tăgi嘘ng:ăT衣iăEU,ăgi嘘ngăđềuăph違iăđ逢嬰că
c医păphépătr逢ớcăkhiăđ逢嬰căđ逢aăraăthịătr逢運ng. H衣tăgi嘘ngăđ逢嬰căkiểmătraătínhăkhácăbi羽t. 
Tính đ欝ngănh医t. Tính 鰻năđịnhăvàăgiáătrịămùaăv映ămangăl衣i 
 

• Áp dụng cho thành phố: Hi羽n các doanh nghi羽p hoặcăđơnăvị nghiên c泳u 荏 Vi羽t 
Nam có thể đĕngăkỦăB違o hộ gi嘘ng cây tr欝ng Vi羽t Nam với Bộ Nông nghi羽p và Phát triển 
NôngăthônăthôngăquaăVĕnăPhòngăB違o hộ gi嘘ng cây tr欝ng mớiăđể đ逢嬰c b違o hộ quyền s荏 
h英u trí tu羽. Quá trình th栄 t映c có thể đ逢嬰căđơnăgi違n hóa nếu có s詠 liên kết và th臼a thuận 
gi英a chính quyền thành ph嘘 với Bộ Nông nghi羽p. Ngoài ra, C亥năThơăcóăthể h嬰p tác với 
các công ty gi嘘ng cây tr欝ng quy mô lớnănh逢ăVinaseedăvàăNgânăhàngăGeneăth詠c vật qu嘘c 
gia t衣i Trung tâm Tài nguyên th詠c vật t衣iăHoàiăĐ泳c, Hà Nộiăđể có thể gìn gi英 và phát 
triển các gi嘘ng cây tr欝ng ch医tăl逢嬰ng. 

 
• Nghiên c泳u, 泳ng d映ng các chế ph育m phân bón, nôngăd逢嬰c, th泳căĕnăchĕnănuôiă

và nuôi tr欝ng th栄y s違n s違n xu医tă theoăh逢ớng công nghi羽p, an toàn th詠c ph育m và môi 
tr逢運ng. Các ph逢ơngăphápăkỹ thuật ch育năđoánănhanh,ăchínhăxácăvề sâu, b羽nh, dịch h衣i, 
d逢ăl逢嬰ng thu嘘c và hóa ch医t trong nông s違n hàng hóa. 

• Nghiên c泳u, 泳ng d映ng công ngh羽 Blockchain trong truy su医t ngu欝n g嘘c hỗ tr嬰 
phát triển chuỗi giá trị trong nông nghi羽p.Các yếu t嘘 để thành công bao g欝m: 

Để một h羽 th嘘ng blockchain có s詠 liên kết c栄a nhiềuăbênăthamăgia,ăđặc bi羽tănh逢ă
các t鰻 ch泳c chính ph栄, các doanh nghi羽p,ăcơăquanăđiều ph嘘i,ăđ嘘i tác thì một trong nh英ng 
yếu t嘘 quyết định là xây d詠ng vĕn hóa h嬰p tác và xây d詠ng một h羽 sinh thái blockchain. 
Tr逢ớc khi nhân rộng h羽 th嘘ng blockchain trên một quy mô lớn hơn, s詠 h嬰p tác c栄a toàn 
h羽 sinh tháiălàăchìaăkhóaăđể khai thác toàn vẹn blockchain và các bên tham gia luôn ph違i 
荏 t逢 thế sẵn sàng h嬰p tác. 

Áp d映ng công ngh羽 blockchain trong chuỗi giá trị nông s違n th詠c ph育m có là một 
quá trình lâu dài. Do vậy, c亥n nâng cao 泳ng d映ng khoa học công ngh羽 nói chung 荏 mọi 
lĩnhăv詠căđể t衣oăđiều ki羽năchoălĩnhăv詠c block chain phát triển.ăCácăcơăquan,ădoanhănghi羽p 
nhàăn逢ớc c亥n tiên phong trong 泳ng d映ng thành t詠u khoa học, công ngh羽 bao g欝m c違 
công ngh羽 blockchainăđể nâng cao hi羽u qu違 qu違n trị,ăđiều hành, cung 泳ng dịch v映 công, 
điăđ亥u trong xây d詠ngămôiătr逢運ng sinh thái blockchain. 
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Xây d詠ng các chính sách hỗ tr嬰 doanh nghi羽p về c違 ho衣tăđộng,ăquyătrìnhăcũngă
nh逢ătàiăchínhă(chínhăsáchăcắt gi違m thuế, hỗ tr嬰 v嘘năvay)ầăđ嘘i với một nhóm các doanh 
nghi羽p tiên phong, từ đóăt衣o thành mộtămôiă tr逢運ng c衣nh tranh cho các doanh nghi羽p 
khácăcũngănh逢ăcácăch栄 thể khác c栄a nền kinh tế tận d映ngăđàătĕngăt嘘c phát triển. 

Nângăcaoănĕngăl詠c sử d映ng h羽 th嘘ng bằng các ho衣tăđộng truyền thông, ph鰻 biến, 
đàoăt衣o, b欝iăd逢叡ngăđể nâng cao hiểu biết, nhận th泳c c栄aăng逢運i dân, doanh nghi羽p,ăcơă
quanănhàăn逢ớc về vi羽c 泳ng d映ng công ngh羽 blockchain. 
 

Ví d映 tham kh違o 21: M瓜t s嘘 bài h丑c kinh nghi羽m v隠 vi羽căthúcăđẩy s穎 d映ng các s違n 
phẩm sinh h丑c 

 
3ătr荏ăng衣iăchoăvi羽căcácăs違năph育măthu嘘cătrừăsâuăhayăphânăbónăsinhăhọcăđ逢嬰căápăd映ngă
ph鰻ăbiếnălà:ăloăng衣iăvềăhi羽uăqu違ăc栄aăs違năph育mătừăng逢運iădân, ch逢aăcóănhiềuăcácănghiênă
c泳uăchuyênăsâuăvềăs違năph育măsinhăhọc,ăcácăđơnăvịăcungăc医păphânăbónăvàăthu嘘cătrừă
sâuăch逢aăcóănhiềuăthôngătinăvềăcácăs違năph育m sinhăhọc.ăDoăvậy,ăcácăn逢ớcătrênăthếă
giớiăđưăph違iăápăd映ngănhiềuăbi羽năphápăđểă thúcăđ育yăvi羽cămuaăs違năph育măphânăbón,ă
thu嘘cătrừăsâuăsinhăhọc 
 
1.ă遺năĐ瓜:ăCamăkếtămuaăl衣iăcácăs違năph育măsinhăhọcănếuăng逢運iănôngădânăc違măth医yă
không hài lòng 
2.ăĐanăM衣ch:ăCácăs違năph育măsinhăhọcămớiăphátăminhăsẽăđ逢嬰căcamăkếtătàiătr嬰ăphíă
đĕngăkỦăvàăc医păphépălênăđếnă100% 
3.ăTrungăQu嘘c:ăChínhăph栄ăđ泳ngăraătàiătr嬰ăchoăcácăkếăho衣chăđàoăt衣oătoànădi羽nă(t鰻ă
ch泳căhộiăth違o,ăth詠cănghi羽măt衣iăchỗ,ăt鰻ăch泳căcácăch逢ơngătrìnhătiếpăcậnăng逢運iădùngăđểă
giớiăthi羽uăs違năph育m) 
 

Áp dụng cho thành phố: Đ育y m衣nh h嬰p tác qu嘘c tế về phân bón h英uăcơăthôngăquaă
h嬰pătácăcôngăt逢ăPPPăvàăxâyăd詠ng chuỗi liên kết với các doanh nghi羽păđể đ逢aăcácăs違n 
ph育m sử d映ng s違n ph育m h英uăcơătrongăquáătrìnhătr欝ngăcóăđ亥u ra với giá trị cao. Xây d詠ng 
cácăhànhălangăphápălỦăvàăcơăchế chínhăsáchăđể t衣oăđiều ki羽n phát triển cho các s違n ph育m 
sinh học. Ví d映 tham kh違o mô hình cung 泳ng phân bón h英uăcơătrongăliênăkết s違n xu医t, 
bao tiêu s違n ph育m nông nghi羽p h英uăcơăc栄a TậpăđoànăQuế Lâm, cung 泳ng phân bón h英u 
cơătrongăliênăkết s違n xu医t, bao tiêu s違n ph育m nông nghi羽p h英uăcơăc栄a TậpăđoànăQuế 
Lâm, sử d映ng phân bón h英uăcơătruyền th嘘ng, phân bón h英uăcơăcôngănghi羽p có kiểm soát 
ch医tăl逢嬰ngăđ亥uăvàoăđể s違n xu医t rau an toàn cho 14 trang tr衣i t衣i các tỉnh H違iăD逢ơng,ă
LâmăĐ欝ng, H欝 ChíăMinh,ăĐ欝ngăNai,ăKiênăGiang,ăVĩnhăPhúc,ăQu違ng Ninh, H違i Phòng, 
HàăNam,ăNamăĐịnh và tiêu th映 rau s衣ch, an toàn trong h羽 th嘘ng siêu thị trênăđịa bàn c違 
n逢ớc c栄a TậpăđoànăMasan. 
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• Khuyến khích nông hộ, trang tr衣i, doanh nghi羽p, h嬰p tác xã 泳ng d映ng quy trình 
canh tác an toàn sinh học (GAP, RAT), quy trình s違n xu医t s違n ph育m h英uăcơăđ嘘i với các 
lo衣i cây tr欝ng, vật nuôi ch栄 l詠c c栄a thành ph嘘 theo yêu c亥u c栄a thị tr逢運ng về ch医tăl逢嬰ng 
nông s違n hàng hóa, nh医t là tiêu chu育n về v羽 sinh an toàn th詠c ph育m. 

• Khuyến khích phát triển các mô hình nông nghi羽pă đôă thị và mô hình nông 
nghi羽păvenăđôăthị nh逢ăphátătriển rau, hoa và sinh vật cây c違nh, nhằm gi違m bớt áp l詠c và 
sử d映ng có hi羽u qu違 đ医tăđai,ăngu欝nălaoăđộng, t衣o c違nh quan.  

• 姶uătiênăchoăc違i t衣o và xây mới các công trình th栄y l嬰i trong các khu v詠c nuôi 
tr欝ng th栄y s違n b違oăđ違măcáchălyăđ逢嬰c ngu欝năn逢ớc c医p và ngu欝năn逢ớc th違iăđưăbị ô nhi宇m 
ra kh臼i vùng s違n xu医t. Hoàn thi羽năquyătrìnhăt逢ớiăn逢ớc tiết ki羽măđ嘘i với từ cây tr欝ng và 
vật nuôi nhằm tiết ki羽m sử d映ngăn逢ớc và gi違m chi phí s違n xu医t. 

• Xây d詠ng các vùng s違n xu医t nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao và các khu 
nông nghi羽p công ngh羽 caoănh逢:ăvùngăs違n xu医t lúa gi嘘ng, lúa hàng hóa 泳ng d映ng công 
ngh羽 cao gắn với công nghi羽p chế biến và xu医t kh育u. Vùng s違n xu医t rau hoa 荏 các quận, 
huy羽n. 

• Xây d詠ng các trung tâm s違n xu医t và cung 泳ng gi嘘ng ch医tăl逢嬰ng cao cho vùng 
ĐBSCL.ăHi羽n t衣i, thành ph嘘 đưăcóăkế ho衣ch xây d詠ng 3 trung tâm nông nghi羽p công 
ngh羽 cao nhằmăđápă泳ng vi羽c s違n xu医t và cung 泳ng gi嘘ng. Ví d映, TTNNCNC 1 t衣i huy羽n 
Thới Lai chịu trách nhi羽m nghiên c泳u, 泳ng d映ng công ngh羽 vào quá trình c違i t衣o, s違n 
xu医t và nhân gi嘘ngălúa,ăcâyăĕnăqu違, th栄y s違năn逢ớc ngọt bằng công ngh羽, TTNNCNC 2 
tập trung vào m映c tiêu s違n xu医tăđ衣i trà gi嘘ngăcâyăĕnăqu違, rau màu, th栄y s違n, gia súc và 
gia c亥măđ衣t tiêu chu育n qu嘘c tế, TTNNCNC 3 sẽ có nhi羽m v映 nhân gi嘘ng, s違n xu医t các 
gi嘘ng lúa nguyên ch栄ng, xác nhận, gi嘘ng th栄y s違năn逢ớc ngọt cung 泳ng cho c違 vùng 
ĐBSCL.ăM映c tiêu trong ngắn h衣nălàăđápă泳ngăđ逢嬰căđ栄 nhu c亥u về lúa gi嘘ng cho toàn 
vùngăĐBSCL,ăđặc bi羽t là lúa gi嘘ng ch医tăl逢嬰ngăcao,ăsauăđóălàăđịnhăh逢ớng xu医t kh育u lúa 
gi嘘ng cho khu v詠c và thế giới. 
 

c. Gi違i pháp t鰻 ch泳c s違n xu医t  
 

• M荏 rộng liên kết vớiăcácăđịaăph逢ơngătrongăvùngăvàăliênăkết 4 nhà 
Tĕngăc逢運ng liên kết với các vi羽n,ătr逢運ng trong vùng (Vi羽nălúaăĐBSCL,ăVi羽n 

câyăĕnăqu違,ăTr逢運ngăđ衣i học C亥năThơ)ăvàăc違 n逢ớc, các doanh nghi羽p s違n xu医t s違n ph育m 
nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao nhằmăthúcăđ育y nghiên c泳u, chuyển giao và 泳ng 
d映ng nhanh tiến bộ khoa học và công ngh羽 vào s違n xu医t, nâng cao hi羽u qu違 s違n xu医t và 
ch医tăl逢嬰ng nông, th栄y s違n. 

Th詠c hi羽n liên kết gi英a Doanh nghi羽p – T鰻 ch泳c tín d映ng – Nông dân trong vi羽c 
vay v嘘n s違n xu医tăđể gi違m bớt các th栄 t映c vay v嘘n hi羽năcònăđangăb医t cập hoặc liên kết 
gi英a Doanh nghi羽p – Nhà khoa học – Nông dân trong vi羽c hỗ tr嬰 đàoăt衣o và chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật về gi嘘ng cây con, quy trình s違n xu医t và chế biến. 
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• Tiếp t映căđ育y m衣nh phát triển kinh tế tập thể 
Tĕngăc逢運ngăđàoăt衣o, b欝iăd逢叡ng kiến th泳c qu違n lý và nghi羽p v映 chuyên môn cho 

độiăngũăcánăbộ kinh tế tập thể điăđôiăvớiăcóăchínhăsáchăđưiăngộ th臼aăđángăđể thu hút cán 
bộ qu違n lý, cán bộ khoa học kỹ thuật về công tác t衣i h嬰pătácăxưănh逢ămột s嘘 tỉnh 荏 ĐBSCLă
đangălàm.ăCácăcánăbộ về công tác t衣i h嬰pătácăxưăđ逢嬰căh逢荏ngănguyênăl逢ơngăvàăcácăchế 
độ theoăquyăđịnh hi羽n hành, đ欝ng th運iăcònăđ逢嬰căh逢荏ng ph映 c医p gắn với hi羽u qu違 s違n 
xu医t kinh doanh c栄a h嬰p tác xã.  

Khuyến khích xã viên góp v嘘n bằng nhiều hình th泳c (bằng tiền, tài s違n) và t衣o 
thuận l嬰i cho h嬰p tác xã có thể thế ch医p bằng tài s違n từ v嘘năvayăđể vay v嘘n, vay v嘘n 
bằng tín ch医p và bằng d詠 án có hi羽u qu違. 
 

• Khuyến khích phát triển trang tr衣i và doanh nghi羽p nông nghi羽p 
T衣o thuận l嬰i về quy trình, th栄 t映c xét và c医p gi医y ch泳ng nhận trang tr衣iăcũngă

nh逢ăgi医y phép ho衣tăđộng s違n xu医t kinh doanh cho doanh nghi羽p nông nghi羽p. 
Th詠c hi羽năchínhăsáchă逢uăđưiăvề đ医tăđai,ă tínăd映ng, thuế đ嘘i với các trang tr衣i, 

doanh nghi羽p, nh医t là các trang tr衣i, doanh nghi羽p thuộcăcácăđịaăbànăcònăkhóăkhĕn,ăcóă
nhiềuăđ欝ng bào dân tộcăítăng逢運i. 

Khuyến khích và hỗ tr嬰 hộ có kh違 nĕngăv嘘n,ălaoăđộng và kinh nghi羽m s違n xu医t 
m荏 rộngăquyămôăđ医tăđai,ăphátătriển s違n xu医tătheoăh逢ớng chuyên môn hóa, hình thành 
kinh tế trang tr衣i. Khuyến khích các hộ trang tr衣i lớn,ălàmăĕnăhi羽u qu違 chuyển sang thành 
lập công ty ho衣tăđộng theo Luật Doanh nghi羽păđể tĕngătínhăphápălỦătrong giao dịch phát 
triển s違n xu医t kinh doanh và kh違 nĕngăhỗ tr嬰 các hộ xung quanh. Khuyến khích và hỗ 
tr嬰 hộ ítăđ医t chuyểnănh逢嬰ngăđ医tăđaiăvàăchuyểnăđ鰻i nghề. 

 
• Đ亥uăt逢ăđ欝ng bộ h衣 t亥ng các vùng s違n xu医t hàng hóa tập trung 

Hoàn thi羽n quy ho衣ch và các d詠 ánăđ亥u t逢ăcácăvùngăs違n xu医t cây con tập trung 
nh逢:ăvùngăs違n xu医t lúa gi嘘ng, vùng s違n xu医t lúa ch医tăl逢嬰ngăcaoăvàălúaăđặc s違n, vùng 
chuyênăcanhăcâyăĕnăqu違, vùng s違n xu医t rau hoa, cây c違nh....v.  

姶uătiênăđ亥uăt逢ăđ欝ng bộ h衣 t亥ng, bao g欝m: h羽 th嘘ng th栄y l嬰i, tr衣măbơmăđi羽n ph映c 
v映 t逢ới tiêu, h羽 th嘘ngăđi羽n, h羽 th嘘ng giao thông ph映c v映 máyămócăcơăgiớiăl逢uăthôngăvàă
vận chuyển s違n ph育m. 

Hỗ tr嬰 đ亥uăt逢ăh羽 th嘘ng kho ch泳a, kho l衣nh, lò s医y t衣iăcácăcơăs荏 chế biến nông 
th栄y s違n công nghi羽p hi羽năđ衣i. 
 

d. Gi違i pháp tiêu th映 s違n phẩm 
• Ch栄 độngă th逢ơngă th違o với các t鰻 ch泳c và qu嘘căgiaăđể gi違i quyết nh英ng khó 

khĕn,ăv逢ớng mắc về rào c違n kỹ thuậtăth逢ơngăm衣i.ăĐ育y m衣nh xúc tiếnăth逢ơngăm衣i 荏 các 
thị tr逢運ng truyền th嘘ng, t鰻 ch泳c các s詠 ki羽n qu違ng bá và giới thi羽u s違n ph育m tới các thị 
tr逢運ng mới. Xây d詠ngăcácăphòngătr逢ngăbàyăvàăgiaoădịch tiêu th映 nông s違n 荏 cácăn逢ớc 
xu医t nhập kh育u lớnăcũngănh逢ăcácăđôăthị lớn trong c違 n逢ớc. 

• Xây d詠ngăth逢ơngăhi羽u, nhãn hi羽u, chỉ dẫnăđịa lý, hỗ tr嬰 đ亥uăt逢ăcơăs荏 h衣 t亥ng 
vùng s違n xu医t và t鰻 ch泳c qu違ng bá rộng rãi các s違n ph育m ch栄 l詠c c栄a thành ph嘘 c違 thị 
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tr逢運ngătrongăn逢ớc và xu医t kh育u. 
• Tĕngă c逢運ng ph嘘i h嬰p gi英aă cácă ngành,ă cácă địaă ph逢ơngă trongă vi羽c xây d詠ng 

th逢ơngăhi羽u, t鰻 ch泳c h羽 th嘘ng thu mua và tiêu th映 nông s違n, khắc ph映c tình tr衣ng tranh 
mua, tranh bán, gây biếnăđộng giá c違 và làm thi羽t h衣iăđến l嬰i ích c栄a c違 ng逢運i s違n xu医t, 
chế biến và tiêu dùng.  

• Hỗ tr嬰 các doanh nghi羽p trong vi羽c qu違ng bá hàngăhóa,ătr逢ớc hết là phát triển 
h羽 th嘘ng thông tin thị tr逢運ng, xây d詠ng h羽 th嘘ng tiêu chu育n về qu違n lý ch医tăl逢嬰ng nông 
s違n hàng hóa theo yêu c亥u c栄a thị tr逢運ng. 
 

e. Gi違i pháp v隠 đƠoăt衣o ngu欝n nhân l詠c 
• Ngành nông nghi羽p và PTNT c栄a thành ph嘘 c亥n xây d詠ng kế ho衣chăđàoăt衣o 

ngu欝n nhân l詠c cho ngành nông nghi羽p,ătrongăđóăxácăđịnh s嘘 l逢嬰ngălaoăđộng,ăcơăc医u 
ngành nghề vàăcơăc医uătrìnhăđộ laoăđộng c亥năđàoăt衣o, bao g欝m: công nhân kỹ thuật bán 
lành nghề, công nhân kỹ thuật lành nghề và công nhân có kỹ nĕngăs違n xu医t nông nghi羽p 
công ngh羽 cao nhằmăđápă泳ng nhu c亥u tuyển d映ng c栄a các trang tr衣i và các doanh nghi羽p 
nông nghi羽p. 

• M荏 các lớp tập hu医n khuyến nông cho nông dân, nh医t là về kỹ thuật chế biến và 
b違o qu違n s違n ph育m,ăcơăgiới hóa nông nghi羽p, thú y, b違o v羽 th詠c vật, s違n xu医t hàng th栄 
công mỹ ngh羽, kiến th泳c qu違n lý s違n xu医t dịch v映 nông nghi羽p. 

• Chú trọngăđàoăt衣oăđộiăngũăqu違n lý s違n xu医t dịch v映 nông nghi羽p,ătr逢ớc hết là 
cán bộ HTX, ch栄 trang tr衣i, ch栄 doanh nghi羽p vừa và nh臼 荏 nông thôn. 

• Triển khai các chính sách hỗ tr嬰 theoăđ嘘iăt逢嬰ng ngành nghề và theo vùng, chú 
trọngăđ嘘i với hộ nghèo, hộ đ欝ng bào dân tộc. Th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhătuyển chọn cán bộ 
trẻ học gi臼i, có tâm huyết gửiăđiăđàoăt衣oătrongăvàăngoàiăn逢ớc. Có chính sách khuyến 
khíchăvàăđưiăngộ th臼aăđángăđể thuăhútăđội ngũăcánăbộ cóătrìnhăđộ và kinh nghi羽m về làm 
vi羽c t衣i thành ph嘘. 

• Khuyến khích các thành ph亥n kinh tế thamăgiaăđ亥uăt逢ăchoăphátătriểnăđàoăt衣o và 
d衣y nghề cho nông dân. 

• Tĕngăc逢運ng hỗ tr嬰 đàoăt衣o từ các vi羽n,ătr逢運ng thông qua các hình th泳c triển 
khaiăđề tài khoa học, triển khai mô hình trình di宇n, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và t鰻 
ch泳căthĕmăquan,ăhội th違o. 

• Triển khai có hi羽u qu違 ch逢ơngătrìnhăhỗ tr嬰 tín d映ngă逢uăđưiăchoănôngădânăvàăconă
em c栄a họ có nhu c亥u tham gia vào các lớp học nghề.  
 

 

4. Cácălƿnhăv詠c xã h瓜i 

4.1 Giáo d映c 

4.1.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n 

Giáo d映căvàăđàoăt衣oăđóngăvaiătròăh衣t nhân trong s詠 phát triển c栄a thành ph嘘 C亥n 
Thơ trongăgiaiăđo衣n tới. Với vai trò là trung tâm giáo d映c c栄aăĐBSCL,ăcũngănh逢ăđịnh 
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h逢ớng phát triển tậpă trungăvàoăcácăngànhăcóăhàmă l逢嬰ng tri th泳c cao, c亥n có một s詠 
chuyển biến m衣nh mẽ trong vi羽c m荏 rộngăquyămôăđàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c, nh医t là ngu欝n 
nhân l詠c ch医tăl逢嬰ngăcaoăđ栄 về s嘘 l逢嬰ng,ăđ違m b違o về ch医tăl逢嬰ng, góp ph亥n quan trọng 
cho s詠 phát triển chung c栄a c違 vùngăĐBSCLăvàăc栄a c違 n逢ớc.ăCơăs荏 h衣 t亥ng, quy mô 
tr逢運ng, lớp c亥năđ逢嬰c m荏 rộng, sắp xếp một cách h嬰pălỦ,ăđ亥uăt逢ătheoăh逢ớng chu育n hóa, 
hi羽năđ衣iăhóa,ăđ違m b違oăcóăđ栄 chỗ vàătĕngătỷ l羽 huyăđộng họcăsinhăđúngăđộ tu鰻iăđếnătr逢運ng, 
đặc bi羽t 荏 bậc trung học ph鰻 thông.ăĐ育y m衣nh vi羽c 泳ng d映ng khoa học công ngh羽 trong 
gi違ng d衣y và qu違n lý giáo d映căđể nâng cao ch医tăl逢嬰ng d衣y học và bắt kịp vớiăxuăh逢ớng 
trên toàn thế giới. Ngoài ra, c亥n chú trọng vào h羽 th嘘ng giáo d映c nghề nghi羽păđể gi違i 
quyết tình tr衣ng thiếu h映tălaoăđộng nghề 荏 thị tr逢運ngălaoăđộng, tập trung vàoăđàoăt衣o lý 
thuyết gắn liền với th詠căhành,ătĕngăc逢運ng h嬰p tác gi英aătr逢運ng học và doanh nghi羽păđể 
đ違m b違oăđ亥u ra cho sinh viên. Ngoài ra, c亥nătĕngăt嘘c phát triển giáo d映c nghề nghi羽p 
một cách toàn di羽n,ăđ欝ng bộ để th詠c hi羽n t嘘t ch栄 tr逢ơngăphânălu欝ng học sinh t嘘t nghi羽p 
vào học nghề. Gi違i quyết tình tr衣ng thiếu h映t nhân l詠c kỹ thuật c栄a thị tr逢運ngălaoăđộng, 
sử d映ng có hi羽u qu違 cao ngu欝nălaoăđộng. Tậpătrungăvàoăđàoăt衣o theo yêu c亥u c栄a thị 
tr逢運ngălaoăđộng, c栄aăng逢運i sử d映ngălaoăđộng. Tĕngăc逢運ng h嬰p tác 3 bên:ăCơăs荏 giáo 
d映c nghề nghi羽p - Trung tâm dịch v映 vi羽c làm - Doanh nghi羽p sử d映ngălaoăđộng 

4.1.2 M映c tiêu c映 th吋 

a. Giáoăd映căm亥mănon 

Đếnănĕmă2030,ăcóăítănh医t 50% trẻ trongăđộ tu鰻i nhà trẻ và 95% trẻ trongăđộ tu鰻i 
mẫuăgiáoăđ逢嬰căchĕmăsócăt衣iăcácăcơăs荏 giáo d映c m亥m non. Gi違m tỷ l羽 trẻ suyădinhăd逢叡ng 
đếnănĕmă2030ăxu嘘ng còn 5%. 

b. Giáoăd映căph鰻ăthông 

- Ti吋u h丑c: Đếnănĕmă2030,ă60%ătr逢運ngăđ衣t ch医tăl逢嬰ngăcao,ă95%ăgiáoăviênăđ衣t 
lo衣i khá tr荏 lên theo chu育n nghề nghi羽p. Về ch医tăl逢嬰ng d衣y học, tập trung vào c違i thi羽n 
nĕngăl詠c ngo衣i ng英 cho họcăsinh,ăđếnănĕmă2030,ăcóă99%ăhọc sinh sau khi hoàn thành 
ch逢ơngătrìnhălớp 5 đ衣t chu育n A1 theo khung tham chiếu ngo衣i ng英. 

- Trung h丑căc挨ăs荏: Đếnănĕmă2030,ă65%ătr逢運ngăđ衣t ch医tăl逢嬰ng cao và 97% giáo 
viênăđ衣t lo衣i khá tr荏 lên theo chu育n nghề nghi羽p. Về ch医tăl逢嬰ng gi違ng d衣y. Chú trọng 
phát triển toàn di羽năkĩănĕngăs嘘ng,ănĕngăl詠c tin học và ngo衣i ng英. Th詠c hi羽n phân lu欝ng 
họcăsinhăsauăTHCS,ăđếnănĕmă2030ăcóăítănh医t 20% học sinh vào học 荏 cácătr逢運ng d衣y 
nghề. 

- Trung h丑c ph鰻 thông: Xây d詠ng thêm một s嘘 tr逢運ngăTHPTătrênăcácăđịa bàn 
khóăkhĕnăvàăđịa bàn có tỷ l羽 tĕngădânăc逢ăcơăhọcăcao,ăđ違m b違o s嘘 học sinh/lớp không quá 
40 họcăsinh,ătĕngătỷ l羽 huyăđộngăđúngăđộ tu鰻iăTHPTălênă85%ăvàoănĕmă2030.ăVề ch医t 
l逢嬰ng d衣y học, chú trọng vào vi羽c nâng cao ch医tăl逢嬰ng học sinh gi臼i, họcăsinhătr逢運ng 
chuyên,ăđàoăt衣o ngu欝n học sinh d詠 thi các kì thi qu嘘c gia và qu嘘c tế. Ngoài ra, c亥n b鰻 
sung vi羽căđịnhăh逢ớng nghề nghi羽p cho họcăsinhăTHPTăđể đ違m b違o vi羽c học sinh l詠a 
chọn nghề nghi羽p phù h嬰p vớiănĕngăl詠căcũngănh逢ăđápă泳ng nhu c亥u c栄a thị tr逢運ng. 
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c. Giáoăd映căth逢運ngăxuyên 

- Nâng c医păcácătrungătâmăGDTXăđể th詠c hi羽n t嘘t ch泳cănĕngăliênăkếtăđàoăt衣o nghề. 
Trung tâm GDTX thành ph嘘 liên kếtăđàoăt衣oăcaoăđẳngăvàăđ衣i học. Th詠c hi羽n b欝iăd逢叡ng 
th逢運ng xuyên cho giáo viên. Phát triển các trung tâm GDTX theoăh逢ớng h嬰p nh医t với 
trung tâm d衣y nghề c栄a các quận, huy羽năđể tr荏 thành Trung tâm GDTX – D衣y nghề và 
Giới thi羽u vi羽c làm, nhằmăđápă泳ng yêu c亥u vừa d衣yăvĕnăhóaăvừa d衣y nghề cho học sinh 
sauăTHCS,ăđ欝ng th運i d衣y nghề ngắn h衣n và góp ph亥n t衣o vi羽c làm cho học viên. 

- Các trung tâm GDTX c亥n chú trọng phát triển toàn di羽n cho học sinh: bên c衣nh 
họcăcácămônăvĕnăhóaăthìăcácănộiădungănh逢ărènăluy羽n ngo衣i ng英, thể thao, tham gia công 
tác xã hộiăcũngăc亥năđ逢嬰căđ亥uăt逢.ăNgoàiăra,ăc亥n duy trì và c栄ng c嘘 v英ng chắc nh英ng kết 
qu違 đưăđ衣tăđ逢嬰c về xóa mù ch英, ph鰻 cập giáo d映c TH, ph鰻 cập giáo d映căTHCS.ăĐến 
nĕmă2030,ătỷ l羽 ng逢運i biết ch英 trongăđộ tu鰻iă15ăđến 60 là 100%, và có 80% thanh niên 
trongăđộ tu鰻iăđ衣tătrìnhăđộ THPTăvàăt逢ơngăđ逢ơng. 

 

d. Giáoăd映căngh隠ănghi羽păvƠăgiáoăd映căđ衣iăh丑c 

- M荏 rộng và nâng c医păcácătr逢運ngăcaoăđẳng, trung c医p nghề,ăvàătr逢運ng d衣y nghề 
để đápă泳ng yêu c亥u học tập c栄a học sinh sau THCS, THPT. C亥năthayăđ鰻iăt逢ăduyăvề vi羽c 
học nghề và khuyến khích học sinh theo hình th泳c này nhằmăđ違măđápă泳ng s詠 thiếu h映t 
laoăđộng nghề.ăTĕngăc逢運ng h嬰p tác vớiăcácăđơnăvị qu嘘c tế để nâng cao ch医tăl逢嬰ngăđàoă
t衣o nghề, cùng vớiăđóălàăph嘘i h嬰p chặt chẽ với các doanh nghi羽păđể đ違m b違o vi羽c làm 
cho họcăviênăsauăđàoăt衣o. 

- M荏 rộngăquyămôăđàoăt衣o c栄aăcácătr逢運ngăĐ衣i học,ăCaoăđẳng, Trung c医p nghề 
nhằmăđápă泳ng nhu c亥u nhân l詠c ph映c v映 tiến trình phát triển kinh tế - xã hội,ăđặc bi羽t là 
đ違m b違o nhân l詠căchoăcácăngànhă逢uătiênănh逢ăChế biến th栄y s違n,ăNĕngăl逢嬰ng, Du lịch, 
Th逢ơngăm衣i, Y tế vàăD逢嬰c ph育m, logistics, cùng vớiăđóătậpătrungăđàoăt衣o ngu欝n nhân 
l詠căcóătrìnhăđộ công ngh羽 caoăđể ph映c v映 cho các ngành tiềmănĕngăkhácănh逢ăĐi羽n tử, 
Công ngh羽 thông tin, giúp C亥năThơăđ衣tăđ逢嬰c m映c tiêu tr荏 thànhăđôăthị thông minh vào 
nĕmă2045.ăNgoàiăra,ăc亥n xây d詠ng kế ho衣ch di chuyển một s嘘 tr逢運ng d衣y nghề, cao 
đẳng 荏 quận trung tâm ra vùng ngo衣iăôăđể phát triểnălâuădài,ăđ欝ng th運iănh逢運ngăđ医t cho 
cácăcơăs荏 giáo d映c m亥m non và giáo d映c ph鰻 thông. 

- Tĕngăs嘘 l逢嬰ng và tỷ trọng các lớp d衣y nghề theoăph逢ơngăth泳căđàoăt衣oătrìnhăđộ 
caoăđẳng cho học sinh t嘘t nghi羽păTHCS,ălàămôăhìnhăđàoăt衣oăđangăđ逢嬰c chỉ đ衣o th詠c hi羽n 
c栄a Chính ph栄,ăđ逢嬰c r医t nhiều ph映 huynh tin chọn cho con, là gi違i pháp giúp gi違i quyết 
khóăkhĕnătrongăkhâuăphânălu欝ng giáo d映c, gi違m t違i tình tr衣ng "thừa th亥y thiếu th嬰", khắc 
ph映c tình tr衣ngăng逢運iălaoăđộng th医t nghi羽p sau khi t嘘t nghi羽păđ衣i học vì thiếu kỹ nĕng,ă
khôngăđápă泳ngăđ逢嬰c công vi羽c th詠c tế hoặc họcăkhôngăđúngănĕngăl詠c, s荏 thích c栄a b違n 
thân. 

- Thuăhútăđ亥uăt逢ăxưăhộiăhóaătrongăn逢ớcăvàăn逢ớcăngoàiăđể thành lậpăthêmăcácăcơă
s荏 giáo d映c nghề nghi羽păđ衣t chu育n khu v詠c, qu嘘c tế. Có nĕngăl詠căđàoăt衣oăđápă泳ng yêu 
c亥u cung 泳ng nhân l詠c kỹ thuật c栄a các tậpăđoànăs違n xu医t kinh doanh lớn 荏 trong và 
ngoàiăn逢ớc. 
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- Đếnănĕmă2030,ătỷ l羽 sinh viên các h羽 đàoăt衣o là 450-500 sinh viên trên 01 v衣n 
dân.ăĐếnănĕmă2030,ăcóă50%ăgiáoăviênăTC,ă70%ăgi違ng viênăCĐăvàă95%ăgi違ngăviênăĐHă
cóătrìnhăđộ th衣căsĩătr荏 lên,ătrongăđó,ă40%ăgi違ngăviênăĐHăvàă20%ăgi違ngăviênăCĐăcóătrìnhă
độ tiếnăsĩ. 

 

4.1.3 Gi違i pháp chung 

a. Nơngăcaoăch医tăl逢嬰ngăđ瓜iăngũăgiáoăviênăvƠăcánăb瓜ăqu違nălỦăgiáoăd映c 

- Chu育năhóaătrongăđàoăt衣o, tuyển chọn và sử d映ngăđộiăngũ. 姶uătiên tuyển nh英ng 
ng逢運iăcóătrìnhăđộ ĐHătr荏 lên. Ph嘘i h嬰păcácătr逢運ngăĐHăS逢ăph衣măđể b欝iăd逢叡ng nâng cao 
trìnhăđộ trên chu育năchoăđộiăngũăgiáoăviên,ăb欝iăd逢叡ng chuyên môn, nghi羽p v映,ănĕngăl詠c 
cho giáo viên m亥m non, ph鰻 thôngăđể gi違m s詠 chênh l羽ch gi英a bằng c医păvàătrìnhăđộ. 
C亥năđ違m b違o quy trình tuyển d映ng công tâm, minh b衣ch, áp d映ng khoa học công ngh羽 
vào quy trình tuyển d映ngăđể đ違m b違o tính khách quan, ví d映 thi các môn nghi羽p v映 trên 
máy tính, vi羽c gi違ng tuyển c栄aăthíăsinhătr逢ớc hộiăđ欝ng giám kh違o c亥năđ逢嬰c ghi hình,.. 

- Tiếp t映c m荏 các lớp b欝iăd逢叡ng nghi羽p v映 qu違nălỦătheoăquyăđịnh c栄a Bộ GDĐTă
vàăđápă泳ng yêu c亥u hi羽n nay cho cán bộ qu違n lý các ngành học, c医p học.ăĐàoăt衣o, b欝i 
d逢叡ng, chu育n hóa c違 về trìnhăđộ đàoăt衣oăvàănĕngăl詠c th詠c ti宇năchoăđộiăngũănhân viên hỗ 
tr嬰 ho衣tăđộng giáo d映c, nh医t là các nhân viên ph映 trách các phòng ch泳cănĕngăđể hỗ tr嬰 
có hi羽u qu違 cho quá trình d衣y học, giáo d映c. 

- Khuyếnăkhíchăđộiăngũăgiáoăviên,ăgi違ng viên tham gia các nghiên c泳u, h嬰p tác, 
hội th違o khoa học c医p qu嘘c gia và qu嘘c tế để nângăcaoănĕngăl詠c,ătrìnhăđộ cũngănh逢ătiếp 
thu tri th泳c mới. C亥n xem xét vi羽căđ逢aăgi違ngăviênăđ衣i họcăđiăđàoăt衣o bằng học b鰻ng các 
nền giáo d映c tiên tiến trên thế giới, 荏 cácăcơăs荏 giáo d映căcóăuyătínăđưăđ逢嬰c xếp h衣ng, coi 
đâyălàăgi違iăphápămangătínhăđộtăpháăđể nâng cao ch医tăl逢嬰ngăđộiăngũăgi違ngăviên,ăđ逢aăgiáoă
d映căđ衣i học 荏 C亥năThơăcũngănh逢ăVi羽t Nam hội nhập với khu v詠c và thế giới. 

- Đ違m b違o chế độ đưiăngộ,ăl逢ơngăth逢荏ng cho giáo viên, gi違ngăviên,ăđặc bi羽t là 
nh英ng giáo viên có thành tích t嘘t trong công tác gi違ng d衣y, nghiên c泳u khoa học. Có 
nh英ngăchínhăsáchăđể thuăhútăđộiăngũăgi違ng viên ch医tăl逢嬰ng cao công tác lâu dài t衣i thành 
ph嘘 (ví d映: hỗ tr嬰 nhà 荏,ăcóăchínhăsáchăl逢ơngăth逢荏ng). 

b. T壱pătrungănơngăcaoăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映cătoƠnădi羽n 

- Tiếp t映căđ鰻i mớiăph逢ơngăpháp, hình th泳c t鰻 ch泳c d衣y và họcătheoăh逢ớng hi羽n 
đ衣i, phát huy tính tích c詠c, ch栄 động, sáng t衣o và vận d映ng kiến th泳c, kỹ nĕngăc栄aăng逢運i 
học. Chú trọng d衣y cách học,ăcáchănghĩ,ăkhuyến khích t詠 học, t詠 phát triểnănĕngăl詠c. 
Khắc ph映c l嘘i truyền th映 một chiều, ghi nhớ máy móc. T鰻 ch泳c các hình th泳c học tập 
phongăphú,ăđaăd衣ng. Quan tâm t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng xã hội, ngo衣i khóa, tr違i nghi羽m, 
nghiên c泳u khoa học 

- Tập trung c違i thi羽nănĕngăl詠c ngo衣i ng英 và tin học cho họcăsinh,ăđể sinh viên ra 
tr逢運ngăcóăđ栄 ph育m ch医t,ănĕngăl詠căđể tham gia vào thị tr逢運ngălaoăđộngătrongăn逢ớc và 
qu嘘c tế. 

- Tĕngăc逢運ng h嬰p tác, liên kếtă trongăn逢ớc và qu嘘c tế ,ăđặc bi羽tă trongăđàoăt衣o, 
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nghiên c泳u khoa học. Khuyếnăkhíchăđ逢aăcácăch逢ơngătrìnhăhọc qu嘘c tế nh逢ăA-level, Tú 
tài Qu嘘c tế IB cho các tr逢運ngăt逢ăth映c ch医tăl逢嬰ngăcao,ăcácătr逢運ng qu嘘c tế. Kí kết h嬰p tác 
để có thêm nhiềuăch逢ơngătrìnhătraoăđ鰻i gi英a sinh viên C亥năThơăvàăsinhăviênătrênătrênă
thế giới 

- Đàoăt衣o, b欝iăd逢叡ng cho các học sinh, sinh viên có tiềmănĕngăđể tham d詠 các kì 
thi qu嘘c gia, qu嘘c tế, cùng vớiăđó. Có cácăchínhăsáchăkhenăth逢荏ngăđặc bi羽t cho các học 
sinh có thành tích xu医t sắc 

- Th詠c hi羽n các bi羽n pháp nhằm thu hẹp kho違ng cách gi英a giáo d映c 荏 thành thị 
vàănôngăthôn:ăth逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻i tập hu医n cho các th亥y cô 荏 nông thôn, 
thành lậpăcơăs荏 d英 li羽u giáo d映căvàăđàoăt衣o tr詠c tuyến cho c違 giáo viên và họcăsinhăđể 
nângăcaoătrìnhăđộ d衣y và học t衣iăcácătr逢運ng vùng sâu vùng xa. 

c. Tĕngăc逢運ngă泳ngăd映ngăCNTTătrongăqu違nălỦăvƠăh厩ătr嬰ăcácăho衣tăđ瓜ngăd衣yă
h丑c 

- Triển khai ph亥n mềm qu違nălỦătr逢運ng học tr詠c tuyến, kết n嘘iănhàătr逢運ng với ph映 
huynh, sử d映ng s鰻 điểmăđi羽n tử, học b衣 đi羽n tử,... Để đ違m b違o vi羽c cập nhật tiếnăđộ c栄a 
học sinh hi羽u qu違 hơn 

- Triển khai các gi違i pháp lớp họcăđi羽n tử, lớp học thông minh. Tuy nhiên, vi羽c 
này c亥n có lộ trình, cách th泳c th詠c hi羽n phù h嬰p.ăNgoàiăra,ăđưăxâyăd詠ng kho học li羽u s嘘, 
th逢ăvi羽năđi羽n tử,ăsáchăgiáoăkhoaăđi羽n tử, kho bài gi違ng e-learning dùng chung. Có thể 
cân nhắc h嬰p tác vớiăĐ衣i học FPT C亥năThơăđể phát triển nền t違ng giáo d映c tr詠c tuyến. 

- Ngu欝n nhân l詠c CNTT là yếu t嘘 c嘘t lõi trong vi羽căđ違m b違o thành công vi羽c 泳ng 
d映ng CNTT, do vậy, c亥năth逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các lớp nâng cao nghi羽p v映 chuyên môn 
trong CNTT cho giáo viên, cán bộ qu違nălỦăcũngănh逢ăchúătrọng vi羽c d衣y tin học cho học 
sinh.  

d. Tĕngăc逢運ngăv隠ăđ亥uăt逢ăc挨ăs荏ăv壱tăch医t,ătrangăthi院tăb鵜ăd衣yăh丑c 

- Ràăsoát,ăđánhăgiáăth詠c tr衣ngăcơăs荏 vật ch医t c栄aăcácăcơăs荏 giáo d映c m亥m non và 
giáo d映c ph鰻 thông. Và đ違m b違o về tĕngăc逢運ngăcơăs荏 vật ch医t, trang thiết bị tr逢運ng học 
choăcácătr逢運ng công lậpătrênăđịa bàn thành ph嘘,ăđặc bi羽t là h羽 th嘘ng phòng thí nghi羽m, 
th逢ăvi羽n,ăsânăchơiănhằmăđ違m b違o cho họcăsinhăđ逢嬰c phát triển toàn di羽n 

- Rà soát, lên kế ho衣ch chi tiết về các thiết bị c亥n sửa ch英a, thay mới, tập trung 
逢uătiênăcácătrangăthiết bị d衣y họcăliênăquanăđến bộ môn tin học, ngo衣i ng英 

- Xây d詠ng quy chế sử d映ng, b違o qu違n thiết bị d衣y học và t鰻 ch泳c th詠c hi羽n 
nghiêm túc quy chế nhằmăđ違m b違o an toàn cho giáo viên, họcăsinhăcũngănh逢ăphátăhuyă
t嘘iăđaăcôngănĕngăc栄a thiết bị 

- Tiếp t映c nâng c医păcácătr逢運ng học lên chu育n qu嘘căgia,ăđặc bi羽t là các tr逢運ng 荏 
bậc trung học ph鰻 thông 

- Khuyến khích xây d詠ngăcácătr逢運ng qu嘘c tế,ăcácătr逢運ngăt逢ăth映c nhằmăđaăd衣ng 
hóa s詠 l詠a chọn cho học sinh, sinh viên. Cũngănh逢ăgi違m t違i cho h羽 th嘘ngătr逢運ng công 

e. Xơyăd詠ngăcácăc挨ăch院,ăchínhăsáchăphùăh嬰păh厩ătr嬰ăđ員căthùăchoăcácăcáănhân 
ćăthƠnhătíchăxu医tăs逸c/ćăhoƠnăc違nhăđ員căbi羽t 
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- Chính sách hỗ tr嬰 học phí, chỗ 荏, chi phí mua d映ng c映 học tập cho các học sinh 
cóăđiều ki羽năđặc bi羽tăkhóăkhĕnăcóămongămu嘘n học trung c医p nghề,ăcaoăđẳng,ăđ衣i học 

- Chính sách học b鰻ngăđiăđàoăt衣o 荏 n逢ớc ngoài cho các họcăsinhăđ衣t gi違i cao trong 
các kì thi qu嘘c gia, qu嘘c tế. Cho các th亥y, cô có thành tích xu医t sắc trong gi違ng d衣y và 
nghiên c泳u khoa học. Với cam kết sẽ tr荏 l衣i làm vi羽c t衣i Thành ph嘘 

- Chính sách hỗ tr嬰 nhà 荏,ăl逢ơngăth逢荏ngăđặc bi羽t, cho các nhân tài có công tác 
dài h衣n t衣i thành ph嘘 C亥năThơ 

4.2 Y t院 

4.2.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n 

- Xây d詠ng và hoàn thi羽n h羽 th嘘ng y tế thành ph嘘 C亥năThơ từ nayăđếnănĕmă2030,ă
t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ătheoăh逢ớng công bằng, hi羽u qu違, khẳngăđịnh vị thế trung tâm y 
tế c栄a vùng ĐBSCL và phù h嬰p vớiăđiều ki羽n t詠 nhiên, kinh tế - xã hội c栄aăđịaăph逢ơngă
nhằmăđápă泳ng nhu c亥uăngàyăcàngătĕngăvàăđaăd衣ng c栄a Nhân dân trong b違o v羽,ăchĕmăsócă
và nâng cao s泳c kh臼e. 

- Phát triển h羽 th嘘ng y tế thành ph嘘 C亥năThơ phù h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng phát triển 
kinh tế - xã hội c栄aăđịaăph逢ơng,ăvới quy ho衣ch phát triển t鰻ng thể h羽 th嘘ng y tế Vi羽t 
Nam trong cùng th運i kỳ. Nâng cao ch医tăl逢嬰ng các dịch v映 y tế nhằmăđápă泳ng nhu c亥u 
cơăb違n về b違o v羽 chĕmăsóc,ănângăcaoăs泳c kh臼eăNhânădânăvàăduyătrìălàăđịaăph逢ơngăcóăcácă
chỉ s嘘 về dịch v映 y tế và s泳c kh臼e cộngăđ欝ngăcaoăhơnăsoăvới m泳c trung bình trong khu 
v詠c. 

- Phát triển toàn di羽n h羽 th嘘ng y tế,ănângăcaoănĕngăl詠c c栄a tuyến y tế cơăs荏,ăđ違m 
b違oăng逢運i dân trên toàn thành ph嘘 đềuăđ逢嬰c tiếp cận với dịch v映 y tế ch医tăl逢嬰ng cao. 

- Y tế d詠 phòng là then ch嘘t, y tế cơăs荏 là nền t違ng, th詠c hi羽năph逢ơngăchâmăphòngă
b羽nhăhơnăch英a b羽nh, giúp gi違m thiểu s嘘 ca b羽nh,ătĕngăc逢運ng s泳c kh臼e c栄aăng逢運i dân, 
giaătĕngăch医tăl逢嬰ng c栄a l詠căl逢嬰ngălaoăđộng thành ph嘘. 

- Phát triển h羽 th嘘ng y tế theoăh逢ớngăđ育y m衣nh xã hội hóa, khuyến khích các 
thành ph亥n kinh tế cùng tham gia cung c医p dịch v映 chĕmăsócăs泳c kh臼e,ăđặc bi羽tăđ育y 
m衣nh vai trò c栄a kh嘘iăt逢ănhân,ăgiúpăgi違m t違i cho h羽 th嘘ng y tế công cộng. 

- Phát triển ngành y tế đ欝ng bộ vớiăngànhăd逢嬰c ph育m t衣o nên một c映m Y tế toàn 
di羽n, tiên phong trong 泳ng d映ng công ngh羽 mới trong nghiên c泳u và phát triểnăcũngănh逢ă
khám ch英a b羽nh. Ngành Y tế đóngăvaiătròăquanătrọng trong vi羽c nâng cao ch医tăl逢嬰ng 
s嘘ng c栄aăng逢運iădânăcũngănh逢ăngu欝nălaoăđộng,ăgiúpăthuăhútăc逢ădânăch医tăl逢嬰ngăcaoăđến 
với Thành ph嘘. 

4.2.2. M映c tiêu phát tri吋n 

-  Phát triển m衣ngăl逢ới y học d詠 phòngăcóăđ栄 kh違 nĕngăd詠 báo, giám sát, phát 
hi羽n và kh嘘ng chế các dịch b羽nh, nhằm gi違m tỷ l羽 mắc và tử vong do dịch b羽nh gây ra. 

- Ph医năđ医uăđếnănĕmă2030,ătrênă95%ădânăs嘘 đ逢嬰c qu違n lý s泳c khoẻ. 100% tr衣m y 
tế xư,ăph逢運ng, thị tr医n th詠c hi羽n hi羽u qu違 vi羽c d詠 phòng, qu違nălỦ,ăđiều trị một s嘘 b羽nh 
không lây nhi宇m. 

- Phát triển m衣ngăl逢ới khám, ch英a b羽nh,ăđặc bi羽t t衣i tuyến y tế cơăs荏, b違oăđ違m 
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cho mọiăng逢運i dân tiếp cận một cách thuận l嬰i với các dịch v映 có ch医tăl逢嬰ng t衣iăcácăcơă
s荏 y tế, bao g欝măcácăcơăs荏 y tế công lập và ngoài công lập, nâng tỷ l羽 hài lòng c栄aăng逢運i 
dân với dịch v映 y tế địaăph逢ơngăđ衣t trên 90%. 

- Đ亥uăt逢ăcơăs荏 h衣 t亥ngăđápă泳ng nhu c亥u phát triển c栄a xã hội. B違oăđ違m trang thiết 
bị thiết yếu t衣i các tr衣m y tế và từngăb逢ớcăđ亥uăt逢ătrangăthiết bị hi羽năđ衣i cho h羽 th嘘ng y 
tế d詠 phòng, h羽 th嘘ng khám ch英a b羽nh và ph映c h欝i ch泳cănĕng. 

- Phát triển ngu欝n nhân l詠c y tế c違 về s嘘 l逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ng nhằm từngăb逢ớc 
khắc ph映căkhóăkhĕnăvề nhân l詠căchoăcácăđơnăvị y tế tuyếnăcơăs荏 t衣iăvùngăkhóăkhĕnăvàă
cácăchuyênăkhoaăđặcăthù.ăBanăhànhăcácăchínhăsáchă逢uăđưiăđặc bi羽t nhằmăthuăhútăđể 鰻n 
định nhân l詠c y tế cóătrìnhăđộ chuyên môn cao, chuyên sâu yên tâm công tác lâu dài t衣i 
địaăph逢ơng. 

- Các b羽nh vi羽n tuyến thành ph嘘 triển khai các kỹ thuật hi羽năđ衣i,ăchuyênăsâuănh逢:ă
ghép thận, ghép t栄y, phẫu thuật laser, phẫu thuật và ghép t衣ngănhi,ăầăĐếnănĕmă2030,ă
ph医năđ医u ít nh医t 02 b羽nh vi羽năđ衣t tiêu chu育n qu嘘c tế về qu違n lý ch医tăl逢嬰ng b羽nh vi羽n. 
Hình thành Trung tâm Y tế chuyên sâu c栄a thành ph嘘, bao g欝m: các b羽nh vi羽n đaăkhoaă
và chuyên khoa ch医tăl逢嬰ng cao khu v詠c ĐBSCL. Thành lập các trung tâm chuyên sâu, 
kỹ thuậtăcaoănh逢:ăTrungătâmăđiều hành c医p c泳u 115 và m衣ngăl逢ới c医p c泳u v羽 tinh với 
h羽 th嘘ngăđiều ph嘘i thông minh. Trung tâm Thận học. Trung tâm 泳ng d映ngăđiều trị tế 
bào g嘘c. Trung tâm hỗ tr嬰 sinh s違n. Trung tâm Nhi-Sơăsinh. Ngân hàng tế bào g嘘c. 
Trung tâm phẫu thuật t衣o hình th育m mỹ để ph映c v映 vàăđápă泳ng nhu c亥u ngày càng cao 
c栄aăng逢運i dân trong khu v詠c. Đ亥uăt逢ăphátătriển B羽nh vi羽năđaăkhoaăTrungă逢ơngăc亥năThơă
thành trung tâm y tế chuyên sâu c栄a vùng 

- Phát triển Trung tâm Kiểm soát b羽nh tật và Trung tâm Kiểm nghi羽m, Thu嘘c, 
Mỹ ph育m, th詠c ph育m thành ph嘘 C亥năThơ đ衣t tiêu chu育n qu嘘c tế, khu v詠c. Có phòng An 
toàn sinh học c医păđộ 3ăđể gi違i trình t詠 gen, nghiên c泳u phát triển. Đápă泳ng nhu c亥u kiểm 
nghi羽m, kiểmăđịnh về ch医tăl逢嬰ng dịch v映 y tế, thu嘘c, mỹ ph育m, th詠c ph育m, trang thiết 
bị y tế, vắc xin và sinh ph育m y tế.ăĐ亥uăt逢ănângăc医păcácăcơăs荏 kiểmăđịnh, kiểm nghi羽m, 
cơăs荏 giámăđịnh y tế,ăphápăyầ.ă 

-  Hình thành nền y tế thông minh, với ba nội dung chính là phòng b羽nh thông 
minh, khám ch英a b羽nh thông minh và qu違n trị y tế thông minh  

4.2.3. Gi違i pháp 

a. Tĕngăc逢運ngăvaiătròălưnhăđ衣o, t鰻 ch泳c th詠c hi羽n c栄a các c医p 栄yăĐ違ng, Chính 
quy隠n và ph嘘i h嬰p liên ngành trong b違o v羽 chĕmăścăvƠănơngăcaoăs泳c kh臼e Nhân 
dân 

- Tĕngăc逢運ng cam kết chính trị c栄a c医p 栄yăĐ違ng, Chính quyền cùng các Ban, 
ngành, t鰻 ch泳căđoànăthể xã hội trong thành ph嘘 đ嘘i với vi羽căđ亥uăt逢ăngu欝n l詠căcũngănh逢ă
lưnhăđ衣o và ph嘘i h嬰p triểnăkhaiăcácăch逢ơngătrìnhăb違o v羽 chĕmăsócăvàănângăcaoăs泳c kh臼e 
Nhân dân. Tiếp t映c ph鰻 biến quán tri羽t, t鰻 ch泳c th詠c hi羽năvàătĕngăc逢運ng kiểm tra giám 
sátăđ嘘i với quá trình triểnăkhaiăcácăvĕnăb違nălưnhăđ衣o c栄aăĐ違ngăcùngăcácăvĕnăb違n quy 
ph衣m pháp luật c栄a Qu嘘c hội và Chính ph栄 về b違o v羽 chĕmăsócăvàănângăcaoăs泳c kh臼e 
Nhânădânătrênăđịa bàn. Phát triển toàn di羽n h羽 th嘘ng y tế, nâng cao ch医tăl逢嬰ng, hi羽u qu違 
c栄a ho衣tăđộng b違o v羽 chĕmăsócăvàănângăcaoăs泳c kh臼e Nhân dân c亥n ph違iăđ逢嬰căxácăđịnh 
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thành một trong nh英ng m映cătiêuă逢uătiênăc栄a Chiếnăl逢嬰c phát triển kinh tế - xã hội t衣iăđịa 
ph逢ơng.ă 

- Triển khai, th詠c hi羽n có hi羽u qu違 cácăvĕnăb違n quy ph衣m pháp luật về b違o v羽 
chĕmăsócăvàănângăcaoăs泳c kh臼e Nhân dân t衣iăđịaăph逢ơng.ăKhuyến khích phát triển h羽 
th嘘ng y tế ngoài công lập, t衣oăđiều ki羽năbìnhăđẳng gi英aăcácăcơăs荏 y tế công lập và ngoài 
công lập.ăĐ鰻i mớiăcơăchế ho衣tăđộng,ăcơăchế tài chính và giá dịch v映 khám ch英a b羽nh 
trongăcácăđơnăvị y tế công lậpătrênăđịaăbàn.ăĐ育y m衣nh triển khai th詠c hi羽năcơăchế t詠 ch栄 
về tài chính, về nhân l詠cătrongăcácăcơăs荏 khám ch英a b羽nh đặc bi羽t là với các b羽nh vi羽n 
thuộc tuyến thành ph嘘. 

- Banăhànhăcácăchínhăsáchăđặc thù c栄aăđịaăph逢ơngănhằmătĕngăc逢運ngăthuăhútăđ亥u 
t逢,ăm荏 rộng liên doanh, liên kếtăđể phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng, nâng c医p trang thiết bị cho 
cácăcơăs荏 y tế trong thành ph嘘 và nh英ngăchínhăsáchă逢uăđưiătrongăb嘘 trí quỹ đ医t,ăđàoăt衣o, 
đưiăngộ, sử d映ngầăđ嘘i với nhân l詠c y tế nhằm thu hút, gi英 chân ngu欝n nhân l詠c ch医t 
l逢嬰ngăcaoăchoăđịaăph逢ơng. 

- Ban hành một s嘘 quyăđịnh về luân phiên, luân chuyển nhân viên y tế gi英a các 
tuyến, các khu v詠c trong thành ph嘘 để khắc ph映c nh英ng b医t cập trong phân b嘘 nhân l詠c 
y tế trênăđịa bàn hi羽n nay. 

- Nâng cao hi羽u qu違 ph嘘i h嬰p liên ngành trong b違o v羽 chĕmăsócăvàănângăcaoăs泳c 
kh臼e Nhân dân thông qua vi羽c xây d詠ngăcơăchế ph嘘i h嬰p và ký kết cam kết th詠c hi羽n 
với từngăbanăngành,ăđoànăthể, t鰻 ch泳c xã hộiầăTĕngăc逢運ngăcơăchế ph嘘i h嬰p liên ngành 
vàăhuyăđộng s詠 tham gia c栄aăcácăbênăliênăquan.ăHuyăđộng s詠 tham gia tích c詠c c栄a các 
ngành, các t鰻 ch泳căđoànăthể, t鰻 ch泳c xã hội... Trong triển khai th詠c hi羽n cácăCh逢ơngă
trình m映c tiêu Y tế Qu嘘c gia t衣iăđịaăph逢ơng. 

- Đaăd衣ng hóa các hình th泳c truyềnăthông,ăđ鰻i mớiăthôngăđi羽p truyền thông giáo 
d映c s泳c kh臼e nhằm nâng cao nhận th泳c, vậnăđộng mỗiăcáănhân,ăgiaăđìnhăvàătoànăxưăhội 
ch栄 động và tích c詠c tham gia ho衣tăđộng b違o v羽 chĕmăsócăvàănângăcaoăs泳c kh臼e Nhân 
dân cộngăđ欝ng. Không ngừngăgiaătĕngătỷ l羽 đ亥uăt逢ăngânăsáchăđịaăph逢ơngăchoăcácăch逢ơngă
trình b違o v羽 chĕmăsócăvàănângăcaoăs泳c kh臼eăNhânădânătrênăđịa bàn. 

 
b. Gi違iăphápăqu違nălỦănhƠăn逢噂c v隠 y t院  

- Đ逢aăcácăm映c tiêu, chỉ tiêu về y tế vàăcácălĩnhăv詠c 違nhăh逢荏ngăđến s泳c khoẻ nh逢ă
môiătr逢運ng, thể d映c, thể thao,ăvĕnăhoáầăl欝ngăghépăvàoăch逢ơngătrình,ăkế ho衣ch phát 
triển kinh tế - xã hội c栄aăcácăngành,ăcácăđịaăph逢ơng. 

- Tĕngăc逢運ng các ho衣tăđộng tuyên truyền về giáo d映c s泳c kh臼e. 
- Nângăcaoănĕngăl詠c qu違nălỦănhàăn逢ớc về y tế, liên t映c b欝iăd逢叡ng cán bộ qu違n lý 

ngành y tế,ăđ違m b違o h羽 th嘘ng y tế đ逢嬰c vậnăhànhătrơnătru,ăhi羽u qu違, tránh nh英ng sai 
ph衣m x違y ra. 

- Đ育y m衣nh công tác c違i cách hành chính nhằm c違i thi羽n,ătĕngăc逢運ng, nâng cao 
hi羽u l詠c, hi羽u qu違 qu違nălỦăngànhăđápă泳ng nhu c亥uăchĕmăsócăvàăb違o v羽 s泳c kh臼e cho 
nhân dân. 

- Tĕngăc逢運ng công tác qu違nălỦătrongăd逢嬰c ph育m, thiết bị y tế,ăđ違m b違o cung 泳ng 
với s嘘 l逢嬰ng và giá thành h嬰p lý, ch医tăl逢嬰ngăđápă泳ng quy trình. Xử ph衣t nghiêm các 
tr逢運ng h嬰p th鰻i ph欝ngăgiáăd逢嬰c ph育m và thiết bị y tế cũngănh逢ăvi羽c nhập các lo衣i thu嘘c 
ch逢aăđ逢嬰c kiểmăđịnh ch医tă l逢嬰ng nghiêm ngặt.ă姶uătiênăcácă lo衣i thu嘘c s違n xu医t trong 
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n逢ớc, 泳ng d映ng công ngh羽 để truy xu医t ngu欝n g嘘c thu嘘c, qu違n lý t嘘t ho衣tăđộngăkêăđơnă
thu嘘c và bán thu嘘cătheoăđơn. 

- Đ育y m衣nh vi羽c qu違n lý v羽 sinh an toàn th詠c ph育m, giám sát vi羽c xử lý ch医t th違i 
y tế,ăđ違m b違oămôiătr逢運ng s嘘ng an toàn, lành m衣nh, s衣ch sẽ choăng逢運i dân. 

- Đề xu医tăcácăcơăs荏 y tế nộp các báo cáo công cộng, là công c映 để tĕngătínhăminhă
b衣ch và trách nhi羽m gi違i trình về các v医năđề liênăquanăđến ch医tăl逢嬰ng và chi phí trong 
h羽 th嘘ngăchĕmăsócăs泳c kh臼e, bằng cách cung c医păthôngătinăchoăng逢運iătiêuădùng,ăng逢運i 
thanh toán, t鰻 ch泳căchĕmăsócăs泳c kh臼e và nhà cung c医p biết,ănh逢ăbáoăcáoăvề hi羽u qu違 
c栄a b羽nh vi羽n, so sánh giá và chi phí khám ch英a b羽nh gi英aăcácăcơăs荏 y tế trong cùng 
một cộngăđ欝ng, và công b嘘 kết qu違 đánhăgiáăch医tăl逢嬰ng c栄aăcácăcơăs荏 khám ch英a b羽nh. 

- Đ育y m衣nh công tác qu違n lý về quy mô dân s嘘,ăcơăc医u dân s嘘 và ch医tăl逢嬰ng dân 
s嘘. Th詠c hi羽n có hi羽u qu違 cácăch逢ơngătrình,ăđề án về Dân s嘘 - Kế ho衣chăhóaăgiaăđình.ă
Tĕngăc逢運ng công tác kiểmătra,ăthanhătraătrongălĩnhăv詠c về Dân s嘘-Kế ho衣chăhóaăgiaăđìnhă
theo th育m quyền 

C. Gi違i pháp v隠 d鵜ch v映 khám ch英a b羽nh 
- Đ鰻i mới h羽 th嘘ng qu違n lý và cung c医p dịch v映 y tế. Các b羽nh vi羽n tiếp t映c hoàn 

thi羽n h羽 th嘘ng thông tin qu違n lý b羽nh vi羽n, kết n嘘i và chia sẻ d英 li羽u y tế theoăđúngăquyă
định. Tiếp t映c c違i thi羽n quy trình tiếp nhận b羽nh nhân, quy trình khám, xét nghi羽m, ch育n 
đoán,ăđiều trị b羽nh h嬰p lý, hi羽u qu違 và khoa học.ăĐặc bi羽t các b羽nh vi羽n h衣ng I tuyến 
thành ph嘘 có lộ trình, kế ho衣ch c映 thể th詠c hi羽n chỉ tiêuăđ衣t tiêu chu育n qu嘘c tế về qu違n 
lý ch医tăl逢嬰ng b羽nh vi羽n. 

- Duy trì và nâng cao ch医tăl逢嬰ng, hi羽u qu違 kỹ thuật ch育năđoán,ăđiều trị t衣i các 
b羽nh vi羽năđaăkhoaăvàăchuênăkhoaănh逢:ăB羽nh vi羽năđaăkhoaăthànhăph嘘, B羽nh vi羽n Ung 
b逢ớu C亥năThơ,ăB羽nh vi羽n Ph映 s違n C亥năThơ,ăB羽nh vi羽năNhiăđ欝ng C亥năThơ,ăB羽nh vi羽n 
Huyết học Truyền máu C亥năThơ,ăB羽nh vi羽n Mắt C亥năThơ,ăB羽nh vi羽n Tim m衣ch C亥n 
Thơ,ăB羽nh vi羽năTaiăMũiăHọng C亥năThơầăvàămột s嘘 B羽nh vi羽n ngoài công lập. Các 
b羽nh vi羽n ph医năđ医u nâng h衣ng b羽nh vi羽năgiaiăđo衣n 2021-2025ăcaoăhơnăsoăvớiăgiaiăđo衣n 
2015-2020. 

- Đ亥uăt逢,ănângăcaoăch医tăl逢嬰ng c栄a h羽 th嘘ng khám ch英a b羽nh 荏 tuyến y tế cơăs荏, 
từ đóăgi違m t違i cho tuyếnătrênăvàăđ違m b違o vi羽c tiếp cận y tế công bằng. 

- Tĕngăc逢運ng 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin t衣iăcácăcơăs荏 khám, ch英a b羽nh công 
lập và ngoài công lập. Đ育y nhanh lộ trình triển khai b羽nhăánăđi羽n tử tiến tới không sử 
d映ng b羽nh án gi医y, thanh toán vi羽năphíăđi羽n tử không dùng tiền mặt tiến tới hình thành 
các b羽nh vi羽n thông minh. Đ育y m衣nhăt逢ăv医n khám ch英a b羽nh từ xa,ăđặt hẹn khám qua 
m衣ng internet, qua các 泳ng d映ngăđ逢嬰căcàiăđặtătrênăđi羽n tho衣i thông minh. Xây d詠ng h羽 
th嘘ngăth逢ăvi羽n,ăđàoăt衣o, chỉ đ衣o tuyến. Hội nghị, hội ch育n tr詠c tuyến t衣iăcácăcơăs荏 y tế 
trênăđịa bàn thành ph嘘. 

- Đề xu医t các b羽nh vi羽n,ăcơăs荏 y tế có h羽 th嘘ngăđể ng逢運i b羽nh có thể ph違n h欝i về 
tr違i nghi羽m khám ch英a b羽nh, từ đó,ălàmăcơăs荏 để b羽nh vi羽n nâng cao ch医tăl逢嬰ng y tế và 
ph映c v映 ng逢運i dân t嘘tăhơn. 

D. Gi違i pháp v隠 phát tri 吋n y t院 d詠 phòng và y t院 c瓜ngăđ欝ng 
- Phát triển h羽 th嘘ngăchĕmăsócăs泳c kh臼e và phòng b羽nh thông minh, ph映c v映 y tế 

cộngăđ欝ng. Ch栄 động trong vi羽c kiểm soát, chu育n bị sẵn sàng 泳ng phó vớiăcácănguyăcơă
đ嘘i với s泳c kh臼e cộngăđ欝ng bao g欝m dịch b羽nh truyền nhi宇m, b羽nh mới n鰻i, b羽nh không 
lây nhi宇m,ăcácănguyăcơăm医t an toàn th詠c ph育măvàăcácănguyăcơăs泳c kh臼e từ thiên tai, 
th違m họaầăthôngăquaăvi羽căđ育y m衣nh ho衣tăđộng truyềnăthôngănguyăcơăs泳c kh臼e cho 
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cộngăđ欝ng. Cung c医p tri th泳c phòng b羽nh, khám, ch英a b羽nh, chĕmăsócăs泳c kh臼eăbanăđ亥u 
choăng逢運i dân. Các thông tin về cơăs荏 y tế,ăbácăsĩ,ădịch v映 y tế qua các 泳ng d映ng di 
động, môiătr逢運ngăweb,ăgiúpăng逢運i dân có thể tra c泳u thông tin y tế d宇 dàng, kịp th運i, 
mọi lúc, mọiănơi. 

- Th逢運ngăxuyênăđánhăgiáănguyăcơădịch b羽nh c栄a từngăđịaăph逢ơngăđể có bi羽n pháp 
can thi羽p phù h嬰p, kịp th運i, hi羽u qu違.ăTĕngăc逢運ng qu違nălỦ,ăchĕmăsócăs泳c kh臼e liên t映c, 
nâng cao ch医tăl逢嬰ng khám, ch英a b羽nh,ăsơăc医p c泳u,ăt逢ăv医n khám, ch英a b羽nh từ xa t衣i 
tuyến y tế cơăs荏.ăTĕngăc逢運ng phát hi羽n sớm và qu違n lỦ,ăđiều trị có hi羽u qu違 b羽nh không 
lây nhi宇m t衣i cộngăđ欝ng,ăđ違m b違o mọiăng逢運iădânăđ逢嬰c kiểm tra s泳c kh臼eăđịnh kỳ, theo 
dõi các chỉ s嘘 s泳c kh臼eăcơăb違n, liên t映c và lâu dài. 

- Xây d詠ng m衣ngăl逢ới c医p c泳u cộngăđ欝ng,ăđ違m b違o kết n嘘i,ăđ欝ng bộ với h羽 th嘘ng 
c医p c泳u c栄a thành ph嘘 thông qua 泳ng d映ng công ngh羽 thôngătin.ăĐ違m b違o th詠c hi羽n t嘘t 
chính sách b違o hiểm y tế cho b羽nhănhânăđến khám, ch英a b羽nh t衣i các tuyến y tế trênăđịa 
bàn thành ph嘘. 

- Tĕngăc逢運ng kiểm soát các b羽nh lây nhi宇m qua th詠c ph育m, xử lý và phòng ngừa 
các v映 ngộ độc th詠c ph育m.ăQuană tâm,ăchĕmăsócăs泳c kh臼e, phòng, ch嘘ng b羽nh nghề 
nghi羽păchoăng逢運iălaoăđộng. Nâng cao ch医tăl逢嬰ngăchĕmăsócăs泳c kh臼eăng逢運i cao tu鰻i, 
ng逢運i khuyết tậtăvàăcácăđ嘘iăt逢嬰ng yếu thế trong xã hội. T鰻 ch泳c các s詠 ki羽n về s泳c kh臼e, 
triển khaiăcácămôăhìnhăchĕmăsócăs泳c kh臼eăng逢運i dân t衣i cộngăđ欝ng. Nâng cao ch医tăl逢嬰ng 
ch逢ơngătrìnhăyătế họcăđ逢運ng và hoàn thi羽năcơăs荏 d英 li羽u s泳c kh臼e họcăđ逢運ng. 

- Phát triển m衣ngăl逢ới y tế d詠 phòngăcóăđ栄 kh違 nĕngăgiámăsát,ăphátăhi羽n và kh嘘ng 
chế kịp th運i và hi羽u qu違 các dịch b羽nh, nhằm gi違m tỷ l羽 mắc và tử vong do b羽nh tật gây 
ra. 

- Ki羽nătoànăvàăđ欝ng bộ h羽 th嘘ng tiếp nhận, xử lý thông tin tr詠c tiếp từ ng逢運i dân 
đếnăcácăcơăquanăxử lý các s詠 ki羽n y tế công cộng,ăđ違m b違o ch医tăl逢嬰ng và khoa học. Phát 
triển m衣nh h羽 th嘘ng c医p c泳u t衣i cộngăđ欝ng.ăĐ育y m衣nh nghiên c泳u khoa học về s泳c kh臼e 
cộngăđ欝ng, d詠 báo tình hình dịch b羽nh, ch栄 động phòng ngừa và can thi羽p sớm, phù h嬰p 
với tình hình th詠c ti宇năđịaăph逢ơng. 

Đ. Gi違i pháp phát tri 吋n ngu欝n nhân l詠c 
- Ki羽nătoànăđộiăngũănhânăviên y tế,ăcânăđ嘘i nhu c亥u nhân l詠c y tế cho phù h嬰p về 

s嘘 l逢嬰ng,ăcơăc医u, ch医tăl逢嬰ngătheoăquyăđịnhăđ嘘i với từng tuyến,ălĩnhăv詠căvàăđiều ki羽n c映 
thể c栄a từngăđơnăvị, có tính tới s詠 kế thừa phát triển về nhân l詠c gi英aăcácăgiaiăđo衣n. Tinh 
gọn bộ máy biên chế, phát huy hi羽u l詠c hi羽u qu違 c栄a t鰻 ch泳c, bộ máy. 

- Hàngănĕmăxâyăd詠ng kế ho衣ch về đàoăt衣o liên t映c, b欝iăd逢叡ng chuyên môn, trình 
độ qu違nălỦănhàăn逢ớc cho nhân viên y tế. Chú trọng công tác giáo d映c chính trị,ăt逢ăt逢荏ng, 
nângăcaoăđ衣oăđ泳c nghề nghi羽p c栄a cán bộ y tế. Phát triển mô hình liên kếtăđàoăt衣o ngu欝n 
nhân l詠c vớiăcácătr逢運ngăđ衣i họcăy,ăd逢嬰cătrongăn逢ớc, trong khu v詠c để m荏 cácăkhóaăđàoă
t衣o nâng cao trìnhăđộ chuyên môn cho cán bộ y tế ngay t衣iăđịaăph逢ơng. 

- Chú trọng các gi違iăphápăthuăhút,ăđàoăt衣o nhằmăđ違m b違o duy trì 100% tr衣m y tế 
cóăbácăsĩălàmăvi羽c. Tuyển d映ng, b嘘 trí cán bộ h嬰pălỦăđể đ違m b違oăcơăc医u cán bộ chuyên 
môn y tế t衣i tr衣mătheoăquyăđịnh c栄a Bộ Y tế. Xây d詠ngăchínhăsáchăthuăhút,ăđưiăngộ để 
phát triển ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao. Th詠c hi羽n các chế độ,ăchínhăsáchăđ嘘i với cán 
bộ y tế công tác 荏 tuyến xã. Tranh th栄 s詠 hỗ tr嬰 qu嘘c tế, c栄a các tỉnh lân cận trong vi羽c 
nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c y tế.  
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- Cácăcơăs荏 y tế 荏 c医p thành ph嘘 th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻iăđàoăt衣o, chuyển 
giao công ngh羽 cho b羽nh vi羽n 荏 tuyếnăd逢ới. 

E. Gi違i pháp phát tri 吋n m衣ngăl逢噂iăc挨ăs荏 y t院 
- Tĕngăc逢運ng công tác chỉ đ衣o tuyến,ăđàoăt衣o, luân phiên cán bộ y tế để nâng cao 

tay nghề chuyên môn c栄aăđộiăngũăyăbácăsĩătuyếnăcơăs荏. 
- Quanătâmăđ亥uăt逢ăcơăs荏 vật ch医t, trang thiết bị y tế hi羽năđ衣i t衣i các tuyến y tế c栄a 

thành ph嘘,ăđặc bi羽t là tuyến y tế cơăs荏. 
- HìnhăthànhăTrungătâmăđiều hành c医p c泳u 115 và m衣ngăl逢ới c医p c泳u v羽 tinh với 

h羽 th嘘ngăđiều ph嘘i thông minh. Trung tâm Thận học. Trung tâm 泳ng d映ngăđiều trị tế 
bào g嘘c. Trung tâm hỗ tr嬰 sinh s違n. Trung tâm Nhi-Sơăsinh. Ngân hàng tế bào g嘘c. 
Trung tâm phẫu thuật t衣o hình th育m mỹ  

- Triển khai các tr衣m y tế l逢uăđộng trong tình hu嘘ng kh育n c医păđể hỗ tr嬰 các tr衣m 
y tế trong vi羽căchĕmăsócăs泳c kh臼e Nhân dân. 

- Huyăđộng các ngu欝n l詠c phát triển h羽 th嘘ng y tế cơăs荏.ăĐ育y m衣nh xã hội hóa y 
tế nh医t là kêu gọiăđ亥uăt逢ăthêmăcácăb羽nh vi羽n ngoài công lập nhằmăđaăd衣ng hoá các hình 
th泳c cung c医p dịch v映 y tế, b違oăđ違m minh b衣ch, công khai, c衣nhătranhăbìnhăđẳng, không 
phân bi羽tăcôngăt逢. 

- Đ鰻i mới cơăchế c栄a h羽 th嘘ng y tế cơăs荏, với nguyên tắcăđ違m b違oăchĕmăsócăs泳c 
kh臼e l欝ng ghép, liên t映c su嘘tăvòngăđ運i, l医yăng逢運i dân làm trung tâm và d詠a trên nguyên 
lý y họcăgiaăđình. 

F.ăĐẩy m衣nh chuy吋năđ鰻i s嘘 ngành y t院 
- Đ育y m衣nh phát triển h衣 t亥ng công ngh羽 thông tin y tế. Xây d詠ng trung tâm d英 

li羽u y tế thành ph嘘 trênăcơăs荏 tập trung d英 li羽u t衣i Trung tâm d英 li羽u c栄a thành ph嘘 C亥n 
Thơ, b違oăđ違m có thể l逢uătr英, qu違nălỦăđ亥yăđ栄 cơăs荏 d英 li羽u c栄a ngành y tế. Hình thànhăcơă
s荏 d英 li羽u th嘘ng kê y tế c栄a thành ph嘘, cung c医p s嘘 li羽u ph映c v映 cho công tác qu違n lý, 
ho衣chăđịnh chính sách c栄a ngành y tế. 

- Tĕngăc逢運ng 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin, từngăb逢ớc hình thành h羽 th嘘ngăchĕmă
sóc s泳c kh臼e và phòng b羽nh thông minh. B羽nh vi羽n thông minh và nền qu違n trị y tế 
thông minh. 

- Tĕngăc逢運ng ph嘘i h嬰păđaăngành,ăgi英a S荏 Y tế, S荏 khoa học và công ngh羽, S荏 
thông tin và truyền thông trong vi羽c nghiên c泳u các 泳ng d映ng mới ph映c v映 cho công tác 
qu違n lý y tế, khám s泳c kh臼e 

- Triển khai c鰻ng thông tin y tế cộngăđ欝ng,ănơiăng逢運i dân sẽ đ逢嬰c cập nhật các 
thôngătinăliênăquanăđến y tế vàăchĕmăsócăs泳c kh臼e một cách chính xác. Tập trung phát 
triển các kênh truyền thông gián tiếp mang tính hi羽năđ衣i,ăđangăthuăhútăđ衣iăchúngănh逢ă
internet, m衣ng xã hộiă(fanpage,ăyoutube,ăzaloầ)ănhằm lan t臼aănhanhăthôngăđi羽p và s違n 
ph育m truyền thông, t衣oăđiều ki羽năt逢ơngătácătrongăcộngăđ欝ng. 

- Triển khai ch育năđoán,ăđiều trị từ xa (Telemedicine) gắn vớiăđàoăt衣o, chuyển giao 
kỹ thuật, hỗ tr嬰 kết n嘘i từ các b羽nh vi羽năđ亥u ngành tuyếnăTrungă逢ơngăđến các b羽nh vi羽n 
tuyến thành ph嘘 và tuyến quận, huy羽nătrênăđịa bàn thành ph嘘 nhằm hỗ tr嬰 ng逢運i b羽nh 
vàănângăcaoătrìnhăđộ chuyên môn cho cán bộ y tế tuyếnăd逢ới 

- Thành lậpăTrungătâmăđiều hành c医p c泳u 115 thành ph嘘 trênăcơăs荏 泳ng d映ng 
công ngh羽 thông tin, hỗ tr嬰 qu違nălỦ,ăđiều hành vi羽c tiếp nhận, sơăc医p c泳u và vận chuyển 
ng逢運i b羽nhăđếnăcơăs荏 y tế tuyến trên g亥n nh医t. 

G.ăTĕngăc逢運ng h嬰p tác y t院 v噂iăcácăđ鵜aăph逢挨ngătrongăvùngăvƠăqu嘘c t院 
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- Đ育y m衣nh h嬰p tác với các tỉnh,ăđặc bi羽tăcácăcơăs荏 y tế đ亥u ngành trong mọiălĩnhă
v詠c y tế: Khám ch英a b羽nh. D詠 phòng. Đàoăt衣o. Nghiên c泳u, s違n xu医tăd逢嬰c ph育m. 

- Tĕngăc逢運ng quan h羽 h嬰p tác y tế với các t鰻 ch泳c qu嘘c tế,ăcácăn逢ớc, các vi羽n, 
cácătr逢運ng trong khu v詠c và trên thế giới. Tranh th栄 mọi s詠 h嬰p tác, hỗ tr嬰 về kinh phí, 
kỹ thuậtătrongăcácălĩnhăv詠căđàoăt衣o, chuyển giao công ngh羽 kỹ thuậtăcaoầătừ cácăđ嘘i tác 
trongăvàăngoàiăn逢ớc. 

 

4.3. Khoa h丑c Công ngh羽 

4.3.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n 

- Khoa học, công ngh羽 vàăđ鰻i mới sáng t衣oălàăđộng l詠c then ch嘘t ph映c v映 phát 
triển kinh tế - xã hội.ă Tĕngă c逢運ng nghiên c泳u, ph鰻 biến và 泳ng d映ng chuyển giao 
KH&CN ph映c v映 tr詠c tiếp cho tiến trình công nghi羽p hóa, hi羽năđ衣i hóa, góp ph亥năđ衣t 
đ逢嬰c các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội c栄a thành ph嘘. 

- Tập trung nghiên c泳u và 泳ng d映ng m衣nh mẽ các công ngh羽 mới, nh医t là nh英ng 
thành t詠u công ngh羽 c栄a Cách m衣ng công nghi羽p l亥n th泳 t逢;ăthúcăđ育yăĐMST;ănângăcaoă
ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c,ăthuăhútănhânătài;ăđ亥uăt逢ăphátătriểnăcơăs荏 vật ch医t – kỹ thuật 
nhằmănângăcaoănĕngăl詠c ho衣tăđộng và cung c医p dịch v映 c栄a các t鰻 ch泳c khoa học và 
công ngh羽, tiến tới là trung tâm khoa học, công ngh羽 vàăđ鰻i mới sáng t衣o c栄a khu v詠c.. 

- Phát triển khoa học và công ngh羽 gắn với giáo d映c,ăđàoăt衣o nhằm nâng cao ch医t 
l逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c ph映c v映 s違n xu医t,ăkinhădoanhăvàăđ運i s嘘ng xã hội, góp ph亥n cho 
s詠 nghi羽p công nghi羽p hóa, hi羽năđ衣i hóa và t衣o nền t違ngăđể xây d詠ng thành ph嘘 thông 
minh. 

4.3.2 M映c tiêu phát tri吋n 

- Ph医năđ医uătĕngăt鰻ngăđ亥uăt逢ăxưăhội cho khoa học và công ngh羽 đ衣t 2,5% GRDP 
vàoănĕmă2030.ăB違oăđ違m m泳căđ亥uăt逢ătừ ngânăsáchănhàăn逢ớc cho khoa học và công ngh羽 
khôngăd逢ới 2% t鰻ngăchiăngânăsáchănhàăn逢ớcăhàngănĕm.ăB違oăđ違m m泳căđ亥uăt逢ătừ ngân 
sáchănhàăn逢ớc cho khoa học và công ngh羽 khôngăd逢ới 2% t鰻ngăchiăngânăsáchănhàăn逢ớc 
hàngănĕm.ă 

- Tĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢,ăhỗ tr嬰 thành lậpăcácătrungătâmă逢ơmăt衣o công ngh羽,ă逢ơmăt衣o 
doanh nghi羽p khoa học và công ngh羽. Nâng caoănĕngăl詠c cung c医p dịch v映 c栄a các t鰻 
ch泳c khoa học và công ngh羽 công lập. Hình thành sàn giao dịch công ngh羽, kết n嘘i C亥n 
Thơăvớiăcácătrungătâmătrongăn逢ớc và qu嘘c tế. Thu hút ngu欝n nhân l詠c khoa học và công 
ngh羽 ch医tăl逢嬰ngăcao,ăđ育y m衣nh h嬰p tác khoa học và công ngh羽 trongăn逢ớc và qu嘘c tế. 

4.3.3 Gi違i pháp 

a. Nh́măgi違iăphápăv隠ătĕngăc逢運ngătínhăliênăk院t 
- Tĕngăc逢運ng liên kết vớiăcácăđơnăvị trongăvàăngoàiăn逢ớc (các vi羽n nghiên c泳u, 

cácătr逢運ngăđ衣i học)ăđể cùng phát triển các d詠 án nghiên c泳u, gửi các nhà nghiên c泳u c栄a 
C亥năThơăsangăn逢ớc ngoài làm vi羽c, tận d映ng t嘘tăcácăcơăhội từ các h嬰p tácăsongăph逢ơngă
gi英a Vi羽tăNamăvàăcácăđ嘘iătácăn逢ớc ngoài về khoa học công ngh羽 (ví d映: h嬰p tác toàn 
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di羽n về khoa học và công ngh羽 gi英a Vi羽t Nam và Israelăđ逢嬰c kí kếtănĕmă2020,ăch逢ơngă
trình h嬰pătácăsongăph逢ơngăVi羽t-Bỉ..) 

- Tĕngăc逢運ng liên kết gi英a các nhà nghiên c泳u và các doanh nghi羽p bằng vi羽c 
th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻i th違o luận, workshop, tham quan t衣i doanh nghi羽p nhằm 
xây d詠ng các nghiên c泳u khoa học mang tính 泳ng d映ng cao, gi違i quyết v医năđề th詠c ti宇n 
c栄a doanh nghi羽p. 

b. Nh́măgi違iăphápănơngăcaoăt益ăl羽 泳ngăd映ngăc栄aăkhoaăh丑căcôngăngh羽 

- Th逢運ngăxuyênăt鰻ăch泳căcácăbu鰻iătriểnălưm,ăgiớiăthi羽uăs違năph育m,ăcũngănh逢ăcácăbu鰻iă
đàoăt衣oătr詠cătiếpăt衣iădoanhănghi羽p. 

- Thànhălậpăsànăgiaoădịchăcôngăngh羽ăđểătĕngăc逢運ngăxúcătiến,ăchuyểnăgiaoăcôngă
ngh羽,ăgiớiăthi羽uăchàoăbán,ăkếtăn嘘iăcungăc亥uăvàăchuyểnăgiaoăcôngăngh羽ăthiếtăbị. 

- S荏ăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ăph嘘iăh嬰păvớiăcácătr逢運ngăđ衣iăhọc,ăvi羽nănghiênăc泳uă(c違ă
khuăv詠căcôngăvàăt逢),ăhi羽păhộiădoanhănghi羽p,ăcácănhàăcungăc医păcôngăngh羽ầăđểăhỗătr嬰ă
xácăđịnhăyêuăc亥uăcôngăngh羽ăc栄aăcácădoanhănghi羽pătrongătừngălĩnhăv詠c,ăs違năph育m,ăgiớiă
thi羽uăvàăhỗătr嬰ădoanhănghi羽păcácăgi違iăphápăsẵnăsàngătriểnăkhai. 

- Nângăcaoănĕngăl詠căc栄aăTrungătâmă永ngăd映ngătiếnăbộăkhoaăhọcăvàăcôngăngh羽ăthành 
ph嘘ăC亥năThơ,ăvớiăvaiătròălàăđ亥uătàuătrongăvi羽cătriểnăkhaiăcácătiếnăbộăkhoaăhọcăcôngăngh羽ă
vàoăđ運iăs嘘ng. 

c. Nh́măgi違iăphápăthúcăđẩyăkh荏iănghi羽p,ăđ鰻iăm噂iăsángăt衣o 

- T衣oămôiătr逢運ngăkinhădoanhăthuậnăl嬰i,ăphátătriểnăcácădoanhănghi羽pănh臼ăvàăvừaă
ho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠căKH&CN,ăđặcăbi羽tălàăcácădoanhănghi羽păkh荏iănghi羽păđ鰻iămớiă
sángăt衣o 

- Tĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ăphátătriểnăh衣ăt亥ngănghiênăc泳uăkhoaăhọcăvàăkỹăthuậtătheoăh逢ớngă
hi羽năđ衣iăhóa.ăHỗătr嬰ămộtăph亥năkinhăphíănângăc医păcơăs荏ăvậtăch医tă- kỹăthuậtăc栄aămộtăs嘘ăcơă
s荏ă逢ơmăt衣o,ăt鰻ăch泳căthúcăđ育yăkinhădoanh,ăt鰻ăch泳căcungăc医păthiếtăbịădùngăchungăchoăcácă
nhómăkh荏iănghi羽p,ădoanhănghi羽păkh荏iănghi羽păđ鰻iămớiăsángăt衣o.ăNgoàiăraăhỗătr嬰ămộtă
ph亥năkinhăphíăcungăc医păkhôngăgianăs嘘,ădịchăv映ăhỗătr嬰ătr詠cătuyến. Kinh phíăs違năxu医tăthửă
nghi羽m,ălàmăs違năph育mămẫu,ăhoànăthi羽năcôngăngh羽ăchoădoanhănghi羽păkh荏iănghi羽păđ鰻iă
mớiăsángăt衣o. 

-  Xâyăd詠ngăKhuătậpătrungădịchăv映ăhỗătr嬰ăkh荏iănghi羽păđ鰻iămớiăsángăt衣o vớiănhi羽mă
v映ăhỗătr嬰ăcácădoanhănghi羽pămớiăthànhălậpătrongăth栄ăt映c,ăngu欝năv嘘n,ăcácăho衣tăđộngăxúcă
tiếnăvàăqu違ngăbá,ăđàoăt衣oăkỹ nĕngăqu違nălỦăqu違nălỦădoanhănghi羽p,... 

- Khuyếnăkhíchăvàăhỗătr嬰ădoanhănghi羽păthamăgiaăngàyăhộiăkh荏iănghi羽păcôngăngh羽ă
qu嘘căgiaă(TECHFEST)ăđểăgiaoăl逢u,ăliênăkếtăvớiăcácădoanhănghi羽pătrongăvàăngoàiăn逢ớcă
cũngănh逢ălàăcơăhộiăđểăqu違ngăbáăs違năph育măcôngăngh羽ămới 

- Hỗătr嬰ămộtăph亥năkinhăphíăthuêăchuyênăgiaătrongăn逢ớc,ăqu嘘cătếăđểătriểnăkhaiăcác 
khóaăđàoăt衣oăkh荏iănghi羽păđ鰻iămớiăsángăt衣o, 
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- Hỗătr嬰ăcácădoanhănghi羽păt衣iăC亥năThơăkếtăn嘘iăđếnăcácăm衣ngăl逢ớiăkh荏iănghi羽p,ăhỗă
tr嬰ăkh荏iănghi羽p,ăđ亥uăt逢ăm衣oăhiểmă荏ăkhuăv詠căvàăthếăgiới 

 

d. Nh́măgi違iăphápănơngăcaoăch医tăl逢嬰ngăngu欝nănhơnăl詠căkhoaăh丑căcôngăngh羽 

- Cóăcơăchếăkhuyếnăkhích,ăthúcăđ育yăvi羽căthànhălậpăcácătrungătâmăđ鰻iămớiăsángăt衣oă
trongătr逢運ngăđ衣iăhọc,ăt衣oăđiềuăki羽năchoăsinhăviênăđ逢嬰căth詠căhànhăth逢運ngăxuyên. Đ欝ngă
th運iăkhuyếnăkhíchăcácătr逢運ngăđ衣iăhọcăthànhălậpădoanhănghi羽păkh荏iănghi羽păsángăt衣oăđểă
t衣oăcơăchếăkhuyếnăkhíchăgi違ngăviên,ăsinhăviênăthamăgiaăho衣tăđộngănghiênăc泳uăphátătriểnă
vàăđ鰻iămớiăsángăt衣o,ăkhaiăthácătiềmănĕngătríătu羽ăvàătrangăthiếtăbịăc栄aănhàătr逢運ng. 

- H嬰pătácăsâuărộngăvớiăcácătr逢運ngăđ衣iăhọcăhàngăđ亥uăvềăkhoaăhọcăcôngăngh羽ă(víăd映ă
Đ衣iăhọcăFPT)ăđểăthuăhút,ătriểnăkhaiăvi羽căđàoăt衣oăsâuărộngăchoăđộiăngũăsinhăviênăkhoaă
họcăcôngăngh羽ăcũngănh逢ăcóăcơăchếăđểăđ違măb違oăvi羽călàmăchoăcácăsinhăviênăxu医tăsắcăt衣iă
cácăt鰻ăch泳căkhoaăhọcăcôngăngh羽ătrênăđịaăbàn. 

- T鰻ăch泳căcácăcuộcăthiăvềănghiênăc泳uăkhoaăhọcăchoăsinhăviên,ăvớiăcác bài nghiên 
c泳uăxu医tăsắc,ăcóăthểăđ逢嬰căhỗătr嬰ăđểăthamăgiaăcácăhộiăth違oăkhoaăhọcăqu嘘cătếăhoặcăthamă
giaăcácăd詠ăánănghiênăc泳uăc栄aăcácăth亥yăcô. Nhằmăkíchăthíchăniềmăđamămêătìmătòi,ănghiênă
c泳uăc栄aăsinhăviên. 

- Liênăkếtăvớiăcácătr逢運ngăđ衣iăhọc,ăt鰻ăch泳căkhoaăhọcă荏ăn逢ớcăngoài,ăt衣oăđiềuăki羽nă
choăcácăsinhăviên,ănhàănghiênăc泳uăcóăthànhătíchăxu医tăsắcăđiătraoăđ鰻i,ăgiaoăl逢u,ăthamăgiaă
cácăhộiăth違o,ătriểnălưmăkhoaăhọcăcôngăngh羽ăc栄aăn逢ớcăngoài. 

e. Nh́măgi違iăphápăv隠ănơngăcaoăc挨ăs荏ăv壱tăch医t,ăh衣ăt亥ngăph映căv映ăkhoaăh丑căcôngă
ngh羽 

- Hỗătr嬰ăđ亥uăt逢ăcơăs荏ăvậtăch医tăthíănghi羽măc栄aăcácătr逢運ngăđ衣iăhọcăcôngălậpăđ衣tătiêuă
chu育năqu嘘căgia,ăt衣oăđiềuăki羽năchoăsinhăviênănângăcaoănĕngăl詠căth詠căti宇n. 

- Đ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcơăs荏ăh衣ăt亥ngăKhuăcôngăngh羽ăcaoăC亥năThơăvớiăvaiătrò,ăch泳că
nĕngălàătrungătâmăkhoaăhọcăvàăcôngăngh羽ăc栄aăvùngăĐBSCL.ăKhuăcôngăngh羽ăcaoălàănơiă
tậpătrung,ăliênăkếtăho衣tăđộngănghiênăc泳uăvàăphátătriển,ă泳ngăd映ngăcôngăngh羽ăcao. 姶ơmă
t衣oăcôngăngh羽ăcao,ădoanhănghi羽păcôngăngh羽ăcao. S違năxu医t,ăkinhădoanhăs違năph育măcôngă
ngh羽ăcao,ầăt衣oătiềnăđềăxâyăd詠ngăvàătừngăb逢ớcăphátătriểnămộtăs嘘ăngànhăcôngănghi羽păcóă
hàmăl逢嬰ngăcôngăngh羽ăcao,ăcóăgiáătrịăgiaătĕngăcao. 

- Đ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăSànăgiaoădịchăcôngăngh羽.ăVi羽căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăSànăgiaoădịchă
côngăngh羽ănhằmăđ逢aăthànhăph嘘ăC亥năThơ tr荏ăthànhătrungătâmăgiaoădịchăcôngăngh羽ăc医pă
vùng. Đ欝ngăth運i,ăth詠căhi羽năvaiătròăkếtăn嘘iăkhoaăhọc-côngăngh羽ăc栄aăthànhăph嘘ăC亥năThơ 
vớiăcácătrungătâmătrongăn逢ớcăvàăqu嘘cătế. 

- Đ違măb違oăcơăs荏ăvậtăch医tăchoăcácăt鰻ăch泳căkhoaăhọcăcôngăngh羽ăchínhănh逢:ăTrungă
tâmă泳ngăd映ngăvàătiếnăbộăkhoaăhọcăcôngăngh羽,ăV逢運nă逢ơmăCôngăngh羽ăCôngănghi羽păVi羽tă
Nam – HànăQu嘘c,ăTrungătâmăKỹăthuậtăTiêuăchu育năĐoăl逢運ngăCh医tăl逢嬰ng,ăThôngătinăkhoaă
họcăvàăcôngăngh羽. 
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4.4.  Vĕnăh́aă 

4.4.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n 

Vĕnăhóaălàănền t違ng tinh th亥n c栄a xã hội, là m映cătiêu,ăđộng l詠căthúcăđ育y kinh tế - 
xã hội phát triển, gắn với s詠 nghi羽p công nghi羽p hóa - hi羽năđ衣iăhóaăđ医tăn逢ớc. Xây d詠ng 
và phát triểnăvĕnăhóaălàăs詠 nghi羽p c栄aătoànădânădoăĐ違ngălưnhăđ衣o,ăNhàăn逢ớc qu違n lý, 
Nhân dân là ch栄 thể sáng t衣o,ăđộiăngũătríăth泳c gi英 vai trò quan trọng. Kết h嬰p hài hòa 
gi英a phát triển kinh tế với phát triểnăvĕnăhóaătrênăđịa bàn thành ph嘘. Đápă泳ng nhu c亥u 
tiếp cận và th映 h逢荏ngăvĕnăhóaăc栄a các t亥ng lớp nhân dân. Đ育y m衣nh xã hộiăhóaăvĕnăhóa,ă
ho衣tăđộngăvĕnăhóaăđ嘘i ngo衣i và coi trọng ngo衣iăgiaoăvĕnăhóaăđể qu違ng bá, giới thi羽u 
hình 違nhăđ医tăn逢ớc,ăconăng逢運i Vi 羽t Nam nói chung và thành ph嘘 C亥năThơ nói riêng. 

- Với m映c tiêu tr荏 thành thành ph嘘 vĕnăminh,ăhi羽năđ衣i, vi羽c phát triểnăvĕnăhóaălàă
yếu t嘘 c嘘t lõi với thành ph嘘 C亥năThơ. Do vậy, c亥n phát triển hài hòa gi英a kinh tế vàăvĕnă
hóa. Tập trung xây d詠ngăvĕnăhóaăcơăs荏 gắn với xây d詠ng nông thôn mới,ăđôăthị vĕnă
minh.  

- Vĕnăhóaălàăyếu t嘘 c嘘tălõiăđể xây d詠ngăconăng逢運i phát triển toàn di羽năđápă泳ng t嘘t 
nhu c亥u ngu欝n nhân l詠c cho phát triểnăđ医tăn逢ớc th運i kỳ đ育y m衣nh công nghi羽p hóa, hi羽n 
đ衣i hóa và hội nhập qu嘘c tế, có trí tu羽,ăđ衣oăđ泳c, thể ch医t,ănĕngăl詠c sáng t衣o t嘘t, có trách 
nhi羽m, tuân th栄 pháp luật,ăcóălòngăyêuăn逢ớc, t詠 hào dân tộc,ăcóătínhănhânăvĕn,ăl嘘i s嘘ng 
vĕnăhóa.ă 

- Đ亥uăt逢ăphátătriển toàn di羽năcácălĩnhăv詠c, thiết chế vĕnăhóaăquanătrọngătrênăđịa 
bàn: b違oătàng,ăth逢ăvi羽n,ăvĕnăhọc ngh羽 thuật,ăvĕnăhóaăcơăs荏,ăkhuăvuiăchơiăgi違i trí cho trẻ 
em. T鰻 ch泳c t嘘t các ho衣tăđộngăvĕnăhóa, ngh羽 thuật, từngăb逢ớcănângăcaoăđ運i s嘘ngăvĕnă
hóaăchoăng逢運i dân.  

- Đ育y m衣nh công tác trùng tu, tôn t衣o di tích nhằm giáo d映c truyền th嘘ng và qu違ng 
bá cho du lịch c栄a Thành ph嘘.  

- Khuyến khích các ho衣tăđộng sáng tác, biểu di宇n ngh羽 thuật nhằmăđápă泳ng nhu 
c亥u gi違i trí và ho衣tăđộng tinh th亥n c栄a nhân dân. - Nâng t亥m hội nhập qu嘘c tế về vĕnă
hóa, vừa tiếp nhậnăđ逢嬰cătinhăhoaăvĕnăhóaăthế giới, bắt kịp s詠 phát triển c栄a th運iăđ衣i, vừa 
gi英 gìn và làm giàu b違n sắcăvĕnăhóa.ăXácăđịnh b違n sắcăvĕnăhóaădânătộcălàăcơăs荏 c嘘t lõi 
b違oăđ違m cho s詠 giaoăl逢uăvĕnăhóaăvàăhội nhập qu嘘c tế đ逢嬰c bền v英ng và không bị hòa 
tan. 

4.4.2 Gi違i pháp chung 

- Đ鰻i mớiăvàătĕngăc逢運ng s詠 lưnhăđ衣o, chỉ đ衣o c栄a các c医p 栄yăđ違ng, góp ph亥n nâng 
cao nhận th泳c về vị trí, vai trò, t亥m quan trọng c栄aăvĕnăhóaăđ嘘i với s詠 phát triển c栄a 
thành ph嘘: 

•  Tiếp t映c quán tri羽t th詠c hi羽n nghiêm túc các ch栄 tr逢ơng,ăđ逢運ng l嘘i c栄aăĐ違ng, 
chính sách, pháp luật c栄aăNhàăn逢ớc về vĕnăhóa,ănh医t là các m映cătiêu,ăquanăđiểm, nhi羽m 
v映, gi違i pháp xây d詠ng và phát triểnăvĕnăhóa,ăconăng逢運i Vi 羽t Nam theo tinh th亥n Nghị 
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quyết s嘘 33-NQ/TW c栄a Ban Ch医păhànhăTrungă逢ơngăĐ違ng (khóa XI), Kết luận s嘘 76-
KL/TW c栄a Bộ Chính trị về tiếp t映c th詠c hi羽n Nghị quyết s嘘 33-NQ/TW. 

• Nâng cao vai trò c栄a c医p 栄yăđ違ng, chính quyền,ăđoànăthể các c医p và phát huy 
tinh th亥n, trách nhi羽m c栄a cán bộ,ăđ違ng viên, công ch泳c, viên ch泳c, nh医tălàăng逢運iăđ泳ng 
đ亥u trong vi羽c xây d詠ng, phát triểnăvĕnăhóaăvàăconăng逢運i C亥năThơătrongăgiaiăđo衣n hi羽n 
nay. Xác địnhăđâyă làă nhi羽m v映 quan trọng,ă th逢運ng xuyên, liên t映c c栄a các c医p, các 
ngành,ăđịa ph逢ơng,ăđơnăvị, góp ph亥n 鰻năđịnh xã hội, t衣oăđộng l詠căđể phát triển. 

• Tĕngăc逢運ng ph嘘i h嬰p chặt chẽ gi英aăgiaăđình,ănhàătr逢運ng và xã hội. Gi英a các 
ban,ăngành,ăđoànăthể trong công tác giáo d映călỦăt逢荏ng cách m衣ng,ăđ衣oăđ泳c, l嘘i s嘘ng,ăvĕnă
hóa nông thôn mới,ăvĕnăminhăđôăthị,ăđịnhăh逢ớng th育m mỹ cho các t亥ng lớp Nhân dân, 
nh医t là học sinh, sinh viên. Nâng cao ch医tăl逢嬰ng, hi羽u qu違 cácăphongătràoăthiăđuaăyêuă
n逢ớc, các cuộc vậnăđộng về vĕnăhóaăvàăxâyăd詠ngăđ運i s嘘ngăvĕnăhóaăcơăs荏. 

- Chú trọng xây d詠ngăng逢運i C亥năThơăphátătriển toàn di羽n,ăđápă泳ng yêu c亥u phát 
triển bền v英ng c栄a thành ph嘘 

• Tiếp t映c xây d詠ngăng逢運i C亥năThơă“Tríătu羽 - nĕngăđộng - nhân ái - hào hi羽p - 
thanh lịch” đápă泳ng yêu c亥u công cuộc công nghi羽p hóa, hi羽năđ衣i hóa thành ph嘘 C亥n 
Thơăđếnănĕmă2030, phát huy nh英ng giá trị truyền th嘘ng, kết h嬰p với hi羽năđ衣i, thể hi羽n 
b違n ch医t,ăđặcătr逢ngăriêngăc栄aăng逢運i C亥năThơ. Chú trọng nâng cao giá trị về đ衣oăđ泳c, l嘘i 
s嘘ng, ý th泳c tôn trọng pháp luật, t詠 hào và tôn vinh lịch sử vĕnăhóaăc栄a dân tộc. 

• Tậpătrungăđ育y m衣nh các ho衣tăđộng giáo d映cănhânăcách,ăđ衣oăđ泳c, l嘘i s嘘ng trong 
giaăđình,ănhàătr逢運ng và xã hội, vớiăcácăđặcătínhă“Yêuăn逢ớc,ănhânăái,ănghĩaătình,ătrọng 
đ衣o lý, trung th詠c,ăđoànăkết, c亥n cù, sáng t衣o”.ăTĕngăc逢運ng giáo d映c, nâng cao ý th泳c 
泳ng xử và hành vi chu育n m詠căvĕnăhóaătrong nhàătr逢運ng, công s荏,ăđ運i s嘘ng, trên môi 
tr逢運ng m衣ng. Tĕngăc逢運ng công tác thông tin tuyên truyền về các tiêu chí 泳ng xử trong 
giaăđìnhănhằm tôn vinh giá trị giaăđình,ătừ đóăgópăph亥n nâng cao trách nhi羽m c栄a mỗi 
ng逢運i trong xây d詠ngăgiaăđìnhănoă医m, tiến bộ, h衣nhăphúc,ăvĕnăminh. 

• Phát huy vai trò c栄aăvĕnăhọc, ngh羽 thuật trong vi羽căđịnhăh逢ớng thị hiếu th育m 
mỹ, b欝iăd逢叡ng tâm h欝n, tình c違m, trí tu羽, kỹ nĕngăs嘘ng,ăh逢ớng tới s詠 hoàn thi羽n nhân 
cách c栄a mỗi cá nhân và xã hội. L欝ngăghépăch逢ơngătrìnhăgiáoăd映c ngh羽 thuật,ăđặc bi羽t 
là ngh羽 thuật truyền th嘘ng vào gi違ng d衣yătrongătr逢運ng học, t衣oăđiều ki羽n cho học sinh 
phátăhuyănĕngăkhiếu, s荏 tr逢運ng, nâng cao hiểu biết, kh違 nĕngăc違m th映 ngh羽 thuật, góp 
ph亥n gi英 gìn và b違o t欝n các giá trị vĕnăhóaătruyền th嘘ng c栄a dân tộc. 

- Đ育y m衣nh th詠c hi羽n có hi羽u qu違 các phong trào, cuộc vậnăđộng về vĕnăhóa,ăgópă
ph亥n xây d詠ngămôiătr逢運ngăvĕnăhóaălànhăm衣nh 

•  Quan tâm xây d詠ngămôiătr逢運ngăvĕnăhóaălànhăm衣nh, gắn vớiăPhongătràoă“Toànă
dânăđoànăkết xây d詠ngăđ運i s嘘ngăvĕnăhóa”ăvàăCuộc vậnăđộngă“Toànădânăđoànăkết xây 
d詠ng nông thôn mới,ăđôăthị vĕnăminh”.ăChúătrọngăđề cao nh英ng giá trị vĕnăhóaătruyền 
th嘘ng t嘘tăđẹpătrongăgiaăđình,ăt衣oămôiătr逢運ng thuận l嬰i nhằm xây d詠ng và b欝iăd逢叡ng nhân 
cách,ăđ衣oăđ泳c, l嘘i s嘘ng, thể l詠c, trí l詠căchoăconăng逢運i; xây d詠ng môi tr逢運ng giáo d映c 
trong s衣ch, lành m衣nh; kết h嬰p nhu亥n nhuy宇n gi英a giáo d映c kiến th泳c khoa học với giáo 
d映căt逢ăt逢荏ng, nhân cách, b欝iăd逢叡ng tâm h欝n, l嘘i s嘘ng. 
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• Th詠c hi羽n hi羽u qu違 công tác phòng, ch嘘ng t羽 n衣n xã hội, xây d詠ngămôiătr逢運ng 
vĕnăhóaălànhăm衣nh. Gắn kết xây d詠ngămôiătr逢運ngăvĕnăhóaăvới b違o v羽 môiătr逢運ng sinh 
thái và c違nh quan thiên nhiên, ý th泳c b違o v羽 môiătr逢運ng. Th詠c hi羽n các gi違iăphápăđột 
phá nhằmăngĕnăchặn có hi羽u qu違 s詠 xu嘘ng c医p về đ衣oăđ泳c, l嘘i s嘘ng,ăđ育y lùi tiêu c詠c xã 
hội. Ch栄 độngăđ医u tranh, lo衣i trừ các s違n ph育măvĕnăhóaăđộc h衣i, l嘘i s嘘ng vị kỷ, th詠c 
d映ng. Các hành vi mê tín dị đoan,ătráiăthu亥n phong mỹ t映c c栄a dân tộc, vi ph衣m pháp 
luật, làm 違nhăh逢荏ng x医uăđến s詠 nghi羽p xây d詠ng và phát triểnăvĕnăhóa,ăconăng逢運i Vi 羽t 
Nam nói chung và thành ph嘘 C亥năThơ nói riêng. 

• Xây d詠ng và phát huy l嘘i s嘘ng có ý th泳c t詠 ch栄, t詠 giác, tôn trọng và ch医p 
hành pháp luật. Đề cao trách nhi羽măcáănhânăđ嘘i với b違năthân,ăgiaăđìnhăvàăxưăhội. 

- Rà soát quy ho衣ch và nâng ch医t h羽 th嘘ng thiết chế vĕnăhóaătrênăđịa bàn thành 
ph嘘 

• Phát huy hi羽u qu違 ho衣tăđộng c栄a h羽 th嘘ngăth逢ăvi羽n, b違oătàng,ătrungătâmăvĕnă
hóa,ăNhàăhátăTâyăĐô,ăNhàăvĕnăhóaălaoăđộng,ăTrungătâmăvĕnăhóaă- Thể thao và Truyền 
thanh quận, huy羽n. Trungătâmăvĕnăhóaă- thể thaoăxư,ăph逢運ng, thị tr医n. Nhàăvĕnăhóaă- khu 
thể thao 医p, khu v詠c. Thiết chế vĕnăhóaă- thể thao t衣i các khu công nghi羽p, khu chế xu医t, 
góp ph亥năđápă泳ng t嘘t nhu c亥uăh逢荏ng th映 vĕnăhóaăc栄a các t亥ng lớpăNhânădânătrênăđịa bàn 
thành ph嘘.  

• Rà soát quy ho衣ch, xây d詠ngăcácăcôngătrìnhăvĕnăhóaăc医p thành ph嘘 tiêu biểu. 
C違i t衣o và nâng cao ch医tăl逢嬰ng các công trình hi羽n có, nh医t là c違i t衣o, nâng c医p, m荏 rộng 
NhàăhátăTâyăĐôăvới quy mô hi羽năđ衣i. C違i t衣o, nâng c医păTrungătâmăVĕnăhóaăthànhăph嘘. 
Nghiên c泳u xây d詠ng Trung tâm triểnălưmăvĕnăhóa,ăngh羽 thuậtăvàăcôngătrìnhăNhàăvĕnă
hóa thanh thiếuănhiầă姶uătiênăđ亥uăt逢,ăb嘘 trí ngu欝n kinh phí xây d詠ngăcácăcôngătrìnhăvĕnă
hóa, thể thao cộngăđ欝ng, t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho sinh ho衣t c栄a Nhân dân. Đ違m b違o 
trang thiết bị đ欝ng bộ,ăđápă泳ng yêu c亥u ph映c v映 cho các ho衣tăđộng chuyên môn. 

• Chú trọngăđ鰻i mới, hi羽năđ衣i hóa và nâng cao ch医tăl逢嬰ng, nội dung ho衣tăđộng 
c栄a h羽 th嘘ng thiết chế vĕnăhóa,ănh医t là thiết chế vĕnăhóaăcơăs荏. Xây d詠ng, hoàn thi羽năcơă
chế,ăchínhăsáchă逢uăđưiăcácăthiết chế vĕnăhóaădoăt逢ănhânăđ亥uăt逢. Cơăchế ph嘘i h嬰p gi英aăcơă
quan qu違n lý nhàăn逢ớc với các t鰻 ch泳c xã hội, doanh nghi羽păđể phát triển s詠 nghi羽păvĕnă
hóa. 

- Đ育y m衣nh nâng cao ch医tăl逢嬰ng, hi羽u qu違 các ho衣tăđộngăvĕnăhóa,ăngh羽 thuật 
• Tiếp t映căđ鰻i mới nội dung, nâng cao ch医tăl逢嬰ng ho衣tăđộngăvĕnăhóaăgắn với các 

phong trào, cuộc vậnăđộng về xây d詠ngăđ運i s嘘ngăvĕnăhóa,ăxâyăd詠ng nông thôn mới,ăvĕnă
minhăđôăthị. Nâng cao nhận th泳c và phát huy vai trò c栄a cán bộ lưnhăđ衣o, qu違n lý làm 
côngătácăvĕnăhóa,ăvĕnăngh羽 trênăđịa bàn. Xây d詠ng kế ho衣ch, t鰻 ch泳c t鰻ng kết, rút kinh 
nghi羽m ho衣tăđộngăvĕnăhóaă荏 cácăđơnăvị, chia sẻ nh英ng sáng kiến, cách làm hay, có chính 
sáchăkhenăth逢荏ng, khuyếnăkhíchăvàăphêăbìnhăđúngăđắn, h嬰p lý trong công tác phát triển 
các ho衣tăđộngăvĕnăhóa. 

• Huyăđộng mọi ngu欝n l詠c xã hộiăđể đ亥uăt逢ăchoăphátătriểnăvĕnăhóa,ăxâyăd詠ng, t鰻 
ch泳căđ運i s嘘ngăvĕnăhóa,ăgópăph亥n thu hẹp kho違ngăcáchăh逢荏ng th映 vĕnăhóaăgi英a thành thị 
và nông thôn. 
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• Quan tâm phát triển và gắn kết các ho衣tăđộng, dịch v映 vĕnăhóaăvới du lịch. Xây 
d詠ngăcácăch逢ơngătrìnhăbiểu di宇n ngh羽 thuật, triển khai th詠c hi羽n công tác b違o t欝n và 
phát huy di tích lịch sử,ăvĕnăhóa,ădiăs違năvĕnăhóaăphiăvật thể, làng nghề, danh lam thắng 
c違nh, l宇 hội gắn với phát triển du lịch. 

• Tập trung gi英 gìn, b違o t欝n, phát huy các lo衣i hình ngh羽 thuật truyền th嘘ng, các 
giá trị vĕnăhóaăvật thể và phi vật thể c栄a cộngăđ欝ng các dân tộc,ănh逢:ăĐ運n ca tài tử Nam 
Bộ, Hò C亥năThơ,ăHátăruăc栄aăng逢運i Vi 羽t t衣i C亥năThơăcũngănh逢ăcácălo衣i hình biểu di宇n 
ngh羽 thuật di宇năx逢ớng dân gian t衣i thành ph嘘 nh逢:ăhò,ăvè,ădânăca.... Khôi ph映c và duy 
trì các hội thi, hội di宇n truyền th嘘ngănh逢:ătiếng hát phát thanh - truyền hình, Gi違i Mộc 
Quán Nguy宇n Trọng Quyền... 

• Đ鰻i mới,ăđaăd衣ng các ho衣tăđộng b違oătàngătheoăh逢ớng hi羽năđ衣i, nâng cao ch医t 
l逢嬰ng ho衣tăđộng dịch v映,ăđápă泳ng nhu c亥u tham quan, nghiên c泳u c栄a công chúng, từng 
b逢ớc xây d詠ngăvàănângăcaoăth逢ơng hi羽u c栄a b違oătàng.ăQuanătâmăđ亥uăt逢,ăb違o qu違n, tu 
b鰻, ph映c h欝iăcácădiătíchăđưăđ逢嬰c xếp h衣ngătrênăđịa bàn thành ph嘘. Tiếp t映c lập h欝 sơă
khoa họcăvàăđề nghị xếp h衣ng 05 di tích. Xây d詠ng, trùng tu, tôn t衣o 15 di tích. 

• Phát triểnăvĕnăhóaăđọc, ph映c v映 kinh tế - xã hội và nhu c亥u học tập su嘘tăđ運i 
c栄aăNhânădân.ăTĕngăc逢運ng chuyểnăđ鰻iăph逢ơngăth泳c ho衣tăđộng trên nền t違ng 泳ng d映ng 
công ngh羽 thông tin và truyền thông, chú trọng phát triểnăth逢ăvi羽năđi羽n tử. Nâng c医p, 
m荏 rộng và phát huy vai trò ch栄 đ衣o c栄aăTh逢ăvi羽n thành ph嘘 trong vi羽c c違i tiến,ăđ鰻i mới 
các s違n ph育m - dịch v映 thông tin, ph映c v映 phát triển kinh tế - xã hội. 

• Nâng cao ch医tăl逢嬰ng ho衣tăđộng c栄aăcácăđơnăvị ngh羽 thuật chuyên nghi羽p công 
lập,ăcácăđội, câu l衣c bộ vĕnăhóa,ăngh羽 thuật qu亥n chúng 荏 cơăs荏. Chú trọng ch医tăl逢嬰ng 
ngh羽 thuật,ăh逢ớng tới các tác ph育m có giá trị cao,ă逢uătiênăđ亥uăt逢ăgi英 gìn và phát huy các 
lo衣i hình ngh羽 thuật biểu di宇n truyền th嘘ng. Chú trọng các chính sách, d詠 án phát triển 
tàiănĕngăngh羽 thuật, xây d詠ng các công trình biểu di宇n ngh羽 thuật tiêu biểu, trang bị cơă
s荏 vật ch医t hi羽năđ衣iăchoăcácăcơăs荏 biểu di宇n ngh羽 thuật công lập. Xây d詠ngăcácăch逢ơngă
trình ngh羽 thuật ph映c v映 cho Nhân dân 荏 vùng nông thôn. 

• Hỗ tr嬰 ho衣tăđộng sáng tác, t衣oăđiều ki羽n công b嘘,ăs逢uă t亥m,ă l逢uăgi英 các tác 
ph育m ngh羽 thuật. Chú trọng b欝iăd逢叡ng ngu欝n nhân l詠c, t鰻 ch泳c các cuộc thi, triển lãm 
các tác ph育m mỹ thuật, nhiếp 違nh. Xây d詠ngăcơăchế hỗ tr嬰 các tác ph育m mỹ thuật, nhiếp 
違nh, triểnălưm,ăđi羽n 違nh ph映c v映 nhi羽m v映 chính trị vàăng逢運i dân. 

• Tiếp t映căđ育y m衣nh công tác tuyên truyền, ph鰻 biến ch栄 tr逢ơng,ăđ逢運ng l嘘i c栄a 
Đ違ng, chính sách, pháp luật c栄aăNhàăn逢ớcăcóăliênăquanăđếnătínăng逢叡ng, tôn giáo. Tĕngă
c逢運ng công tác qu違nălỦănhàăn逢ớcăđ嘘i với ho衣tăđộngătínăng逢叡ng, tôn giáo. Phát huy các 
nhân t嘘 tích c詠c,ănhânăvĕnăc栄a các tôn giáo,ătínăng逢叡ng. Đ欝ng th運i,ăphêăphán,ăngĕnăchặn 
các biểu hi羽n tiêu c詠c, mê tín, dị đoanăvàăl嬰i d映ngătônăgiáo,ătínăng逢叡ngăđể tr映c l嬰i, gây 
ph逢ơngăh衣iăđếnăđ運i s嘘ng xã hội. 

• Xây d詠ngăcơăchế, tập trung ngu欝n l詠căđ亥uăt逢ăchoăcôngătácăđàoăt衣o, b欝iăd逢叡ng, 
phát triển nĕngăkhiếu,tàiănĕngăvĕnăhóa,ăngh羽 thuật. Ho衣tăđộng nghiên c泳u, lý luận, phê 
bìnhăvĕnăhọc, ngh羽 thuật. Tiếp thu tinh hoa lý luậnăvĕnăhọc, ngh羽 thuật c栄a các thế h羽 
tiền nhân và c栄a thế giới, vận d映ng sáng t衣o, phát triển và làm phong phú thêm nền lý 
luậnăvĕn học, ngh羽 thuật c栄a thành ph嘘.ăĐ鰻i mớiăph逢ơngăth泳c giao nhi羽m v映,ăđ育y m衣nh 
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cơăchế đặtăhàngăsángătácăđể có nhiều tác ph育m có giá trị cao về t逢ăt逢荏ng và ngh羽 thuật, 
h逢ớngăđến các ch栄 đề lịch sử, cách m衣ng, các giá trị truyền th嘘ng, ca ng嬰i ph育m ch医t 
t嘘tăđẹp c栄aăconăng逢運i Vi 羽t Nam nói chung, thành ph嘘 C亥năThơ nói riêng. Thành lập 
Quỹ hỗ tr嬰 tàiănĕngăngh羽 thuật nhằm hỗ tr嬰 cho các tác ph育măvĕnăhọc, ngh羽 thuật có 
nh英ng tìm tòi, sáng t衣o mới. T鰻 ch泳c nhiều tr衣iăsángătácăvĕnăhọc, ngh羽 thuật, t衣oăđiều 
ki羽n cho tác gi違 đ逢嬰c nghiên c泳u th詠c tế, sáng tác nhiều tác ph育m có giá trị ngh羽 thuật 
cao,ăđápă泳ng t嘘t nhu c亥u tìm hiểu, học tậpăvàăth逢荏ng th泳căvĕnăhóaăc栄a Nhân dân thành 
ph嘘.  

- Tĕngăc逢運ng xây d詠ngăvĕnăhóaăchínhătrị vàăvĕnăhóaăkinhătế 
• Chú trọng công tác xây d詠ng, chỉnhăđ嘘năĐ違ng, b違o v羽 nền t違ngăt逢ăt逢荏ng,ăđ衣o 

đ泳c c栄aăĐ違ng. Coi trọng xây d詠ngăvĕnăhóaătừ trongăĐ違ng, trong bộ máyănhàăn逢ớc. Các 
đoànăthể đ育y m衣nh vi羽că“Học tậpăvàălàmătheoăt逢ăt逢荏ng,ăđ衣oăđ泳c, phong cách H欝 Chí 
Minh”. Tĕngăc逢運ng giáo d映căt逢ăt逢荏ng,ăđ衣oăđ泳c nghề nghi羽p. Xây d詠ngăvĕnăhóaăcôngă
v映 vàăvĕnăhóaăcôngăs荏 lành m衣nh, dân ch栄,ăđoànăkết,ănhânăvĕn. Đ育y lùi b羽nh quan liêu, 
bè phái, ch栄 nghĩaăcơăhội, th詠c d映ng và nh英ng biểu hi羽nă“t詠 di宇n biến”,ă“t詠 chuyểnăhóa”ă
trong nội bộ. 

• Tuyên truyền sâu rộngăvàăđ逢aăvĕnăhóaăphápăluật th医m sâu vào l嘘i s嘘ng, nếp 
nghĩăvàăhànhăvi c栄a mỗiăng逢運i dân, b違oăđ違m mọiăng逢運iăđềuăbìnhăđẳngătr逢ớc pháp luật.  

• Tiếp t映căđ育y m衣nh xây d詠ng chính quyềnăđi羽n tử, c違i cách th栄 t映c hành chính, 
công khai quy trình gi違i quyết th栄 t映c hành chính ph映c v映 doanh nghi羽păvàăng逢運i dân. 
Triểnăkhaiăcácăcơăchế ph違n bi羽n xã hội nhằm minh b衣ch hóa ho衣tăđộng c栄a c違 h羽 th嘘ng 
chính trị. 

• Đ育y m衣nh vi羽c triển khai Cuộc vậnăđộng xây d詠ngăvĕnăhóaădoanhănghi羽p, tinh 
th亥n kh荏i nghi羽p sáng t衣o. Xây d詠ngăđộiăngũădoanhănhânăgi臼i,ăkinhădoanhăđúngăphápă
luật, có trách nhi羽m với cộngăđ欝ng và xã hội. Chú trọng yếu t嘘 vĕnăhóaăvàăconăng逢運i 
trong phát triển kinh tế. 

- Chú trọng phát triển công nghi羽păvĕnăhóaăđiăđôiăvới xây d詠ng, hoàn thi羽n thị 
tr逢運ngăvĕnăhóa: 

•  Tiếp t映c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n có hi羽u qu違 Chiếnăl逢嬰c phát triển các ngành công 
nghi羽păvĕnăhóaăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2030ădoăTh栄 t逢ớng Chính 
ph栄 phê duy羽t. Đ育y m衣nh tuyên truyền, nâng cao nhận th泳c c栄a xã hội về thị tr逢運ngăvĕnă
hóa, công nghi羽păvĕnăhóa. T衣oămôiătr逢運ng pháp lý thuận l嬰i cho s詠 phát triển các ngành 
công nghi羽păvĕnăhóa,ăcôngănghi羽p sáng t衣o, các s違n ph育m, dịch v映 vĕnăhóa. 

• Nângăcaoănĕngăl詠c s違n xu医t và sáng t衣o các s違n ph育m, dịch v映 vĕnăhóaăcóăch医t 
l逢嬰ng cao tham gia vào thị tr逢運ng công nghi羽păvĕnăhóaătrongăn逢ớc và qu嘘c tế.ăĐ育y 
m衣nh phát triển ngu欝n nhân l詠c, chú trọngăđàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c chuyên nghi羽p cho 
các ngành công nghi羽păvĕnăhóa.ăTĕngăc逢運ng 泳ng d映ng thành t詠u khoa học, kỹ thuật và 
công ngh羽 hi羽năđ衣i trong sáng t衣o, s違n xu医t, ph鰻 biến,ăl逢uăgi英 các s違n ph育măvĕnăhóaăvàă
nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 vĕnăhóa. Xây d詠ngăcácăchínhăsáchă逢uăđưi,ăxúcătiếnăđ亥uăt逢ă
phát triển các ngành công nghi羽păvĕnăhóaăcóătiềmănĕngănh逢:ăđi羽n 違nh, ngh羽 thuật biểu 
di宇n, qu違ng cáo, th栄 công mỹ ngh羽, ph亥n mềmăvàăcácătròăchơiăgi違i trí, truyền hình và 
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phát thanh, th運i trang, du lịchăvĕn hóa. Khuyến khích các doanh nghi羽p trong và ngoài 
n逢ớcătĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ăvàoăcácăho衣tăđộng sáng t衣oăvĕnăhóa,ăs違n xu医t các s違n ph育m và 
dịch v映 vĕnăhóa. 

- Tĕngăc逢運ng b違o hộ quyền tác gi違, quyền liên quan 

• C栄ng c嘘, nâng cao ch医tăl逢嬰ng và hi羽u qu違 công tác b違o v羽 quyền tác gi違 đ嘘i 
với các s違n ph育măvĕnăhóa.ăNghiênăc泳u,ăràăsoát,ăđánhăgiá,ăkiến nghị sửaăđ鰻i, b鰻 sung, 
hoàn thi羽năcácăquyăđịnh c栄a pháp luật về qu違n lý và th詠c thi quyền tác gi違, quyền liên 
quan trong h羽 th嘘ng pháp luật hi羽n hành, phù h嬰p với tình hình th詠c ti宇n. 

• Quanătâmăđàoăt衣o, b欝iăd逢叡ng kiến th泳c, chuyên môn, nghi羽p v映. Trong đó,ătập 
trungăvàoăđộiăngũăcánăbộ tr詠c tiếp làm công tác qu違n lý và th詠c thi pháp luật về quyền 
tác gi違, quyền liên quan từ thành ph嘘 đếnăcơăs荏. 

• Tuyên truyền, nâng cao nhận th泳c và ý th泳c ch医p hành pháp luật về quyền tác 
gi違, quyền liên quan cho các cá nhân, t鰻 ch泳c,ăthúcăđ育y sáng t衣o tác ph育măvĕnăhọc, ngh羽 
thuật, cuộc biểu di宇n, b違năghiăâm,ăghiăhìnhăvàăch逢ơngătrìnhăphátăsóngăcóăgiáătrị, ph映c v映 
côngăchúng,ăđóngăgópăvàoăs詠 nghi羽p phát triển kinh tế - xã hội c栄a thành ph嘘. 

- Ch栄 động hội nhập,ătĕngăc逢運ngăgiaoăl逢u,ăh嬰p tác qu嘘c tế về vĕnăhóa 
Xây d詠ngăvàăđ育y m衣nh triển khai hi羽u qu違 Chiếnăl逢嬰căvĕnăhóaăđ嘘i ngo衣i và Chiến 

l逢嬰c ngo衣iăgiaoăvĕnăhóaăc栄a Vi羽t Nam t衣i thành ph嘘 C亥năThơ trong giaiăđo衣n mới. Ch栄 
động hội nhập qu嘘c tế về vĕnăhóa,ătiếpăthuătinhăhoaăvĕnăhóaănhânălo衣i và truyềnăbáăvĕnă
hóa Vi羽tăNamănóiăchungăvàăđặcătr逢ng vĕnăhóaăthành ph嘘 C亥năThơ nói riêng ra thế giới. 
M荏 rộngăgiaoăl逢u,ăh嬰pătácăvĕnăhóaăvớiăcácăn逢ớc. Đaăd衣ng hóa các hình th泳căđ嘘i ngo衣i, 
đ逢aăcácăquanăh羽 qu嘘c tế về vĕnăhóaăđiăvàoăchiều sâu. T衣oăđiều ki羽năchoăng逢運i C亥năThơă
荏 n逢ớc ngoài, các t鰻 ch泳c qu嘘c tế đ亥uăt逢ătríătu羽, ngu欝n l詠c, tham gia phát triểnăvĕnăhóa,ă
góp ph亥n qu違ng bá hình 違nhăđ医tăn逢ớcăvàăng逢運i C亥năThơăđến với b衣n bè qu嘘c tế.  

- Tĕngăc逢運ng công tác qu違nălỦănhàăn逢ớc về vĕnăhóa. Kiểm soát hi羽u qu違 thông 
tin x医u,ăđộc trên m衣ng internet 

• Tiếp t映c ki羽n toàn t鰻 ch泳c bộ máy qu違nălỦănhàăn逢ớc về vĕnăhóaătừ thành ph嘘 
đếnăcơăs荏 theoăh逢ớng tinh gọn, hi羽u l詠c, hi羽u qu違. Ph嘘i h嬰p gi英aăcácăcơăquan,ăban,ă
ngành,ăđoànăthể với các t鰻 ch泳c xã hội,ăđ育y m衣nh xã hội hóa các ho衣tăđộng, t衣oăđiều 
ki羽n thuận l嬰iăđể phát triểnăvĕnăhóa đ欝ngăđềuătrênăcácălĩnhăv詠c.  

• Rà soát, sửaăđ鰻i, b鰻 sung, xây d詠ng và hoàn thi羽n h羽 th嘘ngăcácăcơăchế, chính 
sách t衣o thuận l嬰i cho các ho衣tăđộngăvĕnăhóaăvàăcôngătácăqu違nălỦănhàăn逢ớc về xây d詠ng 
và phát triểnăvĕnăhóa.ăTiếp t映căđ鰻i mới toàn di羽n nộiădungăvàăph逢ơngăth泳călưnhăđ衣o, 
qu違n lý, nâng cao hi羽u l詠c, hi羽u qu違 qu違n lý c栄aănhàăn逢ớcăđ嘘i với s詠 nghi羽p xây d詠ng 
và phát triểnăvĕnăhóa. Xác định rõ nh英ng chiếnăl逢嬰c và gi違iăphápălưnhăđ衣o, qu違n lý phù 
h嬰p với từngăđ嘘iăt逢嬰ng,ălĩnhăv詠căvàăđịa bàn c映 thể.  

• Nâng cao trách nhi羽m, ph嘘i h嬰păđ欝ng bộ trong vi羽c phòng ngừa, ch嘘ng thông 
tin x医u,ăđộc trên m衣ng internet. Đ欝ng th運i,ăh逢ớng dẫnăcácăcơăquanăbáoăchí,ăphátăthanhă
truyền hình, h羽 th嘘ng truyềnăthanhăcơăs荏 xây d詠ngăcácăch逢ơngătrìnhăthôngătin,ătuyênă
truyền về các bi羽n pháp phòng, ch嘘ng thông tin x医u,ăđộc trên m衣ngăinternet.ăTĕngăc逢運ng 
thanh tra, kiểm tra, phát hi羽n và xử lý nghiêm các hành vi vi ph衣mătheoăđúngăquyăđịnh 
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pháp luật, kịp th運iăngĕnăchặn thông tin x医u,ăđộc, t医n công m衣ng và các hành vi vi ph衣m 
khácăliênăquanăđếnăvĕnăhóaătrênăm衣ng internet. 

- Xây d詠ng, phát triển ngu欝n nhân l詠călàmăcôngătácăvĕnăhóa 
• Chú trọng xây d詠ng phát triểnăđộiăngũăcánăbộ làmăcôngătácăvĕnăhóa.ăQuanătâmă

quy ho衣ch,ăđàoăt衣o chuyên sâu, b欝iăd逢叡ng chuyên môn, nghi羽p v映,ăđặc bi羽t là cán bộ 荏 
cơăs荏. Có chính sách phát hi羽n, b欝iăd逢叡ng,ăđưiăngộ, tôn vinh cán bộ trongălĩnhăv詠căvĕnă
hóa, ngh羽 thuật. Trọng d映ngăđội ngũăcánăbộ vĕnăhóaăcóătâm,ăcóăt亥m, có ph育m ch医tăđ衣o 
đ泳c,ănĕngăl詠c, uy tín, tâm huyết với nghề. 

• C栄ng c嘘, ki羽nătoànăđộiăngũăgi違ngăviênăvàăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăTr逢運ngăCaoăđẳng 
vĕnăhóaăngh羽 thuật x泳ng t亥m khu v詠c ĐBSCL,ăđápă泳ng yêu c亥uăđàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c 
và phát triểnătàiănĕngătrongălĩnhăv詠căvĕnăhóa,ăngh羽 thuật.  

• Xây d詠ng chế độ, chính sách hỗ tr嬰,ăthuăhútăđ嘘i vớiăđộiăngũăvĕnăngh羽 sĩ,ăngh羽 
nhân,ăcaăsĩ,ădi宇năviênătàiănĕng,ăgópăph亥n t衣o ngu欝n nhân l詠c c亥n thiết,ăđápă泳ng t嘘t yêu 
c亥u phát triểnăvĕnăhóaăthànhăph嘘. Th詠c hi羽n các hình th泳cătônăvinh,ăđưiăngộ ngh羽 nhân 
truyền d衣y, qu違ng bá di s違năvĕnăhóaăphiăvật thể, b違o t欝n, phát huy giá trị vĕnăhóaătruyền 
th嘘ng t嘘tăđẹp c栄a các dân tộc thiểu s嘘”. 

4.4.3 Gi違i pháp cho t瑛ngălƿnhăv詠căvĕnăh́a 

a. V隠ăngh羽ăthu壱tăbi吋uădi宇năvƠăsángăt衣oăngh羽ăthu壱t 
- Tiếp t映căđ育y m衣nh, nâng cao ch医tăl逢嬰ng các ho衣tăđộngăvĕnăhóaăvĕnăngh羽 qu亥n 

chúng với nhiều hình th泳căđaăd衣ng, phong phú từ thành ph嘘 đếnăcơăs荏. C栄ng c嘘 ho衣t 
động c栄a các Câu l衣c bộ,ăđộiăvĕnăngh羽. T衣oăđiều ki羽năđể qu亥n chúng tr詠c tiếp tham gia 
vào các ho衣tăđộng sáng tác và biểu di宇n (ví d映: biểu di宇năđ運n ca tài tử 荏 c亥uăđiăbộ, ch嬰 
n鰻iăCáiăRĕng. T鰻 ch泳c truyền d衣yăđ運n ca tài tử 荏 các câu l衣c bộ âm nh衣c là các ho衣t 
độngăđưăt衣o nhiều hi羽u 泳ng tích c詠c trong vi羽c gi英 gìn dòng nh衣c truyền th嘘ng c栄a vùng 
Tây Nam Bộ). 

- Tiếp t映c phát triển thị tr逢運ng cho các tác ph育m sân kh医u, âm nh衣c,ăcácăch逢ơngă
trình biểu di宇n. B違o t欝n và phát huy ngh羽 thuật truyền th嘘ng dân tộc kết h嬰p với các lo衣i 
hình ngh羽 thuậtăđ逢ơngăđ衣i, t衣o ra nhiều tác ph育m ch医tăl逢嬰ng cao, thể hi羽năđ逢嬰c tính 
sáng t衣o,ăđộcăđáoăc栄a ngh羽 thuật truyền th嘘ng. 

- Tĕngăc逢運ng h嬰pătác,ăgiaoăl逢uăvĕnăhóaătrongăvàăngoàiăn逢ớc, t衣oăđiều ki羽năđể đ逢aă
các s違n ph育măvĕnăhóaăc栄a thành ph嘘 C亥năThơ tr荏 nên ph鰻 biếnăhơnăvới các tỉnh thành 
trongăn逢ớc và qu嘘c tế. 

b. V隠ăvi羽căt鰻ăch泳căl宇ăh瓜iă 
- Duy trì và phát triển các l宇 hộiăđưălàmănênăb違n sắcăvàăth逢ơngăhi羽u c栄a thành ph嘘 

C亥năThơ: ví d映 L宇 hội chùa Ông C亥năThơ,ăl宇 hộiăcúngăđìnhăBìnhăTh栄y, l宇 hội bánh dân 
gian Nam Bộ, L宇 hội trái cây Tân Lộc,.. 

- T鰻 ch泳c thêm các l宇 hội du lịchăvĕnăhóaă(víăd映 l宇 hội 育m th詠c, âm nh衣c, gi違iăđ医u 
thể thao)ăđể t衣oăđiểm nh医n về ho衣tăđộngăvĕnăhóa,ăgópăph亥năthúcăđ育y phát triển du lịch 
c栄a thành ph嘘. 

- T鰻 ch泳c các các ho衣tăđộng tu亥n l宇 vĕnăhóaăc栄aăn逢ớc ngoài t衣i C亥năThơăduăkhách,ă



 

481 
 

ng逢運iădânăđ逢嬰c tr違i nghi羽m nhiều nềnăvĕnăhóaăkhácănhau,ăthúcăđ育y cho quá trình hội 
nhập. 

c. V隠ăb違oăt欝nădiăs違năvĕnăh́aăv壱tăth吋ăvƠăphiăv壱tăth吋 

- Tập trung ngu欝n l詠căđể triển khai Kế ho衣ch "B違o t欝n và Phát huy di tích lịch sử 
- vĕnăhóa, di s違năvĕnăhóaăphiăvật thể, làng nghề, danh lam thắng c違nh gắn với phát triển 
du lịchăTPăgiaiăđo衣n 2021-2025" theo quyếtăđịnh s嘘 89/KH-UBND c栄a thành ph嘘 C亥n 
Thơ. Th逢運ng xuyên kiểmătra,ăràăsoátăđể đ違m b違o vi羽c triểnăkhaiăđề ánăđúngăkế ho衣ch 
đ逢嬰căđề ra. 

- Phát huy và khai thác hi羽u qu違 các công trình, di tích lịch sử vĕnăhóaăđưăđ逢嬰c 
đ亥uăt逢ăgắn với phát triển du lịch,ănh逢:ăChiến thắng ông Hào. Mộ Th栄 khoa Bùi H英u 
Nghĩa. Khuăt逢荏ng ni羽m c嘘 so衣n gi違 Mộc Quán Nguy宇n Trọng Quyền. Đền th運 Châu 
VĕnăLiêm,ăChiăbộ An Nam Cộng s違năĐ違ng C運 Đ臼 ... Ph嘘i h嬰p UBND quận Cái Rĕng,ă
theoădõi,ăđônăđ嘘căđ育y nhanh tiếnăđộ th詠c hi羽n các h衣ng m映căđề ánă“B違o t欝n và phát triển 
Ch嬰 n鰻iăCáiăRĕng”. 

- Kết h嬰p vi羽c phát huy các di s違năvĕnăhóaăvới phát triển du lịch bằng cách xây 
d詠ng các tour du lịch gắn với l ịch sử,ăvĕnăhóaăvàăcácălàngănghề. Cùng vớiăđóălàăm荏 các 
lớpăđàoăt衣o, hu医n luy羽năchoăng逢運iădânăđể nâng cao ch医tăl逢嬰ng ph映c v映 du lịch. 

- T鰻 ch泳căth逢運ng xuyên các bu鰻i tham quan, dã ngo衣i cho họcăsinhăđến các di 
tích lịch sử,ăvĕnăhóaăquanătrọng nhằm giáo d映c thế h羽 trẻ về vĕnăhóa,ăcội ngu欝n c栄a dân 
tộc. 

- Với các lo衣i hình ngh羽 thuậtăđưăđ逢嬰c công nhận là di s違n phi vật thể c医p qu嘘c 
giaănh逢ăđ運n ca tài tử, hò C亥năThơ,ăc亥năth逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻i biểu di宇n t衣i các 
l宇 hội truyền th嘘ng hay t衣iăcácăđịaăđiểm du lịch phù h嬰p. H嬰p tác vớiăcácăđàiătruyền hình 
để giới thi羽u lo衣iăhìnhănàyăđến rộng rãi với công chúng. Khuyến khích m荏 các câu l衣c 
bộ âm nh衣c t衣iăcácăxư,ăph逢運ngăđể truyền d衣y âm nh衣c truyền th嘘ng. Có cácăcơăchế phù 
h嬰păđể khuyến khích các ngh羽 nhân tiếp t映c c嘘ng hiến và b違o t欝n dòng âm nh衣c này. 

d. V隠ăth逢ăvi羽năvƠăvĕnăh́aăđ丑c 

- Chú trọng xây d詠ngăvĕnăhóaăđọc cho học sinh từ bậc tiểu học bằng vi羽căđ違m 
b違oăcáătr逢運ng họcăđềuăcóăth逢ăvi羽n. 

- Triển khai D詠 án xây d詠ngăTh逢ăvi羽n thành ph嘘 theoăh逢ớng hi羽năđ衣i trên nền 
t違ng 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin và truyền thông, phát triển m衣nhăth逢ăvi羽năđi羽n tử.  

- Đ違m b違o công tác b鰻 sung tài li羽u mớiăchoăth逢ăvi羽n công cộng. 
- Xây d詠ngăcácăth逢ăvi羽năl逢uăđộngăđể d宇 dàng tiếp cận các khu v詠c nông thôn, các 

khu v詠căch逢aăcóăth逢ăvi羽n t衣i xã. 

e. V隠ăvi羽căxơyăd詠ngăđ運iăs嘘ngăvĕnăh́a 

- Tiếp t映c triển khai các danh hi羽uăvĕnăhóaătrongăphongătràoă“Toànădânăđoànăkết 
xây d詠ngăđ運i s嘘ngăvĕnăhóaănh逢:ă“Giaăđìnhăvĕnăhóa”,ă“遺p, khu v詠căvĕnăhóa”,ă“Cơăquan,ă
đơnăvị, doanh nghi羽păđ衣t chu育năvĕnăhóa”,ă“Xưăvĕnăhóaănôngăthônămới”,ă“Ph逢運ng, thị 
tr医năđ衣t chu育năđô thị vĕnăminh”ătheoăquyăđịnh. Duy trì các câu l衣c bộ, các mô hình sinh 
ho衣t cộngăđ欝ngănh逢:ă“Ôngăbàăchaămẹ mẫu m詠c, con cháu hiếu th違o”,ă“phòng,ăch嘘ng 
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b衣o l詠căgiaăđình”;ă“Đ運n ca tài tử”ầătĕngăc逢運ng công tác kiểm tra vi羽c bình xét, công 
nhận và công nhận l衣i các danh hi羽u này, xử lỦănghiêmăcácătr逢運ng h嬰p vi ph衣m theo 
quyăđịnh. 

- Gắn vi羽c xây d詠ngăvĕnăhóaăvới vi羽c xây d詠ng nông thôn mới,ăđôăthị vĕnăminhă
bằng vi羽căphátăđộng các phong trào c栄a Hội Nông dân, Hội Liên hi羽p Ph映 n英,ăĐoànă
Thanh niên  trong vi羽căthiăđua s違n xu医t kinh doanh, chung s泳c xây d詠ng nông thôn mới 
bằng vi羽căđóngăgópăngàyăcông,ăhuyăđộng các ngu欝n l詠căkhácăđể nâng c医păcơăs荏 vật ch医t 
h衣 t亥ng t衣i nông thôn. 

- Phát huy vai trò c栄a h羽 th嘘ng thiết chế vĕnăhóa,ăcácănhânăt嘘 tích c詠cătrongăvĕnă
hóa tôn giáo vàătínăng逢叡ng trong xây d詠ngăđ運i s嘘ngăvĕnăhóa. Nâng cao ch医tăl逢嬰ng, hi羽u 
qu違 các cuộc vậnăđộngăvĕnăhóaăgắn vớiăPhongătràoă“Toànădânăđoànăkết xây d詠ngăđ運i 
s嘘ngăvĕnăhóa”. 

 

4.5. Th吋 thao 

4.5.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n 

- Phát triển thể d映c, thể thao là một yêu c亥u khách quan c栄a xã hội nhằm nâng 
cao s泳c kh臼e, thể l詠c và ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ng c栄a Nhân dân, góp ph亥n giáo d映c ý chí, 
đ衣oăđ泳c, xây d詠ng l嘘i s嘘ngăvàămôiătr逢運ngăvĕnăhóaălànhăm衣nh, c栄ng c嘘 kh嘘iăđ衣iăđoànă
kết toàn dân tộc, m荏 rộng quan h羽 h英u nghị và h嬰p tác qu嘘c tế. Đ欝ng th運i, là trách nhi羽m 
c栄a các c医p 栄yăđ違ng, chính quyền,ăđoànăthể, t鰻 ch泳c xã hội và c栄a mỗiăng逢運iădân,ăđ違m 
b違o cho s詠 nghi羽p thể thao ngày càng phát triển. 

- Ð亥uăt逢ăchoăthể d映c, thể thaoălàăđ亥uăt逢ăchoăconăng逢運i, cho s詠 phát triển c栄a thành 
ph嘘.ăCânăđ嘘i ngân sách,ă逢uătiênăchiăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcơăs荏 vật ch医t thể thaoăvàăđàoăt衣o 
vậnăđộng viên thể thao thành tích cao. Đ欝ng th運i,ăhuyăđộng các ngu欝n l詠c c栄a xã hộiăđể 
phát triển thể thao. Phát huy m衣nh mẽ vai trò c栄a các t鰻 ch泳c xã hội trong qu違nălỦ,ăđiều 
hành các ho衣tăđộng thể thao. 

4.5.2 M映c tiêu phát tri吋n 

a. M映cătiêuăchung 

- Tiếp t映c phát triển m衣nh mẽ thể thao, góp ph亥n nâng cao s泳c kh臼e, thể l詠c, t亥m 
vócăng逢運i C亥năThơănóiăriêng,ăgópămột ph亥n vào m映c tiêu chung c栄a Chính ph栄 là nâng 
cao s泳c kh臼e, thể l詠c và t亥măvócăconăng逢運i Vi羽t Nam nói chung. Chú trọng nâng cao 
ch医tăl逢嬰ng ho衣tăđộng thể thao qu亥n chúng, hình thành nền nếp rèn luy羽n thân thể th逢運ng 
xuyên cho mọiăng逢運i; chú trọng nâng cao ch医tăl逢嬰ng thể thao thành tích cao, giáo d映c 
thể ch医t cho thanh thiếu niên, học sinh; quan tâm phát triển phong trào thể thao trong 
cán bộ, công ch泳c, viên ch泳c,ăng逢運iălaoăđộng 荏 cácăcơăquanăhànhăchínhăs詠 nghi羽p, các 
khu công nghi羽p,ăng逢運i cao tu鰻i,ăng逢運i khuyết tật và l詠căl逢嬰ngăvũătrang. 

- Quan tâm m荏 rộng và nâng cao ch医tăl逢嬰ng thể thao thành tích cao; nâng cao 
trìnhăđộ vậnăđộng viên một s嘘 môn thể thao trọngăđiểmăđ衣t ngang t亥m châu Á và thế 
giới; hu医n luy羽n,ăđàoăt衣o ngày càng nhiều vậnăđộng viên cung c医păchoăđội tuyển qu嘘c 
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giaăthiăđ医uăvàăđ衣t nhiều thành tích 荏 các gi違i thể thaoăĐôngăNamăÁ,ăChâu Á và thế giới; 
b違oăđ違m h羽 th嘘ngăcơăs荏 vật ch医t, sân bãi tập luy羽n và t鰻 ch泳căthiăđ医u các gi違i thể thao 
qu嘘c gia và châu l映c. 

 B. M映c tiêu c映 th吋 

 * Th 吋 thao qu亥n chúng  

- Đếnănĕmă2025: 
• Tỷ l羽 ng逢運i dân tập luy羽n thể thaoăth逢運ng xuyên so với dân s嘘 đ衣t trên 38%.  
• Tỷ l羽 giaăđìnhăthể thao/t鰻ng s嘘 hộ đ衣t trên 28%. 

 - Đếnănĕmă2030 
• Tỷ l羽 ng逢運i dân tập luy羽n thể thaoăth逢運ng xuyên so với dân s嘘 đ衣t trên 42%. 
• Tỷ l羽 giaăđìnhăthể thao/T鰻ng s嘘 hộ đ衣t trên 32%. 

 * Th吋 thao thành tích cao 

- Ph医năđ医uăđ逢aăthể thao C亥năThơăvàoăvị tríăđ泳ngăđ亥u trong khu v詠c ĐBSCL và 
nằm trong top 10 c栄a c違 n逢ớc.  

- Tiếp t映căđ亥uăt逢ăcóătrọng tâm, trọngăđiểm và phát triển các môn thể thao thành 
tích cao, thể thao chuyên nghi羽p theoăxuăh逢ớng chung c栄a thể thao Vi羽tăNam,ăh逢ớng 
đếnăcácămônăAsiad,ăOlympicăvàăđặc thù thế m衣nh c栄a thể thao C亥năThơ.ăXâyăd詠ng và 
th詠c hi羽n t嘘tăcácăchínhăsáchăđưiăngộ, khuyến khích về vật ch医t, tinh th亥năđ嘘i với l詠c 
l逢嬰ng hu医n luy羽n viên, vậnăđộng viên và chuyên gia thể thao thành tích cao. 

4.5.3. Gi違i pháp 

a. M荏ăr瓜ngăvƠănơngăcaoăch医tăl逢嬰ngăho衣tăđ瓜ngăth吋ăthaoăchoăm丑iăng逢運i 
- Về phát triển thể d映c, thể thao qu亥n chúng 

• Duy trì và nâng cao ch医tăl逢嬰ng Cuộc vậnăđộngă“Toànădânărènăluy羽n thân thể 
theoăg逢ơngăBácăH欝 vĩăđ衣i”,ăvậnăđộngăvàăthuăhútăđôngăđ違o Nhân dân tham gia tập luy羽n 
thể thao, t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰iăđể phát triểnăđaăd衣ng các hình th泳c t鰻 ch泳c tập luy羽n 
thể thao 荏 cơăs荏. Gắn vi羽c chỉ đ衣o phát triển ho衣tăđộng thể thao vớiăPhongătràoă“Toànă
dânăđoànăkết xây d詠ngăđ運i s嘘ng vĕnăhóa”. Quan tâm phát triển phong trào thể thaoăng逢運i 
cao tu鰻i,ăng逢運i khuyết tậtăvàăng逢運iălaoăđộng t衣i các khu công nghi羽p, khu chế xu医t.  

• Tĕngăc逢運ng phát triển các câu l衣c bộ thể thao 荏 cơăs荏. Đàoăt衣o và xây d詠ng 
độiăngũăh逢ớng dẫn viên, cộng tác viên thể thaoăcơăs荏.ăQuanătâmăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng các 
điểm tập luy羽n,ăvuiăchơiăvới các trang thiết bị tập thể thaoăđơnăgi違n 荏 nơiăcôngăcộng t衣i 
các quận, huy羽n,ăxư,ăph逢運ng,ăkhuădânăc逢ầăt衣o m衣ngăl逢ới h衣 t亥ng thể thaoăđápă泳ng nhu 
c亥u tập luy羽n c栄a Nhân dân. B違o t欝n, phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy 
b違n sắcăvĕnăhóaădânătộc trong các ho衣tăđộng thể thao. 

- Về phát triển các ho衣tăđộng thể ch医tătrongănhàătr逢運ng 

• Đ亥uăt逢,ăđ鰻i mới nộiădungăvàăph逢ơngăphápăgiáoăd映c thể ch医tătrongătr逢運ng học 
nhằm cung c医p kiến th泳c, kỹ nĕngăvậnăđộng, hình thành thói quen tập luy羽n thể thao 
cho họcăsinh,ătĕngăc逢運ng s泳c kh臼e, phát triển thể l詠c toàn di羽n cho học sinh, sinh viên. 
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Gắn giáo d映c thể ch医t, thể thaoătr逢運ng học với giáo d映c Ủăchí,ăđ衣oăđ泳c, l嘘i s嘘ng, kỹ nĕngă
s嘘ng,ăđápă泳ng nhu c亥uăvuiăchơiăgi違i trí lành m衣nh cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Đ欝ng 
th運i, góp ph亥n phát hi羽n,ăđàoăt衣oănĕngăkhiếu thể thao cho thành ph嘘. 

• Tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng,ăđ違m b違oăđ栄 cơăs荏 vật ch医t, trang thiết bị cho công 
tác giáo d映c thể ch医tătrongănhàătr逢運ng. 

b. V隠ăphátătri吋năth吋ăthaoăthƠnhătíchăcaoăvƠăth吋ăthaoăchuyênănghi羽p 

- Đ亥u t逢ătừ 20 – 25 môn thể thao ch栄 đ衣o (mũi nhọn) và thể thao trọngăđiểm phù 
h嬰p với các môn thể thao Olympic, Asiad và các môn thể thao truyền th嘘ng thế m衣nh 
c栄a thành ph嘘 C亥năThơ.ă 

- Cóăchínhăsáchătônăvinhăvàăđưiăngộ x泳ngăđángăđ嘘i với các hu医n luy羽n viên, vận 
động viên xu医t sắc. Có chế độ thu hút, m運i gọi,ăđưiăngộ các chuyên gia, hu医n luy羽n viên, 
vậnăđộng viên thể thaoătàiănĕngăvề đóngăgópăchoăthể thao thành tích cao c栄a thành ph嘘.  

- Đ亥uăt逢,ănângăc医p Khu Liên h嬰p thể thao C亥năThơ,ăđáp 泳ng nhu c亥u hu医n luy羽n 
và t鰻 ch泳c các gi違i thể thao c医p qu嘘c gia và qu嘘c tế.  

c. Tĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ăc挨ăs荏ăv壱tăch医t,ătrangăthi院tăb鵜ăt壱păluy羽năth吋ăthaoă 
Quy ho衣ch sử d映ngăđ医t, ph映c v映 s詠 nghi羽p phát triển thể thao 荏 cácăxư,ăph逢運ng, 

thị tr医n,ătr逢運ng học, khu công nghi羽p. Chú trọng xây d詠ngăcơăs荏 vật ch医t thể thao ph映c 
v映 vi羽c tập luy羽n c栄a Nhân dân. Quan tâmăđ亥uăt逢ăvàăphânăb鰻 ngân sách xây d詠ng các 
cơăs荏 tập luy羽n thể thaoăcơăb違n 荏 cơăs荏 nh逢:ăsânăvậnăđộng, h欝 bơi,ăsânătập thể thao, nhà 
thiăđ医u,...Xây d詠ngăcơăchế khuyếnăkhích,ă逢uăđưiăcácăthànhăph亥n kinh tế đ亥uăt逢ăphátătriển 
thể thao thành ph嘘. 

 

4.6. An sinh xã h瓜i 

4.6.1 Gi違i pháp phát tri 吋n tình tr 衣ngălaoăđ瓜ng và vi羽c làm 

a. M映c tiêu phát tri吋n 

- Đo衣n 2021 - 2025: Gi違i quyết vi羽călàmăchoă252.500ăng逢運i, tỷ l羽 laoăđộng qua 
đàoăt衣o đ衣t 80-85%, tỷ l羽 th医t nghi羽p không quá 4% 

- Giaiăđo衣n 2026 – 2030: Gi違i quyết vi羽călàmăchoă277.000ăng逢運i, tỷ l羽 laoăđộng 
quaăđàoăt衣oăđ衣t 85-90%, tỷ l羽 th医t nghi羽p không quá 4% 

b. Gi違i pháp 

Tình tr衣ngălaoăđộng và vi羽c làm 荏 C亥năThơăcóăbaăv医năđề chính: (1) Lao độngăđ逢嬰c 
đàoăt衣o bài b違nănh逢ngăl衣i làm vi羽cătrongălĩnhăv詠c giá trị giaătĕngăth医p. (2) Tình tr衣ng di 
c逢ăsangăcácăđôăthị khácăđể tìm vi羽c và (3) Thiếuălaoăđộng ph鰻 thông.ăĐể gi違i quyết các 
v医năđề này, c亥n có s詠 can thi羽p tới nhiềuălĩnhăv詠c khác nhau. 

(1) Tình tr衣ngălaoăđ瓜ngălƠmăvi羽cătrongălƿnhăv詠căgiáătr鵜ăgiaătĕngăth医p 

M映c tiêu c栄a mọi xã hội là t衣o ra l詠căl逢嬰ngălaoăđộng t衣o ra giá trị cao, t衣oăđộng 
l詠c cho s詠 phát triển c栄a xã hội. Để làmăđ逢嬰căđiều này, C亥năThơăc亥n ph違i: 

- Tập trung vào vi羽căđộng l詠c phát triển nh英ng ngành kinh tế giá trị cao, từ đóăt衣o 
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sinh kế choăng逢運i dân, tậpătrungăvàoăcácălĩnhăv詠cănh逢ădaăgiày,ăth栄y s違n, kỹ thuậtăcaoầ 
- Lên chiếnăl逢嬰c phát triển ngu欝n nhân l詠c h嬰pălỦăđể sẵn sàng cho từng m映c tiêu 

phát triển c栄a từngăgiaiăđo衣n 
- T衣oăcơăchế, chính sách h嬰p lý nhằm b欝iăd逢叡ng,ăđàoăt衣o và t衣oăđiều ki羽n cho lao 

động có vi羽c làm phù h嬰p với các ngành kinh tế mới thông qua h嬰p tác với các doanh 
nghi羽p,ătr逢運ngăđ衣i học, các t鰻 ch泳cătrongăn逢ớc và qu嘘c tế. 
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(2) Tìnhătr衣ngălaoăđ瓜ngădiăc逢ăkh臼iăthƠnhăph嘘 

Trong nhiều nĕmăvừa qua, C亥năThơăch泳ng kiến s詠 diăc逢ătừ thành ph嘘 tớiăcácăđôă
thị lớnăkhácănh逢ăH欝 ChíăMinh,ăBìnhăD逢ơngăđể tìm kiếm vi羽c làm. Tình tr衣ng này khiến 
C亥năThơăthiếu h映tălaoăđộng, ph違i tìm kiếm ngu欝nălaoăđộng từ các vùng lân cận thuộc 
ĐBSCL. Ngoài ra, về lâu dài, vi羽călaoăđộng tay nghề ch医tăl逢嬰ng cao r運i thành ph嘘 sẽ 
khiến cho C亥năThơăkhóăcóăthể đàoăt衣o nh英ng thế h羽 nhân l詠c dẫn dắt nền kinh tế khu 
v詠c bền v英ng. 

Đ嘘i với tình tr衣ng này, C亥năThơăc亥n cân nhắcăcácăph逢ơngăánăsau 

- Có kế ho衣ch nhân l詠căvàălaoăđộngă逢ớc tính d詠a theo tỷ l羽 diăc逢.ăTừ đóăxâyăd詠ng 
các m映c tiêu h嬰p lý với s嘘 l逢嬰ngălaoăđộng hi羽n t衣i. Ngoài ra, tập trung t衣oăcơăhội vi羽c 
làm và 荏 l衣i cho nh英ngădânăc逢ăvùngăkhácăvàoăC亥năThơăhọc tập và sinh s嘘ng,ăđể cân 
bằng s詠 thiếu h映tălaoăđộng. 

- C違i cách khung pháp lý 違nhăh逢荏ngăđếnăng逢運iădânăvàăng逢運iădiăc逢.ăCácănghiênă
c泳u trong quá kh泳 đưăch泳ng minh vi羽c s荏 h英uănhàăđ医t hoặc/vàăđ医t s違n xu医t/ các lo衣i tài 
s違n khác 荏 nông thôn là yếu t嘘 h衣n chế tình tr衣ngădiăc逢.ăThànhăph嘘 c亥n ban hành chính 
sáchăđể t衣oăđiều ki羽n cho nh英ngălaoăđộng 荏 l衣i thành ph嘘 có kh違 nĕngăđĕngăkỦăhộ kh育u, 
s荏 h英uăđ医tăđaiă逢uăđưiăhơn,ătừ đóăt衣oăđộng l詠c 荏 l衣i và phát triển thành ph嘘. Các chính 
sáchă逢uăđưiăcũngăcóăthể đ逢嬰c sử d映ngăchoăcácăđ嘘iăt逢嬰ng nhậpăc逢ănếu C亥năThơămongă
mu嘘n m荏 cửaăvàăđónăcácădânăc逢ă荏 tỉnh thành khác 荏 l衣i. 

- Thành ph嘘 c亥n tậpătrungăđể phát triển ph亥nă“nội l詠c“,ăvề kinh tế, h衣 t亥ng giao 
thông và xã hội bền v英ng, từ đóăt衣o sinh kế choăng逢運i dân trong dài h衣n. Vi羽c làm 鰻n 
định và thu nhập cao sẽ làăđộng l詠căchínhăđể ng逢運i dân 荏 l衣i. 

 

(3) Tìnhătr衣ngăthi院uălaoăđ瓜ngăph鰻ăthông 

- Tỷ l羽 thiếuălaoăđộng ph鰻 thông trong khi thừaălaoăđộngăcóătrìnhăđộ sẽ t衣o ra tình 
tr衣ng th医t nghi羽p, từ đóăkhiếnăchoăng逢運i dân l詠a chọnădiăc逢ăsangăcácăđôăthị lớnăkhácăđể 
tìm sinh kế mới.ăDoăđó,ăvi羽c gi違i quyết tình tr衣ng m医t cân bằng về laoăđộng là một trong 
nh英ngă逢uătiênăhàngăđ亥u c栄a C亥năThơ. 

- Trong ngắn h衣n, C亥năThơăcóăthể gi違i quyết tình tr衣ng này bằng cách thu hút các 
laoăđộng ph鰻 thông từ các vùng lân cận. Bằng cách t衣o nh英ngăchínhăsáchăvàăcơăchế phù 
h嬰p, C亥năThơăcóăthể có l詠căl逢嬰ngălaoăđộng t衣m th運iăđ嘘i với các công vi羽căcơăb違n. 

- Trong dài h衣n, m映c tiêu c栄a thành ph嘘 là phát triểnătheoăh逢ớng hi羽năđ衣i hóa, từ 
đóăt衣o ra nhiều vi羽c làm mới. Thành ph嘘 c亥n có nh英ngăb逢ớc chu育n bị để sẵn sàng ngu欝n 
nhân l詠c cho th運i gian sắp tới. Th泳 nh医t, thành ph嘘 c亥n có kế ho衣ch rõ ràng về s嘘 l逢嬰ng 
laoăđộng ph鰻 thông,ălaoăđộng chuyên nghi羽p trong th運i gian sắp tớiă(tínhăđếnănĕmă2030).ă
Từ đó,ăC亥năThơăcóăthể lên kế ho衣ch chi tiếtăđể đàoăt衣oălaoăđộng h嬰p lý. Th泳 hai, c亥n 
đ違m b違o m泳c s嘘ngăvàăđiều ki羽n phát triển c栄aălaoăđộng ph鰻 thông,ăđể l詠căl逢嬰ng lao 
động có thể yênătâmăđàoăt衣o tay nghề. Th泳 ba, c亥n truyền thông rộng rãi, kèm theo các 
cơăchế phù h嬰p vớiă laoăđộng ph鰻 thông,ăkèmătheoăcácăch逢ơngătrìnhăđàoăt衣oăvàăđịnh 
h逢ớngălaoăđộng nghề sớm cho học sinh khi còn ng欝i ghế nhàătr逢運ng, t鰻 ch泳căcácăch逢ơngă
trìnhăđịnhăh逢ớng và tập hu医năđể học sinh hiểu và g衣t b臼 các rào c違n về mặt tâm lý khi 
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tham gia vào thị tr逢運ngălaoăđộng. 

4.6.2 Gi違i pháp nâng cao m泳c s嘘ng và an sinh xã h瓜i 

a. Phát tri 吋nădơnăc逢 

- Đ育y m衣nh công tác tuyên truyền Pháp l羽nh dân s嘘, các chính sashc về dân s嘘 và 
kế ho衣chăhóaăgiaăđình 

- Đề ra kế ho衣ch phát triển mậtăđộ dânăc逢ăh嬰p lý, phù h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng phát 
triển sau quy ho衣ch đặc bi羽t trong th運i kỳ C亥năThơăb逢ớcăvàoăgiaiăđo衣nă“dânăs嘘 vàng”ă
để tập trung ngu欝n l詠c phát triển kinh tế và xã hội 

- Duy trì m泳c sinh h嬰pălỦăđể đ違m b違oăcânăđ嘘i hài hòa gi英a các nhóm tu鰻i, duy trì 
tỷ l羽 dân s嘘 đangătrongăđộ tu鰻iălaoăđộng và ph医năđ医u làm chậmăquáătrìnhă“giàăhóaădână
s嘘” 

b. Gi違m nghèo, b違o tr嬰 tr 飲 emăvƠăbìnhăđẳng gi噂i 

M映c tiêu: 
- S嘘 l逢嬰ng hộ nghèo giaiăđo衣n 2021 – 2025 là 24.643 hộ,ăt逢ơngăđ逢ơngăkho違ng 

6,75%, m映cătiêuăđếnănĕmă2030ăkhôngăcònăhộ nghèo 
- 100% Đ嘘i t逢嬰ng b違o tr嬰 xã hội, đ嘘i t逢嬰ng có hoàn c違nh đặc bi羽t khó khĕn đột 

xu医t đ逢嬰c tr嬰 giúp kịp th運i 
- Phát triểnă12ăcơăs荏 tr嬰 giúp xã hội, nâng công su医t ph映c v映 lênă3.000ăđ嘘iăt逢嬰ng 

vàoănĕmă2025ăvàă5.000ăđ嘘iăt逢嬰ngăvàoănĕmă2030ăvàă10.000ăđ嘘iăt逢嬰ngăvàoănĕmă2050 
- Đ衣t tỷ l羽 bìnhăđẳng giớiătrongăcácălĩnhăv詠căkhácănhauătheoăgiaiăđo衣n 2025 và 

2030ănh逢ăđưăđề ra t衣i Kế ho衣ch s嘘 103/KH-UBND về Th詠c hi羽n chiếnăl逢嬰c qu嘘c gia về 
bìnhăđẳng giới thành ph嘘 c亥năthơ,ăgiaiăđo衣n 2021 - 2030 
 
Gi違i pháp th詠c hi羽n 

- Cung c医p các chính sách dành riêng cho nh英ngăđ嘘i t逢嬰ng gặp khó khĕnănh逢ăhộ 
nghèo,ăđ欝ng bào dân tộc thiểu s嘘,ăliênăquanăđến tín d映ng, khuyến nông, gi違i quyết vi羽c 
làmầ 

- Chu育n bị kế ho衣chăt逢ơngătr嬰 cho các s詠 ki羽nănh逢ăthiênătai,ăbưoălũ,ădịch b羽nh 
di宇năraăđể đ違m b違o sinh kế choăng逢運iădân,ăđặc bi羽tălàăcácăđ嘘iăt逢嬰ng d宇 chịu t鰻năth逢ơng 

- Đ逢aăraăcácăchính sách dành riêng cho n英 giới, bao g欝m t鰻 ch泳c các ch逢ơngătrìnhă
tập hu医n,ăđàoăt衣o dành riêng cho n英 giới, hỗ tr嬰 tài chính hoặc c違i thi羽n các chính sách 
thai s違n cho ph映 n英ầ 

c. Các gi違i pháp chung v隠 tuyên truy隠n và th詠c thi 

Theo nghị quyết s嘘 45 c栄a Bộ Chính Trị, C亥năThơăcóănh英ng m映c tiêu rõ ràng về 
an sinh xã hội trong nh英ngănĕmăsắp tới. Thành ph嘘 ph医năđ医uăđếnănĕmă2026ă– 2030, 
thành ph嘘 về cơăb違n không còn hộ nghèo, 100% s嘘 hộ đ逢嬰c cung c医păđ亥yăđ栄 n逢ớc s衣ch, 
tỷ l羽 b違o hiểm y tế đ衣tă100%.ăĐể đ衣tăđ逢嬰c nh英ng m映c tiêu này, thành ph嘘 c亥n th詠c thi 
nh英ng gi違i pháp sau: 
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Thành ph嘘 c亥n tập trung tuyên truyền m衣nh mẽ các chính sách về laoăđộng và vi羽c 
làm,ăđ育y m衣nh thông tin về vi羽c làm và thị tr逢運ngălaoăđộng tớiăng逢運i dân. Tập trung 
tĕngăc逢運ng các ho衣tăđộngăt逢ăv医n, giới thi羽u, kết n嘘i gi英aăng逢運iălaoăđộng và doanh nghi羽p 
để t衣o hành lang liên kếtăgiúpălaoăđộngăcóăcôngăĕnăvi羽c làm 鰻năđịnh. T衣o các chính sách 
hỗ tr嬰 ng逢運i nhậpăc逢ăvàălaoăđộng trong thành ph嘘 để hỗ tr嬰 laoăđộng hoàn thi羽n và nâng 
cao tay nghề. 

 

Thành ph嘘 cũngăc亥n ph嘘i h嬰p với Bộ Y Tế để bao ph栄 và nâng tỷ l羽 đ嘘iăt逢嬰ng 
tham gia b違o hiểm xã hội, b違o hiểm y tế. Tập trung hoàn thi羽n bộ máy qu違n lý hành 
chínhăđể hỗ tr嬰 ng逢運i dân kịp th運i và nhanh chóng, gi違m bớt th栄 t映c hành chính, từ đóă
đ衣tăđ逢嬰c tỷ l羽 độ ph栄 nh逢ăkỳ vọng. 

 

M映c tiêu c栄a thành ph嘘 là nâng cao m泳c s嘘ngăvàăđ運i s嘘ng an sinh xã hội c栄aăng逢運i 
dân, x泳ngăđángăvới vị thế là thành ph嘘 sinhăthái,ăvĕnăminh,ăhi羽năđ衣i,ămangăđậm b違n sắc 
sôngăn逢ớc vùng ĐBSCL. 

 

 

 S逸p x院p và t鰻 ch泳c không gian phát tri吋n ngành quan tr丑ng c栄a thành ph嘘  

1. Quanăđi吋m, nguyên lý v隠 phát tri 吋n không gian 

Địnhăh逢ớng về phát triển không gian c亥n mang tính g嬰i m荏, hỗ tr嬰 cho phát triển 
là chính, ch泳 không thiên về ápăđặtăcôngănĕngăc映 thể cho từngălôăđ医t.ăĐịnh h逢ớng phát 
triển không gian càng hi羽u qu違, càng t嘘t thì tính linh ho衣t càng cao, cho phép s詠 t詠 do 
lớn mà không 違nhăh逢荏ng tới nh英ng ch医tăl逢嬰ng về khôngăgian,ămôiătr逢運ng, sinh thái, 
không 違nhăh逢荏ng tới tiềmănĕngăphátătriển t鰻ng thể lâu dài. Nh英ngăquyăđịnh quá c泳ng 
nhắc thì d宇 qu違nălỦ,ănh逢ngăvề cơăb違n sẽ làm gi違m giá trị thị tr逢運ng c栄a tài nguyên. Sau 
đâyălàămột s嘘 quanăđiểm và nguyên lý phát triển không gian chính. 
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   (1).Tích h嬰p d詠a trên th詠c tr衣ng phát tri吋n không gian 

 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

 

- Xây d詠ng thành ph嘘 có kh違 nĕngătíchăh嬰păcaoăđ欝ng th運iăcũngăcânănhắc nền t違ng 
phát triển sẵnăcóă(khuădânăc逢,ăkhuăcôngănghi羽p, di tích lịch sử, các d詠 ánăđ亥uăt逢ăsẵn 
có.v.). T医t c違 c医u trúc hi羽n h英u, từ dânăc逢,ănhàăcửa,ăcơăs荏 s違n xu医t, các d詠 án ... Đều là 
tài s違n có giá trị. Vi羽căthayăđ鰻i lớn có thể t衣oăraăcơăhội mới,ănh逢ngăcũngătiềm 育n s詠 phá 
huỷ tài s違n hi羽n h英uăvàănguyăcơăb医t 鰻năđịnh về sinh kế. Một khu mới không d宇 cóăđ逢嬰c 
mậtăđộ dânăc逢ăvàăt逢ăb違n c亥n thiết cho vi羽c phát triểnăcácăcôngănĕngămậtăđộ cao. Vì thế, 
tr逢ớc hết là ph違i phát huy quỹ đ医t hi羽n h英uătrongăcácăđôăthị hi羽n h英u,ăđặc bi羽t là Ninh 
Kiều, Bình Th栄y,ăCáiăRĕng,ănh医tălàăcácăkhuăđ医t vàng. Nh英ng d詠 án hi羽n h英uăcũngănênă
đ逢嬰căđ違m b違o s詠 鰻năđịnh nếu có thể. Nguyên tắc phát triển kinh tế từ d逢ới lên, ti羽m cận 
bằng nhiều sáng kiến, d詠 án nh臼 cũngăcóăthể đ衣t hi羽u qu違 lớn, không nh医t thiết ph違i làm 
nh英ng d詠 án quá lớn. 

- Xây d詠ng thành ph嘘 sinhăthái,ămangăđậm b違n sắc sông n逢ớc – là nền t違ng t衣o 
nênăth逢ơngăhi羽u c栄a C亥năThơ,ăthế m衣nh th詠c tr衣ng c栄a vùng ĐBSCL. Các yếu t嘘 quan 
trọngălàăđaăd衣ng sinh học, c医uătrúcăn逢ớc, vận hành c栄a h羽 th嘘ngăn逢ớc, c違nh quan thiên 
nhiênăvàănhânăvĕnăvùngăsôngăn逢ớc,ăđều ph違iăđ逢嬰c ph映c h欝iăvàăphátăhuy,ătr逢ớcăkhiăđặt 
v医năđề về côngănĕngăđôăthị. 
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(2)Phát tri吋n kinh t院 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

- Tận d映ng l嬰i thế riêng bi羽t c栄a từng khu v詠c (ví d映,ănĕngăsu医t nông nghi羽p, vị 
trí so với các tỉnh khác 荏 ĐBSCL,ăcơăs荏 h衣 t亥ng,ăkhuăvĕnăhóaăvàădiăs違n, ...) Để t嘘iăđaă
hóaăcácăcơăhội kinh tế xanhăvàăcácăcơăhội có giá trị cao.  

- Khoanh vùng nh英ng khu v詠c lớn trọngă điểm cho nh英ngă côngă nĕngă chính,ă
khuyến khích phát triển nh英ngăcôngănĕngănàyăđể có thể t衣o thành nh英ngăđiểmăđến có 
đẳng c医p c医p vùng. Tuy nhiên trong mỗi vùng không nh医t thiết chỉ có nh英ngăcôngănĕngă
đó.ăNguyênălỦălàăkhôngăch嘘t sử d映ngăđ医t, mọi sáng kiến, mọi sử d映ngăđ医tăđều ch医p nhận 
đ逢嬰c,ăcàngătĕngăđộ đaăd衣ngăvàăđaăthànhăph亥n càng t嘘t, mi宇n là tuân th栄 một s嘘 nguyên 
lý chính c栄a từng khu. Qu違nălỦăcôngănĕngăphátătriển kinh tế bằng cách t衣oămôiătr逢運ng 
t嘘iă逢uăchoăcôngănĕngăđó,ăch泳 không ph違iăápăđặt. 

- Hỗ tr嬰 t嘘iăđaăcácănhàăđ亥uăt逢ăchiếnăl逢嬰c với các sáng kiếnăđ亥uăt逢ăcóăthể c違i thi羽n 
đángăkể tiềmănĕngăphátătriển kinh tế c栄a thành ph嘘. 

 
(3). C違i thi 羽năđi隠u ki羽n s嘘ng 
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Nguồn: Phân tích cてa BCG  

- Không gian C亥năThơăc亥n thể hi羽n nh英ngăquanăđiểm phát triển và quy ho衣ch 
không gian tiên tiến nh医t trên thế giới, thuận l嬰i cho phát triển nh英ngălĩnhăv詠c tiềmănĕngă
lâu dài một cách bền v英ng. 

- L医yăconăng逢運iălàmătrungătâm:ăĐ違m b違oămôiătr逢運ng s嘘ng t嘘t,ăđ亥yăđ栄 cơăs荏 h衣 
t亥ngăchĕmăsócăs泳c kh臼e, yếu t嘘 vĕnăhóa xã hội, tiềmănĕngăphátătriển về nhân l詠c về t亥m 
nhìn dài h衣n.ăĐặc bi羽t quan trọng là c亥n nâng cao ch医tă l逢嬰ng dịch v映 đôăthị đ嘘i với 
nh英ng khu v詠cănôngăthôn.ăĐ逢aăraănh英ngămôăhìnhăđôăthị sinh thái mậtăđộ th医păđặc thù. 
C亥năxácăđịnh toàn bộ C亥năThơăđưăđ逢嬰c coi là mộtăđôăthị thì không thể theo các chu育n 
m詠c khác nhau. Với c医u trúc phân tán hi羽n h英u c栄aăcácăkhuădânăc逢ănôngăthôn,ănh英ng 
quyăđịnh nông thôn mớiăch逢aăđ栄 để đ違m b違o nh英ng c医u trúc không gian t嘘iă逢uăchoăphátă
triển. 

 
(4).B違o v羽 môiătr逢運ng 

 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

 
- Phát triển, b違o t欝n các không gian xanh và tài nguyên thiên nhiên, tích h嬰p với 

các thông s嘘 về kh違 nĕngăh欝i ph映c và biếnăđ鰻i khí hậu. 
- Khai thác tài nguyên một cách bền v英ng,ăđặc bi羽t tiết ki羽m quỹ đ医t h衣n chế c栄a 

C亥năThơ.ăNguyênătắc là không ch嘘tăcácăthayăđ鰻i m映căđíchăsử d映ngăđ医t theo quy ho衣ch, 
mà cho phép chuyểnăđ鰻i m映căđíchăsử d映ngăđ医t một cách linh ho衣t theo từng th運i kỳ. 
H衣n chế phát triểnăđôăthị tràn lan bằng quy ho衣ch treo. 

 



 

492 
 

(5). Hình thành hành lang chi院năl逢嬰c 

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

 
- Tận d映ng t嘘iăđaăkh違 nĕngăkết n嘘iăđếnăcácăsânăbayăvàăkhuăth逢ơngăm衣i trung tâm 

(CBD)ăđể phát triển hành lang xã hội và kinh tế trọngăđiểm. Kết n嘘i các khu v詠căđôăthị 
khác nhau thành tr映c, khắc ph映c nh英ngănh逢嬰căđiểm về s詠 dàn tr違i trên di羽n rộng c栄a 
C亥năThơ. 

- Phù h嬰p với nh英ngăỦăt逢荏ng chính c栄a quy ho衣chăvùngăĐBSCL,ătĕngăc逢運ng liên 
kếtăđ嘘i trọng với Thành ph嘘 H欝 Chí Minh trên tr映cătĕngătr逢荏ng C亥năThơă– TP. HCM 
với kết n嘘i nhanh  

-  

(6).H瓜i nh壱p v噂i khu v詠căĐBSCL 

 
- Hội nhập với các tỉnh mới n鰻i lân cậnănh逢ăVĩnhăLong,ăĐ欝ng Tháp, An Giang, 

Kiên Giang & B衣căLiêuăcũngănh逢ătoànăbộ khu v詠căĐBSCL.ăTận d映ngăđ逢嬰c l嬰i thế quan 
trọng c栄a C亥n Thơ,ăđóălàăvị trí chiến l逢嬰c khi là trung tâm c栄aăĐBSCL,ăvới nh英ng kết 
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n嘘i h衣 t亥ngăliênăvùng.ăĐ逢aăraănh英ng gi違i pháp phát triển không gian thuận l嬰i cho vi羽c 
h嬰p tác, liên kết với các tỉnh khác, ch泳 không chỉ trong nội bộ C亥năThơ.  

 
Nguồn: Phân tích cてa BCG  

 

2. Phân b鰻 không gian cho các ngành chính 

2.1 Công nghi羽p  

Nguyên tắc về phân b鰻 không gian cho công nghi羽p là nên tậpătrungăđể ti羽n về h衣 
t亥ng, kho bãi, giao thông và phát triểnăđ逢嬰c các d詠 án lớn mà không 違nhăh逢荏ng tới c医u 
trúcăđôăthị. Về cơăb違n có thể chia làm 2 nhóm ho衣tăđộng công nghi羽p. Nh英ng ho衣tăđộng 
mang tính ch医t tinh, s衣ch, c亥n ít di羽nătíchănh逢ngăyêuăc亥u cao thì nên 荏 g亥n khu v詠c trung 
tâm, g亥n ngu欝n nhân l詠cătrìnhăđộ cao và ti羽n các lo衣i dịch v映 đaăd衣ng. Nên kết h嬰p với 
nh英ng l嬰i thế kết n嘘iăvùngănh逢ăsânăbayăvàăc違ng,ăđ逢運ng sắt. Có hai khu v詠c thuận l嬰i 
nh医t cho các ho衣tăđộng này là c映m sân bay và c違ng Trà nóc và c映m quanh c違ng Cái Cui 
và nhà ga xe lửa d詠 kiến 荏 phíaănamăCáiăRĕng.ăNhómăcôngănghi羽p th泳 hai c亥n nhiềuăđ医t 
hơn,ădi羽n tích lớnăhơn,ăvới các mặt hàng thô nhiềuăhơn,ăthìănênătập trung 荏 vùng ngoài, 
đ医t rộng, ti羽n tr映c giao thông thuỷ bộ kết n嘘i vùng. Tuyến dọc theo cao t嘘c Lộ Tẻ R衣ch 
S臼i, thuộc quậnăÔăMônăvàăVĩnhăTh衣nh là phù h嬰p nh医t. 雲 đâyăvừa có các kết n嘘i cao 
t嘘căĐôngăTây- Bắc Nam, vừa có ti羽n giao thông thuỷ trên kênh Lộ Tẻ và c違ng Th嘘t n嘘t 
trên sông Hậu. 

2.2.1 Công nghi羽p ch院 bi院n th詠c phẩm  

Thiết lập c映m chế biến th詠c ph育m t衣iăphíaăĐôngăNamăÔăMôn,ănằm g亥n tr映c cao 
t嘘căChâuăĐ嘘c – SócăTrĕng,ăg亥n sân bay C亥năThơ,ăthuận ti羽n cho vi羽c kết n嘘iăđể xu医t 
kh育u.  

Quy ho衣chăvùngăxácăđịnh C亥năThơăsẽ ph違i có mộtătrungătâmăđ亥u m嘘i t鰻ng h嬰p về 
kinh tế nông nghi羽p. Trung tâm này bao g欝m t医t c違 các ho衣tăđộng t鰻ng h嬰p từ chế biến, 
đóngăgói,ăkhoăbưi,ănghiênăc泳u, công ngh羽, du lịch nông nghi羽p,ăđôăthị nông nghi羽p, kết 
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h嬰p nông nghi羽p với s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng tái t衣o ... Đâyălàăđiểm tập trung c栄aălĩnhăv詠c 
công nghi羽p chế biến, một trong nh英ngălĩnhăv詠cămũiănhọn c栄a C亥năThơ.ăTrungătâmănàyă
c亥n ph違i vừa nằm trong vùng nông nghi羽p, vừa ph違i g亥năcácătrungătâmădânăc逢,ăđôăthị, 
các ti羽n ích giao thông, bến bãi. Quy ho衣ch hi羽nănayăxácăđịnh nhiềuăđiểm trung tâm nh臼, 
cho riêng từng ch泳cănĕngănh逢ălúa,ăcâyătrái,ăhoaămàu,ă thuỷ s違n ... Nằm 荏 nhiều quận 
huy羽năkhácănhau,ăđể thúcăđ育y kinh tế từng khu v詠c, nh医t là các khu v詠cănôngăthôn.ăĐể 
tĕngăquy mô và tính h医p dẫn, c亥n ph違i tập trung t医t c違 vào một khu v詠c lớn, có quy mô 
toàn vùng thậm chí qu嘘c gia, mà các tỉnh khác không thể th詠c hi羽năđ逢嬰c. Khu này sẽ 
tr荏 thànhăđộng l詠c phát triển cho c違 một vùng lân cận. Toàn bộ khu này mới có thể coi 
nh逢ămột trungătâmăđ亥u m嘘i về kinh tế nông nghi羽p trong quy ho衣ch vùng.  

2.2.2 Công nghi羽pănĕngăl逢嬰ng 

Địnhăh逢ớng dành quỹ đ医t lớn cho phát triểnănĕngăl逢嬰ng tái t衣o, bao g欝m c違 đi羽n 
gió và mặt tr運i, kết h嬰p với s違n xu医t nông nghi羽pănh逢ăthuỷ s違n,ăchĕnănuôi,ăđể biến C亥n 
Thơăthành trung tâm cung c医pănĕngăl逢嬰ng tái t衣o c栄a vùng và ch栄 độngăhơnăvề ngu欝n 
nĕngăl逢嬰ng. Ngoài ra b嘘 trí xen kẽ nh英ngăvùngănĕngăl逢嬰ng mặt tr運iăđanăxenăvàoăcácăkhuă
công nghi羽p,ăđể cung c医pănĕngăl逢嬰ng c映c bộ cho các khu v詠c công nghi羽p, nông nghi羽p 
vàăđôăthị. Nh英ng lo衣i hình này có thể đ逢嬰c kết h嬰p với di羽n tích nông nghi羽p 荏 phía tây 
để giaătĕngăsinhăkế và thu nhập mà 違nhăh逢荏ngăítăđến c医uătrúcăđôăthị. 

2.2.3 Công nghi羽p ch院 t衣o, l逸p ráp, ch院 bi院n 

Nguyên tắc là tiết ki羽măđ医t,ă逢uătiênăphátătriển công ngh羽 cao, s衣ch. Địnhăh逢ớng 
lâu dài hi羽n nay là phát triển công nghi羽păngoàiăvànhăđaiă1.ăTuyănhiên,ătrongăth運i kỳ 
trung h衣n, vẫn ph違i ch医p nhận phát triển công nghi羽pătrongăvànhăđaiă1,ăthậm chí công 
nghi羽păcũ,ăvìăc亥n ph違i gi違i quyết v医năđề laoăđộng, và tận d映ng l詠căl逢嬰ng laoăđộng, tiếp 
cận h衣 t亥ng kỹ thuật và xã hội hi羽n h英u. Chỉ cóătrongăvànhăđaiă1ămớiăđ栄 s泳c h医p dẫn nhà 
đ亥uăt逢.ăTuyănhiên,ăkhôngănênădànătr違i ra toàn bộ d違i ven sông Hậu. C亥n khẳngăđịnh là 
các lo衣i công nghi羽p này chỉ là gi違i pháp nh医t th運iăđể t衣o thu nhập vàăcôngăĕnăvi羽c làm. 
Đâyăkhôngăph違i là nh英ngălĩnhăv詠c thế m衣nh c栄a C亥năThơăcũngănh逢ăvùngăĐBSCL,ăcũngă
không ph違i là nh英ngălĩnhăv詠c ch栄 ch嘘tălâuădài.ăTrongăt逢ơngălaiăxa,ăsẽ chuyểnăđ鰻i d亥n 
nh英ng khu v詠c công nghi羽p này về thànhăđôăthị ven sông Hậu. 

2.2.4 Công nghi羽p nh臼, ti吋u th栄 công nghi羽p 

M映căđíchălàătĕngăs詠 đaăd衣ng ngành nghề và thu nhậpăchoăng逢運i dân 荏 các trung 
tâm thị tr医n c栄a các Huy羽nănh逢ăThới Lai, C運 Đ臼,ăVĩnhăTh衣nh,ăđể ng逢運iădânăđ叡 ph違i di 
c逢,ăcóăthể tận d映ng không gian s嘘ng rộng rãi 荏 vùng quê và quan h羽 xã hội hi羽n h英u. 
Nh英ng không gian này có giá trị về xã hộiăhơnălàănh英ng vai trò chiếnăl逢嬰c về kinh tế 
đ嘘i với thành ph嘘 C亥năThơ. 

2.2.5 Công ngh羽 s嘘, công ngh羽 thông tin 

- V逢運nă逢挨măcôngăngh羽ăvƠădoanhănghi羽p: 
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Côngănĕngănàyălàăs嘘ngăcònăđ嘘iăvớiăt逢ơngălaiăphátătriểnăc栄aămộtăđôăthịăt亥măc叡.ăCôngă
nĕngănàyăr医tăc亥năkhuăv詠căg亥nătrungătâm,ăvớiămậtăđộădânăc逢ăcao,ăkhôngăc亥nănhiềuădi羽nă
tích.ăTr逢ớcămắtătậnăd映ngănh英ngăkhôngăgianătrungătâmătrongăcácăvùngălõiăđôăthịăNinhă
Kiều,ăBình Th栄y,ăCáiăRĕng. 

- Technopolis: 

Cóăthểăt衣oăraămộtăvùngătrungătâmăphátătriểnăcácălo衣iăcôngăngh羽ămới,ăkếtăh嬰păvớiă
khôngăgianăđôăthịăsinhăthái,ăh医pădẫnăđểăt衣oăthànhămộtăvùngăđôăthịăsinhătháiămàăhi羽năđ衣i,ă
côngăngh羽ăcao.ăĐâyălàăkhuăv詠căvừaăcóămậtăđộădânăc逢,ăvừaăcóănh英ngăc違nhăquan,ăsinhătháiă
độcăđáoăđểăcóăthểăt衣oăraămộtăvùngăhỗnăh嬰pă荏ăvàăs違năxu医tăkiểuătechnopolis.ăĐâyăsẽălàăthếă
m衣nhăvàălàăđóngăgópăc栄aăC亥năThơănh逢ălàămộtăv羽ătinhăc栄aăvùngăthànhăph嘘ăH欝ăChíăMinh 
,ăvìăvi羽căkếtăh嬰păs違năxu医t,ănghiênăc泳uăcôngăngh羽ăcao vớiămôiătr逢運ngă荏,ăs嘘ngăvàălàmăvi羽că
thậtăs衣ch,ăđẹp,ăthơămộng,ăcóăb違năsắc,ărộngărưiălàăđiềuăr医tăc亥năđ嘘iăvớiăcácăngànhăcôngă
ngh羽ănày,ănh逢ngăkhôngăd宇ăđ逢嬰căcungăc医pă荏ăkhuăv詠căthànhăph嘘ăH欝ăChíăMinh đ医tăchậtă
ng逢運iăđông. 

2.2.6 TrungătơmăTh逢挨ngăm衣i- D鵜ch v映 Công nghi羽p h厩 tr 嬰 vùngăĐBSCL 

TrungătâmăTh逢ơngăm衣iă- Dịchăv映ăCôngănghi羽păhỗătr嬰ăvùngăĐBSCL t衣iăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơ,ălàăđ亥uăm嘘iătriểnăkhaiăngu欝năl詠cătr嬰ăgiúpăc亥năthiếtăchoăquáătrìnhăđ亥uăt逢ăkh荏iănghi羽p,ă
nghiênăc泳uăphátătriểnăcôngăngh羽ă- kỹăthuậtătiênătiếnă(nh医tălàănghiênăc泳uăphátătriểnăvềăcôngă
nhi羽pănông,ăth栄yăs違n,ăcôngăngh羽ăsinhăhọc,ăhóaăhọcầ),ăs違năxu医tăvàătiêuăth映ăs違năph育măc栄aă
các t鰻 ch泳c, cá nhân và doanhănghi羽păho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠căcôngănghi羽p,ăcôngănghi羽pă
hỗătr嬰ăc栄a vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long.ă(trongăNghị địnhă15/NĐ-CP ngày 6/8/2020 
vềăcácăgi違iăphápăphátătriểnăcôngănghi羽păhỗ tr嬰),ăquyăho衣chă05ăTrungătâmăkỹăthuậtăhỗătr嬰,ă
phátătriểnăvùng,ăch栄ăyếuălĩnhăv詠căcơăkhí,ăđi羽nătử,ăd羽tămay,ădaăgiày,ălàănh英ngăngànhăkhôngă
ph違iălàăthếăm衣nhăc栄aăĐBSCLăvàăthànhăph嘘ăC亥năThơ. Kiếnănghịăb鰻ăsungăQuyăho衣chă01ă
Trungă tâmă kỹă thuật,ă nghiênă c泳uă hỗă tr嬰ă phátă triểnă côngă nghi羽pă nông,ă th栄yă s違nă vùngă
ĐBSCL. 

 

2.2 Th逢挨ngăm衣i và D鵜ch v映 

2.3.1 Th逢挨ngăM衣i 

A. Các ch嬰 bán l飲 (ch嬰 dân sinh) 

- Đ嘘i với các khu v詠c quận, huy羽năch逢aăphátătriển sẽ c違i t衣o, nâng c医p các ch嬰 
trênăcơăs荏 quy ho衣ch toàn bộ khu v詠c ch嬰 theoăh逢ớng hình thành c映m hay t鰻 h嬰păth逢ơngă
m衣i t鰻ng h嬰p bao g欝m các kết c医u h衣 t亥ng bán lẻ nh逢:ădưyăkiă嘘t. Cửa hàng, siêu thị (nếu 
cóăđ栄 điều ki羽n),ầ. T衣iăđịaăbànăcácăxư,ăph逢運ngăcònăch逢aăphátătriển sẽ từng b逢ớc c違i 
t衣o, xây d詠ng mới và m荏 rộng m衣ngăl逢ới ch嬰 (nôngăthôn)ălàmănơiătraoăđ鰻i, buôn bán 
hàng hóa thuận l嬰iăchoăc逢ădân,ăphùăh嬰p vớiăđiều ki羽n kinh tế - xã hộiă(điều ki羽n giao 
thông, mậtăđộ dânăc逢,ăquy mô vàătrìnhăđộ s違n xu医t,ầ)ănhằmăđápă泳ng nhu c亥u trao đ鰻i 
hàng hóa c栄aăng逢運i dân 

- Với vi羽c huy ho衣ch phát triển công nghi羽p 荏 các huy羽năVĩnhăTh衣nh, Thới Lai, 
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C運 Đ臼 kh違 nĕngădânăs嘘,ăng逢運iălaoăđộng t衣i các khu v詠cănàyătĕng.ăDoăvậy, m荏 rộng di羽n 
tích ch嬰 truyền th嘘ng hi羽n h英u t衣i các khu v詠cănàyăđể ph映c v映 cho nhu c亥u c栄aăng逢運i 
dân. 

- B鰻 sung xây d詠ng mới ch嬰 H逢ngăTh衣nh t衣i quậnăCáiăRĕngăđể di d運i ch嬰 Tân 
An, ch嬰 An L衣c quận Ninh Kiều, quy mô 4,8 ha, theo Quyếtăđịnh s嘘 3538/QĐ-UBND 
ngày 25/11/2021 c栄a 曳y ban nhân dân thành ph嘘 C亥năThơ về vi羽c ban hành Danh m映c 
d詠 án thuăhútăđ亥uăt逢ăt衣i thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2021 - 2025. Ngoài ra, quy ho衣ch 
b鰻 sung 13 ch嬰 mới và 10 ch嬰 m荏 rộngătrongăcácăkhuădânăc逢. 

 

B. Siêu th鵜 
- Quận Ninh Kiều có thể phát triển siêu thị 荏 t医t c違 các quy mô (h衣ng I, II, III). 
- Phát triển thêm siêu thị h衣ng III t衣i các quận, huy羽n ngo衣i thành (bao g欝m Ô 

Môn,ăVĩnhăTh衣nh, C運 Đ臼,ăPhongăĐiền, Thới Lai). Tuy nhiên c映 thể phát triển siêu thị 
荏 đâuăvàăbaoănhiêuăsiêuăthị c亥n có nghiên c泳u riêng, tránh 違nhăh逢荏ng tiêu c詠c tới c医u 
trúc sinh kế hi羽n h英u c栄aăng逢運iădânătrongăđôăthị. C亥n phát triển d亥n d亥n các siêu thị và 
quan sát 違nhăh逢荏ng rộng tớiăđ運i s嘘ng và an sinh. 

 

 C. TrungăTơmăth逢挨ngăm衣i 

- Phát triểnătrungătâmăth逢ơngăm衣i t衣i các trung tâm thành ph嘘 cũngănh逢ătr映c kinh 
tế - đôăthị quan trọng là tr映c ven sông Hậu từ Bình Th栄yăđếnăH逢ngăPhúăvàăcácăquận Ô 
Môn,ăCáiăRĕng.ă 

- TrungătâmăTh逢ơngăm衣i h衣ng I: C亥n cân nhắc xây d詠ngăthêmă1ătrungătâmăth逢ơngă
m衣i h衣ng I t衣i quận Ninh Kiều, với mô hình mua sắm all-in-one (t鰻 h嬰păTTTM,ăvĕnă
phòng,ăvuiăchơiăgi違i trí). Hi羽năđưăcóămột s嘘 nhàăđ亥uăt逢ătiềmănĕngăcânănhắc d詠 án này, 
bao g欝m AEON Mall, Coop Mart. 

- Trungătâmăth逢ơngăm衣i h衣ng II, III: có thể đ逢嬰c xây d詠ng t衣i cácăđôăthị lo衣i II 
tr荏 lên (Quận Ô Môn, Quận Bình Th栄y, Quận Ninh Kiều, Quận CáiăRĕng,ăquậnth嘘t 
N嘘t).ăTr逢ớc mắt, Xây d詠ngă01ătrungătâmăth逢ơngăm衣iăđặt t衣iăph逢運ng Thới Thuận, quận 
Th嘘t N嘘t,ăđâyălàămột quận phát triển kinh tế th逢ơngăm衣i dịch v映 khá nhanh. 01 siêu thị 
t衣i quậnăCáiăRĕngăvàă01ăsiêuăthị t衣i quận Bình Th栄y (tr映căđ逢運ngăVõăVĕnăKi羽t) 

- Đ嘘i vớiăđôăthị h衣ng III, không phát triểnăcácătrungătâmăth逢ơngăm衣i mà có thể 
phát triển thay thế bằng các trung tâm mua sắm. Các trung tâm mua sắmăđ逢嬰c xây d詠ng 
t衣iăcácăđôăthị quy mô lo衣i III tr 荏 lên (huy羽năVĩnhăTh衣nh, Thới Lai, C運 Đ臼,ăPhongăĐiền). 
Riêng huy羽năPhongăĐiền,ădoăđ逢嬰c quy ho衣chăđể phát triển du lịch sinh thái nên có tiềm 
nĕngăđể xây d詠ng khu mua sắm cao 

 
D. C穎a hàng bán l飲 
Phát triển ph鰻 biến cửa hàng ti羽n l嬰i, cửa hàng chuyên doanh, cửaăhàngănh逢嬰ng quyền 
th逢ơngăm衣i t衣i các khu, c映mădânăc逢ăc違 荏 khu v詠c thành thị và khu v詠c nông thôn. 
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2.3.2 Du l鵜ch  

- Khu trung tâm du lịch tập trung: Không gian du lịchătrungătâm:ăđóngăvaiătròăđ亥u 
m嘘iăđiều hành ho衣tăđộng du lịch c栄a TP. C亥năThơ,ăbaoăg欝m các quận/huy羽n Ninh Kiều, 
CáiăRĕng,ăBìnhăTh栄y,ăPhongăĐiền.ăĐịnhăh逢ớng khai thác du lịch 荏 khu v詠c trung tâm 
c亥n tập trung vào các nội dung sau: (1) Phát triển du lịchăsôngăn逢ớc dọc theo sông Hậu, 
các c欝n dọc sông hậu, tham quan ch嬰 n鰻i, vuiăchơiăgi違i trí t衣i C欝năSơnăvàăC欝n 遺u. (2) 
Phát triển du lịch sinh thái mi羽tăv逢運n, du lịchătâmălinh,ăvĕnăhóaălịch sử t衣i khu v詠c huy羽n 
PhongăĐiền,ăĐìnhăBìnhăTh栄y, Nhà c鰻 Bình Th栄y t衣i quận Bình Th栄y, Chùa Ông 荏 quận 
Ninh Kiều. (3) Phát triển du lịchăđôăthị t衣i trung tâm nộiăđô,ătập trung 荏 khu v詠c quận 
Ninh Kiều, quậnăCáiăRĕng. 

- Không gian du lịch phía Tây: Là không gian du lịch b鰻 tr嬰 cho s詠 phát triển c栄a 
không gian du lịch trung tâm, tập trung 荏 các quận Ô Môn, Th嘘t N嘘t và các huy羽n Thới 
Lai, C運 Đ臼,ăVĩnhăTh衣nh.ăĐịnhăh逢ớng khai thác du lịch tập trung vào: (1) Kết h嬰p với 
Vi羽nălúaăĐBSCLăvàăcácănôngătr逢運ngăđể phát triển s違n ph育m du lịch nông nghi羽p – nông 
nghi羽p s衣ch. (2) Phát triển du lịch làng nghề truyền th嘘ng 荏 quận Th嘘t N嘘tănh逢ăxómă
l逢ớiăThơmăRơm,ăLàngăđan lọp 荏 Thới Long (Ô Môn). (3) Phát triển du lịch sinh thái 
cộngăđ欝ng t衣i Cù Lao Tân Lộc 

- Địnhăh逢ớng phát triển cho từng lo衣i hình du lịch 

• Du lịch kết h嬰p hội nghị, hội th違o, triển lãm, t鰻 ch泳c s詠 ki羽n, du lịchăth逢ơngă
m衣i, hội ch嬰 tập trung khu v詠c quận Ninh Kiều 

• Du lịch nghỉ d逢叡ng 荏 khu v詠c cù lao Tân Lộc (quận Th嘘t N嘘t). 
• Du lịchăvĕnăhóa:ăThamăquan,ăl宇 hội, di tích lịch sử t衣i các quận, huy羽n: Ninh 

Kiều, Bình Th栄y,ăPhongăĐiền. 
• Du lịch sinh thái mi羽tăv逢運n huy羽năPhongăĐiền. 
• Du lịchăsinhătháiăsôngăn逢ớc: Cù lao Tân Lộc (quận Th嘘t N嘘t). C欝năSơnă(quận 

Bình Th栄y). QuậnăCáiăRĕng. 
• Du lịchăsinhătháiăđ逢運ng sông dọc sông Hậu và sông C亥năThơ. 
• Các ho衣tăđộngăvuiăchơiăgi違iătríăđôăthị quận Ninh Kiều, quậnăCáiăRĕng. Vui 

chơiăgi違i trí cao c医p 荏 C欝n 遺u, c欝n Cái Khế. 

2.3.3 Logistics 

Phátătriểnătrungătâmălogisticsăt衣iăquậnăCáiăRĕng,ăkhuătrungătâmălogisticsăhàngăkhôngăt衣iă
quậnăBìnhăTh栄y.ăPhátătriểnăc違ngăCáiăCuiăthànhăc違ngăbiểnăqu嘘cătếăvớiădịchăv映ălogisticsă
c違ngăbiển 

2.3 Nông lâm nghi羽p 

2.3.1 Tr 欝ng tr丑t 

a. Lúa 
• Gi違m 22.330,34 ha di羽nătíchăđ医t tr欝ng lúa: từ 77.330,34 ha còn 55.000 ha. Trong 

đó: 
• Huy羽năVĩnhăTh衣nh: từ 25.514 ha gi違m còn 23.653 ha. Gi違m 1.861 ha. Tập trung 
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ch栄 yếu t衣iăTrungătâmăVĩnhăTh衣nh 366 ha, xã Th衣nh Mỹ 95 ha, Th衣nh Lộcă100ăha,ăVĩnhă
Trinh 1.000 ha sử d映ng cho khu công nghi羽p, Th衣nh An 100 ha, Th衣nh L嬰i 100 ha và 
Th衣nh Quới 100 ha. 

• Huy羽n C運 Đ臼 từ 23.695 ha gi違m còn 19.423 ha. Gi違m 4.272 ha tập trung t衣i thị 
tr医n C運 Đ臼 477 ha, Trung An 35 ha, Trung Th衣nh 14 ha, Th衣nh Phú 347 ha, ThớiăH逢ngă
3.283ăha,ăĐôngăHi羽p 89 ha và ThớiăĐôngă27ăha. 

• Huy羽n Thới Lai từ 18.715 ha gi違m còn 11.924 ha. Gi違m 6.791 ha bao g欝m các 
xã: Thới Th衣nh 599 ha, Tân Th衣nhă155ăha,ăĐôngăBìnhă35ăha,ăĐôngăThuận 71 ha, Thới 
Tână1.382ăha,ăTr逢運ng Thắngă1.575ăha,ăĐịnhăMônă1.470ăha,ăTr逢運ng Thành 981 ha, 
Tr逢運ngăXuânăAă63ăha,ăTr逢運ng Xuân B 39 ha và thị tr医n Thới Lai 421 ha.   

• Các quận/huy羽năÔăMôn,ăPhongăĐiền, Bình Th栄y gi違m 100% di羽nătíchăđ医t tr欝ng 
lúa. 

b. Cơyăĕnătrái 
• Hi羽n nay, di羽nă tíchăđ医t tr欝ngăcâyăĕnă tráiă làă24.000 ha. D詠 kiến sẽ tĕngă thêmă

13.163 ha, do di羽nătíchăđ医t lúa gi違m chuyểnăđ鰻iăcơăc医u cây tr欝ng sang tr欝ngăcâyăĕnătrái,ă
tập trung t衣i 03 huy羽năVĩnhăTh衣nh, Thới Lai và C運 Đ臼 nâng t鰻ng di羽n tích lên 43.700 
ha.ăTrongăđó: 

•  T衣i huy羽năVĩnhăTh衣nh:ăTĕngă855ăhaă(nângăt鰻ng di羽n tích tr欝ngăcâyăĕnătráiălàă
2.057 ha) tập trung t衣i thị tr医năVĩnhăTh衣nhătĕngă360ăha,ăTh衣nh Mỹ tĕngă95ăha,ăcácăxưă
Th衣nh Lộc, Th衣nh An, Th衣nh Quới và Th衣nh L嬰i mỗiăxưătĕngă100ăha.ă 

• T衣i huy羽n ThớiăLai:ă tĕngă6.791ăhaă (Nângă t鰻ng di羽n tích tr欝ngăcâyăĕnă tráiă làă
11.077 ha) tập trung t衣i thị tr医n Thới Lai 421 ha, xã Thới Th衣nhătĕngă599ăha,ăTânăTh衣nh 
tĕngă155ăha,ăĐôngăBìnhătĕngă35ăha,ăĐôngăThuậnătĕngă71ăha,ăThớiăTânătĕngă1.382 ha, 
Tr逢運ng Thắngă tĕngă1.575ăha,ăĐịnhăMônă tĕngă1.470ăha,ăTr逢運ngăThànhă tĕngă981ăha,ă
Tr逢運ngăXuânăAătĕngă63ăha,ăTr逢運ngăXuânăBătĕngă39ăha. 

• T衣i huy羽n C運 Đ臼:ătĕngă4.197ăhaă(Nângăt鰻ng di羽nătíchăcâyăĕnătráiălàă7.079ăha),ă
tập trung t衣i thị tr医n C運 Đ臼 tĕngă478ăha,ăxưăTh衣nh Phú 347 ha, xã ThớiăH逢ngă3.284ăhaă
vàăĐôngăHi羽p 89 ha. 

c. Cơyăhằngănĕm 

D詠 kiến di羽n tích sẽ gi違m còn 1.500 ha gi違m 482 ha so với hi羽n tr衣ng sử d映ngăđ医t 
nĕmă2021,ătrongăđó: 

• Các huy羽n ThớiăLai,ăVĩnhăTh衣nh,ăPhongăĐiền, C運 Đ臼 và quận Th嘘t N嘘t gi英 
100% di羽nătíchăcâyăhàngănĕm. 

• T衣i Quận Ô Môn gi違m 101 ha, chỉ còn di羽n tích tr欝ng tập trung t衣iăLongăH逢ngă
18ăhaăvàăPh逢ớc Thới 65 ha. 

• T衣i quận Bình Th栄y gi違m 281 ha chỉ còn s違n xu医t t衣iăph逢運ng Long Tuyền với 
di羽n tích 113 ha. 

• QuậnăCáiăRĕngăgi違m 100% di羽n tích tr欝ngăcâyăhàngănĕm. 
d. Vùngăs違năxu医tăh英uăc挨 

T鰻ng di羽n tích quy ho衣ch s違n xu医t h英uăcơăt衣i thành ph嘘 C亥năThơ là 5.400 ha, trong 
đó: 
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• Cây lúa: s違n xu医t h英uăcơăđ逢嬰c d詠 kiến 03 huy羽n C運 Đ臼, ThớiăLaiăvàăVĩnhăTh衣nh 
với t鰻ng di羽n tích là 4.000 ha, s違n xu医t trên nềnăđ医t lúa 02 v映 (lúa-lúa-cá/tôm).  

• Câyăĕnătrái:ăS違n xu医t h英uăcơăd詠 kiến t衣i 03 huy羽n C運 Đ臼, Thới Lai và Phong 
Điền với t鰻ng di羽n tích 1.300 ha.  

• Cây rau: với t鰻ng di羽n tích 100 ha. 
 

2.3.2 Th栄y s違n 

• Phát triển s違n xu医t gi嘘ng th栄y s違n: s違n xu医t gi嘘ngăcáătraăvàăcácăđ嘘iăt逢嬰ng th栄y 
s違n có giá trị kinh tế 荏 huy羽n C運 Đ臼, Thới Lai, Ô Môn. 

• Phát triển s違n xu医t gi嘘ng cá tra: 荏 huy羽n Thới Lai (xã Xuân Thắng, thị tr医n Thới 
Lai) và 荏 huy羽n C運 Đ臼 (xã ThớiăH逢ng,ăxưăThớiăĐông,ăxưăThới Xuân) với di羽n tích 130 
ha. 

• Phát triển s違n xu医t gi嘘ngăcácăđ嘘iăt逢嬰ng th栄y s違n có giá trị kinh tế cao: 荏 huy羽n 
C運 Đ臼, huy羽n Thới Lai (xã Tân Th衣nh),ăph逢運ng Ô Môn với di羽n tích 250 ha. 

• Phát triển nuôi th栄yăđặc s違n: di羽n tích 30 ha quận Bình Th栄yă(ph逢運ng Long 
Hòa,ăph逢運ng Long Tuyền,ăph逢運ng ThớiăAnăĐông),ăquậnăÔăMônă(ph逢運ng Thới Hòa, 
ph逢運ng Thới An), 荏 huy羽n C運 Đ臼 (xã Th衣nh Phú, xã Thới Xuân), huy羽n Thới Lai, huy羽n 
VĩnhăTh衣nh. 

• Phát triển nuôi th栄y s違n l欝ng bè ven sông Hậu: 300 bè phát triển nuôi ven sông 
Hậu 荏 quận Th嘘t N嘘tă(Ph逢運ng Tân Lộc), quậnăÔăMônă(Ph逢運ng Thới An, Thới Long), 
quận Bình Th栄yă(Ph逢運ng Bùi H英uăNghĩa),ăquậnăCáiăRĕngă(Ph逢運ng Tân Phú). 

• Phát triển nuôi cá kiểng:ăCáiăRĕng,ăNinhăKiều, Bình Th栄y 
• Phát triển mô hình nuôi h英uăcơ:ăphátătriển mô hình nuôi tôm – lúa. Cá – lúa. Mô 

hìnhăcâyăĕnătráiăkết h嬰p th栄y s違nă:ăPhongăĐiền, C運 Đ臼, ThớiăLai,ăVĩnhăTh衣nh. 
• Kết h嬰p nuôi th栄y s違n t衣i toàn bộ vùng tr欝ng lúa, th栄y s違năxenăcanhătrongăv逢運n 

câyăĕnătrái,ăth栄yăđặc s違n nuôiăphânătánătrênătoànăđịa bàn.  
• Nuôi th栄y s違n h英uăcơăt衣i vùng s違n xu医t lúa h英uăcơăvàăvùngăcâyăĕnătráiăh英uăcơ. 
 

2.3.3 Chĕnănuôi 

• Dành di羽nătíchăđángăkể cho phát triểnăchĕnănuôi,ăđặc bi羽t kết h嬰p với mô hình 
nĕngăl逢嬰ng mặt tr運i, đặc bi羽t 荏 phíaătâyăđ逢運ng Cao t嘘c ChâuăĐ嘘c - Tr亥năĐề 

• Phát triểnăchĕnănuôiăkết h嬰p và s違n xu医t gi嘘ng th栄y s違n: C運 Đ臼, Thới Lai, Phong 
Điền 

• Tuy nhiên, c亥năl逢uăỦ,ătheoăNghị quyết s嘘 09/2020/NQ-HĐNDăngàyă10/7/2020ă
c栄a Hộiăđ欝ng nhân dân thành ph嘘 C亥năThơăvề quyăđịnh khu v詠căkhôngăđ逢嬰căphépăchĕnă
nuôi và vùng nuôi chim yếnătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơăbao g欝m: 

STT Khuăv詠căkhôngăđ逢嬰căphépăchĕnănuôi 

1. Qu壱n Ninh 
Ki隠u 

T医tăc違 cácăph逢運ngăthuộcăđịaăbànăquậnăNinhăKiều. 
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2. Qu壱n Bình 
Th栄y 

- Ph逢運ngăBìnhăTh栄y,ăph逢運ngăAnăThớiăvàăph逢運ngăTràăAn. 
- Ph逢運ngăTràăNóc:ăKhuăv詠că2,ă4ăvàă6. 
- Ph逢運ngăBùiăH英uăNghĩa:ăT鰻ă1,ă2,ă3,ă4,ă5,ă6,ă7,ă8,ă9,ă10ăvàăt鰻ă
12ăthuộcăkhuăv詠că2. T鰻ă1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,ă8,ă9,ă11ăvàăt鰻ă12ă
thuộcăkhuăv詠că3. Khu v詠că4. Khu v詠că5. 
- Khuăđôăthị,ăkhuădânăc逢,ăkhuătáiăđịnhăc逢,ăkhuăcôngătrìnhăcôngă
cộngăđ逢嬰căc医păcóăth育măquyềnăphêăduy羽tăquyăho衣chăchiătiết. 

3. Qu壱n Cái 
Rĕng 

- Ph逢運ngăH逢ngăTh衣nh,ăPh逢運ngăH逢ngăPhú,ăPh逢運ngăLêăBình. 
- Ph逢運ngăTh逢運ngăTh衣nh:ăKhuăv詠căPhúăMỹ,ăkhuăv詠căTh衣nhă
Mỹ,ăkhuăv詠căTh衣nhăHuề,ăkhuăv詠căTh衣nhăHòa,ăkhuăv詠căPhúă
Quới,ăkhuăv詠căTh衣nhăPhú,ăkhuăv詠căTh衣nhăH逢ng,ăkhuăv詠căYênă
H衣ăvàăkhuăv詠căYênăTh衣nh. 
- Ph逢運ngăBaăLáng:ăKhuăv詠că1ăvàăkhuăv詠că2. 
- Khuăđôăthị,ăkhuădânăc逢,ăkhuătáiăđịnhăc逢,ăkhuăcôngătrìnhăcôngă
cộngăđ逢嬰căc医păcóăth育măquyềnăphêăduy羽tăquyăho衣chăchiătiết. 

4. 
Qu壱n Ô 
Môn 

- Ph逢運ngăThớiăHòa:ăKhuăv詠căHòaăTh衣nhăvàăkhuăv詠căHòaăAn. 
- Ph逢運ngăChâuăVĕnăLiêm:ăkhuăv詠că2,ăkhuăv詠că3ăvàăkhuăv詠că4. 
- Khuăđôăthị,ăkhuădânăc逢,ăkhuătáiăđịnhăc逢,ăkhuăcôngătrìnhăcôngă
cộngăđ逢嬰căc医păcóăth育măquyềnăphêăduy羽tăquyăho衣chăchiătiết. 

5. 
Qu壱n Th嘘tă
N嘘t 

- Ph逢運ngăTh嘘tăN嘘t. 
- Ph逢運ngăTânăLộc:ăT鰻ă5ăthuộcăkhuăv詠căTânăMỹă1. T鰻ă20ăthuộcă
khuăv詠căLongăChâu. T鰻ă3,ă4ăthuộcăkhuăv詠căLânăTh衣nhă1. T鰻ă7,ă
8ăthuộcăkhuăv詠căLânăTh衣nhă2. T鰻ă11ăthuộcăkhuăv詠căTr逢運ngă
Thọă1. T鰻ă7,ă8,ă12,ă13ăthuộcăkhuăv詠căPh逢ớcăLộc. 
- Ph逢運ngăThuậnăAn:ăT鰻ă2ăthuộcăkhuăv詠căThớiăBìnhă1. T鰻ă7,ă8ă
thuộcăkhuăv詠căThớiăAnă1. 
- Ph逢運ngăTânăH逢ng:ăT鰻ă12,ă13ăthuộcăKhuăv詠căTânăL嬰iă1. T鰻ă1ă
thuộcăkhuăv詠căTânăL嬰iă2. T鰻ă8,ă9ăthuộcăkhuăv詠căTânăQuới. 
- Khuăđôăthị,ăkhuădânăc逢,ăkhuătáiăđịnhăc逢,ăkhuăcôngătrìnhăcôngă
cộngăđ逢嬰căc医păcóăth育măquyềnăphêăduy羽tăquyăho衣chăchiătiết. 

6. Huy羽nă
PhongăĐi隠n 

- Thịătr医năPhongăĐiền. 
- Khuăđôăthị,ăkhuădânăc逢,ăkhuătáiăđịnhăc逢,ăkhuăcôngătrình công 
cộngăđ逢嬰căc医păcóăth育măquyềnăphêăduy羽tăquyăho衣chăchiătiết. 

7. Huy羽n Th噂iă
Lai  

- Thịătr医năThớiăLai. 
- Khuăđôăthị,ăkhuădânăc逢,ăkhuătáiăđịnhăc逢,ăkhuăcôngătrìnhăcôngă
cộngăđ逢嬰căc医păcóăth育măquyềnăphêăduy羽tăquyăho衣chăchiătiết. 
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8. Huy羽n C運ă
Đ臼 

- Thịătr医n C運ăĐ臼. 
- Khuăđôăthị,ăkhuădânăc逢,ăkhuătáiăđịnhăc逢,ăkhuăcôngătrìnhăcôngă
cộngăđ逢嬰căc医păcóăth育măquyềnăphêăduy羽tăquyăho衣chăchiătiết. 

9. Huy羽năVƿnhă
Th衣nh 

- Thịătr医năVĩnhăTh衣nhăvàăThịătr医năTh衣nhăAn. 
- Khuăđôăthị,ăkhuădânăc逢,ăkhuătáiăđịnhăc逢,ăkhuăcôngătrìnhăcông 
cộngăđ逢嬰căc医păcóăth育măquyềnăphêăduy羽tăquyăho衣chăchiătiết. 

Nguồn:ăNghịă quyếtă sốă 09/2020/NQ-HĐNDă ngàyă 10/7/2020ă cてaăHộiă đồngă nhână dână
thànhăphốăCＺnăTh¬ 

2.4 Không gian phát tri吋năcácălƿnhăv詠c d鵜ch v映 khác: y t院, giáo d映c, d衣y 

ngh隠,ăvuiăch挨iăgi違iătrí,ăvĕnăhóa xã h瓜i  

Choăđếnănay,ăcácăkhôngăgianădànhăcóăcácălo衣iădịchăv映ănh逢ăyătế,ăgiáoăd映c,ăd衣yănghề,ăvuiă
chơiăgi違iătríă... Ch栄ăyếuămớiăđ逢嬰căxácăđịnhălàănh英ngăcôngătrìnhătheoăkiểuăh衣ăt亥ngăxưăhộiă
đôăthị.ăT医tăc違ăcácăcôngătrìnhănàyăsẽăđ逢嬰căcậpănhậtăvàăphânăb鰻ăđ医t,ăđểăđ違măb違oăC亥năThơă
cóămộtăm衣ngăl逢ớiăh衣ăt亥ngăxưăhộiăcácăc医păđ亥yăđ栄.ăTuyănhiên,ăđểăh逢ớngătớiăt亥mănhìnălàă
mộtătrungătâmăvùng,ălàămộtăđôăthịătr詠căthuộcăTrungă姶ơngăthìăc亥năkhoanhăvùngănh英ngă
khuăv詠călớn,ălàănh英ngăđôăthịăyătếăvàăđiềuăd逢叡ng,ăđôăthịăvềăd衣yănghềăvàăgiáo d映căđàoăt衣o,ă
đôăthịăchuyênăvềăvuiăchơiăgi違iătrí,ăvĕnăhóa xưăhội,ăsángăt衣oăngh羽ăthuậtă... 

 

PH井NăV: PH姶愛NGăÁNăT蔚ăCH永CăHO萎TăĐ浦NGăKINHăT蔭ă- XÃ H浦I 
I. Ph逢挨ngăánăb嘘 trí không gian các công trình, d詠 án quan tr丑ng, các vùng b違o 
t欝n trong quy ho衣ch c医p qu嘘c gia, c医p vùng 

雲 đâyălàăph逢ơngăánăb嘘 trí không gian cho các ho衣tăđộng kinh tế xã hộiăđưăcóăd詠 án 
vàăđ逢嬰căcácăbênăliênăquanăđề xu医t. Không nên coi nh英ng d詠 án hi羽n nay là ch嘘t quy 
ho衣chăcôngănĕngăsử d映ngăđ医t mà chỉ coiănh逢ănh英ngăđịnhăh逢ớngătr逢ớc mắt c栄a từng 
ngành nghề.  

Ngoài nh英ng d詠 án này, quy ho衣chăđ逢aăraăc医uătrúcăchungăchoăđịnhăh逢ớng phát 
triểnăcácălĩnhăv詠c ho衣tăđộng kinh tế xã hội. Tuỳ theoăđiều ki羽n và nhu c亥u c栄a từng th運i 
kỳ, c亥n có thể linh ho衣t chuyểnăđ鰻i m映căđíchăsử d映ngăđ医t mà không c亥n ph違iăđiều chỉnh 
quy ho衣ch Thành ph嘘. Ví d映, ngành nông nghi羽păđề xu医t nhu c亥u về 10 khu nông nghi羽p 
công ngh羽 caoăthìătr逢ớc hết phân b鰻 không gian cho 10 khu này, tuy nhiên có th詠c s詠 
làm nh英ng khu này hay không còn ph映 thuộc vào thị tr逢運ng, vì vậy,ăđâyătuyăđưălàăphână
b鰻 đ医t cho d詠 ánănh逢ngăch逢aăth詠c s詠 là d詠 án, sau này c亥n ph違i có kh違 nĕngăđiều chỉnh. 

1. Không gian cho các ho衣tăđ瓜ng d鵜ch v映,ăhƠnhăchínhăđôăth鵜 đaănĕng 

- Khu v詠călõiăđôăthị trung tâm Ninh Kiều, nam Bình Thuỷ, bắcăCáiăRĕngăcungă
c医p dịch v映 t鰻ng h嬰păđôăthị cho toàn thành ph嘘,ăđặc bi羽t là khu v詠c phía nam. 

- Tuyếnăđôăthị kết n嘘i dọcătheoăđ逢運ng nam sông Hậu cung c医p dịch v映 đôăthị t鰻ng 
h嬰p cho khu v詠c phát triển phía bắc. 
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- Cácăđiểmăđôăthị phânătánănh逢ăThới Lai, C運 Đ臼,ăVĩnhăTh衣nh, Th嘘t N嘘t cung c医p 
dịch v映 đôăthị cho khu v詠c xung quanh. 

Hình 102: Entertainment and service, trade center Bleutech-Park, Las Vegas 

 

 

2. Các d詠 án khu, c映m công nghi羽p 

B違ng 133: Danh sách Công trình, d詠 án c医p qu嘘c gia phân b鰻 trênăđ鵜a bàn thành 
ph嘘 theoăđ鵜nhăh逢噂ng hi羽n t衣iăđưăćăch栄 tr逢挨ngăc栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 

STT H衣ngăm映c 
Di羽nătíchă(ha) 

Đ鵜aăđi吋m 
Quyăho衣ch Th詠că

tr衣ng 
Tĕngă
thêm 

I 
Đ遺Tă KHUă
CÔNG 
NGHI烏P 

7.103,97 515,64 6.588,33   

Cácăkhuăcôngănghi羽păđưăđ逢嬰căTh栄ăt逢ớngăChínhăph栄ăb鰻ăsungăvàoăquyăho衣chăphátă
triểnăcácăkhuăcôngănghi羽păVi羽tăNam 

1 
Khu công 
nghi羽pă Tràă
Nóc 1 

135,67 120,15 15,52 QuậnăBìnhăTh栄y 

2 
Khu công 
nghi羽pă
H逢ngăPhúă1 

262 90 172 QuậnăCáiăRĕng 

3 
Khu công 
nghi羽pă 134,3 28,04 106,26 QuậnăCáiăRĕng 
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H逢ngă Phúă
2A  

4 

Khu công 
nghi羽pă
H逢ngă Phúă
2B  

67 27 40 QuậnăCáiăRĕng 

5 
Khu công 
nghi羽pă Tràă
Nóc 2 

155 152,16 2,84 QuậnăÔăMôn 

6 
Khu công 
nghi羽pă Ôă
Môn  

500   500 QuậnăÔăMôn 

7 
D詠ăánăKCNă
- TTCN 
Th嘘tăN嘘t 

200 62,65 137,35 QuậnăTh嘘tăN嘘t 

+ 

D詠ăánăKCNă
- TTCN 
Th嘘tă N嘘tă
(GĐă 1,ă GĐă
2) 

174 54,65 119,35 QuậnăTh嘘tăN嘘t 

+ 

M荏ă rộngă
KCN - 
TTCNă Th嘘tă
N嘘tă(GĐă3) 

10   10 QuậnăTh嘘tăN嘘t 

+ 

D詠ăánăKCNă
- TTCN 
Th嘘tă N嘘tă
(GĐă4) 

16 8 8 QuậnăTh嘘tăN嘘t 

8 

Khu công 
nghi羽păVĩnhă
Th衣nhă (GĐă
1) 

300   300 Huy羽năThớiăLai 

9 

Khu công 
nghi羽păVĩnhă
Th衣nhă (GĐă
2) 

600   600 Huy羽năVĩnhăTh衣nh 

Cácăkhuăcôngănghi羽păđềăxu医tăb鰻ăsungăquyăho衣chăphátătriểnăcácăkhuăcôngănghi羽păvàă
đ逢aăvàoăquyăho衣chătíchăh嬰păthànhăph嘘ăC亥năThơ 

10 

Khu công 
nghi羽pă – 
khoă c違ngă – 
khu 
logisticsă t衣iă
quậnă Ôă
Môn 

    1000 QuậnăÔăMôn 
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II  
Đ遺TăC影Mă
CÔNG 
NGHI烏P 

265,5 170,5 95   

1 

C映mă côngă
nghi羽p,ă tiểuă
th栄ă côngă
nghi羽pă C運ă
Đ臼 

30 30 0  Huy羽năC運ăĐ臼 

2 
C映mă côngă
nghi羽pă Cáiă
Rĕng 

30 30 0  Huy羽năCáiăRĕng 

3 

C映mă côngă
nghi羽pă - 
Tiểuă th栄ă
côngănghi羽p 

25,5 25,5 0  Huy羽năThớiăLai 

4 
C映m công 
nghi羽p Vĩnh 
Th衣nh 

45 45 0  Huy羽năVĩnhăTh衣nh 

5 
C映mă côngă
nghi羽păBìnhă
Th栄y 

105 40 65 QuậnăBìnhăTh栄y 

6 
C映mă côngă
nghi羽păhàngă
không 

30 0  30 QuậnăBìnhăTh栄y 

  

T蔚NGă
Đ遺Tă
CÔNG 
NGHI烏P 

7.369,47 686,14 6.683,33   

Nguồn: Sở Kế hoạchăvàăĐＺuătư 
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Hình 103: B違năđ欝 các khu công nghi羽p t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Nghiên cとu cてa chuyên gia 

Hình 104: Các c映m công nghi羽p, ti吋u th栄 công ngh羽 t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 

 
Nguồn: Nghiên cとu cてa chuyên gia 

 

file:///C:/Users/ngman/Desktop/D4/Can Tho/CT_BẢN DO KHU CONG NGHIEP.png
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2.1 Các Khu công nghi羽p: 

STT Tên Khu công nghi羽p Di羽n tích (ha) Đ鵜nhăh逢噂ng 

1 
Khu công nghi羽păH逢ngă
Phú 1 

262  

2 
Khu công nghi羽păH逢ngă
Phú 2A 

134 Chuyểnăthànhăđôăthị du lịch ven sông 

3 
Khu công nghi羽păH逢ngă
Phú 2B 

67 Chuyểnăthànhăđôăthị du lịch ven sông 

4 Khu công nghi羽p Ô Môn 500  

5 
Khu công nghi羽p Trà 
Nóc 1 

135  

6 
Khu công nghi羽p Trà 
Nóc 2 

155  

7 
Khu công nghi羽pă Vĩnhă
Th衣nh 

900  

8 
M荏 rộngă KCNă Vĩnhă
Th衣nh 

200  

9 
Khu công nghi羽p VSIP 
đề xu医t 3400 Ch運 quyếtăđịnhăTrungă姶ơng 

10 Khu Logistic 1100 Nhập vào khu VSIP 

11 Khu c違ng Ô Môn 200 
Theo đề xu医t c栄a ban QLKCN và S荏 
KHĐT 

12 
Khu công nghi羽p  Ô 
Mônăđề xu医t 1000 

Theo đề xu医t c栄a ban QLKCN và S荏 
KHĐT 

 T鰻ng cộng 8053  

Nguồn: Nghiên cとu cてa chuyên gia 
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Phát triển các Khu công nghi羽pă trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơăđư đ逢嬰căđiều 
chỉnh, b鰻 sung theo Côngăvĕnă156/ttg-CN ngày 04/12/2021 về đề án b鰻 sung quy ho衣ch 
các khu công nghi羽p trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ: 

- Điều chỉnh gi違m di羽n tích khu công nghi羽p Th嘘t N嘘t từ 600 ha xu嘘ng 200 ha. 
- Đ逢aăkhuăcôngănghi羽p Ô Môn có di羽n tích 600 ha và khu công nghi羽p Bắc Ô 

Môn có di羽n tích 400 ha ra kh臼i Quy ho衣ch phát triển các khu công nghi羽p 荏 Vi羽t Nam. 
- B鰻 sung quy ho衣ch khu công nghi羽p Ô Môn - C亥năThơă(di羽n tích là 500 ha. Vị 

trí t衣iăph逢運ngăTr逢運ng L衣c, quận Ô Môn, thành ph嘘 C亥năThơ) và khu công nghi羽păVĩnhă
Th衣nh (di羽n tích là 900 ha. Vị trí t衣iăxưăVĩnhăTrinh,ăhuy羽năVĩnhăTh衣nh, thành ph嘘 C亥n 
Thơ) vào Quy ho衣ch phát triển các khu công nghi羽p. 

