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PH井N M雲 Đ井U 

I. 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ăth運i kǶ 2021-2030, t亥m 
nhìnăđ院nănĕmă2050 

Quy ho衣ch t鰻ng th吋 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i Thành ph嘘 C亥năTh挨ăđ院nănĕmă2020,ă
t亥mănhìnăđ院nănĕmă2050ăđưăđ逢嬰c Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 phê duy羽t t衣i Quy院tăđ鵜nh s嘘 
1533/QĐ-TTg ngày 30/08/2013.  

Sau khi Quy ho衣chăđ逢嬰c Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 phê duy羽t, Thành ph嘘 C亥n Th挨ă
đưăt鰻 ch泳c công b嘘, công khai và ch雨 đ衣o các s荏, ngành xây d詠ngăch逢挨ngătrình,ăk院 ho衣ch 
tri吋n khai th詠c hi羽n Quy ho衣ch.ăTínhăđ院nănay,ăsauăh挨nă8ănĕmăth詠c hi羽n quy ho衣ch, kinh 
t院 - xã h瓜i Thành ph嘘 C亥năTh挨ăđưăđ衣tăđ逢嬰c nhi隠u k院t qu違 tích c詠c và toàn di羽n trên các 
lƿnhăv詠c.ăTrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥năTh挨ăcóăt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nălỦănhƠăn逢噂c, kêu g丑iăđ亥uăt逢ă
phát tri吋năđôăth鵜, qu違nălỦăđ亥uăt逢ănh逢ăkhuădơnăc逢,ătáiăđ鵜nhăc逢,ăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映, công 
nghi羽p,....).  

Tuy nhiên, trong quá trình tri吋n khai th詠c hi羽n quy ho衣ch, tình hình kinh t院 trong 
n逢噂c, khu v詠c và th院 gi噂i có nhi隠u bi院năđ瓜ng,ă tácăđ瓜ng và làm 違nhăh逢荏ngăđ院năđ鵜nh 
h逢噂ng và n瓜i dung Quy ho衣chăđ逢嬰c phê duy羽t, c映 th吋: 

(1) S詠 tácăđ瓜ng c栄a b嘘i c違nh qu嘘c t院: Yêu c亥uăđ員t ra t瑛 cách m衣ng công nghi羽p 
4.0, Vi羽t Nam tham gia vào m瓜t lo衣t FTA th院 h羽 m噂i, v噂i Hi羽păđ鵜nhăđ嘘i tác Toàn di羽n 
và Ti院n b瓜 xuyênăTháiăBìnhăD逢挨ngă(CPTPP)ăđangătri吋năkhai,ăđ欝ng th運iăđƠmăphánănhi隠u 
hi羽păđ鵜nhăth逢挨ngăm衣i t詠 do l噂n (RCEP, Vi羽t Nam - Israel, kh嘘i EFTA). C亥năTh挨ăv噂i 
nh英ng l嬰i th院 v隠 nông nghi羽p, cùng v噂iă đ鵜nhă h逢噂ngă trongă t逢挨ngă laiă s胤 lƠă đ亥u m嘘i 
logisticsăđ吋 xu医t khẩu nông s違n c栄aăĐBSCL,ăs胤 đ逢嬰căh逢荏ng r医t nhi隠u nh英ngăc挨ăh瓜i,ăđ員c 
bi羽t v噂i các m員t hàng ch栄 l詠c là g衣o và th栄y s違n, ví d映 nh逢ăm荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ngăđ院n các 
n逢噂căEUăcũngănh逢ăs胤 ph違iăđ嘘i m員t v噂i các thách th泳c trong vi羽c tuân th栄 cácăquyăđ鵜nh 
v隠 ki吋măđ鵜nh ch医tăl逢嬰ng. 

(2) M瓜t s嘘 ch栄 tr逢挨ng, chính sách l噂n c栄a Đ違ng và Nhà n逢噂c 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 h瓜i XIII  c栄a Đ違ng, Chi院n l逢嬰c phát tri吋n 
kinh t院 - xã h瓜i   th運i kǶ 2021-2030, các quy ho衣chăđ逢嬰c xây d詠ng m噂i theo Lu壱t Quy 
ho衣ch (quy ho衣ch t鰻ng th吋 qu嘘c gia, quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t qu嘘c gia, quy ho衣ch ngành 
qu嘘c gia, quy ho衣ch vùng) s胤 cóătácăđ瓜ng tr詠c ti院păđ院năđ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n c栄a Thành 
ph嘘 C亥năTh挨ătrongănh英ngănĕmăt噂i. 

(3) Thách th泳c t瑛 bi院năđ鰻i khí h壱u và tình hình d鵜ch b羽nh di宇n bi院n ph泳c t衣p: 
Thành ph嘘 C亥năTh挨ăđangăđ嘘i m員t v噂i nhi隠u thách th泳c v隠 môiătr逢運ng và bi院năđ鰻i khí 
h壱u. Ngoài ra, s詠 kéo dài c栄aăđ衣i d鵜ch Covid-19ăđưăđ吋 l衣i h壱u qu違 nghiêm tr丑ng trong 
ti院n trình phát tri吋n c栄a Thành ph嘘: nhi隠u doanh nghi羽păđóngăc穎a, chu厩i cung 泳ng b鵜 
đ泳tăgưy,ătĕngătr逢荏ng kinh t院 th映t gi違m so v噂i d詠 báo,.. Nh英ng thách th泳c t瑛 môiătr逢運ng 
cũngănh逢ăd鵜ch b羽nh là nh英ng rào c違n l噂n c亥năđ逢嬰c tính toàn và cân nh逸căkƿăl逢ỡng trên 
conăđ逢運ngăđ逢aăTPăC亥năTh挨ăthƠnhătrungătơmăkinhăt院,ăvĕnăhóa,ăxưăh瓜i c栄aăĐBSCL. 
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Do v壱y, vi羽c nghiên c泳u và xây d詠ng Quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năTh挨ă th運i kǶ 
2021-2030, t亥m nhìnăđ院nănĕmă2050ălƠăr医t c亥n thi院t theo yêu c亥u c栄aăh逢噂ng ti院p c壱n m噂i, 
có t亥m nhìn dài h衣n, nhằm phát huy hi羽u qu違 các l嬰i th院 c栄a thành ph嘘,ălƠmăcĕnăc泳 khoa 
h丑c và th詠c ti宇n cho vi羽c t鰻 ch泳c không gian lãnh th鰻 kinh t院 - xã h瓜i và xây d詠ng các 
k院 ho衣ch phát tri吋nă5ănĕmăvƠăhƠngănĕm,ăđápă泳ng yêu c亥u phát tri吋n chung c栄a c違 n逢噂c, 
đ欝ng th運i nâng cao hi羽u qu違 kinh t院 - xã h瓜iăđ吋 xây d詠ng C亥năTh挨ătr荏 thành thành ph嘘 
phát tri吋nănĕngăđ瓜ng c栄aăvùngăĐBSCLăvƠăc違 n逢噂c, có v鵜 th院 cao trong s詠 tham gia vào 
đ鵜a bàn c亥u n嘘i đ吋 h瓜i nh壱p khu v詠c. 