- Địnhăh逢ớngăđếnă2030:ăNgoàiăKCNă900haăVĩnhăTh衣nh, nghiên c泳u m荏 rộng 
thêm KCN c違ng logistics Ô Môn với di羽n tích kho違ngă1.200haă(trongăđóădi羽n tích kho 
c違ng, bến bãi, khu logistics kho違ng 200 ha, khu công nghi羽p kho違ng 1.000ha) 

- Địnhăh逢ớng phát triển mô hình các khu công nghi羽p t衣i 3 huy羽năVĩnhăTh衣nh, 
Thới Lai và C運 Đ臼 nh逢ăsau: 

• Tiếp t映c hoàn thi羽n h衣 t亥ng các khu công nghi羽p, c映m công nghi羽p, bao g欝m 
c違 h衣 t亥ng kỹ thuật và h衣 t亥ng xã hội. Xây d詠ng khu công ngh羽 cao, khu công ngh羽 
thông tin. Khai thác và vận hành hi羽u qu違 V逢運nă逢ơmăcôngăngh羽 công nghi羽p Vi羽t Nam-
Hàn Qu嘘c. Thu hútăđ亥uăt逢ăKhuăcôngănghi羽p h英u nghị Vi羽t Nam-Nhật B違n. 

• Tậpătrungăđ亥uăt逢ăvàăhoànăchỉnhăđ欝ng bộ h衣 t亥ng kỹ thuật ch栄 yếu cho các khu 
công nghi羽păđangăho衣tăđộng, t衣oămôiătr逢運ng thuận l嬰iăthuăhútăđ亥uăt逢ăphátătriển các ngành 
công nghi羽p trong các khu công nghi羽pătrênăđịa bàn thành ph嘘,ăđápă泳ng nhu c亥u s違n 
xu医t, kinh doanh c栄a doanh nghi羽p. 

• Đ亥uăt逢ăvàăhoànăthànhăxâyăd詠ng các d詠 án khu nhà ph映c v映 cho công nhân 
trong các khu công nghi羽p.ăĐ育y m衣nh công tác b欝iăth逢運ng, hỗ tr嬰 táiăđịnhăc逢,ăt衣oăđ医t 
s衣ch, hoàn thi羽n d亥n kết c医u h衣 t亥ng các khu công nghi羽p. 

• Chú trọng công tác xử lỦămôiătr逢運ngătheoăđúngăcácătiêuăchu育n hi羽n hành c栄a 
Nhàăn逢ớc trong quá trình ho衣tăđộng và s違n xu医t c栄a các doanh nghi羽p khu công nghi羽p. 

• Khuyếnăkhíchăcácăcơăs荏 công nghi羽păđ鰻i mới công ngh羽 s違n xu医tătheoăh逢ớng 
hi羽năđ衣i. Thu hútăđ亥uăt逢ăvàoăcácăngànhănghề t衣o ra các s違n ph育m công nghi羽p công ngh羽 
cao và có giá trị giaătĕngălớn. 

2.2 Các c映m Công nghi羽p 

- Tiếp t映c ph逢ơngăánăphát triển 5 c映m công nghi羽p, với t鰻ng di羽n tích 170ha. 
Địnhăh逢ớngăđến 2030 các c映m này m荏 rộng di羽n tích mỗi c映măđếnă75haă(tĕngă205ăhaă
so với quy ho衣ch hi羽nănay)ătheoăquyăđịnh khi s嘘 l逢嬰ng doanh nghi羽p l医păđ亥y. 

-  B鰻 sung C映m Công nghi羽p chuyên ngành hàng không (30ha) g亥n khu v詠c sân 
bay quận Bình Th栄y. Tuy C映măCNănàyăch逢aăđ逢嬰c Quy ho衣ch,ănh逢ngăth運i gian qua tập 
đoànăLiênăTháiăBìnhăD逢ơngănghiênăc泳uăđ亥uăt逢ălogisticăhàngăkhôngăcóăkiến nghị Ủăt逢荏ng 
đề xu医t. Khu Logistics và công nghi羽p hàng không C亥năThơăt衣iăđ逢運ngăVõăVĕnăKi羽t, 
quận Bình Th栄y, với quy mô kho違ngă1.650ăhaă(giaiăđo衣n 1 kho違ng 350 ha). 
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- Phát triển các c映m ngành thông qua vi羽c t衣o d詠ngăcácăhànhălangăđộng l詠c thuộc 
tiều vùng song Mê Công và m荏 rộng. Khai thác dọcăhànhă langăĐôngăTây,ă sôngăMêă
Công. Phát triển một s嘘 các ngành công nghi羽p chế tácătrênăcơăs荏 khai thác tiềmănĕngă
trong khuôn kh鰻 h嬰p tác Tiểu vùng Mê Kông m荏 rộng (GMS)  và ngu欝n nguyên li羽u 
nhập từ ngoài vùng...  

•  Khu nông nghi羽p công ngh羽 cao 
•  Nghiên c泳u,ăđàoăt衣o 
•  Khu du lịch 
•  Khu thể d映c thể thao 

2.3 Các vùng công nghi羽p: 

Nguyên tắc chung về không gian công nghi羽p là ph違i tập trung thành vùngăđể có 
thể cung c医p h衣 t亥ng thuận ti羽n,ănh逢ngăkhôngăquáănénăđể có thể đanăxenăvới nh英ng yếu 
t嘘 c違nhăquanăsinhătháiămôiătr逢運ng,ăđôăthị công nghi羽p. 

Khu v詠c công nghi羽p cao c医p, ít sử d映ng di羽nătíchăhơn,ătập trung 荏 vùngăđôăthị 
trungătâmăphíaănam,ăđặc bi羽t quanh c映m c違ng Trà Nóc và sân bay, phía bắc sông Trà 
Nóc và quanh c映m c違ng Cái Cui và nhà ga xe lửaăCáiăRĕng,ăkết h嬰p với các trung tâm 
logisticsăvàăđôăthị công nghi羽p. Khu v詠c này bao g欝m các lo衣i chế biến nông s違n cao 
c医p,ănĕngăl逢嬰ng, chế t衣o,ăd逢嬰c ... 

Hình 105: B違năđ欝 Phân vùng công nghi羽p 
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ST
T Phân vùng  Di羽nătíchă

(ha)  

1 
Vùngăcôngănghi羽pă lớnă tậpă trung:ăVĩnhăTh衣nhă – Th嘘tăN嘘t:ăă
chếăbiến,ăchếăt衣o,ălogistics,ăc違ng 

        
24.000  

2 Vùngătrungătâmăcôngănghi羽pănĕngăl逢嬰ng:ăÔăMôn.         
2.600  

3 Vùngăchếăbiếnăcôngăngh羽ăcao,ăd逢嬰c:ăđôăthịăsânăbay,ăÔăMôn         
3.500  

4 
Vùngă logisticsă hàngă h違i:ăCáiăRĕng,ă phíaă namă caoă t嘘că TP.ă
HCM- C亥năThơ. 

        
600  

5 
Vùngănĕngăl逢嬰ngămặtătr運i:ăphíaătâyăcaoăt嘘căAnăGiang- Tr亥nă
Đề 

        
12.000  

6 Trungătâmăcôngănghi羽pămôiătr逢運ng:ăThớiăLai.         
150  

7 Khuăcôngănghi羽păc違ng,ălogisticsăÔăMôn 
        

1.200  

  T鰻ngăc瓜ng 
        

44.050  
Nguồn: Nghiên cとu cてa chuyên gia 

 

- Trungătâmănĕngăl逢嬰ng c医p vùng, tậpătrungăvàoăcácălĩnhăv詠c nhi羽tăđi羽n, khí hoá 
l臼ng, t鰻ngăkhoăxĕngăd亥u, ch医tăđ嘘t ... Nằm 荏 khu công nghi羽p Ô Môn, có c違ng chuyên 
dùng riêng. 

 
Nguồn: Sở Kế hoạchăvàăĐＺuătư 

 
- Trung tâm liên kết và chế biến nông s違năvàăđôăthị công ngh羽 nông nghi羽p ... 

Nằm 荏 khu v詠c phía Tây Bình Thuỷ và một ph亥năPhongăĐiền, phía tây nam c栄a c違ng 
hàng không, kết n嘘i thuận l嬰i c違 với c違ng hàng không, c違ng Trà nóc và Cái Cui, kết n嘘i 
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đ逢運ng bộ qua cao t嘘c với các tỉnh và thuận ti羽n kết n嘘i vớiătrungătâmăđôăthị Ninh Kiều- 
CáiăRĕngăcũngănh逢ănh英ng vùng mô hình công ngh羽 nông nghi羽p xung quanh, thuộc 
PhongăĐiền, Thới Lai. 

 
Nguồn: Nghiên cとu cてa chuyên gia 

 

 
- Khu v詠c công nghi羽p c亥n nhiều di羽nătíchăhơn,ăbao g欝m c違 chế biến nông s違n và 

chế t衣o,ănĕngăl逢嬰ng, logistics vùng tập trung 荏 phía bắc, nằm dọc theo tuyến qu嘘c lộ 80 
và cao t嘘c Lộ Tẻ-R衣ch S臼i. Kết n嘘i chính là qua cao t嘘c Lộ tẻ r衣ch s臼i và An Giang- 
Tr亥năĐề. Kết n嘘iăđ逢運ng hàng h違i qua c違ng Cái Cui và đ逢運ng thuỷ nộiăđịa qua tân c違ng 
Th嘘t N嘘t m荏 rộng. 

- Công nghi羽pănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i xen lẫn với nông nghi羽p tập trung 荏 phía tây 
đ逢運ng cao t嘘c An Giang- Tr亥năĐề, thuộcăVĩnhăTh衣nh. 

- Trung tâm xử lý ch医t th違i, công ngh羽 môiătr逢運ng c医p vùng nằm 荏 Thới Lai và 
một ph亥n phía tây c栄aăVĩnhăTh衣nh 

3. Không gian cho các ho衣tăđ瓜ng d鵜ch v映 xã h瓜i, công ngh羽 cao c医p vùng 

Bao g欝m một lo衣tăcácătrungătâmăđôăthị đ衣i học và giáo d映căđàoăt衣o,ăđôăthị y tế và 
chĕmăsócăs泳c khoẻ,ăvĕnăhoáăthể thao,ăth逢ơngăm衣i dịch v映, công ngh羽 thông tin, t衣o thành 
mộtăvànhăđaiăbámăxungăquanhălõiătrungătâmăđaănĕngăNinhăKiều, Bình Thuỷ.ăVànhăđaiă
này vừa có kết n嘘i thuận ti羽n vào lõi trung tâm, vừa thuận ti羽n kết n嘘i tới sân bay, cao 
t嘘c, nhà ga, bến c違ng, và tiếp giáp tr詠c tiếp vớiăvùngăđôăthị sinh thái PhongăĐiền và sẽ 
tr荏 thànhăvànhăđaiăđộng l詠căchínhăđ逢aăC亥năThơălênăthànhătrungătâmăvùng. 
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Hình 106: Minh h丑aăkhôngăgianăđôăth鵜 đa鵜 h丑c 

 
 

Hình 107: Minh h丑aăkhôngăkhôngăchĕmăścăs泳c kh臼e, y t院 

 

4. Không gian du l鵜ch sinh thái, c違nh quan 

Đâyălàămột trong nh英ngălĩnhăv詠cămũiănhọn,ăđ欝ng th運i t衣o thành b違n sắc chính và 
s嬰i dây liên kết t医t c違 cácăvùngăđôăthị C亥năThơăthànhămột thành ph嘘 lớn với b違n sắc sông 
n逢ớc. Bao g欝m không gian c違nh quan ven sông Hậu và các sông chính, sinh thái c違nh 
quan mi羽tăv逢運n sẵn có 荏 PhongăĐiền và ven sông Hậu, từ Ô Môn tới Th嘘t N嘘t, khu v詠c 
t衣o mới không gian sinh thái ngậpăn逢ớc quanh thị tr医n C運 Đ臼, thị tr医n Thới Lai và h羽 
th嘘ng du lịch sinh thái nông nghi羽p, trang tr衣iătheoămôăhìnhănôngătr逢運ng sông Hậu, có 
thể m荏 rộng ra phía bắcănôngătr逢運ng sông Hậu và phía tây thuộcănôngătr逢運ng C運 đ臼. 
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Khôngă giană mi羽tă v逢運n,ă
duă lịchă sinhă tháiăđặcă thùă
nôngăthônămiềnăTây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôăthịăcaoăc医p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôă thịă duă lịchă sinhă tháiă
sôngăn逢ớc. 
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Đôăthịăsinhătháiăd衣ngăbọtă
biển 

5. Không gian nông nghi羽p 

- Về cơăb違n, C亥năThơălàămộtăđôăthị,ădoăđóăxácăđịnh nông nghi羽p ph違i là nông 
nghi羽păđôăthị, với r医t nhiều vai trò, từ chuyển giao công ngh羽, c違nhăquan,ăsinhăthái,ăvĕnă
hoá xã hội cho tới h衣 t亥ng xanh. Giá trị về s違năl逢嬰ng nông nghi羽p không ph違i là m映c 
tiêu hàngăđ亥u. Vì thế,ăkhôngăxácăđịnh C亥năThơăsẽ tập trung vào chuyên canh b医t kỳ một 
lo衣i nông s違n nào, nh医t là lúa.  

- D逢ớiăgócăđộ là mô hình chuyển giao công ngh羽 nông nghi羽p cho vùng và qu嘘c 
gia, thậm chí qu嘘c tế, thì di羽n tích nông nghi羽p C亥năThơăcóăthể đ逢嬰c nhìn nhậnăd逢ới 
gócăđộ t鰻 h嬰p các mô hình công ngh羽 chuyên canh, từ thuỷ s違n,ăcâyătrái,ărauămàu,ăchĕnă
nuôi và c違 lúaăvàăcácămôăhìnhăxenăcanh,ăluânăcanh,ăv逢運n ao chu欝ngăkhácănhau,ănh逢ămột 
d衣ng showroom công ngh羽 canh tác nông nghi羽p. C映 thể môăhìnhănàoăđ逢嬰c th詠c hi羽n 荏 
đâuăc亥n theo các d詠 án và nhu c亥u nghiên c泳u, thị tr逢運ng. Tuy nhiên có thể xácăđịnh 
một s嘘 vùng nông nghi羽p lớn với tính ch医tăđặcăthùănh逢ăsau: 

• Trung tâm cây trái d衣ng mi羽tăv逢運năsôngăn逢ớc truyền th嘘ng nằm 荏 phía tây Cái 
rĕng,ăPhongăĐiền, ven sông Hậu thuộc Ô Môn, Th嘘t N嘘t, kết h嬰p với b医tăđộng s違n du 
lịch nghỉ d逢叡ng cao c医p.  Khu v詠c trang tr衣i nông nghi羽păđaănĕng,ăkết h嬰păv逢運n ao 
chu欝ng với du lịch trang tr衣ng, du lịch cộngăđ欝ng, nằm 荏 cácăđịa phậnănôngătr逢運ng sông 
Hậu,ănôngătr逢運ng C運 Đ臼 và có thể m荏 rộng về phía bắcănôngătr逢運ng sông Hậu. Trung 
tâm nghiên c泳u và mô hình lúa nằm 荏 Thới Lai. Nh英ng vùng khác là nông nghi羽păđôă
thị,ăđanăxenătrongăcácăc医uătrúcăđôăthị, với tác d映ng về sinh thái, c違nh quan, xã hội, du 
lịch, nghỉ d逢叡ng nhiềuăhơnălàănôngănghi羽p. 

• Ngoài ra, hi羽n nay có 10 khu nông nghi羽p h英uăcơ,ănôngănghi羽p công ngh羽 cao 
đ逢嬰căđề xu医t b荏i ngành nông nghi羽p. Nh英ng c医u trúc này sẽ đ逢嬰c phân b嘘 đ医tăđaiătới 
2025. Tuy nhiên, về lâu dài, mọi khu v詠c nông nghi羽păđều có thể là khu nông nghi羽p 
công ngh羽 cao,ăvìăđâyăchỉ là v医năđề d詠 án c映 thể. 
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Đôăthịăsinhătháiăc違nhăquană
nôngănghi羽p. 

 

II.  Ph逢挨ngăánăk院t n嘘i h羽 th嘘ng h衣 t亥ng c栄a thành ph嘘 v噂i h衣 t亥ng qu嘘c gia và 
vùng 

1. K院t n嘘i giao thông 

1.1 H衣 t亥ngăđ逢運ng b瓜 

Các tuyến cao t嘘c, qu嘘c lộ theo quy ho衣ch: Theo Quy ho衣ch m衣ngăl逢ớiăĐ逢運ng bộ 
th運i kỳ 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăđ逢嬰c Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duy羽t t衣i 
Quyếtăđịnh s嘘 1454/QĐ-ttg ngàyă01/09/2021ăquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ có 03 tuyến 
cao t嘘c kết n嘘i với h羽 th嘘ng qu嘘c lộ,ăđ逢運ng tỉnh,ăđ逢運ng liên kết Vùng, 06 tuyến qu嘘c lộ 
kết n嘘i với h羽 th嘘ng các tuyếnăđ逢運ng tỉnh,ăđ逢運ng huy羽năvàăđ逢運ngăđịaăph逢ơngăthôngă
qua 100 vị trí kết n嘘i, c映 thể g欝m: 

- Tr映c Cao t嘘c Bắc – NamăphíaăĐôngă(tuyến C亥năThơ - Cà Mau): 01 vị trí kết n嘘i 
- Tr映c Cao t嘘c Bắc – Nam phía Tây (tuyến Lộ Tẻ - R衣ch S臼i): 02 vị trí kết n嘘i 
- Tuyến cao t嘘căChâuăĐ嘘c - C亥năThơ - SócăTrĕng:ătheoăBáoăcáoănghiênăc泳u tiền 

kh違 thiăph逢ơngăánăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng 02 nút giao kết n嘘i liên thông vớiăđ逢運ng cao t嘘c, tuy 
nhiênăđể đ違m b違o thuận l嬰i, nhanh chóng, hi羽u qu違 trong vi羽c kết n嘘i thành ph嘘 C亥n 
Thơ vớiăđ逢運ng cao t嘘c ph映c v映 phát triển kinh tế xã nộiăđề xu医tătĕngăs嘘 vị trí kết n嘘i lên 
là 05 vị trí 

- Qu嘘c lộ 1: 4 vị trí kết n嘘i 
- Qu嘘c lộ 91: 35 vị trí kết n嘘i 
- Đ逢運ng Nam Sông Hậu: 07 vị trí kết n嘘i 
- Qu嘘c lộ 91B: 11 vị trí kết n嘘i 
- Qu嘘c lộ 61C: 20 vị trí kết n嘘i 



 

515 
 

- Qu嘘c lộ 80: 15 vị trí kết n嘘i 

1.2 H衣 t亥ng hàng không 

Đ逢運ngăVõăVĕnăKi羽t là tuyến giao thông huyết m衣chăđ逢運ng bộ n嘘i li ền C違ng Hàng 
không qu嘘c tế C亥năThơ với trung tâm Thành Ph嘘 C亥năThơ. Tuyếnăđ逢運ng có vai trò là 
tr映c giao thông chính trong vi羽c kết n嘘i gi英a h羽 th嘘ngăgiaoăthôngăđ逢運ng bộ thành ph嘘 
C亥năThơ nóiă riêngă vàăVùngăĐBSCLă nóiă chung,ă tuyếnă cóă điểmă đ亥u giao với đ逢運ng 
Nguy宇năVĕnăCừ vàăđiểm cu嘘i kết n嘘i vào C違ng Hàng không qu嘘c tế C亥năThơ. Dọc hai 
bên tuyến đ逢運ngăVõăVĕnăKi羽t có nhiều vị trí kết n嘘iăgiaoăthôngăđ嘘i nội,ăgiaoăthôngăđ嘘i 
ngo衣i kết n嘘i ra các tr映c qu嘘c lộ 91 và qu嘘c lộ 91Băđiăcácătỉnh trong vùng. 

Dànhăđ医t cho nhu c亥u m荏 rộng c違ng hàng không. 

1.3 H衣 t亥ngăđ逢運ng th栄y n瓜iăđ鵜a 

Quy ho衣ch kết c医u h衣 t亥ngăđ逢運ng th栄y nộiăđịa th運i kỳ 2021-2030, t亥mănhìnăđến 
nĕmă2050ăđ逢嬰c Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duy羽t t衣i Quyếtăđịnh s嘘 1829/QĐ-ttg ngày 
31/10/2021.ăTrongăđó,ăcóă4ăhànhălangăvận t違i th栄y khu v詠c phía Nam (Thành ph嘘 H欝 
Chí Minh - C亥năThơ - Cà Mau, Thành ph嘘 H欝 Chí Minh - An Giang - Kiên Giang, Bà 
Rịa - VũngăTàuă- Tây Ninh - Thành ph嘘 H欝 Chí Minh và hành lang vận t違i th栄y kết n嘘i 
với Campuchia qua sông Tiền, sông Hậu). Các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa do thành ph嘘 
qu違nălỦănh逢ăsôngăBaăLáng,ăr衣ch PhongăĐiền, r衣ch C亥u Nhiếm, sông Trà Nóc, kênh Th嘘t 
N嘘t, kênh xáng Ô Môn, kênh KH8, kênh B嘘n T鰻ng,ăkênhăĐ泳ng,ầăkết n嘘i với các tuyến 
đ逢運ng th栄y nộiăđịa qu嘘c gia, hình thành m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng th栄y nộiăđịa từ trung tâm 
thành ph嘘 đến các quận, huy羽n.  

1.4 H衣 t亥ng c違ng bi吋n 

Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển h羽 th嘘ng c違ng biển Vi羽t Nam th運i kỳ 2021-2030, 
t亥mă nhìnă đếnă nĕmă 2050ă đ逢嬰c Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duy羽t t衣i Quyếtă định s嘘 
1579/QĐ-ttg ngàyă22/9/2021.ăTrongăđó,ăc違ng biển C亥năThơ g欝m 03 khu bến (khu bến 
Cái Cui, khu bến Hoàng Di羽u – Bình Th栄y, khu bến Trà Nóc – Ô Môn) và 2 bến c違ng 
(bến c違ng Th嘘t N嘘t và bến c違ng khách qu嘘c tế C亥năThơ). Kết n嘘i thông qua h羽 th嘘ng 
c違ng biển C亥năThơ vớiăcácăhànhălangăđ逢運ng th栄y nộiăđịa kết n嘘i gi英a Tây Nam Bộ về 
TP. H欝 Chí Minh, Bà Rịa - VũngăTàu. Gi英a sông Tiền và sông Hậu. Tuyến vận t違i th栄y 
qu嘘c tế Cam pu chia. Nâng cao hi羽u qu違 qu違n lý, khai thác tuyến ven biển. Kết n嘘i với 
h羽 th嘘ngăđ逢運ng bộ thông qua các tuyến Lộ Tẻ - R衣ch S臼i, tuyến cao t嘘c TP. H欝 Chí 
Minh - C亥năThơ. ChâuăĐ嘘c - C亥năThơ - SócăTrĕng. Và các tuyến kết n嘘i từ qu嘘c lộ đến 
c違ng biển. 

1.5 H衣 t亥ngăđ逢運ng s逸t 

Quy ho衣ch m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng sắt th運i kỳ 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăđ逢嬰c 
Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duy羽t t衣i Quyếtăđịnh s嘘 1769/QĐ/ttg ngày 19/10/2021. Trong 
đóăTuyếnăđ逢運ng sắt Thành ph嘘 H欝 Chí Minh kết n嘘i vùng ĐBSCL với trung tâm kinh 
tế TP. H欝 Chí Minh và với m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng sắt qu嘘c gia, ch栄 yếu ph映c v映 vận chuyển 
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hànhăkhách.ăPh逢ơngăánătuyếnăđ逢運ng sắt TP. H欝 Chí Minh – C亥năThơ điăquaăđịa phận 
TP. C亥năThơ có t鰻ng chiều dài kho違ng 5 km. Kết n嘘i thông qua ga CáiăRĕng đặt t衣i 
ph逢運ng Phú Th泳 - quận CáiăRĕng. 

2. K院t n嘘i v隠 thu益 l嬰i 

TP. C亥năThơ hi羽n có một h羽 th嘘ng sông, kênh t衣o ngu欝n/tr映c tiêu thoát kháăđ亥y 
đ栄. Ngoài sông Hậu, sông C亥năThơ, còn có h羽 th嘘ng kênh tr映c và kênh c医p 1 dài kho違ng 
779km. Ngoài ra, nh英ng h衣 t亥ng vùng có liên quan lớnăđến C亥năThơ là H羽 th嘘ng th栄y 
l嬰i Ô Môn-XàăNoăkhépăkínă(đêăbaoă+ăc嘘ng) ph映c v映 s違n xu医t nông nghi羽p và h羽 th嘘ng 
Cái lớn - Cái Bé.ăĐâyălàănh英ng h衣 t亥ng thuỷ l嬰i c医p vùng. Vi羽c kết n嘘i vào các h衣 t亥ng 
này là h羽 th嘘ng kênh c医p 2, c医p 3. Bên c衣nhăđó,ăH羽 th嘘ng kiểm soát ngập khu lõi 2 quận 
Ninh Kiều và Bình Th栄y (WB3)ăđangăđ逢嬰c xây d詠ng và d詠 kiếnăhoànăthànhătrongănĕmă
2022. 

Nhìn chung, về thuỷ l嬰i, C亥năThơ 荏 đ亥u ngu欝năn逢ớcănênăcũngăkhôngăcóăv医năđề gì 
nhiều về kết n嘘i h衣 t亥ng thuỷ l嬰i vùng. Vi羽c c医păn逢ớcăt逢ớiăvàătiêuăúngăchoăđ医t nông 
nghi羽p ch栄 yếu t詠 ch違y d詠aăvàoănĕngăl逢嬰ng th栄y triều, c医păn逢ớcăt逢ớiăvàătiêuăđộng l詠c 
ch栄 yếu th詠c hi羽n bằngăbơmănh臼 荏 c医p 3/nộiăđ欝ngădoăng逢運iădânăđ亥uăt逢ăvàăt詠 vận hành. 
Tuy nhiên, nh英ngăn逢ớc thoát th違i từ C亥năThơ có thể 違nhăh逢荏ng tới nh英ng vùng phía 
Tây. Hi羽n t衣i, nh英ng v医năđề ô nhi宇măn逢ớc 荏 C亥năThơ ch逢aăph違i nghiêm trọng.ăNh逢ngă
trongăt逢ơngălaiănếu phát triển rộng về công nghi羽păvàăđôăthị hóa thìăcũngăc亥n kiểm soát 
kỹ hơnănh英ngăđ医u n嘘i c栄a các kênh c医p 2,3 từ C亥năThơ ra các kênh tr映c,ăđặc bi羽t là khu 
v詠c kênh Lộ Tẻ- R衣ch S臼iăcũngănh逢ăsôngăHậu. 

3. K院t n嘘i h衣 t亥ng vi宇n thông 

Nguyên t逸c: Th詠c hi羽nă theoă cácă quyă định c栄a các Bộ,ă ngànhă Trungă 逢ơngă về 
ph逢ơngăánăđ医u n嘘i công trình h衣 t亥ng c医p qu嘘c gia, c医p vùng vào h衣 t亥ng c医p thành ph嘘 
đ嘘i với từng lo衣i hình công trình c映 thể. 

- Trung tâm d英 li羽u vùng d詠 kiếnăđặt t衣i thành ph嘘 C亥năThơ. Trung tâm theo công 
ngh羽 đi羽nătoánăđám mâyătrongăt逢ơngălaiăvớiăđ栄 tiêu chu育n kỹ thuật, an toàn thông tin và 
kh違 nĕngătíchăh嬰p, sẵn sàng cho ph映c v映 cho vi羽c tích h嬰p h衣 t亥ng công ngh羽 thông tin 
c栄a thành ph嘘 C亥năThơ vào h衣 t亥ng Chính ph栄 đi羽n tử qu嘘c gia, hình thành một h衣 t亥ng 
đi羽nătoánăđámămây qu嘘c gia thông su嘘t, kết n嘘i với m衣ngăthôngătinăhànhăchínhăđi羽n tử, 
tích h嬰p với Trung tâm tích h嬰p d英 li羽u qu嘘c gia. 

- Kết n嘘i, liên thông h羽 th嘘ng thông tin c栄a thành ph嘘 với các h羽 th嘘ng thông tin 
荏 Trungă逢ơngăquaăh羽 th嘘ng kết n嘘i NGSP, ph映c v映 xây d詠ng Nền t違ng tích h嬰p, chia sẻ 
d英 li羽u qu嘘c gia. 

- Xây d詠ng m衣ng liên kết gi英a công nghi羽p CNTT tập trung thành ph嘘 C亥năThơ 
vớiăcácătr逢運ngăđ衣i học, vi羽n nghiên c泳u, các doanh nghi羽păvàăcácăcơăquanănhàăn逢ớc 
trongălĩnhăv詠căCNTTăđể chia sẻ thông tin, tri th泳c gi英aăcácăđơnăvị đàoăt衣o, nghiên c泳u 
vàăcácăđơnăvị s違n xu医t, kinh doanh 
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4. K院t n嘘i h衣 t亥ngăđi羽n l詠c 

Nguyên t逸c: Th詠c hi羽nă theoă cácă quyă định c栄a các Bộ,ă ngànhă Trungă 逢ơngă về 
ph逢ơngăánăđ医u n嘘i công trình h衣 t亥ng c医p qu嘘c gia, c医p vùng vào h衣 t亥ng c医p tỉnh/thành 
ph嘘 đ嘘i với từng lo衣i hình công trình c映 thể. 

Giaiăđo衣năđ院nănĕmă2025: 
- Xây mớiăđ逢運ng dây 500kv Ô Môn – Th嘘t N嘘tă(2ăxă35)ăđể gi違i t臼a công su医t 

Trungătâmăđi羽n l詠c Ô Môn.  
- Xây mớiăđ逢運ng dây 500kv n嘘i TBKHH B衣c Liêu – Th嘘t N嘘tă(2x130)ăđế đ欝ng 

bộ TBKHH B衣c Liêu.  
- Xây mớiăđ逢運ng dây 500kv 500 kv Th嘘t N嘘t – L医p Vò (2 x 22). 

Giaiăđo衣n 2026-2030:   
- Xây mớiăđ逢運ng dây 500kv đo衣n Tiền Giang – Rẽ Ô Môn- Mỹ Tho (4x5)ăđể đ医u 

n嘘i với TBA 500kv Tiền Giang. 
- Xây mớiăđ逢運ng dây 500kv đo衣n Th嘘t N嘘t- Đ泳c Hòa (2ăxă135)ăđể đ欝ng bộ t鰻 

máy s嘘 2 c栄a TBKHH B衣căLiêu,ăầ 
- Đ医u n嘘i tr衣m 220 kv SaăĐécăchuyển tiếp thêm trên m衣ch còn l衣i c栄a DZ 220 kv 

Ô Môn – VĩnhăLongătheoăchặngăSaăĐécă– Rẽ Ô Môn – VĩnhăLongă(m衣ch 2) 2 x 
0,2. 

- Đ医u n嘘i tr衣m 220 kv Long Xuyên chuyển tiếp thêm trên m衣ch còn l衣i c栄a DZ 
220 kv ChâuăĐ嘘c – Th嘘t N嘘t chằng Long Xuyên – Rẽ ChâuăĐ嘘c – Th嘘t N嘘t (m衣ch 2) 
2 x 0,1. Kết n嘘i vớiăl逢ớiăđi羽n qu嘘c gia qua các tr衣m biến áp 500kv Ô Môn và Th嘘t N嘘t, 
đi羽n áp 500/220/22 kv và các tr衣m biến áp nâng áp 22/110 kv. H羽 th嘘ngăl逢ớiăđi羽n 220kv 
và 110kv,ă l逢ớiăđi羽n trung áp và h衣 áp c栄a thành ph嘘 truyềnăđi羽n từ các tr衣m biến áp 
đ逢嬰c nâng c医p và xây d詠ng mới về các khu v詠c thành ph嘘, thị xã, khu v詠c nông thôn, 
các KCN, CCN. 

- Các nhà máy nhi羽tăđi羽n 荏 Ô Môn hòaăl逢ớiăđi羽n qu嘘c gia qua các tuyếnăđ逢運ng 
dây hi羽n và sẽ đ逢嬰c nâng c医p theo quy ho衣chăĐi羽n VIII. 

- Cácănhàămáyăđi羽n mặt tr運i,ăđi羽n gió kết n嘘iăvàoăl逢ớiăđi羽n qu嘘c gia qua các tr衣m 
biến áp, tr衣m trung gian.                                                        

- Nâng c医p kết n嘘i h衣 t亥ngăđi羽n c栄a thành ph嘘 C亥năThơ t衣i 3 tr衣m C亥năThơ, Ô 
Môn, Th嘘t N嘘t với h衣 t亥ngăđi羽n trong vùng qua các tuyếnăđ逢運ng dây 220kv. 

 

5. K院t n嘘i h衣 t亥ng c医păn逢噂c 

Theo Quyếtăđịnhă“phêăduy羽t Quy ho衣ch C医păn逢ớc thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă
2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050”ădoăUBNDăthành ph嘘 C亥năThơ kỦăngàyă19/01/2015,ăđịnh 
h逢ớng xây d詠ngă nhàă máyă n逢ớc Sông Hậu 1 với công su医tă giaiă đo衣n 1 là 
500.000m3/ngày.đêmăvàăgiaiăđo衣n 2 là 1.000.000m3/ngàyăđêmăc医păn逢ớc cho liên vùng 
ĐBSCL. Tuyănhiênăcĕnăc泳 vàoăđiều ki羽nănĕngăl詠c th詠c tế nâng c医p và m荏 rộng c栄a các 
nhà máy trong Thành ph嘘,ăcĕnăc泳 vào th詠c tr衣ng tr英 l逢嬰ng ngu欝năn逢ớcăthôăcũngănh逢ă
đánhăgiáă違nhăh逢荏ng c栄a biếnăđ鰻i khí hậu, trong Quy ho衣ch vùng ĐBSCL th運i kỳ 2021-
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2030, t亥m nhìn 2050 có s詠 điều chỉnh,ătheoăđóătrongăgiaiăđo衣n từ nayăđếnănĕmă2030ă
ch逢aăxâyăd詠ngănhàămáyăn逢ớc sông Hậu 1. Từ sauănĕmă2030,ăcĕnăc泳 vào th詠c tr衣ng nhu 
c亥u sử d映ngăn逢ớc c栄a Thành ph嘘, kh違 nĕngăđápă泳ng c栄a các ngu欝năn逢ớcăthôăđể cân nhắc 
vi羽c xây d詠ng nhà máy này. 

Do vậy có thể nóiătrongăgiaiăđo衣n từ nayăđến 2030, h羽 th嘘ng C医păn逢ớc thành ph嘘 
C亥năThơ t衣m th運iăch逢aăcóăkết n嘘i vùng.  

 

III.  Ph逢挨ngăánăt鰻 ch泳c không gian các ho衣tăđ瓜ng kinh t院 c栄a thành ph嘘 

 

1. T鰻 ch泳c không gian kinh t院 theo các trung tâm kinh t院 đ瓜ng l詠c và hành lang 
k院t n嘘i 

Hình 108: B違năđ欝 đ鵜nhăh逢噂ng phát tri 吋n trung tâm kinh t 院 đ瓜ng l詠căđ院nănĕmă
2030 

 

Nguồn: Sở Xây dựng và Phân tích chuyên gia 

 

Về cơăb違n, C亥năThơ tớiă2030ăđ逢嬰căxácăđịnh có hai trung tâm kinh tế động l詠c, một 
荏 phía Bắc, từ Th嘘t N嘘t kéo dọc theo tuyếnăđ逢運ng qu嘘c lộ 80 và Cao t嘘c Lộ Tẻ, R衣ch 
S臼i. Và một 荏 phía Nam, xung quanh khu v詠c trung tâm hi羽n h英u Ninh Kiều, Bình 
Th栄y, CáiăRĕng.  
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C映m phía Bắc thiên về công nghi羽p, c映măphíaăNamăđaăch泳cănĕng,ănh逢ngăthiênăvề 
đôăthị,ăth逢ơngăm衣i, dịch v映. 

Hai c映mănàyăđ逢嬰c kết n嘘i với nhau b荏i tuyếnăđ逢運ngăđaăph逢ơngăth泳c Nam sông 
Hậu. 

Tới t亥m nhìn 2050, có thể hình thành thêm trung tâm th泳 3 荏 Ô Môn - Thới Lai, 
dọc theo tuyến Ô Môn - Gi欝ng Riềng. 

Hình 109: B違năđ欝 đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n trung tâm kinh t 院 đ瓜ng l詠căđ院nănĕmă
2030 

 

Nguồn: Sở Xây dựng và Phân tích chuyên gia 
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2. K院t n嘘i liên huy羽n, liên qu壱n 

Hình 110: B違năđ欝 phân vùng phát tri吋n liên không gian qu壱n huy羽n 

 

Nguồn: Sở Xây dựng và Phân tích cてa các chuyên gia 
 

Hình 111: C医u trúc không gian cho phát tri吋n kinh t院 xã h瓜i thành ph嘘 C亥năTh挨 
2030 
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Nguồn: Sở Xây dựng và Phân tích cてa các chuyên gia 
 

- Liên k院t b嘘n qu壱n Ninh Ki 隠u - Bình Th栄y - CáiăRĕng - PhongăĐi隠n thành 
c映măđôăthị l逢uăv詠c sông C亥năThơ:ăTrongăđó,ăNinh Kiều và CáiăRĕng t衣o thành vùng 
trung tâm, nằm hai bên sông C亥năThơ, Ninh Kiều làăđôăthị c鰻, CáiăRĕng là nửaăđôăthị 
mới, liên kết chặt chẽ với nhau, thành mộtăđôăthị hai bên sông.  

M荏 rộng tiếp sang Bình Th栄y, PhongăĐiền, t衣o thành mộtăvùngăđôăthị động l詠c, 
với r医t nhiều c映măcôngănĕngăkhácănhau,ălàăcácăvùngăcôngănĕngăc医p vùng và c医p qu嘘c 
gia, t衣oăraăcácăđộng l詠c mới cho phát triển C亥năThơ. T鰻 h嬰p này sẽ khiến cho C亥năThơ 
th詠c s詠 có thể tr荏 thành trung tâm vùng ĐBSCL.ăĐ欝ng th運i, các t鰻 h嬰păcôngănĕngănàyă
cũngăc亥n ph違i phát huy b違n sắc sẵn có c栄a khu v詠c Bình Th栄y, PhongăĐiền, CáiăRĕng 
hi羽n h英u. Có thể coi vùngănàyălàăvànhăđaiăth泳 hai. Nếu khu v詠cătrongăvànhăđaiă1ălàăvùngă
lõiăđôăthị thìăvànhăđaiă2ălàăvùngăs違n xu医t,ăth逢ơngăm衣i dịch v映. 

Vùng ngoài cùng sẽ là một ph亥n phía Tây c栄a huy羽n PhongăĐiền,ăxácăđịnh là vùng 
đôăthị sinh thái. 

- Liên k院t các qu壱n huy羽n Ô Môn, Th嘘t N嘘t, C運 Đ臼, Th噂i Lai, VƿnhăTh衣nh 
thành khu v詠c phía bắc.ăTrongăđó,ăvùngălõiăđôăthị sẽ tập trung chính 荏 dọc hai bên tuyến 
Nam sông Hậu, và c違i thi羽n các trung tâm quận, huy羽n hi羽n h英u. Vùng công nghi羽p 
chính nằmătrênăđịa bàn Th嘘t N嘘t và VĩnhăTh衣nh. Còn l衣i là khu v詠c nông nghi羽p công 
ngh羽 cao. 

- Liên k院t các huy羽n Th噂i Lai, C運 Đ臼, VƿnhăTh衣nh thànhăvùngăđôăthị phía tây 
đ逢運ng cao t嘘c An Giang - Tr亥năĐề. 

 

3. Các khu v詠c h衣n ch院 phát tri 吋n 

C亥năThơ không có các khu v詠c h衣n chế phát triển.ăNh逢ngănhìnăchung,ăvới c医u trúc 
th詠c tr衣ng c栄a C亥năThơ,ănguyăcơăs映tălúnăđ欝ng bằng, ngập l映tăđôăthị, không nên xây d詠ng 
quá tập trung, cao t亥ng. Thành ph嘘 c亥n có c医uătrúcăđôăthị vẫnăđ衣tăđ逢嬰c mậtăđộ dânăc逢ă
cao trong các quận,ănh逢ngăvẫnăcóăđ逢嬰c s詠 phânătán,ăđanăxenăvới c違nh quan, sinh thái. 

Về cơăb違n, c亥n h衣n chế phát triểnăsátămépăn逢ớc c栄a các h羽 th嘘ng sông ngòi, kênh r衣ch. 

4. Các khu quân s詠, an ninh qu嘘c phòng 

Đề xu医t dịch chuyển các khu an ninh qu嘘c phòng hi羽n h英u 荏 quận Bình Th栄y về 
phíaăTâyăđ逢運ngăVõăVĕnăKi羽t. Có thể m荏 rộng di羽n tíchăđ医t an ninh qu嘘c phòng. 

Khôngănênăđể đ医t an ninh qu嘘c phòng chia cắt khu v詠căđôăthị Bình Th栄y hi羽n h英u, 
mà nên biến thành mộtăvùngăđôăthị an ninh qu嘘c phòng về phíaăbênătâyăđ逢運ngăVõăVĕnă
Ki羽t. 
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IV.  Ph逢挨ngăánăt鰻 ch泳c h羽 th嘘ngăđôăth鵜 và nông thôn 

1. Phân lo衣i đôăth鵜 

Để C亥năThơătr荏 thànhăđôăthị lo衣i I, th詠c ra toàn thành ph嘘 ph違iăđ衣t tiêu chu育n lo衣i 
I. Hi羽nănay,ăch逢ơngătrìnhăphátătriểnăđôăthị hi羽n h英u mớiăđ逢aăraăm映c tiêu là 5 quận nội 
thành c亥năđ衣tăđôăthị lo衣i I và các trung tâm huy羽năđ衣tăđôăthị lo衣i IV. Tuy nhiên, C亥năThơă
cũngăch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c các tiêu này chu育n với mậtăđộ dân s嘘 hi羽n t衣i và d詠 kiến trong 
t逢ơngălai.ăM映c tiêu tr荏 thànhăđôăthị lo衣iăIădoăđóălàăm映c tiêu r医t dài h衣n. 

Với ph衣m vi c栄a quy ho衣ch này, C亥năThơănênăđịnhăh逢ớng m映c tiêu toàn bộ C亥n 
Thơălàămộtăđôăthị với t鰻ng dân s嘘 kho違ng 1,5 tri羽uăng逢運i, có tính ch医t chung là mộtăđôă
thị sinhăthái,ădânăc逢ăđanăxenăvới c違nh quan nông nghi羽p. Khu v詠c Ninh Kiều - CáiăRĕngă
(một s嘘 ph逢運ngătrungătâmăCáiăRĕng)ăsẽ là vùng lõi, c亥năđ衣t mậtăđộ kho違ng 8000 - 10.000 
ng逢運i/km2, với quy mô dân s嘘 kho違ngă500ănghìnăng逢運i.  

Tỷ l羽 đôăthị hóa khiăđóălàă100%,ătuyănhiên,ătỷ l羽 phi nông nghi羽p là quan trọngăhơnă
c違 (do tỷ l羽 đôăthị hóa ph映 thuộc vào vi羽căquyăđịnh ranh giới nội thị thay vì mậtăđộ dân 
s嘘). Tỷ l羽 phi nông nghi羽p c亥năđ衣t kho違ng 90%. Với m映c tiêu tỷ trọng lĩnhăv詠c nông 
nghi羽p trong nền kinh tế đ衣t m泳căd逢ới 6%, tỷ l羽 laoăđộngăkhôngănênăv逢嬰tăng逢叡ng 10% 
t鰻ngălaoăđộng. Chênh l羽ch lớn về thu nhập có thể x違y ra nếu tỷ l羽 laoăđộngăkhôngăđ逢嬰c 
phân b嘘 đ欝ngăđều.  

2. Phơnăvùngăđôăth鵜 

Trongăt逢ơngălai,ăkhiăcóănh英ng h羽 th嘘ng kết n嘘i cao t嘘c vùng mới, c医uătrúcăđôăthị 
c栄a C亥năThơ sẽ có nhiềuăthayăđ鰻i lớn. Thay vì chỉ có mộtăh逢ớng là sông Hậu, C亥năThơ 
t逢ơngălaiăsẽ có c違 nh英ngăh逢ớng t鰻 ch泳c không gian liên quan tới các tuyến cao t嘘c chính. 
Mặtăkhác,ăquanăđiểm c栄a quy ho衣ch này là không phân bi羽tăthànhăđôăthị và nông thôn, 
mà coi toàn bộ lãnh th鰻 C亥năThơ là mộtăđôăthị, với nh英ngăvùngăđôăthị khác nhau. 

Từ đó,ăcóăthể phân vùng khu v詠c C亥năThơ thành 3 vùng sau: 

- Vùngăđôăthị chính phía nam, bao g欝m các quận Ninh Kiều - Bình Th栄y - Cái 
Rĕng, huy羽n PhongăĐiền, và một ph亥n huy羽n Thới Lai, quận Ô Môn, l医y ranh giới là 
kênhăKH08.ăVùngănàyălàăvùngăđôăthị trung tâm, với t医t c違 các kết n嘘i liên vùng quan 
trọng:ăđ逢運ng sắt,ăđ逢運ng thuỷ, hàng không, hàng h違i, cao t嘘c trung tâm C亥năThơ – Thành 
ph嘘 H欝 Chí Minh, cao t嘘c An Giang - C亥năThơ, QL 61C, QL 1A, QL 91, 91B. Trong 
vùngănàyăcóăđ栄 cácăcôngănĕngăchínhăđể C亥năThơ có thể tr荏 thành trung tâm vùng trong 
t逢ơngălai,ăbaoăg欝m trung tâm lịch sử Ninh Kiều, trung tâm mới CáiăRĕng,ăđôăthị sân 
bay,ăđôăthị c違ngăCáiăCui,ăđôăthị C違ng Trà Nóc, Agropolis Bình thuỷ, Technopolis Cái 
Rĕng, trung tâm Giáo d映căĐàoăt衣o, trung tâm Y tế, trị li羽u, trung tâm Thể d映c Thể thao, 
trungătâmăTh逢ơngăm衣i Dịch v映 Đôăthị Sinh thái PhongăĐiền. Trong t逢ơngălaiăg亥n nên 
tập trung vào vùng này. 

- Vùngăđôăth鵜 phía B逸c: Ô Môn, Th噂i Lai, C運 Đ臼, Th嘘t N嘘t - VƿnhăTh衣nh: 
Nằm từ kênh KH08 về phía Bắc, có cao t嘘c Ô Môn - Gi欝ng Riềng và tr映c sông Ô Môn 
荏 gi英a. Tr映c cao t嘘c Lộ Tẻ - R衣ch S臼i, QL 80, QL 91, Cao t嘘c An Giang - C亥năThơ, 
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c違ng Th嘘t N嘘t, các kênh r衣ch chính là kênh cái Sắn, r衣ch Bò Ót, r衣ch Th嘘t N嘘t, kênh 
ThơmăRơm. 

- Vùngăđôăth鵜 phía tây cao t嘘c An Giang - C亥năTh挨: Vùng này thuộcăđ医t các 
huy羽n Thới Lai, C運 Đ臼, VĩnhăTh衣nh, bị ngĕnăcáchăb荏i Cao t嘘c An Giang - C亥năThơ. 
Khu v詠căphíaăTâyăđ逢運ng cao t嘘cădoăđóăsẽ bị ngĕnăcáchăkh臼iăvùngăphíaăĐông.ăM嘘i liên 
h羽 gi英a hai nửa sẽ suy yếu nhiều. Thị Tr医n C運 Đ臼 bị cắtăsangăbênănàyăđ逢運ng, sẽ không 
thể ph映c v映 t嘘tăđ逢嬰c cho nửa bên kia huy羽nănh逢ătr逢ớc. Nh英ng ph亥n c栄a huy羽n Vĩnhă
Th衣nh, Thới Lai phíaăbênănàyăđ逢運ng g亥nănh逢ăthu亥nănông,ăvàăcũngăbị ngĕnăcáchăvới 
trung tâm huy羽năphíaăĐông. 
 

I. Ph逢挨ngăánăt鰻 ch泳c các khu ch泳cănĕng 

1. Các khu ch泳cănĕngăhi羽n h英u 

Hi羽n nay, về cơăb違n C亥năThơ khôngăđ逢嬰c t鰻 ch泳c th詠c s詠 thành các khu ch泳c 
nĕng,ămàăcóănh英ng công trình c医p qu嘘c gia, c医p vùng, nằm xen kẽ vớiăcácăkhuăđôăthị. 
Chỉ có một s嘘 khu công nghi羽păt逢ơngăđ嘘i tập trung nằm 荏 khu v詠c các c違nh Th嘘t N嘘t, 
Trà Nóc, Cái Cui. Vị trí c栄a t医t c違 các công trình ch泳cănĕngăhi羽n h英u từ c医p tỉnh/ thành 
ph嘘 tr詠c thuộcătrungă逢ơngăđềuăđưăđ逢嬰c phân b鰻 chi tiết trong quy ho衣ch sử d映ngăđ医t 
hi羽n h英u tới 2030. 

2. Ph逢挨ngăh逢噂ng t鰻 ch泳c các khu ch泳cănĕngăm噂i 

Quanăđiểm về t鰻 ch泳c các khu ch泳cănĕngămới là khoanh vùng nh英ng vùng lớnă逢uă
tiên một s嘘 ch泳cănĕngăđể có thể t衣o thành nh英ngăđiểmăđến quan trọng quy mô vùng, t衣o 
hi羽u 泳ng l嬰i ích kinh tế d詠a trên quy mô, ch泳 không phân tán t詠 phát. Tuy nhiên, mỗi 
vùng lớn này không ph違iăđơnănĕng,ămàăđều khuyến khích phát triểnăđaănĕng.ăVề nguyên 
tắc mọiăcôngănĕngăđềuănênăđ逢嬰c linh ho衣t ch医p thuận, theo nhu c亥u thị tr逢運ng,ănh逢ngă
cóă逢uătiênămột s嘘 lĩnhăv詠c sẽ tập trung 荏 một s嘘 khu v詠c. Chu育n bị nh英ng lo衣i hình h衣 
t亥ng và không gian, với nh英ng quy chế đặcăthùăđể thuăhútăcácăcôngănĕngămongămu嘘n 
ch泳 khôngăápăđặt chỉ đ逢嬰c làm nh英ngăcôngănĕngănày. 

Hình 112: B違năđ欝 ph逢挨ngăh逢噂ng phát tri吋n không gian thành ph嘘 C亥năTh挨 
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Nguồn: Sở Xây dựng và Phân tích cてa các chuyên gia 

 
 

B違ng 134: Th嘘ng kê di羽n tích các khu ch泳cănĕng 

ST
T Phân vùng 

 Di羽nătíchă
(Ha)  

1 TrungătâmăđôăthịălịchăsửăNinhăKiều 
                 

5.200  

2 TrungătâmăđôăthịămớiăCáiăRĕng 
                 

2.500  

3 C映măcôngănghi羽păc違ngăvàăđôăthịăc違ngăCáiăCui 
                 

2.000  

4 
Trung tâm công ngh羽ăcaoăCáiăRĕngă(Technopolis) 

                 
1.500  

5 Trungătâmăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映ăCáiăRĕng 
                 

2.400  

6 Đôăthịăđ衣iăhọc,ăyătế 
                 

3.300  

7 
Trungătâmăchĕmăsócăs泳căkh臼eăvàănghỉăd逢叡ngămi羽tăv逢運n,ăduălịchă

sinhătháiăđặcăthùănôngăthônăMiềnăTây 
                 

8.900  

8 Trungătâmăđ亥uăm嘘iăcôngăngh羽ănôngănghi羽p 
                 

2.500  
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9 Trungătâmăđôăthịăsânăbayăqu嘘cătếăăC亥năThơ 
                 

3.500  

10 Khuăcôngănghi羽pănĕngăl逢嬰ng,ălogisticăc違ng 
                 

5.500  

11 Đôăthịăsinhăthái,ăduălịchăvenăSôngăHậu 
               

11.000  

12 Tr映căđôăthịăhi羽năđ衣i,ănằmădọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n 
                 

7.200  

13 Đôăthịăc違nhăquanănôngănghi羽p 
               

28.300  

14 Đôăthịăsinhătháiăsôngăn逢ớcă 
                 

6.600  

15 Khuăv詠căs違năxu医tănĕngăl逢嬰ngămặtătr運iăđanăxenăvớiănôngănghi羽p 
               

13.500  

16 D違iăđôăthịăcôngănghi羽păTh嘘tăN嘘tă- VĩnhăTh衣nh 
               

12.000  

17 Đôăthịăduălịchăsinhăthái,ăsânăGolf 
               

12.700  

18 Đôăthị côngănghi羽păc違ng,ălogistics 
                 

2.900  
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2.1 Khu v詠căđôăth鵜 chính phía Nam 

Hình 113:ăPh逢挨ngăh逢噂ng t鰻 ch泳c khu ch泳cănĕngăphíaănam 

 

Nguồn: Sở Xây dựng và Phân tích cてa các chuyên gia 
 

2.1.1 Trungătơmăđôăth鵜 l鵜ch s穎 Ninh Ki 隠u ậ Bình Th栄y 

Trung tâm lịch sử, du lịch,ăth逢ơngăm衣i, dịch v映, tập trung quanh khu v詠c bến Ninh 
Kiềuăvàăph逢運ng Cái Khế, quy mô g亥nă4000ha.ăCôngănĕngăph泳c h嬰p,ăđaăd衣ng, mậtăđộ 
cao.ăĐặc bi羽t quan tâm phát triển nh英ng t鰻 h嬰păđôăthị đaănĕng,ăsángăt衣o, công ngh羽 cao, 
cao 嘘căvĕnăphòng,ăt衣oăraăđộng l詠c kinh tế mới cho quận Ninh Kiều.ăCóăhaiăcôngănĕngă
quan trọng nh医t c亥năđ逢嬰c t鰻 ch泳c t衣i Ninh Kiều bao g欝m trung tâm sáng t衣o,ăvàăv逢運n 
逢ơmădoanhănghi羽p. 

Về cơăb違n,ăđ医t quận Ninh Kiều đưădàyăđặc. Các d詠 án lớn mới chỉ có thể tập trung 
荏 khu v詠c trung tâm và khu v詠c Cái khế, nếu có thể thayăđ鰻iăđ逢嬰c c医u trúc sử d映ngăđ医t 
荏 ph逢運ng Cái Khế, C欝năKh逢ơngăvàădiăd運iăđ逢嬰c nh英ng di羽n tích công lớnănh逢ăhànhă
chính,ăđ衣i học ra kh臼i vùng lõi trung tâm. 
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Víăd映ăvềătrungătâmăsángăt衣o,ăcôngăngh羽 
 

Víăd映ăvềătrungătâmăv逢運nă逢ơmădoanhănghi羽p 

 

2.1.2 Trungătơmăđôăth鵜 m噂i CáiăRĕng 

Khu này t衣o thành nửa bên kia sông c栄aăvùngălõiătrungătâmăđôă thị, với quy mô 
kho違ng 2700ha. Ph亥n này sẽ tập trung 荏 khu v詠căcácăph逢運ng ven sông C亥năThơ. Nh英ng 
côngănĕngăchínhăc栄a khu v詠căđôăthị này bao g欝m:ătrungătâmăVĕnăhóa ngh羽 thuật, trung 
tâm Hành chính mới c栄a thành ph嘘, trung tâm Công ngh羽 thông tin và trung tâm hội ch嬰 
triển lãm, hội ch嬰, hội nghị. 
 

Trungătâmătriểnălưm,ăhộiăch嬰,ăhộiănghị 

 

 

Ví d映ă vềă khuă liênă cơă mới,ă trungă tâmă
hànhăchínhăthànhăph嘘 

 

Víăd映ăvềătrungătâmăngh羽ăthuật Víăd映ăvềătrungătâmăITăc医păvùng 
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2.1.3 Trungătơmăđôăth鵜 Sân bay qu嘘c t院 C亥năTh挨ă 

Phát triểnăđôăthị mới quanh t鰻 h嬰p sân bay và c違ng Trà Nóc, kết n嘘i ra b運 sông 
Hậu.ăCácăcôngănĕngăchínhăliênăquanătới logistics sân bay, c違ng,ăvĕnăphòng,ăkhuă荏 cao 
c医p, dịch v映 đàoăt衣o hàng không ... Quy mô c栄aătrungătâmăđôăthị nàyăkhôngănênăxácăđịnh 
quá lớn.ăXácăđịnh không gian d詠 phòng cho vi羽c m荏 rộngăthêmăđ逢運ngăbayătrongătr逢運ng 
h嬰p c亥n thiết. Theoăđịnhăh逢ớng c栄a thành ph嘘, quy mô khu này d詠 kiến kho違ng 1000ha. 
Có thể cân nhắc m荏 rộng khu này ra tới sông Ô Môn hoặc tới cao t嘘c Ô môn - Gi欝ng 
Riềng, nếu có nhu c亥u c栄a cácănhàăđ亥uăt逢. 

Thành ph嘘 nên xem xét di d運i các khu quân s詠 hi羽n h英u quận Bình Th栄y về phía 
Tây,ăđể có thể phát triểnăđ逢嬰căkhôngăgianăđôăthị có liên kết, h医p dẫn. Khu quân s詠 mới 
có thể tr荏 thành mộtăđôăthị quânăđội có b違n sắc riêng. 

Trongăt逢ơngălaiăxa,ăcóăthể di d運i các khu công nghi羽p ven sông Hậu thuộc Bình 
Th栄y để làmăđôăthị, c違nh du lịch, tập trung vào một vùng c違ng Cái Cui. 

2.1.4 C映m công nghi羽p c違ngăvƠăđôăth鵜 c違ng Cái Cui: 

Trung tâm Logistics c医p vùng, công nghi羽p chế biến, chế t衣o ... Kết h嬰p với c違ng 
qu嘘c tế chính c栄aăvùngăĐBSCLătrongă10ănĕmătới.ăĐâyălàăđiểm tập trung vận chuyển 
container c栄aăvùngăĐBSCLătheoăđ逢運ng thuỷ vàăđ逢運ng hàng H違i. Kết h嬰p với vận t違i 
nhanh bằngăđ逢運ng sắtătrongăt逢ơngălaiăkết n嘘i với vùng Thành ph嘘 H欝 Chí Minh. Theo 
địnhăh逢ớng c栄a thành ph嘘, khu v詠c này là một trong nh英ng khu v詠c trọngăđiểm vớiăcơă
chế đặc thù, có t亥m quan trọngăđặc bi羽tăđ嘘i với s詠 phát triển công nghi羽p và kinh tế biển 
c栄a C亥năThơ,ănênăcóăthể ph違i có quy mô hàng ngàn ha. Riêng khu v詠călogisticsăvàăđô 
thị, TOD xung quanh nút nhà ga trung tâm c栄aăCáiăRĕngănênăcóăquyămôăkho違ng 400ha. 
Khuănàyăcũngăcóăkết n嘘i với khu v詠c công nghi羽p ven sông Hậu c栄a Hậu Giang, thuộc 
các huy羽n Châu Thành, Châu Thành A c栄a HậuăGiang,ădoăđó,ăvề mặt quy mô vùng, còn 
là một khu v詠c quan trọngăhơnănhiều so với riêng ph亥n phát triển trong ranh giới C亥n 
Thơ 

2.1.5 Trung tâm công ngh羽 cao CáiăRĕng (technopolis) 

Vùngăđôăthị sinh thái kết h嬰p với công ngh羽 cao,ăv逢運nă逢ơmădoanhănghi羽p công 
ngh羽 cao, 4.0, công ngh羽 thông tin ... Quanăđiểm là t衣o ra mộtăvùngăđôăthị có ch医tăl逢嬰ng 
cao về không gian, sinh thái, h医p dẫn các doanh nghi羽p quan trọngătrongăcácălĩnhăv詠c 
công ngh羽 mới, công ngh羽 s嘘. 

Vùngănàyăđ逢嬰căxácăđịnh nằm 荏 phía tây Nam c栄a quận CáiăRĕng, có kết n嘘i t嘘iă逢uă
về mọiăh逢ớng,ăđặc bi羽t là kết n嘘iăđ逢運ng sắt về Thành ph嘘 H欝 Chí Minh và kết n嘘i về 
trungătâmăđôăthị mớiăCáiăRĕngăcũngănh逢ăvề trungătâmăđôăthị lịch sử Ninh Kiều.. 
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Hình 114: Ví d映 v隠 m瓜tăđôăth鵜 k悦 thu壱t c栄a Nigeria 

 

 

2.1.6 Trungătơmăđ亥u m嘘i công ngh羽 nông nghi羽p - Bình Th栄y: Agropolis 

-  Trong khu v詠cătrungătâmăđ亥u m嘘i nông nghi羽pănàyăcũngăcóăc違 nội dung khu 
liên kết s違n xu医t, chế biến nông s違năvùngăĐBSCLătheoănh逢ăcơăchế đặc thù c栄a C亥năThơ.  

- Nằm gi英a vùng các quận Ninh Kiều - Bình Th栄y - PhongăĐiền, kết n嘘i gi英a một 
vùng nguyên li羽u và s違n xu医t nông nghi羽păđaăd衣ng, từ rau màu, cây trái, thuỷ s違n, lúa, 
vớiăcácătrungătâmăđôăthị, giáo d映căđàoăt衣o, kết n嘘i nhanh ra sân bay và các c違ng.ăĐặc 
bi羽t, khu v詠c này có kết n嘘i r医t thuận ti羽n bằng cao t嘘c về phía nam và phía Tây, tới các 
tỉnh B衣căLiêu,ăSócăTrĕng,ăHậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, là vùng nguyên li羽u về thuỷ 
h違i s違n và kết n嘘i r医t nhanh về Thành ph嘘 H欝 Chí Minh qua c違 đ逢運ng thuỷ, bộ,ăđ逢運ng 
sắt. Chế biến thuỷ h違i s違n cao c医p là trọng tâm c栄a khu liên kết s違n xu医t và chế biến 
nông s違n vùng. Tuy khu này hi羽nănayăđangăđể quy mô kho違ngă1200ha,ănh逢ngăcóăkh違 
nĕngăm荏 rộng về t医t c違 cácăphía,ăcũngănh逢ăliênăkết s違n xu医t với nh英ng vùng nông nghi羽p 
lớn 荏 ThớiăLai,ăPhongăĐiền, C運 Đ臼,ăVĩnhăTh衣nh. Mặtăkhác,ăcôngănĕngăc栄a khu này có 
thể d宇 dàng tích h嬰p vớiăcácăcôngănĕngăc栄a các khu lân cậnănh逢ătrungătâmălịch sử, trung 
tâm y tế, giáo d映c,ăđàoăt衣o, công ngh羽 cao,ăth逢ơngăm衣i dịch v映 ... Để biếnăđâyăthànhămột 
vùngălõiăđộng l詠c r医t h医p dẫnătrongăt逢ơng lai c栄a C亥năThơ.ăCùngăvớiăđôăthị sân bay và 
đôăthị c違ng, công nghi羽p Cái Cui, khu này t衣o thành mộtăvànhăđaiăt衣o giá trị cao xung 
quanhăkhuălõiăđôăthị lịch sử,ăvàăcũngălàătoànăbộ khu v詠căchínhăh逢荏ngăcơăchế đặc thù c栄a 
C亥năThơ.. 

 

- Côngănĕngăchính: 
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 Mộtăđiểm hội t映 và tiếp cận c栄a giới học thuật, giáo d映căđàoăt衣o, nghiên c泳u về 
cácălĩnhăv詠c nông nghi羽p  

 Mộtăđịaăđiểm kết n嘘i và h嬰p tác c医p vùng, qu嘘c gia và qu嘘c tế về lĩnhăv詠c nông 
nghi羽p,ăđặc bi羽t là nông nghi羽p 荏 cácăđ欝ng bằng châu th鰻.  

 Trung tâm buôn bán, xu医t nhập kh育u, chế biến nông s違n 

 Nơiăth詠c hi羽n các d詠 ánăthíăđiểm về công ngh羽, mô hình nông nghi羽p 

 Tr映 s荏 các lo衣i công ty, hi羽p hội về nông nghi羽p 

 Trung tâm chuyển giao các lo衣i công ngh羽 nông nghi羽p 

 Nơiăt鰻 ch泳c các s詠 ki羽n liên quan tới nông nghi羽p vùng 

 Trung tâm du lịch về sinh thái và c違nh quan nông nghi羽p 

 Mô hình về chế biến nông s違n và các s違n ph育măvĕnăhóa 育m th詠c 

2.1.7 Trungătơmăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映 CáiăRĕng- PhongăĐi隠n:  

Nằm 荏 phía tây CáiăRĕng và một ph亥n PhongăĐiền, nút giao thuận l嬰i từ phía Tây, 
Nam, Bắc và kết n嘘iăphíaăđôngăvề tr映cătĕngătr逢荏ng vùng và Thành ph嘘 H欝 Chí Minh. 
Đâyălàămộtăvùngăđôăthị th逢ơngăm衣i dịch v映 lớn, bao g欝m r医t nhiều ch泳cănĕng: 

 Outlet park (Công viên) 

 Ch嬰 đ亥u m嘘i 

 Trungătâmăvuiăchơiăgi違iătrí,ăcôngăviênăchuyênăđề,ăv逢運n bách thú,ăv逢運n th詠c vật 
... 

 

Hình 115: Ví d映 v隠 m瓜t khu outlet park c栄a B雨 
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Hình 116: Ví d映 trungătơmăvuiăch挨iăgi違i trí Las Vegas, kh荏iăđ亥u c栄aăđôăth鵜 Las 
vegas trên sa m衣c 

 

 

 

2.1.8 Đôăth鵜 đ衣i h丑c: 

Nằm 荏 phía tây nam c栄a quận Ninh Kiều và một ph亥n huy羽n PhongăĐiền, t衣o ra 
mộtăvùngăđôăthị đ衣i họcăsinhăthái,ămôiătr逢運ngăđ衣i học trong rừng,ătrongăv逢運n,ănh逢ămôă
hìnhătr逢運ngăđ衣i học c栄a 遺năđộ 

Hình 117: Vi 羽n công ngh羽 qu嘘c t院 IIT Madras c栄a 遺năĐ瓜 nằm trong r瑛ng b違o 
t欝n 
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2.1.9 Trungătơmăchĕmăścăs泳c kh臼e:  

Là mộtăvùngăđôăthị kết h嬰p các lo衣i dịch v映 c医p vùng và qu嘘c gia về y tế,ăđiều 
d逢叡ng, thể d映c thể thao.ăNgàyănay,ăxuăh逢ớng qu嘘c tế là nh英ng khu v詠căchĕmăsócăs泳c 
kh臼e, bao g欝m y tế, trị li羽u,ăđiềuăd逢叡ng, thể thao, thể hình,ăđ逢嬰căđặt trong nh英ng b嘘i 
c違nh không gian r医tăđẹp,ănh逢ălàănh英ngăđôăthị du lịch sang trọng. B荏i vì quan ni羽m là 
s泳c kh臼e chỉ có thể đ衣tăđ逢嬰c thông qua một s詠 hài lòng và d宇 chịu t鰻ng thể, ch泳 không 
ph違i nằm chính 荏 thu嘘c men, máy móc, b羽nh vi羽n. Ngoài ra, t医t c違 các b羽nh vi羽năvàăcơă
s荏 y tế lớn hi羽n nay c栄a C亥năThơ,ăcũngănh逢ăcácăchiănhánhăc栄a các b羽nh vi羽năđaăkhoa,ă
chuyên khoa c栄a Thành ph嘘 H欝 Chí Minh đều sẽ tập trung về đây,ătr荏 thành một trung 
tâmăchĕmăsócăs泳c kh臼e kết h嬰p nghỉ d逢叡ng t嘘iă逢u.ăTừ đây,ănh英ngăng逢運i c亥n ph映c h欝i 
s泳c kh臼e hayăgiaăđìnhăcũngăcóăthể m荏 rộng ra sử d映ng dịch v映 nghỉ d逢叡ng r医t thuận ti羽n 
荏 vùngăPhongăĐiền. 

2.1.10 Khu mi 羽tăv逢運n, du l鵜chăsinhătháiăđ員c thù nông thôn mi隠n Tây: 

Nằm 荏 khu v詠c phía Tây c栄a huy羽n PhongăĐiền. Kết h嬰p nh英ng dịch v映 du lịch với du 
lịch cộngăđ欝ng, du lịch resort cao c医p và b医tăđộng s違n xanh. Tận d映ng nh英ng c医u trúc 
c違nh quan và nông nghi羽p hi羽n h英uăđể phát triển du lịch sinh thái. Phong Điềnăđ逢嬰c coi 
là một trong nh英ng vùng có c違nh quan sinh thái nông nghi羽p thuộc lo衣i h医p dẫn nh医t thế 
giới.ăPhongăĐiềnăvàăkhuăđôăthị lịch sử t衣o nên hai c詠c nam châm m衣nh, mộtăbênălàăđôă
thị s亥m u医t, một bên là c違nh quan sinh thái h医p dẫn. Hai thế m衣nhănàyăđều có thể d宇 
dàng tiếp cận từ t医t c違 cácăkhuăcôngănĕngăkhácănằm 荏 vành gi英a. 

Ví d映: Phum Baitang c栄a Siemrep, Campuchia 

 



 

533 
 

2.2 Khu v詠căđôăth鵜 phía B逸c 

Hình 118:ăPh逢挨ngăh逢噂ng t鰻 ch泳c khu ch泳cănĕngă荏 khuăđôăth鵜 phía B逸c 

 
Nguồn: Sở Xây dựng và Phân tích cてa các chuyên gia 

Trái với khu v詠c phía nam v嘘n có một c医u trúc t詠 nhiên,ăđịa hình r医t chặt chẽ, h英u 
cơ,ăt衣o b荏iăl逢uăv詠c t詠 nhiên c栄a sông C亥năThơ,ăvới nh英ng khoanh vùng rõ ràng, giới 
h衣n b荏iăvànhăđaiăn逢ớc, thì khu v詠c phía bắcăt逢ơngăđ嘘i m荏, rộng rãi và ít c医u trúc. Vì 
thế, khu v詠cănàyăh逢ớng tới nh英ngăcôngănĕngămangătínhăliênăkết vùng rộngăhơn,ăm荏 hơn,ă
với nh英ng m映căđíchăsử d映ngăđ医t c亥n nhiều di羽nătíchăhơnănh逢ăcôngănghi羽p, nông nghi羽p 
công ngh羽 cao. 

2.2.1 Tr 映căđôăth鵜 hi羽năđ衣i, nằm d丑cătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢挨ngăti羽n 

TheoăỦăt逢荏ng c栄aăđ欝 án quy ho衣ch xây d詠ng thành ph嘘 nĕmă2013.ăTuyếnăđôăthị 
nàyăđ逢嬰c b嘘 trí dọc theo một tr映căgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n, hi羽năđ衣i, vớiăđặc bi羽t chú 
trọng giao thông công cộng. 

Hai bên tr映cănày,ăđôăthị đ逢嬰c b嘘 trí xen kẽ với các vùngăn逢ớc, t衣o thành nh英ng 
t亥ng bậc vớiăcaoăđộ khác nhau, cho nh英ngăcôngănĕngăđôăthị khác nhau. 

Nh英ng không gian công cộng chính có thể tiếp cận d宇 dàng từ tr映c, t衣iăcácăđiểm ga công 
cộng. 

Kiến trúc sẽ hoặcălàăd逢ới 5 t亥ng, hoặc là nh英ngăđiểm cao t亥ng trên 15 t亥ng,ăđể phát 
huy hết hi羽u qu違 h衣 t亥ng kỹ thuật. 
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2.2.2 Đôăth鵜 sinh thái, du l鵜ch ven sông H壱u 

Côngănĕngăch栄 yếu là b医tăđộng s違n du lịchăvàăđôăthị du lịch, phát huy t嘘iăđaăc医u 
trúcăn逢ớc c栄a các r衣ch sông t詠 nhiên và mặt tiền chính là b運 sông Hậu. 

Đôăthị này nằm từ Sông Hậu tớiăvànhăđaiă1,ăQLă91,ăthuộc hai quận Ô Môn và Th嘘t 
n嘘t. 

Di d運i các lo衣i c違ng nh臼, ch泳cănĕngăcôngănghi羽p ra kh臼i khu v詠c này. Chuyểnăđ鰻i 
một s嘘 c違ng chế biến nông s違n hi羽n nay thành c違ng du lịch nh臼. 

Hi羽n nay, có một s嘘 d詠 án công nghi羽p,ăđặc bi羽tălàăcácănhàămáyăđi羽n,ăđangămu嘘n 
đĕngăkỦă荏 khu v詠căvenăsông,ăđể tận d映ng lu欝ng vận t違i than qua c違ng Trà Nóc. Tuy 
nhiên,ăđaăs嘘 các d詠 án này dừng l衣i 荏 phía nam sông Ô môn. Không nên phát triển công 
nghi羽p tr違i dài su嘘t dọc sông Hậu, b荏i vì khu v詠căđôăthị c違ng, công nghi羽p và sân bay 
(khu s嘘 3) hi羽nănayăđưărộng tớiăhơnă5500ha,ăđ栄 để cho t医t c違 cácăcôngănĕngănày.ăSôngă
Hậu là một mặt tiền quan trọng c栄aăđôăthị lớn C亥năThơătrongăt逢ơngălai,ănh医t là khi C亥n 
Thơăth詠c s詠 mu嘘n tr荏 thành một thành ph嘘 từ Th嘘t N嘘t tớiăCáiăRĕng.ăVìăthế, nếu C亥n 
Thơămu嘘n tr荏 thành mộtăđôăthị mang b違n sắcăsôngăn逢ớc, sinh thái, thì không chỉ d詠a 
vào mặt quay ra sông C亥năThơăvàăvùngăc違nh quan kênh r衣chăPhongăĐiềnăđ逢嬰c, mà ph違i 
có tính ch医t sinh thái,ăsôngăn逢ớc ngay vùng mặt tiền sông Hậu. G衣ch n嘘iăđôăthị sinh thái 
này, cùng vớiăPhongăĐiền, sẽ liên kết t医t c違 các khu v詠c khác nhau c栄a C亥năThơ,ătừ Th嘘t 
N嘘t tớiăCáiăRĕng,ăthànhămộtăđôăthị sôngăn逢ớc t鰻ng thể. Nếu không có nh英ng yếu t嘘 liên 
kết b違n sắc này, C亥năThơăsẽ bị chia v映n thành nhiềuăđiểmăđôăthị r運i r衣c, và không thể 
hi羽n th詠c hóa đ逢嬰c s泳 m羽nhămàăNQă59ăđưăđề ra. 

 

2.2.3 Đôăth鵜 c違nh quan nông nghi羽p 

Hi羽n nay, khu v詠cănôngătr逢運ng sông Hậuăđưăcóăđặcăđiểm là chia nh臼 lô thửa,ăđană
xen r医t nhiều lo衣i hình nông nghi羽p, từ chĕnănuôi,ăthuỷ s違n, rau màu, cây trái, xen kẽ 
với nhà cửaăđịnhăc逢.ăTrongăt逢ơngălai,ăchỉ c亥năxuăh逢ớng hi羽n t衣iăđ逢嬰căđ育y m衣nh thêm 
một chút, là có thể hình thành một d衣ngăđôăthị đặcăthù.ăĐôăthị nàyăđ逢嬰c d詠 tính phát 
triển với một s嘘 nguyên tắc sau: 

Gi英 một vùng c違nh quan ruộng lúa và rau màu 荏 gi英a,ăđanăxenăc医uătrúcăđôăthị d衣ng 
nanh s医u. 

Trong khu v詠căđôăthị, dùng c医u trúc phân lô ruộng hi羽n h英u,ăđaăd衣ng hóa s違n ph育m 
nông nghi羽p trong từngălô,ăđanăxenăcôngătrình,ăthànhămột d衣ngăđôăthị v逢運n hi羽năđ衣i, d詠a 
trên c医u trúc chia ô vuông thẳng, khác với tính ch医t không gian t詠 nhiên c栄a khu v詠c 
ven sông Hậu hay khu v詠căPhongăĐiền. 

Đaăd衣ng hóa s違n ph育m và công ngh羽 nông nghi羽p, t衣oăđiều ki羽năđể đàoăt衣o, nâng 
caoănĕngăl詠c c栄aăng逢運iădânătrongăvùng,ăsauăđó d亥n d亥năđanăxenădânătừ nơiăkhácăđến. 
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2.2.4 D違iăđôăth鵜 Công nghi羽p sinh thái Th嘘t N嘘t - VƿnhăTh衣nh 

Khu v詠c c映m c違ng Th嘘t N嘘tăxácăđịnh là mộtăđiểm hub nh臼, mang tính ch医t logistics là 
chính, kết h嬰p kho bãi, công nghi羽p chế biến, nhằmăđónăđ亥u lu欝ng hàng r運i từ phía Tây 
qua kênh Cái Sắn, Cao t嘘c Lộ Tẻ - R衣ch S臼i và từ phía Bắc An Giang về, ch栄 yếu là 
lĩnhăv詠c lúa g衣o. Quan trọng là phát trên c違 một d違i công nghi羽p s衣chăđanăxenăvới c違nh 
quan sinh thái, vùng b違o t欝n dọc theo qu嘘c lộ 80 và cao t嘘c Lộ Tẻ - R衣ch S臼i, nh逢ăkinhă
nghi羽m nhiềuăn逢ớc trên thế giớiăđangălàmăhi羽n nay. 

2.2.5 Đôăth鵜 du l鵜ch sinh thái sân golf  

D詠 kiến phát triển d衣ngăđôăthị này t衣i khu v詠c thị tr医n Thới Lai. Thay vì m荏 rộng khu 
v詠c xây d詠ngăđôăthị ngày nay, thì t衣o ra mộtăvùngăvànhăđaiăxanhăsinhătháiăxung quanh 
đôăthị này, nâng cao ch医tăl逢嬰ng không gian c栄a khu v詠căđôăthị này, biếnăđâyăthànhămột 
điểmăđến về khôngăgianăđôăthị, ch泳 không chỉ là một trung tâm hành chính c栄a một xã 
nông thôn. 

Ngoài ra, còn d詠 kiến phát triển Đôăthị du lịch sinh thái sân golf  t衣i khu v詠c phía nam 
Thới Lai. 雲 đâyăcóăvị trí khá g亥n với Trung tâm TP. C亥năThơăvàănằm trên tuyếnăđ逢運ng 
d詠 kiến Định Môn - Tr逢運ng Xuân A. Vi羽c phát triển một qu亥n thể sân golf lớn 荏 khu 
v詠c này có thể t衣o ra mộtăđiểmăđến mới về du lịch cho C亥năThơ. 

 

2.2.6 Đô th鵜 công nghi羽p c違ng, logistics Ô Môn 

 Đôăthị công nghi羽p c違ng, logistics Ô Môn 荏 phía Bắc sông Ô Môn, phía Nam 
TuyếnăSaăĐécă(Đ欝ngăTháp)ă- ÔăMônă(C亥năThơ)ă- Gi欝ngăRiềngă(KiênăGiang),ăvới 
các lo衣i hình ch泳cănĕngăKhuăc違ng, Khu công nghi羽p, dịch v映 vàălogisticălàăđiểm kết n嘘i 
gi英a trung tâm TP. C亥năThơăvới các khu v詠c trong vùng ĐBSCL.ăĐôăthị công nghi羽p 

c違ng, logistics Ô Môn ph違iăđ違m b違o không 違nhăh逢荏ngăđến vi羽c phát triểnăĐôăthị sinh 
thái, du lịch ven Sông Hậu. 

 

2.3 Khôngăgianăđôăth鵜 荏 khu v詠căphíaăTơyăđ逢運ng cao t嘘c An Giang - Tr 亥n 
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Đ隠 

Hình 119: C医u trúc không gian cho vùng phía Tây 

 

Nguồn: Sở Xây dựng và Phân tích cてa các chuyên gia 
 

Không gian vùngăphíaăTâyăđ逢嬰c chia ra làm hai khu v詠c. Vùng gi英a với thị tr医n 
C運 Đ臼, giới h衣n b荏i cao t嘘c Lộ Tẻ - R衣ch S臼i về phía Bắc và cao t嘘c Ô Môn - Gi欝ng 
Riềng 荏 phíaăNam,ăvàăvùngăđ医t phía Bắc,ăphíaăNam.ăĐâyălàăkhuăv詠c sẽ bị cắt ra kh臼i 
ph亥n còn l衣i c栄a thành ph嘘 C亥năThơ b荏i tuyến cao t嘘c Nam sông Hậu. Hi羽n t衣i, khu v詠c 
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này chỉ dành cho vi羽c tr欝ng lúa. Vì thế,ătrongăt逢ơngălai,ănếu không có nh英ng ngu欝n sinh 
kế mới thì khu này sẽ r医t h衣n chế, kém phát triển.ăDoăđó,ăquyăho衣chăxácăđịnhăđ逢aăraămột 
s嘘 khâuăđột phá nhằm t衣oăđộng l詠c hoàn toàn mới cho khu v詠c này. Trongăt逢ơngălai,ă
toàn bộ khu v詠c này có thể đ逢嬰c quy về thành một huy羽n, với thị tr医n C運 Đ臼 là trung 
tâm. 

2.3.1 Đôăth鵜 sinhătháiăsôngăn逢噂c C運 Đ臼: 

Đ嘘i với vùng gi英a, hi羽n tr衣ng quan trọng nh医t là thị tr医n C運 Đ臼. Thị tr医n này v嘘n 
là trung tâm hành chính c栄a huy羽n C運 Đ臼.ăNh逢ngăkhiăcóăđ逢運ng cao t嘘c mới, thị tr医n bị 
cắt ra phía Tây, không ph映c v映 t嘘iă逢uăkhôngăgianăphíaăđông.ă 

Đặcăđiểmăđiều ki羽n t詠 nhiên 荏 đâyălà:ăhội t映 c栄a nhiềuăkênhăn逢ớc lớn,ăvùngăđ医t 
trũng,ăth鰻 nh逢叡ng phèn ho衣tăđộng,ăvùngăgiápăn逢ớc gi英a thuỷ triều biểnăĐôngăvàăbiển 
Tây, không th詠c s詠 thuận l嬰i cho phát triển nông nghi羽p. Làm nông nghi羽p 荏 khu v詠c 
này về lâu dài sẽ khôngăđ栄 l嬰i nhuậnăđể đ違m b違o thu nhập t嘘tăchoăng逢運iădânăt逢ơngă
đ逢ơngăvới các khu v詠c khác. Vì thế,ăph逢ơngăánăt嘘iă逢uănh医t là tr違 l衣i h羽 sinh thái ngập 
n逢ớc cho khu v詠c này. Từ đó,ăt衣o thành một tài nguyên mớiăđể phát triểnăđaăd衣ng sinh 
học,ăcũngănh逢ăc違nhăquanăđộc nh医t vô nhị cho khu v詠c C運 Đ臼, tr荏 thành một đôăthị sinh 
tháiăsôngăn逢ớc.ăTrongăđó,ăcũngăcóăthể có nh英ng khu v詠căđôăthị n鰻iătrênăn逢ớc,ănh逢ăvíăd映 
c栄a Hà Lan. 

Hi羽n t衣i, khu v詠c này không ph違i là khu v詠c ngậpăn逢ớc nhiều,ănh逢ngăcũngălàămột 
khu v詠c th医pătrũng,ăkhóăl逢uăthôngănh医t trong toàn thành ph嘘 C亥năthơ.ăNếu có can thi羽p 
bằng nh英ng gi違i pháp cân bằngăđàoăđắp, thì có thể c違i t衣oăđịa hình, t衣o ra nh英ng vùng 
trũngăngậpăn逢ớc th逢運ngăxuyênăhơnăvàănh英ng khu v詠c cao dành cho phát triển du lịch, 
xây d詠ng.ăL逢uăỦălàănh英ng h羽 sinh thái rừng ngậpăn逢ớc,ăt逢ơngăt詠 nh逢ăTràmăChim,ăcũngă
c亥năcóămùaăkhôăvàămùaăn逢ớc, ch泳 không c亥n và không nên ngậpăn逢ớcăth逢運ng xuyên. 

Hình 120: Ví d映 v隠 nh英ngăđôă th鵜 trên n隠n là công viên và r瑛ng ng壱păn逢噂c c栄a 
Trung Qu嘘c 
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Hình 121: Ví d映 v隠 Đôăth鵜 n鰻iătrênăkênhăn逢噂c c栄a Amsterdam, Hà Lan 

 

 

2.3.2 Khu v詠c s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng m員t tr 運iăđanăxenăv噂i nông nghi羽p 

Toàn bộ khu v詠c phía Bắc và phía Tây, bị ngĕnăcáchăbới các tuyến cao t嘘c, có mật 
độ dânăc逢ăhi羽n h英u r医t th医p, có thể xácăđịnh là nh英ng khu v詠c rộng lớnăđể s違n xu医tănĕngă
l逢嬰ng mặt tr運i.ăBênăd逢ới h羽 th嘘ng pin mặt tr運i vẫn có thể tr欝ng lúa, nuôi tr欝ng thuỷ s違n 
hoặcălàmărauămàu,ăchĕnănuôiă... 

Với di羽nătíchănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i này, C亥năThơ không chỉ t詠 ch栄 đ逢嬰c ngu欝nănĕngă
l逢嬰ng cho mình, mà còn có thể tr荏 thànhătrungătâmănĕngăl逢嬰ng tái t衣o c栄a vùng. Vi羽c 
làm nh英ng khu v詠cănĕngăl逢嬰ng mặt tr運iănh逢ăvậyăcũngăcóăthể đ逢嬰c th詠c hi羽n 荏 các tỉnh 
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khácătrongăvùngăĐBSCL,ăđặc bi羽t là các tỉnh biên giới Campuchia. Tuy nhiên, vị thế 
c栄a C亥năThơ 荏 trung tâm vùng sẽ thuận l嬰iăhơnănhiều trong vi羽c hoà m衣ng và cung c医p 
nĕngăl逢嬰ng này cho các tỉnhăxungăquanh,ăđặc bi羽t là hai tr映c phát triển chính c栄a vùng 
ĐBSCLălàătr映c sông Hậu và tr映c C亥năThơ - Thành ph嘘 H欝 Chí Minh. 

PH井NăVI: PH姶愛NGăÁNăPHÁTăTRI韻N K蔭TăC遺UăH萎ăT井NGăK駅ăTHU一T,ăH萎ă
T井NGăXĩăH浦I 
I. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

1. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h衣 t亥ng giao thông 

1.1 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n k院t c医u h衣 t亥ng giao thôngăđ逢運ng b瓜

Hình 122: B違năđ欝 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n k院t c医u h衣 t亥ngăgiaoăthôngăđ逢運ng b瓜 

  

Nguồn: Sở Giao thông Vận tải và Phân tích cてa các chuyên gia 

 

1.1.1 H羽 th嘘ng cao t嘘c 

Theo Quy ho衣ch m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng bộ qu嘘c gia th運i kỳ 2021 - 2030, t亥mănhìnăđến 
nĕmă2050,ăquyăho衣ch các tuyếnăđ逢運ng bộ cao t嘘căquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ g欝m: 
(1) tr映c cao t嘘c Bắc - NamăphíaăĐôngă(g欝m:ăđo衣n thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năThơ. 
C亥u C亥năThơ 2. Đo衣n C亥năThơ - Cà Mau). (2) tr映c cao t嘘c Bắc - NamăphíaăTâyăđo衣n 
Lộ Tẻ - R衣ch S臼i. (3) tr映c cao t嘘căChâuăĐ嘘c - C亥năThơ - SócăTrĕng. 
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Địnhăh逢ớng quy ho衣ch 03 tr映c cao t嘘cătrênănh逢ăsau:ăgiaiăđo衣n 2021 - 2025 quy mô 
04 làn xe. Giai đo衣n 2030 - 2050 quy mô 06 làn xe. Về h逢ớng tuyến 03 tr映c cao t嘘c trên 
đ逢嬰căxácăđịnhătheoăh逢ớng tuyến c栄a các tr映c cao t嘘c hi羽n h英uăđưăxâyăd詠ng hoàn thành 
vàăh逢ớng tuyếnăcácăđo衣năđangănghiênăc泳uăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng mới theo các Báo cáo nghiên 
c泳u tiền kh違 thiăđangăđ逢嬰c Bộ Giao thông vận t違i triển khai lập. 

a. Tr映căcaoăt嘘căB逸că- Nam phía Tây: 

- D詠 án c亥u Vàm C嘘ng kết n嘘i tuyến Lộ Tẻ - R衣ch S臼i:ăđưăxâyăd詠ng hoàn thành 
đ逢aăvàoăkhaiăthácănĕmă2019ătheoăquyămôăc亥uătrênăđ逢運ng cao t嘘c 04 làn xe. 

- D詠 án tuyến Lộ Tẻ - R衣ch S臼i:ăđưăxâyăd詠ngăhoànăthànhăđ逢a vào khai thác vào 
tháng 01/2021, t鰻ng chiềuădàiă làă51,45kmă(đo衣năquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ dài 
24,17km. Đo衣n qua tỉnhăKiênăGiangădàiă27,28km),ătheoăquyămôăđ逢運ng cao t嘘c 04 làn 
xe, bề rộng nềnăđ逢運ng Bn = 17m. Giai đo衣n 2030 - 2050 c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăxây d詠ng 
hoàn chỉnhătheoăquyămôăđ逢運ng cao t嘘c 06 làn xe, bề rộng nềnăđ逢運ng Bn = 33m. 

b. Tr映căcaoăt嘘căB逸că- NamăphíaăĐông: 
- Tuyến cao t嘘c thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năThơ: hi羽năđangăkhaiăthácăđo衣n 

tuyến thành ph嘘 H欝 Chí Minh - TrungăL逢ơngăvới quy mô 04 làn xe bề rộng nềnăđ逢運ng 
Bn = 17m. Đangătriển khai thi công c亥u Mỹ Thuậnă2ăvàăđo衣n tuyếnăTrungăL逢ơngă- Mỹ 
Thuận với quy mô 04 làn xe bề rộng nềnăđ逢運ng Bn = 17m, d詠 kiếnăhoànăthànhăđ逢aăvàoă
khaiăthácănĕmă2022. Đangătriểnăkhaiăthiăcôngăđo衣n tuyến Mỹ Thuận - C亥năThơ với quy 
mô 04 làn xe bề rộng nềnăđ逢運ng Bn = 17m, d詠 kiếnăhoànăthànhăđ逢aăvàoăkhaiăthácănĕmă
2023. Giai đo衣n 2030 - 2050 c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnhătheoăquyămôăđ逢運ng 
cao t嘘c 06 làn xe, bề rộng nềnăđ逢運ng Bn = 33m. 

- D詠 án c亥u C亥năThơ 2 và tuyến cao t嘘c thành ph嘘 C亥năThơ - Cà Mau: Tuyến cao 
t嘘c C亥năThơ - CàăMauăcóăđiểmăđ亥u tuyến kết n嘘i với tuyến cao t嘘c Mỹ Thuận - C亥n 
Thơ, xây d詠ng mới c亥u C亥năThơ 2ăv逢嬰t qua sông Hậuăquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ 
từ đóăđiăđến Cà Mau, t鰻ng chiều dài tuyến là 106,4km. Trong đóăđo衣năquaăđịa bàn thành 
ph嘘 C亥năThơ có chiều dài 5,41km bao g欝m c亥u C亥năThơ 2ăvàăđo衣n tuyến cao t嘘c có 
h逢ớng tuyến trùng vớiăh逢ớng tuyếnăđ逢運ng sắt thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năThơ và 
h逢ớng tuyến tr映căđ逢運ng Qu嘘c lộ 1 hi羽n h英u qua khu công nghi羽păH逢ngăPhúăvàăkhuăđôă
thị mới Nam C亥năThơ.   

 

Quy mô, phân kǶ đ亥uăt逢ănh逢ăsau:ă 

- Giaiăđo衣năđ亥uăt逢ătrongăkế ho衣ch trung h衣n 2021 - 2030: xây d詠ng tuyếnăđ衣t quy 
môăđ逢運ng cao t嘘c 04 làn xe bề rộng nềnăđ逢運ngăBnă=ă17m,ăcóăđiểmăđ亥u tuyến t衣i vị trí 
giao với Tuyến n嘘i Qu嘘c lộ 91 - đ逢運ng Nam Sông Hậu thuộcăđịa bàn thành ph嘘 C亥n 
Thơ (t鰻ng chiều dài toàn tuyếnălàă95,86km,ătrongăđóăchiềuădàiăđo衣n tuyếnăquaăđịa bàn 
thành ph嘘 C亥năThơ là 0,6km). 

- Giaiăđo衣n 2030 - 2050: tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng mới c亥u C亥năThơ 2 và xây d詠ng 
hoàn chỉnh toàn tuyến từ C亥năThơ - CàăMauăđ衣tăquyămôăđ逢運ng cao t嘘c 06 làn xe, t鰻ng 
chiều dài toàn tuyếnălàă106,4km,ătrongăđóăchiềuădàiăđo衣n tuyếnăquaăđịa bàn thành ph嘘 
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C亥năThơ là 5,41km bao g欝m c亥u C亥năThơ 2ăvàăđo衣n tuyến cao t嘘căđiătrênăcaoătr映căđ逢運ng 
1A,ăđ欝ng th運iăđ亥uăt逢ănângăc医p m荏 rộng tr映căđ逢運ng 1A hi羽n h英u lộ giới 47m ra mỗi bên 
kho違ngă23măđ衣t lộ giới kho違ngă93mă(23m+47m+23m),ăđể xây d詠ngăđ逢運ng cao t嘘c và 
đ逢運ng sắtăđiătrênăcaoătrongăph衣m vi gi英aăđ逢運ng rộngă47măvàăđ逢運ngăgomăđôăthị hai bên 
rộng 23m. 

c. Caoăt嘘căChơuăĐ嘘că- C亥năTh挨 - ŚcăTrĕng: 
- Theo Báo cáo nghiên c泳u tiền kh違 thi d詠 án đ逢運ng bộ cao t嘘căChâuăĐ嘘c - C亥n 

Thơ - SócăTrĕngă(hi羽n nay Bộ Giao thông vận t違iăđangăl医y ý kiến góp ý) có t鰻ng chiều 
dài tuyến là 197,22km. Trong đóăđo衣năquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ có chiều dài là 
47,76km.   

 

Quy mô, phân kǶ đ亥uăt逢ănh逢ăsau:ă 

- Giaiăđo衣n đ亥uăt逢ătrongăkế ho衣ch trung h衣n 2021 - 2025: xây d詠ng toàn tuyến 
đ衣tăquyămôăđ逢運ng cao t嘘c 04 làn xe bề rộng nềnăđ逢運ng Bn = 17m. 

- Giaiăđo衣n 2030 - 2050: c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnh toàn tuyến theo 
quyămôăđ逢運ng cao t嘘c 06 làn xe, bề rộng nềnăđ逢運ng Bn = 33m. 

1.1.2 H羽 th嘘ng qu嘘c l瓜 

a. Qu嘘căl瓜ă1 

Hi羽năđangăkhaiăthácăc亥u C亥năThơ và tuyến Qu嘘c lộ 1ăđo衣năquaăđịa bàn thành ph嘘 
C亥năThơ có quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p II, 4 làn xe. Quy ho衣chăgiaiăđo衣n 2030 - 
2050 tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnhăđ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p I, 6 làn 
xe (trừ c亥u C亥năThơ đưăxâyăd詠ngătheoăquyămôă04ălànăxe,ătuyănhiênăgiaiăđo衣năsauănĕmă
2030 sẽ xây d詠ng mới c亥u C亥năThơ 2 trên tuyến cao t嘘c C亥năThơ - Cà Mau sẽ chia sẻ 
l逢uăl逢嬰ng với c亥u C亥năThơ hi羽n h英u). 

b. Qu嘘căl瓜ă91 (đo衣năquaăđ鵜a bàn thƠnhăph嘘ăC亥năTh挨 t瑛ăKm0-Km50+889) 

- Đo衣n từ Km0-Km7: th詠c tr衣ng đ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p III, 4 làn xe. 
Giai đo衣n 2021 - 2030 c亥năđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng theo quy ho衣chăđ衣t quy mô tiêu chu育n kỹ 
thuậtăđ逢運ng ph嘘 chính c医p II, 6 làn xe, bề rộng nềnăđ逢運ngă37măđể khaiăthácăđ欝ng bộ 
vớiăđo衣n từ Km7-Km14. Giai đo衣n 2030 - 2050 c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnh 
cácăđo衣năquaăđôăthị đ衣t quy mô, lộ giới phù h嬰p theo quy ho衣ch chung c栄a thành ph嘘 
C亥năThơ. 

- Đo衣n từ Km7-Km14:ăđưăxâyăd詠ngăhoànăthànhăđ逢aăvàoăkhaiăthácăđ衣t quy mô 
theo quy ho衣ch tiêu chu育n kỹ thuậtăđ逢運ng ph嘘 chính c医p II, 6 làn xe, bề rộng nềnăđ逢運ng 
37m. Giai đo衣n 2021 - 2030ăch逢aăc亥năđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng. Giai đo衣n 2030 - 2050 c亥n tiếp 
t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnhăcácăđo衣năquaăđôăthị đ衣t quy mô, lộ giới phù h嬰p theo 
quy ho衣ch chung c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Đo衣n từ Km14-Km50+889:ăđưăxâyăd詠ngăhoànăthànhăđ逢aăvàoăkhaiăthácătheoăhìnhă
th泳căBOTăđ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p III, 2 làn xe. Giai đo衣n 2021 - 2030ăch逢aă
đ亥uăt逢ăxâyăd詠ng do trong th運i h衣n khai thác theo hình th泳c BOT. Giai đo衣n 2030 - 2050 
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c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnhăcácăđo衣năquaăđôăthị đ衣t quy mô, lộ giới phù h嬰p 
theo quy ho衣ch chung c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Tuyến n嘘i Qu嘘c lộ 91 và tuyến tránh thành ph嘘 LongăXuyênăđo衣năquaăđịa bàn 
thành ph嘘 C亥năThơ (điểmăđ亥u giao với tuyến Qu嘘c lộ 91 tránh Th嘘t N嘘t t衣i Km43+170 
c栄a Qu嘘c lộ 91ăvàăđiểm cu嘘i t衣i ranh thành ph嘘 C亥năThơ và tỉnhăAnăGiang):ăgiaiăđo衣n 
2021 – 2030 đ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăđ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p III, 2 làn xe. Giai đo衣n 
2030 - 2050 c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnhăđ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật 
c医p I - II, 4-6 làn xe. 

c. Đ逢運ngăNamăSôngăH壱u 

- Đ逢運ng Nam Sông Hậuăđo衣năquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ (đo衣n từ giao với 
Qu嘘c lộ 1ăcũăđến ranh thành ph嘘 C亥năThơ và tỉnh HậuăGiang):ăđã xây d詠ng hoàn thành 
đ逢aăvàoăkhaiăthácănĕmă2005ăđ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p III, 2 làn xe. Giai đo衣n 
2021 - 2030ăđ亥uăt逢ănângăc医p mặtăđ逢運ngăđể đ違m b違o khai thác và an toàn giao thông. 
Giai đo衣n 2030 - 2050 c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnhăđ衣t quy mô, tiêu chu育n 
kỹ thuật c医p I - II, 4-6 làn xe. 

d. Qu嘘căl瓜ă91B 

- Qu嘘c lộ 91B (toàn tuyến nằmătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ từ giao với Qu嘘c 
lộ 1ăcũăđến giao với Qu嘘c lộ 91):ăđưăxâyăd詠ngăhoànăthànhăđ逢aăvàoăkhaiăthácănĕmă2010ă
đ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p III, 2 làn xe. Giai đo衣n 2021 - 2030ăch逢aăc亥năđ亥u 
t逢ăxâyăd詠ng. Giai đo衣n 2030 - 2050 c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnhăđ衣t quy mô 
lộ giới 80m theo quy ho衣ch chung thành ph嘘 C亥năThơ đưăđ逢嬰c phê duy羽t. 

e. Qu嘘că l瓜ă61Că(t鰻ngăchi隠uădƠiă toƠnătuy院năt瑛ăC亥năTh挨 đ院năH壱uăGiangădƠiă
47,3km,ătrongăđ́ăđo衣năquaăđ鵜aăbƠnăthƠnhăph嘘ăC亥năTh挨 dài 10,2km):  

Tuyếnăđ逢運ngăđưăxâyăd詠ngăhoànăthànhăđ逢aăvàoăkhaiăthácănĕmă2012ătoànătuyếnăđ衣t 
quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医păIII,ă2ălànăxe,ăđ欝ng th運iăđưăgi違i phóng mặt bằng theo quy 
mô hoàn chỉnh, tiêu chu育n kỹ thuật c医p II, 4 làn xe bề rộng nềnăđ逢運ng 23m. Giai đo衣n 
2021 - 2030 c亥năđ亥uăt逢ănângăc医p m荏 rộng toàn tuyếnăđ衣t tiêu chu育n kỹ thuật c医p II, 4 
làn xe bề rộng nềnăđ逢運ng 23m. Giai đo衣n 2030 - 2050 c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn 
chỉnhăcácăđo衣năquaăđôăthị đ衣t quy mô, lộ giới phù h嬰p theo quy ho衣ch chung c栄a thành 
ph嘘 C亥năThơ 

f. Qu嘘căl瓜ă80ă(đo衣năquaăđ鵜aăbƠnăthƠnhăph嘘ăC亥năTh挨 dƠiăkho違ngă24km):ă 
Tuyến có th詠c tr衣ng c医păIVăđ欝ng bằng bề rộng nềnăđ逢運ng 9m. Giai đo衣n 2021 - 

2030 c亥n triển khaiăđ亥uăt逢ănângăc医p m荏 rộngăđ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p III, 2 
làn xe. Giai đo衣n 2030 - 2050 c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnhăcácăđo衣năquaăđôă
thị đ衣t quy mô, lộ giới phù h嬰p theo quy ho衣ch chung c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

g. Cácătuy院năliênăk院tăvùng: 

Tuyến liên kết vùng Kiên Giang - C亥năThơ - Đ欝ng Tháp (kết n嘘i từ tuyếnăđ逢運ng 
Ô Môn, TP. C亥năThơ với huy羽n Gi欝ng Riềng, tỉnhăKiênăGiang,ăđ医u n嘘i vớiăđ逢運ng tỉnh 
853ătrênăđịaăbànăĐ欝ngăThápăvàăđịnhăh逢ớng kết n嘘i vào c亥u Mỹ Thuậnă2):ăđo衣n tuyến 
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quaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ cóăđiểmăđ亥u t衣i Km2+600ă(LỦătrìnhăđ逢運ngăVànhăđaiă
phíaăTây)ătrênăđ逢運ngăVànhăđaiăphíaăTâyăTP.ăC亥năThơ, thuộcăđịa bàn quận Ô Môn. Điểm 
cu嘘i t衣i ranh giới tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang, thuộc khu v詠căUBNDăxưăĐôngăBình,ă
huy羽n Thới Lai. 

1.1.3 H羽 th嘘ng đ逢運ng t雨nh 

- Giaiăđo衣n 2005-2020:ăđưăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăhoànăthànhăđ逢aăvàoăkhaiăthácăđ衣t quy 
mô hoàn chỉnh theo quy ho衣ch tiêu chu育n kỹ thuật c医p III g欝măđ逢運ng tỉnh 919 (toàn 
tuyếnădàiă37,3km),ăđ逢運ngă923ă(đo衣n từ Qu嘘c lộ 1ăđến thị tr医n PhongăĐiền dài 10,2km), 
đangăthiăcôngăđ逢運ng tỉnh 922 mới (từ Qu嘘c lộ 91Băđến C運 Đ臼).ăNh逢ăvậy, chỉ mới hoàn 
thành 01 tuyếnăđ逢運ng tỉnh, còn l衣i 10 tuyếnăđ逢運ng tỉnhăch逢aăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn thành 
theoăđịnhăh逢ớng quy ho衣chăđếnănĕmă2020. 

- Trênăđịa bàn thành ph嘘 giaiăđo衣n 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăQuyăho衣ch 
20 tuyếnăđ逢運ng tỉnh với t鰻ng chiềuădàiă382,60kmăđ衣t tiêu chu育n kỹ thuật c医p III (02 làn 
xe, bề rộng nềnăđ逢運ng 12m) g欝m:ăđ逢運ng tỉnh 917, 918, 919, 921, 922, 920, 920B, 920C, 
923, 926, 932, 916, 917B, 919B, 921B, 921C, 921D, 922B, 922D, 922E. Các tuyến 
đ逢運ng tỉnhăđ逢嬰c quy ho衣ch nêu trên có kho違ng cách gi英aăcácăđ逢運ng tỉnh từ 10-15km, 
đápă泳ng yêu c亥u kết n嘘iăgiaoăthôngăđ欝ng bộ, thông su嘘t,ă liênăhoànă trênătoànăđịa bàn 
thành ph嘘 và kết n嘘i với các qu嘘c lộ đápă泳ng yêu c亥u kết n嘘i liên tỉnh, liên vùng. C映 
thể: 

- Giaiăđo衣n 2021 - 2030: tậpătrungă逢uătiênăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng nâng c医p, m荏 rộng 
hoàn thành 10 tuyếnăđ逢運ng tỉnhă(đ逢運ng tỉnh 917, 918, 921, 922, 920, 920B, 920C, 923, 
926, 932) với t鰻ng chiềuădàiă112,60kmăđ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p III.  

- Giaiăđo衣n 2030 - 2050: sẽ tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng mới và nâng c医p, m荏 rộng 
09 tuyến còn l衣iă(đ逢運ng tỉnh 916, 917B, 919B, 921B, 921C, 921D, 922B, 922D, 922E) 
với t鰻ng chiềuădàiă222,50kmăđ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p III. 

1.1.4 Các tuy院n tr映c chínhăđôăth鵜 

Quy ho衣ch một s嘘 tuyến tr映căchínhăđôăthị trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ giai 
đo衣n 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ănh逢ăsau: 

- Giaiăđo衣n 2021 - 2030: tập trung thi công hoàn thành 05 tuyếnă(đangăthiăcôngă荏 
giaiăđo衣n 2016 - 2020),ăđ欝ng th運i triểnăkhaiăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn thành 01 tuyếnăĐ逢運ng 
VànhăđaiăphíaăTâyăthành ph嘘 C亥năThơ (n嘘i Qu嘘c lộ 91ăđến Qu嘘c lộ 61C). Nâng c医p, 
m荏 rộngăđo衣n từ Ngã 5 c亥u C亥năThơ đến c違ng Cái Cui và th違m bê tông nh詠aătĕngăc逢運ng 
mặtăđ逢運ngăđể ph映c v映 kết n嘘i đến phân khu trung tâm logistics c違ng biển Cái Cui. 

- B鰻 sung vào quy ho衣chălàmăcơăs荏 triểnăkhaiăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng mới một s嘘 đ逢運ng 
tr映căchínhăđôăthị tr映c dọc và tr映căngang,ăđể tái c医u trúc không gian phát triểnăđôăthị,ăđápă
泳ng yêu c亥u phát triển kinh tế - xã hội c栄a thành ph嘘 nh逢ăsau: 

 Đ逢運ngăVànhăđaiăphíaăTâyăthành ph嘘 C亥năThơ (n嘘i Qu嘘c lộ 61Căđếnăđ逢運ng Nam 
Sông Hậu). 

 Đ逢運ngăVànhăđaiăphíaăTâyăthành ph嘘 C亥năThơ (n嘘i Qu嘘c lộ 91ăđến tuyến Lộ Tẻ 
- R衣ch S臼i). 
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 Tr映căđ逢運ng Hẻm 91: n嘘iădàiăthêmăđo衣n từ giaoăĐ逢運ngăVànhăđaiăphíaăTâyăđến 
giao vớiăđ逢運ng Nguy宇năVĕnăCừ n嘘iădàiă(đo衣n Mỹ Khánh - PhongăĐiền). 

 Tr映căđ逢運ng Tr亥n Hoàng Na: n嘘iădàiăthêmăđo衣n từ đ逢運ng Nguy宇năVĕn Cừ n嘘i 
dàiăđến giao vớiăđ逢運ng Hẻm 91. 

 Đ逢運ng n嘘i từ đ逢運ngăVõăVĕnăKi羽tăđếnăđ逢運ng Nguy宇năVĕnăLinh. 
 Đ逢運ngăvànhăđaiăsânăbayăn嘘iădàiă(đo衣n từ Qu嘘c lộ 91BăđếnăĐ逢運ng tỉnh 923). 

- Triểnăkhaiăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng c違i t衣o, m荏 rộng 05 nút giao trọngăđiểm: 

 Nút giao gi英aăđ逢運ng Mậu Thân - Nguy宇năVĕnăCừ - VõăVĕnăKi羽t.  
 Nút giao gi英aăđ逢運ng Nguy宇năVĕnăLinhă- 30 tháng 4. 

 Nút giao gi英aăđ逢運ng Mậu Thân - đ逢運ng 3 tháng 2. 

 Nút giao gi英aăđ逢運ng Nguy宇năVĕnăLinhă- đ逢運ng Nguy宇năVĕnăCừ. 

 Nút giao gi英aăđ逢運ng Nguy宇năVĕnăLinhă- 3 tháng 2. 

- Ngoài ra,ăgiaiăđo衣n 2030 – 2050 có thể đ亥uăt逢ăxâyăd詠ng mới 3 tuyếnăđ逢運ng kết 
n嘘i các khu v詠c quan trọng trong thành ph嘘: 

• Đ逢運ng n嘘i từ Khu công nghi羽păÔăMônăđến Quận Th嘘t N嘘t: Bắtăđ亥u từ đ逢運ng 
Đặng Thanh Sử n嘘i vớiăĐTă920,ăc衣nhănhàămáyăđi羽năÔăMôn,ăđiăvề h逢ớng Th嘘t N嘘t và 
song song với QL91, chia làm 2 nhánh. Nhánh th泳 nh医t kết n嘘i với QL91 kéo dài, nhánh 
th泳 hai kết n嘘i vớiăđ逢運ng chánh khu v詠c Th嘘t N嘘t- VĩnhăTh衣nh. Có thể tiếp t映c kéo dài 
để n嘘i QL91 với Long Xuyên. 

• Đ逢運ng n嘘i Ô Môn – Thới Lai – C運 Đ臼 - VĩnhăTh衣nh: Xu医t phát từ QL91 t衣i 
Ô Môn và kết n嘘i với Ô Môn, Thới Lai và C運 Đ臼,ăđiểm cu嘘i t衣i QL80 t衣iăVĩnhăTh衣nh. 
Với vi羽c xây d詠ng cao t嘘c C亥năThơ-SócăTrĕngătrongăth運i gian tới sẽ khiến vùng nằm 
phíaăTâyăđ逢運ng cao t嘘c bị cô lập. Vi羽c xây d詠ngăconăđ逢運ng này sẽ t衣o kết n嘘i khu v詠c 
phía Tây với các quận huy羽n khác và gi違m bớt áp l詠c cho các tỉnh lộ hi羽n t衣i.ăĐịnh 
h逢ớng xây d詠ng tách r運iăkhuădânăc逢ăđể choăphépăph逢ơngăti羽n di chuyển t嘘căđộ cao. 

• Đ逢運ng n嘘iăQL61ăđếnăQL80:ăConăđ逢運ng dài kho違ng 45 km sẽ kết n嘘i QL 61 
phía Nam C亥năThơăđến khu công nghi羽păVĩnhăTh衣nh 荏 phía Bắc, từ đóăchiaăsẻ l逢uăl逢嬰ng 
vớiăQL91ăvàăđ逢運ngăvànhăđaiăphíaăTây.ăĐịnhăh逢ớngăconăđ逢運ng này tr荏 thànhăx逢ơngă
s嘘ng th泳 haiăgiúpăxeăl逢uăthôngătừ VĩnhăTh衣nhăđếnăCáiăRĕng,ăđặc bi羽t là c違ng Cái Cui. 

1.2 H羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ngăđ逢運ng th栄y n瓜iăđ鵜a:  

1.2.1 M衣ngăl逢噂i các tuy院năđ逢運ng th栄y n瓜iăđ鵜a 

- Các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa c医p qu嘘c gia: 06 tuyến (sông Hậu, sông C亥năThơ, 
kênh Xà No, kênh Cái Sắn, sông Ô Môn, kênh Thị Đội)ăđiăquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥n 
Thơ với t鰻ng chiều dài 134,9km do Bộ Giao thông vận t違i qu違nălỦăđưăđ逢嬰c th詠c hi羽n 
n衣o vét, b違o trì lu欝ngăth逢運ng xuyên, cắm m嘘c hành lang b違o v羽 lu欝ng và lắpăđặt h羽 
th嘘ng báo hi羽uăđ衣t tiêu chu育n kỹ thuậtăđ逢運ng th栄y nộiăđịa c医păIIIă(riêngăđ嘘i với sông 
Hậuăđ衣t c医păđặc bi羽t) theo quy ho衣ch,ăcơăb違năđápă泳ng yêu c亥u khai thác vận t違i th栄y 
qu嘘căgiaăvàăliênăvùng.ăGiaiăđo衣n 2021 - 2030, Bộ Giao thông vận t違i sẽ triểnăkhaiăđ亥u 
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t逢ăxâyăd詠ng mới các c亥u trên sông Ô Môn, kênh Thị Độiăđể đ違m b違oătĩnhăkhôngăkh育u 
độ thông thuyềnăđ嘘i với c医p kỹ thuậtăđ逢運ng th栄y c医p III theo quy ho衣ch  

- Các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa c医p thành ph嘘: 09 tuyến (sông Ba Láng, r衣ch 
PhongăĐiền, r衣ch C亥u Nhiếm, sông Trà Nóc, kênh Th嘘t N嘘t, kênh xáng Ô Môn, kênh 
KH8, kênh B嘘n T鰻ng,ăkênhăĐ泳ng) nằmătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ và kết n嘘i liên 
tỉnh, liên quận, huy羽n với t鰻ng chiềuădàiă127,05km,ăđ逢嬰c kết n嘘i với các tuyếnăđ逢運ng 
th栄y nộiăđịa qu嘘c gia và kết n嘘iăđến các quận, huy羽n,ăcơăb違năđápă泳ngăph逢ơngăti羽n t違i 
trọng 50 t医năl逢uăthôngăph映c v映 vận t違i liên tỉnh và liên quận, huy羽n. Tuy nhiên, trong 
th運i gian qua các tuyến do thành ph嘘 qu違n lý chỉ khai thác theo th詠c tr衣ng sông, kênh, 
r衣ch t詠 nhiên, do h衣n chế về ngu欝n v嘘nănênăch逢aăđ亥uăt逢ănângăc医p m荏 rộng theo quy 
ho衣ch,ăch逢aăn衣o vét, b違oătrìăth逢運ng xuyên, cắm m嘘c hành lang b違o v羽 lu欝ng và lắpăđặt 
h羽 th嘘ng báo hi羽u (chỉ đ亥uăt逢ăn衣o vét một s嘘 tuyến kênh Thắng L嬰i 1, Th嘘t N嘘t, B嘘n 
T鰻ng - Một Ngàn, KH6, KH8 thuộc các d詠 án th栄y l嬰i do S荏 Nông nghi羽p và phát triển 
nông thôn làm ch栄 đ亥uăt逢).ăBênăc衣nhăđó,ăcácăcôngătrìnhăc亥u hi羽n h英uăđaăph亥n không 
đ違m b違oătĩnhăkhôngăkh育uăđộ thông thuyềnăđ嘘i với c医p kỹ thuậtăđ逢運ng th栄y nộiăđịa theo 
quy ho衣ch, th詠c tr衣ngădânăc逢ăxâyăd詠ng nhà và s違n xu医t trong ph衣m vi hành lang b違o v羽 
lu欝ng khá nhiều.ăGiaiăđo衣n 2021 - 2030,ăđề xu医t chỉ 逢uătiênăb嘘 trí kinh phí cho công tác 
n衣o vét, b違oătrìăth逢運ng xuyên, cắm m嘘c hành lang b違o v羽 lu欝ng và lắpăđặt h羽 th嘘ng báo 
hi羽uăđể ph映c v映 khai thác hi羽u qu違 theo th詠c tr衣ng. Không đ亥uăt逢ănângăc医p, m荏 rộng 
các tuyến theo quy ho衣ch do vi羽căđ亥uăt逢ăsẽ r医tăkhóăkhĕn,ăchi phí r医t lớnănh逢:ănếu nâng 
c医p, m荏 rộngăđ衣t tiêu chu育n kỹ thuậtăđ逢運ng th栄y nộiăđịa theo quy ho衣ch,ăthìăđ欝ng th運i 
ph違i xây d詠ng mới thay thế các c亥u hi羽n h英uăch逢aăđ違m b違oătĩnhăkhôngăkh育uăđộ thông 
thuyền, ph違i th詠c hi羽nătáiăđịnhăc逢ăvàăgi違i phóng mặt bằngăđ嘘i với các hộ dân sinh s嘘ng 
dọc hai b運 tuyếnăđ逢運ng th栄y. 

- Đ嘘i với các tuyến kênh, r衣ch do các quận, huy羽n qu違n lý, h亥u hếtăđều nh臼 hẹp, 
chiều rộng và chiều sâu lu欝ngăkhôngăđ違m b違o tiêu chu育năđ逢運ng th栄y nộiăđịaă(d逢ới c医p 
VI) . Nhiều tuyếnăcóăh逢ớng tuyến bị c映t và chiều dài ngắn (<3km), không có kết n嘘i với 
m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng th栄y c医p qu嘘c gia và c医p thành ph嘘, do vậy không có kh違 nĕngăgiaoă
thông th栄y. Đ欝ng th運i trên các tuyến này có r医t nhiều công trình c亥uăkhôngăđ違m b違o 
tĩnhăkhôngăvàăkh育uăđộ thông thuyền, gây c違n tr荏 giao thông th栄y. Các tuyến này sẽ đề 
nghị chuyển qua ngành th栄y l嬰i hoặc c医p thoát n逢ớcăđôăthị qu違n lý. Đ嘘i với một s嘘 tuyến 
đ逢運ng th栄y có kh違 nĕngăgiaoăthôngăth栄y, sẽ th詠c hi羽năduyătuăth逢運ngăxuyênăđể khai thác 
theo th詠c tr衣ng t詠 nhiên, ch栄 yếu ph映c v映 vận chuyển, s違n xu医t nông nghi羽p c栄a các hộ 
cá thể. 

1.2.2 H羽 th嘘ng c違ng, b院n th栄y n瓜iăđ鵜a 

Theo Quy ho衣ch kết c医u h衣 t亥ngăđ逢運ng th栄y nộiăđịa th運i kỳ 2021-2030, t亥m nhìn 
đếnănĕmă2050ăđ逢嬰c Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duy羽t t衣i Quyếtăđịnh s嘘 1829/QĐ-ttg 
ngàyă31/10/2021.ăGiaiăđo衣n 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050,ăQuyăho衣ch h羽 th嘘ng 
C違ng bến th栄y nộiăđịaătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ g欝m:  

- C映m c違ngăhàngăhóaăđ逢運ng th栄y nộiăđịa trên sông Hậu, R衣ch C亥năThơ tiếp nhận 
c叡 tàu 5.000 t医n, công su医t 5.050 t医n/ănĕm.ă 
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- C映m c違ng khách C亥năThơ – Hậu Giang trên sông Hậu, Kênh Xà No, kênh Qu違n 
Lộ Ph映ng Hi羽p tiếp nhận cớ tàu 250 ghế, công su医t 9,5 tri羽uăhànhăkhách/ănĕm. 

- C違ng t鰻ng h嬰p hàng hóa và hành khách C亥năThơ trên sông Hậu (t衣i Bến phà 
C亥năThơ cũ):ăthuộc danh m映c các d詠 án kêu gọiăđ亥uăt逢ăđưăđ逢嬰c 曳y ban nhân dân thành 
ph嘘 phê duy羽t t衣iăCôngăvĕnăs嘘 2004/UBND-KT ngày 24/6/2018. Trong quá trình th詠c 
hi羽năđưăcóămột s嘘 nhàăđ亥uăt逢ăđề nghị thamăgiaăđ亥uăt逢,ătuyănhiênădoăcònăv逢ớng mắcăcơă
chế chính sách về tàiăchính,ăđ医tăđai,ăvề sử d映ng tài s違năcôngăđể thanhătoánăchoănhàăđ亥u 
t逢.ăGiaiăđo衣n 2021 - 2030: c亥n tiếp t映c kêu gọiăđ亥uăt逢ătheoăquyăho衣ch c違ng biển là Bến 
c違ng khách qu嘘c tế C亥năThơ, ch泳cănĕngăph映c v映 các tuyến vận t違i khách nộiăđịa và qu嘘c 
tế, quy mô g欝m bến khách ph映c v映 tuyến khách qu嘘c tế Campuchia, tuyến từ b運 raăđ違o 
và các tuyến du lịch nộiăđịa khác, tiếp nhậnătàuăhàngăhóaăvàătàuăkháchăđến 2.000 t医n. 

 

Giaiăđo衣n 2021 ậ 2030, b鰻 sung vào quy ho衣chălàmăcơăs荏 kêu gọiăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng 
mới các c違ng th栄y nộiăđịa chính nh逢ăsau: 

- C違ng th栄y nộiăđịa hành khách t衣i vị trí cu嘘iăđ逢運ng s嘘 1 (cu嘘i tuyếnăđ逢運ng Mai 
Chí Thọ vào tr映 s荏 hành chính c栄a Ban Chỉ đ衣o Tây Nam Bộ tr逢ớcăđây,ănayălàătr映 s荏 
hành chính c栄a 曳y ban nhân dân quận CáiăRĕng), nằm 荏 vị trí b運 ph違i sông Hậu thuộc 
ph逢運ng Phú Th泳, quận CáiăRĕng, thành ph嘘 C亥năThơ, quy mô tiếp nhậnătàuăkháchăđến 
120 ghế và các tàu cao t嘘c từ b運 raăđ違o, công su医t d詠 kiếnă5.000ăngànăHànhăkhách/nĕm. 

- C違ng th栄y nộiăđịa hành khách t衣i vị trí cu嘘i tr映căđ逢運ng 2B (cu嘘i tuyếnăđ逢運ng 
vào khu công nghi羽păH逢ngăPhúă1),ănằm 荏 vị trí b運 ph違i sông Hậu thuộcăph逢運ng Phú 
Th泳, quận CáiăRĕng, thành ph嘘 C亥năThơ, quy mô tiếp nhậnătàuăkháchăđến 120 ghế, công 
su医t d詠 kiếnă5.000ăngànăHànhăkhách/nĕm. 

- C違ng th栄y nộiăđịa hành khách t衣i vị tríăđiểmăđ亥uăđ逢運ng Nguy宇năVĕnăCừ t衣i Khu 
đôăthị mới C欝năKh逢ơng,ănằm 荏 vị trí b運 ph違i sông Hậu thuộcăph逢運ng Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, thành ph嘘 C亥năThơ, quy mô tiếp nhậnătàuăkháchăđến 120 ghế, công su医t d詠 
kiến 5.000 ngàn Hànhăkhách/nĕm. 

- Đ嘘i với các c違ng, bến th栄y nộiăđịa hàng hóa hi羽n h英u do doanh nghi羽păt逢ănhână
qu違nălỦăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăvàăkhaiăthác,ăgiaiăđo衣n 2021 - 2030 c亥n có chính sách hỗ tr嬰, 
kêu gọi các doanh nghi羽p qu違n lý các c違ng, bếnănàyăđ亥uăt逢ănângăc医păcơăs荏 h衣 t亥ng, thiết 
bị công ngh羽 xếp d叡 để đ衣t quy mô, công su医t theo quy ho衣chă(đ嘘i với c違ngăcóănĕngăl詠c 
tiếp nhận c叡 tàu 1.000-2.000 T医n, công su医t 200-800 ngàn T医n/nĕm. Đ嘘i với bến có 
nĕngăl詠c tiếp nhận c叡 tàu 500 T医n, công su医t 30-150 ngàn T医n/nĕm). 

1.3 H衣 t亥ngăđ逢運ng bi吋n 

1.3.1 Lu欝ng cho tàu bi吋n t違i tr 丑ng l噂n vào sông H壱u: 

- D詠 án Lu欝ng cho tàu biển trọng t違i lớn vào sông Hậu là d詠 án trọngăđiểm qu嘘c 
gia, với m映cătiêuăthuăhút,ănângăcaoănĕngăl詠c thông qua hàng hóa t衣i khu v詠c ĐBSCL, 
góp ph亥n phát triển kinh tế - xã hội c栄a khu v詠c và c違 n逢ớc. 

- D詠 ánă đ逢嬰c Bộ Giao thông vận t違i phê duy羽t t衣i Quyếtă định s嘘 3744/QĐ-
BGTVT ngày 30/11/2007 (do C映c Hàng h違i Vi 羽t Nam làm ch栄 đ亥uăt逢)ăvớiăquyămôăđ亥u 
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t逢ăđ欝ng bộ các h衣ng m映c nhằm phát huy hi羽u qu違 c栄a toàn bộ d詠 án.ăQuyămôăđ亥uăt逢ă
nh逢ăsau: n衣o vét lu欝ng tàu với chiều dài lu欝ngă46,5km,ăcaoăđộ đáyă-6,5m (H違iăđ欝) bao 
g欝măđo衣n lu欝ng sông Hậu dài 12,1km (tính từ kênh Quan Chánh B嘘 về phíaăth逢嬰ngăl逢uă
sông Hậu),ăđo衣n kênh Quan Chánh B嘘 hi羽n h英uădàiă19,2km,ăđo衣n kênh Tắt dài 8,2km 
đàoămới thông ra biểnăvàăđo衣n lu欝ng biển dài 7km. 

- Doăkhóăkhĕnăvề ngu欝n v嘘n, Bộ GTVTăđưăcóăQuyếtăđịnh s嘘 2368/QĐ-BGTVT 
ngày 09/8/2013 phê duy羽tăđiều chỉnh D詠 án,ătrongăđóăphânăkỳ đ亥uăt逢ăg欝m:ăgiaiăđo衣n 
thông lu欝ng kỹ thuậtă(Giaiăđo衣n 1) ph映c v映 cho tàu trọng t違i 10.000 t医năđ亥y t違i, 20.000 
t医n gi違m t違i ra - vào các c違ng trên sông Hậu. Giai đo衣nă2ăđ亥uăt逢ăhoànăchỉnh d詠 án, ph映c 
v映 cho tàu 20.000 t医n ra - vào các c違ng trên sông Hậu.  

- Giaiăđo衣n 1 D詠 ánăđưăhoànăthành,ăđ逢嬰c khai thác từ thángă4/2017ăđếnănayăđưă
phát huy hi羽u qu違, góp ph亥n tích c詠căthúcăđ育y phát triển kinh tế - xã hội trong khu v詠c. 
Tuyănhiên,ădoăch逢aăth詠c hi羽năGiaiăđo衣n 2 nên một s嘘 vị trí xung yếu hai bên b運 kênh 
Quan Chánh B嘘 ch逢aăđ逢嬰c kè b違o v羽 dẫnăđến s衣t l荏 và b欝i lắng, gây 違nhăh逢荏ngăđến quá 
trình khai thác liên t映c c栄a lu欝ng tàu. Nếu gi違i quyếtăđ逢嬰c v医năđề này sẽ thuăhútăđ逢嬰c 
các tàu có trọng t違iăđến 20.000 t医năl逢uăthôngăth逢運ng xuyên trên tuyến lu欝ng,ăđ育y nhanh 
t嘘căđộ tĕngătr逢荏ngăhàngăhóaăthôngăquaăhàngănĕm.ă 

- - Giaiăđo衣n 2021 - 2030: Bộ Giao thông vận t違i sẽ triểnăkhaiăđ亥uăt逢ăD詠 án hoàn 
chỉnhăgiaiăđo衣n 2 Lu欝ng cho tàu biển trọng t違i lớn vào sông Hậuăđể đápă泳ng cho các tàu 
có trọng t違iăđến 20.000 t医năl逢uăthôngăth逢運ng xuyên trên tuyến lu欝ng ra - vào các c違ng 
trên sông Hậu. 

1.3.2 C違ng bi吋n C亥năTh挨 

Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển h羽 th嘘ng c違ng biển Vi羽t Nam th運i kỳ 2021-2030, 
t亥mă nhìnă đếnă nĕmă 2050 đ逢嬰c Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duy羽t t衣i Quyếtă định s嘘 
1579/QĐ-ttg ngàyă22/9/2021.ăTrongăđóăh羽 th嘘ng c違ng biểnătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥n 
Thơ thuộc nhóm c違ng biển s嘘 5, g欝m: 

a. Khuăb院năCái Cui: 

- Bến chính là bếnăCáiăCuiăđưăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn thành 02/04 c亥u c違ng với 
chiều dài 365m. Ngoài ra còn có bến Tân C違ng Cái Cui do T鰻ng Công ty Tân C違ng Sài 
Gòn qu違n lý là bến t鰻ng h嬰p, container với 180m chiều dài c亥u c違ng. Các bến chuyên 
dùng g欝m: bếnăxĕngăd亥u Petromekong và bếnăxĕngăd亥uăĐôngăPh逢ơngăđangăđ亥uăt逢. 03 
bến tiếp nhận tàu 15.000 DWT c栄a Công ty C鰻 ph亥n Xây d詠ng Sài Gòn M.E.G.A.  

- Khu bến Cái Cui (do Công ty c鰻 ph亥n C違ng C亥năThơ - T鰻ng Công ty Hàng h違i 
Vi羽t Nam qu違nălỦăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăvàăkhaiăthác),ăđến nay th詠c tr衣ng bao g欝m 01 bến 
c亥u c違ng dài 165m cho tàu 10.000 t医n, 01 bến c亥u c違ngădàiă200măchoătàuăđến 20.000 
t医n, h羽 th嘘ng kho bãi g欝m 06 kho với t鰻ng di羽n tích 12.340m2, bãi ch泳a hàng container 
và các ki羽n hàng có t違i trọng lớn với t鰻ng di羽n tích 51.580m2 và h羽 th嘘ng bãi mềm ch泳a 
hàng t鰻ng h嬰p.  

- Giaiăđo衣n 2021 - 2030: bến Cái Cui c亥n tiếp t映căđ亥uăt逢ăthêmă02ăc亥u c違ngăđể đ衣t 
quy mô theo quy ho衣ch (04 c亥u c違ng với chiều dài 665m), đ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn thi羽n 
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h羽 th嘘ngăkho,ăbưi,ăđ逢運ng giao thông, h衣 t亥ng kỹ thuật, lắpăđặt thiết bị chuyên d映ng.  
- Ch泳cănĕngăkhuăbến ph映c v映 phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL kết h嬰p 

chuyểnă hàngă choă V逢ơngă qu嘘c Campuchia theo tuyến sông hậu. Có bến t鰻ng h嬰p. 
Container. Tiếp nhận c叡 tàu trọng t違iăđến 20.000 t医n. 

b. Khuăb院năHoƠngăDi羽uă- BìnhăTh栄y:  

Cơăb違năđưăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn thành theo quy ho衣ch. Công ty C違ng C亥năThơ - 
C違ng Hoàng Di羽uăđangăhoànăthi羽năcơăs荏 h衣 t亥ng,ăđ亥uăt逢ătrangăthiết bị đ欝ng bộ cho bến 
Hoàng Di羽u. Các bến chuyên dùng g欝m: bến Total Gas. Bến X55. Bến Bình Th栄y (sửa 
ch英a tàu). Bếnăchuyênădùngăxĕngăd亥u K34. 01 bến c栄a bến c違ng Bình Th栄y ph映c v映 sửa 
ch英a tàu.  

- Giaiăđo衣n 2021 - 2030: gi英 nguyên theo quy mô th詠c tr衣ng, tiếp nhận tàu t違i 
trọng 10.000 t医n, tiếp t映căduyătrìăđ亥uăt逢ăchiều sâu bến Hoàng Di羽u, không nâng c医p m荏 
rộng,ăđ欝ng th運i sắp xếp di d運i một s嘘 bến chuyên dùng ra kh臼i ph衣m vi này, chỉ gi英 l衣i 
các bến kết h嬰p qu嘘c phòng – an ninh. Ch泳cănĕngăkhuăbến ph映c v映 phát triển KT-XH 
thành ph嘘 C亥năThơ. Có bến t鰻ng h嬰p, hàng r運i, khí l臼ng. Tiếp nhận c叡 tàu trọng t違iăđến 
20.000 t医n 

- Giaiăđo衣n 2030-2050:ăđề xu医t chuyểnăđ鰻iăcôngănĕngăkhuăbếnănàyăthànhăđ医t quy 
ho衣ch xây d詠ngăđôăthị để ph映c v映 phát triểnăđôăthị, du lịch c栄a thành ph嘘,ăđ欝ng th運i quy 
ho衣ch xây d詠ng công trình c亥u hoặc bến tàu kết n嘘i với khu du lịch C欝năKh逢ơng,ăC欝n 
Sơn.ă 

c. Khuăb院năTrƠăŃcă- Ô Môn - Th嘘tăN嘘t:ă 
- Bến t鰻ng h嬰p, container chính là bến Trà Nóc c栄aăCôngătyăL逢ơngăth詠c sông 

Hậu có c亥u c違ng dài 76m tiếp nhận tàu hàng t鰻ng h嬰p 2.500 DWT. Bến ph映c v映 khu 
công nghi羽p Th嘘t N嘘tăđưăxâyăd詠ng hoàn thành theo quy ho衣ch với quy mô 01 bến c亥u 
c違ng dài 100m tiếp nhận tàu hàng t鰻ng h嬰p 2.500 - 5.000 DWT. Các bến chuyên dùng 
g欝m: bến c違ng nhà máy nhi羽tăđi羽n Ô Môn. Các bến xĕngăd亥u (Phúc Thành, Sài Gòn 
Petro C亥năThơ, Nam Sông Hậu, PV Gas South, T鰻ng kho xây d詠ng Miền Tây, kho xây 
d詠ng Trà Nóc, 03 bến phao c栄aăCôngătyăl逢ơngăth詠c Sông Hậu và 02 bến phao c栄a Công 
ty c鰻 ph亥n C違ng C亥năThơ). 

- Giaiăđo衣n 2021 - 2030: khu bến này có bếnăTràăNócă(doăCôngătyăL逢ơngăth詠c 
sông Hậu qu違nălỦăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng và khai thác) c亥n nâng c医p hoặc xây d詠ng mới c亥u 
c違ngăđể tiếp nhậnătàuăđến 20.000 DWT. 

- Xây d詠ng c違ng mới t衣i phía Bắc sông Ô Môn và mặt tiền sông Hậu, kết h嬰p khu 
logistic 200 ha và khu công nghi羽p 1000 ha. 

d. B院năc違ngăkháchăqu嘘căt院ăC亥năTh挨:  

Giaiăđo衣n 2021 - 2030 kêu gọiăđ亥uăt逢ătheoăquyăho衣ch là bến c違ng biển, ch泳cănĕngă
ph映c v映 các tuyến vận t違i khách nộiăđịa và qu嘘c tế, quy mô g欝m bến khách ph映c v映 
tuyến khách qu嘘c tế Campuchia, tuyến từ b運 raăđ違o và các tuyến du lịch nộiăđịa kết h嬰p 
tàu ch荏 hàng s衣ch b違oăđ違m v羽 sinhămôiătr逢運ng, tiếp nhậnătàuăkháchăđến 15.000 GT, tàu 
t鰻ng h嬰păđến 10.000 t医n. 
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1.4 H衣 t亥ng hàng không 

- Đưăxâyăd詠ngăhoànăthànhăđ逢aăvàoăkhaiăthácăC違ng hàng không Qu嘘c tế C亥năThơ 
đ衣t quy mô theo quy ho衣chăđếnănĕmă2020:ăsânăbayăc医p 4E. 01ăđ逢運ng c医t h衣 cánh kích 
th逢ớc 3000mx45m. Sân đỗ đápă泳ng 10 vị tríăđỗ máy bay. Nhà gaăđápă泳ng 3 tri羽u hành 
khách/nĕm. Ch逢aăcó kho bãi hàng hóa và trung tâm logistics trong và ngoài ph衣m vi 
C違ng hàng không. 

- Giaiăđo衣n 2021 - 2030: xây d詠ng thêm 01 nhà ga hành khách, khu hàng không 
dân d映ng và m荏 rộngăsânăđỗ máyăbayăđể đ衣t công su医t 7 tri羽uăhànhăkhách/nĕm.ăPh衣m vi 
xây d詠ng nằm hoàn toàn trong ranh giớiăđ医t quy ho衣ch hi羽n h英u c栄a C違ng hàng không 
di羽n tích là 388,90ha.ăĐ欝ng th運i, kêu gọiăđ亥uă t逢ăxâyăd詠ng Trung tâm logistics hàng 
không C亥năThơ gắn với quy ho衣ch C違ng hàng không Qu嘘c tế C亥năThơ, ch泳cănĕngălàă
Trungătâmăth逢ơngăm衣i - dịch v映 - logistics hàng không c栄a c違 vùng ĐBSCL ph映c v映 
trung chuyển, vận chuyển, xu医t nhập kh育u hàng hóa bằngăđ逢運ngăhàngăkhôngăđiăcácăkhuă
v詠cătrongăn逢ớc và qu嘘c tế. 

- Giaiăđo衣n 2030 - 2050: xây d詠ng mới thêm 01 khu hàng không dân d映ng và 01 
đ逢運ng h衣 c医t cánh, công su医t 15 tri羽uăhànhăkhách/nĕm. Khu v詠c quy ho衣ch m荏 rộng bao 
g欝m ph亥năđ医t quy ho衣ch hi羽n h英u c栄a C違ng Hàng không di羽n tích là 388,90ha và ph亥n 
đ医t m荏 rộng thêm. 

1.5 H衣 t亥ngăđ逢運ng s逸t 

1.5.1 Tuy院năđ逢運ng s逸t qu嘘c gia thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năTh挨: 

Quy ho衣ch m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng sắt th運i kỳ 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăđ逢嬰c 
Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duy羽t t衣i Quyếtăđịnh s嘘 1769/QĐ/ttg ngày 19/10/2021 

Giaiăđo衣n 2021-2030 xây d詠ng tuyếnăđ逢運ng sắt thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥n 
Thơ,ăđ嘘i vớiăđo衣năquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ cóăh逢ớng tuyếnăv逢嬰t qua sông Hậu, 
điătrênăcaoătrùngăvớiăh逢ớng tuyến tr映căđ逢運ng 1A hi羽n h英u qua khu công nghi羽păH逢ngă
Phúăvàăkhuăđôăthị mới Nam C亥năThơ,ăđiăvề điểm cu嘘i tuyến t衣i nhà ga C亥năThơ trênăđịa 
bàn quận CáiăRĕng (t衣i vị trí nằm g亥năĐ逢運ng n嘘i Qu嘘c lộ 91 - Nam Sông Hậu). 

1.5.2 Các tuy院năđ逢運ng s逸tăđôăth鵜 

Quy ho衣ch 03 tuyếnăđ逢運ng sắtăđôăthị điătrênăcao,ănằm gi英aăcácăđ逢運ngăchínhăđôăthị 
tr映c dọcătrênătoànăđịa bàn thành ph嘘 có lộ giới 40-80m (có d違i phân cách gi英aă>4măđể 
b嘘 tríăđ逢運ng sắtăđiătrênăcao),ăbaoăg欝m: 

- Tr 映căđ逢運ngăVƠnhăđaiăphíaăTơy: quy ho衣chăgiaiăđo衣năsauănĕmă2030,ăcóăđiểm 
đ亥u từ nhàăgaăđ逢運ng sắt thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năThơ đếnăđiểm cu嘘iătrênăđịa bàn 
quận Ô Môn vàăđịnhăh逢ớng n嘘iădàiăđếnăđiểm giao với tuyến Lộ Tẻ - R衣ch S臼iăđể ph映c 
v映 khu công nghi羽p VĩnhăTh衣nh. 

- Tr 映c qu嘘c l瓜 Nam Sông H壱u và qu嘘c l瓜 91B: quy ho衣chăgiaiăđo衣năsauănĕmă
2030,ăcóăđiểmăđ亥u từ c違ng Cái Cui và phân khu trung tâm logistics h衣ng II t衣i c違ng Cái 
Cuiăđếnăđiểm cu嘘i t衣i phân khu Trung tâm logistics hàng không. 

- Tr 映c Qu嘘c l瓜 91: quy ho衣chăgiaiăđo衣năsauănĕmă2030,ăcóăđiểmăđ亥u t衣i lý trình 
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Km0 c栄a Qu嘘c lộ 91ăđếnăđiểm cu嘘i t衣i Khu công nghi羽p Th嘘t N嘘t.  

1.6 H衣 t亥ng logistics 

Thành lập Trung tâm logistics h衣ng II thuộc tiểu vùng kinh tế trung tâm ĐBSCL 
t衣i thành ph嘘 C亥năThơ. 

Theo Quyếtăđịnh s嘘 200/QĐ-ttg ngày 14/02/2017 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về 
vi羽c phê duy羽t Kế ho衣chăhànhăđộngănângăcaoănĕngăl詠c c衣nh tranh và phát triển dịch v映 
logistics Vi羽tăNamăđến nĕmă2025. Quyếtăđịnh s嘘 221/QĐ-ttg ngày 22/02/2021 về sửa 
đ鰻i, b鰻 sung Quyếtăđịnh s嘘 200/QĐ-ttg ngày 14/02/2017 về vi羽c phê duy羽t Kế ho衣ch 
hànhăđộngănângăcaoănĕngăl詠c c衣nh tranh và phát triển dịch v映 logistics Vi羽tăNamăđến 
nĕmă2025. Quyếtăđịnh s嘘 1012/QĐ-ttg ngày 03/7/2015 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về 
vi羽c phê duy羽t Quy ho衣ch phát triển h羽 th嘘ngătrungătâmălogisticsătrênăđịa bàn c違 n逢ớc 
đếnă nĕmă 2020,ă địnhă h逢ớngă đếnă nĕmă 2030. Côngă vĕnă s嘘 701/UBND-XDĐTă ngàyă
06/3/2017 về điều chỉnh quy mô trung tâm logistics h衣ng II thuộc tiểu vùng kinh tế trung 
tâmăĐBSCLănhằm hỗ tr嬰 và phát triển cung 泳ng các dịch v映 vận t違i, dịch v映 hỗ tr嬰 phát 
triển công nghi羽p – th逢ơngăm衣i c栄aăvùng.ăTrungătâmălogisticsăđặt t衣i c違ng Cái Cui (khu 
công nghi羽păH逢ngăPhú,ăph逢運ng Tân Phú, quậnăCáiăRĕng,ăTP.ăC亥năThơ)ăvới di羽n tích 
trên 242ha. Khi chính th泳căđiăvàoăho衣tăđộng sẽ đápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u phát triểnăl逢uă
thông hàng hóa c栄a thành ph嘘 và các tỉnh lân cận. Kết n嘘i thuận ti羽n với các h羽 th嘘ng 
giao thông vận t違i. Bám sátăđ逢嬰c kết c医u h衣 t亥ng giao thông và các hành lang vận t違i. 

2. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h衣 t亥ng th栄y l嬰i 

2.1 Ph逢挨ngăánăphátătri吋năc挨ăs荏 h衣 t亥ng th栄y l嬰i c医p vùng 

Trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ, hai h羽 th嘘ng th栄y l嬰i c医păvùngăđưăđ逢嬰c xây d詠ng 
bao g欝m: Ph亥n di羽n tích thuộc phía Bắc kênh Cái Sắn, thuộc h羽 th嘘ng thuỷ l嬰i T泳 Giác 
Long Xuyên với di羽n tích kho違ngă498.141ăhaă(trongăđóădi羽n tích c栄a C亥năThơ 15.291 
ha). Ph亥n di羽n tích thuộc h羽 th嘘ng th栄y l嬰i Ô Môn – Xà No với di羽n tích 45.430 ha 
(trongăđóădi羽n tích c栄a C亥năThơ: 18.894 ha). 

Đ嘘i với ph亥n di羽n tích thuộc h羽 th嘘ng th栄y l嬰i T泳 Giác Long Xuyên (15.921 ha 
chiếm 10,71% t鰻ng di羽nătíchăđ医t t詠 nhiên c栄a thành ph嘘),ăph逢ơngăán phát triển HTCS 
th栄y l嬰iăchoăvùngănàyătheoăh逢ớng kiểmăsoátălũătheoăth運i gian vớiăcaoătrìnhăđêăbaoăđ違m 
b違o b違o v羽 lũăthángă8ăvàăđ逢aăn逢ớcăvàoătrongăđ欝ngătrongălũăchínhăv映.ăPh逢ơngăh逢ớng 
HTCS kiểm sát ngập cho ph亥n còn l衣i c栄a thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c trình bày trong ph亥n 
tiếp theo. Các ph亥n di羽n tích còn l衣i c栄a thành ph嘘 C亥năThơ (125.804 ha chiếm 89,29 
% t鰻ng di羽nătíchăđ医t t詠 nhiên c栄a thành ph嘘), sẽ đ逢嬰c kiểmăsoátălũăc違 nĕmă(kiểmăsoátălũă
tri羽tăđể). 

Đ嘘i với ph亥n di羽n tích thuộc h羽 th嘘ng th栄y l嬰i Ô Môn – Xà No (18.894 ha chiếm 
13,41% t鰻ng di羽nătíchăđ医t t詠 nhiên c栄a thành ph嘘),ăđưăđ逢嬰c b違o v羽 bằng h羽 th嘘ng công 
trình khép kín (g欝măđêă+ăc嘘ng và tr衣măbơm)ă,ănhằm kiểmăsoátălũăc違 nĕmăchoăvùngăd詠 
án, (b違o v羽 s違n xu医t nông nghi羽p 3 v映 鰻năđịnh, di羽nătíchăv逢運năcâyăĕnătrái và h衣 t亥ngăcơă
s荏).ăNgĕnămặn, l医y phù sa c違i t衣o di羽nătíchăđ医t nông nghi羽p và c医păn逢ớc sinh ho衣t và 
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cung c医păn逢ớc s衣ch nông thôn, kết h嬰p giao thông nông thôn và b嘘 trí chỗ 荏 dânăc逢.ăSauă
khiăđ逢aăvàoăvậnăhànhănĕmă2017,ăh羽 th嘘ng th栄y l嬰i OM-XN phát huy hi羽u qu違 đ嘘i với 
vi羽c kiểm soát ngậpălũ,ăđ違m b違o canh tác 3 v映 lúa, phát triển giao thông nông thôn. Tuy 
nhiên, nh英ngănĕmăg亥năđâyătrongăquáătrìnhăvận hành h羽 th嘘ng phát sinh các v医năđề liên 
quanăđến thoái hóaăđ医t, ô nhi宇măn逢ớc. Do vậy, h羽 th嘘ng th栄y l嬰i này c亥năduyătrìănh逢ngă
vậnăhànhătheoăh逢ớng m荏 c嘘ng là ch栄 yếuăđể c違i thi羽n ô nhi宇m và v医năđề c亥n xem xét 
xây d詠ng l衣i quy trình vận hành h羽 th嘘ng OM-XN. 

Ngoài ra, C亥năThơ là khu v詠c có các tr映c lớn l医yăn逢ớc từ sông Hậu vào khu v詠c 
BánăĐ違o Cà Mau, hi羽n nay, các kênh tr映c này có hi羽năt逢嬰ng bị b欝i lắng lòng kênh, do 
vậy c亥n ph嘘i h嬰p với các tỉnhăkhácăđể n衣oăvétăkênh,ătĕngăkh違 nĕngăc医păn逢ớc cho các 
nhu c亥uădùngăn逢ớc khi c亥n thiết. Các h衣ng m映c kênh tr映c d詠 kiến c亥n n衣o vét bao g欝m 
các kênh: (Kênh Thắng L嬰i, Kênh ÔngăCòăKênhăĐậpăĐá,ăKênhă6ămét,ăKênhăH違i Nàm, 
Kênh C嘘ng 11, Kênh S嘘 M逢運i B嘘n, Kênh 600, R衣chăNgưăT逢,ăKênhăM,ăKênhăRanh,ă
R衣ch Cá Hô. 

2.2 Ph逢挨ngăánăphátătri吋năc挨ăs荏 h衣 t亥ng th栄y l嬰i c医p thành ph嘘  

Đ嘘i với vi羽c phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng th栄y l嬰i c医p thành ph嘘, vi羽c phân vùng th栄y 
l嬰i c亥n ph違i phù h嬰p vớiăđiều ki羽n t詠 nhiên c栄a thành ph嘘,ăđặcăđiểmăsôngăn逢ớc và các 
quy ho衣chăđưăcóăquyếtăđịnh phê duy羽tăvàăđặc bi羽tălàăđịnhăh逢ớng phát triển không gian 
đôăthị trong quy ho衣ch này. Đ嘘i với vi羽c phân vùng th栄y l嬰iăđể phù h嬰p với b嘘 trí sử 
d映ngăđ医t theo quy ho衣chănày,ăđề xu医t phân vùng th栄y l嬰iăthànhă03ăvùngănh逢ăđề xu医t 
c栄a quy ho衣ch bao g欝m: Vùng liên quận huy羽n trung tâm phía Nam, phía Bắc và phía 
Tây. 
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Hình 123: B違năđ欝 phân vùng th栄y l嬰i TP. C亥năThơ 

 

Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường 

Đ嘘i với vi羽c c医p và thoát n逢ớc, thành ph嘘 C亥năThơ có ngu欝năn逢ớc sông Hậu khá 
d欝i dào. Tuy nhiên, sông Hậuăcũngălàăngu欝n cho c違 vùngăBĐCM,ăvìăvậy,ăđể t衣o ngu欝n 
cho các tỉnh Kiên Giang, HậuăGiang,ăSócăTrĕng,ăB衣c Liêu c亥n ph違i n衣o vét h羽 th嘘ng 
kênh tr映căđiăquaăthành ph嘘 C亥năThơ. Vi羽c dẫnăn逢ớcăvàoăcácăkhuăt逢ớiăvàătiêuăn逢ớcăđ逢嬰c 
th詠c hi羽n thông qua kh違 nĕngăt詠 ch違y từ sông Hậu vào h羽 th嘘ng kênh tr映c/c医p I, c医p II 
và c医păIII.ăĐể đ逢aăn逢ớc lên mặt ruộng hoặcătiêuăn逢ớc tùy thuộc vào khu v詠c mà có 
nh英ng hình th泳c khác nhau: t詠 ch違y, bán t詠 ch違yăvàăt逢ới bằngăđộng l詠că(bơm).ăCácăđ嘘i 
t逢嬰ng sử d映ngăn逢ớcăkhác,ăcũngăcóăthể l医yăn逢ớc tr詠c tiếp từ h羽 th嘘ng kênh tr映c/c医p I, 
hoặc c医păII,ăsauăđóăxử lý theo yêu c亥u sử d映ng. Th詠c hi羽n ch栄 tr逢ơngănhân rộng mô 
hìnhăcánhăđ欝ng mẫu lớnătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ,ătĕngăc逢運ng th詠c hi羽n liên kết 
vàăđ違m b違o s違n xu医t bền v英ng, giúp nâng cao l嬰i nhuận cho s違n xu医t. 

Hình 124: Mô hình b嘘 trí th 栄y l嬰i cho khu v詠c s違n xu医t 

Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích cてa các chuyên gia 
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Đ嘘i với vi羽c kiểmăsoátălũ,ăph逢ơngăánăđề xu医tăđ嘘i với khu v詠căđôăthị lớn là thiết lập 
cácăđêăbaoăvàăc嘘ng kiểmăsoátăđể kiểm soát ngậpăkhiăcóălũălớn và triềuăc逢運ng. Áp d映ng 
theo chiếnăl逢嬰c qu違n lý r栄iăroălũătíchăh嬰p (IFRM) bằng các gi違i pháp kiểm soát ngập 
hi羽u qu違 cho nh英ng khu v詠căcóăđôăthị đưăphátătriển và m荏 rộng khu v詠c b違o v羽 thích 
泳ng với quá trình phát triểnătrongăt逢ơngălaiătheoăph逢ơngăchâmă(khôngăh嘘i tiếc). Với các 
khuăđôăthìămới, có quy mô nh臼, có thể kết h嬰p vi羽c kiểm soát ngập bằng h羽 th嘘ng th栄y 
l嬰i kết h嬰p với vi羽c nâng cao c嘘t nềnăđể tĕngăhi羽u qu違 c栄a vi羽c kiểm soát ngập. Đ嘘i với 
khu v詠c nông nghi羽p, ngoài h羽 th嘘ng th栄y l嬰i Ô Môn – XàăNoăđ逢嬰c kiểm soát với di羽n 
tích lớn, các khu v詠căkhácăph逢ơngăánăđề xu医t là th詠c hi羽n kiểmăsoátălũătri羽t cho kênh 
tr映c/c医p 1 và kiểmăsoátălũătheoăth運iăgiană(đêăbaoălửng) cho các tuyến kênh c医p 2, c医p 3 
với quy mô ô bao kho違ngătrênăd逢ới 1.000 ha. T衣iăđ亥u kênh c医p 2 n嘘i với kênh c医p 1 
hoặc kênh tr映c b嘘 trí c嘘ng h荏 2 chiều cho phép vận hành linh ho衣tăđápă泳ng yêu c亥u giao 
thông th栄y và l医yăn逢ớcălũăđ違m b違o v羽 sinhăđ欝ng ruộng, cung c医p phù sa và ngu欝n th栄y 
sinh t詠 nhiên, sau khi thu ho衣ch v映 Hè thu. Với các khu v詠c cù lao sông Hậu, th詠c hi羽n 
xây d詠ngăđêăbaoăkiểmăsoátălũătri羽tăđể xung quanh các cù lao với tuyến quy ho衣ch cách 
đ逢運ngămépăn逢ớc trung bình kho違ng 100m. 

Đ嘘i với xâm nhập mặn, do hi羽năt逢嬰ng xâm nhập mặnătĕngăcaoătrongănh英ngănĕmă
g亥năđâyădoăbiếnăđộng dòng ch違yăth逢嬰ngăl逢uăvàăbiếnăđ鰻i khí hậu.,ăcácăh逢ớng có nguyăcơă
xâm nhập mặn có thể từ sông Hậu. Do vậy, c亥n theo dõi xu thế xâm nhập mặn trong 
th運i gian tớiăđể có gi違i pháp 泳ng phó. Các gi違i pháp có thể sử d映ng trong th運i gian tới 
bao g欝m vi羽c xây d詠ng các tr衣m quan trắc mặn,ătrongătr逢運ng h嬰p mặn xâm nhậpăth逢運ng 
xuyên c亥n ph違i xây d詠ng các c嘘ng ven sông Hậuăđể kiểm soát mặn khi c亥n thiết. 
 

3. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n san n隠n, thoát n逢噂c m員t 

3.1 Đ鵜nhăh逢噂ng c嘘t xây d詠ng cho t瑛ng khu v詠c c栄a thành ph嘘. 

3.1.1 Đ鵜nhăh逢噂ng chung: 

- Gi違i pháp quy ho衣chăcaoăđộ nền cho từng khu v詠căđôăthị C亥năThơ không xác 
định theo ranh hành chính mà ch栄 yếu d詠aătrênăđiều ki羽năđặcăđiểm th詠c tr衣ng c栄a các 
l逢uăv詠c thoát n逢ớc,ăđiều ki羽n xây d詠ng c栄aădânăc逢ăhi羽n h英uăvàăcaoăđộ nền th詠c tr衣ng, 
chế độ th栄yăvĕn c栄a các dòng ch違y 違nhăh逢荏ng tới khu v詠c.ăCaoăđộ nền chỉ xácăđịnh cho 
ph亥năđ医tăđ医t xây d詠ngăđôăthị và công nghi羽p, ph亥năđ医t nông nghi羽p, cây xanh mặtăn逢ớc, 
không xây d詠ng thì gi英 nguyênăcaoăđộ th詠c tr衣ng. 

- Từ quanăđiểmătrênăvàăcĕnăc泳 trên phân tích th詠c tr衣ng caoăđộ nền thành ph嘘 C亥n 
Thơ,ăđịnhăh逢ớng quy ho衣chăcaoăđộ nền thành ph嘘 theoăh逢ớngănh逢ăsau: 

- C違i t衣o, nâng nền c映c bộ các khu v詠cătrungătâmăcóăcaoăđộ nền th医p H<2.5m. 
Tuy nhiên vi羽c c違i t衣o nâng nền này chỉ th詠c hi羽n khi có d詠 án, xây d詠ng công trình 
mới. Vi羽c ch嘘ng ngập hi羽n t衣i 荏 các khu v詠c này ch栄 yếu d詠a trên vi羽c c違i t衣oăcaoăđộ 
đ逢運ng giao thông và h羽 th嘘ng thoát n逢ớc,ăđ違m b違o thoát nhanh, thoát hết ra ngoài kênh 
r衣ch g亥n nh医t. 

- C嘘t xây d詠ng c栄aăcácăkhuăđôăthị đ逢嬰căxácăđịnhăcĕnăc泳 theo t亥n su医t m詠căn逢ớc 
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lũăth詠c tế t衣i từng khu v詠c, tuân th栄 quy chu育n hi羽n hành. 
- Khu v詠căđôăthị ven sông, r衣ch lớn, xây d詠ngăch逢aăphátătriển, với kho違ng cách 

từ 20-50m cách mép b運 cao c栄a sông, r衣ch sẽ là hành lang b違o v羽 sông r衣chăđ欝ng th運i 
cũngălàăvùngăđ羽m,ăl逢uătr英 và thoát n逢ớc cho khu v詠c phía trong. Ph亥năbênătrongăcaoăđộ 
nền quy ho衣chăHă≥ăHxdătheoătừngăđôăthị 

- Ph亥n ngo衣iăđôăvàăvùngăvenăđôăthị sẽ làăcácăvùngăđ羽m thoát n逢ớcăchoăđôăthị, t衣i 
khu v詠c này h衣n chế xây d詠ng và gi英 nguyênăcaoăđộ th詠c tr衣ng c栄a khu v詠c. Tuy nhiên 
caoăđộ c栄aăcácăđ逢運ng giao thông kh嘘ng chế Hă≥ăHxd. 

- Ph亥n canh tác nông nghi羽p gi英 nguyênăcaoăđộ th詠c tr衣ng và không nên xây d詠ng 
đêăbaoăb違o v羽 vìăđâyăsẽ làăvùngăl逢uătr英 và thoát n逢ớcăchoăđôăthị trongătr逢運ng h嬰p b医t 
l嬰i nh医t là kết h嬰păm逢aălớnăvàălũăvề. 

3.1.2 Đ鵜nhăh逢噂ng thi院t k院 quy ho衣ch chi隠u cao: 

- Đ嘘i vớiăcácăKĐTăhi羽n h英u, mậtăđộ xây d詠ng cao sẽ san, đắp c映c bộ ch嘘ng ngập 
l映t và t衣oăh逢ớng thoát n逢ớc khi xây d詠ng c違i t衣o chỉnhătrangăđôăthị.  

- Riêngăđ嘘i với Khu trung tâm TP hi羽n h英u ( Khu v詠c Quận Ninh Kiều, Quận 
Bình Th栄y ) do mậtăđộ xây d詠ng tập trung quá lớn nên c亥n t鰻 ch泳c xây d詠ng b運 bao 
ch嘘ng ngập l映t cho các khu v詠căcóăcaoăđộ nền th医p bị 違nhăh逢荏ng ngập l映t  

- Đ嘘i vớiăcácăKĐTămới sẽ tiếnăhànhăsanăđắp nâng cao nềnăđ医t tớiăcaoăđộ kh嘘ng 
chế để t衣o mặt bằng xây d詠ng, tuy nhiên ph違i tri羽tăđể tận d映ngăđịa hình t詠 nhiên, gi英 l衣i 
sông r衣ch hi羽n h英uăđ欝ng th運iătĕngăc逢運ngăđàoăh欝 và kênh r衣ch dọc các tr映căđ逢運ngăđể có 
tác d映ng thoát n逢ớc, t衣o c違nhăquanăchoăđôăthị và l医yăđ医tăđắp. 

- Đ嘘i với khu v詠cădânăc逢ănôngăthôn,ăkhuăv詠c có mậtăđộ xây d詠ng th医p,ănhàăv逢運n 
chỉ sanăđắp c映c bộ đ嘘i với nền xây d詠ng c栄a các công trình tớiăcaoăđộ kh嘘ng chế, h衣n 
chế t嘘iăđaăvi羽căsanăđắpălàmăthayăđ鰻iăđịa hình và mặt ph栄 t詠 nhiên.  

- Độ d嘘c c栄a nền có mặt ph栄 th医măn逢ớc nền > 0,003. 
- Độ d嘘c dọc c栄a các tuyếnăđ逢運ngăđắp cho phép l医yăidă=ă0ănh逢ngăph違i thiết kế 

rưnhăbiênărĕngăc逢aăđể thoát n逢ớc t嘘t. 
- Khi san l医p ph違iăđ違m b違oăquyătrìnhăđắpăđ医tăvàăđộ đ亥m nén c栄aăđ医t nền. Ph違i gi英 

l衣i lớpăđ医tămàuăvàăsauăđóăph栄 lên mặtăđ医t nền mớiăđắpăđể t衣o th違m th詠c vật b違o v羽 tránh 
bị xóiăđ医t nền. 

3.2 Đ鵜nhăh逢噂ng thoát n逢噂c m員t:  

3.2.1 Đ鵜nhăh逢噂ng chung: 

- H羽 th嘘ng thoát n逢ớcăm逢aăc栄a TP. C亥n Thơ trongăt逢ơngălaiăc亥năđ逢嬰c xây d詠ng 
và c違i t衣o nhằmăđápă泳ng yêu c亥u thoát n逢ớcăm逢aăvàăth育m mỹ c栄aăđôăthị lo衣i 1. 

- Đ嘘i với các khu v詠c mới phát triển h羽 th嘘ng thoát n逢ớcăm逢aăđ逢嬰c thiết kế theo 
h羽 th嘘ng thoát riêng bằng c嘘ng ng亥măvàăm逢ơngănắpăđanăx違 tr詠c tiếp ra sông r衣ch. 

- Đ嘘i với các khu v詠căđôăthị hi羽n h英u c亥n c違i t衣o l衣i các tuyếnăm逢ơngăc嘘ng thoát 
n逢ớc hi羽n h英u, từngăb逢ớcătáchăn逢ớc th違i sinh ho衣tăđể đ逢aăvề tr衣m xử lỦătr逢ớc khi x違 ra 
môiătr逢運ngăđặc bi羽tălàătrongămùaăkhôăđể tránh ô nhi宇m.  

- Tận d映ng t嘘iăđaăh羽 th嘘ng sông r衣ch hi羽n h英uăđể thoát n逢ớcăm逢aăvàăt衣o c違nh 
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quanăsôngăn逢ớc,ătĕngăc逢運ng n衣o vét sông r衣chăđể tĕngăkh違 nĕngătiêuăthoát n逢ớc. 
- Trong các khu công viên cây xanh sẽ đàoămột s嘘 h欝 lớn t衣o c違nh quan kết h嬰p 

làm h欝 điều hòa thoát n逢ớcăm逢aătrongămùaălũăvà l医yăđ医tăđắp nền. 
- Đ嘘i với các khu công nghi羽p tập trung sẽ xây d詠ng h羽 th嘘ng thoát n逢ớcăm逢aă

riêng c栄a các khu công nghi羽p. 
- Đ嘘i với các khu v詠cădânăc逢ănôngăthônătập trung ( trung tâm xã ) có thể cho phép 

sử d映ng h羽 th嘘ng thoát n逢ớcăchungăn逢ớcăm逢aăvàăn逢ớc th違i sinh ho衣t bằng c嘘ng,ăm逢ơngă
nắpăđan,ăm逢ơngăh荏 tuyănhiênăn逢ớc b育n sinh ho衣t ph違iăđ逢嬰c xử lỦăsơăbộ bằng bể t詠 ho衣i 
hoặc h欝 sinh họcătr逢ớc khi x違 vào h羽 th嘘ng thoát n逢ớc chung. 

3.2.2 Phơnăchiaăl逢uăv詠c thoát n逢噂c m員t:  

Phânăchiaăl逢uăv詠c thoát n逢ớcăm逢aăđ逢嬰c d詠a theo các tiêu chí sau:  

- Đặcăđiểm xây d詠ng c栄aăđôăthị hi羽n h英u 
- Quy ho衣ch xây d詠ngăđôăthị trongăt逢ơngălai 
- Đặcăđiểmăđịa hình, th栄yăvĕn,ầăcácăkhuăv詠cătrongăđôăthị 
- Th詠c tr衣ng các công trình thoát n逢ớc, th栄y l嬰i, h衣 t亥ng kỹ thuật,ầăcũngănh逢 

các ngu欝n x違, ngu欝n tiếp nhận. 
- Tham kh違o các quy ho衣ch thoát n逢ớcăliênăquanăđưăđ逢嬰c phê duy羽tănh逢:ăQuyă

ho衣chăvùngăĐBSCLăth運i kỳ 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050. “Quyăho衣ch th栄y l嬰i 
ch嘘ng ngập úng thành ph嘘 C亥năThơ”ă(đưăđ逢嬰c phê duy羽t theo quyếtăđịnh s嘘 1721/QĐ-
BNN-TCTL ngày 20/7/2012 c栄a Bộ Nông Nghi羽p và Phát Triển Nông Thôn). Ð欝 án 
điều chỉnh Quy ho衣ch chung thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă(t衣i 
Quyếtăđịnh s嘘 1515/QÐ-ttg). Quy ho衣chăcaoăđộ nền và thoát n逢ớc mặt thành ph嘘 C亥n 
Thơ đếnănĕmă2030(t衣i quyếtăđịnh s嘘 3182/QĐ-UBND ngày 05/12/2018) và các quy 
ho衣ch quận/huy羽năđưătriển khai. 

- Trênăcơăs荏 cácătiêuăchíăphânăchiaăl逢uăv詠c thoát n逢ớc mặt,ăđề xu医tăphânăchiaăl逢uă
v詠c thoát n逢ớc mặtăđôăthị thành ph嘘 C亥năThơ thànhă16ăl逢uăv詠c.  

B違ng 135:ăPhơnăchiaăl逢uăv詠c thoát n逢噂căm逢aăđôăth鵜 

TT  Tênăl逢uăv詠c 
Di羽n tích 

(ha) 
H逢噂ng thoát chính 

1 Ninh Kiều 1 3.630 
R. Khai Luông, S. Bình Th栄y,ă R.ăCáiă Sơn,ă S.ă
C亥năThơ, S. Hậu, các r衣ch Cái Khế,ăĐ亥u S医u, 
Ngỗng... 

2 Ninh Kiều 2 810 S. C亥n Thơ,ăR.ăCáiăSơn 

3 CáiăRĕng 1 2.280 
S. Hậu. S. C亥năThơ.ăR.ăCáiăSâu,ăR.ăCáiăĐôi,ăR.ă
Bùng Binh 

4 CáiăRĕng 2 1.165 S. C亥năThơ,ăR.ăCáiăNai,ăR.ăRauăRĕm,ăR.ă遺p Mỹ 

5 CáiăRĕng 3 2.630 R. Cái Cui, R. Cái Nai, R. 遺p Mỹ 

6 Bình Th栄y 2.425 S. Hậu, S. Bình Th栄y, S. Trà Nóc 
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TT Tênăl逢uăv詠c 
Di羽n tích 

(ha) 
H逢噂ng thoát chính 

7 Trà Nóc  2.810 S. Hậu, S. Trà Nóc 

8 Ô Môn 1 4.240 S. Ô Môn,ăK.ăThơmăRơm 

9 Ô Môn 2 425 S. Ô Môn 

10 Ô Môn 3 4.860 S. Hậu, S. Ô Môn,ăK.ăThơmăRơm 

11 Th嘘t N嘘t  3.540 S. Hậu, K. Cái Sắn, K. Thắng L嬰i, S. Th嘘t N嘘t 

12 PhongăĐiền 505 S. C亥năThơ 

13 Thới Lai 500 R. Ô Môn,ăK.ăĐ泳ng,ăK.ăBàăĐ亥m 

14 C運 Đ臼 425 K. Th嘘t N嘘t,ăK.ăThơmăRơm,ăK.ăĐ泳ng 

15 VĩnhăTh衣nh 550 K. Cái Sắn 

16 Th衣nh An 275 K. Cái Sắn 

  T鰻ng 31.070   
Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường 

4. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h羽 th嘘ng c医păn逢噂c 

4.1 Xácăđ鵜nh tiêu chuẩn c医păn逢噂c 

Theo quyếtăđịnh phê duy羽tă“Quyăho衣ch c医păn逢ớc thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă
2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050”,ăc栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ ký ngày 19/01/2015, các 
tiêu chí c医păn逢ớc cho Thành ph嘘 đ逢嬰căxácăđịnhănh逢ăsau: 

B違ng 136: Các tiêu chí c医păn逢噂c c栄a Thành ph嘘 

TT  Tiêu chí 
Tiêu 

chuẩn 
I. Khuăđôăth鵜ătrungătơm  
1 Ninh Kiều -Bình Thủy  
  A)ăN逢ớcăsinhăho衣t:  
 - Tiêuăchu育năc医păn逢ớcă(lít/ng逢運i.ngày):                                              180 
 - Tỷăl羽ădânăs嘘ăđ逢嬰căc医păn逢ớcă(%):                      100% 

 
B)ăN逢ớcăph映căv映ăcôngăcộngă(t逢ớiăcây,ărửaăđ逢運ng,ăc泳uăho違,ầ)ăvàă
th逢ơngăm衣i. Tính theoă%ăc栄aă(a) 

10 

 C)ăN逢ớcăchoăcôngănghi羽pădịchăv映ătrongăđôăthị. Tính theoă%ăc栄aă(a) 10 
 D)ăN逢ớcăs違năxu医tătrongăkhuăcôngănghi羽p: m3/ha/ngđ 40 
 E)ăN逢ớcăth医tăthoát. Tính theoă%ăc栄aăt鰻ngănhuăc亥u 15 

 
F)ăN逢ớcăchoăyêuăc亥uăriêngăc栄aăcácănhàămáyăxửălỦăn逢ớc. Tính theo 
%ăc栄aă(a+b+c+d+e) 

8 

2 Các khu đô thị trung tâm khác  
  A)ăN逢ớcăsinhăho衣t:  
 - Tiêuăchu育năc医păn逢ớcă(lít/ng逢運i.ngày):                                              180 
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 - Tỷăl羽ădânăs嘘ăđ逢嬰căc医păn逢ớcă(%):                      100% 

 
B)ăN逢ớcăph映căv映ăcôngăcộngă(t逢ớiăcây,ărửaăđ逢運ng,ăc泳uăho違,ầ)ăvàă
th逢ơngăm衣i. Tính theoă%ăc栄aă(a) 

10 

 C)ăN逢ớcăchoăcôngănghi羽pădịchăv映ătrongăđôăthị. Tính theoă%ăc栄aă(a) 10 
 D)ăN逢ớcăs違năxu医tătrongăkhuăcôngănghi羽p: m3/ha/ngđ 40 
 E)ăN逢ớcăth医tăthoát. Tính theoă%ăc栄aăt鰻ngănhuăc亥u 15 

 
F)ăN逢ớcăchoăyêuăc亥uăriêngăc栄aănhàămáyăxửălỦăn逢ớc. Tính theo % 
c栄aă(a+b+c+d+e) 

8 

II  Cácăth鵜ătr医năngo衣iăthƠnh  
  A) N逢ớcăsinhăho衣t:  
 - Tiêuăchu育năc医păn逢ớcă(lít/ng逢運i.ngày):                                              150 
 - Tỷăl羽ădânăs嘘ăđ逢嬰căc医păn逢ớcă(%):                         90% 

 
B)ăN逢ớcăph映căv映ăcôngăcộngă(t逢ớiăcây,ărửaăđ逢運ng,ăc泳uăho違,ầ)ăvàă
th逢ơngăm衣i. Tính theoă%ăc栄aă(a) 

10 

 C)ăN逢ớcăchoăcôngănghi羽pădịchăv映ătrongăđôăthị. Tính theoă%ăc栄aă(a) 10 
 D)ăN逢ớcăs違năxu医tătrongăkhuăcôngănghi羽p: m3/ha/ngđ 40 
 E)ăN逢ớcăth医tăthoát. Tính theoă%ăc栄aăt鰻ngănhuăc亥u 15 

 
F)ăN逢ớcăchoăyêuăc亥uăriêngăc栄aăcácănhàămáyăxửălỦăn逢ớc. Tính theo 
%ăc栄aă(a+b+c+d+e) 

8 

Nguồn: Quy hoạch cＸpănước thành phố CＺnăth¬ăđếnănĕmă2020ătＺmănhìnăđếnănĕmă
2050 

4.2 Xácăđ鵜nh nhu c亥uădùngăn逢噂c  

Nhu c亥uădùngăn逢ớcăđ逢嬰căxácăđịnh trên 3 nhu c亥u: 

- N逢ớc sinh ho衣t 
- N逢ớc khu công nghi羽p và c映m công nghi羽p 
- N逢ớcăth逢ơngăm衣i dịch v映 

 

4.2.1 Đ嘘iăt逢嬰ng ph映c v映  

B違ng 137: Dân s嘘 khu v詠cătínhătoánăđ院nănĕmă2030 

TT  Tênăđôăth鵜 Dân s嘘 2025 Dân s嘘 2030 

I Khuăđôăth鵜 trung tâm      1.000.000    1.340.000  

1 Quận Ninh Kiều - Bình Th栄y      420.000    500.000  

2 KhuăĐôăthị công nghi羽p CáiăRĕng      220.000    300.000  

3 KhuăĐTăsinhătháiăPhongăĐiền       50.000     90.000  

4 KhuăĐTămới Ô Môn – PhongăĐiền – Bình Th栄y      100.000    160.000  

5 KhuăĐôăthị công nghi羽p Th嘘t N嘘t      210.000    290.000  
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II  Khu v詠c ngo衣i thành       68.000     81.000  

7 Thị tr医n C運 Đ臼       17.000     20.000  

8 Thị tr医n Thới Lai       20.000     22.000  

9 Thị tr医n VĩnhăTh衣nh       20.000     26.000  

10 Thị tr医n Th衣nh An       11.000     13.000  

   T鰻ng c瓜ng    1.068.000   1.421.000  

Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích cてa các chuyên gia 

B違ng 138: Quy mô các khu công nghi羽păđ院nănĕmă2030 

TT  Tên khu công nghi羽p 
Quy mô (ha) 

2030 

I Khu công nghi羽p t壱p trung 2.354,02 

1 VĩnhăTh衣nh 900,00 

2 Bình Th栄y 135,67 

3 CáiăRĕng 463,30 

4 Ô Môn 655,05 

5 Th嘘t n嘘t 200,00 

II  C映m công nghi羽p,ăTTCNătrongăkhuădơnăc逢 158,42 

1 C運 Đ臼 41,92  

2 Thới Lai 25,50 

3 VĩnhăTh衣nh 45,00 

4 Bình Th栄y 46,00 

  T鰻ng 2.512,44 

Nguồn: Quy hoạch cＸpănước thành phố CＺnăth¬ đếnănĕmă2020ătＺmănhìnăđếnănĕmă
2050 

4.2.2 D詠 báo nhu c亥uădùngăn逢噂c 

TT 
Ch雨ătiêu Quy mô Tiêuăchuẩnăc医păn逢噂c T益ăl羽ă

c医pă
n逢噂că
(%) 

Nhuăc亥uă
c医păn逢噂că
(m3/ngày) Đ挨năv鵜 S嘘ăl逢嬰ng Đ挨năv鵜ă Tiêu 

chuẩn 

1 Đôăthịătrungă
tâm 

Ng逢運i 1.340.000  

 

M3/ng逢運i.ngày 

 

180 

 

100 

 

241.200,00  

 

2 Thịă tr医nă
ngo衣iăthành 

Ng逢運i 
 

   81.000  

 

M3/ng逢運i.ngày 

 

150 

 

90 

 

10.935,00  

 

3 T鰻ngănhuă
c亥uăn逢ớcă

     252.135,00  
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sinhăho衣t 
(A) 

4 Nhuăc亥uă
n逢ớcădịchă
v映 (B) 

%*A 

 

10    25.213,50  

 

5 T逢ớiă cây,ă
rửaă đ逢運ngă
(C) 

%*A 

 

10 
 

   25.213,50  

 

6 Công nghi羽pă
tậpă trungă
(ha) 

Ha    
2.354,02  

 

M3/ha 

 

40 

 

  94.16  

 

7 C映măcôngă
nghiêp 

Ha      
158,42 

 

M3/ha 

 

10  1.58 

 

8 T鰻ngă nhuă
c亥uă côngă
nghi羽pă(D) 

     95.75 

 

9 T蔚NGă
(A+B+C+D) 

     302.657,75  

 

10 N逢ớcăngoàiă
doanh thu 

% 
(A+B+C+D) 

 

15 

 

   45.398,66 

11 T鰻ngă nhuă
c亥uă dùngă
n逢ớcă(E) 

      
348.056,41  

12 N逢ớcă b違nă
thân nhà 
máy 

%*E 

 

8 

 

   27.844,51 

13 T蔚NGă
NHUă C井Uă
C遺Pă
N姶́C 

     375.900,92  

Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích cてa các chuyên gia 

 

4.3 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h羽 th嘘ng c医păn逢噂c 

4.3.1 Phân vùng c医p n逢噂c  

H羽 th嘘ng c医păn逢ớc C亥năThơăđ逢嬰c chia thành 3 vùng c医păn逢ớc chính, g欝m: 

- Vùng 1: Phía Nam thành ph嘘, bao g欝m:ăTrungătâmăđôăthị cũăNinhăkiểu, 
trungătâmăđôăthị mớiăCáiărĕng,ăTrungătâmăđôăthị và sân bay Bình th栄y và Trà Nóc, c映m 
công nghi羽p c違ngăvàăđôăthi c違ng Cái Cui, , trung tâm công ngh羽 caoăCáiărĕng,ătrungătâmă
亥u m嘘i công ngh羽 nông nghi羽p,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i dịch v映 CáiăRĕng,ăđôăthị đ衣i học, 
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trungătâmăchĕmăsócăs泳c kh臼e, khu du lịch mi羽tăv逢運năsinhătháiăđặc thù nông thôn miền 
Tây. 

- Vùng 2: Phía Bắc thành ph嘘, bao g欝m quậnăđôăthị hi羽năđ衣i nằm dọc theo 
lõiăgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n,ăđôăthị sinh thái du lịch ven sông Hậu,ăđôăthị c違nh quan 
nông nghi羽p, d違iăđôăthị công nghi羽p sinh thái Th嘘t n嘘t. 

- Vùng 3:Phía Tây thành ph嘘 g欝m:ăđôăthị sinh thái ngậpăn逢ớc C運 Đ臼, khu 
v詠c s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng mặt tr運iăđanăxemăvới nông nghi羽p và các thị tr医n. 

4.3.2 CácănhƠămáyăn逢噂c: 

Vị tríăcũngănh逢ăcôngăsu医t c栄aăcácănhàămáyăn逢ớcăđ逢嬰căđề xu医t trên cơăs荏 tính toán 
nhu c亥uădùngăn逢ớc,ăxemăxétăđếnăđịnhăh逢ớng phát triển không gian thành ph嘘 trong 
t逢ơngălai,ătìnhăhìnhăvàădi宇n biến ô nhi宇m và xâm nhập mặnăđ嘘i với ngu欝năn逢ớc thô. Một 
s嘘 cácănhàămáyăn逢ớc th詠c tr衣ng t衣i các thị tr医n sẽ đ逢嬰c quy ho衣ch thành các tr衣măbơmă
tĕngăáp.ă 

Vớiăđặc thù c栄a thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰căh逢荏ng ngu欝năn逢ớc d欝i dào có ch医tăl逢嬰ng 
t嘘t từ Sông Hậu công thêm với vi羽c chịu 違nhăh逢荏ngăngàyăcàngăgiaătĕng c栄a tình hình 
biếnăđ鰻i khí hậu,ăn逢ớc biển dâng, các biên mặn không ngừng l医n sâu vào các sông và 
kênh r衣ch gây 違nhăh逢荏ngăđến ho衣t động c栄aăcácănhàămáyăn逢ớc,ăđể tĕngăt嘘iăđaăthế m衣nh 
và gi違m thiểuăcácătácăđộng tiêu c詠căvàătĕngătínhăanătoànăc医păn逢ớc, gi違i pháp c医păn逢ớc 
tậpătrungăđ逢嬰c cho là thích h嬰p với Thành ph嘘. Theoăđó,ăcácănhàămáyăn逢ớc hi羽n t衣i 
đ逢嬰căđánhăgiáăcóăch医tăl逢嬰ngăn逢ớc thô t嘘t, ít bị tácăđộng do biếnăđ鰻i khí hậu sẽ đ逢嬰c cân 
nhắcăđ亥uăt逢ănângăc医p và m荏 rộng công su医tăđể đápă泳ng t嘘iăđaănhuăc亥uădùngăn逢ớc trong 
khu v詠c. Các nhà máy mớiăđ逢嬰c xây d詠ngăđể đápă泳ng ph亥n nhu c亥uădùngăn逢ớc bị thiếu 
h映t.  

Một s嘘 cácănhàămáyăn逢ớc nh臼 th詠c tr衣ng t衣i các thị tr医n sẽ đ逢嬰c quy ho衣ch thành 
các tr衣măbơmătĕngăápăđể tĕngăkh違 nĕngăkết n嘘i liên vùng cho h羽 th嘘ng. 
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B違ng 139: D詠 ki院năcácănhƠămáyăn逢噂c t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 nĕmă2030 

TT 
Nhà máy 

n逢噂c 
Tình 
tr衣ng 

Ngu欝nă
n逢噂căthô 

Công 
su医tă

hi羽năt衣iă
(m3/ 
ngđ) 

Côngăsu医tăd詠ă
ki院nănĕmă2030ă

(m3/ăngđ) 

Khuăv詠căc医pă
n逢噂c 

1 C亥nă Thơă
1 

Hi羽nă
có 

Sôngă C亥nă
Thơ 

55.000 55.000 Quậnă Ninhă Kiềuă
vàă b鰻ă sungă côngă
su医tă khuă đôă thịă
NamăC亥năThơ. 

2 C亥nă Thơă
2 

Hi羽nă
có 

SôngăHậu 52.500 97.500 Quậnă Bìnhă Th栄y,ă
b鰻ăsungăcôngăsu医tă
choăkhuăđôăthịăTràă
Nóc và trung tâm 
quậnăÔăMôn 

3 Long Hòa Hi羽nă
có 

Sông Bình 
Th栄y 

- Chuyểnă thànhă
tr衣măbơmătĕngăáp 

Long Hòa cung 
c医pă n逢ớcă choă
quậnăBìnhăTh栄y 

4 Trà Nóc Hi羽nă
có 

SôngăHậu 20.000 40.000 Khu côngă nghi羽pă
Tràă Nócă vàă mộtă
ph亥nă khuă đôă thịă
Trà Nóc 

5 Ô Môn 1 Hi羽nă
có 

Sông Ô 
Môn 

2.500 Chuyểnă thànhă
tr衣măbơmătĕngăáp 

 

6 Ô Môn 2 Hi羽nă
có 

SôngăHậu - 100.000 Quậnă Ô Môn và 
thịă tr医nă Thớiă Laiă
vàăcácăquậnătrungă
tâmăthànhăph嘘. 

`7 H逢ngăPhú Hi羽nă
có 

SôngăHậu 10.000 10.000 Khu dână c逢ă vàă
khuă côngă nghi羽pă
H逢ngă Phú,ă quậnă
CáiăRĕng 

8 Ba Láng Hi羽nă
có 

Sông Ba 
Láng 

7.500 Chuyểnă thànhă
tr衣măbơmătĕngăáp 

QuậnăCáiăRĕng 

9 Bông 
Vang  

Hi羽nă
có 

Sôngă C亥nă
Thơ 

10.000 Chuyểnă thànhă
tr衣măbơmătĕngăáp 

Thịă tr医nă Phongă
Điềnăvàăkhuăđôăthịă
sinhă tháiă v逢運nă
(huy羽nă Phongă
Điền). 

10 Th嘘tă N嘘tă
1 

Hi羽nă
có 

SôngăHậu 10.000 10.000 Quậnă Th嘘tă N嘘t,ă
thịă tr医nă Vĩnhă
Th衣nh,ă thịă tr医nă
Th衣nhă Ană c栄aă11 Th嘘tă N嘘tă Hi羽nă SôngăHậu - 100.000 
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2 có huy羽nă Vĩnhă
Th衣nh. 

12 Vĩnhă
Th衣nh 

Hi羽nă
có 

Sông Cái 
Sắn 

3.200 Chuyểnă thànhă
tr衣măbơmătĕngăáp 

Thịătr医năTh衣nhăAnă
vàăTh衣nhăAn 

13 Th衣năAn Hi羽nă
có 

Sông Cái 
Sắn 

720 Chuyểnă thànhă
tr衣măbơmătĕngăáp 

14 ThớiăLai Hi羽nă
có 

Sông Ô 
Môn 

2.500 Chuyểnă thànhă
tr衣măbơmătĕngăáp 

Thịătr医năThớiăLai 

15 C運ăĐ臼 Hi羽nă
có 

Kênhă th嘘tă
n嘘t 

480 5.000 Thịătr医năThớiăLai 

Cácătr衣măc医păn逢ớcănôngăthônăthuộcăTrungătâmăn逢ớcăs衣chăvàăv羽ăsinhămôiătr逢運ngănông thôn 

  Hi羽nă
có 

N逢ớcăng亥m 30.164   

T蔚NGăL姶UăL姶営NGăC遺PăN姶́C 204.584 417.500  

Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích cてa các chuyên gia 
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Hình 125: B違năđ欝 d詠 ki院n các nhà máy x穎 lỦăn逢噂c c医p t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 
nĕmă2030 

 
Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích cてa các chuyên gia 
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4.3.3 M衣ngăl逢噂i tuy院n 嘘ng truy隠n t違i và phân ph嘘i 

Nh逢ătrênăđưătrìnhăbày,ăh羽 th嘘ng c医păn逢ớc TP. C亥năThơ sẽ chia thành 2 vùng chính: 
Vùngă1ăphíaăĐôngăNam.ăVùngă2ăphíaăBắc và Tây Bắc. M衣ngăl逢ới sẽ đ逢嬰c nâng c医p 
từngăb逢ớc phù h嬰p với nhu c亥uădùngăn逢ớc c栄a từng khu v詠c và m泳căđộ m荏 rộng công 
su医t c栄aăcácănhàămáyăn逢ớc. Trongăgiaiăđo衣năđ亥u, m衣ngăl逢ới sẽ đ逢嬰c nâng c医p c映c bộ 
trong vùng. Các công vi羽c chính bao g欝m: thay thế cácăđ逢運ng 嘘ngăđưăcũ,ăm荏 rộng m衣ng 
l逢ớiăđápă泳ng nhu c亥uădùngăn逢ớc trong khu v詠c. Trongăgiaiăđo衣n này m衣ngăl逢ới c医p 
n逢ớc các vùng sẽ ho衣tăđộngăt逢ơngăđ嘘iăđộc lập. Trongăcácăgiaiăđo衣n sau, khi các m衣ng 
l逢ới c医păn逢ớcăvùngăđưăt逢ơngăđ嘘i hoàn chỉnhăvàăcácănhàămáyăn逢ớcăđưăđ逢嬰c m荏 rộngăđ衣t 
t嘘iăđaăcôngăsu医t, d詠 kiến sẽ lắpăđặt các tuyến 嘘ng c医p 1 kết n嘘iăcácăvùngăđể có thể điều 
tiết ho衣tăđộng c栄a m衣ngăl逢ới, phân ph嘘iăđ欝ngăđều qua l衣i gi英a các vùng c医păn逢ớcătĕngă
tính an toàn về c医păn逢ớc  

 

Đ嘘i với d詠 án c医păn逢ớc liên vùng ĐBSCL, c亥n có s詠 ph嘘i h嬰p gi英a các ban ngành, 
các tỉnhăđể th嘘ng nh医t về lộ trình chung phát triển d詠 án. Theoăđóăngoàiăvi羽c xây d詠ng 
nhàămáyăn逢ớc Sông Hậu 1, c亥n xây d詠ng tuyến 嘘ng truyền t違i liên vùng, kết h嬰p với các 
tr衣măbơmătĕngăáp,ăh羽 th嘘ngăđiều tiết, qu違n lý m衣ngăl逢ới t詠 độngăđể kết n嘘i các vùng.  

 

5. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h羽 th嘘ng thoát n逢噂c 

5.1 Xácăđ鵜nhăl逢uăl逢嬰ngăn逢噂c th違i 

Theo quyếtăđịnh phê duy羽tă“Quyăho衣ch thoát n逢ớc thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă
2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050”ă,ăc栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ ký ngày 29/11/2016, 
các tiêu chí thoát n逢ớc cho Thành ph嘘 đ逢嬰căxácăđịnhănh逢ăsau: 

B違ng 140: Tiêu chuẩnăn逢噂c th違i 

TT  Khu v詠c Đ挨năv鵜 tính 
Tiêu 

chuẩn 
Nĕmă2030 

I N姶́C TH謂I SINH HO 萎T VÀ D卯CH V影   

1 
Tiêu chu育nă n逢ớc th違i sinh ho衣t (80% c医p 
n逢ớc) 

  

 Các đôăthị trung tâm (l/ng.ng) 144 
 Các thị tr医n ngo衣i thành (l/ng.ng) 120 

2 
N逢ớc th違i phi sinh ho衣tă(n逢ớc tiêu th映 ph映c 
v映 công cộng,ăkháchăvưngălai,ăầ.dịch v映) 

% S. Ho衣t 15 

3 Tỉ l羽 đ逢嬰c ph映c v映 %  
 Đôăthị trung tâm  85-90 
 Các thị tr医n ngo衣i thành  80 
4 L逢嬰ngăn逢ớc th医m % S. Ho衣t 10 
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TT Khu v詠c Đ挨năv鵜 tính 
Tiêu 

chuẩn 
Nĕmă2030 

5 Tiêu chu育năl逢嬰ngăn逢ớc th違iăt逢ơngăđ逢ơng (l/ng.ng)  
 Đôăthị trung tâm  155-164 
 Cácăđôăthị v羽 tinh và thị tr医n ngo衣i thành  109 
II  N姶́C TH謂I CÔNG NGHI 烏P   
 Tiêu chu育n th違i công nghi羽p (80% c医păn逢ớc)   
 N逢ớc cho công nghi羽p dịch v映 trongăđôăthị M3/ha/ng.đ 8 
 N逢ớc s違n xu医t trong khu công nghi羽p  M3/ha/ng.đ 32 
 Tỷ l羽 đ逢嬰c hh映c v映   
 N逢ớc cho công nghi羽p dịch v映 trongăđôăthị % 100 
 N逢ớc s違n xu医t trong khu công nghi羽p % 100 

Nguồn: Quy hoạchăthoátănước thành phố CＺn th¬ăđếnănĕmă2020ătＺmănhìnăđếnănĕmă
2050 

B違ng 141: B違ngăl逢uăl逢嬰ngăn逢噂c th違i sinh ho衣t 

TT  Ch雨ătiêu 
Quy mô Tiêuăchuẩnăthoátăn逢噂c Nhuăc亥uăthuă

gom 
(m3/ngày) 

Đ挨năv鵜 S嘘ăl逢嬰ng Đ挨năv鵜 Tiêu 
chuẩn 

1 Đô thị 
trung tâm Ng⇔ời 

 1.340.000  
M3/ng⇔ời.ngày 164 

   
219.760.000  

 Quậnă
Ninh 
Kiềuă - 
Bình 
Th栄y 

Ng逢運i 500.000 M3/ng逢運i.ngày 164 

 

82.000.000  

 Khuă Đôă
thịă côngă
nghi羽pă
CáiăRĕng 

Ng逢運i 300.000 

 

M3/ng逢運i.ngày 

 

164 

 

49.200.000  

 

 Khuă ĐTă
sinh thái 
Phong 
Điền 

Ng逢運i 90.000 
 

M3/ng逢運i.ngày 
 

164 
 

 14.760.000  
 

 Khuă ĐTă
mớiă Ôă
Môn–
Phong 
điền Bình 
Th栄y 

Ng逢運i 160.000 
 

M3/ng逢運i.ngày 
 

164 
 

 26.240.000  
 

 Khuă Đôă
thịă côngă

Ng逢運i 290.000 
 

M3/ng逢運i.ngày 
 

164 
 

 47.560.000  
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nghi羽pă
Th嘘tăN嘘t 

2 Thị trấn 
ngoại 
thành 

Ng⇔ời 81.000  
 

M3/ng⇔ời.ngày 
 

109 
 

8.829.000  
 

 Thịă tr医nă
C運ăĐ臼 

Ng逢運i 20.000 
 

M3/ng逢運i.ngày 
 

109 
 

  2.180.000  
 

 Thịă tr医nă
ThớiăLai 

Ng逢運i 22.000 
 

M3/ng逢運i.ngày 
 

109 
 

 2.398.000  
 

 Thịă tr医nă
Vĩnhă
Th衣nh 

Ng逢運i 26.000 
 

M3/ng逢運i.ngày 
 

109 
 

 2.834.000  
 

 Thịă tr医nă
Th衣nhăAn 

Ng逢運i 13.000 
 

M3/ng逢運i.ngày 
 

109 
 

 1.417.000  
 

 T蔚NG N姶́CăTH謂IăSINHăHO萎T   228.589.000  
Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích cてa các chuyên gia 

B違ng 142:ăL逢uăl逢嬰ngăn逢噂c th違i s違n xu医t 

TT  Ch雨ătiêu 
Quy mô Tiêuăchuẩnăthoátăn逢噂c Nhuăc亥uăthuă

gom 
(m3/ngày) 

Đ挨năv鵜 S嘘ăl逢嬰ng Đ挨năv鵜 Tiêu 
chuẩn 

 Khu công 
nghi羽pă
tậpătrung 

Ha 2.354,02 
 

M3/ha 
 

164 
 

       386.059  
 

 C映mă
công 
nghi羽p 

Ha      158,42  
 

M3/ha 
 

109 
 

        17.268  
 

 T蔚NG N姶́CăTH謂IăS謂NăXU遺T  403.327 
Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích cてa các chuyên gia 

 

5.2 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h羽 th嘘ng thoát n逢噂c 

5.2.1 Phơnăchiaăl逢uăv詠c 

Theoăđiều ki羽năđịa hình và các ngu欝n th違i, H羽 th嘘ngăthuăgomăn逢ớc th違i sinh ho衣t 
c栄a thành ph嘘 C亥năThơ có thể phânăthànhăcácăl逢uăv詠c chính sau: 

TT L逢uăv詠c Khu v詠c Di羽n tích 

I 
KHU V衛C TRUNG 
TÂM  

  

1 
L逢uăv詠c Ninh Kiều - Bình 
Th栄y 

Quận Ninh Kiều, khu v詠c phía nam 
sông Trà Nóc c栄a quận Bình Th栄y 

8.100ha 

2 L逢uăv詠c CáiăRĕng Toàn bộ quận CáiăRĕng 4.800ha 



 

567 
 

TT L逢uăv詠c Khu v詠c Di羽n tích 

3 L逢uăv詠c Trà Nóc 
Ph亥n phía bắc sông Trà Nóc c栄a 
quận Bình Th栄y, ph亥n phía nam 
sông Ô Môn c栄a quận Ô Môn 

2.850ha 

4 L逢uăv詠c Ô Môn 
Toàn bộ ph亥n còn l衣i c栄a quận Ô 
Môn, ph亥n phía nam r衣chă Thơmă
Rôm c栄a quận Th嘘t N嘘t, 

4.700ha 

5 L逢uăv詠c Th嘘t N嘘t Ph亥n còn l衣i c栄a quận Th嘘t N嘘t 4.300ha 

II  
CÁC TH 卯 TR遺N NGO萎I 
THÀNH  

  

1 L逢uăv詠c PhongăĐiền Khu v詠c thị tr医n PhongăĐiền 1.500ha  
2 L逢uăv詠c Thới Lai Khu v詠c thị tr医n Thới Lai 500ha 
3 L逢uăv詠c C運 Đ臼 Khu v詠c thị tr医n C運 Đ臼 425ha 
4 L逢uăv詠c VĩnhăTh衣nh Khu v詠c thị tr医n VĩnhăTh衣nh 550ha 
5 L逢uăv詠c Th衣nh An Khu v詠c thị tr医n Th衣nh An 275ha 

III  
CÁCă KHUă DỂNă C姶ă
NH碓 L引 

Các khu v詠cădânăc逢ănh臼 lẻ có mậtăđộ 
dân s嘘 d逢ớiă50ăng逢運i/ha sẽ đ逢嬰c coi 
nh逢ă1ăl逢uăv詠c riêng bi羽t 

 

IV  
CÁC KHU CÔNG 
NGHI 烏P T一P TRUNG  

N逢ớc th違i sẽ đ逢嬰c thu gom trong nội 
bộ khu 

 

 N姶́C TH謂I Y T 蔭   
Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích cてa các chuyên gia 

 

5.2.2 M衣ngăl逢噂i thu gom và truy隠n t違iăn逢噂c th違i 

a. N逢噂căth違iăsinhăho衣tăvƠăd鵜chăv映 

Các khu v詠c trung tâm có h羽 th嘘ng thoát n逢ớc chung hi羽n h英u: xây d詠ng các giếng 
táchăn逢ớc th違i và các tuyến c嘘ngăbaoăthuăgomăn逢ớc th違i t衣i các cửa x違 ra sông Hậu, sông 
C亥năThơ, các kênh r衣ch và h欝 trongăl逢uăv詠c.ăĐ欝ng th運i c違i t衣o, b鰻 sung các tuyến c嘘ng 
n逢ớc th違iăđể tr荏 thành h羽 th嘘ng nửa riêng. Xây d詠ng các tuyến c嘘ng bao và các tr衣ng 
bơmătĕngăápăđể đ逢aăn逢ớc th違i về các nhà máy xử lỦăn逢ớc th違i tập trung.  

 

Các khu v詠căđôăthị mới: các khu v詠cănàyăch逢aăcóăđ逢運ng 嘘ng thu gom hi羽n h英u, 
xây d詠ng h羽 th嘘ng c嘘ngăriêngăthuăgomăn逢ớc th違i. Xây d詠ng các tuyến c嘘ng bao và các 
tr衣ngăbơmătĕngăápăđể đ逢aăn逢ớc th違i về các nhà máy xử lỦăn逢ớc th違i tập trung 

 

b. N逢噂căth違iăs違năxu医tă 
Toàn bộ n逢ớc th違i phát sinh t衣iăcácăcơăs荏 s違n xu医t, nhà máy xí nghi羽p trong khu công 
nghi羽p tập trung ph違iăđ逢嬰c thu gom theo với kiểu h羽 th嘘ng riêng hoàn toàn và xử lý tập 
trung t衣i khu công nghi羽pătr逢ớc khi x違 ra ngu欝năn逢ớc 
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c. N逢噂căth違iăyăt院 
Toàn bộ n逢ớc th違i phát sinh t衣iăcácăcơăs荏 y tế sẽ đ逢嬰c thu gom và xử lý tập trung t衣i các 
cơăs荏 nàyătr逢ớc khi x違 ra ngu欝n 

 

5.2.3 Các nhà máy x穎 lỦăn逢噂c th違i 

Đề xu医t áp d映ng mô hình xử lỦăn逢ớc th違i tập trung cho thành ph嘘 C亥năThơ. Theo 
đó,ăd詠 kiến xây d詠ng 11 nhà máy xử lỦăn逢ớc th違iăđôăthị choă10ăl逢uăv詠căthuăgom.ăĐể 
nhằm m映căđíchălinhăho衣tătrongăquáătrìnhăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng,ăcũngănh逢ăđể tĕngăhi羽u qu違 xử 
lỦăn逢ớc th違i, mỗi nhà máy c亥năđ逢嬰c phân kỳ đ亥uăt逢ătheoăcácăgiaiăđo衣n phù h嬰p với s詠 
tĕngătr逢荏ng chung c栄a Thành ph嘘.ăĐ欝ng th運i, t衣i mỗiăgiaiăđo衣n d詠 kiến sẽ (có thể) tiếp 
t映c chia nh臼 công su医tăthànhăcácăđơnănguyênăxử lý.  

Vị trí các nhà máy xử lỦăn逢ớc th違i tập trungăđ逢嬰c nghiên c泳u và l詠a chọn d詠a trên 
các nguyên tắc,ăđ違m b違o còn quỹ đ医t, an toàn về môiătr逢運ng, thuận l嬰i về mặt th栄y l詠c 
và kinh tế c栄a d詠 án.ăĐ欝ng th運i sẽ d詠a trên Quyếtăđịnh phê duy羽tăĐ欝 án Quy ho衣ch thoát 
n逢ớc thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥m nhìnăđếnănĕmă2050ăcóăthamăkh違oăđến các 
quyăđịnh c栄a tiêu chu育n TCXDVN: 7957-2008, quy chu育n QCXDVN 01:2008, QCVN 
07:2010,ăvàăcácăđặcăđiểm th詠c tế khác t衣iăđôăthị.  

B違ng 143: V鵜 tríăcácănhƠămáyăn逢噂căđ逢嬰căđ隠 xu医tănh逢ăsau: 

TT 
NM x穎 lý 
n逢噂c th違i 

Công 
su医t d詠 

ki院n 
2030 

(m3/ngđ) 

Ph衣m vi ph映c v映 V鵜 trí 
Di羽n 

tích d詠 
ki院n 

1 Cái Sâu 1 60.000 

L逢uăv詠c Ninh Kiều - Bình 
Th栄y,ăl逢uăv詠c CáiăRĕng 

Ph逢運ng Phú 
Th泳, quận Cái 
Rĕng 

5,0ha 
(đưă gi違i 
phóng 
mặt 
bằng) 

2 Cái Sâu 2 60.000 
L逢uăv詠c Ninh Kiều - Bình 
Th栄y, và CáiăRĕng 

Phường Phú 
Thと, quận Cái 
Rĕng. 

5,0ha 

3 
Long 
Tuyền 

30.000 
L逢uăv詠c Ninh Kiều – Bình 
Th栄y, và PhongăĐiền 

Quận Bình Th栄y 
2,0ha 

4 Trà Nóc 30.000 
L逢uăv詠c Trà Nóc Ph逢運ng Thới An 

Đông,ăquận Bình 
Th栄y. 

3,0ha 
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TT 
NM x穎 lý 
n逢噂c th違i 

Công 
su医t d詠 

ki院n 
2030 

(m3/ngđ) 

Ph衣m vi ph映c v映 V鵜 trí 
Di羽n 

tích d詠 
ki院n 

5 Ô Môn 30.000 
L逢uăv詠c Ô Môn Ph逢運ng Thới 

An, quận Ô 
Môn. 

 
3,0ha 

6 Th嘘t N嘘t 50.000 L逢uăv詠c Th嘘t N嘘t Quận Th嘘t N嘘t. 4,5ha 

7 
Phong 
Điền 

15.000 
L逢uăv詠c TT PhongăĐiền Xã Nhơnă Ái,ă

huy羽n Phong 
Điền 

2,0ha 

8 
Vĩnhă
Th衣nh 

3.000 
L逢uăv詠c TT VĩnhăTh衣nh Thị tr医n Vĩnhă

Th衣nh. 
0,5ha 

9 Th衣nh An 2.000 
L逢uăv詠c TT Th衣nh An Thị tr医n Th衣nh 

An. 
0,5ha 

10 C運 Đ臼 3.000 L逢uăv詠c TT C運 Đ臼 Thị tr医n C運 Đ臼. 0,5ha 

11 Thới Lai 3.000 
L逢uăv詠c TT Thới Lai Thị tr医n Thới 

Lai. 
 0,5ha 

 C瓜ng 286.500    
Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích cてa các chuyên gia 

 

Hình 126: B違năđ欝 d詠 ki院n v鵜 trí các nhà máy x穎 lỦăn逢噂c th違i t衣i thành ph嘘 C亥năth挨ă
t噂iănĕmă2030 
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Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích cてa các chuyên gia 

 

6. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h羽 th嘘ng Phòng cháy ch英a cháy 

1.1 Tr 映 s荏 và doanh tr 衣i c栄a các l詠căl逢嬰ng phòng cháy ch英a cháy và c泳u 

n衣n c泳u h瓜 

- D詠 kiến xây d詠ng các tr映 s荏 sau: 

• Đội C違nh sát PCCC và CNCH khu v詠c Trung tâm 
• Đội C違nh sát PCCC và CNCH khu v詠c Bình Th栄y 
• Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an quận Ninh Kiều 
• Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an quận Th嘘t N嘘t 
• Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an quận Ô Môn  
• Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an huy羽n Thới Lai  
• Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an huy羽năVĩnhăTh衣nh 
• Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an quận Ô Môn  
• Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an huy羽n Thới Lai  
• Trung tâm hu医n luy羽n nghi羽p v映 PCCC và CNCH 
• Đội C違nh sát PCCC và CNCH khu v詠căCáiăRĕng 
• Đội PCCC chuyên ngành t衣i các khu công nghi羽p (b嘘 trí t衣i các khu công 

nghi羽p) 
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- Tr映 s荏 và doanh tr衣i c栄a l詠căl逢嬰ng PCCC và CNCH ph違i 荏 g亥năcácăkhuădânăc逢,ă
khuăđôăthị, khu công nghi羽p, c映m công nghi羽p làng nghề, khu du lịch, bến c違ng, sân 
bay, nh英ngănơiăd宇 x違y ra chay, tai n衣nầ 

- Cácăđơnăvị PCCC và CNCH ph違iăđ逢嬰căđặt t衣i các trung tâm hành chính, g亥n 
nơiătrọngăđiểm về kinh tế chính trị c栄aăđịaăph逢ơng,ăcóăđ逢運ng giao thông thuận l嬰i cho 
ph逢ơngăti羽n ch英a cháy ra vào và tiếp cậnăđámăcháy,ăcácănơiăx違y ra tai n衣n một cách 
nhanh nh医t. 

- Vị trí tr映 s荏 Phòng C違nhăsátăPCCCăvàăCNCHăđặt t衣i trung tâm thành ph嘘 C亥năThơ. 
- Vị tríăcácăĐội CC và CNCH khu v詠c thuộc Phòng C違nh sát PCCC và CNCH 

đặt t衣iă03ăđịa bàn c医p quận trọngăđiểm,ăcóănguyăcơăx違y ra cháy n hoặcătrênăđịa bàn có ít 
nh医t 01 khu công nghi羽p, khu kinh tế. Hi羽n t衣iăđưăđặt t衣i các quận Ninh Kiều, Bình Th栄y 
và Th嘘t N嘘t. 

- Vị tríăcácăĐội C違nh sát PCCC và CNCH Công an quận, huy羽n đ衣t t衣i Trung tâm 
hành chính quận, huy羽n 

- Vị trí tr映 s荏, doanh tr衣i c栄a l詠căl逢嬰ngăPCCCăchuyênăngành,ăcơăs荏 và dân phòng 
đặt t衣iăcơăquan,ăđơnăvị, doanh nghi羽păvàănơiăc逢ătrú. 

- Tr映 s荏, doanh tr衣iăđơnăvị PCCC và CNCH ph違iăđ衣tăđ逢嬰c các yêu c亥u sau: 

• Cóăđịa hình bằng phẳng, di羽nătíchăđể xây d詠ng công trình, sân bãi theo quy 
định. Liên kết thuận l嬰i với các tuyếnăvàăđ逢運ng giao thông. 

• Không tiếp giáp với các công trình, khu v詠căquáăđôngăng逢運i,ăph逢ơngăti羽n giao 
thông. 

• Trang bị đ亥yăđ栄 cácăph逢ơngăti羽n thông tin liên l衣c ph映c v映 nhận tin báo cháy 
và chỉ huyăđiều hành các ho衣tăđộng ch英a cháy. B違năđ欝 kỹ thuật s嘘 qu違nălỦăđịa bàn, khu 
dânăc逢,ăcơăs荏, vị trí ngu欝năn逢ớc ch英aăcháyăđể d宇 dàng cập nhật, truy xu医t các thông tin 
và d英 li羽u c亥n thiết ph映c v映 ho衣tăđộng phòng cháy, ch英a cháy và c泳u n衣n, c泳u hộ. 

• Cóăđ栄 nhà 荏, nhà làm vi羽c, gara xe, và công trình ph映 tr嬰. 
• Cóăđ栄 h羽 th嘘ng kỹ thuật: c医pănĕngăl逢嬰ng/ nhiên li羽uăvàăn逢ớc ch英a cháy cho 

các xe ch英aăcháy,ăxeăchuyênădùngăvàăcácăph逢ơngăti羽n khác. Đ違m báo chúng luôn sẵn 
sàng ho衣tăđộng. 

• Cóăđ栄 sân bãi luy羽n tập và khu v詠c xây d詠ng các mô hình hu医n luy羽n ch英a 
cháy và c泳u n衣n c泳u hộ, h欝 bơi,ăsânăchơiăthể thao...  

• Để đ違m b違o yêu c亥u t亥mănhìnăđếnănĕmă2050,ăđ欝ng th運i b違oăđ違m tính 鰻năđịnh 
lâu dài, di羽nătíchăđ医tăđể xây d詠ng doanh tr衣i c栄a mỗiăđơn vị C違nh sát PCCC và CNCH 
c医păđội ph違i có di羽n tích t嘘i thiểu là 3.500m2, sân tậpăcóăkíchă th逢ớc không nh臼 hơnă
50×125m. 

- Các yêu c亥u h衣ng m映c trong mỗiăđội C違nh sát PCCC và CNCH khu v詠căvàăđội 
C医p huy羽n bao g欝m: 

• Nhà 荏, nhà làm vi羽c,ăth逢運ng tr詠c chiếnăđ医u cho 25 - 30 CBCS. 
• Nhàăđể xe ô tô ch英a cháy, xe CNCH và xe chuyên dùng (04 xe). 
• Nhàăđể xeăđ衣p, mô tô, ô tô cá nhân cho khách và CBCS. 
• Nhàăĕnă+ăbếp ph映c v映 CBCS. 
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• Bể n逢ớc ch英a cháy 100m3, tr衣m rửa xe, v羽 sinh,ăphơiăph逢ơngăti羽n ch英a cháy 
và c泳u n衣n, c泳u hộ và các công trình ph映 tr嬰 khác. 

• Kho b違o qu違năph逢ơngăti羽n, vậtăt逢. 
• Sân bãi tập nghi羽p v映,ăkíchăth逢ớc 50×125m. 
• Khu v詠c mô hình luy羽n tập nghi羽p v映 hàng ngày. 
• Tháp tập hu医n luy羽n c泳u n衣n trên cao, h欝 bơiăph映c v映 hu医n luy羽n c泳u n衣năd逢ới 

n逢ớc, khu thể d映c thể thao rèn luy羽n thể l詠c, nhà tậpăđaănĕng,ăsânăthể thao ngoài tr運iầ 
• Khu v詠c tr欝ng cây xanh và cây c違nh,ăđ逢運ng l嘘iăđiăl衣iầ 

- Tr映 s荏 doanh tr衣i c栄a các l詠căl逢嬰ng PCCC khác 

• CácăđộiăPCCCăcơăs荏 đóngăt衣i tr映 s荏 cơăquanăc栄aăcácăcơăs荏,ădoăng逢運iăđ泳ngăđ亥u 
cơăs荏 thành lập, b嘘 trí tr映 s荏 và trang bị ph逢ơngăti羽nătheoăThôngăt逢ăs嘘 150/TT-BCA 
ngày 31/12/2020 c栄a Bộ Côngăanăquyăđịnh về trang bị ph逢ơngăti羽n phòng cháy, ch英a 
cháy và c泳u n衣n, c泳u hộ cho l詠căl逢嬰ng dân phòng, l詠căl逢嬰ng phòng cháy và ch英a cháy 
cơăs荏, l詠căl逢嬰ng phòng cháy và ch英a cháy chuyên ngành. 

• Cácăđộiădânăphòngăđóngăt衣i tr映 s荏 thôn xóm, t鰻 dân ph嘘 và tr映 s荏 UBND, do 
ch栄 tịchăUBNDăph逢運ng xã, thị tr医n thành lập, vi羽c b嘘 trí trang bị ph逢ơngăti羽n theo Thông 
t逢ăs嘘 150/TT-BCA ngày 31/12/2020 c栄a Bộ Công an. 

• Cácăđội PCCC chuyên ngànhăđóngăt衣i khu công nghi羽p, nhà máy, c違ng hàng 
không, bến c違ng,ăkhoăgas,ăxĕngăd亥uầtheoăM映că3ăđiều 44 c栄a Luật Phòng cháy và ch英a 
cháyănĕmă2001ăvàăLuật sửaăđ鰻i b鰻 sung một s嘘 điều c栄a Luật Phòng cháy và ch英a cháy, 
nĕmă2013. Có tr映 s荏 cơăquanăc栄aăcácăcơ s荏 (doanh nghi羽p),ădoăng逢運iăđ泳ngăđ亥uăcơăs荏 
thành lập và b嘘 trí tr映 s荏. Trang bị ph逢ơngăti羽năđ逢嬰c mua sắmătheoăquyăđịnh trong Thông 
t逢ăs嘘 150/TT-BCA ngày 31/12/2020 c栄a Bộ Côngăanăquyăđịnh về trang bị ph逢ơngăti羽n 
phòng cháy, ch英a cháy và c泳u n衣n, c泳u hộ cho l詠căl逢嬰ng dân phòng, l詠căl逢嬰ng phòng 
cháy và ch英aăcháyăcơăs荏, l詠căl逢嬰ng phòng cháy và ch英a cháy chuyên ngành. 

• Trong quy ho衣ch và theo tiếnăđộ xây d詠ng c栄a các khu công nghi羽p,ăcácăđội 
PCCC chuyên ngành t衣i các khu công nghi羽păđ逢嬰c thành lập phù h嬰p với tiếnăđộ thành 
lập và xây d詠ng các khu công nghi羽p và có tr映 s荏 nằm trong các Khu công nghi羽p theo 
quyăđịnh c栄a pháp luật PCCC. 

• Trongăgiaiăđo衣n 2021-2030, quy ho衣ch, b嘘 trí vị tríăđ医t, xây d詠ng tr映 s荏 các 
Đội c違nh sát PCCC và CNCH 09 quận, huy羽n t衣i vị tríăđ医t b嘘 trí cho l詠căl逢嬰ng Công an 
các quận, huy羽n và 04 vị tríăđ医tăchoăcácăĐội Ch英a cháy khu v詠c, Trung tâm hu医n luy羽n 
nghi羽p v映 PCCCăvàăCNCHăđ違m b違oăđ栄 di羽n tích, xây d詠ng các công trình theo quy 
định. Tr映 s荏 cácăđội PCCC chuyên ngành t衣i các khu công nghi羽p thành lập mớiăđ逢嬰c 
b嘘 trí t衣i các khu công nghi羽p. C映 thể t衣i b違ng sau: 

 

B違ng 144: tr 映 s荏, doanh tr衣i phòng cháy ch英a cháy 

S嘘 
TT  Tên tr映 s荏, doanh tr衣i phòng cháy và ch英a cháy 

Di羽n tích 
(m2) 

1 Đội C違nh sát PCCC và CNCH khu v詠c Trung tâm 3.500 
2 Đội C違nh sát PCCC và CNCH khu v詠c Bình Th栄y 3.500 
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S嘘 
TT  Tên tr映 s荏, doanh tr衣i phòng cháy và ch英a cháy Di羽n tích 

(m2) 
3 Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an quận Ninh Kiều 3.500 
4 Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an quận Th嘘t N嘘t 3.500 

5 
Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an quận Ô Môn (có trong 
nghị quyết c栄a Hộiăđ欝ng nhân dân) 

20.238 

6 
Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an huy羽n Thới Lai (có 
trong nghị quyết c栄a Hộiăđ欝ng nhân dân) 

22.400 

7 Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công an huy羽n VĩnhăTh衣nh 3.500 
8 Trung tâm hu医n luy羽n nghi羽p v映 PCCC và CNCH 20.000 
9 Đội C違nh sát PCCC và CNCH khu v詠căCáiăRĕng 3.500 

10 
Đội PCCC chuyên ngành t衣i các khu công nghi羽p (b嘘 trí t衣i các 
khu công nghi羽p) 

2.500-
3.000m2/01 

đội 
 

1.2 H羽 th嘘ng giao thông ph映c v映 ch英a cháy và c泳u n衣n c泳u h瓜 

- Giaoăthôngăđ違m b違oăđ栄 rộngăvàăđ栄 t違iăđể xe ch英a cháy hoặc CNCH dài nh医t, 
rộng nh医t, cao nh医t và nặng nh医tă(th逢運ng là xe thang) c栄a l詠căl逢嬰ng ch英a cháy và CNCH 
tiếp cậnăđ逢嬰că100%ătrungătâmăcácăthôn,ăxómătrênăđịa bàn toàn thành ph嘘. Cácăc医păc亥u,ă
đ逢運ngăt違iătrọngăph違iăđ栄ăchoăxeăch英aăcháyăho衣tăđộngă(kh嘘iăl逢嬰ngăxeăch英aăcháyăkhiăđ亥yă
n逢ớcăgiaoăđộngătừă8-10ăt医n). Chiềuărộngăđ逢運ngăt嘘iăthiểuălàă3.5m,ăchiềuăcaoăcácăch逢ớngă
ng衣iăvậtăphíaătrênăđ逢運ngăkhôngăđ逢嬰căth医păd逢ớiă4.25m.ăĐ嘘iăvớiănh英ngăđo衣năđ逢運ngăthiếtă
kếă01ălànăxeăthìăt嘘iăthiểuăc泳ă100măph違iăthiếtăkếămộtăđo衣năm荏ărộngăt嘘iăthiểuă7m,ădàiăt嘘iă
thiểuă8măđểăxeăch英aăcháyăvàăcácăxeăkhácăcóăthểătránhănhau. 

- Tr逢ớc l嘘i ra vào kết n嘘iăđ逢運ng giao thông c栄a t医t c違 cácăĐội ch英a cháy và 
CNCH ph違i có l嘘iăsangăđ逢運ng (nếuălàăđ逢運ngăđôiăcóăgi違i phân cách c泳ng),ăcóăđènătínă
hi羽u giao thông (do độiăđóăvận hành tín hi羽uăđèn,ăkhiăc亥n)ăđể đ違m b違o xu医t xe ch英a cháy 
và xe CNCH ra kh臼iăđơnăvị đ逢嬰c an toàn theo t医t c違 cácăh逢ớng. 

- Trên các làn kh育n c医p ch衣yăquaăđịa bàn thành ph嘘, ph違i có l嘘i ra vào 荏 cácăđ亥u 
m嘘i giao thông chính, và có làn kh育n c医p, có chiếu nghỉ đ栄 lớn cho các xe ch英a cháy và 
CNCHăquayăđ亥u,ăđiăng逢嬰c chiều trong làn kh育n c医p khi tắcăđ逢運ng. 

- Các vị trí giao nhau vớiăđ逢運ng sắt, ph違i thiết kế để xe ch英a cháy và xe CNCH 
điăquaăd宇 dàng. Tiếp cận mọi vị tríăđ逢運ng sắt bằngăđ逢運ng bộ. 

- Đ嘘i vớiăcácăđo衣năđ逢運ng c映t ph違i thiết kế các bãi quay xe b違oăđ違m yêu c亥u: 

• Nếu thiết kế bưiăquayăxeăhìnhătamăgiácăđều thì chiều dài c衣nhăkhôngăđ逢嬰c nh臼 
hơnă7m,ămộtăđỉnh nằm 荏 đ逢運ng c映t, 2ăđỉnh nằmăcânăđ嘘iă2ăbênăđ逢運ng. 

• Nếu thiết kế bãi quay xe hình vuông, mỗi c衣nhăkhôngăđ逢嬰c nh臼 hơnă12m. 
• Nếu thiết kế bưiăquayăxeăhìnhătròn,ăđ逢運ng kính không nh臼 hơnă10m. 
• Nếu thiết kế bãi quay xe hình ch英 nhật vuông góc vớiăđ逢運ng c映t,ăcânăđ嘘i về 2 

bên thì di羽nătíchăkhôngăđ逢嬰c nh臼 hơnă5x20m. 
 



 

574 
 

1.3 H羽 th嘘ng cung c医păn逢噂c ch英a cháy 

- H羽 th嘘ng c医păn逢ớc ch英a cháy cho thành ph嘘 và khu công nghi羽p c亥n tuân th栄 
theo Tiêu chu育n Vi羽t Nam TCVN 33: 2006, C医păn逢ớc bên ngoài và công trình, tiêu 
chu育n thiết kế. Tiêu chu育n Vi羽t Nam TCVN 2622:1995 Phòng cháy, ch嘘ng cháy cho 
nhà và công trình - Yêu c亥u thiết kế. Tiêu chu育n Qu嘘căgiaăTCVNă3890:2009ăPh逢ơngă
ti羽n phòng cháy và ch英a cháy cho nhà và công trình - trang bị, b嘘 trí, kiểm tra, b違o 
d逢叡ng. 

- H羽 th嘘ng c医păn逢ớc ch英a cháy cho thành ph嘘 sử d映ng h羽 th嘘ng ch英a cháy áp l映c 
th医p, áp l詠c trên m衣ngăl逢ới lúc có cháy c亥năđ違m báo 10m cộtăn逢ớc. 

- H羽 th嘘ngăđ逢運ng 嘘ng c医păn逢ớc ch英a cháy c亥n b嘘 trí theo m衣ng vòng vớiăđ逢運ng 
kính t嘘i thiểu D100. Tr映 n逢ớc ch英a cháy ngoài nhà ph違i b嘘 trí dọcă theoăđ逢運ng giao 
thông, kho違ng cách gi英a các tr映 không quá 150m. Tr映 n逢ớc ch英a cháy ngoài nhà ph違i 
đặt cáchăđ逢運ng ít nh医t 5m và nên b嘘 trí 荏 ngưăbaăhayăngưăt逢ăđ逢運ng. Nếu tr映 b嘘 trí 荏 hai 
bênăđ逢運ng xe ch衣yăthìăkhôngănênăđặtăcáchăxaămépăđ逢運ngăquáă2,5m,ăđ逢運ng 嘘ng ch英a 
cháy ph違i chia thành từngăđo衣năvàătínhătoánăđể s嘘 tr映 n逢ớc ch英a cháy trên mỗiăđo衣n 
không nhiều quá 5 tr映. 

- Tính toán m衣ngăl逢ới c医păn逢ớc ph違iăcĕnăc泳 vào: áp l詠căl逢嬰ngăn逢ớc ch英a cháy 
c亥n thiết, s嘘 đámăcháyăcùngămột lúc, th運i gian dập tắtăđámăcháy. 

- Tr逢運ng h嬰p không thể l医yăn逢ớc tr詠c tiếp từ ngu欝n cung c医păn逢ớcăđ逢嬰c hoặc 
l医y tr詠c tiếp từ đ逢運ng 嘘ng c医p n逢ớcăđôăthị nh逢ngăkhôngăth逢運ngăxuyênăđ違m b違oăl逢uă
l逢嬰ng và áp su医t thì ph違i có bi羽n pháp d詠 tr英 n逢ớcăđể ch英aăcháy.ăL逢嬰ngăn逢ớc c亥năđể d詠 
tr英 ch英a cháy ph違iătínhătoánăcĕnăc泳 vàoăl逢嬰ngăn逢ớc ch英a cháy lớn nh医t trong ba gi運. 

- Các công viên có h欝 n逢ớcătrongăkhuăđô thị bắt buộc ph違i có bến l医yăn逢ớc cho 
xe ch英a cháy.  

- Với nh英ngănơiăkhôngăcóăn逢ớc,ăkhôngăcóăn逢ớc vào mùa khô ph違iăđàoăaoăh欝 và 
xây bể d詠 tr英 n逢ớc ch英a cháy. Có thể kết h嬰p và khai thác h羽 th嘘ngăn逢ớc ch英a cháy với 
n逢ớc sinh ho衣t. 

- Các bể n逢ớc d詠 tr英 ch英a cháyăđ逢嬰c b嘘 trí t衣i các tr映 s荏, doanh tr衣i l詠căl逢嬰ng 
C違nh sát PCCC và CNCH. Trong cácăcơăquan,ănhàămáy,ăxíănghi羽p khu công nghi羽p, 
c映m công nghi羽p,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i... Theo quy ho衣chăđưăđ逢嬰căcơăquanăcóăth育m 
quyền phê duy羽t. 

- B医t kỳ ngu欝năn逢ớc t詠 nhiên và sông nào tiếp giáp vớiăđ逢運ng giao thông liên xã 
tr荏 lên,ăđều ph違i có bến l医yăn逢ớc ch英a cháy. S嘘 l逢嬰ng bến trên mỗi h欝,ăsôngăđóăt嘘i thiểu 
là 1 và các bến cách nhau t嘘iăđaă450ămă(bằng chiều dài t鰻ng s嘘 vòi ch英a cháy mà một 
xe ch英aăcháyăcơăb違năđ逢嬰c trang bị: 25 vòi x 20 m/vòi) 

- Các h欝 th栄y l嬰i, h欝 nhân t衣o, h欝 t詠 nhiênăvàăcácăkhuădânăc逢ăvenăsông,ăvị trí các 
c亥uăđ逢運ng bộ bắc qua sông g亥năkhuădânăc逢u,ăcôngănghi羽p ph違i b嘘 trí các bến l医yăn逢ớc 
cho xe ch英aăcháyăvàămáyăbơmăch英a cháy. Vị trí l医yăn逢ớc ph違i thuận ti羽n giao thông cho 
xe ch英a cháy ra vào. Bến l医yăn逢ớc ph違iăđ違m b違o các yêu c亥u sau: chiều cao hút (tính từ 
mặtăn逢ớcălênăđến tr映căbánhăcôngătác)ăkhôngăv逢嬰t quá 4m. Có nềnăt逢ơngăđ嘘i phẳngăđ栄 
t違iăđể xe ch英a cháy nặng nh医tăđậuăvàăhútăn逢ớc 鰻năđịnh. Kho違ng cách từ đuôi xe (họng 
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hút c栄aăbơm)ăđếnămépăn逢ớcăd逢ới 7m (vì t鰻ng chiều dài các 嘘ng hút chỉ đ衣t t嘘iăđaă8m). 
Vị tríăđặt gi臼 lọcăcóăđộ sâu c栄aăn逢ớc (tính từ mặtăn逢ớc xu嘘ngăđáy)ăph違iăđ栄 ngập gi臼 lọc 
(>50cm). 

 

1.4 H羽 th嘘ng thông tin liên l衣c 

- H衣 t亥ng vi宇n thông ph映c v映 công tác PCCC và CNCH bao g欝m: h羽 th嘘ng thông 
tin bằngăđi羽n tho衣iădiăđộng và h英u tuyến d詠aăvàoăcơăs荏 h衣 t亥ng c栄a ngành vi宇n thông 
dùngăđể báo, nhận tin cháy, tai n衣n, s詠 c嘘. H羽 th嘘ng thông tin vô tuyến (bộ đàm)ăriêngă
c栄a C違nhăsátăPCCCăvàăCNCHădùngăđể điều hành các ho衣tăđộng chỉ huyăđiều hành ch英a 
cháy và CNCH. H羽 th嘘ngăcơăs荏 d英 li羽u d詠a trên nền t違ngăInternetădùngăđể l逢uătr英 d英 
li羽uăđiềuătraăcơăb違n c栄aăcơăs荏 và l詠căl逢嬰ngăPCCCăvàăCNCHăđể ph映c v映 công tác phòng 
cháy và khai thác ph映c v映 công tác ch英a cháy, CNCH khi c亥n. 

- Quy ho衣ch h羽 th嘘ng thông tin ph映c v映 PCCC và CNCH ph違iăđ違m b違o các yêu 
c亥uăsauăđây: 

• MỗiăĐội C違nh sát PCCC và CNCH ph違iăđ逢嬰c lắpăđặt h羽 th嘘ng liên l衣c vô 
tuyến c嘘 địnhăcóăkèmătheoăĕngătenăvôătuyến thu phát tín hi羽u. H羽 th嘘ngăđặtt t衣i tr映 s荏 
c栄a Phòng C違nh sát PCCC và CNCH có công su医t cao nh医t,ăĕngătenăcaoănh医t.  