Th詠c hi羽n Lu壱t Quy ho衣ch (2017) và Ngh鵜 quy院t s嘘 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 
c栄a     Chính ph栄 v隠 tri吋n khai thi hành Lu壱t Quy ho衣ch 2017, UBND Thành ph嘘 C亥n Th挨 
t鰻 ch泳c l壱p  Quy ho衣ch Thành ph嘘 C亥năTh挨ăth運i kǶ 2021-2030, t亥mănhìnăđ院n nĕmă2050.ă
Theo Lu壱t Quy ho衣ch, Quy ho衣ch phát tri吋n Thành ph嘘 C亥năTh挨ăđ逢嬰c nghiên c泳u, xây 
d詠ngătrênăc挨ăs荏 tích h嬰p các n瓜iădung,ăđ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋năcácăngƠnh,ălƿnhăv詠c và các 
qu壱n, huy羽nătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 cóăliênăquanăđ院n k院t c医u h衣 t亥ng, s穎 d映ng tài nguyên 
và b違o v羽 môiătr逢運ng trênăđ鵜a bàn có tính t噂i y院u t嘘 liên vùng và h瓜i nh壱p kinh t院 qu嘘c 
t院. Ngoài ra, c亥năquanătơmăđ院n vi羽c khai thác và s穎 d映ng tài nguyên b隠n v英ng và b違o v羽 
môiătr逢運ngătrongăđi隠u ki羽n bi院năđ鰻i khí h壱u. 

Quy院tăđ鵜nh 1056/QĐ-TTg c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 Phê duy羽t Nhi羽m v映 l壱p quy 
ho衣ch Thành ph嘘 C亥năTh挨ăth運i kǶ 2021 - 2030, t亥mănhìnăđ院nănĕmă2050,ăv噂i cách ti院p 
c壱n t鰻ng th吋,ăđaăngƠnh,ăđ吋 có th吋 gi違i quy院t m瓜t cách toàn di羽n các v医năđ隠 thách th泳c 
hi羽nănayăvƠăđ鵜nhăh逢噂ng chi院năl逢嬰c cho s詠 phát tri吋n dài h衣n c栄a Thành ph嘘 trong giai 
đo衣n s逸p t噂i. 

II. 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 gi噂i hành chính c栄a Thành ph嘘 C亥năTh挨;ăt鰻ng di羽n tích 
t詠 nhiên: 1.440,40 km2; trên ph衣măviă9ăđ挨năv鵜 hành chính tr詠c thu瓜c g欝m 5 qu壱n và 4 
huy羽n, g欝m các qu壱n: Ninh Ki隠u, Bình Th栄y, Ô Môn, Th嘘t N嘘t, CáiăRĕng và các huy羽n: 
PhongăĐi隠n, C運 Đ臼, VƿnhăTh衣nh và Th噂i Lai.  

- T丑aă đ瓜 đ鵜a lý Thành ph嘘 C亥nă Th挨ă t瑛 9°55’08’’ă đ院nă 10°19’38’’ă vƿă đ瓜 B逸c và 
105°13’38’’ăđ院nă105°50’35’’ăkinhăđ瓜 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năTh挨ătrongăm嘘i quan h羽 phát tri吋n v噂i các lãnh 
th鰻 lân c壱năcóătácăđ瓜ng tr詠c ti院păđ院n Thành ph嘘 bao g欝m các t雨nhăAnăGiang,ăĐ欝ng Tháp, 
VƿnhăLong,ăKiên Giang, H壱u Giang, và t医t c違 các t雨nh còn l衣i c栄aăĐBSCL. 
III. Th運i kǶ l壱p quy ho衣ch 

- Th運i kǶ l壱p quy ho衣ch Thành ph嘘: 2021-2030 

- T亥m nhìn dài h衣n:ăĐ院nănĕmă2050. 
IV. M映c tiêu l壱p quy ho衣ch 

- Quy ho衣ch là công c映 pháp lý quan tr丑ngăđ吋 chính quy隠n các c医p Thành ph嘘 
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C亥năTh挨 s穎 d映ng đ吋 ho衣ch đ鵜nh chính sách và ki院n t衣o đ瓜ng l詠c phát tri吋n; t鰻 ch泳c 
không gian phát tri吋n  kinh t院 - xã h瓜i;ălƠăc挨ăs荏 đ吋 tri吋n khai k院 ho衣ch phát tri吋n kinh t院 
- xã h瓜i và k院 ho衣ch đ亥uăt逢ăcông. 

- LƠăcĕnăc泳 đ吋 các doanh nghi羽p, c瓜ngăđ欝ng vƠăng逢運iădơnăđ亥uăt逢,ăkinhădoanh,ă
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năTh挨.  

- Xây d詠ng khung phát tri吋n v隠 không gian, t衣o n隠n t違ngăc挨ăs荏 cho xây d詠ng và 
k院t n嘘i đ欝ng b瓜, th嘘ng nh医t và hi羽u qu違 các lo衣i hình quy ho衣ch. 

- T嘘iă逢uăhóaăvƠăb違oăđ違m tính kh違 thi, b隠n v英ng trong qu違n lý, b違o v羽, khai thác 
và s穎 d映ng các ngu欝n l詠c ph映c v映 phát tri吋n; thích 泳ng cao v噂iăBĐKHăvƠăgi違m thi吋u 
tiêu c詠c t瑛 thiên tai.  

- Là m瓜t trong nh英ng công c映 kh逸c ph映c nh英ng thi院u sót, nh英ng b医t c壱p do các 
quy ho衣ch cũ và l鵜ch s穎 đ吋 l衣i. 

V. Quanăđi吋m l壱p quy ho衣ch 

- Tuân th栄, phù h嬰p v噂i h羽 th嘘ng quy ho衣ch: Th嘘ng nh医t,ăđ欝ng b瓜 v噂i m映c tiêu, 
đ鵜nhăh逢噂ng c栄a Chi院năl逢嬰c phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i 2021-2030, các quy ho衣ch ngành 
qu嘘c gia và quy ho衣chăvùngăĐBSCLăcóăliênăquanăđ院năđ鵜a bàn c栄a Thành ph嘘.  

- C映 th吋 hóa Ngh鵜 quy院t s嘘 59-NQ/TW, ngày 05/8/2020 c栄a B瓜 Chính tr鵜 (khóa 
XII) v 隠 xây d詠ng và phát tri吋n Thành ph嘘 C亥năTh挨ăđ院nănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđ院nănĕmă
2045.   

VI. Nguyên t逸c l壱p quy ho衣ch 

-  B隠n v英ng và dài h衣n:ăĐ違m b違o l壱p quy ho衣ch d詠a trên c違 ba tr映 c瓜t kinh t院, 
xã h瓜iăvƠămôiătr逢運ng cho m瓜t th運i gian dài, t亥mănhìnăđ院nănĕmă2050. 

- Kh違 thi:ăĐ違m b違o tính kh違 thi trong tri吋n khai, phù h嬰p v噂i 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 nĕngăhuyăđ瓜ng ngu欝n l詠c trong t亥m 
nhìnăđ院nănĕmă2050.  

- K院 th瑛a: n瓜i dung quy ho衣ch s胤 ch丑n l丑c, k院 th瑛a các ch栄 tr逢挨ngăchínhăsáchă
l噂n c栄a các quy ho衣ch t衣i C亥năTh挨ătr逢噂căđó.ă 

- Tính m荏:ăđ吋 ti院p c壱năcácăph逢挨ngăphápăquyăho衣ch hi羽năđ衣i, không c泳ng nh逸c, 
cho phép nh英ng s詠 linhăđ瓜ng trong quá trình phát tri吋n, không c亥n ph違iăđi隠u ch雨nh quy 
ho衣ch.  

- Tính th鵜 tr逢運ng:ăXácăđ鵜nh th鵜 tr逢運ng là y院u t嘘 quy院tăđ鵜nh trong phát tri吋n,ăđ違m 
b違o nguyên t逸c th鵜 tr逢運ng có s詠 qu違n lý c栄aăNhƠăn逢噂c trong phân b鰻 ngu欝n l詠c. 

- Tính liên k院t không gian, th運i gian: Quy ho衣ch g逸n v噂i nh英ngăgiaiăđo衣n trung 
h衣n và dài h衣n, nhằm phát huy nh英ng ti隠m l詠cătr逢噂c m逸t,ăđ欝ng th運iăđ違m b違o b隠n v英ng 
lâu dài. 

- Tính tích h嬰p: b違oăđ違m tính th嘘ng nh医t, liên k院t có h羽 th嘘ng gi英aăcácăđ嘘iăt逢嬰ng 
c栄a quy ho衣ch,ăđ欝ng b瓜 gi英aăcácăngƠnhătrênăđ鵜a bàn; phát tri吋năhƠiăhòaăcácăđ鵜aăph逢挨ng,ă
vùng lãnh th鰻 trênăđ鵜a bàn Thành ph嘘.  
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- 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 l壱p, tri吋n khai th詠c hi羽n và giám sát quy ho衣ch;ătrongăđóăb違oăđ違m quy隠n tham 
gia ý ki院n c栄aăc挨ăquan,ăt鰻 ch泳c, c瓜ngăđ欝ng và cá nhân trong quá trình l壱p quy ho衣ch. 

VII. Cĕnăc泳 l壱p quy ho衣ch 

- Lu壱t Quy ho衣ch s嘘 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

- Lu壱t s嘘 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 v隠 s穎aăđ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 đi隠u c栄a 
11 lu壱tăcóăliênăquanăđ院n quy ho衣ch; 

- Lu壱t s嘘 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 v隠 s穎aăđ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 đi隠u c栄a 
37 lu壱tăcóăliênăquanăđ院n quy ho衣ch; 

- Ngh鵜 quy院t s嘘 110/2019/NĐ-CP, ngày 02/2/2019 c栄a Chính ph栄 đưăBanăhƠnhă
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 t雨nh; 

- Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019 c栄a Chính ph栄 quyăđ鵜nh chi ti院t 
thi hành m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t Quy ho衣ch; 

- Quy院tăđ鵜nhă1056/QĐ-TTg c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 Phê duy羽t Nhi羽m v映 l壱p 
quy ho衣ch Thành ph嘘 C亥năTh挨ăth運i kǶ 2021 ậ 2030; 

- Chi院năl逢嬰c, Ngh鵜 quy院t,ăvĕnăb違n c栄aăĐ違ng và Chính ph栄; 

- Cácăđ隠 án phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i,ăcácăngƠnh,ălƿnhăv詠căcóăliênăquanăđ院n TP 
C亥năTh挨. 

VIII. Cácăph逢挨ngăpháp ti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  

- Ph逢挨ngăphápăti院p c壱n t瑛 đánhăgiá,ăd詠 báo v隠 các y院u t嘘,ăđi隠u ki羽n phát tri吋n 
đ員c thù c栄a Thành ph嘘, th詠c tr衣ng phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i, th詠c tr衣ng s穎 d映ngăđ医t, 
th詠c tr衣ng h羽 th嘘ngăđôăth鵜,ănôngăthôn,ătrongăđóăt壱pătrungăđánhăgiáăcácăti隠mănĕngăc栄a 
Thành ph嘘 C亥năTh挨ăvƠăch雨 raăđ逢嬰c kh違 nĕng,ăcácăđi隠u ki羽n c亥n thi院tăđ吋 khai thác các 
ti隠mănĕng,ăđi隠u ki羽n phát tri吋năđ員c thù c栄a Thành ph嘘. 