• H羽 th嘘ng báo và tiếp nhận thông tin báo cháy, tai n衣n s詠 c嘘 ph違iăđ欝ng bộ để 
có thể tiếp nhận c違 các cuộc gọiătheoăph逢ơngăth泳c Analog từ máyăđiênătho衣i c嘘 định và 
đi羽n tho衣iădiăđộng. Thông báo và tiếp nhậnăđ逢嬰c c違 các cuộc gọiătheoăph逢ơngăth泳c video 
call, chuyển 違nh và vị tríăđi羽n tho衣i về t鰻ngăđài. Tiếp nhận các thông tin từ h羽 th嘘ng báo 
cháy t詠 độngăthôngăminhăđ逢嬰c lắpăđặt t衣iăcơăs荏 quaăph逢ơngăth泳c giao tiếp bằng internet. 
Tiếp nhậnăđ逢嬰c các thôngătinăđịnh vị từ các h羽 th嘘ng do tàu biển gửi về. 

• Trung tâm thông tin chỉ huy c栄a l詠căl逢嬰ng ch英a cháy và CNCH chuyên nghi羽p 
ph違iăl逢uătr英 đ逢嬰căđ亥yăđ栄 và cập nhậtăđ逢嬰căth逢運ngăxuyênăcácăthôngătinăliênăquanăđến 
PCCC và CNCH c栄aăcơăs荏 để có thể khai thác nhanh ph映c v映 công tác 泳ng c泳u nh逢:ă
tính ch医t ho衣tăđộng, kiến trúc và kết c医u, vị trí, kho違ngăcáchăđếnăcácăđơnăvị PCCC và 
CNCH chuyên nghi羽p, chuyên ngành xung quanh. S嘘 l逢嬰ng l詠căl逢嬰ngăph逢ơngăti羽n hi羽n 
có, hóa ch医t, giao thông, ngu欝năn逢ớc.... T詠 động l詠a chọnăvàăđiềuăđộngăcácăđơnăvị phù 
h嬰păđến hi羽nătr逢運ng. 

• Có thể kết n嘘i vớiăcácăđơnăvị C違nh sát PCCC lân cậnăvàătrungă逢ơngăđể nh運 hỗ 
tr嬰, chi vi羽n và chia sẻ thông tin khi c亥n. 

• Trung tâm thông tin chỉ huy,ăđiều hành về PCCCăđ逢嬰c tích h嬰p chung với 
Trung tâm thông tin chỉ huy,ăđiều hành về ANTT c栄a Công an thành ph嘘. Mỗiăđội C違nh 
sát PCCC và CNCH c医p huy羽n,ăĐội Ch英a cháy khu v詠c thuộc Phòng C違nh sát PCCC 
và CNCH. ĐộiăPCCCăvàăCNCHăchuyênăngànhăvàăcácăcơăquanăđơnăvị có một t鰻 thông 
tinăđể kết n嘘i với nhau. 

- Cácăcơăs荏 thuộc Ph映 l映c III ban hành kèm theo Nghị định s嘘 136/2020/NĐ-CP 
(có yêu c亥u trang bị h羽 th嘘ng hoặc thiết bị báo cháy, ch英a cháy t詠 đọngătheoăquyăđịnh 
c栄a tiêu chu育n, quy chu育n) ph違i cập nhật d英 li羽u tr詠c tuyến về PCCC và kết n嘘i truyền 
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tin báo s詠 c嘘 theoăquyăđịnh c栄aăThôngăt逢ă149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 c栄a Bộ 
Công an. 

- Một ph亥n h羽 th嘘ng thông tin liên l衣c ph映c v映 PCCCăvàăCNCHăđ逢嬰c triển khai 
trênăcơăs荏 sử d映ng chung h衣 t亥ng với một s嘘 thành ph亥n c栄a m衣ngăl逢ới vi宇n thông và 
các h羽 th嘘ng 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin theo quy ho衣chăph逢ơngăánăphátătriển kết c医u 
h衣 t亥ng thông tin truyền thông, h衣 t亥ng vi宇n thông th映 động c栄a thành ph嘘 th運i kỳ 2021 
- 2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ănênăsử d映ng chung quỹ đ医t với các công trình này. 

- Đ嘘i với h羽 th嘘ngăđ亥u m嘘i liên l衣c và h羽 th嘘ng 泳ng d映ng qu違n lý ho衣tăđộng 
PCCCăvàăCNCHătrungătâmăđ逢嬰c triển khai t衣i Trung tâm chỉ huy,ăđiều hành PCCC và 
CNCH c栄a thành ph嘘 nên sử d映ng chung quỹ đ医t vớiăđịaăđiểm doanh tr衣i Trung tâm chỉ 
huy,ăđiều hành PCCC và CNCH thành ph嘘. 

- Đ嘘i với một s嘘 h羽 th嘘ng c違m biến, giám sát PCCC t詠 độngăđ逢嬰c triển khai cùng 
với kết c医u h衣 t亥ng kỹ thuậtăgiaoăthông,ăđôăthịầăthìăsử d映ng chung quỹ đ医t với các kết 
c医u h衣 t亥ng kỹ thuật này. 

1.5 Danh m映c d詠 ánă逢uătiênăđ亥uăt逢ăphátătri吋n h衣 t亥ng phòng cháy và ch英a 

cháy và th泳 t詠 逢uătiênăth詠c hi羽n 

Các d詠 án h衣 t亥ng ph映c v映 phòng cháy ch英a cháy c亥năxácăđịnh m泳căđộ 逢uătiênă
theo các tiêu chí sau:  

- Trung tâm chỉ huy,ăđiềuăhànhăPCCCăvàăCNCHăđể kết n嘘i thông tin từ h羽 th嘘ng 
báo cháy t詠 động (hoặc hệ thống báo cháy nhanh) và h羽 th嘘ng giám sát an ninh ph映c v映 
phòng cháy và ch英a cháy c栄a cácăcơăs荏, nhà máy, xí nghi羽p, kho tàng, khu công nghi羽p, 
c映m công nghi羽p,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i và các công trình quan trọngătrênăđịa bàn thành 
ph嘘. 

- Địa bàn trọngăđiểm phát triển kinh tế - xã hộiănh逢ătập trung các khu công nghi羽p, 
c映m công nghi羽p,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i,ăkhuăđôăthị, khu v詠c tậpătrungăđôngădânăc逢ăcóă
nguyăcơăcháy,ăn鰻. 

- Ch逢aăcóătr映 s荏, doanh tr衣i, công trình ph映c v映 phòng cháy và ch英a cháy. Hoặc 
cách xa tr映 s荏, doanh tr衣i l詠căl逢嬰ng C違nh sát PCCC và CNCH. 

- Địa bàn tiềm 育nănguyăcơăcháy,ăn鰻. 

B違ng 145: Danh m映c d詠 ánă逢uătiênăđ亥uăt逢ăh衣 t亥ng PCCC 

S嘘 

TT 

Tên tr映 s荏, doanh tr衣i  

Phòng cháy và ch英a cháy 

N瓜i dung 

姶uătiênăđ亥uăt逢 

Th運i gian 

Th詠c hi羽n 

1 
Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công 
an quận Ninh Kiều 

Xây d詠ng mới 2021 - 2025 

2 
Đội C違nh sát PCCC và CNCH Khu 
v詠c Trung tâm 

Xây d詠ng mới 2021 - 2025 
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S嘘 

TT 

Tên tr映 s荏, doanh tr衣i  

Phòng cháy và ch英a cháy 

N瓜i dung 

姶uătiênăđ亥uăt逢 

Th運i gian 

Th詠c hi羽n 

3 
Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công 
an quận Th嘘t N嘘t 

Xây d詠ng mới 2021 - 2025 

4 
Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công 
an quận Ô Môn 

Xây d詠ng mới 2021 - 2025 

5 
Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công 
an huy羽năVĩnhăTh衣nh 

Xây d詠ng mới 2021 - 2025 

6 
Đội C違nh sát PCCC và CNCH Công 
an huy羽n Thới Lai 

Xây d詠ng mới 2021 - 2025 

7 
Trung tâm thông tin, chỉ huyă điều 
hành PCCC và CNCH 

Xây d詠ng mới 2021 - 2025 

8 
Đội C違nh sát PCCC và CNCH khu 
v詠c Bình Th栄y 

Xây d詠ng mới 2026 - 2030 

9 
Trung tâm hu医n luy羽n nghi羽p v映 
PCCC và CNCH 

Xây d詠ng mới 2026 - 2030 

10 
Đội C違nh sát PCCC và CNCH khu 
v詠căCáiăRĕng 

Xây d詠ng mới 2026 - 2030 

11 
Rà soát lắpăđặt b鰻 sung các Tr映, bến 
bãi l医yăn逢ớc ch英a cháy t衣i các khu 
dânăc逢,ăkhuăcôngănghi羽p 

Xây d詠ng mới 2021-2025 

 

7. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n các khu x穎 lý ch医t th違i 

7.1 Nhu c亥u v隠 quy ho衣ch các khu x穎 lý ch医t th違i 

- Kh嘘iăl逢嬰ng các lo衣i ch医t th違i phát sinh ngày càng lớn và thành ph亥n ngày càng 
đaăd衣ng. 

- Quyăđịnh về xử lý ch医t th違i ngày càng chặt chẽ nh逢ăch医t th違i nguy h衣i ph違i xử 
lý t衣i khu xử lỦăđ逢嬰c quy ho衣ch vùng/qu嘘c gia và tỷ l羽 chôn l医păđến 2025 là <20%. 
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- Nhu c亥u về ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ng ngày càng cao nên không thể quy ho衣ch các 
tr衣m trung chuyển 荏 cácăkhuădânăc逢ăvàăph違i chuyểnăđ鰻iăcôngănĕng. 

- Ch医t th違i h英uăcơă荏 vùng nông thôn c亥n ph違i tái sử d映ng làm phân h英uăcơ nên 
c亥n có quy ho衣ch khu xử lý riêng bi羽t về lĩnhăv詠c này. 

- Ngoài xử lý ch医t th違i rắnăsơăc医p thì v医năđề xử lý ch医t ch医t th違i rắn th泳 c医p cũngă
là quan trọng, nh医t là tro c栄aăquáătrìnhăđ嘘t,ăđ逢嬰c xem là ch医t th違i nguy h衣i. 

- Không có một khu xử lý ch医t th違i nào có thể đápă泳ng hi羽u qu違 cho t医t c違 các 
nhu c亥u về xử lý ch医t th違i nên c亥n ph違i có các khu xử lý có ch泳cănĕngăchuyênăsâu. 

7.2 Ph逢挨ngăánăphátătri 吋n các khu x穎 lý ch医t th違i nguy h衣i c医p vùng 

- Nguyên tắc phát triển các khu xử lý ch医t th違i nguy h衣i c医p vùng: 
- Tuân th栄 quy ho衣ch c医p qu嘘c gia và c医p vùng. 
- Không sử d映ng bi羽n pháp chôn l医p h嬰p v羽 sinh (Landfill) cho xử lý ch医t th違i 

nguy h衣i. 
- Các khu xử lý ch医t th違i nguy h衣i chỉ là khu trung chuyển và vận chuyểnăđến khu 

xử lý ch医t th違i nguy h衣i trong quy ho衣ch c医p qu嘘c gia, quy ho衣chăvùngătrênăđịa bàn.  

7.3 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n các khu x穎 lý ch医t th違i liên qu壱n, huy羽n 

7.4 M映căđích:ă 

M映căđíchăph逢ơngăánăphátătriển các khu xử lý ch医t th違i liên quận, huy羽n là ph映c v映 
cho xử lý ch医t th違i sinh ho衣t phát sinh t衣i các quận/huy羽n hi羽u qu違,ăđ衣tăđ逢嬰c yêu c亥u t嘘i 
thiểu theo quyếtăđịnhă491/QĐ-ttg. 

a. Nguyênăt逸căphátătri吋năcácăkhuăx穎ălỦăch医tăth違iăr逸năsinhăho衣t 
- H衣n chế ô nhi宇m phân tán nên không quy ho衣ch khu xử lý có di羽n tích nh臼 và 

chỉ ph映c v映 mỗiăđơnăvị hành chính là một khu xử lý. 
- Khu xử lý ch医t th違i rắn sinh ho衣t c亥n có di羽nătíchăđápă泳ng xử lý t嘘i thiểu 20 

nĕm. 
- Kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i rắn sinh ho衣t ph違iăđápă泳ng theo tỷ l羽 chôn l医p gi違m theo 

lộ trình và theo quyếtăđịnhă491/QĐ-ttg. 
- Vi羽căđề xu医tăph逢ơngăánăphátătriển các khu xử lý ch医t th違i liên quận, huy羽n ph映 

thuộc vào hi羽u qu違 phân lo衣i ch医t th違i rắn sinh ho衣t t衣i ngu欝n, hi羽u qu違 phân lo衣i càng 
tĕng,ăkh嘘iăl逢嬰ng thành ph亥n ch医t th違i rắn sinh ho衣tăđ逢嬰c tái sử d映ng tái chế càng nhiều 
thì di羽n tích cho xử lý ch医t th違i rắn sinh ho衣t càng th医p. 

- Trongăđề xu医tăph逢ơngăánăquyăho衣ch khu xử lý ch医t th違i rắn, v医năđề tái chế, gi違m 
thiểu ch医t th違i là sẽ khôngăđ逢嬰căđiăsâuămàăchúngătôiăchỉ đề cậpăđến các kịch b違n có thể 
x違y ra khi quy ho衣ch. Kịch b違n về phân lo衣i ch医t th違i rắn sinh ho衣t t衣i ngu欝n là quan 
trọng vì góp ph亥năvàoăl逢嬰ng ch医t th違i rắnăđ逢aăvàoăcácăkhuăxử lý. 

- Trong vi羽c thu gom ch医t th違i rắn, do sẽ th詠c hi羽n phân lo衣i ch医t th違i rắn t衣i 
ngu欝n nên không quy ho衣ch các tr衣m trung chuyển mà ch医t th違i rắnăđ逢嬰căđ逢aăthẳngăđến 
các khu xử lý. 

- K 鵜ch b違n x医u nh医t (nh逢ăth詠c tr衣ng): không th詠c hi羽năđ逢嬰c công tác phân lo衣i 
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ch医t th違i rắn t衣i ngu欝n, 100% ch医t th違i rắnăđ逢嬰căđ逢aăđến các khu xử lý là ph違i chôn l医p. 
Tỷ l羽 chôn l医p 100%. 

- K 鵜ch b違n trung bình:  công tác phân lo衣i ch医t th違i rắn t衣i ngu欝n sẽ thu h欝iăđ逢嬰c 
50% thành ph亥n cho tái chế, tái sử d映ng. 50% ch医t th違i rắn còn l衣iăđ逢嬰căđ逢aăđến các 
khu xử lý là ph違i chôn l医p. Tỷ l羽 chôn l医p 50%. 

- K 鵜ch b違n t嘘t nh医t:  công tác phân lo衣i ch医t th違i rắn t衣i ngu欝n sẽ thu h欝iăđ逢嬰c 
lớnăhơnă80%ăthànhăph亥n cho tái chế, tái sử d映ng.ăL逢嬰ng nh臼 hơnă20%ăch医t th違i rắn còn 
l衣iăđ逢嬰căđ逢aăđến các khu xử lý là ph違i chôn l医p. Tỷ l羽 chôn l医p nh臼 hơnă20%. 

b. Đ隠ăxu医tăph逢挨ngăánăphátătri吋năcácăkhuăx穎ălỦăch医tăth違iăliênăqu壱n,ăhuy羽n 
Cácăđề xu医tăđ逢嬰c d詠aăvàoăcơăs荏 c栄a kịch b違n t嘘t nh医t, tỷ l羽 chôn l医p nh臼 hơnă20%. 

c. Khôngăđ吋ăt欝năt衣iăcácătr衣mătrungăchuy吋năch医tăth違iătrongăcácăqu壱năn瓜iă
thƠnh.ăLo衣iăb臼ăcácătr衣mătrungăchuy吋nătheoăquy院tăđ鵜nhăs嘘:ă280ă/QĐ-UBND3839: 

- Tr衣m trung chuyểnăph逢運ng Thới Thuận, quận Th嘘t N嘘t (0,85ha). 
- Tr衣m trung chuyểnăph逢運ng Tân Lộc, quận Th嘘t N嘘t (0,05ha). 
- Tr衣m trung chuyểnăph逢運ng Long Hòa, quận Bình Th栄y (0,2ha). 
- Tr衣m trung chuyểnăph逢運ng Cái Khế, quận Ninh Kiều (0,3ha). 
- Tr衣m trung chuyển ph逢運ngăH逢ngăPhú,ăquận CáiăRĕng (0,3ha). 

d. Chuy吋năcácătr衣mătrungăchuy吋năthƠnhăcácăkhuăx穎ălỦăcácăthƠnhăph亥năch医tă
th違iăsauăphơnălo衣iăch医tăth違iăr逸năt衣iăngu欝nă(tr瑛ăthƠnhăph亥nălƠmăphơnăh英uăc挨). 

Nh逢ăvậy, có 05 khu tái chế ch医t th違i nằm t衣i các quận nội thành. 

e. Đ吋ăt壱năd映ngăt嘘iăđaăl逢嬰ngăch医tăth違iăh英uăc挨ăđ吋ălƠmăphơnăh英uăc挨,ăđ隠ăxu医tă
b鰻ăsungăm厩iăhuy羽năm瓜tăkhuălƠmăphơnăh英uăc挨ăd丑căsátătheoăđ逢運ngăcaoăt嘘căd詠ăki院n. 

- CácăkhuăxửălỦăThớiăLaiă(huy羽năThớiăLai),ăTh衣nhăQuớiă(huy羽năVĩnhăTh衣nh),ăĐôngă
Thắngă(C運ăĐ臼)ăkhôngăth詠căhi羽năch泳cănĕngălàmăphânăh英uăcơăvìăchuyểnăsangălàmă
phânăh英uăcơăt衣iăcácăkhuăxửălỦăcompstăđ逢嬰căb鰻ăsungă荏ă04ăhuy羽n. 
- Nh逢ăvậy,ăcóă04ăkhuătáiăchếăch医tăth違iăh英uăcơă(làmăphânăh英uăcơ)ătừăthànhăph亥năh英uă
cơăsauăphânălo衣iănằmăt衣iă04ăhuy羽n. 
f. Cácă khuă x穎ă lỦăTh噂iăLaiă (huy羽năTh噂iăLai),ă Th衣nhăQu噂iă (huy羽năVƿnhă

Th衣nh),ăĐôngăTh逸ngă(C運ăĐ臼)ăch雨ăth詠căhi羽năch泳cănĕngăchônăl医păvƠăđ嘘tăch医tăth違iă
sauăphơnălo衣iăt衣iăngu欝n. 

g. V隠ăch医tăth違iănguyăh衣i:ăkhôngăchoăđ嘘tăt衣iăkhuăx穎ălỦăPh逢噂căTh噂iă(qu壱năỌă
Môn) vìăđ鵜nhăh逢噂ngăquyăho衣chăTPăkhôngăcònăKXLănƠy vƠăc亥năv壱năchuy吋năđ院năkhuă
x穎ălỦăch医tăth違iănguyăh衣iăđ逢嬰căquyăho衣chăvùng/qu嘘căgia. 

- Đ嘘i với tro bay (ch医t th違i th泳 c医p) c栄aăNhàămáyăđ嘘tă rácăphátăđi羽n C亥năThơă
                                                 
 
38 Quyếtăđịnh về vi羽c phê duy羽tăĐ欝 án Quy ho衣ch xử lý ch医t th違i rắn thành ph嘘 C亥năThơ đến 
nĕmă2030,ăt亥m nhìnăđếnănĕmă2050.ă 
 
39 Quyếtăđịnh về vi羽c phê duy羽tăĐ欝 án Quy ho衣ch xử lý ch医t th違i rắn thành ph嘘 C亥năThơ đến 
nĕmă2030,ăt亥m nhìnăđếnănĕmă2050.  
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(Công ty Trách nhi羽m h英u h衣năNĕngăl逢嬰ngămôiătr逢運ng EB C亥năThơăqu違n lý) và Khu 
xử lý t衣i ĐôngăThắng (C運 Đ臼) đ逢嬰c xem là ch医t th違i nguy h衣iăcũngăph違i vận chuyểnăđến 
khu xử lý ch医t th違i nguy h衣iăđ逢嬰c quy ho衣ch vùng/qu嘘c gia. 

h. Cácăkhuăx穎ălỦăch医tăth違iăTh噂iăLaiă(huy羽năTh噂iăLai),ăTh衣nhăQu噂iă(huy羽nă
VƿnhăTh衣nh)ăgi英ăm瓜tăs嘘ăch泳cănĕngătheoăquy院tăđ鵜nhăs嘘:ă280ă/QĐ-UBND. 

- Thới Lai (huy羽n Thới Lai): chỉ xử lý CTRSH, xử lý CTR công nghi羽p,ăbùnăđôă
thịầă 

- Th衣nh Quới (huy羽năVĩnhăTh衣nh): chỉ xử lý CTRSH, xử lý CTR công nghi羽p 
thôngăth逢運ng, ch医t th違i xây d詠ng. 

i. Cácă(02)ăd詠ăánăx穎ălỦăch医tăth違iăr逸năđ逢嬰căm運iăg丑iăđ亥uăt逢ăm噂iălƠăph違iăćă
nghiênăc泳uăkh違ăthiăk悦ăthu壱t.ăCh雨ănh英ngănhƠăđ亥uăt逢ăcamăk院tăth詠căhi羽năđúngăcácă
yêuăc亥uămƠăthƠnhăph嘘ăđ員tăraăthìăm噂iăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăvìăthƠnhăph嘘ăs胤ăn逸măth院ăch栄ăđ瓜ngă
mƠăkhôngăph映ăthu瓜căvƠoănĕngăl詠căv隠ăkinhăt院,ăk悦ăthu壱t,ăcôngăngh羽ăvƠăkinhănghi羽mă
c栄aănhƠăđ亥uăt逢. 

j. Ph違iăth詠căhi羽năphơnălo衣iăch医tăth違iăr逸năsinhăho衣tăt衣iăngu欝n,ăthuăh欝iă80%ă
thƠnhăph亥năćăth吋ătáiăch院ăs胤ăgi違iăquy院tăđ逢嬰cănh英ngăv医năđ隠ăsau:  

- Tiết ki羽m và sử d映ng hi羽u qu違 ngu欝n tài nguyên. 
- Gi違măl逢嬰ng ch医t th違i ph違iăđ逢aăvàoăxử lỦ,ătrongăđóăcóăxử lý bằngăph逢ơngăphápă

đ嘘t t衣iăcácăNhàămáyăđ嘘tărácăphátăđi羽n C亥năThơăvàăkhuăxử lỦăĐôngăThắng (C運 Đ臼). 
- Gi違m kh嘘iăl逢嬰ng tro bay (ch医t th違i nguy h衣i) dẫnăđến gi違m công tác xử lý ch医t 

th違i th泳 c医p. 

 

8. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h羽 th嘘ngăđi羽n,ănĕngăl逢嬰ng, d詠 tr 英, cung 泳ngăxĕngăd亥u, 
khíăđ嘘t 

8.1 Phân vùng ph映 t違iăđi羽n 

- Theoăđịnhăh逢ớng quy ho衣ch 2021-2030, C亥năThơ đ逢嬰c phân thành 03 vùng liên 
quận huy羽n: Trung tâm phía Nam, phía Bắc,ăphíaăTâyăđ逢運ng cao t嘘c An Giang- Tr亥n 
Đề. 

- Trung tâm phía Nam g欝m 1 - Trungătâmăđôăthị lịch sử Ninh Kiều. 2 - Trung tâm 
đôăthị mới CáiăRĕng. 3 - Trungătâmăđôăthị Sân bay qu嘘c tế C亥năThơă. 4 - C映m công 
nghi羽p c違ngăvàăđôăthị c違ng Cái Cui. 5 - Trung tâm công ngh羽 cao CáiăRĕng. 6 - Trung 
tâmăđ亥u m嘘i công ngh羽 nông nghi羽p - Bình Th栄y. 7 - Trungătâmăth逢ơngăm衣i dịch v映 
CáiăRĕng- PhongăĐiền. 8 - Đôăthị đ衣i học. 9 - Trungătâmăchĕmăsócăs泳c kh臼e. 10 - Khu 
mi羽tăv逢運n, du lịchăsinhătháiăđặc thù nông thôn miền Tây. 

- Khu v詠c phía Bắc g欝m các quận huy羽n Ô Môn, Th嘘t N嘘t, C運 Đ臼, Thới Lai, 
VĩnhăTh衣nh ph亥năphíaăĐôngăđ逢運ng cao t嘘c An Giang- Tr亥năĐề. 

- Khu v詠căđôăthị phía Tây g欝m các huy羽n Thới Lai, C運 Đ臼, VĩnhăTh衣nh ph亥n 
nằmăphíaăTâyăđ逢運ng cao t嘘c An Giang- Tr亥năĐề. 

- Theoăđó,ăc亥nătĕngăc逢運ng ngu欝n c医păchoăTrungătâmăphíaăNamăđể đápă泳ng yêu 
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c亥u phát triểnăcácătrungătâmăđôăthị, trung tâm công ngh羽 cao,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i và 
dịch v映. 

8.2 Tính toán nhu c亥u ph映 t違iăđi羽n thành ph嘘 C亥năTh挨 

8.2.1 Tính toán d詠 báo nhu c亥u ph映 t違i bằngăph逢挨ngăphápătínhătoánătr詠c 
ti院p:  

D詠 báo nhu c亥u ph映 t違iăđ逢嬰c tính toán theo các nhóm ngành và d詠a theo QCVN 
01-2021/BXD và (d詠 th違o) quy ho衣ch phát triểnăđi羽n l詠c 2021 - 2030, t亥mănhìnăđến 
2050ăđ逢嬰cătínhătoánătrênăcơăs荏 ph逢ơngăánă2ăđ逢嬰c chọn là: 

Tĕngătr逢荏ng kinh tế th運i kỳ 10ănĕmă2021-2030 là 9,0%. I)ăCơăc医u kinh tế các khu 
v詠c l亥năl逢嬰t là: Nông nghi羽p, Công nghi羽p và Dịch v映 đ衣tă8,0%,ă31,3%,ă53,7%ăvàoănĕmă
2025ăvàăđ衣tă5,2%,ă34,9%,ă53%ăvàoănĕmă2030. Ii )ăTĕngătr逢荏ng c栄a khu v詠c trong th運i 
kỳ 2021-2025: Nông nghi羽pătĕngă0,7%,ăCôngănghi羽pătĕngă8,5%,ăDịch v映 tĕngă9,7ă%ăvàă
th運i kỳ 2026-2030: Nông nghi羽pătĕngă0,6%,ăCôngănghi羽pătĕng 12,6 %, Dịch v映 tĕngă
9,6%.  

Trênăcơăs荏 kế thừa nh英ng m映cătiêuăđề ra t衣i H嬰p ph亥n Quy ho衣ch phát triển h羽 
th嘘ngăđi羽n 110kv t衣i Quyếtăđịnh s嘘 747/QĐ-BCT ngày 06/3/2018 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ 
CôngăTh逢ơng. Quy ho衣ch phát triểnăđi羽n l詠c thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2016 – 2025, 
cóăxétăđến 2035. H嬰p ph亥n Quy ho衣ch chi tiết phát triểnăl逢ớiăđi羽n trung và h衣 áp sau các 
tr衣m 110kv t衣i Quyếtăđịnh s嘘 3486/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 c栄a UBND. D詠 th違o 
Quy ho衣ch phát triểnăđi羽n l詠c qu嘘c gia th運i kỳ 2021 – 2030 t亥mănhìnăđến 2045 (Quy 
ho衣chăđi羽n VIII) với h羽 s嘘 đànăh欝iăđi羽năth逢ơngăph育m/GDPăđ衣t kho違ng 1,31-1,34 l亥n 
trongăgiaiăđo衣n 2021-2025. C違i thi羽n kho違ngă8%ăđ衣t 1,24-1,25 l亥nătrongăgiaiăđo衣n 2026-
2030 và mỗiă5ănĕmăsauăđó,ăđề xu医tăph逢ơngăánăc映 thế nh逢ăsau: 

a. Nĕmă2025 

Công su医t c詠căđ衣i Pmaxă=ă720ăMW,ăđi羽năth逢ơngăph育m 4,667trkwh. T嘘căđộ tĕngă
tr逢荏ngăđi羽năth逢ơngăph育măbìnhăquânăgiaiăđo衣n 2021-2025ălàă9%,ătrongăđó: 

Công nghi羽p –Xây d詠ng:ă8,2%/nĕm. Nông – Lâm- Th栄y s違nă0,8%/nĕm. Th逢ơngă
m衣i-dịch v映 tĕngă9,7%/nĕm. Qu違n lý –Tiêuădùngădânăc逢ă tĕngă8,1%/nĕm.ăHo衣tăđộng 
khácă tĕngă 6,1%/nĕm.ă Đi羽nă nĕngă th逢ơngă ph育mă bìnhă quână đ亥uă ng逢運i là 
4.370kwh/ng逢運i/nĕm. 

Nh逢ăvậy, Pmax cùng kỳ tĕngăthêmăkho違ng 10% so với Quyếtăđịnh s嘘 3486/QĐ-
UBND ngày 28/02/2018 c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ. 

b. Nĕmă2030 

Công su医t c詠căđ衣iăPmaxă=ă1.065ăMW,ăđi羽năth逢ơngăph育m 6,904tr kwh. T嘘căđộ đi羽n 
th逢ơngăph育măbìnhăquânăgiaiăđo衣n 2026-2030ălàă8,1%,ătrongăđó: 

Công nghi羽p –Xây d詠ng:ă12,2%/nĕm. Nông – Lâm- Th栄y s違nă0,7%/nĕm. Th逢ơngă
m衣i-dịch v映 tĕngă9,4%/nĕm. Qu違n lý –Tiêuădùngădânăc逢ă tĕngă8,0%/nĕm.ăHo衣tăđộng 
khácă tĕngă 5,7%/nĕm.ă Đi羽nă nĕngă th逢ơngă ph育mă bìnhă quână đ亥uă ng逢運i là 
4.858kwh/ng逢運i/nĕm. 
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Nh逢ăvậy, Pmax cùng kỳ tĕngăthêmăkho違ng 20% so với Quyếtăđịnh s嘘 3486/QĐ-
UBND ngày 28/02/2018 c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ. 

L逢uăỦ:ăSauănĕmă2025,ătrênăcơăs荏 tiếnăđộ triển khai các d詠 án khu công nghi羽p,ăđôă
thị, có thể điều chỉnhăPmaxăchoănĕmă2030. 

c. Nĕmă2035 

Công su医t c詠căđ衣iăPmaxă=ă1.515ăMW,ăđi羽năth逢ơngăph育m 9,821tr kwh. T嘘căđộ đi羽n 
th逢ơngăph育măbìnhăquânăgiaiăđo衣n 2031-2035ălàă7,3%,ătrongăđó:ă 

Công nghi羽p –Xây d詠ng:ă11,5%/nĕm. Nông – Lâm- Th栄y s違nă0,6%/nĕm. Th逢ơngă
m衣i-dịch v映 tĕngă9,6%/nĕm. Qu違n lý –Tiêuădùngădânăc逢ă tĕngă8,2%/nĕm.ăHo衣tăđộng 
khácă tĕngă 5,7%/nĕm.ă Đi羽nă nĕngă th逢ơngă ph育mă bìnhă quână đ亥uă ng逢運i là 
6.911kwh/ng逢運i/nĕm. 

Nh逢ăvậy, Pmax cùng kỳ tĕngăthêmăkho違ng 27% so với Quyếtăđịnh s嘘 3486/QĐ-
UBND ngày 28/02/2018 c栄a UBND thành ph嘘 C亥năThơ. 

d. Nĕmă2040 

Công su医t c詠căđ衣iăPmaxă=ă2.075ăMW,ăđi羽năth逢ơngăph育m 13,451tr kwh. T嘘căđộ 
đi羽năth逢ơngăph育măbìnhăquânăgiaiăđo衣n 2035-2040ălàă6,5%,ătrongăđó:ă 

Công nghi羽p –Xây d詠ng:ă11%/nĕm. Nông – Lâm- Th栄y s違nă0,5%/nĕm. Th逢ơngă
m衣i-dịch v映 tĕngă10,0%/nĕm. Qu違n lý –Tiêuădùngădânăc逢ătĕngă8,4%/nĕm.ăHo衣tăđộng 
khácă tĕngă 5,5%/nĕm.ă Đi羽nă nĕngă th逢ơngă ph育mă bìnhă quână đ亥uă ng逢運i là 
9.466kwh/ng逢運i/nĕm.ă 

(Gi違 thiết:ă sauă nĕmă 2030ă s嘘 dână cơă b違nă khôngă thayă đ鰻i, t嘘că độ tĕngă tr逢荏ng 
7,5%/nĕm). 
 

8.2.2 C医păđi羽n 

Theo d詠 th違o quy ho衣chăđi羽n VIII, C亥năThơ hi羽năđangăcóăcóănh英ng ngu欝n sau: 
Nhi羽tăđi羽n C亥năThơ và Nhi羽tăđi羽n Ô Môn I. 

- Trongă giaiă đo衣n 2021-2025, t衣i C亥nă Thơ sẽ xây lắp 04 nhà máy nhi羽tă đi羽n 
Tuabin khí hỗn h嬰p (TBKHH) t衣i Ô Môn, chi tiếtănh逢ăB違ng sau. 
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B違ng 146: Các d詠 ánănhƠămáyăđi羽n Ô Môn giaiăđo衣n 2021-2025 

TT Tên d詠 án 
Công su医t 

đ員t 1* 
(MW)  

Ch栄 đ亥uăt逢ăđưăđ逢嬰c 
giao 

Nhiên li羽u 

1 TBKHH Ô Môn II  1.050 
T鰻ngă CTCPă Th逢ơngă
m衣i Xây d詠ng và Tập 
đoànăMarubeni 

Khí khai thác trong 
n逢ớc 

2 TBKHH Ô Môn III 1.050 EVN 
Khí khai thác trong 
n逢ớc 

3 TBKHH Ô Môn IV  1.050 EVN 
Khí khai thác trong 
n逢ớc 

4 TBKHH Ô Môn V >1.000 

D詠 ánă đangă trongă quáă
trình kiến nghị tích h嬰p 
vào quy ho衣chă đi羽n 
VIII  

LNG 

Nguồn: Sở Côngăthư¬ng 

a. Đi羽năm員tătr運i 
Ngoài ra, quy ho衣ch phát triểnăđi羽n mặt tr運i d詠 kiến 30-50ha (trong khu 150ha), 

b鰻 sung t衣i khu s違n xu医tăkhíăHydrogenălàmăcơăs荏 s違n xu医t Hydrogen xanh. 

Đi羽n mặt tr運iămáiănhàă(khôngătínhăđi羽n mặt tr運i vào t鰻ngăcânăđ嘘i c栄a h羽 th嘘ngăđi羽n 
qu嘘căgiaădoăđặcăđiểm h衣n chế về th運iăđiểm, th運iăgianăvàăđặc tính không 鰻năđịnh,ăch逢aă
có gi違iăphápăl逢uătr英 鰻năđịnh c栄a lo衣iăhìnhănĕngăl逢嬰ngănày)ănh逢ngăcóăthể phát triển t衣i 
cácăcơăs荏 s違n xu医t, hộ dânăđể c医păđi羽n t衣i chỗ, ph映 t違i nh臼.. 

b. Hydrogen và LNG 
Quy ho衣ch khu s違n xu医t hydrogen và quy ho衣ch kho c違ng LNG, quy ho衣ch khí 

hydrogen. D詠 kiến quy ho衣ch 150 ha, t衣iăph逢運ngăPh逢ớc Thới (Khu nhà máy xử lý rác 
Ô Môn), quận Ô Môn, TP.C亥năThơ) 

c. Đi羽năgí 
 T嘘căđộăgióătrênăđịaăbànăthànhăph嘘ăC亥năThơ khôngăcaoăđểăcóăthểăphátătriểnăđi羽năgióă
côngăsu医tălớn.ăTuyăvậyăcóăthểănghiênăc泳uăphátătriểnă1ăs嘘ăd詠ăánăđi羽năgióătr映căđ泳ng,ăcôngă
su医tănh臼ăph映căv映ăph映ăt違iănh臼ătrongăs違năxu医tănôngănghi羽p,ătiêuădùngăc栄aăhộăgiaăđình. 

d. Đi羽năsinhăkh嘘i 
Giaiăđo衣nătr逢ớc,ăđưăcóăQuyăho衣ch phát triểnăđi羽n sinh kh嘘i vùng ĐBSCL đến giai 

đo衣n 2020, t亥mănhìnăđến 2030 c栄a Bộ CôngăTh逢ơngăs嘘 9486/QĐ-BCT ngày 16 tháng 
12ănĕmă2013.ăTiếpăđó,ăđưălập d詠 ánăđi羽n tr医uăĐình H違i, tuy vậyăđưăd詠 án này hi羽n không 
triển khai. Sắp tới, có thể xem xét kêu gọiăđ亥uăt逢ănếu có nhu c亥u. 
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e. Đi羽nărác 

Công ngh羽 đ嘘tărácăđể t衣oăraăđi羽năđangătr荏 thành xu thế quan trọng trọng xử lý ch医t 
th違i 荏 cácăđôăthị,ăđặc bi羽t là 荏 nh英ngănơiămàăquỹ đ医t h衣n hẹp và vi羽c chôn, l医p rác có thể 
gây ra nhiều h羽 l映y, do công ngh羽 này có một s嘘 逢uăđiểm n鰻i bật so với các công ngh羽 
khác,ănh逢ăgi違măđ逢嬰c trên 90% thể tích và kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i. Có thể tận d映ng nhi羽t. 
Gi違m phát th違i khí nhà kính so với bi羽n pháp chôn l医p. Gi違m thiểu ô nhi宇măn逢ớc, mùi 
hôi...Hi羽n nay t衣iăchâuăÂu,ăđi羽n t衣o ra từ ch医t th違iăđ逢嬰c coi là từ một ngu欝nănĕngăl逢嬰ng 
tái t衣o (Renewable Energy Resource - RES) và nếuăcơăs荏 đ嘘t ch医t th違iăphátăđi羽nădoăt逢ă
nhânăđiều hành thì sẽ đ逢嬰căh逢荏ng một s嘘 kho違nă逢u đưiăthuế. Th映yăĐiển, Nhật B違n và 
g亥năđâyălàăTrungăQu嘘căđangăphátătriểnănhanhăcácăcơăs荏 theoăh逢ớng này. 雲 Vi羽t Nam, 
ngay t衣i C亥năThơ từ nĕmă2018,ăđưăcóă1ănhàămáyăđi羽n rác. Theo quy ho衣ch 2021-2030, 
khi tỷ l羽 đôăthị hóa c栄a Thành ph嘘 g亥năđếnă100%,ăGRDPătĕng,ăl逢嬰ng rác th違i sẽ tĕngă
đángăkể,ădoăđó,ăquyăho衣chăđề xu医tătĕngăthêmăcôngăsu医tăchoănhàămáyăđi羽n rác hi羽n có t衣i 
huy羽n Thới Lai về cơăb違n tuân theo quyếtăđịnh s嘘 280/QĐ-UBND c栄a thành ph嘘 C亥n 
Thơ. 

8.2.3 Đ逢運ng d磯n khí lô B:  

Gi英 nguyênănh逢ăquyăho衣chăđi羽n VII, tuy nhiên tiếnăđộ c亥năđiều chỉnh phù h嬰p 
với tiếnăđộ xây d詠ngăvàăđiăvàoăvận hành các TBKHH Ô Môn để đ違m b違o tiết ki羽m và 
hi羽u qu違.  

8.2.4 Đ鵜nh h逢噂ng thi院t k院 côngătrìnhăl逢噂iăđi羽n và TBA 

L逢ớiăđi羽n: Theo d詠 th違o quy ho衣chăđi羽n VIII, nâng c医p, m荏 rộngăđ逢運ng dây và 
tr衣m 500kv và 220kv: 荏 các tr衣m C亥năThơ, Ô Môn, Th嘘t N嘘t...nh逢ăđưănêuă荏 trên. 

8.2.5 Tiêu chí phát tri吋năl逢噂iăđi羽n 220kv, 110kv 

- C医uătrúcăl逢ớiăđi羽n:ăl逢ớiăđi羽n 220kv, 110kv đ逢嬰c thiết kế đ違m b違o tin cậy cung 
c医păđi羽n và ch医tăl逢嬰ngăđi羽nănĕngătrongăchế độ làm vi羽căbìnhăth逢運ng và s詠 c嘘 đơnălẻ theo 
cácăquyăđịnh hi羽năhành.ăL逢ớiăđi羽n 220kv ph違iăđ違m b違o d詠 phòng cho phát triển 荏 giai 
đo衣n kế tiếp. 

- Tr衣m biến áp 220kv, 110kv đ逢嬰c thiết kế với c医u hình quy mô trên hai máy biến 
áp.  

- Gam máy biến áp: sử d映ng gam máy biến áp 125MVA và 250MVA cho c医p 
đi羽n áp 220kv. 40MVA, 63MVA cho c医păđi羽n áp 110kv. Đ嘘i với tr衣m ph映 t違i c栄a khách 
hàng,ăgamămáyăđặt tùy theo quy mô công su医t sử d映ngăđ違m b違o chế độ vận hành bình 
th逢運ng mang t違i kho違ng 75% công su医tăđịnh m泳c. 

- Hỗ tr嬰 c医păđi羽n gi英a các tr衣m 110kv đ逢嬰c th詠c hi羽n bằngăcácăđ逢運ng dây m衣ch 
vòng trung thế 22kv. 
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8.2.6 Tiêu chí phát tri吋năl逢噂iăđi羽n trung th院/áp 

Định h逢ớng xây d詠ng và c違i t衣oăl逢ớiăđi羽n: c医păđi羽n áp 22kv tiêu chu育n hóa cho 
phát triểnăl逢ớiăđi羽nătrungăápătrênăđịa bàn thành ph嘘.  

a. C医uătrúcăl逢噂iăđi羽n: 
- Khu v詠c các quận,ăkhuăđôăthị mới, thị tr医n, các hộ ph映 t違i quan trọng,ăl逢ớiăđi羽n 

đ逢嬰c thiết kế m衣ch vòng, vận hành h荏. Khu v詠cănôngăthôn:ăl逢ớiăđi羽n thiết kế hình tia. 
- Cácăđ逢運ng m衣ch trung thế m衣ch vòng 荏 chế độ làm vi羽căbìnhăth逢運ng mang t違i 

từ 60-70% so với công su医t mang t違i c詠căđ衣i cho phép c栄a dây dẫn. 
- T衣i khu v詠c các quận, thị tr医n và khu v詠căđôngădânăc逢,ăcác nhánh rẽ c医păđi羽n 

cho tr衣m biến áp có thể sử d映ng cáp ng亥m hoặc cáp bọcăcáchăđi羽n, cáp vặn xoắn trên 
khôngăđể đ違m b違o an toàn và mỹ quanăđôăthị. 

b. Gamămáyăbi院năápăphơnăph嘘i: 
- Khu v詠c nộiăthành,ăđôăthị mới, thị tr医n sử d映ng các máy biến áp có gam công 

su医t từ 160kva đến 750kva. 
- Khu v詠cănôngăthôn,ăđôăthị mới, thị tr医n sử d映ng các máy biến áp có gam công 

su医t từ 75kva đến 630kva. 
- Các tr衣m biến áp chuyên dùng c栄aăkháchăhàngăđ逢嬰c thiết kế phù h嬰p với quy 

mô ph映 t違i.  

c. Phátătri吋năl逢噂iăđi羽năh衣ăth院 

- Xây mớiăđ欝ng bộ vớiăđ逢運ng dây trung thế để gi違măchiăphíăđ亥uăt逢. 
- C医păđi羽n áp 220/380V, xây d詠ng với kết c医u chính là 3 pha 4 dây và nhánh rẽ 

1 pha 2 dây hoặc 1 pha 3 dây. 
- Khu v詠c các quận, thị tr医n: dây dẫn dùng dây cáp vặn xoắn ruột nhôm (ABC), 

lo衣i 4 ruột chịu l詠c, tiết di羽n >= 70mm2, bán kính c医păđi羽n 300-500m. 
- Ngo衣i thành, nông thôn: dây dẫn dùng dây cáp vặn xoắn ruột nhôm (ABC), lo衣i 

4 ruột chịu l詠c, tiết di羽n >= 50mm2, bán kính c医păđi羽n <=400m trong xây d詠ngăl逢ới 
mới. 

d. Đ嘘iăv噂iăvi羽căxơyăd詠ngăh衣ăt亥ngăl逢噂iăđi羽n,ăc違iăt衣o,ănơngăc医p,ădiăd運iăl逢噂iă
đi羽nătrongăn瓜iăthƠnh,ăn瓜iăth鵜 

Th詠c hi羽n ng亥m hóa theo QCVN 07-5:2016/BXD Công trình c医păđi羽n ban hành 
kèmătheoăThôngăt逢ăs嘘 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 c栄a Bộ Xây d詠ng và nh英ng 
cơăs荏 phápălỦăđể th詠c hi羽năđ亥uăt逢,ăc違i t衣o, nâng c医p, di d運iăcácăcôngătrìnhăl逢ớiăđi羽n có 
hi羽u l詠c. 

9. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h衣 t亥ng thông tin và truy隠n thông 

9.1 Quanăđi吋m, m映c tiêu phát tri吋n 

Quanăđi吋m 
- Phát triển h衣 t亥ng TT-TTăđiătr逢ớc mộtăb逢ớc, t衣oăcơăs荏 cho chuyểnăđ鰻i s嘘,ăđápă

泳ng yêu c亥u 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin, chính ph栄/chính quyền s嘘, kinh tế s嘘, xã hội 



 

586 
 

s嘘 để đ衣t m映c tiêu phát triển KT-XH và BVMT c栄a TP. C亥năThơ.ă 
- Quy ho衣ch h衣 t亥ng TT-TT theo h逢ớng hi羽năđ衣i,ăđ欝ng bộ, an toàn, tin cậy,ăđ違m 

b違o truy cập an toàn và dịch v映 tin cậy với giá c違 phù h嬰p cho mọiăng逢運i, mọi lúc, mọi 
nơi. 

- Huyăđộng ngu欝n l詠căđaăd衣ngăđể phát triển h衣 t亥ng và cung c医p dịch v映 TT-TT. 
 

M映c tiêu t鰻ngăquátăđ院nănĕmă2030 

H衣 t亥ng thông tin và truyền thông Tp C亥năThơăđápă泳ng yêu c亥u phát triển c栄a Tp 
C亥năThơ,ălàătrungătâmăc栄a vùng về dịch v映 th逢ơngăm衣i, du lịch, logistics, công nghi羽p 
chế biến, nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao, giáo d映căvàăđàoăt衣o, y tế chuyên sâu, 
khoa học công ngh羽,ăvĕnăhóa, thể thao;ălàăđôăthị h衣tănhânăvùngăđ欝ng bằng sông Cửu 
Longăthôngăquaăđ違m b違o h衣 t亥ng thông tin và truyềnăthôngăchoăđ鰻i mớiăcĕnăb違n, toàn 
di羽n ho衣tăđộng qu違nălỦ,ăđiều hành c栄a chính quyền, h衣 t亥ng cho ho衣tăđộng s違n xu医t kinh 
doanh c栄a doanh nghi羽p s嘘,ăđápă泳ngăph逢ơngăth泳c s嘘ng và làm vi羽c trong mộtămôiătr逢運ng 
s嘘 an toàn, rộng m荏 vàăh逢ớngăđếnănĕmă2050ătr荏 thànhăđôăthị s嘘. 

 
M映c tiêu c映 th吋 
 

- Thành ph嘘 thuộcănhómăđ泳ngăđ亥u c違 n逢ớc về công ngh羽 thông tin - ICT, chuyển 
đ鰻i s嘘 - DTIătrongăcơăquanănhàăn逢ớc & doanh nghi羽p vớiăcơăs荏 h衣 t亥ng s嘘 ch医tăl逢嬰ng 
cao. 

- Phát triển h衣 t亥ngăb逢uăchínhăđ欝ng bộ, hi羽năđ衣i, tr荏 thành h衣 t亥ng thiết yếu c栄a 
Thành ph嘘, phát triển m衣nhăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử và mộtătrungătâmăb逢uăchínhăc栄a vùng. 

- Phát triển h衣 t亥ng s嘘/vi宇năthôngăđ衣t m泳c t嘘t toàn qu嘘călàmăcơăs荏 cho chuyểnăđ鰻i 
s嘘 vàăđ違m b違o an toàn cho th詠c hi羽n chính quyền s嘘, kinh tế s嘘, XH s嘘, an ninh và 
qu嘘c phòng. Ph医năđ医uă“Mỗi nhà mộtăđ逢運ng Internet cáp quang t嘘căđộ cao, mỗiăng逢運i 
mộtămáyăđi羽n tho衣iăthôngăminh”. 

- Phát triển công nghi羽p CNTT tr荏 thành 1 ngành kinh tế quan trọng c栄a Thành 
ph嘘 góp ph亥năđ衣t các m映cătiêuăđề ra trong Kế ho衣ch s嘘 241/KH-UBND v/v Chuyểnăđ鰻i 
s嘘 Tp. C亥năThơăđếnănĕmă2025,ăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030 

9.2 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n  

Nguyên t逸c: Th詠c hi羽nă theoă cácă quyă định c栄a các Bộ,ă ngànhă Trungă 逢ơngă về 
ph逢ơngăánăđ医u n嘘i công trình h衣 t亥ng c医p qu嘘c gia, c医p vùng vào h衣 t亥ng c医p thành ph嘘 
đ嘘i với từng lo衣i hình công trình c映 thể. 

9.2.1 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n m衣ngăb逢uăchínhăcôngăc瓜ng  

- Phát Phát triển h衣 t亥ngăb逢uăchínhătheoăh逢ớngăđ育y m衣nh chuyểnăđ鰻i s嘘 trongăb逢uă
chính. Chuyển dịch từ dịch v映 b逢uăchínhătruyền th嘘ng sang dịch v映 b逢uăchínhăs嘘, thúc 
đ育yăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử c医păxư,ăph逢運ng. 

- 100%ăph逢運ng, xã, quận, huy羽n, thị tr医năcóăđiểm ph映c v映 b逢uăchínhăđ衣t tiêu 
chu育n xây d詠ng nông thôn mới; chỉ tiêu bán kính ph映c v映 là 1-1,3ăkm/điểm ph映c v映, s嘘 
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dân ph映c v映 bìnhăquânăd逢ớiă5.000ăng逢運i/điểm ph映c v映. Phát triểnăcácăđiểm ki 嘘tăb逢uă
chínhăđến các khu công nghi羽p, khu du lịch, khu v詠căđôngădânăc逢;ăđ違m b違o h亥u hết các 
xư,ăph逢運ng, thị tr医nătrênăđịa bàn toàn Thành ph嘘 cóăth逢,ăbáoăđến trong ngày. 

- Xây d詠ngămưăđịa chỉ b逢uăchínhăđến 100% hộ giaăđình.ă永ng d映ngămưăđịa chỉ 
b逢uăchínhăđến từngăgiaăđìnhăcập nhật trên d英 li羽u b違năđ欝 s嘘 Vi羽t Nam V-map.  

- Xây d詠ng m衣ngăđiểm ph映c v映 b逢uăchínhăph映c v映 th逢ơngăm衣iăđi羽n tử với quy 
môăkhácănhauăđ衣tătrênă20ăđiểm,ătrongăđóăb逢ớcăđ亥u xây d詠ng 8-10ăđiểm ph映c v映 b逢uă
chính ph映c v映 th逢ơngăm衣iăđi羽n tử,ăđ違m b違o mỗiăđơnăvị hành chính c医p quận huy羽n có 
ít nh医tă01ăđiểm. 

- Phát triển các nền t違ng dùng chung ph映c v映 chính ph栄 s嘘, kinh tế s嘘 và xã hội 
s嘘, th詠c hi羽n nhi羽m v映 hình thành c鰻ng d英 li羽u qu嘘c gia về b逢uăchínhătrênăcơăs荏 nâng 
c医păcácăđiểmăb逢uăchínhăquận, huy羽n, thị tr医n. 

- 100%ăđiểm ph映c v映 b逢uăchínhăthuộc m衣ngăb逢uăchínhăcôngăcộng có kh違 nĕngă
ph映c v映 ng逢運i dân sử d映ng dịch v映 công tr詠c tuyến.  

- Xây d詠ng các nền t違ng qu違n lý, vận hành kho bãi, chuyểnăphát,ăđịa chỉ s嘘 gắn 
với b違năđ欝 s嘘 qu嘘c gia ... Kết n嘘i gi英a ch栄 hàng, các nhà giao vậnăvàăkháchăhàngăđể tĕngă
c逢運ngănĕngăl詠c chuyển phát, rút ngắn th運i gian giao nhận, vận chuyển gi英a các bên liên 
quan. 

- Phát triểnăTrungătâmăb逢uăchínhăvùngătheoăd詠 th違o quy ho衣ch thông tin-truyền 
thông qu嘘c gia th運i kỳ 2021-2030, t亥mănhìnăđến 2050, d詠 kiếnăđặt g亥n sân bay Trà Nóc, 
rộng kho違ng 20 ha.  

- B欝iăd逢叡ng kiến th泳c, kỹ nĕngăs嘘, kỹ nĕngăphânătíchăd英 li羽u thông qua nền t違ng 
s嘘 cho cán bộ lưnhăđ衣o; cán bộ,ănhânăviênăb逢uăchínhănhằm nâng cao về ch医tăl逢嬰ng/từng 
b逢ớc thích nghi thị tr逢運ngălaoăđộng qu嘘c tế và chuyểnăđ鰻iăsangămôiătr逢運ng s嘘 thông qua 
nền t違ng phát triển kỹ nĕngăs嘘 qu嘘c gia và các nền t違ng s嘘 Make in Viet Nam khác.  

- Phân vùng/khu v詠cănh逢ăđangătriểnăkhaiătheoăđơnăvị hành chính.. 

9.2.2 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h衣 t亥ng vi宇n thông/h衣 t亥ng s嘘 

a. Ph逢挨ngăánăphátătri吋năc挨ăs荏ăh衣ăt亥ngăk悦ăthu壱tăvi宇năthôngăth映ăđ瓜ng 

-  Phát triển h衣 t亥ng m衣ngăthôngătinădiăđộng: phát triển tr衣m 4G, ph栄 sóng ph映c 
v映 100% dân s嘘, phát triển tr衣mă5Găđể ph映c v映 30-50% dân s嘘 vàoănĕmă2025,ătỷ l羽 sử 
d映ng chung h衣 t亥ngăgiaiăđo衣n 2021 – 2025ăđ衣t trên 40% (tr衣m xây mới),ăgiaiăđo衣n 2026 
– 2030ăđ衣t trên 75% (tr衣m xây mới).  

- Ph鰻 cậpăđi羽n tho衣i thông minh tới h亥u hếtăng逢運i dân, với hộ nghèo, hộ cận 
nghèoătrênăđịaăbànăhuyăđộng từ các ngu欝năđóngăgópăXHăhóaăvàăquỹ dịch v映 vi宇n thông 
côngăích.ăThuêăbaoăbĕngărộngădiăđộngăđ衣tă90/100ădân;ăThuêăbaoăbĕngărộngădiăđộngăđangă
sử d映ng d英 li羽uăđ衣tă80ăthuêăbao/100ădân;ăL逢uăl逢嬰ngăInternetăbĕngărộngădiăđộngăđ衣t 10 
Gb/thuê bao. 

- Lo衣i b臼 h衣 t亥ngăthôngătinădiăđộng công ngh羽 2Gătr逢ớcănĕmă2025.ă 
- H衣 t亥ngăbĕngărộng:ăĐếnănĕmă2030,ăphátătriển h衣 t亥ngăbĕngărộng c嘘 địnhăđ違m 

b違o 70% dân s嘘 có thể truy cậpăInternetăbĕngărộng với kỹ nĕngăs嘘 cơăb違năđ逢嬰căđàoăt衣o; 
phát triển dịch v映 mobile money tới 65% dân s嘘 c栄a Thành ph嘘. Phát triển h衣 t亥ngăbĕngă
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rộng ch医tăl逢嬰ngăcaoătrênăđịa bàn thành ph嘘;ă逢uătiênătriển khai t衣i các khu công nghi羽p, 
cơăquanănhàăn逢ớc,ătr逢運ng học, b羽nh vi羽n. 

- Th詠c hi羽n c違i t衣o h衣 t亥ng cộtăĕngătenăc欝ng kềnh A2 (a2a, a2b) sang cộtăĕngătenă
A1 (a1a, a1b),ă逢uătiênăt衣i các khu v詠căđôăthị, khu v詠c yêu c亥u về c違nh quan. 

- Ng亥m hóa h衣 t亥ng m衣ng cáp vi宇n thông: 

• Đ嘘i với các khu công nghi羽p,ăkhuădânăc逢,ăkhuăđôăthị, tuyếnăđ逢運ng mới, th詠c 
hi羽n ng亥m hóa 100%. 

• Đ嘘i với các khu công nghi羽p,ăkhuădânăc逢,ăkhuăđôăthị, tuyếnăđ逢運ngăcũ:ă姶uătiênă
ng亥m t衣i các khu v詠c có yêu c亥u mỹ quan,ăđếnănĕmă2030,ăđ違m b違o 50-60% h衣 t亥ng 
m衣ngăcápă(tínhăđến h羽 th嘘ng t栄 cápăvàăthuêăbao)ătrênătoànăđịa bàn Thành ph嘘, khu v詠c 
đôăthị đ衣t 80-90%. 

- Vi羽c phát triển h衣 t亥ng kỹ thuật vi宇n thông th映 động ch栄 yếuătheoăh逢ớng tích 
h嬰p trong các quy ho衣ch,ăch逢ơngătrình,ăd詠 ánăvàădùngăchungăcơăs荏 h衣 t亥ng gi英a các 
doanh nghi羽p, tiết ki羽m ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢,ăb違oăđ違m mỹ quanăđôăthị, các doanh nghi羽p 
cùngăđ亥uăt逢ămột l亥n và sử d映ngăchungăcơăs荏 h衣 t亥ng. Các doanh nghi羽p không tham gia 
đ亥uăt逢ăxâyăd詠ng h衣 t亥ng ph違i ch医p nhận m泳c giá cho thuê h衣 t亥ng kỹ thuật vi宇n thông 
theoăquyăđịnh. 

b. Ph逢挨ngăánăphátătri吋năd英ăli羽uăs嘘,ătrungătơmăd英ăli羽uăs嘘,ăh衣ăt亥ngăiot vƠăn隠nă
t違ngăs嘘 

- Chuyểnăđ鰻i ipv6 trongăcơăquanănhàăn逢ớc c栄aăđịaăph逢ơngă theoăđúngă lộ trình 
chuyểnăđ鰻i c栄a qu嘘căgiaăđểnăđ違m b違oăđ逢嬰c an ninh m衣ngăcũngănh逢ăkhôngăgianătruyăcập. 

- Hình thành h羽 th嘘ng trung tâm d英 li羽u Thành ph嘘 có ít nh医t hai (02) trung tâm 
d英 li羽uăcóănĕng l詠cătínhătoánăcaoăvàăđ逢嬰c kết n嘘iăđ欝ng bộ để ph映c v映 các h羽 th嘘ng thông 
tin c栄a thành ph嘘 tin cậy, 鰻năđịnh d詠a trên công ngh羽 đi羽nătoánăđámămâyăvàăkiến trúc 
siêu hội t映,ăđ衣t chu育n t嘘i thiểuăTIER3.ăTrongăđó,ătrungătâmăd英 li羽u vùng có di羽n tích 
kho違ng 07ha, d詠 kiếnăđặt t衣i quận Bình Th栄y. 

- Phát triển h衣 t亥ng iot ph映c v映 xây d詠ngăđôăthị thông minh, sinh thái: tích c詠c 
chu育n bị và triển khai c違m biến và các 泳ng d映ng công ngh羽 s嘘 vào các h衣 t亥ng thiết yếu 
nh逢ăgiaoăthông,ămôiătr逢運ng,ănĕngăl逢嬰ng,ăđi羽năn逢ớcầ.ăĐể chuyểnăđ鰻i thành một bộ phận 
c医u thành quan trọng c栄a h衣 t亥ng s嘘.ăGiaiăđo衣n 2021 – 2025: phát triển mới kho違ng 1,5-
2 tri羽u,ăgiaiăđo衣n 2026 – 2030 phát triển mới kho違ng 2-3 tri羽u thiết bị iot trong nh英ng 
lĩnhăv詠c trọngăđiểm: qu違nălỦăđôăthị,ămôiătr逢運ng, an ninh trật t詠, ngu欝năn逢ớc, giáo d映c, 
y tế. 

- Phát triển, hoàn thi羽năcácăcơăs荏 d英 li羽uăchuyênăngànhă(逢uătiênăyătế, giáo d映c, 
khoa học và công ngh羽,ătàiăchính,ătàiănguyênămôiătr逢運ng, xây d詠ngătr逢ớcănĕmă2025),ă
b違oăđ違m tận d映ng, kế thừaăcácăcơăs荏 d英 li羽u qu嘘c gia. 

- Xây d詠ng h衣 t亥ng d英 li羽uăkhôngăgianătrênăcơăs荏 h嬰p nh医t các d英 li羽uănh逢:ăđ医t 
đai,ăquyăho衣ch, xây d詠ng, giao thông, c医păthoátăn逢ớc, cây xanh, phòng cháy ch英a cháy, 
vi宇năthông,ăl逢ớiăđi羽năầ.ă(thuộc d詠 án phát triển thành ph嘘 C亥năThơăvàătĕngăc逢運ng kh違 
nĕngăthích 泳ng c栄aăđôăthị).  

- Xây d詠ng, triển khai h欝 sơăd英 li羽u và kho d英 li羽u tập trung dùng chung thành 
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ph嘘, cho phép thu thập, t鰻ng h嬰păvàăl逢uătr英 d英 li羽u; Tích h嬰p, phân tích và xử lý d英 li羽u, 
cung c医p, phân ph嘘i d英 li羽u, chia sẻ,ăđ欝ng bộ d英 li羽u gi英a các h羽 th嘘ng thông tin c栄aăđịa 
ph逢ơngăvớiăcácăcơăs荏 d英 li羽u qu嘘căgiaă(dânăc逢,ănh逢ăđ医tăđai,ăđĕngăkỦădoanhănghi羽p, tài 
chính, b違o hiểm)ăcũngănh逢ăcácăh羽 th嘘ng khác bên ngoài. 

- S嘘 hóa kết qu違 th栄 t映c hành chính còn hi羽u l詠căvàăcácăvĕnăb違n chỉ đ衣oăđiều 
hành, qu違n lý, l逢uătr英 h欝 sơăc栄aăcácăcơăquanăĐ違ng,ănhàăn逢ớc, t鰻 ch泳c,ăđoànăthể; d英 li羽u 
s嘘 chuyênăngànhă(dânăc逢,ădoanhănghi羽p,ăđ医tăđai,ăgiaoă thông,ă t逢ăphápầ)ăđể thay thế 
thành ph亥n h欝 sơăph違i nộp trong cung c医p dịch v映 công. 

- Xây d詠ng, công b嘘 các d英 li羽u m荏 c栄aăcácăcơăquanănhàăn逢ớcătheoăquyăđịnh c栄a 
pháp luật trên c鰻ng d英 li羽u c栄a thành ph嘘 và c鰻ng d英 li羽u qu嘘c gia. 

- Phát triển nền t違ngăthôngătinăđịnh danh cá nhân và kho d英 li羽u s嘘 c栄aăng逢運i dân, 
doanh nghi羽pătrênăđịa bàn thành ph嘘, kết n嘘i với c鰻ng dịch v映 v映 công tr詠c tuyến thành 
ph嘘, các h羽 th嘘ng thông tin c栄aăcácăđơnăvị nh逢ăđi羽n l詠c, c医păn逢ớc,ămôiătr逢運ngăđôăthị, 
công ch泳ngầ.ăT衣o thuận l嬰i cho giao dịchăđi羽n tử c栄aăng逢運i dân, doanh nghi羽p vớiăcơă
quanănhàăn逢ớc và các giao dịchăđi羽n tử dân s詠 khác.  

- Ph嘘i h嬰p triển khai h羽 th嘘ngăthanhătoánăđi羽n tử cho phép doanh nghi羽p vi宇n 
thông cung c医p dịch v映 thanhătoánăđi羽n tử không thông qua tài kho違n ngân hàng (Mobile 
Money).  

- Xây d詠ng, phát triển nền t違ng 泳ng d映ng trên thiết bị diăđộng hỗ tr嬰 ng逢運i dân, 
doanh nghi羽p sử d映ng các dịch v映, ti羽n ích trong chính quyềnăđi羽n tử, chính quyền s嘘 
vàăđôăthị thông minh. 

- Xây d詠ng nền t違ng tích h嬰p, qu違n lý thiết bị iot (iot platform), nền t違ng qu違n lý 
video (VMS), Nền t違ng phân tích d英 li羽u thông minh (AI platform), sử d映ng các công 
ngh羽 nhận d衣ng, học máy, khai thác d英 li羽uăầ.ăPh映c v映 phân tích d英 li羽u, c違nh báo 
sớm, d詠 báo hỗ tr嬰 ra quyếtăđịnh. 

- Thúcăđ育y phát triển các nền t違ng s嘘 có kh違 nĕngătriển khai dùng chung rộng 
khắp trong một s嘘 lĩnhăv詠cănh逢ăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử, nông nghi羽p, du lịch, y tế, giáo d映c, 
giao thông, xây d詠ng,ătàiănguyênăvàămôiătr逢運ng, học tr詠c tuyến, nội dung s嘘, dịch v映 kế 
toán, tài chính doanh nghi羽p,ăđôăthị và ngân hàng.  

 

9.2.3 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h衣 t亥ng công ngh羽 thông tin, 泳ng d映ng công 
ngh羽 thông tin và an toàn thông  

* H衣 t亥ng công ngh羽 thông tin 

- Nâng c医p, hoàn thi羽n nền t違ng tr映c tích h嬰p chia sẻ d英 li羽u thành ph嘘 (LGSP)ăđápă泳ng 
các tiêu chu育n, quy chu育n kỹ thuật c栄a Bộ Thông tin và Truyền thông, kết n嘘i với nền 
t違ng tích h嬰p, chia sẻ d英 li羽u qu嘘c gia. 

- Triển khai xây d詠ng h衣 t亥ng lõi c栄aăđôăthị thông minh và phát triển Chính quyềnăđi羽n 
tử bao g欝mătrungătâmăgiámăsát,ăđiều hành thông minh Tp. C亥năThơ. 
- Cung c医p dịch v映 công tr詠c tuyến:ăĐến 2030, cung c医p 100% dịch v映 công m泳căđộ 3 
và m泳căđộ 4.  
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- Nâng c医p c鰻ng d英 li羽u c栄a Thành ph嘘 kết n嘘i, chia sẻ d英 li羽u với C鰻ng d英 li羽u qu嘘c 
gia.  

- Xây d詠ng Chính quyềnăđi羽n tử: Chu育n hóa quy trình nghi羽p v映,ăh逢ớng tới Chính ph栄 
s嘘, nền kinh tế s嘘 và xã hội s嘘, th詠c hi羽nătrongăgiaiăđo衣n 2021 – 2025. 

- 100% h羽 th嘘ng ph亥n mềmăchuyênăngành,ăcơăs荏 d英 li羽u c栄a các s荏,ăngành,ăđịaăph逢ơngă
đ逢嬰c kết n嘘i,ăliênăthông,ăđ欝ng bộ trên nền t違ng tích h嬰p, chia sẻ d英 li羽u Tp. C亥năThơ. 
- Hoàn thi羽n các 泳ng d映ng dịch v映 dùng chung thiết yếu c栄a Tp. C亥năThơ.ă 
- Xây d詠ngăđôăthị thông minh Tp C亥năThơ: Triểnăkhaiăđề án xây d詠ng thành ph嘘 C亥n 
Thơăphátătriểnăthànhăđôăthị thôngăminhăgiaiăđo衣n 2021 - 2025, t亥m nhìnăđếnănĕmă2030ă
theo quyếtăđịnh s嘘 1652/QĐ-UBNDăngàyă02ăthángă8ănĕmă2021ăc栄a UBND Thành ph嘘. 

- Phát triểnăcácălĩnhăv詠că逢uătiênănhằmăgiaătĕngăti羽n ích c栄aăng逢運i dân: giáo d映c thông 
minh; y tế thông minh; nông nghi羽p thông minh, giao thông thông minh và qu違n lý, 
giám sát an ninh.  

- Chuyểnăđ鰻i và nâng c医p b羽nh vi羽n hi羽n có sang b羽nh vi羽n thông minh t衣i 70% các 
b羽nh vi羽n tuyến Tp, huy羽n,ătr逢運ng học thông minh t衣iă70%ătr逢運ng THPT; triển khai các 
ph亥n mềm hỗ tr嬰 nông nghi羽p thông minh. Xây d詠ng hoàn thành, phát triển h羽 th嘘ng 
giao thông thông minh, h羽 th嘘ngăcameraăgiámăsátăanăninhătrênăđịa bàn Tp. C亥năThơ. 
- Nâng c医p Trung tâm tích h嬰p d英 li羽u c栄a Thành ph嘘 đápă泳ng tiêu chu育n, qui chu育n 
theoăquyăđịnh. Sauănĕm 2030, xây d詠ng thêm 01 Trung tâm tích h嬰p d英 li羽u d詠 phòng. 

- Hỗ tr嬰 phát triển kinh tế s嘘, xã hội s嘘: 

 Phát triển doanh nghi羽p công ngh羽 s嘘,ă thúcă đ育y chuyểnă đ鰻i s嘘 t衣i các doanh 
nghi羽p; 

 Triển khai kế ho衣ch phát triểnăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử Tp. C亥năThơăgiaiăđo衣n 2021-
2025 theo quyếtăđịnh s嘘 1279/QĐ- UBND ngày 15 thángă6ănĕmă2021ăc栄a 曳y ban 
Nhân dân thành ph嘘 và Kế ho衣ch s嘘 241/KH-UBND về vi羽c Chuyểnăđ鰻i s嘘 Tp. 
C亥năThơăđếnănĕmă2025,ăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030; 

 Thành lập Trung tâm Hỗ tr嬰 chuyểnăđ鰻i s嘘 thành ph嘘 C亥năThơăđặt t衣i S荏 TT&TT 
nhằm hỗ tr嬰 s荏 ngành th詠c hi羽n chuyểnăđ鰻i s嘘; 

 Hỗ tr嬰 ng逢運i dân tham gia chuyểnăđ鰻i s嘘 (cáp quang, thiết bị, kiến th泳c và kỹ 
nĕng,ăkhôngădùngătiền mặt...); 

 Phát triển ngu欝n nhân l詠c chuyểnăđ鰻i s嘘:ăăđàoăt衣o và d衣y nghề gắn với công ngh羽 
s嘘 nh逢ătríătu羽 nhân t衣o (AI), khoa học d英 li羽u, d英 li羽u lớnă(bigădata),ăđi羽n toán 
đámămâyă(Cloudăcomputing),ăinternetăv衣n vật (iot), th詠c tế 違o/th詠c tế tĕngăc逢運ng 
(VR/AR), chuỗi kh嘘i (blockchain), in ba chiều (3D printing). 

 

*An toàn thông tin: Duy trì và nâng c医p Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) 
ph映c v映 các ngành và chính quyền các c医p trong toàn Thành ph嘘,ăđ違m b違o an toàn, an 
ninh m衣ng c医păđộ 3. 
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9.2.4 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n công nghi羽p CNTT  

•ăChu育n bị mặt bằng,ăđ亥uăt逢ăh衣 t亥ng kỹ thuật và h衣 t亥ng xã hội,ăđặc bi羽t quan tâm 
xây d詠ngăcácăcơăchế chính sách phù h嬰p hỗ tr嬰, kêu gọiăđ亥uăt逢,ăb違oăđ違m tính c衣nh tranh 
để thu hút các doanh nghi羽p lớnătrongăvàăngoàiăn逢ớcăthamăgiaăđ亥uăt逢ăvàoăkhuăcôngăcôngă
ngh羽 thông tin tập trung. 

•ăHìnhăthànhămột ngành công nghi羽p công ngh羽 thôngătinăđ栄 m衣nhăđể làm ngành 
kinh tế mũi nhọn,ăthúcăđ育y s詠 tĕngătr逢荏ng c栄a các ngành công nghi羽p khác, t衣oăđàătĕngă
tr逢荏ng cho nền kinh tế thành ph嘘 và khu v詠căĐ欝ng bằng sông Cửu Long, t衣oăđiều ki羽n 
thuận l嬰iăchoămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢ăvàoălĩnhăv詠c công ngh羽 thông tin c栄a thành ph嘘 trong 
nh英ngănĕmătiếp theo. 

•ăThuăhútăcácătr逢運ngăđ衣i học,ăcácăcơăs荏 đàoăt衣o công ngh羽 thông tin, các chuyên 
gia công ngh羽 thôngătinăđể th詠c hi羽n công tác nghiên c泳u, phát triển ph亥n mềm và nội 
dung s嘘,ăđàoăt衣o và phát triểnăđ逢嬰c một ngu欝n nhân l詠c công ngh羽 thông tin ch医tăl逢嬰ng 
caoăđể cung 泳ng cho thành ph嘘 C亥năThơăvàăc違 vùngăđ欝ng bằng sông CửuăLong;ăđàoăt衣o 
đ逢嬰c ngu欝n nhân l詠c có kh違 nĕngătĕngăcungăc医p dịch v映 cho thị tr逢運ng qu嘘c tế với kh違 
nĕngăkỹ thuật công ngh羽 cao. 

•ă永ng d映ng công ngh羽 thông tin trong công tác qu違n lý nhà n逢ớc, s違n xu医t kinh 
doanh, cung nhằmătĕngăc逢運ngănĕngăl詠c và kh違 nĕngăc衣nh tranh c栄a các doanh nghi羽p 
trongăn逢ớc. 

•ăĐóngăgópăgiáătrị giaătĕngăcaoăgópăph亥năvàoătĕngătr逢荏ng bền v英ng; t衣o ra nhiều 
công vi羽c gián tiếp. Hỗ tr嬰 các doanh nghi羽p liên kết, m荏 rộng thị tr逢運ngăđặc bi羽t là thị 
tr逢運ng qu嘘c tế; cung c医p cho doanh nghi羽p h衣 t亥ng tiêu chu育n và c違 chính sách hỗ tr嬰 
ngu欝n v嘘năđể th詠c hi羽n các dịch v映 ch医tăl逢嬰ng; cung c医p ngu欝n nhân l詠c phù h嬰p, cung 
c医pămôiătr逢運ng hỗ tr嬰 逢ơmăt衣o s違n ph育m công ngh羽 cao. 

Định h逢ớng phân b鰻 không gian:  

Lo衣i hình công trình: khu công nghi羽p CNTT tập trung vớiăcơăs荏 h衣 t亥ng kỹ thuật 
vàămôiătr逢運ng kinh doanh thuận l嬰i cho các doanh nghi羽pălĩnhăv詠c CNTT ho衣tăđộng, 
góp ph亥n phát triển ngành kinh tế mũiănhọn c栄aăđ医tăn逢ớc - ngành công nghi羽p CNTT. 
Khu CNTT tậpătrungăcũngălàăv逢運nă逢ơmăchoădoanhănghi羽p mới phát triển, kh荏i nghi羽p, 
đ鰻i mới sáng t衣oăvàăđàoăt衣o nhân l詠c quan trọng cho c違 n逢ớc nói chung và ngành CNTT 
nói riêng.  

Xem xét phát triển phân khu công nghi羽p d英 li羽u trong khu CNTT tậpătrung:ă姶uă
tiên phát triển, b嘘 trí các phân khu c映m công nghi羽p d英 li羽u t衣i các khu CNTT tập trung  
nằm g亥n các trung tâm d英 li羽u, có vị tríăđịa lý giao thông thuận l嬰i,ăđịa ch医t 鰻năđịnh và 
có ngu欝n nhân l詠c t衣i chỗ đápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u phát triển khu công nghi羽p d英 li羽u. 

Phát triển các phòng thí nghi羽m trọngăđiểm nhằm phát triển các s違n ph育m trọng 
điểm Make in Viet Nam, phát triển nền t違ng Internet công nghi羽p, ph映c v映 s違n xu医t 
thông minh và s違n ph育m iot Make in Viet Nam. 

Địnhăh逢ớng khai thác, sử d映ng: Phát triển khu CNTT tậpătrungăđể t衣o h羽 sinh thái, 
nângăcaoănĕngăl詠c c衣nhătranhăvàăhàmăl逢嬰ng s違n ph育m CNTT Vi羽t Nam trong chuỗi giá 
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trị s違n xu医t toàn c亥u; cùng vớiăđóălàăphátăhuyăcácăkết qu違, giá trị c栄a các khu ho衣tăđộng 
thành công, t衣o s詠 lan t臼a cho các khu CNTT tập trung trên c違 n逢ớc. 

Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật: Khu CNTT tậpătrungăđ違m b違oăđápă泳ngăđ栄 các tiêu chí 
t衣i Nghị địnhă154/2013/NĐ-CPăngàyă8/11/2013ăquyăđịnh về khu CNTT tập trung và các 
vĕnăb違năh逢ớng dẫn khác có liên quan.  

Đếnănĕmă2025,ătrênăcơăs荏 nhu c亥u,ăxemăxétădànhăthêmă20ăhaăđ医t,ăđ違m b違oăđ栄 lớn 
và tiêu chu育năcaoăđể thuăhútăđ亥uăt逢ăc栄a các tậpăđoànăcôngăngh羽 lớn trên thế giới vào 
Vi羽tăNam.ăĐâyăsẽ là các trung tâm công ngh羽 cao, có ho衣tăđộngăR&D;ăThúcăđ育y mô 
hình liên kết chuỗi khu CNTT tập trung.. 

 

9.2.5 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n m衣ngăl逢噂iăc挨ăs荏 báo chí, phát thanh, truy隠n 
hình,ăthôngătinăđi羽n t穎,ăc挨ăs荏 xu医t b違n,ăthôngătinăđ嘘i ngo衣i,ăthôngătinăc挨ăs荏  

- Giaiăđo衣n 2021-2025: Gi英 nguyên s嘘 l逢嬰ngăcơăquanăbáoăchí.ăGiaoăquyền t詠 ch栄 tài 
chínhăcơăquanăbáoăchí,ăTp. C亥năThơăth詠c hi羽năcơăchế đặtăhàngăđ嘘i với các nội dung ph映c 
v映 nhi羽m v映 chính trị.ăGiaiăđo衣n 2026 – 2030: Hội t映 cácăcơăquanăbáoăchí,ăhội t映 các 医n 
ph育m báo chí, chuyểnăđ鰻i s嘘 mô hình, 泳ng d映ng các công ngh羽 iot, AI, bigdata, thành 
lập Trung tâm báo chí làăđơnăvị s詠 nghi羽p công lập tr詠c thuộc S荏 Thông tin và Truyền 
thông TP, chịu s詠 chỉ đ衣o tr詠c tiếp c栄aăGiámăđ嘘c S荏 Thông tin và Truyền thông TP; 
Trung tâm có ch泳cănĕng,ănhi羽m v映 t鰻 ch泳c các cuộc họp báo, s詠 ki羽n báo chí, truyền 
thôngăđể cácăcơăquanăĐ違ng, chính quyền các c医p,ăcácăcơăquan,ăđơnăvị có liên quan hoặc 
các t鰻 ch泳c,ăcáănhânăđ逢嬰c phép t鰻 ch泳c họpăbáoătheoăđúngăquyăđịnh c栄a pháp luật và 
th詠c hi羽n ch泳cănĕngăđ亥u m嘘iăđề nghị lưnhăđ衣oăTPăvàăcácăcơăquanăch泳cănĕngăcungăc医p, 
địnhăh逢ớng thông tin về các v医n đề d逢ăluận xã hộiăđangăb泳căxúc,ăquanătâmăđếnăcácăcơă
quan báo chí một cách công khai và minh b衣ch. 

*ăPh逢ơngăánăphátătriển h衣 t亥ng phát thanh truyền hình: Phát triển h衣 t亥ng phát thanh 
truyềnăhìnhăđ欝ng bộ với h衣 t亥ng vi宇n thông/h衣 t亥ng s嘘. Ng亥m hoá h衣 t亥ng truyền hình 
cáp, truyền hình IPTV, truyềnăhìnhăinternetăđ欝ng bộ với h衣 t亥ng m衣ng ngo衣i vi. 

 

Truyền hình: 

- Đ嘘i với truyền hình v羽 tinh: Duy trì h衣 t亥ng truyền dẫn, phát sóng v羽 tinh bằng các 
tr衣m phát lên c栄a doanh nghi羽p truyền hình và v羽 tinh do Vi羽t Nam qu違n lý. 

- Đ嘘i với truyền hình s嘘 mặtăđ医t: Duy trì m衣ng truyền dẫn, phát sóng DVB-T2 c栄aăđàiă
phát thanh truyền hình Thành ph嘘 và doanh nghi羽p cung c医p dịch v映 truyền hình tr違 tiền 
trênăđịa bàn. 

- Đ嘘i với truyền hình qua m衣ngăcáp:ăĐ亥uăt逢,ăduyătrì,ăphátătriển m衣ngăl逢ới truyền hình 
cáp công ngh羽 s嘘 hi羽năđ衣i kết h嬰p truyềnăhìnhăinternetăbĕngăthôngărộng. 
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Đ違m b違o t医t c違 ng逢運i dân sinh s嘘ngă trênăđịaăbànăđ逢嬰c thu, xem mi宇n phí các kênh 
ch逢ơngătrìnhătruyền hình thiết yếu phát sóng trên h衣 t亥ng truyền hình s嘘 mặtăđ医t hoặc từ 
v羽 tinh. Tỷ l羽 thuê bao truyền hình tr違 tiềnăđ衣t 50% (2025) và 80% (2030). 

Duy trì h羽 th嘘ngăphátăthanhăt逢ơngăt詠 t衣iăcácăcơăquanăbáoăchíăđến th運iăđiểm ch医m d泳t 
công ngh羽 này chuyển sang phát thanh s嘘 vào 2030. 
H羽 th嘘ng truyền dẫn, phát sóng phát thanh s嘘 đ逢嬰c xây d詠ng và phân b鰻 trên nh英ngăđịa 
bànănh逢ăhi羽n t衣i, xem xét h嬰p nh医tăđể nâng cao ch医tăl逢嬰ng và hi羽u qu違 nếu c亥n,ă逢uătiênă
t衣i nh英ng khu v詠c có nhu c亥u cao thì triểnăkhaiătr逢ớc. 

Vớiăcácăcơăs荏 in hi羽n xen kẽ trongăkhuădânăc逢,ăkhuăđôăthị:ăTrênăcơ s荏 tiêu chí, th詠c hi羽n 
rà soát, phân lo衣i,ăxácăđịnhăcácăcơăs荏 gây ô nhi宇mămôiătr逢運ng, không phù h嬰p quy ho衣ch, 
trênăcơăs荏 tham v医n vớiăcácăbênăliênăquanăđể có kế ho衣ch và th詠c hi羽n di d運i vào các 
khu, c映m công nghi羽p. 

 

9.3 T亥m nhìn 2050 

9.3.1 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n h衣 t亥ng thông tin và truy隠n thông  

- Phát triển rộng khắpăcácăđ衣iălỦăb逢uăđi羽n, lắpăđặtăđiểm giao dịch t詠 động, tr衣m 
b逢uăki羽n t詠 độngầăcungăc医p các dịch v映 tàiăchínhăb逢uăchínhăcáănhânăđến trung tâm 
thành ph嘘, quận, thị xã, thị tr医n và một s嘘 c映m xã.  

- Phát triển dịch v映 b逢uăchínhăđiăđôiăvới vi羽c b違oăđ違m an ninh, an toàn thông tin 
qu嘘c gia và b違o v羽 quyền l嬰i c栄aăng逢運i tiêu dùng, góp ph亥năthúcăđ育y kinh tế - xã hội 
phát triển. 

- Sử d映ng công ngh羽 để xácăđịnh thông tin vị trí khách hàng cho xe và nhân viên 
b逢u chính,ăgiámăsátăph逢ơngăti羽n vận chuyển, và truy tìm – định vị b逢uăgửi. 

- Th詠c hi羽n ng亥m hóa m衣ng cáp rộng khắpătrênăđịa bàn toàn Thành ph嘘 đ違m b違o 
tiết ki羽m, hi羽u qu違 và mỹ quanăđôăthị. 

- Dịch v映 thông tin và truyền thông phát triển theo 2 nhóm: dịch v映 về h衣 t亥ng và 
dịch v映 về 泳ng d映ng. Xã hội hóa trong cung c医p dịch v映: mọi thành ph亥n kinh tế (trong 
n逢ớcăvàăngoàiăn逢ớc)ăđều có thể tham gia cung c医p dịch v映. 

- Th詠c hi羽n quy ho衣ch tích h嬰p về phát triển h衣 t亥ng nói chung g欝m c違 h衣 t亥ng 
vi宇n thông/s嘘. 

- Đ亥u t逢ănângăc医p h衣 t亥ng kỹ thuật b違oăđ違m an toàn, an ninh m衣ng. Phát triển h衣 
t亥ng iot và h衣 t亥ngăđi羽nătoánăđámămâyăđ逢嬰c 泳ng d映ng rộng khắp trong kh嘘iăcơăquanănhàă
n逢ớc, doanh nghi羽p và cộngăđ欝ng. 

- Xây d詠ng và phát triểnăđ欝ng bộ h衣 t亥ngăcơăs荏 d英 li羽u. Hình thành các h羽 th嘘ng 
d英 li羽u tin cậy, 鰻năđịnh c栄aănhàăn逢ớc và doanh nghi羽p. Kết n嘘i, chia sẻ theo phân c医p.  

Tiếp t映c phát triển, nâng cao ch医tă l逢嬰ng cung c医p dịch v映 M衣ng truyền s嘘 li羽u 
chuyên dùng c栄aăcơăquanăĐ違ng,ăNhàăn逢ớc.ăRàăsoát,ăđ違m b違o triển khai m荏 rộng, kết n嘘i 
m衣ngăđến c医păxưăvàăcácăđ嘘iăt逢嬰ng theo yêu c亥u, phù h嬰p với ph衣m vi và tính ch医t 泳ng 



 

594 
 

d映ng c栄a Chính quyềnăđi羽n tử, b違oăđ違m các yêu c亥u về kỹ thuật, kết n嘘i, an toàn thông 
tin. 

Tiếp t映c phát triển, m荏 rộng h衣 t亥ng kỹ thuật H羽 th嘘ng ch泳ng th詠căđi羽n tử đápă泳ng 
yêu c亥u cung c医p, qu違n lý và sử d映ng ch英 ký s嘘 trongăcơăquanănhàăn逢ớc, ph映c v映 Chính 
quyềnăđi羽n tử.  

Quy ho衣ch xây d詠ng h衣 t亥ng thanh toán s嘘 theoăh逢ớngăđ欝ng bộ, th嘘ng nh医t, dùng 
chung, tận d映ng và khai thác có hi羽u qu違 h衣 t亥ng m衣ngăl逢ới vi宇năthôngăđể triển khai các 
dịch v映 thanhătoánăchoăng逢運i dân với chi phí th医p. 

Tiếp t映c triển khai 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin, xây d詠ng Chính quyềnăđi羽n tử 
trênăcơăs荏 c違i cách hành chính, l医yăng逢運i dân và doanh nghi羽p làm trung tâm, chu育n hóa 
quy trình nghi羽p v映,ăh逢ớng tới Chính ph栄 s嘘, nền kinh tế s嘘 và xã hội s嘘. 

Tĕngăc逢運ng triểnăkhaiăđ欝ng bộ các h羽 th嘘ng 泳ng d映ng thông minh, h羽 th嘘ng dịch 
v映 ph映c v映 ng逢運i dân thông minh trên t医t c違 cácălĩnhăv詠căđ運i s嘘ng kinh tế xã hội. 

80%ăcácăkhuăđôăthị mớiăđ逢嬰c thiết kế và xây d詠ng theo tiêu chu育năđôăthị thông 
minh. 50% các ngôi nhà mớiăđ逢嬰c thiết kế và xây d詠ng theo tiêu chu育n ngôi nhà thông 
minh.  

Hoàn thi羽năcácăcơăs荏 d英 li羽u chuyên ngành, kết n嘘i liên thông, chia sẻ với H羽 th嘘ng 
thông tin một cửaăđi羽n tử, C鰻ng Dịch v映 công c医p Thành ph嘘, C鰻ng Dịch v映 công qu嘘c 
gia ph映c v映 ng逢運i dân và doanh nghi羽p. 

Hoàn thi羽n triển khai qu違n lý h欝 sơăs泳c kh臼eăđi羽n tử đến từngăng逢運i dân, kết n嘘i, 
tích h嬰p, chia sẻ d英 li羽u với các h羽 th嘘ngăthôngătin,ăcơăs荏 d英 li羽u. 

Duy trì triển khai dịch v映 ch泳ng th詠c ch英 ký s嘘 cho các h羽 th嘘ng thông tin và thiết 
bị diăđộngăđể thuận ti羽n cho vi羽c sử d映ng c栄aăng逢運i dân, doanh nghi羽p, cán bộ, công 
ch泳c, viên ch泳c,ăcácăcơăquanănhàăn逢ớc. 

M荏 rộngăđ亥uăt逢,ăxâyăd詠ng, phát triển một s嘘 khu công ngh羽 thông tin tập trung 
trọngăđiểm t衣i Tp. C亥năThơăphù h嬰p với Quy ho衣ch qu嘘c gia về thông tin và truyền 
thông, th運i kỳ 2021-2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050. 

Tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng h衣 t亥ngăđ欝ng bộ đến các khu công ngh羽 thông tin tập 
trung, t衣oămôiătr逢運ng thuận l嬰i cho các khu công ngh羽 thông tin tậpătrung;ăđ亥uăt逢ăxâyă
d詠ngăcơăs荏 nghiên c泳u,ăv逢運nă逢ơmătrongăcácăkhuăcông ngh羽 thông tin tập trung. 

Hỗ tr嬰 phát triển công ngh羽 thông tin đ育y m衣nh tái cơăc医u phát triển kinh tế c栄a 
Thành ph嘘,ătĕngăc逢運ngănĕngăl詠c s違n xu医t, cung c医p s違n ph育m, dịch v映 công ngh羽 thông 
tin c栄a Thành ph嘘 nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành ph嘘 đ泳ngăđ亥u trong c違 n逢ớc; nâng cao 
trìnhăđộ khai thác, sử d映ng công ngh羽 thôngătinăcơăquanăchínhăquyền, doanh nghi羽p, 
ng逢運i dân.  

Đ亥uăt逢ăphátătriển các s違n ph育m ph亥n mềmădùngăchungătrongăcơăquanănhàăn逢ớc, 
doanh nghi羽p và xã hội,ăđặc bi羽t là các ph亥n mềm cho các h羽 th嘘ng lớn, ph亥n mềm 泳ng 
d映ng trên m衣ngădiăđộng, m衣ng internet; phát triển các s違n ph育m, gi違i pháp d詠a trên ph亥n 
mềm ngu欝n m荏 và trên nền công ngh羽 m荏.  
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Phát triển các s違n ph育m nội dung s嘘 th逢ơngăhi羽u c栄a Tp. C亥năThơ; các s違n ph育m 
ph映c v映 cơăquanănhàăn逢ớc, giáo d映c, nông nghi羽p, nông thôn; các s違n ph育m trên m衣ng 
diăđộng, internet, công c映, dịch v映 tìm kiếm trên m衣ng. 

Đ違m b違o an toàn, an ninh m衣ng hỗ tr嬰 phát triển kinh tế s嘘, xã hội s嘘, g欝m:  

- Phát triển h羽 th嘘ngăxácăđịnh, phát hi羽n thông tin vi ph衣m pháp luật trên không 
gian m衣ng và kịp th運i xử lý, g叡 b臼.  

- Vận hành h羽 th嘘ngăđánhăgiáătínănhi羽m s嘘 đ嘘i với h羽 th嘘ng thông tin c栄a các t鰻 
ch泳c, doanh nghi羽p cung c医p dịch v映 tr詠c tuyến. 

- Phát triển m衣ngăl逢ớiăcácăcơăquan,ădoanhănghi羽p b違o hiểm r栄i ro cho chuyểnăđ鰻i 
s嘘, an toàn, an ninh m衣ng và giao dịch trên không gian m衣ng. 

Địnhăh逢ớngăđếnănĕmă2050,ăC亥năThơăphát triển h衣 t亥ng phát thanh truyềnăhìnhăđaă
ph逢ơngăti羽n,ăđaănền t違ng, có thể th映 h逢荏ng trên nhiều thiết bị. 

 

9.3.2 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n m衣ngăl逢噂iăc挨ăs荏 báo chí, phát thanh, truy隠n 
hình,ăthôngătinăđi羽n t穎,ăc挨ăs荏 xu医t b違n,ăthôngătinăđ嘘i ngo衣i,ăthôngătinăc挨ăs荏  

Địnhăh逢ớngăđếnănĕmă2050ăcácăcơăs荏 báo chí, phát thanh, truyềnăhìnhătrênăđịa bàn 
Tp. C亥năThơăphátătriển theo mô hình tòa so衣n hội t映 泳ng d映ng các công ngh羽 caoănh逢ă
AI, iot đápă泳ngăđ逢嬰c các nhi羽m v映 đ逢嬰căgiaoăcũngănh逢ănhuăc亥u c栄a thị tr逢運ng. 

Địnhăh逢ớngăđếnănĕmă2050ăm衣ngăl逢ớiăthôngătinăcơăs荏 c栄a Tp. C亥năThơăhoànăthi羽n, 
hi羽năđ衣i 泳ng d映ng các công ngh羽 caoăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u thông tin c栄aăng逢運i dân, 
góp ph亥n tích c詠c vào phát triển kinh tế s嘘, xã hội s嘘 荏 địaăbànăxư,ăph逢運ng. 

 

II.  Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h衣 t亥ng xã h瓜i 

1. H衣 t亥ng giáo d映căđƠoăt衣o và ngh隠 nghi羽p 

1.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n h衣 t亥ng giáo d映c 

- Hi羽năđ衣iăhóaăcơăs荏 h衣 t亥ng, quy môătr逢運ng lớp 荏 các c医p từ m亥mănonăđến ph鰻 
thông, cơăs荏 giáo d映c nghề nghi羽p,ăcaoăđẳng,ăđ衣i họcăđể x泳ng t亥m tr荏 thành trung tâm 
giáo d映c c栄aăĐBSCL. 

- Phát triển h羽 th嘘ngăcơăs荏 giáo d映c,ăđàoăt衣o nghề nghi羽păđápă泳ng nhu c亥u học 
tập c栄aănhânădân,ăđặc bi羽t là 荏 khu v詠c nông thôn. 

- Khuyếnăkhíchăcácăđơnăvị t逢ănhânăthamăgiaăđ亥uăt逢ăvàoăxâyăd詠ng h羽 th嘘ng giáo 
d映c 

- Đ育y nhanh vi羽c xây d詠ngăcácătr逢運ng chu育n qu嘘căgia,ăđ違m b違o vi羽c tiếp cận giáo 
d映c công bằng cho t医t c違 công dân. 

- Tĕngăc逢運ng 泳ng d映ng khoa học công ngh羽 trong d衣y học và qu違n lý giáo d映c, 
đ違m b違oă100%ătr逢運ng tiểu học, trung họcăcơăs荏, trung học ph鰻 thông th詠c hi羽n công tác 
qu違nălỦătr逢運ng học thông qua m衣ngăInternet,ăđ違m b違o công khai về tài chính, nhân s詠 
và ch医tă l逢嬰ng giáo d映c, t衣o kênh thông tin liên l衣căth逢運ng xuyên, hi羽u qu違 gi英a nhà 
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tr逢運ng và ph映 huynh học sinh, gi英aănhàătr逢運ng và cộngăđ欝ng. 
- Đ嘘i với giáo d映c nghề nghi羽p: H衣 t亥ng giáo d映c nghề nghi羽p c亥năđ逢嬰c phát triển 

tậpătrung,ăđ欝ng bộ và có trọngăđiểm, phù h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng dài h衣n c栄a thành ph嘘, 
m映c tiêu là xây d詠ngăđ逢嬰căđộiăngũănhânăs詠 tay nghề cao,ăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u về nhân 
l詠c ch医tăl逢嬰ng cao trong th運i gian tới. 

1.2 Ph逢挨ngăánăphátătri吋năc挨ăs荏 h衣 t亥ng giáo d映c cho t瑛ng c医p h丑c 

1.2.1 C医p m亥m non và ph鰻 thông 

- C医p m亥mănon:ăĐếnănĕmă2025,ăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng thêm 250 phòng học mới, cùng 
vớiăđóălàăxâyăd詠ng thêm các phòng giáo d映c thể ch医t, phòng ngh羽 thuật. 

- C医p tiểu học:ăĐ亥uăt逢ăxâyăd詠ng phòng học, các phòng ch泳cănĕngă(giáoăd映c thể 
ch医t, giáo d映c ngh羽 thuật, tin học, ngo衣i ng英, thiết bị giáo d映c, hỗ tr嬰 giáo d映c khuyết 
tật học hòa nhập)ăvàăth逢ăvi羽n, bàn ghế 02 chỗ ng欝i, máy tính và thiết bị phòng học ngo衣i 
ng英. Tiếp t映c rà soát th詠c tr衣ng cơăs荏 vật ch医tăđể kiên c嘘 hóa các phòng họcăch逢aăđ衣t 
chu育n ch医tăl逢嬰ng,ăđ違m b違o an toàn cho họcăsinh.ăĐặc bi羽t chú trọng vi羽c xây d詠ng các 
sânăchơiăchoăhọc sinh tiểu họcăđể đ違m b違o phát triển toàn di羽n. 

- C医p trung học:ăCĕnăc泳 điều ki羽n th詠c tế, sắp xếp m衣ngăl逢ớiăcơăs荏 giáo d映c trung 
họcătheoăh逢ớng liên c医p b違oăđ違măđúngăquyăđịnh và có quy mô phù h嬰p. Khuyến khích 
t逢ănhânăđ亥uăt逢ăphátătriểnăcơăs荏 giáo d映c trung học. Có 770 phòng học c亥n xây mới cho 
c医p THCS và 356 phòng c亥n xây mới cho c医păTHPTăđếnănĕmă2025,ăch栄 yếu tập trung 
vào các phòng ch泳cănĕngăg欝m phòng học bộ môn, phòng thiết bị,ăth逢ăvi羽n. 

 
B違ng 147: Nhu c亥u xây d詠ng phòng kiên c嘘 và phòng h丑c m噂iăđ院nănĕmă2025 

STT C医păh丑c 
Nhuăc亥uăxơyăd詠ngă

phòngăkiênăc嘘 
(phòngăh丑c) 

Nhuăc亥uăxơyăd詠ngă
phòngăh丑căm噂iă
(phòngăh丑c) 

1 M亥mănon 257 250 
2 Tiểuăhọc 330 1209 
3 THCS 77 770 
4 THPT 44 356 
5 T鰻ng 708 2585 

Nguồn: Sở Giáo dつcăvàăĐàoătạo 

Theo S荏 Giáo d映căvàăĐàoăt衣o thành ph嘘 C亥năThơ,ănĕmă2019,ăthànhăph嘘 逢ớcăđ衣t 
24 tr逢運ngăđ衣t chu育n qu嘘căgia,ăđ衣t 100% chỉ tiêu kế ho衣chănĕm. Nâng t鰻ng s嘘 tr逢運ngăđ衣t 
chu育n qu嘘c gia c栄a thành ph嘘 lênă327/455ătr逢運ngă(đ衣t 71,15%). C映 thể: Bậc m亥m non: 
115/175ă tr逢運ng. Tiểu học:ă 141/176ă tr逢運ng. THCS:ă 50/68ă tr逢運ng và THPT: 21/36 
tr逢運ng. M映c tiêuă đưă đ逢嬰că đề ra trong quy ho衣ch ngành Giáo d映c theo quyếtă định 
107/QĐ-UBND chỉ ra t鰻ng s嘘 tr逢運ng M亥m non, tiểu học,ăTHCS,ăTHPTălàă546ătr逢運ng, 
trongăđóă505ătr逢運ngăđ衣t chu育n qu嘘c gia 
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B違ng 148: T鰻ng h嬰p nhu c亥uătr逢運ng m亥m non, TH, THCS,ăTHPTăđ衣t chuẩn 
qu嘘căgiaănĕmă2030 

C医păh丑c 
 

2019 M映cătiêuă2030 
S嘘ătr逢運ng T益ăl羽ă(%) S嘘ăCQG S嘘ătr逢運ng T益ăl羽ă(%) S嘘ăCQG 

MN 175 66 115 201 90 181 

TH 176 80 141 209 95 199 

THCS 68 74 50 98 95 93 

THPT 36 58 21 38 85 32 

T鰻ng 455 72    327 546 92.5 505 
Nguồn: Sở Giáo dつcăvàăĐàoătạo 

1.2.2 Giáo d映c ngh隠 nghi羽p 

Về m映c tiêu t鰻ng quan, h衣 t亥ng giáo d映c nghề nghi羽p c亥năđ逢嬰c quy ho衣ch rõ ràng, 
phân chia ch泳cănĕngăvàăđ衣o t衣o trọngăđiểm. Từ đó,ăcóăthể kết h嬰p xây d詠ngăcơăs荏 h衣 
t亥ng và trang thiết bị cho phù h嬰p với ngân sách và yêu c亥uăđàoăt衣o. Phân b嘘 ch泳cănĕngă
c亥năđ逢嬰c tính toán h嬰p lý d詠a trên ngu欝n l詠c sẵn có và vị trí hi羽n t衣i c栄a các khu v詠c và 
thuận ti羽n với quy ho衣ch trong th運i gian sắp tới. 

- M荏 rộng và nâng c医păcácătr逢運ngăcaoăđẳng, trung c医p nghề, trung c医p chuyên 
nghi羽păvàătr逢運ng d衣y nghề để đápă泳ng yêu c亥u học tập c栄a học sinh sau khi t嘘t nghi羽p 
trung họcăcơăs荏. 

- Phát triển các trung tâm giáo d映căth逢運ngăxuyênătheoăh逢ớng h嬰p nh医t với trung 
tâm d衣y nghề c栄a các quận, huy羽n tr荏 thành Trung tâm Giáo d映căth逢運ng xuyên - D衣y 
nghề và Giới thi羽u vi羽călàmăđápă泳ng yêu c亥u vừa d衣yăvĕnăhóa,ăvừa d衣y nghề cho học 
sinh sau trung họcăcơăs荏,ăđ欝ng th運i d衣y nghề ngắn h衣n và góp ph亥n t衣o vi羽c làm cho 
nhânădân,ă逢uătiênăcácăhuy羽n: VĩnhăTh衣nh, C運 Đ臼, PhongăĐiền và Thới Lai. C栄ng c嘘 và 
hoàn thi羽năcácătrungătâmăvĕnăhóaăhọc tập cộngăđ欝ng nhằm t衣oăcơăhội cho mọiăng逢運i có 
thể học tập su嘘tăđ運i. 

- Nâng c医pătr逢運ngăCaoăđẳng nghề C亥năThơ thànhătr逢運ng d衣y nghề ch医tăl逢嬰ng 
cao, tập trung đ亥uăt逢ămuaăsắm thiết bị cho 7 ngành g欝m Công ngh羽 ô tô, công ngh羽 
thông tin (泳ng d映ng ph亥n mềm), qu違n trị m衣ngămáyătính,ăđi羽n tử công nghi羽p,ăđi羽n công 
nghi羽p, cắt gọt kim lo衣i,ăcơăđi羽n tử. 

- Các m映c tiêu c映 thể:  
• Về s嘘 l逢嬰ngălaoăđộng, ph医năđ医uăgiaiăđo衣n 2021 – 2025ăhoànăthànhăđàoăt衣o cho 

250.000ălaoăđộngă(50.000ăng逢運iăđ衣tătrìnhăđộ caoăđẳng và trung c医p. 200.000ăng逢運iăđ衣t 
trìnhăđộ sơăc医păvàăd逢ới 3 tháng). 

• Về tỷ l羽 lao laoăđộngăquaăđàoăt衣o, m映c tiêu s嘘 l逢嬰ngălaoăđộngăquaăđàoăt衣o nghề 
nghi羽p theo các th運i kỳ l亥năl逢嬰t là: 62% (2025), 65% (2026-2030), 68% (2045-2050), 
tỷ l羽 laoăđộngăquaăđàoăt衣oăcóăvĕnăbằng ch泳ng chỉ l亥năl逢嬰t là: 35% (2025), 40% (2026-
2030), 68% (2045-2050)  
 



 

598 
 

1.2.3 Tr逢運ngăcaoăđẳngăvƠăđ衣i h丑c 

- M荏 rộngăquyămôăđàoăt衣o c栄aăcácătr逢運ngăđ衣i học,ăcaoăđẳng, trung c医p chuyên 
nghi羽p, trung c医p nghề, nhằmăđápă泳ng nhu c亥u nhân l詠c ph映c v映 tiến trình phát triển 
kinh tế - xã hội. 

- Phát triểnătr逢運ngăđ衣i học C亥năThơ theoămôăhìnhăĐ衣i học qu嘘c gia và thành lập 
4ătr逢運ng tr詠c thuộc:ăTr逢運ng Nông nghi羽pătrênăcơăs荏 Khoa Nông nghi羽p,ăTr逢運ng Kinh 
tế trênăcơăs荏 Khoa Kinh tế. Tr逢運ng Bách Khoa trênăcơăs荏 Khoa Công ngh羽. Tr逢運ng 
Công ngh羽 Thông tin và Truyềnăthôngătrênăcơăs荏 Khoa Công ngh羽 thông tin và Truyền 
thông. 

- Xây d詠ngăkhuăsinhătháiăđ衣i học thuộcăĐ衣i học Nam C亥năThơ.ăĐâyăsẽ là t鰻 h嬰p 
tr逢運ng mẫuăgiáoăđến ph鰻 thông các c医p theo tiêu chu育n qu嘘c tế,ătrungătâmăđàoăt衣o nghề 
泳ng d映ng,ăth逢ăvi羽n s嘘, trung tâm s違n xu医t ph亥n mềm,ătrungătâmăth逢ơngăm衣iầ 

- Hi羽năđ衣i hóa trang thiết bị kỹ thuật c栄aăĐ衣i họcăYăD逢嬰c C亥năThơ,ăđể hoàn thi羽n 
vaiătròălàătrungătâmăđàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c ngành y tế hàngăđ亥u c栄aăĐBSCL. 

- Phát triểnăđ衣i họcăTâyăĐôăđếnănĕmă2025ătr荏 thành mộtătrongăcácătr逢運ngăđ衣i học 
t逢ăth映căđaăngànhăhàngăđ亥u 荏 vùng ĐBSCL, vớiăđịnhăh逢ớng nghiên c泳u 泳ng d映ng ph映c 
v映 cộngăđ欝ng. Ph医năđ医uăđếnănĕmă2035,ămột s嘘 ngànhăđàoăt衣o h羽 đ衣i học chính quy c栄a 
Tr逢運ng sẽ phát triển ngang t亥măcácătr逢運ngăđ衣i học trong khu v詠căĐôngăNamăÁ. 

- Địnhăh逢ớng phát triểnăđ衣i học FPT C亥năThơ thànhăđơnăvị hàngăđ亥u c栄a khu v詠c 
ĐBSCLătrongăvi羽căđàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c cho các ngành Công ngh羽 Thông tin, Truyền 
thông (nh英ng thế m衣nh c栄a tậpăđoànăFPT),ăđể từ đóăxâyăd詠ng ngu欝n nhân l詠c CNTT 
ch医tăl逢嬰ng cao, góp ph亥n vào vi羽c xây d詠ng thành ph嘘 thôngăminhănh逢ănghị quyết 59-
NQ/TW. 

 

2. H衣 t亥ng y t院 vƠăchĕmăścăs泳c kh臼e 

2.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n h衣 t亥ng y t院 

- Phát triển h羽 th嘘ng y tế thành ph嘘 C亥năThơ phù h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng phát triển 
kinh tế - xã hội c栄aăđịaăph逢ơng,ăvới quy ho衣ch phát triển t鰻ng thể h羽 th嘘ng y tế Vi羽t 
Nam. 

- Đếnănĕmă2030,ătiếp t映căđ亥uăt逢ăb鰻 sung, nâng c医p về cơăs荏 vật ch医t, trang thiết 
bị và phát triển ngu欝n nhân l詠c cho toàn bộ cácăcơăs荏 y tế trong toàn Thành ph嘘 theo 
h逢ớngănângăcaoănĕngăl詠c c栄a h羽 th嘘ng, nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 và phát triển chuyên 
sâu các chuyên ngành. Phát triển c映m ngành y tế theoăđịnhăh逢ớng phát triển kinh tế - xã 
hội c栄a Thành ph嘘 thành trung tâm y tế c栄aăĐBSCL.ăMột s嘘 cơăs荏 y tế sẽ đ逢嬰că逢uătiênă
để tĕngăc逢運ng ch泳cănĕngăcácăđôăthị trung tâm c栄a thành ph嘘,ăđ欝ng th運iăđể th詠c hi羽n lộ 
trình nâng c医p ch医tăl逢嬰ngăđôăthị theo phân lo衣iăđôăthị theo Quy ho衣ch xây d詠ng Thành 
ph嘘. 

- Phát triển m衣ngăl逢ới cung c医p dịch v映 y tế gắn liền với các c映mădânăc逢ănhằm 
t衣oăcơăhội cho mọiăng逢運iădânăđ逢嬰c b違o v羽,ăchĕmăsócăvàănângăcaoăs泳c kh臼e với ch医t 
l逢嬰ng ngày càng cao. 
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- B違oăđ違m cung 泳ngăđ亥yăđ栄 các dịch v映 chĕmăsócăs泳c kh臼eăbanăđ亥u, khám b羽nh, 
ch英a b羽nh cho từngăng逢運iădânătrênăđịa bàn, cung 泳ng dịch v映 theoăh逢ớng toàn di羽n, liên 
t映c, ph嘘i h嬰p và l欝ng ghép chặt chẽ gi英a d詠 phòngăvàăđiều trị gi英aăcácăcơăs荏 y tế trên 
địa bàn và với tuyến trên. 

- Giaiăđo衣n 2021-2025, tập trung th詠c hi羽n nâng c医p, sửa ch英aăcácăcơăs荏 theo d詠 
án thuộc danh m映căđ亥uăt逢ăcôngătrungăh衣n 2021-2025ăđưăđ逢嬰c phê duy羽tăvàăCh逢ơngătrìnhă
ph映c h欝i và phát triển kinh tế xã hội thuộcă lĩnhăv詠c y tế 2022-2023 c栄a Chính ph栄. 
Thành lậpăTrungătâmăđiều hành c医p c泳u 115 và m衣ngăl逢ới c医p c泳u v羽 tinh, Trung tâm 
điều trị B羽nh nhi羽tăđới, Trung tâm ghép t栄y. Xây mới B羽nh vi羽n Tim m衣ch quy mô 200 
gi逢運ng. 

- Giaiăđo衣n 2026-2030, nâng c医p, c違i t衣o các b羽nh vi羽n tuyến thành ph嘘 nh逢:ăNhiă
đ欝ng,ăĐaăkhoaăthànhăph嘘, Lao và B羽nh ph鰻i, Tâm th亥n,ăUngăb逢ớu và các b羽nh vi羽năđaă
khoa quận huy羽n. Chia tách B羽nh vi羽n Mắt - RĕngăHàm Mặtătrongăđóăxâyăd詠ng mới 
B羽nh vi羽n Mắt. Xây mới B羽nh vi羽n Da li宇u,ăTaiăMũiăHọng. 

- Giaiăđo衣n 2030-2050: nâng c医p m荏 rộng B羽nh vi羽n Y học c鰻 truyền, Huyết học 
Truyền máu, Ph映 s違n. Xây mới B羽nh vi羽năRĕngăHàmăMặt. Thành lập Ngânăhàngăl逢uătr英 
tế bào g嘘c máu cu嘘n r嘘n. 

- Cĕnăc泳 mô hình b羽nh tậtăvàăxuăh逢ớng già hóa dân s嘘 để thành lập B羽nh vi羽n 
B羽nh nhi羽tăđớiă(quyămôă100ăgi逢運ng) và B羽nh vi羽n Lão khoa – Nội tiết (quy mô 100 
gi逢運ng). Kêu gọiăđ亥uăt逢ăxưăhội hóa B羽nh vi羽n Ph映c h欝i ch泳cănĕng,ăB羽nh vi羽n chuyên 
khoa nội tiết. 
 

2.2 H羽 th嘘ng t鰻 ch泳căc挨ăs荏 khám ch英a b羽nh công l壱p 

a. Tuy院năTrungă逢挨ng 
B羽nh vi羽n Ch医năth逢ơngăchỉnhăhìnhăTrungă逢ơngăC亥năThơăt衣iăKhuăđôăthị An Bình 

(quậnninh Kiều, TP.C亥năThơ),ăd詠 kiếnăquyămôă300ăgi逢運ng,ăkhiăđiăvàoăho衣tăđộng sẽ góp 
ph亥n ph映c v映 nhu c亥u khám, điều trị c栄aăng逢運i dân miền Tây Nam bộ cũngănh逢ăgi違m 
t違i cho các b羽nh vi羽n tuyến trên. 

Bênh vi羽năĐaăkhoaăTrungă逢ơngăC亥năThơălàăcơăs荏 y tế trọngăđiểm chuyên sâu ph映c 
v映 chĕmăsócăs泳c khoẻ choăng逢運i dân khu v詠c ĐBSCL, phát triểnăh逢ớngăđến tr荏 thành 
B羽nh vi羽n h衣ngăđặc bi羽t. 

 
b. Tuy院n thành ph嘘 
Nâng c医p, m荏 rộngăquyămôăgi逢運ng b羽nh cho các B羽nh vi羽n Chuyên khoa tuyến 

thành ph嘘 theoăh逢ớng chuyên khoa kỹ thuật cao và chuyên khoa sâu. 
- Cĕnăc泳 tình hình chuyểnăđ鰻iăcơăc医u b羽nh tật t衣iăđịaăph逢ơng,ăcácăb羽nh vi羽n tuyến 

thành ph嘘 thành lâp các trung tâm y tế chuyên sâu, kỹ thuậtăcaoănh逢: 
+ B羽nh vi羽năĐaăkhoaăthànhăph嘘 c亥n thành lập thêm một s嘘 Trung tâm chuyên sâu 

nh逢ăTrungătâmăNội tiết,ăTrungătâmăđiều hành c医p c泳u 115 và m衣ngăl逢ới c医p c泳u v羽 tinh, 
Trung tâm Thận học. Nâng c医p c違i t衣o Khoa Nhi宇m c栄a B羽nh vi羽năđaăkhoaăthànhăph嘘 
thànhăTrungătâmăđiều trị B羽nh nhi羽tăđới,ă50ăgi逢運ng (g欝mă20ăgi逢運ng h欝i s泳căvàă30ăgi逢運ng 
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điều trị),ăgiaiăđo衣n 2021-2025. 
+ B羽nh vi羽n Da li宇u thành lập Trung tâm 泳ng d映ngăđiều trị tế bào g嘘c, Trung tâm 

phẫu thuật t衣o hình th育m mỹ để đápă泳ng nhu c亥u ph映c v映 nhân dân.  
+ B羽nh vi羽n Ph映 s違n thành lập Trung tâm hỗ tr嬰 sinh s違n,ăTrungătâmăNhiăsơăsinhă

tích h嬰p vào Trung tâm sàng lọcătr逢ớcăsinhăvàăsơăsinh. Ngân hàng tế bào g嘘c cu嘘ng r嘘n 
ph映c v映 choăđiều trị các b羽nh:ăungăth逢,ăb羽nh về máu, ghép t衣ng,ădaầătheoănhuăc亥u th詠c 
tế. 

+ B羽nh vi羽n Mắt triển khai các chuyên khoa sâu về mắtănh逢:ăKhoaăphẫu thuật th育m 
mỹ t衣o hình. Khoa khúc x衣. 

+ B羽nh vi羽năNhiăđ欝ng thành lập Trung tâm H欝i s泳căNhiăsơăsinh. Trung tâm Phẫu 
thuật và ghép t衣ng nhi. 

+ B羽nh vi羽n Huyết học Truyền máu thành lập Trung tâm Ghép t栄y. 
 
c. Tuy院n qu壱n, huy羽n 

- Nâng c医p, m荏 rộng B羽nh vi羽năĐaăkhoaătuyến quận, huy羽nătheoăh逢ớngăđaăkhoaă
cơăb違năvàăđaăkhoaănângăcao. 

- C違i t衣o, m荏 rộng và nâng c医p các Trung tâm y tế,ăđ違m b違o 100% Trung tâm y 
tế quận, huy羽năđ逢嬰căđ亥uăt逢ătrangăthiết bị y tế theo chu育n c栄a Bộ Y tế để cácăđơnăvị này 
đ逢嬰c ho衣tăđộngăđ欝ng bộ, có chiều sâu và hi羽u qu違, chỉ đ衣o th詠c hi羽n t嘘tăcácăch逢ơngă
trình y tế. Trung tâm Y tế quận, huy羽năđ逢嬰c trang bị phòng xét nghi羽măđ衣t tiêu chu育n 
an toàn sinh học c医p I tr荏 lên, các trang thiết bị kỹ thuật,ăph逢ơngăti羽năđiă l衣i, thiết bị 
truyềnăthôngăđ逢嬰căđ亥uăt逢ătheoăquyăđịnh c栄a Bộ Y tế. 

- Phát triển một s嘘 chuyênăkhoaănh逢:ăNội, Ngo衣i, S違n, Nhi... C亥năl逢uăỦăđến vi羽c 
c栄ng c嘘 đơnăvị đột quỵ,ăchĕmăsócăs泳c kh臼eăng逢運i cao tu鰻i. 

- C栄ng c嘘 hoàn thi羽n mô hình t鰻 ch泳c y tế tuyến quận, huy羽nătheoăh逢ớng tinh 
gọnăđể hình thành trung tâm y tế đaăch泳cănĕng,ătiến tới hình thành h羽 th嘘ng Trung tâm 
Kiểm soát dịch b羽nhăđ欝ng bộ 荏 t医t c違 các c医p. 

 
d. Tuy院năxư,ăph逢運ng, th鵜 tr 医n 

- Nângăcaoănĕngăl詠c,ăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng, nâng c医p các Tr衣m y tế đ栄 tiêu chu育n t嘘i 
thiểuăđápă泳ng Bộ tiêu chí qu嘘c gia về y tế xưăvàăđiều ki羽n th詠c tế. 

- T鰻 ch泳c h羽 th嘘ng Tr衣m y tế xư,ăph逢運ng, thị tr医n gắn với y tế họcăđ逢運ng và phù 
h嬰p vớiăđặcăđiểm c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Duyătrìă100%ăxư,ăph逢運ng, thị tr医n có Tr衣m y tế có thể triểnăkhaiăcácăđiểm khám 
l逢uăđộngăđể ng逢運i dân thuận ti羽n trong tiếp cận và sử d映ng các dịch v映 y tế,ăđặc bi羽t là 
địa bàn có khu công nghi羽p.ăĐ亥uăt逢ătrangăthiết bị theo c映măliênăxưăđể t鰻 ch泳căcácăđ嬰t 
khám ch英a b羽nh. Triển khai mô hình Tr衣m y tế tuyến xã ho衣tăđộng theo nguyên lý y học 
giaăđình,ăphòngăkhámăbácăsĩ giaăđìnhăcùngălàmănhi羽m v映 chĕmăsócăs泳c kh臼eăbanăđ亥u, 
phòng b羽nh và khám ch英a b羽nhăchoăng逢運iădânătrênăđịa bàn.  
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2.3 H羽 th嘘ng khám ch英a b羽nhăt逢ănhơn 

- Khuyến khích các t鰻 ch泳căt逢ănhânăthànhălậpăcácăcơăs荏 y tế, khám ch英a b羽nh, ph映c 
v映 cho nhu c亥u khám ch英a b羽nhăđaăd衣ng c栄aănhânădânăcũngănh逢ăgi違m t違i áp l詠c cho h羽 
th嘘ng y tế công.ăĐ違m b違oăđếnănĕmă2025ătỉ l羽 gi逢運ng b羽nhăt逢ănhânăđ衣t 10%. Đếnănĕmă
2030 tỉ l羽 gi逢運ng b羽nhăt逢ănhânăđ衣t 15% theo Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 
c栄a Ban Ch医păhànhăTrungă逢ơngăkhoáăXIIăvề tĕngăc逢運ng công tác b違o v羽,ăchĕmăsócăvàă
nâng cao s泳c khoẻ nhân dân trong tình hình mới. 

 

3. H衣 t亥ng khoa h丑c công ngh羽 

Phát triển h衣 t亥ng khoa học và công ngh羽 nhằm ph映c v映, hỗ tr嬰 kỹ thuật cho nghiên 
c泳u khoa học và phát triển công ngh羽,ăđápă泳ng với m映cătiêuăđ逢aăC亥năThơătr荏 thành 
trung tâm khoa học và công ngh羽 c栄a vùng ĐBSCL. Thành ph嘘 c亥n tập trung vào vi羽c 
tĕngăc逢運ngăcơăs荏 vật ch医t, kỹ thuật, nhà x逢荏ng, phòng thí nghi羽m cho các t鰻 ch泳c khoa 
học công ngh羽 công lập bao g欝mă:ăV逢運nă逢ơmăcôngăngh羽, các t鰻 ch泳c khoa học và công 
ngh羽 công lập,ăcácătr逢運ngăđ衣i học,ăcaoăđẳngătrênăđịa bàn thành ph嘘...ăĐặc bi羽t, c亥n chú 
trọngăvàoăcơăs荏 h衣 t亥ng s嘘, h衣 t亥ng thông minh, t衣o nền t違ngăđể xây d詠ng thành ph嘘 
thông minh... 

B違ng 149: M映c tiêu c映 th吋 đ嘘i v噂i H衣 t亥ng Khoa h丑c công ngh羽 trênăđ鵜a bàn 
thành ph嘘 C亥năTh挨 đ院n 2030 

Th泳 t詠 逢uă
tiên 

Tên d詠 án M映c tiêu 
Đ鵜aăđi吋m 

 

I. Trung tâm 永ng d映ng ti院n 
b瓜 khoa h丑c và công ngh羽 

 

1 Sàn giao dịch 
công ngh羽 

-Tĕngăc逢運ng xúc tiến, chuyển giao công 
ngh羽, giới thi羽u chào bán, kết n嘘i cung 
c亥u và chuyển giao công ngh羽 thiết bị. 
-Hình thành và phát triển thị tr逢運ng 
khoa học công ngh羽, ph映c v映 nhu c亥u 
đ亥uă t逢,ă đ鰻i mới công ngh羽 c栄a các 
doanh nghi羽p thông qua hỗ tr嬰 giao dịch 
công ngh羽. 
-Góp ph亥năđ育y m衣nh vi羽că th逢ơngăm衣i 
hóa các s違n ph育m nghiên c泳u khoa học 
và phát triển công ngh羽, hỗ tr嬰 kh荏i 
nghi羽p,ăđ鰻i mới sáng t衣o. 

Ph逢運ng An 
Bình, quận 
Ninh Kiều, 
thành ph嘘 C亥n 
Thơ 

2 Tĕngă c逢運ng 
cơă s荏 vật 

-Đápă泳ngăđịnhăh逢ớng phát triển nghiên 
c泳u 泳ng d映ng c栄a Trung tâm 永ng d映ng 

Ph逢運ng An 
Bình, quận 
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Th泳 t詠 逢uă
tiên 

Tên d詠 án M映c tiêu 
Đ鵜aăđi吋m 

 

ch医t, trang 
thiết bị nâng 
caoănĕngă l詠c, 
ch医tă l逢嬰ng 
ho衣tă động 
Trung tâm 
永ng d映ng 
tiến bộ khoa 
học và công 
ngh羽 thành 
ph嘘 C亥năThơ. 

tiến bộ khoa học và công ngh羽 thành 
ph嘘 C亥năThơ trongăgiaiăđo衣n 2021-2025 
trong nghiên c泳u, phát triển và 泳ng 
d映ng khoa học kỹ thuật vào trong s違n 
xu医t nh医t là Công ngh羽 sinh học, Công 
ngh羽 th詠c ph育măvàăCơăkhíăchínhăxác. 
-Đ違m b違o về s嘘 l逢嬰ng và di羽n tích các 
phòng làm vi羽căđể s違n xu医t thử nghi羽m, 
qu違ng bá quy trình công ngh羽 thông qua 
s違n ph育m. B鰻 sungă đ亥yă đ栄 cơă s荏 vật 
ch医t, thiết bị nhằmăđ違m b違oăđ亥yăđ栄 thiết 
bị, phát huy t嘘iăđ逢嬰c các thiết bị máy 
móc hi羽n có. 

Ninh Kiều, 
thành ph嘘 C亥n 
Thơ 

II. Trung tâm K 悦 thu壱t Tiêu 
chuẩnăĐoăl逢運ng Ch医tăl逢嬰ng 

 

1 D詠 án B違o trì 
tr映 s荏 và nâng 
c医p thiết bị 
Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu 
chu育nă Đoă
l逢運ng Ch医t 
l逢嬰ng C亥n 
Thơ 

B違oătrìăđịnh kỳ tr映 s荏 và nâng c医p thiết 
bị 

S嘘 45ă đ逢運ng 
3/2, P.Xuân 
Khánh, 
quậnninh 
Kiều, TPCT 

2 D詠 ánă “Đ亥u 
t逢ăm荏 rộngăcơă
s荏 2 Trung 
tâm Kỹ thuật 
Tiêu chu育n 
Đoă l逢運ng 
Ch医tăl逢嬰ng” 

Tiếp t映cătĕngăc逢運ng trang thiết bị hi羽n 
đ衣i chuyên sâu và chu育n c医pă caoă để 
đ欝ng bộ trong th詠c hi羽n các dịch v映 kỹ 
thuật ph映c v映 qu違nălỦănhàăn逢ớc về đoă
l逢運ng ch医tăl逢嬰ngăđaăngành,ăđaălĩnhăv詠c, 
quy mô ph映c v映 vùngăĐBSCL 

Đ逢運ng 
Nguy宇nă Vĕnă
Cừ n嘘i dài, 
P.An Bình, 
quậnninh 
Kiều, TP.C亥n 
Thơă(d詠 kiến) 

III. Trung tâm Thông tin 
Khoa h丑c và Công ngh羽 

 

1 D詠 ánă “Nângă
c医p m荏 rộng 

- Nâng cao hi羽u qu違 ho衣t thông tin, 
th嘘ng kê khoa học và công ngh羽 vàăđ鰻i 

Địa chỉ: S嘘 
118/3ă đ逢運ng 
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Th泳 t詠 逢uă
tiên 

Tên d詠 án M映c tiêu 
Đ鵜aăđi吋m 

 

và nâng cao 
nĕngăl詠c ho衣t 
động Trung 
tâm Thông tin 
Khoa học và 
Công ngh羽 
C亥năThơ” 

mới sáng t衣o ph映c v映 nghiên c泳u, phát 
triển kinh tế - xã hội c栄aăđịaăph逢ơng. 

- Nângă caoă nĕngă l詠c, hi羽u qu違 ho衣t 
thông tin, th嘘ng kê khoa học và công 
ngh羽 và đ鰻i mới sáng t衣o ph映c v映 
nghiên c泳u, phát triển kinh tế - xã hội 
c栄aăđịaăph逢ơng 

Tr亥n Phú, 
ph逢運ng Cái 
Khế, quận 
Ninh Kiều, 
thành ph嘘 C亥n 
Thơ. 

2 D詠 ánă“Trungă
tâm hỗ tr嬰 
kh荏i nghi羽p 
sáng t衣o 
thành ph嘘 
C亥năThơ” 

Trung tâm sẽ làănơiăquyăt映, hội t映, liên 
kết và chia sẻ các ngu欝n l詠c bên trong, 
bên ngoài thành ph嘘,ăcũngănh逢ăvùngăđể 
t衣oă động l詠c và dẫn dắt ho衣tă động 
KNĐMSTă trongă th運i gian tới.ă Định 
h逢ớng phát triển thành Trung tâm hỗ tr嬰 
kh荏i nghi羽p sáng t衣o t亥m qu嘘c gia và 
với vai trò là h衣t nhân khu v詠c ĐBSCL. 

D詠 kiến nội ô 
quận Ninh 
Kiều, TP. C亥n 
Thơ 

IV.ă V逢運nă 逢挨mă côngă ngh羽 
công nghi羽p Vi羽t Nam ậ 
Hàn qu嘘c  

 

1 D詠 ánă tĕngă
c逢運ng ngu欝n 
l詠că cơă s荏 vật 
ch医t, h衣 t亥ng, 
trang thiết bị 
nghiên c泳u 
ph映c v映 逢ơmă
t衣o và kh荏i 
nghi羽pă đ鰻i 
mới sáng t衣o 
t衣iăV逢運nă逢ơmă
công ngh羽 
công nghi羽p 
Vi羽t Nam – 
Hàn Qu嘘c 

- Xây d詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ng kỹ thuật hoàn 
chỉnh nhằm ph映c v映 cho các doanh 
nghi羽păsauăkhiă逢ơmăt衣o thành công t衣i 
V逢運nă逢ơmăcóăthể th詠c hi羽n ho衣tăđộng 
s違n xu医t kinh doanh.. 

- Đ亥uă t逢ă mua sắm các trang thiết bị 
nghiên c泳u thuộcăcácălĩnhăv詠cănh逢ăcôngă
ngh羽 sinh học, công ngh羽 thông tin, môi 
tr逢運ng,ănĕngă l逢嬰ng mớiăvàăđặc bi羽t là 
đ亥uăt逢ăchoălĩnhăv詠c chế biến nông s違n, 
chế biến th栄y s違năvàăcơăkhíăchế t衣o 

T衣iă V逢運n 
逢ơmă côngă
ngh羽 công 
nghi羽p Vi羽t 
Nam – Hàn 
Qu嘘c,ă đ逢運ng 
s嘘 8, khu công 
nghi羽p Trà 
Nóc 2, 
ph逢運ng 
Ph逢ớc Thới, 
quận Ô Môn, 
thành ph嘘 C亥n 
Thơ 

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ 
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4. H衣 t亥ngăth逢挨ngăm衣i  

H衣 t亥ngăth逢ơngăm衣i c亥n tuân theo Quy ho衣ch phát triểnăTh逢ơngăm衣i c栄a thành ph嘘 
đếnănĕmă2025,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2030ăph違iăđ違m b違o các yếu t嘘 sau: Phát triển hi羽năđ衣i 
vàăđ欝ng bộ, tích h嬰păđaămôăhình,ăápăd映ng nền t違ng s嘘 nhằm ph映c v映 cho vi羽c qu違n lý 
và gắn với m映c tiêu tr荏 thành Thành ph嘘 thông minh. 

 

4.1 M衣ngăl逢噂i bán buôn bán l飲 

4.1.1 Ch嬰 đ亥u m嘘i nông s違n 

 Theo Quyếtăđịnh s嘘 6841/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 c栄a Bộ CôngăTh逢ơngăvề vi羽c 
phê duy羽t Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển m衣ngăl逢ới ch嬰 toàn qu嘘căđếnănĕmă2025,ăt亥m 
nhìnăđếnă2035.ăTrongăđó,ăquyăho衣chăgiaiăđo衣n 2021-2025ătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥n 
Thơ xây d詠ng mới 01 ch嬰 đ亥u m嘘i nông s違n t衣i quận CáiăRĕng. Ngày 03/6/2021, S荏 
CôngăTh逢ơngăđưăcóăT運 trình s嘘 1248/ttr-SCT trình 曳y ban nhân dân thành ph嘘 xin ch栄 
tr逢ơngăquyăho衣ch ch嬰 đ亥u m嘘i nông, th栄y s違n ĐBSCL giaiăđo衣n 1, với di羽n tích từ 10 -
18 ha (c違 3ăgiaiăđo衣n d詠 kiến từ 55-60 ha). 

 

4.1.2 M衣ngăl逢噂i ch嬰 

Đ嘘i với m衣ngăl逢ới ch嬰, c亥n có kế ho衣ch kiểm soát và qu違n lý s嘘 l逢嬰ng và mậtăđộ 
m衣ngăl逢ớiăđể đ違m b違oătínhăđ欝ngăđều,ătránhătr逢運ng h嬰p quá t違i hoặc không sử d映ng hết 
di羽n tích. Th詠c hi羽n m荏 rộngăthêmăđ嘘i với nh英ngăđịaăđiểm quá t違i và c違i t衣o nhằm m映c 
đích khácănh逢ăchoăthuêăđ嘘i với nh英ng kiosk bị b臼 tr嘘ng. 

 

Thayăđ鰻i một ph亥n thói quen họp ch嬰 truyền th嘘ng c栄aăng逢運i dân bằng cách xây 
d詠ng mô hình lai gi英a ch嬰 truyền th嘘ng và siêu thị/ cửa hàng thông minh. Nâng c医păcơă
s荏 vật ch医t 荏 nông thôn. 

 

Chu育năhóaăph逢ơngăth泳c b嘘 trí, bày bi羽n trong ch嬰 và c亥năcóăh逢ớng dẫn c映 thể với 
từngăđịaăph逢ơng.ăThíăđiểm chọn lọc t衣i một s嘘 ch嬰 lớn r欝i nhân rộng mô hình trên khía 
c衣nh khu v詠c. C亥n có các tiêu chu育n c映 thể về bày trí, v羽 sinh th詠c ph育mămôiătr逢運ng, 
an toàn ch英a cháy. 

 

4.1.3 H羽 th嘘ng c穎aăhƠngăth逢挨ngăm衣i, t衣p hóa 

T衣oăcơăchế để thúcăđ育y s詠 phát triển c栄a các cửa hàngăth逢ơngăm衣i, t衣p hóa hi羽n 
đ衣i ngay 荏 nh英ngăkhuădânăc逢ănôngăthôn,ăxaătrungătâm,ăđể ng逢運i dân làm quen với mô 
hìnhăth逢ơngăm衣i phát triển và hi羽năđ衣i. 
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4.1.4 M衣ngăl逢噂i siêu th鵜, c穎a hàng bán l飲 hi羽năđ衣i 

Nghiên c泳u và phân b嘘 m衣ngăl逢ới siêu thị tới các vùng xa trung tâm. Quy ho衣ch 
vàăđịnhăh逢ớngăđể đ逢aăvàoăh羽 th嘘ng siêu thị hi羽u qu違.ăThayăđ鰻i linh ho衣t quy mô c栄a 
siêu thị để phù h嬰p với nhu c亥u c栄aăng逢運i dân vùng xa trung tâm. 

 

4.1.5 M衣ng l逢噂iătrungătơmăth逢挨ngăm衣i 

M荏 rộng và xây d詠ngăcácătrungătâmăth逢ơngăm衣i hi羽năđ衣i, h嬰p tác với các doanh 
nghi羽pătrongăvàăngoàiăn逢ớc,ăđápă泳ng tiêu chu育n ph映c v映 cho c違 c逢ădânăthànhăph嘘 lẫn 
khách vãng lai và khách qu嘘c tế. 
 

4.2 H衣 t亥ng ph映c v映 luân chuy吋n hàng hóa 

4.2.1 H羽 th嘘ng trung tâm h瓜i ch嬰, tri 吋nălưmăth逢挨ngăm衣i 

Đ育y m衣nh vi羽c xây d詠ng các trung tâm hội ch嬰, triểnălưmăth逢ơngăm衣iăđ衣t quy mô 
khu v詠c, thu hút các ho衣tăđộngăth逢ơngăm衣i, qu違ng bá giới thi羽u s違n ph育m không chỉ 
trong khu v詠c mà còn trên ph衣m vi toàn qu嘘c và qu嘘c tế. 

Theo Quyếtăđịnh s嘘 9428/QĐ-BCT ngày 13/12/2013 c栄a Bộ CôngăTh逢ơngăvề vi羽c 
phê duy羽t quy ho衣ch phát triển h羽 th嘘ng trung tâm hội ch嬰 triểnălưmătrênăđịa bàn c違 n逢ớc 
đếnănĕmă2020,ăđịnhăh逢ớngă2030,ătrongăđó,ăthành ph嘘 C亥năThơ thuộcănhómăA,ăđ亥uăt逢ă
nâng c医p Trung tâm hội ch嬰 triển lãm C亥năThơ với t鰻ng di羽n tích t嘘i thiểu 30 ha. Hi羽n 
nay di羽n tích c栄a Trung tâm hội ch嬰 triển lãm Qu嘘c tế C亥năThơ chỉ 3.5ha không còn 
quỹ đ医t m荏 rộng Trung tâm hội ch嬰 triển lãm Qu嘘c tế với di羽n tích 30ha theo tiêu chí. 
Vi羽c quy ho衣ch Trung tâm hội ch嬰 triển lãm Qu嘘c tế 30 ha t衣i C亥năThơ đúngătheoăđịnh 
h逢ớng phát triển c栄a thành ph嘘 giaiăđo衣n 2021-2025 

 

4.2.2 H羽 th嘘ng logistics 

Xây d詠ng h羽 th嘘ng trung tâm logistics ho衣tăđộng hoàn chỉnh, liên kết gi英a các c映m 
c違ng, h羽 th嘘ng giao nhận, h羽 th嘘ng xe, h羽 th嘘ng kho vận hành. M映c tiêu là tr荏 thành 
trung tâm trung chuyểnăvàăđ亥u m嘘i c栄a vùng. Ngoài ra, c亥n áp d映ng công ngh羽 vào vi羽c 
qu違nălỦăthôngătin,ăđ欝ng bộ hóa, giúp tiết ki羽m chi phí qu違nălỦăvàătĕngăhi羽u su医t luân 
chuyển hang hóa. 

 

5. H衣 t亥ng du l鵜ch 

5.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n h衣 t亥ng du l鵜ch 

- Nâng c医păcơăs荏 h衣 t亥ng ngành du lịchăđ欝ng bộ, hi羽năđ衣i,ălàmăcơăs荏 để ngành du 
lịch th詠c s詠 tr荏 thành ngành kinh tế mũiănhọn c栄a Thành ph嘘. 

- Phát triển h衣 t亥ng du lịchătheoăh逢ớng bền v英ng, kết h嬰p phát triển du lịchănh逢ngă
vẫnăđ違m b違o b違o v羽 môiătr逢運ng. 
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- Huyăđộng mọi ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢ăchoăh衣 t亥ng kỹ thuật du lịch có nhiều tiềm 
nĕng,ătĕngăc逢運ng và hoàn thi羽n kết n嘘iăchoăcácăkhu,ăđiểm du lịch. 

- Tậpătrungăthuăhútăcácănhàăđ亥uăt逢ăchiếnăl逢嬰c cho các d詠 án h衣 t亥ng du lịch lớn 
c栄a Thành ph嘘, từngăb逢ớc hoàn thi羽n h衣 t亥ng hi羽năđ衣i,ăđápă泳ng nhu c亥u tr荏 thành trung 
tâm du lịch c栄aăĐBSCL. 

5.2 Ph逢挨ngăh逢噂ng phát tri吋n 

5.2.1 H衣 t亥ng du l鵜ch chung 

- Tĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ăphátătriển kết c医u h衣 t亥ng giao thông các tuyến gắn với các 
điểm, c映m, trung tâm du lịchătrênăđịa bàn Thành ph嘘.Cơăs荏 h衣 t亥ng giao thông yếu kém 
chính là rào c違n lớnăđ嘘i với phát triển du lịch,nh英ng d詠 án nâng c医p giao thông sẽ làm 
tĕngăđángăkể kh違 nĕngăkết n嘘i, thu hút khách du lịch tới C亥năThơ. 

- C違i thi羽n công tác qu違nălỦămôiătr逢運ng, rác th違i t嘘tăhơn,ătĕngăc逢運ng kế ho衣ch 
ch逢ơngătrìnhăkiểm tra tình tr衣ngămôiătr逢運ng. Xây d詠ngăch逢ơngătrìnhăthuăgomăvàăxử lý 
rác th違i cho ch嬰 n鰻i CáiăRĕng vàăcácăkhuăđiểm du lịch. Th詠c hi羽n h嬰pătácăcôngăt逢ătrongă
b違o v羽 môiătr逢運ng,ăcóăcácăch逢ơngătrình,ăd詠 án nh逢ăcùngăvớiăng逢運i dân, du khách th詠c 
các ho衣tăđộng v羽 sinhămôiătr逢運ng, vớt rác trên sông, tr欝ngăcâyăxanh,ầNgoàiăra,ăc亥n 
đ違m b違o công tác an ninh t衣i các khu du lịchăđể nâng cao tr違i nghi羽m c栄a du lịch 

5.2.2 H衣 t亥ng du l鵜chăsôngăn逢噂c 

- Nâng cao h衣 t亥ngăđể ph映c v映 du lịchăđ逢運ng sông C亥năThơ có các tuyếnăđ逢運ng 
sông quan trọng kết n嘘i thành ph嘘 H欝 ChíăMinhăđến C亥năThơ và các tỉnh, thành ph嘘 
vùngăĐBSCL.ăĐ亥u tháng 12/2019, thành ph嘘 C亥năThơ khaiătr逢ơngătuyến tàu cao t嘘c 
C亥năThơ – Tr亥năĐề - CônăĐ違o.ăĐ亥uănĕmă2020,ăduăthuyềnăVictoriaăMekongăđưăkhaiă
tr逢ơngătuyếnăhànhătrìnhăđ逢運ng sông C亥năThơ – ChâuăĐ嘘c – Phnom Penh, góp ph亥n 
nâng t亥m s違n ph育m du lịchăđ逢運ng sông, kết n嘘iă3ăđiểmăđến du lịch với nhiềuăđịa danh 
n鰻i tiếng, giúp du khách tr違i nghi羽m, tìm hiểuăvĕnăhóaăconăng逢運i, tậnăh逢荏ng không khí 
sôngăn逢ớc yên bình dọc hành trình khám phá sông Mê Công. Do vậy,ăđâyălàăth運iăđiểm 
thích h嬰păđể đ育y m衣nh liên du lịchăđ逢運ng sông bằng cách nâng c医păcơăs荏 h衣 t亥ng bến 
thuyền, phà - đặc bi羽t là bến phà C亥năThơ để đónăđ逢嬰c các tàu khách du lịch,ăđặc bi羽t 
là tàu khách du lịch qu嘘c tế. Ngoài ra, c亥n khuyến khích có thêm các mô hình tàu khách 
du lịch h衣ngăsangănh逢ătàuăVictoriaăđể thu hút khách du lịch h衣ngăsangăcũngănh逢ănângă
cao tr違i nghi羽m c栄a khách hàng. Các tuyếnăđ逢運ng du lịch sông có thể phát triển bao 
g欝m: 

• Tuyếnăđ逢運ng sông nộiăđịa: C亥năThơă– AnăGiangă(đưătriển khai), C亥năThơă- 
CônăĐ違o, C亥năThơă– B衣c Liêu, C亥năThơă-Thành ph嘘 H欝 Chí Minh 

• Tuyếnăđ逢運ng sông qu嘘c tế: C亥năThơă- Phnom Penh , C亥năThơă– Phnom Penh- 
Siem Riep, C亥năThơă– ChâuăĐ嘘c- Phnom Penh- BĕngăC嘘c 

 
- Nghiên c泳u kết h嬰p các mô hình bán lẻ hi羽năđ衣i trên ch嬰 n鰻i (ví d映 nh逢ămôăhìnhă

cửa hàng 7-eleven trên du thuyền t衣i Thái Lan. 
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- Tậpătrungăđ育y m衣nhăđề án Phát triển Ch嬰 n鰻iăCáiăRĕng, xây d詠ng ch嬰 n鰻i Cái 
Rĕngăthànhăđiểmăđếnăđặcătr逢ngăc栄a thành ph嘘 C亥năThơ,ătrongăđóătập trung vào: 

• Sắp xếp trật t詠 các bến tàu, xây d詠ng và triển khai các d詠 án du lịch xanh, xây 
d詠ngăph逢ơngăánălàmăb運 kè t衣i ch嬰 n鰻i. Cũngănh逢ănênăcóăkhuăv詠c check-in ch嬰 n鰻i.ăVĕnă
hóa check-in t衣i mộtăđiểm du lịchăđangăngàyăcàngătr荏 nên ph鰻 biến, do vậy c亥n tận d映ng 
xuăh逢ớngănàyăđể lan t臼a giá trị c栄a ch嬰 n鰻iăCáiăRĕng. 

• T鰻 ch泳c thu gom rác trên sông b違o v羽 môiătr逢運ng,ăđ違m b違o c違nh quan xanh-
s衣ch-đẹp t衣i khu v詠c ch嬰 n鰻i. 

• Tập hu医n các kỹ nĕngălàmăduălịchăchoăng逢運i dân t衣i ch嬰 n鰻i,ăđể có tác phong 
ph映c v映 chuyên nghi羽păhơn,ăgiaătĕngătr違i nghi羽m cho khách du lịch.Ngoài vi羽căđàoăt衣o 
choăng逢運i dân về kĩănĕngăgiaoătiếp với khách du lịch, c亥năđ育y m衣nh vi羽c phát triểnăvĕnă
hóa b違năđịa,ătrongăđóăgiới thi羽uăchoăng逢運i dân về các lo衣i xu欝ngăghe,ăcũngănh逢ăd衣y các 
bàiăhò,ăđ運n ca tài tử để ng逢運i dân có thể t逢ơngătácănhiềuăhơnăvới khách du lịch và t衣o 
điểm nh医n cho ho衣tăđộng tham quan ch嬰 n鰻i. 

• Xây d詠ng các mô hình t鰻 h嬰p tác, h嬰p tác xã s違n xu医t nông s違n, trái cây s衣ch 
cung ngu欝n cho ch嬰 n鰻i. 

• Tĕngăc逢運ng qu違ng bá hình 違nh c栄a ch嬰 n鰻iăquaăcácăph逢ơngăti羽n truyền thông, 
đặc bi羽t là truyền thông trên nền t違ng s嘘. Cân nhắc vi羽c m運i các blogger du lịch có t亥m 
違nhăh逢荏ngăđến tr違i nghi羽m ch嬰 n鰻i, liên kết với các chuyên trang du lịchă nh逢ăTripă
Advisorăhayăcácătrangăđánh giá về du lịchătrênăFacebookăđể qu違ng bá về ch嬰 n鰻i,  

5.2.3 H衣 t亥ng du l鵜chăvĕnăh́a 

- Với các di s違năvĕnăhóaătruyền th嘘ng: tập trung nâng c医p và b違o t欝n c亥n các di 
s違năvĕnăhóaăc嘘tălõi,ăđặc bi羽t là các di s違năvĕnăhóaăphiăvật thể qu嘘c gia là: Ngh羽 thuật 
đ運n ca tài tử Nam Bộ,ăVĕnăhóaăch嬰 n鰻i CáiăRĕng, L宇 hội Kỳ yênăđìnhăBình Th栄y, Hò 
C亥năThơ và Hát ru c栄aăng逢運i Vi 羽t 荏 C亥năThơ. 

- Tích c詠c xây d詠ng và triểnăkhaiăđề án phát triển kinh tế đêm 荏 khu v詠c quận 
Ninh Kiều, tập trung vào các dịch v映: (1)ăĕnău嘘ng, ch嬰 đêm. (2) kinh doanh, mua sắm. 
(3) các ho衣tăđộngăvuiăchơiăgi違i trí khác.ăĐể có thể thành công trong vi羽c phát triển kinh 
tế đêm,ăc亥năl逢uăỦănh英ngăđiểm sau 

• C亥năđ育y m衣nh 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin trong qu違n lý, b違oăđ違m khoa học 
vàăđ欝ng bộ.Thiết lập l詠căl逢嬰ng an ninh ph違n 泳ng nhanh kết n嘘i với m衣ngăl逢ới thông tin 
chung c栄a khu v詠c nhằm kiểm soát t鰻ng thể, 泳ng phó kh育n c医p. 

•  Đ亥uăt逢ăcơăs荏 h衣 t亥ng, chỉnh trang c違nh quan, thiết bị chiếu sáng công cộng, 
wifi công cộng, dịch v映 5G t衣i các khu v詠căthíăđiểmăđề án kinh tế đêm. 

• Triểnăkhaiăch逢ơngătrìnhătr嬰 c医p c映 thể đ嘘i với các ho衣tăđộng kinh doanh, tiêu 
th映 hàng hóa, dịch v映 banăđêm,ăhayăqu違ng bá các ho衣tăđộng du lịch về đêm. 

• Đaăd衣ng hóa các ho衣tăđộng kinh tế đêm,ăcóăthể cân nhắcăđến các ho衣tăđộng 
biểu di宇n ngh羽 thuật 荏 g亥n Bến Ninh Kiều. 

- Áp d映ng s嘘 hóa trong vi羽c phát triển b違o tàng. Phát triểnă định d衣ng 3D và 
ch逢ơngătrìnhăthamăquană違o,ăchoăphépăng逢運i xem sử d映ng các thiết bị diăđộng thông minh 
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để tìm hiểu các tác ph育m, bộ s逢uătập, tác gi違 và thông tin có liên quan (chi tiết xem tại 
phＺn 7. Hạ tＺngăvĕnăhóa) 
 

5.2.4 H衣 t亥ng du l鵜ch MICE 

- Khuyến khích xây d詠ng thêm các khách s衣n, khu nghỉ d逢叡ng 4-5ăsaoăđể ph映c 
v映 đ嘘iăt逢嬰ng khách h衣ng sang. Các khách s衣n, khu nghỉ d逢叡ngăđể có thể đaăd衣ng hình 
th泳c: từ resortăvenăsôngăđến các homestay ch医tăl逢嬰ng cao, hay các khu nghỉ d逢叡ng ngay 
trên trang tr衣i. 

- Phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng hội nghị, hội th違o ch医tăl逢嬰ng cao: Phòng 嘘c hi羽năđ衣i, 
cao c医p, có trung tâm hội ch嬰 triểnălưmăđ衣t tiêu chu育năđể t鰻 ch泳c nh英ng s詠 ki羽n, hội 
họp, hội nghị qu嘘c tế t亥m c叡. Cung c医păđ亥yăđ栄 các dịch v映 trọnăgói.ăCơăs荏 h衣 t亥ng ph映c 
v映 du lịch MICE sẽ tập trung phát triển 荏 quận Ninh Kiều, CáiăRĕng. 

 

5.2.5 H衣 t亥ng du l鵜chătheoăđ鵜nhăh逢噂ngăắăNgôiănhƠăth泳 hai” 

Xây d詠ng thêm các s違n ph育m b医tăđộng s違n du lịch nghỉ d逢叡ng dọc sông Hậuăđể 
ph映c v映 choăđịnhăh逢ớng phát triểnălĩnhăv詠că“ăngôiănhàăth泳 hai”ăt衣i C亥năThơ.ăĐiều này 
sẽ giúp C亥năThơ không chỉ tr荏 thành mộtăđiểmăđến cho khách du lịchăđến tham quan 
trong th運i gian ngắn h衣n mà còn giúp C亥năThơ tr荏 thành mộtănơiănghỉ d逢叡ng với không 
khí trong lành, c違nhăquanăsinhătháiăđể khách hàng từ các tỉnh, thành khác có thể đến 荏 
th逢運ng xuyên. 

 

6. H衣 t亥ng th吋 d映c, th吋 thao 

6.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n 

- H衣 t亥ng thể thao c亥n phù h嬰p với m映căđíchăvàăch泳cănĕngăđưăđề ra: thiết kế bền 
v英ng vớiămôiătr逢運ngăvàăđápă泳ng các yêu c亥u về xây d詠ng 

- H衣 t亥ngăđ衣t ch医tăl逢嬰ng cao, khuyếnăkhíchăđ逢嬰c s詠 tham gia c栄aăng逢運i dân trong 
các ho衣tăđộng thể thao, 荏 b医tăkìăđộ tu鰻i hay giới tính 

- H衣 t亥ng thể thao ph映c v映 t嘘t cho nhu c亥u và l嬰i ích cộngăđ欝ng: c違i thi羽n s泳c 
kh臼e, tinh th亥n, ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ng c栄aăng逢運i dân , xây d詠ng l嘘i s嘘ngăvàămôiătr逢運ng 
vĕnăhóaălànhăm衣nh 

 

6.2 Quy ho衣ch t鰻ng th吋 m員t bằng công trình th吋 thao 

6.2.1 C医păc挨ăs荏 (xư,ăph逢運ng) 

- 01 sân thể thaoăcơăb違n.  
- 01 bể bơiăluy羽n tập (nếuăcóăđiều ki羽n).  
- 01 nhà tập.  
- T嘘i thiểu 3 – 5 sân thể thao từngămônăđ逢嬰c phân b鰻 trênăcácăđịaăbànădânăc逢.ă
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T鰻ng di羽n tích từ 1,5ăhaăđến 2,0 ha theo b違ngăd逢ớiăđây. 
 B違ng 150: Công trình th吋 thao c医păc挨ăs荏 (xưăph逢運ng) 

STT Tên công trình Đ挨năv鵜 S嘘ă
l逢嬰ng 

Quy mô C医păk悦ăthu壱t 

1 Sână thểă thaoă cơă
b違n 

Sân 01 Sână bóngă đáă
64x100 (m) 
Đ逢運ngăch衣yăvòngă
400m 

III - II  

2 Bểăbơiătậpăluy羽n Bể 01 4-6ăđ逢運ngăbơi II  
3 Nhàătập Nhà 01 Khánă đàiă t嘘iă đaă

500ă chỗ,ă kíchă
th逢ớcăsànă12x24m 

II  

4 Sână thểă thaoă choă
từngămôn 

Sân 10  III - II  

 T鰻ngăcộng   T鰻ngă di羽nă tíchă từă
1.5haăđếnă2ăha 

 

Nguồn: Sở VĕnăhóaăThể thao và Du lịch 

6.2.2 C医p qu壱n/huy羽n  

- 01 sân vậnăđộng 2000 chỗ - đến 5000 chỗ (quận, huy羽n có nhu c亥uăcaoăđ逢嬰c 
phép có quy mô lớnăhơn).ă 

- 01 – 02 bể bơiătập luy羽năvàăthiăđ医u từ 500 chỗ - 1500 chỗ.  
- 01 nhà tập luy羽năvàăthiăđ医u từ 500 chỗ - 1500 chỗ (quận, huy羽n có nhu c亥u cao 

đ逢嬰c phép có quy mô lớnăhơn).ă 
- Một s嘘 sân thể thao ngoài tr運i. 
- T鰻ng di羽n tích từ 6ăhaăđến 6,5 ha. 

B違ng 151: Quy ho衣ch công trình th吋 thao c医p qu壱n, huy羽n 

STT 
Tên công 

trình 
Đ挨năv鵜 S嘘 

l逢嬰ng 
Quy mô 

C医p k悦 thu壱t 

1 Sân thể thao 
cơăb違n 

Sân 01 Khánă đàiă 2000ă chỗ 
đến 5000 chỗ, 
đ逢運ng ch衣y vòng 
400m  

II - III  

2 Bể bơiă tập 
luy羽n 

Bể 01 Khánă đàiă 500ă đến 
1.500 chỗ,ă 4ă đến 6 
đ逢運ngăbơi.ă 

II  

3 Nhà tập Nhà 01 Khánă đàiă 500ă đến 
1.500 chỗ  

II  
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4 Sân thể thao 
cho từng 
môn 

Sân 15  II - III  

 T鰻ngăcộng   T鰻ng di羽n tích từ 6 
haăđến 6,5 ha. 

 

Nguồn: Sở VĕnăhóaăThể thao và Du lịch 

6.2.3 C医p t雨nh/thành ph嘘  

- 01 sân vậnăđộng trung tâm từ 10.000 chỗ đến 20.000 chỗ (tỉnh/thành ph嘘 có nhu 
c亥uăcaoăđ逢嬰c phép có quy mô lớnăhơn).ă 

- 02 – 03 bể bơiătập luy羽năvàăthiăđ医u từ 2.000 chỗ - 3.000 chỗ (bể nh違y c亥u nếu 
có).  

- Sân thể thao từng môn (di羽n tích kho違ng 2ha) t嘘i thiểu 06 sân.  
- Nhiều nhà tập cho từng môn.  
- 01 – 02 nhà tậpăvàăthiăđ医u nhiềuămônăcóăkhánăđàiătừ 2.000 chỗ đến 3.000 chỗ.  
- 01ătr逢運ng bắn súng thể thao (nếu có). 
- 01ăcơăs荏 luy羽n tập các môn thể thaoăđặc thù. 
- T鰻ng di羽n tích: từ 12 ha – 16 ha theo b違ngăd逢ớiăđây. 

 
B違ng 152: Các công trình th吋 thao c医p t雨nh/thành ph嘘 

STT 
Tên công 

trình  
Đ挨năv鵜 

tính 
S嘘 

l逢嬰ng 
Quy mô 

 
C医p k悦 thu壱t 

1  Sân vậnă động 
trung tâm  

Sân  01 Khánă đàiă từ 20.000 
đến 30.000 chỗ  

I, II  

2  Bể bơiă tập 
luy羽n  

Bể  03 Khánă đàiă từ 1.500 
chỗ đến 3.000  

I, II  

3  Sân thể thao 
từng môn  

Sân  6  I, II  

4 Nhà tập và thi 
đ医u nhiều môn  
 

Nhà  02 Khánă đàiă từ 2.000 
chỗ đến 3.000 chỗ  

I, II  

5 Nhà tập từng 
môn  

Nhà  10  I, II  

6 Tr逢運ng bắn  01  I, II  
 T鰻ng cộng   T鰻ng di羽n tích từ 12 

ha – 16 ha  
 

Nguồn: Sở VĕnăhóaăThể thao và Du lịch 
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7. H衣 t亥ngăvĕnăh́a 

7.1 Quanăđi吋m phát tri 吋n h衣 t亥ngăvĕnăh́a  

Lý luận xây d詠ng h衣 t亥ngăvĕnăhóaătheoăHi羽p hộiăVĕnăhóaăvàăXưăhội c栄aăĐ衣i học 
Western Sydney bao g欝m 3 yếu t嘘 chính: 

- H衣 t亥ngăvĕnăhóa ph違i phù h嬰p với b嘘i c違nh c栄aăđ医tăn逢ớc và khu v詠c 
- H衣 t亥ngăvĕnăhóaăph違iăđápă泳ngăđ逢嬰c t亥m nhìn và chiếnăl逢嬰c c栄a thành ph嘘 
- H衣 t亥ngăvĕnăhóaăph違iăđ欝ng bộ với nh英ng H衣 t亥ng khác c栄a cộngăđ欝ng. 

 
Đ嘘i vớiătr逢運ng h嬰p c栄a C亥năThơ, vi羽c phát triển h衣 t亥ngăvĕnăhóa ph違iăđ違m b違o: 

- H衣 t亥ngăvĕnăhóaăph違i phù h嬰p với t亥m nhìn phát triển c栄a kinh tế Vi羽t Nam 
đ逢嬰căđặtăraătrongăĐ衣i hội XII c栄aăĐ違ngă(nĕmă2030:ăLàăn逢ớcăđangăphátătriển,ăcơăb違n có 
công nghi羽p hi羽năđ衣i, thu nhập trung bình cao. Nĕmă2045: Tr荏 thànhăn逢ớc phát triển, 
thu nhập cao.) Và khu v詠c ĐBSCL theo Nghị quyết s嘘 21-NQ/TW (xây d詠ng vùng 
ĐBSCL tr荏 thành vùng trọngăđiểm phát triển kinh tế c栄a c違 n逢ớc với t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng 
kinh tế cao, hi羽u qu違, bền v英ng). 

- H衣 t亥ngăvĕnăhóaăđápă泳ngăđ逢嬰c với kịch b違n chiếnăl逢嬰c c栄a C亥năThơ (nĕmă2025:ă
phát huy thế m衣nh trung tâm nông nghi羽p c栄a ĐBSCL nói riêng và Vi羽t Nam nói chung. 
2030: tr荏 thành trung tâm kinh tế đaăd衣ngăhàngăđ亥u miền Nam Vi羽t Nam. 2050: nhìn 
thành ph嘘 thôngăminhăđángăs嘘ng Vi羽tăNamăvàoănĕmă2050ă– tr荏 thànhă“tráiătim”ăc栄a 
ĐBSCL). 

- H衣 t亥ngăvĕnăhóaăph違iăđ欝ng bộ với h衣 t亥ng kinh tế,ăđặc bi羽t là h衣 t亥ng du lịch: 
gắn với b嘘n chiếnăl逢嬰c phát triển du lịch giá trị cao c栄a C亥năThơ:ă(1)ăĐiểmăsinhătháiăđộc 
đáo. (2)ăTrungătâmăvĕnăhóaăĐBSCL. (3) Phát triển du lịch hội nghị, hội th違o. (4) Du lịch 
b医tăđộng s違n nghỉ d逢叡ng kết h嬰p kinh doanh (Second home). Và các h衣 t亥ngăvĕnăhóaă
khác c栄a cộngăđ欝ng, bao g欝m biểu di宇n ngh羽 thuật,ăđi羽n 違nh, dịch v映 vĕnăhóa,ăph映c v映 
nhu c亥u th映 h逢荏ngăvĕnăhóaăchoănhânădân,ăđặc bi羽t là thanh, thiếu nhi. 

 

7.2 Chi院năl逢嬰c phát tri吋n h衣 t亥ngăvĕnăh́a 

Chiếnăl逢嬰c phát triển h衣 t亥ngăvĕnăhóaăph違iăđápă泳ngăđ逢嬰c m映c tiêu c栄a toàn c違nh 
kinh tế xã hội c栄a C亥năThơ theo từngăgiaiăđo衣n phân kỳ,ăđ欝ng th運iăđ欝ng bộ với chiến 
l逢嬰c phát triển h衣 t亥ng du lịch. 

 

Giaiăđo衣n 
Chi院năl逢嬰c c栄a 

C亥năTh挨 
Chi院năl逢嬰c h衣 t亥ngăvĕnăh́a 

Đếnă nĕmă
2025 

Phát huy thế m衣nh 
trung tâm nông 
nghi羽p c栄a ĐBSCL 
nói riêng và Vi羽t 
Nam nói chung 

Xây d詠ng h衣 t亥ngăvĕnăhóaăd詠a trên nền t違ng sẵn 
có, vớiăđặcătr逢ngălàăvĕnăhóaăsôngăn逢ớcăvàăvĕnă
hóa nông nghi羽p.ăCácăđịaăđiểmăsinhă tháiăđ逢嬰c 
xây d詠ngămangăđậm b違n sắcăvĕnăhóaăĐBSCL 
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Đếnă nĕmă
2030 

Tr荏 thành trung tâm 
kinh tế đaăd衣ng hàng 
đ亥u miền Nam Vi羽t 
Nam 

Xây d詠ng h衣 t亥ngăvĕnăhóaăhi羽năđ衣iăvàănĕngăđộng, 
sẵn sàng ph映c v映 cho nhu c亥u c栄a nền kinh tế 
mới. Phát triển m衣nh h衣 t亥ngăvĕnăhóaăđápă泳ng 
với hai m映c tiêu c栄a du lịch (3) Du lịch hội nghị, 
hội th違o và (4) Du lịch b医tăđộng s違n nghỉ d逢叡ng 
kết h嬰p với kinh doanh. 
 
Xây d詠ng nền kinh tế đêmăbaoăg欝m 3 lo衣i dịch 
v映 chính:ă(1)ăĔnău嘘ng,ăvuiăchơiăt衣i các khu v詠c 
ch嬰 đêmăTâyăĐôă(ch嬰 c鰻), ch嬰 đêmăNinh Kiều, 
ch嬰 đêmăTr亥n Phú. Các khu v詠căĕnău嘘ng 育m th詠c 
và nhà hàng tập trung 荏 đ逢運ngăVõăVĕnăKi羽t, 
vòng xoay H欝 Búng Xáng, vòng xoay h欝 Xáng 
Th鰻iầă. (2) Kinh doanh siêu thị, th運i trang, mỹ 
ph育mầăc栄a các tiểuăth逢ơng,ădoanhănghi羽p ph映c 
v映 khách nộiăđịa và khách du lịch tập trung 荏 các 
tuyếnă đ逢運ng Mậuă Thân,ă đ逢運ng Nguy宇n Trãi, 
đ逢運ng Tr亥nă H逢ngă Đ衣o,ă đ逢運ng 30-4ầă vàă (3)ă
dịch v映 vuiă chơiă gi違iă tríă nh逢ă karaoke,ă bar,ă càă
phêầ. Tour ngắm bình minh lên trên sông 
Hậuầ 

Đếnă nĕmă
2050 

Thành ph嘘 thông 
minhă đángă s嘘ng 
Vi羽t Nam 

Xây d詠ng h衣 t亥ngăvĕnăhóaătrênănền t違ng s嘘, và 
dung công ngh羽 để qu違n lý h衣 t亥ngăvĕnăhóaăvật 
lý. 
 
Tích h嬰p các gi違iăphápăthôngăminhăđ嘘i với các 
côngătrìnhăvĕnăhóaăsẵn có. 

Nguồn: Sở VĕnăhóaăThể thao và Du lịch 

7.3 Các y院u t嘘 thành công c栄a vi羽c xây d詠ng h衣 t亥ngăvĕnăh́a. 

- Thành ph嘘 không c亥n xây d詠ng tràn lan mà chỉ c亥n t壱p trung vào m瓜t vài 
công trình tr丑ngăđi吋m đ逢嬰căđ亥uăt逢ăkỹ càngăđể t衣oăđiểm nh医năvĕnăhóa.ăCácăcôngătrìnhă
nàyă逢uătiênătíchăh嬰păđaătínhănĕng:ăvừa có thể là b違oătàngăl逢uăgi英 vĕnăhóa,ăđ逢嬰c thiết kế 
mangăđậm b違n sắcăvĕnăhóaăĐBSCL, vừa có thể đ逢嬰c sử d映ngăth逢ơngăm衣i với m映căđíchă
phát triển du lịch hội nghị, hội th違o và du lịch b医tăđộng s違n nghỉ d逢叡ng kết h嬰p kinh 
doanh. Theo báo cáo Chỉ s嘘 H衣 t亥ngăVĕnăhóaănĕmă2020ăc栄a AEA Consulting, 54% s嘘 
d詠 án h衣 t亥ngăvĕnăhóaătrênăthế giới hoàn thành thuộc thể lo衣i b違o tàng/triển lãm. Theo 
sauăđóălàăcácătrungătâmăbiểu di宇n ngh羽 thuật. Chỉ 5% thuộc về cácăcơăs荏 trungătâmăvĕnă
hóaăph逢運ng xã. Ví d映 điểnăhìnhăchoătr逢運ng h嬰p này là B違o tàng cà phê 荏 Buôn Ma 
Thuột do TậpăđoànăTrungăNguyênăLegendăđ亥uăt逢.ăNgoàiăra,ăVĩnhăLongăvừa phê duy羽t 
"Đề án xây d詠ng b違o tàng nông nghi羽p vùng ĐBSCL”ăvới m泳căđ亥uăt逢ăkho違ng 400 tỷ 
đ欝ng. 
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Ví d映 tham kh違o 22: B違o tàng Cà phê giúp Buôn Ma Thu瓜tătĕngă40%ăkhách 

B違oătàngăcàăphêălàămộtăph亥năc栄aăd詠ăánă"Th栄ăph栄ăCàăphêăToànăC亥u"ăc栄aăôngă
ĐặngăLêăNguyênăVũ,ăThànhăph嘘ăCàăphêăđịnhăh逢ớngăphátătriểnătheoămôăhìnhă
thànhăph嘘ăthôngăminh,ăcóăquyămôă45,45ha,ăkh荏iăcôngătừăthángă1/2017ăvàămớiă
đ逢嬰căTrungăNguyênăm荏ăbán. 
 
Chínhă th泳căm荏ă cửaă vàoă thángă 11/2018,ă b違oă tàngă cóă t鰻ngă di羽nă tíchă kho違ngă
13.400m2,ăbaoăg欝mă5ăkh嘘iănhàăcongădàiă60-70m,ămáiăcaoă16m,ăđ鰻ăbêătôngăt衣iă
chỗ.ăCácăkh嘘iănhàăđ逢嬰căthiếtăkếătheoăkiếnătrúcăNhàădàiă- khôngăgianăquenăthuộcă
đặcătr逢ngăc栄aăvùngăđ医tăTâyănguyênălinhăthiêng,ăcáchăđi羽uăthànhănh英ngăđ逢運ngă
congăđaăhìnhăvàăuyểnăchuyển,ăgiaoăthoaăvớiănhau.ăTuyănhiên,ăkhôngăítăduăkháchă
duălịchăví nơiăđâyănh逢ăchâuăÂuăb荏iănétăhi羽năđ衣iăphaălẫnătruyềnăth嘘ng. 
 

  
  

 
Khôngăgianătriểnălưmămangătớiănh英ngăt逢ơngătácăvớiăngũăquan,ătừănghe,ănhìnăđếnă
nếm,ăngửi,ăch衣m.ăHi羽năvậtătr逢ngăbàyăt衣iăb違oătàngăđ逢嬰căs逢uăt亥mătừăkhắpănơiătrênă
thếăgiới,ăn鰻iăbậtălàăhơnă10.000 vậtăd映ngăliênăquanăđếnăcàăphêăquaănhiềuăth運iăkỳă
lịchăsửăvàăvĕnăhóa trênăthếăgiớiăc栄aăB違oătàngăcàăphêăthếăgiớiăJensăBurgă- mộtă
trongănh英ngăđiểmăduălịchăđặcăsắcăc栄aăthànhăph嘘ăHamburgă(Đ泳c).ăNgoàiăra,ăcònă
r医tănhiềuăvậtăd映ng,ăcôngăc映ăs違năxu医tăcàăphêăc栄aăng逢運i Vi羽tătừăx逢aăđếnănay.ă 
Khôngăchỉătriểnălưm,ăvớiăđịnhăh逢ớngălàămộtăb違oătàngă"s嘘ng",ăt衣iăđâyăcònădi宇nă
raăr医tănhiềuăho衣tăđộngăliênăquanăđếnăcàăphê,ăđ逢嬰căt鰻ăch泳căđịnhăkỳănh逢ăđàoăt衣oă
phaăchếăcàăphê,ăbarista,ătọa đàm,... 
 
Đ逢嬰căbi院t,ăt瑛ăkhiăm荏ăc穎a,ăn挨iăđơyăđưăđ́n h挨nă1ătri羽uăkhách,ăǵpăph亥nătĕngă
g亥nă40%ăl逢嬰ngăkháchăduăl鵜chăt噂iăBuônăMaăThu瓜t.ăNĕmă2020,ăb違oătƠngăcònă
đ逢嬰căt衣păchíăduăl鵜chăWanderlustăc栄aăAnhăQu嘘căbìnhăch丑năvƠoădanhăsáchă
17ăđi吋măđ院nătuy羽tănh医tăt衣iăVi羽tăNam.ăThi院tăk院ăc栄aăb違oătƠngădoăa21studioăậ 
m瓜tăcôngătyăki院nătrúcăthu亥năVi羽tăậ đ違mănhi羽m. 
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Ví d映 tham kh違o 23: Khu b違oătƠngăsinhătháiătreăđ瓜c nh医t vô nh鵜 ĐôngăNamăÁăt衣i 
BìnhăD逢挨ng 

 
KhuăB違oătàngăsinhătháiătreăvàăb違oăt欝năth詠căvậtăPhúăAnă(LàngătreăPhúăAn,ăxưă
PhúăAn,ăthịăxưăBếnăCát,ătỉnhăBìnhăD逢ơng)ăđ逢嬰căxemălàăkhuăb違oăt欝nătreăt詠ănhiênă
lớnănh医tăcũngănh逢ăsớmănh医tăt衣iăVi羽tăNamăvàăĐôngăNamăÁ,ăvớiăkho違ngă1.500ă
b映iă treăvớiănhiềuăgi嘘ngă loàiăkhácănhau.ăĐâyăcònă làăđiểmăduă lịchăsinhă tháiă lỦă
t逢荏ng,ămangăđếnănhiềuăđiềuălỦăthúăchoănh英ngăng逢運iăyêu thiên nhiên và làng quê 
Vi羽tăNam. 
 

 
 
Đâyălàăch逢ơngătrìnhăh嬰pătácăgi英aăUBNDătỉnhăBìnhăD逢ơng,ăvùngăRhôneă- Alpes 
(Pháp),ăV逢運năthiênănhiênăPilată(Pháp)ăvàăTr逢運ngăĐ衣iăhọcăKhoaăhọcăT詠ănhiênă- 
Đ衣iăhọcăQu嘘căgiaăTP.ăHCM.ăHàngănĕm,ălàngătreăPhúăAnăđónătiếpăg亥nă30.000 
l逢嬰tăkháchătrongăvàăngoàiăn逢ớcăđếnăthamăquan,ăhọcătập,ănghiênăc泳uăvềăcôngătácă
b違oăt欝nătreăxanhăVi羽tăNam.ăĐâyăcũngălàănơiăcungă泳ngăcâyăgi嘘ngăvàăh逢ớngădẫnă
kỹăthuậtătr欝ngătre,ăcâyăc違nhăchoăcácătr逢運ngăhọc,ăcơăquan,ădoanhătr衣iăquânăđội,ă
gópăph亥năc違iăthi羽nămôiătr逢運ngăvàăt衣oăm違ngăxanhăt衣iăđịaăph逢ơngăvàăcácăvùngălână
cận.ăNgoàiăra,ăđâyăcònălàăđịaăđiểmăch映pă違nhăc逢ới,ăphimătr逢運ngăchoăcácăđoànă
làm phim. 
 
Nĕmă2010,ălàngătreăPhúăAnăđưăđ逢嬰căLiênăh嬰păqu嘘cătraoăgi違iăth逢荏ngăXíchăđ衣oă
(EquatorăPrize)ăvềăđaăd衣ngăsinhăhọc,ătr荏ăthànhămộtătrongăs嘘ă21ăngôiălàngătrênă
thếăgiớiăđ逢嬰cătraoăgi違iăth逢荏ngănày.ăĐâyălàămộtăgi違iăth逢荏ngădànhăchoănh英ngăsángă
kiếnătrongăvi羽căb違oăv羽ămôiătr逢運ng,ăb違oăt欝nătàiănguyênăthiênănhiên,ăphátătriểnă
cộngăđ欝ng,ăphátătriểnăbềnăv英ngăgắnăvớiăm映cătiêuăgi違mănghèoầăNĕmă2016ăđ逢嬰că
côngănhậnălàăthànhăviênăc栄aăHi羽păhộiăcácăV逢運năth詠căvậtănóiătiếngăPhápătrênăthếă
giới. 
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Áp d映ng cho thành ph嘘: Thành ph嘘 hoàn thi羽năTrungăTâmăVĕnăhóaăTâyăNamăBộ 
hoặc hoàn thi羽năKhuăvĕnăhóaăTâyăĐôăvàăquyăho衣ch một ph亥n c栄a d詠 án này thành 
khu v詠c B違o tàng mang nh英ngăđặcătr逢ngăc栄a C亥năThơ.ăHaiăyếu t嘘 quan trọng nh医t 
t衣o nên thành công c栄aăđịaăđiểm này và góp ph亥n thu hút khách du lịch là kiến trúc 
và ho衣tăđộng. Về kiến trúc, C亥năThơăcóăthể h嬰p tác với các kiếnătrúcăs逢ăn鰻i tiếng 
c栄a Vi羽t Nam và chọn thiết kế đậmăvĕnăhóaăĐBSCLănh逢ngăvẫn hài hòa với tính 
đ逢ơngăđ衣i. Với các ho衣tăđộng, c亥n thu hút và t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng mang tính t亥m 
c叡 c栄a khu v詠cănh逢ăcácăhội th違o, hội nghị, s詠 ki羽năvĕnăhóaăn鰻i bậtăđể qu違ng bá 
cho khu v詠c,ăsauăđóăxâyăd詠ng các ho衣tăđộngăth逢運ng xuyên nhằmăđápă泳ng nhu c亥u 
c栄aăkháchăthamăquanăsauăkhiăđưăcóăl逢嬰ngăkháchăth逢運ngăxuyênănh逢ătr違i nghi羽m, 
mua sắm s違n ph育măđịaăph逢ơng,ăworkshopăvàăbiểu di宇năth逢ơngăm衣i... 
 
- Đ嘘i vớiăcácăđịaăđiểm h衣 t亥ngăvĕnăhóaăcònăl衣i, c亥n t壱p trung mang tính b違o 

t欝năđ吋 gi英 gìn b違n s逸c c嘘t lõi . Ngoài ra, c亥n có kế ho衣ch c映 thể trong vi羽c b違o t欝n và 
phát triển 5 Di s違năvĕnăhóaăphiăvật thể qu嘘c gia là: Ngh羽 thuậtăđ運n ca tài tử Nam Bộ, 
Vĕnăhóaăch嬰 n鰻i CáiăRĕng, L宇 hội Kỳ yênăđìnhăBình Th栄y, Hò C亥năThơ và Hát ru c栄a 
ng逢運i Vi 羽t 荏 C亥năThơ. Các di s違n này c亥năđ逢嬰căđ逢aăvàoăth逢ơngăm衣i hóa gắn liền với 
du lịch,ăquaăđóăcóăđộng l詠c phát triểnăđàoăt衣o nhân l詠c và biểu di宇năphiăth逢ơngăm衣i.  

- Vi羽c v壱n d映ng công ngh羽 và tài nguyên s嘘 vào xây d詠ngăcácăđ鵜aăđi吋m h衣 
t亥ngăvĕnăh́a có thể bắtăđ亥u từ vi羽c dùng công ngh羽 để kiểm soát và qu違n lý các công 
trình h衣 t亥ngăvĕnăhóa,ăsauăđóătiến hành áp d映ng công ngh羽 vào tr違i nghi羽m c栄aăng逢運i sử 
d映ng (ví d映 khách du lịch). Ví d映 có thể kể tới là thành ph嘘 London áp d映ng công ngh羽 
vào qu違n lý h衣 t亥ngăvĕnăhóa. 
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Ví d映 tham kh違o 24: Thành ph嘘 London áp d映ng công ngh羽 trong xây d詠ng h衣 
t亥ngăvĕnăh́a 

 

 
 
Thịătr逢荏ngăc栄aăLondonăvàoăthángă3,ănĕmă2019ăđưăchoăraămắtăwebsiteămangătên Cultural 
InfrastructureăMapă(B違năđ欝ăh衣ăt亥ngăvĕnăhóaăc栄aăLondon)ănhằmăcungăc医păthôngătinăvềă
cơăs荏ăh衣ăt亥ngăvĕnăhóaăc栄aăthànhăph嘘,ăbaoăg欝mătên,ăđịaăđiểm,ăth詠cătr衣ng xâyăd詠ng,ăcácă
s詠ăki羽năsắpădi宇năra.ăTừăđó,ăchínhăph栄ăcóăthểăqu違nălỦăd宇ădàngăhơnăvềăth詠cătr衣ng vĕnăhóa,ă
đ欝ngăth運iăđ逢aăvàoăph映ătr嬰ăchoăvi羽căkháchăduălịchăcóăthểăsửăd映ngănhằmătìmăhiểuăvàălênă
lịchătrìnhăphùăh嬰păchoăchuyếnăđiăc栄aămình. 

- Áp dụng cho thành phố: Tận d映ngăcơăs荏 d英 li羽u quy ho衣chăđể t衣o nền t違ng b違n 
đ欝 xây d詠ngăchoăhaiăđ嘘iăt逢嬰ng qu違n lý h衣 t亥ngăvĕnăhóaăvàăkháchăduălịch.ăĐơnăvị qu違n 
lý h衣 t亥ngăvĕnăhóaăsẽ cung c医păvàăgiámăsátăthôngătinăliênăquanăđếnăđịaăđiểmăvĕnăhóa.ă
Khách du lịch sử d映ng 泳ng d映ng trong vi羽c sắp xếp lịch trình di chuyển, tham quan... 
Thành ph嘘 có thể tận d映ng thông tin từ trangăCanthotourismăđể t衣o ra 泳ng d映ng với giao 
di羽năđơnăgi違n và d宇 sử d映ngăchoăng逢運i dùng ph鰻 thông. 

 

8. H衣 t亥ng an sinh xã h瓜i 

- Đ嘘i với giáo d映c nghề nghi羽p, ph嘘i h嬰p với s荏 giáo d映c trong vi羽căđề xu医t các 
d詠 án xây d詠ngăcácăcơăs荏 giáo d映c nghề nghi羽p, gắn liền với nhu c亥u th詠c ti宇n c栄a thành 
ph嘘 trongăt逢ơngălaiăsắp tới.ăCácăcơăs荏 giáo d映c nghề nghi羽p này sẽ tậpătrungăđàoăt衣o các 
cho các ngành trọng tâm mà hi羽năch逢aăcóălaoăđộng tay nghề cao t衣i C亥năThơ.ăĐ違m b違o 
trang thiết bị chuyên d映ng, tập trung vào vi羽c hu医n luy羽n tay nghề sát với th詠c ti宇n. Có 
thể liên kết vớiăcácăcơăs荏 kinh doanh hoặcăcácăđơnăvị s違n xu医tăđể thuêăđể tiết ki羽m chi 
phí. Ngoài ra, các kỹ nĕngămềmănh逢ăngo衣i ng英, giao tiếp, gi違i quyết v医năđề cũngăc亥n 
đ逢嬰căđ逢aăvàoăch逢ơngătrìnhăđàoăt衣o chính th泳căđể đ違m b違o ngu欝nălaoăđộng ch医tăl逢嬰ng, 
nĕngăđộngăvàătrìnhăđộ cao 

- Đ嘘i vớiălaoăđộng và vi羽c làm, thành lậpăcácăcơăs荏 h逢ớng nghi羽p cho sinh viên 
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d逢ới d衣ngăcácăvĕnăphòng hoặc hội ch嬰 diăđộng, kết h嬰p vớiăcácătr逢運ngăđ衣i họcăđể cùng 
t鰻 ch泳c, từ đóăcóăthể đ違m b違oăđ逢嬰c nhu c亥u vi羽c làm và tình tr衣ngălaoăđộngănh逢ătrongă
kế ho衣ch 

- Đ嘘i vớiăcácăđ嘘iăt逢嬰ng c亥năđ逢嬰căquanătâmănh逢ăhộ nghèo,ăth逢ơngăbinh,ăgiaăđìnhă
li羽t sỹ vàăng逢運i có công,ăđặc bi羽t với nh英ngăgiaăđìnhăkhóăkhĕn,ăthànhăph嘘 c亥n t衣oăđiều 
ki羽năđể hỗ tr嬰 xây nhà, t衣oăcôngăĕnăvi羽c làm 鰻năđịnhăđể t衣o m泳c s嘘ng 鰻năđịnh cho họ 
trong dài h衣n.  

- Đ嘘i vớiăcácăđ嘘iăt逢嬰ngăđặc bi羽tăkhácănh逢ăng逢運i già, trẻ nh臼,ăng逢運i tàn tật và trẻ 
m欝 côi, c亥n đ違m b違o có nh英ng h衣 t亥ng c映 thể đápă泳ng nhu c亥u c栄a từngănhómăđ嘘iăt逢嬰ng 
này.ăĐ嘘i vớiăng逢運iăgià,ăđ違m b違oăcóăcơăs荏 chĕmăsócăng逢運iăgiàăneoăđơn,ăkết h嬰p với b羽nh 
vi羽năđể có thể cung c医p dịch v映 chĕmăsócăđặc bi羽tădànhăchoăng逢運iăgià.ăĐ嘘i với trẻ nh臼, 
c亥n xây d詠ngăthêmăcácăkhuăvuiăchơiăngoàiătr運iăđể đ違m b違o trẻ đ逢嬰c vậnăđộngăđúngăvới 
l泳a tu鰻i. Vớiăng逢運i tàn tật, c亥n có các ti羽năíchădànhăriêngăchoăng逢運i tàn tật t衣iănơiăcôngă
cộng,ăcácăđiểm tham quan.  

PH井NăVII: L一PăPH姶愛NGăÁNăPHỂNăB蔚ăVĨăKHOANHăVỐNGăĐ遺T ĐAIă
THEOăKHUăCH永CăNĔNGăVĨăTHEOăLO萎IăĐ遺TăĐ蔭N T洩NGăĐ愛NăV卯ăHĨNHă
CHệNHăC遺PăQU一N,ăHUY烏N 

 Đ鵜nhăh逢噂ng s穎 d映ngăđ医t c栄a thành ph嘘 trong th運i kǶ quy ho衣ch 

1. Quanăđi吋m chung v隠 s穎 d映ngăđ医t 

Đ医tăđaiălàăyếu t嘘 quan trọng c栄aămôiătr逢運ng s嘘ng, là một d衣ngăt逢ăli羽u s違n xu医tăđặc 
bi羽t, khai thác, sử d映ngăđ医tăđaiăcóăhi羽u qu違 đápă泳ng m映c tiêu phát triển kinh tế – xư hội 
c栄a thành ph嘘 đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050,ăđ欝ng th運i góp ph亥n b違o v羽 môi 
tr逢運ngăsinhătháiăđ違m b違o phát triển bền v英ng cho thành ph嘘 C亥năThơ. Vì vậy,ăquanăđiểm 
khai thác, sử d映ng và qu違nălỦăđ医tăđaiătrênăđịa bàn thành ph嘘 ph違iăđ違m b違o các nội dung 
sau: 

-  Đóngăgópăquanătrọng trong th詠c hi羽n chiếnăl逢嬰c, m映c tiêu phát triển kinh tế – 
xư hộiăđếnănĕmă2030ăvàăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050,ăb違o v羽 môiătr逢運ngăh逢ớng tới phát triển 
bền v英ng. 

-  Doăđ医tăđaiălàătàiănguyênăquanătrọngănh逢ngăh衣n chế, vi羽c sử d映ngăđ医t có hi羽u 
qu違, sẽ quyếtăđịnhăđến s詠 phát triển kinh tế – xư hội và s詠 鰻năđịnh chính trị tr逢ớc mắt 
cũngănh逢ălâuădài.ăNênăc亥n khai thác, sử d映ngăđ医tăđaiăh嬰p lý, tiết ki羽m,ăđúngăm映căđíchă
và có hi羽u qu違 kinh tế trênăcơăs荏 vận d映ngătínhă逢uăthế vàăđaăd衣ng c栄a quỹ đ医t, vừa duy 
trìăvàănângăcaoăđộ phìăđ医tăđai. 

-  B嘘 trí sử d映ngăđ医t theo quy ho衣chăđ逢嬰c duy羽t,ăđ違m b違o quá trình chuyểnăđ鰻i 
m映căđíchăsử d映ngăđ医tăđaiăđ欝ng bộ với quá trình chuyển dịchăcơăc医u kinh tế,ăđôăthị hóa 
trongăgiaiăđo衣n công nghi羽p hóa – hi羽năđ衣i hóa. 

-  姶uătiênăb嘘 tríăđ栄 quỹ đ医tăchoălĩnhăv詠c kết c医u h衣 t亥ng kỹ thuật, h衣 t亥ng phúc 
l嬰i xã hội.ăĐ欝ng th運i, chú trọng b嘘 trí phát triển quỹ đ医tăđápă泳ng cho nhu c亥u xã hội hóa 
ngành giáo d映c, y tế,ăvĕnăhóa,ăthể d映c thể thao nhằm khai thác tiềmănĕng,ăthế m衣nh các 
ngànhănàyătrongăt逢ơngălai. 

-  Cânăđ嘘i quỹ đ医tăđể đápă泳ng nhu c亥u xây d詠ng khu, c映m công nghi羽p, khu dân 
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c逢ăvàătáiăđịnhăc逢,ăcácăcôngătrìnhădịch v映 th逢ơngăm衣i, du lịch,ăkhuănghĩaătrang,ănghĩaăđịa 
phù h嬰p với phong t映c tập quán, tâm linh c栄aăng逢運iădânătheoăh逢ớng b違o v羽 môiătr逢運ng 
và tiết ki羽măđ医t. 

-  Chú trọng khai thác ph亥n không gian chiều cao bên trên và không gian ng亥m 
d逢ới mặtăđ医tăđể nâng cao h羽 s嘘 sử d映ngăđ医tăkhiăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng các công trình s違n xu医t, 
kinh doanh, công nghi羽p,ăth逢ơngăm衣i – dịch v映 và nhà 荏. 

-  Nâng cao hi羽u qu違 kinh tế đ亥uăt逢ătrênăđ医t, nh医tălàăđ医t phi nông nghi羽p. Áp d映ng 
khoa học kỹ thuật trong vi羽c sử d映ng, c違i thi羽n, b違o v羽 vàăduyătrìăđộ phì c栄aăđ医t. Xây 
d詠ngăcơăchế chính sách nhằm t衣o quỹ đ医t d詠 tr英,ăđ医t s衣chăđể ch栄 độngăđápă泳ng nhu c亥u 
đ医tăđaiăchoăphát triển kinh tế – xư hội, t衣o thuận l嬰iăđể kêu gọiăvàăthuăhútăđ亥uăt逢,ăđ違m 
b違o an ninh qu嘘c phòng. 

1.3 Khai thác khoa h丑c, h嬰p lý và s穎 d映ng ti院t ki 羽m, b隠n v英ng, có hi羽u qu違 

đ嘘i v噂iăđ医t s違n xu医t nông nghi羽p:  

-  Về t鰻ng thể c亥n gi違m m衣nh di羽nătíchăđ医t nông nghi羽păđiăđôiăvới sử d映ng tiết 
ki羽m, hi羽u qu違 hơnădi羽nătíchăđ医t nông nghi羽p. 

-  B違o v羽 và ph映c h欝i s泳c kh臼e đ医t,ăchoăđ医t nghỉ, ch嘘ng ô nhi宇m và suy thoái đ医t. 
-  Sử d映ngăđ医t phù h嬰p vớiăđiều ki羽n và tiềmănĕngăt詠 nhiên, h衣n chế can thi羽p thô 

b衣o. 
-  Tĕngăhi羽u qu違 sử d映ngăđ医t nông nghi羽p bằng cách gi違m di羽nă tíchă lúa,ă tĕngă

c逢運ngăxenăcanh,ăđaăd衣ng hóa s違n ph育m.ăĐ嘘i với nh英ng khu v詠c không thể cóăđiều ki羽n 
phát triển nông nghi羽p, nên chuyểnăđ鰻i sang các m映căđíchătr違 l衣i t詠 nhiên, phát triển 
rừng ngậpăn逢ớcăvàăđaăd衣ng sinh họcăđể ph映c v映 phát triểnămôiătr逢運ng sinh thái. 

-  Hoàn thi羽n h羽 th嘘ngăkênhăm逢ơngăth栄y l嬰i,ăđ違m b違oăđ逢嬰c yêu c亥uăt逢ới tiêu ch栄 
động, góp ph亥n t衣oăđiều ki羽n chuyển dịchăcơăc医u nông nghi羽pătheoăh逢ớng thuận thiên, 
xoay tr映c về Th栄y s違n- Cây trái- Lúaăvàăđaăd衣ng hóa s違n xu医t nông nghi羽p. 

-  B違o v羽 đ医t nông nghi羽p chừngănàoăch逢aăcóănh英ng nhu c亥u chuyểnăđ鰻i một cách 
thiết yếu, tránh phát triểnăđôăthị treo, tràn lan. 

1.4 Khai thác khoa h丑c, h嬰p lý và s穎 d映ng ti院t ki 羽m, b隠n v英ng, có hi羽u qu違 

đ嘘i v噂iăđ医t phi nông nghi羽p:  

-  Tĕngătỷ l羽 đ医t phi nông nghi羽p mộtăcáchăđángăkể so với hi羽n nay. Chuyển dịch 
cơăc医u sử d映ngăđ医t từ nông nghi羽p sang phi nông nghi羽p một cách phù h嬰p,ăđápă泳ng 
đúng,ăđ栄 nhu c亥uăđ医tăđaiăchoăphátătriển kinh tế-xã hội.  

- B違o v羽 t亥ngăđ医t canh tác khi chuyểnăđ医t s違n xu医t nông nghi羽p sang sử d映ng vào 
các m映căđíchăphiănôngănghi羽p. 

- 姶uătiênătr逢ớc hết di羽nătíchăđể phát triển kinh tế phi nông nghi羽p bao g欝m s違n 
xu医t,ăth逢ơngăm衣i dịch v映, nh英ngăcôngănĕngăt衣oăraăđộng l詠c phát triển kinh tế đôăthị lâu 
dài. 

- Tiếpătheoălàăđ違m b違o quỹ đ医t phát triển h衣 t亥ng, bao g欝m c違 h衣 t亥ng kỹ thuật và 
h衣 t亥ng xã hội, không gian công cộng,ăkhôngăgianăxanhăđôăthị. 

- Sauăcùng,ăđápă泳ng các nhu c亥u phát triểnăđ医t 荏 đôăthị.ăNh逢ngăc亥n tránh hi羽n 
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t逢嬰ng phát triển tràn lan, quy ho衣chătreo.ăNg逢嬰c l衣i,ăcũngăkhôngăthể c嘘 định di羽n tích 
đ医t 荏 đôăthị nh逢ăhi羽nănay,ăvìăđịnhăh逢ớng phát triển cóătĕngădân,ătĕngămậtăđộ,ătĕngăs詠 đaă
d衣ngăcũngănh逢ătĕngănhuăc亥u sử d映ngăđ医t 荏 do m泳c s嘘ng cao lên. Quan trọng là c亥n ph違i 
cânăđ嘘i các thể lo衣i không gian 荏 đôăthị, nhằmăthuăhútăđ逢嬰c nh英ng nhóm tiềmănĕngăchoă
phát triển kinh tế xã hội c栄a C亥năThơ,ăđ欝ng th運i đ違m b違oăđaăd衣ng thành ph亥n và sinh kế 
cho nh英ng t亥ng lớp thu nhập th医p,ăphiăchínhăquyătrongăđôăthị. 

-  Nguyên tắc phát triểnălàăđôăthị nén, mậtăđộ caoăđ嘘i với ph亥n không gian xây 
d詠ng, bê tông hóa,ăđ欝ng th運i b違o v羽 m衣ngăl逢ới không gian xanh, không gian tr嘘ng để 
đ違m b違o yếu t嘘 h衣 t亥ng xanh, c違nhăquanămôiătr逢運ng và ch医tă l逢嬰ng s嘘ng. Tuy nhiên, 
cũngăc亥năxácăđịnh là nềnăđ医t c栄a C亥năThơăcũngănh逢ăm泳căgiáăđ医t hi羽n nay t衣i C亥năThơă
không hỗ tr嬰 vi羽c xây cao 嘘c. 

-  Không phân bi羽tăđ医t 荏 đôăthị vàăđ医t 荏 nông thôn, vì toàn bộ C亥năThơălàămộtăđôă
thị, với c医u trúc và mậtăđộ khác nhau. 

1.5 Khai thác s穎 d映ngăđ医t ph違iăđ違m b違o b隠n v英ng, g逸n li隠n v噂i b違o v羽 môi 

tr逢運ng và thích 泳ng v噂i bi院năđ鰻i khí h壱u,ăn逢噂c bi吋n dâng 

-  Dành chỗ choăn逢ớc, nh英ng không gian ven kênh r衣ch, ven sông, và vùng tr英 
lũ. 

-  Ph映c h欝i và phát triển di羽n tích rừng ngậpăn逢ớc,ăđặc bi羽t là 荏 khu v詠c phía tây 
đ逢運ng cao t嘘c Nam sông Hậu theo quy ho衣ch, là khu v詠c ít h医p dẫn về kết n嘘i với khu 
v詠căđôăthị trung t亥m,ăđ欝ng th運iălàăvùngătrũng,ăđ医t phèn, có v医năđề giápăn逢ớc,ătùăđọng, 
không có hi羽u qu違 caoăđ嘘i với phát triển nông nghi羽p. 

-  Sử d映ng phân bón, thu嘘c b違o v羽 th詠c vậtăđể sử d映ng h嬰p lý, tránh gây ô nhi宇m 
môiătr逢運ngăđ医t. 

-  Nguyên tắc cân bằngăđàoăđắp, t衣o nh英ngăvùngăđ医tăcaoăhơnăđể phát triểnăđôăthị 
vàăvùngăn逢ớcăđể tr英 n逢ớc kết h嬰p với c違nh quan và phát triển thuỷ s違n. 

- Xácăđịnh quỹ đ医t cho các gi違i pháp kỹ thuật Polder, b違o v羽 các vùng phát triển 
kh臼i nh英ng v医năđề về BĐKHăcũngănh逢ăngập l映t di羽n rộng. 

- Sử d映ngăđ医t trong các ho衣tăđộng khai thác s違n xu医t vật li羽u xây d詠ng ph違i có 
ph逢ơngăánăanătoànăvề môiătr逢運ng, khi kết thúc ho衣tăđộng khai thác ph違i có kế ho衣ch 
ph映c h欝i hi羽n tr衣ng bề mặt sử d映ngăđ医tăbanăđ亥u. 

1.6 Khai thác s穎 d映ngăđ医tăđ吋 ph映c v映 phát tri 吋n kinh t院-xã h瓜i g逸n li隠n v噂i 

đ違m b違o qu嘘c phòng, an ninh 

Vi羽c khai thác sử d映ngăđ医tăđaiătheoăquyăho衣ch, kế ho衣chăđể đápă泳ng yêu c亥u phát 
triển kinh tế-xã hội c亥n ph違i gắn với v医năđề qu嘘c phòng, an ninh. Xây d詠ng thế trận 
qu嘘c phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, kết h嬰p kinh tế với qu嘘c phòng, qu嘘c 
phòng với kinh tế,ăđ欝ng th運i gi違i quyết t嘘t các v医năđề xã hội, có chính sách hỗ tr嬰 các 
giaăđìnhăchínhăsách,ăcóăcôngăvới cách m衣ng.v.v 
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1.7 Khai thác s穎 d映ngăđ医t ph違iăđ違m b違o gìn gi英 b違n s逸căvĕnăh́a 

Trong qu違n lý, khai thác và quy ho衣ch sử d映ngăđ医t c亥năđặc bi羽tăquanătâmăđến yếu 
t嘘 tập quán c栄aănhânădânătrênăđịaăbànăđể đ違m b違o, gìn gi英 và phát huy b違n sắcăvĕnăhóa 
dân tộc,ăvĕnăhóa vùng miền. Nên phát triển nh英ng c医u trúc ít gây xáo trộnăđến c医u trúc 
c違nhăquanăvàăđịnhăc逢ăhi羽n h英u,ăđể có thể tận d映ng nh英ng c医uătrúcăt逢ăb違n xã hội hi羽n 
h英u. 

 Xácăđ鵜nh ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医t theo khu ch泳cănĕng:40 

Hi羽n nay, về cơăb違n C亥năThơăch逢aăđ逢嬰c có quy ho衣ch theo các khu ch泳cănĕng.ă
Quyăđịnh c栄a ngành TNMT tính toàn bộ di羽n tích hành chính c栄a các quận là khu ch泳c 
nĕngăđôăthị, sẽ dẫn tới vi羽căxácăđịnh chỉ tiêu sử d映ngăđ医t theo các khu ch泳cănĕngătr荏 nên 
vôănghĩa.ăKhiăđó,ăngoàiăkhuăch泳cănĕngăđôăthị, chỉ cònătoànăđ医t nông nghi羽p. Vì thế, 
trongăđịnhăh逢ớngănày,ăcácăkhuăđôăthị đ逢嬰căxácăđịnh là nh英ng khu v詠c mang ch泳cănĕngă
đôăthị t鰻ng h嬰p, bao g欝m c違 đ医t 荏, h衣 t亥ng và dịch v映 đôăthị. Còn các khu ch泳cănĕngă
khác sẽ đ逢嬰c khoanh vùng nếuăxácăđịnh nh英ng khu v詠căđôăthị thiên về một trong nh英ng 
lo衣i ch泳cănĕngăch栄 đ衣o, hay có thể nói là nh英ngăvùngăđôăthị chuyên môn hóa. Nh英ng 
ranh giớiăkhuăđôăthị hay khu ch泳cănĕngănàyăđ逢嬰căxácăđịnh d詠a trên chiếnăl逢嬰c phát triển 
không gian, ch泳 không theo ranh giới hành chính c栄a các quận huy羽n. Nh英ngăcôngănĕngă
nh臼,ăđanăxenă trongăkhuăđôă thị, ch泳 không hình thành nh英ngăvùngăđôă thị mang tính 
chuyênămônăhóa,ăthìăkhôngăđ逢嬰c gọi là khu ch泳cănĕng,ămàăsẽ vẫn thuộcăkhuăđôăthị. 

1. Khu s違n xu医t nông nghi羽p 

1.1  Đ鵜nhăh逢噂ng không gian phát tri吋n nông nghi羽p 

1.1.1 Vùng tr欝ng tr丑t 

Phát triển cây tr欝ng thâm canh, s違n xu医t lúa g衣o ch医tăl逢嬰ng cao và có giá trị xu医t 
kh育u cao. Hình thành các vùng chuyên canh, c映 thể: 

Vùng chuyên canh lúa cao s違n t衣i huy羽n Thới Lai, C運 Đ臼,ăVĩnhăTh衣nh. 
Vùng nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao t衣i huy羽n Thới Lai, C運 Đ臼. 
Vùngăchuyênăcanhăcâyăĕnă tráiăkết h嬰p du lịch:ăcam,ăquỦt,ăxoài,ăb逢荏i t衣i huy羽n 

PhongăĐiền, quận Ô Môn và Th嘘t N嘘t. 

                                                 
 

40 bao g欝m chỉ tiêu sử d映ngăđ医t do quy ho衣ch sử d映ngăđ医t qu嘘c gia phân b鰻 và chỉ tiêu sử d映ngăđ医t theo nhu c亥u sử 
d映ngăđ医t c医p TP g欝m:ăđ医t tr欝ngăcâyălâuănĕm;ăđ医t 荏 t衣iănôngăthôn;ăđ医t 荏 t衣iăđôăthị;ăđ医t xây d詠ng tr映 s荏 cơăquan;ăđ医t xây d詠ng 
tr映 s荏 c栄a t鰻 ch泳c s詠 nghi羽p;ăđ医t xây d詠ngăcơăs荏 ngo衣iăgiao;ăđ医t c映m công nghi羽p;ăđ医tăth逢ơngăm衣i - dịch v映;ăđ医tăcơăs荏 s違n xu医t 
phi nông nghi羽p;ăđ医t sử d映ng cho ho衣tăđộng khóang s違n;ăđ医t di tích lịch sử - vĕnăhóa;ăđ医t danh lam thắng c違nh;ăđ医t phát triển 
h衣 t亥ng c医p TP g欝măđ医t xây d詠ngăcơăs荏 vĕnăhóa,ăcơăs荏 y tế,ăcơăs荏 giáo d映căvàăđàoăt衣o,ăcơăs荏 thể d映c thể thao,ăđ医t giao thông, 
đ医t th栄y l嬰i,ăđ医tăcôngătrìnhănĕngăl逢嬰ng,ăđ医tăcôngătrìnhăb逢uăchínhăvi宇năthông;ăcơăs荏 tônăgiáo;ăđ医tălàmănghĩaătrang, nhà tang l宇, 
nhà h臼a táng; 
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1.1.2  Vùngăchĕnănuôi:ă 

Phát triểnăvùngăchĕnănuôiătrênăđịa bàn các huy羽nănh逢ăThới Lai, C運 Đ臼,ăVĩnhăTh衣nh 
theoăh逢ớng s違n xu医t công nghi羽p và bán công nghi羽p, hình thành các trang tr衣i quy mô 
lớn áp d映ng công ngh羽 hi羽năđ衣i. 

1.1.3  Vùng th栄y s違n:  

Phân b嘘 t衣i khu v詠c quận Th嘘t N嘘t và các huy羽n VĩnhăTh衣nh, C運 Đ臼 để phát triển 
nuôi tr欝ng tập trung và quy mô lớn, sử d映ng gi嘘ng ch医tăl逢嬰ng cao và công ngh羽 hi羽năđ衣i 
để nâng cao hi羽u qu違 s違n xu医t,ăđ欝ng th運iăđaăd衣ng hóa các lo衣i hình th栄y s違n nuôi tr欝ng 
để tĕngăs泳c c衣nh tranh trên thị tr逢運ng. 

1.2 Đ鵜nhăh逢噂ng s穎 d映ngăđ医t 

Hi羽n nay, s違n xu医t nông nghi羽pătrênăđịa bàn thành ph嘘 đ衣t hi羽u qu違 kinh tế khá 
cao,ătuyăch逢aăhìnhăthànhăcácăkhuăs違n xu医t nông nghi羽p tập trung riêng bi羽t,ănh逢ngăđ逢嬰c 
phân b嘘 t逢ơngăđ嘘i tập trung, hoặcăđanăxenăgi英a các khu v詠c tr欝ng trọt,ăchĕnănuôi, th栄y 
s違n vớiănhau.ăDoăđó,ăđể đ違m b違o ho衣tăđộng s違n xu医t nông nghi羽păđúngătheoăđịnhăh逢ớng 
phát triểnătrênăđịa bàn. D詠 kiến, di羽nătíchăđ医t dành cho phát triển khu s違n xu医t nông 
nghi羽păđếnănĕmă2030ăvàăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăkho違ng 90.000 - 100.000 ha. 

2. Khu lâm nghi羽p, khu b違o t欝năthiênănhiênăvƠăđaăd衣ng sinh h丑c 

Hi羽nănay,ătrênăđịa bàn thành ph嘘 không có khu lâm nghi羽p, khu b違o t欝n thiên và 
đaăd衣ng sinh học.ăĐịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030ăvàăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050,ă thànhăph嘘 
không hình thành khu lâm nghi羽p tập trung (chỉ hình thành các công viên cây xanh và 
tr欝ngăcâyăphânătánătrongăđôăthị), khu b違o t欝năthiênănhiênăvàăđaăd衣ng sinh học. 

3. Khu phát tri 吋n công nghi羽p 

3.1 Đ鵜nhăh逢噂ng không gian phát tri吋n công nghi羽p 

Vùng công nghi羽p tập trung ven sông Hậu: tập trung dọc theo sông Hậuătrênăđịa 
bàn các quậnăCáiăRĕng,ăBìnhăTh栄y, Ô Môn, Th嘘t N嘘t với quy mô kho違ng 3.000 ha, trên 
cơăs荏 các khu công nghi羽p hi羽n h英uănh逢ăH逢ngăPhúă1ăGĐ1ă(quậnăCáiăRĕng),ăTràăNócă1,ă
Trà Nóc 2 (quận Bình Th栄y, Ô Môn), Th嘘t N嘘tăGĐ1ă(quận Th嘘t N嘘t), tiếp t映c xây d詠ng 
mới và m荏 rộngăđể ph映c v映 cho nhu c亥u phát triển các ngành công nghi羽p chế biến nông 
th栄y s違n, d亥u khí, công nghi羽păd逢嬰c, mỹ ph育m, hàng tiêu dùng gia d映ng và lắp ráp thiết 
bị đi羽n tử, kho tàng, logistic. 

Vùng công nghi羽p tập trung công ngh羽 cao: tập trung t衣i huy羽n Thới Lai với quy 
mô kho違ngă400ăhaăđ逢嬰căđ亥u xây d詠ng mớiăđể ph映c v映 cho nhu c亥u phát triển công 
nghi羽păcóăhàmăl逢嬰ng công ngh羽 caoănh逢ăcơăkhíăchế t衣o, lắpărápăđộ chính xác cao, hóa 
ch医t ph映c v映 s違n xu医t công nghi羽p và nông nghi羽p. Hóa d逢嬰c ph映c v映 chĕmăsócăs泳c 
kh臼e cộngăđ欝ng ...... 

Vùng công nghi羽p gắn vớiăđôăthị: các c映m công nghi羽p t衣i khu v詠c các quận, huy羽n 
với quy mô từ 30-50 ha (C運 Đ臼,ăPhongăĐiền, ThớiăLai,ăVĩnhăTh衣nh và Bình Th栄y)ăđể 
ph映c v映 cho nhu c亥u phát triển ngành công nghi羽p chế biến s違n ph育m nông nghi羽p, hàng 
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tiêu dùng, vật li羽u xây d詠ng, chế biến th泳căĕnăgiaăsúc,ầ.ăCó quy mô nh臼.  

3.2 Đ鵜nhăh逢噂ng s穎 d映ngăđ医t 

Hi羽n nay, phát triển công nghi羽p c栄a thành ph嘘 tập trung t衣i các khu công nghi羽p 
trênăđịa bàn các quậnănh逢ăBìnhăTh栄y, Ô Môn, Th嘘t N嘘t.ăDoăđó,ăđể đ違m b違o phát triển 
công nghi羽pătheoăđịnhăh逢ớngănh逢ătrên.ăD詠 kiến, di羽nătíchăđ医t dành cho phát triển công 
nghi羽p (khu, c映m công nghi羽p)ăđếnănĕmă2030ăvàăt亥mănhìnăđếnănĕmă2030ăkho違ng 3.000-
4.500 ha. 

4. Khuăđôăth鵜 

4.1 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n không gianăđôăth鵜  

4.1.1 Khuăđôăth鵜 trung tâm 

Khuăđôă thị truyền th嘘ng Ninh Kiều – Bình Th栄y: là khu v詠c trung tâm lịch sử 
truyền th嘘ng, b嘘 trí trung tâm chính trị - hành chính thành ph嘘. Trung tâm tiếp vận về 
đ逢運ng bộ,ăđ逢運ng th栄yăvàăđ逢運ng hàng không. Trung tâm thể d映c thể thao c医p thành ph嘘 
và c医p vùng. Trung tâm giáo d映căđàoăt衣o c医p vùng và c医p qu嘘c gia. Trung tâm y tế đaă
khoa, chuyên khoa c医p thành ph嘘 và c医p vùng. Trung tâmăth逢ơngăm衣i, dịch v映 và tài 
chính c医p thành ph嘘 và c医p vùng. Các khu 荏 hỗn h嬰p, khu 荏 chỉnh trang, khu 荏 tập trung. 
Trongăđó,ăvề quy mô:  

• Dân s嘘:ănĕmă2025ăkho違ngă420.000ăng逢運i. Nĕmă2030- 500.000ăng逢運i.  
• Đ医t xây d詠ngăđôăthị:ănĕmă2025ă– 5.170 ha. Nĕmă2030 – 8.100 ha.  

Khuăđôăthị CáiăRĕng:ătrungătâmăcôngănghi羽p và dịch v映 c違ng,ăđ亥u m嘘i giao thông 
về đ逢運ng bộ,ăđ逢運ng th栄yăvàăđ逢運ng sắt, trung tâm tiếp vận về dịch v映 c違ng và dịch v映 
hậu c亥n - kho bãi (logistics) c医p vùng. Trung tâm dịch v映 - th逢ơngăm衣i c医p thành ph嘘 
và c医păvùng,ătrungătâmăvĕnăhóaăc医p vùng, các khu 荏 tập trung và 荏 sinhătháiănhàăv逢運n. 
Trongăđó,ăvề quy mô: 

• Dân s嘘:ănĕmă2025ăkho違ngă220.000ăng逢運i. Nĕmă2030- 300.000ăng逢運i  
• Đ医t xây d詠ngăđôăthị:ănĕmă2025ă– 3.520 ha. Nĕmă2030 – 4.850 ha.  

Khuăđôăthị sinh tháiăPhongăĐiền: là trung tâm hành chính, chính trị c栄a quận Phong 
Điềnătrongăt逢ơngălai.ăTrungătâmăduălịchăvĕnăhóaă- sinh thái, trung tâm b違o t欝n c違nh quan 
v逢運năcâyăĕnătrái.ăTrongăđó,ăvề quy mô: 

• Dân s嘘:ănĕmă2025ăkho違ngă50.000ăng逢運i. Nĕm 2030- 90.000ăng逢運i.  
• Đ医t xây d詠ngăđôăthị:ănĕmă2025ă– 1.000 ha. Nĕmă2030 – 1.500 ha.  

Khuăđôăthị mớiăÔăMôn:ălàăcácăKĐTămới c栄a thành ph嘘,ălàăđ亥u m嘘i giao thông về 
đ逢運ng bộ,ăđ逢運ng th栄y,ăđ逢運ng sắt. Trung tâm giao dịch qu嘘c tế. Trung tâm nghiên c泳u 
khoa học công ngh羽, giáo d映c - đàoăt衣o c医p qu嘘c gia và qu嘘c tế. Trung tâm tài chính, 
th逢ơngăm衣i - dịch v映 c医p qu嘘c gia. Trung tâm công nghi羽p công ngh羽 cao, công viên 
chuyênăđề nông nghi羽p công ngh羽 cao sông Hậu.ăTrungătâmăvĕnăhóaă- hội ch嬰 triển lãm 
c医p vùng và qu嘘c gia. Trung tâm du lịch c違nh quan và sinh thái c医p vùng. Các khu 荏 tập 
trung, khu 荏 sinhătháiăv逢運n.ăTrongăđó,ăvề quy mô: 

• Dân s嘘:ănĕmă2025ăkho違ngă100.000ăng逢運i. Nĕmă2030- 160.000ăng逢運i.  
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• Đ医t xây d詠ngăđôăthị:ănĕmă2025ă– 2.100 ha. Nĕmă2030 – 4.100 ha.  

 Khuăđôăthị Th嘘t N嘘t: là trung tâm công nghi羽p chế biến nông s違n, th栄y s違n và 
công nghi羽p ph映 tr嬰. Trung tâm kho vận c医păvùng,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i - dịch v映 c医p 
thành ph嘘 và c医p vùng, trung tâm du lịch sinh thái c違nh quan trên sông Hậu và các khu 
荏 tập trung và 荏 sinh thái. Trongăđó,ăvề quy mô: 

• Dân s嘘:ănĕmă2025ăkho違ngă210.000ăng逢運i. Nĕmă2030- 290.000ăng逢運i.  
• Đ医t xây d詠ngăđôăthị:ănĕmă2025ă– 3.000 ha. Nĕmă2030 – 4.850 ha. 

4.1.2 Khuăđôăth鵜 thu瓜c khu v詠c ngo衣i thành:  

Đây làăcácăđôăthị thuộc các huy羽n khu v詠c ngo衣i thành, ch泳cănĕngălàăcácăđôăthị 
tiểu th栄 công nghi羽p – dịch v映. Là cácăđôăthị v羽 tinh hỗ tr嬰 khu v詠c trung tâm thành ph嘘. 
Quyămôăđếnănĕmă2030ădânăs嘘 kho違ngă80.000ăng逢運i. Di羽n tích xây d詠ngăcácăđôă thị 
kho違ngă1.750ăha.ăĐ逢嬰c xây d詠ng theo tiêu chu育năđôăthị lo衣i V. Bao g欝m: 

 Thị tr医n C運 Đ臼: là trung tâm hành chính – chính trị, trung tâm kinh tế - vĕnăhóa,ă
khoa học kỹ thuật c栄a huy羽n C運 Đ臼 và c栄a vùng phía Tây TP. C亥năThơ.ăTrongăđó,ăvề 
quy mô: 

• Dân s嘘:ănĕmă2025ăkho違ngă17.000ăng逢運i. Nĕmă2030-20.000ăng逢運i.  
• Đ医t xây d詠ngăđôăthị:ănĕmă2025ă– 306 ha. Nĕmă2030 – 425 ha. 

 Thị tr医n Thới Lai: là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế - vĕnăhóa,ăkhoaăhọc 
c栄a huy羽n ThớiăLai.ăTrongăđó,ăvề quy mô: 

• Dân s嘘:ănĕmă2025ăkho違ngă20.000ăng逢運i. Nĕmă2030- 22.000ăng逢運i.  
• Đ医t xây d詠ngăđôăthị:ănĕmă2025ă– 360 ha. Nĕmă2030 – 500 ha. 

 Thị tr医năVĩnhăTh衣nh: là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế vĕnăhóa,ăkhoaăhọc 
kỹ thuật c栄a huy羽n Vĩnh Th衣nh.ăTrongăđó,ăvề quy mô: 

• Dân s嘘:ănĕmă2025ăkho違ngă20.000ăng逢運i. Nĕmă2030- 26.000ăng逢運i.  
• Đ医t xây d詠ngăđôăthị:ănĕmă2025ă– 396 ha. Nĕmă2030 – 550 ha. 

 Thị tr医n Th衣nh An: là trung tâm kinh tế phía Tây c栄a huy羽năVĩnhăTh衣nh. Trong 
đó,ăvề quy mô: 

• Dân s嘘:ănĕmă2025ăkho違ngă11.000ăng逢運i. Nĕmă2030- 13.000ăng逢運i.  
• Đ医t xây d詠ngăđôăthị:ănĕmă2025ă– 198 ha. Nĕmă2030 – 275 ha. 
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4.2 Đ鵜nhăh逢噂ng s穎 d映ngăđ医t 

Giaiăđo衣n 2005-2015,ăđôăthị trênăđịa bàn phát triểnăkháănhanh,ănênăđưăgópăph亥n 
đ育y nhanh tiến trình công nghi羽p hóa, hi羽năđ衣iăhóaăvàăđôăthị hóa,ăthúcăđ育yătĕngătr逢荏ng 
kinh tế-xã hội c栄a thành ph嘘. D詠 kiến, di羽nătíchăđ医t dành cho phát triển các khuăđôăthị 
đếnănĕmă2025ăvàăđếnănĕmă2030ătheoăcácăquyăho衣ch hi羽n h英u kho違ng 18.500 - 28.000 
ha. 

5. Khuăth逢挨ngăm衣i ậ d鵜ch v映 

5.1 Đ鵜nhăh逢噂ng s穎 d映ngăđ医t 

Giaiăđo衣n 2010-2020, khu v詠c kinh tế th逢ơngăm衣i – dịch v映 trênăđịa bàn phát 
triển nhanh, có vai trò quan trọng thúcăđ育yătĕngătr逢荏ng kinh tế - xã hội c栄a thành ph嘘. 
D詠 kiến, di羽nătíchăđ医t dành cho phát triểnăcácăkhuăth逢ơngăm衣i – dịch v映 (t衣i khu v詠căđôă
thị vàănôngăthôn)ăđếnănĕmă2030ăvàăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăkho違ng 500-1.000 ha. 

6. Khuădơnăc逢ănôngăthôn 

6.1 Đ鵜nhăh逢噂ng s穎 d映ngăđ医t 

Trênăđịa bàn thành ph嘘,ădânăc逢ănôngăthônătập trung dọc theo các tuyến giao thông 
th栄y bộ chính. D詠 kiến, di羽nătíchăđ医t dành cho phát triểnăkhuădânăc逢ănôngăthônăđếnănĕmă
2030 và t亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăkho違ng 12.000-15.000 ha. 

 Xácăđ鵜nh ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医t theo lo衣iăđ医t :41 

Về chỉ tiêu sử d映ngăđ医t, chia làm hai lo衣i. Một lo衣i chỉ tiêu d詠a trên nhu c亥u sử 
d映ngăđ医t c栄a các ngành và quận huy羽n. Nhu c亥uănàyăđ逢嬰c t鰻ng h嬰p và phân b鰻 đ医t theo 
quy ho衣ch sử d映ngăđ医t hi羽n h英u tới 2030. Nhu c亥u này bao g欝m nh英ng d詠 ánăđưăđ逢嬰c 
xácăđịnh t衣i th運iăđiểm hi羽n t衣i, do các bên có nhu c亥uăđ逢aălên. 

Quy ho衣ch hay kế ho衣ch sử d映ngăđ医t 2030 là một công c映 pháp lý chính xác tới 
từngălôăđ医t,ăđ違m b違o phân b鰻 đ医tăđaiăchoăt医t c違 các nhu c亥uăđưărõăthànhăd詠 án t衣i th運i 
điểm th詠c tr衣ng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nh英ngălôăđ医t khác ngoài ph衣m vi 
cácăcôngătrìnhăđưăđ逢嬰căxácăđịnh này vẫn có thể đ逢嬰c chuyểnăđ鰻i m映căđíchăsử d映ng, d詠a 
trên vi羽c th嘘ng nh医t vớiăđịnhăh逢ớng sử d映ngăđ医t 2030 và 2050 trong quy ho衣ch này, mà 
không c亥n ph違iăđiều chỉnh quy ho衣ch tích h嬰p. C亥n ph違i hiểu b違n kế ho衣ch sử d映ngăđ医t 
2030ănh逢ămột lo衣i công c映 để th詠c hi羽n quy ho衣ch, và sẽ đ逢嬰c áp d映ng linh ho衣t trong 
quá trình th詠c hi羽n quy ho衣ch. 

                                                 
 

41 bao g欝m chỉ tiêu sử d映ngăđ医t do quy ho衣ch sử d映ngăđ医t qu嘘c gia phân b鰻 và chỉ tiêu sử d映ngăđ医t theo nhu c亥u sử 
d映ngăđ医t c医p TP g欝m:ăđ医t tr欝ngăcâyălâuănĕm;ăđ医t 荏 t衣iănôngăthôn;ăđ医t 荏 t衣iăđôăthị;ăđ医t xây d詠ng tr映 s荏 cơăquan;ăđ医t xây d詠ng 
tr映 s荏 c栄a t鰻 ch泳c s詠 nghi羽p;ăđ医t xây d詠ngăcơăs荏 ngo衣iăgiao;ăđ医t c映m công nghi羽p;ăđ医tăth逢ơngăm衣i - dịch v映;ăđ医tăcơăs荏 s違n xu医t 
phi nông nghi羽p;ăđ医t sử d映ng cho ho衣tăđộng khóang s違n;ăđ医t di tích lịch sử - vĕnăhóa;ăđ医t danh lam thắng c違nh;ăđ医t phát triển 
h衣 t亥ng c医p TP g欝măđ医t xây d詠ngăcơăs荏 vĕnăhóa,ăcơăs荏 y tế,ăcơăs荏 giáo d映căvàăđàoăt衣o,ăcơăs荏 thể d映c thể thao,ăđ医t giao thông, 
đ医t th栄y l嬰i,ăđ医tăcôngătrìnhănĕngăl逢嬰ng,ăđ医tăcôngătrìnhăb逢uăchínhăvi宇năthông;ăcơăs荏 tônăgiáo;ăđ医tălàmănghĩaătrang, nhà tang l宇, 
nhà h臼a táng; 
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1. Ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医t do quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t c医p Qu嘘c gia phân b鰻 

T衣i Quyếtăđịnh S嘘 326/QĐ-ttg,ăngàyă09ăthángă3ănĕmă2022ăc栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄. 
Phân b鰻 cho TP. C亥năThơăcácăchỉ tiêu sử d映ngăđ医tăđếnănĕmă2030,ăc映 thể nh逢ăsau: 

B違ng 153. So sánh các ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医t c医p Qu嘘c gia và ch雨 tiêu c医p t雨nhăxácăđ鵜nh 
ph逢挨ngăánăphơnăb鰻 đ院nănĕmă2030 

TT Lo衣iăđ医t Mã 
Di羽nătíchă

nĕmă
2020 (ha) 

Di羽nătíchăQHăđ院nănĕmă
2030 

Chênh 
l羽chăgi英aă
QH/HT 

Chênh 
l羽chăgi英aă
DT phân 
b鰻/T雨nhă
xácăđ鵜nh 

Di羽nătíchă
c医păQu嘘că
gia phân 

b鰻ă 

T雨nhăxácă
đ鵜nhă(ha) 

(1) (2)   (3) (4) (6)=(4)+(5) (7)=(6)-(3) (8)=(4)-(3) 

T蔚NGăDI烏NăTệCHăT衛ăNHIểN   144.040  144.040 -  
I Lo衣iăđ医t   -  -   
1 Đ医tănôngănghi羽p NNP 114.256 104.807 104.807 -9.449 0 
  Trong đó:        

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA 78.632 74.319 74.319 -4.313 0 

  
Trongă đó:ă Đ医tă chuyênă
tr欝ngălúaăn逢ớc LUC 78.632 74.319 74.319 -4.313 0 

1.2 
Đ医tă tr欝ngă câyă hàngă nĕmă
khác 

HNK 1.916  1.547 -368  

1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN 30.872  25.506 -5.366  
1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH -  - -  
1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD -  - -  
1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX -  - -  
1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 2.798  2.864 66  
1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU -  - -  
1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH 39  570 532  
2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 29.764 39.233 39.233 9.469 0 
  Trong đó:   -  - -  

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP 845 844 844 -1 0 
2.2 Đ医tăanăninh CAN 65 76 76 11 0 
2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK 475 2.350 2.350 1.875 0 
2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT -  - -  
2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN 0  158 158  
2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD 412  818 406  

2.6 
Đ医tă cơă s荏ă s違nă xu医tă phi 
nôngănghi羽p 

SKC 659  941 282  

2.7 
Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángă
s違n 

SKS -  - -  

2.8 
Đ医tă s違nă xu医tă vậtă li羽uă xâyă
d詠ng,ălàmăđ欝ăg嘘m 

SKX 9  9 -  

2.9 
Đ医tăphátătriểnăh衣ăt亥ngăc医pă
qu嘘că gia,ă c医pă tỉnh,ă c医pă
huy羽n,ăc医păxư 

DHT 9.700 12.517 12.517 2.817 0 

  Trongăđó   -  - -  
2.9.1  ĐＸtăgiaoăthông   DGT  3.661 5.651 5.651 1.990 0 

2.9.2  ĐＸtăthuỷălợi   DTL  4.620  3.884 -736  

2.9.3 
 ĐＸtă xâyă dựngă c¬ă sởă vĕnă
hóa  

 
DVH  

55 191 191 136 0 

2.9.4  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyătếă  DYT  88 145 145 57 0 
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TT Lo衣iăđ医t Mã 
Di羽nătíchă

nĕmă
2020 (ha) 

Di羽nătíchăQHăđ院nănĕmă
2030 

Chênh 
l羽chăgi英aă
QH/HT 

Chênh 
l羽chăgi英aă
DT phân 
b鰻/T雨nhă
xácăđ鵜nh 

Di羽nătíchă
c医păQu嘘că
gia phân 

b鰻ă 

T雨nhăxácă
đ鵜nhă(ha) 

2.9.5 
ĐＸtă xâyă dựngă c¬ă sởă giáoă
dつcăvàăđàoătạo 

 
DGD  

571 1.299 1.299 728 0 

2.9.6 
 ĐＸtă xâyă dựngă c¬ă sởă thểă
dつcăthểăthaoă  DTT  39 143 143 104 0 

2.9.7 
 ĐＸtă côngă trìnhă nĕngă
lượngă  DNL  210 244 244 34 0 

2.9.8 
 ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhă
viễnăthôngă  DBV  37 57 57 20 0 

2.9.9 
 ĐＸtă xâyădựngăkhoădựă trữă
quốcăgiaă 

 
DKG  - 13,00 13,00 13,00 0 

2.9.10 
ĐＸtăcóădiă tíchă lịchăsửăvĕnă
hóa 

DDT 18 41 41 23 0 

2.9.11 ĐＸtăbụiăthải,ăxửălýăchＸtăthải DRA 60 176 176 116 0 

2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  144  148 4  

2.9.13 
ĐＸtălàmănghĩaătrang,ănghĩaă
địa,ă nhàă tangă lễ,ă nhàă hỏaă
táng 

NTD 165  240 75  

2.9.14 
ĐＸtă xâyă dựngă c¬ă sởă khoaă
họcăvàăcôngănghệ 

DKH 2  206 204  

2.9.15 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởădịchăvつă
xụăhội 

 
DXH  

2  11 9  

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 28  68 40  

2.10 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL 1  168 167  

2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT 3.441  3.974 533  

2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 5.206  8.082 2.876  

2.13 
Đ医tă xâyă d詠ngă tr映ă s荏ă cơă
quan 

TSC 179  280 101  

2.14 
Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăc栄aăt鰻ă
ch泳căs詠ănghi羽p 

DTS 37  38 1  

2.15 
Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăngo衣iă
giao 

DNG -  - -  

2.16 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH 12  22 11  

2.17 
Đ医tă khuă vuiă chơi,ă gi違iă tríă
côngăcộng 

DKV 90  325 235  

2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 23  26 4  

2.19 
Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ăr衣ch,ă
su嘘i SON 8.576  8.568 -7  

2.20 
Đ医tă cóă mặtă n逢ớcă chuyênă
dùng 

MNC 15  15 0  

2.21 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK 21  21 0  

3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD 20 0 0 -20 0 
Nguồn: Quyếtăđịnh Số 326/QĐ-ttg,ăngàyă09ăthángă3ănĕmă2022ăcてa Thて tướng Chính 

phて 
Nh逢ăvậy UBND TP. C亥năThơăcập nhật các chỉ tiêu sử d映ngăđ医t Qu嘘c gia phân b鰻 trên 

địa thành ph嘘 và các chỉ tiêu sử d映ngăđ医t c栄a thành ph嘘 phù h嬰p với chỉ tiêu quy ho衣ch c医p 
Qu嘘c gia. 
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2. Ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医t theo lo衣iăđ医tăchoăcácăngƠnh,ălƿnhăv詠c: 

Từ kết qu違 th嘘ngăkêăđ医tăđaiă2020ăvàăđịnhăh逢ớng sử d映ngăđ医t hi羽n h英u d詠a trên thu 
thập nhu c亥u sử d映ngăđ医t c栄a các s荏 ban ngành, UBND các quận, huy羽n c栄a thành ph嘘 
C亥năThơ cho th医y kh違 nĕngăđápă泳ng về s嘘 l逢嬰ng, ch医tăl逢嬰ngăđ医tăđaiăchoănhuăc亥u sử 
d映ng c栄a các lo衣iăđ医t thể hi羽nănh逢ăsau: 

1.3  Khu v詠c nông lâm nghi羽p - th栄y s違n 

Di羽nă tíchă đ医t khu v詠c nông, lâm, th栄y s違năđếnă nĕmă2030ă là 101.373 ha, gi違m 
10.047 ha so vớiănĕmă2020.ă 

Trong nh英ngănĕmătớiăđ医t s違n xu医t nông nghi羽p vẫn là ngu欝n kinh tế quan trọng 
trong phát triển kinh tế nhằmăđ違m b違o m映cătiêuăanătoànăl逢ơngăth詠c, gi違i quyết vi羽c làm 
choălaoăđộng nông thôn.Vi羽c khai thác quỹ đ医t trong kỳ quy ho衣chăđưătận d映ng tri羽tăđể, 
t嘘iăđa,ăsử d映ngăđ医t tiết ki羽măđúngăm映căđích,ăđ栄 nhu c亥u, có hi羽u qu違 và bền v英ng. C亥n 
hoàn thi羽n h羽 th嘘ng thuỷ l嬰iă(kênhăm逢ơng,ătr衣măbơm,ăkè,ăc嘘ngầ)ăđ違m b違oăt逢ới, tiêu, 
thâmăcanhătĕngăv映 và chuyển dịchăcơăc医u cây tr欝ng: Một s嘘 di羽nătíchăđ医t tr欝ng lúa kém 
hi羽u qu違 chuyển sang tr欝ng màu, nuôi tr欝ng th栄y s違n. Vi羽c khai thác sử d映ngăđ医tăđaiă
đ逢嬰c gắn liền với b違o v羽 môiătr逢運ng, các ch医t th違i trong s違n xu医t, ch医t th違i sinh ho衣t 
trongăkhuădânăc逢ăc亥năđ逢嬰c xử lý kịp th運i tránh tình tr衣ng ô nhi宇mămôiătr逢運ng 違nhăh逢荏ng 
đến s泳c khoẻ nhân dân. 

- Trongăgiaiăđo衣n từ nayăđếnănĕmă2030,ăđể đápă泳ngăđ逢嬰c yêu c亥uăđ医t cho các m映c 
đíchăphátătriển kinh tế - xã hội, d詠 kiến sẽ chuyển 10.188 haăđ医t nông nghi羽p sang sử 
d映ng vào m映căđíchăphiănôngănghi羽p.  

1.4 Khu v詠c công nghi羽p ậ ti吋u th栄 công nghi羽p 

Để đ違m b違o chỉ tiêu phát triển kinh tế ngành công nghi羽păđưăđề ra,ăđếnănĕmă2030ă
thành ph嘘 c亥n b嘘 trí quỹ đ医t phù h嬰păđể đ違m b違o m映c tiêu.  

T鰻ng quỹ đ医t cho công nghi羽p – tiểu th栄 công nghi羽păđếnănĕmă2030ălà 3.449 ha. 
Trongăđó: 

- Đ医t khu công nghi羽p:ăĐếnănĕmă2030ălà 2.350ăhaă(theoăđúngăchỉ tiêu phân b鰻 
Qu嘘c gia). 

Di羽nătíchăđ医t KCN phân b鰻 荏: Bình Th栄y 136 ha. CáiăRĕngă463ăha. Ô Môn 562 
ha. Th嘘t N嘘t 289ăhaăvàăVĩnhăTh衣nh 900 ha. 

- Đ医t c映m công nghi羽p:ăĐếnănĕmă2030ăcóă8ăc映m công nghi羽p với t鰻ng di羽n tích 
158 ha. 

- Đ医tăcơăs荏 s違n xu医t phi nông nghi羽p:ăĐếnănĕmă2030ăcó 941ăha,ătĕng 282 ha so với 
nĕmă2020.ăQuyăho衣ch các c映m TTCN-làng nghề,ăcácăcơăs荏 s違n xu医t kinh doanh phi 
nông nghi羽p,ăcácănhàămáy,ăcôngăx逢荏ng,ầ 
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1.5 Khu v詠căth逢挨ngăm衣i ậ d鵜ch v映 

Đếnănĕmă2030,ădi羽nătíchăđ医t phát triểnăth逢ơngăm衣i, dịch v映 có 818ăha,ătĕngă406haă
so vớiănĕmă2020.ă 

Nh英ng h衣ng m映c quan trọng quy ho衣ch trong kỳ g欝m: Triển khai th詠c hi羽n Khu 
th逢ơngăm衣i dịch v映 (thuộc quy ho衣chăkhuădânăc逢,ă táiăđịnhăc逢ăvàă trungă tâmăvĕnăhóaă
TDTT phía Nam QL.91 - QH 1/500). Tuyến dịch v映 th逢ơngăm衣i (thuộc Quy ho衣ch chi 
tiết xây d詠ng m荏 rộng trung tâm quận Ô Môn - QH 1/2000). Trung tâm hội ch嬰 triển 
lãm. Đ医t các TTTM, siêu thị, các khu TMDV t衣i các quận, huy羽n và quy ho衣ch các khu 
du lịch sinh thái, nghỉ d逢叡ng,ăcácăđiểmăth逢ơng m衣i dịch v映 荏 cácăxư,ăph逢運ng, thị tr医n 
trênăđịa bàn các quận, huy羽n,.. 

1.6 Ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医tăchoălƿnhăv詠c qu嘘c phòng - an ninh 

- Đ医t qu嘘căphòngăđếnănĕmă2030ăcó 844 ha gi違m 1,2 ha so vớiănĕmă2020.ăDi羽n tích 
đ医t qu嘘c phòng th詠c hi羽nătheoăđúngătinhăth亥năvĕnăb違n 1549/BCH-HC ngày 27/7/2021 
về vi羽căđĕngăkỦănhuăc亥u sử d映ngăđ医tătrênăđịa bàn thành ph嘘 th運i kỳ 2021-2030 và Quy 
ho衣ch thế trận quân s詠 khu v詠c phòng th栄 thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2012-2015 và 
địnhăh逢ớngăđếnă2020ăđưăđ逢嬰c Bộ T鰻ngăThamăm逢uăphêăduy羽t. TheoăđóăBôăchỉ huy quận 
s詠 thành ph嘘 đĕngăkỦă20ăh衣ng m映c công trình S荏 chỉ huyăcĕnăc泳 hậuăph逢ơngăvàăS荏 chỉ 
huyăcĕnăc泳 chiếnăđ医u với di羽n tích là 113 ha, di羽nătíchăđĕngăkỦăcácăcôngătrìnhăsử d映ng 
100%ătrênăđ医t qu嘘c phòng, chính vì vậy chỉ tiêu sử d映ngăđ医t không có s詠 biếnăđộng. 
Mặtăkhácăđ医t qu嘘c phòng gi違m 1,2 ha, do chuyểnăsangăđ医t chuyên dùng. 

- Th詠c hi羽nătheoăVĕnăb違n s嘘 749/CATP-PH10 ngày 21/7/2021 c栄a công an thành 
ph嘘 về đĕngăkỦănhuăc亥u sử d映ngăđ医tăĐ医tăanăninhăđếnănĕmă2030,ăc映 thể: Th運i kỳ đếnănĕmă
2030ăđĕng ký 18 h衣ng m映c công trình d詠 án,ătrongăđóăcóă16ăcôngătrìnhăcóănhuăc亥u sử 
d映ngăđ医t với nhu c亥u sử d映ngăđ医tălàă7,15ăha,ăđể xây d詠ng các công trình d詠 án: Tr映 s荏 
làm vi羽căCôngăanăph逢運ng Tân An. Tr映 s荏 làm vi羽căCôngăanăph逢運ng An Phú. Tr映 s荏 làm 
vi羽c Công an ph逢運ng Trà Nóc. Tr映 s荏 làm vi羽c Công an thị tr医n Thới Lai. Tr映 s荏 làm 
vi羽căCôngăanăxưăTr逢運ng Thắng. Tr映 s荏 làm vi羽c Công an xã Tân Th衣nh. Tr映 s荏 làm vi羽c 
Công an xã Trung An. Tr映 s荏 làm vi羽c Công an xã Tân Thới. Tr映 s荏 làm vi羽c Công an 
xã Giai Xuân. Xây d詠ng tr映 s荏 làm vi羽c Th栄yăđội phòng C違nhăsátăgiaoăthôngăđ逢運ng 
th栄y - Công an thành ph嘘 C亥năThơ (Ph逢運ng Thới Thuận, quận Thớt N嘘t). Nâng c医p, m荏 
rộng Nhà t衣m gi英 Công an quận Bình Th栄y. Thaoă tr逢運ng tập luy羽n, di宇n tập phòng 
ch嘘ng b衣o lo衣n, biểu tình - PK02, PCCC&CNCH Công an thành ph嘘 C亥năThơ (Ph逢運ng 
Long Tuyền, quận Bình Th栄y, thành ph嘘 C亥năThơ). Cơăs荏 làm vi羽c Phòng C違nh sát giao 
thôngăđ逢運ng bộ (Ph逢運ng Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành ph嘘 C亥năThơ). Tr映 s荏 làm 
vi羽căĐội ch英a cháy và c泳u n衣n, c泳u hộ huy羽năVĩnhăTh衣nh. Tr映 s荏 làm vi羽căĐội ch英a 
cháy và c泳u n衣n, c泳u hộ huy羽n ThớiăLai.ăNgoàiăraătrongăph逢ơngăánăcònăd詠 kiến 4,51 ha 
đ医t an ninh d詠 phòng xây d詠ngăcácăcơăs荏 công an c医p xã. 

Đếnănĕmă2030ădi羽nătíchăđ医t an ninh có 76ăha,ătĕngă11ăhaăsoăvớiănĕmă2020,ăđúngă
theo chỉ tiêu Qu嘘c gia phân b鰻.  
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1.7 Ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医tăchoălƿnhăv詠c phát tri吋n h衣 t亥ng ậ xã h瓜i 

Di羽nătíchăđ医tăchoălĩnhăv詠c phát triển h衣 t亥ng, xã hộiăđếnănĕmă2030ăcó 12.517 ha. 
Tĕngă2.817 ha so vớiănĕmă2020.ăĐ医t phát triển h衣 t亥ng xã hội bao g欝m:ăĐ医t giao thông. 
Đ医t th栄y l嬰i. Đ医tăvĕnăhóa. Đ医tăcơăs荏 y tế. Đ医tăcơăs荏 giáo d映c. Đ医t thể d映c thể thao. Đ医t 
nĕngăl逢嬰ng. Đ医tăb逢uăchínhăvi宇n thông. Đ医t xây d詠ng kho d詠 tr英 qu嘘c gia. Đ医t di tích 
lịch sử vĕnăhóa. Đ医tălàmănghĩaătrang, nghĩaăđịa, nhà tang l宇, nhà h臼a táng. Đ医t xây d詠ng 
cơăs荏 khoa học và công ngh羽. Đ医t xây d詠ngăcơăs荏 dịch v映 xã hộiăvàăđ医t ch嬰. 

3. Nhu c亥u s穎 d映ngăđ医t t噂iă2030ăvƠă2050ătheoăđ鵜nhăh逢噂ng m噂i:  

B違ng 154: Nhu c亥u s穎 d映ngăđ医t t噂i 2030 và 2050 theoăđ鵜nhăh逢噂ng m噂i 

STT S穎 d映ngăđ医t 
Th詠c 

tr 衣ng % 

Quy ho衣ch SDD 
hi羽n h英uăđ院n 

2030 % 

Đ隠 xu医t 
2030 % 

Đ隠 xu医t 
2050 % 

I Đ医t nông nghi羽p: 79 72 55 50 

1.1. Đ医t lúa 54,6% 48,3% 25 15 

1.2. Th栄y s違n 1,9% 2,1% 5 8 

1.3. Rừng ngậpăn逢ớc 0% 0% 1 2 

1.4. Cây trái 21,4% 19,8% 22 23 

1.5. Khác 1,4% 1,8% 2 2 

II  Đ医t phi nông nghi羽p: 21 28 45 50 

2.1. S違n xu医t (2.3-2.8) 1,1% 3,3% 10 15 

2.2. H衣 t亥ng (2.9) 6,7% 8,8% 10 10 

2.3. 雲 (2.11, 2.12) 6,0% 8,5% 10 10 

2.4. 
Không gian tr嘘ng 
(2.10, 2.17, 2.19, 2.20) 

6,0% 6,2% 10 10 

2.5 Khác 0,8% 1,2% 5 5 

 

Trong khi kế ho衣ch sử d映ngăđ医t 2030 nhằmăđ違m b違o phân b鰻 quỹ đ医t t嘘iă逢uăchoă
nhu c亥u phát triển với các d詠 án hi羽n h英u,ăđ逢嬰căcácăbênăliênăquanăđề xu医t, vi羽căđịnh 
h逢ớng nh英ng nhu c亥u sử d映ngăđ医t mới cho 2030 và 2050 nhằm ho衣chăđịnhăcơăc医u sử 
d映ngăđ医t t嘘iă逢uăđể có thể đ衣tăđ逢嬰c t亥m nhìn t鰻ng thể c栄a thành ph嘘 C亥năThơ đưăđ逢嬰c 
xácăđịnh rõ 荏 ph亥n III. Về cơăb違n, nh英ng c医uătrúcăđ医t 荏, h衣 t亥ng kỹ thuật và xã hội nhằm 
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ph映c v映 nhu c亥u theo quy chu育n 荏 các c医p từ xã, huy羽n, quận và thành ph嘘 đềuăđưăđ逢嬰c 
đề xu医t r医t chi tiết trong các nhu c亥u sử d映ngăđ医t hi羽nănayăđ逢嬰căđ逢aălên.ăVìăthế, về cơă
b違n không có nhu c亥u ph違iăđiều chỉnh các lo衣iăđ医t này. Có thể coiăđâyălàăkịch b違n t嘘i 
thiểu về sử d映ngăđ医t,ăđ違m b違o cho C亥năThơăđ衣t các chỉ tiêu kỹ thuật cho mộtăđôăthị lo衣i 
Iănh逢ăch逢ơngătrìnhăphátătriểnăđôăthị đề ra. 

Nh英ngăđịnhăh逢ớng sử d映ngăđ医t khác bi羽t lớn so với kịch b違n t嘘i thiểu này ch栄 yếu 
bao g欝m nh英ng di羽n tích chuyểnăđ鰻i lớn, nhằm t衣oăraăcácăkhuăcôngănĕngăđôăthị trọng 
yếu c医p vùng và qu嘘c gia, nhằm biến C亥năThơăth詠c s詠 tr荏 thành một trung tâm khoa 
học công ngh羽,ăth逢ơngăm衣i dịch v映 c栄aăvùngăĐBSCL,ălàămộtăđiểmăđ嘘i trọng với vùng 
TP.HCM trên tr映căđộng l詠c chính c栄aăvùngăĐBSCL. 

Nh英ng d詠 án chiếnăl逢嬰c thành ph嘘 mới, ngoài các d詠 ánăđưăxácăđịnh hi羽n h英u, sẽ 
đ逢嬰c ho衣chăđịnh trong ph衣m vi chuyểnăđ鰻iăcơăc医u sử d映ngăđ医t mới này. 

 T鰻ng h嬰p,ăcơnăđ嘘i nhu c亥u s穎 d映ngăđ医t, phân b鰻 và khoanh vùng các ch雨 tiêu 
s穎 d映ngăđ医tăđ院n t瑛ngăđ挨năv鵜 hành chính c医p huy羽n 

Vi羽căcânăđ嘘i phân b鰻 và khoanh vùng các nhu c亥u sử d映ngăđ医t tới từngăđơnăvị hành 
chính c医p huy羽n chỉ có thể xácăđịnhăđ嘘i với nh英ng d詠 án hi羽năđưăđ逢嬰căđịnh hình, do các 
banăngànhăvàăđịaăph逢ơngăđề xu医t.ăNh逢ăđưănêuă荏 trên,ăđâyăchỉ là kịch b違n sử d映ngăđ医t t嘘i 
thiểu.ăĐ嘘i với nh英ng nhu c亥u phát triển ngoài ph衣măviănày,ătheoăđịnhăh逢ớng về chuyển 
đ鰻i sử d映ngăđ医t 2030 và 2050 c栄a quy ho衣ch này, sẽ không thể phân b鰻 chi tiết tới từng 
đơnăvị hành chính c医p huy羽n. Sau này, d詠a trên logic chung về địnhăh逢ớng phát triển 
kinh tế xã hội và không gian t鰻ng thể, các huy羽n, quận có thể điều chỉnh kế ho衣ch sử 
d映ngăđ医t chi tiếtăhàngănĕmăhoặcă5ănĕmăc栄a mình. 

1. Ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医t c医p t雨nh 

Trênăcơăs荏 ph逢ơngăh逢ớng, m映c tiêu phát triển kinh tế - xã hội c栄a thành ph嘘 giaiăđo衣n 
2021 - 2030, tiềmănĕngăđ医tăđai,ăcácăquanăđiểmăđịnhăh逢ớng sử d映ngăđ医t và nhu c亥u sử d映ng c栄a 
cácăngành,ăcácălĩnhăv詠c, các quận, huy羽năvàăcânăđ嘘i với chỉ tiêu phân b鰻 đ医t Qu嘘c Gia. Chỉ tiêu 
sử d映ngăđ医tătrongăph逢ơngăánăphânăb鰻 đ医tăđaiăc栄aăTPăđ逢嬰căxácăđịnhănh逢ăsau: 

B違ng 155. Di羽n tích các ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030 

STT Ch雨ătiêu Mã 

Hi羽nătr衣ngănĕmă
2020 QHăđ院nănĕmă2030ă Tĕngă

(+). 
Gi違mă

(-) 

Di羽nă
tích  
(ha) 

C挨ă
C医u 
(%) 

Di羽nă
tích  
(ha) 

C挨ăC医u 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
  T蔚NGăDI烏NăTệCHăT衛ăNHIểN   144.040 100,00 144.040 100,00 - 
I Lo衣iăđ医t   -  - - - 
1 Đ医tănôngănghi羽p NNP 114.256 79,32 104.807 72,76 -9.449 
  Trong đó:   -  - - - 

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA 78.632 54,59 74.319 51,60 -4.313 
  Trongăđó:ăĐ医tăchuyênătr欝ngălúaăn逢ớc LUC 78.632 54,59 74.319 51,60 -4.313 

1.2 Đ医tătr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 1.916 1,33 1.547 1,07 -368 
1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN 30.872 21,43 25.506 17,71 -5.366 
1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH - - - - 0 
1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD - - - - 0 
1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX - - - - 0 
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STT Ch雨ătiêu Mã 

Hi羽nătr衣ngănĕmă
2020 

QHăđ院nănĕmă2030ă Tĕngă
(+). 

Gi違mă
(-) 

Di羽nă
tích  
(ha) 

C挨ă
C医u 
(%) 

Di羽nă
tích  
(ha) 

C挨ăC医u 
(%) 

1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 2.798 1,94 2.864 1,99 66 
1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU - - - - 0 
1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH 39 0,03 570 0,40 532 
2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 29.764 20,66 39.233 27,24 9.469 
  Trong đó:   - - - - 0 

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP 845 0,59 844 0,59 -1 
2.2 Đ医tăanăninh CAN 65 0,04 76 0,05 11 
2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK 475 0,33 2.350 1,63 1.875 
2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT - - - - 0 
2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN - - 158 0,11 158 
2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD 412 0,29 818 0,57 406 
2.6 Đ医tăcơăs荏ăs違năxu医tăphiănôngănghi羽p SKC 659 0,46 941 0,65 282 
2.7 Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángăs違n SKS - - - - 0 

2.8 
Đ医tăs違năxu医tăvậtăli羽uăxâyăd詠ng,ălàmăđ欝ă
g嘘m 

SKX 9 0,01 9 0,01 0 

2.9 
Đ医tăphátătriểnăh衣ăt亥ngăc医păqu嘘căgia,ăc医pă
tỉnh,ăc医păhuy羽n,ăc医păxư DHT 9.700 6,73 12.517 8,69 2.817 

  Trongăđó   - - - - - 
2.9.1  ĐＸtăgiaoăthông   DGT  3.661 2,54 5.651 3,92 1.990 
2.9.2  ĐＸtăthuỷălợi   DTL  4.620 3,21 3.884 2,70 -736 
2.9.3  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăvĕnăhóaă  DVH  55 0,04 191 0,13 136 
2.9.4  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyătếă  DYT  88 0,06 145 0,10 57 
2.9.5 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăgiáoădつcăvàăđàoătạo  DGD  571 0,40 1.299 0,90 728 
2.9.6  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăthểădつcăthểăthaoă  DTT  39 0,03 143 0,10 104 
2.9.7  Đất công trình năng l⇔ợng   DNL  210 0,15 244 0,17 34 
2.9.8  ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhăviễnăthôngă  DBV  37 0,03 57 0,04 20 
2.9.9  ĐＸtăxâyădựngăkhoădựătrữăquốcăgiaă  DKG  - - 13 0,01 13 
2.9.10 ĐＸtăcóădiătíchălịchăsửăvĕnăhóa DDT 18 0,01 41 0,03 23 
2.9.11 ĐＸtăbụiăthải,ăxửălýăchＸtăthải DRA 60 0,04 176 0,12 116 
2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  144 0,10 148 0,10 4 

2.9.13 
ĐＸtă làmă nghĩaă trang,ă nghĩaă địa,ă nhàă
tangălễ,ănhàăhỏaătáng 

NTD 165 0,11 240 0,17 75 

2.9.14 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăkhoaăhọcăvàăcôngă
nghệ 

DKH 2 0,00 206 0,14 204 

2.9.15 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởădịchăvつăxụăhội  DXH  2 0,00 11 0,01 9 

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 28 0,02 68 0,05 40 
2.10 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL 1 0,00 168 0,12 167 
2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT 3.441 2,39 3.974 2,76 533 
2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 5.206 3,61 8.082 5,61 2.876 
2.13 Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan TSC 179 0,12 280 0,19 101 

2.14 
Đ医tă xâyă d詠ngă tr映ă s荏ă c栄aă t鰻ă ch泳că s詠ă
nghi羽p 

DTS 37 0,03 38 0,03 1 

2.15 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăngo衣iăgiao DNG - - - - - 
2.16 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH 12 0,01 22 0,02 11 
2.17 Đ医tăkhuăvuiăchơi,ăgi違iătríăcông cộng DKV 90 0,06 325 0,23 235 
2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 23 0,02 26 0,02 4 
2.19 Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ăr衣ch,ăsu嘘i SON 8.576 5,95 8.568 5,95 -7 
2.20 Đ医tăcóămặtăn逢ớcăchuyênădùng MNC 15 0,01 15 0,01 0 
2.21 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK 21 0,01 21 0,01 0 

3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD 20 0,01 - - -20 
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2. T鰻ng h嬰p, cân đ嘘i các ch雨 tiêu s穎 d映ng đ医t đ院n t瑛ng đ挨n v鵜 hành chính c医p huy羽n 

B違ng 156: Các ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医tăđ院n t瑛ngăđ挨năv鵜 hành chính c医p huy羽năđ院nănĕmă2030 

Ch雨 tiêu Mã 

Di羽nătíchă
c医păqu嘘că
gia phân 
b鰻ă(ha) 

Di羽nătíchăc医pă
t雨nhăxácăđ鵜nhă
b鰻ăsungă(ha) 

T鰻ngădi羽nătíchă
(ha) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜ăhƠnhăchínhă(ha) 

Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki隠u Ô Môn 

Th嘘tă
N嘘t C運ăĐ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂iă
Lai 

Vƿnhă
Th衣nh 

(2) (3) (4) (5) (6)=(7)+...+(..) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

T蔚NGăDI烏NăTệCHăT衛ăNHIểN 
  

  144.040 7.087 6.782 2.890 13.191 12.167 31.991 12.559 26.700 30.674 

Lo衣iăđ医t               

Đ医tănôngănghi羽p NNP 104.807 0 104.807 2.167 1.961 88 8.181 7.023 27.618 8.947 22.843 25.979 

Trongăđ́:               

Đ医tătr欝ngălúa LUA 74.319 0 74.319 572 - - 3.585 3.812 23.559 1.161 18.364 23.267 

Trongăđó:ăĐＸtăchuyênătrồngă
lúaănước 

LUC 74.319 0 74.319 572 - - 3.585 3.812 23.559 1.161 18.364 23.267 

Đ医tă tr欝ngă câyă hàngă nĕmă
khác 

HNK   1.547 209 75 42 151 313 318 95 164 181 

Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN   25.506 1.343 1.878 32 4.241 2.140 2.657 7.690 3.910 1.616 

Đ医tărừngăphòngăhộ RPH   - - - - - - - - - - 

Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD   - - - - - - - - - - 

Đ医tărừngăs違năxu医t RSX   - - - - - - - - - - 

Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS   2.864 43 8 14 202 748 572 1 360 915 

Đ医tălàmămu嘘i LMU   - - - - - - - - - - 

Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH   570 1 - - 1 10 512 - 46 - 

Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 39.233 0 39.233 4.920 4.821 2.801 5.011 5.144 4.373 3.611 3.857 4.696 

Trongăđ́               

Đ医tăqu嘘căphòng CQP 844 0 844 575 27 13 11 20 128 62 3 4 

Đ医tăanăninh CAN 76 0 76 21 6 18 3 6 6 8 5 5 

Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK 2.350 0 2.350 136 463 - 562 289 - - - 900 

Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN   158 46 - - - - 42 - 26 45 
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Ch雨 tiêu Mã 

Di羽nătíchă
c医păqu嘘că
gia phân 
b鰻ă(ha) 

Di羽nătíchăc医pă
t雨nhăxácăđ鵜nhă
b鰻ăsungă(ha) 

T鰻ngădi羽nătíchă
(ha) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜ăhƠnhăchínhă(ha) 

Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki隠u Ô Môn Th嘘tă

N嘘t C運ăĐ臼 Phong 
Đi隠n 

Th噂iă
Lai 

Vƿnhă
Th衣nh 

Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD   818 25 296 109 32 18 28 201 62 47 

Đ医tăcơăs荏ăs違năxu医tăphiănôngă
nghi羽p 

SKC   941 68 74 58 159 160 222 27 97 77 

Đ医tă choă ho衣tă độngă khoángă
s違n 

SKS   - - - - - - - - - - 

Đ医tă s違nă xu医tă vậtă li羽uă xâyă
d詠ng,ălàmăđ欝ăg嘘m 

SKX   9 2 3 - - 4 - - - 0 

Đ医tăphátătri吋năh衣ăt亥ngăc医pă
qu嘘că gia,ă c医pă t雨nh,ă c医pă
huy羽n,ăc医păxư 

DHT 12.517 0 12.517 1.242 887 905 1.341 566 2.065 887 2.208 2.417 

Trongăđó               
 Đ医tăgiaoăthông   DGT  5.651 0 5.651 901 566 495 456 233 509 733 764 995 
 Đ医tăthuỷăl嬰i   DTL    3.884 9 2 15 31 36 1.332 6 1.215 1.238 
 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăvĕnăhóaă  DVH  191 0 191 18 90 13 19 3 13 14 15 7 
 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăyătếă  DYT  145 0 145 10 21 59 21 7 4 7 12 5 
Đ医tăxâyăd詠ngăcơă s荏ăgiáoăd映că
vàăđàoăt衣o 

 DGD  1.299 0 1.299 221 136 249 260 194 83 53 58 45 

 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăthểăd映că
thểăthaoă  DTT  143 0 143 10 4 27 12 4 49 7 14 16 

 Đ医tăcôngătrìnhănĕngăl逢嬰ngă  DNL  244 0 244 18 10 4 174 15 5 5 12 1 
 Đ医tăcôngătrìnhăb逢uăchínhă
vi宇năthôngă  DBV  57 0 57 5 5 5 5 4 24 1 8 0 

 Đ医tăxâyăd詠ngăkhoăd詠ătr英ă
qu嘘căgiaă  DKG  13 0 13 - - - 13,00 - - - - - 

Đ医tă cóă diă tíchă lịchă sửă vĕnă
hóa 

DDT 41 0 41 1 1 1 - - 5 34 1 - 

Đ医tăbưiăth違i,ăxửălỦăch医tăth違i DRA 176 0 176 6 21 4 59 9 10 4 59 4 

Đ医tăcơăs荏ătônăgiáo TON   148 19 9 14 12 12 10 4 14 55 
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Ch雨 tiêu Mã 

Di羽nătíchă
c医păqu嘘că
gia phân 
b鰻ă(ha) 

Di羽nătíchăc医pă
t雨nhăxácăđ鵜nhă
b鰻ăsungă(ha) 

T鰻ngădi羽nătíchă
(ha) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜ăhƠnhăchínhă(ha) 

Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki隠u Ô Môn Th嘘tă

N嘘t C運ăĐ臼 Phong 
Đi隠n 

Th噂iă
Lai 

Vƿnhă
Th衣nh 

Đ医tă làmănghĩaă trang,ă nghĩaă
địa,ă nhàă tangă l宇,ă nhàă h臼aă
táng 

NTD   240 17 14 4 72 37 18 9 22 46 

Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăkhoaăhọcă
vàăcôngăngh羽 DKH   206 - 0 8 197 1 - - - - 

Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ădịchăv映ăxưă
hội 

 
DXH  

  11 3 - 0 2 - - 3 3 - 

Đ医tăch嬰 DCH   68 5 8 6 9 10 4 7 11 7 

Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL   168 74 - - - 46 - 48 - - 

Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT   3.974 - - - - - 1.361 1.077 734 802 

Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT   8.082 1.367 1.820 1.188 1.288 1.679 163 194 173 210 

Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan TSC   280 27 73 18 41 47 21 33 12 9 

Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăc栄aăt鰻ă
ch泳căs詠ănghi羽p 

DTS   38 4 0 3 4 7 0 0 19 1 

Đ医tă xâyă d詠ngă cơă s荏ă ngo衣iă
giao 

DNG   - - - - - - - - - - 

Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH   22 2 1 1 1 1 1 2 10 3 

Đ医tă khuă vuiă chơi,ă gi違iă tríă
côngăcộng 

DKV   325 90 42 59 6 1 1 63 48 16 

Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN   26 2 2 2 7 2 1 5 1 5 

Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ă r衣ch,ă
su嘘i SON   8.568 1.236 1.106 427 1.551 2.296 333 1.005 460 156 

Đ医tă cóă mặtă n逢ớcă chuyênă
dùng 

MNC   15 3 7 0 5 0 - - - - 

Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK   21 - 14 1 1 4 2 - - - 

Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD - - - - - - - - - - - - 
Khuăch泳cănĕng               
Đ医tăkhuăcôngăngh羽ăcao* KCN   -          
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Ch雨 tiêu Mã 

Di羽nătíchă
c医păqu嘘că
gia phân 
b鰻ă(ha) 

Di羽nătíchăc医pă
t雨nhăxácăđ鵜nhă
b鰻ăsungă(ha) 

T鰻ngădi羽nătíchă
(ha) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜ăhƠnhăchínhă(ha) 

Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki隠u Ô Môn Th嘘tă

N嘘t C運ăĐ臼 Phong 
Đi隠n 

Th噂iă
Lai 

Vƿnhă
Th衣nh 

Đ医tăkhuăkinhăt院* KKT    -          
Đ医tăđôăth鵜* KDT   144.040 7.087 6.782 2.890 13.191 12.167 31.991 12.559 26.700 30.674 
Đ医tăkhuăs違năxu医tănôngă
nghi羽p KNN   104.807 2.167 1.961 88 8.181 7.023 27.618 8.947 22.843 25.979 

Khuălơmănghi羽p KLN   -          
Khuăduăl鵜ch KDL   251       251   
Khuăb違oăt欝năthiênănhiên,ăđaă
d衣ngăsinhăh丑c KBT   11       11   

Khuăphátătri吋năcôngănghi羽p KPC   2.508 182 463 - 562 289 42  26 945 
Khuăđôăth鵜ă(trongăđ́ăćăkhuă
đôăth鵜ăm噂i) DTC 59.310 13.395 45.915 7.087 6.782 2.890 13.191 12.167 69 243 972 2.515 

Khuăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映 KTM   1.735 93 371 167 190 179 249 204 158 124 

 

 Ph逢挨ngăánăthuăh欝i, chuy吋n m映c đíchăs穎 d映ngăđ医t 

1. Di羽nătíchăđ医t c亥n thu h欝i 

Nhằm ph映c v映 nhu c亥u sử d映ngăđ医t c栄aăcácăngànhăvàăđịaăph逢ơng,ăhoànăthànhăph逢ơngăánăsử d映ngăđ医tăvàăkhaiăthácăđ医t một cách hi羽u 
qu違, tiết ki羽m nh医t. Trên cơăs荏 di羽n tích c亥n chuyểnăđ鰻i m映căđíchăsử d映ngăđ医t gi英a các lo衣iăđ医t thì di羽nătíchăđịaăph逢ơngăc亥n ph違i th詠c hi羽n 
thu h欝iăđ医tăđể th詠c hi羽n các công trình, d詠 án sử d映ngăđ医t vào các m映căđíchăquyăđịnh t衣iăĐiềuă61ăvàăĐiều 62 c栄a LuậtăĐ医tăđaiăs嘘 45/2013/QH13 
th詠c hi羽n trong th運i kỳ quy ho衣chăđến từngăđơnăvị hành chính c医p huy羽n. Di羽n tích các lo衣iăđ医t c亥n thu h欝iăđếnănĕmă2030ălà 11.613 ha, c映 
thể nh逢ăsau: 
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B違ng 157: Di羽nătíchăđ医t c亥n thu h欝i theo t瑛ng qu壱n huy羽năđ院nănĕmă2030 

STT M映căđíchăs穎ăd映ngă Mã T鰻ngădi羽nă
tích (ha) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜ăhƠnhăchính  
Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki隠u Ô Môn 

Th嘘tă
N嘘t C運ăĐ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂iă
Lai 

Vƿnhă
Th衣nh 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+ầ+(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Đ医tănôngănghi羽p NNP 11.613 1.353 1.568 384 1.706 998 1.290 1.231 964 2.118 
  Trongăđ́:             

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA 4.524 266 13 13 780 101 355 309 708 1.978 
  Trongăđó:ăĐＸtăchuyênătrồngălúaănước LUC 4.524 266 13 13 780 101 355 309 708 1.978 

1.2 Đ医tătr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 452 47 72 1 33 46 197 5 42 9 
1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN 6.188 1.026 1.482 369 890 851 329 917 212 111 
1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH - - - - - - - - - - 
1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD - - - - - - - - - - 
1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX - - - - - - - - - - 
1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 450 14 2 1 3 - 410 0 2 20 
1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU - - - - - - - - - - 
1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH - - - - - - - - - - 
2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 1.191 30 120 21 130 172 252 50 146 271 
  Trongăđ́   -          

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP 1 1 - - - - - - - - 
2.2 Đ医tăanăninh CAN 0 - - - - - - - 0 - 
2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK - - - - - - - - - - 
2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT -          
2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN - - - - - - - - - - 
2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD 4 - - - - - 2 1 1 - 
2.6 Đ医tăcơăs荏ăs違năxu医tăphiănôngănghi羽p SKC 9 - - - - - 4 1 1 3 
2.7 Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángăs違n SKS - - - - - - - - - - 

2.8 
Đ医tăs違năxu医tăvậtăli羽uăxâyăd詠ng,ălàmăđ欝ă
g嘘m 

SKX - - - - - - - - - - 
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STT M映căđíchăs穎ăd映ngă Mã 
T鰻ngădi羽nă
tích (ha) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜ăhƠnhăchính  
Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki隠u 

Ô Môn 
Th嘘tă
N嘘t C運ăĐ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂iă
Lai 

Vƿnhă
Th衣nh 

2.9 
Đ医tăphátă triểnăh衣ă t亥ngăc医păqu嘘căgia,ă
c医pătỉnh,ăc医păhuy羽n,ăc医păxư DHT 1.070 29 120 20 130 172 228 3 126 243 

  Trongăđó             
2.9.1  Đ医tăgiaoăthông   DGT  238 11 100 - 45 46 23 1 5 8 
2.9.2  Đ医tăthuỷăl嬰i   DTL  825 18 20 20 85 126 203 - 121 233 
2.9.3  Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăvĕnăhóaă  DVH  - - - - - - - - - - 
2.9.4  Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăyătếă  DYT  0 - - - - - 0 - - - 
2.9.5 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăgiáoăd映căvàăđàoăt衣o  DGD  5 - - - - - 0 2 0 2 
2.9.6  Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăthểăd映căthểăthaoă  DTT  1 - - - - - 1 - - - 
2.9.7  Đ医tăcôngătrìnhănĕngăl逢嬰ngă  DNL  - - - - - - - - - - 
2.9.8  Đ医tăcôngătrìnhăb逢uăchínhăvi宇năthôngă  DBV  - - - - - - - - - - 
2.9.9  Đ医tăxâyăd詠ngăkhoăd詠ătr英ăqu嘘căgiaă  DKG  -          
2.9.10 Đ医tăcóădiătíchălịchăsửăvĕnăhóa DDT - - - - - - - - - - 
2.9.11 Đ医tăbưiăth違i,ăxửălỦăch医tăth違i DRA - - - - - - - - - - 
2.9.12 Đ医tăcơăs荏ătônăgiáo TON 1 - - - - - 1 - - - 

2.9.13 
Đ医tă làmă nghĩaă trang,ă nghĩaă địa,ă nhàă
tangăl宇,ănhàăh臼aătáng 

NTD 0 - - - - - 0 - - 0 

2.9.14 
Đ医tă xâyă d詠ngă cơă s荏ă khoaă họcă vàă côngă
ngh羽 DKH - - - - - - - - - - 

2.9.15 Đ医tăch嬰 DCH 0 - - - - - 0 - - - 
2.10 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL - - - - - - - - - - 
2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT 77 - - - - - 13 29 15 20 
2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 22 0 - 1 - 0 4 9 2 6 
2.13 Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan TSC 0 - - 0 - - - - 0 - 

2.14 
Đ医tă xâyă d詠ngă tr映ă s荏ă c栄aă t鰻ă ch泳că s詠ă
nghi羽p 

DTS 0 0 - - - - - - - - 

2.15 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăngo衣iăgiao DNG - - - - - - - - - - 
2.16 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH - - - - - - - - - - 
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STT M映căđíchăs穎ăd映ngă Mã 
T鰻ngădi羽nă
tích (ha) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜ăhƠnhăchính  
Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki隠u 

Ô Môn 
Th嘘tă
N嘘t C運ăĐ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂iă
Lai 

Vƿnhă
Th衣nh 

2.17 Đ医tăkhuăvuiăchơi,ăgi違iătríăcôngăcộng DKV - - - - - - - - - - 
2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 0 - - - - - 0 - - - 
2.19 Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ăr衣ch,ăsu嘘i SON 7 - - - - - 0 7 - - 
2.20 Đ医tăcóămặtăn逢ớcăchuyênădùng MNC 0 - - - - 0 - - - - 
2.21 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK - - - - - - - - - - 

 

2. Diện tích các loại đất chuyển mục đích trong ph⇔ơng án phân bổ đất đai đến năm 2030 

Cĕnăc泳 cácătr逢運ng h嬰p chuyển m映căđíchăsử d映ngăđ医t ph違iăđ逢嬰c phép c栄aăcơăquanănhàăn逢ớc có th育m quyềnăquyăđịnh t衣iăĐiều 57 Luậtăđ医tăđaiănĕmă
2013, thành ph嘘 C亥năThơ c映 thể nh逢 sau:  

B違ng 158: Di羽nătíchăđ医t chuy吋n m映căđíchătheoăt瑛ng qu壱n, huy羽năđ院nănĕmă2030 

ST
T 

Ch雨ătiêu Mã T鰻ngădi羽nă
tích (ha) 

Phânătheoăđơnăvịăhànhăchính 

BìnhăTh栄y 
Cái 

Rĕng 
Ninh 
Ki隠u 

Ô Môn 
Th嘘tă
N嘘t C運ăĐ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂iă
Lai 

Vƿnhă
Th衣nh 

(1) (2) (3) (4)=(5)+ầ+(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
Đ医tănôngănghi羽păchuy吋năsangăđ医tă
phiănôngănghi羽p 

NNP/PNN     10.188     1.353     1.556       373     1.706       998       722     1.010       775     1.695  

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA/PNN      3.723       266         0         2       780       101       355        88       576     1.555  

  
Trongă đó:ă Đ医tă chuyênă tr欝ngă lúaă
n逢ớc LUC/PNN      3.723       266         0         2       780       101       355        88       576     1.555  

1.2 Đ医tătr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK/PN
N 

      286        47        72         1        33        46        65         5         9         9  

1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN/PNN      6.091     1.026     1.482       369       890       851       255       917       188       111  

1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH/PNN         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD/PNN         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX/PNN         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS/PNN         87        14         2         1         3         -         47         0         2        20  
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ST
T Ch雨ătiêu Mã 

T鰻ngădi羽nă
tích (ha) 

Phânătheoăđơnăvịăhànhăchính 

BìnhăTh栄y 
Cái 

Rĕng 
Ninh 
Ki隠u 

Ô Môn 
Th嘘tă
N嘘t C運ăĐ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂iă
Lai 

Vƿnhă
Th衣nh 

1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU/PN
N 

        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NHK/PN
N 

        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

2 Chuy吋nă đ鰻iă c挨ă c医uă s穎ă d映ngă đ医tă
trongăn瓜iăb瓜ăđ医tănôngănghi羽p 

       1.233         -          -          -          -          -         20       221       265       727  

2.1 
Đ医tătr欝ngălúaăchuyểnăsangăđ医tătr欝ngă
câyălâuănĕm 

LUA/CLN       221         -          -          -          -          -          -        221         -          -   

2.2 
Đ医tătr欝ngălúaăchuyểnăsangăđ医tătr欝ngă
rừng 

LUA/LNP         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

2.3 
Đ医tătr欝ngălúaăchuyểnăsangăđ医tănuôiă
tr欝ngăthuỷăs違n 

LUA/NTS       496         -          -          -          -          -          -          -        132       364  

2.4 
Đ医tă tr欝ngă lúaăchuyểnăsangăđ医tă làmă
mu嘘i 

LUA/LM
U 

        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

2.5 
Đ医tă tr欝ngă câyă hàngă nĕmă khácă
chuyểnăsangăđ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n 

HNK/NTS         20         -          -          -          -          -         20         -          -          -   

2.6 
Đ医tătr欝ngălúaăchuyểnăsangăđ医tănôngă
ngh羽p khác 

LUA/NK
H 

      496         -          -          -          -          -          -          -        132       364  

2.7 
Đ医tărừngăphòngăhộăchuyểnăsangăđ医tă 
nôngănghi羽păkhôngăph違iălàărừngă 

RPH/NKR
(a) 

        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

2.8 
Đ医tărừngăđặcăd映ngăchuyểnăsangăđ医tă 
nôngănghi羽păkhôngăph違iălàărừngă 

RDD/NK
R(a) 

        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

2.9 
Đ医tărừngăs違năxu医tăchuyểnăsangăđ医tă 
nôngănghi羽păkhôngăph違iălàărừngă 

RSX/NKR
(a) 

        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   

2.1
0 

Đ医tăphiănôngănghi羽păkhôngăph違iălàă
đ医tă荏ăchuyểnăsangăđ医tă荏 

PKO/OCT        347        34       165         -         26        83        11         8         6        14  
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 Ph逢挨ngăánăđ逢aăđ医tăch逢aăs穎 d映ng vào s穎 d映ng 
Đếnănĕmă2030ădi羽nătíchăđ医tăch逢aăsử d映ng sẽ đ逢aăvàoăsử d映ng ch栄 yếu cho m映căđíchăphiănôngănghi羽p, c映 thể nh逢ăsau:ă 

 
B違ng 159: Di羽nătíchăđ医tăch逢aăs穎 d映ngăđ逢aăvƠoăs穎 d映ng theo t瑛ng qu壱n, huy羽năđ院nănĕmă2030 

STT M映căđíchăs穎ăd映ngă Mã 
T鰻ngă

di羽nătíchă
(ha) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜ăhƠnhăchínhă 
BìnhăTh栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki隠u 

Ô Môn 
Th嘘tă
N嘘t C運ăĐ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂iăLai Vƿnhă
Th衣nh 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+ầ+(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN       20,05        -      14,91      3,63        -       1,51        -         -         -        -   
2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.2 Đ医tăanăninh CAN          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   
2.5 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   
2.6 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD        8,54        -       4,91      3,63        -         -         -         -         -        -   

2.7 
Đ医tă cơă s荏ă s違nă xu医tă phiă nôngă
nghi羽p 

SKC       11,51        -      10,00        -         -       1,51        -         -         -        -   

2.8 Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángăs違n SKS          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.9 
Đ医tăphátătriểnăh衣ăt亥ngăc医păqu嘘că
gia,ăc医pătỉnh,ăc医păhuy羽n,ăc医păxư DHT          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.10 Đ医tăcóădiătíchălịchăsửăvĕnăhóa DDT          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.11 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.12 Đ医tăbưiăth違i,ăxửălỦăch医tăth違i DRA          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.13 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.14 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.15 Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan CTS          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   
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STT M映căđíchăs穎ăd映ngă Mã 
T鰻ngă

di羽nătíchă
(ha) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜ăhƠnhăchínhă 
BìnhăTh栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki隠u 

Ô Môn 
Th嘘tă
N嘘t C運ăĐ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂iăLai Vƿnhă
Th衣nh 

2.16 
Đ医tă xâyă d詠ngă tr映ă s荏ă c栄aă t鰻ă
ch泳căs詠ănghi羽p 

DTS          -         -         -         -           -         -         -         -        -   

2.17 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăngo衣iăgiao DNG          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   
2.18 Đ医tăcơăs荏ătônăgiáo TON          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.19 
Đ医tălàmănghĩaătrang,ănghĩaăđịa,ă
nhàătangăl宇,ănhàăh臼aătáng 

NTD          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.20 
Đ医tăs違năxu医tăvậtăli羽uăxâyăd詠ng,ă
làmăđ欝ăg嘘m 

SKX          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.21 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.22 
Đ医tăkhuăvuiăchơi,ăgi違iătríăcôngă
cộng 

DKV          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.23 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.24 
Đ医tă sông,ă ngòi, kênh,ă r衣ch,ă
su嘘i SON          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   

2.25 Đ医tăcóămặtăn逢ớcăchuyênădùng MNC          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   
2.26 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK          -         -         -         -         -         -         -         -         -        -   
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 Gi違i pháp th詠c hi羽n 

1. V隠 quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t 

Ph逢ơngăánăphânăb鰻 vàăkhoanhăvùngăđ医tăđaiătheoăkhuăch泳cănĕngăvàătheoălo衣iăđ医t 
đến từngăđơnăvị hành chính c医p huy羽n trong quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năThơ th運i kỳ 2021-
2030, t亥mănhìnăđến 2050 thành ph嘘 C亥năThơ sauăkhiăđ逢嬰c Chính ph栄 phê duy羽t sẽ làăcơă
s荏 để quy ho衣ch, kế ho衣chăcácăngành,ălĩnhăv詠c,ăđịaăph逢ơngăc栄a thành ph嘘 liênăquanăđến 
vi羽c sử d映ngăđ医t. Vi羽c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医t ph違i th嘘ng 
nh医t chặt chẽ từ thành ph嘘 đến các quận, huy羽năđápă泳ng yêu c亥u phát triển kinh tế - xã 
hội, b違oăđ違m qu嘘c phòng, an ninh c栄a thành ph嘘. 

2. V隠 chínhăsáchătƠiăchínhăđ医tăđai 

- Có chính sách t衣o ngu欝n về tàiăchínhăđể các ch栄 thể th詠c hi羽năđúngătiếnăđộ các 
d詠 ánătheoăph逢ơngăánăsử d映ngăđ医tăđ逢嬰c c医p có th育m quyền phê duy羽t.  

- Cóăchínhăsáchăđiều tiết giá trị giaătĕng từ đ医tădoăNhàăn逢ớcăđ亥uăt逢ăcơăs荏 h衣 t亥ng 
và chuyển m映căđíchăsử d映ngăđ医t mang l衣i. Điều tiết các ngu欝n thu từ đ医tăđể cânăđ嘘i, 
phân ph嘘i h嬰p lý t衣o ngu欝n l詠c phát triểnăđ欝ngăđều gi英aăcácăđịaăph逢ơngătrongăthànhă
ph嘘, b違oăđ違m hài hòa gi英a m映c tiêu phát triển kinh tế với các m映c tiêu an sinh xã hội, 
t衣oămôiă tr逢運ng s嘘ng hài hòa, bền v英ngăchoăng逢運i dân. Ngĕnăchặn tình tr衣ng chuyển 
nh逢嬰ngăđ医t vì m映căđíchăđ亥uăcơ. 

3. V隠 qu違n lý s穎 d映ngăđ医t 

- Xây d詠ngăcácăquyăđịnh c映 thể để qu違n lý và b違o v羽 các vùng tr欝ng lúa, khu b違o 
t欝n thiên nhiên. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn trong s違n xu医t nông nghi羽p. 

- Xây d詠ngăvàăbanăhànhăquyăđịnhăđể xácăđịnh rõ trách nhi羽m c映 thể gi英a thành 
ph嘘 vàăđịaăph逢ơng,ătrongătừng ngành, từng c医p, từngăcơăquan,ăđơnăvị, trách nhi羽m tập 
thể và cá nhân trong vi羽c qu違nălỦăđ医tăđaiănóiăchungăvàăth詠c hi羽n quy ho衣ch, kế ho衣ch sử 
d映ngăđ医tăđưăđ逢嬰c quyếtăđịnh, xét duy羽t nói riêng. 

- Kiên quyết thu h欝iăđ医tăđ嘘i với nh英ng d詠 ánăđưăđ逢嬰căgiao,ăchoăthuêăđ医tănh逢ngă
không th詠c hi羽năđ亥uăt逢ăđúngăth運iăgianăquyăđịnh, sử d映ngăđ医t không hi羽u qu違, sử d映ng 
đ医t trái m映căđíchăđ逢嬰c giao, thuê. Ngĕnăchặn có hi羽u qu違 tình tr衣ng mua bán, chuyển 
nh逢嬰ng, chuyển m映căđíchăsử d映ngăđ医t trái phép. Phát huy t嘘t vai trò c栄aăng逢運iăđ泳ngăđ亥u 
các c医p,ăcácăngành,ăcơăquan,ăđơnăvị trong qu違n lý tài nguyênăđ医tăđai. 

- Xác lậpăphápălỦăđ嘘i vớiăđ医t c欝n mới n鰻i, bãi b欝i ven sông. D泳tăđiểm xác lập 
phápălỦăđ嘘i vớiăđ医tădoănhàăn逢ớc qu違n lý. 

3.1 Cácăchínhăsáchăđ嘘i v噂iăđ医t nông nghi羽p 

3.1.1 Các chính sách chung:  

- Đ亥uăt逢ăquyăho衣ch xây d詠ng và phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng nông thôn nhằm hỗ tr嬰 
nông dân phát triển s違n xu医t và 鰻năđịnh cuộc s嘘ng.  

- Hỗ tr嬰, khuyến khích nông dân áp d映ng các tiến bộ khoa học, th詠c hi羽n các bi羽n 
pháp nhằm sử d映ng tiết ki羽măvàătĕngăgiáătrị sử d映ngăđ医t.  
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- T鰻 ch泳căđiềuătra,ăđánhăgiáăth詠c tr衣ngăđ医t canh tác nông nghi羽p b臼 hoang hóa 
(nh医tălàăđ医t tr欝ngălúa)ăđể đề xu医tăcơăchế, chính sách nhằm khuyến khích vi羽c sử d映ng 
đ医t tiết ki羽m, hi羽u qu違 tránh b臼 hoang, không sử d映ngăgâyălưngăphíăđ医tăđai. 

3.1.2 Đ嘘i v噂iăđ医t tr 欝ng lúa 

- Xây d詠ng và hoàn thi羽n h羽 th嘘ngăcácăcôngătrìnhăcơ s荏 h衣 t亥ng ch嘘ngălũ,ăngĕnă
mặn, thoát lũ,ăphòngăch嘘ng ô nhi宇m, b欝i l医p, thoái hóaăđ医t. Các cơăs荏 ph映c v映 s違n xu医t, 
chế biến và tiêu th映 lúa g衣o 荏 các vùng s違n xu医t lúa tậpătrungăchuyênăcanhătheoăh逢ớng 
hi羽năđ衣i. 

- B嘘 trí ngu欝n v嘘năđể cácăđịaăph逢ơngăth詠c hi羽n xácăđịnh ranh giới, di羽n tích và 
xây d詠ngă cơă s荏 d英 li羽uă đ医t tr欝ngă lúaă theoă Thôngă t逢ă s嘘 17/2014/TT-BTNMT ngày 
21/4/2014 c栄a Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng.  

- Xử lý nghiêm các t鰻 ch泳c, cá nhân vi ph衣m trong công tác qu違n lý và th詠c hi羽n 
quy ho衣ch sử d映ngăđ医t lúa. 

3.2 Chínhăsáchăđ医tăđaiăđ嘘i v噂i phát tri 吋n công nghi羽p 

- Xây d詠ngăcơăchế, chính sách nhằm khuyếnăkhíchăcácănhàăđ亥uăt逢ăphátătriển khu, 
c映m công nghi羽păđưăđ逢嬰c quy ho衣ch,ăđặc bi羽t là t衣i các huy羽năcònăkhóăkhĕnătrongăthànhă
ph嘘. 

- Cóăchínhăsáchă逢uătiênăđ亥uăt逢ăcơăs荏 h衣 t亥ng nhằm từngăb逢ớc thu hút phát triển 
công nghi羽p, khuyếnăkhíchăcácănhàăđ亥uăt逢ăchuyểnăcácăcơăs荏 s違n xu医t vào các c映m công 
nghi羽păđể h衣n chế vi羽c l医yăđ医t vào di羽nătíchăđ医t nông nghi羽p và t衣iăcácăkhuădânăc逢. 

3.3 Chínhăsáchăđ医tăđaiăđ嘘i v噂i phát tri 吋năđôăth鵜 

- Xây d詠ngăchínhăsáchăđiều chỉnh quá trình phát triểnăđôăthị phù h嬰p với t嘘căđộ 
phát triển công nghi羽p, với quá trình chuyển dịchăcơăc医u kinh tế vàăphânăcôngălaoăđộng 
c栄a thành ph嘘. 

- Xây d詠ngăcơăchế qu違nălỦăđôăthị nhằm khắc ph映c tình tr衣ng m医tăcânăđ嘘iătrongăcơă
c医u sử d映ngăđ医tăđôăthị gi英aăđ医t 荏 vớiăđ医t xây d詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ng 

3.4 Chínhăsáchăđ医tăđaiăđ嘘i v噂i phát tri 吋n h衣 t亥ng 

- T衣o quỹ đ医tăđể thuăhútăđ亥uăt逢ăphátătriển, xây d詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ng kỹ thuật và h衣 
t亥ng xã hội. Có các gi違i pháp và chính sách c映 thể b違oăđ違m quỹ đ医tăchoăcácălĩnhăv詠c 
giáo d映c - đàoăt衣o, y tế,ăvĕnăhóa,ăthể d映c thể thao,ătrongăđóăchúătrọng kêu gọi cho xã hội 
hóaăcácălĩnhăv詠c này. 

- Cóăchínhăsáchăđ亥uăt逢ăh衣 t亥ngăđ嘘i với quỹ đ医t ít có kh違 nĕngănôngănghi羽păđể làm 
mặt bằng s違n xu医t, kinh doanh phi nông nghi羽p và phát triểnăkhuădânăc逢ămới nhằm h衣n 
chế đến m泳c th医p nh医t vi羽c chuyểnăđ医t s違n xu医t nông nghi羽p có hi羽u qu違 sang sử d映ng 
vào các m映căđíchăphiănôngănghi羽p. 

4. Chínhăsáchăthuăhútăđ亥uăt逢 

- Th詠c hi羽năcácăchínhăsáchă逢uăđưiăđể t衣o s泳c thu hút phát triển công nghi羽p, các 
ngành dịch v映, du lịch. Có chính sách b欝iăth逢運ng, hỗ tr嬰 linh ho衣tăđ嘘i vớiăcácătr逢運ng 
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h嬰p thu h欝iăđ医t. 姶uătiên dành quỹ đ医tătáiăđịnhăc逢ăđể b嘘 trí cho các hộ bị gi違i t臼a, thu h欝i 
đ医t. Đ亥uăt逢ăkết c医u h衣 t亥ng t衣iăcácăkhuătáiăđịnhăc逢ănhằm 鰻năđịnhăđ運i s嘘ng c栄a nhân dân. 

- Xây d詠ng kế ho衣ch c映 thể, gi違i quyết t嘘t v医năđề nông dân, nông nghi羽p và nông 
thôn,ăđàoăt衣o nghề và t衣o vi羽călàmăchoălaoăđộng nông nghi羽p khi bị thu h欝iăđ医t s違n xu医t 
nông nghi羽p. Tập trung mọi ngu欝n l詠c và kêu gọiăđ亥uăt逢ăxưăhộiăhóaăđể hoàn thành m映c 
tiêu xây d詠ng nông thôn mới nhằm 鰻năđịnh s違n xu医tăvàăđ運i s嘘ng khu v詠c nông thôn. 

- Xây d詠ngăcơăchế t衣o quỹ đ医t s衣ch theo quy ho衣ch. Tĕngăc逢運ng th詠c hi羽n vi羽c 
đ医uăgiáăđ医tăkhiăNhàăn逢ớcăgiaoăđ医t,ăchoăthuêăđ医t, khai thác khoáng s違n nhằmătĕngăthuă
ngân sách từ đ医t, khuyếnăkhíchăđ亥uăt逢ăphátătriển vào nh英ngălĩnhăv詠c thế m衣nh c栄a thành 
ph嘘 theo nguyên tắc tiết ki羽m, có hi羽u qu違, b違o v羽 tàiănguyênăđ医tăvàămôiătr逢運ng sinh 
thái. 

5. Gi違iăphápăđƠoăt衣o ngu欝n nhân l詠c 

- Xây d詠ng và th詠c hi羽năđàoăt衣o và nâng cao ch医tăl逢嬰ng chuyên môn nghi羽p v映, 
nĕngăl詠c và ý th泳c trách nhi羽m c栄aăđộiăngũăcánăbộ làm công tác qu違nălỦăđ医tăđaiă荏 các 
c医p,ăđặc bi羽t là 荏 c医p huy羽n, thành ph嘘, cán bộ địaăchínhăxư,ăph逢運ng, thị tr医năđể đápă泳ng 
yêu c亥u về đ鰻i mới ngành và hội nhập qu嘘c tế. 

- Chú trọng côngătácăđàoăt衣o cán bộ chuyênămônăcóăđ栄 nĕngăl詠c lập quy ho衣ch, 
kế ho衣ch sử d映ngăđ医tăđ衣t hi羽u qu違 và ch医tăl逢嬰ng. 

- Nângăcaoănĕngăl詠c cho cán bộ qu違n lý, giám sát th詠c hi羽n quy ho衣ch, kế ho衣ch 
sử d映ngăđ医t các c医păđưăđ逢嬰c phê duy羽t. 

- Tĕngăc逢運ngăcơăs荏 vật ch医t kỹ thuậtăchoăcácăđơnăvị s詠 nghi羽p có ch泳cănĕngălập 
quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医t c栄a S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng. 

- Xây d詠ngăcácăch逢ơngătrìnhăđàoăt衣o ngắn h衣nătrênăcơăs荏 đàoăt衣oătheoăchuyênăđề, 
逢uătiênăđàoăt衣o cho cán bộ lập, th詠c hi羽n và giám sát quy ho衣ch sử d映ngăđ医t 荏 địaăph逢ơng 

6. Gi違i pháp v隠 khoa h丑c công ngh羽 và k悦 thu壱t 

- B嘘 tríăđ栄 điều ki羽n vật ch医t, từngăb逢ớc 泳ng d映ng thành t詠u khoa học, công ngh羽 
trong vi羽c lập và giám sát, t鰻 ch泳c th詠c hi羽n quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医t. 

- Tĕngăc逢運ngăcôngătácăđiều traăcơăb違n, nâng cao ch医tăl逢嬰ng công tác d詠 báo, s詠 
tham gia ph違n bi羽n khoa học trong và ngoài ngành nhằm nâng cao tính kh違 thi c栄a 
ph逢ơngăánăquyăho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医t. 

- Xây d詠ng và cập nhậtăcơăs荏 d英 li羽u qu違nălỦătàiănguyênăđ医t, áp d映ng công ngh羽 
tiên tiếnăđể c違i thi羽n ch医tăl逢嬰ngăđiều tra quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医t. 

- C栄ng c嘘 và nâng cao h羽 th嘘ng thông tin về đ医tăđai,ă泳ng d映ng công ngh羽 vi宇n 
thám trong vi羽c kiểm tra, giám sát vi羽c th詠c hi羽n quy ho衣ch, kế ho衣ch sử d映ngăđ医tăđápă
泳ng yêu c亥u qu違nălỦăđ医t đaiăvàăhội nhập qu嘘c tế. 

7. Gi違i pháp v隠 b違o v羽, c違i t衣oăđ医t và b違o v羽 môiătr逢運ng 

- Có chính sách th臼aăđángătiếp t映c khuyến khích mọi t鰻 ch泳c,ăcáănhânăđ亥uăt逢ăb違o 
v羽, c違i t衣o,ănângăcaoăđộ phì c栄aăđ医t. Khuyếnăkhíchăkhaiăhoang,ăđ逢aăđ医tăch逢aăsử d映ng 
vào sử d映ng cho các m映căđíchănôngănghi羽p, phi nông nghi羽p nhằm sử d映ng tri羽tăđể, tiết 
ki羽m và hi羽u qu違 quỹ đ医t t詠 nhiênătrênăđịa bàn. 
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- B違o v羽 t亥ngăđ医t canh tác khi chuyểnăđ医t s違n xu医t nông nghi羽p sang sử d映ng vào 
các m映căđíchăphiănôngănghi羽p. 

- Đ育y m衣nh vi羽c khoanh nuôi, b違o v羽, tr欝ng mới rừng, nâng cao h羽 s嘘 che ph栄, 
tr欝ng rừng ngập ven sông r衣ch ven biển và tr欝ng cây xanh phân tán trong các khu v詠c 
phát triểnăđôăthị, khu công nghi羽p,... 

- Đ亥uăt逢ăcácăcôngătrìnhăxử lý ch医t th違i 荏 các khu, c映m công nghi羽p, b羽nh vi羽n, 
khuăđôăthị,... Đ違m b違o ch医t th違iăđ逢嬰c xử lỦăđ衣t tiêu chu育nătr逢ớc khi th違iăraămôiătr逢運ng, 
các khu, c映m công nghi羽p chỉ đ逢嬰căđ逢aăvàoăho衣tăđộng khi có khu xử lỦăn逢ớc th違i hoàn 
chỉnh. 

- Th逢運ng xuyên kiểm tra, giám sát và xử lỦănghiêmăcácătr逢運ng h嬰p vi ph衣m pháp 
luật về b違o v羽 môiătr逢運ng. 

- Tĕngăc逢運ng công tác qu違nălỦămôiătr逢運ng trong khu công nghi羽p,ăkhuăđôăthị. T鰻 
ch泳c t嘘t ho衣tăđộng qu違nălỦămôiătr逢運ng trong các khu công nghi羽p,ăkhuăđôăthị theo s詠 
phân c医p và 栄y quyền c栄a bộ máy qu違nălỦămôiătr逢運ng. Nâng caoănĕngăl詠c c栄a bộ máy 
qu違nălỦămôiătr逢運ng trong các khu công nghi羽p,ăkhuădânăc逢ăđôăthị,ăkhuădânăc逢ănôngăthôn. 

- Sớm xây d詠ng và ban hành quy chế, nội quy về b違o v羽 môiătr逢運ng. Nghiên c泳u 
xây d詠ng quy chế khuyến khích các doanh nghi羽păđ亥uăt逢ătrangăthiết bị s違n xu医t hi羽năđ衣i, 
cũngănh逢ătrangăthiết bị xử lỦăcácătácăđộngămôiătr逢運ng trong ho衣tăđộng s違n xu医t kinh 
doanh. 

- Ngoài vi羽c b違oăđ違m h羽 th嘘ng xử lỦăn逢ớc th違i công nghi羽p ngay trong quá trình 
đ亥uăt逢ăphátătriển h衣 t亥ng khu công nghi羽p, c亥n ph嘘i h嬰p vớiăcácăcơăquanăcóăliênăquană
c医p tỉnh, thành ph嘘 xây d詠ng quy ho衣ch xử lý ch医t th違i rắn qua h羽 th嘘ng thu gom và xử 
lý tập trung. 

- Cácăđịaăph逢ơngăc亥n triểnăkhaiăđ欝ng bộ, kịp th運i vi羽căđ亥uăt逢ăcácăcôngătrìnhăxử 
lý rác th違i công nghi羽p, rác th違i sinh ho衣t t衣iăcácăkhuăđôăthị,ăkhuădânăc逢ănôngăthôn. 

- Xây d詠ng h羽 th嘘ng quan trắcămôiătr逢運ng trong các khu công nghi羽p,ăkhuăđôăthị, 
khuădânăc逢ănôngăthôn. Xây d詠ngăcơăchế ph嘘i h嬰p gi英aăcơăquanăqu違nălỦănhàăn逢ớc về môi 
tr逢運ng với Ban qu違n lý các khu công nghi羽p. Thông qua h羽 th嘘ng quan trắcămôiătr逢運ng 
đánhăgiá kịp th運i, chính xác và kiểmăsoátăđ逢嬰c tình tr衣ng ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ngăcũngă
nh逢ăm泳căđộ ô nhi宇mămôiătr逢運ng trong các khu công nghi羽p,ăkhuăđôăthị,ăkhuădânăc逢ănôngă
thôn. 

- Sử d映ngăđ医t trong các ho衣tăđộng khai thác s違n xu医t vật li羽u xây d詠ng ph違i có 
ph逢ơngăán an toàn về môiătr逢運ng, khi kết thúc ho衣tăđộng khai thác ph違i có kế ho衣ch 
ph映c h欝i hi羽n tr衣ng bề mặt sử d映ngăđ医tăbanăđ亥u. 

- Xây d詠ngăcơăchế để hình thành doanh nghi羽p dịch v映 môiătr逢運ng ph映c v映 cho 
các ho衣tăđộng c栄a các khu công nghi羽p,ăkhuăđôăthị, khu dân c逢ănôngăthôn. 

- Kiên quyết di d運i toàn bộ nhà máy, xí nghi羽p s違n xu医t gây ô nhi宇m ra kh臼i khu 
dânăc逢ătheoăquyăho衣ch sử d映ngăđ医tăđưăđ逢嬰c phê duy羽t. 

- Tĕngăc逢運ng công tác tuyên truyền, giáo d映c nâng cao nhận th泳căchoăng逢運i dân 
và các t鰻 ch泳c, doanh nghi羽p về b違o v羽 môiătr逢運ng, coi b違o v羽 môiătr逢運ng là trách nhi羽m 
chung c栄a toàn xã hội.. 
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8. M瓜t s嘘 gi違i pháp c映 th吋 

8.1 永ng phó v噂i bi院năđ鰻i khí h壱u 

- Để 泳ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu c亥n ph違i t衣oăvànhăđaiă rừng ven biển, rừng 
phòng hộ ngĕnăsóngăgióăvàăn逢ớc biển dâng cao. Th詠c hi羽n có hi羽u qu違 các bi羽n pháp 
qu違nălỦăđ医t rừng phòng hộ. Xây d詠ngăcơăchế khuyếnăkhíchă逢uăđưiăng逢運i tr欝ng rừng 
nhằmătĕngămậtăđộ che ph栄, h衣n chế xâm ngập mặn, s衣t l荏 đ医t b違o v羽 bãi b欝i,ăthúcăđ育y 
quá trình b欝i t映. Bên c衣nhăđó,ăđ亥uăt逢ăđ欝ng bộ h羽 th嘘ng th栄y l嬰iăđể đ違m b違o tính bền 
v英ng.  

- Để t衣o cuộc s嘘ng thích nghi với biếnăđ鰻i khí hậu th医tăth逢運ng, triển khai b嘘 trí 
l衣i cây tr欝ng, vật nuôi cho phù h嬰pănh逢ălàămôăhìnhătr欝ng lúa kết h嬰p nuôi tôm. Trên các 
vùngăđ医t mặn 荏 xaăvùngăn逢ớc ngọt c亥năđắp nh英ngăconăđêănh臼 baoăquanhăcácăcánhăđ欝ng 
ruộngăđể kiểm soát s詠 xâm nhập mặn.ăĐ逢aăcácăgi嘘ng lúa chịuăđ逢嬰c mặn tr欝ng 荏 đâyă
vàoămùaăm逢a. 

- Nghiên c泳u kh違 nĕngăxâyăd詠ngăcácăđập, c嘘ng gi英 n逢ớc nhằm tận d映ng các kênh, 
r衣ch t詠 nhiên làm h羽 th嘘ng h欝 tr英 n逢ớc ngọtăvàoămùaăkhôăđể đ違m b違o cung c医păn逢ớc t衣i 
chỗ cho sinh ho衣t và s違n xu医t. 

8.2 Các bi羽n pháp nhằm ch嘘ng s衣t l荏 đ医t, xâm nh壱p m員n 

- Đ嘘i vớiăđ医t nhi宇m mặn: 

• Nâng c医p các h羽 th嘘ngăt逢ớiătiêu:ăĐể tĕngăc逢運ngănĕngăl詠c tiêu và kiểm soát 
m詠căn逢ớc ng亥măcũngănh逢ăvi羽c phát sinh mặn. 

• Đắpăđêăđể tránh xâm nhập mặn: Dọc theo b運 đêăc亥năđàoănh英ng con kênh sâu 
để tránh s詠 th医m c栄aăn逢ớc biểnăvàoăđ医t. 

• Đ嘘i với khu v詠c ven biển c亥n phát triển mô hình tr欝ng rừng ngập n逢ớc kết h嬰p 
với nuôi tr欝ng th栄y s違nătheoăph逢ơngăth泳c xen canh. 

- Đ嘘i với s衣t l荏 đ医t: 
• Kiểm soát t嘘căđộ s衣t l荏 t衣i các khu v詠c trọngăđiểm trên các sông lớn Ba Lai, 

Hàm Luông, C鰻 Chiên. Đặc bi羽t t衣i khu v詠căth逢嬰ngăl逢uăđập Ba Lai. Xử lý nghiêm các 
tr逢運ng h嬰păkhaiăthácăcátătráiăphépălàmăthayăđ鰻i dòng ch違y gây s衣t l荏. 

• T鰻 ch泳c kh違o sát các khu v詠c xung yếu, xây d詠ng h羽 th嘘ngăđêăbao,ăb運, kè 
ch嘘ng s衣t l荏 để b違o v羽 đ医tăđai. C違i tiến chế độ canhătácăđể b違o v羽 vàăgiaătĕngăđộ phì c栄a 
đ医t. 

8.3 Các bi羽n pháp nhằm s穎 d映ng ti院t ki 羽măvƠătĕngăgiáătr鵜 s穎 d映ngăđ医t 

- Bónăphânăcânăđ嘘i: Khi tiến hành bón phân cho cây tr欝ng nông nghi羽p,ăđặc bi羽t 
làăcâyăhàngănĕmăc亥năl逢uăỦăbónăcânăđ嘘i các lo衣iăphânăvàăcânăđ嘘i các thành ph亥n N, P, K. 
Bónăcânăđ嘘i các lo衣iăphânăvôăcơăvàăh英uăcơăvới m泳căđộ bón phân ph映 thuộc vào lo衣iăđ医t, 
lo衣iăvàăđặcăđiểm cây tr欝ng, có tính toán tớiăl逢嬰ng ch医tădinhăd逢叡ng bị m医t do xói mòn, 
rửa trôi. 

- Tiến hành các bi羽năphápălàmăđ医t thích h嬰p:ăđ嘘i với canh tác rau màu nên làm 
đ医t 荏 育măđộ thích h嬰p. Đ嘘i với canh tác lúa nên sử d映ng các lo衣i máy cày nh臼 trong 
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khâu chu育n bị đ医tăđể h衣n chế tácăđộng nén dẽ trongăđiều ki羽n làm đ医tă逢ớt. 
- Nghiên c泳u, phát triển gi嘘ng mới: Vi 羽c chọn t衣o gi嘘ng cây tr欝ng mới theo 

h逢ớng: Gi嘘ng có s泳căsinhătr逢荏ng kh臼e, ch嘘ng chịu ngo衣i c違nh t嘘t. Chịu h衣n, mặn. Ch嘘ng 
chịu sâu b羽nh t嘘t. Có th運iăgianăsinhătr逢荏ng ngắnăđể có thể tĕngăv映, chuyển v映, né tránh 
thiên tai. Kh違 nĕngăthíchă泳ng rộng,ănĕngăsu医t 鰻năđịnh. 
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PH井NăVIII: PH姶愛NGăÁNăQUYăHO萎CHăXỂYăD衛NGăVỐNGăLIểNăQU一Nă
HUY烏N,ăVỐNGăHUY烏N 

I. Ph逢挨ngăánăquyăho衣ch xây d詠ng vùng liên qu壱n huy羽n 

1. M映căđíchăphơnăvùngăliênăqu壱n huy羽n 

Ranh giới gi英a các quận huy羽n nhiều khi không ph違i d詠a trên một chiếnăl逢嬰c kinh 
tế- xã hội - không gian rõ ràng ngay từ đ亥u mà do s詠 tùy biến linh ho衣t theo lịch sử đôă
thị hóa, khu v詠căđôăthị m荏 rộng về phía nông thôn, t衣o nên nh英ng ranh giới kiểu da báo. 
Khi h羽 th嘘ng giao thông, h衣 t亥ng, d詠 án chiếnăl逢嬰c mới xu医t hi羽n không trùng khớp với 
nh英ng ranh giới 医y sẽ t衣o ra nh英ngăkhóăkhĕnănh医tăđịnh trong qu違n lý và phát triểnăđôă
thị. Chính vì vậy, s詠 liên kết,ăt逢ơngătácăgi英a các quận huy羽n với nhau thành một liên 
quận- huy羽n sẽ phù h嬰p vớiăcácăđịnhăh逢ớng chiếnăl逢嬰c cho toàn thành ph嘘.  

Mặtăkhác,ăđ嘘i vớiăcácăđôăthị lớnănh逢ăC亥năThơ, kho違ng cách gi英a quy ho衣ch chung 
với quy ho衣ch chi tiết, gi英aăđịnhăh逢ớng t鰻ng quát c栄a toàn thành ph嘘 với kế ho衣ch phát 
triển từng quận- huy羽năcóăđộ xa,ăđộ l羽ch nh医tăđịnh vì lý do khác bi羽tăquyămôăđ嘘iăt逢嬰ng. 
Các phân vùng, phân khu sẽ điều hòa s詠 khác bi羽t về quy mô gi英aătoànăđôăthị với từng 
quận- huy羽n.  

Ngoài ra, các khu v詠c trong thành ph嘘 C亥năThơ cóăđiều ki羽n t詠 nhiên, kinh tế- xã 
hội khác nhau, có nền t違ngăkhôngăđ欝ngăđều. Vậy nên, vi羽c phân vùng sẽ giúp các khu 
v詠căcóăđịnhăh逢ớng phát triển phù h嬰p với tiềmănĕngăsẵn có c栄a mình.  

Cu嘘i cùng, ngu欝n l詠căđ亥uăt逢ăphátătriển không ph違i vô h衣n. Vi羽c phân vùng sẽ giúp 
s詠 phân kỳ đ亥uăt逢ăchoătoàn thành ph嘘 hi羽u qu違 hơn,ăc亥năxácăđịnh nh英ng khu v詠c nào 
đ亥uăt逢ătr逢ớcăđể t衣oăđộng l詠c kéo theo s詠 phát triển cho các khu v詠c khác.  

2. C挨ăs荏, tiêu chí phân vùng 

- Khả nĕngătư¬ngăliênăthúcăđẩy phát triển kinh tế: Mỗi quận - huy羽n trong vùng 
có nh英ng thế m衣nh về kinh tế,ăvĕnăhóa - xã hội, sinh thái - c違nh quan, hình thái riêng 
c栄aămình,ănh逢ngăchúngăcóăthể hỗ tr嬰, kết h嬰păcùngănhauăđể t衣o nên một vùng kinh tế 
đặcătr逢ng,ăcùngănhauătĕngăc逢運ng s泳c m衣nh kinh tế.  

- Khả nĕngăkết nối giao thông trong vùng: Giao thông gi英a các quận - huy羽n 
trong vùng ph違i thuận ti羽n.ăĐ嘘i với C亥năThơ,ăgiaoăthôngăđ逢運ng bộ vàăđ逢運ng th栄yăđều 
quan trọng, vậy nên các m違nh ghép trong phân vùng ph違i liên h羽 thuận ti羽n bằng c違 hai 
hình th泳c giao thông này.  

- Khả nĕngăcùngănhận diện ranh giới:  Ranh giới là yếu t嘘 quan trọng trong quy 
ho衣ch xây d詠ng, nh医t là hình thái. Các phân m違nh quận - huy羽năkhácănhauănh逢ngăcùngă
chia sẻ một ranh giới có thể gom l衣i thành một vùng liên huy羽năđể t衣o nên nh英ng khu 
v詠c có b違n sắc.  

- Khả nĕngăsắp xếp phân kỳ đＺuătư: Mỗi phân vùng có thể phân kỳ đ亥uăt逢,ăquană
trọngătr逢ớc, ít quan trọngăhơnăsau,ăkhôngăthể dàn tr違iăđ亥uăt逢ăt医t c違 ngay lập t泳c.  
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3. Phân chia l衣iăđ鵜a gi噂i hành chính các qu壱n huy羽n 

- TP. C亥năThơălàăđôăthị sôngăn逢ớcăđề xu医t nên l医y sông làm ranh giới. 
- TP. C亥năThơăcóă5ăquận di羽n tích nh臼, mậtăđộ cao, t衣oănênăvùngălõiăđôăthị và 

phân chia 3 huy羽năđều có mặt tiền sông Hậu, một mặt tiếp cận cao t嘘c, có kết n嘘i về 
vùng TP.HCM, riêng vùng phía tây cao t嘘c nam sông Hậu nên là một huy羽n do bị cách 
bi羽t. 

- Ranh giới và tên quận huy羽n làm sao phát huy t嘘iăđaăth逢ơngăhi羽u hi羽n h英u. 
- Mỗi quận huy羽n có một trọng tâm, mộtăth逢ơngăhi羽u. 

• Ninh Kiều: trung tâm lịch sử,ăđiều chỉnh ranh giới hanh chính trong th運i kỳ 
quy ho衣ch 2021-2030. 

• CáiăRĕng:ătrungătâmăđôăthị mới, c違ng biển vùng, nhà ga vùng. 
• Bình Thuỷ:ăđôăthị sân bay, trung tâm dịch v映 vùng:ăđ亥u m嘘i nông nghi羽p, y tế, 

giáo d映c,ăvĕnăhoáăthể thao, trung tâm hành chính thành ph嘘 
• ÔăMôn:ătrungătâmănĕngăl逢嬰ng vùng. 
• PhongăĐiền: trung tâm du lịch sinh thái mi羽tăv逢運n. 
• Thới Lai: trung tâm nghiên c泳u công ngh羽 lúa. 
• VĩnhăTh衣nh:ămôăhìnhăđôăthị du lịch trang tr衣i,ăv逢運n ao chu欝ng. 
• Th嘘t N嘘t: trung tâm công nghi羽p vùng. 
• C運 Đ臼: trung tâm du lịch sinh thái ngậpăn逢ớc và nông tr衣i. 

Hình 127: B違năđ欝 ranh qu壱n huy羽năđ隠 xu医tăđi隠u ch雨nh 
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STT Qu壱n/ă
Huy羽n Di羽nătíchăcũă(ha) Di羽nătíchăm噂iă

(ha) 
Di羽nătíchăthayă

đ鰻iă(ha) 

1 NinhăKiều 2.889,6 5.504,3 + 2.614,7 
2 BìnhăThuỷ 7.087,0 9.674,1 + 2.587,1 
3 CáiăRĕng 6.781,6 8.967,2 + 2.185,6 
4 Ô Môn 13.191,2 5.289,0 - 7.902,2 
5 Th嘘tăN嘘t 12.166,6 24.492,8 + 12.326,2 

6 
Phong 
Điền 

12.558,5 8.565,6 - 3.992,9 

7 ThớiăLai 26.700,3 16.914,4 - 9.785,9 
8 C運ăĐ臼 31.990,6 37.804,3 + 5.813,7 

9 
Vĩnhă
Th衣nh 

30.674,4 26.828,1 - 3.846,3 
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4. Ph逢挨ngăánăquyăho衣ch vùng liên huy羽n  

Ph逢ơngăánăquyăho衣chăđ逢嬰c l詠a chọn d詠a trên: 

- Tiếp cận phát triển bền v英ng trong b嘘i c違nh biếnăđ鰻i khí hậu và b嘘i c違nh phát 
triển qu嘘c tế, khu v詠c, qu嘘c gia và vùng. 

- C映 thể hóa tinh th亥n nghị quyết c栄a Bộ Chính trị về phát triển TP. C亥năThơăvàă
nghị quyết 120/NQ-CP về thuận thiên. Ví d映: làm n鰻i bật thành ph嘘 sinhătháiămangăđặc 
tr逢ngăsôngăn逢ớc,ăxácăđịnhă逢uătiênămặt tiền các quận,ăcácăkhuăđôăthị là các con sông, h衣n 
chế sử d映ng mặt sông cho các khu CN. Phân vùngămôiătr逢運ng và phòng ch嘘ng thiên tai 
với các gi違iăphápăđ欝ng bộ.  

- C映 thể hóa phát triển từngăngành,ălĩnhăv詠c kinh tế và c違 đaăngànhătheoăcácăchiến 
l逢嬰c qu嘘c gia về kinh tế s嘘, logistic, khoa học công ngh羽 vàăđ鰻i mới sáng t衣o.ăTrongăđóă
cóăcácăđiểm nh医n thể hi羽n trong phân vùng, trong phát triển các ngành kinh tế, h衣 t亥ng 
kỹ thuật và xã hội.ăĐ鰻i mới sáng t衣o qua giới thi羽u các ngành kinh tế mới, thân thi羽n 
môiătr逢運ngănh逢ăkinhătế sinh học,ăd逢嬰c,ăkhuănĕngăl逢嬰ngăvàăhydrogenầ 

Về các chỉ tiêuăđoăl逢運ng kinh tế: 
- Đưăth詠c hi羽năràăsoát,ăđánhăgiáătheoăquyăho衣ch phát triển kinh tế-xã hội 2011-

2020, kế ho衣ch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015, 2016-2020,ăđặc bi羽t so sánh với 1 
s嘘 địaăph逢ơngăcóănétăt逢ơngăđ欝ng, các nghiên c泳uătr逢運ng h嬰p qu嘘c tế để làm rõ hi羽n 
tr衣ng phát triển c栄a TP. C亥năThơ. Sử d映ng chỉ tiêuăCARGăđể làmăcơăs荏 xácăđịnh các 
ngành tiềmănĕngầ 

Khái quát về điều ki羽n th詠c hi羽n quy ho衣ch: 

- Đâyălàăph逢ơng án khi TP. C亥năThơăcóăchuyển dịch cơ c医u tích c詠c sang công 
nghi羽p chế biến, dịch v映 và nông nghi羽p công ngh羽 cao. M泳c tĕng tr逢荏ngăGRDPăđ衣t 
nh逢ăph逢ơngăánăchọnătrênăcơăs荏 các c違i thi羽n về nĕngăl詠c c衣nhătranh,ăthuăhútăđ亥uăt逢ăvàă
phát triển và kết n嘘iăcơăs荏 h衣 t亥ngăđ逢嬰c th詠c hi羽nănh逢ăquyăho衣ch, kế ho衣chăđề ra, nh英ng 
tácăđộng tiêu c詠cădoăCovidăđ逢嬰c khắc ph映c nhanh chóng.  

- Khiăđó,ătrongăkhuăv詠c dịch v映 với cácăđộng l詠căchínhănh逢ătrungătâm đ亥u m嘘iăđaă
ngành, du lịch, th逢ơng m衣iăđ逢嬰c chú trọng phát triển, các ngành mới khác nh逢 th逢ơng 
m衣iăđi羽n tử hay tài chính cũng b逢ớc đ亥uăđ逢嬰c hình thành. 

Trênăcơăs荏 các tiêu chí phân vùng kể trên, thành ph嘘 C亥năThơ đ逢嬰c chia thành 3 
vùng liên quận huy羽n: Trung tâm phía Nam, phía Bắc,ă phíaăTâyă đ逢運ng cao t嘘c An 
Giang- Tr亥năĐề.  
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Hình 128:ăHìnhăS挨ăđ欝 phân vùng liên huy羽n thành ph嘘 C亥năTh挨 
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 B違ng 160: Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t phân theo các qu壱n / huy羽năđ院nănĕmă2030ăThƠnhăPh嘘 C亥năTh挨 

 

STT Ch雨ătiêu Mã 
T鰻ngădi羽nă
tích (ha) 

Phơnătheoăđ挨năv鵜ăhƠnhăchínhă(ha) 
Bình 
Th栄y 

Cái 
Rĕng 

Ninh 
Ki隠u 

Ô Môn 
Th嘘tă
N嘘t C運ăĐ臼 

Phong 
Đi隠n 

Th噂iă
Lai  

Vƿnhă
Th衣nh 

(1) (2) (3) (6)=(7)+...+(..) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

  
T蔚NGăDI烏NăTệCHă
T衛ăNHIểN 

        144.040  
     

7.087  
     

6.782  
     2.890  

    
13.191  

    
12.167  

    
31.991  

    
12.559  

     
26.700  

     
30.674  

I Lo衣iăđ医t                       

1 Đ医t nôngănghi羽p NNP       103.685  
     

2.123  
     

1.632  
        95       8.039  

     
7.022  

    
27.570  

     
9.343  

     
22.131  

     
25.729  

  Trongăđ́:                       

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA        69.597         175          -           -        2.745  
     

3.100  
    

22.787  
       734  

     
17.482  

     
22.574  

  
Trongă đó:ă ĐＸtă
chuyênă trồngă lúaă
nước 

LUC       69.597         175          -           -        2.745  
     

3.100  
    

22.787  
       734  

    
17.482  

    
22.574  

1.2 
Đ医tă tr欝ngă câyă hàngă
nĕmăkhác HNK         1.878         212         118          42         181  

       
358  

       454         100  
       

199  
       

214  

1.3 
Đ医tă tr欝ngă câyă lâuă
nĕm 

CLN        28.543  
     

1.691  
     

1.496  
        37       4.910  

     
2.806  

     
3.018  

     
8.507  

      
4.205  

      
1.872  

1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH           -            -           -           -           -           -            -            -            -            -   

1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD           -            -           -           -           -           -            -            -            -            -   
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1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX           -            -           -           -           -           -            -            -            -            -   

1.7 
Đ医tă nuôiă tr欝ngă thuỷă
s違n 

NTS         3.013          43           8          14         202  
       

748  
       959           1  

       
222  

       
815  

1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU           -            -           -           -           -           -            -            -            -            -   

1.9 
Đ医tă nôngă nghi羽pă
khác 

NKH          654           1          10           2           1  
        

10  
       352           -   

        
22  

       
256  

2 
Đ医tă phiă nôngă
nghi羽p 

PNN        40.347  
     

4.964  
     

5.145  
     2.793       5.152  

     
5.143  

     
4.420  

     
3.216  

      
4.569  

      
4.945  

  Trongăđ́                       

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP         1.088         586          27          13          63  
        

34  
       168          80  

        
81  

        
34  

2.2 Đ医tăanăninh CAN          148          42          11          29          10           8           8          20  
        

11  
         

8  
2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK 2.506 7.103 135 463 - 1.855 1.350 - - - 

2.4 
Đ医tă c映mă côngă
nghi羽p 

SKN          271          46          -           -           -           -           30          30  
       

120  
        

45  

2.5 
Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchă
v映 

TMD          663          25         291         106          32  
        

18  
        42          61  

        
37  

        
50  

2.6 
Đ医tă cơă s荏ă s違nă xu医tă
phiănôngănghi羽p 

SKC          871          68          64          58         159  
       

159  
       158          38  

        
98  

        
70  

2.7 
Đ医tă choă ho衣tă độngă
khoáng s違n 

SKS           -            -           -           -           -           -            -            -            -            -   
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2.8 
Đ医tăs違năxu医tăvậtăli羽uă
xâyă d詠ng,ă làmă đ欝ă
g嘘m 

SKX            9           2           3          -           -            4           -            -            -   
         

0  

2.9 

Đ医tă phátă tri吋nă h衣ă
t亥ngă c医pă qu嘘că gia,ă
c医pă t雨nh,ă c医pă
huy羽n,ăc医păxư 

DHT        12.709  
     

1.267  
       910         878       1.340  

       
574  

     
2.083  

       741  
      

2.262  
      

2.654  

  Trongăđó                       

2.9.1  Đ医tăgiaoăthông   DGT          5.003         900         595         448         390  
       

233  
       348         527  

       
595  

       
968  

2.9.2  Đ医tăthuỷăl嬰i   DTL          4.590           9           2          35         110  
       

141  
     

1.530  
        10  

      
1.312  

      
1.440  

2.9.3 
 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ă
vĕnăhóaă  DVH           203          18         124          12          19           3           4           4  

        
15  

         
5  

2.9.4 
 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ă
yătếă  DYT           161          10          22          76          21           7           7           3  

        
10  

         
5  

2.9.5 
Đ医tă xâyă d詠ngă cơă s荏ă
giáoăd映căvàăđàoăt衣o 

 DGD           960         175          87         225         115  
        

51  
        66          87  

       
101  

        
52  

2.9.6 
 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ă
thểăd映căthểăthaoă  DTT           401          79           4          39          47  

        
44  

        59          43  
        

71  
        

16  

2.9.7 
 Đ医tăcôngătrìnhănĕngă
l逢嬰ngă  DNL           309          18          10           4         174  

        
15  

         2           7  
        

25  
        

55  

2.9.8 
 Đ医tă côngă trìnhă b逢uă
chínhăvi宇năthôngă  DBV            39           1           2           2           0           0          24           1  

         
7  

         
0  
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2.9.9 
 Đ医tă xâyă d詠ngă khoă
d詠ătr英ăqu嘘căgiaă  DKG            -                     

2.9.10 
Đ医tăcóădiătíchălịchăsửă
vĕnăhóa DDT           45           5           1           1           0          -            4          32  

         
3  

         -   

2.9.11 
Đ医tă bưiă th違i,ă xửă lỦă
ch医tăth違i DRA          195           6          21           4          59  

        
11  

        10           4  
        

77  
         

4  

2.9.12 Đ医tăcơăs荏ătônăgiáo TON          146          19           9          14          12  
        

12  
         7           4  

        
14  

        
55  

2.9.13 
Đ医tălàmănghĩaătrang, 
nghĩaă địa,ă nhàă tangă
l宇,ănhàăh臼aătáng 

NTD          351          17          14           4         176  
        

37  
        18          11  

        
26  

        
48  

2.9.14 
Đ医tă xâyă d詠ngă cơă s荏ă
khoaă họcă vàă côngă
ngh羽 

DKH          209           -            0           8         201           1           -            -            -            -   

2.9.15 
Đ医tă xâyă d詠ngă cơă s荏ă
dịchăv映ăxưăhội  DXH            18           5          -            0           9          -            -            4           -            -   

2.9.16 Đ医tăch嬰 DCH           79           5          20           6           9  
        

18  
         3           5  

         
6  

         
7  

2.10 
Đ医tă danhă lamă thắngă
c違nh 

DDL          160          74          -           -           -   
        

46  
         -           40           -            -   

2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT         3.919           -           -           -           -           -   
     

1.367  
     

1.008  
       

800  
       

743  

2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT         8.382  
     

1.366  
     

2.033  
     1.203       1.288  

     
1.679  

       194         139  
       

231  
       

250  
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2.13 
Đ医tăxâyăd詠ngă tr映ă s荏ă
cơăquan 

TSC          182          17          27          13          32  
        

28  
        20          28  

         
8  

         
9  

2.14 
Đ医tăxâyăd詠ngă tr映ă s荏ă
c栄aă t鰻ă ch泳că s詠ă
nghi羽p 

DTS           91           4          38           3           8           9           5           4  
        

20  
         

2  

2.15 
Đ医tă xâyă d詠ngă cơă s荏ă
ngo衣iăgiao 

DNG           -            -           -           -           -           -            -            -            -            -   

2.16 
Đ医tă sinhă ho衣tă cộngă
đ欝ng 

DSH           23           2           1           1           1           1           3           2  
        

11  
         

1  

2.17 
Đ医tă khuă vuiă chơi,ă
gi違iătríăcôngăcộng 

DKV          234          90          42          59           6           1           6           7  
         

9  
        

16  

2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN           30           2           2           2           7           2           1           5  
         

1  
         

8  

2.19 
Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ă
r衣ch,ăsu嘘i SON         8.571  

     
1.236  

     
1.106  

       427       1.551  
     

2.296  
       333  

     
1.012  

       
455  

       
156  

2.20 
Đ医tă cóă mặtă n逢ớcă
chuyên dùng 

MNC           15           3           7           0           5           0           -            -            -            -   

2.21 
Đ医tăphiănôngănghi羽pă
khác 

PNK           21           -           14           1           1           4           2           -            -            -   

3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD            8           -            5           2          -            2           -            -            -            -   
II  Khuăch泳cănĕng                       

1 
Đ医tăkhuăcôngăngh羽ă
cao* 

KCN           -                     

2 Đ医tăkhuăkinhăt院* KKT            -                     
3 Đ医tăđôăth鵜* KDT            -                     
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4 
Đ医tă khuă s違nă xu医tă
nôngănghi羽p 

KNN       103.685  
     

2.123  
     

1.632  
        95       8.039  

     
7.022  

    
27.570  

     
9.343  

     
22.131  

     
25.729  

5 Khuălơmănghi羽p KLN            -                     
6 Khuăduăl鵜ch KDL            -                     

7 
Khuă b違oă t欝nă thiênă
nhiên,ăđaăd衣ngăsinhă
h丑c 

KBT            -                     

8 
Khuă phátă tri吋nă
côngănghi羽p 

KPC         3.231         180         569          -          652  
       

281  
        30          30  

       
546  

       
945  

9 Khuăđôăth鵜 DTC        46.485  
     

7.087  
     

6.782  
     2.890  

    
13.191  

    
12.167  

        69         813  
       

972  
      

2.515  

10 
Khuă th逢挨ngă m衣i,ă
d鵜chăv映 

KTM          1.534          93         356         163         190  
       

177  
       200          99  

       
135  

       
121  
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II.  Vùng liên qu壱n huy羽n trung tâm phía Nam 

1. Đ鵜nhăh逢噂ng v隠 ph衣m vi, tính ch医t,ăh逢噂ng phát tri吋n tr丑ng tâm 

1.1 Ph衣m vi 

Liên kết ba quận Ninh Kiều- Bình Th栄y- CáiăRĕng và huy羽n PhongăĐiền và một 
ph亥n quận Ô môn, phía nam sông Ô môn thành c映măđôăthị l逢uăv詠c sông C亥năThơ.  

1.2 Tính ch医t chung 

B違n sắc t鰻ng thể c栄aăvùngăđôăthị nàyăđ逢嬰c liên kết b荏i h羽 th嘘ng sông kênh r衣ch 
thuộcăl逢uăv詠c sông C亥năThơ.ăQuaăđó,ăvùngăliênăquận huy羽n này có một m嘘i liên h羽 r医t 
h英uăcơ,ăthôngăquaămộtăvùngăđịaălỦăcóăđiều ki羽n t詠 nhiên r医t chặt chẽ, khác hẳn các khu 
v詠c xung quanh.  

Về côngănĕng,ăđâyălàăvùngăđôăthị trung tâm c栄a C亥năThơ, với tính ch医tălàăđôăthị 
th栄 ph栄 vùngăĐBSCL,ăc詠căđ嘘i trọng với vùng TP.HCM. Trong c映măđôăthị này có g亥n 
hếtăcácăđộng l詠c phát triển kinh tế cho C亥năThơ d逢ới d衣ng mộtăđôăthị tậpătrung.ăĐâyălàă
khu v詠că逢uătiênăphátătriểnăđ亥u tiên c栄a toàn thành ph嘘 vìăđưăcóăsẵnăcácăcơăs荏 h衣 t亥ng xã 
hội, h衣 t亥ng kỹ thuậtăđể phát triển.  

1.3  C医u trúc phát tri 吋n t鰻ng th吋 

Phát triểnătheoă3ăvànhăđaiăsôngăn逢ớc khu v詠c Ninh Kiều- Bình Th栄y- PhongăĐiền: 
khu v詠cătrongăvànhăđaiă1ălàăvùngălõiăđôăthị đaănĕng.ăVànhăđaiă2ălàăcácăvùngăs違n xu医t, 
th逢ơngăm衣i dịch v映 mang tính chuyên môn hóa, t衣o thành mộtăvùngăđôăthị động l詠c, với 
r医t nhiều c映măcôngănĕngăkhácănhau,ălàăcácăvùngăcôngănĕngăc医p vùng và c医p qu嘘c gia, 
t衣oăraăcácăđộng l詠c mới cho phát triển C亥năThơ. Vùng ngoài cùng sẽ là một ph亥n phía 
tây c栄a huy羽n PhongăĐiền,ăxácăđịnhălàăvùngăđôăthị sinh thái.  

2. Đ鵜nhăh逢噂ng v隠 h羽 th嘘ngăđôăth鵜 và nông thôn 

Xácăđịnhăđâyălàămộtăchùmăđôăthị với nh英ng tính ch医t khác nhau, có m違ngăthìăđaă
nĕng,ăcóănh英ng m違ng chuyên môn hóa, với mậtăđộ, tính ch医t không gian khác nhau, tập 
h嬰p thành một c映m. Ranh giới các khu v詠c ch泳cănĕngăđôăthị và nông thôn khu v詠c trung 
tâmăphíaăNamăđ逢嬰c phân chia d詠aătheoăđ逢運ngăbiênăsôngăn逢ớcăvàăđ逢運ng bộ quan trọng.  
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Hình 129: Các khu v詠c ch泳cănĕngăvùngăliênăqu壱n- huy羽n trung tâm phía Nam: 

 

1 TrungătâmăđôăthịălịchăsửăNinhăKiều 
2 TrungătâmăđôăthịămớiăCáiăRĕng 
3 C映măcôngănghi羽păc違ngăvàăđôăthịăc違ngăCáiăCui 
4 Trungătâmăcôngăngh羽ăcaoăCáiăRĕngă(Technopolis) 
5 Trungătâmăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映ăCáiăRĕng 
6 Đôăthịăc違nhăquanăcaoăc医p 

7 Trungătâmăchĕmăsócăs泳căkh臼eăvàănghỉăd逢叡ngămi羽tăv逢運n,ăduălịchăsinhătháiăđặcăthùă
nông thônăMiềnăTây 

8 Trungătâmăđ亥uăm嘘iăcôngăngh羽ănôngănghi羽p 
9 Trungătâmăđôăthịăsânăbayăqu嘘cătế C亥năThơ 

 

Khu v詠c s嘘 1:ăTrungătơmăđôăth鵜 l鵜ch s穎 Ninh Ki 隠u 

Trung tâm lịch sử, du lịch,ăth逢ơngăm衣i, dịch v映, tập trung quanh khu v詠c bến Ninh 
Kiềuăvàăph逢運ng Cái Khế.ăCôngănĕngăph泳c h嬰p,ăđaăd衣ng, mậtăđộ cao.ăĐặc bi羽t quan tâm 
phát triển nh英ng t鰻 h嬰păđôăthị đaănĕng,ăsángăt衣o, công ngh羽 cao, cao 嘘căvĕnăphòng,ăt衣o 
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raăđộng l詠c kinh tế mới cho quận Ninh Kiều.ăCóăhaiăcôngănĕngăquanătrọng nh医t c亥năđ逢嬰c 
t鰻 ch泳c t衣i Ninh Kiều bao g欝m trung tâm sáng t衣o,ăvàăv逢運nă逢ơmădoanhănghi羽p. 

2- Khu v詠c s嘘 2:ăTrungătơmăđôăth鵜 m噂i  

Khu này t衣o thành nửa bên kia sông c栄aăvùngălõiătrungătâmăđô thị. Ph亥n này sẽ tập 
trung 荏 khu v詠căcácăph逢運ng ven sông C亥năThơ.ăNh英ngăcôngănĕngăchínhăc栄a khu v詠c 
đôăthị này bao g欝m:ăTrungătâmăvĕnăhoáăngh羽 thuật, trung tâm hành chính, trung tâm 
công ngh羽 thông tin và trung tâm hội ch嬰 triển lãm, hội ch嬰, hội nghị.  

3- Khu v詠c s嘘 3: C映m công nghi羽păvƠăđôăth鵜 c違ng, TOD nhà ga  

Logistics c医p vùng kết h嬰p với c違ng qu嘘c tế chính c栄aăvùngăĐBSCLătrongă10ănĕmă
tới.ăĐâyălàăđiểm tập trung vận chuyển container c栄aăvùngăĐBSCLătheoăđ逢運ng thuỷ và 
đ逢運ng hàng H違i. Kết h嬰p với vận t違i nhanh bằngăđ逢運ng sắtătrongăt逢ơngălaiăkết n嘘i với 
vùng TP.HCM. 

4- Khu v詠c s嘘 4: Trung tâm công ngh羽 cao (Technopolis) 

Vùngăđôăthị sinh thái kết h嬰p với công ngh羽 cao,ăv逢運nă逢ơmădoanhănghi羽p công 
ngh羽 cao, 4.0, công ngh羽 thông tin ... Quanăđiểm là t衣o ra một vùngăđôăthị có ch医tăl逢嬰ng 
cao về không gian, sinh thái, h医p dẫn các doanh nghi羽p quan trọngătrongăcácălĩnhăv詠c 
công ngh羽 mới, công ngh羽 s嘘. 

Vùngănàyăđ逢嬰căxácăđịnh nằm 荏 phía tây Nam c栄a quậnăCáiăRĕng,ăcóăkết n嘘i t嘘iă逢uă
về mọiăh逢ớng,ăđặc bi羽t là kết n嘘iăđ逢運ng sắt về TP.HCM. 

5- Khu v詠c s嘘 5:ăTrungătơmăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映:  

Nằm 荏 phíaăTâyăCáiăRĕngăvàămột ph亥năPhongăĐiền, nút giao thuận l嬰i từ phía Tây, 
Nam, Bắc và kết n嘘iăphíaăĐôngăvề tr映cătĕngătr逢荏ngăvùngăvàăTP.HCM.ăĐâyălàămột vùng 
đôăthị th逢ơngăm衣i dịch v映 lớn, bao g欝m r医t nhiều ch泳cănĕng: 

- Cửa hàng outlet  
- Ch嬰 đ亥u m嘘i 
- Trungătâmăvuiăchơiăgi違iătrí,ăcôngăviênăchuyênăđề ... 
6- Khu v詠c s嘘 6: Trung tâm y t院, giáo d映c, có th吋 k院t h嬰p tr映 s荏 đ違ng u益 t逢挨ngă

lai:  

Là mộtăvùngăđôăthị kết h嬰p các lo衣i dịch v映 c医p vùng và qu嘘c gia về y tế,ăđiều 
d逢叡ng, thể d映c thể thao.ăNgàyănay,ăxuăh逢ớng qu嘘c tế là nh英ng khu v詠căchĕmăsócăs泳c 
khoẻ, bao g欝m y tế, trị li羽u,ăđiềuăd逢叡ng, thể thao, thể hình,ăđ逢嬰căđặt trong nh英ng b嘘i 
c違nh không gian r医tăđẹp,ănh逢ălàănh英ngăđôăthị du lịch sang trọng. B荏i vì quan ni羽m là 
s泳c khoẻ chỉ có thể đ衣tăđ逢嬰c thông qua một s詠 hài lòng và d宇 chịu t鰻ng thể, ch泳 không 
ph違i nằm chính 荏 thu嘘c men, máy móc, b羽nh vi羽n. 

7- Khu v詠c s嘘 7- Khu mi羽tăv逢運n, du l鵜chăsinhătháiăđ員c thù nông thôn mi隠n Tây 

Nằm 荏 khu v詠c phía tây c栄a huy羽năPhongăĐiền. Kết h嬰p nh英ng dịch v映 du lịch 
với du lịch cộngăđ欝ng, du lịch resort cao c医p và b医tăđộng s違n xanh. Tận d映ng nh英ng c医u 
trúc c違nh quan và nông nghi羽p hi羽n h英uăđể phát triển du lịch sinh thái. Kết h嬰p với các 
dịch v映 thể d映c thể thao, chẳng h衣n một làng Opympic qu嘘c tế,ăvàăchĕmăsócăs泳c khoẻ. 
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8- Khu v詠c s嘘 8- Trungătơmăđ亥u m嘘i công ngh羽 nông nghi羽p - trung tâm liên 
k院t s違n xu医t và ch院 bi院n nông nghi羽p 

Nằm gi英a vùng các quận Ninh Kiều - Bình Thuỷ - PhongăĐiền, kết n嘘i gi英a một 
vùng nguyên li羽u và s違n xu医t nông nghi羽păđaăd衣ng, từ rau màu, cây trái, thuỷ s違n, lúa, 
vớiăcácătrungătâmăđôăthị, giáo d映căđàoăt衣o, kết n嘘i nhanh ra sân bay và các c違ng. 

9- Khu v詠c s嘘 9-  Trungătơmăđôăth鵜 Sân bay qu嘘c t院 C亥năTh挨ă 
Phát triểnăđôăthị mới quanh t鰻 h嬰p sân bay và c違ng Trà Nóc, kết n嘘i ra b運 sông Hậu. 
Cácăcôngănĕngăchínhăliênăquanătới logistics sân bay, c違ng,ăvĕnăphòng,ăkhuă荏 cao c医p, 
dịch v映 đàoăt衣o hàng không ... Quy mô c栄aătrungătâmăđôăthị nàyăkhôngănênăxácăđịnh quá 
lớn.ăXácăđịnh không gian d詠 phòng cho vi羽c m荏 rộngăthêmăđ逢運ngăbayătrongătr逢運ng h嬰p 
c亥n thiết.ăTrongăt逢ơngălaiăxa,ăcóăthể di r運i các khu công nghi羽p ven sông  

3. Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng xã h瓜i, h衣 t亥ng k悦 thu壱t liên qu壱n huy羽n 

3.1 H衣 t亥ng xã h瓜i:  

Đâyălàăkhuăv詠c vùng liên quận, huy羽n trung tâm c栄a C亥năThơ, bao g欝m các lo衣i 
dịch v映 đôăthị, h衣 t亥ng xã hội c医păđôăthị, c医p vùng và qu嘘c gia. Vì thế, ngoài nh英ng d詠 
án h衣 t亥ng xã hội c映 thể ph映c v映 nhu c亥u hành chính các c医p, từ thành ph嘘 tới quận 
huy羽n,ăph逢運ng xã theo tiêu chu育n, thì h羽 th嘘ngăcácăvùngăcôngănĕngănàyăđưăt衣o ra một 
t鰻 h嬰p h衣 t亥ng xã hội lớnăhơnănhiều so với yêu c亥u c栄a một khu v詠căđôăthị. 

Về mặt b嘘 c映c không gian, tập trung b嘘 trí nh英ng công trình h衣 t亥ng xã hội mới 
quan trọng nh医t dọc theo tuyến Nam sông Hậu, là tuyếnătrungătâmăđôăthị sau này. 

3.2 H衣 t亥ng k悦 thu壱t:  

3.2.1 Đ逢運ng b瓜:  

- Tiếp t映c sử d映ng qu嘘c lộ 1, qu嘘c lộ 91, kết h嬰p khớp n嘘i quy ho衣ch với cao t嘘c 
BắcăNamătrungătâmăvùng,ăxácăđịnhăđ医u n嘘i với tuyến cao t嘘c An Giang- Tr亥năđề. - Tập 
trung phát triển tuyếnăđ逢運ng Nam sông Hậu với mặt cắtăđ逢運ng 80m theo quy ho衣ch. 
Tuyếnăđ逢運ng này c亥n có s詠 ph嘘i h嬰p gi英a nhiều quận huy羽n nằm dọc theo tuyến. Tuyến 
nàyătrongăt逢ơngălaiăxácăđịnh là một tuyếnăgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n, thành tr映căx逢ơngă
s嘘ng c栄a toàn thành ph嘘. 

- Cân nhắc phát triển thêm nh英ng tuyến giao thông chính liên vùng quận huy羽n 

3.2.2 Hàng không:  

C違ng hàng không qu嘘c tế C亥năThơ tiếp t映că làăđ亥u m嘘i giao thông, logistic c栄a 
vùngăĐôngăNamăBộ. Có kh違 nĕngăm荏 rộng di羽n tích c違ngăhàngăkhôngăthêmăđ逢運ngăbĕngă
s嘘 2. C亥n có h嬰p tác chặt chẽ gi英a hai quận Bình Th栄y và Ô Môn để tập trung phát triển 
c映mălogisticsăvàăđôăthị sân bay, kết n嘘i với vùng c違ng Ô Môn, Trà Nóc. 

3.2.3 C違ng sông, bi吋n:  

Tr逢ớc mắt vẫnăđể 3 c違ng Cái Cui, Trà Nóc và Hoàng Di羽u.ăTrongăt逢ơngălaiăxa,ă
nên tập trung phát triển c違ng Cái Cui thành trung tâm logistics và c違ng công nghi羽p c栄a 
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toàn vùng, khu bến Hoàng Di羽u- Trà Nóc chuyểnăđ鰻i d亥năthànhăđôăthị ven sông, kết h嬰p 
c違ng khách du lịch qu嘘c tế C亥nă Thơ, kết n嘘iă đ逢運ng th栄y toàn vùng Tây Nam Bộ, 
Campuchiaăvàăv逢ơnăraăbiển.  

3.2.4 Giao thông thu益 n瓜iăđ鵜a:  

Quan trọng nh医tăđ嘘i với vùng này là tuyến giao thông thuỷ nộiăđịa dọc sông C亥n 
Thơ. C亥năxácăđịnh nh英ngăđiểmăđ医u n嘘i nội vùng trên tuyến sông C亥năThơ. 

3.2.5 Đ逢運ng s逸t:  

Theo quy ho衣ch m衣ngăl逢ớiăđ逢運ng sắt qu嘘c gia 2021-2030, t亥m nhìn 2050, tuyến 
đ逢運ng sắt TP. H欝 Chí Minh – C亥năThơ điăquaăđịa phận TP. C亥năThơ có t鰻ng chiều dài 
kho違ng 5 km. Kết n嘘i thông qua ga CáiăRĕng đặt t衣iăph逢運ng Phú Th泳 - quận CáiăRĕng. 
C亥n có kết n嘘iăđặc bi羽t thuận l嬰i từ gaătàuăđến t医t c違 các khu v詠căkhácătrongăvùng,ăđặc 
bi羽t là nh英ng kết n嘘iăph逢ơngăti羽n công cộng,ăđể biến khu v詠c ga tàu thành một TOD 
th詠c s詠, nhằm phát huy t嘘iăđaătiềmănĕngăkết n嘘i c栄aăđ逢運ng sắt. 

3.2.6 Th栄y l嬰i và phòng ch嘘ng thiên tai: 

Địnhăh逢ớng gi違i pháp b違o v羽 vùng lõi: 

Địnhăh逢ớng gi違i pháp b違o v羽 vùngăvànhăđaiă2: 
Theoăph逢ơngăánăquyăho衣ch xây d詠ng vùng liên quận huy羽n, thành ph嘘 C亥năThơ 

chia ra 3 khu v詠c: Vùng liên quận huy羽n trung tâm phía Nam, phía Bắc và phía Tây.  

Đ嘘i với khu v詠căphíaăNam,ăđâyălàăkhuăv詠c trung tâm hành chính c栄a thành ph嘘, 
cácăđôăthị cũăvàămớiăđưăvàăđangăđ逢嬰c xây d詠ng. Hi羽n t衣i, d詠 án nâng c医păđôăthị cho 
thành ph嘘 C亥năThơ đangăđ逢嬰c triển khai xây d詠ng với v嘘n vay c栄a WB kiểm soát ngập 
cho di羽n tích kho違ng 2700 ha (ph亥n lớn di羽n tích c栄a tiểu vùng 1 theo phân vùng trong 
quy ho衣chănày).ăPh逢ơngăánăphát triển h衣 t亥ng th栄y l嬰iăđề xu医t m荏 rộng di羽n tích b違o v羽 
cho các tiểuăvùngă1ăđến tiểu vùng 9 là nh英ng khu v詠c quan trọng c栄a thành ph嘘. Trong 
9 tiểu vùng này, d詠a vào h羽 th嘘ng kiểm soát ngậpăđangăxâyăd詠ng hi羽n nay và th詠c tr衣ng 
h羽 th嘘ng kênh r衣ch c栄a vùng,ăđề xu医t b違o v羽 theo 2 khu v詠c: (i) Khu v詠c 1: bao g欝m 
các tiểu vùng 1, 3, 6, 7, 8, 9. Khu v詠c 2: bao g欝m các tiểuăvùngă2,ă4,ă5,ă7.ăĐ嘘i với tiểu 
vùng 10 là khu mi羽tăv逢運n, du lịchăsinhătháiăđặc thù nông thôn miềnăTây,ăđề xu医t xây 
d詠ngăđêăbaoănh臼 để phù h嬰p với c違nhăquanăsôngăn逢ớc mà không c違nălũăvàăkh違 nĕngăc医p 
n逢ớc c栄a các kênh r衣ch.  

Đ嘘i với vùng liên quận huy羽n trung tâm phía BắcăvàăphíaăTây,ăph逢ơngăh逢ớng 
HTCS th栄y l嬰i kiểm soát ngậpăđưănêuăch逢ơngă1.2ă(Ph逢ơngăánăh衣 t亥ngăcơăs荏 th栄y l嬰i c医p 
thành ph嘘)ăđ嘘i với các khu v詠c nông nghi羽p. Các khu v詠căđôăthị mới, khu công nghi羽p 
và các thị tr医n c亥n nâng cao c嘘t nềnăđể v逢嬰tălũăvàăđỉnh triềuăcao.ăNângăcaoănĕngăl詠c 
phòng ch嘘ng, gi違m nhẹ thiên tai và 泳ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu, phòng tránh và khắc 
ph映c tình tr衣ng s衣t l荏 sông r衣ch.ăTĕngăc逢運ng các bi羽n pháp b違o v羽 môiătr逢運ngăđôăthị, 
nông thôn. 
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Đ嘘i với vi羽c phòng ch嘘ng s衣t l荏, c亥n nâng c医p các h羽 th嘘ngăđêăbaoăb運 bao bị s衣t 
l荏 ch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c th詠c tr衣ng s違n xu医t. Ngoài ra, trên sông Hậu có các c欝n: C欝n Tân 
Lộc, C欝n Sơn,ăC欝năKh逢ơng,ăC欝n 遺u, tình hình s衣t l荏 đangădi宇n ra m衣nh mẽ và ph泳c 
t衣p. C亥n ph違i có các gi違i pháp chỉnh trị, xây d詠ng kè ch嘘ng s衣t l荏 hoặcălênăph逢ơngăánă
泳ng phó di d運i dân khi c亥n thiết. Với khu v詠căđôăthị, c亥n kết h嬰p các gi違i pháp xây d詠ng 
kèăđể phòng ch嘘ng thiên tai kết h嬰p với chỉnhătrangăđôăthị. C亥n nghiên c泳uăvàăđ逢aăvàoă
áp d映ng các gi違i pháp d詠a vào t詠 nhiênă(víădu:ăkèăsinhăthái)ăđể b違o v羽 các khu s衣t l荏 b運 
sông/kênh,ăđápă泳ng tiêu chu育n c栄aăđôăthị sinh thái. 

Đ嘘i với vi羽c lún nền, c亥n có nh英ng quan trắcăth逢運ng xuyên t衣i các vị trí xung yếu. 
Đ嘘i vớiăcơăs荏 h衣 t亥ngăđêăbao,ăc亥n có gi違iăphápăbùălúnăđể phòngătr逢運ng h嬰p m詠căn逢ớc 
sông dâng cao gây ngập và m医t 鰻năđịnh b運 bao. Quan trắc m詠căn逢ớc kết h嬰p với cao 
trìnhăcơăs荏 h衣 t亥ngăđể có gi違i pháp thích h嬰p. Bám sát các nghiên c泳u về lún t鰻ng thể 
cho ĐBSCL nói chung và các nghiên c泳u về lún cho Thành Ph嘘 C亥năThơ để có nh英ng 
gi違i pháp 泳ng phó khi c亥n thiết. 

3.2.7 Thoátăn逢噂c th違i:  

- Nh逢ăđưătrìnhăbàyătrongăm映c 6, vi羽c xây d詠ng quy ho衣ch h羽 th嘘ng thu gom và 
xử lỦăn逢ớc th違i c栄a thành ph嘘 C亥năThơ chịu 違nhăh逢荏ng c栄aă2ăđặcăđiểm chính: 

• Địa hình thành ph嘘 t逢ơngăđ嘘i bằng phẳng t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho vi羽c thu 
gomăn逢ớc th違i tuy nhiên gây b医t l嬰i cho vi羽c b嘘 trí h羽 th嘘ng tuyến 嘘ngăthuăgomădoăđộ 
d嘘căđịa hình nh臼 dẫnăđếnăđộ d嘘c yêu c亥u c栄a tuyến thu gom lớn->ăđộ sâu 嘘ng và các 
công trình kỹ thuật trên m衣ngăl逢ới lớn ->ăchiăphíăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng lớn, và ph泳c t衣p trong 
công tác qu違n lý, vận hành. 

• S詠 phân b嘘 dânăc逢ăkhôngăđ欝ngăđều,ădânăc逢ătậpătrungăđôngăt衣i các khu v詠c 
trung tâm. ->ăkhóăkhĕnătrongăvi羽c l詠a chọn vị trí xây d詠ng các nhà máy xử lỦăn逢ớc th違i 
do có thể dẫnăđến chi phí cao trong vi羽c xây d詠ng tuyến 嘘ng truyền t違i 

- Vớiăcácăđặcăđiểm nêu trên, vi羽c l詠a chọn gi違i pháp xây d詠ng h羽 th嘘ng thoát 
n逢ớc phân tán cho Thành Ph嘘 đ逢嬰căđánhăgiá là phù h嬰p,ătheoăđóăn逢ớc th違iăđ逢嬰c phân 
vùng thu gom c映c bộ theo từng c映m phátăsinhăn逢ớc th違i. Các nhà máy xử lỦăn逢ớc th違i 
sẽ nằm t衣i trung tâm các c映m này và t衣i các vị tríăđ逢嬰căđánhăgiáălàăt嘘iă逢uăđ嘘i với ngu欝n 
tiếp nhậnăn逢ớc th違i. M衣ngăl逢ới và công su医t nhà máy xử lỦăn逢ớc th違i sẽ đ逢嬰c phát triển 
rộng dẫn theo nhu c亥u từ các h羽 th嘘ng sẵn có. 

Vớiăđịnhăh逢ớngănêuătrênătrongăgiaiăđo衣nătr逢ớc mắt h羽 th嘘ng thoát n逢ớc t衣i Vùng 
liên quận huy羽nătrungătâmăphíaănamăđ逢嬰căđề xu医t quy ho衣ch là h羽 th嘘ng thoát n逢ớc c映c 
bộ, không có liên kết vùng. 

3.2.1 C医păn逢噂c: 

Cácănhàămáyăn逢ớc nằm 荏 khu v詠c Trung tâm liên quận huy羽n phía Nam g欝m: 
NMN C亥năThơă1,ăC亥năThơă2,ăLongăHòa.ăTràăNóc,ăÔăMônă1,ăÔăMônă2,ăH逢ngăPhú,ăBaă
Láng, Bông Vang, Thới Lai. Về cơăb違n,ăcácănhàămáyăn逢ớc này sẽ ch栄 yếu ph映c v映 nhu 
c亥uădùngăn逢ớc cho vùng liên quận huy羽n phía nam g欝m: các quận Ninh Kiều, Bình 
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Th栄y,ăÔămôn,ăCáiăRĕng,ăthị tr医năPhongăĐiền và Thới lai. Tuyănhiênăđể tĕngătínhăan toàn 
cho h羽 th嘘ng c医păn逢ớc, m衣ngăl逢ới c医păn逢ớc c栄a thành ph嘘 nênăđ逢嬰c kết n嘘i liên vùng. 
Vi羽c kết n嘘i vùng sẽ t衣oăđiều ki羽năđiều tiếtăl逢uăl逢嬰ng theo nhu c亥uădùngăn逢ớc gi英a các 
vùngăcũngănh逢ăh逢ớng tới t詠 động hóa vi羽c qu違n lý/vận hành m衣ngăl逢ới. Qua phân tích 
địnhăh逢ớng phát triển c栄a Thành ph嘘, chúng tôi th医y rằng Vùng liên huy羽n phía Bắc 
trongăt逢ơngălaiăsẽ có t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng cao về dân s嘘 và nhu c亥uădùngăn逢ớc tuy nhiên 
chỉ cóă2ănhàămáyăn逢ớcăđ逢嬰căđặt t衣iăđây,ădoădoăvậyăđề xu医t kết n嘘i m衣ngăl逢ới c医păn逢ớc 
vùng trung tâm liên quận huy羽n phía Nam với vùng liên huy羽n Phía Bắcăđể tận d映ng 
kh違 nĕngăc医păn逢ớc c栄a các nhà máy phía Nam (Gi違măchiăphíăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng các nhà 
máyăn逢ớc mới 荏 phía Bắc)ăcũngănh逢ăđ欝ng bộ hóa vi羽c qu違n lý và vận hành 2 vùng c医p 
n逢ớc chính c栄a thành ph嘘. 

III.  Vùng liên huy羽n phía B逸c 

1. Ph衣m vi, tính ch医t,ăh逢噂ng phát tri吋n tr丑ng tâm 

1.1 Ph衣m vi 

- Liên kết các quận huy羽n Ô Môn, Th嘘t N嘘t, C運 Đ臼, Thới Lai, VĩnhăTh衣nh phía 
Đôngăđ逢運ng cao t嘘c An Giang- Tr亥năĐề thành khu v詠c phía Bắc.  

1.2 Tính ch医t 

Đâyălàămột vùng cóăđịa hình rộng lớn bằng phẳng, c医uătrúcăkháăđơnăgi違n,ăđ逢嬰c 
định hình b荏i nh英ng kênh tr映c nhân t衣oătheoăh逢ớngăđôngătây,ăvuôngăgócăvới sông Hậu. 
Chỉ có d違iăđ医t m臼ng sát sông Hậu mới có nh英ng c医uătrúcăđịa hình kênh r衣ch t詠 nhiên. 
Trừ d違iăđ医t t詠 nhiên ven sông Hậu này ra, về cơăb違n khu v詠c này không có nh英ng giá 
trị về c違nh quan, sinh thái, lịch sử,ăđôăthị nh逢ăkhuăv詠căđ亥u. Tính ch医t chung c栄a khu v詠c 
này là nh英ng lo衣i hình có mậtăđộ sử d映ngăđ医t th医păhơn,ăvới quy mô di羽n tích sử d映ng 
đ医t rộngăhơnăkhuăv詠c trung tâm, dành cho nh英ng lo衣iăcôngănĕngăs違n xu医t c亥n tới di羽n 
tích lớnănh逢ăcôngănghi羽p s衣ch, nông nghi羽p công ngh羽 cao. 

1.3 H逢噂ng phát tri吋n tr丑ng tâm 

Phát triển một vùng công nghi羽p quy mô lớn, xen lẫnăđ医tăsinhătháiăvàăcácăđiểm 
trungătâmăđôăthị nh臼, t衣o thành một c詠c phát triển 荏 phía bắc thành ph嘘, từ Th嘘t N嘘tăđến 
VĩnhăTh衣nh, dọc theo tr映căđ逢運ng cao t嘘c Lộ Tẻ- R衣ch S臼i và qu嘘c lộ 80, kênh Cái Sắn. 
Đâyălàăkhuăv詠că逢uătiênăphátătriển th泳 hai c栄a thành ph嘘 C亥năThơ nhằm t衣o ra hai c詠c 
động l詠căđôăthị 荏 haiăđ亥u Bắc- Nam thành ph嘘.  

Tr映căđaăph逢ơngăti羽n kết n嘘i hai c詠c Nam– Bắcăđó,ăvới tuyến Nam sông hậu nằm 
荏 gi英a. Tr映c này sẽ dẫn tới mộtăvùngălõiăđôăthị d衣ng tuyến tính, tập trung chính 荏 dọc 
hai bên tuyến Nam sông Hậu. H衣t nhân trung tâm c栄a tr映cănàyălàăđo衣n gi英a, thuộcăđôă
thị Ô Môn hi羽n h英u. 

Phía tây c栄a tr映c kết n嘘i này là vùng nông nghi羽p công ngh羽 caoăvàăphíaăđông,ăvenă
sông Hậu là khu v詠c phát triểnăđôăthị du lịch sinh thái cao c医p ven sông. 



 

666 
 

2. Đ鵜nhăh逢噂ng h羽 th嘘ngăđôăth鵜 và nông thôn 

Hình 130: Các khu v詠c ch泳c nĕngăvùngăliênăhuy羽n phía B逸c: 

 
 

10 Khuăcôngănghi羽pănĕngăl逢嬰ng,ălogisticăc違ng 
11 Đôăthịăsinhăthái,ăduălịchăvenăSôngăHậu 
12 Tr映căđôăthịăhi羽năđ衣i,ănằmădọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n 
13 Đôăthịăc違nhăquanănôngănghi羽p 
16 D違iăđôăthịăcôngănghi羽păTh嘘tăN嘘tă- VĩnhăTh衣nh 
17 Đôăthịăduălịchăsinhăthái , sân Golf 
18 Đôăthịăcôngănghi羽păc違ng,ălogistics 

 

Về cơăb違n, h羽 th嘘ngăđôăthị 荏 khu v詠c này có tính ch医tăphânătán,ăsinhăthái,ăđanăxenă
với nh英ng khu v詠c nông nghi羽p, c違nh quan.  

Trên nềnăđóăcóămột s嘘 điểm t映 là nh英ng thị tr医n huy羽n lỵ Thới Lai, VĩnhăTh衣nh và 
vùng lõi c栄a hai quận là Ô Môn, Th嘘t N嘘t. Nh英ngăđiểm t映 này có mậtăđộ vàăđộ đaăd衣ng 
caoăhơnăkhuăv詠c xung quanh, cung c医p các dịch v映 đôăthị cho khu v詠c xung quanh. 

Trên nềnăđó có một s嘘 điểm t映 là nh英ng thị tr医n huy羽n lỵ ThớiăLai,ăVĩnhăTh衣nh và 
vùng lõi c栄a hai quận là Ô Môn, Th嘘t N嘘t. Nh英ngăđiểm t映 này có mậtăđộ vàăđộ đaăd衣ng 
caoăhơnăkhuăv詠c xung quanh, cung c医p các dịch v映 đôăthị cho khu v詠c xung quanh. 

Khu v詠c s嘘 10 - Vùng công nghi羽p Ô Môn 
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Bao g欝măkhuătrungătâmănĕngăl逢嬰ng Ô môn, với tập trung vào nhi羽tăđi羽n và khí hoá 
l臼ng.ăNgoàiăra,ăđâyălàăkhuăv詠c có thể phát triểnălĩnhăv詠căd逢嬰c, s違n xu医t linh ki羽năđi羽n 
tử cũngănh逢ăchế biến nông s違n công ngh羽 cao. Khu v詠cănàyăcũngăđanăxenăvớiăđôăthị, 
các lo衣i hình dịch v映 c医p vùng. Một ph亥n khu này có thể đ逢嬰c cân nhắcălàmăđôăthị quân 
đội. 

11- Khu v詠c s嘘 11- Đôăth鵜 sinh thái, du l鵜ch ven sông H壱u 

Đôăthị này nằm từ Sông Hậu tớiăvànhăđaiă1,ăQLă91,ăthuộc hai quận Ô Môn và Th嘘t 
N嘘t.ăCôngănĕngăch栄 yếu là b医tăđộng s違n du lịchăvàăđôăthị du lịch, phát huy t嘘iăđaăc医u 
trúcăn逢ớc c栄a các r衣ch sông t詠 nhiên và mặt tiền chính là b運 sông Hậu.ăCũngăcóăthể 
đangăxenăcácăđiểm coong nghi羽p s衣ch, công ngh羽 cao hay th栄 công nghi羽p,ăth逢ơngăm衣i 
dịch v映 để t衣o s詠 đaăd衣ng về sinh kế choăng逢運i dân. 

12- Khu v詠c s嘘 12- Tr 映că đôă th鵜 hi羽nă đ衣i, nằm d丑că theoă lõiă giaoă thôngă đaă
ph逢挨ngăti羽n 

TheoăỦăt逢荏ng c栄aăđ欝 án quy ho衣ch xây d詠ng thành ph嘘 nĕmă2013.ăTuyếnăđôăthị 
nàyăđ逢嬰c b嘘 trí dọc theo một tr映căgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n, hi羽n đ衣i, vớiăđặc bi羽t chú 
trọng giao thông công cộng. 

Hai bên tr映cănày,ăđôăthị đ逢嬰c b嘘 trí xen kẽ vớiăcácăvùngăn逢ớc, t衣o thành nh英ng 
t亥ng bậc vớiăcaoăđộ khác nhau, cho nh英ngăcôngănĕngăđôăthị khác nhau. 

Nh英ng không gian công cộng chính có thể tiếp cận d宇 dàng từ tr映c, t衣iăcácăđiểm 
ga công cộng. 

13- Khu v詠c s嘘 13 - Đôăth鵜 c違nh quan nông nghi羽p: 

Đôăthị nàyăđ逢嬰c d詠 tính phát triển trên khu v詠căđ欝ng ruộng c栄aănôngătr逢運ng Sông 
Hậu, C運 Đ臼, với một s嘘 nguyên tắc sau: 

Gi英 một vùng c違nh quan ruộng lúa và rau màu 荏 gi英a, đanăxenăc医uătrúcăđôăthị d衣ng 
nanh s医u. Trong khu v詠căđôăthị, dùng c医u trúc phân lô ruộng hi羽n h英u,ăđaăd衣ng hoá s違n 
ph育m nông nghi羽p trong từngălô,ăđanăxenăcôngătrình,ăthànhămột d衣ngăđôăthị v逢運n hi羽n 
đ衣i, d詠a trên c医u trúc chia  ô vuông thẳng, khác với tính ch医t không gian t詠 nhiên c栄a 
khu v詠c ven sông Hậu hay khu v詠căPhongăĐiền. 

Đaăd衣ng hoá s違n ph育m và công ngh羽 nông nghi羽p, t衣oăđiều ki羽năđể đàoăt衣o, nâng 
caoănĕngăl詠c c栄aăng逢運iădânătrongăvùng,ăsauăđóăd亥n d亥năđanăxenădânătừ nơiăkhácăđến. 

16- Khu v詠c s嘘 16- D違iăđôăth鵜 công nghi羽p sinh thái Th嘘t N嘘t - VƿnhăTh衣nh: 

Khu v詠c c映m c違ng Th嘘t N嘘tă xácă định là mộtă điểm trung tâm nh臼, ho衣tă động 
logistics là chính, kết h嬰p kho bãi, công nghi羽p chế biến, nhằmăđónăđ亥u lu欝ng hàng r運i 
từ phía tây qua kênh Cái Sắn, Cao t嘘c Lộ Tẻ- R衣ch S臼i và từ phía bắc An Giang về, ch栄 
yếuălàălĩnhăv詠c lúa g衣o.  

Quan trọng là phát trên c違 một d違i công nghi羽p s衣chăđanăxenăvới c違nh quan sinh 
thái, vùng b違o t欝n dọc theo qu嘘c lộ 80 và cao t嘘c Lộ Tẻ - R衣ch S臼i,ănh逢ăkinhănghi羽m 
nhiềuăn逢ớc trên thế giớiăđangălàmăhi羽n nay. 

18- Khu v詠c s嘘 17- Đôăth鵜  du l鵜ch sinh thái sân golf  Th噂i Lai: 
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Thay vì m荏 rộng khu v詠c xây d詠ngăđôăthị ngày nay, thì t衣o ra mộtăvùngăvànhăđaiă
xanhăsinhătháiăxungăquanhăđôăthị này, nâng cao ch医tăl逢嬰ng không gian c栄a khu v詠căđôă
thị này, biếnăđâyăthànhămộtăđiểmăđến về khôngăgianăđôăthị, ch泳 không chỉ là một trung 
tâm hành chính c栄a một xã nông thôn. 

Ngoài ra, còn d詠 kiến phát triển Đôăthị du lịch sinh thái sân golf t衣i khu v詠c phía 
nam Thới Lai. 雲 đâyăcóăvị trí khá g亥n với Trung tâm TP. C亥năThơăvàănằm trên tuyến 
đ逢運ng d詠 kiến Định Môn - Tr逢運ng Xuân A. Vi羽c phát triển một qu亥n thể sân golf lớn 荏 
khu v詠c này có thể t衣o ra mộtăđiểmăđến mới về du lịch cho C亥năThơ. 

 

19- Khu v詠c s嘘 18- Đôăth鵜 công nghi羽p c違ng, logistics Ô Môn: 

- Đôăthị công nghi羽p c違ng, logistics Ô Môn 荏 phía Bắc sông Ô Môn, phía Nam 
TuyếnăSaăĐécă(Đ欝ng Tháp) - Ô Môn (C亥năThơ)ă- Gi欝ng Riềng (Kiên Giang), với các 
lo衣i hình ch泳cănĕngăKhuăđôăthị, c違ng, Khu công nghi羽p, dịch v映 vàălogisticălàăđiểm kết 
n嘘i gi英a trung tâm TP. C亥n Thơăvới các khu v詠c trong vùng ĐBSCL.ăĐôăthị công nghi羽p 
c違ng, logistics Ô Môn ph違iăđ違m b違o không 違nhăh逢荏ngăđến vi羽c phát triểnăĐôăthị sinh 
thái, du lịch ven Sông Hậu. 

3. Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng xã h瓜i, h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

3.1  H衣 t亥ng xã h瓜i 

Khu v詠c này có mậtăđộ dânăc逢ăth医păhơnăsoăvới khu v詠cătrungătâm,ămôăhìnhăđôăthị 
phát triển theo d衣ng tuyến là ch栄 yếu,ădoăđóăv医năđề b嘘 trí các ch泳cănĕngăh衣 t亥ng xã hội 
sẽ không thể thuận ti羽n và tậpătrungănh逢ăkhuăv詠căphíaăNamăđ逢嬰c.  

Địnhăh逢ớng b嘘 trí các công trình h衣 t亥ng xã hội c医p vùng liên quận huy羽n với quy 
môătrungăbình,ă“nh違yăcóc”ătheoătuyến giao thông Nam sông Hậu và ven sông Hậu. H羽 
qu違 là sẽ xu医t hi羽n các c映mădânăc逢ămới bao quanh bến giao thông và các công trình công 
cộng. Có thể sẽ hình thành 3-4 c映m h衣 t亥ng xã hội dọc theo tuyến Nam sông Hậu. Một 
s嘘 điểm hi羽n h英u trên tuyến này là vùng lõi c栄a Ô Môn trên tuyến QL 91 và vùng lõi 
c栄a Th嘘t N嘘t ven sông Hậu. Sau này có thể hình thành mộtăđiểm n英a 荏 đ亥uăđo衣n kéo 
dài tuyến Nam sông Hậu và 荏 khu v詠c giao cắt tuyến này với QL80. 

Nh英ngăđiểmăđôăthị nằm r運iănh逢ăThới Lai hay VĩnhăTh衣nh,ăxácăđịnh sẽ chỉ cung 
c医p dịch v映 h衣 t亥ng xã hội c映c bộ cho khu v詠c xung quanh. 

3.2 H衣 t亥ng k悦 thu壱t 

3.2.1 Giao thông b瓜:  

Ngoàiăcácăđ逢運ng qu嘘c lộ hi羽n có là QL 91 và 80, khu v詠c này sẽ có các tuyến 
đ逢運ng cao t嘘căđ嘘i ngo衣i: cao t嘘c Bắc Nam phía Tây (Lộ Tẻ- R衣ch S臼i), cao t嘘c Ô Môn 
- Gi欝ng Riềng, cao t嘘c An Giang - Tr亥năĐề. V医năđề c栄a h衣 t亥ng liên vùng 荏 đâyălàănh英ng 
kết n嘘iăvàăđ逢運ng gom cho các tuyến cao t嘘c này. 
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D詠 án kéo dài QL91 song song với sông Hậu t衣o thành vùng phía bắc c栄a tr映c 
Nam sông Hậu, với mặt cắt 80m, là một trong nh英ng d詠 án trọngăđiểm c栄a vùng liên 
huy羽n. 

3.2.2 Giao thông thu益:  

Xácăđịnh vai trò c栄a c違ng Th嘘t N嘘t, c違ng Ô Môn và các tuyến kênh tr映căđ嘘i với 
giao thông thuỷ c栄a vùng liên huy羽n.ăXácăđịnh nh英ngăđiểm trung tâm kết n嘘i thuỷ bộ 
c医p vùng liên quận huy羽n. 

3.2.3 Th栄y l嬰i:  

Đề xu医t một h羽 th嘘ng thuỷ l嬰i nhằmăđ違m b違o an toàn cho khu v詠cănàyătrongăđiều 
ki羽năBĐKHăvàăđápă泳ng nh英ng nhu c亥u về một h羽 th嘘ng nông nghi羽p công ngh羽 cao,ăđaă
d衣ng thể lo衣i.ăĐặc bi羽t nghiên c泳u nh英ng mô hình thuỷ l嬰i tu亥năhoànăn逢ớc,ăđể gi違m 
nguyăcơăôănhi宇m ngu欝năn逢ớc và áp d映ng các công ngh羽 canh tác h英uăcơ,ătu亥n hoàn. 

3.2.4 Đi羽n:  

Nhàămáyăđi羽n Ô Môn hòaăl逢ớiăđi羽n qu嘘c gia qua các tuyếnăđ逢運ng dây hi羽n và sẽ 
đ逢嬰c nâng c医p theo Quy ho衣chăĐi羽n VIII, xây mới một s嘘 tuyếnăđi羽n 500kv từ Ô Môn 
- Th嘘t N嘘tăđiăcácătỉnh lân cận.  

Xácăđịnh nh英ng h衣 t亥ngăđi羽n c亥n thiết cho một vùng công nghi羽p dọc QL80. 

3.2.5 X穎 lỦăn逢噂c th違i:  

T逢ơngăt詠 vớiăcácăđánhăgiáăvàănhậnăđịnh cho h羽 th嘘ng thu gom và xử lỦăn逢ớc th違i 
t衣i vùng li羽n quận huy羽n trung tâm phía Nam -> Vùng liên quận huy羽n phía Bắcăđ逢嬰c 
đề xu医t quy ho衣ch là h羽 th嘘ng thoát n逢ớc c映c bộ, không có liên kết vùng. 

3.2.6 San n隠n tiêu thu益: 

C医u trúc h衣 t亥ng san nền tiêu thuỷ vùng liên quận huy羽n 

3.2.7 C医păn逢噂c:  

Cácănhàămáyăn逢ớc nằm 荏 khu v詠c Trung tâm liên quận huy羽n phía Bắc g欝m: NMN 
Th嘘t N嘘t 1, Th嘘t n嘘t 2. Trongăt逢ơngălaiăđếnănĕmă2050,ătùyătheoănhuăc亥u dùngăn逢ớc c栄a 
Thành ph嘘 vàăđịnhăh逢ớng kết n嘘i t鰻ng thể về m衣ngăl逢ới c医păn逢ớc vùng ĐBSCL, sẽ cân 
nhắcăph逢ơngăán xây d詠ngănhàămáyăn逢ớc liên Vùng Sông Hậu.  Vị trí xây d詠ng NMN 
Sông Hậu 1 d詠 kiếnăđặt t衣iăph逢運ng ThuậnăH逢ng,ăquận Th嘘t N嘘tă(theoăĐiều chỉnh quy 
ho衣ch chung xây d詠ng TP. C亥năThơăđếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnă2050ăđưăđ逢嬰c phê 
duy羽t t衣i Quyếtăđịnh s嘘 1515/QĐ-ttg ngày 28/8/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄). 

Theoănh逢ăphânătíchătrongăm映c II – „h羽 th嘘ng c医păn逢ớc khu v詠c trung tâm liên quận 
huy羽năphíaăNam“ă– h羽 th嘘ng c医păn逢ớc khu v詠c liên huy羽n phía Bắc và phía Nam sẽ 
đ逢嬰c kết n嘘i với nhau 
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IV.  Vùng liên huy羽n phía Tây  

1. Ph衣m vi, tính ch医t,ăh逢噂ng phát tri吋n tr丑ng tâm 

1.1 Ph衣m vi 

- Liên kết các huy羽n Thới Lai, C運 Đ臼, VĩnhăTh衣nh thànhăvùngăđôăthị phía Tây 
đ逢運ng cao t嘘c An Giang- Tr亥năĐề.  

1.2 Tính ch医t 

Đặcăđiểm t詠 nhiên c栄a khu v詠c này là mộtăvùngătrũng,ăgiápăn逢ớc, có nhiều nguy 
cơăôănhi宇m. Th鰻 nh逢叡ngăđ医t phèn ho衣tăđộng.ăĐâyălàămột trong nh英ng khu v詠căcóăđiều 
ki羽n t詠 nhiên ít thuận l嬰i nh医t c栄a thành ph嘘 C亥năThơ.ăTrongăt逢ơngălai,ăđ逢運ng cao t嘘c 
An Giang - Tr亥năĐề sẽ gây nên s詠 h衣n chế nh医tăđịnh cho khu v詠c này trong vi羽c kết n嘘i 
vớiăphíaăđông,ăkhiến cho vùng này càng có tính ch医t cô lập, ít gắn kếtănh逢ămột bộ phận 
h英uăcơăc栄aăđôăthị C亥năThơ. Nếu không có nh英ngăthayăđ鰻i về chiếnăl逢嬰c, khu v詠c này 
sẽ là một vùngăkhôngăcóăđộng l詠c phát triển kinh tế so với nh英ng khu v詠căphíaăđông.ă
Doăđó,ănênăphátătriển khu v詠c này theo mộtăđôăthị chuyên ngành phù h嬰p vớiăđiều ki羽n 
t詠 nhiên, có thể làăđôăthị n逢ớc,ăđôăthị du lịch d詠a trên tài nguyên là một vùng đôăthị đ逢嬰c 
khôi ph映c, hoặcăđôăthị nông nghi羽păđanăxenăvới nh英ng lo衣i hình công nghi羽p c亥năítăđộ 
tậpătrungănh逢ăđi羽năgió,ăđi羽n mặt tr運i.  

1.3 H逢噂ng phát tri吋n tr丑ng tâm 

Đôăthị sinhătháiăsôngăn逢ớc, phát triển du lịch 荏 khu v詠c gi英a. Nông nghi羽p kết h嬰p 
nĕngăl逢嬰ng s衣ch 荏 hai bên bắc Nam. 
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2. H羽 th嘘ngăđôăth鵜 và nông thôn 

Hình 131: Các khu v詠c ch泳cănĕngăvùngăliênăhuy羽n phía Tây: 

 

13 Đôăthịăc違nhăquanănôngănghi羽p 
14 Đôăthịăsinhătháiăsôngăn逢ớcăC運ăĐ臼ă 
15 Khuăv詠căs違năxu医tănĕngăl逢嬰ngămặtătr運iăđanăxenăvớiănôngănghi羽p 

 

L医y thị tr医n C運 Đ臼 làmătrungătâmăđôăthị c栄a khu v詠c, t衣oăđ逢運ng liên kết nội khu 
song song vớiăđ逢運ng cao t嘘c An Giang- Tr亥năĐề. Thị tr医n Th衣nhăAnălàmăđiểm nh医năđôă
thị 荏 phía bắcăđ逢運ng cao t嘘c Lộ Tẻ - R衣ch S臼i. Có thể thêm mộtăđiểmăđôăthị nh臼 làm 
trung tâm c栄a góc phía nam. Nghiên c泳uăđiều chỉnhăđịa giới hành chính toàn bộ khu v詠c 
này tr荏 thành một quận hoặc huy羽n.  

Trong khu v詠c này, có thị tr医n Th衣nhăAnălàmăđiểm cung c医p dịch v映 đôăthị. 
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13- Khu v詠c s嘘 13 - Đôăth鵜 c違nh quan nông nghi羽p: 

Đôăthị nàyăđ逢嬰c d詠 tính phát triển trên khu v詠căđ欝ng ruộng c栄aănôngătr逢運ng Sông 
Hậu, C運 Đ臼, với một s嘘 nguyên tắc sau: 

Gi英 một vùng c違nh quan ruộng lúa và rau màu 荏 gi英a,ăđanăxenăc医uătrúcăđôăthị d衣ng 
nanh s医u. Trong khu v詠căđôăthị, dùng c医u trúc phân lô ruộng hi羽n h英u,ăđaăd衣ng hoá s違n 
ph育m nông nghi羽p trong từngălô,ăđanăxenăcôngătrình,ăthànhămột d衣ngăđôăthị v逢運n hi羽n 
đ衣i, d詠a trên c医u trúc chia  ô vuông thẳng, khác với tính ch医t không gian t詠 nhiên c栄a 
khu v詠c ven sông Hậu hay khu v詠căPhongăĐiền. 

Đaăd衣ng hoá s違n ph育m và công ngh羽 nông nghi羽p, t衣oăđiều ki羽năđể đàoăt衣o, nâng 
caoănĕngăl詠c c栄aăng逢運iădânătrongăvùng,ăsauăđóăd亥n d亥năđanăxenădânătừ nơiăkhácăđến. 

 

14- Khu v詠c s嘘 14- Đôăth鵜 sinh thái C運 Đ臼 

Đ嘘i với vùng gi英a, th詠c tr衣ng quan trọng nh医t là thị tr医n C運 Đ臼. Thị tr医n này v嘘n 
là trung tâm hành chính c栄a huy羽n C運 Đ臼.ăNh逢ngăkhiăcóăđ逢運ng cao t嘘c mới, thị tr医n bị 
cắt ra phía Tây, không ph映c v映 t嘘iă逢uăkhôngăgianăphíaăĐông.ăNếu không có nh英ng chiến 
l逢嬰c phát triểnăđặc thù, toàn bộ khu v詠c phía Tây cao t嘘c g亥nănh逢ăsẽ tr荏 thành khu v詠c 
thừa,ăkhôngăcóăđộng l詠c phát triển lâu dài và hi羽năđ衣i.ăNh逢ăvậy, sẽ là b医tăcôngăđ嘘i với 
vài ch映căngànădânăc逢ăđangăs嘘ng 荏 khu v詠c này. Mặtăkhác,ănh逢ăvậyăcũngălàăkhôngăphátă
huy hết tiềmănĕngăc栄aăđiều ki羽n t詠 nhiên c栄a TP. 

Đặcăđiểmăđiều ki羽n t詠 nhiên 荏 đây là: Hội t映 c栄a nhiềuăkênhăn逢ớc lớn,ăvùngăđ医t 
trũng,ăth鰻 nh逢叡ng phèn ho衣tăđộng,ăvùngăgiápăn逢ớc gi英a thuỷ triều biểnăĐôngăvàăbiển 
Tây, không th詠c s詠 thuận l嬰i cho phát triển nông nghi羽p. Làm nông nghi羽p 荏 khu v詠c 
này về lâu dài sẽ khôngăđ栄 l嬰i nhuậnăđể đ違m b違o thu nhập t嘘tăchoăng逢運iădânăt逢ơngă
đ逢ơngăvới các khu v詠c khác. Vì thế, t嘘t nh医t là nên t衣o d詠ng l衣i h羽 sinh thái rừng ngập 
n逢ớc cho khu v詠c này. Từ đó,ăt衣o thành một tài nguyên mớiăđể phát triểnăđaăd衣ng sinh 
học,ăcũngănh逢ăc違nhăquanăđộc nh医t vô nhị cho khu v詠c C運 Đ臼, tr荏 thành mộtăđôăthị vùng 
rừng ngậpăn逢ớc.ăTrongăđó,ăcũngăcóăthể có nh英ng khu v詠căđôăthị n鰻iătrênăn逢ớc,ănh逢ăvíă
d映 c栄a Hà Lan. 

 

15- Khu v詠c s嘘 15- Khu v詠c s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng m員t tr 運iăđanăxenăv噂i nông 
nghi羽p: 

Toàn bộ khu v詠c phía bắc và phía Tây, bị ngĕnăcáchăbới các tuyến cao t嘘c, có mật 
độ dânăc逢ăhi羽n h英u r医t th医p, có thể xácăđịnh là nh英ng khu v詠c rộng lớnăđể s違n xu医tănĕngă
l逢嬰ng mặt tr運i.ăBênăd逢ới h羽 th嘘ng pin mặt tr運i vẫn có thể tr欝ng lúa, nuôi tr欝ng thuỷ s違n 
hoặcălàmărauămàu,ăchĕnănuôiă... 

Với di羽nătíchănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i này, C亥năThơăkhôngăchỉ t詠 ch栄 đ逢嬰c ngu欝nănĕngă
l逢嬰ng cho mình, mà còn có thể tr荏 thànhătrungătâmănĕngăl逢嬰ng tái t衣o c栄a vùng. Khu 
v詠c này sẽ cung c医pănĕngăl逢嬰ng tái t衣o tr詠c tiếp cho vùng công nghi羽păVĩnhăTh衣nh. 
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3. Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng xã h瓜i, h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

3.1 H衣 t亥ng xã h瓜i 

Đâyălàăkhuăv詠cădânăc逢ăth逢aăthớt, ch栄 yếu s嘘ng dọcătheoăcácăkênhăđàoăvàătập trung 
荏 thị tr医n C運 Đ臼, Th衣nh An.  

Vì bao quanh b荏iăcácăđ逢運ng cao t嘘c, vùng gi英a c栄a khu v詠c này với thị tr医n C運 
Đ臼 sẽ t逢ơngăđ嘘iăđộc lập. Vì vậy, c亥n tập trung phát triển h衣 t亥ng xã hội cho thị tr医n C運 
Đ臼 tr荏 thành trung tâm c栄a vùng liên huy羽n. 

3.2 H衣 t亥ng k悦 thu壱t 

Xây d詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ngăđặcăthùăchoăđôăthị trên mặtăn逢ớc C運 Đ臼.  

3.2.1 Giao thông b瓜: 

C亥năcóăđiểm kết n嘘i thị tr医n C運 Đ臼 vớiăđ逢運ng cao t嘘c An Giang - Tr亥năĐề. Có 
đ逢運ng gom c衣nh cao t嘘căđể kết n嘘i nộiăkhu,ăcũngănh逢ăcácăh亥m, c亥uăv逢嬰t xuyên qua cao 
t嘘căđể kết n嘘i với vùng liên huy羽năphíaăĐông,ăBắc.  

3.2.2 Nĕngăl逢嬰ng:  

S違n xu医tănĕngăl逢嬰ngăđi羽n mặt tr運i,ăđề xu医t gi違i pháp hòa m衣ngăl逢ớiăđi羽n qu嘘c gia. 
Trong ngắn h衣n,ăkhiăch逢aăn嘘iăl逢ới, sẽ ch栄 yếuăđápă泳ng yêu c亥u ph映 t違i công nghi羽p và 
dân d映ng về ban ngày. 

3.2.3 C医păn逢噂c:  

Cácănhàămáyăn逢ớc nằm 荏 khu v詠c Trung tâm liên quận huy羽n phía Tây g欝m: NMN 
VĩnhăTh衣nh, Thanh An, C運 Đ臼. Cácăđánhăgiáăvề hi羽n tr衣ng nhàămáyăcũngănh逢ăd詠 báo 
về ch医tăl逢嬰ng và tr英 l逢嬰ng ngu欝năn逢ớc thô cho th医y rằng vi羽c nâng c医p và m荏 rộng các 
nhàămáyănàyăđể đápă泳ng nhu c亥u về c医păn逢ớc là không kh違 thi xét c違 về mặt kỹ thuật và 
hi羽u qu違 đ亥uăt逢ădoăvậyăchúngătôiăđề xu医tătrongăt逢ơngălaiăg亥n khi công su医t các nhà máy 
n逢ớc vẫnăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥uădùngăn逢ớc khu v詠c liên huy羽n Phía Tây, các nhà máy 
n逢ớc này sẽ đ逢嬰c sử d映ngănh逢ăngu欝n c医păn逢ớc s衣ch c映c bộ. Với t亥m nhìn dài h衣n sau 
nĕmă2030ăkhiănhuăc亥uădùngăn逢ớc trong khu v詠căv逢嬰t quá kh違 nĕngăph映c v映 c栄a các nhà 
máy, ngu欝năn逢ớc s衣ch b鰻 sung sẽ đ逢嬰c c医p từ các nhà máy khu v詠c liên huy羽n phía Bắc 
và Nam. Riêng huy羽n Th衣nh An có vị trí quá xa so vớiăcácănhàămáyăn逢ớc vùng liên 
huy羽n phía BắcăvàăNamădoăđóăápăl詠căn逢ớc c医p có thể bị gi違m. Để đ違m b違o ch医tăl逢嬰ng 
dịch v映,ăchúngătôiăđề xu医t khi m衣ngăl逢ới c医păn逢ớc t衣iăđâyăđưăđ逢嬰c kết n嘘i với các khu 
v詠c liên vùng phía Bắc,ăn逢ớc c医p cho Huy羽n Th衣nh An sẽ đ逢嬰c l医y 100% từ các nhà 
máy liên quận huy羽n phía Bắc,ă2ănhàămáyăn逢ớc nh臼 t衣iăđâyălàăVĩnhăTh衣nh và Th衣nh An 
sẽ đ逢嬰c chuyểnăđ鰻i thành tr衣măbơmătĕngăáp. 
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3.2.4 X穎 lỦăn逢噂c th違i:  

T逢ơngăt詠 vớiăcácăđánhăgiáăvàănhậnăđịnh cho h羽 th嘘ng thu gom và xử lỦăn逢ớc th違i 
t衣i vùng li羽n quận huy羽n trung tâm phía Nam và phía Bắc-> Vùng liên quận huy羽n phía 
Tâyăđ逢嬰căđề xu医t quy ho衣ch là h羽 th嘘ng thoát n逢ớc c映c bộ, không có liên kết vùng. 

V. Ph逢挨ngăánăquyăho衣ch xây d詠ng vùng qu壱n, huy羽n 

1. Qu壱n Ninh Ki 隠u 

1.1 Nh英ng v医năđ隠 th詠c tr衣ng v隠 không gian xây d詠ng chính  

Ninh Kiều là mộtăđôăthị t亥mătrungăđiển hình kiểu tiền hi羽năđ衣i, với t医t c違 các không 
gian kinh tế đôăthị c亥n thiết cho một d衣ngăđôăthị hànhăchính,ăbuônăbán,ăvĕnăhóa xã hội 
có s詠 phát triển 鰻năđịnh, s亥m u医t.ăTuyănhiên,ăđể nói là mộtătrungătâmăđôăthị hi羽năđ衣i, 
thông minh, sáng t衣o, dịch v映, s違n xu医t cao c医p có t亥m c叡 vùng, là b違n lề gi英a hai tr映c 
hànhălangăvùng,ălàăđ嘘i trọng c栄a Thành ph嘘 H欝 Chí Minh thìăch逢aăph違i.  

Đ医t d詠 tr英 phát triển còn r医t ít, hi羽u qu違 sử d映ngăđ医tăch逢aăcao.ă 
Ninh Kiều có b違n sắcăvĕnăhóa đaăd衣ng, đ逢嬰c hình thành từ lịch sử lâuăđ運i. Tuy 

nhiên, b違n sắcănàyăch逢aăth詠c s詠 đ逢嬰c chú trọng và phát huy trên th詠c tế và các quy 
ho衣ch phân khu, quy ho衣ch chỉnh trang nâng c医păđôăthị.  

H羽 th嘘ngăđ医t xanh và mặtăn逢ớc c栄a quận Ninh Kiều có giá trị lớnăđ嘘i với c違nh 
quanăvĕnăhóa đặc thù c栄a C亥năThơ cũngănh逢ăđaăd衣ng sinh học. Có nh英ng lo衣i hình c違nh 
quanăvàăđaăd衣ng sinh học không chỉ làăđặc thù c栄a quận Ninh Kiều, mà có thể có 荏 nhiều 
quận huy羽n khác hay 荏 nhiềuănơiăkhácătrongăvùngăĐBSCL.ăTuyănhiên,ăgiáătrị lớn nh医t 
荏 đâyălàănóăđ逢嬰c tích h嬰p trong một không gian kinh tế vĕnăhóa dàyăđặc, mậtăđộ cao và 
giá trị cao. Vì thế, mỗiăhaăđ医t xanh, mặtăn逢ớc 荏 đâyăcóăgiáătrị khác hẳn với 荏 nơiăkhác.ă
Nếuăđ逢嬰c xử lý t嘘t, chúng sẽ mang l衣i l嬰iăíchăđaăd衣ng, tích h嬰p cho toàn quận và toàn 
thành ph嘘. 

Dânăc逢ăđôngăđúc,ăkết c医u h衣 t亥ng (h羽 th嘘ng thoát n逢ớc th違i,ăn逢ớcăm逢a,ăxử lý rác th違i...) 
Ch逢aăđápă泳ng yêu c亥u,ănguyăcơăôănhi宇mămôiătr逢運ng tr荏 thành hi羽n th詠c và ngày càng 
nghiêm trọng.ăĐặc bi羽t gi違iăphápăđêăbaoăđể b違o v羽 vùng nộiăđôăC亥năThơ kh臼i ngập l映t 
vàăn逢ớc biển dâng sẽ t医t yếu dẫn tớiănguyăcơăgiaătĕngăôănhi宇m do kh違 nĕngăl逢uăchuyển 
n逢ớc và t詠 làm s衣ch c栄aăcácădòngăn逢ớcăđều sẽ bị suy gi違m.  

Quận Ninh Kiều có h羽 th嘘ngăhìnhătháiăđiểm- tuyến- di羽n- kh嘘iăđaăd衣ngănh逢ngăch逢aăthật 
s詠 医năt逢嬰ng, ch逢aăkhaiăthácăhếtăđặcătr逢ngăhìnhătháiăđôăthị sôngăn逢ớc.  

1.2 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n kinh t院- xã h瓜i 

Xây d詠ng quận Ninh Kiều tr荏 thành mộtăđôăthị h衣tănhânăvĕnăminhăhi羽năđ衣i c栄a 
thành ph嘘 C亥năThơ. Kinh tế quận Ninh Kiều phát triển nhanh và bền v英ng d詠a trên các 
ngànhăth逢ơngăm衣i, dịch v映 ngân hàng, tài chính, khoa học công ngh羽, giáo d映c - đàoăt衣o 
cóăhàmăl逢嬰ng công ngh羽 và ch医tăl逢嬰ngăcao.ăTĕngătr逢荏ng kinh tế gắn kết chặt chẽ với 
phát triểnăvĕnăhóa,ăxâyăd詠ngăconăng逢運i, th詠c hi羽n tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao 
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phúc l嬰i xã hội và ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ng c栄a nhân dân, b違o v羽 môiătr逢運ng sinh thái. B違o 
đ違m phát triển bền v英ngăđôăthị, ch栄 động 泳ng phó vớiăcácătácăđộng c栄a biếnăđ鰻i khí hậu 
toàn c亥uăvàăn逢ớc biển dâng, c栄ng c嘘 vàătĕngăc逢運ng tiềm l詠c qu嘘c phòng - an ninh, gi英 
v英ng an ninh chính trị, trật t詠, an toàn xã hội. 

Địnhăh逢ớng quận Ninh Kiều phát triển ch栄 yếu hai khu v詠c ch泳cănĕngăchính: 
- Trungătâmăđôăthị lịch sử Ninh Kiều: Trung tâm lịch sử, du lịch,ăth逢ơngăm衣i, 

dịch v映, tập trung quanh khu v詠c bến Ninh Kiều vàăph逢運ng Cái Khế.ăCôngănĕngăph泳c 
h嬰p,ăđaăd衣ng, mậtăđộ cao.ăĐặc bi羽t quan tâm phát triển nh英ng t鰻 h嬰păđôăthị đaănĕng,ă
sáng t衣o, công ngh羽 cao, cao 嘘căvĕnăphòng,ăt衣oăraăđộng l詠c kinh tế mới cho quận Ninh 
Kiều.ăCóăhaiăcôngănĕngăquanătrọng nh医t c亥năđ逢嬰c t鰻 ch泳c t衣i Ninh Kiều bao g欝m trung 
tâm sáng t衣o,ăvàăv逢運nă逢ơmădoanhănghi羽p. 

- Về cơăb違n,ăđ医t quận Ninh Kiều đưădàyăđặc. Các d詠 án lớn mới chỉ có thể tập 
trung 荏 khu v詠c trung tâm và khu v詠c Cái Khế, nếu có thể thayăđ鰻iăđ逢嬰c c医u trúc sử 
d映ngăđ医t 荏 ph逢運ng Cái Khế, c欝n Kh逢ơngăvàădiăd運iăđ逢嬰c nh英ng di羽n tích công lớnănh逢ă
hànhăchính,ăđ衣i học ra kh臼i vùng lõi trung tâm. 

- Trungătâmăđ亥u m嘘i công ngh羽 nông nghi羽p - Bình Th栄y: khu v詠c này nằm 荏 
chỗ giao với quận Bình Th栄y và huy羽n PhongăĐiền, kết n嘘i gi英a một vùng nguyên li羽u 
và s違n xu医t nông nghi羽păđaăd衣ng, từ rau màu, cây trái, thuỷ s違n, lúa, với các trung tâm 
đôăthị, giáo d映căđàoăt衣o, kết n嘘i nhanh ra sân bay và các c違ng.ăĐâyălàăđiểm hội t映 và tiếp 
cận c栄a giới học thuật, giáo d映căđàoăt衣o, nghiên c泳u về cácălĩnhăv詠c nông nghi羽p. Kết 
n嘘i và h嬰p tác c医p vùng, qu嘘c gia và qu嘘c tế về lĩnhăv詠c nông nghi羽p,ăđặc bi羽t là nông 
nghi羽p 荏 cácăđ欝ng bằng châu th鰻. Th詠c hi羽n các d詠 ánăthíăđiểm về công ngh羽, mô hình 
nông nghi羽p. Trung tâm chuyển giao các lo衣i công ngh羽 nông nghi羽p. Nơiăt鰻 ch泳c các 
s詠 ki羽n liên quan tới nông nghi羽p vùng. Trung tâm du lịch về sinh thái và c違nh quan 
nông nghi羽pầă 

 

Hình 132:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăqu壱n Ninh Ki 隠u: 
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1 - Trungătâmăđôăthị lịch sử Ninh Kiều.  

Một s嘘 chỉ tiêu phát triển:  

- T嘘căđộ tĕngătr逢荏ng kinh tế giaiăđo衣n 2021-2030ăđ衣t 11,0-12,0%/nĕm.ăTrongăđó:ă
ngành dịch v映 đ衣t t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng bình quân 18,53%, t嘘căđộ tĕngăgiáătrị s違n xu医t công 
nghi羽p bình quận 9-10%/nĕm 

- Về tỷ trọngăcơăc医u kinh tế 3 khu v詠c (nông nghi羽p – công nghi羽p xây d詠ng-
th逢ơngăm衣i dịch v映)ăgiaiăđo衣n 2030: 0,12% - 15,57% - 84,31%. 

- T鰻ng s違n ph育mătrênăđịa bàn bình quậnăđ亥uăng逢運iăGRDPăgiaiăđo衣nă2030ăđ衣t 600 
- 630 tri羽uăđ欝ng. 

- Quy mô dân s嘘 quậnăđếnănĕmă2030,ăquyămôădânăs嘘 kho違ng 308.000 - 310.000 
ng逢運i với tỷ l羽 tĕngădânăs嘘 t詠 nhiên duy trì kho違ng 0,7%. 

- Về y tế:ăđếnănĕmă2030ăđ衣t chỉ tiêu 58-59ăgi逢運ng/1 v衣n dân. 
- Tỷ l羽 học sinh các c医p họcăđúngăđộ tu鰻iăgiaiăđo衣n 2021-2030 : nhà trẻ 30%, mẫu 

giáo 95%, tiểu học 100%, THCS 98%, THPT 90%. 
- Tỷ l羽 laoăđộngăquaăđàoăt衣oăgiaiăđo衣năđếnă2030ăđ衣t 80%. 

1 
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B違ng 161 Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăqu壱n Ninh Ki 隠u: 

TT Ch雨ătiêu Mã 
Hi羽nătr衣ngănĕmă2020 QHăđ院nănĕmă2030ă 

Tĕngă(+). 
Gi違mă(-) Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%) 
Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

  T蔚NGăDI烏NăTệCHăT衛ă
NHIÊN   2.889,60 100,00 2.889,60 100,00         -    

I Lo衣iăđ医t           -          -           -        -           -    
1 Đ医tănôngănghi羽p NNP 441,21 15,27 88,45 3,06 -352,76  
  Trong đó:           -          -           -        -           -    

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA       13,18  0,46         -   0,00 -13,18  

  
Trongă đó:ă Đ医tă chuyênă tr欝ngă
lúaăn逢ớc LUC       13,18  0,46         -   0,00 -13,18  

1.2 Đ医tătr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 31,70 1,10 42,38 1,47 10,68  

1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN      381,12  13,19       31,66  1,10 -349,46  

1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH         -          -           -        -           -    

1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD         -          -           -        -           -    

1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX         -          -           -        -           -    

1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 15,21 0,53 14,41 0,50 -0,80  

1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU         -   0,00         -   0,00 0,00  

1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH 0,00 0,00 0,00 0,00         -    
2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 2.444,76 84,61 2.801,15 96,94 356,39  
  Trong đó:           -   0,00         -   0,00         -    

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP       13,23  0,46       13,23  0,46 0,00  

2.2 Đ医tăanăninh CAN 17,45 0,60 18,45 0,64 0,99  

2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK         -   0,00         -   0,00         -    

2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT         -          -           -        -           -    

2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN         -          -           -        -   0,00  

2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD 105,61 3,65 109,24 3,78 3,63  

2.6 
Đ医tăcơăs荏ăs違năxu医tăphiănôngă
nghi羽p 

SKC 41,61 1,44 57,61 1,99 16,00  

2.7 Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángăs違n SKS         -          -           -        -           -    

2.8 
Đ医tă s違nă xu医tă vậtă li羽uă xâyă
d詠ng,ălàmăđ欝ăg嘘m 

SKX         -   0,00         -   0,00         -    

2.9 
Đ医tă phátă triểnă h衣ă t亥ngă c医pă
qu嘘căgia,ăc医pătỉnh,ăc医păhuy羽n,ă
c医păxư 

DHT 710,72 24,60 904,51 31,30 193,79  

  Trongăđó           -          -           -        -           -    

2.9.1  ĐＸtăgiaoăthông   DGT  384,83 13,32 494,76 17,12 109,93  

2.9.2  ĐＸtăthuỷălợi   DTL  21,46 0,74 14,96 0,52 -6,50  
2.9.3  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăvĕnăhóaă  DVH  11,20 0,39 12,68 0,44 1,48  
2.9.4  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyătếă  DYT  44,48 1,54 59,14 2,05 14,66  

2.9.5 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăgiáoădつcă
vàăđàoătạo 

 
DGD  

197,50 6,83 248,99 8,62 51,49  

2.9.6 
 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăthểădつcă
thểăthaoă  DTT  20,19 0,70 26,87 0,93 6,68  

2.9.7  ĐＸtăcôngătrìnhănĕngălượngă  DNL  3,86 0,13 4,36 0,15 0,50  
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2.9.8 
 ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhă
viễnăthôngă  DBV  1,89 0,07 5,29 0,18 3,40  

2.9.9 
 ĐＸtăxâyădựngăkhoădựătrữă
quốcăgiaă  DKG          -          -           -        -           -    

2.9.10 ĐＸtăcóădiătíchălịchăsửăvĕnăhóa DDT 0,50 0,02 0,50 0,02         -    
2.9.11 ĐＸtăbụiăthải,ăxửălýăchＸtăthải DRA 2,16 0,07 4,06 0,14       1,90   
2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  14,41 0,50 14,44 0,50 0,03  

2.9.13 
ĐＸtă làmă nghĩaă trang,ă nghĩaă
địa,ănhàătangălễ,ănhàăhỏaătáng 

NTD 3,02 0,10 4,24 0,15 1,22  

2.9.14 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ sởăkhoaăhọcă
vàăcôngănghệ 

DKH        0,38        0,01         8,03      0,28        7,65   

2.9.15 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởădịchăvつăxụă
hội 

 
DXH  

0,03 0,00 0,03 0,00         -    

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 4,82 0,17 6,17 0,21       1,35   

2.10 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 1.075,30 37,21 1.187,88 41,11 112,58  

2.13 Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan TSC 13,10 0,45 18,04 0,62 4,95  

2.14 
Đ医tă xâyă d詠ngă tr映ă s荏ă c栄aă t鰻ă
ch泳căs詠ănghi羽p 

DTS        2,41  0,08        2,54  0,09 0,13  

2.15 
Đ医tă xâyă d詠ngă cơă s荏ă ngo衣iă
giao 

DNG         -          -           -        -           -    

2.16 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH 0,71 0,02 1,11 0,04       0,40   

2.17 
Đ医tăkhuăvuiăchơi,ăgi違iătríăcông 
cộng 

DKV       35,18  1,22       58,97  2,04 23,79  

2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 1,85 0,06 1,98 0,07 0,13  

2.19 
Đ医tă sông,ă ngòi,ă kênh,ă r衣ch,ă
su嘘i SON      426,86  14,77      426,86  14,77 0,00  

2.20 Đ医tăcóămặtăn逢ớcăchuyênădùng MNC        0,03  0,00        0,03  0,00         -    

2.21 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK        0,71        0,02         0,71      0,02          -    
3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD       3,63  0,13         -   0,00      (3,63)  
II  Khuăch泳cănĕng           -          -           -        -           -    

1 Đ医tăkhuăcôngăngh羽ăcao* KCN         -          -           -        -           -    

2 Đ医tăkhuăkinhăt院* KKT          -          -           -        -           -    

3 Đ医tăđôăth鵜* KDT     2.889,60      100,00      2.889,60    100,00          -    

4 Đ医tăkhuăs違năxu医tănôngă
nghi羽p KNN      441,21       15,27        88,45      3,06  -352,76  

5 Khuălơmănghi羽p KLN         -          -           -        -           -    

6 Khuăduăl鵜ch KDL         -          -           -        -           -    

7 Khuăb違oăt欝năthiênănhiên,ă
đaăd衣ngăsinhăh丑c KBT         -          -           -        -           -    

8 Khuăphátătri吋năcôngănghi羽p KPC         -          -           -        -           -    

9 Khuăđôăth鵜 DTC     1.075,30       37,21      2.889,60    100,00     1.814,30   

10 Khuăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映 KTM      105,61        3,65       166,85      5,77        61,24   
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1.3 Đ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch xây d詠ng 

1.3.1 Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜: 

Mậtăđộ hi羽n nay c栄aăcácăph逢運ngăđều nằm trong ph衣m vi t嘘t,ăch逢aăđến m泳c quá t違i 
h衣 t亥ng, t医t c違 cácăph逢運ngăđều còn tiềmănĕngătĕngădân.ăĐặc bi羽tăhaiăph逢運ng Cái Khế và 
An Bình có tiềmănĕngălớnăđể tĕngădânăs嘘, mậtăđộ đángăkể. 

Đâyălàăkhuăv詠căđ医tăvàng,ăcũngălàănơiăcóătiềmănĕngăphátătriển lớn nh医t, giá trị nh医t, 
c亥n có chiến l逢嬰c sử d映ngăđ医t h嬰pălỦ.ăH逢ớngăđiălàăph違i b鰻 sung nh英ngăcôngănĕngătiênă
tiến, hi羽năđ衣i, có t亥m chiếnăl逢嬰c, với mậtăđộ sử d映ngăđ医t cao (giá trị đ亥uăt逢ăvàăkinhătế 
trên di羽nătíchăđ医t, không ph違i là mậtăđộ xây d詠ng). 

Di d運i nh英ng khu công cộng lớn không th詠c s詠 hi羽u qu違 về sử d映ngăđ医t vàng ra 
vùngăph逢運ng An Bình. 雲 đâyăcóăquỹ đ医t rộng, hi羽n nay còn th医pătrũngănh逢ngăsauănàyă
cóăđêăbaoăsẽ đ違m b違o an toàn. Các kết n嘘i thuỷ bộ đều vẫn r医t thuận l嬰i, có thể d宇 dàng 
tiếp cận từ trung tâm ra. Khi di d運i nh逢ăvậy, các khu này sẽ t衣oăđộng l詠c phát triển mới 
choăvùngăbiên,ăđ欝ng th運i dành quỹ đ医t vàng quan trọng cho khu v詠călõi.ăĐặc bi羽t quan 
tâmăcácătr逢運ngăđ衣i học, b羽nh vi羽n,ăcácăcôngănĕngăcôngăcộng 荏 Cái Khế. 

 

Hình 133: Nh英ng khu v詠c nghiên c泳u di d運i, chuy吋năđ鰻i ch泳cănĕngăs穎 d映ng 
đ医t hi羽u qu違 h挨nănh逢ăd鵜ch v映 tài chính, trung tâm sáng t衣o,ăv逢運nă逢挨mădoanhă
nghi羽pầ 

 

Xem xét tái c医uătrúcăđặc bi羽t khu v詠c C欝năKh逢ơng,ăCáiăKhế, trung tâm hành chính, 
b羽nh vi羽n lớn,ătr逢運ngăđ衣i học,ăđể thành lập nh英ng trung tâmăcóăđộng l詠c kinh tế caoănh逢ă
v逢運nă逢ơmădoanhănghi羽p,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i dịch v映,ătrungătâmătàiăchính,ăvĕnăphòng,ă
trung tâm sáng t衣oăvàăvĕnăhóa ngh羽 thuật. 
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Kinh nghi ệm quốc tế: 

Cácăđôăthị t亥m 1 tri羽u dân tr荏 lên mu嘘n t衣oăđộng l詠c phát triển trong th運iăđ衣i toàn 
c亥u hóa c衣nh tranh kh嘘c li羽t gi英aăcácăđôăthị toàn c亥u hi羽nănayăđều c亥n có các trung tâm 
sáng t衣o,ăkhuăv逢運nă逢ơmădoanhănghi羽p, trung tâm dịch v映 tài chính cao c医pầăThànhă
ph嘘 HàngăChâu,ănơiăđ叡 đ亥u cho nhiều doanh nghi羽p thế h羽 mới c栄a Trung Qu嘘c có 
nhiềuăcácătrungătâmănh逢ăvậy. Nh英ng khu v詠c này quy mô không c亥n quá rộng,ăth逢運ng 
nằm 荏 khu v詠c d宇 tiếp cận vớiăcácănhàăđ亥uăt逢ătrongăvàăngoàiăđôăthị. Nh英ngăkhuăđ医t tr嘘ng 
vàăch逢aăsử d映ng hi羽u qu違 荏 quận Ninh Kiều có thể tham kh違o chuyểnăđ鰻iătheoăđịnh 
h逢ớngănh逢 vậy.  

 

Hình 134: M瓜t khu trung tâm sáng t衣o 荏 Hàng Châu 

 

1.3.2 Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

Hình thành một b違năđ欝 phân tiểu vùng b違n sắcăvĕnăhóa xã hộiălàmăđịnhăh逢ớng cho 
các ho衣tăđộng quy ho衣ch, qu違n lý, chỉnh trang nâng c医păđôăthị. Nhi羽m v映 thiết kế cho 
điều chỉnh quy ho衣ch phân khu và các tiểu phân khu c亥n chú trọngăđịnhănghĩaăc映 thể 
nh英ng b違n sắcănàyăvàăđề xu医t gi違iăphápăđể b違o t欝n, tôn t衣o và phát huy giá trị c栄a các 
tiểuăvùngăđó. 

Đặc bi羽t c亥n chú trọng là các tiểuăvùngăvĕnăhóa đôăthị d衣ng ph嘘 ch嬰 c鰻 quanh vùng 
bến Ninh Kiều, các Khu v詠cădânăc逢ăt詠 phát quanh h欝 Xáng Th鰻i. Khu v詠c trung tâm du 
lịch Cái Khế, khu v詠c làng chài ven sông. Khu v詠căvĕnăhóa công giáo và Phật giáo 
quanhăcácăcôngătrìnhătínăng逢叡ng. 

Các d詠 án chiếnăl逢嬰c về vĕnăhóa- xã hội: 

- Phát huy b違n sắcăcácăkhuăđôăthị c鰻,ălàngăchài:ăphíaăNamăph逢運ng Tân An, khu 
trung tâm quanh h欝 BúngăXáng,ăkhuăph逢運ngăH逢ngăL嬰iăvenăsôngầ 

- B違o t欝n, phát huy giá trị vĕnăhóa xã hội khu trung tâm c違nh quan kênh r衣ch, 
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mi羽tăv逢運n quanh r衣chăCáiăSơn:ăc医uătrúcăkhôngăgianăđặc thù và hi羽u qu違, ho衣tăđộng sông 
n逢ớc, bến thuyền.  

Hình 135: Nh英ng khu v詠căđ隠 xu医t nghiên c泳u d詠 án chi院năl逢嬰căvĕnăhóa- xã h瓜i 

 

Kinh nghi ệm quốc tế: 

B違o t欝n các khu v詠căđôăthị c鰻 l逢uăgi英 các yếu t嘘 t衣o thị sơăkhaiăc栄a một thành ph嘘 
cóăỦănghĩaăvề mặt b違n sắc và du lịch r医t lớnăđ嘘i vớiăcácăđôăthị mu嘘n ch泳ng minh bề dày 
lịch sử c栄a mình. Ví d映 thành ph嘘 (qu嘘c gia) Singapore mặc dù là trung tâm tài chính 
toàn c亥uănh逢ngăvẫn b違o t欝n làng chài Pulau Ubin.  

Hình 136: Làng chài Pulau Ubin 荏 Singapore hi羽n nay 



 

682 
 

 

1.3.3 Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái, c違nh quan  

Doăđ医t Ninh Kiều r医t giá trị, mậtăđộ l衣i cao, nên vi羽c m荏 rộngăđ医t xanh mặtăn逢ớc 
là khó. Tuy nhiên, c亥n c違i t衣o, nâng cao ch医tăl逢嬰ng c栄a các vùng xanh và kênh r衣ch 
trọng yếu. C違i thi羽n ch医tăl逢嬰ng mặtăn逢ớc, khoanh vùng nh英ng khu v詠c mặtăn逢ớc kênh 
r衣ch chô h羽 sinh thái t詠 nhiênăd逢ớiăn逢ớc. Khuyến khích m荏 nh英ng d衣ng b違o t欝n sinh 
thái kết h嬰p du lịch. Nếuăcóăđ逢嬰c mộtăđaăd衣ng sinh học và c違nh quan ngay trong nộiăđôă
thì sẽ r医t h医p dẫn. Có thể t衣o d詠ng một trung tâm sinh thái c違nh quan mi羽tăv逢運n kênh 
r衣ch 荏 khu v詠c quanh r衣chăM逢ơng Khai.  

Trong khu v詠c quận Ninh Kiều có nhiều chỗ kênh r衣chăđangătrongătìnhătr衣ng ô 
nhi宇mănh逢ăr衣chăThamăT逢ớng, h欝 Bún Xáng, r衣ch Mít Nài, r衣chăĐ亥u S医uầăNh英ng khu 
v詠c này c亥năđ逢嬰c c違i t衣oămôiătr逢運ngăcũngănh逢ăc違nhăquanăđể tr違 l衣i vẻ đẹpănênăthơăđặc 
sắc cho đôăthị sôngăn逢ớc C亥năThơ.  

Có thể nói h羽 th嘘ng h衣 t亥ngăn逢ớc th違i, thoát n逢ớc và thu gom xử lý rác th違i c栄a 
Ninh Kiều hi羽n vẫn còn 荏 tr衣ngătháiăsơăkhai,ăl衣c hậu. Nếuătrongăt逢ơngălaiăcóăthể c違i thi羽n 
đángăkể hai h衣 t亥ng này, cùng với vi羽c chuyểnăđ鰻i m映căđích sử d映ngăcácăcơăs荏 gây ô 
nhi宇m ven sông, vì giá trị đ医t và c違nh quan ven các sông lớn 荏 Ninh Kiều là cao nh医t 
C亥năThơ cũngănh逢ăvùngăĐBSCL,ăthìăcũngăsẽ có mộtăxuăh逢ớng gi違m ô nhi宇măn逢ớc mặt. 
Kinh nghi羽m qu嘘c tế cho th医y,ăđ嘘i với các khu v詠cătrungătâmănh逢ăvậy, vi羽c gi英 cho h羽 
th嘘ngăn逢ớc s衣chăđẹp, sinh thái là v医năđề s嘘ng còn, có hi羽u qu違 về mọi mặt. C亥n ph違i coi 
di羽n tích mặtăn逢ớc này là tiền, là b医tăđộng s違n, là không gian công cộng, c違nh quan sinh 
thái, thì sẽ có gi違i pháp. Mậtăđộ dânăc逢ăvàăsinhăho衣t c栄a mộtătrungătâmăđôăthị nh逢ăNinh 
Kiều hoàn toàn không ph違i là không gi違i quyếtăđ逢嬰c về mặt kỹ thuậtăđể cóăđ逢嬰c h羽 
th嘘ng mặtăn逢ớc s衣chăđẹp. 

- Về ô nhiễm tiếng ồn: trênăđịa bàn quận Ninh Kiều cóăl逢uăl逢嬰ng giao thông lớn, 
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th逢運ng xuyên tắc nghẽn là: Giao lộ VõăVĕnăKi羽t - Nguy宇năVĕnăLinh,ăgiaoălộ Nguy宇n 
VĕnăLinh - 3/2. Giao lộ t衣iăCôngăviênăL逢uăH英uăPh逢ớc.ăNgoàiăra,ăđiểm tắc nghẽn giao 
thông quan trọng n英a là Hẻmă51,ăthôngăraăđ逢運ng 3/2. C亥n qu違n lý tiếng 欝n 荏 khu dân 
c逢,ătrungătâmăđôăthị, từ t医t c違 các ngu欝n. C違i thi羽n h羽 th嘘ng giao thông thuỷ bộ, qu違n lý 
tiếng 欝nădoăph逢ơngăti羽n giao thông, gi違i quyết nút thắtăgiaoăthông,ăđặc bi羽t là nút thắt 
t衣i hẻm 51. 

- Về chiếu sáng: 雲 các hẻm nh臼,ăcácăkhuădânăc逢ăt詠 phát,ălàngăchàiăcũăvenăsôngă
có tình tr衣ng thiếu ánh sáng mặt tr運i do không gian chật hẹp, gây m医t v羽 sinh, ô nhi宇m 
do 育m th医p, t嘘iătĕm.ă雲 nh英ng khu v詠cătrungătâmăđôăthị, các vùng trung tâm du lịch, các 
tr映căđ逢運ng chính, l衣i bắtăđ亥u xu医t hi羽n tình tr衣ng ô nhi宇m ánh sáng nhân t衣o do các ho衣t 
động qu違ngăcáo,ătrangătríăđ逢運ng ph嘘, chiếu sáng quá m泳c, màu mè lòe loẹt, nh医p nháy 
r嘘i lo衣n ... Vì vậy,ăđể tr荏 thành mộtăđiểmăđến h医p dẫn, một th栄 ph栄 vùng, mộtăđôăthị 
hi羽năđ衣i, thông minh, nhiều giá trị về c違nhăquan,ăvĕnăhóa xã hội, thì vi羽c quy ho衣chăđ欝ng 
bộ h羽 th嘘ng chiếu sáng t詠 nhiên và chiếuăsángăbanăđêmăvới r医t nhiều tiêu chí ch医tăl逢嬰ng 
là vi羽c làm c亥n thiết. 

- Về nhiệtăđộ: c亥n có quan trắc về nhi羽tăđôăthị th逢運ng xuyên, có mô hình nhi羽t, 
và các gi違i pháp quy ho衣ch, qu違n lý nhi羽tăđôăthị. Tỷ l羽 đ医t tr嘘ng, cây xanh mặtăn逢ớc, 
che bóng t詠 nhiên, thông gió t詠 nhiên, lo衣i hình và vật li羽u kiếnătrúcăđều là nh英ng khía 
c衣nh quan trọng, c亥n ph違iăđ逢嬰cătínhătoánăvàăcóăquyăđịnh qu違n lý kỹ trong các quy ho衣ch 
xây d詠ng. 

- C亥n xử lý ô nhi宇măđ医t 荏 điểm tập kết rác 荏 khuătáiăđịnhăc逢ăThới Nh詠t.  
- Xử lý ngập l映tăđôăthị theo các d詠 ánăriêngăđangăth詠c hi羽n.  

Hình 137: Nh英ng v鵜 trí ng壱p l映t c亥n x穎 lý 

 

Kinh nghi ệm quốc tế: 
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Môiătr逢運ng, sinh thái là yếu t嘘 quan trọng cho s詠 phát triển bền v英ng c栄aăđôăthị. 
Thành ph嘘 Seoul sau khi nhận ra không thể đánhăđ鰻iă tĕngă tr逢荏ng kinh tế bằng môi 
tr逢運ngăsinhăthái,ăđưăc違i t衣o nh英ng con sông nh臼 trong thành ph嘘 tr荏 thành nh英ng công 
viên xanh- s衣ch- đẹp, t衣o s詠 gắn kếtăvàăthuăhútăc逢ădân.ăC亥năThơ hi羽n có nhiều kênh r衣ch 
bị lãng quên nên c亥năchúăỦăngayăđến v医năđề sinh thái c違nh quan c栄a chúng. 

Hình 138: Ví d映 c違i t衣o không gian ven kênh r衣ch (Seoul) 
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1.3.4 Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜  

Kết h嬰p với ph亥n Tây Nam sông Bình Th栄y c栄a quận Bình Th栄y để t衣o nên vành 
đaiăsôngăn逢ớc s嘘 1, tr荏 thành trung tâm c栄a trung tâm C亥năThơ.  

Ninh Kiều có nhiều tiềmănĕngăvề không gian t詠 nhiên và c医uătrúcăđôăthị để có thể 
có nh英ngăđiểm nh医n hình thái. Tuy nhiên, cho tới nay, mới chỉ có r医tăítăđịaăđiểm phát 
huy tác d映ng.ăĐặc bi羽t thiếu là nh英ngăkhôngăgianăđiểm nh医n tr嘘ng có tác d映ng hội t映 
đámăđông,ăd衣ng qu違ngătr逢運ng. Một ph亥n, v医năđề là ch医tăl逢嬰ng hình 違nh c栄a các công 
trìnhăđiểm nh医năch逢aăcao.ăNh逢ngăquanătrọng n英a là vi羽c quy ho衣chăxácăđịnh h羽 th嘘ng 
các vị tríăđiểm nh医nătrongăđôăthị. 

C亥n t衣o d詠ng và c違i t衣oăcácăcôngătrìnhăđiểm nh医n, cửa ngõ h医p dẫn, d宇 ghi nhớ địa 
điểm,ăđặc bi羽t là các c亥u trên sông C亥năThơ. Lập tuyến du lịch kết n嘘i nh英ngăđiểm nh医n 
hi羽n h英u và d詠 kiến trong các quy ho衣chăđôăthị mớiănh逢ăC欝năKh逢ơng. 
Hình 139:ăCácăđ鵜aăđi吋m c穎a ngõ khu trung tâm Ninh Ki隠u c亥năđ逢嬰c c違i t衣o, xây 

d詠ng m噂i 

 

M荏 rộng các tuyến ph嘘 điăbộ. C違i t衣o tuyếnăkênhăn逢ớc thành tuyếnăđiăbộ,ăđiăxeăđ衣p 
và thuyền du lịch nh臼, với c違nh quan và dịch v映 hai bên. Thiết kế c違nh quan, nâng c医p 
4 tuyến chính 30/4, Nguy宇n Trãi và Tr亥năVĕnăKhéo,ăLỦăT詠 trọng,ăđặc bi羽tăl逢uăỦăđiểm 
nh医năhaiăđ亥uăđ逢運ng và c医u trúc mặtăđ泳ng dọc tuyến. 
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Hình 140: Các tuy院n không gian Ninh Ki 隠u c亥n phát huy giá tr鵜 thông qua các d詠 
án thi院t k院 đôăth鵜 

 

 

Nâng c医p, c違i t衣o các c医uătrúcăđôăthị t詠 phát - kết h嬰p với d詠 án chiếnăl逢嬰c về vĕnă
hóa xã hội. B違o t欝n, phát huy c医u trúc nông thôn ven kênh. B鰻 sung nh英ng c医uătrúcăđôă
thị mới, cao c医păhơn,ăđặc sắcăhơn,ăchoănhuăc亥u phát triểnăt逢ơngălai.ă(một ph亥n, nh英ng 
c医uătrúcănàyăđưăđ逢嬰căđề xu医t trong các d詠 ánăđôăthị mới C欝năKh逢ơng). 

Xácăđịnh chiếnăl逢嬰c phát triển kh嘘iătíchăđôăthị,ăđặc bi羽t dọc theo b運 sông Hậu, 
sông C亥năThơ và dọc các tr映căđ逢運ng chính. Kh嘘i tích c栄a quận sẽ cao 荏 phía g亥n sông 
Hậu, sông C亥năThơ và th医p d亥nătheoăh逢ớngăTây,ătrongăđóăkhuăv詠c ven sông Hậu sẽ tập 
trung nhiều nhà cao t亥ng nh医t, xen kẽ các kho違ng không gian m荏 lớn nhìn ra sông t衣o 
c違m giác m衣nh mẽ, giàuăsangănh逢ngăkhoáng ho衣t.  

Kinh nghi ệm quốc tế: 

Nh英ngă đôă thị sôngă n逢ớc vớiă điều ki羽nă cóă nétă t逢ơngă đ欝ng với C亥nă Thơ nh逢ă
Amsterdam,ăRotterdam,ăVenice,ăBangkokầăđềuăchúăỦăđếnăcácăđiểm nh医n c亥u và các 
công trình công cộng, qu違ngătr逢運ngăvenăsôngăn逢ớc, nh英ng tuyến ph嘘 điăbộ,ăxeăđ衣p, và 
silhouette bên sông.  
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Hình 141: Ví d映 đi吋m nh医n không gian công trình c亥u (Sevilla, Amsterdam) 

 

 

Hình 142: Ví d映 đi吋m nh医n ven sông (Bangkok) 
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Hình 143: Ví d映 tuy院n ph嘘, c亥uăđiăb瓜,ăxeăđ衣p 荏 Amsterdam 

 

 

Hình 144: Ví d映 silhouette thành ph嘘 n逢噂c hi羽năđ衣i (Rotterdam) 

 

1.4 Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t  

- Đường bộ: Tập trung xây d詠ng và từngăb逢ớc hi羽năđ衣i hóa m衣ng l逢ới giao thông 
đ逢運ng bộ: Hoàn chỉnh các tuyếnăđ逢運ng qu嘘c lộ trênăđịa bàn, các tuyếnăđ逢運ng tr映c nội 
thị n嘘i trung tâm với các quận huy羽n khác. 
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- Đường thてy: Chú trọng phát triển h羽 th嘘ngăđ逢運ng nội thị đápă泳ng yêu c亥u giao 
thôngăđôăthị. Nâng c医p 63 tuyến hẻm, xây mới 12 cây c亥uầăgópăph亥n th詠c hi羽n chỉnh 
trangăđôăthị. Tập trung n衣o vét các tuyếnăđ逢運ng th栄y, kết h嬰păđ欝ng bộ giao thông th栄y, 
bộ, tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng h羽 th嘘ng kè sông. 

- Hạ tＺng thてy lợi:  Đâyălàăkhuăv詠c trung tâm c栄a thành ph嘘, h羽 th嘘ng kiểm soát 
ngậpăđangăđ逢嬰c xây d詠ngăđể b違o v羽 1 ph亥n c栄a quận. Do vậy,ăph逢ơngăánăphátătriển h衣 
t亥ng th栄y l嬰i sẽ m荏 rộng h羽 th嘘ng kiểm soát ngậpănàyăđể b違o v羽 cho toàn bộ di羽n tích. 
H羽 th嘘ngăđêăbaoăkết h嬰p với c嘘ng kiểm soát ngập n嘘i tiếp với d詠 án Nâng c医păđôăthị 
c栄a thành ph嘘 đangătriển khai hi羽n nay và kéo dài theo b運 phía Bắc sông CáiăRĕng. 

- CＸpănước, thoát nước: b鰻 sung 荏 nh英ngănơiăcònăthiếu hoặc nâng c医p một s嘘 
đ逢運ng 嘘ngăch逢aăđ欝ng bộ. Tiếp t映c kêu gọiăđ亥uăt逢ăcácăd詠 án thu gom và xử lỦăn逢ớc th違i 
sinh ho衣tătrênăđịa bàn thành ph嘘. 

- San nền và thoát nước mặt: Tuân th栄 các quy ho衣ch thoát n逢ớc c医p trên có liên 
quanăđến khu v詠c tính toán. Kết h嬰p với các quận, huy羽n kế cận trong vi羽căđịnhăh逢ớng 
xây d詠ngăcácăđêăbaoăkết h嬰p c嘘ngăngĕnătriều và tr衣măbơm,ăm荏 rộng, xây mới các tuyến 
kênh r衣chăầăt衣o thành một h羽 th嘘ng khép kín b違o v羽 toàn khu v詠c và toàn thành ph嘘. 
Xây d詠ng kè,ăt逢運ng chắnăđ嘘i vớiăcácăl逢uăv詠cătrungătâm,ăxácăđịnhăcaoăđộ kh嘘ng chế với 
một s嘘 l逢uăv詠c và gi違i pháp thích 泳ng vớiăcácăl逢uăv詠căch逢aăcóăđiều ki羽n xây d詠ngăđêă
bao hoặc tôn nền. 

- Hồ điều tiếtănước: Quy ho衣ch các h欝 điều tiếtăn逢ớcătrênăđịa bàn quận nhằmăđiều 
tiếtăn逢ớc,ăđ違m b違oăl逢uăthôngăn逢ớc cho các sông kênh r衣chătrênăđịa bàn quận, vừa là 
vùng tr英 n逢ớc phòng ch嘘ng ngập úng và biếnăđ鰻i khí hậu vừa t衣o c違nh quan không gian 
s嘘ngăchoăkhuăđôăthị. 

- Mạngălưới cＸpăđiện: Đ亥uăt逢ănângăc医p h羽 th嘘ngăđ逢運ng dây trung thế, h衣 thế, 
tr衣m biếnăápătrênăđịa bàn. Xây mới các tr衣m biến áp xây mớiăđể c医păđi羽n cho các khu 
dânăc逢ămới và các khu v詠c có hộ dânăch逢aăcóăđ欝ng h欝 chính. 

- Thông tin và truyền thông: Nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 b逢uăchính,ăđaăd衣ng hóa 
các lo衣i hình dịch v映,ătĕngăc逢運ng xã hội hóa ho衣tăđộngăb逢uăchính,ăc栄ng c嘘 và hoàn thi羽n 
môăhìnhăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăph逢運ng. Xây d詠ng và phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng vi宇n 
thông hi羽năđ衣i,ăcóăđộ bao ph栄 rộng khắp, cung c医păđaăd衣ng dịch v映 với ch医tăl逢嬰ng t嘘t 
và hi羽u qu違.ăĐ育y m衣nh 泳ng d映ng công ngh羽 thôngătinătrongăcácălĩnhăv詠c kinh tế - xã 
hội. Đ育y m衣nh 泳ng d映ng và phát triển chính quyềnăđi羽n tử,ăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử t衣iăđịa 
ph逢ơng. 

2. Qu壱n CáiăRĕng 

2.4 Nh英ng v医năđ隠 th詠c tr衣ng v隠 không gian xây d詠ng chính 

Mậtăđộ c逢ădânăcònăth医p xen lẫn sinh thái, hoặc là d衣ngănôngăthônăđangătrongăquáă
trìnhăđôăthị hóa nội t衣i.ăDânăc逢ăhi羽n h英u này l衣i phân b嘘 hết 荏 nh英ngăvùngăđ医t thuận l嬰i: 
cao, ven kênh r衣ch, có c違nh quan, giao thông thuỷ bộ.  

Tiềmănĕngălớn nh医t c栄a quận có lẽ là vùng c違ng Cái Cui và khu công nghi羽p quanh 
c違ng. Nh英ngăđôăthị th詠c ra là ph亥năĕnătheoăc違ng. Tỷ l羽 đ医t s違n xu医t, h衣 t亥ng so vớiăđ医t 
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dân d映ngăđangăcònălàăquáăth医p.ăNênădànhăđ医t d詠 tr英 cho phát triển công nghi羽p nếu c亥n, 
đặc bi羽t là xung quanh tr映c kết n嘘i cao t嘘c. 

B違n sắcăvĕnăhóa quan trọng nh医t c栄a CáiăRĕng ph違i kể đến ch嬰 n鰻i CáiăRĕng. Khu 
v詠căđôăthị hi羽n h英u L羽 Bình có quan h羽 mật thiết với ch嬰 n鰻i CáiăRĕng. Tuy nhiên, hi羽n 
nay, ch嬰 n鰻iăđưăsuyăgi違m nhiều do vi羽c chuyển từ giao thông thuỷ sang bộ. Mu嘘n khôi 
ph映c và phát huy ch嬰 n鰻i CáiăRĕng, c亥năđ欝ng bộ từ yếu t嘘 nông nghi羽p, vận t違i và du 
lịch. C亥n kết h嬰p thêm nhiều yếu t嘘 du lịchăsôngăn逢ớc vào khu v詠c ch嬰 n鰻i CáiăRĕng.  

2.5 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n kinh t院- xã h瓜i 

Theoăđịnhăh逢ớng vùng liên huy羽n, quận Cái Rĕng sẽ phát triển các khu ch泳cănĕng:ă 
- Trungătâmăđôăthị mới CáiăRĕng: Khu này t衣o thành nửa bên kia sông c栄a vùng 

lõiătrungătâmăđôăthị. Ph亥n này sẽ tập trung 荏 khu v詠căcácăph逢運ng ven sông C亥năThơ. 
Nh英ngăcôngănĕngăchínhăc栄a khu v詠căđôăthị này bao g欝m:ăTrungătâmăvĕnăhóa ngh羽 thuật, 
trung tâm hành chính, trung tâm công ngh羽 thông tin và trung tâm hội ch嬰 triển lãm, hội 
ch嬰, hội nghị.  

- Cつm công nghiệp cảngăvàăđôăthị cảng Cái Cui: Logistics c医p vùng, công nghi羽p 
chế biến, chế t衣o ... Kết h嬰p với c違ng qu嘘c tế chính c栄aăvùngăĐBSCLătrongă10ănĕmătới. 
Đâyălàăđiểm tập trung vận chuyển container c栄aăvùngăĐBSCLătheoăđ逢運ng thuỷ vàăđ逢運ng 
hàng H違i. Kết h嬰p với vận t違i nhanh bằngăđ逢運ng sắtătrongăt逢ơngălaiăkết n嘘i với vùng 
Thành ph嘘 H欝 Chí Minh.  

- Trung tâm công nghệ cao CáiăRĕng: Vùngăđôăthị sinh thái kết h嬰p với công 
ngh羽 cao,ăv逢運nă逢ơmădoanhănghi羽p công ngh羽 cao, 4.0, công ngh羽 thông tin ... Quan 
điểm là t衣o ra mộtăvùngăđôăthị có ch医tăl逢嬰ng cao về không gian, sinh thái, h医p dẫn các 
doanh nghi羽p quan trọngătrongăcácălĩnhăv詠c công ngh羽 mới, công ngh羽 s嘘. 

- Trungătâmăthư¬ngămại dịch vつ CáiăRĕng- PhongăĐiền: Nằm 荏 phía Tây Cái 
Rĕng và một ph亥n PhongăĐiền, nút giao thuận l嬰i từ phía Tây, Nam, Bắc và kết n嘘i phía 
Đôngăvề tr映cătĕngătr逢荏ng vùng và Thành ph嘘 H欝 Chí Minh.ăĐâyălàămộtăvùngăđôăthị 
th逢ơngăm衣i dịch v映 lớn, bao g欝m các ch泳cănĕng:ăch嬰 đ亥u m嘘i,ătrungătâmăvuiăchơiăgi違i 
trí,ăcôngăviênăchuyênăđề,ăv逢運năbáchăthú,ăv逢運n th詠c vật ... 

Hình 145:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăqu壱n CáiăRĕng: 
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2 TrungătâmăđôăthịămớiăCáiăRĕng 
3 C映măcôngănghi羽păc違ngăvàăđôăthịăc違ngăCáiăCui 
4 Trungătâmăcôngăngh羽ăcaoăCáiăRĕngă(Technopolis) 
5 Trungătâmăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映ăCáiăRĕng 
 

Một s嘘 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội c栄a quận CáiăRĕng:  

- T嘘căđộ tĕngă tr逢荏ng kinh tế giaiă đo衣n 2021-2030ăđ衣t 9-10%/nĕm.ăTrongăđó:ă
ngành dịch v映 đ衣t t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng bình quân 18,53%, t嘘căđộ tĕngăgiáătrị s違n xu医t công 
nghi羽p bình quận 9-10%/nĕm 

- Về tỷ trọngăcơăc医u kinh tế 3 khu v詠c (nông nghi羽p – công nghi羽p xây d詠ng-
th逢ơngăm衣i dịch v映)ănĕmă2030:ă0,5-1% - 53-54% - 45-46%. 

- T鰻ng s違n ph育mătrênăđịa bàn bình quậnăđ亥uăng逢運iăGRDPăgiaiăđo衣nă2030ăđ衣t 
8000-9000 USD. 

- Tỷ l羽 tĕngădânăs嘘 t詠 nhiên duy trì kho違ng 0,9%/nĕm.ăQuyămôădânăs嘘 đếnănĕmă
2030 là từ 150.000-160.000ăng逢運i. 

- Về y tế: bao ph栄 BHYT toàn dân. 
- Tỷ l羽 học sinh các c医p họcăđúngăđộ tu鰻iăgiaiăđo衣n 2021-2030: mẫu giáo 5 tu鰻i 

đ衣t 100%. Tiểu họcăđ衣t 100%. Trung họcăcơăs荏 đ衣t 98%. Trung học ph鰻 thôngăđ衣t 85%. 
- Tỷ l羽 laoăđộngăquaăđàoăt衣oăgiaiăđo衣năđếnă2030ăđ衣t từ 85%. 
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2.6 Đ鵜nhăh逢噂ng Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăqu壱n CáiăRĕng 

B違ng 162: Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăqu壱n CáiăRĕng 

TT Ch雨ătiêu Mã 
Hi羽nătr衣ngănĕmă2020 QHăđ院nănĕmă2030ă 

Tĕngă(+). 
Gi違mă(-) Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%) 
Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

  T蔚NGăDI烏NăTệCHăT衛ăNHIểN   6.781,72 100,00 6.781,72 100,00         -    

I Lo衣iăđ医t            -           -        -           -    
1 Đ医tănôngănghi羽p NNP    3.516,88  51,86 1.961,06 28,92 -1.555,82  
  Trong đó:           -          -           -        -           -    

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA       12,52  0,18         -        -   -12,52  

  
Trongă đó:ă Đ医tă chuyênă tr欝ngă lúaă
n逢ớc LUC       12,52  0,18         -        -   -12,52  

1.2 Đ医tătr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK      134,30  1,98 74,62 1,10 -59,68  

1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN     3.360,32  49,55     1.878,20  27,70 -1.482,12  

1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH         -          -           -        -           -    

1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD         -          -           -        -           -    

1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX         -          -           -        -           -    

1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 9,74 0,14 8,24 0,12 -1,50  

1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU         -   0,00         -   0,00 0,00  

1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH 0,00 0,00 0,00 0,00         -    
2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 3.249,93 47,92 4.820,66 71,08 1.570,73  
  Trong đó:           -   0,00         -   0,00         -    

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP       26,78  0,39       26,78  0,39 0,00  

2.2 Đ医tăanăninh CAN 5,20 0,08 5,70 0,08 0,50  

2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK      145,04  2,14      463,30  6,83      318,26   

2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT         -          -           -        -           -    

2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN         -          -           -        -   0,00  

2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD 179,55 2,65 296,14 4,37 116,59  

2.6 Đ医tăcơăs荏ăs違năxu医tăphiănôngănghi羽p SKC 54,45 0,80 74,45 1,10 20,00  

2.7 Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángăs違n SKS         -          -           -        -           -    

2.8 
Đ医tăs違năxu医tăvậtăli羽uăxâyăd詠ng,ălàmă
đ欝ăg嘘m 

SKX        2,85  0,04        2,85  0,04         -    

2.9 
Đ医tăphátătriểnăh衣ăt亥ngăc医păqu嘘căgia,ă
c医pătỉnh,ăc医păhuy羽n,ăc医păxư DHT 651,81 9,61 886,67 13,07 234,86  

  Trongăđó           -          -           -        -           -    

2.9.1  ĐＸtăgiaoăthông   DGT  507,17 7,48 565,53 8,34 58,36  

2.9.2  ĐＸtăthuỷălợi   DTL  22,52 0,33 2,32 0,03 -20,20  
2.9.3  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăvĕnăhóaă  DVH  10,08 0,15 89,72 1,32 79,64  
2.9.4  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyătếă  DYT  9,11 0,13 21,36 0,31 12,25  

2.9.5 
ĐＸtă xâyă dựngă c¬ă sởă giáoă dつcă vàă
đàoătạo 

 
DGD  

64,87 0,96 136,44 2,01 71,57  

2.9.6 
 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăthểădつcăthểă
thao  

 DTT  1,72 0,03 3,72 0,05 2,00  

2.9.7  ĐＸtăcôngătrìnhănĕngălượngă  DNL  4,40 0,06 9,61 0,14 5,21  
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2.9.8 
 ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhăviễnă
thông  

 DBV  2,23 0,03 5,43 0,08 3,20  

2.9.9 
 ĐＸtăxâyădựngăkhoădựătrữăquốcă
gia  

 DKG          -          -           -        -           -    

2.9.10 ĐＸtăcóădiătíchălịchăsửăvĕnăhóa DDT 0,56 0,01 0,56 0,01         -    
2.9.11 ĐＸtăbụiăthải,ăxửălýăchＸtăthải DRA 4,10 0,06 20,70 0,31       16,60   
2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  9,25 0,14 9,35 0,14 0,10  

2.9.13 
ĐＸtă làmă nghĩaă trang,ă nghĩaă địa,ă
nhàătangălễ,ănhàăhỏaătáng 

NTD 13,86 0,20 13,86 0,20 0,00  

2.9.14 
ĐＸtă xâyădựngăc¬ă sởăkhoaăhọcă vàă
côngănghệ 

DKH        0,26        0,00         0,26      0,00          -    

2.9.15 ĐＸtăxâyădựngăc¬ sởădịchăvつăxụăhội  
DXH  

0,00 0,00 0,00 0,00         -    

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 1,69 0,02 7,82 0,12       6,13   

2.10 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 985,06 14,53 1.820,23 26,84 835,17  

2.13 Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan TSC 27,31 0,40 72,66 1,07 45,35  

2.14 
Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăc栄aăt鰻ăch泳căs詠ă
nghi羽p 

DTS        0,22  0,00        0,22  0,00 0,00  

2.15 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăngo衣iăgiao DNG         -          -           -        -           -    

2.16 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH 0,84 0,01 0,84 0,01         -    

2.17 
Đ医tă khuă vuiă chơi,ă gi違iă tríă côngă
cộng 

DKV       41,83  0,62       41,83  0,62 0,00  

2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 2,36 0,03 2,36 0,03 0,00  

2.19 Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ăr衣ch,ăsu嘘i SON     1.106,02  16,31     1.106,02  16,31 0,00  

2.20 Đ医tăcóămặtăn逢ớcăchuyênădùng MNC        6,65  0,10        6,65  0,10         -    

2.21 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK       13,97        0,21        13,97      0,21          -    
3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD      14,91  0,22         -   0,00     (14,91)  
II  Khuăch泳cănĕng           -          -           -        -           -    

1 Đ医tăkhuăcôngăngh羽ăcao* KCN         -          -           -        -           -    

2 Đ医tăkhuăkinhăt院* KKT          -          -           -        -           -    

3 Đ医tăđôăth鵜* KDT     6.781,72      100,00      6.781,72    100,00          -    

4 Đ医tăkhuăs違năxu医tănôngănghi羽p KNN     3.516,88       51,86      1.961,06     28,92  -1.555,82  

5 Khuălơmănghi羽p KLN         -          -           -        -           -    

6 Khuăduăl鵜ch KDL         -          -           -        -           -    

7 
Khuăb違oăt欝năthiênănhiên,ăđaă
d衣ngăsinhăh丑c KBT         -          -           -        -           -    

8 Khuăphátătri吋năcôngănghi羽p KPC      145,04        2,14       463,30      6,83       318,26   

9 Khuăđôăth鵜 DTC      985,06       14,53      6.781,72    100,00     5.796,66   

10 Khuăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映 KTM      179,55        2,65       370,59      5,46       191,04   

 

2.7 Đ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch xây d詠ng 

2.4.1 Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜  

CáiăRĕng có nhiều tiềmănĕngăđể tr荏 thành trung tâm mới c栄a C亥năThơ. S嘘 l逢嬰ng, 
kh嘘iăl逢嬰ng và t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng d詠 án 荏 khu v詠cănàyăcũngăchoăth医yăđiềuăđó.ăTuyănhiên,ă
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để tr荏 thànhătrungătâmăđôăthị, ngoài nh英ngăcôngănĕngăcóătínhătiềmănĕngăvàădi羽nătíchăđ医t 
đôăthị thìăđiều quan trọng là c亥n ph違iăđ衣tăđ逢嬰c s嘘 l逢嬰ng và mậtăđộ dânăc逢.ăNh英ngăđịnh 
h逢ớng kinh tế đôăthị cho CáiăRĕng ch栄 yếu là:  

- Tiếp t映c phát triển dọc sông C亥n Thơ để tr荏 thànhăđôăthị hai bên sông. 雲 khu 
v詠c ven sông c亥n gi違i t臼a một s嘘 khu nhà 荏 ngõ hẻmăđể t衣o ra nh英ngăôăđ医t có di羽n tích 
lớnăđể xây nhà cao t亥ngăcũngănh逢ăkho違ng không gian m荏 h逢ớng ra sông C亥năThơ.  

- Phát triển công nghi羽p c違ngăCáiăCuiăvàăđôăthị c違ng CáiăCuiălàmăđộng l詠c phát 
triểnăphíaăĐôngăquậnăcũngănh逢ătoànăquận. Tuy nhiên c亥n quy ho衣ch c違ng thành một khu 
v詠căcóăđộ m荏 nh医tăđịnh vớiăc逢ădân,ăcóăthể tham quan d衣oăchơi,ăkhôngăph違i là một khu 
đóngăkínătáchăbi羽t.  

- Thành lập trung tâm công ngh羽 cao Cái Rĕng để thúcăđ育y phát triển phía Tây 
quận.  

- Tiếp t映c phát triển C欝n 遺u tr荏 thành một 嘘căđ違o nghỉ d逢叡ng cao c医p với resort, 
sân golf.  
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Kinh nghi ệm quốc tế: 

- Đôăthị hai bên sông là mộtămôăhìnhăđ逢嬰c nhiều thành ph嘘 trongăvàăngoàiăn逢ớc 
áp d映ng thành công, t衣o hi羽u qu違 t嘘t về kinh tế,ăvĕnăhóa,ăhìnhăthái,ănh逢ăBudapest,ăSeoul,ă
ĐàăNẵng, Thành ph嘘 H欝 Chí Minhầă 

- Khu v詠c c違ngăđ逢嬰c quy ho衣ch, thiết kế thân thi羽n vớiăng逢運i dân, không ph違i là 
một khu v詠c tách bi羽t, ví d映 c違ng Rotterdam. 

- Trung tâm công ngh羽 cao là ch泳cănĕngăc亥n thiết c栄aăcácăđôăthị t鰻ng h嬰p hi羽n 
nay. Vai trò c栄a công ngh羽 là yếu t嘘 quan trọngăđ嘘i với phát triểnăđôăthị hi羽năđ衣i.  
Hình 146: Thành ph嘘 hai bên sông Hàn (Seoul). Khu công ngh羽 cao Jinan (Trung 

Qu嘘c) 

    

 

Hình 147: C違ngăRotterdamăđ逢嬰c quy ho衣ch và thi院t k院 thân thi羽n v噂iăng逢運i dân 

   

2.4.2 Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

B違n sắcăvĕnăhóa quan trọng nh医t c栄a CáiăRĕng ph違i kể đến ch嬰 n鰻i CáiăRĕng. Khu 
v詠căđôăthị hi羽n h英u L羽 Bình có quan h羽 mật thiết với ch嬰 n鰻i CáiăRĕng. Tuy nhiên, hi羽n 
nay, ch嬰 n鰻iăđưăsuyăgi違m nhiều do vi羽c chuyển từ giao thông thuỷ sang bộ. Mu嘘n khôi 
ph映c và phát huy ch嬰 n鰻i CáiăRĕng, c亥n có gi違iăphápăđ欝ng bộ từ yếu t嘘 nông nghi羽p, 
vận t違i và du lịch. C亥n kết h嬰p thêm nhiều yếu t嘘 du lịchăsôngăn逢ớc vào khu v詠c ch嬰 
n鰻i CáiăRĕng.  
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Tái c医uătrúcălaoăđộngăvàăcôngăĕnăvi羽călàmăchoăng逢運i dân 荏 khu v詠căđền bù gi違i t臼a 
làm d詠 án mới. 

Phát triển vùngăđôăthị An Bình tr荏 thànhătrungătâmătrênăbênăd逢ới thuyền, có liên 
quan mật thiếtăđếnăvĕnăhóa sôngăn逢ớc từ các vùng lân cậnăđ鰻 về. 

Đàoăt衣o, thu hút ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao ph映c v映 cho c違ng Cái Cui, Trung 
tâm công ngh羽 cao, du lịch ch嬰 n鰻i CáiăRĕng.  

Kinh nghi ệm quốc tế:  

Ch嬰 n鰻i là một hi羽năt逢嬰ngăvĕnăhóa - kinh tế đặc sắc c栄a ĐBSCL nói chung, C亥n 
Thơ nói riêng. Ch嬰 n鰻i CáiăRĕng hi羽n nay tuy thu hút khách du lịchăđông,ănh英ng hình 
違nh, s違n ph育m du lịchăch逢aăchuyênănghi羽p. Nếu học tập cách làm du lịch ch嬰 n鰻i c栄a 
Thái Lan, với kiếnătrúcăđặc sắc,ăđaăd衣ng các mặtăhàngăth逢ơngăm衣i, giá trị kinh tế du lịch 
sẽ cònăcaoăhơnăn英a.  

Hình 148: Ch嬰 n鰻i Pattaya, Thái Lan 

 

2.4.3 Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái, c違nh quan 

Ph映c h欝i h羽 th詠c vật ven sông r衣ch quận CáiăRĕng. 

B違o v羽 môiătr逢運ng Ch嬰 n鰻i CáiăRĕng: trang bị nhà v羽 sinh và h羽 th嘘ng thu gom 
rác cho ch嬰 n鰻i CáiăRĕng. 

Khắc ph映c một s嘘 điểm ngập l映t trong quận, ví d映 nút giao thông IC3 C亥u C亥n 
Thơ 荏 ph逢運ngăH逢ngăPhú. 

C亥n có gi違i pháp t鰻ng thể ch嘘ng l衣i hi羽năt逢嬰ng s衣t l荏 荏 quận CáiăRĕng b荏i các 
nguyên nhân thiếuăphùăsa,ătácăđộng chặn cát và phù sa c栄a th栄yăđi羽n sông Mekong và 
do khai thác cát. 

Cácăkhuădânăc逢ă荏 CáiăRĕng có hi羽năt逢嬰ng ô nhi宇m tiếng 欝n b荏i xe cộ, karaoke, 
v逢運n nuôiăchim.ăL逢uăỦăgi違m thiểu hi羽năt逢嬰ng ô nhi宇m này.  

Trên sông C亥năThơ, sông CáiăRĕng Bé, r衣chăBaăLáng,ăsôngăCáiăĐôiăđều ít nhiều 
bị ô nhi宇m.ăĐặc bi羽t,ăph逢運ngăH逢ngăTh衣nh bị ô nhi宇m nghiêm trọng do các kênh r衣ch bị 



 

697 
 

bít,ăkhôngăl逢uăthôngăvàăl逢嬰ngăn逢ớc th違i, rác th違iăđ鰻 xu嘘ng hàng ngày. C亥n có gi違i pháp 
khắc ph映c.  

Quỹ đ医t 荏 quận CáiăRĕng chịu áp l詠căítăhơnăsoăvới quận Ninh Kiều. Quận CáiăRĕng 
có thể dành ra một s嘘 di羽nătíchăđể thành lập một s嘘 khu b違o t欝n c違nh quan thiên nhiên 
ngayătrongălòngăđôăthị, ví d映 nh逢ă荏 cácăph逢運ngăH逢ngăTh衣nh, có di羽n tích quỹ đ医tăđ医t có 
thể làmăđ逢嬰c một s嘘 khu công viên-b違o t欝n c違nh quan nh臼 荏 ngay gi英aălòngăđôăthị. Các 
khu này sẽ có giá trị r医t lớn về nhiều mặt, nh医t là về du lịch.  

Kinh nghi ệm quốc tế:  

Nh英ngăđôăthị hi羽năđ衣i châu Á gắn liền vớiăsôngăn逢ớcăđều có th運i gian tr違i qua s詠 
ô nhi宇m do phát triển kinh tế nóngănh逢ăSeoul,ăSingapore.ăTuyănhiên,ăsauăđóăhọ nhận ra 
thiếuăsótăvàăđưăc違i t衣o các con sông s衣chăđẹp, ph映c v映 ng逢運i dân và khách du lịch.  

Hình 149: C違i t衣o sông Singapore 

 

2.4.4 Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

Dọc sông C亥năThơ cònăd逢ăđịaăđể phát triển trung tâm dịch v映,ăth逢ơngăm衣i, nhà 荏, 
cùng với Ninh Kiều t衣oăthànhăđôăthị hai bên b運 sông Hậu. Cùng vớiăđóălàăb鰻 sung thêm 
c亥u kết n嘘i hai quận t衣oăthànhăđôăthị hai bên sông.  

T衣o d詠ngăcácăđiểm nh医n h医p dẫn, cửa ngõ d宇 ghi nhớ trên QL1A và QL91C. L詠a 
chọn hình th泳c kiến trúc h医p dẫn cho các tòa nhà cao t亥ng 荏 cácăkhuădânăc逢ăcũngănh逢ă
các cây c亥uăđể t衣oăđiểm nh医năđặc sắc.  

Nâng c医p các tuyến ph嘘 chính với c違nh quan và ho衣tăđộng h医p dẫnănh逢ăPh衣m 
Hùng, Nam Sông Hậu. 

Nâng c医p, c違i t衣o các c医uătrúcăđôăthị t詠 phát - kết h嬰p với d詠 án chiếnăl逢嬰c về vĕnă
hóa xã hội. B違o t欝n, phát huy c医u trúc nông thôn ven kênh. Hoàn chỉnh các ch泳cănĕngă
荏 khuăđôăthị mới,ăthuăhútădânăc逢ăđể tr荏 thànhătrungătâmăđôăthị h医p dẫn.ăĐề xu医tăđiều 
chỉnh quy ho衣ch chi tiết, gi違m bớt mậtăđộ đ逢運ng ph映. 
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Xácăđịnh chiếnăl逢嬰c phát triển kh嘘iătíchăđôăthị,ăđặc bi羽t dọc theo b運 sông Hậu, 
sông C亥năThơ và dọc các tr映căđ逢運ng chính. Về cơăb違n khu v詠c ven sông C亥năThơ nhiều 
nhà cao t亥ng và th医p d亥n về phía Tây Nam.  

Hình 150: Nh英ngăđi吋m, tuy院n c亥n chú ý thi院t k院 đôăth鵜 h医p d磯n 

    

Kinh nghi ệm quốc tế: 

CáiăRĕng là quận có nhiềuăđ亥u m嘘i giao thông cửa ngõ, c亥n có thiết kế đôăthị khu 
v詠c cửaăngõăđể nhận biết d医u m嘘c này.  

Ch嬰 n鰻i CáiăRĕng cũngăc亥n có nghiên c泳u silhouette phù h嬰păvàăđặc sắc.  

Hình 151: C穎a ngõ thành ph嘘 Las Vegas 

 

Hình 152:Ví d映 silhouette khu ch嬰 n鰻i 荏 Bangkok 
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2.8 Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

- Đường bộ: C亥n rà soát, nâng c医p, sửa ch英a hoàn thi羽n các tuyếnăđ逢運ngăđ嘘i 
ngo衣i hi羽n h英uăđ衣t tiêu chu育năđể đ違m b違oăl逢uăthôngăthôngăsu嘘t và an toàn. T鰻 ch泳c các 
tuyếnăđ逢運ng trong nộiăđô,ăliênăkhuăv詠cầ,ăh羽 th嘘ngăđ逢運ng sắt cao t嘘căđiăquaăđịa phận 
quận CáiăRĕng và tuyến tramway dọc sông Hậu ch衣y xuyên thành ph嘘 C亥năThơ, từ ga 
đ亥u thuộc quận Th嘘t N嘘t đến quận Ô Môn, Bình Th栄y, Ninh Kiều và kết thúc ga cu嘘i 荏 
quận CáiăRĕng. Phát triển h羽 th嘘ng giao thông công cộng thông minh, hi羽năđ衣iăđể h衣n 
chế ph逢ơngăti羽năcáănhân,ăthayăđ鰻i tậpăquánăđiăl衣i c栄aăđ衣i bộ phậnăng逢運i dân. 

- Đường thてy: Chú trọng phát triển h羽 th嘘ngăđ逢運ng nội thị đápă泳ng yêu c亥u giao 
thông và phát triển du lịch. Quy ho衣ch 1 bến thuyền du lịch. 

- Hạ tＺng thてy lợi: Nh逢ăđưătrìnhăbàyătrongăPh逢ơngăánăphátătriểnăcơăs荏 h衣 t亥ng 
th栄y l嬰i liên quận huy羽n,ăph逢ơngăánăđề xu医tăđ逢嬰căđ逢aăraăkhiăm詠căn逢ớc sông dâng cao 
thì toàn bộ di羽n tích c栄a quận sẽ đ逢嬰c b違o v羽 b荏i h羽 th嘘ng kiểm soát ngậpăđiădọc theo 
b運 Nam sông CáiăRĕng, b運 h英u sông Hậu và theo ranh giới c栄a quận 荏 phía Nam. 

- CＸpănước, thoát nước: C医păn逢ớc:ăĐ亥uăt逢ăn嘘i m衣ng khép kín h羽 th嘘ng phân ph嘘i 
n逢ớc cho các tuyếnădânăc逢,ăcácăkhuăđôăthị mới,ăđôăthị v羽 tinh, khu dânăc逢ătập trung. Đ亥u 
t逢ăhoànăchỉnh h羽 th嘘ng th栄y l嬰i, h羽 th嘘ng b運 kè dọc theo các sông. Đ欝ng th運i, nghiên 
c泳uăđ亥uăt逢ăcácăd詠 án th栄y l嬰iăđể 泳ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu. Tiếp t映c kêu gọiăđ亥uăt逢ă
các d詠 án thu gom và xử lỦăn逢ớc th違i sinh ho衣tătrênăđịa bàn thành ph嘘. 

- San nền và thoát nước mặt: Tuân th栄 các quy ho衣ch thoát n逢ớc c医p trên có liên 
quanăđến khu v詠c tính toán. Kết h嬰p với các quận, huy羽n kế cận trong vi羽căđịnhăh逢ớng 
xây d詠ngăcácăđêăbaoăkết h嬰p c嘘ngăngĕnătriều và tr衣măbơm,ăm荏 rộng, xây mới các tuyến 
kênh r衣chăầăt衣o thành một h羽 th嘘ng khép kín b違o v羽 toàn khu v詠c và toàn thành ph嘘. 
Xây d詠ngăkè,ăt逢運ng chắnăđ嘘i vớiăcácăl逢uăv詠cătrungătâm,ăxácăđịnhăcaoăđộ kh嘘ng chế với 
một s嘘 l逢uăv詠c và gi違i pháp thích 泳ng vớiăcácăl逢uăv詠căch逢aăcóăđiều ki羽n xây d詠ngăđêă
bao hoặc tôn nền. 

- Hồ điều tiếtănước: Quy ho衣ch các h欝 điều tiếtăn逢ớc trênăđịa bàn quận nhằmăđiều 
tiếtăn逢ớc,ăđ違m b違oăl逢uăthôngăn逢ớc cho các sông kênh r衣chătrênăđịa bàn quận, vừa là 
vùng tr英 n逢ớc phòng ch嘘ng ngập úng và biếnăđ鰻i khí hậu vừa t衣o c違nh quan không gian 
s嘘ngăchoăkhuăđôăthị. 

- Mạngălưới cＸpăđiện: Đ亥uăt逢ănângăc医p h羽 th嘘ngăđ逢運ng dây trung thế, h衣 thế, 
tr衣m biếnăápătrênăđịa bàn. Xây mới các tr衣m biến áp xây mớiăđể c医păđi羽n cho các khu 
dânăc逢ămới và các khu v詠c có hộ dânăch逢aăcóăđ欝ng h欝 chính. 

- Thông tin và truyền thông: Nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 b逢uăchính,ăđaăd衣ng hóa 
các lo衣i hình dịch v映,ătĕngăc逢運ng xã hội hóa ho衣tăđộngăb逢uăchính,ăc栄ng c嘘 và hoàn thi羽n 
môăhìnhăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăph逢運ng. Xây d詠ng và phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng vi宇n 
thông hi羽năđ衣i,ăcóăđộ bao ph栄 rộng khắp, cung c医păđaăd衣ng dịch v映 với ch医tăl逢嬰ng t嘘t 
và hi羽u qu違.ăĐ育y m衣nh 泳ng d映ng công ngh羽 thôngătinătrongăcácălĩnhăv詠c kinh tế - xã 
hội. Đ育y m衣nh 泳ng d映ng và phát triển chính quyềnăđi羽n tử,ăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử t衣iăđịa 
ph逢ơng. 
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Nâng cao ch医tăl逢嬰ng, hi羽u qu違 các d詠 ánăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăkhuădânăc逢,ăkhuătáiăđịnh 
c逢,ăđ違m b違o cho s詠 phát triển c栄a quậnătheoăh逢ớngăvĕnăminh,ăhi羽năđ衣i. 

3. Qu壱n Bình Th栄y 

3.1 Nh英ng v医năđ隠 th詠c tr衣ng v隠 không gian xây d詠ng chính 

Mậtăđộ dânăc逢ăcònăth医p,ăch逢aăcóăkhuăv詠c trung tâm quận h医p dẫn về ho衣tăđộng, 
kiến trúc c違nhăquanăch逢aăhi羽năđ衣i. Bình Th栄y là không có khu v詠cănàoăđ衣t mậtăđộ đ栄 
cao cho mộtătrungătâmăđôăthị.  

Sân bay và c違ng còn thiếu r医t nhiều h衣 t亥ng logistic và kinh doanh s違n xu医tăđể phát 
huy hết tiềmănĕngăc栄aăchúng.ăTrongăkhiăđóănh英ngăkhuăquânăđội l衣i chiếu di羽n tích lớn 
doătr逢ớcăđâyălàăkhu v詠c ngo衣i ô. Nếu nh英ng khu này nằm 荏 cácăvùngăđangăcóămậtăđộ 
th医p và ch栄 yếu s嘘ng bằng nông nghi羽pănh逢ăAnăThớiăĐông,ăLongăTuyền, Long Hòa thì 
sẽ mang l衣i nh英ngăđộng l詠c kinh tế phi nông nghi羽p cho các khu v詠cănày.ăNh逢ngăcácă
khuăquânăđội lớn nằm gi英a cácăph逢運ngăđôngădân,ăvới kỳ vọngăvàăvaiătròătrungătâmănh逢ă
An Thới, Bình Th栄y thì l衣i tr荏 thành yếu t嘘 kìm hãm phát triển, do nó khiến cho mậtăđộ 
dânăc逢ăkhuăv詠cătrungătâmăkhôngătĕngălênăđ逢嬰c và c医uătrúcăđôăthị cũngănh逢ăkinhătế xã 
hội các khu v詠c này không hìnhăthànhăđ逢嬰cănh逢ăc亥năcóăđ嘘i với mộtătrungătâmăđôăthị.  

Hình thái c栄a quậnăch逢aărõăb違n sắc.ăCácăcơăs荏 nhận di羽nănh逢ăđiểm- tuyến- di羽n- 
kh嘘iăđều m運 nh衣t.  

3.2 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n kinh t院- xã h瓜i 

Xây d詠ng quận Bình Th栄y tr荏 thành một trong nh英ng trung tâm kinh tế. Trung 
tâm giáo d映căđàoăt衣o,ătrungătâmăvĕnăhóaăb違o t欝n di tích lịch sử truyền th嘘ng c栄a thành 
ph嘘 C亥năThơ. Đ亥u m嘘i quan trọng về giao thông vận t違i th栄y nội vùng và liên vận qu嘘c 
tế (đ逢運ng bộ,ăđ逢運ng th栄y,ăđ逢運ng hàng không). Kinh tế quận Bình Th栄y d詠a trên các 
ngành,ălĩnhăv詠căcóăhàmăl逢嬰ng công ngh羽 và ch医tăl逢嬰ng cao. Là trung tâm công nghi羽p, 
du lịch, c違ng và dịch v映 c違ng, dịch v映 hàngăkhông,ăth逢ơngăm衣i, nông nghi羽păđôăthị và 
giáo d映c - đàoăt衣o. 

- Trungătâmăđôăthị Sân bay quốc tế CＺnăTh¬: Phát triểnăđôăthị mới quanh t鰻 h嬰p 
sân bay và c違ng Trà Nóc, kết n嘘i ra b運 sông Hậu.ăCácăcôngănĕngăchínhăliênăquanătới 
logistics sân bay, c違ng,ăvĕnăphòng,ăkhuă荏 cao c医p, dịch v映 đàoăt衣o hàng không ... Quy 
mô c栄aătrungătâmăđôăthị nàyăkhôngănênăxácăđịnh quá lớn.ăXácăđịnh không gian d詠 phòng 
cho vi羽c m荏 rộngăthêmăđ逢運ngăbayătrongătr逢運ng h嬰p c亥n thiết. 

- TrungătâmăđＺu mối công nghệ nông nghiệp - Bình Thてy: Nằm gi英a vùng các 
quận Ninh Kiều - Bình Th栄y - Phong Điền, kết n嘘i gi英a một vùng nguyên li羽u và s違n 
xu医t nông nghi羽păđaăd衣ng, từ rau màu, cây trái, thuỷ s違n, lúa, vớiăcácătrungătâmăđôăthị, 
giáo d映căđàoăt衣o, kết n嘘i nhanh ra sân bay và các c違ng. 
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Hình 153:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕng qu壱n Bình Th栄y: 

 

1 Trungătâmăđôăthị lịch sử Ninh Kiều 
8 Trungătâmăđ亥u m嘘i công ngh羽 nông nghi羽p 
9 Trungătâmăđôăthị sân bay qu嘘c tế C亥năThơ 

Một số chỉ tiêu phát tri ển đến năm 2030: 

- T嘘căđộ tĕngătr逢荏ng kinh tế (GRDP):ăbìnhăquânătĕngă7,5ă– 8,5%/nĕm. 
- T鰻ng thuăngânăsáchătrênăđịaăbànătĕngăbìnhăquână12-14%/nĕm. 
- T鰻ng s違n ph育mătrênăđịa bàn bình quậnăđ亥uăng逢運iăGRDPănĕmă2025ăđ衣t 145-160 

tri羽uăđ欝ng,ănĕmă2030ăđ衣t 300-350 tri羽uăđ欝ng. 
- Tỷ l羽 tĕngădânăs嘘 t詠 nhiên duy trì kho違ngă0,8%/nĕm. 
- Về y tế: tỷ l羽 bao ph栄 b違o hiểm y tế đ衣t 100%. Trẻ emăd逢ới 01 tu鰻iăđ逢嬰c tiêm 

ch栄ngăđ亥yăđ栄 các lo衣i vắc xinăđ衣t 100%. Tỷ l羽 trẻ emăd逢ới 5 tu鰻iăsuyădinhăd逢叡ngăd逢ới 
5%. 

- Tỷ l羽 học sinh các c医p họcăđúngăđộ tu鰻iăgiaiăđo衣n 2021-2030 : nhà trẻ 30%, mẫu 
giáo 5 tu鰻iăđ衣t 100%, tiểu học 100%, THCS 98%, THPT 90%. 

- Tỷ l羽 laoăđộngăquaăđàoăt衣oăgiaiăđo衣năđếnă2030ăđ衣t trên 80%.  