-  Ph逢挨ngăphápăti院p c壱năcơnăđ嘘i t鰻ng th吋: Yêu c亥uăđ員t ra trong quá trình xây 
d詠ng các m映c tiêu, k鵜ch b違n phát tri吋n là c亥n xem xét s詠 t逢挨ngăthíchăgi英a các m映c tiêu 
và các cân bằng t鰻ng th吋 c栄a n隠n kinh t院 Thành ph嘘 C亥năTh挨ănhằmăđ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. 

- Ph逢挨ngăphápăti院p c壱năliênăngƠnhăđ逢嬰c s穎 d映ngăđ吋 tính hi羽u qu違 kinh t院, xã h瓜i 
t鰻ng h嬰p cho t瑛ngăngƠnhăvƠăsauăđóăti院n hành so sánh gi英aăcácăngƠnhăđ吋 l詠a ch丑n ngành 
có hi羽u qu違 cao nh医t.  

-  Ti院p c壱n hai chi隠u t瑛 trên xu嘘ng, t瑛 d逢噂i lên: Quy ho衣ch Thành ph嘘 ph違i c壱p nh壱t, 
c映 th吋 hoá các m映c tiêu, k鵜ch b違n phát tri吋n c栄a quy ho衣ch t鰻ng th吋 qu嘘c gia, quy ho衣ch ngành 
c医p qu嘘c gia, quy ho衣chăvùngătrênăđ鵜a bàn, m員t khác quy ho衣ch Thành ph嘘 tính khái quát càng 
cao g逸n li隠n v噂i các ch栄 tr逢挨ng,ăđ鵜nhăh逢噂ng l噂n c栄a Thành ph嘘 nên quá trình quy ho衣ch ph違i 
đ違m b違oăluônăđ逢嬰c th詠c hi羽n theo nguyên t逸c hai chi隠u, t瑛 trên xu嘘ng và t瑛 d逢噂i lên. 

2. Cácăph逢挨ngăphápăl壱p quy ho衣chăđ逢嬰c áp d映ng 
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- Ph逢挨ngăphápăđi隠u tra, thu th壱p thông tin, d英 li羽u 

- Ph逢挨ngăphápănghiênăc泳u t衣i bàn 

- Ph逢挨ngăphápăphơnătíchăđánhăgiáăth詠c tr衣ng 

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

- 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) 

- Ph逢挨ngăphápătíchăh嬰p quy ho衣ch 

- 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) 

- Ph逢挨ngăphápăd詠 báo phát tri吋n 

- Ph逢挨ngăphápăxơyăd詠ng các k鵜ch b違n phát tri吋n 

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

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

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

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

XI. 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 kǶ 2021-2030, t亥mănhìnăđ院nănĕmă
2050 g欝m 02 ph亥n chính:  

- Ph亥n th泳 nh医t: S詠 c亥n thi院t l壱p quy ho衣ch Thành ph嘘 C亥năTh挨,ăcĕnăc泳 l壱p quy 
ho衣ch, ph衣m vi, th運i kǶ l壱p quy ho衣chăvƠăph逢挨ngăphápăl壱p quy ho衣ch. 

- Ph亥n th泳 hai: Quy ho衣ch Thành ph嘘 C亥năTh挨ăth運i kǶ 2021-2030, t亥mănhìnăđ院n 
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 bi吋u 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 

PH井N I: PHỂNăTệCH,ăĐÁNHăGIÁ,ăD衛 BÁO V陰 CÁC Y蔭U T渦,ăĐI陰U KI 烏N 
PHÁT TRI 韻NăĐ咽C THÙ C曳A THÀNH PH 渦 

I. 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 đi隠u ki羽n t詠 nhiên 

Toàn b瓜 đi隠u ki羽n t詠 nhiên c栄a C亥năTh挨ăcũngănh逢ăvùngăĐBSCLăcóăth吋 coiănh逢ă
m瓜t h羽 th嘘ng r医t ch員t ch胤. S泳c khoẻ t鰻ng th吋 c栄a h羽 th嘘ng này ph映 thu瓜c 3 y院u t嘘: Các 
c医u ph亥n c栄a h羽 th嘘ng, th詠c tr衣ng c栄a t瑛ng c医u ph亥n, và v壱n hành c栄a h羽 th嘘ng.  

Các c医u ph亥n chính c栄a h羽 th嘘ng bao g欝mănhómăđi隠u ki羽n th運i ti院t khí h壱u, y院u 
t嘘 đ医t,ăn逢噂c và sinh h丑c.  

Đ員căđi吋m chính c栄a th運i ti院t khí h壱u là: nhi羽tăđ噂i, nóng, ẩm,ăm逢aănhi隠u, gió mùa, 
mùaăkhôămùaăm逢aărõăr羽t.ăXuăh逢噂ng khí h壱u ch鵜uătácăđ瓜ng c栄aăBĐKHătheoăh逢噂ng gia 
tĕngăcácăhi羽năt逢嬰ng c詠căđoan,ănóngălên,ăxơmănh壱p m員năsơuăh挨năcùngăn逢噂c bi吋n dâng.  

Đ員căđi吋m chính c栄a y院u t嘘 đ医tălƠ:ăđ鵜a hình bằng phẳng, th医pătrũng,ăchiaăc逸t b荏i 
m衣ngăl逢噂i sông, kênh, r衣ch.ăĐ鵜a hình có th吋 chia thành hai khu v詠c chính là vùng cao 
h挨năven sông H壱u và vùng th医păh挨nă荏 phía tây. Th鰻 nh逢ỡng ch栄 y院u là các lo衣iăđ医t phù 
sa, màu mỡ, thu壱n l嬰i cho phát tri吋n nông nghi羽p, và m瓜t s嘘 vùngăđ医t phèn 荏 phía tây, 
ít màu mỡ h挨n,ăc亥n ph違iăcóăn逢噂c ph栄 th逢運ng xuyên. V隠 đ鵜a ch医tăcôngătrình,ăc挨ăb違n là 
n隠năđ医t y院u, chi phí cho các công trình h衣 t亥ng và xây d詠ng cao t亥ngăđ隠u s胤 caoăh挨nă
m泳căbìnhăth逢運ng. V隠 đ鵜a m衣o, có khu v詠c sông H壱u, bao g欝m d違i b運 sông và các cù 
lao, khu v詠căl逢uăv詠căcácăsôngănhánhăvƠăvùngăđ欝ngălũăbằng phẳng, th医pătrũngăphíaătơy,ă
t衣o thành 3 vùng c違nh quan rõ r羽t. Xuăh逢噂ng chung: đ医tăđaiădoăcanhătácăliênăt映c, l衣m 
d映ng phân hoá h丑c và thu嘘c b違o v羽 th詠c v壱t,ăl逢嬰ng phù sa suy gi違m, hi羽năcóăxuăh逢噂ng 
suy thoái và ô nhi宇m. Cóăxuăh逢噂ngăgiaătĕngăs映t lún, c瓜ng v噂i s衣t l荏 b運 sông, ng壱p l映t 
di羽n r瓜ng, ng壱p l映tătheoămùa,ătheoăconăn逢噂c thu益 tri隠u. 