3.3 Đ鵜nhăh逢噂ng Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăqu壱n Bình Th栄y 

B違ng 163: Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăqu壱n Bình Th栄y: 



 

702 
 

TT Ch雨ătiêu Mã 
Hi羽nătr衣ngănĕmă2020 QHăđ院nănĕmă2030ă 

Tĕngă(+). 
Gi違mă(-) Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%) 
Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

  T蔚NGăDI烏NăTệCHăT衛ă
NHIÊN   7.086,95 100,00 7.086,95 100,00         -    

I Lo衣iăđ医t              -      
1 Đ医t nôngănghi羽p NNP 3.520,15 49,67 2.166,90 30,58 -1.353,25  
  Trong đó:           -          -           -        -           -    

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA      837,97  11,82      571,77  8,07 -266,21  

  
Trongăđó:ăĐ医tăchuyênă tr欝ngă lúaă
n逢ớc LUC      837,97  11,82      571,77  8,07 -266,21  

1.2 Đ医tătr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 255,91 3,61 208,60 2,94 -47,32  

1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN     2.368,96  33,43     1.342,73  18,95 -1.026,23  

1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH         -          -           -        -           -    

1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD         -          -           -        -           -    

1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX         -          -           -        -           -    

1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 56,62 0,80 43,12 0,61 -13,50  

1.8 Đ医tălàm mu嘘i LMU         -   0,00         -   0,00 0,00  

1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH 0,69 0,01 0,69 0,01         -    
2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 3.566,80 50,33 4.920,05 69,42 1.353,25  
  Trong đó:     0,00   0,00    

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP      576,46  8,13      575,26  8,12 -1,20  

2.2 Đ医tăanăninh CAN 15,11 0,21 20,67 0,29 5,56  

2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK      118,20  1,67      135,67  1,91       17,47   

2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT         -          -           -        -           -    

2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN         -          -         46,00      0,65  46,00  

2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD 25,43 0,36 25,43 0,36 0,00  

2.6 
Đ医tă cơă s荏ă s違nă xu医tă phiă nôngă
nghi羽p 

SKC 53,05 0,75 68,05 0,96 15,00  

2.7 Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángăs違n SKS         -          -           -        -           -    

2.8 
Đ医tăs違năxu医tăvậtă li羽uăxâyăd詠ng,ă
làmăđ欝ăg嘘m 

SKX        1,70  0,02        1,70  0,02         -    

2.9 
Đ医tăphátă triểnăh衣ă t亥ngăc医păqu嘘că
gia,ăc医pătỉnh,ăc医păhuy羽n,ăc医păxư DHT 629,24 8,88 1.242,10 17,53 612,87  

  Trong đó            -          -      

2.9.1  ĐＸtăgiaoăthông   DGT  505,48 7,13 900,73 12,71 395,25  

2.9.2  ĐＸtăthuỷălợi   DTL  12,27 0,17 9,48 0,13 -2,79  
2.9.3  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăvĕnăhóaă  DVH  6,92 0,10 18,27 0,26 11,35  
2.9.4  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyătếă  DYT  1,99 0,03 10,05 0,14 8,06  

2.9.5 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăgiáoădつcăvàă
đàoătạo 

 
DGD  

48,91 0,69 220,67 3,11 171,76  

2.9.6 
 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăthểădつcăthểă
thao  

 DTT  0,19 0,00 9,84 0,14 9,65  

2.9.7  ĐＸtăcôngătrìnhănĕngălượngă  DNL  17,37 0,25 17,95 0,25 0,58  

2.9.8 
 ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhăviễnă
thông  

 DBV  1,12 0,02 4,65 0,07 3,53  
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2.9.9 
 ĐＸtăxâyădựngăkhoădựătrữăquốcă
gia  

 DKG          -          -           -        -           -    

2.9.10 ĐＸtăcóădiătíchălịchăsửăvĕnăhóa DDT 0,75 0,01 0,75 0,01         -    
2.9.11 ĐＸtăbụiăthải,ăxửălýăchＸtăthải DRA 0,00 0,00 6,00 0,08       6,00   
2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  18,57 0,26 18,57 0,26 0,00  

2.9.13 
ĐＸtălàmănghĩaătrang,ănghĩaăđịa,ă
nhàătangălễ,ănhàăhỏaătáng 

NTD 10,28 0,15 17,13 0,24 6,85  

2.9.14 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăkhoaăhọcăvàă
côngănghệ 

DKH         -          -           -        -           -    

2.9.15 
ĐＸtă xâyă dựngă c¬ă sởă dịchă vつă xụă
hội 

 
DXH  

1,60 0,02 2,86 0,04       1,26   

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 3,78 0,05 5,15 0,07       1,37   

2.10 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL 0,00 0,00 74,40 1,05 74,40  

2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 879,03 12,40 1.367,09 19,29 488,06  

2.13 Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan TSC 16,59 0,23 26,59 0,38 10,00  

2.14 
Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăc栄aăt鰻ăch泳că
s詠ănghi羽p 

DTS        3,97  0,06        4,39  0,06 0,42  

2.15 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăngo衣iăgiao DNG         -          -           -        -           -    

2.16 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH 2,11 0,03 2,34 0,03       0,23   

2.17 
Đ医tă khuă vuiă chơi,ă gi違iă tríă côngă
cộng 

DKV        6,08  0,09       89,74  1,27 83,66  

2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 0,82 0,01 1,60 0,02 0,78  

2.19 Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ăr衣ch,ăsu嘘i SON     1.236,29  17,44     1.236,29  17,44 0,00  

2.20 Đ医tăcóămặtăn逢ớcăchuyênădùng MNC        2,73  0,04        2,73  0,04         -    

2.21 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK         -          -           -        -           -    
3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD         -   0,00         -   0,00         -    
II  Khuăch泳cănĕng           -             -             -    

1 Đ医tăkhuăcôngăngh羽ăcao* KCN         -             -             -    

2 Đ医tăkhuăkinhăt院* KKT          -             -             -    

3 Đ医tăđôăth鵜* KDT     7.086,95        7.086,95            -    

4 Đ医tăkhuăs違năxu医tănôngănghi羽p KNN     3.519,46        2.166,90    -1.352,56  

5 Khuălơmănghi羽p KLN         -             -             -    

6 Khuăduăl鵜ch KDL         -             -             -    

7 Khuăb違oăt欝năthiênănhiên,ăđaă
d衣ngăsinhăh丑c KBT         -             -             -    

8 Khuăphátătri吋năcôngănghi羽p KPC      118,20         181,67          63,47   

9 Khuăđôăth鵜 DTC      879,03        7.086,95       6.207,92   

10 Khuăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映 KTM       25,43          93,48          68,05   

 

3.4 Đ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch xây d詠ng 

3.4.1 Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Bình Th栄y có nh英ngăkhuăquânăđội lớn. Nếu nh英ng khu này nằm 荏 cácăvùngăđangă
có mậtăđộ th医p và ch栄 yếu s嘘ng bằng nông nghi羽pănh逢ăAnăThớiăĐông,ăLongăTuyền, 
Long Hòa thì sẽ mang l衣i nh英ngăđộng l詠c kinh tế phi nông nghi羽p cho các khu v詠c này. 
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Nh逢ngăcácăkhuăquânăđội lớn nằm gi英aăcácăph逢運ngăđôngădân,ăvới kỳ vọng và vai trò 
trungătâmănh逢ăAnăThới, Bình Th栄y thì l衣i tr荏 thành yếu t嘘 kìm hãm phát triển, do nó 
khiến cho mậtăđộ dânăc逢ăkhuăv詠cătrungătâmăkhôngătĕngălênăđ逢嬰c và c医uătrúcăđôăthị cũngă
nh逢ăkinh tế xã hội các khu v詠c này không. Xem xét di d運i các khu quân s詠 hi羽n h英u 
quận Bình thuỷ về phíaăTây,ăđể có thể phát triểnăđ逢嬰căkhôngăgianăđôăthị có liên kết, h医p 
dẫn. Khu quân s詠 mới có thể tr荏 thành mộtăđôăthị quânăđội có b違n sắc riêng.  

Sân bay và c違ng là thế m衣nh c栄a quậnănh逢ngăcònăthiếu r医t nhiều h衣 t亥ng Logistic 
và kinh doanh s違n xu医tăđể phát huy hết tiềmănĕngăc栄a chúng nên c亥n m荏 rộng khu v詠c 
ch泳cănĕngănày.ăTrongăt逢ơngălaiăxa,ăcóăthể di d運i các khu công nghi羽p ven sông Hậu 
thuộc Bình Th栄y để làmăđô thị, c違ng du lịch, thành ph嘘 sẽ tập trung vào một vùng c違ng 
Cái Cui. 

Để phát huy tiềmănĕngăc栄a khu v詠c hi羽n h英u, c亥n tái c医u trúc tr映c QL 91 và d違i 
ven sông, hoàn thi羽n tr映cătrungătâmăĐặngăVĕnăDày,ăđặc bi羽tăđ亥u phía sông Hậu. 

Khu v詠c phía Nam c栄a quận Bình Th栄y sẽ kết h嬰p với quận Ninh Kiều, huy羽n 
PhongăĐiền để t衣oănênătrungătâmăđ亥u m嘘i công ngh羽 nông nghi羽p,ăđôăthị đ衣i học.  

Kinh nghi ệm quốc tế:  

C亥năThơ sẽ tập trung phát triển c違ng công nghi羽p cho Cái Cui, còn các c違ng nh臼 
荏 quận Bình Th栄y về lâu dài sẽ chuyểnăđ鰻i thành c違ng hỗn h嬰p và c違ng chuyên du lịch. 
Thành ph嘘 Busanăcũngăcóăd詠 án chuyểnăđ鰻iănh逢ăvậyăđể đaăd衣ng ngành nghề kinh tế, 
tĕngăc逢運ng du lịch.  

Hình 154: C違ng du l鵜ch Busan 

 

Địnhăh逢ớng xã hội họcăđôăthị  
Mậtăđộ dânăc逢ăvàăđaăd衣ngădânăc逢ăcóă荏 khu v詠c hi羽n h英uăph逢運ng An Thới và Bùi 

H英uăNghĩa,ătuyănhiênăthànhăph亥n ch栄 đ衣oălàădânălaoăđộngăđôăthị, tỷ l羽 dân nghèo cao. 
Cơăhội tìm vi羽c làm phi nông nghi羽p trong khu v詠c không cao, ngo衣i trừ ph映c v映 quân 
đội và một ítălaoăđộng 荏 c違ng Trà Nóc, sân bay. Vi羽c m荏 rộng vùng logistic xung quanh 
sânăbayăTràăNócăcũngănh逢ăcácăd詠 ánăđ亥uăt逢ămới ven sông Hậu từ Ninh Kiều đến sân bay 
sẽ giaătĕngăcơăhội vi羽călàmăđángăkể choăc逢ădân. 
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Nâng c医p c違i t衣oăkhuădânăc逢ăt詠 phát hi羽n h英u với đ亥yăđ栄 h衣 t亥ng xã hội, h衣 t亥ng 
kỹ thuật c栄a một quận trung tâm.  

Khu v詠căcácăph逢運ng 荏 ngoài có b違n sắcăđặc thù vùng mi羽tăv逢運n kênh r衣ch trù phú, 
với nhịp s嘘ng, nhịp sinh ho衣t còn gắn liền với h羽 th嘘ngăn逢ớc. Vì vậy, c亥n khoanh vùng 
b違o t欝n, phát huy khu dân c逢ănôngăthônămi羽tăv逢運n ven kênh r衣ch.  

T衣oăvùngătrungătâmăvĕnăhóa xã hội, t嘘iă逢uălàă荏 khu v詠c d違i ven sông Hậu. 

3.4.2 Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái, c違nh quan  

Ph映c h欝i th詠c vật ven sông Bình Th栄y, R衣ch Cam và các kênh r衣ch nhánh. Ph映c 
h欝i th詠c vật t詠 nhiên ven sông Bình Th栄y, r衣ch Cam, và các kênh r衣chăđể tĕngăkh違 nĕngă
t詠 làm s衣ch c栄aăsôngăngòi,ătĕngăgiáătrị c違nh quan. Nên tránh làm b運 kè tràn lan, phá h栄y 
c違nh quan t詠 nhiên, m医t kh違 nĕngăt詠 làm s衣ch c栄a sông ngòi, và làm h栄y ho衣i sinh thái 
sông ngòi dẫnăđến c衣n ki羽t th栄y s違n t詠 nhiên. 

Gi違i quyết ô nhi宇m sông r衣ch,ăđặc bi羽t t衣i r衣ch Sao, t鰻 5ăph逢運ng Trà Nóc. Chìa 
khóa c栄a vi羽c gi違i quyết ô nhi宇m sông ngòi có 2 v医năđề chính. Một là dòng ch違y thông 
thóangăvàăhaiălàăl逢嬰ng ô nhi宇măd逢ớiăng逢叡ng chịuăđ詠ng c栄a th栄y v詠c, t泳căd逢ới kh違 nĕngă
t詠 làm s衣ch c栄a th栄y v詠c.  

Gi違m thiểuă tácă động ô nhi宇m tiếng 欝n từ giao thông, sân bay, c違ng.ăĐ違m b違o 
kho違ngăcáchăkhuădânăc逢ăđến c違ngăhàngăkhông,ătĕngăc逢運ng các vùng cây xanh cách lý 
tiếng 欝n.  

Hàngănĕm,ăcóă14ătuyếnăđ逢運ng 荏 Bình Th栄y với t鰻ng chiều dài kho違ng 11km bị 
ngập 20-50cm từ 2-3 l亥nătrongănĕm,ă違nhăh逢荏ngăgiaoăthông,ăđ運i s嘘ng sinh ho衣t và s違n 
xu医t 荏 quận Bình Th栄y. C亥n có gi違i pháp ch嘘ng ngập l映t cho quậnănh逢ăkhơiăthôngăcácă
kênh, làm h欝 điều hòa.  

Gi違m thiểuătácăđộng c栄a s衣t l荏. S衣t l荏 là một h羽 qu違 t医t yếu c栄a vi羽căđáyăsôngăbị 
sâuăhơnătr逢ớc do quá trình tái phân ph嘘iăđáyăsông.ăKhiăđáyăsôngăHậu tiếp t映c ngày càng 
sâuăhơnădoăth栄yăđi羽n chặn ngu欝n phù sa và do khai thác cát thì sông Hậu sẽ tiếp t映c rút 
đáyăsôngăBình Th栄y ra.ăDoăđó,ăchỉ nên làm b運 kè ch嘘ng s衣t l荏 荏 nh英ngănơiăth詠c s詠 xung 
yếu, tránh làm b運 kè khắpănơi.ă 

B違o v羽 c違nh quan t詠 nhiên C欝năSơn. L嘘i s嘘ng c栄aăng逢運i dân C欝năSơnăcònăkháă
mộc m衣c, thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng, có thể đ衣i di羽năchoăvĕnăhóaăsôngăn逢ớcăĐBSCLăvàiă
m逢ơiănĕmătr逢ớc.ăDoăđó,ăc違nh quan và l嘘i s嘘ng c栄aăng逢運i dân C欝năSơnănênăđ逢嬰c chú 
trọng b違o v羽, tránh nh英ng hình th泳c phát triển quy mô, hi羽năđ衣i.ăThayăvàoăđó,ăn鰻 l詠c 
hi羽n t衣i về du lịch thiên nhiên và du lịch cộngăđ欝ngănênăđ逢嬰c hỗ tr嬰.  

3.4.3 Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

Về mặt t鰻 ch泳căhìnhătháiăkhôngăgian,ăcácăph逢運ng Bùi H英uăNghĩa,ăAnăThới, Long 
Hòa, một ph亥năph逢運ng Long Tuyền (khu v詠c h英u ng衣n sông Bình Th栄y) chuyểnăh逢ớng 
kết n嘘i với quận Ninh Kiều để hình thành một t泳 giácăn逢ớcătrungătâmănh逢ăđưăđề xu医t 
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trong ph亥n quận Ninh Kiều. (chuyểnăh逢ớng kết n嘘i không gian ch泳 không c亥năđiều 
chỉnh ranh giới hành chính).  

Điều chỉnh sử d映ngăđ医t, thiết kế c違nh quan d違iăđ医t ch衣y dọc QL 91 và sông Hậu, 
đo衣n từ sôngăTràăNócăđến sông Bình Th栄y để tr荏 thành mộtăđ逢運ngăbiênăn逢ớc h医p dẫn, 
nh英ng không gian công cộng ph映c v映 ng逢運i dân kết h嬰p trung tâm dịch v映,ăth逢ơngăm衣i, 
vĕnăphòng,ăthuăhútăngu欝n l詠căđ亥uăt逢.ă 

C違i t衣o và b鰻 sungăcácăcôngătrìnhăđiểm nh医n, cửa ngõ quận h医p dẫnăhơn.ă 
Hình 155:ăCácăđi吋m nh医n c穎a ngõ và tuy院n không gian c亥n chú ý thi院t k院 đôăth鵜 

    

Nâng c医p, c違i t衣o các c医uătrúcăđôăthị t詠 phát - kết h嬰p với d詠 án chiếnăl逢嬰c về vĕnă
hóa xã hội. B違o t欝n, phát huy c医u trúc nông thôn ven kênh. Hoàn chỉnh các ch泳cănĕngă
荏 khuăđôăthị mới,ăthuăhútădânăc逢ăđể tr荏 thànhătrungătâmăđôăthị h医p dẫn. 

Xây d詠ng kịch b違n silhouette cho quận. Về kh嘘iătích,ăđộ cao t亥ng sẽ gi違m d亥n từ 
b運 sông Hậu về phía Tây Nam.  

Ngoài du lịch sinh thái, C欝năSơnăcònăcóătiềmănĕngăphátătriểnăvĕnăhóaăngh羽 thuật. 
Có thể t衣o ra triển lãm ngh羽 thuật qu嘘c tế liênăquanăđến yếu t嘘 n逢ớc, sinh thái, môi 
tr逢運ng. 

Kinh nghi ệm quốc tế: 

Một s嘘 thành ph嘘 trên thế giớiăđưăt衣o d詠ngăth逢ơngăhi羽u c栄a mình bằng nh英ng triển 
lãm ngh羽 thuật qu嘘c tế nh逢ăVenice,ăBusan.ăHi羽n nay, Vi羽tăNamăch逢aăcóăthànhăph嘘 nào 
t鰻 ch泳c theo hình th泳cănh逢ăvậy. C亥năThơ vớiăvĕnăhóaăsôngăn逢ớcăđặcătr逢ngăcóăthể thành 
lập mộtăbiennaleăđặc sắc khai thác thế m衣nh c栄a mình. C欝năSơn là mộtăđịaăđiểm phù 
h嬰p.  

 Hình 156: Hình 違nh biennale ngh羽 thu壱t Busan 
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3.5 Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

- Đường bộ: Tập trung xây d詠ng và từngăb逢ớc hi羽năđ衣i hóa m衣ngăl逢ới giao thông 
đ逢運ng bộ: 

- Đường thてy: Ph嘘i h嬰p với c医p thành ph嘘 trong vi羽c qu違n lý và khai thác hi羽u 
qu違 các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa do quận qu違n lý (sông Bình Th栄y, sông Trà Nóc). Có 
kế ho衣ch n衣o vét, nâng c医p các tuyến th栄y nộiăđịa do quận qu違n lý. 

- Đường hàng không: Phát triển các dịch v映 v羽 tinh ph映c v映 c違ng hàng không 
qu嘘c tế nh逢ăxeăbuỦt,ătaxi,ămuaăbán,ătiếp thị s違n ph育măhàngăkhông,ăbánăvéămáyăbayầ 

- Hạ tＺng thてy lợi:  Một ph亥n tiểu vùng 1 c栄a quận nằm trong d詠 án Nâng c医păđôă
thị c栄a thành ph嘘 đangătriểnăkhai.ăPh逢ơngăánăđề xu医t: toàn bộ di羽n tích c栄a quận sẽ đ逢嬰c 
b違o v羽 b荏i h羽 th嘘ng kiểm soát ngậpătrongăt逢ơngălaiăđưăđ逢嬰căđề cậpătrongăPh逢ơngăánă
phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng th栄y l嬰i liên quận huy羽n. 

- San nền và thoát nước mặt: Tuân th栄 các quy ho衣ch thoát n逢ớc c医p trên có liên 
quanăđến khu v詠c tính toán. Kết h嬰p với các quận, huy羽n kế cận trong vi羽căđịnhăh逢ớng 
xây d詠ngăcácăđêăbaoăkết h嬰p c嘘ngăngĕnătriều và tr衣măbơm,ăm荏 rộng, xây mới các tuyến 
kênh r衣chăầăt衣o thành một h羽 th嘘ng khép kín b違o v羽 toàn khu v詠c và toàn thành ph嘘. 
Xây d詠ngăkè,ăt逢運ng chắnăđ嘘i vớiăcácăl逢uăv詠cătrungătâm,ăxácăđịnhăcaoăđộ kh嘘ng chế với 
một s嘘 l逢uăv詠c và gi違i pháp thích 泳ng vớiăcácăl逢uăv詠căch逢aăcóăđiều ki羽n xây d詠ngăđêă
bao hoặc tôn nền. 

- Hồ điều tiếtănước: Quy ho衣ch các h欝 điều tiếtăn逢ớcătrênăđịa bàn quận nhằmăđiều 
tiếtăn逢ớc,ăđ違m b違oăl逢uăthôngăn逢ớc cho các sông kênh r衣chătrênăđịa bàn quận, vừa là 
vùng tr英 n逢ớc phòng ch嘘ng ngập úng và biếnăđ鰻i khí hậu vừa t衣o c違nh quan không gian 
s嘘ngăchoăkhuăđôăthị. 

- Mạngălưới cＸpăđiện: Đ亥uăt逢ănângăc医p h羽 th嘘ngăđ逢運ng dây trung thế, h衣 thế, 
tr衣m biến ápătrênăđịa bàn. 

- Thông tin và truyền thông: Nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 b逢uăchính,ăđaăd衣ng hóa 
các lo衣i hình dịch v映,ătĕngăc逢運ng xã hội hóa ho衣tăđộngăb逢uăchính,ăc栄ng c嘘 và hoàn thi羽n 
môăhìnhăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăph逢運ng. Xây d詠ng và phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng vi宇n 
thông hi羽năđ衣i,ăcóăđộ bao ph栄 rộng khắp, cung c医păđaăd衣ng dịch v映 với ch医tăl逢嬰ng t嘘t 
và hi羽u qu違.ăĐ育y m衣nh 泳ng d映ng công ngh羽 thôngătinătrongăcácălĩnhăv詠c kinh tế - xã 
hội. Đ育y m衣nh 泳ng d映ng và phát triển chính quyềnăđi羽n tử,ăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử t衣i địa 
ph逢ơng.Quận Ô Môn 

4.1 Nh英ng v医năđ隠 th詠c tr衣ng v隠 không gian xây d詠ng chính 

Mậtăđộ dânăc逢ăth医p, còn nhiềuăd逢ăđịaăđể phát triển. Về cơăb違n quận chỉ cóăph逢運ng 
ChâuăVĕnăLiêmă(khuăv詠c thị tr医n Ô Môn cũ)ălàăcóămậtăđộ c栄a mộtăđôăthị trung bình nh臼.  

Kh違 nĕngătiếp cận ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢ălớn bị h衣n chế so với nhu c亥u phát triển,ăđặc 
bi羽t trong vi羽c nâng c医păcơăs荏 h衣 t亥ngăđ逢運ng bộ - th栄yănh逢ănângăc医p m荏 rộng Qu嘘c lộ 
91, các tuyếnăđ逢運ng tỉnh, bến xe quận, các bến c違ng dọc sông Hậu và sông Ô Môn còn 
h衣n chế. 
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Quận có nềnăđịa ch医tăcôngătrìnhăt逢ơngăđ嘘i yếu, m詠căn逢ớc ng亥m nông gây khó 
khĕnăchoăvi羽c xây d詠ng các công trình có quy mô lớn,ăđòiăh臼iăchiăphíăđ亥uăt逢ăcaoăchoă
vi羽c gia c嘘 nền móng. 

Hình thái c栄a quậnăch逢aărõăb違n sắc.ăCácăcơăs荏 nhận di羽nănh逢ăđiểm- tuyến- di羽n- 
kh嘘iăđều m運 nh衣t.  

4.2 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n kinh t院- xã h瓜i 

Theoăđịnhăh逢ớng vùng liên huy羽n, quận Ô Môn sẽ phát triểnă3ăh逢ớng ch栄 yếu: 

- Trungătâmăđôăthị Sân bay quốc tế CＺnăTh¬ă: Nằm 荏 phíaăĐôngăNamăc栄a quận. 
Phát triểnăđôăthị mới quanh t鰻 h嬰p sân bay và c違ng Trà nóc, kết n嘘i ra b運 sông Hậu. Các 
côngănĕngăchínhăliênăquanătới logistics sân bay, c違ng,ăvĕnăphòng,ăkhuă荏 cao c医p, dịch 
v映 đàoăt衣o hàng không ...  

- Trつcăđôăthị hiệnăđại, nằm dọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăphư¬ngătiện: Nằm 荏 phía 
Tây Nam c栄a quận. Tuyếnăđôăthị nàyăđ逢嬰c b嘘 trí dọc theo một tr映căgiaoăthôngăđaăph逢ơngă
ti羽n, hi羽năđ衣i, vớiăđặc bi羽t chú trọng giao thông công cộng. Hai bên tr映cănày,ăđôăthị đ逢嬰c 
b嘘 trí xen kẽ với các vùng n逢ớc, t衣o thành nh英ng t亥ng bậc vớiăcaoăđộ khác nhau, cho 
nh英ngăcôngănĕngăđôăthị khác nhau. Nh英ng không gian công cộng chính có thể tiếp cận 
d宇 dàng từ tr映c, t衣iăcácăđiểm ga công cộng. 

- Đôăthị sinh thái, du lịch ven sông Hậu: Nằm 荏 phíaăĐôngăBắc c栄a quận. Công 
nĕngăch栄 yếu là b医tăđộng s違n du lịchăvàăđôăthị du lịch, phát huy t嘘iăđaăc医uătrúcăn逢ớc c栄a 
các r衣ch sông t詠 nhiên và mặt tiền chính là b運 sông Hậu.  
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Hình 157:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăqu壱n Ô Môn: 

 

7 Trungătâmăchĕmăsócăs泳c kh臼eăvàănghỉăd逢叡ngămi羽tăv逢運n,ăduălịchăsinhătháiă
đặcăthùănôngăthônăMiềnăTây 

8 Trungătâmăđ亥uăm嘘iăcôngăngh羽ănôngănghi羽p 
9 Trungătâmăđôăthịăsânăbayăqu嘘cătếăăC亥năThơ 
10 Khuăcôngănghi羽pănĕngăl逢嬰ng,ălogisticăc違ng 
11 Đôăthịăsinhăthái,ăduălịchăvenăSôngăHậu 
12 Tr映căđôăthịăhi羽năđ衣i,ănằmădọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n 
18 Đôăthịăcôngănghi羽păc違ng,ălogisticsăÔăMôn 

 

Một số chỉ tiêu xã hội:  

- Về y tế: tỷ l羽 bao ph栄 b違o hiểm y tế đ衣t 100%. Trẻ emăd逢ới 01 tu鰻iăđ逢嬰c tiêm 
ch栄ngăđ亥yăđ栄 các lo衣i vắc xinăđ衣t 100%. Tỷ l羽 trẻ emăd逢ới 5 tu鰻iăsuyădinhăd逢叡ngăd逢ới 
5%. 

- Tỷ l羽 học sinh các c医p họcăđúngăđộ tu鰻iăgiaiăđo衣n 2021-2030 : nhà trẻ 30%, mẫu 
giáo 5 tu鰻iăđ衣t 100%, tiểu học 100%, THCS 98%, THPT 90%. 

- Tỷ l羽 laoăđộngăquaăđàoăt衣oăgiaiăđo衣năđếnă2030ăđ衣t trên 80%.  
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4.3 Đ鵜nhăh逢噂ng Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăqu壱n Ô Môn 

B違ng 164: Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăqu壱n qu壱n Ô Môn:  

TT Ch雨ătiêu Mã 
Hi羽nătr衣ngănĕmă2020 QHăđ院nănĕmă2030ă 

Tĕngă(+). 
Gi違mă(-) Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%) 
Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

  T蔚NGăDI烏NăTệCHăT衛ăNHIểN   13.191,19 78,03 13.191,19 78,03         -    

I Lo衣iăđ医t           -          -           -        -           -    
1 Đ医tănôngănghi羽p NNP 9.811,45 58,03 8.180,64 48,39 -1.630,81  
  Trong đó:           -          -           -        -           -    

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA     4.365,10  25,82     3.584,93  21,20 -780,17  

  
Trongă đó:ă Đ医tă chuyênă tr欝ngă lúaă
n逢ớc LUC     4.365,10  25,82     3.584,93  21,20 -780,17  

1.2 Đ医tătr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 184,06 1,09 151,46 0,90 -32,60  

1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN     5.056,48  29,91     4.241,44  25,09 -815,04  

1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH         -          -           -        -           -    

1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD         -          -           -        -           -    

1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX         -          -           -        -           -    

1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 205,03 1,21 202,03 1,20 -3,00  

1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU         -   0,00         -   0,00 0,00  

1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH 0,78 0,00 0,78 0,00         -    
2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 3.379,74 19,99 5.010,54 29,64 1.630,81  
  Trong đó:           -   0,00         -   0,00         -    

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP       11,30  0,07       11,30  0,07 0,00  

2.2 Đ医tăanăninh CAN 2,00 0,01 2,50 0,01 0,50  

2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK      148,69  0,88      562,38  3,33      413,69   

2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT         -          -           -        -           -    

2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN         -          -           -        -   0,00  

2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD 20,55 0,12 31,55 0,19 11,00  

2.6 Đ医tăcơăs荏ăs違năxu医tăphiănôngănghi羽p SKC 143,53 0,85 158,53 0,94 15,00  

2.7 Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángăs違n SKS         -          -           -        -           -    

2.8 
Đ医tăs違năxu医tăvậtăli羽uăxâyăd詠ng,ălàmă
đ欝ăg嘘m 

SKX         -   0,00         -   0,00         -    

2.9 
Đ医tăphátătriểnăh衣ăt亥ngăc医păqu嘘căgia,ă
c医pătỉnh,ăc医păhuy羽n,ăc医păxư DHT 681,88 4,03 1.340,51 7,93 658,63  

  Trongăđó           -          -           -        -           -    

2.9.1  ĐＸtăgiaoăthông   DGT  270,63 1,60 455,74 2,70 185,11  

2.9.2  ĐＸtăthuỷălợi   DTL  102,86 0,61 31,09 0,18 -71,77  
2.9.3  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăvĕnăhóaă  DVH  12,15 0,07 19,09 0,11 6,94  
2.9.4  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyătếă  DYT  9,77 0,06 20,74 0,12 10,97  

2.9.5 
ĐＸtă xâyă dựngă c¬ă sởă giáoă dつcă vàă
đàoătạo 

 
DGD  

47,27 0,28 259,80 1,54 212,53  

2.9.6 
 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăthểădつcăthểă
thao  

 DTT  6,86 0,04 11,86 0,07 5,00  

2.9.7  ĐＸtăcôngătrìnhănĕngălượngă  DNL  163,77 0,97 173,53 1,03 9,76  
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2.9.8 
 ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhăviễnă
thông  

 DBV  0,42 0,00 4,92 0,03 4,50  

2.9.9 
 ĐＸtăxâyădựngăkhoădựătrữăquốcă
gia  

 DKG          -          -         13,00      0,08        13,00   

2.9.10 ĐＸtăcóădiătíchălịchăsửăvĕnăhóa DDT 0,00 0,00 0,00 0,00         -    
2.9.11 ĐＸtăbụiăthải,ăxửălýăchＸtăthải DRA 28,67 0,17 59,03 0,35       30,36   
2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  11,42 0,07 11,69 0,07 0,27  

2.9.13 
ĐＸtă làmă nghĩaă trang,ă nghĩaă địa,ă
nhàătangălễ,ănhàăhỏaătáng 

NTD 23,67 0,14 72,21 0,43 48,54  

2.9.14 
ĐＸtă xâyădựngăc¬ă sởăkhoaăhọcă vàă
côngănghệ 

DKH        0,53        0,00       197,03      1,17       196,50   

2.9.15 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởădịchăvつăxụăhội  
DXH  

0,00 0,00 2,14 0,01       2,14   

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 3,87 0,02 8,65 0,05       4,78   

2.10 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 772,58 4,57 1.287,87 7,62 515,29  

2.13 Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan TSC 31,58 0,19 41,30 0,24 9,72  

2.14 
Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăc栄aăt鰻ăch泳căs詠ă
nghi羽p 

DTS        4,23  0,03        4,23  0,03 0,00  

2.15 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăngo衣iăgiao DNG         -          -           -        -           -    

2.16 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH 0,99 0,01 1,41 0,01       0,42   

2.17 
Đ医tă khuă vuiă chơi,ă gi違iă tríă côngă
cộng 

DKV        1,51  0,01        5,51  0,03 4,00  

2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 4,82 0,03 7,38 0,04 2,56  

2.19 Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ăr衣ch,ăsu嘘i SON     1.550,60  9,17     1.550,60  9,17 0,00  

2.20 Đ医tăcóămặtăn逢ớcăchuyênădùng MNC        4,87  0,03        4,87  0,03         -    

2.21 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK        0,60        0,00         0,60      0,00          -    
3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD         -             -             -    
II  Khuăch泳cănĕng           -             -             -    

1 Đ医tăkhuăcôngăngh羽ăcao* KCN         -             -             -    

2 Đ医tăkhuăkinhăt院* KKT          -             -             -    

3 Đ医tăđôăth鵜* KDT    13.191,19       13.191,19            -    

4 Đ医tăkhuăs違năxu医tănôngănghi羽p KNN     9.810,67        8.180,64    -1.630,03  

5 Khuălơmănghi羽p KLN         -             -             -    

6 Khuăduăl鵜ch KDL         -             -             -    

7 
Khuăb違oăt欝năthiênănhiên,ăđaă
d衣ngăsinhăh丑c KBT         -             -             -    

8 Khuăphátătri吋năcôngănghi羽p KPC      148,69         562,38         413,69   

9 Khuăđôăth鵜 DTC      772,58       13.191,19      12.418,61   

10 Khuăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映 KTM       20,55         190,08         169,53   

 

4.4 Đ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch xây d詠ng 

4.4.1 Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Vĕnăphòng,ălogisticăph映c v映 c違ng sông, c違ng hàng hàng không cho sân bay Trà 
Nóc, phát triển 荏 khu v詠c giáp quận Bình Th栄y.  
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Cânăđ嘘i phát triển các ch泳cănĕngăcôngănghi羽p, c違ng nh臼.ăTr逢ớc mắt, khu v詠c này 
vẫn là động l詠c phát triển kinh tế, gi英 chânălaoăđộng 荏 quận.  

Du lịch sinh thái ven sông Hậu.  

Quận có một s嘘 chùa c栄aăng逢運iăKhmerăđẹp,ăđặc bi羽t là Pothi Somron, ngay c衣nh 
sông Ô Môn. C亥n phát triển du lịchăvĕnăhóaăcácădânătộc khác nhau kết h嬰păsôngăn逢ớc.  

Kinh nghiệm quốc tế: 

Với c違nhăquanăđôăthị trung bình nh臼, mậtăđộ th医p, nhiều kênh r衣ch,ăvĕnăhóaăđaă
d衣ng, Ô Môn có tiềmănĕngăphátătriển du lịchăsôngăn逢ớc,ăvĕnăhóa,ătônăgiáo,ăkiểuănh逢ă
Giethoorn c栄a Hà Lan.  
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Hình 158: Du l鵜ch 荏 Giethoorn, Hà Lan 

 

4.4.2 Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

Ô Môn là quận có nhiều di tích lịch sử vĕnăhóa,ătâmălinhăquanătrọngănh逢:ăChùaă
pôthisomrom,ăđìnhăThớiăAn,ăLinhăSơnăc鰻 miếu, di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, chùa 
Sanvor,ăchùaăQuanăĐế, Tây C違nh t詠,ăchùaăAnăHòa,ălĕngăcáăÔng. Vùngăđ医t này còn l詠u 
gi英 nhiều l宇 hội truyền th嘘ngănh逢:ăl宇 hộiăcúngăđình,ăl宇 vía Bà, cúng Ông, l宇 hội Ooc-
om-boc, l宇 hội Dolta, l宇 Dâng Y c栄aăng逢運iăKhmerầBênăc衣nhăđóălàănh英ngăv逢運năcâyăĕnă
trái, ao nuôi th違 cá,ăcánhăđ欝ng lúa, làng nghề truyền th嘘ngầĐâyălàănh英ng tiềmănĕngăr医t 
lớn cho phép Ô Môn phát triển du lịchăvĕnăhóa- sinh thái trong th運i gian tới. 

Trênăđịa bàn quận có các dân tộc Vi羽t, Hoa, Khmer sinh s嘘ng với nh英ngănétăvĕnă
hóa truyền th嘘ngăđặc thù. C亥n b違o t欝n b違n sắc c栄a các dân tộc,ăđ欝ng th運i t衣oăđiều ki羽n 
phát triển kinh tế d詠a trên yếu t嘘 vĕnăhóa.ă 

Đàoăt衣o, nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c,ălàmăcơăs荏 để chuyểnăđ鰻i, phát triển 
cácăđịnhăh逢ớng kinh tế.  

4.4.3 Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái, c違nh quan 

Quận Ô Môn có 20 tuyếnăđ逢運ng bị ngập sâu 0.3-0.6m vào nh英ngăđ嬰tăn逢ớc trong 
(triềuăc逢運ng c栄a tháng) xung quanh các ngày 30.8, rằm tháng 9 âm lịchăhàngănĕm.ăC亥n 
khắc ph映c tình tr衣ngănày,ăđ違m b違o giao thông vận t違i.  

Ph映c h欝i h羽 th詠c vật ven sông r衣ch quận Ô Môn. Ph映c h欝i tr欝ng l衣i th詠c vật b違n 
địa ven sông 荏 nh英ngănơiănàoăcònăbưiăbùnăđể ph映c h欝i sinh thái sông ngòi. Không nên 
làm b運 kè tràn lan khắpănơiăvìăb運 kè không gi違i quyếtăđ逢嬰c s衣t l荏 và h栄y ho衣i sinh thái 
sông ngòi. 

V医năđề s衣t l荏 b運 sông. Vi羽c xây d詠ng b運 kèăđể ch嘘ng s衣t l荏 là hi羽u qu違 vì tình hình 
s衣t l荏 hi羽n nay là r医t nghiêm trọng 違nhăh逢荏ngăđến tính m衣ng, tài s違n c栄aănhàăn逢ớc và 
nhân dân, vì vậy vi羽c xây d詠ng các công trình kè ch嘘ng s衣t l荏 là r医t c亥n thiết,ăđặc bi羽t 
là công trình kè ch嘘ng s衣t l荏 đ亥u c欝năph逢荏ng Tân Lộc. 
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4.4.4 Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

Xác lập và chỉnh trang cửaăngõăsôngăn逢ớc 荏 cửa sông Ô Môn. Phát triển một trung 
tâm mới 荏 cửa sông Ô Môn, t衣oăthànhătamăgiácăđôăthị, cùng với khu trung tâm lịch sử 荏 
ph逢運ngăChâuăVĕnăLiêmăvàăkhuăcôngănghi羽p phía giáp Trà Nóc.  

C違i t衣o và xây mớiăcácăcôngătrìnhăđiểm nh医n, tuyến không gian d宇 nhận biết. 
Hình 159: M瓜t s嘘 đi吋m nh医n không gian c亥năl逢uăỦăthi院t k院 đôăth鵜 

    

B違o t欝n, phát huy c医u trúc nông thôn ven kênh 荏 một s嘘 khu v詠c,ăđ欝ng th運i chuyển 
đ鰻i sang c医uătrúcăđôăthị kiểu mới d衣ng ô bàn c運. B嘘 trí các khu dịch v映, cây xanh công 
viên g亥n khu công nghi羽păđể đ違m b違o nhu c亥u thiết th詠c c栄a công nhân.  

Hoàn chỉnh các ch泳cănĕngă荏 khuăđôăthị mới với kho違ng cách phù h嬰p với khu công 
nghi羽păđể ti羽năchoăcôngănhânăđiălàm. 

Phát huy hình 違nh silhouette trên sông, kênh nh臼 là mộtăđặcăđiểmăhìnhătháiăđặc sắc 
c栄a Ô Môn.  

Hình 160: Ô Môn c亥n phát huy nh英ngăsilhouetteăđ員c s逸cănh逢ăkhuăv詠c chùa 
pôthisomrom 

 

4.5 Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

- Đường bộ: Tập trung xây d詠ng và từngăb逢ớc hi羽năđ衣i hóa m衣ngăl逢ới giao thông 
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đ逢運ng bộ: 
- Đường thてy: Ph嘘i h嬰p với c医p thành ph嘘 trong vi羽c qu違n lý và khai thác hi羽u 

qu違 các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa do quận qu違n lý (sông Ô Môn). Có kế ho衣ch n衣o vét, 
nâng c医p các tuyến th栄y nộiăđịa do quận qu違n lý. 

- Hạ tＺng thてy lợi:  Tiểu vùng 3 và tiểuăvùngă8ăđề xu医tăđ逢嬰c b違o v羽 theo h羽 th嘘ng 
kiểm soát ngậpătheoăđêăbaoălớnăđưăđ逢嬰căđề cậpătrongăPh逢ơngăánăphátătriểnăcơăs荏 h衣 t亥ng 
th栄y l嬰i liên quận huy羽n. Tiểuăvùngă11ăvàă12ăđề xu医tăđ逢嬰c b違o v羽 b荏i vi羽c nâng c医p các 
ô bao nh臼 hi羽n nay theo các kênh c医p 2 khi c亥n thiết. 

- San nền và thoát nước mặt: Tuân th栄 các quy ho衣ch thoát n逢ớc c医p trên có liên 
quanăđến khu v詠c tính toán. Kết h嬰p với các quận, huy羽n kế cận trong vi羽căđịnhăh逢ớng 
xây d詠ngăcácăđêăbaoăkết h嬰p c嘘ngăngĕnătriều và tr衣măbơm,ăm荏 rộng, xây mới các tuyến 
kênh r衣chăầăt衣o thành một h羽 th嘘ng khép kín b違o v羽 toàn khu v詠c và toàn thành ph嘘. 
Xây d詠ngăkè,ăt逢運ng chắnăđ嘘i vớiăcácăl逢uăv詠cătrungătâm,ăxácăđịnhăcaoăđộ kh嘘ng chế với 
một s嘘 l逢uăv詠c và gi違i pháp thích 泳ng vớiăcácăl逢uăv詠căch逢aăcóăđiều ki羽n xây d詠ngăđêă
bao hoặc tôn nền. 

- Hồ điều tiếtănước: Quy ho衣ch các h欝 điều tiếtăn逢ớcătrênăđịa bàn quận nhằmăđiều 
tiếtăn逢ớc,ăđ違m b違oăl逢uăthôngăn逢ớc cho các sông kênh r衣chătrênăđịa bàn quận, vừa là 
vùng tr英 n逢ớc phòng ch嘘ng ngập úng và biếnăđ鰻i khí hậu vừa t衣o c違nh quan không gian 
s嘘ngăchoăkhuăđôăthị. 

- Mạngălưới cＸpăđiện: Đ亥uăt逢ănângăc医p h羽 th嘘ngăđ逢運ng dây trung thế, h衣 thế, 
tr衣m biếnăápătrênăđịa bàn. 

- Thông tin và truyền thông: Nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 b逢uăchính,ăđaăd衣ng hóa 
các lo衣i hình dịch v映,ătĕngăc逢運ng xã hội hóa ho衣tăđộngăb逢uăchính,ăc栄ng c嘘 và hoàn thi羽n 
môăhìnhăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăph逢運ng. Xây d詠ng và phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng vi宇n 
thông hi羽năđ衣i,ăcóăđộ bao ph栄 rộng khắp, cung c医păđaăd衣ng dịch v映 với ch医tăl逢嬰ng t嘘t 
và hi羽u qu違.ăĐ育y m衣nh 泳ng d映ng công ngh羽 thôngătinătrongăcácălĩnhăv詠c kinh tế - xã 
hội. Đ育y m衣nh 泳ng d映ng và phát triển chính quyềnăđi羽n tử,ăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử t衣iăđịa 
ph逢ơng. 

4. Qu壱n Ô Môn 

4.1 Nh英ng v医năđ隠 th詠c tr衣ng v隠 không gian xây d詠ng chính 

Mậtăđộ dânăc逢ăth医p, còn nhiềuăd逢ăđịaăđể phát triển. Về cơăb違n quận chỉ cóăph逢運ng 
ChâuăVĕnăLiêmă(khuăv詠c thị tr医năÔăMônăcũ)ălàăcóămậtăđộ c栄a mộtăđôăthị trung bình nh臼.  

Kh違 nĕngătiếp cận ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢ălớn bị h衣n chế so với nhu c亥u phát triển, đặc 
bi羽t trong vi羽c nâng c医păcơăs荏 h衣 t亥ngăđ逢運ng bộ - th栄yănh逢ănângăc医p m荏 rộng Qu嘘c lộ 
91, các tuyếnăđ逢運ng tỉnh, bến xe quận, các bến c違ng dọc sông Hậu và sông Ô Môn còn 
h衣n chế. 

Quận có nềnăđịa ch医tăcôngătrìnhăt逢ơngăđ嘘i yếu, m詠căn逢ớc ng亥m nông gây khó 
khĕnăchoăvi羽c xây d詠ng các công trình có quy mô lớn,ăđòiăh臼iăchiăphíăđ亥uăt逢ăcaoăchoă
vi羽c gia c嘘 nền móng. 
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Hình thái c栄a quậnăch逢aărõăb違n sắc.ăCácăcơăs荏 nhận di羽nănh逢ăđiểm- tuyến- di羽n- 
kh嘘iăđều m運 nh衣t.  

4.2 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n kinh t院- xã h瓜i 

Theoăđịnhăh逢ớng vùng liên huy羽n, quận Ô Môn sẽ phát triểnă3ăh逢ớng ch栄 yếu: 

- Trungătâmăđôăthị Sân bay quốc tế CＺnăTh¬ă: Nằm 荏 phíaăĐôngăNamăc栄a quận. 
Phát triểnăđôăthị mới quanh t鰻 h嬰p sân bay và c違ng Trà nóc, kết n嘘i ra b運 sông Hậu. Các 
côngănĕngăchínhăliênăquanătới logistics sân bay, c違ng,ăvĕnăphòng,ăkhuă荏 cao c医p, dịch 
v映 đàoăt衣o hàng không ...  

- Trつcăđôăthị hiệnăđại, nằm dọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăphư¬ngătiện: Nằm 荏 phía 
Tây Nam c栄a quận. Tuyếnăđôăthị nàyăđ逢嬰c b嘘 trí dọc theo một tr映căgiaoăthôngăđaăph逢ơngă
ti羽n, hi羽năđ衣i, vớiăđặc bi羽t chú trọng giao thông công cộng. Hai bên tr映cănày,ăđôăthị đ逢嬰c 
b嘘 trí xen kẽ với các vùng n逢ớc, t衣o thành nh英ng t亥ng bậc vớiăcaoăđộ khác nhau, cho 
nh英ngăcôngănĕngăđôăthị khác nhau. Nh英ng không gian công cộng chính có thể tiếp cận 
d宇 dàng từ tr映c, t衣iăcácăđiểm ga công cộng. 

- Đôăthị sinh thái, du lịch ven sông Hậu: Nằm 荏 phíaăĐôngăBắc c栄a quận. Công 
nĕngăch栄 yếu là b医tăđộng s違n du lịchăvàăđôăthị du lịch, phát huy t嘘iăđaăc医uătrúcăn逢ớc c栄a 
các r衣ch sông t詠 nhiên và mặt tiền chính là b運 sông Hậu.  
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Hình 161:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăqu壱n Ô Môn: 

 

7 Trungătâmăchĕmăsócăs泳c kh臼eăvàănghỉăd逢叡ngămi羽tăv逢運n,ăduălịchăsinhătháiă
đặcăthùănôngăthônăMiềnăTây 

8 Trungătâmăđ亥uăm嘘iăcôngăngh羽ănôngănghi羽p 
9 Trungătâmăđôăthịăsânăbayăqu嘘cătếăăC亥năThơ 
10 Khuăcôngănghi羽pănĕngăl逢嬰ng,ălogisticăc違ng 
11 Đôăthịăsinhăthái,ăduălịchăvenăSôngăHậu 
12 Tr映căđôăthịăhi羽năđ衣i,ănằmădọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n 
18 Đôăthịăcôngănghi羽păc違ng,ălogisticsăÔăMôn 

 

Một số chỉ tiêu xã hội:  

- Về y tế: tỷ l羽 bao ph栄 b違o hiểm y tế đ衣t 100%. Trẻ emăd逢ới 01 tu鰻iăđ逢嬰c tiêm 
ch栄ngăđ亥yăđ栄 các lo衣i vắcăxinăđ衣t 100%. Tỷ l羽 trẻ emăd逢ới 5 tu鰻iăsuyădinhăd逢叡ngăd逢ới 
5%. 

- Tỷ l羽 học sinh các c医p họcăđúngăđộ tu鰻iăgiaiăđo衣n 2021-2030 : nhà trẻ 30%, mẫu 
giáo 5 tu鰻iăđ衣t 100%, tiểu học 100%, THCS 98%, THPT 90%. 

- Tỷ l羽 laoăđộngăquaăđàoăt衣oăgiaiăđo衣năđếnă2030ăđ衣t trên 80%.  
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4.3 Đ鵜nh h逢噂ng Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăqu壱n Ô Môn 

B違ng 165: Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăqu壱n qu壱n Ô Môn: 

TT Ch雨ătiêu Mã 
Hi羽nătr衣ngănĕmă2020 QHăđ院nănĕmă2030ă 

Tĕngă(+).ă
Gi違mă(-) Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%) 
Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

  T蔚NGăDI烏NăTệCHăT衛ăNHIểN   13.191,19 78,03 13.191,19 78,03         -    

I Lo衣iăđ医t           -          -           -        -           -    
1 Đ医tănôngănghi羽p NNP 9.811,45 58,03 8.180,64 48,39 -1.630,81  
  Trong đó:           -          -           -        -           -    

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA     4.365,10  25,82     3.584,93  21,20 -780,17  

  
Trongă đó:ă Đ医tă chuyênă tr欝ngă lúaă
n逢ớc LUC     4.365,10  25,82     3.584,93  21,20 -780,17  

1.2 Đ医tătr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 184,06 1,09 151,46 0,90 -32,60  

1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN     5.056,48  29,91     4.241,44  25,09 -815,04  

1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH         -          -           -        -           -    

1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD         -          -           -        -           -    

1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX         -          -           -        -           -    

1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 205,03 1,21 202,03 1,20 -3,00  

1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU         -   0,00         -   0,00 0,00  

1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH 0,78 0,00 0,78 0,00         -    
2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 3.379,74 19,99 5.010,54 29,64 1.630,81  
  Trong đó:           -   0,00         -   0,00         -    

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP       11,30  0,07       11,30  0,07 0,00  

2.2 Đ医tăanăninh CAN 2,00 0,01 2,50 0,01 0,50  

2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK      148,69  0,88      562,38  3,33      413,69   

2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT         -          -           -        -           -    

2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN         -          -           -        -   0,00  

2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD 20,55 0,12 31,55 0,19 11,00  

2.6 Đ医tăcơăs荏ăs違năxu医tăphiănôngănghi羽p SKC 143,53 0,85 158,53 0,94 15,00  

2.7 Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángăs違n SKS         -          -           -        -           -    

2.8 
Đ医tăs違năxu医tăvậtăli羽uăxâyăd詠ng,ălàmă
đ欝ăg嘘m 

SKX         -   0,00         -   0,00         -    

2.9 
Đ医tăphátătriểnăh衣ăt亥ngăc医păqu嘘căgia,ă
c医pătỉnh,ăc医păhuy羽n,ăc医păxư DHT 681,88 4,03 1.340,51 7,93 658,63  

  Trongăđó           -          -           -        -           -    

2.9.1  ĐＸtăgiaoăthôngă  DGT  270,63 1,60 455,74 2,70 185,11  

2.9.2  ĐＸtăthuỷălợiă  DTL  102,86 0,61 31,09 0,18 -71,77  
2.9.3  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăvĕnăhóaă  DVH  12,15 0,07 19,09 0,11 6,94  
2.9.4  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyătếă  DYT  9,77 0,06 20,74 0,12 10,97  

2.9.5 
ĐＸtă xâyă dựngă c¬ă sởă giáoă dつcă vàă
đàoătạo 

 
DGD  

47,27 0,28 259,80 1,54 212,53  

2.9.6 
 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăthểădつcăthểă
thao  

 DTT  6,86 0,04 11,86 0,07 5,00  

2.9.7  ĐＸtăcôngătrìnhănĕngălượngă  DNL  163,77 0,97 173,53 1,03 9,76  
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2.9.8 
 ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhăviễnă
thông  

 DBV  0,42 0,00 4,92 0,03 4,50  

2.9.9 
 ĐＸtăxâyădựngăkhoădựătrữăquốcă
gia  

 DKG          -          -         13,00      0,08        13,00   

2.9.10 ĐＸtăcóădiătíchălịchăsửăvĕnăhóa DDT 0,00 0,00 0,00 0,00         -    
2.9.11 ĐＸtăbụiăthải,ăxửălýăchＸtăthải DRA 28,67 0,17 59,03 0,35       30,36   
2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  11,42 0,07 11,69 0,07 0,27  

2.9.13 
ĐＸtă làmă nghĩaă trang,ă nghĩaă địa,ă
nhà tangălễ,ănhàăhỏaătáng 

NTD 23,67 0,14 72,21 0,43 48,54  

2.9.14 
ĐＸtă xâyădựngăc¬ă sởăkhoaăhọcă vàă
côngănghệ 

DKH        0,53        0,00       197,03      1,17       196,50   

2.9.15 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởădịchăvつăxụăhội  
DXH  

0,00 0,00 2,14 0,01       2,14   

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 3,87 0,02 8,65 0,05       4,78   

2.10 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 772,58 4,57 1.287,87 7,62 515,29  

2.13 Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan TSC 31,58 0,19 41,30 0,24 9,72  

2.14 
Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăc栄aăt鰻ăch泳căs詠ă
nghi羽p 

DTS        4,23  0,03        4,23  0,03 0,00  

2.15 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăngo衣iăgiao DNG         -          -           -        -           -    

2.16 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH 0,99 0,01 1,41 0,01       0,42   

2.17 
Đ医tă khuă vuiă chơi,ă gi違iă tríă côngă
cộng 

DKV        1,51  0,01        5,51  0,03 4,00  

2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 4,82 0,03 7,38 0,04 2,56  

2.19 Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ăr衣ch,ăsu嘘i SON     1.550,60  9,17     1.550,60  9,17 0,00  

2.20 Đ医tăcóămặtăn逢ớcăchuyênădùng MNC        4,87  0,03        4,87  0,03         -    

2.21 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK        0,60        0,00         0,60      0,00          -    
3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD         -             -             -    
II  Khuăch泳cănĕng           -             -             -    

1 Đ医tăkhuăcôngăngh羽ăcao* KCN         -             -             -    

2 Đ医tăkhuăkinhăt院* KKT          -             -             -    

3 Đ医tăđôăth鵜* KDT    13.191,19       13.191,19            -    

4 Đ医tăkhuăs違năxu医tănôngănghi羽p KNN     9.810,67        8.180,64    -1.630,03  

5 Khuălơmănghi羽p KLN         -             -             -    

6 Khuăduăl鵜ch KDL         -             -             -    

7 
Khuăb違oăt欝năthiênănhiên,ăđaă
d衣ngăsinhăh丑c KBT         -             -             -    

8 Khuăphátătri吋năcôngănghi羽p KPC      148,69         562,38         413,69   

9 Khuăđôăth鵜 DTC      772,58       13.191,19      12.418,61   

10 Khuăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映 KTM       20,55         190,08         169,53   

 

4.4 Đ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch xây d詠ng 

4.4.5 Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Vĕnăphòng,ălogisticăph映c v映 c違ng sông, c違ng hàng hàng không cho sân bay Trà 
Nóc, phát triển 荏 khu v詠c giáp quận Bình Th栄y.  
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Cânăđ嘘i phát triển các ch泳cănĕngăcôngănghi羽p, c違ng nh臼.ăTr逢ớc mắt, khu v詠c này 
vẫnălàăđộng l詠c phát triển kinh tế, gi英 chânălaoăđộng 荏 quận.  

Du lịch sinh thái ven sông Hậu.  

Quận có một s嘘 chùa c栄aăng逢運iăKhmerăđẹp,ăđặc bi羽t là Pothi Somron, ngay c衣nh 
sông Ô Môn. C亥n phát triển du lịchăvĕnăhóaăcácădânătộc khác nhau kết h嬰păsôngăn逢ớc.  

Kinh nghi ệm quốc tế: 

Với c違nhăquanăđôăthị trung bình nh臼, mậtăđộ th医p, nhiều kênh r衣ch,ăvĕnăhóaăđaă
d衣ng, Ô Môn có tiềmănĕngăphátătriển du lịchăsôngăn逢ớc,ăvĕnăhóa,ătônăgiáo,ăkiểuănh逢ă
Giethoorn c栄a Hà Lan.  
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Hình 162: Du l鵜ch 荏 Giethoorn, Hà Lan 

 

4.4.6 Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

Ô Môn là quận có nhiều di tích lịch sử vĕnăhóa,ătâmălinhăquanătrọngănh逢:ăChùaă
pôthisomrom,ăđìnhăThớiăAn,ăLinhăSơnăc鰻 miếu, di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, chùa 
Sanvor,ăchùaăQuanăĐế, Tây C違nh t詠,ăchùaăAnăHòa,ălĕngăcáăÔng.ăVùngăđ医t này còn l詠u 
gi英 nhiều l宇 hội truyền th嘘ngănh逢:ăl宇 hộiăcúngăđình,ăl宇 vía Bà, cúng Ông, l宇 hội Ooc-
om-boc, l宇 hội Dolta, l宇 Dâng Y c栄aăng逢運iăKhmerầBênăc衣nhăđóălà nh英ngăv逢運năcâyăĕnă
trái, ao nuôi th違 cá,ăcánhăđ欝ng lúa, làng nghề truyền th嘘ngầĐâyălàănh英ng tiềmănĕngăr医t 
lớn cho phép Ô Môn phát triển du lịchăvĕnăhóa- sinh thái trong th運i gian tới. 

Trênăđịa bàn quận có các dân tộc Vi羽t, Hoa, Khmer sinh s嘘ng với nh英ng nétăvĕnă
hóa truyền th嘘ngăđặc thù. C亥n b違o t欝n b違n sắc c栄a các dân tộc,ăđ欝ng th運i t衣oăđiều ki羽n 
phát triển kinh tế d詠a trên yếu t嘘 vĕnăhóa.ă 

Đàoăt衣o, nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c,ălàmăcơăs荏 để chuyểnăđ鰻i, phát triển 
cácăđịnhăh逢ớng kinh tế.  

4.4.7 Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái, c違nh quan 

Quận Ô Môn có 20 tuyếnăđ逢運ng bị ngập sâu 0.3-0.6m vào nh英ngăđ嬰tăn逢ớc trong 
(triềuăc逢運ng c栄a tháng) xung quanh các ngày 30.8, rằm tháng 9 âm lịchăhàngănĕm.ăC亥n 
khắc ph映c tình tr衣ngănày,ăđ違m b違o giao thông vận t違i.  

Ph映c h欝i h羽 th詠c vật ven sông r衣ch quận Ô Môn. Ph映c h欝i tr欝ng l衣i th詠c vật b違n 
địa ven sông 荏 nh英ngănơiănàoăcònăbưiăbùnăđể ph映c h欝i sinh thái sông ngòi. Không nên 
làm b運 kè tràn lan khắpănơiăvìăb運 kè không gi違i quyếtăđ逢嬰c s衣t l荏 và h栄y ho衣i sinh thái 
sông ngòi. 

V医năđề s衣t l荏 b運 sông. Vi羽c xây d詠ng b運 kèăđể ch嘘ng s衣t l荏 là không hi羽u qu違 vì: 
s衣t l荏 là t医t yếuăkhiăđáyăsôngăbị sâu thêm do bị sông Hậuărútăđáyăra.ăS衣t l荏 x違yăraădoăđ泳t 
chân b運 sông ch泳 không ph違i 荏 mái d嘘c, chân b運 sông bị đ泳tătr逢ớc thì mái d嘘c mới s映p 
đ鰻 sau. Làm kè b違o v羽 mộtănơiăthìăgâyăs衣t l荏 nơiăkhácădoălàmăm医t cân bằngăđộng l詠c. 
Công trình luôn luôn có tu鰻i thọ nh医tăđịnhăvàăđòiăh臼i ph違i có chi phí duy tu b違oăd逢叡ng 
càngătĕngătheoăth運i gian. Công trình ch嘘ng s衣t l荏 t衣o c違m giác an toàn gi違,ăđến khi công 



 

723 
 

trình s映păđ鰻 hoặc hết tu鰻i thọ, thiếu duy tu b違oăd逢叡ng, thi羽t h衣i sẽ lớnăhơnăg医p nhiều 
l亥n. Bi羽n pháp hi羽u qu違 nh医t là thuận theo t詠 nhiên, di d運iătáiăđịnhăc逢ăng逢運i dân sớm ra 
kh臼i nh英ngănơiăcóănguyăcơăs衣t l荏 cao và chỉ th詠c hi羽n công trình 荏 nh英ngănơiăth詠c s詠 
xung yếu, mậtăđộ dânăc逢ăcao. 

4.4.8 Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

Xác lập và chỉnh trang cửaăngõăsôngăn逢ớc 荏 cửa sông Ô Môn. Phát triển một trung 
tâm mới 荏 cửa sông Ô Môn, t衣oăthànhătamăgiácăđôăthị, cùng với khu trung tâm lịch sử 荏 
ph逢運ngăChâuăVĕnăLiêmăvàăkhuăcôngănghi羽p phía giáp Trà Nóc.  

C違i t衣o và xây mớiăcácăcôngătrìnhăđiểm nh医n, tuyến không gian d宇 nhận biết. 
Hình 163: M瓜t s嘘 đi吋m nh医n không gian c亥năl逢uăỦăthi院t k院 đôăth鵜 

    

B違o t欝n, phát huy c医u trúc nông thôn ven kênh 荏 một s嘘 khu v詠c,ăđ欝ng th運i chuyển 
đ鰻i sang c医uătrúcăđôăthị kiểu mới d衣ng ô bàn c運. B嘘 trí các khu dịch v映, cây xanh công 
viên g亥n khu công nghi羽păđể đ違m b違o nhu c亥u thiết th詠c c栄a công nhân.  

Hoàn chỉnh các ch泳cănĕngă荏 khuăđôăthị mới với kho違ng cách phù h嬰p với khu công 
nghi羽păđể ti羽năchoăcôngănhânăđiălàm. 

Phát huy hình 違nh silhouette trên sông, kênh nh臼 là mộtăđặcăđiểmăhìnhătháiăđặc sắc 
c栄a Ô Môn.  

Hình 164: Ô Môn c亥n phát huy nh英ng silhouetteăđ員c s逸cănh逢ăkhuăv詠c chùa 
pôthisomrom 
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4.5 Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

- Đường bộ: Tập trung xây d詠ng và từngăb逢ớc hi羽năđ衣i hóa m衣ngăl逢ới giao thông 
đ逢運ng bộ: 

- Đường thてy: Ph嘘i h嬰p với c医p thành ph嘘 trong vi羽c qu違n lý và khai thác hi羽u 
qu違 các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa do quận qu違n lý (sông Ô Môn). Có kế ho衣ch n衣o vét, 
nâng c医p các tuyến th栄y nộiăđịa do quận qu違n lý. 

- Hạ tＺng thてy lợi:  Tiểu vùng 3 và tiểuăvùngă8ăđề xu医tăđ逢嬰c b違o v羽 theo h羽 th嘘ng 
kiểm soát ngậpătheoăđêăbaoălớnăđưăđ逢嬰căđề cậpătrongăPh逢ơngăánăphátătriểnăcơăs荏 h衣 t亥ng 
th栄y l嬰i liên quận huy羽n. Tiểuăvùngă11ăvàă12ăđề xu医tăđ逢嬰c b違o v羽 b荏i vi羽c nâng c医p các 
ô bao nh臼 hi羽n nay theo các kênh c医p 2 khi c亥n thiết. 

- San nền vàăthoátănước mặt: Tuân th栄 các quy ho衣chăthoátăn逢ớc c医p trên có liên 
quanăđến khu v詠c tính toán. Kết h嬰p với các quận, huy羽n kế cận trong vi羽căđịnhăh逢ớng 
xây d詠ngăcácăđêăbaoăkết h嬰p c嘘ngăngĕnătriều và tr衣măbơm,ăm荏 rộng, xây mới các tuyến 
kênh r衣chăầăt衣o thành một h羽 th嘘ng khép kín b違o v羽 toàn khu v詠c và toàn thành ph嘘. 
Xây d詠ngăkè,ăt逢運ng chắnăđ嘘i vớiăcácăl逢uăv詠cătrungătâm,ăxácăđịnhăcaoăđộ kh嘘ng chế với 
một s嘘 l逢uăv詠c và gi違i pháp thích 泳ng vớiăcácăl逢uăv詠căch逢aăcóăđiều ki羽n xây d詠ngăđêă
bao hoặc tôn nền. 

- Hồ điều tiếtănước: Quy ho衣ch các h欝 điều tiếtăn逢ớcătrênăđịa bàn quận nhằmăđiều 
tiếtăn逢ớc,ăđ違m b違oăl逢uăthôngăn逢ớc cho các sông kênh r衣chătrênăđịa bàn quận, vừa là 
vùng tr英 n逢ớc phòng ch嘘ng ngập úng và biếnăđ鰻i khí hậu vừa t衣o c違nh quan không gian 
s嘘ngăchoăkhuăđôăthị. 

- Mạngălưới cＸpăđiện: Đ亥uăt逢ănângăc医p h羽 th嘘ngăđ逢運ng dây trung thế, h衣 thế, 
tr衣m biếnăápătrênăđịa bàn. 

- Thông tin và truyền thông: Nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 b逢uăchính,ăđaăd衣ng hóa 
các lo衣i hình dịch v映,ătĕngăc逢運ng xã hội hóa ho衣tăđộngăb逢uăchính,ăc栄ng c嘘 và hoàn thi羽n 
môăhìnhăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăph逢運ng. Xây d詠ng và phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng vi宇n 
thông hi羽năđ衣i,ăcóăđộ bao ph栄 rộng khắp, cung c医păđaăd衣ng dịch v映 với ch医tăl逢嬰ng t嘘t 
và hi羽u qu違.ăĐ育y m衣nh 泳ng d映ng công ngh羽 thôngătinătrongăcácălĩnhăv詠c kinh tế - xã 
hội.ăĐ育y m衣nh 泳ng d映ng và phát triển chính quyềnăđi羽n tử,ăth逢ơngăm衣iăđi羽n tử t衣iăđịa 
ph逢ơng. 
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5. Qu壱n Th嘘t N嘘t 

5.1 Nh英ng v医năđ隠 th詠c tr衣ng v隠 không gian xây d詠ng chính 

Mậtăđộ dânăc逢ăth医p, còn nhiềuăd逢ăđịaăđể phát triển. Vị trí xa trung tâm thành ph嘘 
C亥năThơ nh逢ngăl衣i g亥n thành ph嘘 Long Xuyên. L詠căl逢嬰ngălaoăđộng th医p,ăkhóăgiaătĕngă
do s詠 chuyển dịchădânăc逢ăvề cácătrungătâmăđôăthị.  

Quận có nềnăđịa ch医tăcôngătrìnhăt逢ơngăđ嘘i yếu, m詠căn逢ớc ng亥m nông gây khó 
khĕnăchoăvi羽c xây d詠ng các công trình có quy mô lớn,ăđòiăh臼iăchiăphíăđ亥uăt逢ăcaoăchoă
vi羽c gia c嘘 nền móng. 

H羽 th嘘ngăcơăs荏 h衣ng t亥ngădùăđưăđ逢嬰c chú trọngăđ亥uăt逢ătrongăth運iăgianăquaănh逢ngă
vẫn còn nhiều h衣n chế so với yêu c亥u phát triểnătrongăđiều ki羽n mới. Th詠c tế nàyăđangă
違nhăh逢荏ng lớnăđến kh違 nĕngăthuăhútăđ亥uăt逢ătrongăvàăngoàiăn逢ớc, gây tr荏 ng衣i cho quá 
trình chu chuyển hàng hóa. 

Hình thái c栄a quậnăch逢aărõăb違n sắc.ăCácăcơăs荏 nhận di羽nănh逢ăđiểm- tuyến- di羽n- 
kh嘘iăđều m運 nh衣t.  

5.2 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n kinh t院- xã h瓜i 

Theoăđịnhăh逢ớng vùng liên huy羽n, quận Th嘘t N嘘t sẽ phát triển ch栄 yếuălàăđôăthị 
sinh thái, du lịch ven sông Hậu, và một ph亥n nh臼 nằm trong tr映căđôăthị hi羽năđ衣i. Quận 
c亥n phát triển h衣 t亥ng du lịch và t衣o d詠ng s違n ph育m du lịchăđộcăđáo,ăkhôngătrùngălặp với 
các tỉnh lân cận. Nên kết h嬰p du lịch sinh thái, nghỉ d逢叡ng với các ho衣tăđộngăvĕnăhóaă
ngh羽 thuậtănh逢ăl宇 hội, triển lãm ngh羽 thuật.  

Cù lao Tân Lộc sẽ là trung tâm du lịch sinh thái không chỉ c栄a C亥năThơ mà còn 
các tỉnh lân cận trong các tuyến du lịchăsôngăn逢ớcăl逢uăv詠c sông Hậu.  

Tĕngăc逢運ng nhân l詠căđ逢嬰căđàoăt衣o về du lịch. Có chính sách hỗ tr嬰 ng逢運i dân 
trong quận kh荏i nghi羽p về du lịchăđể họ khai thác chính nh英ng l嬰i thế c栄a quận, không 
tìm vi羽c 荏 cácăđôăthị lớnăhơnălânăcận, dẫnăđến th医t thoát nhân l詠c.  

Một số chỉ tiêu xã hội:  

- Về y tế: tỷ l羽 bao ph栄 b違o hiểm y tế đ衣t 100%. Trẻ emăd逢ới 01 tu鰻iăđ逢嬰c tiêm 
ch栄ngăđ亥yăđ栄 các lo衣i vắc xinăđ衣t 100%. Tỷ l羽 trẻ emăd逢ới 5 tu鰻iăsuyădinhăd逢叡ngăd逢ới 
5%. 

- Tỷ l羽 học sinh các c医p họcăđúngăđộ tu鰻iăgiaiăđo衣n 2021-2030 : nhà trẻ 30%, mẫu 
giáo 5 tu鰻iăđ衣t 100%, tiểu học 100%, THCS 98%, THPT 90%. 

- Tỷ l羽 laoăđộngăquaăđàoăt衣oăgiaiăđo衣năđếnă2030ăđ衣t trên 80%.  
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Hình 165:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăqu壱n Th嘘t N嘘t:  

 

 
11 Đôăthịăsinhăthái,ăduălịchăvenăSôngăHậu 

12 
Tr映căđôăthịăhi羽năđ衣i,ănằmădọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢ơng 
ti羽n 

16 D違iăđôăthịăcôngănghi羽păsinhătháiăTh嘘tăN嘘tă-VĩnhăTh衣nh 

5.3 Đ鵜nhăh逢噂ng Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăqu壱n Th嘘t N嘘t 

B違ng 166: Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăqu壱n Th嘘t N嘘t:  

TT Ch雨ătiêu Mã 
Hi羽nătr衣ngănĕmă2020 QHăđ院nănĕmă2030ă 

Tĕngă(+). 
Gi違mă(-) Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%) 
Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

  T蔚NGăDI烏NăTệCHăT衛ă
NHIÊN   12.166,70 100,00 12.166,70 100,00         -    

I Lo衣iăđ医t           -          -           -        -           -    
1 Đ医tănôngănghi羽p NNP 7.916,11 65,06 7.022,87 57,72 -893,24  
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  Trong đó:           -          -           -        -           -    

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA     3.913,71  32,17     3.812,40  31,33 -101,31  

  
Trongăđó:ăĐ医t chuyênătr欝ngălúaă
n逢ớc LUC     3.913,71  32,17     3.812,40  31,33 -101,31  

1.2 Đ医tătr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 358,08 2,94 312,58 2,57 -45,50  

1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN     2.886,14  23,72     2.139,71  17,59 -746,43  

1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH         -          -           -        -           -    

1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD         -          -           -        -           -    

1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX         -          -           -        -           -    

1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 747,79 6,15 747,79 6,15 0,00  

1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU         -   0,00         -   0,00 0,00  

1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH 10,39 0,09 10,39 0,09         -    
2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 4.249,08 34,92 5.143,83 42,28 894,75  
  Trong đó:           -   0,00         -   0,00         -    

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP       19,65  0,16       19,65  0,16 0,00  

2.2 Đ医tăanăninh CAN 4,81 0,04 5,51 0,05 0,70  

2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK       62,65  0,51      288,65  2,37      226,00   

2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT         -          -           -        -           -    

2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN         -          -           -        -   0,00  

2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD 7,49 0,06 18,29 0,15 10,80  

2.6 
Đ医tă cơă s荏ă s違nă xu医tă phiă nôngă
nghi羽p 

SKC 143,74 1,18 160,25 1,32 16,51  

2.7 Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángăs違n SKS         -          -           -        -           -    

2.8 
Đ医tăs違năxu医tăvậtăli羽uăxâyăd詠ng,ă
làmăđ欝ăg嘘m 

SKX        3,67  0,03        3,67  0,03         -    

2.9 
Đ医tăphátătriểnăh衣ăt亥ngăc医păqu嘘că
gia, c医pătỉnh,ăc医păhuy羽n,ăc医păxư DHT 476,97 3,92 565,57 4,65 88,60  

  Trongăđó           -          -           -        -           -    

2.9.1  ĐＸtăgiaoăthông   DGT  214,47 1,76 233,27 1,92 18,80  

2.9.2  ĐＸtăthuỷălợi   DTL  159,37 1,31 36,27 0,30 -123,10  
2.9.3  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăvĕnăhóaă  DVH  1,89 0,02 2,85 0,02 0,96  
2.9.4  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyătếă  DYT  5,83 0,05 6,63 0,05 0,80  

2.9.5 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăgiáoădつcăvàă
đàoătạo 

 
DGD  

39,46 0,32 194,41 1,60 154,95  

2.9.6 
 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăthểădつcă
thểăthaoă  DTT  1,92 0,02 3,84 0,03 1,92  

2.9.7  ĐＸtăcôngătrìnhănĕngălượngă  DNL  4,48 0,04 15,49 0,13 11,01  

2.9.8 
 ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhăviễnă
thông  

 DBV  0,15 0,00 4,49 0,04 4,34  

2.9.9 
 ĐＸtăxâyădựngăkhoădựătrữăquốcă
gia  

 DKG          -          -           -        -           -    

2.9.10 ĐＸtăcóădiătíchălịchăsửăvĕnăhóa DDT 0,00 0,00 0,00 0,00         -    
2.9.11 ĐＸtăbụiăthải,ăxửălýăchＸtăthải DRA 2,44 0,02 9,18 0,08       6,74   
2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  11,42 0,09 11,58 0,10 0,16  

2.9.13 
ĐＸtălàmănghĩaătrang,ănghĩaăđịa,ă
nhàătangălễ,ănhàăhỏaătáng 

NTD 33,79 0,28 37,13 0,31 3,34  

2.9.14 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăkhoaăhọcăvàă
côngănghệ 

DKH        0,57        0,00         0,57      0,00          -    
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2.9.15 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởădịchăvつăxụă
hội 

 
DXH  

0,00 0,00 0,00 0,00         -    

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 1,18 0,01 9,86 0,08       8,68   

2.10 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL 1,37 0,01 45,69 0,38 44,32  

2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 1.189,95 9,78 1.679,16 13,80 489,21  

2.13 Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan TSC 28,17 0,23 46,70 0,38 18,53  

2.14 
Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăc栄aăt鰻ăch泳că
s詠ănghi羽p 

DTS        6,59  0,05        6,59  0,05 0,00  

2.15 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăngo衣iăgiao DNG         -          -           -        -           -    

2.16 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH 0,74 0,01 0,75 0,01       0,01   

2.17 
Đ医tăkhuăvuiăchơi,ăgi違iătríăcôngă
cộng 

DKV        1,19  0,01        1,19  0,01 0,00  

2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 1,81 0,01 2,03 0,02 0,22  

2.19 Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ăr衣ch,ăsu嘘i SON     2.295,56  18,87     2.295,56  18,87 0,00  

2.20 Đ医tăcóămặtăn逢ớcăchuyênădùng MNC        0,41  0,00        0,26  0,00       (0,15)  

2.21 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK        4,31        0,04         4,31      0,04          -    
3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD       1,51  0,01         -   0,00      (1,51)  
II  Khuăch泳cănĕng           -          -           -        -           -    

1 Đ医tăkhuăcôngăngh羽ăcao* KCN         -          -           -        -           -    

2 Đ医tăkhuăkinhăt院* KKT          -          -           -        -           -    

3 Đ医tăđôăth鵜* KDT    12.166,70      100,00     12.166,70    100,00          -    

4 Đ医tăkhuăs違năxu医tănôngă
nghi羽p KNN     7.905,72       64,98      7.022,87     57,72  -882,85  

5 Khuălơmănghi羽p KLN         -          -           -        -           -    

6 Khuăduăl鵜ch KDL         -          -           -        -           -    

7 Khuăb違oăt欝năthiênănhiên,ăđaă
d衣ngăsinhăh丑c KBT         -          -           -        -           -    

8 Khuăphátătri吋năcôngănghi羽p KPC       62,65        0,51       288,65      2,37       226,00   

9 Khuăđôăth鵜 DTC     1.189,95        9,78     12.166,70    100,00    10.976,75   

10 Khuăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映 KTM        7,49        0,06       178,54      1,47       171,05   

 

5.4 Đ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch xây d詠ng  

5.4.1 Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Phát triển khu v詠c thị tr医n Th嘘t N嘘tăcũătr荏 thành mộtătrungătâmăđôăthị t鰻ng h嬰p, là 
điểm trung gian gi英a thành ph嘘 Long Xuyên vớiăcácătrungătâmăđôăthị phíaăĐôngăNamă
thành ph嘘 C亥năThơ.  

Th嘘t N嘘t là khu v詠c cửa ngõ phía Tây Bắc c栄a thành ph嘘 C亥năThơ, c亥nă逢uătiên 
phát triển sau khu v詠c trung tâm Ninh Kiều - CáiăRĕng - Bình Th栄y. Th嘘t N嘘t phát triển 
sẽ t衣o hai c詠c kinh tế haiăđ亥u Tây Bắc- ĐôngăNamăc栄a C亥năThơ, t衣oăđộng l詠c phát triển 
cho các khu v詠c 荏 gi英a.  

Phát triển kinh tế ch栄 đ衣o là du lịch sinh thái kết h嬰p với s違n xu医t nông nghi羽păđặc 
thù.  
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5.4.2 Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

Thu hút gi英 chân l詠căl逢嬰ngălaoăđộngăkhôngădiăc逢ăđếnăcácătrungătâmăđôăthị lân cận, 
đàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao, nh医t là về du lịch sinh thái, nông nghi羽p.  

Nâng c医p c違i t衣oăkhuădânăc逢ăt詠 phát hi羽n h英u thuộc thị tr医n Th嘘t N嘘tăcũăvàăchână
c亥u Vàm C嘘ng vớiăđ亥yăđ栄 h衣 t亥ng xã hội, h衣 t亥ng kỹ thuật, t衣o thành mộtătrungătâmăđôă
thị mới có quy mô lớnăhơn 

Đàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c về kinh tế du lịch, dịch v映, nông nghi羽p ch医tăl逢嬰ng cao, 
là nh英ngăđịnhăh逢ớngăcơăb違n c栄a quận.  

5.4.3 Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái, c違nh quan 

Ph映c h欝i th詠c vật ven sông. Tr欝ng và ph映c h欝i t詠 nhiên th詠c vật ven sông Hậu qua 
Th嘘t N嘘t, sông Th嘘t N嘘t, và các kênh r衣chănhánhăđể ph映c h欝i sinh thái sông ngòi, ph映c 
h欝i th栄y s違n t詠 nhiên. 

Khu v詠c Th衣nhăPh逢ớcă1,ăph逢運ng Th衣nh Hóa, bãi rác tập trung c栄aăph逢運ng gây ô 
nhi宇m nghiêm trọng. C亥n có gi違i pháp thu gom, xử lý rác th違i rắn theo tiêu chu育năđôăthị.  

Khắc ph映c tình tr衣ng ngập úng 荏 34 tuyếnăđ逢運ng c衣nh sông Hậu do 違nhăh逢荏ng c栄a 
th栄y triềuăvàăn逢ớcălũăsôngăMekong.ă 

Cù lao Tân Lộcăcóă3ăđiểm s衣t l荏 nghiêm trọng, với t鰻ng chiều dài 6,23km, làm m医t 
d亥n di羽nătíchăđ医t, 違nhăh逢荏ng sinh ho衣t, s違n xu医t, tài s違n và tính m衣ng c栄aăng逢運i dân. 
Trongăđó,ănghiêmătrọng nh医tălàăđiểm s衣t l荏 t衣iăđ亥u cù lao thuộc khu v詠c Long Châu. 
Dọc sông Hậu còn có nhiềuăđiểm s衣t l荏 khác c亥n khắc ph映c.  

Vi羽c xây d詠ng b運 kèăđể ch嘘ng s衣t l荏 là không hi羽u qu違 vì: s衣t l荏 là t医t yếuăkhiăđáyă
sông bị sâu thêm do bị sông Hậuărútăđáyăra. S衣t l荏 x違yăraădoăđ泳t chân b運 sông ch泳 không 
ph違i 荏 mái d嘘c, chân b運 sông bị đ泳tătr逢ớc thì mái d嘘c mới s映păđ鰻 sau. Làm kè b違o v羽 
mộtănơiăthìăgâyăs衣t l荏 nơiăkhácădoălàmăm医t cân bằngăđộng l詠c. Công trình luôn luôn có 
tu鰻i thọ nh医tăđịnhăvàăđòiăh臼i ph違i có chi phí duy tu b違oăd逢叡ngăcàngătĕngătheoăth運i gian. 
Công trình ch嘘ng s衣t l荏 t衣o c違m giác an toàn gi違,ăđến khi công trình s映păđ鰻 hoặc hết tu鰻i 
thọ, thiếu duy tu b違oăd逢叡ng, thi羽t h衣i sẽ lớnăhơnăg医p nhiều l亥n. Bi羽n pháp hi羽u qu違 nh医t 
là thuận theo t詠 nhiên, di d運i táiăđịnhăc逢ăng逢運i dân sớm ra kh臼i nh英ngănơiăcóănguyăcơă
s衣t l荏 cao và chỉ th詠c hi羽n công trình 荏 nh英ngănơiăth詠c s詠 xung yếu, mậtăđộ dânăc逢ăcao. 

5.4.4 Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

Thế m衣nh hình thái c栄a quận Th嘘t N嘘tăliênăquanăđến du lịch mi羽tăv逢運n,ăsôngăn逢ớc. 
Doăđóăc亥n nh医n m衣nh cù lao Tân Lộc, t衣o s違n ph育m du lịch h医p dẫn.  

T衣o d詠ng nh英ng c映mădânăc逢,ăđơnăvị 荏 phát triểnătheoăđịnhăh逢ớng giao thông công 
cộng dọc qu嘘c lộ 91 và ven sông Hậu.  

Nâng c医p các tuyếnăkhôngăgianăn逢ớc: giao thông thuỷ,ăđ逢運ngăđiăxeăđ衣p, c違nh quan, 
điểm dừng ngắm c違nh, các dịch v映, ti羽n ích dọc tuyến.  

Nâng c医p các tuyến ph嘘 chínhăđôăthị: QL91, bao g欝m thiết kế đôăthị,ăcôngănĕng,ă
ho衣tăđộngăvĕnăhóa.ă 
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Xácăđịnh chiếnăl逢嬰c phát triển kh嘘iătíchăđôăthị,ăđặc bi羽t dọc theo b運 sông Hậu, 
sông Th嘘t N嘘t và dọc các tr映căđ逢運ng chính.  

Xácăđịnh h羽 th嘘ng các khu v詠căđặtăđiểm nh医năđôăthị quan trọng và tính ch医t các 
lo衣iăđiểm nh医năđó.ăĐề xu医t mộtăđàiăngắm c違nh h医p dẫn 荏 cù lao Tân Lộc.  
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Hình 166:ăCácăđi吋m nh医n, tuy院n không gian c亥năl逢uăỦăthi院t k院 đôăth鵜 

    

Kinh nghi ệm trong n⇔ớc và quốc tế: 

Cù lao Tân Lộc có nhiềuăđiều ki羽năđể phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra khu v詠c 
nàyăcũngăc亥n có mộtăđiểm nh医năđể địnhăh逢ớng không gian trên sông Hậu.ăĐàiăngắm 
c違nh là một ví d映 phù h嬰p, tuy nhiên c亥năđ逢嬰c thiết kế h医p dẫn, bắt mắt, thu hút khách 
tham quan.  

 
 

  

5.5 Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

- Đường bộ: Tập trung xây d詠ng và từngăb逢ớc hi羽năđ衣i hóa m衣ngăl逢ới giao thông 
đ逢運ng bộ: 

- Đường thてy: Ph嘘i h嬰p với c医p thành ph嘘 trong vi羽c qu違n lý và khai thác hi羽u 
qu違 các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa do quận qu違n lý. Có kế ho衣ch n衣o vét, nâng c医p các 
tuyến th栄y nộiăđịa do quận qu違n lý. 

- Hạ tＺng thてy lợi: Quận Th嘘t N嘘t bao g欝m các tiểuăvùngă11,ă12ăvàă14.ăĐ嘘i với 
tiểu vùng 11, một ph亥n di羽n tích tiểuăvùngă12ăvàă14,ăđề xu医t b荏i vi羽c nâng c医p các ô bao 
nh臼 hi羽n nay theo các kênh c医p 2 khi c亥n thiết.ăĐ嘘i ph亥n di羽n tích thuộc tiểu vùng 12 
nằm t衣i cù lao trên sông Hậu,ăđề xu医t xây d詠ngăđêăbaoătri羽tăđể bao quanh cù lao này. 

- San nền và thoát nước mặt: Tuân th栄 các quy ho衣ch thoát n逢ớc c医p trên có liên 
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quanăđến khu v詠c tính toán. Kết h嬰p với các quận, huy羽n kế cận trong vi羽căđịnhăh逢ớng 
xây d詠ngăcácăđêăbaoăkết h嬰p c嘘ngăngĕnătriều và tr衣măbơm,ăm荏 rộng, xây mới các tuyến 
kênh r衣chăầăt衣o thành một h羽 th嘘ng khép kín b違o v羽 toàn khu v詠c và toàn thành ph嘘. 
Xây d詠ngăkè,ăt逢運ng chắnăđ嘘i với các l逢uăv詠cătrungătâm,ăxácăđịnhăcaoăđộ kh嘘ng chế với 
một s嘘 l逢uăv詠c và gi違i pháp thích 泳ng vớiăcácăl逢uăv詠căch逢aăcóăđiều ki羽n xây d詠ngăđêă
bao hoặc tôn nền. 

- Hồ điều tiếtănước: Quy ho衣ch các h欝 điều tiếtăn逢ớcătrênăđịa bàn quận nhằmăđiều 
tiếtăn逢ớc,ăđ違m b違oăl逢uăthôngăn逢ớc cho các sông kênh r衣chătrênăđịa bàn quận, vừa là 
vùng tr英 n逢ớc phòng ch嘘ng ngập úng và biếnăđ鰻i khí hậu vừa t衣o c違nh quan không gian 
s嘘ngăchoăkhuăđôăthị. 

- Mạngălưới cＸpăđiện: Đ亥uăt逢ănângăc医p h羽 th嘘ngăđ逢運ng dây trung thế, h衣 thế, 
tr衣m biếnăápătrênăđịa bàn. 

- Thông tin và truyền thông: Nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 b逢uăchính,ăđaăd衣ng hóa 
các lo衣i hình dịch v映,ătĕngăc逢運ng xã hội hóa ho衣tăđộngăb逢uăchính,ăc栄ng c嘘 và hoàn thi羽n 
môăhìnhăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăph逢運ng.  

6. Huy羽n PhongăĐi隠n 

6.1 Nh英ng v医năđ隠 th詠c tr衣ng v隠 không gian xây d詠ng chính 

Là một huy羽năsinhăthái,ăđ逢嬰căvíănh逢ă“láăph鰻iăxanh”ăc栄a Trung tâm thành ph嘘 C亥n 
Thơ, có tiềmănĕngăphátătriển du lịch sinh thái và tâm linh, với nh英ngăđặcătr逢ngăsinhătháiă
nông nghi羽p Giàn Gừa, là khu di tích cách m衣ng,ăvàăcácăđiểm tham quan n鰻i tiếng: khu 
du lịch sinh thái Mỹ Khánh, Ch嬰 n鰻i PhongăĐiền,ăvàăđặc bi羽t là Thiền Vi羽n Trúc Lâm 
Ph逢ơngăNam.ă 

Thiếu h映t ngu欝nălaoăđộng ch医tăl逢嬰ng cao, thiếu nhân l詠căđ逢嬰căđàoăt衣o bài b違n,ăđặc 
bi羽tălàălaoăđộng ph映c v映 các ngành dịch v映 trênăđịa bàn. 

Thị tr医n PhongăĐiền có nhiều thế m衣nh về hìnhăthái,ăvĕnăhóa,ăt詠 nhiênăđể t衣o nên 
mộtăđôăthị có b違n sắc.  

6.2 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n kinh t院- xã h瓜i 

Theoăđịnhăh逢ớng liên kết vùng liên huy羽n, huy羽n PhongăĐiền sẽ phát triển ch栄 đ衣o 
theoăcácăh逢ớng: 

- Đôăthị đại học: T衣o ra mộtăvùngăđôăthị đ衣i họcăsinhăthái,ămôiătr逢運ngăđ衣i học 
trong rừng,ătrongăv逢運n,ănh逢ămôăhìnhătr逢運ngăđ衣i học c栄a 遺năĐộ. 

- Trungătâmăchĕmăsócăsとc khỏe: Là mộtăvùngăđôăthị kết h嬰p các lo衣i dịch v映 c医p 
vùng và qu嘘c gia về y tế,ăđiềuăd逢叡ng, thể d映c thể thao. 

- Khu miệtăvườn, du lịchăsinhătháiăđặc thù nông thôn miền Tây: Kết h嬰p nh英ng 
dịch v映 du lịch với du lịch cộngăđ欝ng, du lịch resort cao c医p và b医tăđộng s違n xanh. Tận 
d映ng nh英ng c医u trúc c違nh quan và nông nghi羽p hi羽n h英uăđể phát triển du lịch sinh thái.  

Đàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao, nh医t là về du lịch sinh thái, nông nghi羽p.  
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Hình 167:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăhuy羽n PhongăĐi隠n: 

 

5 Trungătâmăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映ăCáiăRĕng 
6 Đôăthịăđ衣iăhọc,ăyătế 

7 Trungătâmăchĕmăsóc s泳căkh臼eăvàănghỉăd逢叡ngămi羽tăv逢運n,ăduălịchăsinhătháiă
đặcăthùănôngăthônăMiềnăTây 

8 Trungătâmăđ亥uăm嘘iăcôngăngh羽ănôngănghi羽p 

 

 

6.3 Đ鵜nhăh逢噂ng Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăhuy羽n PhongăĐi隠n  

B違ng 167 Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăhuy羽n PhongăĐi隠n: 

TT Ch雨ătiêu Mã 
Hi羽nătr衣ngănĕmă2020 QHăđ院nănĕmă2030ă 

Tĕngă(+). 
Gi違mă(-) Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%) 
Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

  T蔚NGăDI烏NăTệCHăT衛ă
NHIÊN   12.558,54 100,00 12.558,54 100,00         -    

I Lo衣iăđ医t           -          -           -        -           -    
1 Đ医tănôngănghi羽p NNP 9.956,87 79,28 8.947,33 71,24 -1.009,54  
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  Trong đó:           -          -           -        -           -    

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA     1.469,65  11,70     1.161,05  9,25 -308,61  

  
Trongăđó:ăĐ医tăchuyênă tr欝ngă lúaă
n逢ớc LUC     1.469,65  11,70     1.161,05  9,25 -308,61  

1.2 Đ医tătr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 100,70 0,80 95,43 0,76 -5,27  

1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN     8.385,19  66,77     7.689,60  61,23 -695,59  

1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH         -          -           -        -           -    

1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD         -          -           -        -           -    

1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX         -          -           -        -           -    

1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 1,33 0,01 1,26 0,01 -0,07  

1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU         -   0,00         -   0,00 0,00  

1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH 0,00 0,00 0,00 0,00         -    
2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 2.601,67 20,72 3.611,21 28,76 1.009,54  
  Trong đó:           -   0,00         -   0,00         -    

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP       62,13  0,49       62,13  0,49 0,00  

2.2 Đ医tăanăninh CAN 7,20 0,06 7,80 0,06 0,60  

2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK         -   0,00         -   0,00         -    

2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT         -          -           -        -           -    

2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN         -          -           -        -   0,00  

2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD 61,17 0,49 200,60 1,60 139,43  

2.6 
Đ医tă cơă s荏ă s違nă xu医tă phiă nôngă
nghi羽p 

SKC 8,11 0,06 26,81 0,21 18,70  

2.7 Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángăs違n SKS         -          -           -        -           -    

2.8 
Đ医tăs違năxu医tăvậtă li羽uăxâyăd詠ng,ă
làmăđ欝ăg嘘m 

SKX         -   0,00         -   0,00         -    

2.9 
Đ医tăphátă triểnăh衣ă t亥ngăc医păqu嘘că
gia,ăc医pătỉnh,ăc医păhuy羽n,ăc医păxư DHT 409,67 3,26 887,14 7,06 477,47  

  Trongăđó           -          -           -        -           -    

2.9.1  ĐＸtăgiaoăthông   DGT  326,09 2,60 733,36 5,84 407,27  

2.9.2  ĐＸtăthuỷălợi   DTL  0,00 0,00 5,75 0,05 5,75  
2.9.3  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăvĕnăhóaă  DVH  3,57 0,03 13,69 0,11 10,12  
2.9.4  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyătếă  DYT  3,43 0,03 6,73 0,05 3,30  

2.9.5 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăgiáoădつcăvàă
đàoătạo 

 
DGD  

44,03 0,35 52,85 0,42 8,82  

2.9.6 
 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăthểădつcăthểă
thao  

 DTT  0,20 0,00 7,26 0,06 7,06  

2.9.7  ĐＸtăcôngătrìnhănĕngălượngă  DNL  3,35 0,03 5,34 0,04 1,99  

2.9.8 
 ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhăviễnă
thông  

 DBV  0,70 0,01 0,79 0,01 0,09  

2.9.9 
 ĐＸtăxâyădựngăkhoădựătrữăquốcă
gia  

 DKG          -          -           -        -           -    

2.9.10 ĐＸtăcóădiătíchălịchăsửăvĕnăhóa DDT 12,46 0,10 33,51 0,27       21,05   
2.9.11 ĐＸtăbụiăthải,ăxửălýăchＸtăthải DRA 0,00 0,00 4,17 0,03       4,17   
2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  4,35 0,03 4,35 0,03 0,00  

2.9.13 
ĐＸtălàmănghĩaătrang,ănghĩaăđịa,ă
nhàătangălễ,ănhàăhỏaătáng 

NTD 9,29 0,07 9,29 0,07 0,00  

2.9.14 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăkhoaăhọcăvàă
côngănghệ 

DKH         -          -           -        -           -    
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2.9.15 
ĐＸtă xâyă dựngă c¬ă sởă dịchă vつă xụă
hội 

 
DXH  

0,00 0,00 2,70 0,02       2,70   

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 2,21 0,02 7,36 0,06       5,15   

2.10 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL         -          -         47,83      0,38        47,83   

2.11 Đ医tă荏ăt衣i nông thôn ONT 904,37 7,20 1.077,35 8,58 172,98  

2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 99,97 0,80 194,22 1,55 94,25  

2.13 Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan TSC 27,95 0,22 33,01 0,26 5,06  

2.14 
Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăc栄aăt鰻ăch泳că
s詠ănghi羽p 

DTS        0,43  0,00        0,43  0,00 0,00  

2.15 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăngo衣iăgiao DNG         -          -           -        -           -    

2.16 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH 1,51 0,01 1,51 0,01         -    

2.17 
Đ医tă khuă vuiă chơi,ă gi違iă tríă côngă
cộng 

DKV        2,59  0,02       62,96  0,50 60,37  

2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 4,76 0,04 4,76 0,04 0,00  

2.19 Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ăr衣ch,ăsu嘘i SON     1.011,82  8,06     1.004,67  8,00 -7,15  

2.20 Đ医tăcóămặtăn逢ớcăchuyênădùng MNC         -   0,00         -   0,00         -    

2.21 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK         -          -           -        -           -    
3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD         -   0,00         -   0,00         -    
II  Khuăch泳cănĕng           -          -           -        -           -    

1 Đ医tăkhuăcôngăngh羽ăcao* KCN         -          -           -        -           -    

2 Đ医tăkhuăkinhăt院* KKT          -          -           -        -           -    

3 Đ医tăđôăth鵜* KDT    12.558,54      100,00     12.558,54    100,00          -    

4 Đ医tăkhuăs違năxu医tănôngănghi羽p KNN     9.956,87       79,28      8.947,33     71,24  -1.009,54  

5 Khuălơmănghi羽p KLN         -          -           -        -           -    

6 Khuăduăl鵜ch KDL         -          -        251,00      2,00       251,00   

7 Khuăb違oăt欝năthiênănhiên,ăđaă
d衣ngăsinhăh丑c KBT         -          -         11,00      0,09        11,00   

8 Khuăphátătri吋năcôngănghi羽p KPC         -          -           -        -           -    

9 Khuăđôăth鵜 DTC       99,97        0,80       242,94      1,93       142,97   

10 Khu th逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映 KTM       61,17        0,49       203,76      1,62       142,59   

 

6.4 Đ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch xây d詠ng 

6.4.1 Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Phân vùng các ch泳cănĕngăd詠aătrênăcácăđ逢運ngăbiênăn逢ớcăđể nh医n m衣nh b違n sắc 
sôngăn逢ớc c栄a C亥năThơ. Các ch泳cănĕngăchínhălà:ăĐôăthị đ衣i học,ăTrungătâmăchĕmăsócă
s泳c kh臼e, Khu mi羽tăv逢運n, du lịchăsinhătháiăđặc thù nông thôn miền Tây.  

6.4.2 Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

Vĕnăhóa - xã hội: Phát huy t嘘iăđaăđiều ki羽n t詠 nhiênăvĕnăhóaăđặcăthùăliênăquanăđến 
sôngăn逢ớcăđể nh医n m衣nh b違n sắcăđôăthị sôngăn逢ớc,ăđặc bi羽t là ch嬰 n鰻i PhongăĐiền. Gìn 
gi英 các không gian tâmălinhănh逢ăthiền vi羽năTrúcăLâmăPh逢ơngăNam. 



 

736 
 

6.4.3 Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái, c違nh quan 

Sinh thái, cảnh quan: C亥n c違i thi羽n ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc c栄a sông C亥năThơ và h羽 th嘘ng 
kênh r衣ch c栄a huy羽n PhongăĐiền đangăbị ô nhi宇m. Ngập l映t và s衣t l荏 cũngălàănh英ng v医n 
đề c亥n gi違i quyết.  

6.4.4 Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

Hình thái: C違i t衣o, phát huy các thế m衣nh hình thái về điểm - tuyến - di羽n - kh嘘i 
c栄a thị tr医n PhongăĐiền. M荏 rộng thị tr医n về phía Nam cùng với d詠 án c亥uăTâyăĐôămới. 
Cácăcôngătrìnhăh逢ớng tới kiến trúc sinh thái, bền v英ng.  

Kinh nghi ệm quốc tế: 

Mô hình thành ph嘘 đ衣i họcăđưăđ逢嬰căph逢ơngăTâyăth詠c hi羽năhàngătrĕmănĕmănay,ătiêuă
biểu nh医t là Oxford. Mô hình này hi羽n đangăđ逢嬰c th詠c hi羽n với nhiều qu嘘c gia châu Á 
nh逢ă遺năĐộ, Qatar. C亥năThơ là một thành ph嘘 có thể phát triển mô hình này. PhongăĐiền 
là khu v詠căcóăđ医t d詠 tr英 đ栄 lớnăcũngănh逢ăg亥n trung tâm, phù h嬰păđể áp d映ng mô hình 
này.  

 Hình 168: Mô hình Thành ph嘘 đ衣i h丑c Al Rayyan, Qatar 
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6.5 Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

- Đường bộ: Tập trung xây d詠ng và từngăb逢ớc hi羽năđ衣i hóa m衣ngăl逢ới giao thông 
đ逢運ng bộ. Hoàn thi羽n d詠 án c亥uăTâyăĐôămới 

- Đường thてy: Ph嘘i h嬰p với c医p thành ph嘘 trong vi羽c qu違n lý và khai thác hi羽u 
qu違 các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa. Có kế ho衣ch n衣o vét, nâng c医p các tuyến th栄y nộiăđịa 
do huy羽n qu違n lý. Chỉnh trang ch嬰 n鰻i PhongăĐiền.  

- Hạ tＺng thてy lợi: Các khu v詠c này nằm trong Khu v詠căđô thị, công nghi羽păđană
xen với ph亥n lớn di羽n tích s違n xu医t nông nghi羽p,ăph逢ơngăánăđề xu医t c栄ng c嘘 cácăđêăbaoă
cặp các kênh c医p 2, 3 hi羽nănayăđể b違o v羽 tri羽tăđể cho khu v詠c. 

- San nền và thoát nước mặt: Tuân th栄 các quy ho衣ch thoát n逢ớc c医p trên có liên 
quanăđến khu v詠c tính toán. Kết h嬰p với các quận, huy羽n kế cận trong vi羽căđịnhăh逢ớng 
xây d詠ngăcácăđêăbaoăkết h嬰p c嘘ngăngĕnătriều và tr衣măbơm,ăm荏 rộng, xây mới các tuyến 
kênh r衣chăầăt衣o thành một h羽 th嘘ng khép kín b違o v羽 toàn khu v詠c và toàn thành ph嘘. 
Xây d詠ng kè,ăt逢運ng chắnăđ嘘i vớiăcácăl逢uăv詠cătrungătâm,ăxácăđịnhăcaoăđộ kh嘘ng chế với 
một s嘘 l逢uăv詠c và gi違i pháp thích 泳ng vớiăcácăl逢uăv詠căch逢aăcóăđiều ki羽n xây d詠ngăđêă
bao hoặc tôn nền. 

- Hồ điều tiếtănước: Quy ho衣ch các h欝 điều tiếtăn逢ớcătrênăđịa bàn quận nhằmăđiều 
tiếtăn逢ớc,ăđ違m b違oăl逢uăthôngăn逢ớc cho các sông kênh r衣chătrênăđịa bàn quận, vừa là 
vùng tr英 n逢ớc phòng ch嘘ng ngập úng và biếnăđ鰻i khí hậu vừa t衣o c違nh quan không gian 
s嘘ngăchoăkhuăđôăthị. 

- Mạngălưới cＸpăđiện: Đ亥uăt逢ănângăc医p h羽 th嘘ngăđ逢運ng dây trung thế, h衣 thế, 
tr衣m biếnăápătrênăđịa bàn. 

- Thông tin và truyền thông: Nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 b逢uăchính,ăđaăd衣ng hóa 
các lo衣i hình dịch v映,ătĕngăc逢運ng xã hội hóa ho衣tăđộngăb逢uăchính,ăc栄ng c嘘 và hoàn thi羽n 
môăhìnhăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăph逢運ng.  

7. Huy羽n Th噂i Lai  

7.1 Nh英ng v医năđ隠 th詠c tr衣ng v隠 không gian xây d詠ng chính 

Mậtăđộ dânăc逢ăth医p, ch栄 yếu s違n xu医t nông nghi羽p. Khu v詠cănàyătr逢ớcăđâyălàănôngă
tr逢運ng sông Hậu,ăcóăcơăs荏 để phát triển nông nghi羽p ch医tăl逢嬰ng cao.  

Quận có nềnăđịa ch医tăcôngătrìnhăt逢ơngăđ嘘i yếu, m詠căn逢ớc ng亥m nông gây khó 
khĕnăchoăvi羽c xây d詠ng các công trình có quy mô lớn,ăđòiăh臼iăchiăphíăđ亥uăt逢ăcaoăchoă
vi羽c gia c嘘 nền móng. 

Thị tr医n Thới Lai ch逢aărõăb違n sắcăđôăthị, nhiều ch泳cănĕngădịch v映 đôăthị còn thiếu. 
Cácăcơăs荏 nhận di羽nănh逢ăđiểm - tuyến - di羽n - kh嘘iăđều m運 nh衣t.  

Ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c không cao, nh英ngăng逢運i có kh違 nĕngăthoát nông, tìm 
cơăhội 荏 cácătrungătâmăđôăthị.  

Tuy 荏 vị trí trung tâm lãnh th鰻 c栄a C亥năThơ nh逢ngăm嘘i liên kếtăđ嘘i nộiăvàăđ嘘i 
ngo衣i c栄a huy羽n Thới Lai không m医y thuận l嬰i.  
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7.2 Đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n kinh t院- xã h瓜i 

Theoăđịnhăh逢ớng liên kết vùng liên huy羽n, huy羽n Thới Lai sẽ phát triển ch栄 đ衣o 
theoăcácăh逢ớng: 

- Đôăthị cảnh quan nông nghiệp: Đôăthị nàyăđ逢嬰c d詠 tính phát triển trên khu v詠c 
đ欝ng ruộng c栄aănôngătr逢運ng Sông Hậu, dùng c医u trúc phân lô ruộng hi羽n h英u,ăđaăd衣ng 
hóa s違n ph育m nông nghi羽p trong từngălô,ăđanăxenăcôngătrình,ă thànhămột d衣ngăđôăthị 
v逢運n hi羽năđ衣i. Xung quanh thị tr医n Thới Lai t衣o ra mộtăvùngăvànhăđaiăxanhăsinhăthái,ă
nâng cao ch医tăl逢嬰ng không gian c栄a khu v詠căđôăthị này, biếnăđâyăthànhămộtăđiểmăđến 
về khôngăgianăđôăthị.  

- Đôăthị du lịch sinh thái sân golf: d詠 kiến phát triểnăĐôăthị du lịch sinh thái sân 
golf t衣i khu v詠c phía nam Thới Lai. 雲 đâyăcóăvị trí khá g亥n với Trung tâm TP. C亥năThơă
và nằm trên tuyếnăđ逢運ng d詠 kiếnăĐịnh Môn - Tr逢運ng Xuân A. Vi羽c phát triển một qu亥n 
thể sân golf lớn 荏 khu v詠c này có thể t衣o ra mộtăđiểmăđến mới về du lịch cho C亥năThơ. 

- Khu vực sản xuＸtănĕngălượng mặt trờiăđanăxenăvới nông nghiệp: Khu v詠c phía 
Tây huy羽n, bị ngĕnăcáchăbới các tuyến cao t嘘c, có mậtăđộ dânăc逢ăhi羽n h英u r医t th医p, có 
thể xácăđịnh là nh英ng khu v詠c rộng lớnăđể s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i.ăBênăd逢ới h羽 
th嘘ng pin mặt tr運i vẫn có thể tr欝ng lúa, nuôi tr欝ng thuỷ s違n hoặcălàmărauămàu,ăchĕnă
nuôi.  

B違oăđ違m thu nhập t嘘i thiểu và gi違m nghèo: Hỗ tr嬰 ng逢運i yếu thế có vi羽c làm, b違o 
đ違m thu nhập t嘘i thiểu: C亥n t衣o nhiềuăcơăhội vi羽c làm có thu nhập cao và 鰻năđịnh,ătĕngă
c逢運ng c違i thi羽năđiều ki羽n vi羽c làm thông qua vay v嘘n t衣o vi羽c làm, tiếp cận thông tin, 
thông tin thị tr逢運ngălaoăđộng, th詠c hi羽n Ch逢ơngătrìnhăM映c tiêu qu嘘c gia về Vi羽c làm và 
d衣y nghề.  
 

Hình 169:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăhuy羽n Th噂i Lai: 
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7 
Trungătâmăchĕmăsócăs泳căkh臼eăvàănghỉăd逢叡ngămi羽tăv逢運n,ăduălịchăsinhătháiă
đặcăthùănôngăthônăMiềnăTây 

10 Khuăcôngănghi羽pănĕngăl逢嬰ng,ălogisticăc違ng 
12 Tr映căđôăthịăhi羽năđ衣i,ănằmădọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n 
13 Đôăthịăc違nhăquanănôngănghi羽p 
14 Đôăthịăsinhătháiăsôngăn逢ớcăC運ăĐ臼ă 
16 Đôăthị sinh thái kết h嬰păvuiăchơiăgi違i trí, sân golf 
17 Đôăthị du lịch sinh thái, sân Golf 
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7.3 Đ鵜nhăh逢噂ng Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăhuy羽n Th噂i Lai 

B違ng 168: Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăhuy羽n Th噂i Lai:  

TT Ch雨ătiêu Mã 
Hi羽nătr衣ngănĕmă2020 QHăđ院nănĕmă2030ă 

Tĕngă(+). 
Gi違mă(-) Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%) 
Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

  T蔚NGăDI烏NăTệCHă
T衛ăNHIểN   26.700,30 100,00 26.700,30 100,00         -    

I Lo衣iăđ医t           -          -           -        -           -    

1 Đ医tănôngănghi羽p NNP 23.501,89 88,02 22.843,27 85,55 -658,62  
  Trong đó:           -          -           -        -           -    

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA    18.985,75  71,11    18.363,62  68,78 -622,13  

  
Trongă đó:ăĐ医tă chuyênă
tr欝ngălúaăn逢ớc LUC    18.985,75  71,11    18.363,62  68,78 -622,13  

1.2 
Đ医tă tr欝ngă câyă hàngă
nĕmăkhác HNK 205,82 0,77 163,63 0,61 -42,19  

1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN     4.058,80  15,20     3.910,40  14,65 -148,40  

1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH         -          -           -        -           -    

1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD         -          -           -        -           -    

1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX         -          -           -        -           -    

1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 229,23 0,86 359,53 1,35 130,30  

1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU         -   0,00         -   0,00 0,00  

1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH 22,29 0,08 46,09 0,17       23,80   

2 Đ医t phiănôngănghi羽p PNN 3.198,41 11,98 3.857,03 14,45 658,62  
  Trong đó:           -   0,00         -   0,00         -    

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP        3,16  0,01        3,16  0,01 0,00  

2.2 Đ医tăanăninh CAN 4,11 0,02 4,82 0,02 0,71  

2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK         -          -           -        -           -    

2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT         -          -           -        -           -    

2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN         -          -         25,50      0,10  25,50  

2.5 
Đ医tă th逢ơngă m衣i,ă dịchă
v映 

TMD 8,97 0,03 61,66 0,23 52,69  

2.6 
Đ医tăcơăs荏ăs違năxu医tăphiă
nôngănghi羽p 

SKC 63,28 0,24 96,81 0,36 33,53  

2.7 
Đ医tă choă ho衣tă độngă
khoángăs違n 

SKS         -          -           -        -           -    

2.8 
Đ医tă s違nă xu医tă vậtă li羽uă
xâyăd詠ng,ălàmăđ欝ăg嘘m 

SKX         -   0,00         -   0,00         -    

2.9 
Đ医tă phátă triểnă h衣ă t亥ngă
c医păqu嘘căgia,ăc医pătỉnh,ă
c医păhuy羽n,ăc医păxư 

DHT 1.929,79 7,23 2.208,04 8,27 278,25  

  Trongăđó           -          -           -        -           -    

2.9.1  ĐＸtăgiaoăthông   DGT  488,24 1,83 763,97 2,86 275,73  

2.9.2  ĐＸtăthuỷălợi   DTL  1.308,32 4,90 1.214,55 4,55 -93,77  

2.9.3 
 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởă
vĕnăhóaă  DVH  6,05 0,02 14,85 0,06 8,80  
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2.9.4 
 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyă
tếă  DYT  4,68 0,02 11,78 0,04 7,10  

2.9.5 
ĐＸtă xâyă dựng c¬ă sởă
giáoădつcăvàăđàoătạo 

 
DGD  

44,13 0,17 58,28 0,22 14,15  

2.9.6 
 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởă
thểădつcăthểăthaoă  DTT  3,36 0,01 14,14 0,05 10,78  

2.9.7 
 ĐＸtăcôngătrìnhănĕngă
lượngă  DNL  12,47 0,05 12,47 0,05 0,00  

2.9.8 
 ĐＸtăcôngătrìnhăbưuă
chínhăviễnăthôngă  DBV  7,37 0,03 7,53 0,03 0,16  

2.9.9 
 ĐＸtăxâyădựngăkhoădựă
trữăquốcăgiaă  DKG          -          -           -        -           -    

2.9.10 
ĐＸtă cóă diă tíchă lịchă sửă
vĕnăhóa 

DDT 0,00 0,00 0,81 0,00       0,81   

2.9.11 
ĐＸtăbụiăthải,ăxửălýăchＸtă
thải DRA 16,48 0,06 59,08 0,22       42,60   

2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  12,57 0,05 13,97 0,05 1,40  

2.9.13 
ĐＸtă làmă nghĩaă trang,ă
nghĩaăđịa,ănhàătangălễ,ă
nhàăhỏaătáng 

NTD 22,25 0,08 22,25 0,08 0,00  

2.9.14 
ĐＸtă xâyă dựngă c¬ă sởă
khoaăhọcăvàăcôngănghệ 

DKH         -          -           -        -           -    

2.9.15 
ĐＸtă xâyă dựngă c¬ă sởă
dịchăvつăxụăhội 

 
DXH  

0,00 0,00 3,00 0,01       3,00   

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 3,87 0,01 11,36 0,04       7,49   

2.10 
Đ医tă danhă lamă thắngă
c違nh 

DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT 647,65 2,43 733,96 2,75 86,31  

2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 50,02 0,19 173,06 0,65 123,04  

2.13 
Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơă
quan 

TSC 8,24 0,03 12,23 0,05 3,99  

2.14 
Đ医tă xâyă d詠ngă tr映ă s荏ă
c栄aăt鰻ăch泳căs詠ănghi羽p 

DTS       18,73  0,07       18,73  0,07 0,00  

2.15 
Đ医tă xâyă d詠ngă cơă s荏ă
ngo衣iăgiao 

DNG         -          -           -        -           -    

2.16 
Đ医tă sinhă ho衣tă cộngă
đ欝ng 

DSH 2,65 0,01 10,45 0,04       7,80   

2.17 
Đ医tă khuă vuiă chơi,ă gi違iă
tríăcôngăcộng 

DKV        1,48  0,01       48,28  0,18 46,80  

2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 0,701 0,00 0,70 0,00 0,00  

2.19 
Đ医tă sông,ă ngòi,ă kênh,ă
r衣ch,ăsu嘘i SON      459,63  1,72      459,63  1,72 0,00  

2.20 
Đ医tă cóă mặtă n逢ớcă
chuyên dùng 

MNC         -   0,00         -   0,00         -    

2.21 
Đ医tă phiă nôngă nghi羽pă
khác 

PNK         -          -           -        -           -    

3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD         -   0,00         -   0,00         -    
II  Khuăch泳cănĕng           -          -           -        -           -    

1 Đ医tă khuă côngă ngh羽ă
cao* KCN         -          -           -        -           -    

2 Đ医tăkhuăkinhăt院* KKT          -          -           -        -           -    

3 Đ医tăđôăth鵜* KDT    12.558,54       47,04       968,64      3,63  
  
(11.589,90) 
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4 Đ医tăkhuăs違năxu医tă
nôngănghi羽p 

KNN    23.479,60       87,94     22.843,27     85,55  -636,33  

5 Khuălơmănghi羽p KLN         -          -           -        -           -    

6 Khuăduăl鵜ch KDL         -          -           -        -           -    

7 
Khuăb違oăt欝năthiênă
nhiên,ăđaăd衣ngăsinhă
h丑c 

KBT         -          -           -        -           -    

8 Khuăphátătri吋năcôngă
nghi羽p KPC         -          -         25,50      0,10        25,50   

9 Khuăđôăth鵜 DTC       50,02        0,19       972,13      3,64       922,11   

10 Khuăth逢挨ngăm衣i,ă
d鵜chăv映 KTM        8,97        0,03       158,47      0,59       149,50   

 

7.4 Đ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch xây d詠ng 

7.4.1 Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

T衣o d詠ngăvànhăđaiăsinhătháiăxungăquanăthị tr医n Thới Lai,ăđaăd衣ng hóa s違n ph育m 
nông nghi羽p, vừa ph映c v映 s違n xu医t, xu医t kh育u, vửa làm s違n ph育m du lịch. S違n xu医tănĕngă
l逢嬰ng mặt tr運i kết h嬰p s違n xu医t nông nghi羽p.  

7.4.2 Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

Đàoăt衣o, nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c,ălàmăcơăs荏 để chuyểnăđ鰻i, phát triển 
cácăđịnhăh逢ớng kinh tế.  

7.4.3 Đ鵜nh h逢噂ng sinh thái, c違nh quan 

Thới Lai tuy không chịu 違nhăh逢荏ng nhiều b荏i các yếu t嘘 b医t l嬰i c栄aămôiătr逢運ng 
nh逢ăngập, s衣t l荏, tiếng 欝n,ănh逢ngăvẫn c亥n c違i thi羽nămôiătr逢運ngăn逢ớc, yếu t嘘 c嘘t lõi c違nh 
quan- b違n sắc c栄a thành ph嘘 C亥năThơ.  

7.4.4 Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

Nâng c医p và hoàn thi羽n h羽 th嘘ngăcơăs荏 h衣 t亥ng xã hội, h衣 t亥ng kỹ thuật thị tr医n 
Thới Lai theoăh逢ớng là trung tâm c栄a mộtăđôăthị c違nh quan nông nghi羽p. C違i t衣o, phát 
huy các thế m衣nh hình thái về điểm- tuyến- di羽n- kh嘘i c栄a thị tr医n.  

Kinh nghi ệm quốc tế:  

Huy羽n Thới Lai có thể chuyểnăđ鰻i tr欝ng các cây nông nghi羽p có giá trị kinh tế cao 
hơnălúa,ăđ欝ng th運i khai thác vẻ đẹp c違nh quan từ nông nghi羽păđể làm du lịch, ví d映 nh逢ă
cáchăng逢運i Hà Lan tr欝ng hoa tulip.  

S違n xu医tănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i kết h嬰p với s違n xu医t nông nghi羽păđưăđ逢嬰c nhiềuănơiă
áp d映ng.  
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Hình 170:ăCánhăđ欝ng hoa 荏 Hà Lan 

 

 

Hình 171:ăCánhăđ欝ng nông nghi羽p k院t h嬰p pin tr 運i 

 

7.5 Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

- Đường bộ: Tập trung xây d詠ng và từngăb逢ớc hi羽năđ衣i hóa m衣ngăl逢ới giao thông 
đ逢運ng bộ. C亥năcóăcácăđ逢運ng th栄y bộ xuyên qua cao t嘘căđể tiếp t映căđ違m b違o giao thông 
trong huy羽n.  

- Đường thてy: Ph嘘i h嬰p với c医p thành ph嘘 trong vi羽c qu違n lý và khai thác hi羽u 
qu違 các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa. Có kế ho衣ch n衣o vét, nâng c医p các tuyến th栄y nộiăđịa. 

- Hạ tＺng thてy lợi: Các khu v詠c này nằm trong Khu v詠căđôăthị, công nghi羽păđană
xen với ph亥n lớn di羽n tích s違n xu医t nông nghi羽p,ăph逢ơngăánăđề xu医t c栄ng c嘘 cácăđêăbaoă
cặp các kênh c医p 2, 3 hi羽nănayăđể b違o v羽 tri羽tăđể cho khu v詠c. 

- San nền và thoát nước mặt: Tuân th栄 các quy ho衣ch thoát n逢ớc c医p trên có liên 
quanăđến khu v詠c tính toán. Kết h嬰p với các quận, huy羽n kế cận trong vi羽căđịnhăh逢ớng 
xây d詠ngăcácăđêăbaoăkết h嬰p c嘘ngăngĕnătriều và tr衣m bơm,ăm荏 rộng, xây mới các tuyến 
kênh r衣chăầăt衣o thành một h羽 th嘘ng khép kín b違o v羽 toàn khu v詠c và toàn thành ph嘘. 
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Xây d詠ngăkè,ăt逢運ng chắnăđ嘘i vớiăcácăl逢uăv詠cătrungătâm,ăxácăđịnhăcaoăđộ kh嘘ng chế với 
một s嘘 l逢uăv詠c và gi違i pháp thích 泳ng vớiăcácăl逢uăv詠c ch逢aăcóăđiều ki羽n xây d詠ngăđêă
bao hoặc tôn nền. 

- Hồ điều tiếtănước: Quy ho衣ch các h欝 điều tiếtăn逢ớcătrênăđịa bàn quận nhằmăđiều 
tiếtăn逢ớc,ăđ違m b違oăl逢uăthôngăn逢ớc cho các sông kênh r衣chătrênăđịa bàn quận, vừa là 
vùng tr英 n逢ớc phòng ch嘘ng ngập úng và biếnăđ鰻i khí hậu vừa t衣o c違nh quan không gian 
s嘘ngăchoăkhuăđôăthị. 

- Mạngălưới cＸpăđiện: Đ亥uăt逢ănângăc医p h羽 th嘘ngăđ逢運ng dây trung thế, h衣 thế, 
tr衣m biếnăápătrênăđịa bàn. 

- Thông tin và truyền thông: Nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 b逢uăchính,ăđaăd衣ng hóa 
các lo衣i hình dịch v映,ătĕngăc逢運ng xã hội hóa ho衣tăđộngăb逢uăchính,ăc栄ng c嘘 và hoàn thi羽n 
môăhìnhăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăph逢運ng.  

8. Huy羽n C運 Đ臼 

8.1 Nh英ng v医năđ隠 th詠c tr衣ng v隠 không gian xây d詠ng chính 

Mậtăđộ dân c逢ăth医p, ch栄 yếu s違n xu医t nông nghi羽p. Ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c 
không cao, nh英ngăng逢運i có kh違 nĕngăthoát nông,ătìmăcơăhội 荏 trungătâmăđôăthị.  

Tỷ l羽 laoăđộngăquaăđàoăt衣oăkhôngăcaoă(nĕmă2015ăchỉ đ衣t 38%, trong khi trung bình 
c栄a thành ph嘘 48%. Đàoă t衣o nghề chỉ đ衣t 18%, trung bình c栄a thành ph嘘 45%), tuy 
nh英ngănĕmăg亥năđâyăđưăcóăs詠 thayăđ鰻iăđángăkể.ăĐâyălàăkhóăkhĕnăhàngăđ亥uătrongăđiều 
ki羽n phát triểnănhanh,ăvàăđòiăh臼i ch医tăl逢嬰ngăcaoănh逢ăhi羽n nay và sau này. 

Quận có nềnăđịa ch医tăcôngătrìnhăt逢ơngăđ嘘i yếu, m詠căn逢ớc ng亥m nông gây khó 
khĕnăchoăvi羽c xây d詠ng các công trình có quy mô lớn,ăđòiăh臼iăchiăphíăđ亥uăt逢ăcaoăchoă
vi羽c gia c嘘 nền móng. 

Tình tr衣ng ngậpădoălũăvàăúngădoăvùngăđ医t th医p, di宇năraăth逢運ng xuyên, nh医t là trong 
nh英ngănĕmăg亥năđâyădi宇n biến ngày càng ph泳c t衣p,ăđưăgâyănhiều b医t l嬰i cho s違n xu医t và 
đ運i s嘘ng c栄aăng逢運i dân trong huy羽n và c違 vùng. Nhiều sông r衣ch ch違y qua làm cho vi羽c 
xây d詠ng m衣ngăl逢ới giao thông, nh医tălàăđ逢運ng bộ gặp nhiềuăkhóăkhĕn.ăCũngătheoăđó,ă
gi違i quyết v医năđề th栄y l嬰iăkhóăkhĕnăvàăr医t t嘘n kém trong vi羽c t鰻 ch泳c s違n xu医t quy mô 
lớn, ch医tăl逢嬰ng cao. 

Thị tr医n C運 Đ臼 làănơiăgiaoăl逢uăcácăkênhăr衣ch, có b違n sắcăđôăthị sôngăn逢ớc, c亥năđ育y 
m衣nh tính ch医tăđóăhơnăn英a. 

8.2 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n kinh t院- xã h瓜i 

Theoăđịnhăh逢ớng liên kết vùng liên huy羽n, huy羽n Thới Lai sẽ phát triển ch栄 đ衣o 
theoăcácăh逢ớng: 

- Đôăthị sinhătháiăsôngănước Cờ Đỏ: Tr違 l衣i h羽 sinh thái cây xanh ngậpăn逢ớc cho 
khu v詠c xung quanh thị tr医n C運 Đ臼,ăphíaăTâyăđ逢運ng cao t嘘c An Giang- Tr亥năĐề. Từ đó,ă
t衣o thành một tài nguyên mớiăđể phát triểnăđaăd衣ng sinh học,ăcũngănh逢ăc違nhăquanăđộc 
nh医t vô nhị cho khu v詠c C運 Đ臼, tr荏 thành một đôăthị sinhătháiăsôngăn逢ớc.  
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- Khu vực cảnh quan nông nghiệp: đ逢嬰c giới h衣n b荏iăhaiăđ逢運ng cao t嘘c phía Nam 
vàăphíaăĐông. Dùng c医u trúc phân lô ruộng hi羽n h英u,ăđaăd衣ng hóa s違n ph育m nông nghi羽p 
trong từngălô,ăđanăxenăcôngătrình.ăTrongăđịnhăh逢ớngăđến 2050 khu v詠c này sẽ tr荏 thành 
trungătâmăđôăthị th泳 ba c栄a C亥năThơ.  

- Một phＺn cてa trつc đôăthị hiệnăđại, nằm dọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăphư¬ngătiện: 
TheoăỦăt逢荏ng c栄aăđ欝 án quy ho衣ch xây d詠ng thành ph嘘 nĕmă2013.ăTuyếnăđôăthị này 
đ逢嬰c b嘘 trí dọc theo một tr映căgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n, hi羽năđ衣i, vớiăđặc bi羽t chú trọng 
giao thông công cộng. 

Hình 172:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăhuy羽n C運 Đ臼: 

 

 

12 Tr映căđôăthịăhi羽năđ衣i,ănằmădọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n 
13 Đôăthịăc違nhăquanănôngănghi羽p 
14 Đôăthịăsinhătháiăsôngăn逢ớcăC運ăĐ臼ă 

 

8.3 Đ鵜nhăh逢噂ng Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăhuy羽n C運 Đ臼 

B違ng 169: Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăhuy羽n C運 Đ臼: 

TT Ch雨ătiêu Mã 
Hi羽nătr衣ngănĕmă2020 QHăđ院nănĕmă2030ă 

Tĕngă(+). 
Gi違mă(-) Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%) 
Di羽nătíchă 

(ha) 
C挨ăC医u 

(%)  



 

746 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

  T蔚NGăDI烏NăTệCHăT衛ăNHIểN   31.990,55 100,00 31.990,55 100,00         -    

I Lo衣iăđ医t           -          -           -        -           -    
1 Đ医tănôngănghi羽p NNP 28.140,88 87,97 27.617,80 86,33 -523,08  
  Trong đó:           -          -           -        -           -    

1.1 Đ医tătr欝ngălúa LUA    23.788,61  74,36    23.558,51  73,64 -230,10  

  Trongăđó:ăĐ医tăchuyênătr欝ngălúaăn逢ớc LUC    23.788,61  74,36    23.558,51  73,64 -230,10  

1.2 Đ医tătr欝ngăcâyăhàngănĕmăkhác HNK 514,38 1,61 317,67 0,99 -196,71  

1.3 Đ医tătr欝ngăcâyălâuănĕm CLN     2.871,24  8,98     2.656,76  8,30 -214,48  

1.4 Đ医tărừngăphòngăhộ RPH         -          -           -        -           -    

1.5 Đ医tărừngăđặcăd映ng RDD         -          -           -        -           -    

1.6 Đ医tărừngăs違năxu医t RSX         -          -           -        -           -    

1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthuỷăs違n NTS 961,91 3,01 572,40 1,79 -389,51  

1.8 Đ医tălàmămu嘘i LMU         -          -           -        -           -    

1.9 Đ医tănôngănghi羽păkhác NKH 4,74 0,01 512,46 1,60      507,72   
2 Đ医tăphiănôngănghi羽p PNN 3.849,67 12,03 4.372,74 13,67 523,08  
  Trong đó:           -   0,00         -   0,00         -    

2.1 Đ医tăqu嘘căphòng CQP      128,49  0,40      128,49  0,40 0,00  
2.2 Đ医tăanăninh CAN 4,94 0,02 5,54 0,02 0,60  

2.3 Đ医tăkhuăcôngănghi羽p SKK         -   0,00         -   0,00         -    

2.4 Đ医tăkhuăchếăxu医t SKT         -          -           -        -           -    

2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN         -          -         41,92      0,13  41,92  

2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i,ădịchăv映 TMD 2,55 0,01 27,80 0,09 25,25  

2.6 Đ医tăcơăs荏ăs違năxu医tăphiănôngănghi羽p SKC 119,46 0,37 221,67 0,69 102,21  

2.7 Đ医tăchoăho衣tăđộngăkhoángăs違n SKS         -          -           -        -           -    

2.8 
Đ医tăs違năxu医tăvậtăli羽uăxâyăd詠ng,ălàmăđ欝ă
g嘘m 

SKX         -          -           -        -           -    

2.9 
Đ医tăphátătriểnăh衣ăt亥ngăc医păqu嘘căgia,ăc医pă
tỉnh,ăc医păhuy羽n,ăc医păxư DHT 1.890,12 5,91 2.065,34 6,46 175,23  

  Trongăđó           -          -           -        -           -    

2.9.1  ĐＸtăgiaoăthông   DGT  241,48 0,75 509,15 1,59 267,67  

2.9.2  ĐＸtăthuỷălợi   DTL  1.534,55 4,80 1.331,95 4,16 -202,59  
2.9.3  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăvĕnăhóaă  DVH  1,90 0,01 13,12 0,04 11,22  
2.9.4  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyătếă  DYT  3,71 0,01 3,83 0,01 0,12  

2.9.5 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăgiáoădつcăvàăđàoătạo 
 

DGD  
48,35 0,15 82,61 0,26 34,26  

2.9.6  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăthểădつcăthểăthaoă  DTT  3,90 0,01 49,42 0,15 45,52  
2.9.7  ĐＸtăcôngătrìnhănĕngălượngă  DNL  0,00 0,00 4,55 0,01 4,55  
2.9.8  ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhăviễnăthôngă  DBV  22,60 0,07 23,70 0,07 1,10  
2.9.9  ĐＸtăxâyădựngăkhoădựătrữăquốcăgiaă  DKG          -          -           -        -           -    
2.9.10 ĐＸtăcóădiătíchălịchăsửăvĕnăhóa DDT 4,07 0,01 4,87 0,02       0,80   
2.9.11 ĐＸtăbụiăthải,ăxửălýăchＸtăthải DRA 6,12 0,02 10,12 0,03       4,00   
2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  7,34 0,02 9,62 0,03 2,28  

2.9.13 
ĐＸtă làmă nghĩaă trang,ă nghĩaă địa,ă nhàă
tangălễ,ănhàăhỏaătáng 

NTD 13,09 0,04 17,94 0,06 4,85  

2.9.14 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăkhoaăhọcăvàăcôngă
nghệ 

DKH         -          -           -        -           -    
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2.9.15 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởădịchăvつăxụăhội  
DXH  

0,00 0,00 0,00 0,00         -    

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 3,02 0,01 4,47 0,01       1,45   

2.10 Đ医tădanhălamăthắngăc違nh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.11 Đ医tă荏ăt衣iănôngăthôn ONT 1.281,25 4,01 1.360,85 4,25 79,60  

2.12 Đ医tă荏ăt衣iăđôăthị ODT 68,61 0,21 162,81 0,51 94,20  

2.13 Đ医tăxâyăd詠ngătr映ăs荏ăcơăquan TSC 16,92 0,05 20,59 0,06 3,67  

2.14 
Đ医tă xâyă d詠ngă tr映ă s荏ă c栄aă t鰻ă ch泳că s詠ă
nghi羽p 

DTS        0,21  0,00        0,21  0,00 0,00  

2.15 Đ医tăxâyăd詠ngăcơăs荏ăngo衣iăgiao DNG         -          -           -        -           -    

2.16 Đ医tăsinhăho衣tăcộngăđ欝ng DSH 1,03 0,00 1,03 0,00         -    

2.17 Đ医tăkhuăvuiăchơi,ăgi違iătríăcôngăcộng DKV        0,21  0,00        0,71  0,00 0,50  

2.18 Đ医tăcơăs荏ătínăng逢叡ng TIN 0,86 0,00 1,07 0,00 0,21  

2.19 Đ医tăsông,ăngòi,ăkênh,ăr衣ch,ăsu嘘i SON      333,21  1,04      332,90  1,04 -0,31  

2.20 Đ医tăcóămặtăn逢ớcăchuyênădùng MNC         -   0,00         -   0,00         -    

2.21 Đ医tăphiănôngănghi羽păkhác PNK        1,82        0,01         1,82      0,01          -    
3 Đ医tăch逢aăs穎ăd映ng CSD         -   0,00         -   0,00         -    
II  Khuăch泳cănĕng           -          -           -        -           -    

1 Đ医tăkhuăcôngăngh羽ăcao* KCN         -          -           -        -           -    

2 Đ医tăkhuăkinhăt院* KKT          -          -           -        -           -    

3 Đ医tăđôăth鵜* KDT    31.990,55      100,00  830,47     2,60  
  
(31.160,08) 

 

4 Đ医tăkhuăs違năxu医tănôngănghi羽p KNN    28.136,14       87,95     27.617,80     86,33  -518,34  

5 Khuălơmănghi羽p KLN         -          -           -        -           -    

6 Khuăduăl鵜ch KDL         -          -           -        -           -    

7 Khuăb違oăt欝năthiênănhiên,ăđaăd衣ngă
sinhăh丑c KBT         -          -           -        -           -    

8 Khuăphátătri吋năcôngănghi羽p KPC         -          -         41,92      0,13        41,92   

9 Khuăđôăth鵜 DTC       68,61        0,21        68,64      0,21        0,03   

10 Khuăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映 KTM        2,55        0,01       249,47      0,78       246,92   

 

8.4 Đ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch xây d詠ng 

8.4.1 Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Phát triển nông nghi羽p công ngh羽 cao là h衣t nhân, là trung tâm phát triển kinh tế 
huy羽n,ătrongăđóăcóăđôăthị sinh thái ngậpăn逢ớc C運 Đ臼, khu v詠c c違nh quan nông nghi羽p.  

8.4.2 Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

Đàoăt衣o, nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c,ălàmăcơăs荏 để chuyểnăđ鰻i, phát triển 
cácăđịnhăh逢ớng kinh tế. 

8.4.3 Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái, c違nh quan 

Giao thông th栄y từng là thế m衣nh c栄a Thị tr医n C運 Đ臼. Các tuyến sông ch違y qua 
thị tr医n C運 Đ臼 n嘘i các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, và các quận, huy羽n c栄a C亥năThơ. 
Tuy nhiên, nhiều tuyến sông này hi羽nănayăđưătr荏 nên ô nhi宇m và bị l医n chiếm nghiêm 
trọng. C亥n tr違 l衣i nh英ng công sông, kênh không bị ô nhi宇m cho C運 Đ臼.  
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8.4.4 Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

Phát huy b違n sắcăsôngăn逢ớc c栄a thị tr医n C運 Đ臼 với nh英ngăđiểm - tuyến - di羽n mang 
đặcătínhăn逢ớc. C亥năcóăcôngătrìnhăđiểm nh医n 荏 khu v詠c giao các kênh 荏 thị tr医n C運 Đ臼 
làm công trình dẫnăh逢ớng thị giác.  

8.5 Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

- Đường bộ: Khiăcácăđ逢運ng cao t嘘c xây d詠ng xong, huy羽n C運 Đ臼 sẽ bị phân tách 
thành nh英ng không gian, ch泳cănĕngăítăliênăh羽 với nhau, nh医t là thị tr医n C運 Đ臼 với tr映c 
đôăthị hi羽năđ衣i.ăĐề xu医t b鰻 sung thêm một tuyếnăđôăthị nh臼 kết n嘘i chúng với nhau. 

- Đường thてy: Giao thông th栄yăcóăỦănghĩaăb違n sắcăđ嘘i với thị tr医n C運 Đ臼, c亥n 
ph違i duy trì và phát huy. Ph嘘i h嬰p với c医p thành ph嘘 trong vi羽c qu違n lý và khai thác 
hi羽u qu違 các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa.  

- Hạ tＺng thてy lợi: Các khu v詠c này nằm trong Khu v詠căđôăthị, công nghi羽păđană
xen với ph亥n lớn di羽n tích s違n xu医t nông nghi羽p,ăph逢ơngăánăđề xu医t c栄ng c嘘 cácăđêăbaoă
cặp các kênh c医p 2, 3 hi羽nănayăđể b違o v羽 tri羽tăđể cho khu v詠c. 

- San nền và thoát nước mặt: Tuân th栄 các quy ho衣ch thoát n逢ớc c医p trên có liên 
quanăđến khu v詠c tính toán. Kết h嬰p với các quận, huy羽n kế cận trong vi羽căđịnhăh逢ớng 
xây d詠ngăcácăđêăbaoăkết h嬰p c嘘ng ngĕnătriều và tr衣măbơm,ăm荏 rộng, xây mới các tuyến 
kênh r衣chăầăt衣o thành một h羽 th嘘ng khép kín b違o v羽 toàn khu v詠c và toàn thành ph嘘. 
Xây d詠ngăkè,ăt逢運ng chắnăđ嘘i vớiăcácăl逢uăv詠cătrungătâm,ăxácăđịnhăcaoăđộ kh嘘ng chế với 
một s嘘 l逢uăv詠c và gi違i pháp thích 泳ng vớiăcácăl逢uăv詠căch逢aăcóăđiều ki羽n xây d詠ngăđêă
bao hoặc tôn nền. 

- Hồ điều tiếtănước: Quy ho衣ch các h欝 điều tiếtăn逢ớcătrênăđịa bàn quận nhằmăđiều 
tiếtăn逢ớc,ăđ違m b違oăl逢uăthôngăn逢ớc cho các sông kênh r衣chătrênăđịa bàn quận, vừa là 
vùng tr英 n逢ớc phòng ch嘘ng ngập úng và biếnăđ鰻i khí hậu vừa t衣o c違nh quan không gian 
s嘘ngăchoăkhuăđôăthị. 

- Mạngălưới cＸpăđiện: Đ亥uăt逢ănângăc医p h羽 th嘘ngăđ逢運ng dây trung thế, h衣 thế, 
tr衣m biếnăápătrênăđịa bàn. 

- Thông tin và truyền thông: Nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 b逢uăchính,ăđaăd衣ng hóa 
các lo衣i hình dịch v映,ătĕngăc逢運ng xã hội hóa ho衣tăđộngăb逢uăchính,ăc栄ng c嘘 và hoàn thi羽n 
môăhìnhăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăph逢運ng.  

9. Huy羽n VƿnhăTh衣nh  

9.1 Nh英ng v医năđ隠 th詠c tr衣ng v隠 không gian xây d詠ng chính 

Mậtăđộ dânăc逢ăth医p, ch栄 yếu s違n xu医t nông nghi羽p. Ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c 
không cao, còn nhiều h衣n chế, nh医t là về trìnhăđộ chuyên môn, kỹ thuật, về t逢ăduyăkinhă
tế và qu違n lý.  

VĩnhăTh衣nh có tính kết n嘘i liên vùng t嘘t b荏i có vị tríăđịaălỦăcũngănh逢ăcácătuyến 
đ逢運ng giao thông liên vùng quan trọngăđiăqua.ă 
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Do 荏 xaătrungătâmăđôăthị C亥năThơ nh逢ngăl衣i g亥n thành ph嘘 Long Xuyên c栄a tỉnh 
b衣n, VĩnhăTh衣nh tr荏 thành một vùng biên mà các l詠c hút kinh tế,ăkhôngăgianăđều yếu. 
Chính vì vậy c亥n xây d詠ng VĩnhăTh衣nh thành một c詠c trung tâm mới phía Tây Bắc, t衣o 
đàătĕngătr逢荏ng cho vùng gi英a thành ph嘘 C亥năThơ.  

9.2 Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n kinh t院- xã h瓜i 

Theoăđịnhăh逢ớng liên kết vùng liên huy羽n, huy羽n Thới Lai sẽ phát triển ch栄 đ衣o 
theoăcácăh逢ớng: 

- Khu vực sản xuＸtănĕngălượng mặt trờiăđanăxen với nông nghiệp: Khu v詠c phía 
Tây huy羽n, bị ngĕnăcáchăbới các tuyến cao t嘘c, có mậtăđộ dânăc逢ăhi羽n h英u r医t th医p, có 
thể xácăđịnh là nh英ng khu v詠c rộng lớnăđể s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng mặt tr運i.ăBênăd逢ới h羽 
th嘘ng pin mặt tr運i vẫn có thể tr欝ng lúa, nuôi tr欝ng thuỷ s違n hoặcălàmărauămàu,ăchĕnă
nuôi. 

- Dảiăđôăthị công nghiệp sinh thái Thốt Nốt - VĩnhăThạnh: Phát triển một d違i công 
nghi羽p s衣chăđanăxenăvới c違nh quan sinh thái, vùng b違o t欝n dọc theo qu嘘c lộ 80 và cao 
t嘘c Lộ Tẻ - R衣ch S臼i,ănh逢ăkinhănghi羽m nhiềuăn逢ớc trên thế giớiăđangălàmăhi羽n nay.  

Hình 173:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăhuy羽n VƿnhăTh衣nh 

 

12 Tr映căđôăthịăhi羽năđ衣i,ănằmădọcătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢ơngăti羽n 
13 Đôăthịăc違nhăquanănôngănghi羽p 
15 Khuăv詠căs違năxu医tănĕngăl逢嬰ngămặtătr運iăđanăxenăvớiănôngănghi羽p 
16 D違iăđôăthịăcôngănghi羽păTh嘘tăN嘘tă- VĩnhăTh衣nh 
16 Khuăv詠căs違năxu医tănĕngăl逢嬰ngămặtătr運iăđanăxenăvớiănôngănghi羽p 
17 D違iăđôăthịăcôngănghi羽păsinhătháiăTh嘘tăN嘘tă- VĩnhăTh衣nh 
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9.3 Đ鵜nhăh逢噂ng Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăhuy羽n VƿnhăTh衣nh 

B違ng 170: Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăhuy羽n VƿnhăTh衣nh: 

TT Ch雨 tiêu Mã 

Hi羽n tr衣ngănĕmă
2020 

QHăđ院nănĕmă
2030 Tĕngă(+). 

Gi違m (-) Di羽n tích  
(ha) 

C挨ă
C医u 
(%) 

Di羽n tích  
(ha) 

C挨ă
C医u 
(%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

  
T蔚NG DI烏N 
TÍCH T 衛 
NHIÊN 

  30.674,40 100,00 30.674,40 
100,0

0 
        -    

I Lo衣iăđ医t           -          -           -        -           -    

1 Đ医t nông nghi羽p 
NN
P 

27.450,61 89,49 25.978,61 84,69 -1.472,00  

  Trong đó:           -          -           -        -           -    

1.1 Đ医t tr欝ng lúa 
LU
A 

   
25.245,18  

82,30 
   

23.266,73  
75,85 -1.978,45  

  
Trongă đó:ă Đ医t 
chuyên tr欝ng lúa 
n逢ớc 

LUC 
   

25.245,18  
82,30 

   
23.266,73  

75,85 -1.978,45  

1.2 
Đ医t tr欝ng cây 
hàngănĕmăkhác 

HN
K 

130,63 0,43 181,04 0,59 50,41  

1.3 
Đ医t tr欝ng cây lâu 
nĕm 

CLN 
   

1.504,04  
4,90 

   
1.615,99  

5,27 111,95  

1.4 
Đ医t rừng phòng 
hộ 

RPH         -          -           -        -           -    

1.5 Đ医t rừngăđặc d映ng 
RD
D 

        -          -           -        -           -    

1.6 Đ医t rừng s違n xu医t RSX         -          -           -        -           -    

1.7 
Đ医t nuôi tr欝ng 
thuỷ s違n 

NTS 570,76 1,86 914,85 2,98 344,09  

1.8 Đ医t làm mu嘘i 
LM
U 

        -   0,00         -   0,00 0,00  

1.9 
Đ医t nông nghi羽p 
khác 

NK
H 

0,00 0,00 0,00 0,00         -    

2 
Đ医t phi nông 
nghi羽p 

PN
N 

3.223,79 10,51 4.695,79 15,31 1.472,00  

  Trong đó:           -   0,00         -   0,00         -    
2.1 Đ医t qu嘘c phòng CQP 4,00 0,01 4,00 0,01 0,00  

2.2 Đ医t an ninh 
CA
N 

3,70 0,01 5,01 0,02 1,31  
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2.3 
Đ医t khu công 
nghi羽p 

SKK         -   0,00      900,00  2,93      900,00   

2.4 Đ医t khu chế xu医t SKT         -          -           -        -           -    

2.4 
Đ医t c映m công 
nghi羽p 

SKN         -          -         45,00  
   

0,15  
45,00  

2.5 
Đ医tă th逢ơngă m衣i, 
dịch v映 

TM
D 

0,29 0,00 47,12 0,15 46,83  

2.6 
Đ医tăcơăs荏 s違n xu医t 
phi nông nghi羽p 

SKC 31,91 0,10 76,73 0,25 44,82  

2.7 
Đ医t cho ho衣tăđộng 
khoáng s違n 

SKS         -          -           -        -           -    

2.8 
Đ医t s違n xu医t vật 
li羽u xây d詠ng, làm 
đ欝 g嘘m 

SKX        0,29  0,00        0,29  0,00         -    

2.9 

Đ医t phát triển h衣 
t亥ng c医p qu嘘c gia, 
c医p tỉnh, c医p 
huy羽n, c医p xã 

DH
T 

2.319,35 7,56 2.417,11 7,88 97,76  

  Trongăđó           -          -           -        -           -    

2.9.1  ĐＸt giao thông  
 
DGT  

722,75 2,36 994,50 3,24 271,75  

2.9.2  ĐＸt thuỷ lợi  
 
DTL  

1.458,97 4,76 1.237,85 4,04 -221,12  

2.9.3 
 ĐＸt xây dựngă c¬ă
sở vĕnăhóaă 

 
DV
H  

1,23 0,00 6,73 0,02 5,50  

2.9.4 
 ĐＸt xây dựngă c¬ă
sở y tế  

 
DYT  

4,69 0,02 4,74 0,02 0,05  

2.9.5 
ĐＸt xây dựngă c¬ă
sở giáo dつcăvàăđàoă
tạo 

 
DG
D  

36,88 0,12 44,95 0,15 8,07  

2.9.6 
 ĐＸt xây dựngă c¬ă
sở thể dつc thể thao  

 
DTT  

0,22 0,00 16,05 0,05 15,83  

2.9.7 
 ĐＸt công trình 
nĕngălượng  

 
DNL  

0,70 0,00 0,70 0,00 0,00  

2.9.8 
 ĐＸt công trình 
bưuă chínhă viễn 
thông  

 
DBV  

0,08 0,00 0,20 0,00 0,12  

2.9.9 
 ĐＸt xây dựng kho 
dự trữ quốc gia  

 
DK
G  

        -          -           -        -           -    

2.9.1
0 

ĐＸt có di tích lịch 
sử vĕnăhóa 

DDT 0,00 0,00 0,00 0,00         -    
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2.9.1
1 

ĐＸt bãi thải, xử lý 
chＸt thải 

DRA 0,00 0,00 3,66 0,01       3,66   

2.9.1
2 

 ĐＸtă c¬ă sở tôn 
giáo  

 
TON  

54,77 0,18 54,77 0,18 0,00  

2.9.1
3 

ĐＸtă làmă nghĩaă
trang,ă nghĩaă địa, 
nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng 

NTD 35,76 0,12 45,60 0,15 9,84  

2.9.1
4 

ĐＸt xây dựng c¬ă
sở khoa học và 
công nghệ 

DK
H 

        -          -           -        -           -    

2.9.1
5 

ĐＸt xây dựngă c¬ă
sở dịch vつ xã hội 

 
DX
H  

0,00 0,00 0,00 0,00         -    

2.9.1
6 

ĐＸt chợ 
DC
H 

3,30 0,01 7,36 0,02       4,06   

2.10 
Đ医t danh lam 
thắng c違nh 

DD
L 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.11 
Đ医t 荏 t衣i nông 
thôn 

ON
T 

607,50 1,98 801,71 2,61 194,21  

2.12 Đ医t 荏 t衣iăđôăthị OD
T 

85,76 0,28 210,00 0,68 124,24  

2.13 
Đ医t xây d詠ng tr映 
s荏 cơăquan 

TSC 9,09 0,03 9,09 0,03 0,00  

2.14 
Đ医t xây d詠ng tr映 
s荏 c栄a t鰻 ch泳c s詠 
nghi羽p 

DTS        0,66  0,00        0,66  0,00 0,00  

2.15 
Đ医t xây d詠ngă cơă
s荏 ngo衣i giao 

DN
G 

        -          -           -        -           -    

2.16 
Đ医t sinh ho衣t cộng 
đ欝ng 

DSH 0,94 0,00 2,77 0,01       1,83   

2.17 
Đ医tă khuăvuiă chơi,ă
gi違i trí công cộng 

DK
V 

        -   0,00       16,00  0,05 16,00  

2.18 
Đ医tă cơă s荏 tín 
ng逢叡ng 

TIN 4,62 0,02 4,62 0,02 0,00  

2.19 
Đ医t sông, ngòi, 
kênh, r衣ch, su嘘i 

SON      155,68  0,51      155,68  0,51 0,00  

2.20 
Đ医t có mặtă n逢ớc 
chuyên dùng 

MN
C 

        -   0,00         -   0,00         -    

2.21 
Đ医t phi nông 
nghi羽p khác 

PNK         -          -           -        -           -    

3 
Đ医tă ch逢aă s穎 
d映ng 

CSD         -   0,00         -   0,00         -    

II  Khu ch泳cănĕng           -          -           -        -           -    
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1 
Đ医t khu công 
ngh羽 cao* 

KC
N 

        -          -           -        -           -    

2 Đ医t khu kinh t 院* 
KK
T 

        -          -           -        -           -    

3 Đ医tăđôăth鵜* KD
T 

   
30.674,40  

   
100,00  

2.514,98 

   
8,20  

  
(28.159,42

) 
 

4 
Đ医t khu s違n xu医t 
nông nghi羽p 

KN
N 

   
27.450,61  

    
89,49  

   
25.978,61  

   
84,69  

-1.472,00  

5 Khu lâm nghi羽p 
KL
N 

        -          -           -        -           -    

6 Khu du l 鵜ch 
KD
L 

        -          -           -        -           -    

7 
Khu b違o t欝n 
thiênă nhiên,ă đaă
d衣ng sinh h丑c 

KB
T 

        -          -           -        -           -    

8 
Khu phát tri 吋n 
công nghi羽p 

KP
C 

        -          -        945,00  
   

3,08  
     945,00   

9 Khuăđôăth鵜 DT
C 

      85,76  
     

0,28  
   

2.514,88  
   

8,20  
   2.429,12   

10 
Khuăth逢挨ngăm衣i, 
d鵜ch v映 

KT
M 

       0,29  
     

0,00  
     123,85  

   
0,40  

     123,56   

 

9.4 Đ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch xây d詠ng 

9.4.1 Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Kinh tế đôăthị:ăHìnhăthànhătrungătâmăđôăthị mới c栄a thành ph嘘 theo d違i công nghi羽p 
sinh thái từ thị tr医n Th嘘t N嘘tă(cũ)ăđến thị tr医n Th衣nhăAnăđể t衣oăđ逢運ng biên h医p dẫn phía 
Bắc cho toàn thành ph嘘 C亥năThơ. Khu v詠c góc Tây Bắc bị bao quanh b荏iăcácăđ逢運ng 
cao t嘘c,ădânăth逢aăthớt, sẽ là khu v詠c s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng mặt tr運iăđanăxenăvới công 
nghi羽p.  

9.4.2 Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

T鰻 ch泳căđàoăt衣o,ăđàoăt衣o l衣i và thu hút ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao về huy羽n 
làm vi羽căđể đápă泳ng nhu c亥u về laoăđộng ch医tăl逢嬰ng cao cho huy羽n.ăĐ違m b違o các dịch 
v映 thiết yếu cho thị tr医n VĩnhăTh衣nh và Th衣nh An.  

9.4.3 Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái, c違nh quan 

C違i thi羽n ô nhi宇m 荏 sông Cái Sắn, ph映c h欝i th違m th詠c vật ven sông, gi違m thiểu s衣t 
l荏.  

9.4.4 Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

C違i t衣o, phát huy các thế m衣nh hình thái về điểm- tuyến- di羽n- kh嘘i c栄a thị tr医n.  
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Kinh nghi ệm quốc tế: 

Khu công nghi羽p s衣ch, bền v英ng là một xu thế mới c栄a thế giới, với m映căđíchăgi違m 
thiểuătácăđộng x医uăđếnămôiătr逢運ng trong quá trình s違n xu医t công nghi羽p. Ví d映 khu công 
nghi羽p s衣ch Tây Jurong 荏 Singapore.  
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Hình 174:ăĐ欝 án Khu công nghi羽p s衣ch Tây Jurong, Singapore 

 

9.5 Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

- Đường bộ: Tập trung xây d詠ng và từngăb逢ớc hi羽năđ衣i hóa m衣ngăl逢ới giao thông 
đ逢運ng bộ. C亥n có gi違i pháp kết n嘘i giao thông trong huy羽n và liên huy羽n h嬰p lý thuận 
ti羽năkhiăđ逢運ng cao t嘘c chia cắt lãnh th鰻 huy羽n.  

- Đường thてy: Ph嘘i h嬰p với c医p thành ph嘘 trong vi羽c qu違n lý và khai thác hi羽u 
qu違 các tuyếnăđ逢運ng th栄y nộiăđịa.  

- Hạ tＺng thてy lợi: Các khu v詠c này nằm trong Khu v詠căđôăthị, công nghi羽păđană
xen với ph亥n lớn di羽n tích s違n xu医t nông nghi羽p,ăph逢ơngăánăđề xu医t c栄ng c嘘 cácăđêăbaoă
cặp các kênh c医p 2, 3 hi羽nănayăđể b違o v羽 tri羽tăđể cho khu v詠c. 

- San nền và thoát nước mặt: Tuân th栄 các quy ho衣ch thoát n逢ớc c医p trên có liên 
quanăđến khu v詠c tính toán. Kết h嬰p với các quận, huy羽n kế cận trong vi羽căđịnhăh逢ớng 
xây d詠ngăcácăđêăbaoăkết h嬰p c嘘ngăngĕnătriều và tr衣măbơm,ăm荏 rộng, xây mới các tuyến 
kênh r衣chăầăt衣o thành một h羽 th嘘ng khép kín b違o v羽 toàn khu v詠c và toàn thành ph嘘. 
Xây d詠ngăkè,ăt逢運ng chắnăđ嘘i vớiăcácăl逢uăv詠cătrungătâm,ăxácăđịnhăcaoăđộ kh嘘ng chế với 
một s嘘 l逢uăv詠c và gi違i pháp thích 泳ng vớiăcácăl逢uăv詠căch逢aăcóăđiều ki羽n xây d詠ngăđêă
bao hoặc tôn nền. 

- Hồ điều tiếtănước: Quy ho衣ch các h欝 điều tiếtăn逢ớcătrênăđịa bàn quận nhằmăđiều 
tiếtăn逢ớc,ăđ違m b違oăl逢uăthôngăn逢ớc cho các sông kênh r衣chătrênăđịa bàn quận, vừa là 
vùng tr英 n逢ớc phòng ch嘘ng ngập úng và biếnăđ鰻i khí hậu vừa t衣o c違nh quan không gian 
s嘘ngăchoăkhuăđôăthị. 

- Mạngălưới cＸpăđiện: Đ亥uăt逢ănângăc医p h羽 th嘘ngăđ逢運ng dây trung thế, h衣 thế, 
tr衣m biếnăápătrênăđịa bàn. 

- Thông tin và truyền thông: Nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 b逢uăchính,ăđaăd衣ng hóa 
các lo衣i hình dịch v映,ătĕngăc逢運ng xã hội hóa ho衣tăđộngăb逢uăchính,ăc栄ng c嘘 và hoàn thi羽n 
môăhìnhăđiểmăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăph逢運ng.  
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PH井NăIX: PH姶愛NGăÁNăB謂OăV烏ăMỌI TR姶云NG,ăKHAIăTHÁC,ăB謂OăV烏ăTĨIă
NGUYểNăN姶́C,ăPHọNGăCH渦NGăTHIểNăTAIăVĨă永NGăPHịăV́IăBI蔭Nă
Đ蔚IăKHệăH一U 

Tháng 9/2021, thành ph嘘 C亥năThơ vinh d詠 đ逢嬰c nhận Gi違iă th逢荏ng thành ph嘘 
ASEAN bền v英ngămôiătr逢運ng l亥n th泳 5 t衣i Hội nghị Quan ch泳c c医p cao ASEAN về môi 
tr逢運ng l亥n th泳 32 - ASOEN 32. Th医y rằng,ălưnhăđ衣o thành ph嘘 C亥năThơ r医t quan tâm 
v医năđề b違o v羽 môiătr逢運ngăđiăđôiăvới phát triển kinh tế bền v英ng. Thành ph嘘 có nhiều mô 
hình, gi違i pháp hay trong xây d詠ngămôiătr逢運ng xanh - s衣ch - đẹpănh逢ăxâyăd詠ng nhà máy 
xử lỦărácăđ衣t tiêu chu育nămôiătr逢運ng,ăcácămôăhình:ă“Ph逢運ng s衣chărác”,ă“Tuyếnăđ逢運ng 
sáng - xanh - s衣ch - đẹp”,ănỗ l詠c tìm gi違iăphápăđể qu違n lý, khai thác và sử d映ng có hi羽u 
qu違 ngu欝năn逢ớc s衣ch, b違o v羽 ngu欝nătàiănguyênăn逢ớc... Thành ph嘘 C亥năThơ cũngăs荏 h英u 
h羽 th嘘ng c欝n dọc sông Hậu, nh英ngăv逢運n cây trái, m違ngăxanhăđôăthị vừa giúp b違o v羽 môi 
tr逢運ng, vừa là tài nguyên phát triển du lịch. 

Song song, giaiăđo衣n phát triển sắp tới, nh英ng thách th泳c chính trong công tác b違o 
v羽 môiătr逢運ng 荏 TP. C亥năThơ là:  

- Ch逢aăt衣oăraăđ逢嬰c nền t違ngăđ欝ng bộ về kết c医u h衣 t亥ng kinh tế - xã hội, nhằm thu 
hút s詠 thamăgiaăđ亥uăt逢ăc栄a toàn xã hội không nh英ng chỉ nhằmătĕngătr逢荏ng kinh tế mà 
cònăđể b違o v羽 môiătr逢運ng, thích 泳ng với thiên tai và biếnăđ鰻i khí hậu một cách hi羽u qu違.  

- C亥năThơ đangăđ嘘i mặt với v医năđề biếnăđ鰻i khí hậuănhanhăhơnăd詠 báo, nhiều tác 
động tiêu c詠c c栄a biếnăđ鰻i khí hậuănh逢ăxâmănhập mặn, ngập l映t,ăgiaătĕngănhi羽tăđộ, một 
s嘘 hi羽năt逢嬰ng th運i tiết c詠căđoanănh逢ăgiôngăl嘘c sẽ cóătácăđộng tiêu c詠căđếnăđ運i s嘘ng, kinh 
tế - xã hội.  

- An ninh ngu欝năn逢ớc bị 違nhăh逢荏ng nghiêm trọngădoătácăđộng biếnăđ鰻i khí hậu 
trênătoànăl逢uăv詠c sông Mê Công và bị chi ph嘘i m衣nh b荏i ho衣tăđộng khai thác quá m泳c 
c栄a các qu嘘c gia khu v詠căth逢嬰ng ngu欝n sông.  

- Đ医tăđaiăđưăcóănhiềuăthayăđ鰻i do quá trình khai thác phát triển kinh tế, quy ho衣ch 
và qu違n lý th詠c hi羽n còn nhiều b医t cập, di羽nătíchăđ医t bị nhi宇m mặn, phèn, thoái hóa và 
ô nhi宇m tuy vẫn nằm trong tiêu chu育năchoăphép,ănh逢ngăđangăcóăd医u hi羽uăgiaătĕng.ă 

- S詠 đaăd衣ng thành ph亥năloàiăđộng th詠c vật c栄a h羽 sinhătháiăđ医t ngậpăn逢ớcăđưăbị 
suy gi違m do s詠 giaătĕngădânăs嘘. Sử d映ngăxungăđi羽n, xuy羽tăđi羽năđể khai thác th栄y s違n. 
Sinh vật ngo衣i lai.  

- Áp l詠c do gia tĕngădânăs嘘 cùngăquáătrìnhăđôăthị hóa,ăđ育y m衣nh khai thác tài 
nguyên và nâng cao m泳c tiêu dùng sẽ làmăgiaătĕngăchiềuăh逢ớng tiêu c詠c với an ninh 
ngu欝năn逢ớc, suy gi違măĐDSH,ătĕngăôănhi宇m không khí, rác th違i công nghi羽p và sinh 
ho衣t. 

- Để c違i thi羽n ch医tăl逢嬰ng môiătr逢運ng, ph映c h欝iăĐDSH,ă泳ng phó hi羽u qu違 với thiên 
taiăvàăBĐKHănh英ng nội dung ch栄 yếu về các nguyên tắc b違o v羽 môiătr逢運ng trênăđịa bàn 
TP. C亥năThơ nh逢ăsauăđây.ă 
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I. Nguyên t逸căvƠăc挨ăch院 ph嘘i h嬰p th詠c hi羽n bi羽n pháp qu違n lý và b違o v羽 môi 
tr逢運ngătrênăđ鵜a bàn TP. C亥năTh挨 

1. M映c tiêu 

- Xây d詠ngăđ逢嬰c nguyên tắc,ăph逢ơngăth泳c, nội dung ph嘘i h嬰p và trách nhi羽m c栄a 
cácăcơăquan,ăđơnăvị, t鰻 ch泳c, cá nhân có liên quan trong công tác qu違nălỦăNhàăn逢ớc và 
b違o v羽 môiătr逢運ngătrênăđịa bàn TP. C亥năThơ th運i kỳ 2021 – 2030, tuân th栄 cácăquyăđịnh 
phápălỦăvàăđiều ki羽n th詠c tế về qu違nălỦămôiătr逢運ng c栄a TP. CT. 

- Xácăđịnh ph衣măviăđiều chỉnh,ăcơăchế ph嘘i h嬰păvàăđ嘘iăt逢嬰ng áp d映ng. 

2. Nguyên t逸c 

- Đ違m b違o tuân th栄 cácăquyăđịnh c栄a pháp luật về b違o v羽 môiătr逢運ng. 
- Đ違m b違o mọi ho衣tăđộng qu違nălỦănhàăn逢ớc về b違o v羽 môiătr逢運ng gi英a các s荏, 

ban, ngành, UBND các quận, huy羽nă đ逢嬰c th嘘ng nh医t, thông su嘘t,ă đúngă ch泳că nĕng,ă
nhi羽m v映 và th育m quyền. 

- S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngălàăcơăquanăqu違nălỦănhàăn逢ớc về môiătr逢運ng d詠a 
trênăcơăs荏 ch泳cănĕng,ănhi羽m v映, quyền h衣năđ逢嬰c phân công ch栄 trì ph嘘i h嬰p vớiăcácăcơă
quan,ăđơnăvị liênăquanătheoăcácăquyăđịnh hi羽n hành nhằmăđ違m b違o ho衣tăđộng hi羽u qu違 
c栄aăcácăcơăquan,ăđơnăvị ph嘘i h嬰p. Tính khách quan trong quá trình ph嘘i h嬰p. S詠 ph嘘i 
h嬰p th嘘ng nh医t và t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho quá trình qu違n lý b違o v羽 môiătr逢運ng trên 
địa bàn toàn thành ph嘘. 

3. Th詠c tr衣ng t鰻 ch泳c b瓜 máy qu違nălỦătƠiănguyênăvƠămôiătr逢運ng TP. C亥năTh挨: 

Cácăcơăquanăth詠c hi羽n nhi羽m v映 qu違n lý về môiătr逢運ng c栄a TP. C亥năThơ hi羽n nay 
g欝m có42: 

- S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng (Thanh tra S荏, Chi c映c B違o v羽 môiătr逢運ng, Phòng 
Khoáng s違năvàăTàiănguyênăn逢ớc). 

- Ban Qu違n lý các khu chế xu医t và công nghi羽p (Phòng Qu違nălỦăMôiătr逢運ng). 
- PhòngăTàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng các quận, huy羽n. 
- Phòng C違nhăsátămôiătr逢運ng - Công an TP. C亥năThơ. Và 
- Cán bộ ph映 tráchămôiătr逢運ng t衣iăcácăph逢運ng, xã, thị tr医n. 

Ngoàiăra,ăcònăcóăcácăs荏,ăban,ăngành,ăcácăt鰻ăch泳căchínhătrị-xưăhộiăcóăm嘘iăliênăh羽ă
côngătácătrongălĩnhăv詠cănày. 

4. Đ吋 nâng cao hi羽u qu違 côngătácăBVMT,ăđ隠 xu医t TP. C亥năTh挨 tri 吋n khai th詠c 
hi羽năc挨ăch院 ph嘘i h嬰pănh逢ăsau: 

4.1 Xácăđ鵜nh ph衣măviăđi隠u ch雨nh,ăđ嘘iăt逢嬰ng áp d映ng và nguyên t逸c ph嘘i 

                                                 
 
42 Sở TN&MT TP. CＺnăTh¬, Báo cáo Công tác Bảo vệ môiătrườngănĕmă2020ătrênăđịa bàn TP. 
CＺnăTh¬ 
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h嬰p 

B鰻 sung một s嘘 đ嘘iăt逢嬰ng còn thiếu trong ph衣măviăđiều chỉnhănh逢ă“tàiănguyên,ăđaă
d衣ng sinh học,ăBĐKH,ăb違o v羽 di s違năthiênănhiên,ăbanăhànhăcácăvĕnăb違n quy ph衣m pháp 
luật về môiătr逢運ng t衣iăđịaăph逢ơng”.ăTùyătheoătừngălĩnhăv詠c ph嘘i h嬰p, b鰻 sungăthêmăđ嘘i 
t逢嬰ng áp d映ngănh逢ăCôngăanăthànhăph嘘, H違i quan, Kiểm lâm... 

4.1.1  Ph嘘i h嬰p trong công tác b違o t欝năđaăd衣ng sinh h丑c 

- S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngălàmăđ亥u m嘘i, ph嘘i h嬰p với các S荏, ban, ngành TP 
và UBND quận, huy羽n triển khai th詠c hi羽n Kế ho衣chăđaăd衣ng sinh học thành ph嘘 C亥n 
Thơ. T鰻 ch泳c tuyên truyền, giáo d映c và nâng cao nhận th泳c cộngăđ欝ng. Xây d詠ng h羽 
th嘘ngăcơăs荏 d英 li羽u và chia sẻ thông tin về đaăd衣ng sinh học. 

- S荏 Nông nghi羽p và Phát triển nông thôn t鰻 ch泳c th詠c hi羽n nhi羽m v映 b違o t欝n,ăđaă
d衣ng sinh họcătrongălĩnhăv詠cănông,ălâm,ăng逢ănghi羽p, th栄y s違năđ逢嬰c phê duy羽t trong Kế 
ho衣chăđaăd衣ng sinh học. 

- S荏 Khoa học và Công ngh羽 qu違nălỦăvàăđiều ph嘘iăcácăđề tài nghiên c泳u khoa học, 
công ngh羽 liênăquanăđến b違o t欝n,ăđaăd衣ng sinh họcătrongăđưăđ逢嬰c duy羽t trong Kế ho衣ch 
đaăd衣ng sinh học c栄a thành ph嘘. 

- C映c H違i quan ph嘘i h嬰p với các S荏, ban, ngành thành ph嘘 kiểm tra, giám sát vi羽c 
xu医t nhập kh育u các loài sinh vật biếnăđ鰻i gen, sinh vật ngo衣i lai. Ch栄 động phòng, ch嘘ng 
buôn lậu, vận chuyểnătráiăphépăcácăloàiăđộng vật, th詠c vật quý hiếm. Xử lý nghiêm các 
hành vi vận chuyểnătráiăphépăđộng vật, th詠c vật qua biên giớiătheoăquyăđịnh c栄a pháp 
luật. 

- Công an thành ph嘘 ph嘘i h嬰p với S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăvàăcácăcơăquană
liên quan th詠c hi羽n phòng ngừa, phát hi羽n,ăđiều tra và xử lý các hành vi vi ph衣m pháp 
luật về b違o t欝năđaăd衣ng và an toàn sinh họcătrênăđịa bàn thành ph嘘. 

4.1.2 Ph嘘i h嬰p truy 隠n thông nâng cao nh壱n th泳c v隠 b違o v羽 môiătr逢運ng 

- T鰻 ch泳c các ho衣tăđộng truyền thông nâng cao nhận th泳c về b違o v羽 môiătr逢運ng. 
- Triển khai các ho衣tăđộngăh逢荏ng 泳ng các ngày Qu嘘c tế về môiătr逢運ng. 
- T鰻 ch泳c tập hu医n triểnăkhaiăcácăquyăđịnh pháp luật về công tác b違o v羽 môi 

tr逢運ng. 
- B嘘 trí kinh phí t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng truyền thông nâng cao nhận th泳c về b違o 

v羽 môiătr逢運ng. 

 

a. Tráchănhi羽măth詠căhi羽năcácăn瓜iădungăph嘘iăh嬰pătrongăho衣tăđ瓜ngătruy隠nă
thôngănơngăcaoănh壱năth泳căv隠ăb違oăv羽ămôiătr逢運ngăc栄aăS荏ăTƠiănguyênăvƠăMôiătr逢運ng: 

-  Th詠c hi羽n vi羽c t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng truyền thông nâng cao nhận th泳c về b違o 
v羽 môiătr逢運ng choăđộiăngũăcánăbộ qu違nălỦănhàăn逢ớc c医p thành ph嘘, t鰻 ch泳c hội th違o c医p 
thành ph嘘,ăcácăcơăs荏 s違n xu医t kinh doanh thuộc th育m quyền qu違n lý c医p thành ph嘘, c医p 
bộ. 
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- T鰻 ch泳c tuyên truyền, giới thi羽uăcácăvĕnăb違n pháp luật về b違o v羽 môiătr逢運ng 
trênăcácăph逢ơngăti羽n truyềnăthôngănh逢ăwebsite,ăt衣p chí c栄a ngành. 

- Địnhăh逢ớng nội dung và tài li羽u truyền thông b違o v羽 môiătr逢運ng trên ph衣m vi 
toàn thành ph嘘 hàngănĕmăđể các t鰻 ch泳c,ăđoànăthể th詠c hi羽n. 

- T鰻 ch泳c tập hu医n triểnăkhaiăcácăquyăđịnh pháp luật về công tác b違o v羽 môi 
tr逢運ng. 

- T鰻 ch泳c các ho衣tăđộngăh逢荏ng 泳ng các Ngày qu嘘c tế về môiătr逢運ng. 
- Làăđơnăvị th逢運ng tr詠c, ph嘘i h嬰p với các quận, huy羽n và các t鰻 ch泳c, cá nhân có 

liên quan t鰻 ch泳c và th詠c hi羽n kế ho衣chăđưăđ逢嬰c UBND thành ph嘘 phê duy羽t.ăĐônăđ嘘c, 
t鰻ng h嬰p tình hình, kết qu違 triển khai, th詠c hi羽n c栄aăcácăđơnăvị tham gia và báo cáo kết 
qu違 cho Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng, UBND thành ph嘘. 

- Ch栄 trì th詠c hi羽n hoặc ph嘘i h嬰p vớiăcácăđơnăvị t逢ăv医n có ch泳cănĕngăđể triển khai 
th詠c hi羽n các ho衣tăđộng theo kế ho衣ch. 

- Ph嘘i h嬰p với cácăđơnăvị có ch泳cănĕngănh逢ăĐàiăPhátăthanhă- Truyền hình, Báo 
Tàiănguyênămôiătr逢運ngăvàăcácăđơnăvị t逢ăv医năđể th詠c hi羽n kế ho衣ch. 

- Ch栄 trì t鰻ng h嬰p trình 曳y ban nhân dân thành ph嘘 phê duy羽t kế ho衣ch t鰻 ch泳c 
các ho衣tăđộng truyền thông nâng cao nhận th泳c về b違o v羽 môiătr逢運ng c栄a các s荏, ban, 
ngành,ăđoànăthể, t鰻 ch泳c chính trị - xã hội c医p thành ph嘘. 

 

b. Tráchănhi羽măth詠căhi羽năcácăn瓜iădungăph嘘iăh嬰pătrongăho衣tăđ瓜ngătruy隠nă
thôngănơngăcaoănh壱năth泳căv隠ăb違oăv羽ămôiătr逢運ngăc栄aăcácăS荏,ăban,ăngƠnh: 

- Th詠c hi羽n l欝ng ghép vi羽c t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng truyền thông nâng cao nhận 
th泳c về b違o v羽 môiătr逢運ng cho các t鰻 ch泳c, cá nhân và doanh nghi羽p thuộcălĩnhăv詠c 
qu違n lý chuyên ngành c栄aăđơnăvị. 

- Ph嘘i h嬰p với S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăthamăgiaăh逢荏ng 泳ng các ho衣tăđộng 
truyền thông nâng cao nhận th泳c về b違o v羽 môiătr逢運ng. 

- Lập kế ho衣ch kèm theo d詠 toánăkinhăphíănĕmăsauăchoăvi羽c t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng 
truyền thông nâng cao nhận th泳c về b違o v羽 môiătr逢運ng về b違o v羽 môiătr逢運ng c栄aăđơnăvị 
mình gửi về S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăđể t鰻ng h嬰p trình 曳y ban nhân dân thành ph嘘 
phê duy羽t. 

- S荏 Tàiăchính:ăthamăm逢uă曳y ban nhân dân thành ph嘘 cânăđ嘘i, b嘘 trí kinh phí 
th詠c hi羽n các ho衣tăđộng truyền thông nâng cao nhận th泳c về b違o v羽 môiătr逢運ng cho các 
cơăquan,ăđơnăvị c医p thành ph嘘 theoăđúngăquyăđịnh c栄a Luật Ngân sáchănhàăn逢ớc,. 

- S荏 Thông tin và Truyền thông: chỉ đ衣oăcácă ph逢ơngă ti羽n truyền thông thuộc 
ph衣m vi qu違nălỦătĕngăc逢運ng công tác tuyên truyền về b違o v羽 môiătr逢運ngăvàăđ逢aătinăvề 
các ho衣tăđộng theo kế ho衣ch truyềnăthôngăđ逢嬰c UBND thành ph嘘 phê duy羽t. 

- S荏 Vĕnăhóa, Thể thao và Du lịch:ătĕngăc逢運ng công tác tuyên truyền c鰻 động 
tr詠c quan nhằm nâng cao nhận th泳c c栄a cộngăđ欝ng, doanh nghi羽p thuộcălĩnhăv詠c du lịch 
về gi英 gìn v羽 sinhămôiătr逢運ng trong ho衣tăđộng du lịch. Chỉ đ衣o các doanh nghi羽p thuộc 
lĩnhăv詠c qu違n lý chuyên ngành về vi羽c h衣n chế sử d映ng và có các bi羽n pháp phân lo衣i, 
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thu gom và xử lý ch医t th違i nh詠a t衣i các khu du lịch, do mình qu違n lý, chỉ đ衣oăPhòngăVĕnă
hóa các quận, huy羽n xây d詠ng kế ho衣ch tuyên truyền,ăhuyăđộng l詠căl逢嬰ngăvàăph逢ơngă
ti羽năđể tuyên truyềnăđến mọi t亥ng lớpănhânădânătrênăđịa bàn thành ph嘘.  

- S荏 Giáo d映căvàăĐàoă t衣o:ăđ逢aănội dung tuyên truyền về công tác b違o v羽 môi 
tr逢運ng vào các ho衣tăđộng ngo衣i khóa c栄aăcácătr逢運ng. Tham gia các ho衣tăđộng truyền 
thông theo kế ho衣chăđưăđ逢嬰c UBND thành ph嘘 phê duy羽t. 

- Ban Qu違n lý các Khu công nghi羽p: tuyên truyền vậnăđộng các doanh nghi羽p 
trong khu công nghi羽păh逢荏ng 泳ng, tham gia các ho衣tăđộng truyềnăthôngămôiătr逢運ng. 
Vậnăđộng các doanh nghi羽p trong khu công nghi羽p cử cán bộ, nhân viên tham gia các 
ho衣tăđộng, s詠 ki羽n. Theoădõi,ăđônăđ嘘c, t鰻 ch泳căđánhăgiáăvàăđịnh kỳ báo cáo kết qu違 th詠c 
hi羽n cho S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng. 

- Cácăđoànăthể, t鰻 ch泳c chính trị - xã hộiăđưăkỦăkết liên tịch với S荏 Tài nguyên và 
Môiătr逢運ng có trách nhi羽măhàngănĕmălập kế ho衣ch kèm theo d詠 toán kinhăphíănĕmăsauă
cho vi羽c t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng truyền thông nâng cao nhận th泳c về b違o v羽 môiătr逢運ng 
c栄aăđơnăvị mình gửi về S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăđể t鰻ng h嬰p trình UBND thành 
ph嘘 phê duy羽tălàmăcơăs荏 để b嘘 trí kinh phí th詠c hi羽năhàngănĕm. 

- ĐàiăPhátăthanhă- Truyền hình thành ph嘘 đ逢aătin,ăbàiăch栄 đề về các ho衣tăđộng 
truyềnăthôngămôiătr逢運ng,ătĕngăc逢運ng tin t泳c, phóng s詠 về môiătr逢運ng và các ho衣tăđộng 
đ逢嬰c t鰻 ch泳c theo nội dung kế ho衣chăđ逢嬰c phê duy羽t. 

 

c. Tráchănhi羽măth詠căhi羽năcácăn瓜iădungăph嘘iăh嬰pătrongăho衣tăđ瓜ngătruy隠nă
thôngănơngăcaoănh壱năth泳căv隠ăb違oăv羽ămôiătr逢運ngăc栄aă曳yăbanănhơnădơnăc医păqu壱n,ă
huy羽n: 

- Ch栄 trì xây d詠ng, phê duy羽t kế ho衣ch t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng truyền thông nâng 
cao nhận th泳c về b違o v羽 môiătr逢運ng cho các t鰻 ch泳c, cá nhân và doanh nghi羽pătrênăđịa 
bàn qu違n lý. 

- Chỉ đ衣oăcácăph逢運ng, xã, thị tr医n tuyên truyềnăđến các t鰻 dân ph嘘, thôn, xóm và 
vậnăđộng các hộ giaăđìnhăthuăgomărácăth違i, ch医t th違i, dọn dẹp v羽 sinh t衣i khu v詠c sinh 
s嘘ng, tr欝ng cây xanh... Thông qua h羽 th嘘ng phát thanh hàng ngày. 

- Ph嘘i h嬰p cùng S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng xây d詠ng kế ho衣ch, chu育n bị các 
điều ki羽n c亥n thiếtăđể t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng truyềnăthôngămôiă tr逢運ng theo kế ho衣ch 
truyềnăthôngăđ逢嬰c UBND thành ph嘘 phê duy羽tăhàngănĕm. 

- 曳y ban nhân dân quận, huy羽n sử d映ng kinh phí c栄aăđịaăph逢ơng cho vi羽c t鰻 ch泳c 
các ho衣tăđộng truyền thông nâng cao nhận th泳c về b違o v羽 môiătr逢運ng cho các t鰻 ch泳c, 
cá nhân và doanh nghi羽pătrênăđịa bàn qu違n lý. 

- Tr逢ớc ngày 31/10 hàngănĕm,ă曳y ban nhân dân quận, huy羽n có trách nhi羽m gửi 
kế ho衣ch t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng truyền thông nâng cao nhận th泳c về b違o v羽 môiătr逢運ng 
cho các t鰻 ch泳c, cá nhân và doanh nghi羽pătrênăđịa bàn qu違nălỦăđưăđ逢嬰c phê duy羽t về S荏 
TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăđể theo dõi, t鰻ng h嬰p. 

d. Ph嘘iăh嬰pătrongăxơyăd詠ng,ăbanăhƠnhăvĕnăb違năquyăph衣măphápălu壱t 
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- S荏 Tài nguyênăvàăMôiătr逢運ng: Ch栄 trì xây d詠ng,ăthamăm逢uăchoăUBNDăthànhă
ph嘘 banăhànhăvĕnăb違n Quy ph衣m pháp luật,ăCh逢ơngă trình,ăKế ho衣ch về b違o v羽 môi 
tr逢運ngătrênăđịa bàn thành ph嘘 theoăquyăđịnh c栄a pháp luật.  

- Các S荏, ban, ngành, UBND quận, huy羽n: Ph嘘i h嬰p, tham gia xây d詠ng, góp ý 
d詠 th違o khi S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăđề nghị. C映 thể hóaăcácăCh逢ơngătrình,ăNghị 
quyết, Kế ho衣ch,ăvĕnăb違n c栄a thành ph嘘 để triển khai th詠c hi羽n 荏 ngành,ăđịaăph逢ơng. 

e.  Ph嘘iăh嬰pătrongăqu違nălỦăch医tăth違iăr逸n 

Đ嘘i với ch医t th違i rắn sinh ho衣t 
- S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngălàăcơăquanăđ亥u m嘘i, th嘘ng nh医t qu違nălỦăNhàăn逢ớc 

về ch医t th違i rắn sinh ho衣tătrênăđịa bàn thành ph嘘. Ch栄 trì, ph嘘i h嬰p với S荏 Xây d詠ng t鰻 
ch泳c xây d詠ngăcơăs荏 d英 li羽u về ch医t th違i rắn sinh ho衣t, qu違nălỦ,ăkhaiăthác,ătraoăđ鰻i, cung 
c医p thôngătinăcóăliênăquanăđến qu違n lý ch医t th違i rắn sinh ho衣t. Ph嘘i h嬰p với các s荏, ban, 
ngành thành ph嘘 và UBND quận, huy羽n,ăthamăm逢uăUBNDăthànhăph嘘 báo cáo Bộ Tài 
nguyênăvàăMôiătr逢運ng, Bộ Xây d詠ng về công tác qu違n lý ch医t th違i rắn sinh ho衣tătrênăđịa 
bàn theo quyăđịnh. 

- UBND quận, huy羽năhàngănĕmăbáoăcáoăUBNDăthànhăph嘘 về qu違n lý ch医t th違i 
rắn sinh ho衣t. 

- UBND c医păph逢運ng,ăxưăhàngănĕmăbáoăcáoăUBNDăc医p quận, huy羽n về qu違n lý 
ch医t th違i rắn sinh ho衣t. 

Đ嘘i với ch医t th違i rắn công nghi羽păthôngăth逢運ng S荏 Tài nguyên và Môiătr逢運ng ch栄 
trì, ph嘘i h嬰p với S荏 CôngăTh逢ơngăt鰻 ch泳c xây d詠ngăcơăs荏 d英 li羽u về ch医t th違i rắn công 
nghi羽păthôngăth逢運ng. Ph嘘i h嬰p với các s荏, ban, ngành thành ph嘘 và UBND quận, huy羽n 
thamăm逢uăUBNDăthànhăph嘘 báo cáo Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng, Bộ CôngăTh逢ơng 
về công tác qu違n lý ch医t th違i rắn công nghi羽păthôngăth逢運ngătrênăđịa bàn thành ph嘘 theo 
quyăđịnh.  

 

Đ嘘i với ch医t th違i rắn nguy h衣i 
- S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngălàăcơăquanăqu違n lý các ho衣tăđộng và h欝 sơ,ăbáoă

cáo, h嬰păđ欝ng, ch泳ng từ c栄a các ch栄 ngu欝n th違i ch医t th違i nguy h衣iătrênăđịa bàn thành 
ph嘘. Cập nhậtăcơăs荏 d英 li羽u về ch医t th違i nguy h衣i và triểnăkhaiăđĕngăkỦăch栄 ngu欝n th違i, 
kê khai ch泳ng từ ch医t th違i nguy h衣i, báo cáo qu違n lý ch医t th違i nguy h衣i tr詠c tuyến t衣iăđịa 
ph逢ơng. 

- S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng ch栄 trì, ph嘘i h嬰p với các s荏, ban, ngành thành ph嘘 
và UBND quận, huy羽nă thamăm逢uăUBNDăthànhăph嘘 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng, Bộ CôngăTh逢ơngăvề công tác qu違n lý ch医t th違i rắn nguy h衣iătrênăđịa bàn thành 
ph嘘 theoăquyăđịnh.  

- Ban Qu違n lý các khu công nghi羽p: Th詠c hi羽n ch泳cănĕng,ănhi羽m v映 theoăđúngă
Quy chế ph嘘i h嬰p trong công tác qu違nălỦămôiătr逢運ng trong các khu công nghi羽pătrênăđịa 
bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 

- S荏 Xây d詠ng: T鰻 ch泳c lập, th育măđịnh quy ho衣ch xây d詠ngăcơăs荏 xử lý ch医t th違i 
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rắnătrênăđịa bàn thành ph嘘, trình c医p có th育m quyền phê duy羽tătheoăquyăđịnh. 
- S荏 Giao thông vận t違i: 
• Quy ho衣ch giao thông ph違i th詠c hi羽nătheoăđúngăquyăđịnh c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ 

Giao thông vận t違i về b違o v羽 môiătr逢運ng trong phát triển kết c医u h衣 t亥ng giao thông. 
• Qu違nălỦăcácăph逢ơngăti羽n tham giaăgiaoăthôngăđ逢運ng th栄y,ăđ逢運ng bộ ph違iăđ違m 

b違o các tiêu chu育n, quy chu育n về kiểmăđịnh an toàn kỹ thuật và b違o v羽 môiătr逢運ng c栄a 
cơăquanăđĕngăkiểmătheoăquyăđịnh. 

• Qu違nălỦăcácăph逢ơngăti羽n vận chuyển ch医t th違i nguy h衣i ph違iăđápă泳ngăđ亥yăđ栄 
các yêu c亥u kỹ thuậtătheoăquyăđịnh c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng về qu違n 
lý ch医t th違i nguy h衣i. 

• Qu違nălỦăcácăph逢ơngăti羽n th栄y nộiăđịa ho衣tăđộngătrênăđ逢運ng th栄y nộiăđịa trong 
thành ph嘘 ph違i tuân th栄 cácăquyăđịnh về b違o v羽 môiătr逢運ng. 

• Chỉ trì, ph嘘i h嬰p vớiăcácăđơnăvị liên quan kiểm tra về công tác b違o v羽 môi 
tr逢運ng c栄a các ch栄 c違ng, bến th栄y nộiăđịa và bến th栄y nộiăđịaăkinhădoanhăxĕngăd亥u, khí 
hóa l臼ngătrênăđịa bàn thành ph嘘. 

 

- S荏 Y tế: Ph嘘i h嬰p với S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăthamăm逢uăUBNDăthànhă
ph嘘 xây d詠ng và t鰻 ch泳c th詠c hi羽n kế ho衣ch thu gom, vận chuyển xử lý ch医t th違i y tế 
nguy h衣iătrênăđịa bàn thành ph嘘; th詠c hi羽n qu違n lý rác th違i y tế theoăquyăđịnh c栄a Bộ 
tr逢荏ng Bộ Y tế và Bộ tr逢荏ng Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăquyăđịnh về qu違n lý ch医t 
th違i y tế. 
 

- S荏 Khoa học và Công ngh羽: 
• Ch栄 trì, ph嘘i h嬰p với các s荏, ban, ngành thành ph嘘, UBND c医p quận, huy羽n 

và các vi羽n,ătr逢運ng th詠c hi羽n nghiên c泳u, chuyển giao, phát triển, 泳ng d映ng khoa học 
và công ngh羽 về b違o v羽 môiătr逢運ng. 

• B違oăđ違m quyền l嬰i, khuyến khích các t鰻 ch泳c, cá nhân phát huy sáng kiến và 
áp d映ng các gi違i pháp công ngh羽 trong b違o v羽 môiătr逢運ng. 

• Th育măđịnh hoặc có ý kiếnăđ嘘i với d詠 ánăđ亥uăt逢ăsử d映ng công ngh羽 h衣n chế 
chuyển giao hoặc d詠 ánăđ亥uăt逢ăsử d映ng công ngh羽 cóănguyăcơătácăđộng x医uăđến môi 
tr逢運ngătheoăquyăđịnh c栄a pháp luật về b違o v羽 môiătr逢運ng. 

 

- S荏 Nông nghi羽p và Phát triển nông thôn: 

• Ch栄 trì, ph嘘i h嬰p với S荏 TàiănguyênăvàăMôiă tr逢運ngăh逢ớng dẫn c映 thể vi羽c 
qu違n lý thu gom, vận chuyển và xử lý ch医t th違i rắnătrongălĩnhăv詠c nông nghi羽pătrênăđịa 
bàn thành ph嘘 theo quyăđịnh. 

• Ph嘘i h嬰p với S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng th詠c hi羽n t嘘tăThôngăt逢ăliênătịch 
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ Nông nghi羽p và 
Phát triển nông thôn và Bộ tr逢荏ng Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăh逢ớng dẫn vi羽c thu 
gom, vận chuyển và xử lý bao gói thu嘘c b違o v羽 th詠c vật sau sử d映ng. 
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- S荏 Vĕnăhóa,ăThể thao và Du lịch: Ph嘘i h嬰p với S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng 
th詠c hi羽n t嘘tă Thôngă t逢ă liênă tịch s嘘 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 
30/12/2013 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ Vĕnăhóa,ăThể thao và Du lịch và Bộ tr逢荏ng Bộ Tài nguyên 
vàăMôiătr逢運ngăh逢ớng dẫn b違o v羽 môiătr逢運ng trong ho衣tăđộng du lịch, t鰻 ch泳c l宇 hội, b違o 
v羽 và phát huy giá trị di tích. 

 
- S荏 CôngăTh逢ơng: 
• Ch栄 trìăh逢ớng dẫn vi羽c th詠c hi羽năcácăquyăđịnh về b違o v羽 môiătr逢運ng trong các 

chiếnăl逢嬰c, quy ho衣ch, kế ho衣ch,ăch逢ơngătrình,ăđề án, d詠 án, tiêu chu育n, quy chu育n kỹ 
thuật,ăđịnh m泳c kinh tế kỹ thuật c栄aăngànhăcôngăth逢ơng. Ch栄 trì t鰻 ch泳c th詠c hi羽năĐề 
án phát triển ngành công nghi羽pămôiătr逢運ng, chiếnăl逢嬰c s違n xu医t s衣chăhơnătrongăcôngă
nghi羽p,ăcácăch逢ơngătrình,ăđề án, d詠 án khác thuộc trách nhi羽m c栄a Bộ CôngăTh逢ơngă
hoặc theo phân công c栄a UBND thành ph嘘. 

• Ch栄 trì xây d詠ng, hoàn thi羽n h羽 th嘘ngăcơăs荏 d英 li羽u về môiătr逢運ng ngành công 
th逢ơngătrênăđịa bàn thành ph嘘 theoăh逢ớng dẫn c栄a Bộ CôngăTh逢ơng. 

• Hàngănĕm,ăS荏 CôngăTh逢ơngăt鰻ng h嬰p, báo cáo Bộ CôngăTh逢ơngăvề công tác 
b違o v羽 môiătr逢運ng c栄aăngànhăcôngăth逢ơngăt衣iăđịaăph逢ơng,ăđ欝ng gửi S荏 Tài nguyên và 
Môiătr逢運ng t鰻ng h嬰p, báo cáo UBND thành ph嘘. 

• S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng có trách nhi羽m t鰻ng h嬰p kế ho衣ch b違o v羽 môi 
tr逢運ng c栄aăngànhăcôngăth逢ơngăvàăđ逢aăvàoăkế ho衣ch b違o v羽 môiătr逢運ng chung c栄aăđịa 
ph逢ơngătrìnhăUBNDăthànhăph嘘 phê duy羽t. 

 

- Các S荏, ban, ngành có liên quan: 

• Ph嘘i h嬰p với S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng, S荏 Xây d詠ng, S荏 CôngăTh逢ơngă
và UBND quận, huy羽n xây d詠ng quy ho衣ch ngành tuân th栄 cácăquyăđịnh về quy ho衣ch 
qu違n lý ch医t th違i c栄a thành ph嘘. 

• H逢ớng dẫnăcácăđơnăvị theo phân c医p qu違n lý ch医păhànhăcácăquyăđịnh về b違o 
v羽 môiătr逢運ng, qu違n lý ch医t th違iătheoăđúngăquyăđịnh. 

 

- UBND quận, huy羽n: 

• Ch栄 tịch UBND c医p quận, huy羽n chịu trách nhi羽m toàn di羽n về v医năđề qu違n 
lý, xử lý ch医t th違i rắnătrênăđịa bàn. 

• Th詠c hi羽n công tác b欝iăth逢運ng, gi違i phóng mặt bằngătheoăquyăđịnh c栄a pháp 
luậtăđể xây d詠ng các công trình xử lý ch医t th違i theo quy ho衣ch. T鰻 ch泳c phân lo衣i ch医t 
th違i rắn t衣i ngu欝n, kiểm tra vi羽c thu gom và vận chuyển ch医t th違i rắn sinh ho衣tătrênăđịa 
bàn. Xử lý, gi違i t臼a các bãi rác t詠 phát,ăcácătr逢運ng h嬰păđ鰻 ch医t th違iăkhôngăđúngăquyă
định. 
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• Chỉ đ衣oăcácăphòngăchuyênămônăràăsoát,ăh逢ớng dẫn,ăđônăđ嘘căcácăcơăs荏 s違n xu医t 
kinh doanh, dịch v映 trênăđịa bàn th詠c hi羽n các th栄 t映c pháp lý về b違o v羽 môiătr逢運ng, 
qu違n lý ch医t th違iătheoăquyăđịnh c栄a pháp luật. 

f. Ph嘘iăh嬰pătrongă泳ngăph́ăBĐKH 

Để triển khai th詠c thi chính sách 泳ngăphóăBĐKH,ăUBNDăthànhăph嘘 C亥năThơăđưă
thành lập Ban Chỉ đ衣o 永ng phó biếnăđ鰻i khí hậu,ădoăđ欝ng chí Phó Ch栄 tịch UBND thành 
ph嘘 làmăTr逢荏ngăban;ăGiámăđ嘘c S荏 TàiănguyênăvàăMôiă tr逢運ngă làmăPhóăTr逢荏ng ban 
th逢運ng tr詠c,ăthànhăviênălàălưnhăđ衣oăcácăcơăquanăs荏/ngành c栄a thành ph嘘.  

- S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng: 

• Làăcơăquanăđ亥u m嘘i giúp UBND thành ph嘘 trong vi羽c qu違n lý và th詠c hi羽n Kế 
ho衣chăhànhăđộng 泳ng phó biếnăđ鰻i khí hậu. 

• Thamăm逢uăt鰻 ch泳c triểnăkhai,ăđánhăgiáăvi羽c th詠c hi羽n các nhi羽m v映 đưăđ逢嬰c 
xácăđịnh t衣i kế ho衣ch. 

• Theo dõi, báo cáo vi羽c triển khai th詠c hi羽n các nhi羽m v映 đưăđ逢嬰căxácăđịnh t衣i 
kế ho衣ch. 

• Ph嘘i h嬰p với các s荏, ban ngành và các t鰻 ch泳c, cá nhân xây d詠ngăch逢ơngătrình,ă
đề tài nhi羽m v映, d詠 ánăcóăliênăquanăđếnălĩnhăv詠c biếnăđ鰻i khí hậuăđể th詠c hi羽n t嘘t Kế 
ho衣ch 泳ng phó biếnăđ鰻i khí hậu c栄a thành ph嘘. 

 

- S荏 Kế ho衣chăvàăĐ亥uăt逢: 
• Ch栄 trì, ph嘘i h嬰p với các S荏 (Tàiăchính,ăTàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng)ăđiều ph嘘i 

các ngu欝n v嘘n cho các nhi羽m v映, d詠 án triển khai th詠c hi羽n Kế ho衣chăhànhăđộng. 
• Ch栄 trì xây d詠ng, thông tin các chính sách hỗ tr嬰, khuyếnăkhíchăđ亥uăt逢ăđ嘘i với 

các t鰻 ch泳c,ăcáănhânătrongălĩnh v詠c 泳ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu. 

- S荏 Tàiăchính:ăTrênăcơăs荏 các nhi羽m v映, d詠 án về 泳ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu 
đ逢嬰c UBND thành ph嘘 phê duy羽t và d詠 toánădoăcácăcơăquan,ăđơnăvị lập, S荏 Tài chính 
ph嘘i h嬰p với S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăvàăcácăcơăquan,ăđơnăvị có liên quan tham 
m逢uăUBNDăthànhăph嘘 b嘘 tríăkinhăphíăđể th詠c hi羽n các nhi羽m v映, d詠 án c栄a kế ho衣ch sử 
d映ng từ ngu欝năchiăth逢運ngăxuyênăngânăsáchătheoăquyăđịnh c栄a LuậtăNgânăsáchănhàăn逢ớc, 
kh違 nĕngăcânăđ嘘iăngânăsáchăhàngănĕmăvàătheoăphânăc医p qu違n lý ngân sách hi羽n hành. 

 

- S荏 Khoa học và Công ngh羽: 
• Th詠c hi羽n ch泳cănĕngăqu違nălỦănhàăn逢ớcăđ逢嬰c phân công. Ph嘘i h嬰p với các s荏, 

ngành và UBND các quận, huy羽n qu違n lý và th詠c hi羽n t嘘t Kế ho衣chăhànhăđộng 泳ng phó 
biếnăđ鰻i khí hậu. 

• T鰻 ch泳c kiểm tra, giám sát vi羽c sử d映ng ngânăsáchănhàăn逢ớc cho vi羽c nghiên 
c泳u và th詠c hi羽n các gi違i pháp khoa học c栄a thành ph嘘 trong vi羽c 泳ng phó với biếnăđ鰻i 
khí hậu. 
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• Ch栄 trì và ph嘘i h嬰p với các s荏, ban, ngành liên quan t鰻 ch泳căthamăm逢uăđặt 
hàng và triển khai th詠c hi羽n các nhi羽m v映 khoa học và công ngh羽 b違o v羽 tài nguyên môi 
tr逢運ng,ănĕngăl逢嬰ng, gi違m phát th違i khí nhà kính. 

- S荏 Côngăth逢ơng,ăS荏 Xây d詠ng, S荏 Giao thông vận t違i, S荏 VĕnăhóaăThể thao và 
Du lịch, S荏 Y tế, S荏 Nông nghi羽p và Phát triển nông thôn, các s荏 ban ngành liên quan 
và các t鰻 ch泳c xã hội và doanh nghi羽p: 

• Chịu trách nhi羽m xây d詠ng và th詠c hi羽n Kế ho衣ch 泳ng phó với biếnăđ鰻i khí 
hậuăvàăn逢ớc biểnădângăchoăngành,ălĩnhăv詠c mình. 

• Theo ch泳cănĕng,ănhi羽m v映, ch栄 động tham gia vào các ho衣tăđộng 泳ng phó với 
biếnăđ鰻i khí hậu,ăđặc bi羽tălàălĩnh v詠c thông tin giáo d映c, truyền thông. 

• Hỗ tr嬰 vàăhuyăđộng s詠 tham gia c栄a cộngăđ欝ng, ph鰻 biến kinh nghi羽m các mô 
hình 泳ng phó hi羽u qu違 với biếnăđ鰻i khí hậu. Th詠c hi羽n hoặc tham gia th詠c hi羽năcácăđề 
án, d詠 án trong Kế ho衣ch 泳ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu c栄a cácăbanăngành,ăđịaăph逢ơng. 

• T鰻 ch泳c kiểmătra,ăgiámăsát,ăđônăđ嘘c vi羽c xây d詠ng và triển khai Kế ho衣ch hành 
độngăcũngănh逢ăcácăho衣tăđộngăkhácăcóăliênăquan,ăđịnh kỳ báo cáo UBND thành ph嘘. 

- 曳y ban nhân dân các quận, huy羽n: 

• Ph嘘i h嬰p th詠c hi羽n có hi羽u qu違 các nội dung,ăch逢ơngătrìnhăc栄aăcácăngànhălĩnhă
v詠căliênăquanăđếnăhànhăđộng thích 泳ng với vi羽c biếnăđ鰻i khí hậu. 

• Tĕngăc逢運ng s詠 ph嘘i h嬰p, hỗ tr嬰 chặt chẽ gi英a các c医p, ngành và s詠 tham gia 
c栄a cộngăđ欝ng trong vi羽c triểnăkhaiăcácăch逢ơngătrình,ăd詠 ánătrênăđịaăbànăđ違m b違oăđ欝ng 
bộ, hi羽u qu違, phát triển bền v英ng. 

• Ph嘘i h嬰p tuyên truyền, ph鰻 biến kết qu違 c栄a Kế ho衣chăhànhăđộng 泳ng phó với 
biếnăđ鰻i khí hậuăđếnăcácăđ嘘iăt逢嬰ngătrênăđịa bàn qu違n lý. 

- VĕnăphòngăCôngătácăBiếnăđ鰻i khí hậu  

• Thành lập theo Quyếtăđịnh s嘘 1301/QĐ-UBND ngày 17-5-2017 c栄a Ch栄 tịch 
UBND thành ph嘘 C亥năThơ. 

• Làăcơăquanăchuyênătrách,ătr詠c thuộc S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng. 
• Giúp vi羽c cho Ban Chỉ đ衣o 永ng phó biếnăđ鰻i khí hậu, thuộc S荏 Tài nguyên và 

Môiă tr逢運ng - cơă quană th逢運ng tr詠c có vai trò ch栄 trì ph嘘i h嬰p với các s荏/ngành, 
quận/huy羽n trong thành ph嘘 th詠c hi羽n triển khai các nhi羽m v映 泳ng phó biếnăđ鰻i khí hậu. 

4.2 B嘘 trí nhân l詠c cho các bộ phân chuyên môn về môiătr逢運ng 荏 cácăcơăquanătừ 
thành ph嘘 đến c医păcơăs荏:  

• Đ違m b違o th詠c hi羽n các nhi羽m v映 b違o v羽 môiătr逢運ng 荏 các cơăquan,ăđơnăvị: Chi 
c映c B違o v羽 môiătr逢運ng thuộc S荏 TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng, Phòng Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng các quận, huy羽n.  

• Quanătâmăđàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c về môiătr逢運ng chuyên sâu và tiếp cận với 
các công ngh羽 xử lỦămôiătr逢運ng tiên tiến, hi羽năđ衣i c栄a thế giớiălàmăcơăs荏 vận d映ng, áp 
d映ngătrênăđịa bàn thành ph嘘. 

4.3 Hoàn thành m映c tiêu, chỉ tiêu, nhi羽m v映 03ăkhâuăđộtăpháăđưăđ逢嬰căxácăđịnh t衣i 
Đ衣i hộiăĐ違ng bộ thành ph嘘 C亥năThơăl亥n th泳 XIV: 
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• Ph嘘i h嬰p trong xây d詠ng và phát triển thành ph嘘 C亥năThơăxanh,ăvĕnăminh,ă
hi羽năđ衣iămangăđậm b違n sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm c栄aăvùngăđ欝ng bằng sông 
Cửu Long về công nghi羽p, dịch v映 ph映c v映 công nghi羽p chế biến và nông nghi羽p 泳ng 
d映ng công ngh羽 cao; về giáo d映căvàăđàoăt衣o, y tế chuyên sâu, khoa học và công ngh羽, 
du lịch,ăvĕn hóa và thể thao;ălàăđôăthị h衣tănhânăvùngăĐ欝ng bằng sông CửuăLong;ăđ運i 
s嘘ng vật ch医t và tinh th亥n c栄aăng逢運iădânăđ衣t m泳c cao; t鰻 ch泳căđ違ng và h羽 th嘘ng chính 
trị trong s衣ch, v英ng m衣nh; qu嘘c phòng, an ninh v英ng chắc. 

• Nâng cao hi羽u qu違 ho衣tăđộngăđ嘘i ngo衣i và h嬰p tác qu嘘c tế; phát triểnăvĕnăhóaă
- xã hộiăđ欝ng bộ phát triển kinh tế, làm nền t違ng phát triển thành ph嘘 bền v英ng; kết h嬰p 
chặt chẽ gi英a phát triển kinh tế - xã hội với b違oăđ違m qu嘘c phòng - an ninh và trật t詠, an 
toàn xã hội;ă tĕngăc逢運ng công tác xây d詠ng Đ違ng, xây d詠ng chính quyền trong s衣ch, 
v英ng m衣nh. 

• Nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c, tập trung xây d詠ngăđộiăngũăcánăbộ lãnh 
đ衣o các c医p,ăchuyênăgiaăđ亥u ngành, cán bộ chuyên môn có b違nălĩnhăchínhătrị v英ng vàng, 
gi臼i về nghi羽p v映,ăđ栄 ph育m ch医t,ănĕngăl詠c và uyătín,ăđápă泳ng yêu c亥u, nhi羽m v映 trong 
th運i kỳ hội nhập qu嘘c tế. 

• Huyăđộng mọi ngu欝n l詠căthuăhútăđ亥uăt逢,ăxâyăd詠ng kết c医u h衣 t亥ng kinh tế - xã 
hộiăđ欝ng bộ, hi羽năđ衣i; chú trọng xây d詠ng kết c医u h衣 t亥ngăđôăthị, giao thông, logistics; 
phát triển thị tr逢運ng tàiăchính,ăth逢ơngăm衣i, dịch v映, du lịch và nông nghi羽p công ngh羽 
cao; tiếp t映căđ育y m衣nh c違i cách hành chính, xây d詠ng chính quyềnăđi羽n tử hànhăđộng, 
ph映c v映. 

• Tận d映ngăcơăhội cuộc Cách m衣ng công nghi羽p l亥n th泳 t逢,ăphátătriển m衣nh mẽ 
h衣 t亥ng công ngh羽 thông tin - truyền thông; khoa học và công ngh羽,ăđ鰻i mới sáng t衣o, 
t衣o b泳t phá về nĕngăsu医t, ch医tăl逢嬰ng, hi羽u qu違 và s泳c c衣nh tranh... 

•  

II.  Ph逢挨ngăánăv隠 phân vùng và b違o v羽 môiătr逢運ng 

1. Quanăđi吋m 

- Phânăvùngămôiătr逢運ngălàăcơăs荏 khoa học và th詠c ti宇n, ph映c v映 tr詠c tiếp cho vi羽c 
địnhăh逢ớng BVMT c栄a từng vùng. 

- Phânăvùngămôiă tr逢運ng là một trong nh英ng nộiădungăcơăb違năđể qu違n lý môi 
tr逢運ng,ălàăcơăs荏 để xây d詠ng chiếnăl逢嬰c, quy ho衣ch, kế ho衣ch và d詠 án phát triển kinh 
tế - xã hội,ăđ違m b違o an ninh qu嘘c phòng, phát triển bền v英ng. 

- Phânăvùngămôiătr逢運ng th詠c hi羽nătrênăcơăs荏 đánhăgiáănh英ngăđặcătr逢ngăriêngăc栄a 
từng vùng, phù h嬰p th詠c tế khách quan về tài nguyên thiên nhiên, ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ng 
c栄a các vùng sinh thái, tiềmănĕngăsử d映ng lãnh th鰻, ph映c v映 phát triển kinh tế - xã hội, 
đ違m b違o an ninh qu嘘c phòng, phát triển bền v英ng. 

- Phânăvùngămôiătr逢運ng TP. C亥năThơ phù h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng phân vùng môi 
tr逢運ng trong quy ho衣ch BVMT c医p Qu嘘c gia. 
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2. M映c tiêu 

- Th詠c hi羽năphânăvùngămôiătr逢運ng và triển khai các ho衣tăđộngăBVMTăđể qu違n 
lý, th詠c hi羽n phát triển kinh tế - xã hội,ăđ違m b違o an ninh qu嘘căphòngătheoăh逢ớng bền 
v英ng. 

- Chiaăcácăvùngămôiătr逢運ng thành (vùng b違o v羽 nghiêm ngặt, vùng h衣n chế phát 
th違iăvàăvùngămôiătr逢運ng khác) và các tiểuăvùngătrênăcơăs荏 các tiêu chí về phân vùng môi 
tr逢運ng. 

3. Nguyên t逸c phân vùng 

Trongăphânăvùngămôiătr逢運ngăth逢運ng áp d映ng các nguyên tắcăcơăb違n sau43:  

- Tôn trọng tính khách quan c栄a vùng và tiểu vùng.  
- Ch医p nhậnătínhăđ欝ng nh医tăt逢ơngăđ嘘i c栄a vùng và các tiểu vùng.  
- Đ違m b違o s詠 phù h嬰p với ch泳cănĕngămôiătr逢運ng c栄a vùng và tiểu vùng. 
- Phù h嬰p vớiăph逢ơngăth泳c qu違n lý hành chính (khi c亥n thiết).  
-  

Mỗi nguyên tắc gi英 một vai trò quan trọng,ăthôngăth逢運ng trong phân vùng sử d映ng 
t鰻 h嬰p các nguyên tắc.  

- Tôn trọng tính khách quan c栄a vùng và tiểu vùng: Vùng là một th詠c thể khách 
quan, nóăđ逢嬰căhìnhăthànhădoătácăđộngăt逢ơngăhỗ lâu dài c栄a các yếu t嘘 t詠 nhiên, môi 
tr逢運ngăvàătácăđộng c栄aăconăng逢運i, tuân theo quy luật t詠 nhiên về dòngănĕngăl逢嬰ng và 
traoăđ鰻i vật ch医t.  

- Ch医p nhậnătínhăđ欝ng nh医tăt逢ơngăđ嘘i c栄a vùng: Thiên nhiên v嘘n r医tăđaăd衣ng và 
s詠 phân hóa c栄aănóătheoăkhôngăgianăcũngăr医t ph泳c t衣p, do vậy không thể có s詠 đ欝ng 
nh医t tuy羽tăđ嘘i c栄a giới t詠 nhiênătrênăđịa bàn c栄a một thành ph嘘. Mỗiăvùngăđ逢嬰c phân 
chia theo s詠 đ欝ng nh医t c栄a r医t nhiềuătiêuăchí,ătuyănhiênăđóăchỉ là s詠 đ欝ng nh医tăt逢ơngăđ嘘i. 
Vì vậy, v医năđề quan trọngălàăxácăđịnhăđ逢嬰c các tiêu chí chính, mang tính ch栄 đ衣oăđể 
phân chia các vùng và tiêu chí ph映, mang tính b鰻 tr嬰 để phânăchiaăcácăđơnăvị tiểu vùng.  

- Phù h嬰p với b違n ch医t t詠 nhiên c栄a vùng: Mỗiăvùngăđ逢嬰c xem là một t鰻 h嬰p các 
h羽 sinh thái (học sinht)ăđ逢嬰c phát triểnătrongăcùngăcácăđiều ki羽nămôiătr逢運ngăt逢ơngăđ欝ng. 
Mỗi tiểu vùng là một học sinht quy mô nh臼 hơn.ăCh泳cănĕngăsử d映ng c栄a vùng, tiểu vùng 
thể hi羽n s詠 gắn kết chặt chẽ theo chiều ngang gi英a các h嬰p ph亥n trong vùng, tiểu vùng.  

- Đ違m b違o tính logic trong h羽 th嘘ngăphânăvùngămôiătr逢運ng. H羽 th嘘ng phân vùng 
môiătr逢運ng có thể g欝m nhiều c医păđộ. Kinh nghi羽m th詠c tế cho th医y,ăđ嘘i với phân vùng 
môiătr逢運ng các thành ph嘘, thì h羽 th嘘ngăphânăvùngămôiătr逢運ng chỉ nên xây d詠ng 荏 m泳c 
2 c医p, g欝m: c医p vùng, c医p tiểu vùng. Gi英aăcácăđơnăvị phân vùng có m嘘i quan h羽 nhân 
qu違,ătrongăđóămỗiăđơnăvị phân vùng 荏 c医p th医p có nh英ngăđặcătr逢ngăriêngămangătínhăđặc 
                                                 
 
43 Đặng Trung Thuận,ăPhânăvùngămôiătrường – Phư¬ngăphápăluậnăvàăphư¬ngăphápănghiênăcとu, 
trang 201 – 210,ătrongăsáchă“Một số vＸnăđề về KH-CNămôiătrường, Chて biên: Lê Trình, Đỗ 
NgọcăẦhuê,ăNXBăQuânăđội Nhân dân, 2003 
. 
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thù,ănh逢ngăđ欝ng th運i ph違i có một s嘘 tính ch医t chung gi嘘ng vớiăđơnăvị phân vùng 荏 c医p 
độ caoăhơn. 

- Phù h嬰p vớiăph逢ơngăth泳c và yêu c亥u qu違n lý: Phân vùng ph映c v映 quy ho衣ch 
b違o v羽 môiătr逢運ng là một công c映 để quy ho衣ch, qu違n lý, khai thác sử d映ng tài nguyên 
trong kh違 nĕngăchịu t違i c栄a các học sinht. Ranh giới phân chia các tiểuăvùngăth逢運ng là 
ranh giới t詠 nhiên,ătrongătr逢運ng h嬰păđặc bi羽t thì có thể khoanh vẽ theo ranh giới hành 
chính. 

4. Tiêu chí phân vùng 

Thôngăth逢運ng vi羽căphânăvùngămôiătr逢運ngăđ逢嬰c th詠c hi羽n d詠a trên t鰻ng h嬰p nhiều 
tiêu chí và yếu t嘘 thuộc ba nhóm:  

- Nhóm y院u t嘘 đi隠u ki羽n t詠 nhiên g欝m: Vị thế,ăđịa ch医t,ăđịaăhình,ăđ医tăđai,ăsôngă
ngòi, m衣ng th栄yăvĕn.  

- Nhóm y院u t嘘 môiătr逢運ng t詠 nhiên g欝m: Tài nguyên thiên nhiên và s詠 phân b嘘 
các d衣ngătàiănguyênă(đ医tăđai,ărừng, biển và h違iăđ違o). Th違m th詠c vật, các h羽 sinh thái, 
khu b違o t欝n. Ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ng/ô nhi宇mămôiătr逢運ng. Tác động c栄a biếnăđ鰻i khí 
hậu. Và 

- Nhóm y院u t嘘 môiătr逢運ng nhân sinh g欝m:ăDânăc逢,ădânătộc. Ho衣tăđộng nhân 
sinhăđôăthị, qu亥năc逢ănôngăthôn,ăcôngătrìnhăvĕnăhóa,ătàiăs違n vật thể. Ho衣tăđộng phát triển 
kinh tế:ăcông,ănông,ălâm,ăng逢ănghi羽p, dịch v映 vàătácăđộng nhân sinh khác. Trong nh英ng 
tiêuăchíătrênăđ逢嬰c phân ra tiêu chí chính, mang tính tính ch栄 đ衣o và tiêu chí ph映 mang 
tính b鰻 tr嬰.ăCĕnăc泳 vàoătiêuăchíăchínhăđể chia ra các vùng quy mô lớn. Các tiêu chí ph映 
đ逢嬰c sử d映ngăđể phân chia các tiểu vùng. Các yếu t嘘 chính và ph映 luôn luôn song hành 
t欝n t衣i.  
B違n ch医t t詠 có c栄a mỗi vùng và tiểuăvùngăđưăthể hi羽năỦănghĩaăc栄a v医năđề qu違n lý. Tùy 
theoăđặcăđiểmămangătínhăđịaăph逢ơngăc栄aăđ嘘iăt逢嬰ng phân vùng mà các tiêu chí, nh医t là 
tiêu chí mang tính trội, có thể thayăđ鰻i. Ranh giớiăphânăchiaăcácăvùngăth逢運ng là ranh 
giới t詠 nhiên,ăđóăcóăthể là mộtăđ逢運ngăbìnhăđộ chuyển tiếp từ đ欝ng bằng lên miềnăgòăđ欝i, 
hoặc dòng sông, mộtăđ逢運ng phân th栄yăl逢uăv詠c sông...ăCũngăvậy,ăđ嘘i với ranh giới các 
tiểuăvùng.ăTuyănhiên,ătrongătr逢運ng h嬰păcóăđiều ki羽n, thì có thể khoanh vẽ ranh giới tiểu 
vùng theo ranh giới hành chính, nhằm nâng cao tính kh違 thi trong vi羽c qu違n lý tài 
nguyên,ămôiătr逢運ng và các h羽 sinhătháiătheoăđơnăvị hành chính.  

5. Phơnăvùngămôiătr逢運ng 

Cĕnăc泳 Nghị định s嘘 08/2022/NĐ-CP Nghị địnhăQuyăđịnh chi tiết một s嘘 điều c栄a 
Luật BVMT (2020) có hi羽u l詠căngàyă10/01/2022,ăĐiềuă22:ă“Quyăđịnh chung về phân 
vùngămôiătr逢運ng”ătrongăNghị định Chính ph栄 Quyăđịnh một s嘘 điều c栄a Luật BVMT 
(2020)ă.ăTheoăđóătoànăđịa bàn thành ph嘘 c亥năđ逢嬰c phân thành: 

- Vùng b違o v羽 nghiêm ngặt. 
- Vùng h衣n chế phát th違i. 
- Vùng khác. 
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Phânăvùngămôiă tr逢運ng TP. C亥năThơ theo các vùng và tiểuăvùngăđưăđ逢嬰căđịnh 
h逢ớng trong quy ho衣ch b違o v羽 môiătr逢運ng Qu嘘c gia: Phù h嬰p vớiăđiều ki羽n t詠 nhiên, 
ch医p nhậnătínhăđ欝ng nh医tăt逢ơngăđ嘘iăvàăđ違m b違o hài hòa với phân vùng kinh tế - xã hội. 

D詠a vào các nguyên tắc,ăcácătiêuăchíăphânăvùng,ăđặcăđiểm t詠 nhiên,ămôiătr逢運ng 
sinh thái và kinh tế - xã hội c栄a TP. C亥năThơ,ălàmăcơăs荏 xây d詠ng nguyên tắc phân vùng 
ch泳cănĕngămôiătr逢運ng TP. C亥năThơ.ăTheoăđó,ăđ嘘i với C亥năThơ,ăphânăvùngămôiătr逢運ng 
theo Luật BVMT 2020 là s詠 phân chia trên địa bàn thành ph嘘 thành các vùng b違o v羽 
nghiêm ngặt, vùng h衣n chế phát th違iăvàăvùngăkhácătheoăquyăđịnh t衣iăđiểm b kho違n 9 
Điều 28 Nghị định s嘘 37/2019/NĐ-CP44. Kho違nă 2,ă 3ă vàă 4ă Điều 22 Nghị định s嘘 
08/2022/NĐ-CP45 vàăđiểm a kho違nă1ăĐiềuă10ăThôngăt逢ăs嘘 02/2022/TT-BTNMT46 d詠a 
trên các tiêu chí về yếu t嘘 nh衣y c違m về môiătr逢運ng và tính d宇 bị t鰻năth逢ơngătr逢ớc tác 
động c栄a các ho衣tăđộng phát triển và ô nhi宇mămôiătr逢運ng với m映c tiêu b違o v羽 s泳c kh臼e, 
tài nguyên sinh vật, kiểm soát ho衣tăđộng x違 n逢ớc th違i, khí th違iăraămôiătr逢運ng theo phân 
vùngămôiătr逢運ng b違oăđ違măkhôngăgâyătácăđộng x医uăđến s詠 s嘘ng và phát triểnăbìnhăth逢運ng 
c栄aăconăng逢運i, sinh vật. 

B違ngă:ăPhơnăvùngămôiătr逢運ng TP C亥năTh挨 

TT Tên vùng 
Ký 
hi羽u Ti吋uăvùng 

Ký 
hi羽u Ranhăgi噂i 

I 
Vùngăb違oăv羽ă
nghiêmăng員t A       

1 
N瓜iă thƠnhă TP.ă
C亥năTh挨ăă(đôăth鵜ă
lo衣iăI) 

      

Toànă bộă di羽nă
tíchă cácă quậnă
c栄aăTP 

1.1     QuậnăNinhăKiều A1 
1.2     QuậnăÔăMôn A2 
1.3     QuậnăBìnhăTh栄y A3 
1.4     QuậnăCáiăRĕng A4 
1.5     QuậnăTh嘘tăN嘘t A5 

2 

Ngu欝nă n逢噂că
đ逢嬰că dùngă choă
m映că đíchă c医pă
n逢噂că sinhă ho衣tă
theoă quyă đ鵜nhă
c栄aăphápă lu壱tăv隠ă
tƠiănguyênăn逢噂c 

  

Cácă conă sôngă cungă c医pă n逢ớcă
sinhă ho衣tă từă 10.000 m3/ngày 
đêm:ă Sôngă C亥nă Thơă vàă Sôngă
Hậu 

A6 

Toànă bộă di羽nă
tíchămặtăsôngăvàă
vùngă cáchă b運ă
sông 500 -1000 
m 

3 Cácăkhuăduăl鵜chă
sinh thái  

  
C欝nă遺uă(quậnăNinhăKiều);ăCùă
laoăTânăLộcă (quậnăTh嘘tăN嘘t);ă
C欝nă Sơnă (quậnă Bìnhă Th栄y);ă

A7 
Toànă bộă di羽nă
tích các Khu du 
lịchăsinhăthái 

                                                 
 
44 Nghị định s嘘 37/2019/NĐ-CPăngàyă07ăthángă5ănĕmă2019ăc栄a Chính ph栄 quyăđịnh chi tiết thi hành một s嘘 điều 
c栄a Luật Quy ho衣ch. 
45 Nghị định s嘘 08/2022/NĐ-CPăngàyă10ăthángă01ănĕmă2022ăc栄a Chính ph栄 quyăđịnh chi tiết một s嘘 điều c栄a Luật 
B違o v羽 môiătr逢運ng. 
46 Thôngăt逢ăs嘘 02/2022/TT-BTNMTăngàyă10ăthángă01ănĕmă2022ăc栄a Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăquyăđịnh chi tiết 
thi hành một s嘘 điều c栄a Luật B違o v羽 môiătr逢運ng. 
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TT Tên vùng 
Ký 
hi羽u Ti吋uăvùng 

Ký 
hi羽u Ranhăgi噂i 

V逢運nă Còă Bằngă Lĕngă (huy羽nă
Th嘘tă N嘘t);ă Làngă duă lịchă Mỹă
Khánhă (huy羽nă Phongă Điền);ă
V逢運năsinhătháiăHoaăSúngă(quậnă
CáiăRĕng);ăV逢運nă duă lịchă sinhă
tháiă Lêă Lộcă (quậnăCáiă Rĕng);ă
V逢運nă sinhă tháiă Xẻoă Nhumă
(quậnăCáiăRĕng);ăKhuăduă lịchă
PhùăSaă(quậnăCáiăRĕng);ăV逢運nă
duă lịchă sinhă tháiă Giáoă D逢ơngă
(huy羽năPhongăĐiền);ăV逢運năduă
lịchăsinhătháiăÚtăHiênă(quậnăCáiă
Rĕng);ăLàngăhoaăBàăBộă(quậnă
NinhăKiều). 

4 
Khuăv詠căb違oăv羽ă1ă
c栄aădiătíchăl鵜chăs穎ă
vĕnăh́a 

  Ch嬰ă n鰻iă Cáiă Rĕngă (quậnă Cáiă
Rĕng);ă Nhàă c鰻ă Bìnhă Th栄yă
(quậnăBìnhăTh栄y);ăThiềnă vi羽nă
TrúcăLâmăPh逢ơngăNamă(huy羽nă
PhongăĐiền);ă ChùaăÔngă (Bếnă
NinhăKiều);ăKhuădiătíchălịchăsửă
GiànăGừaă(huy羽năPhongăĐiền);ă
Khuă duă lịchă Lungă Cộtă C亥uă
(huy羽nă Phongă Điền);ă Làngă
nghềăh栄ătiếuă(quậnăNinhăKiều);ă
V逢運năsinhătháiăB違oăTrangăGiaă
Viênă (quậnă Cáiă Rĕng);ă Chùaă
Namă Nhưă (quậnă Bìnhă Th栄y);ă
B違oătàngăC亥năThơă(quậnăNinhă
Kiều);ă B違oă tàngă Quână Khuă 9ă
(quậnă Ninhă Kiều);ă Đìnhă Bìnhă
Th栄yă(quậnăBìnhăTh栄y);ăChùaă
Qu違ngăĐ泳că(quậnăNinhăKiều);ă
Ch嬰ă đêmă TâyăĐôă (quậnăNinhă
Kiều).ăăă 

A8 

Toànă bộă di羽nă
tíchă Khuă v詠că
b違oă v羽ă 1ă c栄aă diă
tíchă lịchă sửă vĕnă
hóa  

5 
Khuă v詠că cácă c挨ă
s荏ă giáoă d映c-đƠoă
t衣o 

  Đ衣iăhọcăC亥năThơ;ăĐ衣iăhọcăTâyă
Đô;ă Đ衣iă họcă Kỹă thuậtă Côngă
ngh羽ăC亥năThơ;ăĐ衣iăhọcăYăD逢嬰că
C亥nă Thơ;ă Đ衣iă họcă Namă C亥nă
Thơ;ă Đ衣iă họcă FPTă C亥nă Thơ;ă
CaoăđẳngăC亥năThơ;ăCaoăđẳngă
KinhătếăKỹăthuậtăC亥năThơ;ăCaoă
đẳngăYătếăC亥năThơ;ăCaoăđẳngă
Kinhă tếă Đ嘘iă Ngo衣iă C亥nă Thơ;ă
Caoă đẳngă nghềă C亥nă Thơ;ă
Tr逢運ngă caoă đẳngă Ană Ninhă
M衣ngăispace;ăTr逢運ngăCaoăđẳngă
Đ衣iăVi羽tăC亥năThơ;ăTr逢運ngăCaoă
đẳngăCơăđi羽năVàăNôngănghi羽pă
NamăBộ;ăTr逢運ngăCaoăđẳngăDuă

A9 
Toànă bộă di羽nă
tíchă cácă cơă s荏ă
giáoăd映c-đàoăt衣o 
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TT Tên vùng 
Ký 
hi羽u Ti吋uăvùng 

Ký 
hi羽u Ranhăgi噂i 

lịchă C亥nă Thơ;ă Tr逢運ngă Trungă
c医păKinhătếăKỹăthuậtăC亥năThơ;ă
Tr逢運ngă Trungă c医pă Yă D逢嬰că
Mekong;Tr逢運ngă Trungă C医pă
H欝ngăHà;ăvàăcácătr逢運ngăc医păI,ă
II, III. 

6 
Các công viên 
trênăđ鵜aăbƠnăTP.ă
C亥năTh挨 

   Côngă viênă L逢uă H英uă Ph逢ớcă
(quậnă Ninhă Kiều);ă Côngă viênă
Taoă Đànă (quậnă Ninhă Kiều);ă
Côngă viênă b運ă kèă sôngă Hậuă
(quậnă Ninhă Kiều);ăCông viên 
đ逢運ngăs嘘ă11ă(quậnăNinhăKiều). 

A10 
Toànă bộă di羽nă
tích các công 
viên 

II  Vùngăh衣năch院ă
phátăth違i B       

7 
Vùngă đ羽mă cácă
khuă duă l鵜chă sinhă
thái nêu trên 

    B1 
Toànă bộă di羽nă
tíchăvùngăđ羽mă 

8 

Khuă dơnă c逢ă t壱pă
trungă 荏ă đôă th鵜ă
(baoă g欝mă c違ă n瓜iă
thƠnh,ăn瓜iăth鵜 c栄aă
cácăđôăth鵜ălo衣iăIV,ă
lo衣iă Vă theoă quyă
đ鵜nhă c栄aă phápă
lu壱tăv隠ăphơnălo衣iă
đôă th鵜)ă vƠă cácă
trungătơmăhuy羽n,ă
xã 

  

Cácă thịă tr医nă (Th衣nhăAn,ăVĩnhă
Th衣nh,ă C運ă Đ臼,ă Phongă Điền,ă
Thớiă Lai)ă vàă trungă tâmă hànhă
chínhă huy羽n,ă trungă tâmă xưă 荏ă
toànă bộă cácă huy羽nă đ逢嬰că quyă
ho衣ch 

B2 

Cácăkhuăv詠cănộiă
thành,ă nộiă thịă
cácă thịă tr医n:ă
Th衣nhăAn,ăVĩnhă
Th衣nh,ă C運ă Đ臼,ă
Phongă Điền,ă
ThớiăLaiăvàăcácă
trung tâm hành 
chínhă04ăhuy羽n,ă
trung tâm xã 

9 
Khuăv詠căb違oăv羽ă2ă
c栄aădiătíchăl鵜chăs穎ă
vĕnăh́aănêuătrên 

    B3 
Toànă bộă di羽nă
tíchăkhuăv詠căb違oă
v羽ă2 

10 Các khuă v詠că
phátătri吋năduăl鵜ch 

  Ngàyăhộiăv逢運nătráiăcâyăt衣iăTână
Lộc;ă L宇ă hộiă OKă Omă Bokă t衣iă
chùa Pothi Somrôm 

B4 
Toànă bộă di羽nă
tíchăkhuăv詠c 

11 

Cácăkhuăv詠că t壱pă
trungă s違nă xu医tă
nôngă nghi羽pă
tr丑ngă đi吋m:ă cácă
n挨iăthíăđi吋măcánhă
đ欝ngă m磯uă l噂nă
(Khuă v詠că tr欝ngă
lúaăn逢噂căt瑛ă2ăv映ă
tr荏ă lênă v噂iă di羽nă
tíchă li隠nă kho違nhă
trên 500 ha), 
tr欝ngă rauă mƠuă
v噂iădi羽nătíchăl噂n,ă
cácă khuă d詠ă ki院nă
quyă ho衣chă nôngă

  

Cánhăđ欝ngălúaălớnăliềnăkho違nhă
kéoă dàiă cácă xưă Th衣nhă An,ă xưă
Th衣nhăThắngăvàăxưăTh衣nhăL嬰i,ă
huy羽năVĩnhăTh衣nh;ăxưăTr逢運ngă
Thành,ă huy羽nă Thớiă Lai;ă xưă
Th衣nhăPhú,ăhuy羽năC運ăĐ臼 

B5 
Toànă bộă di羽nă
tíchă cánhă đ欝ngă
lúaălớnăă 
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TT Tên vùng 
Ký 
hi羽u Ti吋uăvùng 

Ký 
hi羽u Ranhăgi噂i 

nghi羽păcôngăngh羽ă
cao 

III  Vùng khác C       

12 

Vùng công 
nghi羽p:ă Cácă
KCN,ăCCN,ăc映mă
c違ngă 

  
CácăKCN,ăc違ngăvenăsôngăC亥nă
Thơă vàă sôngă Hậu;ă vàă 荏ă cácă
quận,ăhuy羽n 

C1 

Toànă bộă di羽nă
tích các KCN, 
CCN,ăc映măc違ngă
trênă địaă bànă TPă
C亥năThơ 

13 
Vùngă th逢挨ngă
m衣i-d鵜chăv映 

  
Cácăkhuăv詠căth逢ơngăm衣iă- dịchă
v映ă荏ăcácăquận,ăhuy羽n 

C2 
Toànă bộă di羽nă
tíchă th逢ơngăm衣iă
- dịchăv映 

14 

Cácăvùngăcònăl衣iă
trênă đ鵜aă bƠnă TPă
khôngă thu瓜că
danhăm映căli羽tăkêă
t衣iă cácă m映că nêuă
trên.   

Cácăvùngăcònăl衣i C3 Di羽nătíchăcònăl衣i 

 
Ghi chú: 

1.ăTrongăphânăvùngămôiătr逢運ng có s詠 xen ph栄: 

- Cácăph逢運ng c栄a 05 quận: Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Th栄y,ăCáiăRĕng,ăTh嘘t N嘘t 
là Vùng b違o v羽 nghiêm ngặt; tuy nhiên quận Th嘘t N嘘tăvàăCáiăRĕngăcóăcácă
KCN/CCN và c映m c違ng ven sông Hậu sẽ đ逢嬰c xếp vào Vùng khác. 

- Cácăcơăs荏 giáo d映c-đàoăt衣o và các công viên trong nội thành TP C亥năThơăđều 
nằm các quận cùng thuộc Vùng b違o v羽 nghiêm ngặt. 

- CácăTrungătâmăhànhăchínhăNhàăn逢ớc c栄a huy羽n cùng nằm t衣i vị trí khu dân 
c逢ătậpătrungăđôăthị - các thị tr医n huy羽n cùng thuộc Vùng h衣n chế phát th違i. 

- CácăTrungătâmăxưăvàăcácăcánhăđ欝ng lúa lớn liền kho違nh 荏 huy羽n cùng thuộc 
Vùng h衣n chế phát th違i. 

- Các khu v詠c phát triển du lịch: Ngày hộiăv逢運n trái cây t衣i Tân Lộc (quận Th嘘t 
N嘘t) và L宇 hội OK Om Bok t衣i chùa Pothi Somrôm (quận Ô Môn) thuộc Vùng 
h衣n chế phát th違i,ănh逢ngă02ănơiăđâyăthuộc quận nộiăthànhănênăcũngălàăVùng 
b違o v羽 nghiêm ngặt. 

2. Không thể li羽tăkêăvàăđ逢aălênăb違năđ欝 荏 các huy羽n:ăcácătr逢運ng học c医p I, II, III; các 
Trung tâm hành chính huy羽n và Trung tâm xã. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 175:ăS挨ăđ欝 phơnăvùngămôiătr逢運ng TP C亥năTh挨ă 
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Ghi chú: 

           Vùngă b違oă v羽ă
nghiêmăngặt 

              Vùngă h衣nă chếă
phátăth違i 

              Vùng khác 

 
 
 

5.1 Vùng b違o v羽 nghiêm ng員t 

- Các khu du lịch sinh thái t衣i: C欝n 遺u (quận Ninh Kiều), cù lao Tân Lộc (quận 
Th嘘t N嘘t), C欝năSơnă(quận Bình Th栄y)ầăC亥n quan tâm b違o t欝năĐDSH. 

- Khu v詠c b違o v羽 1 c栄a di tích lịch sử vĕnăhóa:ăCh嬰 n鰻iăCáiăRĕng,ănhàăc鰻 Bình 
Th栄y, Thiền vi羽năTrúcăLâmăPh逢ơngăNam,ăChùaăÔng,ăKhuădiătíchălịch sử Giàn Gừa, Khu 
du lịch Lung Cột C亥u, Làng nghề h栄 tiếu. Và 

- Cácăcôngăviênătrênăđịa bàn TP. C亥năThơ. 

5.2 Vùng h衣n ch院 phát th違i 

- Vùngăđ羽m các khu du lịch sinh thái nêu trên. 
- Cácăkhuăđôăthị lo衣i IV, V tr荏 lênăđ逢嬰c quy ho衣ch.  
- Các con sông lớnătrênăđịa bàn TP. C亥năThơ:ăsôngăHậu, sông C亥năThơ. 
- Khu v詠c b違o v羽 2 c栄a di tích lịch sử vĕnăhóa. 
- Các khu v詠c phát triển du lịch: Ngày hộiăv逢運n trái cây t衣i Tân Lộc, L宇 hội OK 

Om Bok t衣iăchùaăPothiăSomrômầ 
- Các khu v詠c tập trung s違n xu医t nông nghi羽p trọngăđiểmă(cácănơiăthíăđiểm cánh 

đ欝ng mẫu lớn, tr欝ng rau màu với di羽n tích lớn, các khu d詠 kiến quy ho衣ch nông nghi羽p 
công ngh羽 cao các khu v詠c tr衣m c医păn逢ớcăđôăthị vàănôngăthônầ) 

- Vùngămôiătr逢運ng khác 
- Các vùng còn l衣iătrênăđịa bàn thành ph嘘 không thuộc danh m映c li羽t kê t衣i m映c 
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nêu trên. 

 

III.  Đ鵜nhăh逢噂ng b違o v羽 môiătr逢運ng t衣iăcácăvùngămôiătr逢運ng 

1. Vùng b違o v羽 nghiêm ng員t 

- Tiếp t映c qu違n lý b違o v羽 có hi羽u qu違 khu h羽 động, th詠c vật hi羽n có. 
- 永ng d映ng tiến bộ khoa học công ngh羽 vào qu違nălỦăĐDSH. 
- Chỉ ch医p thuận d詠 ánăđ亥uăt逢ăsinhăthái,ăvìăm映căđíchăb違o t欝n và sử d映ng công 

ngh羽 thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng. 
- Không quy ho衣ch, phát triển d詠 án khai thác khoáng s違n. Xây d詠ng kho ch泳a 

hóa ch医tăđộc h衣i, nguyên li羽u, nhiên li羽u, vật li羽u, phế li羽u có yếu t嘘 độc h衣iăđ嘘i với với 
môiătr逢運ng. Xây d詠ngăcơăs荏 xử lý, bãi chôn l医p, vị trí th違i b臼 ch医t th違i rắn,ăcơăs荏 s違n 
xu医t, kinh doanh phát sinh ch医t ô nhi宇măđộc h衣i, có ho衣tăđộng xâm h衣iăđếnăcácăđ嘘i 
t逢嬰ng, yếu t嘘 c亥n b違o v羽 nghiêm ngặt. 

- Tập trung b違o v羽 di羽n tích và tài nguyên sinh vật c栄a Khu BTTN. 
- B違o t欝n và ph映c h欝i các h羽 sinh thái rừng,ăđ医t ngậpăn逢ớc và biển,ătínhăđaăd衣ng 

loài,ăcácăloàiăđộng, th詠c vật b違năđịa, nguy c医p, quý, hiếm và các sinh c違nh t詠 nhiênăđộc 
đáoăc栄a các khu du lịchăsinhătháiătrênăđịa bàn TP. 

- Sử d映ng bền v英ngătàiănguyênăđaăd衣ng sinh học, b違o t欝nătàiănguyênăđộng, th詠c 
vật,ăđặc bi羽tălàăcácăloàiăđộng, th詠c vật nguy c医p, quý, hiếm. 

- B違o t欝n s詠 đaăd衣ng c栄a h羽 sinh thái biển và h羽 sinhătháiăđ医t ngậpăn逢ớc, hỗ tr嬰 
kh違 nĕngăthíchă泳ng c栄a h羽 sinh thái và sinh vật bị đeădọaăđ嘘i với tình tr衣ng biếnăđ鰻i khí 
hậu và gi違m thiểuăcácătácăđộng tiêu c詠c do các ho衣tăđộng kinh tế xã hội. 

- Tiếp t映c triển khai các công trình thoát, xử lỦăn逢ớc th違i tậpătrung.ăĐ違m b違oăđến 
nĕmă2030ătrênă80%ăl逢uăl逢嬰ngăn逢ớc th違i 荏 TPăđ逢嬰c xử lỦăđ衣t QCVN. 

- Tiếp t映c triển khai các h羽 th嘘ng qu違nălỦăCTR,ăCTNHătrênăđịaăbànăTP.ăĐ違m b違o 
đếnănĕmă2030ătoànăbộ (100%) kh嘘iăl逢嬰ng CTR sinh ho衣t,ăCTNHătrênăđịa bàn thành ph嘘 
C亥năThơ đ逢嬰c thu gom, phân lo衣i, xử lý an toàn, v羽 sinh. 

- Th逢運ng xuyên th詠c hi羽n quan trắc ch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhí,ăn逢ớc mặt,ăn逢ớcăd逢ới 
đ医t. C違nh báo sớm các v医năđề ô nhi宇mămôiătr逢運ng, nếu có. 

- Giám sát ô nhi宇m. C違i thi羽n, tôn t衣o c違nh quan và ph映c h欝i, phát triển h羽 sinh 
thái,ăđaăd衣ng sinh học. 

2. Vùng h衣n ch院 phát th違i 

- Phát triển kinh tế xã hội, góp ph亥n chuyển dịchăcơăc医u kinh tế vùngăđ羽m. Th詠c 
hi羽năcơăchế chia sẻ l嬰i ích cho cộngăđ欝ngăvùngăđ羽m. 

- Phát triểnăđôăthị, c映mădânăc逢ăhàiăhòa với c違nh quan môi tr逢運ng,ăcóăcơăs荏 h衣 
t亥ng c医p, thoát n逢ớc, xử lỦăn逢ớc th違i. Tỷ l羽 cây xanh/di羽n tích t詠 nhiên cao. 

- B違o v羽 ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc sông, h欝, kiểm soát ô nhi宇măđ医tăvàăn逢ớc do ch医t th違i 
công nghi羽p, nông nghi羽p gây ra. 

- Khuyếnăkhíchăđ亥uăt逢ăcácăd詠 án xanh (công ngh羽 thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng), du 



 

775 
 

lịch sinh thái, h衣n chế phát th違iătheoăh逢ớng gắn kết phát triển hài hòa về mặtămôiătr逢運ng, 
c違nhăquanăcácăkhuăđôăthị. 

- H衣n chế quy ho衣ch, phát triển d詠 ánăđ亥uăt逢ăxâmăh衣i lớnăđếnăđ嘘iăt逢嬰ng c亥n b違o 
v羽, phát th違iăl逢嬰ng lớn ch医t ô nhi宇măđộc h衣i. Các d詠 ánăđ亥uăt逢ătrongăvùngăh衣n chế tác 
động ph違i th詠c hi羽năđánhăgiáăsơăbộ tácăđộngămôiătr逢運ng, ph違iăđ逢嬰căcơăquanăqu違n lý nhà 
n逢ớc về b違o v羽 môiătr逢運ng c医p phép về giá trị giới h衣n và t鰻ngăl逢嬰ng th違i ch医t ô nhi宇m 
độc h衣iăraămôiătr逢運ng và chịu s詠 giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt về môiătr逢運ngăđó. 

- Không quy ho衣ch phát triển các d詠 án có ngu欝năn逢ớc th違i hoặc khí th違i hoặc 
CTR lớn: các KCN, CCN nặng. Các d詠 án công nghi羽p hóa ch医t, nhi羽tăđi羽n, s違n xu医t 
vật li羽u xây d詠ng, chế biến th栄y s違n, thuộc da, luy羽năkimầ. 

- Cácăcơăs荏 s違n xu医t, kinh doanh ph違iăđ違m b違o lắpăđặt h羽 th嘘ng xử lý ch医t th違i 
đ衣tăquyăđịnh c栄a Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng. 

- Kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt các ngu欝n th違i và ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc th違i, khí 
th違i, ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ngăchungăquanhăđ嘘i vớiăcácăcơăs荏 s違n xu医t, kinh doanh. 

- Tiếp t映c triển khai các h羽 th嘘ng qu違n lý CTR, CTNH. 
- Giaătĕngădi羽n tích công viên cây xanh 荏 cácăkhuădânăc逢,ăthị tr医n,ăđ違m b違o chỉ 

tiêu 10m2 câyăxanh/ng逢運iăvàoănĕmă2030. 
- Địnhăh逢ớng ph映c h欝i các tiểu vùng có d医u hi羽u ô nhi宇mănh逢ăcácăkênh,ăr衣ch. 

Giám sátămôiătr逢運ng. 

 

3. Các vùng khác 

- Ngĕnăngừa ô nhi宇m do ho衣t dộngăcácăcơăs荏 s違n xu医t trong KCN, CCN, làng 
nghề,ăcácăcơăs荏 s違n xu医t xen kẽ trongăkhuădânăc逢,ăb違o v羽 ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc mặt và ch医t 
l逢嬰ngăkhôngăkhíăkhuăđôăthị,ăkhuădânăc逢. 

- Xây d詠ngăđôăthị,ăKCNătheoăh逢ớngă“xanhăvàăs衣ch”.ăGiaătĕngădi羽n tích cây xanh 
荏 cácăKCN,ăđ違m b違oăquyăđịnh c栄a Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng, Bộ Xây d詠ng. 

- Tập trung xây d詠ng, sử d映ng có hi羽u qu違 cácăKCN,ăCCNăđưăđ逢嬰c quy ho衣ch, 
h衣n chế m荏 rộngăvàoăđ医tăđôăthị,ăđ医t nông nghi羽p. Kho違ng cách t嘘i thiểu từ ranh giới 
KCN,ăCCNăđếnăkhuădânăc逢ătập trung t嘘i thiểu là 500 m. Mỗi KCN, CCN có tr衣m xử lý 
n逢ớc th違i tậpătrung.ăN逢ớc th違i sau khi xử lỦăđ衣t tiêu chu育n, quy chu育n về n逢ớc th違i công 
nghi羽p. 

- Cácăcơăs荏 s違n xu医t trong KCN ph違iăđ違m b違o lắpăđặt h羽 th嘘ng xử lý ch医t th違i và 
xử lỦăđ衣tăquyăđịnh c栄a Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ng. 

- Đ違m b違o h羽 th嘘ng thoát n逢ớc th違i: tách riêng kh臼iăn逢ớcăm逢a,ăxâyăd詠ng các tr衣m 
xử lỦăn逢ớc th違i tập trung, toàn bộ n逢ớc th違iăđ逢嬰căđ逢aăvề Tr衣m Xử lỦăn逢ớc th違i tập trung. 
Đ違m b違oăđ医t cây xanh sử d映ng công cộngăđ衣t tỷ l羽 trên 4m2/ng逢運i. 

- Kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt các ngu欝n th違i và ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc th違i, khí 
th違i, ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ngăchungăquanhăđ嘘i vớiăcácăcơăs荏 CN trong các KCN. 

- Th逢運ng xuyên th詠c hi羽n quan trắc ch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhí,ăn逢ớc mặt,ăn逢ớcăd逢ới 
đ医t. C違nh báo sớm các v医năđề ô nhi宇mămôiătr逢運ng 荏 các KCN, nếu có. 
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- Tiếp t映c phát triển nông nghi羽p, phát triểnăđôăthị và các khu du lịch, giao thông 
theo Quy ho衣ch c栄a TP. 

- Qu違n lý ch医t th違i. Kiểm soát ô nhi宇m 荏 cácăkhuădânăc逢ăvàăđ欝ng ruộng. 
- B違o v羽 các h欝 ch泳a, sông ngòi là ngu欝n c医păn逢ớc sinh ho衣t và th栄y l嬰i chính 

c栄a TP c違 về l逢uăl逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ng. 
- Địnhăh逢ớng ph映c h欝i các tiểu vùng có d医u hi羽u ô nhi宇mănh逢ăcácăkhuăv詠c tiếp 

nhậnăn逢ớc th違i sau xử lý c栄a các khu công nghi羽p,ăcácăđịnhăh逢ớng khu công nghi羽p, s違n 
xu医t s衣chăhơnătrongăcôngănghi羽p, mô hình kinh tế tu亥năhoànầ 
 

 

IV.  Ph逢挨ngăánăphátătri吋n r瑛ng, b違o t欝năĐDSH,ăph映c h欝i h羽 sinh thái 

1. M映c tiêu t鰻ng quát 

B違oăđ違m các h羽 sinh thái t詠 nhiên quan trọng, các loài và ngu欝n gen quý, hiếm 
đ逢嬰c b違o t欝n và phát triển bền v英ng. Duy trì và phát triển dịch v映 h羽 sinh thái thích 泳ng 
vớiăBĐKHănhằmăthúcăđ育y phát triển bền v英ng c栄a thành ph嘘. Xây d詠ng và nâng cao 
nhận th泳c cộngăđ欝ng trong vi羽c b違o t欝năĐDSHăc栄a TP. C亥năThơ.  

2. M映c tiêu c映 th吋 

- Xácăđịnh và khoanh vùng b違o v羽 các h羽 sinh thái t詠 nhiên trên c衣năvàăđ医t ngập 
n逢ớc quan trọng. Đặc bi羽t là b違o v羽 và phát triển học sinht đ医t ngậpăn逢ớcănh逢:ăsông,ă
c欝n, cù lao.  

- M映cătiêuăđếnănĕmă2030:ăB違o v羽 và phát triển các Khu b違o t欝n thiên nhiên trên 
địa bàn TP phát huy các giá trị đặc bi羽t về thiênănhiên,ăđaăd衣ng sinh học, ngu欝n gen sinh 
vật, d詠 tr英 thiên nhiên, c違nh quan, cung c医p ngu欝n l嬰i sinh vật, tài nguyên th栄y s違n, hỗ 
tr嬰 泳ngăphóăBĐKH. Phát triển nghiên c泳u khoa học ph映c v映 b違o t欝năđa d衣ng sinh học, 
ph映c h欝i c違nh quan bị suy thoái,ăngĕnăngừa xói mòn s映t l荏 vùng ven sông, ven biển và 
gi違m thiểu ô nhi宇m. Cung 泳ng dịch v映 môiă tr逢運ng rừng. Đ違m b違o di羽n tích và ch医t 
l逢嬰ng rừngătrênăđ医t liền và các h羽 sinh ngậpăn逢ớc thái không suy gi違m so với hi羽n t衣i. 
Phát triển ho衣tăđộng du lịch sinh thái và giáo d映cămôiătr逢運ng rừng. Qu違n lý, sử d映ng và 
khaiăthácătàiănguyênăthiênănhiênăvàăđaăd衣ng sinh học một cách h嬰pălỦ,ăh逢ớngăđến b違o 
t欝n, tôn t衣o, phát huy các giá trị c栄a tài nguyên du lịch. Thu hút các nhàăđ亥uăt逢ătrongăvàă
ngoàiăn逢ớcăđ亥uăt逢ăphátătriển du lịch theo quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển khu du lịch sinh 
tháiătrênăđịa bàn TP. 
 

- Giaiăđo衣năđếnănĕmă2050:ăB違o t欝nătàiănguyênăthiênănhiênăvàăđaăd衣ng sinh học 
một cách bền v英ng, gắn liền với b違o v羽 môiătr逢運ng,ătàiănguyênăđ医t,ăn逢ớc và khoáng s違n 
và phát triển KT-XH c栄a thành ph嘘 và khu v詠c. Qu違n lý và sử d映ng hi羽u qu違 các ngu欝n 
tài nguyên sinh vậtătrênăđịa bàn TP. B違o t欝năđaăd衣ng sinh họcăđápă泳ng s詠 phù h嬰p theo 
địnhăh逢ớng m映c tiêu, nhi羽m v映 và các gi違i pháp th詠c hi羽nămàăđưăđ逢嬰c yêu c亥u tuân th栄 
theoăh逢ớng dẫn c栄a m映c tiêu c栄a chiếnăl逢嬰c qu嘘c gia về đaăd衣ng sinh họcăđếnănĕmă2020,ă
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t亥mă nhìnă đếnă nĕmă 2030ă đ逢嬰c Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duy羽t t衣i Quyếtă định s嘘 
1250/QĐ-ttg. Và B違o t欝năđaăd衣ng sinh họcăh逢ớngăđếnăđánhăgiá một cách t鰻ng thể toàn 
di羽n vai trò, ch泳cănĕngăcácăh羽 sinh thái t詠 nhiên, gi違m thiểu, h衣n chế tác h衣i c栄a thiên 
taiă(lũăl映t, h衣n hán, xói l荏 đ医t, sa m衣căhóaăđ医tăđai,ălàmăs衣chămôiătr逢運ng không khí, 泳ng 
phó t嘘t với biếnăđ鰻i khí hậu...). 

- Nâng cao ch医tăl逢嬰ng vàătĕngădi羽n tích các h羽 sinh thái t詠 nhiênăđ逢嬰c b違o v羽 trên 
ph衣m vi c栄a thành ph嘘. 

- Nâng cao vai trò h羽 sinh thái trong gi違m nhẹ ngập l映t cho thành ph嘘 và b違o v羽 
môiătr逢運ng không khí cho khu v詠căđôăthị 

3. Các ch雨 tiêu b違o t欝năđaăd衣ng sinh h丑c TP. C亥năTh挨: 

- Chỉ tiêu b違o t欝năđaăd衣ng sinh họcălàăth逢ớcăđoăcóănh英ng chu育n m詠căđ逢嬰căđề ra 
dùngăđể kiểmătraăhayăđánhăgiáăcácăch逢ơngătrìnhăphátătriểnăcóătácăđộng 違nhăh逢荏ngăđến 
vi羽c b違o t欝nătàiănguyênăthiênănhiênăvàăđaăd衣ng sinh học,ăh逢ớngăđến s詠 phát triển bền 
v英ng.  

- Chỉ tiêu b違o t欝năđaăd衣ng sinh họcăkhôngăđ泳ng riêng lẻ, mà liên kết trong một 
tập h嬰p - Bộ Chỉ tiêu bao g欝m các yêu c亥u về ch医tăl逢嬰ng,ănĕngăsu医t và kh違 nĕngătuână
th栄 cácăquyăđịnh, quy chế đ逢嬰căđề ra theo một không gian. Kết qu違 cu嘘i cùng biểu thị 
đ逢嬰c tính bền v英ng về môiătr逢運ng. Chỉ tiêu b違o t欝năđaăd衣ng sinh học thể hi羽n hi羽u qu違 
c栄a b違n quy ho衣ch phát triển cho toàn vùng sinh thái c違nhă quană đặcă tr逢ngă c栄aă địa 
ph逢ơng.ăVới nh英ngăđặcătr逢ngăTP.ăC亥năThơ thì chỉ tiêu b違o t欝năđaăd衣ng sinh học dẫn dắt 
cho b違n quy ho衣ch phát triển kinh tế - xã hội sẽ hài hòa cân x泳ng với v医năđề b違o t欝n t詠 
nhiênăvàămôiătr逢運ng.  

-  

3.1 Ch雨 tiêu 1: S詠 tuân th栄 theoăcácăcácăh逢噂ng d磯n mang tính pháp lý 

Điềuăđ亥u tiên là t医t c違 chỉ tiêuăđ逢嬰căđ逢aăraăđều ph違iătheoăquyăđịnhăvàăh逢ớng dẫn 
mang tính pháp lý địnhăh逢ớng cho quy ho衣ch b違o t欝năthiênănhiênăvàăđaăd衣ng sinh học. 
Trongătr逢運ng h嬰p này các chỉ tiêu b違o t欝năđaăd衣ng sinh học sẽ tuân th栄 cácăquyăđịnh c栄a 
Luật BVMT, LuậtăTàiănguyênăvàămôiătr逢運ng biển và h違iăđ違o, Luật Lâm nghi羽p, Luật 
Th栄y s違n, các Quy chu育n qu嘘căgiaă(QCVN)ăvàăcácăvĕnăb違n pháp lý khác. 

3.2 Ch雨 tiêu 2: B違o v羽 môiătr逢運ng, b違o t欝n, phát tri 吋n b隠n v英ngăđaăd衣ng 

sinh h丑c các h丑c sinht 

- B違o v羽 môiătr逢運ng, b違o t欝n, phát triển bền v英ngăđaăd衣ng sinh học học sinht liên 
quan r医t nhiếuăđến kết qu違 m荏 rộng di羽n tích, thành lập mới các khu v詠c b違o t欝n. Chú 
trọngăđếnăch逢ơngătrìnhăph映c h欝i các h羽 sinhăthái,ăđặc bi羽t là các học sinht đ医t ngậpăn逢ớc. 

- B違o v羽 môiătr逢運ng học sinht liênăquanăđến xây d詠ng các tiêu chí và nh英ng yêu 
c亥u kỹ thuật nghiêm ngặt theo chu育n qu嘘c tế về môiătr逢運ngăđ嘘i với các d詠 ánăđ亥uăt逢ăcóă
nguyăcơăôănhi宇mămôiătr逢運ng cao, b違oăđ違m phòng ngừa,ăngĕnăchặnăkhôngăđể x違y ra các 
s詠 c嘘 gây ô nhi宇mămôiătr逢運ng, gi違m thiểu và xử lý hi羽u qu違 các ngu欝n gây ô nhi宇m.  

- Trênăcơăs荏 泳ng d映ng khoa học, công ngh羽 tiên tiến,ăđặc bi羽t là áp d映ng các mô 
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hình thông minh sẽ có kh違 nĕngăthíchă泳ng, ch嘘ng chịu vớiăthiênătaiăvàătácăđộng tiêu c詠c 
c栄a biếnăđ鰻i khí hậu.  

4. Xây d詠ng các gi違i pháp th詠c hi羽n b違o t欝n và s穎 d映ng b隠n v英ngăĐDSH:ă 

Đề xu医t các gi違i pháp l欝ng ghép quy ho衣ch b違o t欝n và phát triển bền v英ngăĐDSHă
vào quy ho衣ch phát triển kinh tế - xã hội TP. C亥năThơ nh逢ăd逢ớiăđây. 

- Đề xu医t các gi違i pháp l欝ng ghép quy ho衣ch b違o t欝n và phát triển bền v英ng 
ĐDSHăvàoăquyăho衣ch phát triển kinh tế - xã hội TP. C亥năThơănh逢ăd逢ớiăđây. 

- Các gi違i pháp l欝ng ghép quy ho衣ch b違o t欝n và phát triển bền v英ngăĐDSHăvàoă
quy ho衣chătrongănôngăng逢ănghi羽p.  

- Các gi違i pháp l欝ng ghép quy ho衣ch b違o t欝n và phát triển bền v英ngăĐDSHăvàoă
quy ho衣ch phát triển du lịch TP. C亥năThơ,ăđặc bi羽t là du lịch sinh thái t衣i C欝n 遺u, Khu 
du lịch sinh thái t衣i Mỹ Khánh,ăPhongăĐiền và Th嘘t N嘘t. 

- Các gi違i pháp xây d詠ng m違ng xanh t衣iăkhuădânăc逢ăđôăthị, KCN và các hành lang 
xanh gắn với b違o t欝năĐDSH,ăBVMTăc違nh quan. 

- Gi違i pháp hoàn thi羽n t鰻 ch泳c và tĕngăc逢運ngănĕngăl詠căchoăcácăcơăquanăqu違n lý 
Nhàăn逢ớc các c医pătrongălĩnhăv詠c b違o v羽 tàiănguyênăsinhătháiăvàăĐDSH. Gi違iăphápătĕngă
c逢運ng ngu欝n l詠c tài chính ph映c v映 cho công tác b違o t欝năđaăd衣ng sinh học TP. C亥năThơ. 

- Xây d詠ng quy chế ho衣tăđộng, b違o v羽 và b違o t欝năĐDSHăchoătừng khu v詠c có 
m泳căđộ ĐDSHăkhácănhau. 

- Gi違iăphápăvàăch逢ơngătrìnhătruyền thông giáo d映c nâng cao ý th泳c cộngăđ欝ng 
trong b違o v羽 và sử d映ng bền v英ngăĐDSH. 

- Các gi違i pháp qu違nălỦătheoăh逢ớng gắn liền l嬰i ích c栄a b違o t欝năĐDSHăvới các 
giá trị nhânăvĕnăc栄a cộngăđ欝ngăđịaăph逢ơngăvàăcóăs詠 đóngăgópăc栄a cộngăđ欝ng, th詠c hi羽n 
chiếnăl逢嬰c phát triển kinh tế bền v英ng. 

- Gi違i pháp t鰻ng h嬰p 泳ng d映ng 08 công c映 qu違nălỦăl逢uăv詠c sông vào quy ho衣ch 
b違o t欝n và phát triển bền v英ngăĐDSHăTP.ăC亥năThơ. Gi違i pháp 泳ng d映ng kỹ thuật sinh 
thái – H羽 th嘘ng thoát n逢ớcăđôăthị bền v英ng (SUDS) nhằm kiểm soát và gi違m thiểu tác 
động c栄a các ngu欝n ô nhi宇măđ嘘i vớiăĐDSH,ăđặc bi羽t là các ngu欝n ô nhi宇m phân tán từ 
ho衣tăđộng nông nghi羽p,ăng逢ănghi羽p,ăn逢ớcăm逢aăch違y tràn. 

- Ch逢ơngătrìnhăquanătrắcăĐDSH ph映c v映 qu違n lý cho toàn bộ quy ho衣ch TP. C亥n 
Thơ. 

- Nghiên c泳u các gi違i pháp qu違n lý h衣 t亥ng xanh 荏 các công trình công cộngănh逢ă
công viên, b運 kè. Ch逢ơngătrìnhăngĕnăngừa, kiểm soát sinh vật ngo衣i lai xâm h衣i, b違o t欝n 
gen nh医t là gen quý và gi違i pháp qu違n lý sinh vật biếnăđ鰻iăgenầătrongăquyăho衣ch b違o 
t欝năĐDSHăc栄a TP. 

- Các nghiên c泳u,ăđánhăgiáăvàăđ逢aăraăgi違iăphápăđể b違o v羽 ĐDSHăchoăkhuăv詠căđôă
thị TPătrongăt逢ơngălaiăđ逢嬰c l欝ng ghép vào quy ho衣ch b違o t欝n và phát triển kinh tế - xã 
hội.. 

- Phát triểnăvùngăđ医t ngập n逢ớc t衣i các cù lao thuộc sông Hậu và sông C亥năThơă
thành khu v詠căcóăĐDSHăcao,ăh衣n chế phát triểnăđ医t 荏 đôăthị.  
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- Phát triển vùng sinh thái C運 Đ臼 thànhăđôăthị vùng rừng ngậpăn逢ớc-sinh thái du 
lịch c違nh quan mới, vừa phát triểnăđaăd衣ng sinh học vừaătĕngăđộ che ph栄 rừng nhằm 
ph映c v映 quy ho衣ch TP phù h嬰păđịnhăh逢ớng quy ho衣chăvùngăĐBSCLă(theoăQuyếtăđịnh 
s嘘 287/QĐ-ttg ngày 28/02/202247). 

- Phát triểnăđôăthị sinh thái c違nh quan nông nghi羽p t衣i khu v詠căđ欝ng ruộng c栄a 
nôngătr逢運ng Sông Hậu-đôăthị v逢運n hi羽năđ衣i: vừa phát triểnăđaăd衣ng sinh học với một 
vùng c違nh quan ruộng lúa và rau màu 荏 gi英a, vừaăđanăxenăcôngătrình. 

- Tận d映ng nh英ng c医u trúc c違nh quan và nông nghi羽p hi羽n h英u vừa phát triểnăđaă
d衣ng sinh học, vừa phát triển du lịch sinh thái t衣i khu v詠c phía tây c栄a huy羽n Phong 
Điền.  

 

V. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n m衣ngăl逢噂i quan tr逸c 

1. Quanăđi吋m:  

- M衣ngăl逢ới quan trắcătàiănguyênăvàămôiătr逢運ngăđ逢嬰c quy ho衣ch b違oăđ違m l欝ng 
ghép t嘘iăđaăgi英aăcácălĩnhăv詠c, có tính kế thừa, tận d映ngăcơăs荏 vật ch医t kỹ thuậtăvàăđội 
ngũăquanătrắc viên hi羽n có, trongăđóăm衣ng quan trắcăkhíăt逢嬰ng th栄yăvĕnălàănòngăc嘘t. 

- M衣ngăl逢ới quan trắcătàiănguyênăvàămôiătr逢運ng ph違iăđ違m b違oătínhăđ欝ng bộ, tiên 
tiến, hi羽năđ衣i và toàn di羽n. Đ育y nhanh t嘘căđộ hi羽năđ衣i hóa công ngh羽 và thiết bị quan 
trắc, phân tích, truyền tin và xử lý thôngătinătheoăh逢ớng s嘘 hóa, t詠 độngăhóaătrênăcơăs荏 
泳ng d映ng công ngh羽 thôngătinătrongăn逢ớc và tiếp thu công ngh羽 tiên tiến c栄aăn逢ớc ngoài. 

- M衣ngăl逢ới quan trắcătàiănguyênăvàămôiătr逢運ng là một h羽 th嘘ng m荏, liên t映căđ逢嬰c 
b鰻 sung, nâng c医p và hoàn thi羽n,ăđ逢嬰c kết n嘘i và chia sẻ thông tin. 

- Từngăb逢ớcăđàoăt衣o, nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠căđ違m b違o công tác qu違n 
lý và vận hành m衣ng quan trắcătàiănguyênăvàămôiătr逢運ng tiên tiến, hi羽năđ衣i,ăđápă泳ng vi羽c 
cung c医p s嘘 li羽u,ăthôngătinăđiềuătraăcơăb違n về tài nguyên và môiătr逢運ng và ph映c v映 hi羽u 
qu違 cho công tác qu違nălỦăngànhătàiănguyênăvàămôiătr逢運ng. 

- Đ亥uăt逢ăxâyăd詠ng mới ph違i tập trung, có trọng tâm, trọngăđiểm, phù h嬰p vớiăđiều 
ki羽n kinh tế - xã hội trong từngăgiaiăđo衣n.  

2. M映c tiêu: 

- Xây d詠ng m衣ngăl逢ới quan trắc tài nguyên vàămôiătr逢運ng b違oăđ違m th嘘ng nh医t, 
đ欝ng bộ, tiên tiến và từngăb逢ớc hi羽năđ衣i,ăđápă泳ng nhu c亥u thu nhập và cung c医p thông 
tin, s嘘 li羽uăđiềuătraăcơăb違n về môiătr逢運ng,ătàiănguyênăn逢ớc,ăkhíăt逢嬰ng th栄yăvĕn,ăph映c v映 
có hi羽u qu違 cho công tác xử lý, khắc ph映c ô nhi宇mămôiătr逢運ng, d詠 báo, c違nh báo, phòng, 
tránh, gi違m nhẹ thi羽t h衣i do thiên tai gây ra, phát triển m衣nh và bền v英ng kinh tế - xã 
hội c栄aăđ医tăn逢ớc. 

- Vi羽c thiết lập mộtăch逢ơngătrìnhăquanătrắc là ph違iăxácăđịnh rõ ràng các m映c tiêu, 

                                                 
 
47 Quyếtăđịnh s嘘 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duy羽t Quy ho衣chăvùngăĐ欝ng bằng sông Cửu 
Long th運i kỳ 2021 - 2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050 
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để tránh lãng phí th運i gian, công s泳c và tiền b衣c. C亥n biết rõ m映c tiêu và sẽ r医t t嘘t nếu 
biết rõ m映c tiêu c栄a vi羽c quan trắc. Thông tin c亥n thiết về m映c tiêu quan trắc sẽ ph映 
thuộc vào nh英ngăng逢運i sử d映ng s嘘 li羽u quan trắcăkhácănhauăvàădoăđóăsẽ thi羽t lập m衣ng 
l逢ới quan trắc khác nhau. 

- Th詠c hi羽năcácăch逢ơngătrìnhăquanătrắcăchuyênăđề t衣iăcơăs荏 s違n xu医t, kinh doanh; 
các khu công nghi羽p; làng nghề;ăkhuădânăc逢;ăho衣tăđộng giao thông; nhà máy xử lý ch医t 
th違i rắnầăcóănguyăcơăgâyăôănhi宇mămôiătr逢運ngăvàătácăđộng x医uăđếnămôiătr逢運ng. 

-  
- Giaiăđo衣n 2021-2030,ăĐ亥uăt逢ăxâyăd詠ng m衣ngăl逢ới quan trắcămôiătr逢運ngăđ違m 

b違o vi羽c th詠c hi羽n quan trắc và kiểm soát ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ngătrênăđịa bàn toàn TP. 
姶uătiênăquanătrắc t詠 động, liên t映c, 泳ng d映ng công ngh羽 4.0 vào cung c医p thông tin, s嘘 
li羽u về hi羽n tr衣ng và di宇n biến ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ng, kịp th運i c違nh báo, d詠 báo ch医t 
l逢嬰ngămôiătr逢運ng ph映c v映 cho công tác qu違n lý và ho衣chăđịnh các chính sách kinh tế - 
xã hội c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 

 

2.1 M映c tiêu quan tr逸căn逢噂c m員t:  

C亥n ph違iăxácăđịnh rõ về m映c tiêu quan trắcăđ嘘i với các thành ph亥năđ逢嬰c quan trắc, 
đ嘘iăt逢嬰ng, ph衣m vi: 

- Quan trắc di宇n biến. 
- Quan trắcătácăđộng. 
- Quan trắc chịuătácăđộng hoặcătácăđộng th泳 c医p. 

 

2.2 M映c tiêu quan tr逸căn逢噂c ng亥m,ăkhôngăkhí,ăđ医t:  

- Để đánhăgiá/hiểu rõ về ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc ng亥m, không khí,ăđ医tă(môiătr逢運ng xung 
quanh và giám sát ho衣tăđộng). 

- Xácăđịnh các ngu欝n ô nhi宇măchínhă(giámăsátămôiătr逢運ng xung quanh). 
- Tuân th栄 cácăquyăđịnh/tiêu chu育n. 
- Xácăđịnhăvàăđánhăgiáătácăđộng c栄a ô nhi宇m ngẫu nhiên (giám sát c違nh báo sớm). 

3. Nguyên t逸c: 

3.1 Nguyên t逸cămôiătr逢運ng 

Nguyên tắcămôiătr逢運ng đ逢嬰c thể hi羽n hoặc sử d映ngănh逢ălàăcácăchu育n m詠c với một 
nguyên tắc b違o v羽 và một nguyên tắc m荏 rộng cho một lo衣t các cách gi違iă thíchăđịnh 
h逢ớngăchoăhànhăviătrongălĩnhăv詠cămôiătr逢運ng.ăĐể thiết lập m衣ngăl逢ới quan trắc c亥n nh医t 
quán theo nh英ng nguyên tắcăcơăb違n sau: 

- Quyăđịnh c栄a Luật BVMT 2020. 
- Quyăđịnh về kỹ thuật, các quy chu育n/tiêu chu育nă t逢ơngă泳ng,ă逢uă tiênăQCVN,ă
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TCVN,ăThôngăt逢ăs嘘 10/2021/TT-BTNMT48. 
- Các quy ho衣ch m衣ngăl逢ới quan trắcămôiătr逢運ng qu嘘c gia, c医p thành ph嘘. 
- Tuân th栄 về ph逢ơngăpháp,ătuânăth栄 về xử lý s嘘 li羽u và công b嘘 thông tin. 

 

3.2 Nguyên t逸c ph鰻 bi院n ậ quan h羽:  

- M衣ngăl逢ới quan trắcămôiătr逢運ng c栄a TP ph違iăđ逢嬰căđặt trong m嘘i quan h羽 với 
Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh tế - xã hội, an ninh qu嘘c phòng c栄a TP. 

- M衣ng l逢ới quan trắcămôiătr逢運ng c栄a TP quan trắcătácăđộng và chịuătácăđộng với 
cácăđiều ki羽n t詠 nhiên, kinh tế - xã hộiăvàămôiătr逢運ng xung quanh. 

- M衣ngăl逢ới quan trắc quan trắcămôiătr逢運ng c栄a TP có 違nhăh逢荏ng qua l衣i với Quy 
ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh tế - xã hội, an ninh qu嘘c phòng c栄a TP và m衣ngăl逢ới quan 
trắcămôiătr逢運ng Qu嘘c gia. 

 

3.3 Nguyên t逸c phát tri吋n: 

- M衣ngăl逢ới quan trắc quan trắcămôiătr逢運ng c栄a TP sẽ luôn vậnăđộng và phát triển 
từ ítăđến nhiều, từ đơnăgi違năđến ph泳c t衣p, từ ch逢aăhoànăthi羽năđến t嘘tăhơn. 

- M衣ng l逢ới quan trắc quan trắcămôiătr逢運ng c栄a TP sẽ phát triển từ m衣ngăl逢ới 
quan trắcă“g嘘c”ăđ逢嬰c thiết lập. 

- M衣ngăl逢ới quan trắc quan trắcămôiătr逢運ng c栄a TP sẽ ph違iăcóăkhuynhăh逢ớng phát 
triển hi羽năđ衣i theo t亥m qu嘘c tế. 
 

3.4 Cácătiêuăchíăđ逢嬰c thi院t l壱p m衣ngăl逢噂i quan tr 逸c: 

- Tiêu chí kiểmătra,ăthĕmădò. 
- Tiêu chí thiết kê m衣ng quan trắcăvàătiêuăchíăđặt vị trí quan trắc. 
- Tiêuăchíăcácăph逢ơngăphápăđ逢嬰c ch医p nhận  
- Tiêu chí quan trắc các ch医t gây ô nhi宇m và các ch医t gây ô nhi宇m không theo 

tiêu chí. 
- Tiêu chí về đ違m b違o ch医tăl逢嬰ng cho ch医t ô nhi宇m các ch医t gây ô nhi宇m không 

theo tiêu chí. 

3.5 Ph逢挨ngăánăquanătr逸cămôiătr逢運ng: 

Ch逢ơngătrìnhăquanătrắcămôiătr逢運ngăđ逢嬰c th詠c hi羽năđ欝ng bộ c違 quan trắc ch医tăl逢嬰ng 
n逢ớc mặt,ăn逢ớc ng亥m,ăn逢ớc biển, ch医tăl逢嬰ngăđ医t, ch医tăl逢嬰ngăkhôngăkhíăvàăđaăd衣ng sinh 
học. 

 

                                                 
 
48 Thôngăt逢ăs嘘 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 c栄a Bộ TàiănguyênăvàăMôiătr逢運ngăQuyăđịnh kỹ thuật quan 
trắcămôiătr逢運ng và qu違n lý thông tin, d英 li羽u quan trắc ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ng 
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3.5.1 Môiătr逢運ngăn逢噂c 

a. N逢噂căm員t 
Hi羽n t衣iămôiătr逢運ngăn逢ớc mặtăđ逢嬰c quan trắcănh逢ăsau: 
- H羽 th嘘ngăn逢ớc mặt ô nhi宇m tập trung th詠c hi羽n t衣iă35ăđiểm trên 19 sông, kênh, 

r衣ch có kh違 nĕngăôănhi宇măcaoătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơănh逢:ă1. R衣chăThamăT逢ớng 
- Ninh Kiều; 2. R衣ch Cái Khế - Ninh Kiều; 3. R衣ch Búng Xáng - Ninh Kiều; 4. R衣ch 
CáiăSơnăHàngăBàngă- Ninh Kiều; 5. R衣ch Ba Láng - CáiăRĕng;ă6.ăSôngăCáiăRĕngăBéă- 
CáiăRĕng;ă7.ăR衣ch Sang Trắng - Bình Th栄y; 8. R衣ch Cam - Bình Th栄y; 9. R衣ch Cây Me 
- Ô Môn; 10. R衣ch Cái Chôm - Ô Môn; 11. R衣ch Bò Ót - Th嘘t N嘘t; 12. R衣ch Trà Niền 
- PhongăĐiền; 13. Kênh Xáng - Thới Lai; 14. R衣ch Xẻo Xào - Thới Lai; 15. Kênh Thị 
Đội - Thới Lai; 16. Kênh KH6 - C運 Đ臼; 17. Sông Th嘘t N嘘t - C運 Đ臼; 18. Kênh s嘘 2, Cái 
Sắn - VĩnhăTh衣nh; 19. Kênh Sáu Bọng, B嘘n T鰻ng,ăVĩnhăTh衣nh. 

- H羽 th嘘ngăn逢ớc mặt theo m衣ngăl逢ới: các tuyến sông, r衣ch chính trên các quận, 
huy羽n c栄a thành ph嘘,ăđ逢嬰c b嘘 trí t衣iă38ăđiểm trên 25 tuyến sông, r衣ch C亥năThơănh逢:ă1.ă
Sông Hậu; 2. Sông C亥năThơ;ă3.ăSôngăTràăNócă– Bình Th栄y; 4. Sông Bình Th栄y – Bình 
Th栄y;ă5.ăSôngăCáiăRĕngă– CáiăRĕng;ă6.ăSôngăÔăMônă– Ô Môn, Thới Lai và C運 Đ臼; 7. 
Sông Th嘘t N嘘t – Th嘘t N嘘t; 8. Kênh Cái Sắn – VĩnhăTh衣nh và Th嘘t N嘘t; 9. Kênh Ranh 
– Thới Lai; 10. Kênh Thị Đội – Thới Lai; 11. Kênh KH6 – C運 Đ臼; 12. Kênh D – Vĩnhă
Th衣nh, 13. Kênh E – VĩnhăTh衣nh; 14. R衣ch Khai Luông – Ninh Kiều; 15. R衣ch Cái Khế 
- Ninh Kiều; 16. R衣ch Sang Trắng – Bình Th栄y; 17. R衣ch Cam – Bình Th栄y; 18. R衣ch 
Cái Cui – CáiăRĕng;ă19.ăR衣ch Cái Sâu – CáiăRĕng;ă20.ăR衣ch Bến B衣 - CáiăRĕng;ă21.ă
R衣ch Chanh – Ô Môn; 22. R衣chăThơmăRơmă– Th嘘t N嘘t; 23. R衣ch C亥năThơăBéă– Th嘘t 
N嘘t; 24. R衣ch BắcăĐuônă– Th嘘t N嘘t; 25. R衣ch Xà No – PhongăĐiền. 

- Quan trắc t詠 động: hi羽năTPăđưălắpăđặt và vận hành 04 tr衣m quan trắcăN逢ớc mặt 
t衣i các vị trí g亥n khu công nghi羽păđể kịp th運i phát hi羽nănguyăcơăôănhi宇m ngu欝năn逢ớc. 
Vị trí xây d詠ng, lắpăđặt 04 tr衣m quan trắcăn逢ớc mặt t詠 động, liên t映căđ逢嬰c xây d詠ng và 
lắpăđặt t衣i khu v詠c tr衣măbơmăc医p 1 c栄aănhàămáyăN逢ớc C亥năThơă1ă(đ逢運ngă30/4,ăph逢運ng 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều). Công ty C鰻 ph亥n C医păn逢ớc Trà Nóc (KCN Trà Nóc 2, 
ph逢運ng Trà Nóc, quận Bình Th栄y), Nhà máy c医păn逢ớc Th嘘t N嘘t và Nhà máy c医păn逢ớc 
H逢ngăPhú.ăCácăthôngăs嘘 quan trắc ph, DO, TDS, EC, TSS, COD, Amoni, Nitrat 49. 

- Quy ho衣chăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030:ăB鰻 sung thêm các vị trí quan trắc trên 
sông (khu v詠căđ亥u ngu欝n và khu v詠căcóănguyăcơăbị ô nhi宇m) và các chỉ thị sinh học 
(bio-indicator)ăvàoăch逢ơngătrìnhăquanătrắc ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc mặt. Các thông s嘘 quan trắc 
thayăđ鰻i theo quy chu育n qu嘘c gia về ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc mặt hi羽n hành. 

b. N逢噂căd逢噂iăđ医t 
- Hi羽n t衣i quan trắc t衣i 09 quận, huy羽n: với các thông s嘘 quan trắcănh逢ăph. Màu. 

Độ c泳ng t鰻ng. Cl-. Sunfat. Nitrat. Sắt t鰻ng. COD. Mn. Pb. As. Hg. Coliform (13 thông 

                                                 
 
49 D詠 th違o Báo cáo công tác b違o v羽 môiătr逢運ngănĕmă2021 
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s嘘). 
- Quận Ninh Kiều: Tr衣m c医păn逢ớcăTĕngăThị B違yă(ph逢運ng An Bình). 
- Quận CáiăRĕng: 1. Tr衣m c医p n逢ớc Ph衣măVĕnăNĕmă(ph逢運ng Tân Phú), 2. Tr衣m 

c医păn逢ớcăBùiăVĕnăCuă(ph逢運ngăTh逢運ng Th衣nh), 3. Tr衣m c医păn逢ớc Nguy宇năVĕnăHoàngă
(ph逢運ng Phú Th泳). 

- Quận Bình Th栄y: 1. Tr衣m c医păn逢ớc H欝 VĕnăT鰻ngă(ph逢運ng ThớiăAnăĐông),ă2.ă
Tr衣m c医păn逢ớc Tr亥năVĕnăCh衣yă(ph逢運ng Long Tuyền). 

- Quận Ô Môn: 1. Tr衣m c医păn逢ớc Tr亥n Ngọc Kiềuă(ph逢運ng Thới An), 2. Tr衣m 
c医păn逢ớc hộ Nguy宇năVĕnăĐ違ngă(ph逢運ngăPh逢ớc Thới), 3. Tr衣m c医păn逢ớc Nguy宇n Công 
Ch泳că(ph逢運ngăTr逢運ng L衣c). 

- Quận Th嘘t N嘘t: 1. Tr衣m c医păn逢ớcăLêăVĕnăLi羽tă(ph逢運ng Trung Kiên), 2. Tr衣m 
c医păn逢ớc Nguy宇năPh逢ớcăTrungă(ph逢運ng ThuậnăH逢ng),ă3.ăTr衣m c医păn逢ớcăLêăVĕnăThànhă
(ph逢運ng Trung Nh医t), 4. Tr衣m c医păn逢ớc Ph衣măVĕnăXeă(ph逢運ng Thuận An), 5. Tr衣m 
c医păn逢ớc khu v詠c ThớiăHòaă2ă(ph逢運ng Thới Thuận). 

- Huy羽n PhongăĐiền: 1. Tr衣m c医păn逢ớcăLêăVĕnăD詠 (xưăNhơn Ái), 2. Tr衣m c医p 
n逢ớcăVõăVĕnăTàiă(xưăMỹ Khánh), 3. Tr衣m c医păn逢ớc Nguy宇n Thị T逢ă(xưăGiaiăXuân). 

- Huy羽n C運 Đ臼: 1. Tr衣m c医păn逢ớc Lê Thị Đàoă(xưăThớiăĐông),ă2.ăTr衣m c医păn逢ớc 
ĐàoăHoaă(xưăThới Xuân), 3. Tr衣m c医păn逢ớcăĐàoăSơnă(xưăĐôngăThắng). 

- Huy羽n Thới Lai: 1. Tr衣m c医păn逢ớc Nguy宇năVĕnăHậnă (xưăTr逢運ng Xuân), 2. 
Tr衣m c医păn逢ớcăVõăVĕnăXuână(thị tr医n Thới Lai), 3. Tr衣m c医păn逢ớc Tr亥năVĕnăHơnă(xưă
ĐôngăBình). 

- Huy羽n VĩnhăTh衣nh: 1. Tr衣m c医păn逢ớc Lê H英u C亥u (xã Th衣nh Tiến), 2. Tr衣m 
c医păn逢ớc Lê Mộng Hùng (xã Th衣nh Quới), 3. Tr衣m c医păn逢ớc Nguy宇n Kh違i Hoàng (xã 
Th衣nh Tiến), 4. Tr衣m c医păn逢ớc KDCVL Sáu Bọng (xã Th衣nh Lộc). 

-  Quy ho衣chăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030:ăB鰻 sung thêm 04 vị trí quan trắc t衣i các 
khu v詠c trọngăđiểm c栄a 04 KCN và các vị trí nếuăphátăsinhăkhuăchĕnănuôiătập trung t衣i 
các huy羽n PhongăĐiền, C運 Đ臼, Thới Lai, VĩnhăTh衣nh hoặc các c欝n. Các thông s嘘 quan 
trắcăthayăđ鰻i theo quy chu育n qu嘘c gia về ch医tăl逢嬰ngăn逢ớcăd逢ớiăđ医t có hi羽u l詠c. 

 

3.5.2 Môiătr逢運ngăđ医t 

- Hi羽n t衣i quan trắc t衣i t衣iă22ăđiểm quan trắc thuộc 09 quận, huy羽nătrênăđịa bàn 
thành ph嘘 đ逢嬰c quan trắc 02 thông s嘘 bao g欝m kim lo衣i nặng (Cu, Zn, Pb, Cd, As) và 
thu嘘c b違o v羽 th詠c vật (g嘘c Clo, g嘘căPhotpho):ăVùngăđ医tăcóănguyăcơăôănhi宇m t鰻ng h嬰p. 
Vùng đ医tăcóănguyăcơăsuyăthoái. 

- Quy ho衣chăđịnhăh逢ớng th運i kỳ 2021 - 2030: B鰻 sung thêm các vị trí quan trắc 
chịu 違nhăh逢荏ng do ho衣tăđộng khai thác khoáng s違n và khu v詠căcóănguyăcơăgâyăôănhi宇m 
t鰻ng h嬰p c栄aă04ăKCNătrênăđịa bàn TP. C亥năThơ. Các thông s嘘 quan trắcăthayăđ鰻i theo 
quy chu育n qu嘘c gia về ch医tăl逢嬰ngăđ医t có hi羽u l詠c. 
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3.5.3 Môiătr逢運ng không khí - ti院ng 欝n 

Hi羽n t衣i quan trắc 15 vị trí c栄a 09 quận, huy羽nătrênăđịa bàn TP. C亥năThơ: bao g欝m 
môiătr逢運ng không khí - tiếng 欝n giao thông, không khí - tiếng 欝năkhuădânăc逢ătập trung 
và không khí - tiếng 欝n khu công nghi羽p, làng nghề. 

a. Quanătr逸cămôiătr逢運ngăkhông khí - ti院ngă欝năt衣iăcácănútăgiaoăthông 

G欝m 07 vị trí quan trắc t衣i:  
1. Giao lộ Nguy宇năVĕnăLinhă- Đ逢運ng 3/2 
2. Giao lộ L逢uăH英uăPh逢ớc - Đ衣i lộ Hòa Bình 
3. Giao lộ VõăVĕnăKi羽t - Nguy宇năVĕnăCừ 
4. Đ逢運ng Lê H欝ngăPhongătr逢ớc cửa vào Khu hành chánh quận Bình Th栄y 
5. Ngã ba Qu嘘c lộ 1 - c亥u C亥năThơ 
6. Giao lộ Khu hành chánh - Ch嬰 PhongăĐiền 
7. Ngã ba Qu嘘c lộ 80 - đ逢運ng 922 

 Đoă01ăthôngăs嘘 hi羽nătr逢運ng và 07 thông s嘘 trong phòng thí nghi羽m. 

Quan trắc t詠 động: hi羽năTPăđưălắpăđặt và vận hành 01 tr衣m quan trắc không khí t詠 
động, liên t映c t衣i cửa ngõ thành ph嘘. Vị trí tr衣m quan trắc không khí t詠 động, liên t映c 
đ逢嬰c xây d詠ng, lắpăđặt t衣i nút giao thông IC3 c亥u C亥năThơănhằm giám sát ch医tăl逢嬰ng 
không khí t衣iăcácăkhuădânăc逢ăvàăgiaoăthôngăđôăthị. Trong đóănhàătr衣măđ逢嬰căđặt trong 
sân c栄a Tr衣m C違nh sát giao thông cửaăôăH逢ngăPhúă(khuăv詠că1,ăph逢運ngăH逢ngăTh衣nh, 
quậnăCáiăRĕng,ă thành ph嘘 C亥năThơ), các thông s嘘 quan trắc g欝m b映i, khí CO, SO2, 
NO2, O3, Benzene, Toluene, p-Xylene, m-Xylene, Formaldehyde, Phosgene, Phenol và 
Hg và các thông s嘘 khíăt逢嬰ng nh逢ăh逢ớng gió, t嘘căđộ gió, nhi羽tăđộ,ăđộ 育m và áp su医t khí 
quyển.. 

Quy ho衣chăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030:ăB鰻 sung thêm các vị trí quan trắc t衣i các 
nút giao thông lớn. Xây d詠ng các tr衣m quan trắc khí th違i t詠 động t衣i nút giao thông trên 
qu嘘c lộ 1Aăđịa phận TP. C亥năThơăvàăcácăquận huy羽n còn l衣i. Các thông s嘘 quan trắc 
thayăđ鰻i theo quy chu育n qu嘘c gia về ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ng không khí xung quanh có 
hi羽u l詠c. 

 

 

b. Quanătr逸cămôiătr逢運ngăkhôngăkhíă- ti院ngă欝năt衣iăcácăkhuăcôngănghi羽p 

G欝m 04 vị trí quan trắc các khu công nghi羽p t衣i: 
1. KCN Trà Nóc 1 (Quận Bình Th栄y) 
2. KCNăH逢ngăPhúă(Quận CáiăRĕng) 
3. KCN Trà Nóc 2 (Quận Ô Môn) 
4. KCN Th嘘t N嘘t (Quận Th嘘t N嘘t) 

Quy ho衣chăđịnhăh逢ớng th運i kỳ 2021 - 2030: B鰻 sung thêm vị trí quan trắc khu dân 
c逢ăc衣nh 04 KCN và t衣i KCN mớiăhìnhăthànhătrongăt逢ơngălai.ăCácăthôngăs嘘 quan trắc 
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thayăđ鰻i theo quy chu育n qu嘘c gia về ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ng không khí xung quanh có 
hi羽u l詠c 

 

c. Quanătr逸cămôiătr逢運ngăkhôngăkhíă- ti院ngă欝năt衣iăcácăkhuădơnăc逢ăt壱pătrungă
G欝mă04ăv鵜ătríăt衣i: 

1. UBND quận Ô Môn 
2. UBND quận Th嘘t N嘘t 
3. Trung tâm ch嬰 thị tr医n Thới Lai 
4. UBND huy羽n C運 Đ臼 

- Quy ho衣chăđịnhăh逢ớng th運i kỳ 2021 - 2030: B鰻 sung thêm 05 vị trí quan trắc 
các khu dânăc逢ăphátătriển t衣i trung tâm quận Ninh Kiều, quận CáiăRĕng, quận Bình Th栄y, 
huy羽n PhongăĐiền và huy羽năVĩnhăThịnh còn l衣i. Các thông s嘘 quan trắcăthayăđ鰻i theo 
quy chu育n qu嘘c gia về ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ng không khí xung quanh có hi羽u l詠c. 

- Hi羽n nay, C亥năThơăđangătriển khai th詠c hi羽n D詠 ánăđ亥uăt逢ăh羽 th嘘ng trang thiết 
bị truyền nhận, ph亥n mềm qu違n lý, giám sát d英 li羽u quan trắcămôiătr逢運ng t詠 động, liên 
t映c và xây d詠ng, qu違nălỦăcơăs荏 d英 li羽u qu嘘c gia về ngu欝n th違i và thiết bị giám sát, qu違n 
lý kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i rắn 50. D詠 án Xây d詠ng m衣ngăl逢ới quan trắc tài nguyên và môi 
tr逢運ng thành ph嘘 C亥năThơ giaiăđo衣n 2021 – 2025, t亥mănhìnăđến 2030 51. Và D詠 án Xây 
d詠ng b違năđ欝 phân vùng r栄i ro thiên tai do biếnăđ鰻i khí hậuăvàătĕngăc逢運ng m衣ngăl逢ới 
quan trắc xâm nhập mặn t衣i thành ph嘘 C亥năThơ 52. 

 

3.5.4 Đ嘘i v噂iăđaăd衣ng sinh h丑c 

- Hi羽n t衣i, theo kết qu違 điềuătraă“Xâyăd詠ng kế ho衣chăĐaăd衣ng sinh học thành ph嘘 
C亥năThơ giaiăđo衣n 2011-2015ăvàăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2020”ăthìăvi羽c quan trắcătrênăđịa 
bàn TP t衣i các h羽 sinhătháiăđ医t ngậpăn逢ớc và th栄y v詠căđưăcóăphânătíchăđịnhătínhăvàăđịnh 
l逢嬰ngăcácăloàiăđộng vật, th詠c vật. Cũngănh逢ăchỉ ra các loài nguy c医p, quý, hiếmăđ逢嬰c 
逢uătiênăb違o v羽 và s嘘 ngu欝n gen quý có giá trị. 

- Quy ho衣chăđịnhăh逢ớngăđếnănĕmă2030:ăKiểm kê, quan trắc và xây d詠ngăcơăs荏 
d英 li羽u về ĐDSHăTP.ăC亥năThơ.  

• 姶uătiênăquanătrắc: C違nh quan sinh thái, Loài và Ngu欝n gen.  

                                                 
 
50 Quyếtăđịnh s嘘 1240/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 c栄a 曳y ban nhân dân thành ph嘘 C亥năThơ Về vi羽c phê duy羽t 
ch栄 tr逢ơngăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng D詠 ánăđ亥uăt逢ăh羽 th嘘ng trang thiết bị truyền nhận, ph亥n mềm qu違n lý, giám sát d英 li羽u 
quan trắcămôiătr逢運ng t詠 động, liên t映c và xây d詠ng, qu違nălỦăcơăs荏 d英 li羽u qu嘘c gia về ngu欝n th違i và thiết bị giám 
sát, qu違n lý kh嘘iăl逢嬰ng ch医t th違i rắn 
51 Quyếtăđịnh s嘘 2359/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 c栄a 曳y ban nhân dân thành ph嘘 C亥năThơ Về vi羽c phê duy羽tăđề 
c逢ơngăchiătiết – d詠 toán th詠c hi羽n nhi羽m v映 “Xây d詠ng m衣ngăl逢ới quan trắcătàiănguyênăvàămôiătr逢運ng thành ph嘘 
C亥năThơ giaiăđo衣n 2021 – 2025, t亥mănhìnăđến 2030”. 
52 Quyếtăđịnh s嘘 791/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 c栄a 曳y ban nhân dân thành ph嘘 C亥năThơ Về vi羽c phê duy羽t 
kho違n vi羽n tr嬰 phi d詠 ánă“Xây d詠ng b違năđ欝 phân vùng r栄i ro thiên tai do biếnăđ鰻i khí hậuăvàătĕngăc逢運ng m衣ng 
l逢ới quan trắc xâm nhập mặn t衣i thành ph嘘 C亥năThơ”ădoăBộ Ngo衣i giao Hàn Qu嘘c tài tr嬰 thông qua Quỹ H嬰p tác 
Mê Công Hàn Qu嘘c (MKCF). 
 



 

786 
 

• T亥n su医t quan trắc: 02 l亥n/nĕm. 
• Sử d映ng ph亥n mềm qu違nălỦăĐDSH.ă 
• Tích h嬰p vào bộ cơăs荏 d英 li羽uăĐDSHăvàăb違năđ欝 th詠c tr衣ng sử d映ngăđ医t c栄a TP. 

C亥năThơ.  
• Đánhăgiáănh英ngănguyăcơătácăđộng, 違nhăh逢荏ngăđến s詠 b違o t欝n và phát triển các 

loài nguy c医p quý hiếm và gi違i pháp b違o t欝n.  
 

3.6 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n m衣ngăl逢噂i quan tr逸c: 

Xây d詠ng h羽 th嘘ng quan trắc, th詠c hi羽năcácăch逢ơngătrìnhăquanătrắc, xây d詠ngăcơă
s荏 d英 li羽u và báo cáo về môiătr逢運ng:  

- Chú trọngănângăcaoănĕngăl詠c quan trắc, giám sát, c違nh báo ô nhi宇mămôiătr逢運ng, 
nh医tălàăđ亥uăt逢ăhi羽năđ衣i hóa trang thiết kỹ thuật ph映c v映 công tác qu違nălỦămôiătr逢運ng. Và 

- Chú trọng trong ki羽n toàn t鰻 ch泳c bộ máyăvàăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcơăs荏 vật ch医t, 
đ鰻i mới công ngh羽 quan trắc. 

 

Nghiên c泳u, 泳ng d映ng các thành t詠u khoa học công ngh羽 vàăđàoăt衣o ngu欝n nhân 
l詠c:  

- Đ育y m衣nh nghiên c泳u và 泳ng d映ng các thành t詠u khoa học công ngh羽, nh医t là 
công ngh羽 quan trắc, truyền tin, xử lý, qu違n lý và cung c医p thông tin, d英 li羽u tài nguyên 
vàămôiătr逢運ng. Nghiên c泳u chế t衣o các thiết bị quan trắc t詠 động phù h嬰p vớiăđiều ki羽n 
t詠 nhiên và kinh tế - xã hội TP. C亥năThơ.  

- Nghiên c泳u,ăđ鰻i mớiăch逢ơngă trìnhăđàoă t衣o quan trắc viên tài nguyên và môi 
tr逢運ngătheoăh逢ớng có chọn lọc, b違oăđ違m quan trắcăviênăđ逢嬰căđàoăt衣o có thể th詠c hi羽n 
đ逢嬰c nhiều lo衣i hình quan trắc, một s嘘 đ逢嬰căđàoăt衣o chuyên sâu thành kỹ thuật viên. Và  

- Đ育y m衣nhăđàoăt衣o l衣iăđể nâng cao nghi羽p v映, tay nghề choăđộiăngũăcánăbộ, kỹ 
thuật viên và quan trắc viên hi羽n có, chú trọngănângăcaoănĕngăl詠c th詠c hành c栄a quan 
trắcăviênăđápă泳ng yêu c亥u vận hành c栄a từng tr衣m,ăđiểm quan trắc và toàn bộ m衣ngăl逢ới. 

Tĕngăc逢運ngăvàăđaăd衣ng hóa các ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢:ăTrongăđóăngu欝năngânăsáchăđịa 
ph逢ơngăđóngăvaiătròăch栄 đ衣o. Huy động t嘘iăđaăcácăngu欝n v嘘n từ các t鰻 ch泳c qu嘘c tế, 
các t鰻 ch泳c phi chính ph栄, các d詠 án, các doanh nghi羽păđể nâng c医păvàăđ亥uăt逢ămới cho 
m衣ngăl逢ới quan trắc. 

 

VI.  Ph逢挨ngăánăb違o v羽, khai thác, s穎 d映ngătƠiănguyênătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 

1. B違o v羽, khai thác, s穎 d映ng tƠiănguyênăđ医t 

- Kiểm soát chặt quỹ đ医t, từngăb逢ớc ph映c h欝i nâng d亥n tỷ l羽 che ph栄 rừng, cân 
bằng và chuyển hóa một ph亥n quỹ đ医t nông nghi羽p hi羽năcóătrongăđôăthị sangăđ医t xây 
d詠ngăđể đápă泳ng tiêu chí phát triểnăđôăthị, phát triển h衣 t亥ng kỹ thuật và xã hộiăđể th詠c 
hi羽n các m映c tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  
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- Ph亥n quỹ đ医t nông nghi羽p còn l衣i ph違iăt逢ơngă泳ng vớiăcơăc医u quy ho衣ch sử d映ng 
đ医t cho phát triểnăđôăthị,ăđ欝ng th運i ph違i th詠c hi羽n chính sách phát triển nông nghi羽p - 
công ngh羽 cao,ăđể giaă tĕngănĕngăsu医t cây tr欝ng,ăđ違m b違o quy mô s違nă l逢嬰ng và ch医t 
l逢嬰ng cao, c違i thi羽n cuộc s嘘ngăc逢ădânăđ逢嬰c s嘘ng t嘘t với làng nghề trongălòngăđô thị. 

- Đ亥u t逢 xây d詠ng và hoàn thi羽n h羽 th嘘ng thông tin đ医t đai, h欝 sơ địa chính theo 
mô hình hi羽năđ衣i, tập trung th嘘ng nh医t mang tính tích h嬰p. Chỉ đ衣o th詠c hi羽n nghiêm túc 
công khai, minh b衣ch công tácăgiaoăđ医t,ăchoăthuêăđ医tăđể th詠c hi羽n các d詠 án phát triển 
kinh tế - xã hội thông qua đ医u giá quyền sử d映ngăđ医t,ăđ医u th亥u d詠 án có sử d映ngăđ医t. Tiếp 
t映c hoàn thi羽n h羽 th嘘ng các công c映 tài chính kinh tế đ医t, phát triển lành m衣nh thị tr逢運ng 
b医tăđộng s違n,ăcóăcơăchế kiểm soát chặt chẽ, khắc ph映c tình tr衣ng đ亥uăcơăđ医tăđai.ă 

- Đ嘘i vớiăđ医t sử d映ng cho d詠 án du lịch, tâm linh, c亥n rà soát có quy ho衣ch c映 
thể, tính toán giao quỹ đ医t phù h嬰p trên nguyên tắc tiết ki羽m, tránh lãng phí tài nguyên 
đ医t. Đ欝ng th運i b違oăđ違m hi羽u qu違 kinh tế. 

2. B違o v羽, khai thác, s穎 d映ng tài nguyên khoáng s違n. 

2.1 D詠 báo nhu c亥u s穎 d映ng khoáng s違nălƠmăVLXDăthôngăth逢運ng 

 Nhu c亥u s穎 d映ng cát làm v壱t li 羽u san l医p 

Trênăđịa bàn thành ph嘘, hi羽n t衣i chỉ có ngu欝n cát trên lòng sông Hậu có thể sử 
d映ng làm vật li羽u san l医p,ăl逢嬰ngăcátăđ逢嬰căthĕmădò,ăc医păphépăkhaiăthácăđưătuânăth栄 quy 
định. 

D詠 tính nhu c亥u vật li羽u san l医păchoăgiaiăđo衣n từ nayăđếnănĕmă2030ăcóănh英ng 
thách th泳c do có r医t nhiều côngătrìnhăquyămôănh逢ăcácăkhuăđôăthị, khu công nghi羽p, cao 
t嘘c, qu嘘c lộ và tỉnh lộ cũngănh逢ăcácăcôngătrìnhădânăsinhăđangăvàăsẽ đ逢嬰c triển khai trong 
giaiăđo衣n quy ho衣ch,ănh逢ngăcácăthôngăs嘘 liênăquanăđến chu育n bị kỹ thuật, c嘘t san nền 
và nhu c亥u san l医p mặt bằng với s嘘 li羽u g亥năđúngăchỉ cóăđ逢嬰c sau khi các d詠 án có quy 
ho衣ch chi tiết 1:2.000 hay 1:500. 

Vì vậy nh英ng s嘘 li羽u d詠 báo 荏 đâyăchỉ mang tính ch医tă逢ớcătínhăvàăđịnhăh逢ớng 
theo quy ho衣ch c栄aăcácăngànhăliênăquan.ăCĕnăc泳 theo quy ho衣ch TP. C亥năThơăth運i kỳ 
2021- 2030, t亥mănhìnăđếnănĕmă2050,ănhuăc亥u vật li羽u san l医p cho thành ph嘘 C亥năThơ 
đếnănĕmă2030ăđ逢嬰că逢ớcătínhănh逢ăd逢ớiăđây.đây. 

A. Nhu cＺu vật liệu san lＸp cho xây dựng các khu, cつm công nghiệp 

Theo quy ho衣chănêuă trên,ăđếnănĕmă2030ă thànhăph嘘 sẽ đ育y nhanh tiếnăđộ quy 
ho衣ch và triểnăkhaiăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnh d亥năcơăs荏 h衣 t亥ng,ăthuăhútăđ亥uăt逢ăvàoă
các khu công nghi羽p t衣i Th嘘t N嘘t,ăÔăMôn,ăVĩnhăTh衣nh, Thới Lai, C運 Đ臼.... Ngoài ra 
còn quy ho衣ch và triển khai th詠c hi羽n khu công nghi羽p công ngh羽 thông tin, xây d詠ng 
v逢運nă逢ơmăcôngăngh羽.ăGiaiăđo衣n này c亥n san l医p kho違ng 2.700 ha cho xây d詠ng và m荏 
rộng các khu, c映m công nghi羽p.ăNh逢ăvậy, với gi違 thiếtăl逢嬰ng vật li羽u san l医p c亥n b鰻 
sung vớiăđộ dày trung bình kho違ngă0,1ămăthìăl逢嬰ngăđ医t, cát san l医p ph映c v映 nhu c亥u san 
l医p cho xây d詠ng các khu, c映m công nghi羽păgiaiăđo衣năđếnănĕmă2030ălàăkho違ng 2,7 tri羽u 
m3.ăGiaiăđo衣n 2030-2050 nhu c亥u d詠 tính sẽ gi違măđôiăchútădoăquỹ đ医t không còn nhiều 
cho phát triển khu và c映m công nghi羽p và ch栄 yếu ph映c v映 phát triểnăđôăthị, các ngành 
dịch v映, cùng với áp d映ng các gi違i pháp KHCN và nguyên tắc cân bằngăđàoăđắp, song 
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sẽ tĕngă1ăph亥n do c亥năđắp bù s映t lún nền và ngập l映t di羽n rộng nên chỉ còn kho違ng 2,2 
tri羽u m3..  

B. Nhu cＺu vật liệu san lＸp cho công trình giao thông 

Về giaoăthông,ăđưăvàăđangătriển khai nhiều d詠 án cao t嘘c, qu嘘c lộ, tỉnh lộ, c違i t衣o, 
nâng c医păcácăđ亥u m嘘iăgiaoăthôngăđ違m b違o nhu c亥uăgiaoăl逢uăthôngăsu嘘t. 

Về cao t嘘c: s嘘 kmăđ逢運ng cao t嘘căquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ là kho違ng 74km 
(1 ph亥n cao t嘘c Mỹ Thuận- C亥năThơ,ăd詠 án c亥u C亥năThơă2ăvàă1ăph亥n cao t嘘c C亥năThơ- 
Cà Mau, cao t嘘căChâuăĐ嘘c – C亥năThơ- SócăTrĕngăcóăđo衣n qua C亥năThơădàiătrênă47km),ă
cơăb違nălàăgiaiăđo衣n 2021-2030 quy mô 04 làn xe bề rộng nềnăđ逢運ng Bn = 17m, giaiăđo衣n 
2030 - 2050 sẽ tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnhătheoăquyămôăđ逢運ng cao t嘘c 06 làn 
xe, bề rộng nềnăđ逢運ng Bn = 33m.  
 
B違ng 171: S嘘 km cao t嘘c nâng c医p và m荏 r瓜ng th運i kǶ 2021-2030, 2030-2050 thành 
ph嘘 C亥năTh挨 

STT Lo衣iăđ逢運ng 

Hi羽n tr衣ng Quy ho衣ch 2030 S嘘 kmătĕngă
thêm 

S嘘 tuy院n 
Chi隠u dài 

(km) 
S嘘 tuy院n 

Chi隠u dài 

(km) 

1 Cao t嘘c  1 24 3 97,37* 73,4 

2 Qu嘘c lộ 6 137 6 136,5 
(Nâng c医p) 

137km 

3 Đ逢運ng tỉnh 11 160 20 466 306 

4 Đ逢運ng huy羽n 27 153 32 237 84 

5 Đ逢運ngăđôăthị  228 201 1.003 1.028 827 

6 Đ逢運ng xã 741 1.791 709 1.688 947 

T蔚NG 1.014 2.466 1.773 3.652  

*Giaiăđo衣n 2031-2050: nâng c医p lên 6 làn xe.  

Nh逢ăvậy t鰻ngăl逢嬰ng cát san nềnă(trênăcơăs荏 tham kh違o s嘘 li羽u c栄a Cao t嘘c Mỹ 
Thuận – C亥năThơădàiăg亥n 23km, c亥năđến 1,3tr m3 cát san l医păchoăđ逢運ng chính quy mô 
4ălànăxeăvàăđ逢運ngăgom)ă逢ớc tính là kho違ng 4,3tr m3 cát san l医păchoăgiaiăđo衣n 2021-2030 
vàăgiaiăđo衣n 2030-2050 sẽ là kho違ng 3tr m3. 

Về qu嘘c lộ,ăgiaiăđo衣n 2021-2030, ch栄 yếu m荏 rộng 1 s嘘 đo衣n c栄aăQLă91ă(đo衣n 
từ Km0-Km7:ăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng theo quy ho衣chăđ衣t quy mô tiêu chu育n kỹ thuậtăđ逢運ng 
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ph嘘 chính c医p II, 6 làn xe, bề rộng nềnăđ逢運ng 37m, tuyến n嘘i Qu嘘c lộ 91 và tuyến tránh 
thành ph嘘 LongăXuyênăđo衣năquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ đ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ 
thuật c医p III, 2 làn xeăvàăđ逢運ng Nam Sông Hậuăđo衣năquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ, 
qu嘘c lộ 80, các tuyến tỉnh lộ... C映 thể nh逢ăsau. 
Qu嘘c l瓜 giaiăđo衣n 2021-2030 : nâng c医p ch栄 y院u Qu嘘c lộ 1, Qu嘘c lộ 91, Qu嘘c lộ 91B, 
61C, Qu嘘c lộ 80. T鰻ng cộng kho違ng 137km. 

姶ớc tính kho違ng 137 km đ逢運ngăđ逢嬰c nâng c医p, c亥n kho違ng 200 nghìn m3 cát san 
l医p53.  

Giaiăđo衣n 2030-2050 sẽ tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnh: các tuyến qu嘘c lộ 
này, g欝m c違 QL1ăđ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p I, 6 làn xe và c違 3ăđo衣n c栄a QL91 
sẽ đ逢嬰c tiếp t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng hoàn chỉnhăcácăđo衣năquaăđôăthị đ衣t quy mô, lộ giới phù 
h嬰p theo quy ho衣ch chung c栄a thành ph嘘 C亥năThơ,ăđ逢運ng Nam Sông Hậuăđo衣năquaăđịa 
bàn thành ph嘘 C亥năThơ đ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ thuật c医p I - II, 4-6 làn xe, và qu嘘c lộ 
91B (toàn tuyến nằmătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ từ giao với Qu嘘c lộ 1ăcũăđến giao 
với Qu嘘c lộ 91)ăđ逢嬰c hoàn chỉnhăđ衣t quy mô lộ giới 80m theo quy ho衣ch chung thành 
ph嘘 C亥năThơ đư đ逢嬰c phê duy羽t và qu嘘c lộ 61Cătrongăđóăđo衣năquaăđịa bàn thành ph嘘 
C亥năThơ dài 10,2km, qu嘘c lộ 80ăđo衣năquaăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ dài kho違ng 24km. 
姶ớc tính kho違ngă137ăkmăđ逢運ngăđ逢嬰c nâng c医p m荏 rộng, c亥n kho違ng 400 nghìn m3 cát 
san l医p. 

Ngoài ra còn có các tuyến liên kết vùng, h羽 th嘘ngăđ逢運ng tỉnh c亥n xây d詠ng mới, 
nâng c医p, m荏 rộng.  

- - Giaiăđo衣n 2021 - 2030: 10 tuyếnăđ逢運ng tỉnhă(đ逢運ng tỉnh 917, 918, 921, 922, 
920, 920B, 920C, 923, 926, 932) với t鰻ng chiều dài 306 km nâng c医p toàn tuyếnăđ衣t c医p 
III.ă姶ớc tính c亥n kho違ng 450 nghìn m3 cát san l医p. 

- Giaiăđo衣n 2030 - 2050: t鰻ng chiều dài 222,50km đ衣t quy mô, tiêu chu育n kỹ 
thuật c医p III 2-4 làn (trongăđ́ălƠmăm噂i 110 km). 姶ớc tính c亥n kho違ng 900 nghìn m3 
cát san l医p (có tính bù s映t lún và ch嘘ng ngập l映t 

C. Nhu cＺu vật liệu san lＸp cho các công trình xây dựng dân dつng 

Ngoài vi羽c sử d映ng vật li羽u san l医p cho các công trình giao thông và cho vi羽c xây 
d詠ng h衣 t亥ngăcơăs荏 các khu và c映m công nghi羽p thì vật li羽u san l医păcònădùngăđể san l医p 
đ医t 荏,ăđ医tăđôăthị hay các công trìnhădânăsinhătr逢ớcăkhiăđiăvàoăsử d映ng. 

Theo d詠 th違o quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năThơ th運i kỳ 2021- 2030, d詠 kiến từ nay 
đếnănĕmă2030ăThànhăph嘘 c亥năđ亥uăt逢ăm荏 rộng thêm kho違ngă6.700ăhaăđ医t 荏 vàăđ医t xây 
d詠ng. Với gi違 thiếtăđ医t san l医p b鰻 sung vớiăđộ dày trung bình kho違ng 0,15 m thì nhu c亥u 
đ医t san l医p c栄a C亥năThơătrongăgiaiăđo衣năđếnănĕmă2030ăchoăcôngătrìnhăxâyăd詠ng dân 
d映ng là kho違ng 10 tri羽u m3.ăGiaiăđo衣n 2030-2050: nhu c亥u có thể gi違măđôiăchútănh運 áp 
d映ng công ngh羽 mới trong thiết kế thi công công trình và áp d映ng tri羽tăđể nguyên tắc 

                                                 
 
53 Với gi違 thiết các tuyếnăđ逢運ng c亥n b鰻 sungăđể nâng nền vớiăđộ dày trung bình kho違ng 
1,5m theo TCVN. 
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cân bằngăđàoăđắp, song sẽ ph違iăđắp thêm do s映t lún và ngập l映tăgiaătĕngăd詠 tính sẽ c亥n 
kho違ng 18-20 tri羽u m3. 

D. Nhu cＺu vật liệuăđắpăđê 

Tínhăđến tháng 4/2019, thành ph嘘 C亥năThơ có kho違ng 779km kênh tr映c và kênh 
c医p 1. 2.000km kênh c医p 2 và 1.000km kênh c医p 3. Ph亥n lớnăđêălàmăbằngăđ医t có kết c医u 
mặt nh詠aăđ逢運ng, t医măđanăbêătôngăc嘘tăthép,ăđáăs臼i, hoặcăđ医t t詠 nhiên54. 

Vật li羽uăđắpăđêăch栄 yếuălàăđ医tănh逢ngăcóă1ăs嘘 yêu c亥u kinh tế và kỹ thuật mà có 
thể nhiều lo衣iăbùnăđ医t khai thác g亥năđóăcó thể khôngăđ衣t và c亥n chuyển từ m臼 đ医t về. 

Theo d詠 th違o quy ho衣ch ho衣ch thành ph嘘 C亥năThơ th運i kỳ 2021- 2030, d詠 kiến 
từ nayăđếnănĕmă2030ăThànhăph嘘 sẽ có thêm g亥nă95haăđ医t công trình th栄y l嬰i g欝m các 
h羽 th嘘ngăđêăbaoă(b違ng 137). Nếu gi違 định chiềuăcaoăđêăc亥năđápă泳ng yêu c亥u kiểm soát 
triềuăc逢運ng,ăngĕnămặn, s嘘 kmăđêăc亥n xây mới, hoặc gia c嘘 kho違ngă5%/nĕm,ăt鰻ngăkmăđêă
là kho違ngă1.000kmăchoăgiaiăđo衣n 2021-2030. Tuy vậy do quy mô các lo衣iăđêăg欝m c違 đêă
baoăkháăđaăd衣ng, nên 荏 đâyăthamăkh違o s嘘 li羽uăđàoăđắpăđêănĕmă2019 kho違ng 150.000m3. 
D詠 tínhăl逢嬰ngăđ医tăđắpăđêăgiaiăđo衣n 2021-2030ădoăđóăsẽ kho違ng 1,5 tri羽u m3, kho違ng 
150.000 m3/nĕm,ăl逢嬰ng cát c亥n kho違ng 10%, sẽ là 15.000m3/nĕm.ăGiaiăđo衣n 2030-2050, 
do áp d映ng các mô hình thuận thiên, nên t嘘căđộ phát triểnăđêăsẽ chậm l衣i, nhu c亥uăđ医t 
choăđắpăđêăsẽ t逢ơngăt詠 giaiăđo衣nătr逢ớc là 150.000m3/nĕm.ă 

L逢uăỦ:ă逢噂c tính này s胤 đ逢嬰c ch雨nh s穎aătrênăc挨ăs荏 s嘘 li羽u v隠 kh嘘iăl逢嬰ngăđ医t 
dùngăđ逸păđêăgiaiăđo衣n 2011-2020 do S荏 NN&PTNT thành ph嘘 C亥năTh挨 cung c医p.  

B違ng 172: T鰻ng h嬰p nhu c亥u s穎 d映ng cát san l医p c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨, 
th運i kǶ 2021-2030, 2030-2050  

 Đơnăvị: tri羽u m3 

TT 

  
Nhu c亥u sử d映ng cát san l医p 
 2021-2030 2030-2050 

1 San lＸp cho xây dựng các khu, cつm công nghiệp 2.7 2.2 

2 San lＸp cho công trình giao thông     
2.1 Cao t嘘c 4.3 3.2 
2.2 Qu嘘c lộ 0.2 0.4 
2.3 Tỉnh lộ, huy羽n 0.45 0.9 

3 San lＸp cho các công trình xây dựng dân dつng 10 20 

4 Làm vật liệuăđắpăđê     
4.1 Cát sử d映ngătrongăđắpăđê 0.15 0.15 

        
                                                 
 

54 https://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/hieu-qua-he-thong-de-
bao-phuc-vu-san-xuat.aspx 
 

https://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/hieu-qua-he-thong-de-bao-phuc-vu-san-xuat.aspx
https://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/hieu-qua-he-thong-de-bao-phuc-vu-san-xuat.aspx
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5 T鰻ng cộngăgiaiăđo衣n 17.8 26.65 
6 Nhu c亥u trung bình mỗiănĕmă(tri羽u m3/nĕm) 1.8 1.4 

 

T鰻ng h嬰p nhu c亥u vật li羽u san l医p ph映c v映 cho xây d詠ng các khu, c映m công 
nghi羽p,ăđ逢運ngăgiaoăthông,ăkhuăđôăthị và các công trình xây d詠ng khác c栄a thành ph嘘 
trongăgiaiăđo衣n từ nayăđến 2030 là kho違ng 17,8 tri羽u m3 (trung bình 1,8 tri羽u m3/nĕm). 

Nhu c亥u vật li羽u san l医păgiaiăđo衣n 2030-2050 sẽ vào kho違ng 26,65 tri羽u m3 (trung 
bình kho違ng 1,4 tri羽u m3/nĕm). 

 
L逢uăỦ:ăDoăch医tă l逢嬰ng c栄aăcátăkhaiă thácătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ hi羽n 

khôngăđ衣t yêu c亥u cát san l医p cho cao t嘘c nên s嘘 cátănàyăcơăb違n chỉ ph映c v映 cho san 
nền các d詠 án giao thông qu嘘c lộ,ăđ逢運ng tỉnh, khu công nghi羽p và xây d詠ng dân d映ng 
c栄a Thành ph嘘. Ngu欝n cát cho san l医p trong d詠 án cao t嘘c sẽ c亥n mua từ các ngu欝năđ衣t 
yêu c亥u nằm ngoài Tp. C亥năThơ. 
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B違ng 173: Quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030ăc栄a quy ho衣ch thành ph嘘 
C亥năTh挨, th運i kǶ 2021-2030, t亥mănhìnăđ院nănĕmă2050). 
2 Đ医t phi nông nghi羽p PNN 10.583,31 
  Trong đó:            -   
2.1 Đ医t qu嘘c phòng CQP      242,37  
2.2 Đ医t an ninh CAN       83,00  
2.3 Đ医t khu công nghi羽p SKK 2.485,55 
2.4 Đ医t khu chế xu医t SKT          -   
2.4 Đ医t c映m công nghi羽p SKN      271,30  
2.5 Đ医tăth逢ơngăm衣i, dịch v映 TMD      251,62  
2.6 Đ医tăcơăs荏 s違n xu医t phi nông nghi羽p SKC 212,10 
2.7 Đ医t cho ho衣tăđộng khoáng s違n SKS          -   
2.8 Đ医t s違n xu医t vật li羽u xây d詠ng,ălàmăđ欝 g嘘m SKX          -   

2.9 
Đ医t phát triển h衣 t亥ng c医p qu嘘c gia, c医p tỉnh, 
c医p huy羽n, c医p xã 

DHT     3.009,90  

  Trongăđó            -   
2.9.1  ĐＸt giao thông   DGT     1.341,71  
2.9.2  ĐＸt thuỷ lợi   DTL  -30,08 
2.9.3  ĐＸt xây dựngăc¬ăsở vĕnăhóaă  DVH  147,99 
2.9.4  ĐＸt xây dựngăc¬ăsở y tế   DYT  73,20 
2.9.5 ĐＸt xây dựngăc¬ăsở giáo dつcăvàăđàoătạo  DGD  388,34 
2.9.6  ĐＸt xây dựngăc¬ăsở thể dつc thể thao   DTT  362,94 
2.9.7  ĐＸtăcôngătrìnhănĕngălượng   DNL  98,74 
2.9.8  ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhăviễn thông   DBV  2,62 
2.9.9  ĐＸt xây dựng kho dự trữ quốc gia   DKG           -   

2.9.10 ĐＸt có di tích lịch sử vĕnăhóa DDT       26,29  

2.9.11 ĐＸt bãi thải, xử lý chＸt thải DRA      135,13  

2.9.12  ĐＸtăc¬ăsở tôn giáo   TON  1,91 

2.9.13 
ĐＸtălàmănghĩaătrang,ănghĩaăđịa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 185,68 

2.9.14 ĐＸt xây dựngăc¬ăsở khoa học và công nghệ DKH 207,65 

2.9.15 ĐＸt xây dựngăc¬ăsở dịch vつ xã hội  DXH  16,80 

2.9.16 ĐＸt chợ DCH 50,98 
2.10 Đ医t danh lam thắng c違nh DDL      158,72  
2.11 Đ医t 荏 t衣i nông thôn ONT 478,04 
2.12 Đ医t 荏 t衣iăđôăthị ODT 3.175,74 
2.13 Đ医t xây d詠ng tr映 s荏 cơăquan TSC 3,38 
2.14 Đ医t xây d詠ng tr映 s荏 c栄a t鰻 ch泳c s詠 nghi羽p DTS 53,98 
2.15 Đ医t xây d詠ngăcơăs荏 ngo衣i giao DNG          -   
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2.16 Đ医t sinh ho衣t cộngăđ欝ng DSH       11,51  
2.17 Đ医tăkhuăvuiăchơi,ăgi違i trí công cộng DKV 143,79 
2.18 Đ医tăcơăs荏 tínăng逢叡ng TIN        7,31  
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2.2 Kh違 nĕngăđápă泳ng nhu c亥u trong kǶ quy ho衣ch 

2.2.1 Đ嘘i v噂i cát san l医p 

Theo d詠 báo 荏 trên, nhu c亥u cát san l医pătrênăđịa bàn TP. C亥năThơăđếnănĕmă2030ă
vào kho違ng 17,8 tri羽u m3, t泳c kho違ng 1,8 tri羽u m3/nĕmătừ 2021ăđến 2030. Do cát san 
l医păkhaiăthácătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ khôngăđápă泳ngăđ逢嬰c yêu c亥u kỹ thuật c栄a 
đ逢運ng cao t嘘c,ănênăl逢嬰ngăcátăđóăsẽ c亥năhuyăđộng từ ngoài Tp. C亥năThơ,ădẫnăđến nhu 
c亥u chỉ còn 13,5 tr m3/10ănĕm,ăt泳c là kho違ng 1,35 tr m3/nĕm.ă 

Cập nhật hi羽n tr衣ng khai thác khoáng s違n TP. C亥năThơăđếnăthángă2ănĕmă2022ăthể 
hi羽n 荏 b違ng sau. 
 
B違ng 174: Hi羽n tr衣ng khai thác, s穎 d映ng cát san l医p  

 

ST
T 

Tên 
m臼 

V鵜 trí 
m臼 

Di羽n 
tích 
(ha) 

Tr 英 
l逢嬰ng, 

tài 
nguyên 

(m3) 

Công 
su医t 
khai 
thác 

(m3/nĕm
) 

Tính ch医t 
quy ho衣ch 

S嘘 hi羽u khu 
quy ho衣ch 

1 

Long 
Châu – 

Lân 
Th衣nh 

2 

P. 
Tân 
Lộc, 
Quận 
Th嘘t 
N嘘t 

90 75.700 75.700 

Gi医y phép 
đưăhết h衣n 
vào ngày 

11 tháng 4 
nĕmă2021 

 

2 
Tân 
Mỹ 

Quận 
Th嘘t 
N嘘t 

17,9 311.987 200.000 

T衣m dừng 
ho衣tăđộng 
khai thác 

cát san l医p 
trên lòng 
sông Hậu 

theo 
Thông báo 

s嘘 
1827/TB-
STNMT 

ngày 
24/6/2020 
c栄a S荏 Tài 
nguyên và 

Môi 
tr逢運ng và 
Gi医y phép 
đưăhết h衣n 
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ST
T 

Tên 
m臼 

V鵜 trí 
m臼 

Di羽n 
tích 
(ha) 

Tr 英 
l逢嬰ng, 

tài 
nguyên 

(m3) 

Công 
su医t 
khai 
thác 

(m3/nĕm
) 

Tính ch医t 
quy ho衣ch 

S嘘 hi羽u khu 
quy ho衣ch 

vào ngày 
26 tháng 6 
nĕmă2021. 

3 

Tân 
An - 
Tân 

Mỹ 1 

Tân 
Lộc, 
Quận 
Th嘘t 
N嘘t 

30,1
6 

1.192.00
0 

400.000 

T衣m dừng 
ho衣tăđộng 
khai thác 

cát san l医p 
trên lòng 
sông Hậu 

theo 
Thông báo 

s嘘 
1827/TB-
STNMT 

ngày 
24/6/2020 
c栄a S荏 Tài 
nguyên và 

Môi 
tr逢運ng và 
Gi医y phép 

hết h衣n 
vào ngày 

04 tháng 4 
nĕmă2022 

 

4 
Tr逢運n
g Thọ 

P. 
Tân 
Lộc, 
Quận 
Th嘘t 
N嘘t 

40 504.000 100.000 

Đangăkhaiă
thác và hết 

h衣n vào 
ngày 20/ 
3/2026 

 

5 
Thới 
An 

Quận 
Ô 
Môn 

49 625.000 200.000 

Đangăkhaiă
thác và hết 
h衣n khai 
thác vào 

ngày 
31/12/202

3 
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ST
T 

Tên 
m臼 

V鵜 trí 
m臼 

Di羽n 
tích 
(ha) 

Tr 英 
l逢嬰ng, 

tài 
nguyên 

(m3) 

Công 
su医t 
khai 
thác 

(m3/nĕm
) 

Tính ch医t 
quy ho衣ch 

S嘘 hi羽u khu 
quy ho衣ch 

6 
Bùi 
H英u 
Nghĩa 

Quận 
Bình 
Th栄y 

39 380.000 190.000 

Đangăkhaiă
thác và hết 

h衣n vào 
ngày 

16/7/2022 

 

7 
Ph逢ớc 
Lộc 

Quận 
Th嘘t 
N嘘t 

24 784.000 100.000 

Đangăth詠c 
hi羽n th栄 
t映c c医p 
phép 

 

8 
Tân 
Lộc 

Quận 
Th嘘t 
N嘘t 

76 
2.916.00

0 
200.000 

Đangăth詠c 
hi羽n th栄 
t映c c医p 
phép 

 

9 

Phú 
Th泳-
Tân 
Phú 

P. 
Phú 
Th泳, 
Tân 
Phú, 
Quận 
Cái 
Rĕng 

33,8 480.000 100.000 Đ医u giá 
 CSL.QH10_C
R 

10 
Tân 
Phú 

P. 
Tân 
Phú, 
Quận 
Cái 
Rĕng 

34,3 613.750 100.000 Đ医u giá 
 CSL.QH11_C
R 

11 
Ph逢ớc 
Lộc 2 

P. 
Tân 
Lộc, 
Quận 
Th嘘t 
N嘘t 

21 455.000 200.000 Đ医u giá CSL.TN01_TN 

12 
Trà 
Nóc 

P. Trà 
Nóc, 
Quận 
Bình 
Th栄y, 
P. 
Ph逢ớ

96 
1.668.00

0 
700.000 Đ医u giá 

CSL.TN03_O
M 
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ST
T 

Tên 
m臼 

V鵜 trí 
m臼 

Di羽n 
tích 
(ha) 

Tr 英 
l逢嬰ng, 

tài 
nguyên 

(m3) 

Công 
su医t 
khai 
thác 

(m3/nĕm
) 

Tính ch医t 
quy ho衣ch 

S嘘 hi羽u khu 
quy ho衣ch 

c 
Thới, 
Quận 
Ô 
Môn 

   C瓜ng:   
8.425.75

0 
1.890.00

0    

Nh逢ăvậy t鰻ng tr英 l逢嬰ng cát san l医p còn kho違ng 8,425,750 m3,ătrongăđó: 

 Tr英 l逢嬰ngăđưăđ逢嬰c c医păphép,ăđangăkhaiăthácălàă1,509,000ăm3. 

 Tr英 l逢嬰ngăđangăch運 c医p phép: 3,700,000 m3. 

 Tr英 l逢嬰ngăđangăđ医u giá: 3,216,750 m3. 

T鰻ng l逢嬰ng cát có thể khai thác nhiều nh医t là: 1,890,000m3/nĕm.ăTrongăđóăs嘘 cát 
đưăđ逢嬰c c医păphép,ăđangăkhaiăthácă490,000ăm3/nĕm. S嘘 cátăđangăch運 c医p phép 300,000 
m3/nĕm. S嘘 cátăđangăđ医u giá có thể cung c医p 1,100,000m3/nĕm. 

Một ngu欝n cát khác có thể huyăđộngăđ逢嬰c là từ d詠 án n衣o vét cửaăĐịnh An, mà 
theoăcơăchế đặc thù, thành ph嘘 C亥năThơ có thể cóăđ逢嬰c 1 s嘘 cát tận thu từ vi羽c n衣o vét 
cửaăĐịnhăAn,ăsongădoăl逢嬰ng cát chỉ chiếm tỷ l羽 nh臼 trong bùn n衣oăvétăđ逢嬰c nên d詠 tính 
chỉ thu đ逢嬰c kho違ng 1 tri羽u m3 trong th運iăgiană5ănĕm. 

Nh逢ăvậy, dù t医t c違 s嘘 m臼 đềuăđiăho衣tăđộngănh逢ăd詠 định và thêm 1 ít cát tận thu 
từ d詠 án n衣oăvét,ăthìăcũngăchỉ vừaăđ栄 cung c医p cát nhiều nh医t là kho違ngă6ănĕmăn英a, t泳c 
làăsauănĕmă2028ăcơăb違n thành ph嘘 C亥năThơ sẽ thiếu h映t cát san l医p. 

Giaiăđo衣năsauăđóă2030- 2050, thành ph嘘 c亥n có gi違i pháp kịp th運iănh逢:ănhập kh育u 
cát từ địaăph逢ơngăkhácăvề, tái sử d映ng xà b亥n xây d詠ng, sử d映ng cát mặn nếuăđ衣t yêu 
c亥u theo gi違i pháp KHCN mới, áp d映ng nguyên tắc cân bằngăđàoăđắpầ. 

2.2.2 Đ嘘i v噂i sét g衣ch ngói 

Côngătácăđiềuătraăđịa ch医t về khoáng s違nătrênăđịa b違n thành ph嘘 C亥năThơ c栄a D詠 
án quy ho衣chăđưăphátăhi羽năvàăxácăđịnh ch医tăl逢嬰ng và tài nguyên khoáng s違n sét g衣ch 
ngói t衣i 10 khu v詠c. Sét t衣i các khu v詠c trên có ch医tăl逢嬰ngăhoànătoànăđáp 泳ng các yêu 
c亥u kỹ thuậtăđể làm g衣ch, ngói. Với t鰻ng tài nguyên c医p 333 là 614.770.000 m3 hoàn 
toànăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u về sét s違n xu医t g衣ch ngói trong nhiềuănĕmăsau. 
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2.2.3 Đ嘘i v噂i nguyên li羽u sét keramzit s違n xu医t h衣tăđ医t nung n荏 

D詠 án quy ho衣chăđưăđiều tra, đánhăgiáăs詠 phân b嘘, tài nguyên tr英 l逢嬰ng và ch医t 
l逢嬰ng c栄aăsétăkeramzitătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ.ăXácăđịnhăđ逢嬰c 02 khu v詠c sét 
keramzit có tài nguyên c医pă333ălàăhơnă53ătri羽u m3. Với tiềmănĕngălớnănh逢ăvậy, hoàn 
toànăđápă泳ng khi có nhu c亥u sử d映ng sét keramzit s違n xu医t s臼i nhẹ quy mô công nghi羽p. 

2.2.4 Nh英ng y院u t嘘 tácăđ瓜ngăđ院n ngu欝n cung và c亥u cát san l医p 

Ngu欝n cát san l医pătrênăđịa bàn chịu nhiều yếu t嘘 tácăđộng từ cơăchế chính sách 
c栄a Qu嘘c hội, Chính ph栄,ăquyăđịnh c栄aăcơăquanăChínhăph栄 thúcăđ育y quá trình phát triển 
vùngăĐBSCLătrongăđóăcóăC亥năThơ,ăphátătriển c栄a khoa học và công ngh羽 đến các phát 
triển 荏 th逢嬰ng ngu欝n, biếnăđ鰻i khí hậuăvàăn逢ớc biển dâng. 

Cácăcơăchế,ăchínhăsáchătácăđộng tr詠c tiếp là các nghị quyết 60/NQ-CP, 133/NQ-
CP,ăcơăchế đặc thù c栄a thành ph嘘 C亥năThơ vừaăđ逢嬰c Qu嘘c hộiăthôngăqua,ăcácăquyăđịnh 
chuyên ngành xây d詠ng. C映 thể là: 

Nhằmăđ育y nhanh tiếnăđộ D詠 ánăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng một s嘘 đo衣năđ逢運ng bộ cao t嘘c 
trên tuyến Bắc - NamăphíaăĐôngăgiaiăđo衣n 2017 - 2020 (gọi tắt là D詠 ánăđ逢運ng cao t嘘c), 
ngày 16/6/2021, Chính ph栄 đưăbanăhànhănghị quyết s嘘 60/NQ-CP về vi羽c áp d映ngăcơă
chế đặc thù trong c医p phép khai thác khoáng s違n làm vật li羽u xây d詠ngăthôngăth逢運ng 
cung c医p cho D詠 ánăđ逢運ng cao t嘘c. Sau 3 tháng th詠c hi羽n Nghị quyết s嘘 60/NQ-CP, các 
địaăph逢ơngăđưăc医păphépăthĕmădò,ăkhaiă thácăkhoáng s違n làm vật li羽u xây d詠ng thông 
th逢運ngăvàăđưătháoăg叡 đ逢嬰c một s嘘 khóăkhĕnăchoăcácănhàăth亥u,ănhàăđ亥uăt逢.ăTuyănhiên,ă
ngu欝năđ医tăđắp nềnăchoăđ逢運ng cao t嘘c, nh医tălàătrongănĕmă2021ăvẫn còn thiếu với kh嘘i 
l逢嬰ng lớn,ăkhôngăđápă泳ngăđ逢嬰c theo yêu c亥u tiếnăđộ thi công D詠 ánăđ逢運ng cao t嘘c. 

Doăđó,ăChínhăph栄 ban hành tiếp nghị quyết s嘘 133/NQ-CPăđể sửaăđ鰻i, b鰻 sung 
một s嘘 nội dung Nghị quyết s嘘 60/NQ-CP.ăTrongăđóăcóă“cơăchế đặcăthù”ăđ嘘i với UBND 
tỉnh, thành ph嘘 tr詠c thuộcătrungă逢ơngănơi D詠 ánăđ逢運ng cao t嘘căđiăquaă(quyăđịnh t衣iăđiểm 
b M映c 1), Nghị quyết sửaăđ鰻i, b鰻 sungătheoăh逢ớng,ăđ嘘i với các m臼 khoáng s違n làm vật 
li羽u xây d詠ngăthôngăth逢運ng (trừ cát, s臼i lòng sông, cửa biển)ăđưăc医păphép,ăđangăho衣t 
động, còn th運i h衣năkhaiăthác,ăđ逢嬰c phép quyếtăđịnh nâng công su医t không quá 50% công 
su医t ghi trong gi医y phép khai thác. 

Riêngăđ嘘i với các m臼 đ医tăđắp nềnăđ逢運ng,ăđ逢嬰c phép nâng công su医t theo nhu c亥u 
c栄a D詠 ánăđ逢運ng cao t嘘c.ăSauăkhiăđưăkhaiăthácăcungăc医păđ栄 kh嘘iăl逢嬰ng cho D詠 ánăđ逢運ng 
cao t嘘c, Nghị quyết nêu rõ, dừng vi羽c nâng công su医t, tiếp t映c khai thác theo công su医t 
quyăđịnh trong gi医y phép khai thác khoáng s違năđưăc医p. 

Tháng 1/2022, Qu嘘c hội thông qua Nghị quyếtă thíăđiểm một s嘘 cơăchế, chính 
sáchăđặc thù phát triển thành ph嘘 C亥năThơ, g欝mă6ăcơăchế, chính sách lớn,ătrongăđóăcóă
hỗ tr嬰 đ亥uăt逢ăđ嘘i với d詠 án n衣o vét kết h嬰p thu h欝i s違n ph育m lu欝ng hàng h違iăĐịnh An - 
C亥năThơ.ăVi羽c này giúp thành ph嘘 C亥năThơ có thể ch栄 động ban hành và th詠c hi羽nă逢uă
đưiăvớiănhàăđ亥uăt逢ăth詠c hi羽n d詠 án n衣o vét, nh運 đóăcóăthể tận thu 1 s嘘 l逢嬰ng bùn và cát 
ph映c v映 san nền. Tuy nhiên, do tỷ l羽 cát chỉ kho違ng 30%, nên kh違 nĕngăcũngăchỉ có thế 
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cung c医păđ逢嬰c kho違ngăvàiătrĕmăngànăm3/nĕmăvàămặtăkhácăcơăchế đặc thù chỉ có hi羽u l詠c 
trongă5ănĕmăkể từ ngày 01/3/2022 nên thành ph嘘 C亥n Thơ c亥n tranh th栄 đ育y nhanh tiến 
độ triển khai d詠 án này. 

Theo d詠 th違o quy ho衣ch vùng ĐBSCL, vi羽c áp d映ng nguyên tắc cân bằngăđàoă
đắp,ăđề ra và tuân th栄 chiều cao nền trong chu育n bị mặt bằng và áp d映ng khoa học công 
ngh羽 mới trong thiết kế thi công có thể giúp gi違măđángăkế l逢嬰ng cát san l医p, vi羽c nghiên 
c泳u sử d映ng cát nhi宇m mặnăđể san l医păcũngăsẽ gi違m áp l詠c với ngu欝n cát san l医păđangă
ngày càng h衣n chế.  

Nh英ng yếu t嘘 có thể làm gi違m ngu欝n cung cát san l医p: về lâu dài, do phát triển 
các h羽 th嘘ng th栄yăđi羽n 荏 th逢嬰ng ngu欝n sẽ làm gi違m d亥năl逢嬰ng phù sa về ĐBSCL và về 
lâuădàiăl逢嬰ng cát b鰻 sungăđể t衣o thêm các m臼 mới sẽ không còn nhiều. 

Cùng vớiăđóădoătácăđộng c栄a biếnăđ鰻i khí hậu,ăn逢ớc biển dâng, xâm nhập mặn có 
thể vàoăsâuăhơn,ădẫnăđến 1 s嘘 m臼 có thể bị nhi宇m mặn không sử d映ngăđ逢嬰c. Kế ho衣ch 
c亥nă逢uătiênăkhaiăthácăs嘘 m臼 cát có thể bị nhi宇m mặn này. Mặt khác, s映t lún và ngập di羽n 
rộng sẽ làmătĕngăl逢嬰ng cát c亥n cho san nền kho違ngă10%/5ănĕm.  

2.3 Quy ho衣chăthĕmădò,ăkhaiăthác,ăs穎 d映ng cát san l医păđ院n 2030 

2.3.1ăTrênăcơăs荏 d詠 báo nhu c亥u cát san l医păhàngănĕmălàă1.800.000ăm3/nĕm,ăđề xu医t quy 
ho衣chăkhaiăthácănh逢ăd逢ớiăđây.ă 

- Tiếp t映c khai thác các m臼 Tr逢運ng Thọ, Thới An, Bùi H英uăNghĩa,ăkhiăhết sẽ làm 
th栄 t映căđóngăm臼 nh逢ăquyăđịnh . 

- Đ育y nhanh th栄 t映c c医păphépăvàăđ医u giá cho các m臼:ăPh逢ớc Lộc, Tân Lộc, Phú 
Th泳-TânăPhú,ăTânăPhú,ăPh逢ớc Lộc 2, Trà Nóc. 

Chi tiết xem B違ngăd逢ới. 
 
B違ng 175: Quy ho衣ch chi ti院tăthĕmădò,ăkhaiăthác,ăs穎 d映ng cát san l医păđ院nănĕmă2030 
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STT Tên m臼 Vị trí m臼 
Di羽n 
tích 
(ha) 

Tr英 
l逢嬰ng, tài 
nguyên 

(m3) 

Công su医t 
khai thác 
(m3/nĕm) 

Tính ch医t quy 
ho衣ch 

S嘘 hi羽u khu quy 
ho衣ch 

1 
Tr逢運ng 

Thọ 

P. Tân 
Lộc, 
Quận 

Th嘘t N嘘t 

40 504,000 100,000 

Đangăkhaiă
thác và hết 

h衣n vào ngày 
20/ 3/2026 

 

2 Thới An 
Quận Ô 

Môn 
49 625,000 200,000 

Đangăkhaiă
thác và hết 

h衣n khai thác 
vào ngày 

31/12/2023 

 

3 
Bùi H英u 
Nghĩa 

Quận 
Bình 
Th栄y 

39 380,000 190,000 

Đangăkhaiă
thác và hết 

h衣n vào ngày 
16/7/2022 

 

4 
Ph逢ớc 
Lộc 

Quận 
Th嘘t N嘘t 

24 784,000 100,000 
Đangăth詠c 
hi羽n th栄 t映c 

c医p phép 
 

5 Tân Lộc 
Quận 

Th嘘t N嘘t 
76 2,916,000 200,000 

Đangăth詠c 
hi羽n th栄 t映c 

c医p phép 
 

6 
Phú 
Th泳-

Tân Phú 

P. Phú 
Th泳, Tân 

Phú, 
Quận Cái 
Rĕng 

33,8 480,000 100,000 Đ医u giá  CSL.QH10_CR 

7 Tân Phú 

P. Tân 
Phú, 

Quận Cái 
Rĕng 

34,3 613,750 100,000 Đ医u giá  CSL.QH11_CR 

8 
Ph逢ớc 
Lộc 2 

P. Tân 
Lộc, 
Quận 

Th嘘t N嘘t 

21 455,000 200,000 Đ医u giá CSL.TN01_TN 
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9 Trà Nóc 

P. Trà 
Nóc, 
Quận 
Bình 

Th栄y, P. 
Ph逢ớc 
Thới, 

Quận Ô 
Môn 

96 1,668,000 700,000 Đ医u giá CSL.TN03_OM 

   Cộng:   8,425,750 1,890,000    
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2.4 Khu v詠c d詠 tr 英 khoáng s違n  

2.4.1 Khu v詠c d詠 tr 英 sét g衣ch ngói 

- D詠 báo nhu c亥u: Theo Chỉ thị 10/CT-ttg nĕmă2012ăc栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 
đếnănĕmă2020ăvề vi羽cătĕngăc逢運ng sử d映ng vật li羽u không nung và h衣n chế s違n xu医t, sử 
d映ng g衣chăđ医tăsétănung,ăđ欝ng th運i g衣chăđ医tăsétănungăđ逢嬰c s違n xu医t với công nghê hi羽n 
đ衣iăhơnă(lòătuynen)ăt衣i các tỉnh lân cậnănh逢ăAnăGiang,ăĐ欝ngăTháp,ăVĩnhăLongăvàătừ 
miềnăĐôngăNamăBộ đ逢嬰c sử d映ng ngày càng nhiều t衣i thành ph嘘 C亥năThơ, các lò g衣ch 
th栄 công hi羽năđưăđóngăcửa theo lộ trình. Vì vậy các khu v詠c sét g衣chăngóiăđưăđ逢嬰căđiều 
tra,ăđánhăgiáăkhôngăđ逢aăvàoăquyăho衣chăthĕmădò,ăkhaiăthác,ăsử d映ngăđến 2030. 

- M映c tiêu quy ho衣ch: quy ho衣ch d詠 tr英 nhằm b違o v羽 khu v詠c có tài nguyên 
khoáng s違nămàătrongăt逢ơngălaiăg亥n có thể thĕmădò,ăkhaiăthác,ăsử d映ng. Th運i h衣n quy 
ho衣ch d詠 tr英 đ栄 lâuăđể đ衣tăđ逢嬰c m映c tiêu, tuy nhiên không thể quá dài vì sẽ xungăđột 
với các quy ho衣ch sử d映ngăđ医t khác, hoặc với s詠 tiến bộ c栄a khoa học, công ngh羽, tài 
nguyên này có thể khôngăcònăđ逢嬰c sử d映ng. Th運i h衣n d詠 tr英 kho違ngă10ănĕmăsauăkỳ quy 
ho衣ch.  

- Quy ho衣ch khu v詠c d詠 tr英: trong 10 khu v詠c sét g衣chăngóiăđ逢嬰căđiềuătra,ăđánhă
giá trong d詠 án quy ho衣ch có 09 khu v詠c có tiềmănĕngăsétăg衣ch ngói r医t lớnăđ逢嬰căđ逢aă
vào khu v詠c d詠 tr英 khoáng s違n,ă(khôngăđ逢aăvàoăquyăho衣ch d詠 tr英 khu sét g衣ch ngói 
H逢ngăTh衣nh - Phú Th泳 - Th逢運ng Th衣nh do ch欝ng l医năđ逢運ng giao thông). T鰻ng h嬰p các 
khu v詠c d詠 tr英 khoáng s違n sét g衣ch ngói, xem b違ng sau. 
 
B違ng 176: Các khu v詠c d詠 tr英 khoáng s違n sét g衣ch ngói 
 

S
T
T 

Ký hi 羽u 
quy 

ho衣ch 
Tên khu v詠c V鵜 trí  

Di
羽n 
tíc
h 
(h
a) 

TƠi 
ngu
yên 
(tri
羽u 
m3) 

1 
SGN.DT
01_TN 

Sét g衣ch ngói Trung 
Nh泳t 

P. Trung Nh泳t, Quận Th嘘t N嘘t 
56
0 

54,8
8 

2 
SGN.DT
02_VT 

Sét g衣ch ngói Th衣nh 
Quới 

Xã Th衣nh Quới,ă H.ă Vĩnhă
Th衣nh 

32
0 

31,3
6 

3 
SGN.DT
03_OM 

Sét g衣ch ngói Thới 
Long 

P. Thới Long, Quận Ô Môn. P. 
TânăH逢ng,ăThuậnăH逢ng,ăQuận 
Th嘘t N嘘t 

65
0 

63,5
7 

4 
SGN.DT
04_OM 

Sét g衣ch ngói Thới An 
P. ThớiăAn,ăP.ăChâuăVĕnăLiêm,ă
Quận Ô Môn 

13
5 

13,5 

5 
SGN.DT
05_TL 

Sét g衣ch ngói Tân 
Th衣nh - Xuân Thắng 

Xã Tân Th衣nh, xã Xuân 
Thắng, H. Thới Lai 

13
61 

132,
56 

6 
SGN.DT
06_TL 

Sét g衣chă ngóiă Tr逢運ng 
Xuân 

Xã Tr逢運ngă Xuân,ă xưă Tr逢運ng 
Xuân B, H. Thới Lai 

11
00 

109,
12 



 

803 
 

S
T
T 

Ký hi 羽u 
quy 

ho衣ch 
Tên khu v詠c V鵜 trí  

Di
羽n 
tíc
h 
(h
a) 

TƠi 
ngu
yên 
(tri
羽u 
m3) 

7 
SGN.DT
07_TL 

Sét g衣chă ngóiă Tr逢運ng 
Xuân B 

Xã Tr逢運ngăXuânăB,ăxưăTr逢運ng 
Xuân A, H. Thới Lai 

11
50 

112,
01 

8 
SGN.DT
08_PĐ 

Sét g衣ch ngói Giai 
Xuân - Tr逢運ng L衣c 

Xã GiaiăXuân,ăH.ăPhongăĐiền, 
P.ăTr逢運ng L衣c, Quận Ô Môn 

29
0 

28,1
3 

9 
SGN.DT
09_PĐ 

Sét g衣chă ngóiă Tr逢運ng 
Long 

Xã Tr逢運ng Long, H. Phong 
Điền 

30
0 

28,8 

    C瓜ng:   5.8
66 

573,
93 

 

2.4.2 Khu v詠c d詠 tr 英 sét keramzit 

Sét keramzit làm nguyên li羽uăđể s違n xu医t h衣t nung n荏, là lo衣i vật li羽u mới có 
nhiềuă逢uăđiểmănh逢ngădoătập quán sử d映ngăđ欝ng th運iăch逢aăcóăs詠 h鰻 tr嬰, khuyến khích 
đ亥uăt逢ănênănhuăc亥u h亥uănh逢ăr医t ít. Vì vậy trong quy ho衣ch l亥n này 02 khu v詠căđiều tra 
khoáng s違n sét keramzit có tiềmănĕngăr医t lớn trong khu v詠c,ăđ逢嬰căđ逢aăvàoăkhuăv詠c d詠 
tr英 khoáng s違n (xem b違ng). 
 
B違ng 177: Các khu v詠c d詠 tr英 khoáng s違n sét keramzit 
 

ST
T 

Ký hi 羽u 
quy 

ho衣ch 
Tên khu v詠c V鵜 trí  

Di羽
n 
tíc
h 

(ha
) 

TƠi 
nguyên 
(tri 羽u 
m3) 

1 
SKZ.DT0
1_TL 

SétăkeramzităĐịnh 
Môn 

Xã Định Môn, xã Thới Th衣nh, 
huy羽n Thới Lai 

1.1
79 

       
50,697  

2 
SKZ.DT0
2_TL 

Sét keramzit 
Tr逢運ng Thắng 

Xã Tr逢運ng Thắng, huy羽n Thới 
Lai 

768 
       

33,024 

    C瓜ng:   1.9
47 83,721 

2.5 Đ医u giá quy隠n khai thác khoáng s違n 

 Điều 78, kho違n 4 c栄a Luật Khoáng s違năquyăđịnh UBND thành ph嘘 C亥n 
Thơ quyếtăđịnh khu v詠căkhôngăđ医u giá quyền khai thác khoáng s違n thuộc th育m quyền 
c医p gi医y phép ho衣tăđộng khoáng s違n làm vật li羽u xây d詠ngăthôngăth逢運ng, than bùn. 
 Kho違nă1ăĐiều 22 c栄a Nghị địnhă158/2016/NĐ-CPăquyăđịnhăKhoanhăđịnh 
khu v詠căkhôngăđ医u giá quyền khai thác khoáng s違n. Các khu v詠c ho衣tăđộng khoáng s違n 
đưăđ逢嬰căcơăquanăqu違nălỦănhàăn逢ớc có th育m quyền c医p Gi医yăphépăthĕmădòăkhoáng s違n, 
Gi医y phép khai thác khoáng s違n sẽ khôngăđ医u giá quyền khai thác khoáng s違n.  
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UBND thành ph嘘 C亥năThơ đưăbanăhànhăquyếtăđịnh khu v詠căkhôngăđ医u giá quyền khai 
thác khoáng s違n.  
 Các khu v詠căđ医u giá quyền khai thác khoáng s違nătrênăđịa bàn thành ph嘘 
C亥năThơ nh逢ăsau: 

B違ng 14: Các khu v詠c đ医u giá quy隠n khai thác khoáng s違n 
 

STT Lo衣i khoáng 
s違n, khu v詠c V鵜 trí  

Quy ho衣chăđ院nănĕmă
2030 Ký hi 羽u khu v詠c 

quy ho衣ch trên 
B違năđ欝 Di羽n 

tích (ha) 

 Tài 
nguyên 

(m3)  

  Cát san l医p   117 2.123.000   

1 
Phú Th泳-Tân 
Phú 

P. Phú Th泳, 
Tân Phú, 
Quận Cái 
Rĕng 

33,8 680.000 CSL.QH10_CR 

2 Tân Phú 
P. Tân Phú, 
Quận Cái 
Rĕng 

34,3 813.750 CSL.QH11_CR 

3 Ph逢ớc Lộc 2 
P. Tân Lộc, 
Quận Th嘘t 
N嘘t 

21 455.000 CSL.TN01_TN 

4 Trà Nóc 

P. Trà Nóc, 
Quận Bình 
Th栄y, P. 
Ph逢ớc Thới, 
Quận Ô Môn 

96 1.668.000 CSL.TN03_OM 

Nguồn: Phòng Khoáng sản, Sở TNMT TP. CＺnăTh¬,ăthángă2.2022) 

 

2.6 Các khu v詠c c医m ho衣tăđ瓜ng khoáng s違n 

Ho衣tăđộng khai thác cát san l医p ch栄 yếu th詠c hi羽n ven b運 sôngătrênăđịa bàn Thành 
ph嘘, hi羽n nay vi羽c cung c医p cát có vai trò r医t quan trọng với phát triển Thành ph嘘, 
mặt khác s嘘 m臼 nàyăcũngăcơăb違năđóngăm臼 tr逢ớcănĕmă2030.ăDoăđó,ăcácăd詠 án giao 
thông, phát triển h衣 t亥ng khi c映 thể hóaăh逢ớng tuyến và kế ho衣ch triển khai c亥n 
tham v医n c映 thể với s荏 TàiănguyênăMôiătr逢運ng thành ph嘘 C亥năThơ để có thể điều 
chỉnh phù h嬰p, tránh 違nhăh逢荏ngăđến ho衣tăđộng khai thác. 
 
Về 1004ăkhuăv詠căc医măho衣tăđộngăkhoángăs違n nh逢ăđưănêuăt衣i quyếtăđịnhăs嘘ă1214/QĐ-
UBNDăngàyă14ăthángă5ănĕmă2018ăc栄aăUBNDăthànhăph嘘ăC亥năThơ,ăph逢ơngăh逢ớngăxửălỦă
nh逢ăsau:  

- Gi英ănguyênătrừăkhiăch栄ăm違nhăđ医tăđóăkhôngăcònăsửăd映ngăvàăbànăgiaoăl衣iăchoăTp.ă
CT. 
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- Nếuătrongăắ1004ăkhuăv詠căc医măho衣tăđ瓜ngăkhoáng s違n”ănày,ăcóăkhuăv詠c nào 
nằmătrongăvùngăQuyăho衣chăc栄aă thànhăph嘘ăC亥năThơ,ăth運iăkỳă2021ă– 2030ăt亥mă
nhìnăđếnănĕmă2050ăthìăb臼ăkhuăv詠căc医măho衣tăđộngăkhoáng s違nănàyăraăđểăth詠căhi羽nă
quyăho衣chăthànhăph嘘,ăr欝iăsauăđóăcĕnăc泳ătheoăQuyăho衣chăc栄aăThànhăph嘘ăsauănày,ă
nếuăthuộcătiêuăchíăkhoanhăđịnhăkhuăv詠căc医măho衣tăđộngăkhoáng s違nătheoăquyăđịnhă
c栄aăphápăluậtăthìăph違iăkhoanhăđịnhăb鰻ăsungăchoăkhuăv詠căc医mămớiănày. 

- NếuăQuyăho衣chăc栄aăthànhăph嘘ăC亥năThơ,ăth運iăkỳă2021ă– 2030ăt亥mănhìnăđếnănĕmă
2050,ăcóăkhuăv詠cănàoămớiăthuộcătiêuăchíăkhoanhăđịnhăkhuăv詠căc医măho衣tăđộngă
khoáng s違nătheoăquyăđịnhăc栄aăphápăluậtămàăch逢aăcóătrongăắ1004ăkhuăv詠căc医mă
ho衣tăđ瓜ngăkhoángăs違n” thìăph違iăkhoanhăđịnhăb鰻ăsungăchoăkhuăv詠căc医mămớiănàyă
泳ngăvớiăth運iăkỳăquyăho衣chăc栄aăthànhăph嘘. 

2.7. Quy ho衣ch khoáng s違năgiaiăđo衣nă2030ăđ院n 2050  

 Vi羽c c医p phép ho衣tăđộng khoáng s違năđ逢嬰c th詠c hi羽nătheoăquyăđịnh c栄a 
pháp luật hi羽n hành hoặc có ý kiến chỉ đ衣o c栄a UBND thành ph嘘 tùy tình hình th詠c tế 
đ嘘i với từng m臼 cát (nếu còn tr英 l逢嬰ng sau khi hết h衣n c医păphépăđếnănĕmă2030). 
 
 

VII.  Ph逢挨ngăánăkhaiăthác,ăs穎 d映ng, b違o v羽 tƠiănguyênăn逢噂c, phòng, ch嘘ng và kh逸c 
ph映c h壱u qu違 tác h衣iădoăn逢噂c gây ra 

1. M映c tiêu t鰻ng quát và m映c tiêu c映 th吋 c栄aăph逢挨ngăánăkhaiăthácăvƠăb違o v羽 tài 
nguyênăn逢噂c 

1.1 M映c tiêu t鰻ng quát 

- Qu違n lý, phân b鰻 ngu欝năn逢ớcăđ違m b違o hài hòa, h嬰p lý gi英a các ngành, t鰻 ch泳c, 
cáănhânădùngăn逢ớc, c医păđ栄 n逢ớc cho các ngành kinh tế,ă逢uătiênăđ違m b違oă100%ăn逢ớc c医p 
cho sinh ho衣t, s違n xu医t công nghi羽p có giá trị cao. B違o v羽 tàiănguyênăn逢ớc không bị ô 
nhi宇m, suy thoái c衣n ki羽t, b違o v羽 ch泳cănĕngăngu欝năn逢ớc. Phòng, ch嘘ng và khắc ph映c 
hậu qu違 tác h衣iădoăn逢ớcăgâyăraătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ nhằmăđ違m b違o an ninh 
lâu dài về tàiănguyênăn逢ớc, góp ph亥năthúcăđ育y, hoàn thành các m映c tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội thành ph嘘 C亥năThơ. 

1.2 M映c tiêu c映 th吋 

- Đ違m b違o ngu欝n c医păn逢ớc sinh ho衣tăđếnănĕmă2030ălàă51,57ătri羽u m3/nĕm. N逢ớc 
cho phát triển công nghi羽păđếnănĕmă2030ălàă47,3ătri羽u m3/nĕm.ăPhânăb鰻 hài hòa, h嬰p lý 
tàiănguyênăn逢ớc gi英a các vùng/tiểuăvùng,ăl逢uăv詠c/tiểuăl逢uăv詠c cho ngành nông nghi羽p 
với nhu c亥uăn逢ớc 2030 là 979,28 tri羽u m3/nĕm. 

- Qu違n lý vi羽c xây d詠ng, vậnăhànhăcácăcôngătrìnhăkhaiăthácăphíaătrênăđịaăbàn,ăđ違m 
b違oăl逢嬰ngăn逢ớc c医păn逢ớc. Duy trì dòng ch違y t嘘i thiểuătrênăcácăsôngăchínhăđể khai thác 
hi羽u qu違, 鰻năđịnh, lâu dài ngu欝năn逢ớc mặt với t鰻ngăl逢嬰ng có thể khai thác kho違ng 2.140 
tri羽u m3/nĕm. 

- Qu違n lý, b違o v羽 ngu欝năn逢ớc, xây d詠ngăcácăcôngătrìnhăđể khai thác, đápă泳ng cho 
sinh ho衣t và các nhu c亥u khác trên ph衣m vi toàn thành ph嘘 đếnănĕmă2030ălàă2.160ătri羽u 
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m3/nĕm.ăB違oăđ違m ngu欝năn逢ớc không bị ô nhi宇m, suy thoái, c衣n ki羽t,ăđápă泳ng m映c tiêu 
ch医tăl逢嬰ngăn逢ớcăchoăcácăngành,ăcácăđ嘘iăt逢嬰ng khai thác, sử d映ngăn逢ớcătrênăđịa bàn thành 
ph嘘. 

- Phòng, ch嘘ng h衣n hán, xâm nhập mặn cho các khu v詠c phía Nam c栄a thành ph嘘 
bao g欝m địa bàn các quận CáiăRĕng,ăBình Th栄y và PhongăĐiền. 

2. Phân b鰻 ngu欝năn逢噂c 

2.1 Tính toán ngu欝năn逢噂c m員t có th吋 s穎 d映ng 

Sử d映ng kết qu違 từ mô hình th栄y l詠cătoànăĐBSCLăđể tínhătoánăl逢嬰ngăn逢ớc mặt có 
thể sử d映ngăđ逢嬰cătheoănĕmăítăn逢ớc vớiăđiều ki羽n hi羽nănayă(2020),ăđếnănĕmă2030ăvàănĕmă
2050. Kết qu違 tínhătoánănh逢ăsau: 

B違ng 178: T鰻ngăl逢嬰ngăn逢噂căđ院n theo tháng t亥n su医tăđ違m b違o 85% (t益.m3) 

Tháng I II  III  IV  V VI  
VI
I 

VII
I 

IX  X XI  
XI
I 

T鰻n
g 

Hi羽n 
tr衣ng 
(2020) 0,31 0,27 0,26 0,33 0,33 0,61 1,60 2,20 2,98 2,13 1,19 0,72 12,91 

2030 0,34 0,30 0,31 0,35 0,34 0,66 1,68 2,31 3,06 2,20 1,23 0,74 13,53 

2050 0,38 0,34 0,36 0,36 0,35 0,71 1,77 2,44 3,16 2,27 1,28 0,77 14,19 

 
Nguồn: Kết quả tính toán cửaătưăvＸn 

 

2.2 Tínhătoánăl逢嬰ngăn逢噂c m員tăđ違m b違o dòng ch違y t嘘i thi 吋u 

Dòng ch違y t嘘i thiểu bao g欝m nhu c亥uădùngăn逢ớc t衣i h衣 l逢uăđiểm kiểm soát (nhu 
c亥uăn逢ớc cho sinh ho衣t, công nghi羽p, b違o v羽 môiătr逢運ng, nông nghi羽p, nuôi tr欝ng th栄y 
s違nầ)ăvàădòngăch違yăduyătrìădòngăsông,ăđ違m b違o s詠 phát triển c栄a h羽 sinh thái th栄y sinh 
phía h衣 l逢u: Qtt = Qdc+Qkt 

Qtt:ăl逢uăl逢嬰ng dòng ch違y t嘘i thiểu t衣iăđiểm kiểm soát. 

Qdc:ă l逢uă l逢嬰ng duy trì dòng sông hoặcăđo衣n sông, b違oăđ違m s詠 phát triển bình 
th逢運ng c栄a h羽 sinh thái th栄y sinh. 

Qkt:ăl逢uăl逢嬰ng b違oăđ違m m泳c t嘘i thiểu cho ho衣tăđộng khai thác, sử d映ng tài nguyên 
n逢ớc 荏 h衣 duăđiểm kiểm soát. 

Xácăđịnh các nhu c亥uădùngăn逢ớc h衣 l逢uăđiểm kiểmăsoátă(Qkt)ătrênăcơăs荏 kết qu違 
thu thập,ăđiều tra kh違o sát th詠c tế, tính toán nhu c亥uăn逢ớc theo các kịch b違n hi羽n tr衣ng 
và quy ho衣ch phát triển kinh tế - xã hội từng vùng. 

Trênă cơă s荏 kết qu違 tính toán mô hình th栄y l詠c, dòng ch違y t嘘i thiểu trên 1 s嘘 
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sông/kên tr映căđ逢嬰căxácăđịnhănh逢ătrongăb違ngăd逢ớiăđây. 
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B違ng 179: Dòng ch違y t嘘i thi 吋u trên các sông/kênh chính mùa ki羽tănĕmă2030ă
(m3/s) 

TT Tên sông, kênh Tháng I Tháng II 
Tháng 

III  
Tháng 

IV  
Tháng 

V 

1 Kênh Cái Sắn 89,22 89,17 88,22 82,70 65,75 

2 Kênh Thắng L嬰i 20,16 18,30 17,02 13,71 8,80 

3 Kênh Bà Chiểu 7,90 7,96 7,69 6,70 4,98 

4 Kênh B嘘n T鰻ng 15,47 15,65 16,99 16,74 13,51 

5 Kênh Th嘘t N嘘t 61,71 57,82 56,63 51,89 42,38 

6 KênhăThơmăRơm 43,04 43,27 43,22 42,27 36,29 

7 R衣ch BằngăTĕng 5,60 4,62 4,74 4,14 0,12 

8 Sông Ô Môn 126,28 119,98 116,21 107,56 82,93 

9 KênhăĐ泳ng 32,26 30,90 29,48 29,27 28,59 

10 Kênh Thị Đội 53,09 48,39 46,91 39,57 23,67 

11 K. Xáng Ô Môn 17,57 17,66 17,22 17,00 15,82 

12 Kênh KH8 32,21 30,21 28,92 26,67 21,79 

13 Sông Trà Nóc 9,50 9,79 9,67 8,59 5,70 

14 Sông Bình Th栄y 17,11 15,95 15,68 13,71 9,59 

15 Sông C亥năThơ 131,54 118,40 109,77 91,26 44,24 

16 K. Xáng Xà No 125,89 110,10 100,20 81,05 35,07 

17 Sông Hậu 4559,4 3568,4 2784,0 2914,8 1176,2 

Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 
 

2.3 L逢嬰ngăn逢噂c m員tăđ違m b違o cho các nhu c亥u thi院t y院uătr逢噂c khi phân b鰻  

Trong tính toán nhu c亥u,ăđưăxácăđịnhăl逢嬰ngăn逢ớc d詠 phòng cho sinh ho衣t, du lịch, 
dịch v映, công nghi羽p, phòng cháy ch英aăcháyătrongătr逢運ng h嬰p biếnăđộng nhu c亥u sử 
d映ngăn逢ớcăchoăcácăđịaăph逢ơng,ăđịa bàn trọngăđiểm c栄a thành ph嘘 C亥năThơ vớiăl逢嬰ng 
d詠 phòng là 10%,ăcácăđịaăph逢ơngăkhácăl逢嬰ng d詠 phòng là 5% 

2.3.1 Nhu c亥uăn逢噂c cho sinh ho衣t 

- Nhu c亥uădùngăn逢噂c sinh ho衣tăchoăđôăth鵜 nĕmă2030ălƠă41,52ătri羽u m3. 

- Nhu c亥uădùngăn逢噂c sinh ho衣tănôngăthônănĕmă2030ălƠă10,05ătri羽u m3. 
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 T鰻ng nhu c亥uăn逢ớc cho sinh ho衣t:ăTrênăcơăs荏 tiêu chu育n sử d映ngăn逢ớc, 
s嘘 li羽u dân s嘘 nhu c亥uăn逢ớc cho sinh ho衣t trong kỳ quy ho衣chătĕngătừ 49,05 tri羽u m3 
nĕmă2020ălênă51,57ătri羽u m3 nĕmă2030.  
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 B違ng 180: Nhu c亥uădùngăn逢噂c sinh ho衣t 

TT  Qu壱n/Huy羽n 
Dân s嘘 HT (2020) Dân s嘘 2030 

Nhu c亥uăn逢噂c 
(Tr. m3/nĕm) 

Thành th鵜 Nông thôn Thành th鵜 Nông thôn 2020 2030 

1 Ninh kiều   284.729        -     309.643        -   12,51 13,60 

2 Ô môn   128.579        -     139.830        -   5,65 6,14 

3 Bình th栄y   144.735        -     157.399        -   6,36 6,91 

4  Cáiărĕng   107.500        -     116.906        -   4,72 5,13 

5  Th嘘t n嘘t   154.986        -     168.547        -   6,81 7,40 

6 Vĩnhăthanh    14.882     82.512     16.184     76.348  3,07 2,95 

7 C運 đ臼    13.102    102.768     14.248     95.091  3,58 3,41 

8  Phongăđiền    10.807     87.526     11.753     80.988  3,04 2,89 

9 Thới lai     9.519     99.086     10.352     91.684  3,32 3,14 

T鰻ng c瓜ng  868.839   371.892   944.862   344.112  49,05 51,57 

 
Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 



 

811 
 

2.3.2 Nhu c亥uăn逢噂c cho công nghi羽p 

Trênăcơăs荏 tiêu chu育n sử d映ngăn逢ớc, s嘘 li羽u các công nghi羽p tập trung, s違n xu医t tiểu th栄 công nhi羽p, nhu c亥uăn逢ớc cho công nghi羽p 
tĕngătừ 6,95 tri羽u m3 nĕmă2020ălênă47,31ătri羽u m3 vàoănĕmă2030. 

B違ng 181: Nhu c亥uădùngăn逢噂c công nghi羽p 

TT Qu壱n/Huy羽n 
Di羽n tích (ha) Nhu c亥uăn逢噂c (Tr.m3/nĕm) 

2020 2030 2020 2030 

1 Ninh kiều      -        -   0,00 0,00 

2 Ô môn     149      652  2,18 9,54 

3 Bình th栄y     118      180  1,73 2,63 

4  Cáiărĕng     145      569  2,12 8,33 

5  Th嘘t n嘘t      63      281  0,92 4,11 

6 Vĩnhăthanh      -       945  0,00 13,83 

7 C運 đ臼      -        30  0,00 0,44 

8  Phongăđiền      -        30  0,00 0,44 

9 Thới lai      -       546  0,00 7,99 

T鰻ng c瓜ng     475    3.231  6,95 47,31 

Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 
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2.3.3 Nhu c亥uăn逢噂c cho nông nghi羽p 

Nhu c亥uăn逢ớc ph映c v映 cho nông nghi羽pătrongăgiaiăđo衣n hi羽n nay kho違ngăhơnă1,07ătỷ m3,ăđếnănĕmă2030ănhuăc亥uăn逢ớcăđ衣t kho違ng 979,28 
tri羽u m3.ăTrongăđóănhuăc亥uăn逢ớc cho tr欝ng trọt kho違ng 964,43 tri羽u m3, nhu c亥uăn逢ớcăchoăchĕnănuôiăkho違ng 14,84 tri羽u m3 

B違ng 182: Nhu c亥uăn逢噂c tính toán cho tr欝ng tr丑t 

TT  Qu壱n/Huy羽n 
Di羽n tích cây tr欝ng (ngàn ha) 2020 Nhu c亥uăn逢噂c (Tr.m3/nĕm) 

ĐôngăXuơn Hè Thu ThuăĐông Màu Cơyăĕnăqu違 2020 2030 

1 Ninh kiều      -        -        -        34        22  0,44 0,59 

2 Ô môn    5.537     3.991     5.206      872     2.572  75,43 61,75 

3 Bình th栄y     700      640      481     1.031     1.481  26,22 17,71 

4  Cáiărĕng      14       -        -      1.074     1.846  22,88 19,98 

5  Th嘘t n嘘t    4.614     3.821     4.593      774     1.960  64,74 55,57 

6 Vĩnhăthanh   25.147    24.855    19.769      913       273  257,60 236,29 

7 C運 đ臼   22.240    21.823    19.727     4.263     2.962  279,70 261,71 

8  Phongăđiền    1.954     1.214      883     3.080     8.448  104,20 96,01 

9 Thới lai   19.058    18.671    18.061     2.867     2.060  231,47 214,82 

T鰻ng c瓜ng  79.264   75.015   68.720   14.907    21.623   1.062,7  964,43 

Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 
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B違ng 183: Nhu c亥uăn逢噂căchoăchĕnănuôi 

TT  Qu壱n/Huy羽n 
S嘘 l逢嬰ng (con) 2020 Nhu c亥uăn逢噂c (Tr.m3/nĕm) 

Trâu  Bò  L嬰n  Gia c亥m Dê, c瑛u 2020 2030 

1 Ninh kiều   -      196       413         -        -   0,02 0,02 

2 Ô môn  218     220      8.956     288.723      225  1,38 1,41 

3 Bình th栄y    5    1.064      3.321      94.077      772  0,52 0,53 

4  Cáiărĕng   46     856      1.901      67.714      594  0,37 0,38 

5  Th嘘t n嘘t   -      242      9.996     181.354      295  0,97 0,98 

6 Vĩnhăthanh   31     514     41.705     429.803      588  2,68 2,73 

7 C運 đ臼   96     629     31.122     494.815      368  2,71 2,76 

8  Phongăđiền    1     292      4.510     396.463      862  1,72 1,75 

9 Thới lai    2      86     19.138     941.152      535  4,21 4,29 

T鰻ng c瓜ng  399   4.099   121.062   2.894.101    4.239     14,6  14,84 

Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 
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2.3.4 Nhu c亥uăn逢噂c cho nuôi tr欝ng th栄y s違n  

Nhu c亥uăn逢ớc tính toán cho nuôi tr欝ng th栄y s違nătrongăgiaiăđo衣n hi羽n nay kho違ng 
hơnă995ătri羽u m3,ăđếnănĕmă2030ănhuăc亥uăn逢ớcăđ衣t kho違ng 1,072 tỷ m3 

B違ng 184: Nhu c亥uădùngăn逢ớc cho nuôi tr欝ng th栄y s違n 

TT Qu壱n/Huy羽n 
Di羽n tích nuôi tr欝ng (ha) Nhu c亥uăn逢噂c (Tr.m3/nĕm) 

2020 2030 2020 2030 

1 Ninh kiều      -        34  0,0 5,1 

2 Ô môn     218      472  33,2 71,9 

3 Bình th栄y      84      101  12,8 15,3 

4  Cáiărĕng      38       19  5,8 2,9 

5  Th嘘t n嘘t     416     1.746  63,4 266,1 

6 Vĩnhăthanh     472     1.902  71,9 289,8 

7 C運 đ臼    3.126     2.239  476,5 341,2 

8  Phongăđiền     491        3  74,8 0,5 

9 Thới lai    1.686      519  257,0 79,1 

T鰻ng c瓜ng   6.531    7.033    995,4   1.072,0  

 
Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 

2.3.5 Nhu c亥uăn逢噂c cho du l鵜ch, d鵜ch v映  

Đ嘘i với du lịch,ăth逢ơngăm衣i tính toán c映 thể vớiăđịnh m泳c theo tỷ l羽 ph亥nătrĕmăn逢ớc 

sinh ho衣tădânăc逢:ă2020:ă15%. 2030:ă25%.ăT逢ơngă泳ng với nhu c亥uăn逢ớc c栄a lo衣i hình du 

lịchătrongăgiaiăđo衣n hi羽n tr衣ng kho違ng 7,36 tri羽u m3,ăđếnănĕmă2030ăkho違ng 12,89 tri羽u 

m3 

2.3.6 T鰻ng nhu c亥uădùngăn逢噂c cho các ngành 

Từ kết qu違 tính toán nhu c亥uăn逢ớcăchoăcácăngành,ăxácăđịnhăđ逢嬰c t鰻ng nhu c亥uăn逢ớc c栄a 
Thành Ph嘘 C亥năThơătrongăgiaiăđo衣n hi羽n nay (2020) kho違ng g亥n 2,14 tỷ m3, d詠 báoăđến 
nĕmă2030ănhuăc亥uăn逢ớcăđ衣t kho違ngăhơnă2,16ătỷ m3 
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B違ng 185: T鰻ng nhu c亥uăn逢噂căchoăcácăđ嘘iăt逢嬰ng 

TT Đ嘘iăt逢嬰ng s穎 d映ngăn逢噂c 
Nhu c亥u s穎 d映ngăn逢噂c (tri 羽u m3) 

2020 2030 

1 Nông nghi羽p 1.077,3 979,3 

2 Công nghi羽p 6,9 47,3 

3 Sinh ho衣t 49,0 51,6 

4 Th栄y s違n 995,4 1.072,0 

5 Du lịch-dịch v映 7,4 12,9 

T鰻ng C瓜ng 2.136 2.163 

Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 

Nh壱n xét:  

Từ kết qu違, cho th医yătrongăcơăc医uădùngăn逢ớc thì nông nghi羽p vẫn chiếm tỷ l羽 cao 
nh医tătrongăcácăđ嘘iăt逢嬰ng có nhu c亥u sử d映ngăn逢ớc. 雲 th運iăđiểm hi羽n t衣i thì t鰻ngăl逢嬰ng 
n逢ớc dùng cho s違n xu医t nông nghi羽p lên tới 1,07 tỷ m3, chiếm ph亥n lớn trong t鰻ng nhu 
c亥uăn逢ớc c栄a c違 thành ph嘘,ătrongăđóăđặc bi羽tăn逢ớc sử d映ng cho nuôi tr欝ng thuỷ s違năn逢ớc 
ngọtăcũngăchiếm tỷ trọng lớn,ătuyănhiênăl逢嬰ngăn逢ớc này không m医tăđiă(trừ ph亥n th医t 
thoát do ng医m, b嘘căhơi..)ăThì ph亥n lớn tr違 l衣iămôiătr逢運ng t詠 nhiên. V医năđề quan tâm nh医t 
với ngu欝năn逢ớc này là ô nhi宇m h英uăcơădoăth泳căĕnăcònăd逢ăthừaătrongăn逢ớcă(nh逢ăth泳căĕnă
d逢ăthừa trong nuôi thâm canh có thể chiếm (70 ÷ 80)% t鰻ngăl逢嬰ng th泳căĕn).ă 

2.4 L逢嬰ngăn逢噂c có th吋 phân b鰻 

2.4.1 Phân vùng ch泳cănĕngăngu欝năn逢噂c 

Cơăb違n màănóiăthìăđịnhăh逢ớng s違n xu医t nông nghi羽pănh逢ăhi羽n nay c栄a C亥năThơă
(chuyểnăđ医t lúa sang nuôi tr欝ng th栄y s違n,ăcâyăĕnătrái)ăcũngănh逢ăthayăđ鰻i sử d映ngăđ医tă(đ医t 
lúaăsangăđ医t phi nông nghi羽p)ăcũngăkhôngălàmăthayăđ鰻i nhiềuăđến h羽 th嘘ng th栄y l嬰i hi羽n 
h英u: i) h羽 th嘘ng th栄y l嬰i hi羽n h英u ch栄 yếuăđ逢嬰c thiết kế và xây d詠ng ph映c v映 s違n xu医t 
lúa, về cơăb違n vẫn sẽ đápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u canh tác cây tr欝ng khác: th栄y s違n (h羽 th嘘ng 
kênh c医p và thoát), rau màu (c医păn逢ớc),ăcâyăanătráiă(đêăbao,ăb運 bao + c嘘ng/bơmătiêuă
ch嘘ng ngập) mà không c亥năthayăđ鰻i hoặcăđ亥uăt逢ălớn. Ii )ăđ嘘i với các khu v詠căkhuăđôăthị 
sinhătháiăcũngăvẫn c亥n h羽 th嘘ngăsông/kênhăvàăcâyăxanhăđể đápă泳ng yêu c亥u du lịch sinh 
thái b違n sắcăsôngăn逢ớcầ 

Vì vậy,ăthayăđ鰻i chính c栄a h羽 th嘘ng công trình th栄y l嬰iălàăthayăđ鰻i cách th泳c vận 
hành h羽 th嘘ngăđể đápă泳ngăcácăthayăđ鰻i về sử d映ngăđ医t,ăcũngănh逢ăthíchă泳ng vớiăđiều ki羽n 
BĐKH,ăc映 thể: 

 Đ嘘i với ô bao kiểmăsoátălũătri羽tăđể (s違n xu医t lúa): sẽ vận hành m荏 ôăbaoăđể 
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l医yăn逢ớcălũă+ăphùăsaăvàoăruộng, không canh tác lúa v映 3, thay vào đóălàăcáyă
tr欝ng hoặc sinh kế mùaălũ. 

 Đ嘘i với khu v詠c nuôi tr欝ng th栄y s違n tập trung (C亥năThơăsẽ không phát triển 
các khu nuôi tập trung quy mô lớn): nghiên c泳uăđể thayăđ鰻i cách vận hành 
h羽 th嘘ng th栄y l嬰iăđể đ違m b違o qu違nălỦăn逢ớc, hoặc vậnăhànhănh逢ăh羽 th嘘ng c医p 
và thoát n逢ớc riêng rẽ. 

 Đ嘘i với khu v詠c cây an trái chuyên canh: hi羽năđangăphátătriển r医t nhiều: vẫn 
duy trì h羽 th嘘ngăđêăbao/b運 bao + c嘘ng và tr衣măbơmăđể kiểm soát ngập. 

 Đ嘘i với h羽 th嘘ng Ô Môn-Xà No: nghiên c泳u quy trình vậnăhànhăđể cho phép 
chuyểnăđ鰻i s違n xu医t, l医yăn逢ớcălũăvàăphùăsaăvàoăđ欝ng ruộng, gi違i quyết v医năđề 
thoái hóaăđ医t và ô nhi宇mămôiătr逢運ng. 

 Đ嘘i vớiăcácăđộ thi/c映mădânăc逢:ăkiểm soát ngập (do triềuăc逢運ngă+ăm逢a)ăbằng 
h羽 th嘘ng vận hành ô bao (polder system) + san nền,ăcơăb違n gi嘘ng mô hình d詠 
án WB3 C亥năThơăđangăth詠c hi羽n. 

Với các phân tích trên thì h羽 th嘘ng th栄y l嬰i hi羽n h英uăcơăb違n vẫnăđápă泳ngănh逢ăc亥u 
qu違nălỦăn逢ớcătrongăt逢ơngălai.ăVìăvậy vi羽c phân vùng th栄y l嬰iănh逢ăhi羽nănayă(7ăvùng)ăcơă
b違n phù h嬰p với các phân vùng chuyên ngành khác 

Hình 176: Phân vùng th栄y l嬰i thành ph嘘 C亥năTh挨 
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2.4.2 Ph逢挨ngăánăc医păn逢噂c liên huy羽n 

Ph逢ơngăánăc医păn逢ớc liên huy羽năđ逢嬰căxácăđịnhătrênăcơăs荏 phânăvùngăđịa lý c栄a 
TPCT.ăTheoăđó,ăchỉ áp d映ng h羽 th嘘ng c医păn逢ớc thô liên huy羽n t衣i khu v詠căđ欝ng bằng. 
C映 thể nh逢 sau: 

- Vùngăđôăthị, ch泳cănĕngăngu欝năn逢ớc thau rửaămôiătr逢運ng, c医păn逢ớc sinh ho衣tăđôă
thị, du lịch và giao thông th栄y. 

- Vùng 2: Vùng nông thôn, ch泳cănĕngăngu欝năn逢ớc là c医păn逢ớc sinh ho衣t, thau 
rửaămôiătr逢運ng, c医păn逢ớc s違n xu医t nông nghi羽p, giao thông th栄y và du lịch. 

- Vùng 3: Vùng có các khu công nghi羽p, ngu欝năn逢ớc là thau rửaămôiătr逢運ng, giao 
thông th栄y, và du lịch. 

Bằng vi羽c sử d映ng h羽 th嘘ng kênh r衣chăđể vừa: c医păn逢ớc, tiêu thoát n逢ớc, thau rửa môi 
tr逢運ng, sinh thái, du lịch và giao thông vận t違i th栄y. Chính vì vậy vi羽c phân chia ch泳c 
nĕngăchoăcácăngu欝năn逢ớc mặt r医t quan trọng trong vi羽c qu違n lý các ngu欝năn逢ớc sau này 

2.4.3 Phân b鰻 khaiăthácătƠiănguyênăn逢噂c 

a. L逢嬰ngăn逢噂căphơnăb鰻ăkhaiăthác, s穎ăd映ng 

- L逢嬰ngăn逢ớc có thể phân b鰻 là kết qu違 sau khi tính toán cân bằngăn逢ớc,ăđặc bi羽t 
荏 nh英ng vùng khô h衣n. 雲 đây,ănơiăvùngăĐBSCLăcóăr医t nhiều kênh r衣ch và sông t詠 nhiên, 
vi羽c phân b鰻 ngu欝năn逢ớcăđềuăđ逢嬰c th詠c hi羽n d詠a trên m衣ngăl逢ới sông kênh này. Do vậy 
l詠a chọn kịch b違n sử d映ngăn逢ớc hi羽n tr衣ng 泳ng với t亥n su医t c医păn逢ớc t衣i Kratie 85% 
theo tiêu chu育n hi羽n hành. Và với t亥n su医t c医păn逢ớc cho nhu c亥uăn逢ớcănĕmă2030.ăTr逢運ng 
h嬰p ngu欝năn逢ớc về ĐBSCLăđ衣t 荏 m泳c th医p nh医t gi違 định t衣iăKratie,ăthìălúcăđó,ăxemăxétă
nhu c亥uăn逢ớcătrongăt逢ơngălaiăcóăchịu 違nhăh逢荏ng không. 

- Kịch b違n 1: Hi羽n tr衣ng sử d映ngăn逢ớc và ngu欝năn逢ớc t衣i mùa khô với t亥n su医t 
85%. 

- Kịch b違nă2:ăT逢ơngălaiăsử d映ngăn逢ớcăđếnănĕmă2030ăvàăngu欝năn逢ớc mùa khô với 
t亥n su医t 85%. 

- Kết qu違 tính toán cân bằngăn逢ớc nh逢ăsau: 
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B違ng 186: Tính toán cân bằngăn逢噂c theo k鵜ch b違n 1 (KB1) (m3/s) 

Vùng Thành ph亥n  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Vùng I 

N逢ớcăđến 14.0 13.5 11.6 15.2 14.8 28.2 71.8 98.7 138.1 95.4 55.1 32.3 

Nhu c亥u 7.2 7.1 1.4 9.8 8.7 8.7 2.6 2.3 4.2 4.3 4.6 4.4 

Cân bằng  6.8 6.4 10.2 5.5 6.1 19.5 69.2 96.4 133.9 91.1 50.6 27.9 

Vùng II 

N逢ớcăđến 30.2 29.3 25.1 32.9 32.0 60.9 155.1 213.1 298.2 206.1 119.1 69.7 

Nhu c亥u 20.3 20.3 9.8 24.8 22.7 22.7 11.8 11.3 14.9 15.0 15.1 15.1 

Cân bằng  9.8 9.0 15.3 8.1 9.3 38.2 143.3 201.8 283.3 191.1 104.0 54.6 

Vùng III 

N逢ớcăđến 45.6 44.3 38.0 49.8 48.4 92.1 234.6 322.3 451.1 311.7 180.2 105.5 

Nhu c亥u 30.4 30.4 17.9 35.3 32.5 32.5 19.9 19.5 24.2 24.1 23.7 23.9 

Cân bằng  15.2 13.9 20.1 14.5 15.9 59.6 214.7 302.8 427.0 287.6 156.5 81.6 

Vùng IV 

N逢ớcăđến 13.9 13.0 11.8 15.8 16.4 38.7 113.0 157.9 223.6 152.9 85.5 46.4 

Nhu c亥u 12.1 12.2 7.6 13.9 12.5 12.5 7.9 7.8 9.3 9.1 9.0 9.4 

Cân bằng  1.7 0.8 4.2 1.9 4.0 26.2 105.1 150.1 214.3 143.8 76.5 37.0 

Vùng V 

N逢ớcăđến 16.2 15.7 13.5 17.7 17.2 32.7 83.2 114.4 160.1 110.6 63.9 37.4 

Nhu c亥u 6.9 7.0 5.2 7.1 6.2 6.2 4.9 4.8 5.1 4.8 4.9 5.5 

Cân bằng  9.3 8.7 8.2 10.6 11.0 26.5 78.4 109.5 154.9 105.8 59.0 32.0 

Vùng VI N逢ớcăđến 7.1 6.9 5.9 7.8 7.6 14.4 36.7 50.4 70.5 48.7 28.2 16.5 
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Nhu c亥u 2.6 2.6 2.4 2.6 2.1 2.2 2.0 2.0 1.9 1.7 1.8 2.1 

Cân bằng  4.6 4.3 3.5 5.2 5.4 12.2 34.6 48.4 68.6 47.0 26.4 14.4 

Vùng VII 

N逢ớcăđến 3.0 3.0 2.5 3.3 3.2 6.2 15.7 21.5 30.1 20.8 12.0 7.0 

Nhu c亥u 1.1 1.1 0.7 1.2 1.1 1.1 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 

Cân bằng  2.0 1.9 1.9 2.1 2.2 5.1 15.0 20.8 29.3 20.0 11.2 6.2 

Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 

B違ng 187: Tính toán cân bằngăn逢噂c theo k鵜ch b違n 2 (KB2) (m3/s) 

Vùng Thành ph亥n  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Vùng I 

N逢ớcăđến 14.0 13.5 11.6 15.2 14.8 28.2 71.8 98.7 138.1 95.4 55.1 32.3 

Nhu c亥u 10.4 10.4 5.3 12.7 11.8 11.7 6.3 6.0 7.7 7.8 8.0 7.9 

Cân bằng  3.6 3.2 6.3 2.5 3.1 16.5 65.5 92.7 130.4 87.6 47.1 24.4 

Vùng II 

N逢ớcăđến 30.2 29.3 25.1 32.9 32.0 60.9 155.1 213.1 298.2 206.1 119.1 69.7 

Nhu c亥u 23.6 23.5 14.1 27.7 25.8 25.7 15.8 15.3 18.6 18.7 18.8 18.8 

Cân bằng  6.6 5.7 11.0 5.2 6.2 35.2 139.3 197.7 279.6 187.4 100.3 50.9 

Vùng III 

N逢ớcăđến 45.6 44.3 38.0 49.8 48.4 92.1 234.6 322.3 451.1 311.7 180.2 105.5 

Nhu c亥u 27.2 27.1 15.8 31.7 29.1 29.1 17.6 17.3 21.5 21.4 21.0 21.2 

Cân bằng  18.5 17.1 22.1 18.1 19.3 63.0 217.0 305.1 429.7 290.3 159.1 84.2 

Vùng IV N逢ớcăđến 13.9 13.0 11.8 15.8 16.4 38.7 113.0 157.9 223.6 152.9 85.5 46.4 
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Nhu c亥u 8.2 8.2 4.2 9.8 8.5 8.5 4.4 4.3 5.6 5.4 5.3 5.7 

Cân bằng  5.7 4.8 7.6 6.0 7.9 30.2 108.6 153.6 218.0 147.5 80.2 40.6 

Vùng V 

N逢ớcăđến 16.2 15.7 13.5 17.7 17.2 32.7 83.2 114.4 160.1 110.6 63.9 37.4 

Nhu c亥u 6.2 6.3 5.2 6.3 5.5 5.5 4.8 4.8 4.8 4.5 4.6 5.1 

Cân bằng  10.0 9.4 8.3 11.4 11.7 27.1 78.5 109.6 155.2 106.1 59.4 32.3 

Vùng VI 

N逢ớcăđến 7.1 6.9 5.9 7.8 7.6 14.4 36.7 50.4 70.5 48.7 28.2 16.5 

Nhu c亥u 2.1 2.1 2.0 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.3 1.4 1.7 

Cân bằng  5.1 4.8 3.9 5.7 5.8 12.7 35.0 48.7 69.0 47.4 26.8 14.8 

Vùng VII 

N逢ớcăđến 3.0 3.0 2.5 3.3 3.2 6.2 15.7 21.5 30.1 20.8 12.0 7.0 

Nhu c亥u 2.4 2.4 2.0 2.5 2.4 2.4 2.0 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 

Cân bằng  0.7 0.6 0.5 0.9 0.9 3.8 13.6 19.5 27.9 18.7 9.9 4.9 

Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 

D詠a theo kết qu違 tính toán cân bằngăn逢ớc cho th医y, h亥u hết trong các tháng ngu欝năn逢ớc từ sông Hậu về đểuăđ違m b違o nhu c亥uăn逢ớc cho 
các phân vùng th栄y l嬰i. Theo kết qu違 tính toán 泳ng với kịch b違n 1, tháng 4 là tháng có nhu c亥uăn逢ớc lớn nh医tăvàăcóăl逢嬰ngăn逢ớc đến th医p nh医t 
trongănĕm.ăT逢ơngă泳ng với kịch b違nă2ăkhiăxétăđến nhu c亥uăn逢ớcăđếnănĕmă2030ăvới dòng ch違y 85% mùa ki羽t hi羽n nay vẫnăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu 
c亥uădùngăn逢ớc c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. 
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2.4.4 L逢嬰ngăn逢噂c có th吋 phân b鰻 

Ngoàiăl逢嬰ngăn逢ớcăm逢a,ăđưăđ逢嬰c phân tích vớiăl逢嬰ngăn逢ớc kho違ng từ 1,756 tỷ m3 
đến 2,412 tỷ m3 làăl逢嬰ngăn逢ớc cung c医p t詠 nhiên.ăL逢嬰ngăn逢ớc ng亥măkhaiăthácăhàngănĕmă
đ衣t kho違ng 95.944m3/ngày, cùng vớiăl逢嬰ngăn逢ớc mặt trên sông Hậu b鰻 cập vào thành 
ph嘘 C亥năThơ, xácăđịnhăđ逢嬰căl逢嬰ngăn逢ớc phân b鰻 theo các phân vùng th栄y l嬰i 泳ng với 
t亥n su医tă85%ănh逢ăsau: 

B違ng 188:ăL逢嬰ngăn逢噂c có th吋 phân b鰻 khu v詠c ranh gi噂i TP.C亥năTh挨ătrongă
giaiăđo衣n hi羽n nay 

(đơn vị Tr. m3) 

Vùng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Vùng I 39 35 35 47 66 104 225 295 395 296 164 93 

Vùng II 85 80 99 150 336 448 721 864 1122 934 510 249 

Vùng III 128 118 134 194 380 529 934 1156 1519 1217 668 345 

Vùng IV 39 34 36 50 77 138 343 461 625 459 248 133 

Vùng V 45 41 40 54 77 120 260 342 458 343 190 108 

Vùng VI 20 18 18 24 34 53 115 151 202 151 84 48 

Vùng VII 9 8 8 10 14 23 49 64 86 65 36 20 

Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 

 
B違ng 189:ăL逢嬰ngăn逢噂c có th吋 phân b鰻 theo các ngành t衣i thành ph嘘 C亥n 

Th挨 trongăgiaiăđo衣n hi羽n nay 

(đơn vị Tr. m3) 

ST
T 

Đ嘘iăt逢嬰ng 
dùng 
n逢噂c 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

1 
Nông 
nghi羽p 

184 168 187 267 496 714 
133
5 

168
1 

222
3 

174
7 

958 502 

2 Sinh ho衣t 8,38 7,67 8,5 12,1 22,6 32,5 60,8 
76,5

3 
101,

2 
79,5

6 
43,6 22,9 

3 
Nuôi 

tr欝ng th栄y 
s違n 

170 156 172 247 459 659 
123
4 

155
3 

205
4 

161
5 

885 464 

4 
Du lịch - 
dịch v映 

1,26 1,15 1,27 1,82 3,39 4,87 9,12 
11,4

8 
15,1

8 
11,9

3 
6,54 3,43 

5 
Công 
nghi羽p 

1,19 1,09 1,2 1,72 3,2 4,6 8,61 
10,8

4 
14,3

3 
11,2

7 
6,18 3,24 
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Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 

 

 

2.5 Th泳 t詠 逢uătiênăphơnăb鰻 ngu欝năn逢噂c m員t 

2.5.1 C挨 s荏 xácăđ鵜nh th泳 t詠 逢uătiênătrongăs穎 d映ngăn逢噂c m員t 

Quy ho衣ch TP.C亥năThơăth運i kì 2021-2030, t亥m nhìn 2050 thành mộtăđôăthị công 
nghi羽p hi羽năđ衣i, có h羽 th嘘ngăcơăs荏 h衣 t亥ng hoàn chỉnh, x泳ng t亥mălàă1ătrungătâmăth逢ơngă
m衣i, khoa học-công ngh羽, dịch v映-du lịch, y tế,ăvĕnăhóaăgiáoăd映c c栄aăvùngăĐBSCL.ăGópă
ph亥năthúcăđ育y kinh tế - xã hội phát triển, b違oăđ違m an ninh qu嘘c phòng khu v詠c. Sẵn 
sàngăđ嘘i mặt với các kịch b違n biếnăđ鰻i khí hậuătrongăt逢ơngălai. 

Phân b嘘 ngu欝năn逢ớcăđ違m b違o hài hòa gi英a các l嬰iăích,ăđ違m b違oă逢uătiên th泳 nh医t 
cho c医păn逢ớc sinh ho衣t, kế đến l亥năl逢嬰t là s違n xu医t công nghi羽p có giá trị cao, nông 
nghi羽p, nuôi tr欝ng th栄y s違n, dịch v映 - du lịchầăh衣n chế th医p nh医t nh英ngăxungăđột gi英a 
các t嘘 ch泳c, cá nhân sử d映ngăn逢ớc. 

2.5.2 Th泳 t詠 逢uătiênătrongăchiaăs飲, phân b鰻 tƠiănguyênăn逢噂c m員t   

Vi羽c phân b鰻 tàiănguyênăn逢ớc ph違iăđ違m b違o tính bền v英ng, d詠aătrênăcơăs荏 kết qu違 
đánhăgiáăt逢ơngăquanăgi英a nhu c亥u khai thác, sử d映ng và kh違 nĕngăđápă泳ng c栄a ngu欝n 
n逢ớc mặt. 

- Trongăđiều ki羽năbìnhăth逢運ng:ăĐ違m b違o nhu c亥u sử d映ngăn逢ớc cho m映căđíchăsinh 
ho衣t, s違n xu医t công nghi羽p, c医păn逢ớc cho s違n xu医t nông nghi羽păvàăđ違m b違o dòng ch違y 
t嘘i thiểu trên các sông. C亥n phát huy và h衣n chế và gi違m thiểu t嘘iăđaănguyăcơăôănhi宇m, 
c衣n ki羽t ngu欝năn逢ớc mặt. 

- Trongăđiều ki羽n khô h衣n, thiếuăn逢ớc x違y ra:ăĐ違m b違oăđ栄 100% nhu c亥u sử d映ng 
n逢ớc 逢u tiên cho m映căđíchăsinhăho衣t,ăsauăđóăđến các lo衣i hình sử d映ngăn逢ớc cho dịch 
v映 - y tế, còn l衣i ph映c v映 cho m映căđíchăs違n xu医t công nghi羽p,ăn逢ớcăt逢ới cho s違n xu医t 
nông nghi羽păvàăđ違m b違o dòng ch違y t嘘i thiểu trên sông. C亥n phát huy và h衣n chế và gi違m 
thiểu t嘘iăđaănguyăcơăôănhi宇m, c衣n ki羽t ngu欝năn逢ớc mặt. 

2.5.3 L逢嬰ngăn逢噂c phân b鰻 choăcácăđ嘘iăt逢嬰ng khai thác, s穎 d映ng 

Ngu欝n c医păn逢ớc chính: Ngu欝năn逢ớc ch栄 yếu c栄a TP.C亥năThơălàăn逢ớc mặt Sông 
Hậu thông qua các nhánh: kênh Cái Sắn, kênh Th嘘t N嘘t,ăkênhăThơmăRơm,ăsôngăÔăMôn,ă
Sông C亥năThơầăLàăkhuăv詠c chịu 違nhăh逢荏ng c栄a th栄y triều nên khi triều lên, t衣i khu 
v詠c phía Nam thành ph嘘 c亥n chú ý kiểm tra ch医tăl逢嬰ngăn逢ớcă(độ mặn)ăđể có kế ho衣ch 
l医yăn逢ớc cho phù h嬰p, gi違m thiểu thi羽t h衣i do sử d映ngăn逢ớc bị nhi宇n mặn. 

Ngu欝năn逢ớc mặt phong phú, tr英 l逢嬰ng lớn, có ch医tăl逢嬰ngăt逢ơngăđ嘘i t嘘t, không bị 
nhi宇m mặn,ănh逢ăđưăđánhăgiáătrongăph亥n hi羽n tr衣ng, b違oăđ違m mọi nhu c亥uădùngăn逢ớc 
cho TP.C亥năThơătrongăcácăgiaiăđo衣n phát triển.ăĐâyăkhôngănh英ng là ngu欝năn逢ớc cho 

file:///C:/Users/210180/AppData/Local/Microsoft/Windows/NGOC%20HAI%20D/CAC%20DU%20AN/CAN%20THO/TAI%20NGUYEN%20NUOC/SAN%20PHAM/BAO%20CAO%20TONG_12.2014.doc%23_Toc307529309
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riêng TP.C亥năThơămàăcònăđ逢嬰c chọn là ngu欝n cung c医păn逢ớc cho vùng kinh tế trọng 
điểmăĐBSCL,ăcungăc医păn逢ớc cho tỉnhăKiênăGiang,ăCàăMau...ăNhàămáyăn逢ớc c医p vùng 
có công su医t tính toán 500.000-1.000.000m³/ngàyăđêmăđưăđ逢嬰căxácăđịnhătrongăđ欝 án c医p 
n逢ớc Vùng kinh tế trọngăđiểmăĐBSCLăđ逢嬰căđặt 荏 Quận Ô Môn và l医yăn逢ớc từ Sông 
HậuầăNgoàiăraăn逢ớc ng亥măcũngăđ逢嬰c dùng với s嘘 l逢嬰ng h衣n chế cho nh英ng khu dân 
c逢ăngo衣i thành xa ngu欝năn逢ớc Thành ph嘘 



 

824 
 

B違ng 190:ăL逢嬰ngăn逢噂c có th吋 phân b鰻 theo ranh gi噂iăcácăvùngăchoăgiaiăđo衣nănĕmă2030 
(đ¬năvị m3/s) 

Vùng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
Vùng I 19.2 18.3 15.1 20.9 28.7 41.6 87.1 114.5 168.5 122.2 70.1 45.8 

Vùng II 41.5 42.1 43.0 67.1 145.7 179.6 279.7 335.1 478.9 385.6 217.7 122.3 

Vùng III 62.7 61.8 58.0 86.7 164.8 212.1 362.4 448.6 648.0 502.4 285.2 169.2 

Vùng IV 19.3 17.8 15.6 22.3 33.3 55.4 132.9 178.9 266.7 189.6 105.8 65.0 

Vùng V 22.2 21.2 17.5 24.2 33.3 48.2 101.0 132.8 195.3 141.6 81.3 53.0 

Vùng VI 9.8 9.4 7.7 10.7 14.7 21.3 44.5 58.5 86.1 62.4 35.8 23.4 

Vùng VII 4.2 4.0 3.3 4.5 6.3 9.1 19.0 25.0 36.7 26.6 15.3 10.0 

 
B違ng 191: L逢嬰ngăn逢噂c có th吋 phân b鰻 theoăđ嘘iăt逢嬰ngădùngăn逢噂căchoăgiaiăđo衣nănĕmă2030 

(đ¬năvị m3/s) 

TT Đ嘘iăt逢嬰ngădùngăn逢噂c T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
1 Nông nghi羽p 90.2 88.1 80.8 119 215 286 518 652.3 948.2 721.4 409 246 
2 Sinh ho衣t 4.11 4.01 3.68 5.43 9.8 13 23.6 29.7 43.17 32.85 18.6 11.2 
3 Nuôi tr欝ng th栄y s違n 83.4 81.4 74.7 110 199 264 478 602.7 876.2 666.6 378 228 
4 Du lịch - dịch v映 0.62 0.6 0.55 0.81 1.47 1.95 3.54 4.455 6.476 4.927 2.79 1.68 
5 Công nghi羽p 0.58 0.57 0.52 0.77 1.39 1.85 3.34 4.207 6.116 4.653 2.64 1.59 
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B違ng 192:ăL逢嬰ngăn逢噂c có th吋 phân b鰻 theo ranh gi噂iăcácăvùngăchoăgiaiăđo衣nănĕmă2050 
(đ¬năvị m3/s) 

Vùng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
Vùng I 20.7 19.7 13.9 19.2 26.5 90.0 114.4 153.0 186.6 135.3 77.7 49.2 

Vùng II 44.6 45.3 39.7 61.9 134.4 288.8 334.8 435.0 530.5 427.1 241.1 131.6 

Vùng III 67.5 66.5 53.5 80.0 152.0 374.1 448.1 588.6 717.8 556.5 315.9 182.1 

Vùng IV 20.8 19.1 14.4 20.5 30.7 137.2 178.7 242.3 295.4 210.0 117.2 70.0 

Vùng V 23.9 22.9 16.1 22.3 30.7 104.3 132.6 177.4 216.3 156.8 90.0 57.1 

Vùng VI 10.6 10.1 7.1 9.8 13.5 46.0 58.5 78.2 95.3 69.1 39.7 25.2 

Vùng VII 4.5 4.3 3.0 4.2 5.8 19.6 25.0 33.4 40.7 29.5 16.9 10.7 

Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gia 

B違ng 193:ăL逢嬰ngăn逢噂c có th吋 phân b鰻 theoăđ嘘iăt逢嬰ngădùngăn逢噂căchoăgiaiăđo衣n nĕmă2050 
(đ¬năvị m3/s) 

STT Đ嘘iăt逢嬰ngădùngăn逢噂c T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
1 Nông nghi羽p 97.1 94.8 74.5 110 199 535 652 861.3 1050 799 453 265 
2 Sinh ho衣t 4.42 4.31 3.39 5 9.04 24.3 29.7 39.22 47.82 36.38 20.6 12.1 
3 Nuôi tr欝ng th栄y s違n 89.8 87.6 68.8 102 183 494 602 795.9 970.5 738.3 419 245 
4 Du lịch - dịch v映 0.66 0.65 0.51 0.75 1.36 3.65 4.45 5.883 7.173 5.457 3.09 1.81 
5 Công nghi羽p 0.63 0.61 0.48 0.71 1.28 3.45 4.2 5.555 6.774 5.153 2.92 1.71 

Nguồn: Kết quả tính toán cてa chuyên gi 
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2.6 Cácăcôngătrìnhăđi隠u ti院t 

Th詠c tế, t衣i TP.C亥năThơăhi羽nănayăch逢aăc亥năcóăcácăcôngătrìnhăđiều tiết mà ch栄 yếu 
là n衣oăvétăvàăkhơiăthôngăcácăkênhătr映c.ăTrongăt逢ơngălai,ăđếnănĕmă2030,ăc亥n thiết xây 
d詠ng các h欝 ch泳aăn逢ớcăđiều hòa, một mặt để tĕngăkh違 nĕngătr英 n逢ớc cho vùng, mặt khác 
t衣o c違nh quan và sinh thái cho thành ph嘘, có thể làănơiătậpătrungăvuiăchơi,ăthể thao về 
n逢ớc. 

H衣n chế c栄a vi羽c xây h欝 ch泳a là di羽nă tíchăđền bù và gi違i phóng mặt bằng lớn, 
l逢嬰ngăn逢ớc b嘘căhơiătrongămùaăkhôăkháălớn so vớiăl逢嬰ngăm逢aănênăc亥n có gi違i pháp b鰻 
sungăn逢ớc,ăhơnăthế n英a, 荏 ĐBSCLălàănguyăcơăôănhi宇m ngu欝năn逢ớcăchuaăphèn,ădoăđóă
vi羽c xây d詠ng h欝 ch泳a c亥n nghiên c泳u c育n thận. Tránh tình tr衣ng, h欝 ch泳aăn逢ớc tr荏 
thành túi ô nhi宇m,ănơiăch泳aăđ詠ng rác th違i. 

Qua tính toán rà soát th詠c tr衣ng h羽 th嘘ng kênh tr映c, cho th医y, danh m映c các h羽 
th嘘ng kênh c亥n thiết ph違i n衣o vét 荏 b違ng sau. 

B違ng 194: Danh m映c h羽 th嘘ng kênh tr映c, kênh c医p 1 c亥n n衣o vét, m荏 r瓜ng 
giaiăđo衣n 2021-2030 

TT 
Tên kênh theo 
Qu壱n/Huy羽n 

Chi隠u dài 
 n衣o vét (km) 

B隠 r瓜ngăđáy 
 (m) 

Cao trình 
 (m) 

  Huyện Vĩnh Thạnh       

1 Kênh Thắng L嬰i      3.515  20 -2,5 

  Quận Thốt Nốt       

2 KênhăThơmăRơm        657  25 -3,0 

  Huyện Cờ Đỏ       

3 Kênh Lòng 渦ng      2.939  15 -2,5 

4 KênhăThơmăRơm      5.482  25 -3,0 

  Huyện Thới Lai        

5 Kênh KH8     8.983,6  25 -2,5 

Nguồn: Chi cつc thてy lợi CＺnăTh¬ 

2.7 M衣ngăgiámăsátătƠiănguyênăn逢噂c, khai thác, s穎 d映ng 

M衣ngăl逢ới quan trắc giám sát tài nguyên hi羽nănayăch逢aăhìnhăthànhă荏 C亥năThơ,ăch栄 
yếu các tr衣măđoăvề l逢uăl逢嬰ng, m詠căn逢ớc, d詠a trên các tr衣măcơăb違n c栄aăĐàiăKhíăt逢嬰ng 
th栄yăvĕnăNamăBộ,ătrongăđóăcóăcácătr衣m c映 thể nh逢:ăC亥năThơătrênăsôngăHậuăđoăc違 nĕm,ă
các tr衣m dọc kênh cái Sắnăđoătrongămùaălũ. 
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Ngoàiăra,ătrênăđịa bàn TP.C亥năThơăđoăđ衣c giám sát trên 38 tr衣m c嘘 định về ch医t 
l逢嬰ngăn逢ớc,ăngoàiăraăcóăcácăđiểmăđoănơiătậpătrungădânăc逢 

Đ嘘i với h羽 th嘘ng thu mẫu trên các tuyếnăsôngăchínhă(38ăđiểm), tuyếnăkênhăm逢ơngă
nộiăđ欝ngăcóănguyăcơăôănhi宇mă(37ăđiểm), 8 tr衣m quan trắc mặn và 2 tr衣m quan trắc t詠 
động. Các vị trí thu mẫu quan trắcăđều nằm trên các khu v詠c g亥n các khu công nghi羽p, 
cácăkhuădânăc逢ăđôngăđúc,ăcácăkhuăv詠c ngã ba sông, r衣ch lớn thuộc các vùng trọng yếu 
yêu c亥u cao về ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc. Có thể th医y nếu các vị trí này có n欝ngăđộ ch医t ô nhi宇m 
caoăv逢嬰t m泳c cho phép thì kh違 nĕngăphánătánăsangăcácăvùngălânăcận r医tănhanhăcũngănh逢ă
có thể qu違nălỦăđ逢嬰c ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc trên các kênh r衣chănơiămàăn逢ớc x違 th違i từ các khu 
công nghi羽p x違 ra. Vì vậy vi羽căđặt các tr衣m quan trắc t衣i các vị trí này là h嬰p lý và có 
t亥m quan trọng trong qu違n lý ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc trên h羽 th嘘ng kênh r衣ch TP.C亥năThơănóiă
riêng và trong s詠 phát triển nông nghi羽p c栄a thành ph嘘 nói chung. 

Hình 177: B違năđ欝 các tr衣m quan tr逸c thu m磯u ch医tăl逢嬰ngăn逢噂c 

 

Trongăt逢ơngălai,ăvới s詠 phát triển m衣nh mẽ nền công nghi羽păhóa,ăcũngănh逢ăcácă
lĩnhăv詠c nông nghi羽p phát triển m衣nh mẽ nh逢ăth栄y s違n,ălúaănĕngăsu医t cao. S詠 c亥n thiết 
c栄a m衣ng quan trắc ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc c亥năđ逢嬰căđề cao và phát triểnăhơnăn英a. Có thể th医y 
s嘘 l逢嬰ng các tr衣m quan trắcănàyăđưăđánhăgiáăkháăđ亥yăđ栄 ch医tăl逢嬰ng trên h羽 th嘘ng kênh 
r衣ch TP.C亥năThơ,ătuyănhiênătrongăt逢ơngălai,ăngu欝năn逢ớc mặtăđ嘘i di羽n với nhiều nguy 
cơăôănhi宇m từ công nghi羽păcũngănh逢ătừ nền s違n xu医t nông nghi羽p, c亥n nâng cao t亥n su医t 
quan trắc cũngănh逢ătĕngăthêmăcácăv映 trí quan trắc mới tùy thuộc vào s詠 m荏 rộng c栄a các 
khu s違n xu医t công nghi羽păcũngănh逢ăcácăkhuăv詠c có kh違 nĕngăgâyăôănhi宇m. C映 thể nh逢ă
các khu v詠c quận Th嘘t N嘘t trên kênh Th嘘t N嘘t, huy羽năVĩnhăTh衣nh trên kênh Cái Sắn, 
kênh Thắng L嬰i, huy羽n C運 Đ臼 trên các kênh tr映c ch違y vào ngã b違y C運 Đ臼,ătĕngăc逢運ng 
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thêm một s嘘 tr衣măđoăquanătrắc liên t映c g亥n các khu công nghi羽p mới m荏 nh逢ătrênăkhuă
v詠c quận Th嘘t N嘘t, Ô Môn. Kết h嬰p với các công ngh羽 qu違n lý ch医tăl逢嬰ngăn逢ớcă(nh逢ă
ch逢ơngătrìnhăQu違n lý tài nguyênăn逢ớc mặt sẽ giới thi羽u 荏 ph亥năsau)ăđể có thể cập nhật 
ngay lập t泳c tình hình ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc trên h羽 th嘘ng kênh, r衣ch cho các hộ sử d映ng 
n逢ớc có thể biếtăđ逢嬰c tình tr衣ngăn逢ớc trên h羽 th嘘ng kênh.  

3. B違o v羽 tƠiănguyênăn逢噂c  

3.1 B違o v羽 ngu欝năn逢噂c và ch医t l逢嬰ngăn逢噂c m員t 

3.1.1 B違o v羽 ngu欝năn逢噂c m員t 

B違oăv羽ăngu欝năn逢噂cătrongămùaăki羽t 
Trong ph衣m vi thành ph嘘 C亥năThơ gi違iăphápăđ逢嬰căđề xu医t là gi違m vi羽c sử d映ng 

n逢ớc,ăđặc bi羽t là trong các th運iăđo衣n nguy hiểm (tháng IV, V) thông qua vi羽c b嘘 trí l衣i 
mùa v映 vàăcơăc医u cây tr欝ng, gi違m di羽n tích các lo衣i cây tr欝ng có yêu c亥u sử d映ngăn逢ớc 
caoănh逢ălúaă(v映 Xuân - Hè). Xây d詠ng h羽 th嘘ng c嘘ng bọngăđể gi英 n逢ớc,ătĕngăkh違 nĕngă
tr英 n逢ớc trên h羽 th嘘ng kênh nộiăđ欝ngăđể đ違m b違o nhu c亥uăt逢ới mùa khô. 

a. Phòngăch嘘ngăôănhi宇m,ăngu欝năn逢噂c 

T逢ơngălaiă10,ă20ănĕmătới dân s嘘, các ho衣t kinh tế phát triển cùng vớiăcácătácăđộng 
tiêu c詠c từ s詠 biếnăđ鰻i khí hậu toàn c亥u (ngu欝năn逢ớc ngọt ngày càng c衣n ki羽t, m詠căn逢ớc 
biển dâng cao...), v医năđề nguyăcơăôănhi宇m ngu欝năn逢ớc sẽ lớnăhơn. 

Để phòng ch嘘ng ô nhi宇m ngu欝năn逢ớc, một s嘘 gi違iăphápăsauăđ逢嬰căđề xu医t: 
- Truyền thông giáo d映c: ph違iătĕngăc逢運ng công tác truyền thông giáo d映c tới mọi 

t亥ng lớpănhânădân,ăđặc bi羽t c亥năđ逢aăv医năđề b違o v羽 môiătr逢運ngăvàoăch逢ơngătrìnhăgiáoă
d映c các c医p.  

- Đ違m b違o nguyên tắc chi tr違:ăng逢運i sử d映ng ngu欝năn逢ớc ph違i chịu chi phí x違 
th違i. 

- T医t c違 các ngu欝n th違i ph違iăđ逢嬰c kiểm soát, thông qua chế độ c医p phép 
- Vớiăcácăkhuăđôăthị mới, c亥n quy ho衣ch h羽 th嘘ng c医p, x違 n逢ớc riêng bi羽t.ăN逢ớc 

x違 tr逢ớcăkhiăđ鰻 ra sông r衣ch ph違iăđ逢嬰c tập trung về một chỗ,ăđể xử lỦă(tr逢ớc mắt nếu 
ch逢aăcóăkh違 nĕngăxâyăd詠ng các nhà máy xử lý, có thể áp d映ng các bi羽n pháp sinh học: 
khu v詠c xử lý là các h欝,ăđ亥m l亥yătrênăđóătr欝ng nhiều lo衣i cây có kh違 nĕngălàmăs衣ch 
n逢ớcăcaoănh逢ăL映c bình). H羽 th嘘ng tiêu thoát t衣iăcácăkhuăđôăthị,ădânăc逢ăcũăcũngăc亥n ph違i 
đ逢嬰c c違i t衣o, xây mới. 

- Th詠c hi羽n t嘘tăch逢ơngătrìnhăqu違n lý t鰻ng h嬰p ch医t th違i rắn,ăđặc bi羽t là các lo衣i 
đặc bi羽tăđộc h衣iănh逢ăch医t th違i từ cácăcơăs荏 y tế. Làm quen d亥n với khái ni羽m 3R: gi違m 
l逢嬰ng th違i, dùng l衣i và tái sử d映ng (Reduce,ăReuseă&ăRecycle).ăĐâyălàămộtăch逢ơngă
trìnhăđưăđ逢嬰c sử d映ng r医t thành công 荏 Nhật B違nătr逢ớcăđây.ă 

- Tĕngăc逢運ng công tác khuyến nông, khuyếnăng逢ăđể gi違m bớt kh違 nĕngăôănhi宇m 
do sử d映ng không h嬰p lý các lo衣i hóa ch医t nông nghi羽p, th泳căĕnăchoăth栄y s違n. 

- Tĕngăc逢運ngăcôngătácăđĕngăkiểm các lo衣i tàu thuyền ho衣tăđộngătrênăsông,ăđể 
gi違m thiểu kh違 nĕngăôănhi宇m d亥u. 
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b. Phòngăch嘘ng b欝iăl逸ng,ăx́iăl荏ă 
Để phòng ch嘘ng/gi違m thiểu b欝i lắngălòngăkênh,ăsôngădoăl逢嬰ng phù sa từ ngu欝n 

n逢ớcă lũ,ăgi違iă phápăđề xu医tă làă tĕngă tỷ l羽 th違m ph栄 荏 phíaă th逢嬰ngă l逢uă (thôngăquaăcácă
ch逢ơngătrìnhăc栄a 曳y hội Mê Công Qu嘘c tế),ătĕngăc逢運ng t亥n su医t n衣o vét (ít nh医t 5ănĕmă
một l亥n). Ngoài ra các gi違iăphápănh逢ătr欝ng cây, c臼 ven b運 kênhăđể gi違m thiểu kh違 nĕngă
xói l荏 b運. 

Đề phòng, xói l荏 trên các sông lớnănh逢ăsôngăHậu, sông C亥năThơ,ăr衣ch Ô Môn, 
tr逢ớc tiên ph違i kiểmăsoátăđ逢嬰c dòng ch違yălũ.ăNgoàiăgi違i pháp xây d詠ng các công trình 
trênădòngăchính,ăphíaăTh逢嬰ngăl逢u,ătrongăđ欝ng bằng nói chung và C亥năThơănóiăriêng,ă
khôngănênălênăđê,ăkiểmăsoátălũăchínhăv映 trànălan,ătĕngăc逢運ng vi羽c m荏 rộng các khu v詠c 
tr英 n逢ớc (ao h欝,ăcácăkhuăđ医tă逢ớt...). H衣n chế vi羽c xây d詠ng các công trình có t違i trọng 
lớn trên b運. Quy định lu欝ng l衣ch,ăquyăđịnh t違i trọng h嬰p lý cho các lo衣i tàu thuyềnăđiă
trên các tuyến. 

Đ嘘i với các h羽 th嘘ng kênh c医o I, c医p II có thể sử d映ng hình th泳c tr欝ng các lo衣i cây 
có bộ r宇 chắc, t嘘t (ví d映 nh逢ăc臼 Vetiver – c臼 Úc)ăđể b違o v羽 b運, ch嘘ng s衣t l荏. 

Đ嘘i vớiăcácăđo衣n sông/kênh trọng yếu, g亥n khu v詠căđôăthị,ăđôngădânăc逢...c亥n xây 
d詠ng h羽 th嘘ng kè b違o v羽.    

c.  Phòngăch嘘ngăc衣năki羽t 
Công vi羽c ch嘘ng c衣n ki羽t ngu欝năn逢ớc là c栄a chung t医t c違 cácăn逢ớcătrongăl逢uăv詠c 

và sẽ đ逢嬰c gi違i quyết thông qua 曳y hội Mê Công Qu嘘c tế. Trong ph衣m vi C亥năThơăgi違i 
phápăđ逢嬰căđề xu医t là gi違m vi羽c sử d映ngăn逢ớc,ăđặc bi羽t là trong các th運iăđo衣n nguy hiểm 
(tháng IV, V) thông qua vi羽c b嘘 trí l衣i mùa v映 vàăcơăc医u cây tr欝ng, gi違m di羽n tích các 
lo衣i cây tr欝ng có yêu c亥u sử d映ngăn逢ớcăcaoănh逢ălúaă(v映 Xuân - Hè). Xây d詠ng h羽 th嘘ng 
c嘘ng bộngăđể gi英 n逢ớc, kiểm soát mặnă(trongătr逢運ng h嬰păn逢ớc biển dâng cao, mặn xâm 
nhập trên các sông chính). 

d. Nh英ngăv医năđ隠ăt欝năt衣iăc亥năgi違iăquy院tătrongăquyăho衣chăc医păn逢噂c 

Ph亥n lớn h羽 th嘘ng kênh các c医pădoăđ逢嬰căđào,ăn衣o vét từ quá lâu, nên bị b嘘i l医p, 
nĕngăl詠c chuyểnăn逢ớc bị h衣n chế. V医năđề này làm gi違m kh違 nĕngăt逢ới t詠 ch違y, bán t詠 
ch違y c栄a một s嘘 khu v詠c,ătĕngăchiăphíăt逢ới,ănóiăchung.ăNgoàiăra,ăđể tĕngănĕngăl詠c, gi違m 
chiăphíă t逢ới, vi羽c hoàn chỉnh h羽 th嘘ng b運 bao, xây d詠ng h羽 th嘘ng c嘘ng bộng và xây 
d詠ng h羽 th嘘ng kênh nộiăđ欝ngăcũngălà nh英ng nhu c亥u c亥n thiết 
 

 

B違o v羽 ngu欝năn逢噂cătrongămùaălũ 

a. Gi違iăphápăchungăkh逸căph映călũ 

Nói tới b違o v羽 ngu欝năn逢ớcătrongămùaălũăph違i nhắc tới các mặtănh逢:ătr英 l逢嬰ng, hàm 
l逢嬰ng phù sa, tác d映ng thau rửaăđ欝ng ruộng và ngu欝n th栄y s違nădoălũămangăvề. Thành 
ph嘘 C亥năThơ có khu v詠c Bắc Lộ Cái Sắn nằm trong vùng ngậpălũăsâu,ătuyănhiênăt衣iăđâyă
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các c映m/tuyếnădânăc逢ăđưăhìnhăthànhălâuăđ運i và ph亥n lớnăđềuăđưăcóăcaoătrìnhăv逢嬰tălũ.ăMột 
bộ phận nh臼 còn bị 違nhăh逢荏ng, song m泳c ngập không lớn, chỉ 20 – 30cm. Vì vậy gi違i 
pháp kiểmăsoátălũăchoădânăc逢ă荏 khu v詠c này là tôn nền cho các hộ ch逢aăđ栄 cao trình. 

b. Cácăph逢挨ngăánăcôngătrìnhăđ隠ăxu医t  
- Ph逢ơngăánăIă(qu違nălỦălũătheoăvùngălớn) 

Nội dung c栄aăph逢ơngăánănày là các công trình ph映c v映 công tác qu違n lý t鰻ng h嬰p 
TNN (ch栄 yếu là các công trình th栄y l嬰i) sẽ đ逢嬰c th詠c hi羽n trên nền kiểmăsoátălũătheoăôă
lớn. Toàn bộ di羽n tích T.p C亥năThơăsẽ đ逢嬰c chia ba vùng: Bắc Cái Sắn,ăĐôngăQLă91ăvàă
Tây QL 91. Riêng vùng Ô Môn – Xà No th詠c hi羽n theo d詠 án c栄a WB.  

- Ph逢ơngăánăIIă(qu違nălỦălũătheoăh羽 th嘘ng kênh tr映c) 

Nội dung c栄aăph逢ơngăánănàyăcácăcôngătrìnhăph映c v映 công tác qu違n lý t鰻ng h嬰p 
TNN (ch栄 yếu là các công trình th栄y l嬰i) sẽ đ逢嬰c th詠c hi羽n trên nền kiểmăsoátălũătheoă
h羽 th嘘ng kênh tr映c: Cái Sắn, Th嘘t N嘘t, Ô Môn. H羽 th嘘ng c嘘ng kiểmăsoátălũ,ăđiều tiết 
n逢ớcăđ逢嬰c xây d詠ngăđ亥u các kênh c医păIIă(nh逢ămôăhìnhăd詠 án ) Môn – Xà No). Các công 
trìnhăkhácăt逢ơngăt詠 ph逢ơngăánăI. 

- Ph逢ơngăánăIIIă(qu違nălỦălũătheoăh羽 th嘘ng kênh tr映c, c医p I)  

Nội dung c栄aăph逢ơngăánănàyăcácăcôngătrìnhăph映c v映 công tác qu違n lý t鰻ng h嬰p 
TNN (ch栄 yếu là các công trình th栄y l嬰i) sẽ đ逢嬰c th詠c hi羽n trên nền kiểmăsoátălũătheoă
h羽 th嘘ng kênh tr映c, kênh c医p I. H羽 th嘘ng c嘘ng kiểmăsoátălũ,ăđiều tiếtăn逢ớcăđ逢嬰c xây 
d詠ngăđ亥u các kênh c医păII.ăCácăcôngătrìnhăkhácăt逢ơngăt詠 ph逢ơngăánăI,ăII. 

- Ph逢ơngăánăIVă(qu違nălỦălũătheoăh羽 th嘘ng kênh c医p II)  

Ph逢ơngăánănàyăcònăđ逢嬰c gọiălàăph逢ơngăánăbaoănh臼. Nội dung c栄aăph逢ơngăánănàyă
các công trình ph映c v映 công tác qu違n lý t鰻ng h嬰p TNN (ch栄 yếu là các công trình th栄y 
l嬰i) sẽ đ逢嬰c th詠c hi羽n trên nền kiểmăsoátălũătheoăh羽 th嘘ng kênh c医p II. H羽 th嘘ng c嘘ng 
kiểmăsoátălũ,ăđiều tiếtăn逢ớcăđ逢嬰c xây d詠ngăđ亥u các kênh c医p III. Các công trình khác 
t逢ơngăt詠 ph逢ơngăánăI. 

Trên th詠c tế,ăcácăph逢ơngăánăqu違nălỦălũăvàăkiểm soátălũăđưăđ逢嬰c trình bày trong 
“Quyăho衣ch ch嘘ng ngập úng TP.C亥năThơ”ăđưăđ逢嬰c Bộ tr逢荏ng bộ Nông Nghi羽p & PTNT 
phê duy羽t theo quyếtăđịnh s嘘 1721/QĐ-BNN-TCTLăngàyă20ăthángă07ănĕmă2012.ăĐ欝ng 
th運iăđ嘘i với vùng s違n xu医t nông nghi羽păđưăvàăđangăth詠c hi羽nătheoă“Quy ho衣ch c栄ng c嘘 
h羽 th嘘ngăđêăbaoăsông,ăr衣ch các khu v詠c s違n xu医t nông nghi羽p TP.C亥năThơ”,ădoăđóăchiă
tiết cho các gi違i pháp kiểmăsoátălũăsẽ không trình bày 荏 trong báo cáo này. 

3.2 L壱p hành lang b違o v羽 ngu欝năn逢噂c m員t 

Theo Nghị định s嘘 43/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 nĕmă2015ăvề Quyăđịnh lập, qu違n 
lý hành lang b違o v羽 ngu欝năn逢ớc. Hi羽n nay với m衣ngăl逢ớiăsôngăkênhădàyăđặc, trong ph衣m 
vi khuôn kh鰻 c栄a d詠 án quy ho衣ch này, c亥n xây d詠ng và lập hành lang ngu欝năn逢ớc cho 
các sông, kênh tr映căchínhăđ嘘i với TP.C亥năThơănh逢ăsau: 
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B違ng 195: Ch泳cănĕngăngu欝năn逢噂c và hành lang b違o v羽 c栄a sông, kênh tr映c 
chính 

TT Tên kênh 
Ch泳cănĕngăc栄a 

Hành lang b違o v羽 
Chi隠u r瓜ng hành lang 

1 Sông Hậu 
Phòng, ch嘘ng các ho衣tăđộng 
cóănguyăcơăgâyăôănhi宇m, suy 

thoái ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiăđôăthị B=15m. Điă
quaăkhuăđôăthị tập trung 

B=20m 

2 Kênh Cái Sắn  
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiă đôă thị B=05m. Điă
quaă khuă đôă thị tập trung 
B=10m 

3 Kênh KH1 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝n n逢ớc 

Ngoàiă đôă thị B=05m. Điă
quaă khuă đôă thị tập trung 
B=10m 

4 Kênh Bà Chiêu 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiă đôă thị B=05m. Điă
quaă khuă đôă thị tập trung 
B=10m 

5 Kênh Lòng 渦ng 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiăđôăthị B=05m. Điă
quaăkhuăđôăthị tập trung 

B=10m 

6 Kênh Th嘘t N嘘t 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiă đôă thị B=05m. Điă
quaă khuă đôă thị tập trung 
B=10m 

7 KênhăThơmăRơm 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiă đôă thị B=05m. Điă
quaă khuă đôă thị tập trung 
B=10m 

8 Kênh KH3 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiăđôăthị B=05m. Điă
quaăkhuăđôăthị tập trung 

B=10m 

9 Kênh KH5 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiăđôăthị B=05m. Điă
quaăkhuăđôăthị tập trung 

B=10m 

10 Kênh KH6 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiăđôăthị B=05m. Điă
quaăkhuăđôăthị tập trung 

B=10m 
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TT Tên kênh 
Ch泳cănĕngăc栄a 

Hành lang b違o v羽 
Chi隠u r瓜ng hành lang 

11 Kênh KH7 
B違o v羽 s詠 鰻n định c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiăđôăthị B=05m. Điă
quaăkhuăđôăthị tập trung 

B=10m 

12 Kênh KH8 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiăđôăthị B=05m. Điă
quaăkhuăđôăthị tập trung 

B=10m 

13 Kênh KH9 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiăđôăthị B=05m. Điă
quaăkhuăđôăthị tập trung 

B=10m 

14 Kênh Xà No 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiăđôăthị B=05m. Điă
quaăkhuăđôăthị tập trung 

B=10m 

15 Kênh KH6 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiă đôă thị B=05m. Điă
quaă khuă đôă thị tập trung 
B=10m 

16 Sông Ô Môn 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiă đôă thị B=05m. Điă
quaă khuă đôă thị tập trung 
B=10m 

17 Sông Th嘘t N嘘t 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiă đôă thị B=05m. Điă
quaă khuă đôă thị tập trung 
B=10m 

18 Sông Bình Th栄y 
B違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運 và 
phòng ch嘘ng l医n chiếm ven 

ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiă đôă thị B=05m. Điă
quaă khuă đôă thị tập trung 
B=10m 

19 Sông C亥năThơ 
Phòng, ch嘘ng các ho衣tăđộng 
cóănguyăcơăgâyăôănhi宇m, suy 

thoái ngu欝năn逢ớc 

Ngoàiă đôă thị B=15m. Điă
quaă khuă đôă thị tập trung 
B=20m 

Nguồn: Chi cつc thてy lợi CＺnăTh¬ 
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3.3 B違o v羽 ngu欝năn逢噂c ng亥m 

3.3.1 Nơngăcaoănĕngăl詠căđi隠uătra,ăđánhăgiáătƠiănguyênăn逢噂c ng亥m 

Hi羽n nay, vi羽c nghiên c泳uăn逢ớc ng亥m vẫnăcònăch逢aăđ逢嬰c chú trọng, các s嘘 li羽uăcơă
b違n còn khá ít, do vậy c亥n ph違iătĕngăc逢運ngăđiều tra, quan trắc, giám sát, d詠 báoăđể cung 
c医păđ亥yăđ栄 d英 li羽u, thông tin về n逢ớcăd逢ớiăđ医t ph映c v映 có hi羽u qu違 công tác qu違n lý vi羽c 
khai thác, sử d映ng, b違o v羽 tàiănguyênăn逢ớc có hi羽u qu違. 

3.3.2 H衣n ch院 m荏 r瓜ngăkhaiăthácăn逢噂c ng亥m 

Tận d映ng ngu欝năn逢ớc mặt t衣i các vùng có ngu欝năn逢ớc d欝i dào, h衣n chế m荏 rộng 
khaiăthácăn逢ớc ng亥m,ă逢uătiên n逢ớc ng亥măđể c医p cho dân sinh với nh英ngănơiăkhôngăthể 
sử d映ngăn逢ớc mặt.  

Đ育y m衣nh công tác qu違nălỦătàiănguyênăn逢ớcăd逢ớiăđ医t, nh医t là công tác c医p phép, 
kiểm tra, thanh tra vi羽c ch医păhànhăcácăquyăđịnhăsauăkhiăđ逢嬰c c医p phép và vi羽c th詠c hi羽n 
các bi羽n pháp b違o v羽 tàiănguyênăn逢ớcăd逢ớiăđ医t. 

A) Th詠c hi羽n vi羽c rà soát, kiểmătraăth逢運ng xuyên, phát hi羽n các t鰻 ch泳c, cá nhân 
khoan,ăthĕmădò,ăkhaiăthácăn逢ớcăd逢ớiăđ医tăch逢aăcóăgi医y phép hoặcăch逢aăđĕngăkỦ,ătrênăcơă
s荏 phát huy vai trò c栄a nhân dân, cộngăđ欝ng và chính quyền địaăph逢ơngăc医păcơăs荏, nh医t 
là cán bộ địa chính xã. Định kỳ lập danh sách các t鰻 ch泳c,ăcáănhânăch逢aăcóăgi医y phép, 
thông báo và công b嘘 trênăcácăph逢ơngăti羽n thông tin. Gi違i quyết d泳tăđiểm vi羽căđĕngăkỦ,ă
c医păphépăđ嘘i vớiăcácăcôngătrìnhăkhaiăthácăn逢ớcăd逢ớiăđ医t đưăcóăđể đ逢aăvàoăqu違n lý theo 
quyăđịnh. 

B) Xây d詠ng và th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhăthanhătra,ăkiểm tra hằngănĕm,ăkết h嬰p với 
công tác kiểmătraăđột xu医t, chú trọngăđ嘘i với các t鰻 ch泳c, cá nhân khai thác, sử d映ng 
n逢ớc lớn, các công trình có quy mô khai thác, chiều sâu giếng lớnăvàăđ嘘i với các khu 
v詠căcóănguyăcơăôănhi宇m, nhi宇m mặn r医t cao. Kiên quyết xử lý vi ph衣m, nh医t là các vi 
ph衣m về vi羽c th詠c hi羽n xử lý trám l医p các giếng khoan không sử d映ng, các vi ph衣m về 
vi羽c th詠c hi羽n các bi羽n pháp b違o v羽 n逢ớcăd逢ớiăđ医t theoăquyăđịnh. 

C) Xây d詠ng và th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhăkiểm soát vi羽c th詠c hi羽n trách nhi羽m,ănghĩaă
v映 xử lý, trám l医p các giếng không sử d映ngăđ嘘i với t医t c違 các ho衣tăđộngătheoăquyăđịnh 
để h衣n chế, phòng ngừaănguyăcơăôănhi宇m xâm nhập mặn các t亥ng ch泳aăn逢ớc, chú trọng 
phát hi羽n từ c医păcơăs荏 để kiểm soát ngay từ đ亥u, nh医tălàăđ嘘i với các khu v詠căcóănguyăcơă
ô nhi宇m, nhi宇m mặn cao, khu v詠căkhaiăthácăn逢ớcăd逢ớiăđ医t tập trung hoặc khu v詠c, t亥ng 
ch泳aăn逢ớc có tr英 l逢嬰ng lớn,ăđóngăvaiătròăquanătrọng. 

3.4 Duy trì, ph映c h欝i ngu欝n n逢噂c m員t c亥n b違o t欝n 

Ngu欝năn逢ớc mặt 荏 tr衣ng thái ch違y liên t映c trên h羽 th嘘ng sông, kênh c亥n thiết ph違i 
đ逢嬰c b違o t欝năd逢ới d衣ng c亥n b違o v羽 hành lang ngu欝năn逢ớc.ăTrongăđóăph違i cắm m嘘c các 
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ranh giới ngu欝năn逢ớc mặtăđể b違o t欝n và b違o v羽 vùngătàiănguyênănh逢ăb違ng trên. Ngoài 
ra, h羽 th嘘ng kênh r衣ch ph違iăđ逢嬰c kiểmătra,ăgiámăsátăth逢運ng xuyên c違 về ngu欝năn逢ớc và 
ch医tăl逢嬰ngăn逢ớc. Ph違i xem h羽 th嘘ng kênh r衣ch không ph違i là s違n ph育m c栄a t詠 nhiên, mà 
là h羽 th嘘ng công trình th栄y l嬰i, c亥n có các gi違iăphápăđể ngĕnăngừa, c医m l医n chiếm kênh 
r衣ch, tr違 l衣i không gian xanh, s衣ch cho khu v詠căvenăkênh.ăCóănh逢ăvậy, ngu欝năn逢ớc trên 
h羽 th嘘ng sông kênh này mớiăđ逢嬰căđ違m b違o. 

雲 TP.C亥năThơăcóă2ăh欝 n逢ớc, h欝 Xáng Th鰻i là h欝 nh臼,ănh逢ngăcóăvaiătròăr医t quan 
trọng trong vi羽căđiều hòa ngu欝năn逢ớc cho Quận Ninh Kiều. Ngoài ra, trong khuôn kh鰻 
d詠 án Phát triểnăđôăthị TP.C亥năThơăvàătĕngăc逢運ng kh違 nĕngăthíchă泳ngăđôăthị,ăd逢ới s詠 hỗ 
tr嬰 c栄a Ngân hàng thế giới. D詠 án bao g欝m nhiều h嬰p ph亥n,ătrongăđóăcóăh嬰p ph亥n về 
Kiểm soát ngập l映t và v羽 sinhămôiătr逢運ng, phát triểnăhànhălangăđôăthị,ătĕngăc逢運ng qu違n 
lỦăđôăthị thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu. 

Có r医t nhiều h衣ng m映c h衣 t亥ng sẽ đ逢嬰căđ亥uăt逢ănângăc医p trong khuôn kh鰻 d詠 án, 
trongăđóăph違i kể đến vi羽c c違i t衣o các kênh r衣chăđôăthị, C違i t衣o các kênh r衣ch trong khu 
v詠c đôăthị lõiăđôăthị g欝m r衣chăĐ亥u S医u, r衣ch Ngã Bát, r衣ch Hàng Bàng, r衣chăM逢ơngă
C栄i, r衣ch Ông Tà, r衣ch Xẻo Lá, r衣ch Xẻo Nhum, r衣ch Từ H鰻, r衣ch Bà Bộ,ăM逢ơngălộ 
QL91B, r衣ch Sao, r衣chăÔngăĐ衣o, r衣ch Cây Me. Xây d詠ng các h欝 điều hòa, ch泳aăn逢ớc 
t衣iăKhuălàngăĐ衣i học và h欝 Long Hòa. 

Nh逢ăvậy, với vi羽c b鰻 sung thêm h羽 th嘘ng các h欝 ch泳a và n衣o vét chỉnhătrangăđôă
thị, ngu欝năn逢ớc mặt c栄a TP.C亥năThơătừ nayăđến 2030 sẽ đ逢嬰c c違i thi羽n r医tăđángăkể 

4. Phòng, ch嘘ng và kh逸c ph映c h壱u qu違 tác h衣iădoăn逢噂c gây ra 

4.1 Gi違i pháp công trình 

4.1.1 Côngătrìnhăthôăs挨ă(dơnăgian) 

Đ嘘i với các khu v詠c có chế độ dòng ch違y yếu và các khu v詠căkhôngăđôngăkhuădână
c逢,ăth詠c hi羽n các gi違i pháp b違o v羽 thôăsơăđể gi違m chi phí xây d詠ng và tận d映ng các 
nguyên li羽uăđịaăph逢ơngăbằng các bi羽năphápănh逢:ă(i)ăTr欝ng cây, tr欝ng c臼 b違o v羽 b運. (ii) 
Cọc tre, cọc tràm. (iii) Bao t違i cát. 

4.1.2 Công trình bán kiên c嘘 

Đ嘘i với các khu v詠c có chế độ dòng ch違y m衣nh trên các sông lớn và các khu v詠c 
cóăđôngăđúcăcácăkhuădânăc逢ăvàăcơăs荏 h衣 t亥ng ven sông phát triền c亥n th詠c hi羽n các gi違i 
pháp b違o v羽 kiên c嘘 cho ven b運 sông, b運 kênh bằng các bi羽năphápănh逢:ă(i)ăKèăđáăxây. 
(ii) Kè g衣chăxây,ăt逢運ng xây. (iii) Khung bê tông và t医măđan. 

4.2 Gi違i pháp phi công trình 

4.2.1 Đ隠 xu医t các gi違i pháp ki吋m soát ho衣tăđ瓜ng gây s衣t, l荏 b運 

a. Quy họach tuyến lu欝ng ch衣y tàu và quy định vận t嘘c t嘘iăđaăc栄a tàu thuyên 
trên một s嘘 tr映c giao thông chính 
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b. Quyăđịnh hành lang b違o v羽 ngu欝năn逢ớc 

Theo Nghị địnhă43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 có thể tómăl逢嬰cănh逢ăsau: 

- Tính từ mép b運 đ嘘i vớiăđo衣n sông, su嘘i, kênh, r衣ch ch違yăquaăcácăđôăthị, khu dân 
c逢ătập trung hoặcăđ逢嬰c quy ho衣ch xây d詠ngăđôăthị,ăkhuădânăc逢ătập trung. 

- Không nh臼 hơnă05ămătínhătừ mép b運 đ嘘i vớiăđo衣n sông, su嘘i, kênh, r衣ch không 
ch違yăquaăcácăđôăthị,ăkhuădânăc逢ătập trung. 

- Tr逢運ng h嬰păđo衣n sông, su嘘i, kênh, r衣ch bị s衣t, l荏 hoặc có nguyăcơăbị s衣t, l荏, 曳y 
ban nhân dân thành ph嘘 cĕnăc泳 vào di宇n biến lòng dẫn, tình tr衣ng s衣t, l荏 để quyếtăđịnh 
ph衣m vi hành lang b違o v羽 nhằmăđ違m b違o an toàn tính m衣ng, tài s違n c栄a nhân dân, h衣n 
chế các nguyên nhân gây s衣t, l荏 b運, b違o v羽 s詠 鰻năđịnh c栄a b運. 

- Tr逢運ng h嬰păđo衣n sông, su嘘i, kênh, r衣chăđưăđ逢嬰c kè b運 ch嘘ng s衣t, l荏, l医n chiếm, 
曳y ban nhân dân c医p thành ph嘘 xem xét, quyếtăđịnh ph衣m vi c栄a hành lang b違o v羽 ngu欝n 
n逢ớc nh臼 hơnăph衣m vi t嘘i thiểu. 

4.2.2 Các nhóm gi違i pháp tránh né 

Choăđến nay, các quận huy羽năđưăth詠c hi羽n khá t嘘t v医năđề này. H亥u hết l詠căl逢嬰ng 
an ninh c栄a các quận, huy羽n,ăph逢運ng,ăđưăcóămặt kịp th運i nh英ngăđiểm nóng về s衣t l荏 khi 
c亥n thiết. Khu ch嬰 Trà Nóc, khu c亥u Trà Niền là nh英ng ví d映 điển hình. Nghiêm túc 
ch医p hành vi羽c tháo d叡, di d運i, không choăng逢運i vào 荏 trong tình tr衣ng nhà ven sông bị 
n泳t, có d医u hi羽u s衣t l荏. 

Trong tình tr衣ng biếnăđ鰻i lòng dẫn lớn, nhiều công trình xây d詠ngăđangădi宇n ra 荏 
khắp mọiănơi,ă違nhăh逢荏ng không nh臼 đến an toàn c栄a nh英ng hộ dân s嘘ng ven sông. H羽 
th嘘ng sông, kênh, r衣ch c栄a thành ph嘘 đưăx違y ra nhiềuăđiểm s衣t l荏,ătrongăkhiăđóăngu欝n 
kinh phí dành cho vi羽c xây d詠ng công trình ch嘘ng s衣t l荏 không nhiều vì vậy một gi違i 
pháp không t嘘n kém nhiềuănh逢ngăt衣oăchoăng逢運iădânăanăc逢ăđể l衣c nghi羽păđóălàăgi違i pháp  

Di d運i nhà cửa ra kh臼i vị tríăđangăx違y ra tình tr衣ng s衣t l荏. Gi違i pháp này có nhiều 
逢uăđiểmănh逢: 

- T衣oăchoăng逢運i dân s嘘ng 鰻năđịnh lâu dài t衣i vị tríăanătoànăhơn. 

- T衣oăđ逢嬰c c違nhăquanămôiătr逢運ng s衣chăđẹp hai bên sông và lòng sông. 

- T衣oăđ逢嬰c dòng ch違y thông thóang, gi違m bớt tình tr衣ng c違n tr荏 lũ,ăc違n tr荏 giao 
thông.  

5. Ô nhi宇mămôiătr逢運ngăn逢噂c m員t 

Do h羽 th嘘ng ngu欝năn逢ớc liên t映c biếnăđ鰻i theo th運i gian 荏 khu v詠c TP.C亥năThơă
nên vi羽c ô nhi宇m ngu欝năn逢ớc h英uăcơănh逢ăhi羽nănayăđ逢嬰c thau rửa.  
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Mộtăkhiăđưăôănhi宇m ngu欝năn逢ớc trên sông Hậu, vi羽c thau rửaămôiătr逢運ng ô nhi宇m 
sẽ r医tăkhóăkhĕn,ădoătínhădiăđ育y c栄a th栄y triều,ăđặc bi羽tătrongămùaăkhô,ăđ欝ng th運i ngu欝n 
ô nhi宇m sẽ lan truyềnăđến các tỉnh h衣 l逢uăsẽ gây thi羽t h衣i về n逢ớc r医t lớn. 

Trongătr逢運ng h嬰păđặc bi羽t, c亥n có các thiết bị để khoanh vùng ô nhi宇m, trong h羽 
th嘘ngăsôngăkênhăđể gi違m thiểu lan truyền ô nhi宇m. Một trong nh英ng công c映 khá hi羽u 
qu違 để gi違m lan truyền ô nhi宇m là sử d映ngăcácăbóărơmăr衣 để làm thành các b泳căt逢運ng 
n鰻iăngĕnăd亥u loang. Hoặc sử d映ngăcácăđậpădiăđộngăđể ngĕnăkênhăr衣ch,ăđắp đập t衣măđể 
khoanh các vùng ô nhi宇m l衣i. 

 

Hình 178: Hình 違nhăđậpădiăđộng, s違n xu医t và áp d映ng, s違n ph育măđưăc医p bằng s荏 
h英u trí tu羽 (Ngu欝n Vi羽n KHTL miền Nam) 

Trênăhìnhălàăđậpădiăđộng có d衣ng thuyền vớiăkíchăth逢ớc vừa các lo衣i kênh c医p 2, 
c医pă3.ăĐập này sử d映ngăđể đóngăt衣m kênh trong một th運i gian nh医tăđịnh, có thể ngĕnă
ngừa ô nhi宇m lan truyền,ăđ欝ng th運i có thể tr英 n逢ớc trên kênh r衣chăđể sử d映ng trong mùa 
khôăvàăđếnămùaălũăthìăl衣i tháo ra tr違 l衣i hi羽n tr衣ng t詠 nhiên cho kênh r衣ch. 

Ngoài gi違i pháp kỹ thuật, khi x違y ra s詠 c嘘 c亥n thiết ph違i có nh英ngăthôngăbáoăđ違m 
b違oănhanhăchóngăđến tậnănơiăng逢運i dân. H羽 th嘘ng thông tin có thể xây d詠ng các b違ng 
tin về thôngătinăn逢ớc t衣iăcácănơiătậpătrungăđôngăng逢運i. Khi có h羽 th嘘ng giám sát t詠 động 
liên t映c, có thể kết n嘘i với h羽 th嘘ng biển báo qu違ng cáo hi羽nănayăđể đ逢aăthôngătinăôă
nhi宇măđến cộngăđ欝ng một cách nhanh chóng. 

6. Nhi羽m v映, gi違i pháp ch栄 y院u 

6.1 Gi違i pháp v隠 qu違n lý 

6.1.1 Tĕngăc逢運ngănĕngăl詠c qu違nălỦătƠiănguyênăn逢噂c c栄a các c医p, ngành: 

- Đ育y m衣nh công tác điềuătra,ăđánhăgiáătàiănguyênăn逢ớc,ă逢uătiênănh英ngăvùngăđangă
vàăcóănguyăcơăthiếuăn逢ớc, nh英ng khu v詠c có nhu c亥uăkhaiăthácăn逢ớcătĕngăm衣nh trong 
kỳ quy ho衣ch. 
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- Th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhăkiểmăkê,ăđánhăgiáătàiănguyênăn逢ớcătheoăđịnh kỳ: kiểm kê 
hi羽n tr衣ng khai thác sử d映ngăn逢ớc. 

- Hoàn thi羽n, nâng c医p h羽 th嘘ngăthôngătin,ăcơăs荏 d英 li羽uătàiănguyênăn逢ớc, gắn với 
cơăs荏 d英 li羽u về môiătr逢運ng,ăđ医tăđaiăvàăcácălĩnhăv詠c khác thuộcălĩnhăv詠c tài nguyên và 
môiătr逢運ng, b違oăđ違m tích h嬰p với h羽 th嘘ngăthôngătinăcơăs荏 d英 li羽u về tàiănguyênăn逢ớc, 
cơăs荏 d英 li羽u về tàiănguyênăvàămôiătr逢運ng c栄aăTrungă逢ơng. 

- Cĕnăc泳 di宇n biến ngu欝nătàiănguyênăn逢ớc, tình hình th詠c tế về s嘘 l逢嬰ng, ch医tăl逢嬰ng 
các ngu欝năn逢ớc và khai thác, sử d映ngăn逢ớc sẽ định kỳ ràăsoát,ăđiều chỉnh b鰻 sung quy 
ho衣ch cho phù h嬰p với yêu c亥u th詠c tế. 

- Xây d詠ngăch逢ơngătrìnhăgiámăsátăvàăbáoăcáoăvề tình hình khai thác, sử d映ng tài 
nguyênăn逢ớc 荏 các vùng trên địa bàn thành ph嘘. 

- Đ育y m衣nh giám sát x違 n逢ớc th違i vào ngu欝năn逢ớc. Xử lý ô nhi宇mămôiătr逢運ng. 

6.1.2 Tĕngăc逢運ng th吋 ch院,ănĕngăl詠c qu違n lý c栄a các c医p, các ngành: 

- Tiếp t映căràăsoátăvàăbanăhànhăcácăvĕnăb違n quy ph衣m pháp luật thuộc th育m quyền 
c栄a 曳y ban nhân dân thành ph嘘,ătrongăđó:ăTậpătrungăvàoăcơăchế, chính sách nhằmăđ違m 
b違o vi羽c phân b鰻, b違o v羽 tàiănguyênăn逢ớc và phòng, ch嘘ng tác h衣iădoăn逢ớc gây ra theo 
quy ho衣chăđưăđề xu医t. Ki羽n toàn bộ máy qu違nălỦătàiănguyênăn逢ớc từ c医p thành ph嘘 đến 
c医p huy羽n, c医p xã. 

- Xây d詠ngăcơăchế đ嘘i tho衣i,ătraoăđ鰻i thông tin. Cơăchế trách nhi羽m gi英a các ngành 
khai thác sử d映ngătàiănguyênăn逢ớcăvàăcơăquanăqu違nălỦăNhàăn逢ớc về tàiănguyênăn逢ớc. 

- Tĕngăc逢運ng các ho衣tăđộng giám sát c栄a các bên liên quan thông qua m衣ng giám 
sát khai thác sử d映ngătàiănguyênăn逢ớc. 

6.1.3 Tĕngăc逢運ng công tác qu違n lý c医p phép v隠 tƠiănguyênăn逢噂c: 

- Định kỳ lập danh sách các t鰻 ch泳c, cá nhân ch逢aăcóăGi医y phép, thông báo và 
công b嘘 trênăcácăph逢ơngăti羽n thông tin. 

- Hoàn t医t vi羽căđĕngăkỦ,ăc医păphépăđ嘘i vớiăcácăcôngătrìnhăkhaiăthácătàiănguyênăn逢ớc 
đưăcóăđể đ逢aăvàoăqu違nălỦătheoăquyăđịnh. 

- Xây d詠ng và th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhăthanhătra,ăkiểm tra hằng nĕm,ăkết h嬰p với 
công tác kiểmătraăđột xu医t, chú trọngăđ嘘i với các t鰻 ch泳c, cá nhân khai thác sử d映ng 
n逢ớc lớn, các công trình có quy mô khai thác lớn. 

6.1.4 Công tác truy隠n thông: 

- Xây d詠ng và t鰻 ch泳c th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhăph鰻 biến pháp luật về tài nguyên 
n逢ớcătrongăcácăcơăquanăchuyênămônă荏 c医păcơăs荏 (c医p huy羽n và c医p xã). Phát t運 rơi,ăphátă
động phong trào và khuyếnăkhíchăng逢運i dân sử d映ngăn逢ớc tiết ki羽m, b違o v羽 ngu欝n 
n逢ớc.... 
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- Côngăkhaiăcácăcơăs荏 gây ô nhi宇mătàiănguyênăn逢ớcălênăcácăph逢ơngăti羽n thông tin, 
truyền thông nhằm phát huy s泳c m衣nh cộngăđ欝ng trong b違o v羽 tàiănguyênăn逢ớc. 

- Nângăcaoănĕngăl詠c c違nh báo và d詠 báoăthiênătai:ăTĕngăc逢運ngănĕngăl詠c d詠 báo, 
c違nhăbáoălũăl映t, h衣n hán, nâng cao ch医tăl逢嬰ng c違nhăbáoălũ. 

- Tĕngăc逢運ng nhận th泳c c栄aăng逢運i dân về thiên taiăđể ch栄 động phòng tránh. 

6.2 Gi違i pháp v隠 khoa h丑c công ngh羽 

- Đ育y m衣nh công tác nghiên c泳u khoa học - kỹ thuật và chuyển giao công ngh羽 về 
b違o v羽, khai thác, sử d映ng tiết ki羽mătàiănguyênăn逢ớc. Các gi違i pháp phòng, ch嘘ng tác 
h衣iădoăn逢ớc gây ra. Công ngh羽 xử lỦăn逢ớc th違i. Xây d詠ng và hoàn thi羽n mô hình qu違n 
lý t鰻ng h嬰păl逢uăv詠c sông. 

- Tĕngăc逢運ng 泳ng d映ng các thiết bị quan trắc, giám sát s嘘 l逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ng 
n逢ớc trên các sông, khôi ph映c ngu欝năn逢ớc bị ô nhi宇m, suy thoái, c衣n ki羽t. Phòng, ch嘘ng, 
khắc ph映c hậu qu違 doăn逢ớc gây ra. 

- Áp d映ng công ngh羽 sử d映ngăn逢ớc tiết ki羽măvàăphátăsinhăítăn逢ớc th違i. 永ng d映ng 
công ngh羽 xử lỦăn逢ớc th違i hi羽năđ衣i. Sử d映ngăn逢ớc tu亥n hoàn, tái sử d映ngăn逢ớc và nâng 
cao hi羽u su医t sử d映ngăn逢ớc. 

6.3 Gi違i pháp v隠 phát tri 吋n ngu欝năn逢噂c 

- Tĕngăc逢運ng các bi羽n pháp qu違n lý, ch嘘ng th医t thoát,ălưngăphíătàiănguyênăn逢ớc từ 
các công trình khai thác, sử d映ngătàiănguyênăn逢ớc,ăđặc bi羽t là các công trình th栄y l嬰i và 
công trình c医păn逢ớc tập trung. 

- Qu違n lý chặt chẽ các ho衣tăđộng khai thác sử d映ng tài nguyênăn逢ớc. Tĕngăc逢運ng 
b違o v羽 ch医tăl逢嬰ng ngu欝năn逢ớcăđể đ違m b違o ngu欝n c医păn逢ớc 鰻năđịnh. 

- Đánhăgiáătiềmănĕngăvàătr英 l逢嬰ng có thể khaiăthácăn逢ớc trên địa bàn thành ph嘘, 
làmă cơă s荏 ho衣chă định gi違i pháp t衣o ngu欝n b鰻 sung, xây d詠ng kế ho衣chă thĕmă dò, 
khai thác, sử d映ng h嬰p lý, có hi羽u qu違 ph映c v映 phát triển kinh tế - xã hội nhanh 
và bền v英ng c栄a thành ph嘘. 

- Nghiên c泳u tận d映ng ngu欝nă n逢ớcă m逢aă hằngă nĕmă choă m映că đíchă sinhă ho衣t. 
Khu v詠c nông thôn: Sử d映ng các h羽 th嘘ngă l逢uă tr英 và tái sử d映ngăn逢ớcăm逢aă t衣i mỗi 
giaă đình. Khu v詠căđôă thị: Xây d詠ng các h欝 nhân t衣o ch泳aăn逢ớcăm逢aăvới m映căđích 
t衣o ngu欝năn逢ớc trong mùa h衣năhán,ăđ欝ng th運i gi違m ngậpăúngătrongămùaăm逢a. 

6.4  Gi違i pháp v隠 b違o v羽, c違i t衣o và ph映c h欝iămôiătr逢運ngăn逢噂c 

- Nghiên c泳uăđề xu医t xây d詠ng m衣ng t詠 động quan trắc, giám sát khai thác sử 
d映ng, b違o v羽 tàiănguyênăn逢ớcătrênăđịa bàn thành ph嘘. 

- Tĕngăc逢運ng b違o v羽 môiătr逢運ngăn逢ớcăcácăkhuăđôăthị, khu công nghi羽p tập trung. 
Áp d映ng công ngh羽 sử d映ngăn逢ớc tiết ki羽măvàăphátăsinhăítăn逢ớc th違i. 永ng d映ng công 
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ngh羽 xử lỦăn逢ớc th違iăđ衣t tiêu chu育nătr逢ớc khi th違iăraămôiătr逢運ng. Sử d映ngăn逢ớc tu亥n 
hoàn, tái sử d映ngăn逢ớc và nâng cao hi羽u su医t sử d映ngăn逢ớc. 

- Khoanhă định hành lang b違o v羽 ngu欝nă n逢ớc và th詠c hi羽n cắm m嘘c hành 
lang b違o v羽 ngu欝năn逢ớc. 

- Xây d詠ng vùng b違o hộ v羽 sinh, vùng c医m, h衣n chế khai thác. Lập danh m映c 
ngu欝năn逢ớcăkhôngăđ逢嬰c san l医pălàmăcơăs荏 cho công tác qu違n lý t衣iăđịaăph逢ơng. 

- Đ違m b違oăđộ che ph栄 cây xanh t衣iăcácăkhuăđôăthị để duy trì, cân bằng ngu欝năn逢ớc 
ng亥m. 

- Tĕngă c逢運ng 泳ng d映ng khoa học và công ngh羽 về b違o v羽 tài nguyênă n逢ớc. 
Công ngh羽 xử lỦăn逢ớc th違i hi羽năđ衣i, hi羽u qu違. 

6.5 Gi違i pháp v隠 đ亥uăt逢ăvƠăhuyăđ瓜ng ngu欝n v嘘n 

A) Gi違i pháp về đ亥uăt逢: 

- Đ亥uăt逢ăkinhăphíăth詠c hi羽n các d詠 án,ăch逢ơngătrìnhăđề xu医t c栄a quy ho衣ch. 

- Đ亥uăt逢ăxâyăd詠ng m衣ng quan trắc,ăgiámăsátătàiănguyênăn逢ớc. 

- Tĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ăchoăcôngătácăqu違nălỦătàiănguyênăn逢ớcăđể th詠c hi羽năcácăch逢ơngă
trình d詠 án,ă đề ánă trongă lĩnhă v詠că tàiă nguyênă n逢ớc. Xây d詠ng h羽 th嘘ng 
thôngă tin,ă cơă s荏 d英 li羽u về tàiă nguyênă n逢ớc, nghiên c泳u, 泳ng d映ng tiến bộ khoa 
học, kỹ thuậtătrongălĩnhăv詠cătàiănguyênăn逢ớc. 

B) Gi違i pháp về huyăđộng ngu欝n v嘘n: 

- Áp d映ng vi羽căđaăd衣ng hóa ngu欝n v嘘n, xã hội hóa trong vi羽c b違o v羽 tài nguyên 
n逢ớc. Ch栄 động tìm kiếmăthamăgiaăcácăch逢ơngătrìnhăh嬰p tác qu嘘c tế về tàiănguyênăn逢ớc 
nhằmătĕngăc逢運ngănĕngăl詠c qu違n lý tài nguyênăn逢ớc. 

- Triển khai các chính sách thu thuế tài nguyên, tiền c医p quyền khai thác sử d映ng 
tàiănguyênăn逢ớc,ăphíăn逢ớc th違i... Nhằm t衣o ngu欝n v嘘n ph映c v映 công tác qu違n lý tài 
nguyênăn逢ớc. 
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VIII.  Ph逢挨ngăánăphòngăch嘘ng thiên tai và 泳ng phó bi院năđ鰻i khí h壱u. 

1. Xây d詠ngăph逢挨ngăánăqu違n lý r栄i ro thien tai, thích 泳ng v噂i bi院năđ鰻i khí h壱u 
trênăđ鵜a bàn thành ph嘘 

1.1 Đ鵜nhăh逢噂ng 泳ngăph́ăBĐKHăvƠăphátătri吋n 

1.1.1 Đ鵜nhăh逢噂ng 泳ng phó 

-Thích 泳ng biếnăđ鰻i khí hậu sẽ bao g欝m t医t c違 các ho衣tăđộng công trình và phi công trình 
nhằm m映c tiêu ch栄 yếu là gi違m thiểuătácăđộng,ătrênăcơăs荏 áp d映ng tính toán chi phí l嬰i 
íchăcóăquanătâmăđếnămôiătr逢運ng và nguyên tắc không h嘘i tiếc. 

-Thích 泳ng khí hậu bền v英ngătrênăcơăs荏 triển khai xây d詠ng nền kinh tế xanh, l医y ho衣t 
động 泳ngăphóălàmăđộng l詠căcơăb違năđể phát triển kinh tế,ătĕngăc逢運ng m泳c s嘘ng, sinh kế 
ng逢運iădânăvàăng逢嬰c l衣i l医yătĕngăc逢運ng thu nhậpăchoăng逢運iădân,ăgiaătĕngătíchălũy,ăphátă
triển kinh tế-xã hộiăđể c栄ng c嘘 nĕngăl詠c 泳ng phó cho cộngăđ欝ng thành ph嘘. 