Đ員căđi吋m chính c栄a y院u t嘘 n逢噂c bao g欝m m衣ngăl逢噂i và tính ch医tăn逢噂c, ch院 đ瓜 
thu益 vĕn:ăM衣ngăl逢噂i sông ngòi kênh r衣chădƠyăđ員c,ăđanăxenăv噂i nhau thành m瓜t h羽 th嘘ng 
m衣ngăn逢噂c dày kh逸p, chia làm 4 c医p, g亥nănh逢ăphơnănhánhăt噂i t瑛ngălôăđ医t, có nhi隠u tác 
d映ngănh逢ăt逢噂i tiêu, giao thông thu益,ăvĕnăhoáăxưăh瓜i, c違nh quan, b欝iăđ逸p phù sa. Ngoài 
m衣ngăl逢噂i kênh r衣ch thì nh英ng c医uătrúcăđ欝ngălũăcũngăcóăth吋 coiănh逢ăc医u ph亥n c栄a h羽 
th嘘ngăn逢噂c, dù không ng壱păn逢噂căquanhănĕm.ăĐ員căđi吋m thu益 vĕnălƠăt鰻ng h嬰p c栄a 3 y院u 
t嘘:ăM逢a,ăthu益 ch院 sông H壱u và thu益 tri隠u t瑛 2 bi吋n,ăđ員c bi羽t bán nh壱t tri隠u t瑛 bi吋năĐông.ă
V医năđ隠 chính c栄a thu益 vĕnălƠănguyăc挨ăng壱p l映t l噂n,ăđ員c bi羽t ng壱p l映tăđôăth鵜, khi c違 3 y院u 
t嘘 h瓜i t映:ăm逢aăl噂n,ălũăđ雨nh và tri隠uăc逢運ng,ăth逢運ng vào kho違ngăđ亥u và gi英a tháng 8, 9 âm 
l鵜ch. Thu益 vĕnăcóăxuăh逢噂ngătĕngăđ瓜 daoăđ瓜ng, gi違măl逢嬰ng phù sa, d鵜ch chuy吋n th運i gian 
mùaălũ, mùa ki羽t, do 違nhăh逢荏ng c栄aăBĐKHăvƠăs穎 d映ngăn逢噂căth逢嬰ng ngu欝n. Trong các 
khu v詠c phát tri吋năđôăth鵜 t壱p trung, m衣ngăl逢噂i n逢噂c cóănguyăc挨ăb鵜 san l医p, bó hẹp, ô 
nhi宇m, t逸c ngh胤n,ătùăđ丑ng. M泳căđ瓜 ô nhi宇măđưăv逢嬰t quá quy chuẩn cho phép 荏 m丑i ch雨 
s嘘,ăxuăh逢噂ngăgiaătĕng,ăcóăth吋 gây h羽 qu違 nghiêm tr丑ng. 
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C亥năTh挨ăv隠 c挨ăb違n nằm trên m瓜tăvùngăsinhătháiăđ医t ng壱păn逢噂c.ăĐ員c bi羽t quan 
tr丑ng là h羽 sinh thái t詠 nhiênăd逢噂iăn逢噂c, v噂i ti隠mănĕngăđaăd衣ng và sinh kh嘘i cao. Sinh 
thái trên c衣năcóăđ員c thù b荏i các loài th詠c v壱t có kh違 nĕngăch鵜u úng ng壱p, và h羽 th嘘ng 
đ瓜ng v壱tăcóămôiătr逢運ng s嘘ng liên quan t噂iăn逢噂cănh逢ăthu益 c亥m, 院ch nhái, bò sát, chu欝n 
chu欝n,ăđomăđóm.ăC亥năTh挨ăhi羽n không có r瑛ng, h羽 sinh thái không phát huy h院t ti隠m 
nĕngăthiênănhiên,ăvƠăcóăxuăh逢噂ng suy gi違m, nghèo ki羽t.  

Tuy nhiên vi羽căphátăhuyăđaăd衣ng sinh h丑căngayătrongălòngăđôăth鵜 vƠăkhuădơnăc逢,ă
nông nghi羽p,ăđ員c bi羽t 荏 vùng sông H壱uăvƠăcácăl逢uăv詠c sông nhánh có nhi隠u ti隠mănĕng,ă
do h羽 th嘘ngăn逢噂c r医tădƠyăđ員c, v噂i nh英ng m違ng xanh t詠 nhiên và nhân t衣oăđaăd衣ng, kh違 
nĕngăt衣o ra nh英ng vùng b違o t欝n t衣i ch厩 cao.ăMôiătr逢運ngăđôăth鵜 này còn có th吋 đ逢嬰c coi 
là khá an toàn, ít ô nhi宇m,ăítănguyăc挨ăb鵜 sĕnăb逸n n院u m丑i công dân có ý th泳c. Trong h羽 
sinh thái t詠 nhiên C亥n Th挨,ăđ員c bi羽t có vai trò quan tr丑ng là cây b亥n. 

Trongăc挨ăch院 ho衣tăđ瓜ng c栄a h羽 th嘘ng t詠 nhiên,ăn逢噂c là y院u t嘘 ch栄 đ衣o, có 違nh 
h逢荏ng t鰻ng th吋 đ院n t医t c違 các y院u t嘘 khác. S詠 v壱n hành c栄aădòngăn逢噂c, v噂iăđ員căđi吋m 
thu益 vĕnăsôngătheoămùaăvƠăthu益 tri隠u hàng ngày, 違nhăh逢荏ng t噂i toàn b瓜 h羽 th嘘ng qua 
cácăc挨ăch院 chính là: b欝iăđ逸păphùăsa,ăt逢噂i tiêu, thau r穎a. Nó ki院n t衣o và quy院tăđ鵜nhăđ院n 
s泳c khoẻ c栄a c違 h羽 th嘘ngăđ医t,ăđaăd衣ng sinh h丑c. Hi羽nănayăvƠăxuăh逢噂ngătrongăt逢挨ngălai,ă
c違 3ăc挨ăch院 nƠyăđ隠u có th吋 b鵜 違nhăh逢荏ng nghiêm tr丑ng. Phù sa sông b鵜 gi違măđángăk吋 do 
phát tri吋n 荏 th逢嬰ng ngu欝n; c挨ăch院 t逢噂i tiêu, thau r穎aăđ欝ng bằng m瓜t cách t詠 nhiên b鵜 
違nhăh逢荏ng do h羽 th嘘ngăđêăđ壱p, c嘘ng thu益 l嬰i. M員c dù nh英ng h羽 th嘘ng này có tác d映ng 
b違o v羽,ăđi隠u ti院tănh逢ngăcũngăgơyănh英ng c違n tr荏 nh医tăđ鵜nhăđ嘘i v噂i v壱n hành t詠 nhiên c栄a 
dòngăn逢噂c, làm 泳 đ丑ng và ô nhi宇măn逢噂c và còn gây h羽 qu違 nghiêm tr丑ng v隠 m丑i m員t. 

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

TƠiănguyênăđ医t: 

TƠiănguyênăđ医t c栄a C亥năTh挨ăcóăth吋 đ逢嬰căđánhăgiáăd逢噂iăgócăđ瓜 dành cho m映c 
đíchănôngănghi羽p hay phi nông nghi羽p. V隠 nông nghi羽p,ăđơyălƠăvùngăcóăth鰻 nh逢ỡng màu 
mỡ thu瓜c lo衣i nh医t c違 n逢噂c, r医t phù h嬰p v噂i s違n xu医t nông nghi羽p. K院t h嬰p v噂iăcácăđ員c 
đi吋m v隠 đ鵜aăhìnhăvƠăn逢噂c,ăđ医t nông nghi羽p 荏 đơyăcóăth吋 chia thành 2 vùng chính: vùng 
đ欝ngălũăvƠăvùngăl逢uăv詠căcácăsôngănhánh.ăVùngăđ欝ngălũăthu壱n l嬰i cho nh英ng m映căđíchă
liênăquanăđ院n ng壱păn逢噂c nhi隠u,ătrongăkhiăvùngăl逢uăv詠c sông thì có th吋 s穎 d映ngăđaăd衣ng 
và v噂i nhi隠u th吋 lo衣i cao c医p h挨n.ă 

Đ嘘i v噂i m映căđíchăphiănôngănghi羽p,ătƠiănguyênăđ医t c栄a C亥năTh挨ăcóăm瓜t s嘘 h衣n 
ch院 nh医tăđ鵜nhădoăđ鵜a hình th医pătrũng,ăn隠năđ医t y院u,ăth逢運ng xuyên ng壱p l映t, nh医t là v噂i xu 
h逢噂ngăBĐKHăvƠăn逢噂c bi吋nădơng,ăđ鵜a hình b鵜 chia c逸t nhi隠u do m衣ngăl逢噂iăn逢噂cădƠyăđ員c. 
V噂iăđ員căđi吋m này, phát tri吋n h衣 t亥ng k悦 thu壱tăvƠăđôăth鵜, công nghi羽p di羽n r瓜ng s胤 ít thu壱n 
l嬰i. Tuy nhiên, n院u phát tri吋n phi nông nghi羽p thu壱nătheoăđi隠u ki羽n t詠 nhiênănh逢ăphơnă
c映m nh臼 cóăđanăxenăv噂i c違nh quan, sinh thái v.v. thì l衣i có th吋 t衣o ra nh英ng không gian 
r医t cao c医p cho các lo衣i m映căđíchăphiănôngănghi羽pănh逢ăđôăth鵜 sinh thái, giàu b違n s逸c, du 
l鵜ch, k院t h嬰p s違n xu医t công ngh羽 cao không c亥n di羽n tích l噂n. V隠 v鵜 trí và k院t n嘘i thì khu 
v詠c C亥năTh挨ăcóăđi隠u ki羽n r医t t嘘tăđ吋 phát tri吋năđ医t phi nông nghi羽p.  
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TƠiănguyênăn逢噂c 

N逢噂căluônăđ逢嬰c coi là tài nguyên quan tr丑ng nh医t c栄aăvùngăĐBSCLăvƠăC亥năTh挨.ă
Tr英 l逢嬰ngăn逢噂c m員t r医t d欝i dào, k吋 c違 v隠 mùaăkhôăvƠăch逢a có nh英ng mâu thu磯n, c衣nh 
tranh v隠 s穎 d映ng. Hi羽nănay,ăn逢噂c ch栄 y院uăđ逢嬰c dùng cho tr欝ng lúa và thu益 s違n, v噂i hi羽u 
qu違 s穎 d映ng tài nguyên r医t th医p, chi院năl逢嬰c b違o v羽 vƠăphátăhuyătƠiănguyênănƠyăch逢aărõă
ràng và hi羽u qu違. S逸p t噂i, dù có bi院năđ瓜ngădoăBĐKHăvƠăs穎 d映ngăn逢噂căth逢嬰ng ngu欝n, 
song v隠 c挨ăb違năn逢噂c v磯n còn d欝i dào, có th吋 cũngăch逢aăđ逢嬰c quan tâm.  

V医năđ隠 l噂n nh医tătrongăt逢挨ngălaiăg亥n là c亥n gi英 choăn逢噂c không b鵜 ô nhi宇m. M泳c 
đ瓜 ô nhi宇m (ch栄 y院u là ô nhi宇m h英uăc挨)ăc栄aăn逢噂c hi羽n nay 荏 C亥năTh挨ăăđưăv逢嬰t quá m泳c 
cho phép. Vi羽c qu違n lý ô nhi宇măn逢噂c không d宇 dàng, do m衣ngăl逢噂iăn逢噂c quá phân tán, 
nhi隠uăđ嘘iăt逢嬰ng s穎 d映ng.ăĐi隠u này không ch雨 違nhăh逢荏ng t鰻ng th吋 đ院n C亥năTh挨,ămƠăcònă
đ院n các t雨nh khác 荏 cu嘘i ngu欝năn逢噂c.ăTrongăt逢挨ngălai,ăc亥n ph違iăcoiăn逢噂cănh逢ăy院u t嘘 sinh 
thái s嘘ngăđ瓜ng,ăđaătácăd映ngănh逢ăb欝iăđ逸p phù sa, giao thông v壱n t違i, c違nhăquan,ăvĕnăhoá,ă
sinh thái, du l鵜ch, thau r穎aăđ欝ng bằng v.v. ch泳 không ch雨 lƠăn逢噂c cho s違n xu医t.  