-Cácăhànhăđộng, d詠 án thích 泳ngăđ逢嬰c l詠a chọn th泳 t詠 逢uă tiênă theoă quyếtă định s嘘: 
1485/QĐ-BKHĐT,ăngàyă17ăthángă10ănĕmă2013ăc栄a Bộ tr逢荏ng Bộ Kế ho衣chăvàăĐ亥uăt逢ă
về vi羽căbanăhànhăkhungăh逢ớng dẫn l詠a chọnă逢uătiênăthíchă泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu trong 
lập kế ho衣ch phát triển kinh tế - xã hội.ăTheoăđóăcácăd詠 ánă逢uătiênăđ逢嬰căl逢aăchọn theo 4 
b逢ớc: 

+B逢ớcă1:ăXácăđịnh m映cătiêuă逢uătiênăchoăthíchă泳ng 

+B逢ớc 2: Phân lo衣i sàng lọc các d詠 án theo m映cătiêuă逢uătiênă荏 B逢ớc 1, 

+B逢ớc 3: Ch医măđiểm các d詠 án theo m泳căđộ đápă泳ng các m映c tiêu, 

+B逢ớc 4: Xếp h衣ng d詠 ánă逢uătiênăd詠a vào m泳căđộ đápă泳ng m映c tiêu và l欝ng ghép các 
d詠 ánă逢uătiênăvàoăkế ho衣ch phát triển KTXH c栄aăđịaăph逢ơngăhàngănĕm. 

1.1.2 Nguyăc挨ăc栄a bi院năđ鰻i khí h壱u t衣i C亥năTh挨 

Cĕnăc泳 vào các kết qu違 đánhăgiáătácăđộng biếnăđ鰻i khí hậu có s詠 tham gia c栄a cộngăđ欝ng 
đ逢嬰c th詠c hi羽n bới nhóm công tác t衣i 9 quận huy羽nătrênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ, có 
thể xácăđịnh một s嘘 tácăđộng do biếnăđ鰻i khí hậu 違nhăh逢荏ng tới C亥năThơănh逢ăsau: 

B違ng 196: Tóm t逸t các nguy c挨 khí h壱u đ嘘i v噂i C亥năTh挨 

Qu壱n/huy羽n Y院u t嘘 tác đ瓜ng 

Nhi羽t cao Ng壱p l映t S衣t l荏 Giông l嘘c M員n 

Cái Rĕng ** *** * * ** 

Phong Điền * *** *** ** - 

Ninh Kiều *** ** * ** * 

Bình Th栄y ** ** *** * - 
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Ô Môn * *** * * - 

Thới Lai * *** * *** - 

C運 Đ臼 * *** * ** - 

Th嘘t N嘘t ** *** ** ** - 

Vĩnh Th衣nh * *** * *** ** 

Thành ph嘘 C亥n 
Thơ 

** *** *** ** * 

Ghi chú: *: mとc độ nhẹ. **: mとc độ trung bình. ***: 
mとc độ nặng. 

B違ng 197: Tác h衣i c栄aănguyăc挨ădoăbi院năđ鰻i khí h壱u 

Lƿnh v詠c đ運i s嘘ng Y院u t嘘 tác đ瓜ng 

Nhi羽t đ瓜 cao Ng壱p l映t S衣t l荏 Giông l嘘c M員n 

S泳c kh臼e *** ** *** *** * 

Tài s違n * ** *** *** ** 

Sinh kế *** ** *** ** ** 

S違n xu医t nông nghi羽p *** *** * *** *** 

S違n xu医t th栄y s違n ** *** *** * ** 

S違n xu医t công nghi羽p ** ** * * * 

Dịch v映 du lịch ** +/- * * * 

Ghi chú: *: mとc độ nhẹ.**: mとc độ trung bình.***: mとc độ nặng. + /-: lợi hại tùy 
trường hợp 

Tóm l衣i, thích 泳ng biếnăđ鰻i khí hậu t衣i C亥năThơălàălàmăsaoăđể cộngăđ欝ng có đ栄 nĕngăl詠c 
vàăcơăs荏 h衣 t亥ngăđể thích 泳ng với nhi羽tăđộ cao, ngập l映t, s衣t l荏 b運 sông r衣ch, giông l嘘c 
và xâm nhập mặn. 

1.2 M映c tiêu 泳ngăph́ăBĐKH 

Cĕn c泳 Ch逢ơng trình hành động 泳ng phó BĐKH c栄a Thành 曳y C亥n Thơăm映c 
tiêu kế ho衣ch 泳ng phó c栄a thành ph嘘 c亥n đ衣t vào nĕm 2020 nh逢 sau: 

- Nâng cao nĕng l詠c d詠 báo, c違nh báo thiên tai, giám sát biến đ鰻i khí hậu. 
- Xây d詠ng và th詠c hi羽n có hi羽u qu違 kế ho衣ch 泳ng phó biến đ鰻i khí hậu giai đo衣n    

2021-2030 địnhăh逢ớng 2050. 
- Tiến hành thành lập m衣ng l逢ới 泳ng phó cho ĐBSCL. 
- Xây d詠ng ý th泳c và trách nhi羽m c栄a mỗi thành viên trong xã hội về ch栄 động 

phòng ch嘘ng thiên tai 泳ng phó biếnăđ鰻i khí hậu để gi違m thi羽t h衣i. 
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- Xây d詠ng các công trình h衣n chế tácăđộng b医t l嬰i c栄a triềuăc逢運ng, ngập l映t, xâm 
nhập mặn, b違o v羽 an toàn tính m衣ng và s違n xu医t c栄a ng逢運i dân. 

- Đề xu医t c栄ng c嘘, c違i tiến các chính sách pháp luật, quy định tài chính hi羽n hành, 
t衣oăđiều ki羽nătĕngăc逢運ng nĕngăl詠c và vận hành hi羽u qu違 các ho衣tăđộng 泳ng phó biến đ鰻i 
khí hậu. 

- Tập trung phát triển, nâng c医p y tế tuyến cơ s荏 và tuyến cộng đ欝ng. 
- Nâng cao ch医t l逢嬰ng và đa d衣ng hóa ngành nghề, chú trọng phát triển l詠c l逢嬰ng 

laoăđộng tay nghề cao,ăđápă泳ng nhân l詠c ph映c v映 nhu c亥u hội nhập kinh tế và thích 泳ng 
BĐKH. 

- Từng b逢ớc định h逢ớng thị tr逢運ng s違n xu医t công – nông nghi羽p và dịch v映 trong 
điều ki羽năBĐKH. 
 

1.2.1 Ph逢挨ngăánă泳ng phó thiên tai bao g欝m m瓜t s嘘 n瓜i dung chính sau 
đơy 

- B違o v羽 công trình phòng, ch嘘ng thiên tai và công trình trọngăđiểm 

Kiểm tra, rà soát nh英ng công trình trọngăđiểm, xung yếuătrongăvùngănguyăcơăcaoă
x違yăraăthiênătaiănh逢ăcôngătrìnhăkèăch嘘ng s衣t l荏 b違o v羽 b運 sông, h羽 th嘘ngăđêăbao,ăcácăc嘘ng 
đ亥u m嘘i,ăđ逢運ng giao thông, c亥uăgiaoăthông,ăcôngătrìnhăkhác,ầăcóăkế ho衣ch xử lý kịp 
th運iăcácăh逢ăh臼ng,ăđ違m b違o ph映c v映 cho công tác phòng, ch嘘ng thiên tai. 

- Xácăđịnhăđịaăđiểmăsơătán,ăb違o v羽 ng逢運i, tài s違n, b違o v羽 s違n xu医t 
Xácăđịnh c映 thể cácăđịaăđiểmăanătoànăđể di d運i các hộ dân s嘘ng trong khu v詠c có 

nguyăcơăm医t an toàn khi thiên tai x違yăraăđ逢嬰c di d運iăđếnănơiăanătoàn.ăTuyênătruyền vận 
độngăng逢運i dân ch栄 động th詠c hi羽n các gi違i pháp phòng ngừa, 泳ng phó thiên tai, không 
ch栄 quan,ălơălà,ătrôngăch運 ỷ l衣iăvàoănhàăn逢ớc hỗ tr嬰. 

- Đ違m b違o an ninh trật t詠, giao thông, thông tin liên l衣c trong quá trình chỉ huy, 
điều hành 

L詠căl逢嬰ng Công an ph嘘i h嬰p với Quân s詠, Bộ đội biên phòng b嘘 trí ch嘘t chặn, 
h逢ớng dẫnăng逢運i dân t衣i các vị trí xung yếu,ăđ違m b違oăanătoànăchoăng逢運i dân khi tham 
giaăgiaoăthông.ăĐ欝ng th運i hỗ tr嬰 nhân dân di d運iăđếnănơiăan toàn và b違oăđ違m an ninh 
trật t詠 t衣iăcácăđiểm trú tránh. 

Th逢運ng tr詠c Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành ph嘘 ph嘘i h嬰p với Bộ Chỉ huy 
Quân s詠 Thành ph嘘 tr詠c ban 24/24 gi運 để truyềnăđ衣t thông tin về di宇n biến thiên tai, chỉ 
huyăđiềuăhànhăđến các bộ phận, các tiểuăbanăđ違m b違o thông tin xuyên su嘘t, kịp th運i 泳ng 
phó, c泳u hộ c泳u n衣n. 

- Ph嘘i h嬰p chỉ huy phòng tránh, 泳ng phó thiên tai và tìm kiếm c泳u n衣n: 

Th詠c hi羽n theo Quyếtăđịnh s嘘 2358/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 c栄a UBND Thành 
ph嘘 
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về vi羽c thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành ph嘘 nĕmă2021,ăcóăphânăcôngă
nhi羽m v映 c映 thể cho từng thành viên. 

Từng thành viên có trách nhi羽m th詠c hi羽n t嘘t các nhi羽m v映 đ逢嬰c phân công và 
bámăsátăđịa bàn ph映 tráchăđể h逢ớng dẫn, ph嘘i h嬰p chỉ đ衣o 荏 địaăph逢ơngătrongăcông tác 
phòng tránh, 泳ng phó với thiên tai. 

- Xácăđịnh ngu欝n nhân l詠c 泳ng phó thiên tai 

Huyăđộng mọi ngu欝n l詠c sẵn có t衣iăđịaăph逢ơngăvàătrongănhânădân,ăsử d映ng ngân 
sáchănhàăn逢ớc, các ngu欝n tài tr嬰, quỹ phòng ch嘘ngăthiênătai.ăKhiăcóătr逢運ng h嬰p kh育n 
c医păđề nghị c医p có th育m quyền quyếtăđịnhăđiềuăđộng, b鰻 sung thêm l詠căl逢嬰ng, trang 
thiết bị hoặcătr逢ngăd映ng từ địaăph逢ơngăkhácăđể hỗ tr嬰 giúpăđịaăph逢ơngăbị 違nhăh逢荏ng 
thiên tai 泳ng phó và khắc ph映c hậu qu違 sau thiên tai. 

- Chu育n bị vậtăt逢,ăph逢ơngăti羽n, trang thiết bị, nhu yếu ph育m 

Đ違m b違o ph映c v映 cho ho衣tăđộng phòng, ch嘘ngăthiênătaiătheoăph逢ơngăchâmă“4ăt衣i 
chỗ”.ăBộ Chỉ huy Quân s詠, Công an Thành ph嘘, các S荏,ăbanăngànhăvàăđịaăph逢ơngăch栄 
động kiểmăkê,ăđánhăgiá,ăb違o qu違n các trang thiết bị hi羽năcó,ăđề xu医t mua sắm thêm vật 
t逢,ăph逢ơngăti羽n, trang thiết bị vàăđề xu医t c医p trên hỗ tr嬰 khi c亥n thiết. Th詠c hi羽n công 
tác vậnăđộng,ăhuyăđộng các ngu欝n l詠c trong nhân dân, h嬰păđ欝ng với các ch栄 ph逢ơngă
ti羽n vận t違iăđể sẵnăsàngăcơăđộng 泳ng c泳u, hỗ tr嬰 nhân dân di d運i và khắc ph映c hậu qu違 
thiên tai. 

Giao S荏 CôngăTh逢ơngăth詠c hi羽năcácăph逢ơngăánăd詠 tr英 cũngănh逢ăkỦăkết h嬰păđ欝ng 
vớiăcácăđ衣i lý cung c医păl逢ơngăth詠c, th詠c ph育m,ăxĕngăd亥u, vậtăt逢,ănhuăyếu ph育măkhácầă
để ph映c v映 cho công tác phòng, ch嘘ngăthiênătaiăhàngănĕm. 

- T鰻 ch泳c tập hu医n 

Bộ Chỉ huy Quân s詠 Thành ph嘘 ph嘘i h嬰p vớiăcácăđịaăph逢ơngăt鰻 ch泳c hu医n luy羽n, 
di宇n tập kỹ nĕngăphòng,ăch嘘ng thiên tai cho l詠căl逢嬰ng c泳u hộ, c泳u n衣n c医p xã. 

T鰻 ch泳căth逢運ng tr詠c, tr詠c ban: Tiếp nhận và truyềnăđ衣t thông tin về d詠 báo, c違nh 
báo, chỉ đ衣o về công tác PCTT c栄aăTrungă逢ơng,ăThànhăph嘘 đến BCH PCTT và TKCN 
quận, huy羽n triển khai th詠c hi羽n. 

1.2.2  Ph逢挨ngăánă泳ng phó cho m瓜t s嘘 lo衣i thiên tai c映 th吋 

a. Đ嘘iăv噂iăbưo,ăápăth医pănhi羽tăđ噂i,ălũăl映t,ătri隠uăc逢運ng,ăs衣tăl荏ăđ医t: 
- T鰻 ch泳căsơătánăng逢運i dân ra kh臼i khu v詠c nguy hiểmătr逢ớc khi thiên tai x違y ra, 

đặc bi羽t chú trọngăcácăđ嘘iăt逢嬰ng d宇 bị t鰻năth逢ơng.ăĐ欝ng th運i, th詠c hi羽n bi羽năphápăđ違m 
b違oăanătoànăđ嘘i với nhà cửa, kết c医u h衣 t亥ngătrênăđịa bàn. 

- Kiểmăđếm và thông tin vị trí, tọaăđộ tàu thuyềnăđangăđánhăbắt th栄y s違n trên biển, 
cửa sông lớn di chuyểnăđếnănơiătránh trú an toàn. Khuyếnăcáoăng逢運i dân ch栄 động kiểm 
tra, có kế ho衣ch rà soát, kiểm tra tu b鰻 b運 bao s違n xu医tă(đặc bi羽t các hộ nuôi tr欝ng th栄y 
s違năvùngălũ,ătriềuăc逢運ng)ăđ違m b違oăanătoànătr逢ớc khi thiên tai x違y ra. Khi c亥n thiết khuyến 
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cáoăng逢運i dân có thể thu ho衣ch nông s違n sớm vớiăph逢ơngăchâmă“xanhănhàăhơnăgiàă
đ欝ng”. 

- Triển khai các bi羽n pháp kh育n c医p b違o v羽 s違n xu医t nông nghi羽p. Kiểm tra và xử 
lý kịp th運i các s詠 c嘘 công trình phòng, ch嘘ng thiên tai. Công trình trọngăđiểm về kinh 
tế - xã hội và an ninh, qu嘘c phòng. 

- Đ違m b違o an ninh, trật t詠 an toàn xã hội, b違o v羽 tính m衣ng và tài s違n c栄aăNhàăn逢ớc 
và nhân dân t衣i khu v詠c x違yăraăthiênătai.ăĐ違m b違o giao thông và thông tin liên l衣căđápă
泳ng yêu c亥u chỉ đ衣o, chỉ huy PCTT. 

- Giámăsát,ăh逢ớng dẫn và ch栄 động th詠c hi羽n vi羽c h衣n chế hoặc c医măng逢運i, ph逢ơngă
ti羽năđiăvàoăkhuăv詠c nguy hiểm trên sông, khu v詠c và tuyếnăđ逢運ng bị ngập sâu, khu v詠c 
cóănguyăcơăs衣t l荏 đ医t và khu v詠c nguy hiểm khác. 

- Th詠c hi羽n ho衣tăđộng tìm kiếm c泳u n衣n, c泳u ch英aăng逢運i bị th逢ơng,ăhỗ tr嬰 l逢ơngă
th詠c, thu嘘c ch英a b羽nh,ăn逢ớc u嘘ng và nhu yếu ph育m khác t衣i khu v詠c bị chia cắt, khu 
v詠c ngập l映t nghiêm trọngăvàăđịaăđiểmăsơătán. 

- Huyăđộng kh育n c医p về nhân l詠c, vậtăt逢,ăph逢ơngăti羽n, trang thiết bị, nhu yếu ph育m 
để kịp th運i 泳ng phó với thiên tai. 

b. Đ嘘iăv噂iăh衣n hánăvƠăxơmănh壱păm員n 
- Điều chỉnh, chuyểnăđ鰻iăcơăc医u cây tr欝ng, vật nuôi, mùa v映 phù h嬰p vớiăđiều ki羽n 

th鰻 nh逢叡ng, khí hậu c栄a từngăvùng,ăđịaăph逢ơng. 

- Xây d詠ng kế ho衣ch n衣o vét các tuyến kênh, r衣ch nộiăđ欝ng, tr映c vớt l映căbìnhăkhơiă
thông dòng ch違y, không làm ô nhi宇m các tuyến kênh, r衣chăđ違m b違o kh違 nĕngătr英 n逢ớc 
t嘘iă逢uănh医t. 

- Ph嘘i h嬰p vớiăcácăđơnăvị,ăcơăquanăh英u quan trong vi羽c quan trắcăđộ mặn. Có kế 
ho衣ch vậnăhành,ăđiều tiết các c嘘ngăđ亥u m嘘i h嬰pălỦăđ違m b違o tích tr英 đ栄 ngu欝năn逢ớc bên 
trong nộiăđ欝ng một cách t嘘t nh医tăđể ph映c v映 s違n xu医t. 

- Xây d詠ng kế ho衣ch lắpăđặt thiết bị quan trắc t詠 động về m詠căn逢ớc, ch医tăl逢嬰ng 
n逢ớc 荏 các huy羽n phía Nam. 

c. Đ嘘iăv噂iădôngăl嘘c,ăsét 
- Triểnăkhaiăh逢ớng dẫnăchoăng逢運i dân các bi羽n pháp phòng tránh dông l嘘c,ăsét,ăđặc 

bi羽tăđ嘘i với ng逢運i dân s嘘ng 荏 khu v詠căth逢運ng x違y ra dông l嘘c, sét. 

- Th逢運ng xuyên tuyên truyềnătrênăcácăph逢ơngăti羽năthôngătinăđ衣i chúng, t衣i các cuộc 
họp dân về m泳căđộ nguy hiểm khi thiên tai x違y ra (c映 thể từng lo衣iăhìnhăthiênătaiăđưăx違y 
raă trênăđịaăbàn).ăH逢ớng dẫn và vậnăđộng nhân dân cách th泳c và kinh nghi羽m chằng 
ch嘘ng nhà cửaătr逢ớcămùaăm逢a,ăbưo. 

- Xây d詠ng Kế ho衣ch lắpăđặt h羽 th嘘ng c違nh báo dông, sét 荏 cácăđịaăph逢ơngăth逢運ng 
x違y ra sét. 
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2. Phân vùng r栄iăroăđ嘘i v噂i t瑛ng lo衣i hình thiên tai 

2.1 Phân vùng r栄i ro thiên tai v噂i ng壱p l映t 

D詠a trên vi羽c xây d詠ng b違năđ欝 ngậpăđ逢嬰c xây d詠ng d詠a trên hi羽n tr衣ng và phân 
vùng theo quy ho衣ch xác định m泳căđộ r栄iăroăthiênătaiătrênăđịa bàn thành ph嘘 

Hình 179: B違n đ欝 ng壱p theo các k鵜ch b違n tính 

 

Trongăgiaiăđo衣n hi羽n nay, các khu v詠c có nguyăcơăr栄i ro thiên tai chiếm di羽n tích 
lớn và tr違i dài trên các quận, huy羽n trừ khu v詠căđ逢嬰c b違o v羽 b荏i h羽 th嘘ng th栄y l嬰i Ô 
môn - Xà No. Nếu xét theo m泳căđộ ngập với lũ 10 nĕm,ădi羽n tích có nguyăcơăr栄i ro thiên 
tai chiếm kho違ng 76,77% t鰻ng di羽n tích c栄a thành ph嘘. Nh英ng khu v詠c có có nguyăcơă
r栄i ro thiên tai lớn nằm trong vùng phía Bắc c栄a thành ph嘘 và một ph亥n phía Nam bao 
g欝m các quận trung tâm.  

Khi th詠c hi羽n thao quy ho衣ch. Các khu v詠c có nguyăcơăr栄i ro thiên tai gi違măđiăsoă
với hi羽n tr衣ng và và tập trung ch栄 yếu 荏 các khu v詠c phía Tây Bắc c栄a thành ph嘘. Nếu 
xét theo m泳c độ ngập với lũ 10 nĕm,ădi羽n tích có nguyăcơăr栄i ro thiên tai chiếm kho違ng 
58,67% t鰻ng di羽n tích c栄a thành ph嘘. Khi xétăđến biếnăđ鰻i khí hậuăđếnănĕmă2050ăcác 
khu v詠c có nguyăcơăr栄iăroăthiênătaiătĕngălênăsoăvới quy ho衣ch. Nếu xét theo m泳căđộ ngập 
với lũ 10ănĕm,ădi羽n tích có nguyăcơăr栄i ro thiên tai chiếm kho違ng 66,92% t鰻ng di羽n tích 
c栄a thành ph嘘. 
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B違ng 198: M泳c đ瓜 r栄iăroăthiênătaiătrênăđ鵜a bƠn thƠnh ph嘘 C亥n Th挨 

Giai 
đo衣n 

Di羽n tích r栄i ro thiên tai (ha) 

Phong  

Đi隠n 

C運  

Đ臼 

Ô  

Môn 

Bình  

Th栄y 

Cái  

Rĕng 

Ninh  

Ki 隠u 

Vƿnhă 

Th衣nh 

Th嘘t  

N嘘t T鰻ng 

Hi羽n 
tr衣ng  7.172 

29.05
2 

9.35
8 

5.18
3 

5.07
6 

1.36
3 

39.11
3 

14.15
0 

110.46
7 

Quy 
ho衣ch  1.105 

28.41
3 

2.18
1 

1.12
0 

1.12
4 420 

38.87
9 

11.17
8 84.419 

BĐKHă
2050 2.622 

35.13
0 

3.09
0 

1.15
4 

1.17
0 435 

39.47
2 

13.23
0 96.303 

Nguồn: Kết quả tính toán cửa chuyên gia 

2.2 Phân vùng r栄i ro thiên tai v噂i xâm nh壱p m員n  

Tr逢ớc di宇n biến c詠căđoanăc栄a biếnăđ鰻i khí hậu trong th運i gian g亥năđây,ătìnhăhìnhă
xâm nhập mặn trên toàn ĐBSCL nói chung và thành ph嘘 C亥năThơ nóiăriêngăđangăcóăxuă
h逢ớng bị xâm nhập sâu theo các tuyến sông chính vào trong vùng d詠 án. Do vậy,ăđể xác 
định ph衣m vi các khu v詠c bị 違nhăh逢荏ng b荏i xâm nhập mặn trong th運i gian sắp tới,ăt逢ă
v医n th詠c hi羽n mô ph臼ng kịch b違n xâm nhập mặnătrongăđiều ki羽n biến đ鰻i khí hậuănĕmă
2050 泳ng với các h羽 th嘘ng công trình kiểm soát mặnăđưăth詠c hi羽n t衣i vùng d詠 ánăcũngă
nh逢ăcácăvùngălânăcậnănh逢ăOMXN,ăh羽 th嘘ng th栄y l嬰i Cái Lớn – Cái Bé, h羽 th嘘ng th栄y 
l嬰iăQLPHăđể đánhăgiáăm泳căđộ xâm nhập mặn trong vùng d詠 án. 

D詠a trên kết qu違 mô ph臼ng xâm nhập mặnănh逢ăHình 9 cho th医y h亥uănh逢ăkhuăv詠c 
các quận huy羽nănh逢ăCáiăRĕng,ăNinhăKiều, Bình Th栄y, Ô Môn, Th嘘t N嘘tăvàăPhongăĐiền 
ven sông Hậu trong th運i gian sắp tớiăđềuăcóănguyăcơăbị 違nhăh逢荏ng b荏i xâm nhập mặn, 
doăđóănh英ng khu v詠c này c亥n có nh英ng kế ho衣ch hay nh英ng gi違i pháp công trình lâu dài 
cho th運i gian sắp tới xây d詠ngăcácăcôngătrìnhăngĕnămặn. Mặtăkhácăđ嘘i với các huy羽n 
giáp ranh với Kiên Giang và HậuăGiangănh逢ăVĩnhăTh衣nh, C運 Đ臼, Thới Lai trong th運i 
gian sắp tới khi h羽 th嘘ng th栄y l嬰i Cái Lớn – CáiăBéăđiăvàoăho衣tăđộng sẽ kiểmăsoátăđ逢嬰c 
m泳căđộ xâm nhập mặn từ biểnăTâyătácăđộngălên,ădoăđóăt衣i các khu v詠c này không 違nh 
h逢荏ng gì xâm nhập mặn. 
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Hình 180: M泳căđ瓜 xâm nh壱p m員n t衣i vùng d詠 ánăđ院nănĕmă2050 

 

2.3 Phân vùng r栄i ro thiên tai v噂i m泳căđ瓜 s衣t l荏  

Trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ, tùy thuộc vào vị tríăđịa lý c栄a từng quận, huy羽n 
mà tình hình s衣t l荏 di宇n ra 荏 nh英ng m泳că độ khác nhau. S衣t l荏 b運 sông 
di宇n ra ph鰻 biến, với m泳că độ thi羽t h衣i lớnă đ嘘i với các quận, huy羽n nằm cặp theo 
sông Hậu, sông C亥nă Thơă vàă cácă sôngă lớn n嘘i tr詠c tiếp với sông Hậu (Cái sắn, 
Th嘘t N嘘t, Ô Môn, Trà Nóc, Bình Th栄y, Bến B衣 ầ)ă nh逢:ă quận Ninh Kiều, Bình 
Th栄y,ă Cáiă Rĕng,ă Ôă Môn,ă Th嘘t N嘘t và huy羽nă Phongă Điền.ă Đ嘘i với các huy羽n C運 
Đ臼, Thớiă Lai,ă Vĩnhă Th衣nh do địa bàn không có tuyến sông Hậu ch違y qua và 
nằm cách khá xa các cửaăphână l逢uă từ sông Hậu nên tình hình s衣t l荏 di宇nă raă ítă hơn 
các quận, huy羽n còn l衣i. 

• T鰻ngăh嬰pătìnhăhìnhăthi羽tăh衣iădoăs衣tăl荏ăgâyăraătrênăđịaăbànăthànhăph嘘ăC亥n 
Thơătrongăgiaiăđo衣nă2010-2020: 

- S嘘ăđiểmăs衣tăl荏ă:ă226ăđiểm. 

- Chiềuădàiăs衣tăl荏ă:ă8.827ămét. 
- T鰻ngăs嘘ăng逢運iăchếtă:ă04ăng逢運i. 
(02ăngườiăchếtădoăsạtălởăcＺuăTràăNiềnăngàyă06/3/2010. 02ăngườiăchếtădoăsạtălở 
cＺuăRạchăCamăngàyă09/5/2011). 
- T鰻ngăs嘘ăng逢運iăbịăth逢ơngă:ă05ăng逢運i. 
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- T鰻ngăs嘘ănhàăh逢ăh衣iăhoànătoànă:ă84ăcĕn. 
• Riêngătrongănĕmă2021,ătrênăđịaăbànăthànhăph嘘ăC亥năThơ x違yăraă23ăđiểmă

s衣tăl荏ă(làmăsập hoànătoànă05ăcĕnănhà,ă36ăcĕnănhàăbịăs衣tămộtăph亥năvàăbịă違nhăh逢荏ng,ăt鰻ngă
chiềuădàiă違nhăh逢荏ngădoăs衣tăl荏ă379ămăvớiăt鰻ngăthi羽tăh衣iă逢ớcătrên 
07ătỷăđ欝ng). 

• Quaăs嘘ăli羽uăt鰻ngăh嬰pătìnhăhìnhăthi羽tăh衣iădoăs衣tăl荏ăgâyăraăchoăth医yădi宇nă
biến 
c栄aăs衣tăl荏ăb運ăsông,ăkênh,ăr衣chătrênăđịaăbànăthànhăph嘘ăC亥năThơ ngàyămộtănghiêm 
trọngăvàăph泳căt衣pă(tĕngăc違ăvềăc逢運ngăđộăvàăs嘘ăl逢嬰ng),ăđặcăbi羽tălàăcácăđo衣năsông, 
kênh,ăr衣chăch違yăquaăcácăkhuăv詠căđôngădânăc逢,ăcácăkênhăr衣chăcóămậtăđộăgiao 
thôngăth栄yălớn,ănh英ngăđo衣năsôngăcong,ăcácăcửaăphânăl逢u,ănhậpăl逢u,ănơiăgiao 
thoaăgi英aădòngăch違yăsôngăvàădòngătriềuăầăgâyăthi羽tăh衣iălớnăvềăsinhăm衣ng,ăgây 
m医tăđ医t,ănhàăcửa,ătàiăs違n,ăcơăs荏ăh衣ăt亥ngăxâyăd詠ngăhaiăbênăb運ăsông,ăkênh,ăr衣ch. 
Theoăs嘘ăli羽uăbáoăcáoăc栄aăcácăquận,ăhuy羽n,ăhi羽nănayătrênăđịaăbànăthànhăph嘘 
cóăkho違ngă171ăđiểmăcóănguyăcơăs衣tăl荏,ăvớiăt鰻ngăchiềuădàiăđo衣năcóănguyăcơăs衣tăl荏 
kho違ngă179.138m,ăt鰻ngăs嘘ăcĕnănhàăc亥năph違iădiăd運iălàă3.198ăcĕn.ăQuaăràăsoát, 
ph亥nălớnăcácăđiểmăcóănguyăcơăs衣tăl荏ătrênăđịaăbànăthànhăph嘘ălàăs衣tăl荏ăbìnhăth逢運ng 
(cóăthểăxửălỦăs衣tăl荏ăbằngăcácăgi違iăphápăphiăcôngătrìnhăhoặcăcôngătrìnhăKèăbánăkiên 
c嘘,ăKèăb違oăv羽ăb運ăbằngăvậtăli羽uăthôăsơăt衣iăđịaăph逢ơng,ăkếtăc医uăđơnăgi違nă(cừădừa, 
cừăb衣chăđàn,ăcừătràmăkếtăh嬰părọăđáăvàăv違iăđịaăkỹăthuậtăầ)ăkếtăh嬰păcắmăbiểnăc違nh 
báoăs衣tăl荏ăvàădiăd運iădânăc逢ăđ違măb違oăanătoàn. 

• Riêngăcácăđiểmăcóănguyăcơăs衣tăl荏ăcặpătheoăcácătuyếnăsôngălớn,ăcóăđịaă
hình 
đ逢運ngăb運ăd嘘c,ăsâu,ădi宇năbiếnăs衣tăl荏ănhanh,ăph泳căt衣p. Có vậnăt嘘cădòngăch違yălớn,ăkhuă
v詠căđôngădânăc逢ăầ,ăc映ăthểăcácătuyếnăsông: 
- SôngăC亥năThơă(đo衣nătrênăđịaăbànăhuy羽năPhongăĐiền). 
- SôngăBìnhăTh栄yă(đo衣nătrênăđịaăbànăquậnăBìnhăTh栄y). 
- SôngăTràăNócă(đo衣nătrênăđịaăbànăquậnăBìnhăTh栄y). 
- SôngăÔăMônă(đo衣nătrênăđịaăbànăquậnăÔăMônăvàăhuy羽năThớiăLai). 
- SôngăTh嘘tăN嘘tă(đo衣nătrênăđịaăbànăquậnăTh嘘tăN嘘t). 
- SôngăCáiăSắnă(đo衣nătrênăđịaăbànăquậnăTh嘘tăN嘘tăvàăhuy羽năVĩnhăTh衣nh). 
- CùăLaoăTânăLộcă- trênăđịaăbànăquậnăTh嘘tăN嘘t. 
- SôngăBếnăB衣ă(đo衣nătrênăđịaăbànăquậnăCáiăRĕng)ăầ 

• Làăcácăđiểmăs衣tăl荏ănguyăhiểmăvàăđặcăbi羽tănguyăhiểmăc亥năđ逢嬰că逢uătiênăxửă
lỦăbằngăcácăcôngătrìnhăkèăch嘘ngăs衣tăl荏ăkiênăc嘘ăhoặcăbánăkiênăc嘘. 

• Tr逢ớcătácăđộngăc栄aăbiếnăđ鰻iăkhíăhậuăph泳căt衣păgâyănhiềuăhìnhătháiăth運iă
tiết 
dịăth逢運ng,ăthiênătaiă(đặcăbi羽tălàăs衣tăl荏ăb運ăsông)ăliênătiếpăx違yăraăgâyăthi羽tăh衣iălớn 
vềăsinhăm衣ngăvàătàiăs違năc栄aăng逢運iădânăvàănhàăn逢ớc. Trong th運iăgianăqua,ăthành 
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ph嘘ăC亥năThơăđưăch栄ăđộngăt鰻ăch泳căth詠căhi羽nănhiềuăgi違iăphápăphòng,ăch嘘ngăs衣tăl荏 
(gi違iăphápăcôngătrìnhăkếtăh嬰păvớiăgi違iăphápăphiăcôngătrình)ăđểăh衣năchếăđếnăm泳c 
th医pănh医tănh英ngăthi羽tăh衣iăvềăsinhăm衣ngăvàătàiăs違năc栄aăng逢運iădân. 

• Đểăch栄ăđộngăphòng,ăch嘘ng,ă泳ngăphóăkịpăth運iăcóăhi羽uăqu違ănhằmăkhắcă
ph映c, 
ngĕnăchặn,ăh衣năchếăđếnăm泳căth医pănh医tănh英ngăthi羽tăh衣iăvềăsinhăm衣ngăvàătàiăs違năc栄a 
ng逢運iădânăvàănhàăn逢ớcădoăs衣tăl荏ăb運ăsông,ăkênhăr衣chătrongăth運iăgianătới,ăS荏ăNông 
nghi羽păvàăPhátătriểnănôngăthônăđềăxu医tăđ逢aăvàoăQuyăho衣chăthànhăph嘘ăC亥năThơ th運iăkă
2021-2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcácăd詠ăánăkèăch嘘ng 
s衣tăl荏ăb運ăsôngăkh育năc医p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 181: Các v鵜 trí s衣t l荏 t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨 
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Nguồn: Chi cつc thてy lợi CＺnăTh¬ 

B違ng 199: Danh m映căcácăđo衣n sông có v鵜 trí s衣t l荏 trênăđ鵜a bàn TP.C亥năTh挨 

ST
T Khu v詠c s衣t l荏 Tên 

Qu壱n Đ鵜aăđi吋m M泳căđ瓜 uy hi院p 

1 Trà Nóc 
Bình 
Th栄y 

P. Trà Nóc (b運 trái) Ch嬰 TràăNóc,ădânăc逢 

2 
B運 sông C亥n 
Thơ 

CáiăRĕng Khu v詠c xóm Chài Dânăc逢,ăđ医tăđôăthị 

3 C欝n 遺u CáiăRĕng Ph逢運ngăH逢ngăPhú Đ医t du lịch,ădânăc逢 

4 Sông Bình Th栄y 
Bình 
Th栄y 

Vi羽nă D逢叡ng Lão 
đến C亥u Bình 
Th栄y, P. An Thới (2 
b運) 

Dânăc逢 

5 
Sông Trà Nóc, P. 
Trà An 

Bình 
Th栄y 

P. Trà An (b運 ph違i) Dânăc逢 

6 R衣chăCáiăRĕng CáiăRĕng 

Đo衣n từ ngã ba r衣ch 
CáiăRĕngăbéă- sông 
Hậu QL1 mới (2 
b運) 

Dânăc逢 
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ST
T Khu v詠c s衣t l荏 Tên 

Qu壱n Đ鵜aăđi吋m M泳căđ瓜 uy hi院p 

7 M逢ơngălộ 91 Ô Môn 

Hai b運,ă đo衣n từ 
Ngã Ba sông Ô 
Mônă đến C鰻ng 
Vi羽n Lúa 

Đ逢運ng qu嘘c lộ,ădânăc逢 

8 
TT. C運 Đ臼, ngã 
7 

C運 Đ臼 
Khu v詠c ch嬰 t衣i 
Ngã 7 

Ch嬰,ă dână c逢ă tập trung, 
đ逢運ng giao thông nội bộ 

9 
TT Thới Lai, ngã 
5, phía b運 sông 
Ô Môn 

Thới Lai 
Khu v詠c b運 sông 
C亥năThơ 

Ch嬰,ă dână c逢ă tập trung, 
đ逢運ng giao thông nội bộ 

10 
Cái Sắn, dọc 
qu嘘c lộ 80 

Vĩnhă
Th衣nh 

C亥u s嘘 1, Ch嬰 Vĩnh 
Trinh 

Dânăc逢,ăđ逢運ng giao thông 

11 Sông Ô Môn Ô Môn 
H衣 l逢uă c亥u (b運 
ph違i) Dânăc逢,ăđ逢運ng giao thông 

12 Sông Ô Môn Ô Môn 
Th逢嬰ngă l逢uă c亥u (2 
b運) 

Dânăc逢,ăđ逢運ng giao thông 

13 

Ngã ba Bà 
Chiêu- K. Th栄y 
l嬰i 1- Kênh Bò 
Ót 

Th嘘t N嘘t 
Ngã ba kênh Bà 
Chiêu - K. Th栄y l嬰i 
1_ Kênh Bò Ót 

Dânăc逢,ăđ逢運ng giao thông 

14 
Đo衣nă đ亥u kênh 
Cái Sắn và sông 
Hậu 

Th嘘t N嘘t 
Đ亥u kênh Cái Sắn –
Sông Hậu 

Dânăc逢,ăđ逢運ng giao thông 
(qua c亥u cái Sắn) 

15 Tắc Ông Th映c Ô Môn 
Từ c亥u Tắc Ông 
Th映c tr荏 ra QL91 (2 
b運) 

Dânăc逢,ăv逢運năcâyăĕnătrái 

16 Sông Th嘘t N嘘t Th嘘t N嘘t 
Từ c亥u Trà Bay ra 
b運 sông Hậu 

Dânăc逢,ăđ逢運ng giao thông 

17 
Đ亥u kênh KH9- 
Sông C亥năThơ 

Phong 
Điền 

Th逢嬰ngă l逢uă c嘘ng 
KH9, b運 trái 

V逢運n,ădânăc逢,ăđ医t th鰻 c逢 

18 Mỹ Khánh 
Phong 
Điền 

Ch嬰 Mỹ Khánh Lộ vòngăcung,ădânăc逢 

19 NhơnăĐ泳c 
Phong 
Điền 

B運 đ嘘i di羽n ch嬰 Mỹ 
Khánh 

Đ逢運ngăliênăthôn,ădânăc逢 

20 R衣chăCáiăSơn 
Ninh 
Kiều 

P. An Bình (2 b運) 
Đ逢運ng lộ giao thông, dân 
c逢 

21 
An Bình, trên 
sông C亥năThơ 

Ninh 
Kiều 

P.ă Ană Bình,ă đ嘘i 
di羽n ch嬰 n鰻i Cái 
Rĕng 

Đ逢運ng lộ vòng cung, các 
hộ dân ven sông 

22 C欝năKh逢ơng 
Ninh 
Kiều 

P. Cái Khế 
Aoă cá,ă đ医tă canhă tác,ă đ医t 
quy ho衣ch du lịchă t逢ơngă
lai 

23 C欝năKh逢ơng 
Bình 
Th栄y 

P. An Thới 
Aoă cá,ă đ医tă canhă tác,ă đ医t 
quy ho衣ch du lịchă t逢ơngă
lai 
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ST
T Khu v詠c s衣t l荏 Tên 

Qu壱n Đ鵜aăđi吋m M泳căđ瓜 uy hi院p 

24 C欝năSơn 
Bình 
Th栄y 

P. Bùi H英uăNghĩa 
Aoă cá,ă đ医tă canhă tác,ă đ医t 
quy ho衣ch du lịchă t逢ơngă
lai 

25 Cù Lao Tân Lộc Th嘘t N嘘t Đ亥u cù lao Tân Lộc 
Aoă cá,ă đ医tă canhă tác,ă đ医t 
quy ho衣ch khu nghỉ d逢叡ng 

Nguồn: Chi cつc thてy lợi CＺnăTh¬ 

3. Nguyên t逸căvƠăc挨ăch院 ph嘘i h嬰p th詠c hi羽n bi羽n pháp qu違n lý r栄i ro thiên tai 
trênăđ鵜a bàn thành ph嘘                                                  

3.1 Nguyên t逸c xây d詠ng qu違n lý r栄i ro thiên tai 

Tuân th栄 theo Luật phòng ch嘘ngăthiênătaiănĕmă2013ăcóănêuărõăcácănguyênătắc chính 
c亥n th詠c hi羽n nhằm 泳ngăphóăvàăngĕnăngừa với các lo衣i hình thiên tai x違yăraătrênăđịa bàn 
nh逢ăsau:ă 

- Phòng ngừa ch栄 động, 泳ng phó kịp th運i, khắc ph映c kh育nătr逢ơngăvàăhi羽u qu違. 
- Phòng, ch嘘ng thiên tai là trách nhi羽m c栄aăNhàăn逢ớc, t鰻 ch泳c,ăcáănhân,ătrongăđóă

Nhàăn逢ớc gi英 vai trò ch栄 đ衣o, t鰻 ch泳c và cá nhân ch栄 động, cộngăđ欝ng giúp nhau. 
- Phòng, ch嘘ngăthiênătaiăđ逢嬰c th詠c hi羽nătheoăph逢ơngăchâmăb嘘n t衣i chỗ: chỉ huy 

t衣i chỗ. L詠căl逢嬰ng t衣i chỗ. Ph逢ơngăti羽n, vậtăt逢ăt衣i chỗ. Hậu c亥n t衣i chỗ. 
- L欝ng ghép nội dung phòng, ch嘘ng thiên tai trong quy ho衣ch, kế ho衣ch phát triển 

kinh tế - xã hội c栄a c違 n逢ớc,ăđịaăph逢ơngăvàăquyăho衣ch, kế ho衣ch phát triển ngành. 
- Phòng, ch嘘ng thiên tai ph違i b違oăđ違mătínhănhânăđ衣o, công bằng, minh b衣ch và 

bìnhăđẳng giới. 
- Phòng, ch嘘ng thiên tai ph違i d詠aă trênăcơăs荏 khoa học. Kết h嬰p sử d映ng kinh 

nghi羽m truyền th嘘ng với tiến bộ khoa học và công ngh羽. Kết h嬰p gi違i pháp công trình 
và phi công trình. B違o v羽 môiătr逢運ng, h羽 sinh thái và thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu. 

- Phòng, ch嘘ngăthiênătaiăđ逢嬰c th詠c hi羽n theo s詠 phân công, phân c医p, ph嘘i h嬰p 
chặt chẽ gi英a các l詠căl逢嬰ng và phù h嬰p với các c医păđộ r栄i ro thiên tai. 

3.2 Đánhăgiáăngu欝n l詠c cho phòng, ch嘘ng thiên tai 

Hàngănĕm,ăUBNDăcácăc医p từ thành ph嘘 đến quận - huy羽n,ăxưăđều c栄ng c嘘, thành 
lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN. Có phân công nhi羽m v映 c映 thể cho từng thành viên 
và có xây d詠ng kế ho衣ch phòng ch嘘ng thiên tai c映 thể hàngănĕm.ăTriển khai các Chỉ thị, 
Côngăđi羽n,ăCôngăvĕn,ăKế ho衣ch cho chính quyền, các c医p,ăđoànăthể vàăng逢運i dân cùng 
th詠c hi羽n 

- L詠căl逢嬰ng c泳u hộ c泳u n衣n g欝m: Quân s詠, bộ đội biên phòng, công an, c違nh 
sát phòng cháy ch英a cháy, y tế, Hội ch英 thậpăđ臼,ăĐội xung kích phòng ch嘘ng thiên tai 
c医p xã, thanh niên tình nguy羽n, Hội nông dân, c詠u chiến binh,... Mỗi xã có từ 1-2ăđội 
c泳u hộ, c泳u n衣n (Mỗiăđội từ 20 -30ăng逢運i). Hàngănĕm,ăBanăChỉ huy Phòng ch嘘ng thiên 



 

853 
 

tai và Tìm kiếm c泳u n衣n quận - huy羽n ph嘘i h嬰p với Ban Chỉ huy Quân s詠 quận - huy羽n 
t鰻 ch泳c tập hu医n di宇n tậpăPCTTătrênăđịa bàn các xã. 

- Ph亥n lớnăng逢運i dân nắmăđ逢嬰c thông tin về thiên tai nhanh nh医t qua h羽 th嘘ng 
truyền tin c医p xã, có kho違ng 98% các hộ dânăđều có sử d映ngăđi羽n tho衣iădiăđộng, kho違ng 
90% hộ dân có xe máy, 60% hộ dânăvùngălũăcóăxu欝ngăđiăl衣iătrongămùaălũ,ă80%ăhộ dân 
có d詠 tr英 l逢ơngăth詠cătrongănhà,ă10%ăng逢運iădânăcóăáoăphaoăkhiăđiătrênăsông. Đ欝ng th運i 
đaăs嘘 ng逢運iădânăđều nghiêm chỉnh, ch医păhànhăsơătánăkhiăcóăl羽nh c栄a chính quyền địa 
ph逢ơng,ăcóătinhăth亥năđoànăkếtăgiúpăđ叡 nhau khi thiên tai x違y ra, ch栄 độngăđóngăgópăs泳c 
l詠c, vậtăt逢,ăph逢ơngăti羽năđể hỗ tr嬰, tham gia cùng l詠căl逢嬰ng c泳u hộ - c泳u n衣n khắc ph映c 
thi羽t h衣i do thiên tai gây ra. 

- Ph亥năđôngăng逢運i dân có kiến th泳cătrongăchĕmăsóc s泳c kh臼e,ăđiều trị b羽nh, có 
ý th泳c b違o v羽 môiătr逢運ng có t鰻 ch泳c thu gom và xử lý rác t衣iăgiaăđình.ăThànhăph嘘 tiếp 
t映c triển khai nghiên c泳uăvàăđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng khu xử lý rác th違iăđ違m b違oăđ栄 công su医t 
xử lý rác th違i tập trung. Triển khai th詠c hi羽n kế ho衣ch thu gom và xử lý 100% rác th違i 
trênăđịa bàn thành ph嘘 

3.3 Xây d詠ng k院 ho衣ch,ăc挨ăch院 ph嘘i h嬰p bi羽n pháp qu違n lý r栄i ro thiên tai  

3.3.1 Nh英ngănguyăc挨ăcácălo衣i hình thiên tai x違y ra trong th運i gian t噂i 

- Theo nhậnăđịnh c栄a các ngành chuyên môn, tình hình th運i tiết thiên tai trong 
nĕmă2021ăvàănh英ngănĕmătiếp theo sẽ có nhiều di宇n biến ph泳c t衣p do 違nhăh逢荏ngătácăđộng 
c栄a biếnăđ鰻i khí hậu, tiềm 育n nhiều th違m họa do thiên tai gây ra. Hi羽năt逢嬰ng nắng nóng, 
h衣n hán, xâm nhập mặn,ăm逢aă lớn, bão, áp th医p nhi羽tăđới, l嘘c xoáy, s衣t l荏 đ医t, ngập 
úng,..hàngănĕmăđưăx違yăraăth逢運ng xuyên và có chiềuăh逢ớngăgiaătĕngăvề c逢運ngăđộ. Các 
cơnăbưoăcóăxuăh逢ớng m衣nh,ăđến r医t m衣nh và hình thành 荏 vĩăđộ th医p. 

- Tình hình dông l嘘c,ăm逢aălớn, h衣n hán, xâm nhập mặn, s衣t l荏 đ医t có thể x違y ra 
trên di羽n rộngăhơnă荏 cácăvùngăđịaăph逢ơngăkhácătrênăđịa bàn Thành ph嘘. Ngoài ra, trong 
th運i gian tới các lo衣i hình thiên tai mớiăcũngăcóăthể x違y ra 荏 khu v詠c ngoài Thành ph嘘 
gây 違nhăh逢荏ngăđếnăđịa bàn Thành ph嘘,ăN逢ớc dâng do triềuăc逢運ng x違y ra 荏 vùng cửa 
sông 違nhăh逢荏ng tới các quận- huy羽nănh逢ăNinhăKiều, Bình Th栄yăvàăCáiăRĕng,ăcóăkh違 
nĕngăgâyăthi羽t h衣iăđến s違n xu医t, nuôi tr欝ng th栄y s違n, s衣t l荏 đ医t,ăh逢ăh臼ng công trình, v叡 
đêăbao. 

3.3.2 T鰻 ch泳c phòng, ch嘘ng thiên tai 

Th詠c hi羽nătheoăQĐă379/QĐ-ttg về vi羽c phê duy羽t chiếnăl逢嬰c qu嘘c gia phòng ch嘘ng 
thiênătaiăđếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2050ăvới các nhi羽m v映 nh逢ăsau: 

 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về phòng chống thiên tai bảo đảm 
đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, trong đó tập trung: 
- Rà soát, hoàn thi羽n h羽 th嘘ngăvĕnăb違n quy ph衣m pháp luật về phòng, ch嘘ng thiên tai và 
cácăquyăđịnh pháp luậtăkhácăcóăliênăquanăđến công tác phòng, ch嘘ng, khắc ph映c hậu qu違 
thiênătaiănh逢ăphápăluật về đêăđiều, th栄y l嬰i,ătàiănguyênăn逢ớc,ăđ亥uăt逢,ăđ亥uăt逢ăcông,ăxâyă
d詠ng,ăđ医t đai,ăc泳u hộ c泳u n衣n, vậnăđộng, quyên góp, c泳u tr嬰,... B違oăđ違măđ欝ng bộ, th嘘ng 
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nh医t, t衣oămôiătr逢運ngăphápălỦăđ亥yăđ栄, phù h嬰p với th詠c ti宇n,ăđápă泳ng yêu c亥u nhi羽m v映 
phòng, ch嘘ng thiên tai, nh医t là xử lý các nhi羽m v映 c医păbáchăliênăquanăđến 泳ng phó, khắc 
ph映c hậu qu違 thiênătai.ăĐ欝ng th運i, b鰻 sung các chế tàiăđ違m b違o th詠c thi pháp luật trong 
các ho衣tăđộng phòng, ch嘘ng thiên tai. 
- Hoàn thi羽n h羽 th嘘ng tiêu chu育n, quy chu育n kỹ thuật qu嘘căgia,ăđịnh m泳c kinh tế - kỹ 
thuật,ăcácăquyăđịnh về b違oăđ違m yêu c亥u phòng ch嘘ng thiên tai, nh医t là tiêu chu育n tiêu 
thoát n逢ớc 荏 cácăđôăthị, phòng, ch嘘ngăbưo,ălũ,ăngập l映t, s衣t l荏 đ嘘i vớiăcơăs荏 h衣 t亥ng, công 
trình công cộng,ăcũngănh逢ănhàă荏 c栄aăng逢運i dân. 
- Nghiên c泳u hoàn thi羽năcácăcơăchế,ăchínhăsáchăliênăquanăđến phòng, ch嘘ng, khắc ph映c 
hậu qu違 thiên tai, nh医tă làăhuyăđộng ngu欝n l詠c từ ngân sách và ngoài ngân sách cho 
phòng, ch嘘ng thiên tai, khuyến khích doanh nghi羽p, t鰻 ch泳c, cá nhân nghiên c泳u,ăđ亥u 
t逢ăchoăphòngăch嘘ng thiên tai. Vận hành Quỹ phòng ch嘘ng thiên tai. B違o hiểm r栄i ro 
thiên tai. Đóngăgóp tài chính và trách nhi羽m b違o v羽, ph映c h欝iăđ嘘i với các ho衣tăđộng làm 
giaătĕngăr栄i ro thiên tai. Hỗ tr嬰 鰻năđịnhăđ運i s嘘ng và s違n xu医tăđ嘘i với bị 違nhăh逢荏ng, thi羽t 
h衣i do thiên tai. 

 Nâng cao nhận thức về thiên tai, rủi ro thiên tai, tăng c⇔ờng quản lý rủi ro 
thiên tai dựa vào cộng đồng, trong đó tập trung:  

- Tuyên truyền, ph鰻 biến pháp luật,ăcơăchế, chính sách về phòng, ch嘘ng thiên tai và liên 
quanăđến công tác phòng, ch嘘ng thiên tai. H逢ớng dẫn, ph鰻 biến kỹ nĕngăphòng,ăch嘘ng 
thiên tai, nh医t là kỹ nĕngă泳ng phó khi x違y ra tình hu嘘ng thiên tai lớn, ph泳c t衣p cho các 
c医p chính quyềnăcơăs荏,ăng逢運i dân và doanh nghi羽păđể ch栄 động th詠c hi羽n các bi羽n pháp 
phòng, ch嘘ng, gi違m thi羽t h衣i. 

- Đ育y m衣nh thông tin truyền thông, chia sẻ thông tin, d英 li羽u, t鰻 ch泳c các ho衣tăđộng 
nâng cao hi羽u qu違 truyền thông trong phòng ch嘘ng thiên tai. Kết h嬰p gi英aăph逢ơngăth泳c 
truyền th嘘ng với 泳ng d映ng công ngh羽, phù h嬰p với từngăđ嘘iăt逢嬰ngăđể truyền t違i thông 
tin chính xác, kịp th運i về thiên tai, r栄i ro thiên tai tớiăng逢運i dân, chú trọngăcácăđ嘘iăt逢嬰ng 
d宇 bị t鰻năth逢ơng. 

- Tĕngăc逢運ng s詠 tham gia c栄aăng逢運i dân, doanh nghi羽p, t鰻 ch泳c xã hội và cộngăđ欝ng 
trong quá trình xây d詠ng chiếnăl逢嬰c, quy ho衣ch, kế ho衣ch phòng ch嘘ng thiên tai, ho衣ch 
địnhăchínhăsách,ăđề xu医t và th詠c hi羽năcácăch逢ơngătrình,ăd詠 án, ho衣tăđộngăliênăquanăđến 
phòng ch嘘ng thiên tai, chú trọng s詠 tham gia c栄a cộngăđ欝ng,ăđặc bi羽tălàănhómăđ嘘iăt逢嬰ng 
d宇 bị t鰻nă th逢ơngă trongăvi羽c lập kế ho衣ch,ă ph逢ơngăánăphòngăch嘘ng thiên tai c医p xã. 
- Xây d詠ng l詠căl逢嬰ng xung kích phòng ch嘘ng thiên tai, l詠căl逢嬰ng tình nguy羽n viên hỗ 
tr嬰 ng逢運i dân phòng ch嘘ng thiên tai t衣i c医p xã và doanh nghi羽p 

- Thamăm逢uă xâyă d詠ng Kế ho衣ch th詠c hi羽năĐề ánă “Nângă caoă nhận th泳c cộng 
đ欝ng và qu違n lý r栄i ro thiên tai d詠a vào cộngă đ欝ng,ă đếnă nĕmă 2030”ă (Quyếtă định 
phêăĐề án s嘘 553/QĐ-ttg ngày 06/4/2021 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 - gọi tắtă làăĐề 
ánă553/QĐ-ttg). Ph嘘i h嬰p vớiăcácăcơăquan,ăđơnăvị,ăđoànăthể m荏 các lớp tập hu医n về 
nângăcaoănĕngăl詠c cộngăđ欝ng và qu違n lý r栄i ro thiên tai d詠a vào cộngăđ欝ng. T鰻 ch泳c 
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di宇n tậpănângăcaoănĕngăl詠c chỉ đ衣o, chỉ huyăđiều hành phòng ch嘘ng thiên tai, tìm kiếm 
c泳u n衣n. Tuyên truyềnăh逢ớng dẫnăng逢運i dân các bi羽n pháp, cách th泳c chằng ch嘘ng 
nhà cửa, b違o v羽 tính m衣ng và tài s違n khi thiên tai x違y ra. Ph嘘i h嬰p, hi羽păđ欝ng các l詠c 
l逢嬰ng trong tìm kiếm c泳u n衣n. 

- Các t鰻 ch泳că đoànă thể chính trị - xã hội xây d詠ngă ph逢ơngă ánă l欝ng ghép nội 
dung phòng ch嘘ng thiên tai vào các nội dung ho衣tăđộng c栄a t鰻 ch泳cămìnhăđể vậnăđộng 
đoànăviên,ăhội viên tích c詠c th詠c hi羽n. 

 Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn 
- Ki羽n toàn t鰻 ch泳c bộ máy phòng ch嘘ng thiên tai, tìm kiếm c泳u n衣n các c医p: hoàn thi羽n 
t鰻 ch泳c, bộ máy phòng ch嘘ng thiên tai và tìm kiếm c泳u n衣nătheoăh逢ớng tinh gọn, chuyên 
nghi羽p,ăđ栄 nĕngăl詠c, quyền h衣n, hi羽u l詠c, hi羽u qu違 để chỉ đ衣o, chỉ huyăđiều hành kịp 
th運i công tác phòng, ch嘘ng thiên tai. Xây d詠ng, ki羽nătoànăvàăđàoăt衣o l詠c l逢嬰ng phòng 
ch嘘ng thiên tai, tìm kiếm c泳u n衣n từ trungă逢ơngăđếnăđịaăph逢ơngăbaoăg欝m l詠căl逢嬰ng 
chuyên nghi羽p và l詠căl逢嬰ng bán chuyên nghi羽p, tình nguy羽n viên. Từngăb逢ớc xây d詠ng 
độiăngũăcánăbộ nghiên c泳u, 泳ng d映ng hỗ tr嬰 các ho衣tăđộngătrongălĩnhăv詠c phòng ch嘘ng 
thiên tai và tìm kiếm c泳u n衣n. Rà soát, hoàn thi羽n ch泳cănĕng,ănhi羽m v映, th育m quyền c栄a 
cơăquanăchỉ đ衣o, chỉ huy phòng ch嘘ng, thiên tai và tìm kiếm c泳u n衣n các c医p. Phân công, 
phân c医p trách nhi羽m,ăquyăđịnhăcơăchế ph嘘i h嬰p c映 thể gi英aăcácăcơăquan,ăl詠căl逢嬰ng,ăđ違m 
b違o công tác chỉ đ衣o phòng, ch嘘ng thiên tai kịp th運i, th嘘ng nh医t, hi羽u l詠c, hi羽u qu違. 
- Nângăcaoănĕng l詠c d詠 báo, c違nhăbáoăthiênătai:ătĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ăchoăcôngătácănghiênă
c泳uăcơăb違n về thiên tai. Cập nhật và s嘘 hóa d英 li羽uăngànhăkhíă t逢嬰ng th栄yăvĕn,ămôiă
tr逢運ng, chia sẻ thông tin về khíăt逢嬰ng th栄yăvĕnăvớiăcácăcơăquanăliênăquanătrongăn逢ớc và 
qu嘘c tế.ăĐánhăgiá r栄i ro thiên tai, phân vùng r栄i ro thiên tai, lập b違năđ欝 c違nh báo thiên 
tai. Cập nhật kịch b違n biếnăđ鰻i khí hậu,ăn逢ớc biển dâng, d詠 báo dài h衣n về thiên tai, 
ngu欝năn逢ớc, nh医tălàăđ嘘i với các sông, su嘘i g亥n biên giới. Nâng c医p trang thiết bị, công 
ngh羽 theo dõi, phân tích, d詠 báo, c違nh báo thiên tai, 泳ng d映ng công ngh羽 d詠 báo tiên 
tiến,ă逢uătiênăcôngăngh羽 d詠 báoăm逢aăđịnhăl逢嬰ng, c違nhăbáoălũăquét,ăs衣t l荏 đ医t.ăĐ亥uăt逢,ă
nâng c医p hi羽năđ衣i hóa m衣ngăl逢ới qu嘘c gia về quan trắcăkhíăt逢嬰ng th栄yăvĕn,ăđộngăđ医t, 
sóng th亥n, h羽 th嘘ng quan trắc, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng, nh医tălàăđ嘘i với 
bưo,ăm逢a,ălũ,ălũăquét,ăngập úng, s衣t l荏 đ医t, s衣t l荏 b運 sông, b運 biển. Đ育y m衣nh xã hội hóa 
một s嘘 ho衣tăđộng quan trắc, theo dõi, giám sát thiên tai, nh医t là h羽 th嘘ngăđoăm逢aăt詠 động. 
Vận hành hi羽u qu違 h羽 th嘘ng c違nhăbáoăđaăthiênătai,ăkết h嬰p với h羽 th嘘ngăcơăs荏 h衣 t亥ng về 
thông tin truyền thông hi羽n có. 
- Đ亥uăt逢ăxâyăd詠ng, nâng c医păcơăs荏 vật ch医t,ăph逢ơngăti羽n, trang thiết bị và công c映 hỗ tr嬰 
nh医tălàăđ嘘i với Trung tâm chỉ đ衣o,ăđiều hành 泳ng phó thiên tai qu嘘c gia, c医păvùngăđ違m 
b違o ph映c v映 chỉ đ衣o, chỉ huyăđiều hành phòng, ch嘘ng thiên tai theo th運i gian th詠c. Tích 
h嬰p,ăđ欝ng bộ hóa h羽 th嘘ngăcơăs荏 d英 li羽u ph映c v映 phân tích, tính toán, hỗ tr嬰 ra quyết 
định chỉ đ衣o, chỉ huyăđiều hành phòng, ch嘘ng thiên tai và tìm kiếm c泳u n衣n. 
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- Nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c phòng, ch嘘ng thiên tai: xây d詠ng h羽 th嘘ngăđàoă
t衣o về qu違n lý thiên tai gắn vớiăcácăcơăs荏 đàoăt衣o, nghiên c泳u. T鰻 ch泳căđàoăt衣o, tập hu医n, 
di宇n tập nhằm chia sẻ kinh nghi羽m, nâng caoănĕngăl詠c chuyên môn, nghi羽p v映, kỹ nĕngă
choăđộiăngũălàmăcôngătácăphòngăch嘘ng thiên tai và tìm kiếm c泳u n衣n từ trungă逢ơngăđến 
cơăs荏, chú trọng tập hu医n,ăh逢ớng dẫn kỹ nĕngăxử lý các tình hu嘘ng cho l詠căl逢嬰ng xung 
kích phòng ch嘘ng thiên tai 荏 cơăs荏, gắn với vi羽cănângăcaoănĕngăl詠c qu違n lý r栄i ro thiên 
tai d詠a vào cộngăđ欝ng. Thu hút nhân l詠c ch医tă l逢嬰ng cao tham gia ho衣tăđộng phòng, 
ch嘘ng thiên tai và tìm kiếm c泳u n衣n,ăhìnhăthànhăđộiăngũăchuyênăsâuăđể chuyển giao, 泳ng 
d映ng khoa học, công ngh羽 vào phòng ngừa, 泳ng phó và khắc ph映c hậu qu違 thiên tai. 
- Xây d詠ng h羽 th嘘ngăcơăs荏 d英 li羽u phòng ch嘘ng thiên tai, tậpătrungăđiềuătraăcơăb違n, cập 
nhật và s嘘 hóa d英 li羽u về thiên tai, thi羽t h衣i do thiên tai, h羽 th嘘ngăcơăs荏 h衣 t亥ng, công 
trình phòng ch嘘ng thiên tai, dân sinh, kinh tế - xã hội. 
 Xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai và ph⇔ơng 
án ứng phó thiên tai, lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các quy hoạch, 
kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội, cụ thể: 
- Xây d詠ng quy ho衣ch phòng ch嘘ng thiên tai và th栄y l嬰i, các quy ho衣ch có tính ch医t kỹ 
thuật chuyên ngành về phòng ch嘘ng thiên tai, th栄y l嬰i và các quy ho衣chăliênăquanăđến 
phòng ch嘘ng thiên tai gắn với quy ho衣ch sử d映ngăđ医t và phù h嬰p với phát triển kinh tế, 
xã hội, di宇n biến thiên tai, sử d映ngăn逢ớcăth逢嬰ng ngu欝n, biếnăđ鰻i khí hậu,ăn逢ớc biển 
dâng. L欝ng ghép nội dung phòng, ch嘘ng thiên tai vào các quy ho衣ch t鰻ng thể qu嘘c gia, 
quy ho衣ch ngành qu嘘c gia, quy ho衣ch vùng và quy ho衣ch thành ph嘘. Th詠c hi羽n kiểm 
tra, kiểmăsoátăcácăquyăđịnh về b違oăđ違m yêu c亥u phòng ch嘘ngăthiênătaiătheoăquyăđịnh c栄a 
pháp luật về phòng, ch嘘ng thiên tai. 
- Xây d詠ng kế ho衣ch phòng ch嘘ng thiên tai qu嘘c gia, bộ, ngành và các c医păđịaăph逢ơngă
theoăquyăđịnh c栄a pháp luật về phòng ch嘘ng thiên tai phù h嬰p với di宇n biến và yêu c亥u 
phòng ch嘘ngăthiênătai,ă逢uătiênăb嘘 trí ngu欝năchiăngânăsáchănhàăn逢ớc,ăđ欝ng th運iăhuyăđộng 
ngu欝n l詠c ngoài ngân sách cho phòng ch嘘ng thiên tai. Xây d詠ng kế ho衣ch qu違nălỦălũă
t鰻ng h嬰păl逢uăv詠c sông. Kế ho衣ch phòng, ch嘘ng bão m衣nh,ăsiêuăbưo,ălũăquét,ăs衣t l荏 đ医t, 
h衣n hán xâm nhập mặn, s衣t l荏 b運 sông, b運 biển. 
- Xây d詠ng, cập nhậtăph逢ơngăánă泳ngăphóăt逢ơngă泳ng với từng lo衣i hình thiên tai, các c医p 
độ r栄i ro thiên tai phù h嬰p với di宇n biến thiên tai trong th運i gian g亥năđây,ăđặcăđiểm thiên 
tai và kh違 nĕngă泳ng phó c栄a từngăđịaăph逢ơng,ăt鰻 ch泳c, doanh nghi羽p, các bộ ngành, chú 
trọngăph逢ơngăánă泳ng phó với bão m衣nh,ăsiêuăbưo,ălũ,ălũăquét,ăs衣t l荏 đ医t, s衣t l荏 b運 sông, 
b運 biển, ngập l映t, h衣n hán, xâm nhập mặn. Ch栄 động chu育n bị l詠căl逢嬰ng, vậtăt逢,ăph逢ơngă
ti羽n, trang thiết bị, nhu yếu ph育m phù h嬰p vớiăph逢ơngăánă泳ngăphóăthiênătaiătheoăph逢ơngă
châm "04 t衣i chỗ". T鰻 ch泳c di宇n tập, tập hu医n theo từngăph逢ơngăánă泳ng phó. Ph嘘i h嬰p, 
hi羽păđ欝ng các l詠căl逢嬰ng trong phòng ch嘘ng thiên tai, tìm kiếm c泳u n衣n. Nâng cao kh違 
nĕngă泳ng phó t衣i chỗ cho doanh nghi羽p, t鰻 ch泳c, cộngăđ欝ng,ăng逢運iădân,ăđặc bi羽t là vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, h違iăđ違o, trên biển. 

 Nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng với thiên tai 
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- Đ亥uăt逢ăc栄ng c嘘, nâng c医p công trình phòng, ch嘘ngăthiênătai,ătrongăđóătập trung: c栄ng 
c嘘, nâng c医p, hoàn thi羽n h羽 th嘘ngăđêăđiều, h欝 đập b違oăđ違m ch栄 động phòng, ch嘘ngălũ,ă
bão theo m泳c thiết kế. B鰻 sung, nâng c医p h羽 th嘘ng tr英 n逢ớc, tiêu thoát n逢ớc, phòng 
ch嘘ng ngậpăúngădoăm逢aălớn,ălũ,ătriều, nh医tălàăđ嘘i vớiăcácăđôăthị lớn. Công trình kiểm 
soát ngu欝năn逢ớc phòng ch嘘ng h衣n hán, xâm nhập mặn. Xây d詠ng, c栄ng c嘘 công trình 
phòng, ch嘘ng s衣t l荏 b運 sông, b運 biển t衣i nh英ng khu v詠c di宇n biến s衣t l荏 ph泳c t衣p uy 
hiếp nghiêm trọngăcôngătrìnhăđêăđiều, khu tậpătrungădânăc逢ăvàăcơăs荏 h衣 t亥ng quan trọng. 
Xây d詠ng, nâng c医păkhuăneoăđậu tàu, thuyền tránh trú bão theo quy ho衣chăđ逢嬰c phê 
duy羽t, gắn kết với dịch v映 hậu c亥n, thông tin nghề cá, bao g欝m c違 các khu v詠c h違iăđ違o. 
Đ育y m衣nh tr欝ng cây chắn sóng b違o v羽 đê,ătr欝ng rừng phòng hộ đ亥u ngu欝n, rừng phòng 
hộ ven biểnăđ違m b違o tỷ l羽 che ph栄 rừng và nâng cao ch医tăl逢嬰ng rừng. Nâng c医p h羽 th嘘ng 
thông tin liên l衣c b違oăđ違m thông su嘘t tới t医t c違 cácăđịaăph逢ơng,ăng逢運i dân trên c違 n逢ớc 
và tàu thuyền ho衣tăđộng trên biển,ătrongăđóă逢uătiênăđ亥uăt逢ăm荏 rộng các tr衣m thông tin 
v羽 tinh mặtăđ医t, thiết bị thôngătinăl逢uăđộng và h羽 th嘘ng qu違n lý tàu cá qua v羽 tinh. 
- Nâng c医păcơăs荏 h衣 t亥ng, ch栄 động thích 泳ng với thiên tai, biếnăđ鰻i khí hậu: nghiên c泳u, 
xây d詠ng và ph鰻 biến các mô hình nhà 荏 phù h嬰p, ch栄 động phòng, ch嘘ng thiên tai. 
H逢ớng dẫnăng逢運i dân xây d詠ng nhà 荏, có chính sách phù h嬰p hỗ tr嬰 hộ nghèo, hộ khó 
khĕnăxâyăd詠ng nhà 荏 đ違m b違o an toàn phòng, ch嘘ng thiên tai. Xây d詠ng mới, nâng c医p 
các công trìnhăcơăs荏 h衣 t亥ng ph違i trên nguyên tắc tuân th栄 theo quy ho衣ch và ch栄 động 
泳ng phó với thiên tai theo phân vùng r栄iăroăthiênătai,ăkhôngălàmăgiaătĕngăr栄i ro thiên tai 
- Triển khai các bi羽n pháp b違oăđ違măanătoànăchoăng逢運i dân t衣iăcácăvùngăth逢運ng xuyên 
chịu tác động c栄a thiên tai: th詠c hi羽n vi羽c b嘘 trí, sắp xếp l衣iădânăc逢ăt衣iăcácăvùngăth逢運ng 
xuyên x違y ra thiên tai, nh医tălàănơiăcóănguyăcơăcaoăx違yăraălũăquét,ăs衣t l荏 đ医t, s衣t l荏 b運 
sông, b運 biển gắn với xây d詠ng nông thôn mới. Nh英ngănơiăch逢aăthể di d運iăđ逢嬰c c亥n lắp 
đặt h羽 th嘘ng theo dõi, giám sát, c違nhăbáoăđể kịp th運iăsơătán,ăgi違m thiểu r栄i ro khi x違y ra 
thiên tai. Kết h嬰p xây d詠ng công trình phòng, ch嘘ngăthiênătai.ăH逢ớng dẫn, hỗ tr嬰 vi羽c 
xây d詠ng nhà 荏, nhà sinh ho衣t cộngăđ欝ng kết h嬰păsơătánădânăđ違m b違oăanătoànătr逢ớc thiên 
tai. Xây d詠ng và nâng c医păcơăs荏 h衣 t亥ng thiết yếu kết h嬰păsơătánădânăt衣i nh英ng vùng 
th逢運ng xuyên x違yăraăbưo,ălũ,ăngập l映t,ălũăquét,ăs衣t l荏 đ医t. 
 Khoa học công nghệ: nghiên c泳u, 泳ng d映ng khoa học, công ngh羽 nâng cao hi羽u 
qu違 phòng, ch嘘ng thiên tai, trongăđóătập trung nghiên c泳u, 泳ng d映ng công ngh羽 tiên tiến, 
công ngh羽 s嘘, t詠 động hóa, vi宇n thám trong quan trắc, theo dõi, giám sát, d詠 báo, c違nh 
báo thiên tai, qu違n lý, vận hành công trình phòng ch嘘ng thiên tai và chỉ đ衣oăđiều hành 
phòng ch嘘ng thiên tai. Phát triển 泳ng d映ng công ngh羽 trong qu違n lý giám sát tàu cá. 
Nghiên c泳u, 泳ng d映ng vật li羽u mới, công ngh羽 tiên tiến trong xây d詠ng công trình phòng 
ch嘘ngăthiênătaiăđ違m b違o bền v英ng, thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng. Nghiên c泳u chuyểnăđ鰻i 
cơăc医u s違n xu医t, gi嘘ng cây tr欝ng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù h嬰p vớiăđiều ki羽n t詠 
nhiênăvàăđặcăđiểm thiên tai từng vùng, miền, thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu. 
 Hợp tác quốc tế: Tĕngăc逢運ng h嬰p tác với các qu嘘c gia, vùng lãnh th鰻,ăđ嘘i tác phát 
triển, nhà tài tr嬰,ăcơăquanănghiên c泳u khoa họcăđể chia sẻ thông tin, kinh nghi羽m, chuyển 
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giao, 泳ng d映ng công ngh羽 mới về phòng, ch嘘ng thiên tai, nh医t là về d詠 báo, c違nh báo 
thiên tai, qu違n lý r栄i ro thiên tai, c泳u hộ, c泳u n衣n, qu違nălỦătàiănguyênăn逢ớcăđ嘘i với h羽 
th嘘ng sông xuyên biên giới, b違oăđ違m an toàn cho tàu thuyềnătránhătrúăbưo,ăđ欝ng th運i 
tranh th栄 vậnăđộng hỗ tr嬰 c栄a qu嘘c tế trong phòng, ch嘘ng thiên tai, thích 泳ng với biến 
đ鰻i khí hậu. Tham gia tích c詠c, ch栄 độngătrongăcácăcơăchế h嬰p tác về phòng, ch嘘ng thiên 
tai,ă逢uătiênăcácăcơăchế h嬰p tác c栄a 曳y hội sông Mê kông,  
Di宇năđànăkhuăv詠c và toàn c亥u về gi違m nhẹ thiênătai,ăh逢ớng tới m映c tiêu gi違i quyếtăđ逢嬰c 
các v医năđề thiên tai xuyên biên giới. Th詠c hi羽năđ亥yăđ栄, trách nhi羽măcácăđiềuă逢ớc qu嘘c 
tế, hi羽păđịnh, th臼a thuận h嬰p tác mà Vi羽t Nam tham gia ký kếtănh逢ăKhungăhànhăđộng 
Sendai, Hi羽păđịnh ASEAN về qu違n lý th違m họa và 泳ng phó kh育n c医p. 
Nguồn lực: 逢uătiênăb嘘 trí ngu欝n l詠c từ ngânăsáchănhàăn逢ớc, v嘘năvayăODA,ăvayă逢uăđưiă
n逢ớc ngoài, sử d映ng hi羽u qu違 quỹ phòng, ch嘘ngăthiênătaiăvàăhuyăđộng ngu欝n l詠c từ xã 
hội hóa cho ho衣tăđộng phòng, ch嘘ng thiên tai và c泳u hộ c泳u n衣n,ătrongăđóătập trung nâng 
caoănĕngăl詠c d詠 báo, c違nh báo thiên tai. Xử lý d泳tăđiểm các trọngăđiểmăđêăđiều xung 
yếu từ c医păIIIăđến c医păđặc bi羽t. B違oăđ違m an toàn h欝 đập. Phòng ch嘘ng h衣n hán, xâm 
nhập mặn. Di d運iădânăc逢ăkh育n c医p ra kh臼i khu v詠c nguy hiểm. Xử lý s衣t l荏 b運 sông, b運 
biển. Xây d詠ngăkhuăneoăđậu tàu thuyền tránh trú bão. Nâng c医păcơăs荏 vật ch医t, trang 
thiết bị,ăph逢ơngăti羽n ph映c v映 chỉ đ衣oăđiều hành phòng, ch嘘ng thiên tai và c泳u hộ c泳u 
n衣n, nh医t là c栄aăcơăquanăthamăm逢uăc医p qu嘘c gia, c医p thành ph嘘. Triểnăkhaiăcácăch逢ơngă
trình trọngăđiểm c医pănhàăn逢ớc về phòng ch嘘ngăthiênătai.ăTĕngăc逢運ng phân c医p, phân 
quyềnăđ違m b違oăhuyăđộng kịp th運i ngu欝n l詠căđápă泳ng yêu c亥u 泳ng phó kh育n c医p và khắc 
ph映c hậu qu違 thiên tai. 
 

Thực hiện tổng hợp các giải pháp phòng ngừa ứng phó với thiên tai 

Các gi違i pháp phòng ngừa 泳ng phó vớiăthiênătaiăđ逢嬰c l欝ng ghép vào các quy ho衣ch, 
kế ho衣ch phát triển ngành, kinh tế xã hộiă trongă giaiă đo衣nă nàyă theoă Thôngă t逢ă s嘘 
10/2021/TT-BKHDT ngày 22/12/2021 ban hành. 

d. Gi違iăphápăphiăcôngătrình 

Ch栄 độngă“s嘘ng chung vớiălũăvàăh衣n hán, xâm nhập mặn”,ăthíchă泳ng, khai thác l嬰i 
thế để phát triển bền v英ng, tập trung: 

- Xácăđịnh các tiểuăvùngăsinhătháiălàmăđịnhăh逢ớng chuyểnăđ鰻i s違n xu医t, phát triển 
kinh tế - xã hội thích 泳ng với biếnăđ鰻i khí hậu và xây d詠ngăcôngătrìnhăcơăs荏 h衣 t亥ng 
phòng ch嘘ng thiên tai, bao g欝m:ăvùngăđ欝ng bằng ngậpălũ,ăvùngăsinhătháiăn逢ớc ngọt, 
n逢ớc l嬰,ăn逢ớc mặn. 

- Rà soát quy ho衣ch phòng ch嘘ng thiên tai và th栄y l嬰i theo quy ho衣ch vùng và 
quyăđịnh c栄a pháp luật về quy ho衣chătrênăcơăs荏 ràăsoát,ăđánhăgiáăl衣i h羽 th嘘ngăđêăbao,ăb運 
bao,ăph逢ơngăánăchỉnh trị và phòng ch嘘ng s衣t l荏 b運 sông,ăph逢ơngăánăchuyểnăđ鰻i s違n xu医t 
c栄a vùng, b違oăđ違măđ欝ng bộ, phù h嬰p với quy ho衣ch sử d映ngăđ医t ven sông, quy ho衣ch 
vùng ĐBSCL. C栄ng c嘘, nâng c医p h羽 th嘘ngăđêăbao,ăb運 bao phù h嬰p với quy ho衣ch, b違o 
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đ違m kiểmăsoátălũ,ăphátătriển s違n xu医t bền v英ng, an toàn tính m衣ng và tài s違n c栄a nhân 
dân,ăđ欝ng th運i lo衣i b臼 các tuyếnăđêăbao,ăb運 bao không phù h嬰p. 

- Xây d詠ng kịch b違n 泳ng phó với tình hu嘘ngăbưo,ălũ,ăh衣n hán, thiếuăn逢ớc, xâm 
nhập mặn c詠căđoanăđể ch栄 động trong phòng ngừa, 泳ng phó. 

- Kiểm soát chặt chẽ vi羽c n衣o vét, khai thác cát trên sông, kênh r衣ch. Sử d映ng 
hi羽u qu違 cát n衣oăvétăđể bù cát, nuôi bãi, gi違m thiểu nguy cơăs衣t l荏 b運 sông, b運 biển. 
Kiểm soát vi羽căkhaiăthácăn逢ớc ng亥m, khắc ph映c tình tr衣ng s映tălúnăđ医t. 

- H逢ớng dẫn, hỗ tr嬰 nhân dân xây d詠ng, nâng c医p nhà 荏 an toàn, ch栄 động 泳ng 
phó vớiălũ,ăbưo,ăs衣t l荏, l嘘c,ăsét,ăn逢ớc biển dâng. Qu違n lý chặt chẽ vi羽c xây d詠ng, nâng 
c医p nhà 荏, công trình ven sông, ven biển. Từngăb逢ớc gi違i t臼a công trình, nhà 荏 không 
b違oăđ違m an toàn ven sông, kênh, r衣ch, sắp xếp l衣iădânăc逢ăđể phòng ch嘘ng s衣t l荏, b違o 
đ違m thoát lũ. 

 

Xây d詠ng, nâng c医păcơăs荏 h衣 t亥ng phòng ch嘘ng thiên tai: 

+ Xây d詠ng, nâng c医p và hoàn thi羽n h羽 th嘘ngăđêăbiển,ăđêăbao,ăb運 bao, công trình kiểm 
soátălũ,ămặn, h羽 th嘘ng th栄y l嬰i nộiăđ欝ng ph映c v映 chuyểnăđ鰻i, phát triển nông nghi羽p bền 
v英ng,ătrongăđóăchúătrọng xây d詠ng công trình gắn với liên kết vùng, ph映c v映 đaăm映c 
tiêu, giao thông kết h嬰p với th栄y l嬰i,ăđêăđiều.  

+ Xây d詠ng, c栄ng c嘘 công trình phòng ch嘘ng s衣t l荏 b運 sông, nh医t là t衣i khu v詠c 違nh 
h逢荏ng tr詠c tiếpăđếnăanătoànădânăc逢,ăh衣 t亥ng thiết yếu. 姶uătiên phát triển rừng ngập n逢ớc 
và th詠c hi羽n các gi違i pháp thân thi羽n với môi tr逢運ng. 

 
+ Hoàn thi羽năch逢ơngătrìnhăxâyăd詠ng c映m, tuyếnădânăc逢ăvàănhàă荏 vùng ngậpălũ. C栄ng 
c嘘, nâng c医p công trình kết h嬰pă sơă tánă dână phòngă ch嘘ngă lũă lớn, bão m衣nh. 
+ Nghiên c泳u, xây d詠ng h羽 th嘘ng công trình tr英 n逢ớcămùaăm逢a,ăđiều hòa ngu欝năn逢ớc 
cho mùa khô để gi違m thiểuă tácă động c栄a h衣n hán và xâm nhập mặn. 
- Tĕngăc逢運ng h嬰p tác qu嘘c tế, nh医t là với các qu嘘c gia thuộcăl逢uăv詠căsôngăMêăCôngăđể 
chia sẻ thông tin, khai thác hi羽u qu違, bền v英ng ngu欝năn逢ớcăsôngăMêăCông,ăđ欝ng th運i 
nâng cao ch医tăl逢嬰ng d詠 báo về lũ,ăh衣n hán, xâm nhập mặnăđể ch栄 động phòng ngừa, 泳ng 
phó 

Tập trung phòng ch嘘ng ngậpă úngă doă m逢aă lớn và triềuă c逢運ng, c映 thể: 
- Qu違nălỦăđôăthị anătoànătr逢ớc thiên tai: kiểm soát quy ho衣ch và xây d詠ngăđể h衣n chế bị 
tácăđộng c栄aăthiênătaiăvàălàmăgiaătĕngăr栄i ro thiênătai,ăxácăđịnh tiêu chu育n tiêu thoát n逢ớc 
phòng ch嘘ng ngập úng phù h嬰p vớiătácăđộng c栄a biếnăđ鰻i khí hậu, ch栄 động phân vùng 
tiêu, chú trọng dành không gian cho thoát lũ,ăb嘘 trí các h欝 điềuăhòaăđể tr英 n逢ớc t衣m th運i 
ch嘘ng ngậpăúngăkhiăm逢aălớn và nâng cao nĕngăl詠c h羽 th嘘ng tiêu thoát n逢ớc.ăNgĕnăchặn 
và xử lý công trình, nhà 荏,ăđ鰻 ch医t th違i l医n chiếm không gian thoát n逢ớc, ch泳aăn逢ớc. 
Đ欝ng th運iătĕngăc逢運ng n衣o vét h羽 th嘘ng tiêu, thoát n逢ớc. Kiểm tra, kiểm soát các quy 
định về b違oăđ違m yêu c亥u phòng ch嘘ng thiên taiăđ嘘i vớiăcơăs荏 h衣 t亥ng, công trình công 
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cộng. 
- Xây d詠ng, nâng c医păcơăs荏 h衣 t亥ng phòng ch嘘ng thiên tai theo quy ho衣ch, nh医t là h羽 
th嘘ngăđêăngĕnălũ,ăngĕnămặn, h羽 th嘘ng c嘘ng, tr衣măbơm,ăh欝 điều hòa, các tr映c tiêu và kênh 
dẫnăn逢ớc ch嘘ng ngập úng. Xây d詠ng h羽 th嘘ng theo dõi, kiểm soát an toàn thiên tai, nh医t 
là ngập úng 

C栄ng c嘘 Ban Ch雨 huy PCTT và TKCN các c医p 

- Rà soát, ki羽n toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các c医pă theoăh逢ớng chuyên 
trách, tinh gọn, hi羽u qu違 th詠c hi羽n theo Chỉ thị s嘘 42-CT/TW c栄aăBanăBíăth逢ăvề “Tĕngă
cường sự lụnhăđạo cてaăĐảngăđối với công tác phòng ngừa, とng phó, khắc phつc hậu quả 
thiênătai”. 

- Rà soát, cập nhật Kế ho衣ch phòng, ch嘘ng thiên tai và tìm kiếm c泳u n衣n các 
c医p. Xây d詠ng,ăràăsoát,ăph逢ơngăánăphòngătránhă泳ng phó thiên tai theo c医păđộ r栄i ro thiên 
taiătheoăh逢ớng dẫn c栄a Ban Chỉ đ衣oăTrungă逢ơngăvề phòng ch嘘ng thiên tai ban hành theo 
Quyếtăđịnh s嘘 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/2020. 

- Rà soát, c栄ng c嘘, ki羽nă toànăĐội xung kích phòng ch嘘ng thiên tai c医p xã theo 
h逢ớng dẫn c栄a Ban Chỉ đ衣oăTrungă逢ơngăvề Phòng ch嘘ng thiên tai theo Quyếtăđịnh s嘘 
08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020. 
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Nơngăcaoănĕngăl詠căPCTTăvƠăTKCNăchoăđ瓜i tìm ki 院m c泳u h瓜 c泳u n衣n các c医p:  

Bộ Chỉ huy Quân s詠 Thành ph嘘, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an Thành 
ph嘘. Đội xung kích phòng ch嘘ng thiên tai c医p quận, huy羽n,ăxưăhàngănĕmăt鰻 ch泳c: 

- Hu医n luy羽n, di宇n tập về 泳ng phó biếnă đ鰻i khí hậu, phòng ch嘘ng thiên tai, 
phòng ch嘘ng cháy n鰻, c泳u n衣n, c泳u hộ cho tìm kiếm c泳u n衣n, l詠căl逢嬰ng xung kích, dân 
quânăt逢ăv羽, công an xã t衣iăđịaăph逢ơng,ầ 

- B欝iăd逢叡ng nâng cao kiến th泳c, kỹ nĕng,ăkinhănghi羽m cho cán bộ tr詠c tiếp làm 
công tác PCTT và TKCN các c医p. Kỹ nĕngăsử d映ng các lo衣iăph逢ơngăti羽n TKCN. 

- B違o trì, b違oăd逢叡ng vậtă t逢,ă trangă thiết bị chuyên d映ng, vậnăhànhăph逢ơngă ti羽n 
để ch栄 động 泳ngăphóăm逢a,ăbưo,ălũ,ăs衣t l荏ầ. Lập kế ho衣ch mua sắm, trang bị, b鰻 sung 
cácăph逢ơngăti羽n, vậtăt逢,ăthiết bị ph映c v映 công tác c泳u hộ c泳u n衣n và phòng ch嘘ng, khắc 
ph映c hậu qu違 thiên tai. 

- Tranh th栄 s詠 chỉ đ衣o và hỗ tr嬰 về ngu欝n l詠c c栄a các c医p chính quyền và Bộ, 
ngànhăđể tĕngăc逢運ng nâng caoănĕngăl詠c, hi羽u qu違 trong công tác PCTT và TKCN. 

B違oăđ違m thông tin liên l衣c cho Ban Ch雨 huy PCTT và TKCN các c医p 

S荏 Thông tin và Truyền thông b違oăđ違m thông tin liên l衣c thông su嘘t trong toàn 
Thành ph嘘 ph映c v映 công tác chỉ huy,ăđiều hành phòng ngừa, 泳ng phó thiên tai: 

- Triển khai th詠c hi羽n kiểm tra, b違oăd逢叡ngăđịnh kỳ các công trình, trang thiết bị 
thông tin - truyền thông, b嘘 trí l詠căl逢嬰ng,ăph逢ơngăti羽n, trang thiết bị l逢uăđộngăđ違m b違o 
thông tin liên l衣c ho衣tăđộng thông su嘘tătrênăđịa bàn Thành ph嘘. 

- Ph嘘i h嬰p với Công an Thành ph嘘, Bộ Chỉ huy Quân s詠 Thành ph嘘, Bộ đội Biên 
phòng Thành ph嘘 sử d映ng m衣ng thông tin nội bộ ph映c v映 chỉ huy,ăđiều hành 泳ng phó 
tr逢ớc, trong và sau thiên tai. 

- Chu育n bị máyăphátăđi羽n, thiết bị truyền dẫn, chuyển m衣ch, h羽 th嘘ngăđi羽n tho衣i 
c嘘 địnhăvàădiăđộng,ăxeăthôngătinădiăđộngăGSM,ăxeăthôngătinădiăđộng vô tuyến, sóng ngắn, 
m衣ngăthôngătinăchuyênădùngăInmarsa,ăđ違m b違o thông tin liên l衣c ph映c v映 chỉ đ衣o,ăđiều 
hành PCTT và TKCN trong mọi tình hu嘘ng. 

Nơngăcaoănĕngăl詠c c違nh báo, d詠 báo thiên tai 

- Từngăb逢ớc hoàn thi羽n, hi羽năđ衣i hóa h羽 th嘘ng quan trắc, d詠 báo, c違nh báo: KTTV 
theoăh逢ớng t詠 động hóa. Xây d詠ng kế ho衣chănângăcaoănĕngăl詠c quan trắc KTTV chuyên 
dùngătrongălĩnhăv詠c th栄y l嬰i, phòng ch嘘ng thiên tai. 姶uătiênăđ亥uăt逢,ănângăc医p h羽 th嘘ng 
quan trắcăl逢嬰ngăm逢a,ăm詠căn逢ớcălũ,ătriều, xâm nhập mặn,.. Trên địa bàn Thành ph嘘. 

- Xây d詠ng h羽 th嘘ng c違nhăbáoăthiênătaiăđaăm映c tiêu, tận d映ng t嘘iăđaăcơăs荏 h衣 t亥ng 
hi羽năcó,ă逢uătiênăkhuăv詠c ven sông lớn và các khu v詠căth逢運ng x違y ra thiên tai. Nâng cao 
nĕngăl詠c d詠 báo,ăđặc bi羽t là d詠 báo ngắn h衣n ph映c v映 công tác chỉ đ衣o 泳ng phó. 
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UBND các qu壱n - huy羽n, thành ph嘘 : 

- Ch栄 động rà soát, cập nhật và xây d詠ngăph逢ơngăánă泳ng phó với thiên tai theo c医p 
độ r栄iăroăthiênătaiăđể cóăph逢ơngăánăb嘘 trí di d運i dân s嘘ng t衣i nh英ng khu v詠c nguy hiểm 
có kh違 nĕngăchịu 違nhăh逢荏ng nặng nề c栄aăbưo,ălũ,ăs衣t l荏 đếnănơiăanătoàn. 

- Trongătr逢運ng h嬰p x違yăraăthiênătaiătrênăđịa bàn, Ch栄 tịch UBND c医p quận, huy羽n, 
thị xã, thành ph嘘 có trách nhi羽m tr詠c tiếp chỉ huyăvàăhuyăđộng ngu欝n l詠c theo th育m 
quyềnăđể 泳ngăphóăthiênătaiătrongătr逢運ng h嬰p nhậnăđ逢嬰c yêu c亥u tr嬰 giúp từ UBND c医p 
xư,ăđ欝ng th運i chỉ đ衣o,ăhuyăđộng mọi ngu欝n l詠c sẵn có t衣iăđịaăph逢ơngăđể 泳ng phó thiên 
tai và tìm kiếm c泳u n衣n 

- Tiếp t映c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n kiểm tra, thanh tra các vi ph衣m pháp luật về lĩnhăv詠c 
phòng ch嘘ng thiên tai, khai thác và b違o v羽 công trình th栄y l嬰i,ăđêăđiềuătrênăđịa bàn theo 
Nghị định s嘘 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 c栄a Chính ph栄. Nghị định s嘘 
65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 c栄a Chính ph栄 về sửaăđ鰻i, b鰻 sung một s嘘 điều c栄a 
Nghị định s嘘 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 c栄a Chính ph栄. 

- Rà soát, kiểm tra gi違i t臼a, xóa b臼 các bãi vật li羽uăvenăđêăkhôngănằm trong quy 
ho衣ch. Tĕngăc逢運ng kiểm tra và xử lý kịp th運iăcácătr逢運ng h嬰p vi ph衣m hành chính về 
phòng, ch嘘ngăthiênătai,ăđêăđiều, khai thác và b違o v羽 công trình th栄y l嬰i theo Chỉ thị s嘘 
24/CT-ttg ngày 07/10/2019 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄. Ki羽n toàn Ban chỉ đ衣o xử lý các 
tr逢運ng h嬰p vi ph衣m pháp luật về đêăđiều, phòng ch嘘ng thiên tai, khai thác và b違o v羽 
công trình th栄y l嬰iănĕmă2021 do Ch栄 tịch 曳y ban nhân dân c医p quận, huy羽nălàmăTr逢荏ng 
ban. 
 

a. Gi違iăphápăcôngătrình 
Xây d詠ng nhà 荏 an toàn, nhà tránh trú bão theo tiêu chuẩn B瓜 Xây d詠ng 

- Tiếp t映căđ亥uăt逢ăhoànăthi羽n các kết c医u h衣 t亥ng 荏 địaăph逢ơngănh逢:ăUBNDăcácăxư,ă
thị tr医n, các trung tâm vĕnăhóaăsinhăho衣t cộngăđ欝ng xã, thị tr医n kết h嬰pălàmăđịa điểmăsơă
tánăchoăng逢運i dân khi x違y ra thiên tai. 

- Tiếp t映căđ亥uăt逢ănângăc医păcácăđôăthị trênăđịa bàn Thành ph嘘, triển khai Chiếnăl逢嬰c 
phát triển nhà 荏 qu嘘c gia, phát triển nhà 荏 xã hội t衣i các khu v詠c đôăthị, khuyến khích 
phát triểnănhàăchoăng逢運i thu nhập th医p,ăđ嘘iăt逢嬰ng d宇 bị t鰻năth逢ơngă違nhăh逢荏ng b荏i thiên 
tai. 

Kiên c嘘 h́aătr逢運ng h丑c,ăc挨ăs荏 y t院 

- Tiếp t映c triểnăkhaiăch逢ơngătrìnhăkiênăc嘘 hóaătr逢運ng, lớp,ăcácătr逢運ng họcăđ衣t chu育n 
qu嘘căgiaăđể đ違m b違o an toàn d衣y học và ph映c v映 tránh trú bão cho nhân dân địaăph逢ơng.ă
Tập trung xây d詠ngătr逢運ngăđ衣t chu育năvàăhuyăđộng các ngu欝n l詠căđ亥uăt逢 xây d詠ngătr逢運ng, 
lớp học. Xây d詠ngăcơăs荏 vật ch医tătr逢運ng học từ m亥mănonăđến ph鰻 thôngăđ逢嬰c xây d詠ng 
kiên c嘘. 
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- C栄ng c嘘 c挨ăs荏 v壱t ch医t và nâng cao hi羽u qu違 ho衣tăđ瓜ng các tuy院n, trung tâm, 
tr 衣m y tế từ c医p Thành ph嘘 đến c医păxư,ăt逢ơngăx泳ng vớiăcơăs荏 vật ch医tăđưăđ逢嬰căđ亥uăt逢,ă
nâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 khám ch英a b羽nh.ăĐ育y m衣nhăchĕmăsócăs泳c kh臼e bà mẹ, trẻ 
em, dân s嘘 kế ho衣ch hóa giaăđình. 

Nâng c医p các tuy院năđ逢運ngăđi羽n. 

Rà soát, t鰻ng h嬰p,ăthúcăđ育yăngànhăđi羽n l詠căcânăđ嘘i b嘘 trí ngu欝n l詠c c違i t衣o, nâng 
c医p và phát triểnăl逢ớiăđi羽n trung, h衣 thế t衣i các trung tâm thị xã, thành ph嘘,ăđặc bi羽t quan 
tâmăđ亥uăt逢ăl逢ớiăđi羽n h衣 thế đến tận khu v詠c nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc bi羽t 
khóăkhĕnăch逢aăcóăđi羽n sinh ho衣tăvàănguyăcơă違nhăh逢荏ng thiên tai cao nh医t. 

3.3.3 T鰻 ch泳c kh逸c ph映c h壱u qu違 

a. Tri吋năkhaiăcôngătácătìmăki院măc泳uăn衣n,ăc泳uătr嬰,ăh厩ătr嬰ăl逢挨ngăth詠c,ăth詠că
phẩm,ăthu嘘căch英aăb羽nh,ănhuăy院uăphẩmăthi院tăy院uăkhácăvƠăh厩ătr嬰ăv隠ătơmălỦăđ吋ă鰻nă
đ鵜nhăđ運iăs嘘ngăc栄aăng逢運iădơn 

- C医p c泳u kịp th運iăng逢運i gặp nguy hiểm, ph嘘i h嬰p với các l詠căl逢嬰ng ch泳cănĕng 
tìm kiếmăng逢運i,ăph逢ơngăti羽n m医t tích (nếu có). 

- Tiếp t映căsơătánăng逢運i ra kh臼iănơiănguyăhiểm,ă逢uătiênăđ嘘iăt逢嬰ng d宇 bị t鰻năth逢ơngă 
- Lập các tr衣m c医p c泳u t衣m th運i,ăcácăđội y tế l逢uăđộng hoặcătr逢ngăd映ng có th運i 

h衣n tr映 s荏 cơăquan,ătr逢運ng học,ăcơăs荏 y tế t衣i khu v詠căcóăthiênătaiăđể tiếp nhận c医p c泳u 
ng逢運i bị n衣n. 

- Xácăđịnhăđ嘘iăt逢嬰ng c亥năđ逢嬰c c泳u tr嬰 bao g欝m cá nhân bị th逢ơng, hộ giaăđình 
cóăng逢運i bị chết. Hộ giaăđình,ăcáănhânăbị m医t nhà 荏,ăkhôngăcóăl逢ơngăth詠c,ăn逢ớc u嘘ng 
và nhu yếu ph育măkhácăcóănguyăcơă違nhăh逢荏ng tới tính m衣ng và s泳c kh臼e,ăđặc bi羽t quan 
tâm tớiăđ嘘iăt逢嬰ng d宇 bị t鰻năth逢ơng. 

- Huyăđộngăng逢運i, vậtăt逢,ătrangăthiết bị, thu嘘c ch英a b羽nhăđể tham gia c泳u ch英a 
ng逢運i bị n衣n. 

- D詠ng các lán, tr衣i t衣m th運i (nhà b衣t)ăchoăng逢運i dân bị m医t nhà 荏. 
- C医păphátăl逢ơngăth詠c, th詠c ph育m, thu嘘c ch英a b羽nh,ăn逢ớc s衣ch và nhu yếu ph育m 

thiết yếu. 

b. Th嘘ngăkê,ăđánhăgiáăthi羽tăh衣i,ănhuăc亥uăc亥năc泳uătr嬰 

- Th嘘ngăkê,ăđánhăgiáăthi羽t h衣i do thiên tai gây ra, nhu c亥u c泳u tr嬰, hỗ tr嬰 vàăđề 
xu医tăph逢ơngăánăkhắc ph映c hậu qu違. 

- Kiến nghị hỗ tr嬰 l逢ơngăth詠c, th詠c ph育m, thu嘘c ch英a b羽nh và nhu yếu ph育m thiết 
yếuă khácă để 鰻nă địnhă đ運i s嘘ng c栄aă ng逢運i dân, v羽 sinhă môiă tr逢運ng, phòng ch嘘ng 
dịch b羽nh 荏 khu v詠c bị tácăđộng c栄a thiên tai. 

- Kiến nghị hỗ tr嬰 gi嘘ng cây tr欝ng, vật nuôi, vậtăt逢,ătrangăthiết bị, nhiên li羽u thiết 
yếuăkhácăđể ph映c h欝i s違n xu医t. 

- T鰻 ch泳c v羽 sinhămôiătr逢運ng, phòng ch嘘ng dịch b羽nh 荏 khu v詠c bị tácăđộng c栄a 
thiên tai. 

- Lập kế ho衣chăvàăđề xu医t sửa ch英a, khôi ph映c, nâng c医p công trình phòng, ch嘘ng 
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thiên tai, giao thông, th栄y l嬰i,ăthôngătin,ăđi羽n l詠c,ătr逢運ng học,ăcơăs荏 y tế và công trình 
h衣 t亥ng công cộng 

3.3.4 Ngu欝n l詠c và gi違i pháp th詠c hi羽n 

- Huyăđộng c違 h羽 th嘘ng Chính trị vào cuộc, xây d詠ngăđộiăngũăcánăbộ làm công tác 
phòng, ch嘘ng thiên tai có tính trách nhi羽m cao từ c医p Thành ph嘘 đến c医p quận, huy羽n, 
c医p xã. 
Huyăđộng toàn dân, toàn xã hội, cộngăđ欝ng tham gia công tác phòng ch嘘ng, 泳ng phó, 
khắc ph映c hậu qu違 thiên tai. 

- L欝ng ghép các ho衣tăđộng phòng, ch嘘ng thiên tai: Các s荏, ngành Thành ph嘘, các 
quận huy羽n,ăcácăcơăquan,ăđơnăvị, t鰻 ch泳c, doanh nghi羽p, cá nhân l欝ng ghép nội dung 
phòng, ch嘘ng thiên tai vào các ho衣tăđộng c栄aăđơnăvị theo ch泳cănĕngănhi羽m v映 đ逢嬰c giao 
về quy ho衣ch t鰻ng thể, từng d詠 án c映 thể trong phát triển kinh tế - xã hội. 

- Huyăđộng mọi ngu欝n l詠c và l欝ng ghép các ngu欝n v嘘năđ亥uă t逢ăphátă triển, v嘘n 
Ch逢ơngătrìnhăm映c tiêu Qu嘘c gia xây d詠ng Nông thôn mới, v嘘n ODA, v嘘n b違oăd逢叡ng 
công trình, v嘘n ngân sách d詠 phòng, Quỹ phòng, ch嘘ng thiên tai, v嘘n vậnăđộng 栄ng hộ, 
tài tr嬰, các ngu欝n v嘘n h嬰p pháp khác trong phát triển kinh tế - xã hộiăđể hỗ tr嬰,ăđ亥uăt逢ă
khắc ph映c hậu qu違 thiên tai. 

- Th詠c hi羽n chính sách xã hội hóa đ嘘i với công tác phòng, ch嘘ng, 泳ng phó và gi違m 
nhẹ thi羽t h衣iădoăthiênătai,ătrongăđó:ăt衣oăđiều ki羽năchoăng逢運iădânăthamăgiaăđóngăgópăvàoă
quá trình xây d詠ng kế ho衣ch, qu違n lý và giám sát vi羽c th詠c hi羽năcácăch逢ơngătrình,ăd詠 án 
t衣iăđịaăph逢ơng.ăCóăchínhăsáchă逢u tiên và b違o v羽 l嬰i ích h嬰p pháp c栄a các t鰻 ch泳c, cá 
nhân, doanh nghi羽păđ亥uăt逢ăvàoălĩnhăv詠c phòng, ch嘘ng và khắc ph映c hậu qu違 thiên tai. 

- Đ育y m衣nh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận th泳c cộngăđ欝ng. Xây d詠ngănĕngă
l詠c t詠 phòng ngừa thiên tai, phát huy truyền th嘘ngăt逢ơngăthânăt逢ơngăái,ăláălành đùmăláă
rách trong c泳u tr嬰 thiênătai.ăHuyăđộng l詠căl逢嬰ng 泳ng phó t詠 nguy羽n t衣i cộngăđ欝ngăđể 
tham gia c泳u hộ, c泳u n衣n kịp th運i, hi羽u qu違. Phát huy vai trò c栄a các t鰻 ch泳căđoànăthể 
xã hội trong các ho衣tăđộng chu育n bị 泳ng phó, khắc ph映c hậu qu違. 

- UBND Thành ph嘘 giao quyền ch栄 động cho 曳y ban nhân dân c医p quận,huy羽n 
trong vi羽căđ亥uăt逢ăvàăhuyăđộng các ngu欝n v嘘n h嬰păphápăvàoălĩnhăv詠c phòng, ch嘘ng thiên 
tai và 
tìm kiếm c泳u n衣n. B嘘 tríăkinhăphíăđápă泳ng yêu c亥uănângăcaoănĕngă l詠c qu違n lý, th詠c 
hi羽n các d詠 án xây d詠ng mới, nâng c医p, tu b鰻 các công trình, các d詠 án quy ho衣ch, 
các d詠 ánătĕngăc逢運ng trang thiết bị d詠 báo, c違nh báo, c泳u hộ, c泳u n衣n, khắc ph映c hậu 
qu違 và ph映c h欝i s違n xu医t. Khuyến khích các t鰻 ch泳c, cá nhân trong và ngoài n逢ớc 
tham gia vào vi羽căđ亥uăt逢ătàiăchínhăph映c v映 cho công tác PCTT và TKCN. Tiến hành 
các ho衣tă độngă nhână đ衣o và từ thi羽nă đ嘘i với vùng bị thi羽t h衣i do thiên tai gây ra. 
- Nângă caoă nĕngă l詠c c泳u hộ, c泳u n衣n cho các l詠că l逢嬰ng chuyên trách, bán 
chuyên trách và l詠că l逢嬰ngă nhână dână địaă ph逢ơng. T鰻 ch泳că th逢運ng xuyên di宇n tập 
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phòng, ch嘘ng thiên tai và tìm kiếm c泳u n衣n l欝ng ghép vào di宇n tập qu嘘c phòng. Chú 
trọng b違oăđ違m thông tin liên l衣c thông su嘘t. Nâng cao kh違 nĕngă泳ng c泳u t衣i chỗ cho 
các t鰻 ch泳c, cá nhân, cộngăđ欝ng. Coi trọng kinh nghi羽m phòng, ch嘘ng thiên tai c栄a 
ng逢運i dân các xã giáp cửa sông, biên giới,ăđặc bi羽t là vùng sâu, vùng xa 

3.3.5 Giámăsátăđánhăgiá 

- UBND các quận - huy羽n, phân công cán bộ chuyênătráchăgiámăsát,ăđánhăgiáăvi羽c 
th詠c hi羽n Kế ho衣ch PCTT và TKCN hàngănĕmăđể làmăcĕnăc泳 điều chỉnh Kế ho衣ch 
Phòng, ch嘘ng thiên tai c医p Thành ph嘘. 

- Trênăcơăs荏 thông tin thu thậpăđ逢嬰c từ báoăcáoăđánhăgiáăc栄a các s荏,ăngành,ăvàăđịa 
ph逢ơng.ăUBNDăThànhăph嘘, Ban chỉ huy PCTT và TKCN Thành ph嘘 sẽ rà soát nội dung, 
tiếnăđộ th詠c hi羽n c栄a kế ho衣chăPCTTănĕmă2020,ătiếnăhànhăđiều chỉnh, b鰻 sung phù h嬰p 
với tình hình th詠c tế c栄a Thành ph嘘. 

3.3.6 Báo cáo tình hình th詠c hi羽n, t鰻ng k院t rút kinh nghi 羽m, c壱p nh壱t 
và chuẩn b鵜 k院 ho衣chăchoănĕmăsauăvƠănh英ngănĕmăti院p theo 

Báoăcáoăđ瓜t xu医t: Các s荏, ban, ngành, UBND c医p quận - huy羽n trong quá trình 
triển khai các gi違i pháp công trình và phi công trình theo kế ho衣ch, nếu gặpăkhóăkhĕn về 
nhân l詠c, tài chính hoặc gặp s詠 c嘘 違nhăh逢荏ngăđến tính m衣ng, tài s違n c亥n báo cáo đột 
xu医t về UBND Thành ph嘘 nêu tóm tắt s詠 vi羽c, nh英ngăkhóăkhĕnătr荏 ng衣i c亥n gi違i quyết. 

Báoăcáoăđ鵜nh kǶ: Hàng tháng, các s荏, ban, ngành và UBND c医p quận - huy羽n th詠c 
hi羽năbáoăcáoăđịnh kỳ theo kế ho衣ch c栄aăđơnăvị,ăđịaăph逢ơngăvề UBND Thành ph嘘, thông 
qua Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành ph嘘. Báo cáo nêu rõ kết qu違 đ衣tăđ逢嬰c trong 
quá trình triển khai, nh英ngăkhóăkhĕnăvàăt欝n t衣i c亥n gi違i quyết. 

- Cu嘘iănĕmăcácăs荏, ban, ngành và UBND c医p quận - huy羽n th詠c hi羽n báo cáo kết 
qu違 th詠c hi羽n kế ho衣ch PCTT c栄aăđơnăvị,ăđịaăph逢ơngăvề Ban chỉ huy PCTT và TKCN 
Thành ph嘘. Báo cáo nêu rõ tình hình thiên tai 荏 địaăph逢ơng,ă違nhăh逢荏ngăthiênătaiăđếnălĩnhă
v詠c qu違n lý c栄a các s荏, ban, ngành. Công tác triển khai các ho衣tăđộng PCTT. Nh英ng 
thuận l嬰i,ăkhóăkhĕn,ăbàiăhọc kinh nghi羽m và nh英ng kiến nghị c亥n quan tâm, gi違i quyết. 

- Trênăcơăs荏 báo cáo c栄a các s荏, ban, ngành và UBND c医p quận - huy羽n,ăTh逢運ng 
tr詠c Ban chỉ huy PCTT và TKCN Thành ph嘘 t鰻ng h嬰p, báo cáo tiếnăđộ th詠c hi羽n Kế 
ho衣ch phòng ch嘘ng thiên tai c医p Thành ph嘘 hàngănĕm. 
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4. Xây d詠ngăph逢挨ngăánăphòngăch嘘ngălũăc栄a các tuy院n sôngăćăđê,ăph逢挨ngăánă
phát tri 吋n h羽 th嘘ngăđêăđi隠u và k院t c医u h衣 t亥ng phòng, ch嘘ngăthiênătaiătrênăđ鵜a bàn 
thành ph嘘 

Trênăcơăs荏 các yêu c亥u cho vi羽c thiết lậpăph逢ơngăánăvàăd詠a trên các khu v詠c tiểu 
vùngăđưăphânăc医păcácăôăbaoănh逢ăđưănêuătrên,ăchúngătôiăđể xu医tă3ăph逢ơngăánăchoăquyă
ho衣chăđể nâng c医p và c栄ng c嘘 h羽 th嘘ng th栄y l嬰iănh逢ăsau: 

Phư¬ngăánă1:Ầiểmăsoátălũăhoànătoànătheoăhệ thống kênh trつc và kênh cＸp 1. 

Phư¬ngăánă2:Ầiểmăsoátălũăhoànătoànătheoăhệ thống kênh trつc và kênh cＸp 1, kiểm 
soátălũătheoăthời gian cho hệ thống kênh cＸp 2 và kênh cＸp 3. 

Phư¬ngăánă3:Ầiểmăsoátălũăhoànătoànăchoătoànăhệ thống. 

Trongă3ăph逢ơngăánăquyăho衣chănêuătrên,ăkhôngălàmăthayăđ鰻i hi羽n tr衣ng sử d映ngăđ医t 
và ch栄 quyềnăđ医t, không làm xáo trộn và gi違iăphóngăđền bù mặt bằng nhiều, mà ch栄 yếu 
là nâng c医p và c違i thi羽n kh違 nĕngăkiểmăsoátălũăc栄a h羽 th嘘ngăđêăbaoăhi羽n có. Có thể nói, 
3ăph逢ơngăánăđề xu医t là từngăb逢ớcăđ亥uăt逢ăvề mặt ngu欝n l詠c tài chính c栄a thành ph嘘,ăđ欝ng 
th運i c違i thi羽n h衣 t亥ng kỹ thuật và kiểmăsoátălũăph映c v映 s違n xu医t, kiểm soát ô nhi宇m và 
nâng cao kh違 nĕngăqu違n lý tiểuăvùngătheoăh逢ớng tận d映ng t嘘iăđaăngu欝n l嬰i c栄aălũăvàă
gi違m thiểu th医p nh医t thi羽t h衣iădoălũăgâyănên 

Hình 182: Phân vùng ki吋măsoátălũăchoăkhuăv詠c nông nghi羽p và khu v詠căđôă
th鵜 
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4.1 Ph逢挨ngăánă3:ăXơyăd詠ng h羽 th嘘ng th栄y l嬰i ki 吋măsoátălũăhoƠnătoƠnăchoă
toàn h羽 th嘘ng 

Nộiădungăph逢ơngăán:ăPh逢ơngăánănàyăth詠c hi羽n thiết lập h羽 th嘘ng th栄y l嬰i kiểm 
soátălũăhoànătoànă(v逢嬰tălũ)ăchoăt医t c違 các tiểu vùng. Tuy nhiên về quy mô ô bao kiểm 
soátălũăhoànătoànăđ逢嬰căxácăđịnh c映 thể theo từng tiểu vùng: 

Đ嘘i với khu v詠căđôăthị: thiết lập các ô bao lớn và tuân th栄 quy ho衣ch th栄y l嬰i 
theo d詠 án quy ho衣ch th栄y l嬰i ch嘘ng ngập úng TP. C亥năThơ,ănĕmă2012. 

Khu v詠c nông nghi羽p:ăTùyătheoăđ嘘iăt逢嬰ng nông nghi羽p chính c栄a từng tiểu vùng 
để xây d詠ngăph逢ơngăánăquyăho衣chăđêăbao. 

- Đ嘘i với vùng s違n xu医t lúa tập trung th詠c hi羽n kiểmăsoátălũătri羽tăđể đến các tuyến 
kênh c医p 2, c医p 3 với quy mô ô bao kho違ngătrênăd逢ới 1.000 ha.B嘘 trí c嘘ng, bọng l医y 
phùăsaăD60ăđể tận d映ng ngu欝n phù sa c違i t衣oăđ欝ng ruộng vàoămùaălũ. 

- Tiểu vùng thuộc tiểu d詠 án th栄y l嬰i Ô Môn – Xà No: Các gi違iăphápăđêăbaoăvàă
công trình liên quan ph映c v映 m映c tiêu kiểmăsoátălũăth詠c hi羽n theo tiểu d詠 án th栄y l嬰i Ô 
Môn – Xà No. D詠 ánăđề xu医t n衣o vét nâng c医p một s嘘 tuyến kênh ph映c v映 nhu c亥u c医p 
thoát n逢ớc và giao thông th栄y. 

- Đ嘘i với vùng tr欝ngăcâyăĕnătráiătập trung d詠 ánăđề xu医tăph逢ơngăánăkiểmăsoátălũă
và ch嘘ng triềuăc逢運ng tri羽tăđể cho các ô bao lớn. B嘘 trí các công trình liên quan bao g欝m 
c嘘ng, tr衣măbơm,ăc亥u giao thông ph映c v映 t逢ới tiêu và giao thông. 

Vùng cù lao sông Hậu: th詠c hi羽n xây d詠ngăđêăbaoăkiểmăsoátălũătri羽tăđể xung quanh 
các cù lao với tuyến quy ho衣chăcáchăđ逢運ngămépăn逢ớc trung bình kho違ng 100m về phía 
cù lao. 
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Hình 183: Mô hình th栄y l嬰i cho khu v詠c s違n xu医t lúa t壱p trung ậ ph逢挨ngăánă3 

 

 

 

Hình 184: B違năđ欝 ph逢挨ngăánăb嘘 trí công trình ậ ph逢挨ngăánă3 
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4.2 Ph逢挨ngăánă1:Ki吋măsoátălũăhoƠnătoƠnătheoăh羽 th嘘ng kênh tr映c và kênh 

c医p1 

N瓜iădungăph逢挨ngăán:ăTrongăph逢ơngăánănàyăthìă荏 các khu v詠căđôăthị khôngăđề 
xu医tăph逢ơngăánăquyăho衣ch công trình th栄y l嬰i liên quan mà tuân th栄 theo các d詠 án quy 
ho衣ch th栄y l嬰i ch嘘ng ngập úng TP.C亥năThơ. 

Đ嘘i với các khu v詠c s違n xu医t nông nghi羽p gi違i pháp quy ho衣ch th栄y l嬰iăđ逢嬰c th詠c 
hi羽nănh逢ăsau: 

- Quy ho衣ch th栄y l嬰i theo các ô bao lớn với h羽 th嘘ngăđêăbaoăkiểmăsoátălũăhoànă
toànă(v逢嬰tălũ)ăchoăôăbaoăc医p 1 theo các kênh tr映c và kênh c医p 1. 

- B嘘 trí c嘘ng h荏 đ亥u kênh c医p 2, tr衣măbơmăđi羽n ph映c v映 nhu c亥uăt逢ới tiêu cho 
vùng phía trong. 

- Đ嘘i với vùng thuộc d詠 ánăOMXNăđưăcóăcácăcôngătrìnhăkiểm soátălũăthuộc tiểu 
d詠 án Ô Môn Xà No vì vậy chỉ đề xu医t n衣o vét các tuyến kênh bị b欝i lắngăđể ph映c v映 
nhi羽m v映 t逢ới, tiêu cho tiểu vùng. 

- B嘘 trí c亥u giao thông gi英a các ô bao lớnăđ違m b違o yêu c亥u giao thông nộiăđ欝ng. 
 
Hình 185: Mô hình th栄y l嬰i cho khu v詠c s違n xu医t lúa t壱p trung ậ ph逢挨ngăánă
1 
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Hình 186: B違năđ欝 ph逢挨ngăánăb嘘 trí công trình ậ ph逢挨ngăánă1 

 

4.3 Ph逢挨ngăánă2: Ki 吋măsoátălũăhoƠnătoƠnăchoăkênhătr映c vàkênh c医p 1, ki吋m 

soátălũătheoăth運i gian cho kênh c医p 2, c医p 3 

N瓜iădungăph逢挨ngăán:Thiết lập h羽 th嘘ngăđêăbaoăkiểmăsoátălũăhoànătoànă(v逢嬰tălũ)ă
theo các kênh tr映c kênh c医pă1ăđ欝ng th運i xây d詠ngăđêăbao,ăcôngătrình kiểm soátălũătheoă
th運i gian theo các kênh c医p 2, c医p 3. Vớiăph逢ơngăánănàyăsử d映ngăph逢ơngăánăphânăchiaă
ô bao lớn kiểmăsoátălũăhoànătoànănh逢ăph逢ơngăánă1ăvàătiến hành quy ho衣ch ô bao kiểm 
soátălũăthángă8ăchoăcácătuyến kênh c医p 2, c医p 3 tuy nhiên có s詠 khác nhau 荏 các khu 
v詠c: 

Khu v詠căđôăth鵜: tuân th栄 theo d詠 án Quy ho衣ch th栄y l嬰i ch嘘ng úng ngập TP. C亥n 
Thơ. 

Khu v詠c nông nghi羽p:ăTùyătheoăđ嘘iăt逢嬰ng nông nghi羽p chính c栄a từng tiểu vùng 
để xây d詠ngăph逢ơngăánăquyăho衣ch th栄y l嬰i. 

-Đ嘘i với vùng s違n xu医t lúa tập trung th詠c hi羽năđiều tiếtăn逢ớc (kiểmăsoátălũ,ăphòngă
ch嘘ng h衣n và xâm nhập mặn) theo 2 c医p. Thiết lập h羽 th嘘ng th栄y l嬰i theo kênh tr映c và 
kênh c医pă1,ăđ嘘i với kênh c医p 2 và c医p 3 thì thiết lập h羽 th嘘ng th栄y l嬰iăđiều tiếtăn逢ớc theo 
th運i gian. Bên c衣nhăđóăb嘘 trí các c嘘ngăđiều tiết, l医yăphùăsaăđể ph映c v映 t逢ới tiêu và kết 
h嬰p giao thông. 

- Tiểu vùng thuộc tiểu d詠 án th栄y l嬰i Ô Môn – Xà No: Các gi違iăphápăđêăbaoăvàă
công trình liên quan ph映c v映 m映cătiêuăđiều tiếtăn逢ớc (kiểmăsoátălũ,ăphòngăch嘘ng h衣n và 
xâm nhập mặn) th詠c hi羽n theo tiểu d詠 án th栄y l嬰i Ô Môn – Xà No. D詠 ánăđề xu医t n衣o 
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vét nâng c医p một s嘘 tuyến kênh ph映c v映 nhu c亥u c医păn逢ớc, thoát n逢ớc và giao thông 
th栄y. 

- Đ嘘i với vùng tr欝ngăcâyăĕnătráiătập trung th詠c hi羽năđiều tiếtăn逢ớc cho các ô bao 
lớn. Bên c衣nhăđóăb嘘 trí các c嘘ngăđiều tiết, l医yăphùăsaăđể ph映c v映 t逢ới,ătiêuăn逢ớc và kết 
h嬰p giao thông nông thôn. 

Vùng cù lao sông H壱u: th詠c hi羽n xây d詠ng h羽 th嘘ng th栄y l嬰i xung quanh các cù 
lao với tuyến quy ho衣chăcáchăđ逢運ngămépăn逢ớc trung bình kho違ng 100m về phía cù lao. 

 

Hình 187: Mô hình th栄y l嬰i cho khu v詠c s違n xu医t lúa t壱p trung ậ ph逢挨ngăánă2 
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Hình 188: B違năđ欝 ph逢挨ngăánăb嘘 trí công trình ậ ph逢挨ngăánă2 

 

Theoăđóăth詠c hi羽n quy ho衣ch 26 ô bao lớn và 115 ô bao nh臼 (với di羽n tích từ 50- 1500ha 
theoăcánhăđ欝ng lớn) 荏 8 quận huy羽nănh逢ăsau: 

H衣ng m映c/qu壱n 
huy羽n 

Vƿnhă
Th衣n

h 

C運 
Đ臼 

Th嘘
t 

N嘘t 

Ô 
Mô
n 

Th噂
i 

Lai  

Phòn
g 

Đi隠n 

Bìn
h 

Th栄
y 

Cái 
Rĕn

g 
T鰻ng 

Đêă
bao 
c医p 1 
(km) 

Tuyến 8 8 2 2 8 9 1 2 40 

Chiều dài 
(km) 

40,3 36 34,9 
5,2

4 
39,3

5 
36,79 4,63 4,48 

201,6
9 

Đêă
bao 
c医p 2 
(km) 

Tuyến 18 9 1 1 5 0 0 0 34 

Chiều dài 
(km) 

152,6 
49,

5 
4,2 1,1 33,9 0 0 0 241,3 

S嘘 l逢嬰ng c嘘ng h荏 2 
chiều B = 7,5m 

28 21 1 2 16 13 0 2 83 

S嘘 l逢嬰ng c嘘ng ng亥m 
t逢ới tiêu/kết h嬰p 
D100 

260 171 24 7 110 76 0 6 654 

S嘘 l逢嬰ng c嘘ng l医y 
phù sa D60 

704 775 70 13 373 50 0 30 2015 

Tr衣măbơmăđi羽n 
Tuân th栄 theo Quy ho衣ch chi tiết tr衣măbơmăđi羽n quy mô vừa 
và nh臼 trênăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2025 

C亥u giao thông 
Tuân th栄 theo Quy ho衣ch phát triển giao thông nông thôn 
thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2020,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2030ăgắn 
vớiăch逢ơngătrìnhăm詠c tiêu qu嘘c gia xây d詠ng nông thôn mới 
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PH井NăX: DANHăM影CăD衛ăÁNă姶UăTIểNăĐ井UăT姶 

I. Các d詠 ánăđ亥uăt逢ăcôngă 
-  Tuân th栄 cácăquyăđịnh c栄a Luật Đ亥uăt逢 công, LuậtăNgânăsáchănhàăn逢ớc, Nghị 

quyết s嘘 973/2020/UBTVQH14 ngàyă08ăthángă7ănĕmă2020ăc栄a 曳yăbanăTh逢運ng v映 Qu嘘c 
hội,ăQuyăđịnh về các nguyên tắc,ătiêuăchíăvàăđịnh m泳c phân b鰻 v嘘năđ亥uăt逢ăcôngăngu欝n 
ngânăsáchănhàăn逢ớcăgiaiăđo衣n 2021 - 2025, Quyếtăđịnh s嘘 26/2020/QĐ-ttg ngày 14 tháng 
9ănĕmă2020ăc栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 Quyăđịnh chi tiết thi hành một s嘘 điều c栄a Nghị 
quyết s嘘 973/2020/UBTVQH14ăngàyă08ăthángă7ănĕmă2020ăc栄a 曳yăbanăTh逢運ng v映 Qu嘘c 
hộiăQuyăđịnh về các nguyên tắc,ătiêuăchíăvàăđịnh m泳c phân b鰻 v嘘năđ亥uăt逢ăcôngăngu欝n 
ngânăsáchănhàăn逢ớcăgiaiăđo衣n 2021 - 2025 vàăcácăvĕnăb違n pháp luật có liên quan. 

- B違oăđ違m qu違n lý tập trung, th嘘ng nh医t về m映cătiêu,ăcơăchế, chính sách. Th詠c 
hi羽n phân c医p trong qu違nălỦăđ亥uăt逢ătheoăquyăđịnh c栄a pháp luật, t衣o quyền ch栄 động cho 
các S荏, ban, ngành c医p thành ph嘘. Hộiăđ欝ng nhân dân, 曳y ban nhân dân c医p huy羽n. 

- Đ違m b違o th詠c hi羽n các m映c tiêu, nhi羽m v映, địnhăh逢ớng phát triển theo Nghị 
quyết s嘘 59-NQ/TWăngàyă05ăthángă8ănĕmă2020ăc栄a Bộ Chính trị về xây d詠ng và phát 
triển thành ph嘘 C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2045,ăNghị quyếtăĐ衣i hộiăđ衣i 
biểuăĐ違ng bộ thành ph嘘 l亥n th泳 XIV, nhi羽m kỳ 2020 - 2025. Kế ho衣ch phát triển kinh 
tế - xã hộiă5ănĕmă2021 - 2025 c栄a thành ph嘘. 

- Phù h嬰p với t亥m nhìn dài h衣n tớiănĕmă2050ăcùngăđịnhăh逢ớng phát triển các 
ngànhă逢uătiên 

- Phù h嬰p với kh違 nĕngăcânăđ嘘i v嘘n đ亥uăt逢 công từ ngu欝năngânăsáchănhàăn逢ớc, 
b違oăđ違m cácăcânăđ嘘i lớn, an toàn n嬰 công.ăTĕngăc逢運ngăhuyăđộng các ngu欝n v嘘n ngoài 
ngânăsáchănhàăn逢ớc,ăđ育y m衣nh thu hút các ngu欝n v嘘n xã hộiăđể th詠c hi羽n các d詠 ánăđ亥u 
t逢ăcơăs荏 h衣 t亥ng. 

- B嘘 trí v嘘năđ亥uăt逢ătập trung, không phân tán, dàn tr違i, b違o đ違m hi羽u qu違 sử d映ng 
v嘘năđ亥uăt逢. Chỉ b嘘 trí v嘘n cho các d詠 ánăđưăđ栄 th栄 t映căđ亥uăt逢ăđ逢嬰c c医p có th育m quyền 
phê duy羽tătheoăđúngăquyăđịnh c栄a LuậtăĐ亥uăt逢ăcôngăvàăcácăvĕnăb違n pháp luật có liên 
quan.  

- 姶uă tiênăb嘘 trí v嘘n đ亥uă t逢ăcơăs荏 h衣 t亥ng 荏 các nơiăcó đ欝ng bào dân tộc thiểu 
s嘘 s嘘ng tập trung. Th詠c hi羽n m映c tiêu xây d詠ng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông 
thôn mới kiểu mẫu,ăđ育y nhanh tiếnăđộ th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhăm映c tiêu qu嘘c gia, các d詠 
án trọng điểm,ăch逢ơngătrìnhăm映c tiêu, cácăkhâuăđột phá c栄a thành ph嘘, d詠 ánăcóăỦănghĩaă
lớnăđ嘘i với phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền v英ng, b違o v羽 chĕmăsócăs泳c kh臼e nhân 
dân, phòng, ch嘘ng thiên tai, 泳ng phó với biếnăđ鰻i khí hậu. 

- B違oăđ違m công khai, minh b衣ch trong vi羽c phân b鰻 v嘘n kế ho衣chăđ亥uăt逢ăcông,ă
góp ph亥năđ育y m衣nh c違i cách hành chính và tĕngăc逢運ng công tác phòng, ch嘘ng tham 
nhũng,ăth詠c hành tiết ki羽m, ch嘘ng lãng phí. 

- Dành v嘘n ngân sách d詠 phòngă theoă đúngă quyă định trong kế ho衣ch đ亥u 
t逢 công trung h衣năgiaiăđo衣n 2021 - 2025 để xử lý các v医năđề phát sinh trong quá trình 
điều hành kế ho衣chăđ亥u t逢 công trung h衣 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-26-2020-qd-ttg-huong-dan-nghi-quyet-973-2020-ubtvqh14-phan-bo-von-dau-tu-cong-452690.aspx
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II.  Các d詠 án đ亥uăt逢ăt逢ănhơn 

1. Đ鵜nhăh逢噂ngăthuăhútăđ亥uăt逢 

1.1 Lƿnhăv詠c công nghi羽p 

- Tập trung chuyểnăh逢ớng sang các d詠 ánănângăcaoănĕngăsu医t, ch医tăl逢嬰ng, hi羽u 
qu違, sử d映ng hi羽u qu違 và tái t衣o tàiănguyên,ănĕngăl逢嬰ng, thân thi羽nămôiătr逢運ng, mang 
hàmăl逢嬰ng tri th泳c cao 

- 姶uătiênăthuăhútăcácăd詠 ánătrongăcácălĩnhăv詠c trọngăđiểm c栄a C亥năThơ bao g欝m 
chế biến nông s違n,ănĕngăl逢嬰ng tái t衣o,ăd逢嬰c ph育m, s違n xu医t linh ki羽n, thiết bị đi羽n tử. 
姶uătiên các khâu t衣o ra giá trị giaătĕngăcao,ăsử d映ng ít nhân l詠c và tài nguyên 

1.2 Lƿnhăv詠căth逢挨ngăm衣i ậ d鵜ch v映 

Tậpătrungăđ亥uăt逢ăvàoăcácăngànhădịch v映 trọngăđiểmăđ逢嬰căxácăđịnh trong th運i kỳ 
quy ho衣chănh逢:ăth逢ơngăm衣i, dịch v映 logistics., du lịch MICE và du lịchăsinhătháiăđể xác 
định các d詠 án.ă姶uătiênăthuăhútăcácăd詠 án phát du lịch,ăth逢ơngăm衣i, dịch v映 logistics có 
quy mô lớn, hi羽năđ衣i, có s泳c lan t臼a lớnăđếnăcácăngành,ălĩnhăv詠căkhác.ăĐặc bi羽t c亥n quan 
tâmăđến các d詠 án về logisticsănh逢ăh羽 th嘘ng kho l衣nh, h羽 th嘘ng phân ph嘘i, trung tâm 
logistics, c違ng biểnăđể gi違i quyết nút thắt quan trọng c栄a C亥năThơ cũngănh逢ăĐBSCL.ă
Gi違i quyếtăđ逢嬰c nút thắt trong h衣 t亥ng logistics là một trong nh英ngăkhâuăđột phá giúp 
C亥năThơ đónăđ亥u các hi羽păđịnhăth逢ơngăm衣i, thu hút thêm các doanh nghi羽păđến với 
thành ph嘘, gi違i quyết v医năđề vi羽c làm c栄aăng逢運i dân . 

1.3 Lƿnhăv詠c nông-lâm-th栄y s違n 

姶uătiênăcácăd詠 ánăliênăquanăđến áp d映ng kỹ thuật mới, công ngh羽 cao trong nông 
nghi羽p (kỹ thuật s違n xu医t gi嘘ng cây tr欝ng, vật nuôi. B違o qu違n sau thu ho衣ch),ăgiúpătĕngă
s違n l逢嬰ng và h衣n chế s詠 tácăđộng c栄a các ho衣tăđộng nông nghi羽păđếnămôiătr逢運ng. 

1.4 Lƿnhăv詠căĐôăth鵜 và nhà 荏 

姶uătiênăthuăhútăđ亥uăt逢ăcácăd詠 án xây d詠ngăkhuăđôăthị, nhà 荏 quy mô lớn,ăđ亥uăt逢ăh衣 
t亥ngăđ欝ng bộ, hi羽năđ衣i, góp ph亥năđ育y nhanh t嘘căđộ đôăthị hóa t衣i các quận trung tâm bên 
c衣nh Ninh Kiều, g欝m Ô Môn, Bình Th栄y, CáiăRĕng. Vi羽c xây d詠ng các h衣 t亥ng nhà 荏 
ch医tăl逢嬰ng cao là một trong các yếu t嘘 c亥n thiếtăđể nâng cao ch医tăl逢嬰ng s嘘ng c栄aăng逢運i 
dânăcũngănh逢ăthuăhútănhânătàiăđến với Thành ph嘘. 

2. Đ嘘iătácă逢uătiênăđ亥uăt逢 

- Về đ亥uăt逢ăn逢ớc ngoài: Khuyếnăkhích,ăthuăhútăcácănhàăđ亥uăt逢ăcóăth逢ơngăhi羽u 
toàn c亥u,ăcóănĕngăl詠c tài chính lớn, có kh違 nĕngăđ亥uăt逢ă鰻năđịnh, lâu dài, có tính liên kết 
vàăthuăhútăđ亥uăt逢ăs違n xu医t các s違n ph育m ph映 tr嬰.ăCácăđ嘘i tác Thành ph嘘 tập trung xúc 
tiến h嬰p tácăđ亥uăt逢ălàăHànăQu嘘c, Nhật B違n,ăSingapore,ăĐàiăLoană(TrungăQu嘘c), 遺năĐộ, 
Hoa Kỳ và châu Âu. 

- Về đ亥uăt逢ătrongăn逢ớc: Khuyến khích các doanh nghi羽p lớn,ăcóăuyătín,ăđưăxâyă
d詠ng m嘘i quan h羽 lâu dài với Thành ph嘘, ch栄 động trong vi羽c tìm hiểu, nghiên c泳u và 



 

875 
 

đề xu医t d詠 án. Ngoài ra, khuyến khích các doanh nghi羽p t衣i C亥năThơ đ亥uăt逢ăvàoăcácăd詠 
ánătheoăđịnhăh逢ớng c栄a Thành ph嘘, ch栄 động liên kết với các doanh nghi羽păn逢ớc ngoài 
trong các d詠 ánăđ亥uăt逢ăđể nângăcaoănĕngăl詠c và tính c衣nh tranh. 

3. Tiêu chí l詠a ch丑n d詠 ánăđ亥u t逢 

- Phù h嬰p với chính sách, pháp luật c栄aăNhàăn逢ớc, các chiếnăl逢嬰c phát triển qu嘘c 
gia, chiếnăl逢嬰c phát triểnăngành,ălĩnhăv詠c qu嘘c gia trên địa bàn thành ph嘘. Phù h嬰p với 
quanăđiểm, m映cătiêu,ăđịnhăh逢ớng phát triển c栄a thành ph嘘. Phù h嬰p với t亥m nhìn phát 
triển dài h衣n c栄a thành ph嘘 cùngăcácăngànhă逢uătiên. Phù h嬰p,ăđ欝ng bộ đ逢嬰c với các d詠 
ánăđưăquyăho衣ch 荏 c医păcaoăhơn. 

- Về hi羽u qu違 sử d映ngătàiănguyên:ă逢uătiênăcácăd詠 án sử d映ngăítăđ医t,ălaoăđộng, t衣o 
ra giá trị giaătĕngăcao,ă泳ng d映ng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật.ă姶uătiênăcácăd詠 án 
h逢ớng tới s詠 phát triển bền v英ng,ăvàăítăcóătácăđộng tớiămôiătr逢運ng. 

- Về hi羽u qu違 kinh tế:ă姶uătiênăcácăd詠 án mang l衣i hi羽u qu違 kinh tế cao (về tĕngă
tr逢荏ngăGRDP,ăgiaătĕngăs嘘 l逢嬰ng vi羽călàm,ăđóngăgópăchoăngânăsáchăđịaăph逢ơng,ătácăđộng 
liênăđớiăđến các ngành khác) 

- Về hi羽u qu違 xã hội:ă姶uătiênăcácăd詠 án nâng cao ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ng c栄aăng逢運i 
dână(giaătĕngăcơăhội vi羽c làm, thu nhập. Tĕngăkh違 nĕngătiếp cậnăđến các dịch v映 xã hội 
ch医tăl逢嬰ng cao,..) 

- Về nĕngăl詠c c栄a nhà đ亥uăt逢:ăKhôngăxemăxétăch医p thuậnăđ嘘i vớiăcácănhàăđ亥uăt逢ă
không gi違iătrìnhăđ逢嬰c kh違 nĕngătàiăchính,ăkhôngăch医păhànhăđ亥yăđ栄 nghĩaăv映 tài chính 
đ嘘i vớiăNhàăn逢ớc nếuăđưăđ逢嬰căNhàăn逢ớcăgiaoăđ医t,ăchoăthuêăđ医t.ăNgoàiăra,ă逢uătiênăcácă
nhàăđ亥uăt逢ăcóăkinhănghi羽m triển khai hi羽u qu違 các d詠 ánăt逢ơngăt詠. 

III.  Danh m映c d詠 ánăđ亥uăt逢 

Xem chi tiết 荏 ph映 l映c A 

IV.  Môăhìnhăđ瓜ng l詠c phát tri吋n các d詠 ánă逢uătiên 

Bắtăđ亥u từ vi羽c sử d映ngăHàngăChâuălàămôăhìnhăđ嘘i chu育năđể xây d詠ng khung chiến 
l逢嬰c t鰻ng thể cho vi羽c phát triển,ăcácăngànhă逢uătiênăđưăđ逢嬰c phân tích và l詠a chọn, từ 
đóăcácăchiếnăl逢嬰c phát triểnăt逢ơngă泳ng trọngătâmăđ逢嬰căđ逢aăraăvàătìmăđ逢嬰c các d詠 ánă逢uă
tiênăđ亥uăt逢ăt逢ơngă泳ng.  

Các d詠 ánă逢uătiênănàyăcũngăsẽ đ逢嬰c trình bày các mô hình phát triểnăđộng l詠c 
chính vớiăđịnhăh逢ớng cho C亥năThơ,ăđ逢嬰c xây d詠ng từ cácăsoăsánhăđ嘘i chu育n với các mô 
hình trên thế giới. Các mô hình này ch栄 yếu mang tính ch医t tham kh違oăvàălênăỦăt逢荏ng. 
Các quyếtăđịnhăliênăquanăđến ch泳cănĕngăsẽ đ逢嬰c quyếtăđịnh trong các quy ho衣ch chi tiết 
c栄a từng d詠 án sau này. 

1. Trung tâm liên k院t s違n xu医t, ch院 bi院n và tiêu th映 s違n phẩm nông nghi羽p vùng 
ĐBSCLă(Trungătơmăliênăk院t nông nghi羽p) 

1.1 Mô hình phát tri 吋n 
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Cĕnăc泳 vào nh英ngămôăhìnhăđ嘘i chu育năliênăquanăđến vi羽c phát triển các trung tâm 
liên kết nông nghi羽p trên thế giới, ba mô hình đ逢嬰căđ逢aăraăđể đánhăgiáăvàăxácăđịnh tính 
phù h嬰p cho C亥năThơănh逢ăsau: 
B違ng 200: Các mô hình phát tri吋n trung tâm liên k院t nông nghi羽p trên th院 gi噂i 

Lo衣iă môă
hình 

Môă hìnhă 01:ă ắNh英ngă
th鵜ătr逢運ngăm噂iăn鰻i” 

Môăhìnhă02:ă ắNh英ngă
ngôiăsaoăđangălên” 

Môă hìnhă 03:ă ắCácă trungă tơmă
toƠnăc亥uăvƠăkhuăv詠c” 

Đặcăđiểm 

- M泳că độă cộngă tácă
gi英aă cácă bênă liênă
quan trong trung 
tâmăcònăh衣năchế 

- Cácă doanhă nghi羽pă
ch逢aăchúă trọngăvàoă
ho衣tă độngăR&Dăvàă
thiếuă s詠ă liênă kếtă
gi英aă cácă ho衣tă độngă
R&Dă c栄aă khuă v詠că
t逢ănhânăvàăcácăcơăs荏 
họcăthuật 

- C亥năr医tănhiềuăs詠ăhỗă
tr嬰ă từă phíaă chínhă
quyềnă đểă thúcă đ育yă
thịă tr逢運ngă địaă
ph逢ơngăt衣oăraăgiáătrịă
th逢ơngă m衣iă bềnă
v英ng. 

- Quyă môă c栄aă cácă
nôngă hộă cònă manhă
mún, không có 
h逢ớngă dẫnă vềă vi羽că
đ衣tă đ逢嬰că hi羽uă qu違ă
kinhătếătheoăquyămô 

- Côngă ngh羽ă cònă
ch逢aăđ逢嬰căápăd映ng 
tri羽tăđểătrongăngànhă
nôngănghi羽p 

- Nhiềuă trungă tâmă
đ逢嬰că thànhă lậpă đểă
quyăt映ăh羽ăsinhătháiă
khuăv詠căcôngă&ăt逢ă
cònă manhă múnă vềă
mộtăm嘘iă(baoăg欝mă
cácăcơăs荏ăhọcăthuật,ă
trungătâmăR&D,ăcơă
s荏ă 逢ơmă t衣o,ă côngă
tyăkh荏iănghi羽p,ăcácă
côngătyăđaăqu嘘căgiaă
(MNC),ăcácăđơnăvịă
hậuă c亥nă vàă đ亥uă t逢ă
qu嘘cătế) 

- Cóă nhiềuă cơă s荏ă
逢ơmă t衣oă vàă hỗă tr嬰ă
doanhă nghi羽pă b泳tă
phá,ă đ欝ngă th運iă s嘘ă
l逢嬰ngăcôngătyăkh荏iă
nghi羽pă ngàyă càngă
tĕng 

- Côngă ngh羽ă nôngă
nghi羽pă đ逢嬰că tíchă
h嬰pă vàoă h羽ă th嘘ngă
giáoăd映căvàăngu欝nă
nhână tàiă địaă
ph逢ơngă ngàyă càngă
d欝iă dàoă cũngă nh逢ă
có tay nghềă ngàyă
càng cao 

- H羽ă sinhă tháiăR&Dă
tiênă tiến,ă trongă đóă
côngă ngh羽ă đưă bắtă
đ亥uă đ逢嬰că ápă d映ngă
rộngărưi 

- Xu医tă kh育uă chuyênă mônă &ă
côngăngh羽ănôngănghi羽pătrongă
khuônăkh鰻ăcácăd詠ăánăh嬰pătácă
qu嘘cătế 

- Cácăcơăs荏ăcanhătácănângăcaoă
đ逢嬰că kếtă n嘘iă vớiă cácă ho衣tă
độngăR&D 

- H羽ă sinh tháiă kh荏iă nghi羽pă
c衣nhă tranhă làămôiă tr逢運ngă lỦă
t逢荏ngăđểăt衣oăb逢ớcăđàăchoăcácă
doanhă nghi羽pă kh荏iă nghi羽pă
v逢ơnăt亥măqu嘘cătế 

Cácă n逢ớcă
đangă ápă
d映ng Ma-r嘘c Úc,ăTrungăQu嘘c 

Israel, Hà Lan, Cambridge shire, 
V逢ơngăqu嘘căAnh,ăHoaăKỳ 

Nguồn:ăPhânătíchăcてaăBCG,ăphỏngăvＸnăchuyên gia 
 

Vi羽c l詠a chọn mô hình sẽ d詠a vào m泳căđộ sẵn sàng và chiếnăl逢嬰c trong dài h衣n 
c栄a nền kinh tế đ嘘i với khu v詠c.ăĐ嘘i với C亥năThơ,ăhaiămôăhìnhăđ逢嬰căđánhăgiáălàătiềm 
nĕngăđ嘘i với C亥năThơătrongăt逢ơngălaiătớiăđóăchínhălàăMôăhìnhă02:ă“Nh英ngăngôiăsaoăđang 
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lên”ă(giaiăđo衣nătr逢ớcănĕmă2030)ăvàăMôăhìnhă03:ă“Cácătrungătâmătoànăc亥u và khu v詠c”ă
(t亥mănhìnăđến 2050).  

Đ嘘i với C亥năThơ,ătrungătâmăliênăkết c亥năđ逢嬰căđịnhăh逢ớng phát triển t衣o thành một 
h羽 sinh thái, khuyến khích doanh nghi羽p kh荏i nghi羽p b泳t phá, áp d映ng công ngh羽 chế 
biến và nghiên c泳u nông nghi羽p ch医tăl逢嬰ng cao.  

 

1.2 Bài h丑c t瑛 qu嘘c t院 

Khuăcôngănghi羽pă- nôngănghi羽păcôngăngh羽ăcaoăD逢挨ngăLĕngăậ Khuăth穎ănghi羽măqu嘘că
giaăđ亥uătiênăt衣iăTrungăQu嘘c. 
 

Khu công ngh羽 caoăD逢ơngăLĕngălàăkhuătrìnhădi宇n nông nghi羽p công ngh羽 cao t衣i 
huy羽năD逢ơngăLĕng,ăHàmăD逢ơng,ătỉnh Thiểm Tây, Trung Qu嘘c.ăĐâyălàăkhuăv詠căđ逢嬰c 
qu違n lý tr詠c tiếp b荏i chính quyền tỉnh ThiểmăTâyăvàăđ逢嬰c thành lậpăvàoănĕmă1997ăvàă
là khu thử nghi羽măđ亥u tiên t衣i Trung Qu嘘c. Lý do Trung Qu嘘c chọnăHàmăD逢ơngălàăđịa 
điểm xây d詠ng vì: 

1. Đâyăv嘘năđ逢嬰c coi là cái nôi c栄a nông nghi羽p Thiểm Tây và Trung Qu嘘c. 
2. HàmăD逢ơngăv嘘n n鰻i tiếng vì vi羽căđàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c và có tiềm l詠c r医t lớn 

trong vi羽c phát triển khoa học công ngh羽. 
Đâyălàănỗ l詠c c栄a chính ph栄 Trung Qu嘘cătr逢ớc cuộc cách m衣ng toàn c亥u về khoa 

học và công ngh羽 nông nghi羽p di宇n ra trên thế giới. Khu v詠cănàyăđ逢嬰căcoiălàăcơăs荏 quan 
trọng trong vi羽căđàoăt衣o nhân tài và hỗ tr嬰 doanh nghi羽p trong vi羽c áp d映ng khoa học 
công ngh羽 vào nông nghi羽păchoătrongăn逢ớc lẫn qu嘘c tế. 

Khu thử nghi羽mănàyăđưăđóngăgópă2,2ătỷ USD GDP c栄a tỉnh ThiểmăTâyătrongănĕmă
2017; 2.700 S違n ph育m và công ngh羽 mới và 2,6 tỷ USD L嬰i nhuận từ các s違n ph育m và 
công ngh羽 mới. 

Cóăhaiăyếuăt嘘ălàmănênăthànhăcôngăc栄aăkhuăthửănghi羽mănày: 
1. Đ逢嬰c t衣oăc挨ăch院 và các chính sáchăđ員c bi羽t:  D逢ơngăLĕngăcóăcácăquyền l嬰i c栄a 

một khu th逢ơng m衣i t詠 do với các chính sách 逢uăđưiăđặc bi羽t cho ngành nông 
nghi羽p công ngh羽 cao (ví d映: hỗ tr嬰 tài chính, sử d映ngăđ医t). Không chỉ dừng l衣i 
荏 cácă逢uăđưiăliênăquanăđến tài chính, thuế, các th栄 t映c h違i quan, chính ph栄 Trung 
Qu嘘c còn tậpătrungăđ逢aăcácăd詠 án kỹ thuật trọngăđiểm về D逢ơngăLĕng, bao g欝m: 
t鰻 ch泳c các trung tâm hội nghị và triển lãm qu嘘c tế t衣iăD逢ơngăLĕng,ăhỗ tr嬰 giới 
thi羽u các s違n ph育m 泳ng d映ng cho các d詠 án, công trình trọngăđiểm qu嘘c gia; cho 
phép các doanh nghi羽p trong khu v詠că逢uătiênăvayăv嘘n với chính sách riêng với 
các ngân hàng khu v詠c.  

2. Nĕngăl詠c và h嬰p tác ch員t ch胤 v隠 R&D:  Trong nội bộ khu thử nghi羽m có  này 
cóă02ătr逢運ngăđ衣i học, 05 vi羽n nghiên c泳uăvàă10ăđơnăvị khoa học và giáo d映c. Các 
công ngh羽 荏 D逢ơngăLĕngăbaoăg欝m nghiên c泳u h衣t gi嘘ng, 泳ng d映ng iot, công 
ngh羽 tr欝ng trọt, máy móc và thiết bị nông nghi羽p 
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Đến ngày nay, khu thử nghi羽mănàyăđưăv逢ơnăxaătrênăthị tr逢運ng qu嘘c tế bằng cách 
t鰻 ch泳căcácăch逢ơngătrìnhăđàoăt衣o kỹ thuật vi羽n tr嬰 nông nghi羽păchoăhơnă110ăqu嘘c gia 
choăhơnă3.000ăchuyênăgiaăn逢ớc ngoài. 

 
 
Cácăy院uăt嘘ăchínhăchoăs詠ăphátătri吋năthƠnhăcôngăc栄aăC亥năTh挨: 

Đ嘘i với C亥năThơ,ăcóă4ăyếu t嘘 c亥n tậpătrungăđể đ違m b違o thành công c栄a Trung tâm 
liên kết s違n xu医t, chế biến và tiêu th映 s違n ph育m nông nghi羽păvùngăĐBSCL: 

- C違i thi羽năcơăs荏 hậu c亥n và kho l衣nh bằng cách xây d詠ng các khu logistics trong 
nội khu trung tâm liên kết. Các kho l衣nh này sẽ gi違i quyết tình tr衣ng th医t thoát nông s違n 
và h違i s違n trong quá trình vận chuyển c栄a Vi羽t Nam. 

- Xây d詠ng h羽 sinh thái hỗ tr嬰 hi羽u qu違 vàăđaăd衣ng, tập trung vào các h羽 sinh thái 
hi羽năch逢aăsẵn có nh逢:ăĐơnăvị hỗ tr嬰 hậu c亥n,ăđơnăvị hỗ tr嬰 tài chính và b違o hiểm,ăđơnă
vị hỗ tr嬰 ho衣tăđộngăth逢ơngăm衣i. T衣oăcácăcơăchế linh ho衣t và phù h嬰p hỗ tr嬰 doanh nghi羽p 
trong khu v詠c Trung tâm. 

- Phát triển và duy trì ngu欝nălaoăđộng ch医tăl逢嬰ng cao. 
- Tĕngăc逢運ng áp d映ng công ngh羽 cao trong chế biến. 

 
Hình 189:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n h羽 sinhătháiăliênăquanăđ院n Trung tâm liên k院t 
nông nghi羽p 

 
Nguồn:ăPhânătíchăcてaăBCG 
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2. Thành ph嘘 sân bay 

Vớiăl嬰iăthếăs荏ăh英uăsânăbayăqu嘘cătếălớnănh医tăvàăduyănh医tăt衣iăvùngăĐ欝ngăbằngăsôngăCửuă
Long,ăvi羽căphátătriểnăthànhăph嘘ăsânăbayăbằngăvi羽căliênăkếtăgi英aăsânăbayăvớiăcácăkhuăv詠că
lânăcậnăđểăt衣oămộtăkhuăv詠căkinhătếăgiáătrịălớnălàăh逢ớngăphátătriểnăt医tăyếuătrongăt逢ơngălai. 
 

2.1 Mô hình phát tri 吋n 

B違năch医tăc栄aăvi羽căphátătriểnăthànhăph嘘ăsânăbayălàăvi羽căm荏ărộngăvàăthúcăđ育yăcácădịchăv映ă
ph映ătr嬰,ătừăđóăcóăkh違ănĕngăkếtăn嘘iăvàăt衣oăđộngăl詠căphátătriểnăkhácăngànhăliênăquan. 
Theoăđó,ăsẽăcóă4ăc医păđộăphátătriểnămôăhìnhăthànhăph嘘ăsânăbay. 
 
B違ng 201: Các mô hình phát tri吋n thành ph嘘 sân bay trên th院 gi噂i 

Lo衣iă môă
hình 

C医păđ瓜 01:ăắV壱nă
hành sân bay” 

C医păđ瓜 02:ăắPhát 
tri吋nă ho衣tă đ瓜ngă
kinh doanh liên 
quan” 

C医pă đ瓜 03:ă ắM荏ă
r瓜ngă ho衣t 
đ瓜ngă kinhă
doanh” 

C医pă đ瓜 04: 
ắThúcă đẩyă cácă 
ngành liên quan” 

Đặcăđiểm 

- Ho衣tă độngămũiă
nhọnă c栄aă sână
bay: Tậpă trungă
vàoă ch泳că nĕngă
chínhălàăvậnăt違iă
hành khách và 
vậnă chuyểnă
hàng hóa 

- Không có các 
dịchă v映ă nàoă
khác 

- Ngoàiă cácă ho衣tă
độngă vậnă t違iă
thôngă th逢運ng,ă
cóă thểă phátă
triểnă thêmă cácă
ho衣tăđộngăkhácă
nh逢:ă th逢ơngă
m衣iă trongă sână
bayă (cửaă hàng,ă
nhàă hàng,ă l逢uă
ni羽m),ă ngoài 
sânăbayă(cácăcơă
s荏ăl逢uătrú,ăcơăs荏ă
vĕnă hóa,ă địaă
điểmăgi違iătrí)ăvàă
ho衣tă độngă hậuă
c亥nă (thuêă kho,ă
mặtăbằng) 

- Ngoàiă cácă dịchă
v映ăph映ătr嬰,ăc医pă
độănàyăcònăthúcă
đ育yă vi羽că phátă
triểnăduălịchăvàă
MICE. 

- Đ嘘iăvớiăcácăc医pă
độă tr逢ớc,ă cácă
s違nă ph育mă chỉă
nhằmăm映căđíchă
ph映ă tr嬰,ă t衣oă s詠ă
thuậnă ti羽nă choă
hành khách thì 
c医pă độă nàyă sẽă
giúpă tĕngă đángă
kểă l逢嬰ngă hànhă
khách thông 
quaă vi羽că phátă
triểnăduălịch 

- T衣oăh羽ăsinhătháiă
vàăthúcăđ育yăcácă
ngànhăkhác.ăĐóă
là các ngành có 
nhuă c亥uă vậnă
chuyểnă hàngă
hóaă bằngă
đ逢運ngă hàngă
khôngă nh逢ă
CNTT-TT, 
d逢嬰căph育m, mỹă
ph育m. 

- Phátă triểnă cácă
ngànhă ph映ă tr嬰ă
liênă quană đếnă
b違oă trì,ă sửaă
ch英a,ă đ衣iă tuă
hàng không và 
ngànhă dịchă v映ă
hậuăc亥năqu嘘cătế 

Cácă n逢ớc/ 
các sân 
bay áp 
d映ng 

Cácăsânăbayătr逢ớcă
nĕmă 2000,ă sână
bay trong khu 
v詠c,ăsânăbayătrongă
n逢ớcă ph映că v映ă duă
lịch: 
- New York JFK 

- Maldives Male 

Cácăsânăbayăqu嘘că
tếă chínhă c栄aă cácă
qu嘘căgia: 
- Tokyo Narita 

- Malaysia Kuala 
Lumpur 

- Thái Lan 
Bangkok 

Các sân bay hàng 
đ亥uăthếăgiới: 
- Paris Charles 

de Gaulle 

- Frankfurt 

- H欝ngăKông 

Các sân bay trung 
tâmăchiếnăl逢嬰c: 
- Amsterdam 

Schiphol  

- Singapore 
Changi 

- Dubai 

Nguồn:ăPhânătíchăcてaăBCG,ăphỏngăvＸnăchuyênăgia 
 

Đ嘘i với C亥năThơ,ăhi羽n t衣i, ho衣tăđộng vận hành sân bay mới chỉ sơăkhaiă荏 c医păđộ 2: 
có các ho衣tăđộng ph映 tr嬰 trong ph衣măviăbênătrongăsânăbayănh逢ngăcònăđơnăgi違n. Trong 
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ngắn h衣n,ă逢uătiênălàăphátătriển các ho衣tăđộng gi違iătrí,ăcơăs荏 l逢uătrúăngoàiăsânăbay...ăTrongă
dài h衣n, tập trung phát triển gắn liền vớiăđịnhăh逢ớng phát triển các ngành ph映 tr嬰 nh逢: 

(1) Phát triển hậu c亥n với phát triển sân bay: Dịch v映 vận chuyển hàng không, 
kho bãi và hậu c亥n chuyên d映ng cho các s違n ph育m nông nghi羽p t逢ơi s嘘ng có 
giá trị cao 

(2) Bán lẻ và các s違n ph育m mi宇n thuế: Các dịch v映 mi宇n thuế,ăĕnău嘘ng, gi違i trí 
và ti羽n l嬰i t衣i sân bay (ví d映:ăthuăđ鰻i ngo衣i t羽)   

(3) Phát triển khu dân c逢 và nhà hàng & khách s衣n: Khách s衣n 3, 4 và 5 sao g亥n 
sân bay; Các l詠a chọn nhà 荏 t亥m trung cho thành ph嘘 sânăbayăvàălaoăđộng 
trungătâmăđôăthị 

(4) Vĕnăphòngă th逢ơng m衣i:ăCácă tòaănhàăvĕnăphòng,ăvĕnăphòngăgiaoădịch cho 
ng逢運i sử d映ng dịch v映 hậu c亥n hàng không h衣ng nặng, ngân hàng và các lo衣i 
hình kinh doanh khác; Học vi羽n giáo d映căliênăquanăđến hàng không 

(5) Các ho衣tăđộng hỗ tr嬰 hàng không / MRO: Cơ s荏 ch泳a máy bay, Dịch v映 B違o 
d逢叡ng và Rửa máy bay; Các công ty cung c医p dịch v映 ĕnău嘘ng, ph映c v映 sân 
bay và các s違n ph育m và dịch v映 hỗ tr嬰 khác c栄a các hãng hàng không 

 

2.2 Bài h丑c t瑛 qu嘘c t院 

Thành ph嘘 sân bay Schiphol – thành công c栄a mộtăđ医tăn逢ớc nh臼 nh逢ngăđ泳ng th泳 
ba châu Âu về thị ph亥năđ亥u m嘘i trung chuyển hành khách. 

Thành ph嘘 Sân bay Schiphol là một trong nh英ng 'phát triểnăđôăthị'ăđ亥y tham vọng 
nh医t về các sân bay, nh逢ng d逢運ng nh逢 đ逢嬰c xây d詠ng trên nh英ng nền t違ng chính trị khá 
b医t 鰻n. 

Trong nh英ngănĕmă1980,ăkháiăni羽m 'Thành ph嘘 Sânăbay'ăđ逢嬰c phát triển nh逢 một 
khái ni羽m tiếp thị cho các nhà ga: vi羽c l逢u trú c栄a hành khách ph違i thuận ti羽n nh医t có 
thể, và thu nhập từ các cửa hàng trongănhàăgaălàăđể b鰻 sung cho thu nhập từ thuế sân bay 
vàăphíăđậu xe. Kể từ th運iăđiểmăđó,ăkháiăni羽mănàyăđưăđ逢嬰c m荏 rộng b荏i TậpăđoànăSchiphol 
tr荏 thành kim chỉ nam cho mọi s詠 phát triển không gian trên mặtăđ医t c栄a sân bay. M映c 
tiêu là khai thác t嘘i 逢u các tiềmănĕngăxungăquanhănútăgiaoăthôngătuy羽t v運i. 

Sân bay Amsterdam Schiphol là sân bay qu嘘c tế chính c栄a Hà Lan, cách 
Amsterdam, thuộcăđôăthị Haarlemmermeer.ăĐâyălàăsânăbayăbận rộn th泳 t逢 荏 Châu Âu 
về l逢嬰ng hành khách. Sân bay Amsterdam Schiphol th逢運ng xuyênăđ逢嬰căđề cử là "sân 
bay t嘘t nh医t thế giới".  

 
Cóă3ăđiềuăchínhălàmănênăthànhăcôngăc栄aăSchiphol: 

(1) H衣 t亥ng giao thông vô cùng thu壱n ti羽n: Các chuyến tàu kh荏i hành từ các sân 
ga bên d逢ới Schiphol Plaza và có thể đến bằng thang cu嘘n hoặc thang máy. Ngoài 
lịch trình tàu nhanh và hi羽u qu違 đến Ga amsterdamcentral, còn có các chuyến tàu 
ch衣y thẳng từ sânăbayăđến các vùng khác c栄aăđ医t n逢ớc. Các chuyến tàu qu嘘c tế, 
bao g欝m c違 tàu Thalys, về phíaă namăđếnăBrusselsă vàăParisă cũngădừng t衣i ga 
Chiphol.  

(2) T衣o h羽 sinh thái ti羽n tích cho du khách: Schiphol cung c医p một vị trí làm vi羽c 
và kinh doanh h医p dẫn. Khái ni羽m Thành ph嘘 Sân bay bao g欝m các cơ s荏 mua 
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sắm, hội họp và gi違i trí. Nh英ngădoanhănhânăđến thành ph嘘 có thể ký h嬰păđ欝ng 
ngay t衣i sân bay t衣i các phòng VIP room dành cho vi羽căđàmăphánăriêngăt逢,ăhoặc 
có thể tr違i nghi羽m các dịch v映 khách s衣n 5 sao, mua sắm và dung b英a t衣i nhà 
hàng,ătrungătâmăth逢ơngăm衣i hoặc bay chuyển tiếp mà không c亥n di chuyển ra 
ngoài sân bay 

(3) Thúcă đẩy ngành liên quan: Hà Lan v嘘n n鰻i tiếng với s違n ph育m hoaă t逢ơi.ă
Chipholăđưătận d映ngăđặcăđiểmănàyăđể biến sân bay kết n嘘i vớiăsànăđ医u giá hoa 
t逢ơiălớn nh医t thế giới, chỉ giao dịch trong 1 tiếng mỗi ngày tới 8 gi運 sáng. Trung 
tâmăđ医uăgiáăhoaăđ逢嬰c xây d詠ng ngay bên c衣nh sân bay có di羽n tích lên tới 10ha 
với kho違ng 60% t鰻ng s嘘 hoa cắt cành trên thị tr逢運ng thế giớiăđ逢嬰c giao dịch t衣i 
đây.ăTừ đây,ăhoaăsẽ đ逢嬰c vận chuyển ra sân bay Schiphol tới khắp thế giới. Toàn 
bộ th運i gian từ khi hoa tớiăchoăđến khi vận chuyển tiếp tớiănơiăng逢運i mua không 
quá 24 gi運. 
 

3. Khu công nghi羽p ậ Xuăh逢噂ng phát tri吋năthƠnhăắkhuăcôngănghi羽păsinhăthái” 

Khuăcôngănghi羽păsinhătháiălàămộtăkháiăni羽măt逢ơngăđ嘘iămớiă荏ăVi羽tăNam.ăTuyănhiên,ăđâyă
làămộtăxuăh逢ớngăt医tăyếuăkhiăcácăqu嘘căgiaătìmăcáchăcânăbằngăphátătriểnăkinhătếăvớiăm映că
tiêuăb違oăv羽ămôiătr逢運ngăvàăt衣oăhi羽uăqu違ăxưăhộiăbềnăv英ng. 
C亥năThơă– vớiăm映cătiêuăphátătriểnăhàiăhòaăbaătr映ăcộtăkinhătế,ăxưăhội,ămôiătr逢運ngă– nên 
tiênăphongătrongăxuăh逢ớngănày. 
 
Tớiănĕmă2019,ăchỉăcóă3ăkhuăcôngănghi羽păt衣iăVi羽tăNamăđ逢嬰căl詠aăchọnăthíăđiểmăvàăchuyểnă
đ鰻iăsangăkhuăđôăthịăsinhătháiăbaoăg欝m:ăKCNăAmataă(Đ欝ngăNai);ăKCNăĐìnhăVũă(H違iă
Phòng);ăKCNăHi羽păPh逢ớcă(TP.ăH欝ăChíăMinh).ăNghịăđịnhăs嘘ă82/2018/NĐ-CPăc栄aăChínhă
ph栄ăvềăqu違nălỦăKCNăvàăkhuăkinhătếăcóănêuărõăm映cătiêuăchínhăsáchăkhuyếnăkhíchăphátă
triểnăKCNăsinhătháiăvàăcácătiêuăchíăxácăđịnhăKCNăsinhătháiă荏ăVi羽tăNamănh逢ăsau: 
 

B違ng 202:ăCácătiêuăchíăxácăđ鵜nh KCN sinh thái 

Tiêu chí xác 
đ鵜nh Yêuăc亥u 

Qu違nălỦăKCN 

Nhàăđ亥uăt逢ăphátă triểnăkếtăc医uăh衣ăt亥ngăkhuăcôngănghi羽păvàăcácădoanhă
nghi羽pătrongăkhuăcôngănghi羽pănghiêmătúcătuânăth栄ăcácăquyăđịnhăphápă
luậtăvềăs違năxu医tăkinhădoanh,ăb違oăv羽ămôiă tr逢運ngăvàălaoăđộng;ăkhuyếnă
khíchănhàăđ亥uăt逢ăphátătriểnăkếtăc医uăh衣ăt亥ngăkhuăcôngănghi羽păvàăcácădoanhă
nghi羽pătrongăkhuăcôngănghi羽păápăd映ngăh羽ăth嘘ngăqu違nălỦăs違năxu医tăvàămôiă
tr逢運ngătheoăcác tiêuăchu育năc栄aăT鰻ăch泳cătiêuăchu育năhóaăqu嘘cătếă(ISO)ă
phùăh嬰p. 
Nhàăđ亥uăt逢ăphátătriểnăh衣ăt亥ngăkếtăc医uăkhuăcôngănghi羽păcungăc医păđ亥yăđ栄ă
cácădịchăv映ăcơăb違nătrongăkhuăcôngănghi羽pătheoăquyăđịnhăphápăluật 

B違oă v羽ă môiă
tr逢運ng 

T嘘iăthiểuă90%ădoanhănghi羽pătrongăkhuăcôngănghi羽păcóănhậnăth泳căvềăsửă
d映ngăhi羽uăqu違ătàiănguyênăvàăs違năxu医tăs衣chăhơnăvàăt嘘iăthiểuă20%ădoanhă
nghi羽pătrongăkhuăcôngănghi羽păápăd映ngăcácăgi違iăphápăsửăd映ngăhi羽uăqu違ă
tàiănguyênăvàăs違năxu医tăs衣chăhơn,ăđ鰻iămới,ăc違iătiếnăph逢ơngăphápăqu違nălỦă
vàăcôngăngh羽ăs違năxu医tăđểăgi違măch医tăth違i,ăch医tăgâyăôănhi宇m,ătáiăsửăd映ngă
ch医tăth違iăvàăphếăli羽u. 
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Dànhăt嘘iăthiểuă25%ădi羽nătíchăđ医tăkhuăcôngănghi羽păchoăcácăcôngătrìnhă
câyăxanh,ăgiaoăthông,ăcácăh衣ăt亥ngădịchăv映ădùngăchungătheoăquyăchu育nă
xâyăd詠ngăc栄aăBộăXâyăd詠ng 
Th詠căhi羽năítănh医tă01ăliênăkếtăcộngăsinhăcôngănghi羽păvàăítănh医tă10%ăt鰻ngă
s嘘ădoanhănghi羽pătrongăkhuăcôngănghi羽păcóăkếăho衣chăthamăgiaăcácăliênă
kếtăcộngăsinhăcôngănghi羽p. 
Hàngănĕm,ănhàăđ亥uăt逢ăphátătriểnăkếtăc医uăh衣ăt亥ngăkhuăcôngănghi羽păth詠că
hi羽năcôngăb嘘ăbáoăcáoăth詠căhi羽năb違oăv羽ămôiătr逢運ng 

Ho衣tă độngă xưă
hội 

Cóăgi違iăphápăđ違măb違oănhàă荏ăvàăcácăcôngătrìnhăxưăhội,ăvĕnăhóaăvàăthểă
thaoăchoăng逢運iălaoăđộngălàmăvi羽cătrongăkhuăcôngănghi羽p. 
Hàngănĕm,ănhàăđ亥uăt逢ăphátătriểnăkếtăc医uăh衣ăt亥ngăkhuăcôngănghi羽păth詠că
hi羽năcôngăb嘘ăbáoăcáoătráchănhi羽măxưăhộiăvàăcácăđóngăgópăchoăcộngăđ欝ngă
xungăquanhăkhuăcôngănghi羽p 

Nguồn:ăNghịăđịnhăsốă82/2018/NĐ-CPăcてaăChínhăphてăvềăquảnălýăẦCNăvàăkhuăkinhătế 
 

Áp d映ng cho thành ph嘘,ăđ嘘i với các khu công nghi羽păđangăthuăhútăkêuăgọiăđ亥uăt逢,ă
đặc bi羽t là các KCN g亥n mặt tiền sông Hậu, c亥n có các cam kết c栄aăcácănhàăđ亥uăt逢ăđể 
đ違m b違o các yếu t嘘 b違o v羽 môiătr逢運ng. Trong t亥m nhìn dài h衣n, có thể xem xét vi羽c áp 
d映ng KCN sinh thái cho toàn thành ph嘘. 

 

PH井NăXI: CÁCăGI謂IăPHÁPăTH衛CăHI烏NăQUYăHO萎CH 

I. Gi違i pháp v隠 huyăđ瓜ng v嘘năđ亥uăt逢 

- T鰻ng ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢ăchoăgiaiăđo衣n 2021-2025 là 156,4 nghìn tỷ đ欝ng, trong 
đóă37 nghìn tỷ đ欝ng từ NSNN, 109,6 nghìn tỷ đ欝ng từ khu v詠căt逢ănhân,ă9,7 nghìn tỷ 
đ欝ng từ đ亥uăt逢ăn逢ớc ngoài FDI 

- T鰻ng ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢ăchoăgiaiăđo衣n 2026-2030 là 235,5 nghìn tỷ đ欝ng trong 
đóăcóă49,6ănghìnătỷ đ欝ng từ NSNN, 147,9 nghìn tỷ đ欝ng từ khu v詠căt逢ănhân,ă37,9ănghìnă
tỷ đ欝ng từ đ亥uăt逢ăn逢ớc ngoài FDI 

1. Ngu欝n v嘘năngơnăsáchănhƠăn逢噂c 

-  Tĕngăc逢運ng tận d映ng ngu欝n v嘘n hỗ tr嬰 từ ngânăsáchănhàăn逢ớcătheoăquyăđịnh 
c栄a nghị quyết Hộiăđ欝ng nhân dân thành ph嘘 s嘘 10 /2020/NQ-HĐNDăvề nguyên tắc, 
tiêuăchíăvàăđịnh m泳c phân b鰻 v嘘năđ亥uăt逢ăcôngăngu欝năngânăsáchănhàăn逢ớcătrongăgiaiăđo衣n 
nĕmă2021ă– 2025.  

-  Sử d映ng hi羽u qu違 và h嬰p lý ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢ăcôngăquaăquáătrìnhălập kế ho衣ch, 
giám sát, th詠c hi羽n các d詠 án quan trọng,ă逢uătiênăcácăcôngătrìnhăd詠 ánănh逢:ăđ逢運ng vành 
đaiăsânăbayăC亥năThơ kết n嘘iăđ逢運ngăVõăVĕnăKi羽tăđếnăđ逢運ng Lê H欝ngăPhongă(đo衣n Km 
1+675ăđến Km 2+163,12). Đ逢運ng tỉnh 918 (xây d詠ng và nâng c医păgiaiăđo衣n 1 từ điểm 
giao gi英aăđ逢運ng tỉnh 918 vớiăđ逢運ng tỉnhă923ăđến c亥u Lộ B泳c). Tuyếnăđ逢運ng lộ hậu 
Kênh Th衣nh Ðông n嘘i Mù U - Bến B衣, xây d詠ng và nâng c医p m荏 rộngăđ逢運ng tỉnh 917. 
D詠 ánăđ逢運ng tỉnhă921:ăđo衣n tuyến thẳngă(điểmăđ亥u giao với tuyến tránh Th嘘t N嘘t - điểm 
cu嘘i giao vớiăđ逢運ng cao t嘘c C亥năThơ - Sóc Trĕngă- Châu Ð嘘c). Đ逢運ng tỉnh 918 (giai 
đo衣n 2). Đ逢運ngăvànhăđaiăphíaăTâyăthành ph嘘 C亥năThơ (n嘘i qu嘘c lộ 91 với qu嘘c lộ 61C). 
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Xây d詠ng và nâng c医p m荏 rộngăđ逢運ng tỉnh 923. Kè ch嘘ng s衣t l荏 khu v詠c ch嬰 Mỹ Khánh. 
Kè ch嘘ng s衣t l荏 sông Ô Môn (đo衣n từ c亥u Ô Môn đến vàm Ba Rích). Kè ch嘘ng s衣t l荏 
sông Ô Môn - khu v詠c Thới An. D詠 án nâng c医p và m荏 rộng Trung tâm B違o tr嬰 xã hội 
thành ph嘘 C亥năThơầătheoănh逢ăCôngăvĕnăs嘘 4168/UBND-XDÐT c栄a UBND thành ph嘘. 

-  Đ育y nhanh tiếnăđộ đ亥uăt逢ăcông,ălo衣i b臼 và rà soát các d詠 ánăch逢a c亥n thiết, c医p 
bách hoặcăđưăt欝năđọng nhiềuănĕm.ăBanăhànhăcácătiêuăchíăđánhăgiá,ăxếp lo衣iăcácăcơăquană
vàăđơnăvị thuộc ph衣m vi qu違n lý c栄a thành ph嘘 vớiăng逢運i tr詠c tiếp ph映 trách các d詠 án, 
t衣oăđộng l詠căđể các s荏, ban, ngành tích c詠c hoàn thành nhi羽m v映. Phátăđộng phong trào 
thiăđuaăđ育y nhanh gi違i ngân v嘘năđ亥uăt逢ăcông,ăgópăph亥n hoàn thành nhi羽m v映 phát triển 
kinh tế, xã hội. 

-  Tận d映ng các ngu欝n v嘘n khác, ngoài v嘘năđ亥uăt逢ăcông. 
 

2. Tĕngăc逢運ng h嬰p tác Công- T逢ăPPP 

- Thành lậpăcácăcơăquanăđ亥u m嘘i về PPP nhằm hỗ tr嬰 thị tr逢運ng PPP phát triển 
c衣nh tranh lành m衣nh với h衣t nhân là các chuyên gia kỹ thuật, công ngh羽 và các nhà 
kinh tế. 

- Vi羽c triển khai d詠 án PPP c亥năđ違m b違o tính công khai, minh b衣ch và c衣nh tranh, 
đặc bi羽tătrongăgiaiăđo衣năđ医u th亥u.ăCácăn逢ớc thành công trong triển khai d詠 ánăPPPăđều 
đ違m b違oăđ医u th亥u c衣nh tranh, công bằng với tiêu chí rõ ràng, thông tin minh b衣ch và xây 
d詠ngăđ逢嬰c các tiêu chu育n ch医tăl逢嬰ngăđể kiểm tra, giám sát các d詠 án PPP. 

-  Banăhànhăcácăchínhăsáchăđể khuyến khích vi羽c h嬰p tác PPP, bao g欝m: hỗ tr嬰 
về tài chính, mi宇n gi違m thuế 

- Đ逢aăraăcácăkhungăphápălỦ,ăcơăchế chia sẻ r栄i ro rõ ràng từ các doanh nghi羽p nhà 
n逢ớc và kh嘘iăt逢ănhân.ăVíăd映, với chính ph栄 Anh, trong các d詠 án PPP thì h嬰păđ欝ng phân 
chia rõ r栄i ro, l嬰i ích, trách nhi羽m gi英a các bên tham gia với nh英ngăđiều kho違n, cách xử 
lý rõ ràng là nhân t嘘 quan trọngăđ違m b違o s詠 thành công. Các r栄iăroăliênăquanăđến môi 
tr逢運ngăvĩămôănh逢ăthayăđ鰻iăchínhăsách,ănĕngăl詠c c栄a Chính ph栄, l衣m phát, lãi su医t, th詠c 
thi pháp luật kém sẽ đ逢嬰c phân b鰻 cho Chính ph栄. Các r栄iăroăliênăquanăđến d詠 ánănh逢ă
r栄i ro kỹ thuật, r栄i ro qu違n lý sẽ đ逢嬰c chuyểnăgiaoăchoăt逢ănhân.ăCácăr栄i ro nằm trong s詠 
kiểm soát c栄aăhaiăbênănh逢ăr栄i ro do cung - c亥uăđ逢嬰c chia sẻ gi英aăt逢ănhânăvàăChínhăph栄. 

 
* Ví d映 tham kh違o 25: Kinh nghi 羽m c栄a Australia trong vi羽căthúcăđẩy h嬰p tác công 
t逢 
 
Theo Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền t羽 qu嘘c tế (IMF),ănĕmă2013,ăAustraliaălàă
mộtătrongă10ăn逢ớcăcóăđ亥uăt逢ăPPPăhi羽u qu違 nh医t trong t鰻ng s嘘 g亥n 200 qu嘘c gia và vùng 
lãnh th鰻. 
 
Quáătrìnhăđ医u th亥uăđể l詠a chọnăđ逢嬰cănhàăđ亥uăt逢ăcóănĕngăl詠c, kinh nghi羽m triển khai d詠 
án là yếu t嘘 r医t quan trọng 違nhăh逢荏ngăđến s詠 thành công c栄a d詠 án PPP. Nếu quá trình 
đ医u th亥u quá dài và t嘘n kém nhiều chi phí sẽ 違nhăh逢荏ngăđến t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ăc栄a d詠 án 
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cung 泳ng dịch v映 công theo hình th泳c PPP. Vì vậy, Australia r医tăquanătâmăđếnăgiaiăđo衣n 
này. Các d詠 án PPP c栄aăAustraliaăđều ph違i tuân th栄 chặt chẽ quyăđịnh về th運i gian (th運i 
gian d詠 th亥u trung bình cho một d詠 án PPP về h衣 t亥ng xã hội 荏 Australia là 17 tháng - 
th医păhơnănhiều so với 荏 Anh (34 tháng) và chỉ dàiăhơnă1ăthángăsoăvới 荏 Canada (16 
tháng). Bên c衣nhăđó,ăquáătrìnhăth詠c hi羽n các d詠 án PPP t衣iăAustraliaăcũngăđ逢嬰c chu育n 
hóa thông qua h嬰păđ欝ng và gi違m s嘘 l逢嬰ng tài li羽u h欝 sơăc亥n nộpăkhiăthamăgiaăđ医u th亥u 
các d詠 ánăPPP.ăAustraliaăcũngăr医tăquanătâmăđ違m b違o tính công khai, minh b衣ch và c衣nh 
tranhătrongăquáătrìnhăđ医u th亥u l詠a chọnănhàăđ亥uăt逢.ăChínhăph栄 Australia th詠c hi羽n phân 
b鰻 thông tin một cách công bằng,ăbìnhăđẳng. C映 thể là Chính ph栄 hoặcăcơăquanăđ逢嬰c 栄y 
quyền sẽ ghi l衣i bằngăvĕnăb違n t医t c違 th違o luận với các bên d詠 th亥u, dù gặp tr詠c tiếp hoặc 
quaăđi羽n tho衣i và nh英ng thông tin sẽ đ逢嬰c ph鰻 biến, công khai cho t医t c違 các bên d詠 
th亥u. Bên c衣nhăđó,ăChínhăph栄 cũngăth詠c hi羽năquyătrìnhărõăràngăđể đ違m b違oăthĕmăth詠c 
địa, các bu鰻i họp ph鰻 biến yêu c亥uăđ嘘i với d詠 án PPP, các bu鰻i họp làm rõ và các hình 
th泳c liên h羽 tr詠c tiếpăkhácăđể các bên d詠 th亥uăđềuăcóăcơăhội tiếp nhận thông tin gi嘘ng 
nhau về quyătrìnhăđ医u th亥u d詠 án PPP. Trong quá trình ch医m th亥u,ăAustraliaăcũngăáp 
d映ng các tiêu chí ch医m th亥u một cách nh医t quán và minh b衣ch,ăđ欝ng th運i b嘘 trí các bu鰻i 
gặpăđể gi違i thích với các nhà th亥u th医t b衣iăkhiătheoăđu鰻i các d詠 án PPP. Các tài li羽u liên 
quanăđếnăquáătrìnhăđ医u th亥u d詠 án PPP c栄a các nhà th亥uăđ逢嬰c Chính ph栄 Australia th詠c 
hi羽n theo chế độ b違o mật nhằmăđ違m b違o vị thế c衣nh tranh c栄a từngăđơnăvị d詠 th亥u và 
l嬰iăíchăth逢ơngăm衣i c栄a Chính ph栄.ăTr逢ớc khi th詠c hi羽năđ医u th亥u d詠 án PPP, Chính ph栄 
lập danh sách rút ngắn ba nhà th亥u hộiăđ栄 tiêu chu育năđể th詠c hi羽n d詠 ánăđó.ăChính vì 
quyătrìnhăđ医u th亥u chặt chẽ, minh b衣ch, tiết ki羽măchiăphíăđ医u th亥u nên Chính ph栄 th逢運ng 
l詠a chọnăđ逢嬰cănhàăđ亥uăt逢ăcóănĕngăl詠c th詠c s詠 để th詠c hi羽n các d詠 án PPP. 

- Áp dụng cho thành phố: Tiếp t映căđ育y m衣nh và phát triển các d詠 án theo hình 
th泳căđ嘘i tác công – t逢ă(PPP),ăkết h嬰p với các doanh nghi羽pătrongăvàăngoàiăn逢ớc. Hi羽n 
t衣i theo Luậtăđ亥uăt逢ătheoăph逢ơngăth泳căđ嘘iătácăcôngăt逢ă(PPP)ă2020ăthìămới chỉ có 5 nhóm 
lĩnhăv詠căđ逢嬰c áp d映ng PPP g欝m  

(1) Giao thông vận t違i. 
(2)ăL逢ớiăđi羽n,ănhàămáyăđi羽n, trừ nhà máy th栄yăđi羽năvàăcácătr逢運ng h嬰păNhàăn逢ớcăđộc 
quyềnătheoăquyăđịnh c栄a Lu壱tăĐi羽n l詠c. 
(3) Th栄y l嬰i. Cung c医păn逢ớc s衣ch. Thoát n逢ớc và xử lỦăn逢ớc th違i. Xử lý ch医t th違i. 
(4) Y tế. Giáo d映c - đàoăt衣o. 
(5) H衣 t亥ng công ngh羽 thông tin. 

C亥năThơăcóăthể đ育y m衣nh PPP vào cácălĩnhăv詠c khác có thế m衣nhănh逢ăYătế và giáo d映c 
để t衣o ra hi羽u qu違 trong vi羽c phát triển d詠 án,ăđặc bi羽t là với các d詠 ánătrongăgiaiăđo衣n 
tiến hành quy ho衣ch. 
 

3. Huyăđ瓜ng ngu欝n v嘘n t瑛 doanh nghi羽pătrongăn逢噂c và doanh nghi羽păn逢噂c ngoài 
FDI  

-  C挨ăch院, chính sách:ăCóăcácăcơăchế đặc thù cho thành ph嘘 C亥năThơ về tiền thuê 
đ医t, thuế su医t doanh nghi羽p, giúp chi phí thành lập doanh nghi羽p và ho衣tăđộng 荏 thành 
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ph嘘 C亥năThơ c衣nh tranh so với các tỉnh khác thuộcăĐBSCL.ăHi羽n nay, một trong các 
v医năđề lớn c栄a C亥năThơ là vi羽c thuộc Các thành ph嘘 tr詠c thuộcăTrungă逢ơngăkhiến C亥n 
Thơ khôngăđ逢嬰căh逢荏ngăcácă逢uăđưiăvề thuế su医t,ăcũngănh逢ăcácăchiăphíăthànhălập doanh 
nghi羽p cao, khiến Thành ph嘘 gi違m sút về s詠 c衣nhătranhătrongăthuăhútăđ亥uăt逢 

-  C違i thi羽nămôiătr逢運ng kinh doanh 

• Tiếp t映c c違i cách th栄 t映c hành chính, rút ngắn th運iăgianăđĕngăký kinh doanh, 
thúcăđ育y liên kết ngân hàng, doanh nghi羽p 

• Nângăcaoănĕngăl詠c c衣nh tranh c医p tỉnhă(PCI),ăđặc bi羽t là chỉ s嘘 về Dịch v映 hỗ 
tr嬰 doanh nghi羽p (bao g欝m: Dịch v映 tìm kiếm thông tin thị tr逢運ng. Dịch v映 t逢ăv医n về 
pháp luật. Dịch v映 hỗ tr嬰 tìm kiếmăđ嘘i tác kinh doanh. Dịch v映 xúc tiếnăth逢ơngăm衣i. 
Dịch v映 liênăquanăđến công ngh羽. Đào t衣o về kế toán và tài chính và Đào t衣o về qu違n trị 
kinhădoanh)ăcũngănh逢ăchỉ s嘘 về Tính minh b衣ch và tiếp cận thông tin. Các d英 li羽u về 
quy ho衣chăcũngănh逢ăquyătrìnhăđ亥uăt逢ăc亥năđ逢嬰căth逢運ng xuyên cập nhật và d宇 dàng tiếp 
cận trên các C鰻ngăthôngătinăđi羽n tử chính th泳c c栄a Thành ph嘘 

• Nâng cao ch医tăl逢嬰ng gi違i quyết th栄 t映c hành chính tr詠c tuyến lên m泳căđộ 4, 
thúc đ育y vi羽c xây d詠ng chính quyềnăđi羽n tử 
 

-  Gi違i phóng m員t bằng:ăĐ育y nhanh vi羽c gi違i phóng mặt bằng,ătáiăđịnhăc逢ăb荏i 
vi羽c có quỹ đ医t s衣ch là yếu t嘘 c亥n thiếtăđể d詠 ánăđ亥uăt逢ăđ逢嬰c thuận l嬰i triển khai  

-  Xúc tiếnăđ亥uăt逢: 
• Đ育y m衣nh vai trò c栄a Trung tâm xúc tiến Đ亥uăt逢ăthành ph嘘 C亥năThơ trong vi羽c 

tìm kiếm, hỗ tr嬰 nhàăđ亥uăt逢ălàmăh欝 sơ,ăth栄 t映c, nghiên c泳u và kh違oăsátăđ亥uăt逢.ăTh逢運ng 
xuyên cập nhật tài li羽u xúc tiếnăđ亥uăt逢,ădanhăm映c các d詠 án kêu gọiăđ亥uăt逢,ăcácăquyăđịnh 
về đ亥uăt逢ătrênăwebsiteăhttps://diendan.canthopromotion.vn/.  

• Th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻iătraoăđ鰻i thẳng thắn vớiăcácănhàăđ亥uăt逢ătiềm 
nĕngăđể lắng nghe mong mu嘘n, nguy羽n vọng c栄aăcácănhàăđ亥uăt逢,ăkịp th運i tháo g叡 nh英ng 
v逢ớng mắc 

• Tĕngăc逢運ng và ch栄 động tiếp cận tr詠c tiếpăcácănhàăđ亥uăt逢ăchiếnăl逢嬰c, các thị 
tr逢運ngăđ亥uăt逢ălớn, các hi羽p hội doanh nghi羽p, ngân hàng lớn c栄a các qu嘘căgiaăđangăcóă
chính sách chuyển dịch dòng v嘘năđ亥uăt逢ăđể tập trung kêu gọiăđ亥uăt逢ăcácălĩnhăv詠c ngành 
nghề có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội c栄a Thành ph嘘 

4. Huyăđ瓜ng v嘘n t瑛 các t鰻 ch泳c Phi chính ph栄 

- Tích c詠cătĕngăc逢運ng kết n嘘i, liên h羽 với các t鰻 ch泳c phi chính ph栄 để vậnăđộng 
tài tr嬰 các d詠 án phù h嬰p vớiăđịaăph逢ơng,ăthôngăquaăcácăhội nghị xúc tiến vậnăđộng vi羽n 
tr嬰 phi chính ph栄, t鰻 ch泳căđoànăđiăvậnăđộng vi羽n tr嬰, ho衣tăđộng hi羽u qu違 thông qua Liên 
hi羽p các t鰻 ch泳c h英u nghị thành ph嘘 C亥năThơ. 

- Ch栄 động rà soát các danh m映c vi羽n tr嬰,ăđánhăgiáătiếnăđộ, hi羽u qu違 c栄a các d詠 
ánăđ亥uăt逢ătừ ngu欝n v嘘n từ các t鰻 ch泳c phi chính ph栄.ăĐ育y nhanh tiếnăđộ th詠c hi羽n các 
d詠 án hi羽n t衣iătrênăđịaăbàn.ăTĕngăc逢運ng công tác giám sát và triển khai các ho衣tăđộng 
c栄aăcácăch逢ơngătrình,ăd詠 án và kho違n vi羽n tr嬰 phi d詠 ánătrênăđịa bàn thành ph嘘. 

https://diendan.canthopromotion.vn/
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- Đ育y m衣nh công tác tuyên truyền, vậnăđộngăđ嘘i vớiăcácăcơăquanăvàăt鰻 ch泳căđể 
hiểuăđ逢嬰c thông tin về các ngu欝n vi羽n tr嬰.ăĐ逢aăraăcácăchínhăsách hỗ tr嬰 để t衣oăđiều ki羽n 
cho các d詠 án thu hút và quy mô v嘘n lớn, th運i gian triểnăkhaiădàiăhơnăvàătínhăbền v英ng 
lâu dài. 

 

II.  Gi違i pháp v隠 phát tri 吋n ngu欝n nhân l詠c 

1. Nâng cao ch医tăl逢嬰ng giáo d映c,ăđƠoăt衣o 荏 các b壱c h丑c,ăđ員c bi羽t là b壱căđ衣i h丑c, 
caoăđẳngăvƠăđƠoăt衣o ngh隠 

- Liên t映c cập nhật nh英ng kiến th泳c mới và chu育năhóaăch逢ơngătrìnhăhọc, gắn liền 
lý thuyết với vi羽c th詠c hành, t衣oăcơăhộiăchoăsinhăviênăđiăth詠c tập, kiến tập ngay từ nh英ng 
nĕmăđ亥u tiên. 

- Thành lậpăđộiăngũăt逢ăv医năh逢ớng nghi羽p,ăt逢ăv医n vi羽c làm cho học sinh c医p 3 và 
sinhăviên,ăgiúpăđịnhăh逢ớng ngành nghề phù h嬰p,ăcũngănh逢ătrangăbị cácăkĩănĕngăc亥n thiết 
để đápă泳ng nhu c亥u thị tr逢運ngălaoăđộng. C亥n h嬰p tác với các doanh nghi羽păđể t鰻 ch泳c 
các bu鰻i chia sẻ về cơăhội tuyển d映ng, tham quan doanh nghi羽p. 

- T鰻 ch泳c các lớpăđàoăt衣oăcácăkĩănĕngămềmă(kĩănĕngăthuyết trình, ph臼ng v医n, tin 
họcăvĕnăphòng)ăbênăc衣nh vi羽căđàoăt衣o chuyên môn 

- Tĕngătỷ l羽 laoăđộngăđưăquaăđàoăt衣o,ăđặc bi羽tălàălaoăđộng 荏 nông thôn bằng cách 
t鰻 ch泳căth逢運ngăxuyênăcácăkhóaăđàoăt衣o ngắn h衣n (3-6 tháng mi宇n phí), gắn liền với nhu 
c亥uăđàoăt衣o c栄aăng逢運i dân (ví d映:ăliênăquanăđến nông nghi羽p, du lịch – nh英ng ngành 
nghề chiếm một ph亥n lớnătrongăcơăc医u vi羽c làm c栄aăng逢運i dân 荏 nông thôn. 

2. Ćăc挨ăch院, chính sách h嬰pălỦ,ăđ欝ng b瓜 đ吋 thu hút, s穎 d映ng ngu欝n nhân l詠c 
ch医tăl逢嬰ng cao  

- Xây d詠ng H羽 th嘘ng tuyển chọn có kh違 nĕngăđánhăgiáăđúngănĕngăl詠c c栄aăng逢運i 
tài.ăGiúpătránhăđ逢嬰c tình tr衣ng chỉ d詠a vào các tiêu chí thuộc về ph亥n hình th泳c bên 
ngoài nh逢ăbằng c医p, kinh nghi羽mă(đ逢嬰c viết trong CV), tiếngătĕm,ăuyătínầăđánhăgiáă
chính xác nhân l詠c xu医t sắc, có kh違 nĕngăthíchănghiăcaoătrongăcôngăvi羽c, tâm huyết, gắn 
bó vớiăđịaăph逢ơng. 

- Th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các s詠 ki羽năchoăng逢運i tìm kiếm vi羽călàmănh逢ăhội ch嬰 
vi羽c làm, l宇 t嘘t nghi羽p 荏 tr逢運ngăđ衣i họcầăđể thuăhútănhânătàiă(bácăsĩ,ăd逢嬰c sĩ,ănhàănghiênă
c泳u,ăgiáoăs逢ăđ衣i họcầ). Tiếp cận gián tiếpăthôngăquaăcácăch逢ơngătrìnhăqu違ng cáo và lập 
một trang web riêng về vi羽c làm c栄a Thành ph嘘 

- Hoàn thi羽năchínhăsáchăthuăhútăvàăđưiăngộ ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao. C亥n 
t衣oăraămôiătr逢運ng làm vi羽c dân ch栄, công bằng,ăcóăcơăhội t詠 khẳngăđịnh mình, th臼a s泳c 
sáng t衣o. C亥n có mộtămôiătr逢運ng nghiên c泳u khoa học thật s詠 nhằm phát huy t嘘iăđaătríă
tu羽 c栄a nhân tài. 

- Đ逢aăraăcácăchínhăsáchănhằmăđ違o b違o an sinh xã hộiăchoănhânătàiă(nh逢ătr嬰 c医p 
mua nhà, gi違m thuế thu nhập cá nhân) cùng với h羽 th嘘ng dịch v映 công ch医tăl逢嬰ng cao 
(nh逢ăyătế, giáo d映c,ămôiătr逢運ng s嘘ng)ăđể khuyến khích nhân tài nhậpăc逢,ăc違i thi羽n tình 
tr衣ng tỷ l羽 diăc逢ăròngăluônă荏 m泳căâmănh逢ăhi羽n nay. 
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3. Tĕngăc逢運ng h嬰p tác v噂i các t鰻 ch泳căđƠoăt衣o qu嘘c t院 

- H嬰p tác với các t鰻 ch泳căđàoăt衣o qu嘘c tế để đ逢aăcácăch逢ơngătrìnhăgi違ng d衣y theo 
tiêu chu育n qu嘘c tế về C亥năThơ, m荏 raăcơăhội cho sinh viên tham gia nghiên c泳u 荏 các 
d詠 án qu嘘c tế,ătraoăđ鰻iăvĕnăhóa,ăhọcăcácăch逢ơngătrìnhăliênăkết ( ví d映 nh逢ăch逢ơngătrìnhă
2+2 – 2ănĕmăhọc 荏 Vi羽tăNam,ă2ănĕmăhọc 荏 n逢ớc ngoài). 

- Ngoài ra, c亥n m荏 rộng h嬰p tác qu嘘c tế trongăcácălĩnhăv詠c nghiên c泳u, ví d映, m運i 
cácăchuyênăgiaăn逢ớcăngoàiăđếnăcácătr逢運ngăđ衣i học t衣i C亥năThơ để tham gia gi違ng d衣y 
và nghiên c泳u. Kí kết nh英ng th臼a thuận về chuyển giao tri th泳c, công ngh羽. 

- Dành các su医t học b鰻ngăth逢運ng niên cho các sinh viên, nhà nghiên c泳u có thành 
tích xu医t sắcăđiăhọc tập, làm vi羽c 荏 n逢ớc ngoài, với cam kết sẽ tr荏 l衣i c嘘ng hiến cho 
Thành ph嘘 khi th運i h衣n công tác 荏 n逢ớc ngoài kết thúc. 

4. Gi違i quy院t t嘘t m嘘i quan h羽 gi英aămôiătr逢運ng làm vi羽c v噂i th詠c ti宇n n隠n kinh 
t院 - xã h瓜i c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨 

- Quy ho衣chăđàoăt衣o phát triển ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao ph違i d詠a trên nhu 
c亥u c栄a ngành nghề c映 thể cũngănh逢ăgắn chặt với quy ho衣ch phát triển kinh tế - xã hội 
c栄a Thành ph嘘 trong từngăgiaiăđo衣n. Hi羽n t衣i, C亥năThơ đangăgặp tình tr衣ng “thừa th亥y, 
thiếu th嬰”,ăkhiăngu欝năcungălaoăđộng ph鰻 thông còn thiếuătrongăkhiălaoăđộngăcóătrìnhăđộ 
đ衣i học/caoăđẳng l衣iăd逢ăthừa. Do vậy, c亥n khuyếnăkhíchălaoăđộng tham gia học nghề 
bằng cách có nh英ngă逢uăđưiănh逢:ăchínhăsáchăđ違m b違o vi羽c làm do học viên có kết qu違 
học tập t嘘t. Nâng chế độ l逢ơngăth逢荏ngăvàăđưiăngộ choălaoăđộng ph鰻 thông. Xây d詠ng 
các chiến dịch truyền thông qua website, m衣ng xã hộiăđể lo衣i b臼 định kiến c栄a học sinh, 
sinh viên về vi羽c học nghề. 

- Đ育y m衣nhăđàoăt衣o nghề theoăđơnăđặt hàng c栄a doanh nghi羽p. Khuyến khích và 
t衣oăđiều ki羽n thuận l嬰i cho s詠 liên kếtăđàoăt衣o gi英aăđơnăvị sử d映ngălaoăđộngăvàăđơnăvị 
đàoă t衣oă laoăđộng,ăđápă泳ng theo nhu c亥u h嬰p tác c栄a doanh nghi羽p, c栄a xã hộiă (tĕngă
c逢運ngăcácăch逢ơngătrìnhăth詠c tập, kiến tập t衣i doanh nghi羽p cho sinh viên). Khuyến khích 
các doanh nghi羽p thành lập hoặc h嬰p tác thành lậpăcơăs荏 đàoăt衣o nghề, ví d映 nh逢ăFPT. 

- Tậpătrungăđàoăt衣oălaoăđộng cho các ngành công ngh羽, ngành nghề t衣o ra giá trị 
caoănh逢ăCôngăngh羽 thông tin, Khoa học và kỹ thuật, Y tế vàăd逢嬰c ph育m,ăđể đónăđ亥u kỉ 
nguyên s嘘 và hi羽n th詠c hóa t亥m nhìn xây d詠ng TP thông minh c栄a C亥năThơ. 

- Th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các hội ch嬰 nghề nghi羽p,ăcácăch逢ơngătrìnhăt逢ăv医năh逢ớng 
nghi羽p cho học sinh,ăsinhăviênăđể có thêm thông tin về thị tr逢運ngălaoăđộngăcũngănh逢ăl詠a 
chọn công vi羽c phù h嬰p. 

- Khuyến khích Mô hình doanh nghi羽pătrongătr逢運ng học nh逢ăĐHăNamăC亥năThơ 
. Tr逢運ngăđưăthànhălập các doanh nghi羽păđể xây d詠ng mô hình doanh nghi羽pătrongătr逢運ng 
họcănh逢:ăTậpăđoànăNamăMiền Nam, Công ty TNHH MTV B羽nh vi羽năđaăkhoaăNamăC亥n 
Thơ,ăCôngătyăTNHHăMTVăTh逢ơngăm衣i Nam C亥năThơ DNC. M映c tiêu là đàoăt衣o các 
kỹ nĕngănghề nghi羽p, kỹ nĕngămềm xuyên su嘘t và liên t映c cho sinh viên ngay từ nĕmă
th泳 nh医tăchoăđến khi t嘘t nghi羽pă raă tr逢運ng,ăđể sinh viên th詠c s詠 quen thuộc với môi 
tr逢運ng làm vi羽c c栄a doanh nghi羽p/đơnăvị,ăđ欝ng th運i có thể tham gia làm vi羽cănh逢ămột 
nhân viên chính th泳c sau khi t嘘t nghi羽p. 
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Ví d映 tham kh違o 26: Kinh nghi羽m c栄a Thành ph嘘 Hàng Châu, Trung Qu嘘c trong 
vi羽c thu hút ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao 

1. Ki羽nătoƠnăh羽ăth嘘ngăgiáoăd映că荏ăt医tăc違ăcácăc医p 
- H羽ă th嘘ngăgiáoăd映căph鰻ă thôngăbằngăvi羽căph鰻ăcậpăgiáoăd映căcơăb違n ch医tă

l逢嬰ngăcaoătừăc医pămẫuăgiáoăvàăĐ亥uăt逢ăvàoăcácăd詠ăánăc違iăthi羽năch医tăl逢嬰ngătr逢運ngă
trungăhọc 

- Giáoăd映căbậcăcao:ăNângăt亥măTr逢運ngăĐ衣iăhọcăS逢ăph衣măHàngăChâuăthànhă
tr逢運ngăđ衣iăhọcăc医pătỉnhăhàngăđ亥uăđàoăt衣oăt医tăc違ăcácăngànhănghề 

- Đàoă t衣oănghề:ăNângă t亥măTr逢運ngăCao đẳngăKỹă thuậtă&ăĐàoă t衣oăNghềă
HàngăChâuăthànhătr逢運ngăc医păqu嘘căgia 
 

2.  Xơyăd詠ngăh羽ăsinhătháiăđ吋ăthuăhútănhơnătƠi 
- Đ亥uăt逢ăvàoăR&D: Phátătriểnăcácăt鰻ăch泳cădanhăgiáă(nh逢ăTr逢運ngăĐ衣iăhọcă

ChiếtăGiang)ăvàăđ育yăm衣nhăho衣tăđộngănghiênăc泳uăkhoaăhọcăch医tăl逢嬰ngăcaoă(đ泳ng 
th泳ă26ătrênătoànăc亥u)ă 

- H嬰pătácăvớiăcácăcôngătyăt逢ănhân: Tậnăd映ngă違nhăh逢荏ngăvàănĕngăl詠căc栄aă
Alibabaăđểăthuăhútăcácănhânătàiăcôngăngh羽ă 

- Xâyăd詠ngănềnăt違ngăđểăđ鰻iămới:ăThuăhútăcácădoanhănghi羽păn逢ớcăngoàiăvàoă
côngă viênă ph亥nămềmă “Overseasă High-level Talent Innovationă Park”ă 荏ăChiếtă
Giang,ăThànhăph嘘ăLinanăQingshanăLakeăScienceă&ăTechnologyăCity,ăKhuăphátă
triểnăcôngăngh羽ăvàăkinhătếăHàngăChâu 
 

3. Thúcăđẩyăvĕnăh́aăh丑căt壱păc栄aăng逢運iădơn 

- Đềăcaoătinhăth亥nădoanhănghi羽pătrongăgiáătrịăđềăxu医tăc栄aăthànhăph嘘:ăB鰻ă
sungăvàoăcácăđề xu医tăgiáătrịăhi羽năt衣iă(“môiătr逢運ngăhàiăhòaăvàăc荏iăm荏”)ăvớiăcácăgiáă
trịănh逢ă“dámătiênăphong,ădámăch医pănhậnăr栄iăro,ădámăđiăđ亥uăvàăchịuăđ詠ngăth医tăb衣i” 

- Ph鰻ăbiếnăthóiăquenătíchălũyăkiếnăth泳c 

- Xâyăd詠ngă5ăđịaăđiểmăcôngăcộngăđểăphôădi宇nănh英ngăthànhăt詠uăkhoaăhọcă
mới 

- Thúcăđ育yăcácă“cácănhómăhọcătập”ătrongăcộngăđ欝ng 

- T鰻ăch泳căcácăho衣tăđộngătriăth泳cănh逢ă"L宇ăhộiăđọcăsáchăTâyăH欝" 

- Đaăd衣ngăhóaăngànhănghềăđàoăt衣oă&ăm荏ărộngăm衣ngăl逢ớiăgiáoăd映căđếnăcácă
vùngănôngăthônăvàăchoăng逢運iălớnătu鰻i 

 
Áp dụng cho thành phố: T衣o h羽 sinh thái gi英a vi羽căđàoăt衣o và vi羽c làm, gi英aăcácătr逢運ng 
đ衣i học,ăcaoăđẳng, d衣y nghề với các doanh nghi羽p 荏 C亥năThơăđể đ違m b違o vi羽călàm.ăĐặc 
bi羽t chú trọng vào các ngành trọng yếu c栄a C亥năThơăsẽ có nhu c亥uătrongăt逢ơngălaiăkhiă
th詠c hi羽n quy ho衣chănh逢ănôngănghi羽p công ngh羽 cao, chế biến s違n xu医t, công ngh羽... 
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III.  Gi違i pháp v隠 khoa h丑c và công ngh羽 

Khoa học và công ngh羽 làăđộng l詠căđể thúcăđ育y quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
nhanh và bền v英ng. Phát triểnăKH&CNăvàăđ鰻i mới sáng t衣oăđ逢嬰căxácăđịnhălàăđột phá 
chiếnăl逢嬰cătrongăgiaiăđo衣n 2021-2030. Một trong nh英ng gi違iăphápăđể th詠c hi羽năđ逢嬰c 
chiếnăl逢嬰c này là hỗ tr嬰 cho vi羽c phát triển các doanh nghi羽p kh荏i nghi羽p sáng t衣o, các 
doanh nghi羽p công ngh羽 caoăđể gắn kết chặt chẽ gi英a s違n xu医t kinh doanh với nghiên 
c泳u,ăđàoăt衣o,ătrongăđóădoanhănghi羽păđóngăvaiătròălàătrungătâmă泳ng d映ngăvàăđ鰻i mới công 
ngh羽.ăĐ欝ng th運i,ăcóăcơăchế khuyến khích các ho衣tăđộng nghiên c泳uăcơăb違n d詠a trên nhu 
c亥u ngành t衣iăcácătr逢運ngăđ衣i họcăvàăcaoăđẳng lớn trong thành ph嘘,ănơiăcóăcơăs荏 h衣 t亥ng 
đàoăt衣o hi羽năđ衣i, gi違ng viên có bề dày kinh nghi羽m. Về lâu dài, có thể h逢ớng tới vi羽c 
đ逢aăcácăcơăs荏 nàyăthànhăv逢運nă逢ơmăkh荏i nghi羽p và phòng thí nghi羽m nghiên c泳u,ăđặc 
bi羽tălàătrongălĩnhăv詠c công nghi羽p chế biến, chế t衣o và s違n xu医t nông nghi羽p.  

 

Mộtăđònăb育y quan trọng then ch嘘t là v嘘năđ亥uăt逢ătừ ngân sách thành ph嘘. M映c tiêu 
hi羽n nay là dành ngân sách phù h嬰păchoăđ亥uăt逢ăKH&CN,ăđòiăh臼i vi羽căxácăđịnh rõ và có 
逢uătiênăc映 thể trong vi羽c th詠c hi羽n các gi違i pháp và d詠 án t衣oăraătácăđộng lớn nh医t từ 
ngu欝n v嘘năđ逢嬰c giao. S荏 Khoa học và Công ngh羽 sẽ làăcơăquanăđiều ph嘘i nh英ngăch逢ơngă
trình này, từ giaiăđo衣n nghiên c泳u,ăthíăđiểm,ăđến triểnăkhai.ăCácăđịnhăh逢ớng dài h衣n về 
KH&CN trong th運i kì quy ho衣chănh逢ăsau:ă 

- Tậpătrungăcácăđiều ki羽n thuận l嬰i cho phát triển KH&CN. Đ育y m衣nh triển khai 
các thành t詠u KH&CN vào s違n xu医t,ăđ運i s嘘ng. Ho衣tăđộng nghiên c泳u và 泳ng d映ng khoa 
họcăh逢ớng m衣nhăđến các doanh nghi羽păvàăcơăs荏 để 泳ng d映ng kết qu違 nghiên c泳u vào 
th詠c ti宇n, s違n xu医tăvàăđ運i s嘘ng.ăTĕngăc逢運ng áp d映ng các tiến bộ khoa họcătrongălĩnhăv詠c 
s違n xu医t công nghi羽p, nông nghi羽p, hỗ tr嬰 phát triểnănôngăthôn,ămôiătr逢運ng, y tế.ăĐ育y 
m衣nh phát triển công ngh羽 cao, công ngh羽 tin học trong mọiălĩnhăv詠c.  

- Cóăchínhăsáchă逢uătiênăđ亥uăt逢ăphátătriển ngu欝n nhân l詠cătrìnhăđộ cao về nông 
nghi羽p cho các vi羽n nghiên c泳u khoa học,ătr逢運ngăđ衣i họcăvàăcácăđơnăvị khoa học c栄a 
thành ph嘘. Thu hút, kêu gọi các doanh nghi羽p lớn, các t鰻 ch泳c qu嘘c tế đ亥uăt逢ăhayăcùngă
đ亥uăt逢,ătàiătr嬰 xây d詠ng các vi羽n, trung tâm nghiên c泳u nông nghi羽p t亥m qu嘘c gia, khu 

Nhân tài c亥năcóăcơăchế 逢uăđưiăđặc bi羽tăliênăquanăđến vi羽c làm, thu nhập,ăđiều ki羽n s嘘ng 
nh逢ămuaănhà,ăkhámăch英a b羽nh, b違o hiểm... 
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v詠c t衣i thành ph嘘 C亥năThơ. 
- M荏 rộng ho衣tăđộng h嬰p tác, liên kết gi英a C亥năThơ vớiăcácăđịaăph逢ơngătrongă

vùng. Đ育y m衣nh các gi違i pháp kết n嘘i cung c亥u thị tr逢運ng KH&CN thông qua các 
ch逢ơngătrìnhăphátătriển các sàn giao dịch, các t鰻 ch泳c trung gian nhằm kết n嘘i s違n ph育m 
cung c栄a các vi羽n nghiên c泳u với c亥u c栄a doanh nghi羽p, c栄aăng逢運i nông dân vùng 
ợBSCLầ 

- Đ育y m衣nh đ亥uăt逢ăcôngăngh羽, trang thiết bị, máy móc hi羽năđ衣i,ăđặc bi羽t là th詠c 
hi羽năcơăgiới hóa trong s違n xu医t nông nghi羽p c亥năđ逢嬰căxácăđịnh t亥m quan trọngăvàă逢uă
tiênăđ亥uă t逢ăđể gi違i phóng s泳că laoăđộng, gi違i quyết v医năđề thiếuă laoăđộng do s詠 dịch 
chuyểnălaoăđộng từ nông thôn ra thành thị và góp ph亥nănângăcaoănĕngăsu医t, hi羽u qu違 s違n 
xu医t tiếnăđến bắt kịp xu thế phát triển c栄a toàn c亥u. 

 

  

Trong th運i kỳ 10ănĕmă2021-2030, tập trung vào một s嘘 điểmăsauăđâyănhằm 泳ng 
d映ng các tiến bộ KH&CNăvàoăcácălĩnhăv詠c trọngăđiểm t衣o s詠 phát triểnăđột phá: 

- Đ亥uăt逢ăcơăs荏 h衣 t亥ngă(đi羽năn逢ớc,ăgiaoăthôngầ)ăchoăcácăvùngăs違n xu医t tập trung 
nhằm t衣oăđiều ki羽năthuăhútăđ亥uăt逢,ăm荏 rộngăl逢uăthông,ăđ育y m衣nh liên kết s違n xu医t và 
tiêu th映. 

- Đ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăcơăs荏 h衣 t亥ng Khu công ngh羽 cao C亥năThơ với vai trò, ch泳c 
nĕngălàătrungătâmăkhoaăhọc và công ngh羽 c栄a vùng ĐBSCL. Khu công ngh羽 caoălàănơiă
tập trung, liên kết ho衣tăđộng nghiên c泳u và phát triển, 泳ng d映ng công ngh羽 cao. 姶ơmă
t衣o công ngh羽 cao, doanh nghi羽p công ngh羽 cao. S違n xu医t, kinh doanh s違n ph育m công 
ngh羽 cao,ầăt衣o tiềnăđề xây d詠ng và từngăb逢ớc phát triển một s嘘 ngành công nghi羽p có 
hàmăl逢嬰ng công ngh羽 cao, có giá trị giaătĕngăcao. 

- Đ亥uăt逢ăxâyăd詠ng Sàn giao dịch công ngh羽. Vi羽căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng Sàn giao dịch 
công ngh羽 nhằmăđ逢aăthành ph嘘 C亥năThơ tr荏 thành trung tâm giao dịch công ngh羽 c医p 
vùng. Đ欝ng th運i, th詠c hi羽n vai trò kết n嘘i khoa học-công ngh羽 c栄a thành ph嘘 C亥năThơ 
vớiăcácătrungătâmătrongăn逢ớc và qu嘘c tế. Sàn giao dịch công ngh羽 C亥năThơ điăvàoăho衣t 
sẽ thúcăđ育y phát triển triển thị tr逢運ng công ngh羽 荏 vùngăĐBSCL,ăđ欝ng th運iăđápă泳ng yêu 
c亥u cung c医păcơăs荏 h衣 t亥ng cho các t鰻 ch泳c dịch v映 hỗ tr嬰 mua bán công ngh羽, t衣o môi 
tr逢運ng giao dịch thuận l嬰i cho các bên tham gia thị tr逢運ng tìm hiểu thông tin, tiến hành 
đàmăphán,ămuaăbánăcôngăngh羽,ầ 

- Tĕngăc逢運ngăcơ s荏 vật ch医t, trang thiết bị nângăcaoănĕngăl詠c, ch医tăl逢嬰ng ho衣t 
động Trung tâm 永ng d映ng tiến bộ khoa học và công ngh羽,ăđ違m b違o các trang thiết bị 
ph映c v映 nghiên c泳u, th詠c nghi羽m và chuyển giao công ngh羽. 

- Đ亥uăt逢ăb鰻 sung trang thiết bị choăV逢運nă逢ơmăCôngăngh羽 Công nghi羽p Vi羽t Nam 
– Hàn Qu嘘c nhằm hỗ tr嬰 nghiên c泳u khoa học,ă逢ơmăt衣o và phát triển công ngh羽 cho các 
doanh nghi羽pă逢ơmăt衣o công ngh羽 t衣iăV逢運nă逢ơmătrongăcácălĩnhăv詠c: công nghi羽p chế 
biến nông s違n. Công nghi羽p chế biến th栄y s違n. Công nghi羽păcơăkhíăchế t衣o ph映c v映 chế 
biến nông, th栄y s違n. Hỗ tr嬰 逢ơmăt衣o các doanh nghi羽p kh荏i nghi羽p. 

- Tiếp t映cătĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ătrangăthiết bị cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chu育n 
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Đoăl逢運ng Ch医tăl逢嬰ng hi羽năđ衣i chuyên sâu và chu育n c医păcaoăđể đ欝ng bộ trong th詠c hi羽n 
các dịch v映 kỹ thuật ph映c v映 qu違nălỦănhàăn逢ớc về đoăl逢運ng ch医tăl逢嬰ngăđaăngành,ăđaălĩnhă
v詠c, quy mô ph映c v映 vùngăĐBSCL. 

- Đ亥uăt逢ănângăc医p m荏 rộng,ănângăcaoănĕngăl詠c ho衣tăđộng c栄a Trung tâm Thông 
tin khoa học và công ngh羽 vớiăcơăs荏 vật ch医t, trang thiết bị kỹ thuật và h衣 t亥ng thông tin 
KH&CN hi羽năđ衣iăđ違m b違o nhu c亥u thông tin khoa học và công ngh羽 ph映c v映 t嘘t công 
tác qu違n lý, nghiên c泳u,ăđàoă t衣o cho thành ph嘘 C亥năThơ và các tỉnh trong khu v詠c 
ĐBSCL. 

- Chú trọng 泳ng d映ng khoa học, công ngh羽 vào các ngành kinh tế tr映 cột, Phát 
triển thành ph嘘 C亥năThơ là trung tâm nghiên c泳u khoa học lớn c栄a vùng ĐBSCL. Trong 
t逢ơngălai,ătrọng tâm c栄a chiếnăl逢嬰c khoa học và công ngh羽 sẽ là tiếp nhận chuyển giao 
và học h臼iăđể làm ch栄 công ngh羽, kỹ thuật s違n xu医t hi羽n nay từ các qu嘘c gia phát triển 
hơn.ăMột trong nh英ng gi違iăphápăđể th詠c hi羽năđ逢嬰c chiếnăl逢嬰c này là hỗ tr嬰 các doanh 
nghi羽p kh荏i nghi羽p sáng t衣o, các doanh nghi羽p công ngh羽 caoăđể gắn kết chặt chẽ gi英a 
s違n xu医t kinh doanh với nghiên c泳u,ăđàoăt衣o,ătrongăđóădoanhănghi羽păđóngăvaiătròălàătrungă
tâm 泳ng d映ngăvàăđ鰻i mới công ngh羽.ăĐ欝ng th運i,ăcóăcơăchế khuyến khích các ho衣tăđộng 
nghiên c泳uăcơăb違n c栄a các cá nhân, t鰻 ch泳c ho衣tăđộngătrênăđịa bàn thành ph嘘.ăXácăđịnh 
tĕngăc逢運ng 泳ng d映ng, c違i tiến,ăđ鰻i mới công ngh羽 chính là yếu t嘘 then ch嘘t góp ph亥n 
tĕngănĕngăsu医t và ch医tăl逢嬰ng s違n ph育m và kh違 nĕngăc衣nh tranh c栄a doanh nghi羽p và 
thành ph嘘 C亥năThơ.  

- Đ亥u t逢ămáyămóc,ătrangăthiết bị hi羽năđ衣i, tiên tiến, công ngh羽 caoătrênăcơăs荏 hình 
thành Trung tâm Dịch v映 cho thuê máy nông nghi羽p ph映c v映 nhu c亥u s違n xu医t nông 
nghi羽p nhằm tiếnăđếnăcơăgiới hóa, hi羽năđ衣i hóa toàn hoàn trong các khâu s違n xu医t thuộc 
lĩnhăv詠c nông nghi羽p. 

 

IV.  Gi違i pháp v隠 c挨ăch院, chính sách liên k院t phát tri 吋n 

Theo NQ s嘘 59-NQ/TW c栄a Bộ Chính Trị về xây d詠ng và phát triển thành ph嘘 
C亥năThơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2045ăđưăkhẳngăđịnh rằng C亥năThơ c亥nă“h嬰p 
tác qu嘘c tế và liên kếtăvùng,ăđặc bi羽t là h嬰p tác phát triển vùng kinh tế trọngăđiểm 
ĐBSCL”.ăTừ đó,ăgópăph亥n phát triển C亥năThơ thành thành ph嘘 trung tâm vùng, sinh 
thái,ăvĕnăminh,ăhi羽năđ衣i,ămangăđậm b違n sắcăsôngăn逢ớc vùng ĐBSCL. Với vị trí chiến 
l逢嬰c và quan trọng 荏 vùng ĐBSCL, C亥năThơ có nh英ng tiềmănĕngăđặc bi羽t nếuăđ逢嬰c xây 
d詠ng nh英ngăcơăchế, chính sách liên kết phát triển h嬰p lý. 

1. Liên k院t, h嬰p tác qu嘘c t院 

C亥năThơ – với vị trí là trung tâm c栄a vùng ĐBSCL, có vai trò hết s泳c quan trọng 
trong vi羽c là c亥u n嘘i c栄a toàn khu v詠c với qu嘘c tế.  

C亥năThơ c亥n tham gia tích c詠c vào chuỗi cung 泳ng toàn c亥u, tận d映ng l嬰i thế từ 
các hi羽păđịnhăth逢ơngăm衣i Vi 羽tăNamăđangădi宇năraănh逢ăHi羽păđịnhăTh逢ơngăm衣i t詠 do (FTA) 
và Hi羽păđịnhăTh逢ơngăm衣i t詠 do gi英a Vi羽tăNamăvàăLiênăminhăchâuăÂuă(EVFTA).ăĐặc 
bi羽t với các FTA thế h羽 mới, ĐBSCL có nh英ng l嬰i thế nh医tăđịnhătrongăcácăngànhănh逢ă
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nông th栄y s違n, may mặc. C亥năThơ c亥n nắm bắt và linh ho衣t trong vi羽c thiết kế nh英ng 
chính sách kinh tế phù h嬰păđể khuyến khích các doanh nghi羽p ph映c h欝i và phát triển sau 
th運i kỳ dịch b羽nhăcĕngăthẳng.  

C亥năThơ c亥n có nh英ngăđ嘘i tác chiếnăl逢嬰căđ嘘i với các ngành hàng ch栄 l詠c, không 
chỉ trên quan h羽 th逢ơngăm衣i, mà còn trên nhiềuăgócăđộ nh逢ăh嬰p tác phát triển,ăđ亥uăt逢,ă
t衣oăđ亥u ra cung 泳ng s違n ph育m ch医tăl逢嬰ng cao. Ngoài ngành hàng truyền th嘘ng ch栄 l詠c, 
c亥nătĕng c逢運ng liên kết h嬰p tác qu嘘c tế songăph逢ơngătrênănhiềuălĩnhăv詠c C亥năThơ đangă
h逢ớng tới, gắn liền với m映c tiêu phát triển trong th運i gian sắp tới.  

 

Với các ngành có tiềm l詠c sẵnăcóănh逢ănôngănghi羽p và giáo d映c trong hi羽n t衣i, C亥n 
Thơ có thể t衣oăđiều ki羽năđể cóăcơăhộiăgiaoăthoaăvàătraoăđ鰻i với qu嘘c tế. Với ngành nông 
nghi羽p, c亥n t衣o m嘘i quan h羽 chiếnăl逢嬰c với các thị tr逢運ng ch栄 l詠c,ătĕngăc逢運ng ho衣tăđộng 
h英u nghị, h嬰p tác với các thị tr逢運ng mới. Ví d映 s違n ph育m nông s違n c栄a C亥năThơ có g衣o, 
th栄y s違năvàăd逢嬰c ph育m đangăd亥n t衣oăđ逢嬰c tiếng vang trong chuỗi cung 泳ng toàn c亥u. 
C亥n thiết lập các m衣ngăl逢ớiăth逢ơngăm衣i qu嘘c tế, làm vi羽c h嬰p tác vớiăcácănhàăđ亥uăt逢ă
n逢ớc ngoài và t鰻 ch泳c nhiều triểnălưmăth逢ơngăm衣i có s詠 thamăgiaătrongăvàăngoàiăn逢ớc 
để có thể giới thi羽u s違n ph育m nông s違n ch医tăl逢嬰ng cao c栄a C亥năThơ với thế giới. Ví d映 
g衣o với Hàn Qu嘘c, Nhật B違n,ăĐàiăLoan,ăliênăminhăEU. H違i s違n vớiăcácăn逢ớc có hàng 
rào kỹ thuật khắtăkheănh逢ăNhật, EU, Mỹ,ăSingaporeăvàăÚcầăVới ngành giáo d映c v嘘n là 
thế m衣nh c栄a C亥năThơ, c亥nătĕngăc逢運ngătraoăđ鰻i và ký kết h嬰p tác chiếnăl逢嬰c với các 
tr逢運ngăbênăn逢ớcăngoàiăđể traoăđ鰻i sinh viên và cán bộ, nghiên c泳u, chuyển giao công 
ngh羽, h嬰pătácăđàoăt衣o, t衣oăđiều ki羽năđể các sinh viên trong thành ph嘘 cóăcơăhộiăđ逢嬰c học 
h臼iăvàăv逢ơnăraăqu嘘c tế. Hi羽n t衣i tr逢運ngăĐ衣i học C亥năThơ đangălàmăr医t t嘘t chiếnăl逢嬰c này 
thông qua ký kết hàng lo衣t b違n ghi nhớ th臼a thuận với hàng lo衣tătr逢運ngăđ衣i học danh 
tiếng trên thế giới từ Anh,ăCanada,ăĐàiăLoan,ăHàăLan,ăHànăQu嘘c, Hoa Kỳ, Nhật B違n, 
Nga,ăPhápầăMôăhìnhănàyăc亥năđ逢嬰c nhân rộng 荏 cácătr逢運ng khác, không chỉ 荏 c医p bậc 
Đ衣i họcătrênătoànăđịa bàn thành ph嘘 C亥năThơ. 

Với các ngành kinh tế mới, sẽ là tr映 cột c栄a C亥năThơ trongăt逢ơngălai,ăc亥n tích c詠c 
đ育y m衣nh h嬰p tác vớiăcácăchuyênăgiaăn逢ớc ngoài, các t鰻 ch泳c qu嘘c tế để chuyển giao 
công ngh羽,ăđàoăt衣o, chu育n bị l詠căl逢嬰ngălaoăđộng tay nghề cao sẵn sàng làm cho giai 
đo衣n chuyển mình tới nền kinh tế s嘘, thành ph嘘 thông minh. Ngoài ra, c亥năcóăcơăchế 
h嬰p lý và t衣oăđiều ki羽n cho các doanh nghi羽p, tậpăđoàn,ăt鰻 ch泳căn逢ớc ngoài rót v嘘n vào 
C亥năThơ. Chính sách về thuế phí và h羽 th嘘ngăcơăs荏 h衣 t亥ng là một trong nh英ng yếu t嘘 
quan trọng nh医t có thể thu hút nh英ngănhàăđ亥uăt逢ăqu嘘c tế. Ngoài ra, các yếu t嘘 xã hội 
khácănh逢ă泳ng phó biếnăđ鰻i khí hậu, gi違m tỷ l羽 đóiănghèo,ănângăcaoăch医tăl逢嬰ng s嘘ng c栄a 
ng逢運iădânầăcũngăc亥năđ逢嬰cătraoăđ鰻i, h嬰p tác và c違i thi羽n thông qua m嘘i quan h羽 với các 
t鰻 ch泳c qu嘘c tế nh逢ăT鰻 ch泳c H嬰p tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Quỹ Nhiăđ欝ng Liên 
H嬰p Qu嘘că(UNICEF)ầ 

Ngoài ra, C亥năThơ c亥năh逢ớng tới vi羽c xây d詠ng m嘘i quan h羽 h嬰p tác chiếnăl逢嬰c 
vớiăcácăn逢ớc trên thế giới, vàăh逢ớng tới là tr荏 thành thành ph嘘 kếtănghĩa có quan h羽 h嬰p 
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tác h英u nghị với các thành ph嘘 quan trọngănh逢ăPhnômăPênhă(Campuchia),ăTh逢嬰ng H違i 
(Trung Qu嘘c), Manila (Philippines)... , từ đóăgiúpăthúcăđ育y mậu dịch, du lịch và kinh tế. 
 

2. Liên k院t h嬰pătácătrongăn逢噂c 

2.3  Liên k院t vùng 

Với vị thế là trung tâm vùng ĐBSCL, C亥năThơ c亥n ph嘘i h嬰p chặt chẽ vớiăcácăđịa 
ph逢ơngăkhácătrongăkhuăv詠c. M嘘iăđeădọa từ vi羽c biếnăđ鰻i khí hậu gây ra các hi羽năt逢嬰ng 
th運i tiết c詠căđoanăhi羽n h英u với toàn bộ khu v詠c, t衣o ra tình hu嘘ng các tỉnh, thành ph嘘 
c亥năđ鰻i mới mô hình phát triển thành s違n xu医t liên kết theo chuỗi giá trị, t衣o liên kếtăđể 
t衣o s泳c m衣nh,ăđộng l詠c phát triển bền v英ng và thịnhăv逢嬰ng.ăĐặc bi羽t, C亥năThơ có m嘘i 
quan h羽 l嬰i ích gắn bó mật thiết vớiăsáuăđịaăph逢ơngăkhácăthuộc khu v詠c Nam sông Hậu 
g欝m C亥năThơ,ăSócăTrĕng,ăAnăGiang,ăKiênăGiang,ăHậu Giang, B衣c Liêu và Cà Mau. 

 

2.3.1 Nâng cao hi羽u qu違 c栄a b瓜 máyănhƠăn逢噂c  

Đối với hoạt động tuyên truyền: Thành ph嘘 c亥nătĕngăc逢運ng chỉ đ衣o, tuyên truyền 
để giúp các s荏, ban, ngành cùng với các doanh nghi羽p hiểu và mong mu嘘n xây d詠ng 
liên kết vùng. C亥n vậnăđộng và tuyên truyềnătrênăđaăd衣ngăph逢ơngăti羽n truyềnăthôngăđ衣i 
chúngăđể động viên các doanh nghi羽p, hi羽p hội nghề nghi羽p tiến hành liên kết s違n xu医t. 
 

Đối với quản lý hành chính: C亥năcóăph逢ơngăán,ăphânăcôngănhi羽m v映 rõ ràng trong 
công tác kết h嬰p quy ho衣chăvùng,ăcôngătácăthamăm逢u,ăđề xu医tăcơăchế, chính sách, chiến 
l逢嬰c, quy ho衣ch, kế ho衣ch,ăch逢ơngătrình,ăđề án, nhi羽m v映, d詠 án c栄a C亥năThơ trong 
khuôn kh鰻 hài hòa, phù h嬰p mới m映c tiêu chung c栄a c違 vùng ĐBSCL. Tích c詠c tham 
giaăđóngăgópăỦăkiến cho Hộiăđ欝ngăđiều ph嘘i vùng ĐBSCL đ逢嬰c thành lập theo quyết 
định s嘘 825/QĐ-ttg c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄. 

 

2.3.2 Tĕngăc逢運ng tính hi羽u qu違 c栄a liên k院t 

Thành ph嘘 c亥n t衣o ra vị thế đặc bi羽tăvàăđộcăđáo,ăd詠a vào thế m衣nh và chiếnăl逢嬰c 
phát triển trong dài h衣n, từ đóăt衣oăbànăđ衣păthúcăđ育y m嘘i quan h羽 với các tỉnh thành trong 
khu v詠c.  