Đ嘘i v噂iătƠiănguyênăn逢噂căd逢噂iăđ医t, m員c dù tr英 l逢嬰ngăkhaiăthácăcũngăd欝iădƠo,ănh逢ngă
c亥năcoiăđơyălƠănh英ng l噂păđ鵜a t亥ng. N院uăn逢噂c m員tăđ逢嬰c b違o v羽, qu違n lý t嘘t, v隠 c挨ăb違n 
không c亥năkhaiăthácăn逢噂căd逢噂iăđ医t v嘘n là m瓜t trong nh英ng nguyên nhân chính gây s映t 
lún. V隠 lâu dài, c亥n có các bi羽n pháp h衣n ch院 và d磯n t噂i d瑛ng khai thác ngu欝năn逢噂căd逢噂i 
đ医t.  

Tài nguyên r瑛ng,ăđaăd衣ng sinh h丑c và thu益 s違n t詠 nhiên 

C亥năTh挨ăkhôngăcóăr瑛ngăvƠăcũngăch逢aăth詠c s詠 coiăđaăd衣ng sinh h丑c là tài nguyên, 
v噂i chính sách b違o v羽, ph映c h欝i, phát huy giá tr鵜 tài nguyên rõ ràng. Tuy nhiên, c医u trúc 
t詠 nhiên v噂i m衣ngă l逢噂i kênh r衣ch sông ngòi chằng ch鵜t, cùng v噂i h羽 th嘘ngăđ医t ng壱p 
n逢噂c, ngay trong n瓜iăđô,ăs胤 là m瓜t ti隠mănĕngăl噂năđ吋 có th吋 phát huy tài nguyên này thành 
m瓜t trong nh英ng th院 m衣nh quan tr丑ng v隠 môiătr逢運ng s嘘ngăcũngănh逢ăh医p d磯n du l鵜ch c栄a 
Thành ph嘘.ăĐơyăs胤 là m瓜t ch栄 đ隠 quan tr丑ng trong quy ho衣ch Thành ph嘘 l亥n này. Tài 
nguyênăđaăd衣ng sinh h丑căd逢噂iăn逢噂c và ngu欝n l嬰i thu益 s違n t詠 nhiên là m瓜t trong nh英ng 
tài nguyên quan tr丑ngăhƠngăđ亥u c栄aăvùngăĐBSCL,ăcóăm嘘i quan h羽 l噂năđ院n ch院 đ瓜 dinh 
d逢ỡng,ăvĕnăhoá,ăẩm th詠căcũngănh逢ălƠăngu欝n gen b隠n v英ng cho thu益 s違n nuôi tr欝ng. 

Tài nguyên khoáng s違n 

Tài nguyên khoáng s違nătrênăđ鵜a bàn TP C亥năTh挨ăkhôngăth壱t phong phú v隠 ch栄ng 
lo衣i và ph亥n l噂n là các khoáng s違n thu瓜c nhóm v壱t li羽u xây d詠ngăthôngăth逢運ngănh逢ăcátă
san l医p l医y t瑛 lòng sông H壱u, sét g衣ch ngói, sét keramzit và than bùn (nguyên li羽u 
khoáng). 

Tr逢噂căđơy,ăcóă1ăs嘘 doanh nghi羽păkhaiăthácăcátăch逢aătuơnăth栄 quyăđ鵜nhăđưăb鵜 x穎 
ph衣t. Hi羽n t衣i, tài nguyên khoáng s違nătrênăđ鵜aăbƠnăđưăđ逢嬰căthĕmădò,ăki吋m kê, quy ho衣ch 
khaiăthácăvƠăđ逢嬰c qu違n lý khai thác, s穎 d映ng hi羽u qu違. 

TƠiănguyênănĕngăl逢嬰ng tái t衣o 

C亥năTh挨ăcóăngu欝nănĕngăl逢嬰ng tái t衣o ti隠mănĕngăđ吋 phát tri吋năđi羽năgió,ăđi羽n m員t 
tr運iămáiănhƠ,ăđi羽n m員t tr運i k院t h嬰p nông nghi羽p,ăđi羽n sinh kh嘘i. Hi羽n nay ngu欝n tài 
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nguyênănƠyăđangăb逢噂căđ亥uăđ逢嬰c khai thác. Khi quy ho衣chăđi羽n VIII s逸p t噂iăđ逢嬰c ban 
hành theo quanăđi吋măcơnăđ嘘i vùng mi隠n, h衣n ch院 truy隠n t違i liên mi隠n và không xây d詠ng 
thêm b医t kǶ đ逢運ng dây truy隠n t違i liên k院t mi隠n nào đ院n 2045, vi羽c C亥năTh挨ăphátătri吋n 
các ngu欝nănĕngăl逢嬰ng tái t衣o s胤 cƠngăcóăỦănghƿaăđ違m b違o ngu欝nănĕngăl逢嬰ng cho phát 
tri吋n kinh t院 - xã h瓜iătheoăh逢噂ng phát tri吋n các bon th医p. 

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

1. Vai trò, v鵜 th院 c栄a C亥năTh挨ătrongăvùngăĐBSCL 

Thành ph嘘 C亥năTh挨ălà trungătơmăvùngăĐBSCL, giaoăđi吋m c栄a hai tr映c hành lang 
kinh t院 đôăth鵜 quan tr丑ng c栄aăvùngăĐBSCLălƠăhành lang kinh t院 đôăth鵜 d丑c sông H壱u và 
hành lang kinh t院 đôăth鵜 TPHCM- C亥năTh挨, trong T泳 giác trung tâm vùng. Vi羽c này t衣o 
thu壱n l嬰i cho Thành ph嘘 phát tri吋năđ欝ng b瓜 các khu v詠c kinh t院 theoăh逢噂ng kinh t院 vùng. 