 

T衣o chuỗi liên kếtăđể tĕngăhi羽u qu違 s違n xu医t: C亥n tận d映ng tiềmănĕngăc栄a các tỉnh 
khác, từ đóăt衣o ra chuỗi s違n xu医t hi羽u qu違, mang l衣i giá trị cao. Xây d詠ng liên kết gi英a 
các vùng lân cậnăđể phát triển chuỗi giá trị s違n ph育m, c映m ngành hàng liên vùng, thông 
qua vi羽c hình thành các c映m công nghi羽p trọngăđiểm và hành lang kinh tế trong vùng.  
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Xây d詠ng C亥năThơ tr荏 thành trung tâm logistics, trung tâm công ngh羽 c栄a vùng: 
Trong ĐBSCL mặt bằngătrungătrìnhăđộ công ngh羽 còn th医p, quy mô s違n xu医t nh臼 thì 
C亥năThơ ph違i làăđ亥u tàu dẫnăđ亥u,ăđiătr逢ớc và tr荏 thành mắt xích công ngh羽, trung tâm 
logistic c栄a c違 khu v詠c. C亥n tập trung phát triển các c映m công nghi羽p logistics bao g欝m: 
l逢uătr英, vận chuyển và xu医t kh育u và thành ph嘘 thông minh, từ đóăt衣o giá trị cao ph映c v映 
xu医t kh育u tr詠c tiếp, khai thông tiềmănĕngăc栄a khu v詠căvùngăĐBSCL.ă 
 

2.3.3 Quy ho衣ch toàn khu v詠c 

C亥năThơ hi羽n t衣iăđưălàăthànhăph嘘 đàoăt衣o ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao cho c違 
ĐBSCL. Tận d映ng vị thế này, C亥năThơ có thể h嬰p tác, t鰻 ch泳c các khóa học, ch逢ơng 
trìnhăđàoăt衣oăliênăvùng,ăđ嘘i với các tỉnh khác, từ đóăt衣o ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cho 
toàn khu v詠c trong lâu dài. Th詠c tế s嘘 li羽u cho th医y,ăhàngănĕm,ădòngădiăc逢ălớn từ các 
tỉnh khác trong khu v詠c ĐBSCL về C亥năThơ, cung c医p ngu欝nălaoăđộng lớnă(đặc bi羽t là 
laoăđộng ph鰻 thông),ăbùăđắp cho s詠 thiếu h映tălaoăđộngăvìăl逢嬰ngăng逢運iădiădânăđến H欝 Chí 
Minh. 

 

S嘘 li羽u cho th医y khách du lịchăth逢運ngăcóăxuăh逢ớngăthĕmătoànăbộ các tỉnh miền 
Tây thay vì nghỉ t衣i một thành ph嘘 nh医tăđịnh. Vì vậy, vi羽c t衣o m衣ngăl逢ới du lịch liên 
tỉnh sẽ giúp cho C亥năThơ có thể thu hút nhiều khách du lịchăhơn.ăĐâyăkhôngăchỉ đơn 
thu亥n là m衣ngă l逢ới trong giao thông, m衣ngă l逢ới thông tin, mà còn là m衣ngă l逢ới tr違i 
nghi羽măđể khách du lịchăcóăcơăhộiăđ逢嬰c hiểu toàn c違nhăvĕnăhóaăvùngăĐBSCL. Ví d映 
t衣o ra các gói du lịch, h羽 th嘘ngăđịaăđiểm du lịch liên kết, h羽 th嘘ng di chuyểnăliênăvùngầă
Hi羽n t衣i, m衣ngăl逢ới du lịch ph鰻 biến nh医t sẽ là các tỉnh/thành ph嘘: Mỹ Tho - C亥năThơ - 
Cà Mau - B衣c Liêu - SócăTrĕngầ 

2.3.4 Tĕngăc逢運ng công tác qu違n lý h衣 t亥ng 

C亥n g医p rút chu育n bị vàăđ違m b違o hoàn thi羽năđúngătiếnăđộ với các tuyến cao t嘘c kết 
n嘘iăvùngănh逢ăcaoăt嘘c C亥năThơ – Cà Mau, và các nút giao kết n嘘i liên thông với các cao 
t嘘c, các nút giao c亥uăv逢嬰t. Ví d映 đ亥uăt逢ă5ănútăgiaoăkết n嘘i liên thông vớiăđ逢運ng cao t嘘c 
t衣i vị trí giao vớiăcácăđ逢運ng tuyến Lộ Tẻ - R衣ch S臼i,ăĐT 919ă(đ逢運ng B嘘n T鰻ng - Một 
Ngàn,ă,ăđ逢運ng kết n嘘i quận Ô Môn và huy羽n Thới Lai (thành ph嘘 C亥năThơ) với huy羽n 
Gi欝ng Riềng (tỉnhăKiênăGiang,ăĐT 919ăđể chu育n bị cho cao t嘘căChâuăĐ嘘c-C亥năThơ-Sóc 
Trĕng.ăHìnhăthànhătuyến liên kết vùng Kiên Giang - C亥năThơ - Đ欝ng Thápă(nh逢ăđưănêuă
荏 m映c 1.1.2, ph亥n VI trong báo cáo) 

 

Tĕngăc逢運ng h嬰pătácăthamăgia,ătraoăđ鰻i và t鰻 ch泳c các hội nghị khoa học công ngh羽 
trong khu v詠c.ăTraoăđ鰻i thông tin và kế ho衣chăliênăquanăđến khoa học công ngh羽, kỹ 
thuật hàng kỳ. 永ng d映ng và chuyển giao công ngh羽 g医p rút trong toàn bộ khu v詠c. Ngoài 
ra, c亥năđ欝ng bộ thông tin và d英 li羽u trên ph衣m vi khu v詠căđể thuận ti羽n cho vi羽c xây 
d詠ng chiếnăl逢嬰c phát triển. 
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2.4 Liên k院t trên ph衣m vi c違 n逢噂c 

Không chỉ dừng l衣i 荏 liên kết vùng, c亥n có s詠 th嘘ng nh医t, h嬰p tác hài hòa các hình 
th泳c liên kết với các khu v詠c khác ngoài ĐBSCL.ăThúcăđ育y h嬰p tác với các thành ph嘘 
tr詠c thuộcătrungă逢ơngăkhácănh逢ăH違i Phòng (trung tâm vùng Duyên h違i Bắc Bộ),ăĐàă
Nẵng (trung tâm c栄a miềnăTrung),ăđặc bi羽tălàăhaiăđôăthị lo衣iăđặc bi羽tănh逢ăHà Nội và H欝 
Chí Minh. 

 

Vớiăcácăđịaăph逢ơngăvùngăBắc Trung Bộ,ătĕngăc逢運ng liên kếtătrongăcácălĩnhăv詠c 
kết c医u h衣 t亥ng (giao thông, công nghi羽p, kinh tế, b羽nh vi羽n), ch栄 động xúc tiếnăth逢ơngă
m衣iăđ亥uăt逢,ătiến hành xây d詠ng các tuyến du lịch liên tỉnh, phát triển y tế, khoa học liên 
kết với các b羽nh vi羽năhàngăđ亥u. H嬰p tác chia sẻ thông tin d英 li羽u kinh tế, xã hội vùng 
để d詠 báoăvàăthuăhútăđ亥uăt逢. 
 

V. Gi違i pháp v隠 qu違n lý, ki吋m soát phát tri吋năđôăth鵜 và nông thôn 

1. Nâng cao ch医tăl逢嬰ng qu違n lý quy ho衣ch xây d詠ng và tr壱t t詠 xây d詠ng 

Tiếp t映c rà soát, b鰻 sung, hoàn chỉnh quy trình và th栄 t映c hành chính về qu違n lý 
quy ho衣ch kiếnătrúcătheoăh逢ớng gi違m th運i gian th詠c hi羽n, góp ph亥n c違i thi羽n chỉ s嘘 xếp 
h衣ngănĕngăl詠c c衣nh tranh c医p tỉnh, TP TW.  

Điều chỉnh, b鰻 sung, thay thế các th栄 t映c hành chính về th育măđịnh quy ho衣ch xây 
d詠ng, c医p gi医y phép quy ho衣ch, gi医y phép xây d詠ng, tho違 thuận kiến trúc, giới thi羽uăđịa 
điểm, c医p ch泳ng chỉ quy ho衣ch.  

Nghiên c泳u xây d詠ng d詠 th違oăquyăđịnh qu違n lý quy ho衣ch xây d詠ng và kiến trúc 
công trình, quyăđịnh qu違n lý h衣 t亥ng kỹ thuậtătrênăđịa bàn TP. Trình UBND TP. Ban 
hànhăđể th嘘ng nh医t qu違nălỦătrênăđịa bàn c違 TP.,ăđâyălàăcôngăc映 qu違nălỦănhàăn逢ớc trong 
vi羽c giám sát, kiểm tra các ho衣tăđộngăđ亥uăt逢,ăxâyăd詠ng theo quy ho衣ch xây d詠ng, quy 
ho衣chăđôăthị đ欝ng th運iăđịnhăh逢ớng, yêu c亥u qu違n lý kiếnătrúcăcôngătrìnhăđ違m b違o th詠c 
hi羽năđ亥uăt逢ăxâyăd詠ng theo quy ho衣chăđ逢嬰c phê duy羽t, phù h嬰păđặcăđiểm kiếnătrúcăđôă
thị, nông thôn c栄a thành ph嘘,ăđápă泳ng yêu c亥u sử d映ng và t衣o th育m mỹ đô thị. 

Đ鰻i mớiăt逢ăduyăvàănângăcaoăch医tăl逢嬰ng lập và qu違n lý quy ho衣ch xây d詠ng, trong 
đóăc亥n ph違iăxácăđịnh quy ho衣ch là một quá trình liên t映c, thông su嘘t qu違n lý từ b逢ớc lập, 
th育măđịnh, phê duy羽t quy ho衣chăđến triển khai th詠c thi.  

Th詠c hi羽n t嘘t công tác ph嘘i h嬰p gi英a các c医p,ăngành,ăđịaăph逢ơngătrongătriển khai 
lập, th育măđịnh quy ho衣ch. Các địaăph逢ơngăthànhălập hộiăđ欝ng th育măđịnh quy ho衣ch kiến 
trúcăchoăcácăđ欝 án quy ho衣ch xây d詠ng và công trình kiếnătrúcătheoăquyăđịnh t衣i Luật 
Xây d詠ng và Luật Quy ho衣chăđôăthị. 

Kịp th運i công b嘘, công khai quy ho衣ch, xây d詠ng kế ho衣ch triển khai th詠c hi羽n 
quy ho衣ch.ăTh逢運ng xuyên rà soát, kiểmătra,ăđônăđ嘘c vi羽c th詠c hi羽n quy ho衣ch. Kịp th運i 
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phát hi羽năcácăv逢ớng mắcăđể t鰻ng h嬰p nghiên c泳uăđiều chỉnh cho phù h嬰p. Trong quá 
trình lập và th詠c hi羽n quy ho衣ch c亥n coi trọng s詠 tham gia c栄a cộngăđ欝ngădânăc逢,ăs詠 
ph違n bi羽n c栄a các t鰻 ch泳c xã hội, nghề nghi羽p,ăđ違m b違o tính kh違 thi c栄a quy ho衣ch, phù 
h嬰păđịnhăh逢ớng phát triển kinh tế xã hội và nhu c亥u khách quan c栄a xã hội, c栄a thị 
tr逢運ng. Qu違n lý chặt chẽ kiến trúc công trình về c違 hình th泳c kiến trúc, quy mô công 
trình, vật li羽u công trình và m嘘i liên h羽 với c違nh quan khu v詠c thông qua h欝 sơăd詠 án, 
th育măđịnh thiết kế cơăs荏, thiết kế thi công và c医p gi医y phép xây d詠ngăcôngătrình.ăĐ嘘i 
với các công trình lớn, trọngăđiểm c亥n ph違i thi tuyểnăđể chọnăph逢ơngăánăkiến trúc thích 
h嬰p. 

Tập trung qu違n lý quy ho衣ch, kiếnătrúcăđiăvàoăchiềuăsâu,ăh逢ớng tới xây d詠ng các 
đôăthị xanh, thành ph嘘 thông minh. T鰻 ch泳c rà soát quy ho衣ch t鰻ng thể cácăđôăthị từ 
cách tiếp cậnăđôăthị bền v英ngă(đôăthị xanh, sinh thái và kinh tế,...). Quy ho衣ch không 
gianăđôăthị đ違m b違o hi羽u qu違 kinh tế - sinh thái, thuận l嬰i cho phát triển giao thông công 
cộng,ătĕngătínhăh医p dẫn, c衣nh tranh và thân thi羽nămôiătr逢運ng. Thiết kế, sử d映ng vật li羽u, 
gi違i pháp xây d詠ng xanh thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng, tiết ki羽mănĕngăl逢嬰ng, tài nguyên, 
gi違m thiểu khí gây hi羽u 泳ng nhà kính. Chu育n bị t嘘t các nội dung quy ho衣ch m荏 rộng 
thành ph嘘 C亥năThơ, báo cáo Th栄 t逢ớng Chính ph栄,ătrongăđóăchúătrọng xem xét các chỉ 
tiêu về tĕngătr逢荏ng xanhănh逢:ăTĕngădi羽n tích công viên cây xanh. C違i t衣o h羽 th嘘ng sông, 
h欝 n逢ớc, gi違m di羽n tích phát triển công nghi羽p chuyểnăđ鰻i thành mô hình nông nghi羽p 
sinhătháiăđô thị. 

2. Ki 吋m soát ch員t ch胤 ngu欝n l詠c qu悦 đ医t 

Kiểm soát chặt quỹ đ医t nông nghi羽p, tài nguyên - môiătr逢運ng nông nghi羽p, cân 
bằng và chuyển hóa một ph亥n quỹ đ医t nông nghi羽p hi羽n cóătrongăđôăthị sangăđ医t xây 
d詠ngăđể đápă泳ng tiêu chí phát triểnăđôăthị và nhu c亥uătĕngătr逢荏ng kinh tế cho xã hội. 
Ph亥n quỹ đ医t nông nghi羽p còn l衣i ph違iăt逢ơngă泳ng vớiăcơăc医u quy ho衣ch sử d映ngăđ医t cho 
phát triểnăđôăthị,ăđ欝ng th運i ph違i th詠c hi羽n chính sách phát triển nông nghi羽p - công ngh羽 
cao,ăđể giaătĕngănĕngăsu医t cây tr欝ng,ăđ違m b違o quy mô s違năl逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ng cao, c違i 
thi羽n cuộc s嘘ngăc逢ădânăđ逢嬰c s嘘ng t嘘t với làng nghề trongălòngăđô thị. 

T鰻 ch泳c th詠c hi羽n t嘘t vi羽c kiểm soát gia tĕngădân s嘘 t衣m trú, chú trọng phát triển 
ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao do tĕngăcơăhọc và thu hút du khách, để đ違m b違o động 
l詠c phát triển kinh tế bền v英ng. Xây d詠ng lộ trình thích h嬰p để m荏 rộng ranh giới các 
đôăthị, nâng h衣ngăđôăthị, sau khi đưătiến hành xây d詠ng, nâng c医p ch医t l逢嬰ng h衣 t亥ng 
đôăthị t衣i các khu 荏 nông thôn giáp cận với ranh giớiăđô thị. 

Đ亥u t逢 xây d詠ng và hoàn thi羽n h羽 th嘘ng thông tin đ医t đai, h欝 sơ địa chính theo mô 
hình hi羽năđ衣i, tập trung th嘘ng nh医t mang tính tích h嬰p. Chỉ đ衣o th詠c hi羽n nghiêm túc công 
khai, minh b衣ch công tácăgiaoăđ医t,ăchoăthuêăđ医t để th詠c hi羽n các d詠 án phát triển kinh tế - 
xã hội thông qua đ医u giá quyền sử d映ngăđ医t,ăđ医u th亥u d詠 án có sử d映ngăđ医t. Tiếp t映c hoàn 
thi羽n h羽 th嘘ng các công c映 tài chính kinh tế đ医t, phát triển lành m衣nh thị tr逢運ng b医tăđộng 
s違n,ăcóăcơăchế kiểm soát chặt chẽ, khắc ph映c tình tr衣ng đ亥u cơăđ医tăđai.ăNghiên c泳u hình 
thành cơăquan thamăm逢uăxâyăd詠ng giá đ医t vàăcơăquan th育măđịnhăgiáăđ医t là haiăcơăquanăđộc 
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lập, m荏 rộng thành ph亥n th育măđịnhăgiáăđ医t theo h逢ớng có s詠 tham gia c栄aăđ衣i di羽n Hội 
đ欝ng nhân dân các c医p. 

Tiếp t映c th詠c hi羽n lộ trình di d運i các tr映 s荏 các s荏,ăbanăngành,ăcơăs荏 giáo d映c,ăđàoă
t衣o,ăcơăs荏 s違n xu医t công nghi羽păraăngoàiătrungătâmăcácăđôăthị. Kiên quyết không c医p 
phép xây d詠ng công trình nhà 荏 cao t亥ng t衣i trungătâmăcácăđôăthị khiăch逢aăhoànăthi羽n 
đ欝ng bộ h衣 t亥ng kỹ thuật, xã hội c栄a khu v詠c d詠 án theo quy ho衣chăđ逢嬰c phê duy羽t.ăĐ嘘i 
vớiăđ医t sử d映ng cho d詠 án du lịch, tâm linh, c亥n rà soát có quy ho衣ch c映 thể, tính toán 
giao quỹ đ医t phù h嬰p trên nguyên tắc tiết ki羽m,ătránhălưngăphíătàiănguyênăđ医t. Đ欝ng th運i 
b違oăđ違m hi羽u qu違 kinh tế. 

3. Gi違i pháp v隠 t鰻 ch泳c th詠c hi羽n và giám sát th詠c hi羽n quy ho衣ch 

- Giaiăđo衣n 2021 - 2025: Sau khi Quy ho衣ch TP. C亥năThơ, th運i kỳ 2021 - 2030, 
t亥mănhìnăđếnănĕmă2045ăđ逢嬰c phê duy羽t, UBND TP. T鰻 ch泳c công b嘘 công khai quy 
ho衣ch bằng nhiều hình th泳căkhácănhauănh逢ă t鰻 ch泳c hội nghị,ăcácăkênhă thôngă tinăđ衣i 
chúng và niêm yết t衣i tr映 s荏 cácăcơăquanăhànhăchínhăđến c医p xã. Các c医p, các ngành và 
UBND c医p quận, huy羽n, theo ch泳cănĕng,ănhi羽m v映 đ逢嬰c giao, tậpătrungăràăsoát,ăđiều 
chỉnh, b鰻 sungăcácăch逢ơngătrình,ăkế ho衣ch phát triển kinh tế - xã hội b違oăđ違m phù h嬰p 
với quy ho衣chăđ逢嬰c duy羽t và nhu c亥u c栄a thị tr逢運ng nhằm phát huy, khai thác có hi羽u 
qu違 nh英ng tiềmănĕng,ăl嬰i thế c栄a từng vùng và phù h嬰p vớiăđiều ki羽n kinh tế - xã hội 
c栄a từngăđịaăph逢ơng.ăĐ欝ng th運i, ph違iăđ違m b違o th嘘ng nh医t và liên kết gi英a các quy ho衣ch, 
nh医t là gi英a quy ho衣ch xây d詠ng, quy ho衣ch sử d映ngăđ医t với quy ho衣ch phát triển kinh 
tế - xã hội, gi英a quy ho衣ch chi tiết và quy ho衣ch t鰻ng thể. 

• Th詠c hi羽năràăsoát,ăđiều chỉnh, b鰻 sung và xây d詠ng mới quy ho衣ch xây d詠ng 
vùng quận, huy羽n, quy ho衣ch sử d映ngăđ医t c医p quận, huy羽n và các quy ho衣ch khác theo 
quyăđịnh c栄a pháp luật về quy ho衣chătheoăh逢ớngăđ欝ng bộ,ăđ違m b違o m嘘i liên kết trong 
nội bộ vùng, với các vùng trong thành ph嘘,ătrongăn逢ớc và khu v詠c. Trong quá trình rà 
soát, xây d詠ng quy ho衣ch ph違i l医y ý kiến rộng rãi c栄a các nhà khoa học, các doanh 
nghi羽păvàăng逢運i dân. Tĕngăc逢運ng công tác qu違nălỦănhàăn逢ớc về quy ho衣ch, công b嘘 
công khai quy ho衣ch. Đ嘘i với quy ho衣ch xây d詠ng, sử d映ngăđ医t th詠c hi羽n công b嘘 công 
khai t衣iănơiăđ逢嬰c quy ho衣ch và tr映 s荏 UBND c医păph逢運ng,ăxưăđể doanh nghi羽p, t鰻 ch泳c 
và nhân dân biết, th詠c hi羽n và kiểm tra, giám sát quá trình th詠c hi羽n quy ho衣ch. 

• Cácăcơăquanăqu違nălỦănhàăn逢ớc về quy ho衣chătĕngăc逢運ng kiểm tra, giám sát 
vi羽c th詠c hi羽n quy ho衣ch 荏 các c医p, các ngành. Kịp th運i phát hi羽n và xử lý hoặcăđề xu医t 
c医p có th育m quyền xử lỦăcácătr逢運ng h嬰p vi ph衣m nhằm nâng cao hi羽u l詠c, hi羽u qu違 c栄a 
các quy ho衣ch. 曳y ban mặt trận T鰻 qu嘘c các c医p, các t鰻 ch泳căđoànăthể chính trị - xã hội 
theo ch泳cănĕng,ănhi羽m v映 đ逢嬰căgiaoătĕngăc逢運ng giám sát th詠c hi羽n quy ho衣ch, kịp th運i 
phát hi羽n, ph違n ánh vớiăcơăquanăcóăth育m quyền các hành vi sai trái, 違nhăh逢荏ngăđến vi羽c 
th詠c hi羽n quy ho衣chăđể xử lý theo quy định. 

• Giao S荏 Kế ho衣chăvàăĐ亥uăt逢ălàăcơăquanăđ亥u m嘘i, ch栄 trì xây d詠ng Quy chế 
ph嘘i h嬰p t鰻 ch泳c th詠c hi羽n quy ho衣ch, trình UBND TP. Phê duy羽tăđể t鰻 ch泳c  th詠c hi羽n. 
Cácăngành,ăcácălĩnhăv詠c, UBND c医p quận, huy羽năđịnh kỳ hằngănĕmăt鰻 ch泳căsơăkếtăđánhă
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giá kết qu違 th詠c hi羽n quy ho衣ch, gửi S荏 Kế ho衣chăvàăĐ亥uăt逢ătr逢ớcăngàyă15/12ăđể t鰻ng 
h嬰p, báo cáo UBND. 

- Giai đo衣n 2026 - 2030: Trên cơăs荏 cácăquyăđịnh c栄a pháp luật hi羽n hành về quy 
ho衣ch, kết qu違 th詠c hi羽n quy ho衣ch giaiăđo衣n 2021 - 2025 và tình hình th詠c tế, t鰻 ch泳c 
lập điều chỉnh Quy ho衣ch TP. C亥năThơ, th運i kỳ 2021 - 2030, t亥m nhìn đếnănĕmă2050, 
nhằm c映 thể hóa các m映c tiêu, nhi羽m v映, gi違iăphápăđến nĕmă2030, đ逢a C亥năThơ phát triển 
tr荏 thành một TP., thành trung tâm c医păvùngăvàăđôăthị đángăs嘘ng theo m映c tiêu th詠c s詠 
tr荏 thànhăđôăthị h衣t nhân liên kết và kết n嘘i vùng với vai trò liên kết khu v詠c và Qu嘘c 
tế. 

VI.  Gi違i pháp v隠 đ違m b違o an sinh xã h瓜i trong quá trình th 詠c hi羽n quy ho衣ch 

Trong quá trình th詠c hi羽n quy ho衣ch, một trong nh英ng tiêu chí quan trọngălàăđ違m 
b違o an sinh xã hộiăchoăng逢運iădân,ăđ違m b違o m嘘i quan h羽 gi英a phát triển kinh tế với th詠c 
hi羽n tiến bộ và công bằng xã hội, thích 泳ng t嘘t với biếnăđ鰻i khí hậu.ăĐể đ違m b違o an sinh 
xã hội c亥n th嘘ng nh医t các nguyên tắcăvàătiêuăchíăcơăb違n bao g欝m: 

- Ng逢運i dân có quyền tiếp cận, th映 h逢荏ng các chính sách an sinh xã hội, d詠a trên 
cơăs荏 công bằng và bền v英ng. Gắn trách nhi羽m và quyền l嬰i. Có s詠 chia sẻ trênăcơăs荏 
gắnăbó,ăđoànăkết, liên kết,ăt逢ơngătr嬰,ăbùăđắp gi英a các cá nhân 

- Các ngu欝n l詠c trong xã hộiăvàănhàăn逢ớc ch栄 động,ătĕngăc逢運ngăcơăchế qu違n lý, 
thúcăđ育y nỗ l詠căanăsinhătrênăgócăđộ cá nhân 

1. M瓜t s嘘 n瓜iădungăc挨ăb違n v隠 qu違n lý phát tri 吋n an sinh xã h瓜i 

Đ衣i hộiăĐ違ng l亥n th泳 XIII v ề cơăb違năđưăđ逢aăraăVĕnăkiênăthể hi羽năquanăđiểm về xây 
d詠ng an sinh xã hội bao g欝m: 

- Th泳 nh医t, xây d詠ng các chính sách xã hội b違oăđ違m tính bền v英ng và phát triển 
phù h嬰p, nâng cao ch医tăl逢嬰ng cuộc s嘘ngăng逢運i dân, b違oăđ違m s詠 bìnhăđẳng về cơăhội 
phát triển. 

- Th泳 hai, hoàn thi羽n và th詠c hi羽n t嘘t luậtăphápăvàăchínhăsáchăđ嘘i vớiăng逢運i có 
công. 

- Th泳 ba, c違i cách chính sách tiềnăl逢ơngătheoăh逢ớng gắn với s詠 thayăđ鰻i giá c違 
s泳călaoăđộng trên thị tr逢運ng,ăt逢ơngăx泳ng với t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng kinh tế. 

- Th泳 t逢,ăchúătrọng nâng cao phúc l嬰i, an sinh xã hội. Tiếp t映c b違oăđ違m nh英ng 
nhu c亥uăcơăb違n, thiết yếu c栄a nhân dân. Đ鰻i mớiăchínhăsáchălaoăđộng, vi羽c làm. 

2. Các r栄i ro v隠 an sinh xã h瓜i trong quá trình th 詠c hi羽n quy ho衣ch 

Quá trình quy ho衣ch gắn liền với nh英ng r栄i ro tiềm tàng sau: 

- Tr逢ớc khi tiến hành th詠c hi羽n quy ho衣ch, r栄i ro có thể nằm 荏 vi羽c xây d詠ng kịch 
b違n quy ho衣ch không phù h嬰p và toàn di羽n,ăgiaătĕngăphânăhóaăxưăhội, từ đóăđ逢aăraăm映c 
tiêuăvàăđoăl逢運ng hi羽u qu違 an sinh xã hội không h嬰p lý trong quá trình tiến hành quy 
ho衣ch. 

- Trong quá trình th詠c hi羽n quy ho衣ch, có thể x違y ra nh英ng r栄i ro sau: 
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• N違y sinh tranh ch医p gi英a t亥ng lớp nhân dân vớiăđơnăvị qu違nălỦănhàăn逢ớc hoặc 
cung c医p dịch v映, ví d映 khi th詠c hi羽n gi違i phóng mặt bằng hoặc yêu c亥uăng逢運i dân tham 
gia sử d映ng một h羽 th嘘ng mới, khi áp d映ng một chính sách mới... 

• Lúng túng trong quá trình th詠c hi羽n quy ho衣ch,ăđặc bi羽t là với các ho衣tăđộng 
an sinh không còn bao c医p hoàn toàn 

• Thiếu ngu欝n l詠c th詠c hi羽n do thiếu phân tách gi英a qu違nălỦănhàăn逢ớc và cung 
c医p dịch v映 và ngu欝n l詠c hỗ tr嬰 cho an sinh xã hội còn h衣n chế 

• Ch医tăl逢嬰ng dịch v映 an sinh xã hộiăkhôngăđ違m b違o, thiếuăđ欝ng bộ, nhiều th栄 
t映căhànhăchínhăr逢運m rà 

- Sau quá trình th詠c hi羽n quy ho衣ch, về lâu dài, có thể các m映c tiêu và các gi違i 
pháp an sinh không còn phù h嬰p vớiăthayăđ鰻i c栄a kinh tế, xã hội, t衣o ra nhiều b医t cập 
trong xã hội, hoặcăkhôngăđ衣tăđ逢嬰c so với m映cătiêuăbanăđ亥u c栄a vi羽c quy ho衣ch. 

-  

3. Các nhóm gi違iăphápăđ違m b違o an sinh xã h瓜i trong quá trình th 詠c hi羽n quy 
ho衣ch 

Các gi違i pháp c亥năđ逢嬰c th詠c hi羽năđ欝ng bộ và hi羽u qu違 trong su嘘tăquáătrìnhătr逢ớc, trong 
và sau khi vi羽c quy ho衣ch di宇n ra, phù h嬰p vớiăquyăđịnh c栄aănhàăn逢ớc và th詠c ti宇n phát 
triển c栄a kinh tế, xã hội: 

3.1 Nhóm gi違i pháp v隠 l壱p quy ho衣ch:  

- Quá trình lập quy ho衣ch c亥năđ違m b違o hài hòa gi英a m映c tiêu kinh tế và m映c tiêu 
phát triểnăvĕnăhóa,ăanăsinhăxưăhội. Từ quá trình xây d詠ng chiếnăl逢嬰căngành,ăđến phân b鰻 
không gian, ngu欝n l詠c,ăđếnăthangăđoăl逢運ng hi羽u qu違 c亥năđ逢嬰c th詠c hi羽năkháchăquan,ăđaă
chiều. Các m映cătiêuăliênăquanăđến an sinh xã hộiănh逢ăvi羽c làm, chính sách cho ng逢運i có 
công, b違o hiểm xã hội... C亥năđ逢嬰cătínhătoánălâuădàiăđể phù h嬰p vớiăđịnhăh逢ớng phát 
triển chung c栄a thành ph嘘, khu v詠c và qu嘘c gia 

- Quá trình xây d詠ng chính sách c亥n có s詠 tham gia góp ý từ nhiều bộ ban ngành 
để tránh vi羽căcóăxungăđột gi英a các chính sáchăvàăcơăchế từ các ban ngành khác nhau, 
đ違m b違oăchínhăsáchăđ逢aăraălàăphùăh嬰p,ăđ衣tăđ逢嬰căđ欝ng thuận chung từ nhiều ngu欝n l詠c 
xã hội 

- Lên kế ho衣chătr逢ớc với nh英ng r栄i ro có thể x違y ra trong quá trình th詠c hi羽n quy 
ho衣ch và sau quy ho衣chănh逢:ăxungăđột t亥ng lớp, thiếu ngu欝n l詠c th詠c hi羽n, ch医tăl逢嬰ng 
dịch v映 và th栄 t映căanăsinhăr逢運m rà, từ đóăđ逢aăraăkế ho衣ch h嬰p lý về mặt ngu欝n l詠c,ăcơă
chế th詠c hi羽n phù h嬰p và hi羽u qu違 

 

3.2 Nhóm gi違i pháp v隠 tuyên truy隠n: 

- Nâng cao nhận th泳c c栄aăng逢運i dân, doanh nghi羽p và các c医p chính quyền về kế 
ho衣ch t鰻ng thể và chi tiết theo các m嘘c th運i gian c栄a quá trình lập quy ho衣ch. Vi羽căng逢運i 
dânăđ逢嬰c biết rõ ràng về các chính sách quan trọngătr逢ớcăkhiăcácăchínhăsáchăđ逢aăvàoăcóă
hi羽u l詠călàăđiều ki羽n tiên quyếtăđể đ衣tăđ逢嬰c tính hi羽u qu違 vàăđ欝ng thuận từ phíaăng逢運i 
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dân 
- Ph鰻 biến các m映c tiêu và các cách th泳c th詠c hi羽n các d詠 án trong quá trình quy 

ho衣ch tớiăng逢運i dân h嬰pălỦ,ăchoăphépăng逢運iădânăthamăgiaăgópăỦăđể tìm ra cách th泳căđ逢aă
ra gi違i pháp cho phù h嬰p 

- Tuyên truyền rõ ràng về các chính sách, th栄 t映căđ嘘i vớiăcácăđơnăvị cung c医p dịch 
v映 vàăđơnăvị qu違n lý 

 

3.3 Nhóm gi違i pháp v隠 th詠c hi羽n quy ho衣ch: 

- Đ嘘i tho衣i, làm vi羽c và h嬰p tác với các doanh nghi羽p,ă đặc bi羽t là các doanh 
nghi羽păn逢ớcăngoàiăđể t衣o ra nh英ngăch逢ơngătrìnhăphùăh嬰păđể th詠c hi羽n an sinh xã hội 
gắn với từngăgiaiăđo衣n phát triển theo quy ho衣ch 

- Chu育n bị vàăđàoăt衣o ngu欝n l詠c,ăđặc bi羽tăhuyăđộng ngu欝n l詠c ngoài công lậpăđể 
đ違m b違oăcácăch逢ơngătrìnhăanăsinhăxưăhộiăđ逢嬰c di宇n ra bài b違n.ăĐặc bi羽t, c亥năcóăđộiăngũă
cán bộ ph違n 泳ngănhanhăđể xử lý khi có r栄i ro về tranh ch医p trong quá trình th詠c hi羽n 
quy ho衣ch 

- Th詠c hi羽năch逢ơngătrìnhăth詠c hi羽n an sinh xã hội cho phù h嬰p với từngăđ嘘iăt逢嬰ng 
ng逢運i dân, gi違m bớt các th栄 t映c hành chính và tận d映ng tiến bộ công ngh羽 trong quá 
trình gi違i quyết gi医y t運, từ đóănâng cao ch医tăl逢嬰ng dịch v映 

- Ch栄 độngăthayăđ鰻i,ăđiều chỉnhăcácăđịnhăh逢ớng, chiếnăl逢嬰c, m映c tiêu sẵn có về 
an sinh xã hội trong quy ho衣ch cho phù h嬰p với th詠c ti宇n và t亥m nhìn c栄aăĐ違ng và các 
chínhăsáchănhàăn逢ớc 

- Tóm l衣i, vi羽căđ違m b違o an sinh xã hội c亥n ph違i có mộtăđ逢運ng l嘘i và chiếnăl逢嬰c 
phát triểnăđúngăđắn, phù h嬰p với quá trình phát triển kinh tế và xã hội,ăđặc bi羽t c亥n có 
s詠 tham gia từ nhiềuăđ嘘i tác khác nhau, không chi từ phíaănhàăn逢ớc. Tham kh違o ví d映 
sau về h羽 th嘘ngăcácăđ嘘i tác tham gia h羽 th嘘ng an sinh xã hội c栄aăĐ泳c – một trong nh英ng 
n逢ớcăđ逢嬰căđánhăgiáăcóăh羽 th嘘ng an sinh xã hội t嘘t nh医t thế giới. 

 



 

901 
 

Ví d映 tham kh違o 1:ăS挨ăđ欝 cácăđ嘘i tác tham gia h羽 th嘘ng an sinh xã h瓜i c栄aăĐ泳c 

 
Áp dụng cho thành phố: T衣o m嘘i quan h羽 h嬰p tác toàn di羽n vớiăcácăbênănh逢ăS荏 Lao 
động,ăTh逢ơngăbinhăvàăXưăhội và các bộ ban ngành liên quan, vớiăcácăđơnăvị b違o hiểm, 
b羽nh vi羽năvàătr逢運ng họcăđangăho衣tăđộngătrênăđịa bàn, và các hi羽p hội, t鰻 ch泳c phi 
chính ph栄 th詠c hi羽năcácăch逢ơngătrình nâng cao An sinh Xã hội c栄a Thành ph嘘. Ví d映, 
ch逢ơngătrìnhăđ違m b違o an sinh xã hội sau Covid h嬰p tác gi英a S荏 Y tế, S荏 Laoăđộng, 
Th逢ơngăbinhăvàăXưăhội, các b羽nh vi羽n trong khu v詠c... Nhằmăđ違m b違oăng逢運iădânăđ逢嬰c 
hỗ tr嬰 khi mắc b羽nh hoặc các hộ giaăđìnhăkhóăkhĕnăđ逢嬰căđ違m b違o tiêm phòng, khám 
và ch英a b羽nh kịp th運i thông qua h羽 th嘘ng b違o hiểm c栄aăNhàăn逢ớc.  

 
Nguồn: Matthias Meissner, Tổng quan về chính sách an sinh xã hội Cộng hòa 

ầiênăbangăĐとc  
 
- Cácăđ嘘i tác khu v詠cănhàăn逢ớc g欝m:ăcácăcơăquanălập pháp - Qu嘘c hội thông 

qua các luật về an sinh xã hội hoặc các luật riêng (luật b違o hiểm y tế, luật 
b違o hiểm xã hộiầ) và giám sát vi羽c th詠c hi羽n;ăcácăcơăquanăhànhăphápăbaoă
g欝m các Bộ, ngành c栄a Chính ph栄 qu違n lý ho衣tăđộng c栄a từng chính sách 
theo các c医pă(trungă逢ơng,ătỉnh, huy羽n,ăxư);ăcácăcơăquanăt逢ăphápănh逢ătòaăxưă
hội. 

- Cácăđ嘘iătácăt逢ănhânăg欝m: các công ty cung c医p dịch v映 an sinh xã hội 
(công ty b違o hiểm, b羽nh vi羽n,ătr逢運ng họcầ);ăcácănhómăt逢ơngătr嬰; gia 
đình,ăhọ hàng, b衣n bè, cá nhân. 

- Các hi羽p hội, t鰻 ch泳c từ thi羽n g欝m:ăcôngăđoàn;ăcácănghi羽păđoàn,ăcácăt鰻 
ch泳c khác c栄aăng逢運iălaoăđộng; các t鰻 ch泳c phi chính ph栄; hội ch泳c thập 
đ臼, nhà th運.. 

- Cácăđ嘘iătácătrênăđều ph映 thuộc và chi ph嘘i lẫnănhau,ădoăđóăđềuăcóătácăđộng 
trong quá trình phát triển h羽 th嘘ng an sinh xã hội 鰻năđịnh và bền v英ng. 
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VII.  Gi違i pháp v隠 t鰻 ch泳c th詠c hi羽n và giám sát th詠c hi羽n quy ho衣ch 

1. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n và giám sát th詠c hi羽n quy ho衣ch 

Để đ違m b違oăđ逢嬰c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n quy ho衣ch thành ph嘘 đúngăvới ch栄 tr逢ơngăc栄a 
nhàăn逢ớc và m映c tiêu chiếnăl逢嬰c c栄a tình, c亥n có s詠 đ欝ng thuận và làm vi羽c từ các c医p 
chính quyềnăđịaăph逢ơng.ăC亥n g医p rút chu育n bị các công vi羽căchínhănh逢ăsau: 
 

1.1 H瓜iăđ欝ng nhân dân 

G医p rút ban hành Nghị quyết c栄a Hộiăđ欝ngănhânădânăxácăđịnh chiếnăl逢嬰c, m映c 
tiêu, nhi羽m v映 và gi違i pháp, kế ho衣ch phát triển kinh tế - xã hộiăgiaiăđo衣n 2021-2025 và 
đếnănĕmă2030.ă 

 

Hộiăđ欝ng nhân dân thành ph嘘 giaoăTh逢運ng tr詠c Hộiăđ欝ng nhân dân chỉ đ衣o,ăđiều 
hòa, ph嘘i h嬰p t鰻 ch泳c th詠c hi羽n các nộiădung,ăđịnh kỳ báo cáo kết qu違 ho衣tăđộng giám 
sát với Hộiăđ欝ng nhân dân thành ph嘘. Chỉ đ衣o UBND chi tiếtăđể nắmăđ逢嬰c ch栄 tr逢ơng,ă
chiếnăl逢嬰c,ăđặc bi羽tălàăđ嘘i với các quy ho衣ch quan trọng liên quan tới phát triển h衣 t亥ng 
đôăthị, kinh tế, khu công nghi羽p, h衣 t亥ng xã hội nhằmăđ違m b違oăđápă泳ngăđ逢嬰c các m映c 
tiêuăđề ra về ch医tăl逢嬰ng, tiếnăđộ. 

1.2 曳y ban nhân dân 

Tĕngăc逢運ng ph鰻 biến, quán tri羽tăđ逢運ng l嘘i, tinh th亥n c栄a Nghị quyết s嘘 59-NQ/TW 
ngàyă05ăthángă8ănĕmă2020ăc栄a Bộ Chính trị về xây d詠ng và phát triển thành ph嘘 C亥n 
Thơ đếnănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđếnănĕmă2045,ăNghị quyếtăĐ衣i hộiăĐ違ng bộ thành ph嘘 
nhi羽m kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết c栄a Hộiăđ欝ng nhân dân thành ph嘘 về Kế ho衣ch phát 
triển kinh tế - xã hộiăgiaiăđo衣n 2021-2025ăvàăđếnănĕmă2030.ă 

Tuyên truyền, ph鰻 biến và vận độngăng逢運i dân bằng các hình th泳c thích h嬰p và 
cácăquyăđịnh, kế ho衣ch hi羽n hành liên quan nhằm t衣o s詠 đ欝ng thuận cao nh医t trong nhân 
dân khi th詠c hi羽năcácăcôngătácănh逢ăkế ho衣chăđề ra. 

Tĕngăc逢運ng chỉ đ衣oăcácăcơăquanăđịaăph逢ơngătrênătinhăth亥nă“Ch栄 động, kh育n tr逢ơngă
và chặt chẽ”ătíchăc詠c tham gia, ph嘘i h嬰p chặt chẽ và hoàn thành nh英ng nội dung quy 
ho衣ch thuộcălĩnhăv詠c qu違n lý, góp ph亥n hỗ tr嬰 cácăđơnăvị đ逢嬰c giao nhi羽m v映 hoàn thành 
Quy ho衣ch sớm và ch医tăl逢嬰ngăđ嘘i với s違n ph育m quy ho衣ch trình c医p th育m quyền phê 
duy羽t. Ch栄 động trong vi羽c nghiên c泳u,ăđiều chỉnh, b鰻 sung quy ho衣ch cho phù h嬰p với 
điều ki羽n th詠c tế. 

Thành lập Ban chỉ đ衣oăđể kiểm tra, giám sát vi羽c th詠c hi羽n Quy ho衣ch, từ đóăcóă
cơăs荏 điều ph嘘i các S荏, ngành xây d詠ng kế ho衣ch chi tiếtăđể triển khai ph逢ơngăánăphátă
triểnăngànhăd逢ới s詠 h逢ớng dẫn c栄a các Bộ,ăngànhăTrungă逢ơngăcóăliênăquan.ăNghiênăc泳u 
để xây d詠ngăvàătrìnhălênăcơăquanănhàăn逢ớc nh英ngăcơăchế, chính sách phù h嬰p với chiến 
l逢嬰c phát triểnăđưăl詠a chọn c栄a thành ph嘘, phù h嬰p với từngăgiaiăđo衣n. C亥n tập trung 
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vào vi羽c t衣oăcơăchế, chính sách phù h嬰păđể đ逢aăraăcácăgi違iăphápăhuyăđộng ngu欝n l詠c 
trongăvàăngoàiăn逢ớcă(đặc bi羽t là vớiăcácănhàăđ亥uăt逢ătiềmănĕng).ăNgoàiăra,ăc亥n xây d詠ng 
cơăchế giám sát vi羽c lên kế ho衣ch, phân b鰻 và sử d映ng v嘘n ngân sách trong su嘘t quá 
trình th詠c hi羽n.ăĐịnh kỳ ban chỉ đ衣o sẽ đánhăgiá,ăphânătíchăvàăxemăxétătínhăh嬰p lý c栄a 
các quy ho衣ch với th詠c tế, kịp th運iăđề xu医t Hộiăđ欝ng nhân dân và kiến nghị lên trung 
逢ơngăcácăgi違i pháp h嬰pălỦăđể đ違m b違o gắn kếtăTrungă逢ơngă– địaăph逢ơng. 
 

1.3 Các S荏, ngành, 曳y ban nhân dân thành ph嘘, huy羽n, th鵜 xã 

Các s荏 ban ngành có liên quan ch栄 động ph嘘i h嬰p th詠c hi羽n theo ch泳cănĕng,ănhi羽m 
v映 đưăđ逢嬰căh逢ớng dẫn. Ch栄 động triển khai, giám sát, th嘘ng kê tình hình cho các s荏 ban 
ngành. 

Ph嘘i h嬰p ch栄 động gi英a các S荏, ban, ngành với nhau trong vi羽c triển khai th詠c 
hi羽n các nhi羽m v映 theo Kế ho衣chăđ逢嬰c duy羽t từ 曳y ban nhân dân. 

 

2. Các ví d映 tham kh違o v隠 vi羽c quy ho衣ch thành ph嘘 trên th院 gi噂i hi羽u qu違  

Để vi羽c quy ho衣ch di宇n ra thuận l嬰iăvàăđ欝ng bộ, c亥n có s詠 chung s泳c và đ欝ng lòng 
không chỉ từ phíaălưnhăđ衣o s荏,ăban,ăngànhămàăcònăđến từ s詠 đóngăgópăc栄a c違 xã hội. 
Tham kh違o các ví d映 quy ho衣chăd逢ớiăđây. 
 
Tham kh違o: Mô hình xây d詠ng thành ph嘘 thông minh c栄a Tallinn h嬰p tác gi英a 
chính quy隠năvƠăĐ衣i h丑c Công ngh羽 Tallinn 
 

Tallinn là th栄 đôăvàăthànhăph嘘 đôngădânănh医t c栄a Estonia, bên b運 Vịnh Ph亥n Lan 
thuộc Biển Baltic, và là trung tâm công nghi羽p, tài chính vàăvĕnăhóaăc栄aăEstonia.ăĐâyă
v嘘n là một thành ph嘘 đậm ch医tăvĕnăhóaătrungăc鰻 (doăcònăl逢uăgi英a nguyên vẹn thành c鰻, 
thápăđôiăvàăcác công trình kiến trúc khác từ th運i trung c鰻).ăVàoănĕmă2019,ăchínhăph栄 
thành ph嘘 Tallinn bắt tay vớiăĐ衣i học Công ngh羽 Tallinn (taltech) phát triển mô hình 
thành ph嘘 thông minh (taltechcity).  

 
Bối cảnh 

Estonia là một trong nh英ngăn逢ớc phát triển nh医t về công ngh羽 s嘘 và thành th衣o 
máyătínhătrongăliênăminhăchâuăÂuă(đ泳ng th泳 1 về m泳căđộ sẵn sàng cho kỹ thuật s嘘 vào 
nĕmă2019ăvàăđ泳ng th泳 3 về chỉ s嘘 Kinh tế và Xã hội s嘘 c栄aăchâuăÂuănĕmă2020).ăTừ 
nh英ngănĕmă90,ăEstoniaăđưăphátătriển dịch v映 kỹ thuật s嘘 cho toàn bộ các dịch v映 công, 
nĕmă2002ăraămắtăcĕnăc逢ớc cá nhân bắt buộcăchoăng逢運i dân có ch泳cănĕngătruyăcập toàn 
bộ các dịch v映 s嘘 trong thành ph嘘 và xây d詠ng h羽 th嘘ng nền t違ng X-road – kết n嘘i toàn 
bộ cơăs荏 d英 li羽u công. 

 
Mつc tiêu 
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Chính ph栄 Estonia mong mu嘘n tiến hành chuyểnăđ鰻i s嘘 cho toàn thành ph嘘, với 
m映c tiêu là biến Tallinn thành trung tâm kinh tế xanh và thông minh 荏 Bắc Âu, với môi 
tr逢運ng s嘘ng tuy羽t v運i, kết n嘘i nhanh chóng và thuận ti羽n. Từ đó,ăphátătriển nền kinh tế 
tri th泳c,ămôiătr逢運ng s嘘ng cân bằng,ăđáng s嘘ng. 

 
Tiến hành 

Chính quyền thành ph嘘 tiến hành ký kết h嬰p tác vớiăđ衣i học Công ngh羽 taltech để 
thành lập finest Twins Smart City Center – một trung tâm nghiên c泳u chuyên về các gi違i 
pháp cho thành ph嘘 thông minh, tập trung vào nghiên c泳u các yếu t嘘 quan trọngăđể xây 
d詠ng thành ph嘘 thông minh. Trung tâm nghiên c泳u sẽ bao g欝m các nhà nghiên c泳u hàng 
đ亥u từ nhiềuătr逢運ngăđ衣i họcătrongăn逢ớcăvàăngoàiăn逢ớc, từ đóăđ逢aăvàoăthíăđiểm và áp 
d映ng các chiến dịchăthayăđ鰻i thành ph嘘 trên mọi khía c衣nh:ăgiaoăthông,ănĕng l逢嬰ng, môi 
tr逢運ng, qu違n trị, qu違n lý thông tin d英 li羽u. 

T鰻 ch泳c này sẽ tiến hành các bu鰻i hội th違o và di宇năđànăvới s詠 tham d詠 c栄a các 
lưnhăđ衣o, t鰻 ch泳c phi chính ph栄, doanh nghi羽p vừa và nh臼ầăvới m映c tiêu là giới thi羽u 
nh英ng nghiên c泳u và d詠 ánăđangăđ逢嬰c triển khai t衣i thành ph嘘.  

 

Ngoài ra, chính quyền thành ph嘘 còn t鰻 ch泳c cuộcăthiăđ鰻i mới Tallinnnovation cho 
phépăng逢運i tham gia gửiăỦăt逢荏ngăđể phát triển Tallinn thành trung tâm kinh tế xanh và 
thông minh. Từ đó,ăthànhăph嘘 sẽ chọn ra nh英ngăỦăt逢荏ng triển vọng nh医t và hỗ tr嬰 d詠 án 
về mặtătàiăchính,ăt逢ăv医n,ăthíăđiểm từ quỹ đ鰻i mới c栄a thành ph嘘. 

Kết quả 

Hi羽n t衣i, thành ph嘘 đangătrongăgiaiăđo衣n thử nghi羽m và triển khai r医t nhiềuăỦăt逢荏ng 
đ鰻i mới thông minh và tích c詠c bao g欝m:  

- H羽 th嘘ng Thẻ Xanh sử d映ngăchoăph逢ơngăti羽n công cộng 泳ng d映ngăBigăDataăđể 
đ欝ng bộ và qu違nălỦăthôngătinăđiăl衣iă(đ逢嬰c cá nhân hóa cho từngăng逢運i dân). H羽 th嘘ng 
này thay thế hoàn toàn vé xe bằng gi医y và h羽 th嘘ngăsoátăvéăthôngăth逢運ng. 

- B違năđ欝 không gian (do S荏 Quy ho衣ch thành ph嘘 th詠c hi羽n) cung c医p mọi thông 
tin về thành ph嘘. 

- Biểnăbáoăgiaoăthôngăthôngăminhădànhăchoăng逢運iăđiăbộ sử d映ng Trí tu羽 nhân t衣o 
(AI), V2X kết h嬰p c違m biến 

- Ngoài ra còn nhiều 泳ng d映ng khác, tham kh違o thêm t衣i: 
https://www.tallinn.ee/eng/tallinnovation/ 

 

Nĕmă2020,ăTallinnăđ逢嬰c UNESCO trao gi違i Thành ph嘘 thông minh nh医t thế giới 
Netexplo Smart Cities với h衣ng m映c Chuyểnăđ鰻i s嘘. 

 
 

https://www.tallinn.ee/eng/tallinnovation/
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M瓜t vài hình 違nh v隠 Tallinn và các 泳ng d映ng thông minh 
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PH影ăL影CăA: DANHăM影CăD衛ăÁNă姶UăTIểNăĐ井UăT姶ăTH云IăKǵă2021ăậ 2030 thƠnhăph嘘ăC亥năTh挨 
 

STT Tênăd詠ăán Môăt違ăd詠ăánă 
(quyămô,ăcôngăsuＸt) V鵜ătrí 

  Nhuăc亥uă
v嘘nă(triệuă

VND)   

 Giaiăđo衣nă 
Ngu欝năv嘘n 

 2021-2025  
 2026-
2030  

 2030-
2050  

I NĔNG L姶営NG 

1  
Nhà máy Nhi羽tăđi羽n Ô 
Môn II 

D詠 án nhà máy có 
công su医t 1.050+/- 
10% MW  

Ph逢運ng 
Ph逢ớc 
Thới, 
quận Ô 
Môn 

30.560 

   
V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

2  
Nhà máy Nhi羽tăđi羽n Ô 
Môn III  D詠 án có công su医t 

1.050MW+/- 10% 

Ph逢運ng 
Ph逢ớc 
Thới, 
quận Ô 25.495 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

3  
Nhà máy Nhi羽tăđi羽n Ô 
Môn IV 

D詠 án có công su医t 
1.050MW+/- 10% 

Ph逢運ng 
Ph逢ớc 
Thới, 
quận Ô 
Môn 

29.943.869 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

4  
Nhà máy Nhi羽tăđi羽n Ô 
Môn V 

D詠 án có công su医t 
1.400MW+/- 10%  

Ph逢運ng 
Ph逢ớc 
Thới, 
quận Ô 
Môn 

29.943.869 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

5  
Đi羽n mặt tr運i  
Mặtăn逢ớc 

D詠 án có công su医t 
16 MW 

Các quận, 
huy羽n 

 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 
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6  
Đi羽n mặt tr運i  
Mặtăđ医t 

D詠 án có công su医t 
859 MW 

Các quận, 
huy羽n  

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ

7  Đi羽n gió 
D詠 án có công su医t 
2.750 MW 

Các quận, 
huy羽n 

 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

8  Đi羽n sinh kh嘘i 
D詠 án có công su医t 
46 MW 

Các quận, 
huy羽n 

 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

9  Đi羽n rác 
D詠 án có công su医t 
16,53 MW 

Các quận, 
huy羽n 

 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

10  Đi羽n khí sinh học 
D詠 án có công su医t 
6,59 MW 

Các quận, 
huy羽n 

 

   V嘘n n逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ

11  Đi羽n áp mái 
T鰻ng công su医t 793 
MW 

Các quận, 
huy羽n 

 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớII.  CỌNGăNGHI烏P 

12  
D詠 ánăđ逢運ng 嘘ng dẫn 
khí Lô B (d詠 án có 
cung c医p khí) 

 

Trung tâm 
đi羽n l詠c Ô 
Môn, Trà 
Nóc  

29.900.000 

   

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 
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13  
D詠 án kho c違ng 
LNG 

Khai thác từ nhà máy 
Ô Môn 1, công su医t 
660MW 

Ô Môn 

915.933 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

14  
D詠 án xây d詠ng khu 
s違n xu医t hydrogen 

Quy mô 150 ha 

Ph逢運ng 
Ph逢ớc 
Thới, Ô 
Môn 

Ch逢aăxác 
Định 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

15  
Trung tâm công ngh羽 
t衣o mẫu nhanh 

 
Khu công 
nghi羽p Ô 
Môn 

300 

 

  

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ

16  
Trung tâm nhi羽t luy羽n 
và xử lý bề mặt  

Khu công 
nghi羽p Ô 
Môn 

300 

 

  

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

17  Đúcăphôiăchínhăxác  
Khu công 
nghi羽p 
Trà Nóc 

1000 

 

  

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ18  Chế t衣o khuôn  

Khu công 
nghi羽p 
H逢ngăPhú 

500 

 

  

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 

n逢ớ19  
S違n xu医tărĕng,ăbánhă
rĕngăvàăchiătiết hộp s嘘 

 
Khu công 
nghi羽p 
H逢ngăPhú 500 

 

  

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ
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20  S違n xu医t khí c映 đi羽n  
Khu công 
nghi羽p Ô 
Môn 

200 

 

  

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ

21  
Trung tâm nghiên c泳u 
sửa ch英a máy th栄y 
ĐBSCL 

 
Khu công 
nghi羽p Ô 
Môn 3500 

 

  

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc III TH姶愛NGăM萎I 

22  
Khuăđôăthị th逢ơngă
m衣i, dịch v映 (khu 1) 
nằmăhaiăbênăđ逢運ng 
VõăVĕn 
羽

 Bình Th栄y 

14.933.333 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

23  
Khuăđôăthị th逢ơngă
m衣i, dịch v映 (khu 1) 
nằmăhaiăbênăđ逢運ng 
VõăVĕn
羽

 
Ninh Kiều 

1.006.250 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ

24  
D詠 án xây mới Ch嬰 
H逢ngăTh衣nh quận Cái 
Rĕng 

 

Ph逢運ng 
H逢ngă
Th衣nh, 
CáiăRĕng 600.000 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

25  
Khu Logistics và công 
nghi羽p Hàng không 
C亥năThơ 

Quy mô kho違ng 1.650 
haă(giaiăđo衣n 1: 
kho違ng 350 ha); 

Bình Th栄y 72.441.346 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

26  
Đôăthị th逢ơngăm衣i 
dịch v映 sân golf Quy mô kho違ng 300 

ha 

Thới Lai  

 X  V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 
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27  Ch嬰 đ亥u m嘘i nông, 
th栄y s違năĐ欝ng bằng 
Sông Cửu Long 

Ch嬰 đ亥u m嘘i nông, 
th栄y s違năĐ欝ng bằng 
Sông Cửu Long d詠 
kiến từ 18-20 ha 

CáiăRĕng 

 

X   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trong n逢ớc 

28  

Xây d詠ng hoàn chỉnh 
trung tâm logistics 
gắn với c違ng Cái Cui 
theo quy ho衣ch Trung 
tâm logistics h衣ng II  

T鰻ng di羽n tích 
242,2ha,ănĕngăl詠c 
hàng hóa thông qua 
25 tri羽u t医n/nĕm 

 

3.000.000 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

29  

Trung tâm Xúc tiến 
Đ亥uăt逢ă- Th逢ơngăm衣i 
và Hội ch嬰 triển lãm 
C亥năThơ 

T嘘i thiểu 30 ha CáiăRĕng 

14.996 

 

14.396 600 Đ亥uăt逢ăcông 

30  
Trung tâmăTh逢ơngă
m衣i - Dịch v映 Công 
nghi羽p 

Cĕnăc泳 Nghị quyết s嘘 
115/NQ-CP ngày 06 
thángă8ănĕmă2020ăc栄a 
Chính ph栄 

Ch逢aă
quyếtăđịnh 

Ch逢aăquyết 
định 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

31  
Khu ph泳c h嬰p quận 
CáiăRĕng 

 

Quận Cái 
Rĕng 

966.000 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 
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32  
Trung tâmăth逢ơngăm衣i 
huy羽n Phong Điền 

Quy ho衣ch m荏 rộng 
h羽 th嘘ng bán lẻ hi羽n 
đ衣i 

 

966.000 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

33  
Trung tâmăth逢ơngăm衣i 
quận Th嘘t N嘘t 

Quy ho衣ch m荏 rộng 
h羽 th嘘ng bán lẻ hi羽n 
đ衣i 

 

966.000 

   V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ34  

Trung tâmăth逢ơngăm衣i 
quận Bình Th栄y 

Quy ho衣ch m荏 rộng 
h羽 th嘘ng bán lẻ hi羽n 
đ衣i 

 
966.000 

  
 

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ35  

Trung tâmăth逢ơngăm衣i 
quận Ô Môn 

Quy ho衣ch m荏 rộng 
h羽 th嘘ng bán lẻ hi羽n 
đ衣i 

 
966.000 

  
 

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ36  

Trung tâmăth逢ơngăm衣i 
huy羽năVĩnhăTh衣nh 

Quy ho衣ch m荏 rộng 
h羽 th嘘ng bán lẻ hi羽n 
đ衣i 

 

966.000 

  
 

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ37  

Trung tâmăth逢ơngăm衣i 
huy羽n C運 Đ臼 

Quy ho衣ch m荏 rộng 
h羽 th嘘ng bán lẻ hi羽n 
đ衣i 

 
966.000 

  
 

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớ38  

Trung tâmăth逢ơngăm衣i 
huy羽n Thới Lai 

Quy ho衣ch m荏 rộng 
h羽 th嘘ng bán lẻ hi羽n 
đ衣i 

 

966.000 

  
 

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớIV  H萎ăT井NGăCỌNGăNGHI烏P 
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39  
Khu công nghi羽p 
VĩnhăTh衣nh 

Quy mô 900 ha 

Vĩnhă
Th衣nh 

90.000.000 

   

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trong n逢ớc 

40  Khu công nghi羽p Ô 
Môn - C亥năThơ 

Quy mô 500ha 
Ph逢運ng 
Tr逢運ng 
L衣c, quận 500.000.000 

  X V嘘n
 n逢
ớc 

41  
M荏 rộng Khu công 
nghi羽păVĩnhăTh衣nh 

Địnhăh逢ớngăđếnănĕmă
2030, m荏 rộng Khu 
công nghi羽păVĩnhă
Th衣nhăđến 2000 ha. 

 

2.000.000.00
0 

   

Ch逢aăxác 
Định 

42  
M荏 rộng 5 c映m Công 
nghi羽p, mỗi c映m 75 
ha 

Địnhăh逢ớngăđến 2030 
mỗi c映m 75ha 

Bình 
Th栄y,Vĩn
h Th衣nh, 
CáiăRĕng,ă
Thới 

運 Đ臼

205.000.000 

   

Ch逢aăxác 
Định 

43  
Khu công nghi羽p 
VĩnhăTh衣nh 

 
Vĩnhă
Th衣nh 

 

   
V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 
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44  C映m c違ng và logistics 
hậu c違ng, khu công 
nghi羽p Th嘘t N嘘t 

Khu logistic 200 ha và 
khu công nghi羽p 
1.000 ha. 

Th嘘t N嘘t  

X X  
V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

45  
Trungătâmăliênăkếtăs違nă
xu医t,ăchếăbiếnăvàătiêuă
th映ăs違năph育mănôngă
nghi羽păvùngăĐBSCL 

Giaiăđo衣n 1 từ 450-
700ha, 
Trong t逢ơngălaiăcóăthể 
m荏 rộng 3300ha 

Bình Th栄y  

X   Đ亥uăt逢ăcông/ă
V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

46  Trung tâm xử lý ch医t 
th違i rắn và công ngh羽 
môiătr逢運ng 

 Thới Lai  

  X Đ亥uăt逢ăcông/ă
V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trong n逢ớc 

V VĔNăHịA,ăTH韻ăTHAOăVĨăDUăL卯CHăăăăăăăăă 

47  
Khuăđôăthịăduălịchă
sinhătháiăPhongăĐiền 

Quy mô 1000 ha 
Phong 
Điền 
 

            
14.670.659  

      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

48  
D詠ăánăNovaworldă
MekongăC亥năThơ 

Quy mô 100 ha 
Ninh 
Kiều 
 

             
3.000.000  

      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

49  
D詠ăánăKháchăs衣năcaoă
c医păSojoă  

Ch逢aă
xácăđịnh 
 

 Ch逢aăxácă
địnhă       

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
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nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

50  
TrungătâmăVĕnăhóaă- 
ThểăthaoăNinhăKiều 

S荏ăXâyăd詠ng 
Ninh 
Kiều 
 

                
586.581  

  429.060 157.521 Đ亥uăt逢ăcông 

51  
CôngăviênăNghĩaă
trang 

Quy mô 500ha ThớiăLai  X   

Đ亥uăt逢ăcông/ă
V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

52  

Xâyăd詠ngătr映ăs荏ăvàă
trangăbịăh羽ăth嘘ngă
ph亥nămềmă泳ngăd映ngă
duălịchăthôngăminhă
cho Trung tâm Phát 
triểnăDuălịchăthànhă
ph嘘ăC亥năThơ 

S荏ăVĕnăhóa,ăThểă
thaoăvàăDuălịch 

Ninh 
Kiều 
 

                 
10.712  

  10.590 122 Đ亥uăt逢ăcông 

53  
Khuădiătíchăchiếnă
thắngăôngăHàoă(m荏ă
rộng) 

  
Huy羽nă
Phong 
Điền 

   50.000      Đ亥uăt逢ăcông 

54  
Trùngătuădiătíchălịchă
sửăLinh SơnăC鰻ăMiếu   

QuậnăÔă
Môn   

10.000       Đ亥uăt逢ăcông 

55  
Trùngătuădiătíchăkiếnă
trúcăngh羽ăthuậtăđìnhă
ThớiăAn   

QuậnăÔă
Môn   

 10.000     Đ亥uăt逢ăcông 

56  

Trùngătuădiătíchălịchă
sửăkiếnătrúcăngh羽ă
thuậtăchùaăC育mă
ThiênăĐ衣iăĐế   

QuậnăÔă
Môn     

10.000     Đ亥uăt逢ăcông 
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57  Nângăc医p,ăs英aăch英aă
NhàăhátăTâyăĐô   

Quậnă
Ninh 
Kiều   

40.000       Đ亥uăt逢ăcông 

58  
Nhàăhátăngh羽ăthuậtă
t鰻ngăh嬰păthànhăph嘘   

Ph逢運ngă
H逢ngă
Phú, 
Quậnă
CáiăRĕng   

400.000       Đ亥uăt逢ăcông 

59  

B違oătàngăvĕnăhóaădână
gianăNamăBộ   

Khu 
hành 
chínhătậpă
trung 
thành 
ph嘘 
Ph逢運ngă
H逢ngă
Phú, 
Quậnă
CáiăRĕng   

400.000       Đ亥uăt逢ăcông 

60  

Nhàăvĕnăhóaăthanhă
thiếuăniênăthànhăph嘘   

Khu 
hành 
chínhătậpă
trung 
thành 
ph嘘 
Ph逢運ngă
H逢ngă
Phú,   

300.000       Đ亥uăt逢ăcông 
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Quậnă
CáiăRĕng 

61  

Qu違ngătr逢運ngăhànhă
chínhăvàăvĕnăhóa   

Khu 
hành 
chínhătậpă
trung 
thành 
ph嘘 
Ph逢運ngă
H逢ngă
Phú, 
Quậnă
CáiăRĕng   

100.000       Đ亥uăt逢ăcông 

62  
M荏ărộngădiătíchăĐặcă
栄yăAnăNamăCộngăs違nă
Đ違ngăHậuăGiang   

Quậnă
Bình 
Th栄y   

 30.000     Đ亥uăt逢ăcông 

63  DiătíchălịchăsửăLộă
VòngăCungăC亥năThơ   

Huy羽nă
Phong 
Điền   

150.000       Đ亥uăt逢ăcông 

64  Tr逢運ngăCaoăđẳngă
VĕnăhóaăNgh羽ăthuật   

Quậnă
Bình 
Th栄y   

100.000       Đ亥uăt逢ăcông 

65  
TrungătâmăVĕnăhóaă
ThểăthaoăquậnăCáiă
Rĕng   

Quậnă
CáiăRĕng   

 100.000     Đ亥uăt逢ăcông 

66  
TrungătâmăVĕnăhóaă
Thểăthaoăhuy羽năC運ă
Đ臼   

Huy羽nă
C運ăĐ臼 
     

50.000     Đ亥uăt逢ăcông 
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67  
TrungătâmăVĕnăhóaă
Thểăthaoăhuy羽năVĩnhă
Th衣nh   

Huy羽nă
Vĩnhă
Th衣nh     

50.000     Đ亥uăt逢ăcông 

68  
TrungătâmăVĕnăhóaă
ThểăthaoăquậnăBìnhă
Th栄y   

Quậnă
Bình 
Th栄y     

50.000     Đ亥uăt逢ăcông 

69  
SânăbóngăđáăquậnăCáiă
Rĕng   

Quậnă
CáiăRĕng     

 50.000   Đ亥uăt逢ăcông 

70  Sân bóngăđáăquậnă
BìnhăTh栄y   

Quậnă
Bình 
Th栄y     

 50.000   Đ亥uăt逢ăcông 

71  Sânăbóngăđáăhuy羽nă
PhongăĐiền   

Huy羽nă
Phong 
Điền     

 50.000   Đ亥uăt逢ăcông 

72  Sânăbóngăđáăhuy羽nă
ThớiăLai   

Huy羽nă
ThớiăLai     

 50.000   Đ亥uăt逢ăcông 

73  
Sânăbóngăđáăhuy羽nă
C運ăĐ臼   

Huy羽nă
C運ăĐ臼     

50.000     Đ亥uăt逢ăcông 

74  Sânăbóngăđáăhuy羽nă
VĩnhăTh衣nh   

Huy羽nă
Vĩnhă
Th衣nh     

50.000     Đ亥uăt逢ăcông 

75  

Xâyăd詠ngătr映ăs荏ăvàă
khuătậpăluy羽năTr逢運ngă
ph鰻ăthôngănĕngăkhiếuă
thểăd映căthểăthaoăthànhă
ph嘘   

Bình 
Th栄y,ă
CáiăRĕngă
hoặcăÔă
Môn   

 30.000 70.000     Đ亥uăt逢ăcông 

76  
Nângăc医păsửaăch英a   

Quậnă
Ninh 
Kiều   

 5.000 15.000   Đ亥uăt逢ăcông 
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KhuăNhàănghỉăVậnă
độngăviênă– hu医nă
luy羽năviên 

77  Xâyăd詠ngăTrungătâmă
Đàoăt衣oăBóngăđáătrẻ  

Quậnă
Ninh 
Kiều  

30.000   Đ亥uăt逢ăcông 

78  

Nângăc医păsửaăch英a 
Nhàătậpăluy羽năthiăđ医uă
nhiềuămônăt衣iăkhuă
liênăh嬰păthểăd映căthểă
thaoăTP.ăC亥năThơ   

Quậnă
Ninh 
Kiều     

30.000     Đ亥uăt逢ăcông 

79  

Nângăc医păsửaăch英a 
C映măSânăthểăthaoă
ngoàiătr運iăvàănhàăph映ă
tr嬰ăt衣iăkhuăliênăh嬰pă
thểăd映căthểăthaoăthànhă
ph嘘ăC亥năThơ   

Quậnă
Ninh 
Kiều     

30.000     Đ亥uăt逢ăcông 

80  Tr映ăs荏ălàmăvi羽cătrungă
tâmăTDTTăthànhăph嘘ă
C亥năThơă   

Ph逢ơngă
CáiăKhế,ă
Quậnă
Ninh 
Kiều     

50.000     Đ亥uăt逢ăcông 

81  

Nângăc医păsửaăch英aă
Sânăbưiăxeăt衣iăkhuă
liênăh嬰păthểăd映căthểă
thaoăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơ   

Quậnă
Ninh 
Kiều     

20.000     Đ亥uăt逢ăcông 

82  
M荏ărộngăv逢運năcòă
BằngăLĕng   

Quậnă
Th嘘tăN嘘t     

50.000     Đ亥uăt逢ăcông 
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83  
Trùng tu 
DiătíchălịchăsửăĐìnhă
TânăLộcăĐông   

Quậnă
Th嘘tăN嘘t     

10.000     Đ亥uăt逢ăcông 

84  Khuăduălịchăsinhătháiă
cùălaoăTânăLộc   

Quậnă
Th嘘tăN嘘t         

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

85  
Khuăđôăthịăduălịchă
sinhătháiănôngătr衣iă
sôngăHậu   

Huy羽nă
Phong 
Điền   X     

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

86  

KhuăduălịchăC欝năSơn   

Quậnă
Bình 
Th栄y         

V嘘năn逢ớc 
ngoài /Doanh 
nghi羽p t逢ănhân 
trongăn逢ớc 

87  
TrùngătuăDiătíchălịchă
sửăKhámăLớnăC亥nă
Thơ 

S荏ăVĕnăhóa,ăThểă
thaoăvàăDuălịch 

Ninh 
Kiều 

                 
28.206  

  28.006 200 Đ亥uăt逢ăcông 

88  
Sửaăch英a,ănângăc医pă
TrungătâmăVĕnăhóaă
thànhăph嘘ăC亥năThơ 

S荏ăVĕnăhóa,ăThểă
thaoăvàăDuălịch 

Ninh 
Kiều 

                 
7.995  

  7.705 290 Đ亥uăt逢ăcông 

89  
Th逢 vi羽năthànhăph嘘ă
C亥năThơ 

S荏ăVĕnăhóa,ăThểă
thaoăvàăDuălịch 

Ninh 
Kiều 

                 
1.582  

500 1.082   Đ亥uăt逢ăcông 

90  
Nângăc医p,ăsửaăch英aă
nhàăthiăđ医uăđaănĕngă
thànhăph嘘ăC亥năThơ 

S荏ăVĕnăhóa,ăThểă
thaoăvàăDuălịch 

Ninh 
Kiều 

                 
13.000  

13000 
  

  Đ亥uăt逢ăcông 

91  
D詠ăánăB違oăt欝nătônă
t衣oăvàăphátăhuyăgiáătrịă

S荏ăVĕnăhóa,ăThểă
thaoăvàăDuălịch 

Phong 
Điền 

                 
120.000  

120.000 
 

  Đ亥uăt逢ăcông 
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diătíchălịchăsửăkh違oăc鰻ă
họcăNhơnăThành 

92  
Nângăc医păsửaăch英a 
Di tích Chùa Nam 
Nhã 

S荏ăVĕnăhóa,ăThểă
thaoăvàăDuălịch 

Bình 
Th栄y 

                 
200.000  

  
200.000 

 
 Đ亥uăt逢ăcông 

93  

M荏ărộngăDiătíchăMộă
NhàăThơăPhanăVĕnă
Trị 
 

S荏ăVĕnăhóa,ăThểă
thaoăvàăDuălịch 

Phong 
Điền 

                 
150.000  

 
150.000 

 
 Đ亥uăt逢ăcông 

94  

Sửaăch英a,ănângăc医pă
nhàă荏ăvậnăđộngăviênă
c栄aăTr逢運ngăPh鰻ă
thôngănĕngăkhiếuăthểă
d映căthểăthaoăvàăTrungă
tâmăthểăd映căthểăthaoă
thànhăph嘘ăC亥năThơ,ă
khuăliênăh嬰păthểăd映că
thểăthaoăthànhăph嘘ă
C亥năThơ 

S荏ăVĕnăhóa,ăThểă
thaoăvàăDuălịch 

Ninh 
Kiều 

                 
5.000  

5.000    Đ亥uăt逢ăcông 

VI  NỌNGăNGHI烏Pă&ăH萎ăT井NGăC遺PăN姶́C 

95  

D詠ăánăChuyểnăđ鰻iă
nôngănghi羽păbềnă
v英ngăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơă(Vnsat) 

S荏ăNôngănghi羽păvàă
Phátătriểnănôngăthôn 

Phong 
Điền,ă
ThớiăLai,ă
C運ăĐ臼,ă
Vĩnhă
Th衣nh 

                
298.890  

  144.772 154.118 Đ亥uăt逢ăcông 

96  
D詠ăánăĐ亥uăt逢ăcơăs荏ă
h衣ăt亥ngăKCNăs違năxu医tă
gi嘘ngăcáătraătậpătrungă

S荏ăNôngănghi羽păvàă
Phátătriểnănôngăthôn 
(quy mô 100ha) 

Huy羽nă
C運ăĐ臼 

200.000  100.000 100.000 Đ亥uăt逢ăcông 
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xưăThớiăH逢ng,ăhuy羽nă
C運ăĐ臼ă 

97  
Cácăkhuănôngănghi羽pă
côngăngh羽ăcaoătrênă
địaăbànăthànhăph嘘 

S荏ăNôngănghi羽păvàă
Phátătriểnănôngăthôn 

C運ăĐ臼,ă
Vĩnhă
Th衣nh,ă
Phong 
Điền,ăCáiă
Rĕng 

    
Đ亥uăt逢ă
công/v嘘năh嬰pă
pháp khác 

98  
Xâyăd詠ngăc映măđ亥uăt逢ă
giếtăm鰻 

S荏ăNôngănghi羽păvàă
Phátătriểnănôngăthôn 

Ô Môn, 
Th嘘tă
N嘘t,ă
Vĩnhă
Th衣nh,ă
C運ăĐ臼,ă
Phong 
Điền,ă
ThớiăLai 

    
Đ亥uăt逢ă
công/v嘘năh嬰pă
pháp khác 

99  

D詠ăánăphátătriểnănôngă
nghi羽pătu亥năhoàn,ă
chuyểnăđ鰻iăs嘘ănôngă
nghi羽păvàăcácăd詠ăánă
chếăbiến,ăb違oăqu違nă
nôngăs違n,ăliênăkếtă
theoăchuỗiăgiáătrị 

S荏ăNôngănghi羽păvàă
Phátătriểnănôngăthôn 

Toàn 
thành 
ph嘘 

    
Đ亥uăt逢ă
công/v嘘năh嬰pă
pháp khác 

100 
D詠ăánăKèăch嘘ng s衣tă
l荏ăsôngăBếnăB衣 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

CáiăRĕng 840.000 X X   

101 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăkênhăTh衣nhăĐông 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

CáiăRĕng 135.000 X X   
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102 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăBaăLáng 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

CáiăRĕng 138.000 X X   

103 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăCáiăRĕngăBé 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

CáiăRĕng 412.000 X X   

104 

Kèăch嘘ngăs衣tăl荏ăsôngă
TràăNóc,ăph逢運ngăTràă
Ană(từăc亥uăTràăNócă
đếnăc亥uăXẻoăMây) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

505.000 X X   

105 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăTràăNóc,ă
ph逢運ngăTràăAnă(từă
c亥uăXẻoăMâyăđếnăc亥uă
R衣chăChùa) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

200.000 X X   

106 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăTràăNóc,ă
ph逢運ngăTràăAnă(từă
c亥uăR衣chăChùaăđếnă
c亥uăTràăNócă2) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

150.000 X X   

107 

D詠ăánăKèăch嘘ng s衣tă
l荏ăsôngăTràăNóc,ă
ph逢運ngăTràăNócă
(Đo衣nătừăcu嘘iăt逢運ngă
kèăTràăNócăđếnăc亥uă
C嘘ng) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

90.000 X X   

108 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăTràăNóc,ă
ph逢運ngăTràăNócă
(Đo衣nătừăc亥uăC嘘ngă
đếnăR衣chăGừa) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

185.000 X X   
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109 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăTràăNóc,ă
ph逢運ngăTràăNócă
(Đo衣nătừăR衣chăGừaă
đếnăgiápăranhăph逢運ngă
Ph逢ớcăThớiăquậnăÔă
Môn) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

390.000  X X  

110 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăBìnhăTh栄yă
(đo衣nătừăChùaăÔngă
đếnăngưăbaăc亥uăR衣ch 
Súc,ăsôngăBìnhăTh栄y) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

53.000 X X   

111 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăBìnhăTh栄yă
(đo衣nătừăngưăbaăc亥uă
R衣chăSúc,ăsôngăBìnhă
Th栄yăđếnăgiápăđ逢運ngă
VõăVĕnăKi羽tă) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

122.000   X  

112 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăBìnhăTh栄yă
(đo衣nătừăc亥uăR衣chă
Chanhăđếnăc亥uăR衣chă
Cam),ăkhuăv詠căBìnhă
YênăA,ăph逢運ngăLongă
Hòa 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

100.000 X X   

113 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăR衣chăCamă- 
ÔngăT逢運ng,ăph逢運ngă
Long Hòa 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

80.000 X X   
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114 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăÔăMônă(đo衣nă
từăbếnăđòăT亥măVuă
đếnăR衣chăRanh) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Ô Môn 71.000 X X   

115 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăÔăMônă(đo衣nă
từăvàmăBaăRíchăđếnă
r衣chăCamăMy),ă
ph逢運ngăThớiăAn 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Ô Môn 223.000 X X   

116 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăÔăMônă(Đo衣nă
từăr衣chăCamăMyăđếnă
r衣chăT亥măVu),ă
ph逢運ngăThớiăAn 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Ô Môn 230.000 X X   

117 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăÔăMônă(Đo衣nă
từăr衣chăT亥măVuăđếnă
ch嬰ăThớiăAnă(đìnhă
ThớiăAn)),ăph逢運ngă
ThớiăAn 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Ô Môn 120.000 X X   

118 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăKênhăGiáoăDẫn,ă
ph逢運ngăTr逢運ngăL衣c 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Ô Môn 162.000 X X   

119 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăr衣chăBằngăTĕng,ă
ph逢運ngăThớiăLong 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Ô Môn 147.000 X X   

120 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăr衣chăTắcăÔngăTh映c 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Ô Môn 186.000 X X   
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121 
D詠ăán:ăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăđ亥uăCùălaoăTână
Lộc,ăph逢運ngăTânăLộc 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Th嘘tăN嘘t 400.000 X X   

122 

D詠ăán:ăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ămộtăs嘘ăđiểmătrênă
CùălaoăTânăLộc,ă
ph逢運ngăTânăLộc 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Th嘘tăN嘘t 300.000  X X  

123 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăb運ătráiăsôngăBòăÓtă
(từăc亥uăBòăÓtătr荏ăraă
sôngăHậu),ăph逢運ngă
ThuậnăAn 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Th嘘tăN嘘t 42.000 X X   

124 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăBòăÓtă(từăc亥uă
Bò Ót đếnăngưăbaă
sông Bò Ót - Kênh 
ThắngăL嬰iă1) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Th嘘tăN嘘t 330.000 X X   

125 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăTh嘘tăN嘘t 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Th嘘tăN嘘t 400.000 X X   

126 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăC亥năThơăBéă
(từăsôngăHậuăđếnă
qu嘘călộă91) 

Chiăc映c Th栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Th嘘tăN嘘t 378.000  X X  

127 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăkênhăThơmăRơmă
(từăsôngăHậuăđếnă
qu嘘călộă91) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Th嘘tăN嘘t 798.000  X X  

128 
D詠ăán:ăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăb運ătráiăsôngăCáiă

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Vĩnhă
Th衣nh 

 
3.245.000 

 X X  
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Sắnă(cặpăqu嘘călộă80)ă
quậnăTh嘘tăN嘘tă 

129 
D詠ăán:ăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăb運ăph違iăsôngăCáiă
SắnăquậnăTh嘘tăN嘘tă 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Vĩnhă
Th衣nh 

873.000  X X  

130 

D詠ăán:ăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăkênhăĐònăDongă
(từăkênhăHăđếnăranhă
Kiên Giang)  

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Vĩnhă
Th衣nh 

660.000  X X  

131 

D詠ăán:ăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăđo衣nătừăc亥uăkênhă
Ngangăđếnăc亥uăs嘘ă1ă
影ăTàuă医păThớiă
Thuận,ăthịătr医năC運ă
Đ臼,ăhuy羽năC運ăĐ臼 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

C運ăĐ臼 150.000 X X   

132 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăTh嘘tăN嘘t 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

C運ăĐ臼 600.000  X X  

133 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăkênhăThơmăRơm 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

C運ăĐ臼 360.000  X X  

134 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăÔăMônă(Đo衣nă
từăc亥uăÔăMônăđếnă
ngã ba sông Ô Môn, 
KênhăĐ泳ng,ăkênhăThịă
Đội),ăquậnăÔăMôn,ă
huy羽năThớiăLai,ă
thànhăph嘘ăC亥năThơ 

Chiăc映căTh栄yăl嬰i 
thànhăph嘘 

ThớiăLai 1.650.000  X X  

135 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăkênhăThịăĐội 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

ThớiăLai 150.000 X X   
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136 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăkênhăĐ泳ng 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

ThớiăLai 150.000 X X   

137 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăkênhăxángăÔăMôn 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

ThớiăLai 150.000 X X   

138 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăkênhăVàmăNhon 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

ThớiăLai 150.000 X X   

139 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăC亥năThơă
(phíaăb運ăTráiăđo衣nătừă
sôngăBaăLángăđếnă
vàmăR衣chăSung) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Phong 
Điền 

350.000 X X   

140 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăC亥năThơă
(phíaăb運ăTráiăđo衣nătừă
vàmăR衣chăSungăđếnă
ngã ba kênh Xà No) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Phong 
Điền 

280.000 X X   

141 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăsôngăC亥năThơă
(phíaăb運ăPh違iăđo衣nă
c亥uăTr逢運ngăTiềnăđếnă
c亥uăTràăNiền) 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Phong 
Điền 

550.000 X X   

142 

D詠ăán:ăD詠ăánăKèă
ch嘘ngăs衣tăl荏ătrênă
tuyếnăsôngăC亥năThơă
t衣iăkhuăv詠căBiaă
T逢荏ngăni羽măvàăĐìnhă
Th亥năTânăThới,ăxưă
TânăThới 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Phong 
Điền 

15.000 X X   
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143 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăr衣chăSung 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Phong 
Điền 

216.000 X X   

144 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăkênhăTr逢運ngăTiềnă
(từăc亥uăTr逢運ngăTiềnă
đếnăr衣chăBôngăVang)ă 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Phong 
Điền 

168.000 X X   

145 
D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăkênhăkênhăxángăXàă
No  

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thành ph嘘 

Phong 
Điền 

174.000 X X   

146 

D詠ăánăKèăch嘘ngăs衣tă
l荏ăr衣chăCáiăTắcăđo衣nă
c亥uăTràăNiềnăđếnăMộă
PhanăVĕnăTrịă 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Phong 
Điền 

90.000 X X   

147 
N萎OăVÉTăKÊNHă
C遺PăII        

 K. Ô Môn   30.000.000 X X   

 
T. Ông Th映c - C亥n 
Thơ 

  20.000.000 X X   

 Trà Nóc – Giáo Dân   10.000.000   X  
 S Bình Th栄y - T.Tiền   12.000.000   X  
 RăCáiăSơnă- M. Khai   5.000.000 X X   

 
K Thới Ninh - R 
M逢ơngăĐiều 

   10.000.000 X X   

 
R Hai H欝ng -Trà 
Niên 

   10.000.000 X X   

 K. Th嘘t N嘘t    80.000.000 X X   

 
K Chàm Rôm -Thơmă
Rơm 

   30.000.000 X X   
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R BằngăTĕngă- Bánh 
Tét 

   30.000.000 X X   

 K Th衣nhăĐông    20.000.000   X  

 
R Cái Da - Kênh 
Chu嘘i 

   20.000.000 X X   

 R Ba Rích    10.000.000 X X   
 R Cái Cui    5.000.000   X  
 S. Ba Láng    5.000.000   X  
 R Sung    5.000.000 X X   

 
R C亥năThơăBéă-R Bắc 
Đuông 

   5.000.000 X X   

 
K. B運 bao nông 
Tr逢運ng 

   5.000.000 X X   

 Kênh Ngang    14.000.000 X X   
 Kênh Thị Đội    20.000.000 X X   
 Kênh Bà Chiêu -3/2    20.000.000 X X   
 KênhăĐ泳ng    30.000.000 X X   
 Kênh KH9    5.000.000 X X   

 K Cái Sắn  
Vĩnhă
Th衣nh 

50.000.000 X X   

 K Xáng Xà No   20.000.000   X  
 S Cái Chanh   2.500.000 X X   
 S C亥u Nhi宇m   12.000.000 X X   
 SăPhongăĐiền   10.000.000 X X   
 K Vàm Bi   5.500.000   X  
 R B運 Ót   10.000.000 X X   
 RăĐ逢運ng Trâu Lớn   8.500.000 X X   
 K Thắng L嬰i I    20.000.000 X X   
 Kênh tròn   16.000.000 X X   
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 Kênh B嘘n T鰻ng   15.000.000 X X   
 Kênh KH1   19.500.000 X X   
 Kênh Thắng l嬰i 2   10.000.000 X X   
 Kênh Gi英a   6.000.000 X X   
 Kênh KH3   7.500.000 X X   
 Kênh KH5   7.500.000 X X   
 Kênh KH6   28.500.000 X X   
 Kênh KH7   27.000.000 X X   
 R. Cái Côn   7.500.000 X X   
 R.ăCáiăRĕngăBé   3.500.000 X X   
 Kênh KH8   17.000.000 X X   
 R衣ch Ngã Cây   3.000.000 X X   
 KênhăĐònăDong   11.000.000 X X   
 Kênh  B   10.000.000 X X   
 Kênh  B-C   7.000.000 X X   
 Kênh  C   10.000.000 X X   
 Kênh  C-D   7.000.000 X X   
 Kênh  D   10.000.000 X X   
 Kênh  D-E   7.000.000 X X   
 Kênh  E   10.000.000 X X   
 Kênh  E-F   7.000.000 X X   
 Kênh  F   10.000.000 X X   
 Kênh  F-G   7.000.000 X X   
 Kênh  G   10.000.000 X X   
 Kênh  G-H   7.000.000 X X   
 Kênh  H   10.000.000 X X   
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148 

Xâyăd詠ngăvàănângă
c医păh羽ăth嘘ngăc医pă
n逢ớcătrênăđịaăbànă
huy羽năVĩnhăTh衣nhă
(Nângăc医păHTCTăTTă
xưăTh衣nhăAnă– Th衣nhă
Thắngă– Th衣nhăLơi;ă
Nângăc医p,ăc違iăt衣o,ăm荏ă
rộngă138.000mă嘘ngă
từăD90-d450mm) 

TrungătâmăN逢ớcă
s衣chăvàăV羽ăsinhămôiă
tr逢運ngănôngăthôn 

Vĩnhă
Th衣nh 

                
119.696  

                
119.696  

  Đ亥uăt逢ăcông 

149 

Xâyăd詠ngăvàănângă
c医păh羽ăth嘘ngăc医pă
n逢ớcătrênăđịaăbànă
huy羽năC運ăĐ臼ă(Đ亥uăt逢ă
xâyăd詠ngăăcôngătrìnhă
xửălỦăn逢ớcămặtăcôngă
su医tă
15.000m3/ngày.đêmă
t衣iăxưăĐôngăThắng;ă
5.000m3/ngày.đêmă
t衣iăxưăThớiăĐôngăvàă
Nângăc医p,ăc違iăt衣o,ăm荏ă
rộngă133.000mă嘘ngă
từăD90-d450mm) . 

TrungătâmăN逢ớcă
s衣chăvàăV羽ăsinhămôiă
tr逢運ngănôngăthôn 

C運ăĐ臼 
                

119.968  
                

119.968  
  Đ亥uăt逢ăcông 

150 

Xâyăd詠ngăvàănângă
c医păh羽ăth嘘ngăc医pă
n逢ớcătrênăđịaăbànă
huy羽năThớiăLaiă(Đ亥uă
t逢ăxâyăd詠ngăăcôngă

TrungătâmăN逢ớcă
s衣chăvàăV羽ăsinhămôiă
tr逢運ngănôngăthôn 

ThớiăLai                 
119.880  

                
119.880  

  Đ亥uăt逢ăcông 
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trìnhăxửălỦăn逢ớcămặtă
côngăsu医tă
10.000m3/ngày.đêmă
t衣iăxưăThớiăTh衣nhăvàă
Nângăc医p,ăc違iăt衣o,ăm荏ă
rộngă155.000mă嘘ngă
từăD90-d450mm) . 

151 

Xâyăd詠ngăvàănângă
c医păh羽ăth嘘ngăc医pă
n逢ớcătrênăđịaăbànă
huy羽năPhongăĐiềnă
(Đ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăă
công trình xửălỦăn逢ớcă
mặtăcôngăsu医tă
28.000m3/ngày.đêmă
t衣iăxưăNhơnăÁiăvàă
Nângăc医p,ăc違iăt衣o,ăm荏ă
rộngă106.000mă嘘ngă
từăD90-d450mm) . 

TrungătâmăN逢ớcă
s衣chăvàăV羽ăsinhămôiă
tr逢運ngănôngăthôn 

Phong 
Điền 

119.800 119.800   Đ亥uăt逢ăcông 

152 
C違iăt衣oăsửaăch英aătr映ă
s荏ăChiăc映căTh栄yăl嬰i 

Chiăc映căTh栄yăl嬰iă
thànhăph嘘 

Ninh 
Kiều 

                 
181  

  150 31 Đ亥uăt逢ăcông 

153 

Nângăc医p,ăc違iăt衣oănhàă
điềuăhànhăTrungătâmă
N逢ớcăs衣chăvàăV羽ăsinhă
môiătr逢運ngănôngăthôn 

TrungătâmăN逢ớcă
s衣chăvàăV羽ăsinhămôiă
tr逢運ngănôngăthôn 

Ninh 
Kiều 

7.351 7.351    Đ亥uăt逢ăcông 

154 
D詠ăánănângăc医păc違iă
t衣păc嘘ngătiêu 

12ăc嘘ngăngĕnătriềuă
t衣ch 

          Đ亥uăt逢ăcông 

155 
D詠ăánănângăc医păr衣chă
CáiăKhế,ăHàngăBàng 

            Đ亥uăt逢ăcông 
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156 
D詠ăánănângăc医păt衣mă
bơm 

Nângăc医pă5ătr衣mă
bơm 

          Đ亥uăt逢ăcông 

157 
D詠ăánăKèăsôngăC亥nă
ThơăvàăKèăr衣chăCái 
Sơnă- M逢ơngăKhai 

T鰻ngăchiềuădàiă
10.078m 

          Đ亥uăt逢ăcông 

158 

D詠 ánăđ亥uăt逢ăcácăh羽 
th嘘ng giám sát khai 
thácăn逢ớc t衣i các 
HTCN nông thôn. 

TrungătâmăN逢ớcă
s衣chăvàăV羽ăsinhămôiă
tr逢運ngănôngăthôn 

Cácăquậnă
huy羽n 

300.000 150.000 150.000  
Đ亥uăt逢ă

công/v嘘năh嬰pă
pháp khác 

159 

D詠ăánăxâyăd詠ngăcácă
công trình khai thác, 
xửălỦăn逢ớcămặtăcôngă
su医tă
20.000m3/ngày.đêmă
tr荏ălên 

TrungătâmăN逢ớcă
s衣chăvàăV羽ăsinhămôiă
tr逢運ngănôngăthôn 

Cácăquậnă
huy羽n 950.000 190.000 380.000 380.000 

Đ亥uăt逢ă
công/v嘘năh嬰pă

pháp khác 

160 

D詠ăánănângăc医p,ăc違iă
t衣oătuyếnă嘘ngăc医pă
n逢ớcăđ逢運ngăkínhătừă
D600-d90mm  

TrungătâmăN逢ớcă
s衣chăvàăV羽ăsinhămôiă
tr逢運ngănôngăthôn 

Cácăquậnă
huy羽n 1.700.000 531.250 637.500 531.250 

Đ亥uăt逢ă
công/v嘘năh嬰pă

pháp khác 

161 

D詠 ánăđ亥uăt逢ăcácăh羽 
th嘘ng giám sát khai 
thácăn逢ớc t衣i các 
HTCN nông thôn. 

TrungătâmăN逢ớcă
s衣chăvàăV羽ăsinhămôiă
tr逢運ngănôngăthôn 

Cácăquậnă
huy羽n 

180.000 45.000 135.000  
Đ亥uăt逢ă

công/v嘘năh嬰pă
pháp khác 

162 
D詠ăánăđ亥uăt逢ăphòngă
xétănghi羽măch医tă
l逢嬰ngăn逢ớc 

TrungătâmăN逢ớcă
s衣chăvàăV羽ăsinhămôiă
tr逢運ngănôngăthôn 

Cácăquậnă
huy羽n 

40.000 20.000 20.000  
Đ亥uăt逢ă

công/v嘘năh嬰pă
pháp khác 

163 
D詠ăánăđ亥uăt逢ăh欝ăch泳ă
n逢ớcănhânăt衣oăquyă
môă100haătr荏ălênăt衣iă

TrungătâmăN逢ớcă
s衣chăvàăV羽ăsinhămôiă
tr逢運ngănôngăthôn 

ThớiăLai 1.000.000 100.000 900.000  
Đ亥uăt逢ă

công/v嘘năh嬰pă
pháp khác 
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xưăThớiăTh衣nh,ă
huy羽năThớiăLai 

VII  YăT蔭 

164 

D詠 án Trung tâm 
Kiểm soát b羽nh tật 
thành ph嘘 C亥năThơă
(CDC) 

Nâng c医p sửa ch英a, 
đ亥uăt逢ăh羽 th嘘ng xử lý 
ch医t th違i, h羽 th嘘ng 
kho l衣nh vắc xin 

Ninh 
Kiều 

7.900 7.900   Đ亥uăt逢ăcông 

165 

Xây d詠ng Khoa 
nhi宇m - B羽nh vi羽n 
Nhiăđ欝ng TP.C亥n 
Thơ 

80ăgi逢運ng 
Ninh 
Kiều 

30.264 30.264   Đ亥uăt逢ăcông 

166 
Nâng c医p, sửa ch英a 
B羽nh vi羽n Da li宇u 
c亥nthơ 

80ăgi逢運ng 
Ninh 
Kiều 

14.966    14.966      Đ亥uăt逢ăcông 

167 

D詠 án H羽 th嘘ng ch映p 
cộngăh逢荏ng từ 1,5 
Tesla và máy giúp 
th荏 trẻ sơăsinh,ătrẻ em 
có chế độ HFO 

B羽nh vi羽n Ph映 s違n 
Ninh 
Kiều 

38.928          38.928      Đ亥uăt逢ăcông 

168 

Xây d詠ng khoa Khám 
b羽nh - Thĕmădòăch泳c 
nĕngă- Xét nghi羽m và 
khoa Nội Tim m衣ch - 
Ch育năđoánăhìnhă違nh 
và mua sắm H羽 th嘘ng 
ch映p cắt lớp CT 
Scanner 128 lát cắt - 
B羽nh vi羽n Tim m衣ch 
TPCT 

B羽nh vi羽n Tim m衣ch 
Ninh 
Kiều 

77.000     77.000      Đ亥uăt逢ăcông 
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169 

Xây d詠ng Khoa h欝i 
s泳c tích c詠c t衣i B羽nh 
vi羽n Tim m衣ch thành 
ph嘘 C亥năThơ 

B羽nh vi羽n Tim m衣ch 
Ninh 
Kiều 

14.965    14.965      Đ亥uăt逢ăcông 

170 

Mua sắm trang thiết 
bị Trung tâm Kiểm 
nghi羽m, Thu嘘c, Mỹ 
ph育m, th詠c ph育m 
thành ph嘘 C亥năThơ 

Trung tâm Kiểm 
nghi羽m, Thu嘘c, Mỹ 
ph育m, th詠c ph育m 
thành ph嘘 C亥năThơ 

Ninh 
Kiều 

19.997          19.997      Đ亥uăt逢ăcông 

171 

D詠 án Nâng c医p, m荏 
rộng B羽nh vi羽n 
Huyết học truyền 
máu C亥năThơă 

100ăgi逢運ng  
Ninh 
Kiều 

299.775        299.775      Đ亥uăt逢ăcông 

172 
D詠 án Nâng c医p 
B羽nh vi羽n Ph映 s違n 
thành ph嘘 C亥năThơ 

500ăgi逢運ng 
 

Ninh 
Kiều 

310.138        310.138      Đ亥uăt逢ăcông 

173 B羽nh vi羽năUngăb逢ớu 
thành ph嘘 C亥năThơ 

500ăgi逢運ng 
Ninh 
Kiều 

1.727.942     1.727.942      Đ亥uăt逢ăcông 

174 

Nâng c医p, sửa ch英a 
B羽nh vi羽n Tâm Th亥n 
(cơăs荏 cũ)ăthànhăcơă
s荏 2 B羽nh vi羽n Mắt - 
RĕngăHàmăMặt thành 
ph嘘 C亥năThơ 

B羽nh vi羽n Mắt RHM 
Ninh 
Kiều 

14.925    14.925      Đ亥uăt逢ăcông 

175 

Mua sắm trang thiết 
bị choăcơăs荏 2 B羽nh 
vi羽n Mắt - RĕngăHàmă
Mặt thành ph嘘 C亥n 
Thơ 

Mua sắm b鰻 sung 
trang thiết bị 

Ninh 
Kiều 

10.000 10.000   
Đ亥uăt逢ăcông 

 



 

936 
 

176 B羽nh vi羽n Quân dân 
yă(Giaiăđo衣n 2) 

BCH Quân s詠 thành 
ph嘘 

C運 Đ臼 48.837 48.837     Đ亥uăt逢ăcông 

177 

D詠 án Y tế thông 
minh thuộcăĐề án 
“xâyăd詠ng thành ph嘘 
C亥năThơăphátătriển 
thànhăđôăthị thông 
minh,ăgiaiăđo衣n 2016-
2025 

Hoàn thi羽n h羽 th嘘ng 
thông tin y tế thành 
ph嘘 C亥năThơ 

  23.996          23.996      Đ亥uăt逢ăcông 

178 

 Nângăcaoănĕngăl詠c 
Trung tâm Kiểm soát 
b羽nh tật thành ph嘘 
C亥năThơ 

M荏 rộng, nâng c医p, 
c違i t衣o và mua sắm 

trang thiết bị 
(d詠 kiếnăđề xu医t khu 
đ医t y tế c衣nh CDC) 

Ninh 
Kiều 

110.000   110.000      

Đ亥uăt逢ăcôngă
(Ch逢ơngătrìnhă
ph映c h欝i và 

phát triển kinh 
tế xã hội thuộc 
lĩnhăv詠c y tế) 

179 
Nâng c医p, sửa ch英a 
Trung tâm Y tế quận 
Th嘘t N嘘t 

Nâng c医p, sửa ch英a 
Trung tâm Y tế quận 
Th嘘t N嘘t 

Th嘘t N嘘t 15.000  15.000      

Đ亥uăt逢ăcôngă
(Ch逢ơngătrình 
ph映c h欝i và 

phát triển kinh 
tế xã hội thuộc 
lĩnhăv詠c y tế) 

180 
Nâng c医p, m荏 rộng 
Trung tâm Y tế huy羽n 
Thới Lai 

50ăgi逢運ng Thới Lai 32.500 32.500     

Đ亥uăt逢ăcôngă
(Ch逢ơngătrìnhă
ph映c h欝i và 

phát triển kinh 
tế xã hội thuộc 
lĩnhăv詠c y tế) 

181 
Mua sắm trang thiết 
bị cho Trung tâm Y 

UBND huy羽n Thới 
Lai 

Thới Lai 14.587 14.587   Đ亥uăt逢ăcông 
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tế huy羽n Thới Lai 
(máy siêu âm màu, xe 
c泳uăth逢ơng,ăh羽 th嘘ng 
X quang, ghế nha + 
Xquang nha khoa, 
Máyăđi羽n tim,máy xét 
nghi羽m sinh hóa, máy 
ionăđ欝, máy nội soi 
tiêu hóa, trang thiết bị 
kiểm soát nhi宇m 
khu育n’) 

(theoăđề xu医t 
c栄a TTYT 

huy羽n Thới Lai 
t衣iăCôngăvĕnăs嘘 

112/ĐN-
TTYT) 

182 
Nâng c医p, c違i t衣o 
Trung tâm Y tế huy羽n 
VĩnhăTh衣nh 

Nâng c医p, c違i t衣o 
Trung tâm Y tế 
huy羽năVĩnhăTh衣nh, 
nâng c医p h羽 th嘘ng 
n逢ớc th違i 

Vĩnhă
Th衣nh 

3.500 3.500      

Đ亥uăt逢ăcôngă
(Ch逢ơngătrìnhă
ph映c h欝i và 

phát triển kinh 
tế xã hội thuộc 
lĩnhăv詠c y tế) 

183 M荏 rộng Trung tâm y 
tế huy羽n C運 Đ臼 

Xây thêm khu qu違n 
lý b羽nh lây nhi宇m, 

COVID-19 (05 
phòng) t衣i Trung tâm 

y tế huy羽n C運 Đ臼 

C運 Đ臼 1.400 1.400     

Đ亥uăt逢ăcông 
(Ch逢ơngătrìnhă
ph映c h欝i và 

phát triển kinh 
tế xã hội thuộc 
lĩnhăv詠c y tế) 

184 
M荏 rộng và mua sắm 
trang thiết bị cho 
TTYT huy羽n C運 Đ臼 

Xây d詠ng thêm 
Phòng khám và 

châm c泳u b羽nh y học 
c鰻 truyền, Phòng 

ph映c v映 công tác xét 
nghi羽m, Phòng th詠c 

C運 Đ臼 3.300 3.300   Đ亥uăt逢ăcông 
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hi羽n công tác ch嘘ng 
nhi宇m khu育n; b鰻 
sung trang thiết bị 

xét nghi羽m và trang 
thiết bị ch育năđoánă 

185 

Nâng c医p, sửa ch英a 
và m荏 rộng Trung 
tâm Y tế huy羽n 
PhongăĐiền 

Nâng c医p, sửa ch英a 
và m荏 rộng Trung 

tâm Y tế huy羽n 
PhongăĐiền 

Phong 
Điền 

40.500  40.500      

Đ亥uăt逢ăcôngă
(Ch逢ơngătrìnhă
ph映c h欝i và 

phát triển kinh 
tế xã hội thuộc 
lĩnhăv詠c y tế) 

186 
Nâng c医p, sửa ch英a 
Trung tâm Y tế quận 
CáiăRĕng 

Nâng c医p, sửa ch英a 
Trung tâm Y tế quận 

CáiăRĕng 
CáiăRĕng 15.000 15.000      

Đ亥uăt逢ăcôngă
(Ch逢ơngătrìnhă
ph映c h欝i và 

phát triển kinh 
tế xã hội thuộc 
lĩnhăv詠c y tế) 

187 
Mua sắm trang thiết 
bị cho TTYT quận 
Ninh Kiều 

Mua sắm trang thiết 
bị cho TTYT quận 

Ninh Kiều 

Ninh 
Kiều 

10.000 10.000      

Đ亥uăt逢ăcôngă
(Ch逢ơngătrìnhă
ph映c h欝i và 

phát triển kinh 
tế xã hội thuộc 
lĩnhăv詠c y tế) 

188 Nâng c医p Trung tâm 
Y tế quận Ô Môn 

Nâng c医p Trung tâm 
Y tế quận Ô Môn 

Ô Môn 2.000 2.000   

Đ亥uăt逢ăcôngă
(Ch逢ơngătrìnhă
ph映c h欝i và 

phát triển kinh 
tế xã hội thuộc 
lĩnhăv詠c y tế) 
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189 Nâng c医p Trung tâm 
Y tế quận Bình Th栄y 

Nâng c医p Trung tâm 
Y tế quận Bình Th栄y 

Bình 
Th栄y 

15.700 15.700   

Đ亥uăt逢ăcôngă
(Ch逢ơngătrìnhă
ph映c h欝i và 

phát triển kinh 
tế xã hội thuộc 
lĩnhăv詠c y tế) 

190 

Nâng c医p, c違i t衣o 
Khoa Nhi宇m c栄a 
B羽nh vi羽năđaăkhoaă
thành ph嘘 thành 
Trungătâmăđiều trị 
B羽nh nhi羽tăđới 

50ăgi逢運ng 
Ninh 
Kiều 

50.000  50.000     Đ亥uăt逢ăcông 

191 

Nângăcaoănĕngăl詠c 
Trung tâm sàng lọc 
ch育năđoánătr逢ớc sinh, 
sơăsinhă 

Thuộc d詠 ánă“C栄ng 
c嘘, phát triển, nâng 
cao ch医tăl逢嬰ng t亥m 

soát, ch育năđoán,ăđiều 
trị một s嘘 b羽nh tật 
tr逢ớcăsinhăvàăsơăsinhă

các tỉnh khu v詠c 
đ欝ng bằng sông Cửu 
Longăgiaiăđo衣n 2021 
– 2030”ăc栄a T鰻ng 

c映c dân s嘘 KHHGĐ-
Bộ Y tế 

Ninh 
Kiều 

157.759  103.854  53.905   

Ngu欝n v嘘n Bộ 
Y tế,ăđịa 
ph逢ơngăvàă

B羽nh vi羽n Ph映 
s違n 

192 

Xây d詠ng Trung tâm 
Ghép t栄y t衣i B羽nh 
vi羽n Huyết học - 
Truyền máu 

B羽nh vi羽n Huyết học 
Truyền máu 

Ninh 
Kiều 

70.000  70.000      

Ngu欝n thu h嬰p 
pháp c栄a B羽nh 
vi羽n Huyết học 

Truyền máu 
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193 
Mua sắm trang thiết 
bị Trung tâm Giám 
định Y khoa 

Mua sắm trang thiết 
bị (h羽 th嘘ng Xquang, 

siêu âm màu 3D, 
máy xét nghi羽m sinh 

hóa t詠 động, ghế 
nha) 

Ninh 
Kiều 

 3.700  3.700     Đ亥uăt逢ăcông 

194 B羽nh vi羽n Tim m衣ch Xây mớiă200ăgi逢運ng  641.800 641.800     Đ亥uăt逢ăcông 
195 B羽nh vi羽n Mắt Xây mớiă150ăgi逢運ng  300.000   300.000   Đ亥uăt逢ăcông 

196 Nâng c医p B羽nh vi羽n 
Nhiăđ欝ng 

Tĕngăquyămôăthànhă
1.000ăgi逢運ng 

Ninh 
Kiều 

600.000   600.000   Đ亥uăt逢ăcông 

197 
Nâng c医p B羽nh vi羽n 
đaăkhoaăthànhăph嘘 

Tĕngăquyămôăthànhă
1.000ăgi逢運ng 

Ninh 
Kiều 

600.000   600.000   Đ亥uăt逢ăcông 

198 

Nâng c医p, sửa ch英a 
B羽nh vi羽n Lao và 
B羽nh ph鰻i và mua 
sắm H羽 th嘘ng ch映p 
cắt lớp CT Scanner 
128 lát cắt - B羽nh 
vi羽n Lao và B羽nh 
ph嘘i  

Tĕngăquyămôăthànhă
300ăgi逢運ng và mua 
sắm H羽 th嘘ng ch映p 
cắt lớp CT Scanner 

128 lát cắt 

Ô Môn 225.000  225.000    Đ亥uăt逢ăcông 

199 Nâng c医p B羽nh vi羽n 
Tâm th亥n 

Mua sắm trang thiết 
bị giaiăđo衣n 2021-
2025 và nâng c医p 
quyămôă200ăgi逢運ng 
(B羽nh vi羽năđề xu医t 
mua sắm trang thiết 
bị giaiăđo衣n 2021-

2025, Nâng c医p quy 

Ô Môn 200.000   200.000   Đ亥uăt逢ăcông 
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môă200ăgi逢運ng giai 
đo衣n 2026-2030)   

200 
Nâng c医p, c違i t衣o, b鰻 
sung trang thiết bị 
Trung tâm Pháp Y 

Nâng c医p, c違i t衣o, b鰻 
sung trang thiết bị 

Ninh 
Kiều 

15.000   15.000   Đ亥uăt逢ăcông 

201 

Nâng c医p, c違i t衣o, b鰻 
sung trang thiết bị 
B羽nh vi羽năđaăkhoaă
quận Th嘘t N嘘t 

Nâng c医p, c違i t衣o, b鰻 
sung trang thiết bị Th嘘t N嘘t 126.425    126.425    Đ亥uăt逢ăcôngă 

202 B羽nh vi羽năđaăkhoaă
quận Ô Môn 

Xây mớiă400ăgi逢運ng 
t衣iăđịaăđiểm mới và 
mua sắm trang thiết 
bị (Máy ch映p cắt lớp 
32 lát, siêu âm màu, 
h羽 th嘘ng Xquang kỹ 
thuật s嘘, máy ch衣y 
thận nhân t衣o, siêu 

âm xách tay) 

Ph逢運ng 
Thới 
Hòa, 
quận Ô 
Môn 

700.000  700.000    Đ亥uăt逢ăcông 

203 

Nâng c医p, c違i t衣o, 
mua sắm trang thiết 
bị B羽nh vi羽năđaăkhoaă
huy羽năVĩnhăTh衣nh 

Nâng c医p, c違i t衣oăcơă
s荏 vật ch医t, mua sắm 
trang thiết bị chuyên 
dùng, quy mô 300 

gi逢運ng 

Vĩnhă
Th衣nh 

100.000   100.000   Đ亥u t逢ăcông 

204 
B羽nh vi羽n Lão khoa - 
Nội Tiết Xây mớiă100ăgi逢運ng 

Đề nghị 
b嘘 trí 
10.000 
m2 đ医t  

350.000   350.000   
Đ亥uăt逢ăcông/Xưă

hội hóa 

205 
B羽nh vi羽n B羽nh 
Nhi羽tăđới 

Xây mớiă100ăgi逢運ng 
Đề nghị 
b嘘 trí 

521.500   521.500   
Đ亥uăt逢ăcông/Xưă

hội hóa 
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10.000 
m2 đ医t  

206 

Trungătâmăđiều hành 
c医p c泳u 115 và m衣ng 
l逢ới c医p c泳u v羽 tinh 
(thuộc B羽nh vi羽năĐaă
khoa thành ph嘘) 

 
Ninh 
Kiều 

300.000 300.000    Đ亥uăt逢ăcông 

207 
Trung tâm Thận học 

(thuộc B羽nh vi羽năĐaă
khoa thành ph嘘) 

Nâng c医p c違i t衣o, 
mua sắm trang thiết 

bị 

Ninh 
Kiều  

300.000   300.000   Đ亥uăt逢ăcông 

208 

Khuăđiều trị Nội t鰻ng 
h嬰p 2 t衣i B羽nh vi羽n 
Đaăkhoaăthànhăph嘘 
(dànhăchoăđ嘘iăt逢嬰ng 
Ban B違o v羽 s泳c kh臼e 
Thành 栄y qu違n lý) 

Xây mới  
100ăgi逢運ng 

Ninh 
Kiều  

 50.000  50.000   Đ亥uăt逢ăcông 

209 
Xây d詠ng mới Trung 
tâm Y tế quận Ninh 
Kiều 

Trung tâmăđaăch泳c 
nĕng,ăbaoăg欝m 50 
gi逢運ng b羽nh 

Đề nghị 
UBND 
quận 
Ninh 
Kiều b嘘 
trí 

 200.000   200.000   Đ亥uăt逢ăcông 

210 
Nâng c医p B羽nh vi羽n 

Ungăb逢ớu 
Tĕngăquyămôăthànhă

700ăgi逢運ng 
Ninh 
Kiều 

400.000   400.000   Đ亥uăt逢ăcông 

211 
B羽nh vi羽năTaiăMũiă

Họng 
Xây mớiă150ăgi逢運ng 

Đề nghị 
b嘘 trí 

15.000 
m2 đ医t  

300.000   300.000   Đ亥uăt逢ăcông 
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212 B羽nh vi羽n Da li宇u Xây mớiă300ăgi逢運ng 

Đề nghị 
b嘘 trí 
30.000 
m2 đ医t  

164.540   164.540   Đ亥uăt逢ăcông 

213 

Đ亥uăt逢ănângăc医p 
trang thiết bị Trung 
tâm Kiểm nghi羽m 

Thu嘘c – Mỹ ph育m – 
Th詠c ph育m 

Mua sắm trang thiết 
bị ph映c v映 công tác 
kiểm nghi羽m Thu嘘c, 
Mỹ ph育m và an toàn 

Th詠c ph育m 

Ninh 
Kiều 

232.658  136.177 96.481 Đ亥uăt逢ăcông 

214 
Nâng c医p B羽nh vi羽n 

Y học C鰻 truyền 
Tĕngăquyămôăthànhă

300ăgi逢運ng 
Ninh 
Kiều 

200.000     200.000 Đ亥uăt逢ăcông 

215 
Nâng c医p B羽nh vi羽n 
Huyết học – Truyền 

máu 

Tĕngăquyămôăthànhă
250ăgi逢運ng 

Ninh 
Kiều 

200.000     200.000 Đ亥uăt逢ăcông 

216 Nâng c医p B羽nh vi羽n 
Ph映 s違n 

Tĕngăquyămôăthànhă
700ăgi逢運ng 

 

Ninh 
Kiều  

500.000     500.000 
Đ亥uăt逢ăcông 

 

217 
B羽nh vi羽năRĕngăHàmă

Mặt Xây mớiă100ăgi逢運ng  107.500    107.500  Đ亥uăt逢ăcông 

218 
Ngânăhàngăl逢uătr英 tế 
bào g嘘c máu cu嘘n 

r嘘n 

Xây d詠ng và mua 
sắm h羽 th嘘ngăl逢uătr英 
tế bào g嘘c âm 196 0C 

Ninh 
Kiều  

40.000   40.000 Đ亥uăt逢ăcông 

219 B羽nh vi羽năđaăkhoaă
qu嘘c tế Vinmec 

500ăgi逢運ng  
Ninh 
Kiều 

  X   Xã hội hóa 

220 
B羽nh vi羽n CK tiêu 
hóa, gan mật Trung 

Sơn 
100ăgi逢運ng  

Ninh 
Kiều 

  X   Xã hội hóa 
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221 B羽nh vi羽n chuyên 
khoa nội tiết 

Xây mớiă50ăgi逢運ng 
 

Bình 
Th栄y, Ô 

Môn 
  X   Xã hội hóa 

222 B羽nh vi羽n Ph映c h欝i 
ch泳cănĕng 

Xây mớiă≥ă30ă
gi逢運ng) 

Bình 
Th栄y, Ô 

Môn 
  X   Xã hội hóa 

VII
I GIÁOăD影CăVĨăĐĨOăT萎O 

223 

Nângăc医păTr逢運ngă
CaoăđẳngăKinhătếă- 
KỹăthuậtăC亥năThơăđểă
thànhălậpăTr逢運ngăĐ衣iă
họcăKinhătếă- Kỹă
thuậtăNôngănghi羽pă
C亥năThơ 

Tr逢運ngăCĐăKinhătếă- 
KỹăthuậtăC亥năThơ 

Ph逢運ngă
An Hoà, 
Quậnă
Ninh 
Kiều 

                 
89.757  

  470 89.287 Đ亥uăt逢ăcông 

224 
Tr逢運ngăTHCS Tân 
Lộc 

UBNDăquậnăTh嘘tă
N嘘t 

Ph逢運ngă
TânăLộc,ă
Quậnă
Th嘘tăN嘘t 

                 
26.037  

  340 25.697 Đ亥uăt逢ăcông 

225 
Tr逢運ngăChínhătrịă
thànhăph嘘ăC亥năThơă 

BanăQLDAăĐTXDă
thànhăph嘘 

Ph逢運ngă
An Bình, 
Quậnă
Ninh 
Kiều 

                
170.482  

  9.500 160.982 Đ亥uăt逢ăcông 

226 

B欝iăth逢運ng,ăhỗătr嬰ăvàă
táiăđịnhăc逢ăTr逢運ngă
CaoăđẳngăVĕnăhóaă
Ngh羽ăthuậtăC亥năThơ 

TrungătâmăPTQĐă
thànhăph嘘 

Ph逢運ngă
Long 
Tuyền,ăă
Bình 
Th栄y 

                 
85.921  

  46.967 38.954 Đ亥uăt逢ăcông 
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227 

B嘘iăth逢運ng,ăhỗătr嬰ăvàă
táiăđịnhăc逢ăgiaiăđo衣nă
1 (5,7ha) thuôc 
Tr逢運ngăđ衣iăhọcăKỹă
thuậtă- Côngăngh羽ă
C亥năThơ 

TrungătâmăPTQĐă
thànhăph嘘 

Ph逢運ngă
Long 
Tuyền,ăă
Bình 
Th栄y 

                 
52.313  

  4.000 48.313 Đ亥uăt逢ăcông 

228 
Tr逢運ngăTiểuăhọcă
ThớiăThuậnă2 

UBNDăquậnăTh嘘tă
N嘘t 

Ph逢運ngă
Thớiă
Thuận,ă
Th嘘tăN嘘t 

                 
40.344  

  26.000 14.344 Đ亥uăt逢ăcông 

229 
Tr逢運ngăTHCSăthịă
tr医năPhongăĐiền 

UBNDăhuy羽năPhongă
Điền 

Thịătr医nă
Phong 
Điền,ă
huy羽nă
Phong 
Điền 

                 
43.816  

  12.373 31.443 Đ亥uăt逢ăcông 

230 
Tr逢運ngăTrungăhọcăcơă
s荏ăTh衣nhăQuớiă 

UBNDăhuy羽năVĩnhă
Th衣nh 

Xã 
Th衣nhă
Quới,ă
Huy羽nă
Vĩnhă
Th衣nh 

                 
27.682  

  825 26.857 Đ亥uăt逢ăcông 

231 

D詠ăánăĐ亥uăt逢ăngànhă
nghềătrọngăđiểmă
tr逢運ngăCaoăđẳngă
nghềăC亥năThơă 

Tr逢運ngăCĐăNghềă
C亥năThơ 

Ph逢運ngă
AnăThới,ă
Quậnă
Bình 
Th栄y 

                 
76.461  

  76.261 200 Đ亥uăt逢ăcông 

232 
D詠ăánăĐ亥uăt逢ă3ănghềă
trọngăđiểmăc医păđộă

Tr逢運ngăCĐăNghềă
C亥năThơ 

Ph逢運ngă
AnăThới,ă

                 
95.000  

  94.810 190 Đ亥uăt逢ăcông 
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AseanăTr逢運ngăCaoă
đẳngănghềăC亥năThơ 

Quậnă
Bình 
Th栄y 

233 

D詠ăánănângăc医pă
Tr逢運ngăCaoăđẳngă
nghềăC亥năThơătr荏ă
thànhătr逢運ngăd衣yă
nghềăch医tăl逢嬰ngăcaoă
theoăQuyếtăđịnhă
761/QĐ-ttg 

Tr逢運ngăCĐăNghềă
C亥năThơ 

Ph逢運ngă
AnăThới,ă
Quậnă
Bình 
Th栄y 

                
292.000  

  291.600 400 Đ亥uăt逢ăcông 

234 
Tr逢運ngăTHPTă
chuyênăLỦăT詠ăTrọng 

S荏ăGiáoăd映căvàăĐàoă
t衣o 

Ph逢運ngă
H逢ngă
Phú, 
Quậnă
CáiăRĕng 

                 
79.993  

79.383 610  Đ亥uăt逢ăcông 

235 
Tr逢運ngăTHCSăvàă
THPTăTânăLộcă 

S荏ăGiáoăd映căvàăĐàoă
t衣o 

Ph逢運ngă
TânăLộc,ă
Quậnă
Th嘘tăN嘘t 

                 
39.995  

39.588 407  Đ亥uăt逢ăcông 

236 
Tr逢運ngăPh鰻ăthôngă
Dânătộcănộiătrúă 

S荏ăGiáoăd映căvàăĐàoă
t衣o 

Ph逢運ngă
Châu 
Vĕnă
Liêm, 
QuậnăÔă
Môn 

                 
24.989  

24.680 309  Đ亥uăt逢ăcông 

237 
Tr逢運ngăD衣yătrẻă
khuyếtătậtăă 

S荏ăGiáoăd映căvàăĐàoă
t衣o 

Ph逢運ngă
AnăThới,ă
Quậnă

                 
8.991  

8.519 472  Đ亥uăt逢ăcông 
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Bình 
Th栄y 

238 
Tr逢運ngăTHCSăvàă
THPTăThớiăThuận 

S荏ăGiáoăd映căvàăĐàoă
t衣o 

Ph逢運ngă
Thớiă
Thuận,ă
Quậnă
Th嘘tăN嘘t 

                 
39.999  

  37.588 2.411 Đ亥uăt逢ăcông 

239 

C違iăt衣oăvàămuaăsắmă
TrangăthiếtăbịăTr逢運ngă
Đ衣iăhọcăKỹăthuật-
Côngăngh羽ăC亥năThơă
Cơăs荏ăI 

Tr逢運ngăĐ衣iăhọcăKỹă
thuậtă- Côngăngh羽ă
C亥năThơ 

Ph逢運ngă
An Hòa, 
Quậnă
Ninh 
Kiều 

                 
14.998  

  14.548 450 Đ亥uăt逢ăcông 

240 

Khuăgi違ngăđ逢運ngădưyă
D,ăEăthuộcăTr逢運ngă
CaoăđẳngăKinhătếă- 
KỹăthuậtăC亥năThơ 

Tr逢運ngăCaoăđẳngă
Kinhătếă- Kỹăthuậtă
C亥năThơ 

Ph逢運ngă
An Hòa, 
Quậnă
Ninh 
Kiều 

                 
43.999  

  43.719 280 Đ亥uăt逢ăcông 

241 
C違i t衣o,ăsửaăch英aă
Tr逢運ngăCaoăđẳngăyătếă
C亥năThơ 

Tr逢運ngăCaoăđẳngăYă
tếăC亥năThơ 

Ph逢運ngă
An Hòa, 
Quậnă
Ninh 
Kiều 

                 
11.073  

  10.733 340 Đ亥uăt逢ăcông 

242 

Xâyămới,ănângăc医pă
tr逢運ngălớp.ă 
(C映ăthểă06ăd詠ăánăđưă
đĕngăkỦăkếăho衣chăsửă
d映ngăđ医tăvớiăS荏ăTàiă
nguyên và Môi 
tr逢運ng,ăg欝m:ăTr逢運ngă

S荏ăGiáoăd映căvàăĐàoă
t衣o 

9ăquận,ă
huy羽n 

                 
5.130  

2.774 2.356   Đ亥uăt逢ăcông 
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c医pă3ăd詠ăkiếnă
(Tr逢運ngăTHPTăLongă
Hòa,ăquyăho衣chă
1/2000ăhaiăbênăđ逢運ngă
VõăVĕnăKi羽t),ă
Tr逢運ngăTHPTăAnă
Bìnhă(quyăho衣chă
1/2000ăKĐTăAnă
Bình-MỹăKhánh);ă
Tr逢運ngăTHPTăPh逢ớcă
Thới;ăTr逢運ngăTHPTă
H逢ngăL嬰i;ăTr逢運ngă
THPT Trà An; 
Tr逢運ngăTHPTă
Tr逢運ngăL衣c.) 

IX  THỌNGăTINăVĨăTRUY陰NăTHỌNG 

243 

Xâyăd詠ngăph亥nămềmă
nềnăt違ng,ăđiềuăhànhă
choăTrungătâmăđiềuă
hành đôăthịăthôngă
minh 

S荏ăThôngătinăvàă
Truyềnăthông 

Ninh 
Kiều 

60.000 60.000   

Đ亥uăt逢ăcông 

244 
Xâyăd詠ngăh衣ăt亥ngăchoă
Trungătâmăđiềuăhànhă
thông minh IOC 

S荏ăThôngătinăvàă
Truyềnăthông 

Ninh 
Kiều 

50.000 50.000   
Đ亥uăt逢ăcông 

245 

Nângăc医păthiếtăbịă
phòngăh嬰pătr詠că
tuyến,ăxâyăd詠ngă
Trungătâmătíchăh嬰pă
d英ăli羽u,ănângăc医pă

VĕnăphòngăThànhă栄y 
Ninh 
Kiều 

                 
23.850  

  57 23.793 Đ亥uăt逢ăcông 
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thiếtăbịăh羽ăth嘘ngă
m衣ng,ăph亥nămềmăđặcă
thùăchoăcácăcơăquană
Đ違ngăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơ 

246 

Xâyăd詠ngăcơăs荏ăd英ă
li羽uăvềăgiáătrênăđịaă
bànăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơ 

S荏ăTài chính 
Ninh 
Kiều 

                 
2.999  

  2.891 108 Đ亥uăt逢ăcông 

247 

Hi羽năđ衣iăhóaătrangă
thiếtăbịăkỹăthuậtăphátă
thanhăvàătruyềnăhìnhă
theoăh逢ớngătruyềnă
thôngăđaăph逢ơngăti羽n 

S荏ăThôngătinăvàă
Truyềnăthông 

Ninh 
Kiều 

                
147.773  

  147.138 635 Đ亥uăt逢ăcông 

248 
Khuăcôngăngh羽ăthôngă
tinăC亥năThơ 

Quy mô 20.3 ha 

H逢ngă
Th衣nh,ă
quậnăCáiă
Rĕng 

480.117 480.117   V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

249 
Trungătâmăb逢uăchínhă
vùng  

Quy mô 20ha 
Đ員tătrong khu 
trung tâm logistic 

Bình 
Th栄yă     

Đ亥uăt逢ăcông 

250 
Trungătâmăd英ăli羽uă
vùng  

Quy mô 07ha  
Đ員tăLongăHòa 

Bình 
Th栄yă 

50.000 50.000 
  

Đ亥uăt逢ăcông 

251 

Đ亥uăt逢ăhi羽năđ衣iăhóaă
trangăthiếtăbịăh羽ăth嘘ngă
thôngătinăcơăs荏ă(Đàiă
truyềnătruyềnăthanhă
xư,ăph逢運ng)ăc栄aăTpă

S荏ăThôngătinăvàă
Truyềnăthông 

     

Đ亥uăt逢ăcông 
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C亥năThơătrongă5ănĕmă
(2021 - 2025)”.ă 

252 

Thành lập Trung tâm 
hỗ tr嬰 Chuyểnăđ鰻i s嘘 
thành ph嘘 C亥năThơ 

S荏 Thông tin và 
Truyền thông 

Tr詠c 
thuộc S荏 
Thông 
tin và 
Truyền 
thông 

20.000 20.000   Đ亥uăt逢ăcông 

253 

H羽ăth嘘ngăkhoăl逢uătr英ă
đi羽nătửădùngăchungă
ph映căv映ăd詠ăánăchínhă
quyềnăs嘘 

S荏 Nội v映  45.000 45.000   Đ亥uăt逢ăcông 

254 

D詠 án kết n嘘i thông 
tin ph映c v映 công tác 
qu違n trị s違n xu医t, tiêu 
th映 nông s違n 

S荏ăNôngănghi羽păvàă
Phátătriểnănôngăthôn 

  
10.000

  

10.000   Đ亥uăt逢ăcông 

255 
Trungătâmăchỉăhuyă
điềuăhànhătácăchiến 

Côngăanăthànhăph嘘  50.000
  

50.000   Đ亥uăt逢ăcông 

256 

Xâyăd詠ngăh羽ăth嘘ngă
cơăs荏ăd英ăli羽uăngànhă
giáoăd映căvàăđàoăt衣oă
thànhăph嘘ăC亥năThơ 

S荏ăGiáoăd映căvàăĐàoă
t衣o 

      11.000 
        

11.000   Đ亥uăt逢ăcông 

X KHOAăH窺CăVĨăCỌNG NGH烏 

257 

Trungătơmă永ngă
d映ngăti院năb瓜ăkhoaă
h丑căvƠăcôngăngh羽: 
Sànăgiaoădịchăcôngă
nghệ 

Quyếtăđịnhăsốă1867/QĐ-
UBND ngày 22/8/2021 
cてaăUBNDăTPCTăăvềă
việcăphêăduyệtăchてă
trư¬ngăđＺuătưădựăánăSànă
giaoădịchăcôngănghệ 

Phườngă
An Bình, 
quậnă
Ninh 
Ầiều,ă
thành 

29,972  

  

Đ亥uăt逢ăcông 
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phốăCＺnă
Th¬ 

258 

Trungătơmă永ngă
d映ngăti院năb瓜ăkhoaă
h丑căvƠăcôngăngh羽: 
Tĕngăcườngăc¬ăsởăvậtă
chＸt,ătrangăthiếtăbịă
nângăcaoănĕngălực,ă
chＸtălượngăhoạtăđộngă
Trungătâmăでngădつngă
tiếnăbộăkhoaăhọcăvàă
côngănghệăthànhăphốă
CＺnăTh¬. 

Quyếtăđịnhăsốă2432/QĐ-
UBND ngày 29/10/2020 
cてaăUBNDăTPCTăăvềă
việcăphêăduyệtănhiệmăvつă
vàădựătoánăchuẩnăbịăđＺuă
tưădựăán 

Phườngă
An Bình, 
quậnă
Ninh 
Ầiều,ă
thành 
phốăCＺnă
Th¬ 

59,996  

  

Đ亥uăt逢ăcông 

259 

TrungătơmăK悦ăthu壱tă
TiêuăchuẩnăĐoă
l逢運ngăCh医tăl逢嬰ng: 
DựăánăBảoătrìătrつăsởă
vàănângăcＸpăthiếtăbịă
TrungătâmăẦỹăthuậtă
TiêuăchuẩnăĐoălườngă
ChＸtălượngăCＺnăTh¬ 

 

Sốă45ă
đườngă
3/2, 
P.Xuân 
Khánh, 
Q.Ninh 
Ầiều,ă
TPCT 

    

Đ亥uăt逢ăcông 
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260 

TrungătơmăK悦ăthu壱tă
TiêuăchuẩnăĐoă
l逢運ngăCh医tăl逢嬰ng 
Dựăánă“ĐＺuătưămởă
rộngăc¬ăsởă2ăTrungă
tâmăẦỹăthuậtăTiêuă
chuẩnăĐoălườngăChＸtă
lượng” 

Nghịăquyếtăs嘘ă
98/NQ-CP ngày 
30/8/2021ăc栄aăChínhă
ph栄 

P.An 
Bình, 
Q.Ninh 
Ầiều,ă
TP.CＺnă
Th¬ă(dựă
kiến) 
 

300,000    Đ亥uăt逢ăcông 

261 

Trung tâm Thông 
tinăKhoaăh丑căvƠă
Côngăngh羽: D詠ăánă
“Nângăc医păm荏ărộngă
và nâng cao nĕngăl詠că
ho衣tăđộngăTrungătâmă
ThôngătinăKhoaăhọcă
và Côngăngh羽ăC亥nă
Thơ” 

Quyếtăđịnhăs嘘ă2416/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 
10 nĕmă2020ăc栄aă曳yă
banănhânădânăthànhăph嘘ă
C亥năThơ Vềăvi羽căphêă
duy羽tănhi羽măv映ăvàăd詠ă
toánăchu育năbịăđ亥uăt逢 d詠ă
án 

Ph逢運ngă
CáiăKhế,ă
quậnă
Ninh 
Kiều,ă
thành 
ph嘘ăC亥nă
Thơ. 

39,520    Đ亥uăt逢ăcông 

262 

Trung tâm Thông 
tinăKhoaăh丑căvƠă
Côngăngh羽: D詠ăánă
“Trungătâmăhỗătr嬰ă
kh荏iănghi羽păsángăt衣oă
thànhăph嘘ăC亥năThơ” 

Uyếtăđịnhăs嘘ă188/QĐ-ttg 
ngàyă09/02/2021c栄aă
Th栄ăt逢ớngăChínhăph栄;ă
Nghịăquyếtăs嘘ă98/NQ-
CPăngàyă30/8/2021ăc栄aă
Chínhăph栄;ăKếăho衣chăs嘘ăă
135/KH-UBND ngày 

Quận 
Ninh 
Kiều 

60,000    Đ亥uăt逢ăcông 
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30/6/2021ăc栄a UBND 
TP 

263 

V逢運nă逢挨măcôngă
ngh羽ăcôngănghi羽pă
Vi羽tăNamăậ Hàn 
qu嘘c: D詠ăánătĕng 
c逢運ngăngu欝năl詠căcơ 
s荏ăvậtăch医t,ăh衣ăt亥ng,ă
trangăthiếtăbịănghiênă
c泳uăph映căv映ă逢ơmăt衣oă
vàăkh荏iănghi羽păđ鰻iă
mớiăsángăt衣oăt衣iă
V逢運nă逢ơmăcôngăngh羽ă
công nghi羽păVi羽tă
Nam – HànăQu嘘c 

 Ph逢運ngă
Ph逢ớcă
Thới,ă
quậnăÔă
Môn 

320,000    ODA 

264 

TrungătâmăĐ鰻i mới 
sáng t衣o t衣i thành ph嘘 
C亥n Thơăkết n嘘i 
Trungătâmăđ鰻i mới 
sáng t衣o qu嘘c gia 

Nghị quyết số 59-
NQ/TW ngày 05 
thángă8ănĕmă2020ă
cてa Bộ Chính trị ; 
Nghịăquyếtăsốă
98/NQ-CP ngày 
30/8/2021ăcてaăChínhă
phて; 

Kế hoạch số 
202/KH-UBND ngày 
01 thángă10ănĕmă
2021 

Quậnă
CáiăRĕng 
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265 

KhuăCôngăngh羽ăcaoă
C亥năThơ 

Côngăvĕnăsốă
2761/UBND-XDĐTă
ngày 14/9/2020 

Phườngă
Phướcă
Thới,ă
Quậnă
ômôn 

 

520     

XI  GIAOăTHỌNGăV一N T謂I 
A Qu嘘căl瓜,ăcaoăt嘘c 

266 
Caoăt嘘căC亥năThơă- Cà 
Mau 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
9.769  

             9.769      Đ亥uăt逢ăcông 

267 
Caoăt嘘căChâuăĐ嘘că- 
C亥năThơă- SócăTrĕng 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                  
12.276  

           12.276      Đ亥u t逢ăcông 

268 
Qu嘘călộă91ă(đo衣nă
Km0-Km7) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
6.000  

             6.000      Đ亥uăt逢ăcông 

269 
Tuyếnăn嘘iăQu嘘călộă91ă
vàătuyếnătránhăthànhă
ph嘘ăLongăXuyên 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
730.000  

         730.000      Đ亥uăt逢ăcông 

270 
Đ逢運ngăNamăSôngă
Hậu 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
300.000  

         300.000      Đ亥uăt逢ăcông 

271 Qu嘘călộă61Că S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
4.530  

             4.530      Đ亥uăt逢ăcông 

272 
Qu嘘călộă80ă(đo衣năquaă
TP.ăC亥năThơ) 

S荏 Giaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
2.000  

  
             
2.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

B Đ逢運ngăt雨nh,ăđ逢運ngătr映căchínhăđôăth鵜 
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273 
Xâyăd詠ngăvàănângă
c医păm荏ărộngăĐ逢運ngă
tỉnhă917 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
996.000  

996000     Đ亥uăt逢ăcông 

274 

Đ逢運ngătỉnhă921ăđo衣nă
tuyếnăthẳngă(điểmă
đ亥uăgiaoăvớiătuyếnă
tránhăTh嘘tăN嘘tă- điểmă
cu嘘iăgiaoăvớiăđ逢運ngă
caoăt嘘căC亥năThơă- 
SócăTrĕngă- Châu 
Đ嘘c) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
871.000  

871000     Đ亥uăt逢ăcông 

275 Đ逢運ngătỉnhă918 
S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
700.000  

700000     Đ亥uăt逢ăcông 

276 
Xâyăd詠ngăvàănângă
c医păm荏ărộngăĐ逢運ngă
tỉnhă923 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
576.000  

576000     Đ亥uăt逢ăcông 

277 
C亥uăC運ăĐ臼ătrênă
Đ逢運ngătỉnhă919 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
166.000  

166000     Đ亥uăt逢ăcông 

278 C亥uăTâyăĐô 
S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
208.000  

208000     Đ亥uăt逢ăcông 

279 
C亥uăKênhăNgangătrênă
Đ逢運ngătỉnhă922 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
137.000  

137000     Đ亥uăt逢ăcông 

280 
Đ逢運ngăkếtăn嘘iăquậnă
ÔăMônăvớiăhuy羽nă
ThớiăLai,ăthànhăph嘘ă

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
1.245  

1245     Đ亥uăt逢ăcông 
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C亥năThơăvớiăhuy羽nă
Gi欝ngăRiềngătỉnhă
Kiên Giang 

281 C亥uăÔăMôn 
S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
7.000  

7000     Đ亥uăt逢ăcông 

282 

Đ逢運ngăvànhăđaiăphíaă
Tâyăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơă(n嘘iăQu嘘călộă91ă
vàăQu嘘călộă61C) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
3.838  

3838     Đ亥uăt逢ăcông 

283 

Đ逢運ngăHẻmă91ă(đo衣nă
LongăTuyềnăđếnă
Đ逢運ngăvànhăđaiăphíaă
Tâyăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơ) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
316.000  

316000     Đ亥uăt逢ăcông 

284 

Đ逢運ngăNguy宇năVĕnă
Cừăn嘘iădàiă(đo衣năMỹă
Khánh - PhongăĐiền)ă
giaiăđo衣nă2 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
500.000  

500000     Đ亥uăt逢ăcông 

285 

Nângăc医p,ăm荏ărộngă
đ逢運ngăMậuăThână
(đo衣nătừăgiaoăđ逢運ngă
30/4ăđếnăc亥uăR衣chă
Ngỗng) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
150.000  

150000     Đ亥uăt逢ăcông 

286 
Đ逢運ngăTr亥năHoàngă
Naăn嘘iădàiă(đo衣nătừă

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
600.000  

600000     Đ亥uăt逢ăcông 
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đ逢運ngăNguy宇năVĕnă
Cừăn嘘iădàiăđếnăgiaoă
vớiăđ逢運ngăHẻmă91) 

287 
C違iăt衣o,ăm荏ărộngă05ă
nútăgiaoătrọngăđiểm: 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
1.180  

1180     Đ亥uăt逢ăcông 

288 

Nútăgiaoăgi英aăđ逢運ngă
MậuăThână- Nguy宇nă
VĕnăCừă- VõăVĕnă
Ki羽t 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
104.000  

104000     Đ亥uăt逢ăcông 

289 
Nút giao gi英aăđ逢運ngă
Nguy宇năVĕnăLinhă- 
30 tháng 4 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                  
66.000  

66000     Đ亥uăt逢ăcông 

290 
Nútăgiaoăgi英aăđ逢運ngă
MậuăThână- đ逢運ngă3ă
tháng 2 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
678.000  

678000     Đ亥uăt逢ăcông 

291 

Nútăgiaoăgi英aăđ逢運ngă
Nguy宇năVĕnăLinhă- 
đ逢運ngăNguy宇năVĕnă
Cừ 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
214.000  

214000     Đ亥uăt逢ăcông 

292 
Nútăgiaoăgi英aăđ逢運ngă
Nguy宇năVĕnăLinhă- 3 
tháng 2 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
118.000  

118000     Đ亥uăt逢ăcông 

293 
Qu嘘călộă80ă(đo衣năquaă
TP.ăC亥năThơ) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
2.000  

  
             
2.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 
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294 
Xâyăd詠ngămớiăĐ逢運ngă
tỉnhă920 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
1.500  

  
             
1.500  

  Đ亥uăt逢ăcông 

295 
Nângăc医p,ăm荏ărộngă
Đ逢運ngătỉnhă920B 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
400.000  

  
         
400.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

296 
Nângăc医p,ăc違iăt衣oă
Đ逢運ngătỉnhă920C 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
100.000  

  
         
100.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

297 
Nângăc医p,ăm荏ărộngă
Đ逢運ngătỉnhă926 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
800.000  

  
         
800.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

298 
Nângăc医p,ăm荏ărộngă
Đ逢運ngătỉnhă932 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
850.000  

  
         
850.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

299 

Đ逢運ngăVànhăđaiăphíaă
Tâyăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơă(n嘘iăQu嘘călộă
61Căđếnăđ逢運ngăNamă
SôngăHậu) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
2.500  

  
             
2.500  

  Đ亥uăt逢ăcông 

300 

Đ逢運ngăVànhăđaiăphíaă
Tâyăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơă(n嘘iăQu嘘călộă91ă
đếnătuyếnăLộăTẻă- 
R衣chăS臼i) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
4.000  

  
             
4.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

301 

Đ逢運ngăHẻmă91ă(đo衣nă
từăgiaoăĐ逢運ngăVànhă
đaiăphíaăTâyăđếnăgiaoă
vớiăđ逢運ngăNguy宇nă
VĕnăCừăn嘘iădàiăđo衣nă

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
800.000  

  
         
800.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 
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MỹăKhánhă- Phong 
Điền) 

302 

Đ逢運ngăn嘘iătừăđ逢運ngă
VõăVĕnăKi羽tăđếnă
đ逢運ngăNguy宇năVĕnă
Linh 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
400.000  

  
         
400.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

303 

Đ逢運ngăvànhăđaiăsână
bayăn嘘iădàiă(đo衣nătừă
Qu嘘călộă91Băđếnă
Đ逢運ngătỉnhă923) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
1.000  

  
             
1.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

304 

Tr映căđ逢運ngăm荏ămớiă
n嘘iăĐ逢運ngă3/2ăvàă
Đ逢運ngă30/4ăvớiăQu嘘că
lộă91Bă(ph映căv映ăkếtă
n嘘iăC違ngăhàngăkhôngă
qu嘘cătếăC亥năThơăvàă
Trung tâm logistics 
hàng không) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
5.000  

  
             
5.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

305 
Nângăc医p,ăm荏ărộngă
đ逢運ngăNguy宇nă
Thông 

UBNDăquậnăBìnhă
Th栄y 

Bình 
Th栄y 

                
114.478  

  
             
6.300  

         
108.178  

Đ亥uăt逢ăcông 

306 

C亥u,ătuyếnăđ逢運ngă
dẫnăvàoăc亥uătừăKhuă
táiăđịnhăc逢ăTr逢運ngă
Đ衣iăhọcăYăd逢嬰căC亥nă

BanăQLDAăĐTXDă2ă
thànhăph嘘 

Ninh 
Kiềuă- 
Bình 
Th栄y 

                  
25.744  

  
             
9.286  

          
16.458  

Đ亥uăt逢ăcông 
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ThơăđếnăKhuăđôăthịă
táiăđịnhăc逢ăCửuăLong 

307 

Đ逢運ngăvàoăd詠ăánă
TrungătâmăS泳căkh臼eă
sinhăs違nă(đ逢運ngăs嘘ă5)ă
thuộcăKhuăđôăthịăhaiă
bênăđ逢運ngăNguy宇nă
VĕnăCừă(đo衣n từă
đ逢運ngăCáiăSơnă- 
HàngăBàngăđếnă
đ逢運ngăTỉnhă923) 

BanăQLDAăĐTXDă2ă
thànhăph嘘 

Ninh 
kiều 

                  
20.345  

  
             
1.985  

          
18.360  

Đ亥uăt逢ăcông 

308 

Đ逢運ngăVànhăđaiăsână
bayăC亥năThơăkếtăn嘘iă
đ逢運ngăLêăH欝ngă
PhongăđếnăQu嘘călộă
91B,ăgiaiăđo衣nă1:ă
Đo衣nătừănútăgiaoă
thôngăđ逢運ngăVõăVĕnă
ki羽tăđếnăKm1+675 

BanăQLDAăĐTXDă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

                
137.185  

  
           
63.835  

          
73.350  

Đ亥uăt逢ăcông 

309 

Đ逢運ngăThắngăL嬰iă1ă
(B運ătráiă- đo衣nătừă曳yă
ban nhân dân xã 
Th衣nhăLộcăđếnăSáuă
Bọng 

Ban QLDA ĐTXDă
thànhăph嘘 

Vĩnhă
Th衣nh 

                  
62.728  

  
           
52.769  

            
9.959  

Đ亥uăt逢ăcông 
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310 

Đ逢運ngătỉnhă922ă(Xâyă
d詠ngăvàănângăc医păgiaiă
đo衣nă1ătừăQL91Băđếnă
C運ăĐ臼) 

BanăQLDAăĐTXDă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄yă- 

             
1.494.617  

  
         
147.580  

      
1.347.03
7  

Đ亥uăt逢ăcông 

311 

Đ逢運ngătỉnhă918,ă
thànhăph嘘ăC亥năThơă
(Xâyăd詠ngăvàănângă
c医păgiaiăđo衣nă1ătừăc亥uă
LộăB泳căđếnăcu嘘iă
đ逢運ngăTỉnhă923) 

BanăQLDAăĐTXDă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄yă- 
Phong 
Điền 

                
208.240  

  
         
183.240  

          
25.000  

Đ亥uăt逢ăcông 

312 

C亥uăVàmăXángăvàă
đ逢運ngăn嘘iătừăc亥uă
VàmăXángăđếnăQu嘘că
lộă61C,ăhuy羽năPhongă
Điền,ăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơ 

BanăQLDAăĐTXDă
thànhăph嘘 

Phong 
Điền 

                
450.000  

  
         
163.021  

         
286.979  

Đ亥uăt逢ăcông 

313 

Nângăc医p,ăm荏ărộngă
Tuyếnăđ逢運ngălộăhậuă
Tân Th衣nhăTây,ă
ph逢運ngăBaăLáng,ă
quậnăCáiăRĕng,ăthànhă
ph嘘ăC亥năThơ 

UBNDăquậnăCáiă
Rĕng 

CáiăRĕng 
                  
33.933  

  
           
23.000  

          
10.933  

Đ亥uăt逢ăcông 

314 
Tuyếnăđ逢運ngălộăhậuă
KênhăTh衣nhăĐôngă
n嘘iăMùăUă- BếnăB衣 

UBNDăquậnăCáiă
Rĕng 

CáiăRĕng 
                
104.999  

  
           
26.953  

          
78.046  

Đ亥uăt逢ăcông 
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315 
Đ逢運ngăgiaoăthôngă
nông thôn Vàm Xáng 
- Ba Láng 

UBNDăhuy羽năPhongă
Điền 

Phong 
Điền 

                  
79.606  

  
           
58.000  

          
21.606  

Đ亥uăt逢ăcông 

316 
Đ逢運ngăNamăkênhă
ĐònăDôngă(đo衣nătừă
kênh F - kênh H) 

UBNDăhuy羽năVĩnhă
Th衣nh 

Vĩnhă
Th衣nh 

                  
57.682  

  
           
35.400  

          
22.282  

Đ亥uăt逢ăcông 

317 

Đ逢運ngăgiaoăthôngă
nông thôn Vàm Xáng 
– BaăLáng,ăxưăNhơnă
Nghĩa,ăhuy羽năPhongă
Điền,ăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơ 

UBNDăhuy羽năPhong 
Điền 

Phong 
Điền 

                  
79.606  

  
           
43.066  

          
36.540  

Đ亥uăt逢ăcông 

318 
Đ逢運ngătr映căC2ă
(Ph衣măNgọcăTh衣chă
N嘘iădài) 

UBNDăquậnăNinhă
Kiều 

Ninh 
Kiều 

                  
61.833  

  
           
36.683  

          
25.150  

Đ亥uăt逢ăcông 

319 
Đ逢運ngătỉnhă920ă
(đo衣năquaăNhàămáyă
Nhi羽tăđi羽năÔăMôn) 

BanăQLDAăĐTXDă
thànhăph嘘 

Ô Môn 
                  
42.917  

  
           
42.917  

                
-     

Đ亥uăt逢ăcông 

320 
C亥uăKênhăNgangă
(trênăđ逢運ngătỉnhă922) 

BanăQLDAăĐTXDă
thànhăph嘘 

C運ăĐ臼 
                
137.371  

  
         
137.161  

               
210  

Đ亥uăt逢ăcông 

321 
Xâyăd詠ngăvàănângă
c医păm荏ărộngăđ逢運ngă
tỉnhă917 

BanăQLDAăĐTXDă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄yă- 
Phong 
Điền 

                
996.215  

  
         
994.415  

            
1.800  

Đ亥uăt逢ăcông 
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322 

Đ逢運ngătỉnhă921:ă
Đo衣nătuyếnăthẳngă
(điểmăđ亥uăgiaoăvớiă
tuyếnătránhăTh嘘tăN嘘tă
- điểmăcu嘘iăgiaoăvớiă
đ逢運ngăcaoăt嘘căC亥nă
Thơă- SócăTrĕngă- 
ChâuăĐ嘘c) 

BanăQLDAăĐTXDă
thànhăph嘘 

Th嘘tăN嘘tă
- C運ăĐ臼 

                
871.287  

  
         
870.487  

               
800  

Đ亥uăt逢ăcông 

323 
Đ逢運ngătỉnhă918ă(Giaiă
đo衣nă2) 

BanăQLDAăĐTXDă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄yă- 
Phong 
Điền 

                
700.125  

  
         
699.125  

            
1.000  

Đ亥uăt逢ăcông 

324 

Đ逢運ngăvànhăđaiăphíaă
Tâyăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơă(n嘘iăQu嘘călộă91ă
vớiăQu嘘călộă61C) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

Ô Môn - 
Bình 
Th栄yă- 
Phong 
Điềnă- 
Ninh 
Kiềuă- 
CáiăRĕng 

             
3.837.742  

  
      
3.392.00
0  

         
445.742  

Đ亥uăt逢ăcông 

325 
Xâyăd詠ngăvàănângă
c医păm荏ărộngăĐ逢運ngă
tỉnhă923 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

Ô Môn - 
Phong 
Điền 

                
576.196  

  
         
575.446  

               
750  

Đ亥uăt逢ăcông 
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326 
C亥uăTâyăĐô,ăhuy羽nă
PhongăĐiền,ăthànhă
ph嘘ăC亥năThơ 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

Phong 
Điền 

                
208.045  

  
         
207.322  

               
723  

Đ亥uăt逢ăcông 

327 
C亥uăC運ăĐ臼ătrênă
đ逢運ngătỉnhă919 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i C運ăĐ臼 

                
165.604  

  
         
165.054  

               
550  

Đ亥uăt逢ăcông 

328 

Tr衣mădừng,ănhàăch運ă
xeăbuỦt:ă501ăđiểmă
dừngăđónătr違ăkháchă
hi羽năđ衣i 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

TP.C亥nă
Thơ 

                  
24.999  

  
           
24.690  

               
309  

Đ亥uăt逢ăcông 

329 

Đ亥uăt逢ătrangăbịă
ph逢ơngăti羽năchuyênă
dùngăph映căv映ăcôngă
tácăchoăl詠căl逢嬰ngă
ThanhătraăS荏ăGiaoă
thôngăvậnăt違i,ăC違ngă
v映ăĐ逢運ngăth栄yănộiă
địaătr詠căthuộcăS荏ă
Giaoăthôngăvậnăt違i 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

TP.C亥nă
Thơ 

                  
15.824  

  
           
15.704  

               
120  

Đ亥uăt逢ăcông 

330 

Đ亥uăt逢ăh羽ăth嘘ngăqu違nă
lý giao thông thông 
minhă(ITS)ăthànhăph嘘ă
C亥năThơăgiaiăđo衣nă1ă
(Triểnăkhaiăcácăh衣ngă
m映cănh逢ăT栄ătínăhi羽u,ă
đènătínăhi羽u,ăCameraă

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

TP.C亥nă
Thơ 

                  
50.000  

  
           
49.450  

               
550  

Đ亥uăt逢ăcông 
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quanăsátă(CCTV),ăH羽ă
th嘘ngădòăxeă(VDS)ăvàă
Trungătâmăđiềuă
khiển) 

331 

Xâyăd詠ngătr映ăs荏ălàmă
vi羽căc栄aăTrungătâmă
Qu違nălỦăgiaoăthôngă
đôăthịătr詠căthuộcăS荏ă
Giaoăthôngăvậnăt違i 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

Bình 
Th栄y 

                  
19.995  

  
           
19.815  

               
180  

Đ亥uăt逢ăcông 

332 

Lắpăđặtăh羽ăth嘘ngă
chiếuăsángătrênătuyếnă
Qu嘘călộă91B,ăđo衣nătừă
c亥uăBàăBộăđếnăgiaoă
Qu嘘călộă91ăthuộcăđịaă
bànăquậnăBìnhăTh栄y,ă
quậnăÔăMôn,ăthànhă
ph嘘ăC亥năThơă
(Km02+592 - Km 
15+793) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

TP.C亥nă
Thơ 

                  
18.902  

  
           
18.550  

               
352  

Đ亥uăt逢ăcông 

333 

Tr映căđ逢運ngăHẻmă91ă
(đo衣năLongăTuyềnă- 
đ逢運ngăVànhăđaiăphíaă
Tâyăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơ) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

Bình 
Th栄y 

                
312.338  

  
         
311.490  

               
848  

Đ亥uăt逢ăcông 
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334 

C違iăt衣o,ăđ亥uăt逢ămớiă
h羽ăth嘘ngătínăhi羽uăgiaoă
thôngăt衣iăcácănútăgiaoă
m医tăAnătoànăgiaoă
thông,ăh羽ăth嘘ngăđènă
chiếuăsángăt衣iăcácă
đo衣n,ătuyếnăqu嘘călộă
vàătỉnhălộ 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

TP.C亥nă
Thơ 

                  
33.391  

  
           
33.011  

               
380  

Đ亥uăt逢ăcông 

335 
C亥uăKênhăNgangă
(trênăđ逢運ngătỉnhă919) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i C運ăĐ臼 

                       
733  

                210  
                
523  

                
-     

Đ亥uăt逢ăcông 

336 

C違iăt衣o,ăđ亥uăt逢ămớiă
h羽ăth嘘ngătínăhi羽uăgiaoă
thôngăt衣iăcácănútăgiaoă
m医tăAnătoànăgiaoă
thông,ăh羽ăth嘘ngăđènă
chiếuăsángăt衣iăcácă
đo衣n,ătuyếnăqu嘘călộă
vàătỉnhălộă 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

TP.C亥nă
Thơ 

                       
439  

                -     
                
380  

                 
59  

Đ亥uăt逢ăcông 

337 

C違iăt衣o,ăsửaăch英aăTr映ă
s荏ălàmăvi羽căc栄aăBană
An toàn giao thông 
thànhăph嘘ăvàăThanhă
traăS荏ăthuộcăS荏ăGiaoă
thôngăvậnăt違i 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

Ninh 
Kiều 

                       
172  

                -     
                
120  

                 
52  

Đ亥uăt逢ăcông 
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338 

Đ亥uăt逢ăH羽ăth嘘ngă
qu違nălỦăgiaoăthôngă
thông minh (ITS) 
thànhăph嘘ăC亥năThơă
giaiăđo衣nă1ă(Triểnă
khaiăcácăh衣ngăm映că
nh逢ăT栄ătínăhi羽u,ăđènă
tínăhi羽u,ăCameraăquană
sátă(CCTV),ăH羽ă
th嘘ngădòăxeă(VDS)ăvàă
Trungătâmăđiềuă
khiển)ă 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

Ninh 
Kiềuă- 
CáiăRĕngă
- Bình 
Th栄y 

                       
610  

                -     
                
550  

                 
60  

Đ亥uăt逢ăcông 

339 

D詠ăánăĐTXDă14ăBưiă
đỗăxeăbuỦtăkếtăh嬰pă
điểmăđ亥uă- cu嘘iăxeă
buýt: Ba Láng, Cái 
Cui,ăKĐTăÔăMôn,ă
PhongăĐiền,ăMỹă
Khánh,ăNamăC運ăĐ臼,ă
BắcăC運ăĐ臼,ăĐôngă
ThớiăLai,ăTâyăThớiă
Lai,ăTh嘘tăN嘘tăs嘘ă1,ăă
TT.ăVĩnhăTh衣nh,ă
Kênh E,  Kinh B và 
Sân Bay 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

TP.C亥nă
Thơ 

                    
1.175  

                -     
             
1.000  

               
175  

Đ亥uăt逢ăcông 
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340 
Tr映căđ逢運ngăhẻmă91ă
(đo衣năLongăTuyền- 
đ逢運ngă91C) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

Bình 
Th栄y 

                       
957  

                410  
                
438  

               
109  

Đ亥uăt逢ăcông 

341 
C亥uăC運ăĐ臼ătrênă
đ逢運ngătỉnhă919ăhuy羽nă
C運ăĐ臼ăTPCT 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i C運ăĐ臼 

                       
613  

                300  
                
250  

                 
63  

Đ亥uăt逢ăcông 

342 

Lắpăđặtăh羽ăth嘘ngă
chiếuăsángătrênătuyếnă
QLă91B,ăđo衣nătừăc亥uă
BàăBộăđếnăgiaoălộă91ă
thuộcăđịaăbànăquậnă
BT, ÔM TPCT 
(km02+592 - 
km15+793)  

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i BT; ÔM 

                       
543  

                350  
                
154  

                 
39  

Đ亥uăt逢ăcông 

343 

Đ逢運ngăvànhăđaiăphíaă
Tâyăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơă(n嘘iăQL91ăđếnă
QL 61C) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

ÔM; BT; 
NK;ăPĐ;ă
CR 

                  
10.240  

             1.260  
             
7.184  

            
1.796  

Đ亥uăt逢ăcông 

344 C亥uăTâyăĐôă S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

Phong 
Điền 

                       
791  

                450  
                
273  

                 
68  

Đ亥uăt逢ăcông 

345 

C違iăt衣o,ăm荏ărộngă05ă
nút giao trọngăđiểmă
trênăđịaăbanăthànhă
ph嘘ăC亥năThơ 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i 

Ninh 
Kiều 

                    
3.198  

                -     
             
2.549  

               
649  

Đ亥uăt逢ăcông 
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346 

Cácătr映căđ逢運ngăkếtă
n嘘iăliênăquận,ăhuy羽nă
khácăsauănĕmă2030,ă
kếtăn嘘iăcácăkhuăv詠că
ch泳cănĕngăchínhăc栄aă
toànăthànhăph嘘ă 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i     X 

Đ亥uăt逢ăcông/T逢ă
nhân/ PPP 

C Đ逢運ngăth栄yăn瓜iăđ鵜a 

347 

Phátătriểnăcácăhànhă
langăđ逢運ngăth栄yăvàă
logisticsăkhuăv詠căphíaă
Nam 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
5.630  

             5.630      Đ亥uăt逢ăcông 

348 

Kinh phí cho công tác 
n衣oăvét,ăb違oătrìă
th逢運ngăxuyên,ăcắmă
m嘘căhànhălangăb違oăv羽ă
lu欝ngăvàălắpăđặtăh羽ă
th嘘ngăbáoăhi羽uăđ嘘iă
vớiă09ătuyếnăđ逢運ngă
th栄yănộiăđịaăc医pă
thànhăph嘘:ă(1)ăSôngă
BaăLáng;ă(2)ăR衣chă
PhongăĐiền;ă(3)ăR衣chă
C亥uăNhiếm;ă(4)ăSôngă
Trà Nóc; (5) Kênh 
Th嘘tăN嘘t;ă(6)ăKênhă

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
500.000  

         500.000      Đ亥uăt逢ăcông 
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Xáng Ô Môn; (7) 
Kênh KH8; (8) Kênh 
B嘘năT鰻ng;ă(9)ăKênhă
Đ泳ng 

349 

C違ngăth栄yănộiăđịaă
hànhăkháchă(cu嘘iă
tuyếnăđ逢運ngăMaiăChíă
Thọăvàoătr映ăs荏ăhànhă
chínhăc栄aăBanăChỉă
đ衣oăTâyăNamăBộă
tr逢ớcăđây,ănayălàătr映ă
s荏ăhànhăchínhăc栄aă曳yă
banănhânădânăquậnă
CáiăRĕng),ăt衣iăvịătríă
b運ăph違iăsôngăHậuă
thuộcăph逢運ngăPhúă
Th泳,ăquậnăCáiăRĕng 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
300.000  

         300.000      Đ亥uăt逢ăcông 

350 

Kinh phí cho công tác 
n衣oăvét,ăb違oătrìă
th逢運ngăxuyên,ăcắmă
m嘘căhànhălangăb違oăv羽ă
lu欝ngăvàălắpăđặtăh羽ă
th嘘ngăbáoăhi羽uăđ嘘iă
vớiă09ătuyếnăđ逢運ngă
th栄yănộiăđịaăc医pă

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
500.000  

  
         
500.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 
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thànhăph嘘:ă(1)ăSôngă
BaăLáng;ă(2)ăR衣chă
PhongăĐiền;ă(3)ăR衣chă
C亥uăNhiếm;ă(4)ăSôngă
Trà Nóc; (5) Kênh 
Th嘘tă 

351 

C違ngăth栄yănộiăđịaă
hànhăkháchăt衣iăvịătríă
cu嘘iătr映căđ逢運ngă2Bă
(cu嘘iătuyếnăđ逢運ngă
vàoăkhuăcôngănghi羽pă
H逢ngăPhúă1),ănằmă荏ă
b運ăph違iăsôngăHậuă
thuộcăph逢運ngăPhúă
Th泳,ăquậnăCáiăRĕng 

S荏 Giaoăthôngăvậnă
t違i   

                
300.000  

  
         
300.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

352 

C違ngăth栄yănộiăđịaă
hànhăkháchăt衣iăvịătríă
điểmăđ亥uăđ逢運ngă
Nguy宇năVĕnăCừăt衣iă
KhuăđôăthịămớiăC欝nă
Kh逢ơng,ănằmă荏ăb運ă
ph違iăsôngăHậuăthuộcă
ph逢運ngăCáiăKhế,ă
quậnăNinhăKiều 

S荏ăGiaoăthông vậnă
t違i   

                
300.000  

  
         
300.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

D Đ逢運ngăbi吋n 
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353 

Hoànăchỉnhăgiaiăđo衣nă
2ăLu欝ngăchoătàuăbiểnă
trọngăt違iălớnăvàoăsôngă
Hậu 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
2.225  

             2.225      Đ亥uăt逢ăcông 

354 
Bếnăc違ngăkháchăqu嘘că
tếăC亥năThơ 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
1.000  

             1.000      Đ亥uăt逢ăcông 

355 KhuăbếnăCáiăCui S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                    
1.500  

             1.500      Đ亥uăt逢ăcông 

356 
KhuăbếnăTràăNócă- Ô 
Môn - Th嘘tăN嘘t 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
800.000  

         800.000      Đ亥uăt逢ăcông 

357 

Bếnăc違ngăkháchăqu嘘că
tếăC亥năThơă(tiếpăt映că
đ亥uăt逢ăxâyăd詠ngăhoànă
chỉnhătheoăquyă
ho衣ch) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
500.000  

  
         
500.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

358 

Khu bếnăCáiăCuiă(tiếpă
t映căđ亥uăt逢ăxâyăd詠ngă
hoànăchỉnhătheoăquyă
ho衣ch) 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
500.000  

  
         
500.000  

  Đ亥uăt逢ăcông 

E Hàng không 

359 

Nângăc医păh衣ăt亥ngă
c違ngăhàngăkhông,ăsână
bayăvàăxâyăd詠ngăcácă
côngătrìnhăthiếtăyếuă
c栄aăC違ngăhàngăkhôngă

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

             
2.000.000  

      2.000.000      Đ亥uăt逢ăcông 
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qu嘘cătếăC亥năThơătheoă
quyăho衣ch,ănângăcôngă
su医tăđ衣tă7ătri羽uăhànhă
khách/nĕm,ăhàngăhóaă
đ衣tă250.000ăt医n/nĕm 

360 

Xâyăd詠ngăhoànăchỉnhă
c違ngăhàngăkhôngă
qu嘘cătếăC亥năThơătheoă
quyăho衣ch,ăm荏ărộngă
thêmădi羽nătíchă
kho違ngă340haăvàăxâyă
d詠ngăthêmă01ăkhuă
c違ngăhàngăkhôngăvàă
01ăđ逢運ngăh衣ăc医tăcánh,ă
nângăcôngăsu医tăđ衣tă15ă
tri羽uăhànhă
khách/nĕm,ăhàngăhóaă
đ衣tă1,0 tri羽u t医n/nĕm 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

             
5.000.000  

  
      
5.000.00
0  

  Đ亥uăt逢ăcông 

F B院năxeăkhách,ăbưiăđ厩ăxeăcôngăc瓜ng 

361 BếnăxeăkháchăLộăTẻ S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
150.000  

         150.000      Đ亥uăt逢ăcông 

362 
Bếnăxeăkhách Th嘘tă
N嘘t 

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                  
50.000  

           50.000      Đ亥uăt逢ăcông 

363 
Bưiăđỗăxeăhàng:ă(1)ă
Bưiăđỗăxeăhàngăr衣chă

S荏ăGiaoăthôngăvậnă
t違i   

                
500.000  

         500.000      Đ亥uăt逢ăcông 
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Bùng Binh; (2) Bãi 
đỗăxeăhàngăc亥uăBếnă
B衣;ă(3)ăBưiăđỗăxeă
hàngăR衣chăCáiăCuiăs嘘ă
1;ă(4)ăBưiăđỗăxeăhàngă
khuăbếnăc違ngăHoàngă
Di羽u;ă(5)ăBưiăđỗăxeă
hàng khu công 
nghi羽păTràăNóc;ă(6)ă
Bưiăđỗăxeăhàngănhàă
máyăxiămĕngăHàăTiênă
2;ă(7)ăBưiăđỗăxeăhàngă
r衣chăBằngăLĕng;ă(8)ă
BưiăđỗăxeăhàngăQu嘘că
lộă91-Tr衣iăMaiă- Thớiă
Thuận;ă(9)ăBưiăđỗăxeă
hàng Ba Láng - Cái 
Rĕng 

XII PHÁTăTRI韻NăĐỌăTH卯 

364 
Khuătáiăđịnhăc逢ă
ph逢運ngăLongăHòaă
(khu 2) 

TrungătâmăPTQĐă
thànhăph嘘 

Bình 
Th栄y 

                 
426.851  

  426.374 477 Đ亥uăt逢ăcông 

365 

Xâyăd詠ngăh衣ăt亥ngăkỹă
thuậtăkhuătáiăđịnhăc逢 
t衣iăph逢運ngăTh逢運ngă
Th衣nh,ăquậnăCáiă
Rĕng 

TrungătâmăPTQĐă
thànhăph嘘 

CáiăRĕng 
                 

38.857  
  38.213 644 Đ亥uăt逢ăcông 
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366 

Xâyăd詠ngăh衣ăt亥ngăkỹă
thuậtăkhuătáiăđịnhăc逢ă
thuộcăkhuăđôăthịă
đ逢運ngăNguy宇năVĕnă
Cừă(đo衣nătừăđ逢運ngă
CáiăSơnăHàngăBàngă
đếnăĐTă923) 

TrungătâmăPTQĐă
thànhăph嘘 

Ninh 
Kiều 

                 
48.236  

  47.562 674 Đ亥uăt逢ăcông 

367 
Khuătáiăđịnhăc逢ă
ph逢運ngăThớiăThuậnă
(gđă2) 

UBNDăquậnăTh嘘tă
N嘘t Th嘘tăN嘘t                  

349.748  
  349.748 

               
-   

Đ亥uăt逢ăcông 

368 

Khuăđôăthịă2ăbênă
đ逢運ngăVõăVĕnăKi羽tă
(khuă2),ăquậnăBìnhă
Th栄y 

Quy mô 249 ha 
Bình 
Th栄y 

             
13.280.000  

      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

369 

Khuăđôăthịă2ăbênă
đ逢運ngăVõăVĕnăKi羽tă
(khuă3),ăquậnăBìnhă
Th栄y 

Quy mô 219 ha 
Bình 
Th栄y 

             
11.680.000  

      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

370 

Khuăđôăthịă2ăbênă
đ逢運ngăVõăVĕnăKi羽tă
(khuă4),ăquậnăBìnhă
Th栄y 

Quy mô 379 ha 
Bình 
Th栄y 

             
20.213.333  

      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

371 
Khuăđôăthịămớiăs嘘ă1ă
quậnăCáiăRĕng 

Quy mô 88,5 ha CáiăRĕng 
               

2.793.648  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

372 
Khuăđôăthịămớiăs嘘ă3ă
quậnăCáiăRĕng 

Quy mô 96,1 ha CáiăRĕng 
               

3.033.554  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
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nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

373 
Khuăđôăthịămớiăs嘘ă7 
quậnăCáiăRĕng 

Quy mô 85,8 CáiăRĕng 
               

2.708.418  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

374 

Khuăđôăthịămớiă- Khu 
3ă(Lôăs嘘ă14A)ăt衣iă
ph逢運ngăPhúăTh泳,ă
quậnăCáiăRĕng 

Quy mô 51,32 CáiăRĕng 
               

1.620.000  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

375 
KhuăđôăthịămớiăÔă
Mônă1ăquậnăÔăMôn 

Quy mô 158,57 Ô Môn 
               

2.214.367  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

376 
KhuăđôăthịămớiăÔă
Mônă2ăquậnăÔăMôn 

Quy mô 69,55 ha Ô Môn 
                 

971.238  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

377 
Khuăđôăthịămớiăs嘘ă6ă
quậnăCáiăRĕng 

Quy mô 33 ha CáiăRĕng 
               

1.041.699  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

378 
Khuăđôăthịămớiăs嘘ă8ă
quậnăCáiăRĕng 

Quy mô 37,4 ha CáiăRĕng 
               

1.180.592  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

379 
Khuăđôăthịăs嘘ă4ăquậnă
CáiăRĕng 

Quy mô 7 ha CáiăRĕng 
                 

220.966  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
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nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

380 
Khuăđôăthịămớiă
ph逢運ngăChâuăVĕnă
Liêm,ăquậnăÔăMôn 

Quy mô 21,56 ha Ô Môn 
                 

301.077  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

381 

Khuăđôăthịămớiăphíaă
NamăQu嘘călộă91ă
(đo衣nătừăr衣chăÔngă
Tànhăđếnăr衣chăTắcă
ÔngăTh映c),ăph逢運ngă
ChâuăVĕnăLiêm,ăquậnă
Ô Môn 

Quy mô 41,75 ha Ô Môn 
                 

583.022  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

382 
Khuăđôăthịămớiăt衣iă
ph逢運ngăPhúăTh泳,ă
quậnăCáiăRĕng 

Quy mô 48,70 ha CáiăRĕng 
               

1.537.295  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

383 

Chỉnhătrangăkhuăđôă
thịăph逢運ngăBùiăH英uă
Nghĩa,ăquậnăBìnhă
Th栄y 

Quy mô 7 ha 
Bình 
Th栄y 

                 
373.333  

      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

384 
Khuăđôăthịămớiăt衣iă
ph逢運ngăAnăBình,ă
quậnăNinhăKiều 

Quy mô 20 ha 
Ninh 
Kiều 

                 
608.643  

      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

385 

Chỉnhătrangăkhuăđôă
thịăđ逢運ngăPh衣măNgũă
Lưoăph逢運ngăAnăHòa,ă
quậnăNinhăKiều 

Quy mô 7 ha  
Ninh 
Kiều 

                 
213.025  

      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trong n逢ớc 
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386 
KhuăđôăthịăECOă
CITYăC亥năThơ 

Quy mô 919,80 ha CáiăRĕng 
             

29.034.996  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

387 
Khuăđôăthịăph逢運ngă
Tân Phú 

Quy mô 105 ha CáiăRĕng 
               

3.314.497  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhân 
trongăn逢ớc 

388 KhuăđôăthịăTràăNócă Quy mô 350 ha Ô Môn 
               

4.887.611  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

389 
Khuăđôăthịăph逢運ngă
ChâuăVĕnăLiêm 

Quy mô 41,75 ha Ô Môn 
                 

583.022  
      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

390 
Khuăđôăthịăsinhătháiă
thôngăminhăC亥năThơ 

Quy mô 1000 ha 
Bình 
Th栄y 

             
53.333.333  

      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

391 
KhuăđôăthịămớiăTháiă
BìnhăD逢ơng 

Quy mô 192,38 ha 
Bình 
Th栄y 

             
10.260.267  

      

V嘘năn逢ớcă
ngoài/Doanh 
nghi羽păt逢ănhână
trongăn逢ớc 

XII
I TÀI NGUYÊN - MỌIăTR姶云NG 

392 
Đ亥uăt逢ăxâyăd詠ngă
nângăch医tăl逢嬰ngăn逢ớcă
th違iăsauăxửălỦăc栄aănhàă

S荏ăXâyăd詠ng CáiăRĕng 
                 

36.324  
  35.641 683 Đ亥uăt逢ăcông 
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máyăxửălỦăn逢ớcăth違iă
thànhăph嘘ăC亥năThơătừă
cộtăBălênăcộtăAătheoă
QCVN 
40:2011/BTNMT 

393 

Xâyăd詠ngăh羽ăth嘘ngă
h欝ăsơăđịaăchínhăvàăcơă
s荏ăd英ăli羽uăqu違nălỦăđ医tă
đaiăquậnăTh嘘tăN嘘t 

S荏ăTàiănguyênăvàă
Môiătr逢運ng 

Th嘘tăN嘘t                  
94.192  

  60.697 33.495 Đ亥uăt逢ăcông 

394 

D詠ăánăxâyăd詠ngăh欝ă
sơăđịaăchínhăvàăcơăs荏ă
d英ăli羽uăhuy羽năThớiă
Lai 

S荏ăTàiănguyênăvàă
Môiătr逢運ng 

ThớiăLai                  
81.966  

  81.000 966 Đ亥uăt逢ăcông 

395 

Tĕngăc逢運ngăqu違nălỦă
đ医tăđaiăvàăcơăs荏ăd英ă
li羽uăđ医tăđaiăth詠căhi羽nă
t衣iăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơ 

S荏ăTàiănguyênăvàă
Môiătr逢運ng 

Ninh 
Kiều - 
Bình 
Th栄yă- 
CáiăRĕngă
- Phong 
Điền 

                 
52.271  

  52.271   Đ亥uăt逢ăcông 

396 

Đ亥uăt逢ăh羽ăth嘘ngătrangă
thiếtăbịătruyềnănhận,ă
ph亥nămềmăqu違nălỦ,ă
giámăsátăd英ăli羽uăquană
trắcămôiătr逢運ngăt詠ă
động,ăliênăt映căvàăXâyă
d詠ng,ăqu違nălỦăcơăs荏ă
d英ăli羽uăqu嘘căgiaăvềă
ngu欝năth違iăvàăthiếtăbịă

S荏ăTàiănuyênăvàăMôiă
tr逢運ng 

TP.C亥nă
Thơ 

                 
8.993  

  8.993   Đ亥uăt逢ăcông 
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giámăsát,ăqu違nălỦă
kh嘘iăl逢嬰ngăch医tăth違iă
rắn 

XIV H萎ăT井NGăHĨNHăCHệNH 

397 
Khu hành Chính 
thànhăph嘘ăC亥năThơ 

 CáiăRĕng 
                 

1.500  
  1.500   Đ亥uăt逢ăcông 

398 

Tr映ăs荏ăVĕnăphòngă
Đoànăđ衣iăbiểuăqu嘘că
hộiăvàăHộiăđ欝ngănhână
dân thành ph嘘ăC亥nă
Thơ 

 
Ninh 
Kiều 

                 
500  

  500   Đ亥uăt逢ăcông 

399 
Sửaăch英aătr映ăs荏ăcơă
quanăS荏ăXâyăd詠ng 

S荏ăXâyăd詠ng 
Ninh 
Kiều 

                 
157  

  100 57 Đ亥uăt逢ăcông 

400 
Sửaăch英aătr映ăs荏ăVi羽nă
Quyăho衣chăxâyăd詠ng 

S荏ăXâyăd詠ng 
Ninh 
Kiều 

                 
86  

  50 36 Đ亥uăt逢ăcông 
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PH影ăL影CăB:ăCÁCăPH姶愛NGăÁNăPHÁTăTRI韻N 
 

I. Cácăph逢挨ngăánăphátătri吋n kinh t院 - xã h瓜i 

1. Ph逢挨ngăán 1 ậ C亥năTh挨ătr荏 thành trung tâm d鵜ch v映 nông nghi羽p hƠngăđ亥u 
ĐôngăNamăÁă- t壱n d映ng tri 羽tăđ吋 th院 m衣nh c嘘t lõi c栄a ĐBSCL và v鵜 tríăđĕcăđ鵜a c栄a 
C亥năTh挨 

Ph逢ơngăánă1,ălàăph逢ơngăán phát triển với m映c tiêu tr荏 thành Trung tâm dịch v映 
nông nghi羽p hàngăđ亥uăĐôngăNamăÁ,ătận d映ng tri羽tăđể thế m衣nh c嘘t lõi c栄a ĐBSCL và 
vị tríăđắcăđịa c栄a C亥năThơ.ăNội dung chính c栄aăph逢ơngăán này là tập trung phát triển các 
nhóm ngành Kinh doanh Nông nghi羽p d詠a trên thế m衣nh về Nông nghi羽p hi羽n t衣i c栄a 
thành ph嘘 và khu v詠c ĐBSCL cũngănh逢 áp d映ng các tiến bộ về kỹ thuật nông nghi羽p 
trong Kinh tế tu亥năhoànăđể h衣n chế hậu qu違 c栄aămôiătr逢運ng.ăTrongăph逢ơngăán này, C亥n 
Thơăsẽ hỗ tr嬰 phát triểnăvàăđàoăt衣oălaoăđộng nói chung cho ĐBSCL theo quán tính phát 
triển hi羽nănay.ăPh逢ơngăán bao g欝m 3 khía c衣nh: Kinh tế, Xã hộiăvàăMôiătr逢運ng 

Về kinh tế, thànhăph嘘ăsẽătậpătrungănângăcaoăvịăthếătrênăchuỗiăgiáătrị,ăchuyểnădịchă
sangăcácăho衣tăđộngănôngănghi羽păgiáătrịăcao,ăsửăd映ngăcácă泳ngăd映ngăcôngăngh羽,ăvíăd映:ăchếă
biếnănôngăs違n,ăcácăho衣tăđộngănghiênăc泳uăphátătriểnă(R&D)ăvàăbuônăbánănôngăs違năvớiă
giáătrịăgiaătĕngăcao.ăNgu欝năcungăcácănôngăs違năsẽăđ逢嬰cătậnăd映ngăvàătậpăkếtătừăcácătỉnh,ă
thànhăkhácăcóăthếăm衣nhăvềăs違năxu医tănôngănghi羽p:ăKiênăGiang,ăĐ欝ngăTháp,ăAnăGiang,ă
SócăTrĕngă(g衣o),ăCàăMau,ăB衣căLiêu,ăHậuăGiangă(tôm),ầăVớiăđịnhăh逢ớngănày,ăthànhă
ph嘘ăsẽătậnăd映ngăt嘘iăđaăthếăm衣nhăsẵnăcóăc栄aăkhuăv詠căđểăchếăbiếnăsâuăhơnăcácăs違năph育mă
nôngănghi羽păvàăxâyăd詠ngăc映măngànhădịchăv映ănôngănghi羽p tiênăphong,ădẫnăđ亥uătrongă
khuăv詠c,ăvớiăt亥mănhìnătr荏ăthànhătrungătâmădịchăv映ănôngănghi羽p dẫnăđ亥uăĐôngăNamăÁă
vàoănĕmă2030.ă 

Bên c衣nhăđó,ăthànhăph嘘 sẽ chú trọng vi羽c phát triển các dịch v映 logistics,ăđặc bi羽t 
là các dịch v映 kho bãi, kho l衣nhăvàăcácătrungătâmăđ亥u m嘘i logistics với các dịch v映 đ亥u 
cu嘘iăđể ph映c v映 nhu c亥uăch逢aăđ逢嬰c khai thác 荏 ĐBSCL. Các dịch v映 vận chuyển hàng 
và xu医t kh育u tr詠c tiếp quaăđ逢運ng sông vàăđ逢運ng hàng không sẽ giúp hàng nông s違n 
đ逢嬰c vận chuyển nhanh với chi phí h嬰p lý, m荏 raăcácăcơăhộiăđể xu医t kh育u nông s違năt逢ơiă
cũngănh逢ărútăngĕnăth運i gian, t嘘iă逢uăhóaăchiăphí.ăBênăc衣nhăđó,ăcác lĩnhăv詠căCôngănghi羽pă
mớiăcũngăđ逢嬰căm荏ărộng,ănhằmăđaăd衣ngăhóaăcácăngu欝năl詠căkinhătế,ăthúcăđ育yăphátătriểnă
nhanh,ănh逢:ăS違năxu医tăD逢嬰căph育m,ăNĕngăl逢嬰ngătáiăt衣o.ăCácănhómăngànhăDịchăv映ătiêuă
dùngănh逢ăBánălẻ,ăYătế,ăGiáoăd映căcũngăđ逢嬰căđ育yăm衣nhăđểăthuăhútăvàăgi英ăchânănhânătài,ă
phátătriểnăngànhăDuălịchătheoăxuăh逢ớngăgiaătĕngăgiáătrị,ătậpătrungăvàoăduălịchăsinhătháiă
sôngăn逢ớc,ăduălịchăkếtăh嬰păhộiănghị,ăhộiăth違o,ătriểnălưm,ăt鰻ăch泳căs詠ăki羽n,ăduălịchăkhenă
th逢荏ngăc栄aăcácăcôngătyăchoănhânăviên,ăđ嘘iătácă(MICE).ăThànhăph嘘ăc亥nătậpătrungăphátă
triểnăkinhătếăsongăsongăvớiăđ育y lùiănh英ngătácăđộngătiêuăc詠cătừăCOVID-19.ă謂nhăh逢荏ngă
c栄aăđ衣iădịchăcóăthểăkhiếnăng逢運iădânăc育nătrọngăvi羽cătiêuădùng,ăcũngănh逢ăkhiếnăcácădoanhă
nghi羽păđắnăđoătrongăvi羽căm荏ărộngăs違năxu医tăkinhădoanh,ădoăđóă違nhăh逢荏ngăđếnăvi羽căphátă
triểnăcácăngànhăcôngănghi羽p,ădịch v映ăcũngănh逢ăh衣năchếăngu欝năv嘘năđ亥uăt逢.ăChínhăvìăvậy,ă
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nh英ngăchínhăsáchăhỗătr嬰ădoanhănghi羽p,ăng逢運iădân,ăthuăhútăcácănhàăđ亥uăt逢ălớnălàăr医tăquană
trọngătrongăth運iăđiểmănày. 

Về xã hội,ăthànhăph嘘ătậpătrungăphátătriểnăngu欝nănhânăl詠căch医tăl逢嬰ngăcao,ădịchăv映ă
khoaăhọcăvàăcôngăngh羽ătiênătiến.ăThành ph嘘ăC亥năThơ sẽăgiúpăđàoăt衣oăkỹănĕngăchungăchoă
laoăđộngă荏ăĐBSCL.ăTậpătrungăphátătriểnăvàănângăcaoătrìnhăđộătayănghềăc栄aăngu欝nănhână
l詠cătrongăNôngănghi羽p,ăđặcăbi羽tătrongăNôngănghi羽pă4.0,ăđ育yăm衣nhăphátătriểnăcácătr逢運ngă
đ衣iăhọc, cácătrungătâmănghiênăc泳uăvàăphátătriểnă(R&D)ăph映căv映ăchoăho衣tăđộngănôngă
nghi羽p,ăchếăbiếnăvàăkinhădoanhănôngăs違năgiáătrịăcao.ăThànhăph嘘ăđịnhăh逢ớngătr荏ăthànhă
trungătâmănghiênăc泳uăvàăphátătriểnăNôngănghi羽pătrongăkhuăv詠c,ăqu嘘căgia,ăvàădàiăh衣năhơnă
làăc栄aăc違ăvùngăĐôngăNamăÁ. 

Về môi tr⇔ờng, phátătriểnăkinhătếăc亥năđiăđôiăvớiăb違oăt欝nătàiănguyênăthiênănhiênăvàă
泳ngăphóăvớiăbiếnăđ鰻iăkhíăhậuăc栄aătoànăvùngăĐBSCL.ăTrongăph逢ơngăán này,ăC亥năThơă
chúătrọngăb違oăt欝năcácăkho違ngăxanhăvàăcácăkhuăcanhătácănôngănghi羽păđểăt衣oă“láăph鰻iă
xanh”ăchoăthànhăph嘘.ăThànhăph嘘ătậpătrungăkhaiăthác,ăsửăd映ngăcóăhi羽uăqu違ătàiănguyên,ă
đ欝ngăth運iă泳ngăd映ngăcácăkỹăthuậtătrongănềnăKinhătếăTu亥năhoànă(nh逢ăsửăd映ngăphânăbónă
h英uăcơ,ăsửăd映ngătàiănguyênăn逢ớcăh嬰pălỦ)ăđểă泳ngăphóăvớiăbiếnăđ鰻iăkhíăhậu. 

Chính sách đặc thù đểăthuăhútănhàăđ亥uăt逢ălàăđiềuăki羽năc亥năthiếtăđểăthànhăph嘘ăC亥nă
Thơ phátătriểnătheoăph逢ơngăán này,ăđặcăbi羽tătrongălĩnhăv詠cănôngănghi羽păcôngăngh羽ăcaoă
vàălogistics.ăC映ăthể,ăcácă逢uăđưiăđ亥uăt逢ăcóăthểăbaoăg欝mă逢uăđưiăvềăđ医tăđaiăvàăthuếăđểăthuă
hútăchếăbiếnănôngăs違năcôngăngh羽ăcaoăvàăchuỗiăgiáătrịănôngănghi羽p,ăchínhăsáchăthúcăđ育yă
cácăvi羽nănghiênăc泳u,ăho衣tăđộngăR&Dăvàăcácăcôngătyăliênădoanh,ăcùngăvớiăđóălàăcácăchính 
sáchă逢uăđưiăchoănhàăđ亥uăt逢ălogisticsăm臼ăneoăđểăthiếtălậpăđ衣iăb違nădoanhăvàăphátătriểnăcơă
s荏ăh衣ăt亥ng,ăđaăd衣ngăhóaăcácădịchăv映ălogisticsă荏ăđây. 

姶uăđiểmăvàănh逢嬰căđiểm chínhăc栄aăph逢ơngăán phátătriểnănàyălàăcơăs荏ăquanătrọngă
đểăđịnhăh逢ớngăph逢ơngăán phátătriểnăphùăh嬰păchoăC亥năThơ. 

Về ⇔u điểm, nh英ngăl嬰iăíchăn鰻iăbậtăc栄aăph逢ơngăán nàyăbaoăg欝m: 
•  Ph逢ơngăán giúp thành ph嘘 C亥năThơ tận d映ngăđ逢嬰c nh英ng l嬰i thế t詠 nhiên c栄a 

mình và khu v詠c về phát triển nông nghi羽păđể đ育y m衣nh giá trị giaătĕngătừ Nông nghi羽p. 
Thúc đ育yătĕngăc逢運ng liên kết, h嬰p tác với các tỉnh trong vùng ĐBSCL, phát huy vai trò 
trung tâm, h衣t nhân liên kết c栄a vùng.  

• Địnhăh逢ớng phát triển m衣nh Kinh doanh nông nghi羽păcũngăgiúpăthành ph嘘 C亥n 
Thơ tĕngătr逢荏ngăđột phá trong giá trị và s違năl逢嬰ng xu医t kh育u nông s違n, nâng cao chuỗi 
giá trị nông s違n Vi羽t. 

• Cácătácăđộng tiêu c詠c về môiătr逢運ngăcũngăđ逢嬰c h衣n chế do ph亥n lớnăđ医t nông 
nghi羽p vẫnăđ逢嬰c duy trì, các ho衣tăđộng canh tác bền v英ngăđ逢嬰căđ育y m衣nh. 

 
Về nh⇔ợc điểm, nh英ngăđiểmăyếuăc栄aăph逢ơngăán nàyăbaoăg欝m: 

• Với nh英ng h衣n chế về phát triểnăđaăd衣ng và t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng, thành ph嘘 C亥n 
Thơ sẽ có nhiều r栄iăroăđể phát triển bền v英ngătr逢ớcăcácătácăđộng và biếnăđ鰻i c栄a nền 
kinh tế trongăt逢ơngălai.ă 
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• Thành ph嘘 vẫn ph映 thuộc ph亥n nhiều vào nông nghi羽p,ăch逢aăcóănh英ngăh逢ớng 
phát triểnăđộtăpháăsangăcácălĩnhăv詠c mới và nhiều tiềmănĕng về S違n xu医t và Dịch v映 Do 
vậy, tham vọng tr荏 thành trung tâm kinh tế c栄a vùng ĐBSCL là không d宇 dàngăđể th詠c 
hi羽n, t嘘căđộ tĕngătr逢荏ng c栄a các nhóm ngành và kinh tế thành ph嘘 nóiăchungăch逢aăcóă
nh英ngăđiểmăđộtăphá,ăch逢aătận d映ng hếtăđ逢嬰c nh英ng thế m衣nh sẵn có c栄a C亥năThơăvề 
trung tâm Dịch v映 trong khu v詠c. 

• Vi羽c tập trung ch栄 yếu vào phát triển Kinh doanh nông nghi羽p khó có thể thúc 
đ育y phát triển m泳căđộ đángăs嘘ng c栄aăng逢運iădân,ăcũngănh逢ăth逢ơngăhi羽u và hình 違nh thành 
ph嘘 C亥năThơ với các tỉnh, thành ph嘘 trong khu v詠c 

Tómăl衣i, ph逢ơngăán phátătriểnă1ăcóănhiềuă逢uăđiểmănh逢ngăch逢aătoànădi羽năvàăcânănhắcă
đ亥yăđ栄ăcácăyếuăt嘘ăphátătriểnăkinhătếă- xưăhộiăc栄aăthànhăph嘘ăC亥năThơ trongăt逢ơngălaiăxa.ă
Nh英ngăl嬰iăthếăc栄aăph逢ơngăán nàyănênăđ逢嬰căsửăd映ngăđểăxâyăd詠ngămộtăph逢ơngăán phát 
triểnătíchăh嬰p,ălàmăcơăs荏ăchoăcácăm映cătiêuăngắnăh衣nă(5ănĕm). 

2. Ph逢挨ngăán 2 ậ C亥năTh挨ătr荏 thành trung tâm kinh t 院 hƠngăđ亥u mi隠n Nam Vi羽t 
Nam v噂iămôiătr逢運ngăđángăs嘘ng và n隠n kinh t院 đaăd衣ng 

Ph逢ơngăánă2,ălàăph逢ơngăán phát triển kinh tế bền v英ng với m映c tiêu tr荏 thành trung 
tâm kinh tế hàngăđ亥u miền Nam Vi羽t Nam vớiămôiătr逢運ngăđángăs嘘ng và nền kinh tế đaă
d衣ng.ăTrongăph逢ơngăán này, Thành ph嘘 sẽ tập trung phát triển kinh tế đaăd衣ng với nhóm 
ngành s違n xu医t và các dịch v映 giá trị cao.ăPh逢ơngăán tập trung phát triểnănĕngăl詠c lao 
động và t衣o lập các cách th泳c s違n xu医t thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng. 

Về kinh tế, thành ph嘘 sẽ có s詠 chuyển dịchăđángăkể từ lĩnhăv詠c nông nghi羽p sang 
cácălĩnhăv詠c khác c栄a nền kinh tế, bao g欝m s違n xu医t công ngh羽 cao, logistics, giáo d映c, 
y tế. Các ho衣tăđộng kinh tế đ逢嬰c phát triển theo từng nhóm ngành S違n xu医t và Dịch v映 
b鰻 tr嬰 lẫn nhau, ví d映 c映m ngành Chế biến nông s違n - Logistics nông s違n - Kinh doanh 
nông s違n.  

Về một mặt, C亥năThơăsẽ vẫn phát triển tập trung vào ho衣tăđộng s違n xu医t và dịch 
v映 có giá trị caoănh逢,ătập trung vào chế biến Nông s違n và Kinh doanh nông s違n ph映c v映 
xu医t kh育u. Mặt khác, thành ph嘘 sẽ phát triểnăđaăd衣ng các ngành công nghi羽p và dịch v映 
giá trị caoănh逢ăLogistics,ăgiáoăd映c, y tế. Các ngành Bán lẻ - Du lịchăđ逢嬰căđ育y m衣nh với 
m映căđíchăthuăhútăvàăgi英 chânănhânătài,ălaoăđộng ch医tăl逢嬰ng cao. Thành ph嘘 tập trung 
xây d詠ng các c映m ngành S違n xu医t và Dịch v映 hàngăđ亥u khu v詠c,ătiênăphongătheoăh逢ớng 
phát triển kinh tế theoăh逢ớng giá trị cao, với t亥m nhìn tr荏 thành trung tâm S違n xu医t - 
Dịch v映 ch医tăl逢嬰ng cao c栄a miền Nam Vi羽t Nam. Thành ph嘘 chuyển dịch m衣nh mẽ từ 
ho衣tăđộng Nông nghi羽p sang S違n xu医t và Dịch v映, với các trung tâm hu医n luy羽n,ăđàoă
t衣oălaoăđộng ch医tăl逢嬰ngăcao,ăcácătr逢運ngăĐ衣i họcăhàngăđ亥u c栄a khu v詠c là ngu欝n l詠c 
chínhăđể C亥năThơăphátătriển kinh tế theoăh逢ớng này. Thành ph嘘 c亥n tập trung phát triển 
kinh tế song song với khắc ph映c nh英ngă tácă động trung bình từ COVID-19. Trong 
ph逢ơngăán này, 違nhăh逢荏ng c栄aăđ衣i dịch 荏 m泳c trung bình, s泳c mua c栄aăng逢運i dân và 
các ho衣tăđộng c栄a doanh nghi羽păđ逢嬰c d亥n h欝i ph映c,ăcácălànăsóngăđ亥uăt逢ăcũngăd亥n tr荏 
l衣i. Chính vì vậy, nh英ngăchínhăsáchăthuăhútăcácănhàăđ亥uăt逢ălớnăđóngăvaiătròăc詠c kỳ quan 
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trọngătrongăgiaiăđo衣nănày,ăkhiăcácănhàăđ亥uăt逢ăđangătìmăkiếmăcácăcơăhội phát triển và m荏 
rộng thị tr逢運ng sau th運i gian dài chịuătácăđộng tiêu c詠c từ đ衣i dịch.  

Về xã hội, thành ph嘘 sẽ tập trung phát triển ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao về lĩnhă
v詠c các dịch v映 và s違n xu医t công ngh羽 cao c栄a khu v詠c ĐBSCL nói riêng và miền Nam 
Vi羽t Nam nói chung. S詠 phát triển nhân l詠c này sẽ tận d映ng nh英ng thế m衣nh sẵn có về 
h羽 th嘘ngătr逢運ngăĐ衣i học công lập ch医tăl逢嬰ng cao, các vi羽n nghiên c泳u và ch医tăl逢嬰ng lao 
độngăđ欝ngăđều. Các dịch v映 xã hộiănh逢ăYătế, Giáo d映căđ逢嬰c tập trung phát triển nhanh 
chóng và có ch医tăl逢嬰ngăhàngăđ亥u khu v詠căđể thuăhútănhânătàiătrongălĩnhăv詠c công ngh羽 
cao. M荏 rộngăvàăđaăd衣ng hóa các ho衣tăđộng thể thao qu亥n chúng, các ho衣tăđộngăvĕnăhóaă
nhằmănângăcaoăđ運i s嘘ng vật ch医t và tinh th亥n, t衣oăđiều ki羽n s嘘ng t嘘t cho ngu欝nălaoăđộng 
ch医tăl逢嬰ng c栄a thành ph嘘, thu hút và gi英 chânălaoăđộng. 

Về môi tr⇔ờng, thành ph嘘 sẽ tập trung phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng và phát triển các 
ngành công nghi羽p s衣ch, thân thi羽n vớiămôiă tr逢運ng. Thành ph嘘 đ育y m衣nh phát triển 
Nĕngăl逢嬰ng tái t衣o, Thu h欝iăcarbonăđể tiến tới mộtăt逢ơngălaiăs違n xu医t xanh và dẫnăđ亥u 
về phát triển kinh tế bền v英ng, thân thi羽n vớiămôiătr逢運ng trong khu v詠c. 

Chính sách đặc thù c栄aăph逢ơngăánănàyăđòiăh臼i s詠 đ育y m衣nhăcácăch逢ơngătrìnhăvàă
bi羽năphápăthuăhútăđ亥uăt逢,ăđặc bi羽t về đ医t và thuế,ăđể thuăhútăcácănhàăđ亥uăt逢ăquyămôălớn 
trongălĩnhăv詠c S違n xu医t và Dịch v映. Các chính sách hỗ tr嬰 phát triển các nhóm ngành 
Dịch v映 xã hội ch医tăl逢嬰ngăcaoăcũngăc亥năđ逢嬰c tập trung, với m映căđíchăthuăhútăvàăgi英 
chân nhân tài, phát triển ngu欝nălaoăđộng ch医tăl逢嬰ngăcao,ălàăcơăs荏 để thúcăđ育y phát triển 
các ngành S違n xu医t và Dịch v映 giá trị giaătĕng. Các h羽 th嘘ng ph映c v映 xã hộiă(nh逢ănhàă荏 
choăng逢運i có thu nhập th医p, m衣ngăl逢ớiătr逢運ng học, b羽nh vi羽n) c亥n sớmăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăđể 
đápă泳ng nhu c亥u phát triển. 

姶uăđiểmăvàănh逢嬰căđiểm chính c栄aăph逢ơngăán phát triển này làăcơăs荏 quan trọng 
để địnhăh逢ớngăph逢ơngăán phát triển phù h嬰p cho C亥năThơ. 

Về ⇔u điểm, nh英ng l嬰i ích n鰻i bật c栄aăph逢ơngăán này bao g欝m: 

• Thành ph嘘 C亥năThơ có thể tận d映ngăđ逢嬰c nh英ng l嬰i thế sẵn có c栄a khu v詠c về 
nông nghi羽păđể phát triển Công nghi羽p và Dịch v映 giá trị cao. Phát triển song song các 
nhóm ngành Công nghi羽p và Dịch v映 giá trị cao mới,ăthúcăđ育yătĕngătr逢荏ng kinh tế đột 
phá, x泳ng t亥m với vị trí trung tâm kinh tế c栄a ĐBSCL.  

• Liên kếtăvùngăcũngăđ逢嬰c c違i thi羽n với s詠 phát triển c栄a các c映m ngành Công 
nghi羽p và Dịch v映, tận d映ng t嘘iăđaăngu欝n l詠c c栄a từng khu v詠c. T嘘căđộ phát triển kinh 
tế có nhiềuăb逢ớc chuyểnăđột phá, với nhiềuăngànhămũiănhọn, kh違 nĕngăthuăhútăv嘘năđ亥u 
t逢ălớn.  

 
Về nh⇔ợc điểm, nh英ngăđiểm yếu c栄aăph逢ơngăán này bao g欝m: 

• M泳c chuyển dịch m衣nh mẽ từ s違n xu医t Nông nghi羽p sang Công nghi羽p và Dịch 
v映 có thể t衣o ra s詠 phát triển không toàn di羽n, thiếu tính bao quát c違 về kinh tế, xã hội 
vàămôiătr逢運ng. Hi羽n t衣i, phát triển kinh tế c栄a thành ph嘘 vẫnăcóăcơăc医u lớn nằm 荏 lĩnhă
v詠c Nông nghi羽p, l詠căl逢嬰ng lớnălaoăđộngăcũngăthuộc nhóm ngành Nông nghi羽p. Vi羽c 
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phát triển nhanh chóng các ngành Công nghi羽p và Dịch v映 có kh違 nĕngădẫn tới s詠 phát 
triển thiếu bao quát, quá tập trung vào một vài nhóm ngành c映 thể, thiếu tính toàn di羽n 
trong phát triển kinh tế cũngănh逢ăphátătriển xã hội,ăđặc bi羽t về tính chuyển dịch c栄a lao 
động. 

• S詠 phát triển m衣nh mẽ c栄a c映m ngành S違n xu医t và Dịch v映 cũngăđòiăh臼i s詠 đ亥u 
t逢ălớn về các chính sách hỗ tr嬰 nhàăđ亥uăt逢,ăkhắc ph映căcơăs荏 h衣 t亥ng kỹ thuật và xã hội, 
đ違m b違o phát triển – tĕngătr逢荏ng bao trùm tới các ngành kinh tế chínhăcũngănh逢ăl詠c 
l逢嬰ngălaoăđộng,ăng逢運i dân thành ph嘘. 

Tóm l衣i, t逢ơngăt詠 nh逢ăPh逢ơngăán 1,ăPh逢ơngăán th泳 2 này cũng có nhiềuă逢uăđiểm 
đột phá, là tham vọng và là m映c tiêu c亥n h逢ớngăđến c栄a thành ph嘘 C亥năThơ. Tuy nhiên 
Ph逢ơngăán th泳 2 ch逢aăcânănhắc toàn di羽n các yếu t嘘 về mặt phát triểnăbaoăquát,ăch逢aă
đ違m b違oăđ逢嬰c s詠 chuyểnăđ鰻i kinh tế trong từngăgiaiăđo衣n quy ho衣chăđể t嘘iăđaăkh違 nĕngă
thành công. Chính vị vậy, nh英ngă逢uăđiểm c栄aăPh逢ơngăán 2 sẽ đ逢ơcăchắt lọcăđể xây d詠ng 
mộtăph逢ơngăán phát triển tích h嬰p,ălàmăcơăs荏 cho các m映c tiêu trung h衣nă(10ănĕm). 

 

3. Ph逢挨ngăán 3 ậ C亥năTh挨ătr荏 thành thành ph嘘 thôngăminhăđángăs嘘ng t衣i Vi 羽t 
Nam 

Ph逢ơng ánă3,ălàăph逢ơngăán tập trung vào vi羽c phát triểnătrungătâmăđôăthị - kinh tế 
thông minh, có ch医tă l逢嬰ng s嘘ng cao, là h衣t nhân về dịch v映 vàă điều ki羽n s嘘ng c栄a 
ĐBSCL, phát triểnă “thànhă ph嘘 đặcă tr逢ng”ă để thuă hútă c逢ă dână từ ĐBSCL vàă cácă địa 
ph逢ơngăkhác.ăPh逢ơngăán này sẽ cóătácăđộng m衣nh mẽ đếnăđiều ki羽n s嘘ng c栄a ĐBSCL 
cũngănh逢ăhỗ tr嬰 phát triển thành ph嘘 thông minh, xanh và bền v英ng.  

Về kinh tế, thành ph嘘 phát triển tập trung vào ho衣tăđộng S違n xu医t và Dịch v映 tiêu 
dùng có giá trị cao và hỗ tr嬰 c違i thi羽n m泳c s嘘ng c栄aăng逢運iădânănh逢ăBánălẻ, Du lịch và 
một s嘘 S違n xu医tănĕngăl逢嬰ng tái t衣o. Thành ph嘘 tập trung phát triển m衣nh mẽ cơăs荏 h衣 
t亥ng xã hội,ăđaăd衣ng hóa các dịch v映 ti羽n ích và gi違i trí ph映c v映 cho c違 khu v詠c ĐBSCL. 
Các ho衣tăđộng phát triển kinh tế này c亥n đ逢嬰căđ育y m衣nhătheoăh逢ớng công ngh羽 hóa, 
hi羽năđ衣i hóa, với 泳ng d映ng m衣nh mẽ c栄a Internet, Công ngh羽 dịch v映 4.0,ăNĕngăl逢嬰ng 
s衣chăđể phát triển C亥năThơătr荏 thành thành ph嘘 thôngăminhăvàoănĕmă2030,ăt亥m nhìn 
2050.  

Bên c衣nhăđó,ătiếp t映c phát triển các nhóm ngành S違n xu医t và Dịch v映 ch栄 l詠cănh逢ă
Chế biến và Kinh doanh nông s違n, Logistics, m荏 rộng phát triển S違n xu医tăD逢嬰c ph育m, 
Nĕngăl逢嬰ng. Vớiăđịnhăh逢ớng này, thành ph嘘 sẽ tập trung phát triển các ngành dịch v映 
xanh, không chỉ ph映c v映 thị tr逢運ng thành ph嘘 mà c違 thị tr逢運ng khu v詠c rộng lớnă(đ衣t 
20% thị tr逢運ng c違 n逢ớc, với m泳cătĕngătr逢荏ngă20%ătrongă10ănĕmătới). Thành ph嘘 c亥n 
tập trung phát triển kinh tế, tận d映ng t嘘căđộ h欝i ph映c kinh tế nhanh c栄a Vi羽t Nam kh臼i 
đ衣i dịch COVID-19, tập trung nắm bắt th運iăcơăđể thu hút cácănhàăđ亥uăt逢ălớnătrongăn逢ớc 
và khu v詠c.ăTrongăph逢ơngăán này, 違nhăh逢荏ng c栄aăđ衣i dịch 荏 m泳c th医p, s泳c mua c栄a 
ng逢運i dân và các ho衣tăđộng c栄a doanh nghi羽p nhanh chóng ph映c h欝i,ăcácălànăsóngăđ亥u 
t逢ătr荏 l衣i m衣nh mẽ.  
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Về xã hội, thành ph嘘 tập trung phát triển ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao và các 
dịch v映 xã hội dẫnăđ亥u khu v詠c ĐBSCL và các thành ph嘘 lớn h衣ng 2 荏 Vi羽t Nam. Thành 
ph嘘 tập trung phát triển kinh tế với phát triểnăvĕnăhóaăvàăth詠c hi羽n tiến bộ, công bằng 
xã hội, khẳngăđịnh vị thế trungătâmăvĕnăhóa,ăduălịch c栄a vùng, là c詠c phát triển thu hút 
các nhân tài ch医tă l逢嬰ngăcao.ăCácă tàiănguyênăvĕnăhóa,ăngh羽 thuậtăđậm ch医t riêng c栄a 
ĐBSCL c亥năđ逢嬰căđ育y m衣nh, hi羽năđ衣i hóa và làm phong phú, tập trung vào tính tr違i 
nghi羽m. Các dịch v映 xã hộiănh逢ăYătế, Giáo d映căđ逢嬰c tậpătrungăđ育y m衣nh, phát triểnăđaă
d衣ng các dịch v映 hỗ tr嬰,ăđ逢aăYătế - Giáo d映c lên tiêu chu育n qu嘘c tế. M荏 rộngăvàăđaăd衣ng 
hóa các ho衣tăđộng thể thao qu亥n chúng, các ho衣tăđộngăvĕnăhóaănhằmănângăcaoăđ運i s嘘ng 
vật ch医t và tinh th亥n, t衣oăđiều ki羽n s嘘ng t嘘t cho ngu欝nălaoăđộng ch医tăl逢嬰ng c栄a thành 
ph嘘, gi違m thiểu t嘘iăđaădiăc逢ăng逢嬰c. Thành ph嘘 địnhăh逢ớng tr荏 thành trung tâm kinh tế - 
xã hội dịch v映 c栄a ĐBSCL, thành ph嘘 thôngăminhăđángăs嘘ng t衣i Vi 羽t Nam. 

Về môi tr⇔ờng, các ho衣tăđộng phát triểnăcơăs荏 h衣 t亥ng kinh tế, xã hộiătheoăđịnh 
h逢ớng xây d詠ng thành ph嘘 C亥năThơ tr荏 thành thành ph嘘 thông minh c栄a Vi羽t Nam, tập 
trung phát triểnăđôăthị xanh và các ngành công nghi羽p xanh. Thành ph嘘 sẽ là thành ph嘘 
điăđ亥u về quy ho衣chăđôăthị xanh, tập trung phát triển m衣nh mẽ không gian s嘘ng xanh, 
đ育y m衣nhăph逢ơngă ti羽n giao thông công cộng với 泳ng d映ngănĕngă l逢嬰ng xanh và bền 
v英ng. T医t c違 các ho衣tăđộng phát triển kinh tế 逢uătiênăcácădịch v映 phát triển xanh, gi違m 
thiểu t嘘iăđaăcarbon,ătĕngăc逢運ng kh違 nĕngăch嘘ng chịu với biếnăđ鰻i khí hậu c栄a c違 khu 
v詠c. 

Chính sách đặc thù bao g欝m các chính sách hỗ tr嬰 nhàăđ亥uăt逢ăđể hoàn thi羽n và 
xây mới các khu công ngh羽 cao, khu công ngh羽 thông tin, khái thác và vận hành hi羽u 
qu違 V逢運nă逢ơmăcôngăngh羽,ăthuăhútăđ亥u t逢ăphátătriển h衣 t亥ng cho phát triển kinh tế s嘘, 
công ngh羽 thông tin, vi宇n thông và các d衣ngănĕngăl逢嬰ngăđi羽n mới,ănĕngăl逢嬰ng tái t衣o. 
Nh英ngăchínhăsáchăthuăhútăcácănhàăđ亥uăt逢ăcùngăvới các d詠 ánăđôăthị có tham vọng lớn là 
h逢ớngăđiăt医t yếu c栄a C亥năThơătrongăgiaiăđo衣nănàyăđể tĕngăc逢運ng vị trí trung tâm kinh 
tế,ăđôăthị trong khu v詠c nói riêng và c違 n逢ớc nói chung. 

姶uăđiểmăvàănh逢嬰căđiểm chính c栄aăph逢ơngăán phát triểnănàyălàăcơăs荏 quan trọng 
để địnhăh逢ớngăph逢ơngăán phát triển phù h嬰p cho C亥năThơ. 

Về ⇔u điểm, nh英ng l嬰i ích n鰻i bật c栄aăph逢ơngăán này bao g欝m: 

•  Ch医t l逢嬰ng cuộc s嘘ngăđ逢嬰c c違i thi羽năđángăkể choăng逢運i dân 荏 C亥năThơăvàă
ng逢運i nhậpăc逢ătừ khu v詠c ĐBSCL.  

•  Thành ph嘘 C亥năThơ sẽ tr荏 thành thành ph嘘 tiêu biểu về Quy ho衣ch thành ph嘘 
phát triển xanh cho Vi羽t Nam.  

•  Thành ph嘘 C亥năThơ có tiềmănĕngălớnăđể tr荏 thành mô hình Phát triển d詠a vào 
các dịch v映 giá trị caoăhơnă(duălịch, khách s衣n, nghiên c泳u & phát triển) c栄a khu v詠c, 
sánh vai với các thành ph嘘 lớn khác 荏 Vi羽t Nam. 

Về nh⇔ợc điểm, nh英ngăđiểm yếu c栄aăph逢ơngăán này bao g欝m: 

• Ph逢ơngăán này có triển vọng phát triển trung bình do các ngành dịch v映 cóăđóngă
góp vào kinh tế h衣n chế hơn.ă 

• Vi羽că thayăđ鰻i do trọng tâm từ nông nghi羽p và chế biến th詠c ph育m sang các 
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ngành dịch v映 cũngălàămột thách th泳c. 
Tóm l衣i,ăph逢ơngăán phát triển 3 có nhiềuă逢uăđiểm và có thể t衣oăraăđộng l詠c lớn tới 

ng逢運i dân thành ph嘘.ăTuyănhiên,ăph逢ơngăán phát triểnănàyăch逢aătoànădi羽n và cân nhắc 
đ亥yăđ栄 các yếu t嘘 phát triển kinh tế. Nh英ng l嬰i thế c栄aăph逢ơngăán nàyănênăđ逢嬰c sử d映ng 
để xây d詠ng mộtăph逢ơngăán phát triển tích h嬰p, làmăcơăs荏 cho các m映c tiêu dài h衣n (20 
nĕm),ălàăm映cătiêuăh逢ớngăđếnăsauăgiaiăđo衣n phát triểnăđột phá các nhóm ngành S違n xu医t 
và Dịch v映 mũiănhọn c栄a thành ph嘘. 
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B違ng 203:ăCácăph逢挨ngăánăphátătri吋n kinh t院 

Tĕngă
tr逢荏ngă
kinhăt院 

Đ挨năv鵜 Ph逢挨ngăánă1 Ph逢挨ngăánă2 Ph逢挨ngăánă3 Ph逢挨ngăánă4 

  
2021-
2025 

2026-
2030 

2020-
2030 

2021-
2025 

2026-
2030 

2020-
2030 

2021-
2025 

2026-
2030 

2020-
2030 

2021-
2025 

2026-
2030 

2020-
2030 

Tĕngă
tr逢荏ngă
chung 

 
7,2% 6,2% 6,6% 7,8% 9,0% 8,3% 8,1% 8,8% 8,1% 8,3% 9,9% 9,0% 

Nông lâm 
ng逢ănghi羽p 

% 
0,5% 0,5% 0,5% (3,3%) (2,9%) (3,1%) (2,2%) (2,0%) (2,1%) 0,7% 0,6% 0,6% 

Công 
nghi羽pă – 
xâyăd詠ng 

% 
9,6% 7,5% 8,5% 9,8% 12,7% 11,2% 6,7% 8,5% 7,5% 8,5% 12,3% 10,3% 

Dịchăv映 % 6,9% 6,0% 6,5% 7,3% 8,5% 7,9% 9,8% 10,8% 10,3% 9,7% 9,6% 9,6% 

Thuếă trừă
s違nă ph育mă
tr嬰ăc医p 

% 
7,2% 6,2% 5,8% 7,8% 9,0% 8,1% 8,1% 8,8% 4,3% 8,3% 9,9% 8,2% 
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B違ng 204: Các ch雨 tiêu kinh t院 c栄a 4 ph逢挨ngăán 

Cácăch雨ătiêuă
c挨ăb違n 

Đ挨năv鵜  Ph逢挨ngăánă1 Ph逢挨ngăánă2 Ph逢挨ngăánă3 Ph逢挨ngăánă4 

  2020 2025 2030 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

C挨ăc医uăkinhăt院           

Nôngă lâmă ng逢ă
nghi羽p 

% 11,5% 8,4%  6,4%  6,5%  3,8%  7,0%  4,3%  8,0%  5,2%  

Côngă nghi羽p- 
xâyăd詠ng 

% 30,9% 34,8%  37,1%  36,7%  40,4%  31,3%  29,4%  31,3%  34,9%  

Dịchăv映 % 50,1% 49,9%  49,6%  49,4%  48,4%  56,4%  61,1%  53,7%  53,0%  

Thuếă trừă s違nă
ph育mătr嬰ăc医p 

% 7,5% 6,9% 6,9% 7,4% 7,4% 5,2%  5,2% 6,9% 6,9% 

GRDP (giá so 
sánh) 

TỷăVNĐ 52.230 73.283  98.691  79.607 115.479 77.246 113.668 77.244 123.353 

Nôngă lâmă ng逢ă
nghi羽p 

TỷăVNĐ 5.998 6.163 6.314 5.178 4.378 5.422 4.851 6.211 6.400 

Côngă nghi羽p-
xâyăd詠ng 

TỷăVNĐ 16.147 25.500 36.579 29.234 46.682 24.200 33.403 24.200 43.050 

Dịchăv映 TỷăVNĐ 26.179 36.538 48.954 39.329 55.910 43.597 69.488 41.476 65.350 
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Cácăch雨ătiêuă
c挨ăb違n 

Đ挨năv鵜  Ph逢挨ngăánă1 Ph逢挨ngăánă2 Ph逢挨ngăánă3 Ph逢挨ngăánă4 

Thuếă trừă s違nă
ph育mătr嬰ăc医p 

TỷăVNĐ 3.906 5.082 6.844 5.866 8.509 4.027 5.926 5.356 8.554 

Đ́ngă ǵpă c栄aă
C亥nă Th挨ă vƠoă
GDPăc違ăn逢噂c 

% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,7% 1,5% 1,6% 1,5% 1,8% 

GRDPă đ亥uă
ng逢運iă (giáă
th詠căt院) 

Tri羽uă
VNĐ 

71,93 
 

103,32 
 

159,44 
 

110,05 
 

179,32 
 

108,37 
 

181,82 
 

107,84 
 

195,37 
 

T鰻ngă ngu欝nă
v嘘năđ亥uăt逢 

TỷăVNĐ 26.480 37.513.4 51.411.4 
39.048.4  

 
55.946.4  

 
37.799.7  

 
51.166.7  

 
36.470.4  

 
56.704.6  
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II.  Cácăph逢挨ngăánăphátătri吋n không gian 

1. Ph逢挨ngăánă1- Tr 映căđaăph逢挨ngăti羽n - Theoăđ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch xây d詠ng 
TPănĕmă2013 

Hìnhă2:ăPh逢挨ngăánăphơnăb鰻 không gian theoăph逢挨ngăánă1 

 
 Nguồn: Phân tích cてa chuyên gia  

 
• Tập trung phát triển 3 khu v詠c: Khu 1 từ Bình Th栄y đếnăCáiăRĕngă- phát triển 

dọc sông Hậu. Khu 2 荏 Ô Môn, phát triển từ tr映c gi英a về h逢ớng tây- kết n嘘i vào cao t嘘c 
An Giang- C亥năThơăt逢ơngălai. Khu 3 荏 Th嘘t n嘘t- bám vào sông Hậu và tuyến cao t嘘c 
Lộ tẻ - R衣ch s臼i. 

• T衣o một tr映căgiaoăthôngăchínhăđaăph逢ơngăti羽n kết n嘘i 3 khu, với nh英ng công 
trình công cộng chính c医p vùng, thành ph嘘 nằm dọc theo tr映c. 

• Gi英 l衣i t医t c違 cácăvùngăđôăthị sinh thái, mi羽tăv逢運n hi羽n h英u thành d衣ng công 
viên sinh thái. 

• Các vùng phát triển mớiăđ逢嬰c xây d詠ng trên các nềnăđ医t cao th医p khác nhau, 
với nhu c亥u thích 泳ngăBĐKHăkhácănhau.ă(Terracing) 

• 姶uăđi吋m: Ph逢ơngăánănàyăđápă泳ngăđ逢嬰c t医t c違 các yêu c亥uăcơăb違năđặt ra: hi羽n 
đ衣i, b違n sắcăsôngăn逢ớc, sinh thái, bền v英ng, tiết ki羽m tài nguyên, 泳ng phó t嘘t vớiăBĐKH. 

• Nh逢嬰căđi吋m:  
V医năđề lớn nh医t là tuyến h衣 t亥ngăđaăph逢ơngăti羽n là tiềnăđề cho phát triển. Tuyến 

này yêu c亥uăđ亥uăt逢ăbanăđ亥u r医t lớn. Trên th詠c tế có nhiềuăv逢ớng mắc khi triển khai tuyến 
trung tâm này, nh医t là 荏 đo衣n gi英a Ô Môn, khó có thể m荏 rộng đ逢嬰c tớiă80mănh逢ăquyă
ho衣ch. 

V医năđề lớn th泳 hai là nh英ngăkhuăđôăthị, công nghi羽p mớiăđều nằm 荏 vùngăđ医t 
trũng.ăMu嘘n có một di羽n tích phát triển c亥n tái c医u trúc một vùng rộng lớn, ch泳 không 
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chỉ khoanh riêng vùng c亥n phát triển. Vi羽c t衣o các vùng khác nhau theo quy ho衣ch c亥n 
cóăđ亥uăt逢ăbanăđ亥u r医t lớnăvàăđ欝ng bộ. 

V医năđề lớn th泳 ba là s泳c hút c栄a các khu mới Ô Môn, Th嘘t N嘘tăch逢aăcao. 
V医năđề lớn th泳 t逢ălàăgi英aăcácăkhuăđôăthị và nh英ng vùng xanh, vùng nông nghi羽p 

không có nhiều liên thông với nhau. Nh英ng vùng xanh, vùng nông nghi羽păđ逢嬰căxácăđịnh 
là các vùng d衣ng b違o t欝n,ăđể t衣o c違nh quan cho khu v詠căđôăthị.ăNh逢ngă荏 đâyăhi羽năđangă
có r医t nhiềuădânăc逢ăsinhăs嘘ng. Mậtăđộ dânăc逢ăkhôngăkémăhơnănhiều so vớiăcácăđôăthị. Vì 
thế, c亥năcóăđộng l詠c kinh tế để họ có thể phát triển, thì mới có thể b違o t欝năđ逢嬰c các 
không gian xanh. 

Hi羽n nay, các quy ho衣ch phân khu, chi tiết và d詠 án 荏 C亥năThơăvẫnătheoăđịnh 
h逢ớng c栄a quy ho衣ch chung này, tuy nhiên không gi違i quyếtăđ逢嬰c nh英ngăkhâuăđột phá 
chính mà quy ho衣chăchungănàyăđ逢aăra:ăTr映c chínhăđaăph逢ơngăti羽n, b違o t欝năvùngăđôăthị 
sinh thái 荏 t医t c違 các quận, phát triển các khu công nghi羽p mới tập trung, t衣o ra nh英ng 
nền terrace khác nhau cho phát triển. 

2. Ph逢挨ngăánă2ă- Phát tri吋n thành d違iăđ隠u d丑c sông H壱u 

Đâyăv嘘nălàăđịnhăh逢ớng từ tr逢ớc c栄a C亥năThơ,ăphátătriển thành d違i song song dọc 
sông Hậu. Trong lịch sử, phát triển C亥năThơăbámăsátăqu嘘c lộ 91 sát sông hậu. Theo quan 
điểm c栄aăngànhăGiaoăthông,ăxácăđịnh tuyến Nam sông Hậuăđangăquyăho衣chătr逢ớc mắt 
làăđ逢運ng vànhăđaiă1.ăPhátătriển d違iăđôăthị từ sông Hậu ra tớiăvànhăđaiă1.ăTiếpătheoăđóăsẽ 
l医y tuyến cao t嘘c nam sông Hậu theo quy ho衣chătr逢ớcăđâyălàăvànhăđaiă2,ăphátătriểnăđôă
thị một d違i n英a ra tớiăvànhăđaiă2.ăKhiăđó,ăvànhăđaiă1ătr荏 thành tr映căchínhăđôăthị.  
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Hình 3:ăPh逢挨ngăánăphơnăb鰻 khôngăgianătheoăph逢挨ngăánă2 

 
Ngoàiăcácăđ逢運ng song song với sông Hậu, có các tuyến cao t嘘c, tỉnh lộ, kênh tr映c 

vuông góc với sông Hậu, t衣o thành m衣ng bàn c運.ăĐặcătr逢ngăc栄a c医u trúc m衣ng ô c運 là 
phát triểnăđ欝ngăđều. 

• 姶uăđi吋m: C医uătrúcăđơn gi違n, d宇 quy ho衣ch 
• Nh逢嬰căđi吋m:  
Khôngăđ衣tăđ逢嬰c b医t kỳ tiêu chí nào trong các tiêu chí sinh thái, b違n sắc sông 

n逢ớc, hi羽năđ衣iăvĕnăminh. 
C医u trúc này can thi羽p r医t lớn vào th詠c tr衣ng, không phát huy nh英ng b違n sắc 

chính về điều ki羽n t詠 nhiên,ăvĕnăhóa xã hội c栄a C亥năThơ.ăDi羽n tích phát triểnăđôăthị r医t 
lớnănh逢ngăr医t t嘘n kém do h羽 th嘘ng giao thông sẽ cắt ngang t医t c違 m衣ngăn逢ớc t詠 nhiên. 
Không có m嘘i liên h羽 gì gi英a ph亥năđôăthị và ph亥n nông thôn, không t衣oăraăđộng l詠c gì 
cho toàn bộ khu v詠căngoàiăvànhăđaiă2. 
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3. Ph逢挨ngăánă3- Phát tri吋n thành các hub phi t壱p trung 

Hình 4: Phân b鰻 khôngăgianătheoăph逢挨ngăánă3 

 
• Phát triểnăcácăđiểm hội t映 nh臼, phi tập trung, nằm 荏 các nút giao với liên kết 

giao thông vùng, bao g欝m liên kếtăhàngăkhông,ăđ逢運ng thuỷ,ăđ逢運ng bộ,ăđ逢運ng sắt. 
• Mỗi mộtăđiểm hội t映 có thể có một ch栄 đề phát triển kinh tế 
• Gi英 l衣i c医uătrúcăđôăthị sinh thái hi羽n h英u. 
• L医y tuyến Nam sông Hậu làm tr映căchínhăđôăthị, kết n嘘i các khu 
• 姶uăđi吋m: Kh違 thi,ălinhăđộng. Tiết ki羽m quỹ đ医t, b違o v羽 đ逢嬰c nh英ng khu v詠c 

đôăthị sinh thái hi羽n h英u. Tận d映ngăđ逢嬰c nh英ngăcơăhội kết n嘘i vùng. Phân b鰻 cácăđộng 
l詠c phát triển kinh tế đềuăraăcácăvùng,ăđặc bi羽tălàăcácăkhuădânăc逢ănôngăthôn. 

• Nh逢嬰căđi吋m: 
Không t衣oăđ逢嬰c hi羽u 泳ng tích h嬰p,ăđ栄 s泳c h医p dẫnăđể thuăhútăđ亥uăt逢ăquyămôă

lớn. Không th詠c s詠 hi羽n đ衣i. Không có liên kết gi英a ph亥năcũăvàăph亥n mới, khó t衣o ra 
b違n sắcăsôngăn逢ớc, mặc dù gi英 l衣i nh英ng ph亥năđôăthị sinh thái, mi羽tăv逢運n. Nh英ng ph亥n 
cũăthìăkhôngăcóăđ逢嬰c nâng c医păđ欝ng bộ, ph亥n mới thì khó t衣o ra b違n sắc. 

Đâyălàăph逢ơngăánăh逢ớng tới vi羽c c違i thi羽năđiều ki羽n th詠c tr衣ng, với từngăb逢ớc 
c違i thi羽n nh臼, dẫn tới hi羽u qu違 t鰻ng thể. Vớiăph逢ơngăánănày,ăvề cơăb違năcũngăcóăthể đ衣t 
đ逢嬰c nh英ng tiêu chí về phát triển kinh tế màăph逢ơngăánă2ăvề Kinh tế đ逢aăra.ăTuyănhiên,ă
để nói là C亥năThơăsẽ tr荏 thành trung tâm vùng, c詠căđ嘘i trọng với Thành ph嘘 H欝 Chí 
Minh hay là mộtăđôăthị t亥m c叡, tr詠c thuộcătrungă逢ơngăthìăchắc chắn không thể đ逢嬰c. 
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4. Ph逢挨ngăánă4ă- Phát tri吋n t壱p trung quy mô l噂n, t壱n d映ng k院t n嘘i liên vùng 

Hình 5: Phân b鰻 khôngăgianătheoăph逢挨ngăánă4 

 

 
• Coi C亥năThơ nh逢ămột ph亥n c栄a hành lang phát triển nam sông Hậu, với tuyến 

cao t嘘c An Giang- Tr亥năđề là tr映c kết n嘘i chính, thay vì C亥năThơălàămộtăđôăthị bi羽t lập. 
• Coi toàn bộ C亥năThơălàămột chuỗiăđôăthị, với 4 vùng phát triểnăđôăthị khác nhau, 

mỗiăvùngăđều có ph亥n lõi phát triển, với nh英ngăđộng l詠c về s違n xu医t,ăth逢ơngăm衣i dịch 
v映 vàăđôăthị và nh英ng không gian xanh, sinh thái, nông nghi羽p xung quanh, và nh英ng 
kết n嘘i liên vùng chính theo tr映c Bắc nam, vuông góc với sông Hậu và kết n嘘i về phía 
Namăcũngănh逢ăphíaăThành ph嘘 H欝 Chí Minh. 

• Tuyến Cao t嘘c An Giang- C亥năThơăsẽ là tr映c n嘘iăcácăvùngăđôăthị này với nhau, 
liên kết với phát triển tiếp 荏 An Giang, Hậu Giang thành một chuỗiăđôăthị nam sông 
Hậu. 

• Tuyến Nam sông Hậuăhayălàăvànhăđaiă1ăsẽ liên kết nội thị các khu v詠căđôăthị 
chínhăphíaăđôngăđ逢運ng cao t嘘c vớiănhauăthànhăchùmăđôăthị chính c栄a C亥năThơăphíaă
Đôngătr映c cao t嘘c. 

• Khoanh vùng 3 khu v詠c phát triểnăđôăthị sinhătháiăsôngăn逢ớcătheoă3ăl逢uăv詠c 
sông C亥năThơ,ăÔăMôn,ăTh嘘t n嘘t, bao g欝m c違 đôăthị hi羽n h英u và khu v詠c kênh r衣ch t詠 
nhiên, mi羽tăv逢運n.ăTr逢ớc hết, tớiăgiaiăđo衣n 2030, tập trung phát triển 3 khu v詠c này. 

• 姶uăđi吋m: 

- Rõ ràng về chiếnăl逢嬰c phát triển và liên kết vùng, t衣o thành tr映căđộng l詠c c栄a 
vùng. 
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- Kh違 thi,ătr逢ớc mắt tập trung phát triển c医u trúc và b違n sắc, d詠a trên các giá trị 
hi羽n h英u. Chỉ c亥n phát triển nh英ng khu v詠c này là có thể đ衣tăđ逢嬰c t医t c違 cácătiêuăchíăđề 
ra cho t亥m nhìn và phát triển kinh tế xã hội. 

- Tận d映ng tri羽tăđể vi羽c m荏 tuyến cao t嘘c gi英a là Ô Môn- Gi欝ng Riềng. 
- Trongăt逢ơngălaiăxa,ăcóăthể tập trung làm nh英ng khuăđôăthị kết h嬰p với s違n xu医t 

mới, hi羽năđ衣i,ăđ逢嬰c b違o v羽 t嘘tătr逢ớc nh英ng 違nhăh逢荏ng c栄aăBĐKH. 
- Có thể kết h嬰p các d詠 án lớn hi羽n h英u. 
- Trongăt逢ơngălaiăg亥n vẫn có thể kết h嬰păcácăỦăt逢荏ng về hub phân tán, nếu có nhu 

c亥u. 

 
• Nh逢嬰căđi吋m: 

- Có quá nhiều tr映c phát triển so với mộtăđôăthị quyămôănh逢ăC亥năThơ. 
- Không phát huy hết vai trò c栄a tuyếnătrungătâmăđôăthị làăđ逢運ng nam sông Hậu, 

là tuyến có thể sẽ đ逢嬰călàmătr逢ớc c違 tuyến cao t嘘c Ô Môn - Gi欝ng Riềng. 
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