Thành ph嘘 C亥năTh挨ăk院t n嘘i tr詠c ti院p v噂i các Thành ph嘘: Cao Lãnh, Long Xuyên, 
VƿnhăLongăvƠăThƠnhăph嘘 SaăĐéc t衣p thành m瓜t vùng trung tâm c栄aăĐBSCLăm荏 r瓜ng. 
D詠 ki院n trong th運i gian t噂i, khi du l鵜chăCƠăMauăcóăb逢噂c phát tri吋n m噂i, s胤 t衣o nên tam 
giác du l鵜ch Phú Qu嘘c - C亥năTh挨 - CƠăMauăănh逢ăbƠnăđ衣păđ吋 thúcăđẩy du l鵜ch c栄aăĐBSCL 

Theo quy ho衣chăvùngăĐBSCLăđưăđ逢嬰c phê duy羽t, m瓜t lo衣tăđ亥uăt逢ăc挨ăs荏 h衣 t亥ng 
vùngătrongăt逢挨ngălaiăs胤 thayăđ鰻i hoàn toàn ti隠mănĕngăc栄a C亥năTh挨.ăĐ員c bi羽t quan tr丑ng 
là cao t嘘c TPHCM- C亥năTh挨,ăCaoăt嘘c An Giang - Tr亥năĐ隠,ăđ逢運ngăliênăvùngăĐ欝ng Tháp- 
KiênăGiang,ăđ逢運ng s逸t cao t嘘c TPHCM - C亥n Th挨,ăcác tuy院năđ逢運ng thu益 và hàng h違i 
chínhăđ逢嬰c c違i t衣o, nâng c医p. 

Sân bay C亥năTh挨ălà sân bay qu嘘c t院 chính c栄aăvùngăĐBSCL.ăC亥năTh挨 có ti隠m 
nĕngăphátătri吋n m瓜tăđôăth鵜 sân bay, lƠătrungătơmăgiaoăth逢挨ng,ăbuônăbánăvƠăphátătri吋n du 
l鵜ch, mang l衣i tính lan t臼a v隠 kinh t院 cho toàn vùng.  

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

- C亥năTh挨ăcáchăTPHCMăvƠăvùngătrungătơmăkinhăt院 qu嘘c gia 荏 phía Nam 170 
km.  Vi羽c k院t n嘘i nhanh v噂iăTPHCMăvƠăxácăđ鵜nh vai trò c栄a C亥năTh挨ăđ嘘i v噂i TPHCM 
cũngănh逢ătrongătr映căđ瓜ng l詠c TPHCM - C亥năTh挨ălƠăchi院năl逢嬰c quan tr丑ng b壱c nh医tăđ嘘i 
v噂i C亥năTh挨.  

- V噂i vai trò là trung tâm giáo d映c c栄aăĐBSCL,ăC亥năTh挨ăcungăc医p ngu欝n lao 
đ瓜ng ch医tăl逢嬰ng cao không ch雨 choăĐBSCLămƠăcònăchoăc違 các t雨nhăĐôngăNamăB瓜.  

- Trongăt逢挨ngălai,ăkhiăThƠnhăph嘘 H欝 Chí Minh tr荏 nên quá t違i và k院t n嘘i giao 
thông gi英a TPHCM v噂i C亥năTh挨ăđ逢嬰c c違i thi羽năđángăk吋 thì C亥năTh挨ăhoƠnătoƠnăcóăth吋 
tr荏 thành trung tâm cung c医p các d鵜ch v映 h衣 t亥ng xã h瓜iănh逢: không ch雨 ph映c v映 cho 
ng逢運iădơnăĐBSCLăvƠăcònăsanăsẻ gánh n員ng c栄a vùng TP H欝 Chí Minh và mi隠năĐông. 

-  V隠 lƿnhăv詠c đi羽nănĕng, ĐBSCLăcóăcácătrungătơmăđi羽nănĕngăcóăth吋 cung c医p  
cho TPHCM vƠăĐôngăNamăB瓜,ătrongăđóăcóănhƠăNhƠămáyăNhi羽tăđi羽n Ô Môn 荏 C亥năTh挨.ă 
3. Vai trò, v 鵜 th院 c栄a C亥năTh挨ătrong h羽 th嘘ng các Thành ph嘘 tr 詠c thu瓜c Trung 

逢挨ng 
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Hi羽n t衣i, vai trò c栄a C亥năTh挨ăv噂i các Thành ph嘘 tr詠c thu瓜căTrungă逢挨ngăvƠăcácă
vùng khác còn h衣n ch院, do v鵜 trí C亥năTh挨ăt逢挨ngăđ嘘i bi羽t l壱p 荏 khu v詠căĐBSCL.ăTuyă
nhiên, v隠 lý thuy院t, C亥năTh挨ăcóăk院t n嘘i t衣o thành m衣ng v噂i các thành ph嘘 tr詠c thu瓜c 
Trungă逢挨ngăkhácănh逢ăĐƠăN印ng, Hà N瓜i, H違i Phòng, thông qua liên k院t hàng không và 
đ逢運ng bi吋n.ăTrongăt逢挨ngălai, C亥năTh挨ăcóăth吋 tr荏 thành m瓜t trung tâm ngh雨 d逢ỡngăđôăth鵜 
sinh thái v噂i ch医tăl逢嬰ng s嘘ngăcao,ăvƠăcũngăcóăth吋 tr荏 thành m瓜t mô hình qu嘘c gia và 
qu嘘c t院 v隠 Thành ph嘘 vi羽c k院t h嬰p v噂i phát tri吋n kinh t院 và s嘘ngăxanhăchoăcácăđ鵜aăph逢挨ngă
khác. 

III. 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: N隠n kinh t院 Vi羽t Nam ti院p t映c duy 
trì t嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ng 荏 m泳căt逢挨ngăđ嘘iăcaoăvƠăđ逢嬰căđánhăgiáălƠăm瓜t trong nh英ng th鵜 
tr逢運ngă chơuă Áă nĕngă đ瓜ng, v噂i m泳că tĕngă tr逢荏ng bình quân kho違ngă 7%/nĕm.ă Doanh 
nghi羽păt逢ănhơnă荏 Vi羽tăNamătĕngănhanhăv隠 s嘘 l逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ng,ăđóngăvaiătròăquană
tr丑ng t衣o vi羽călƠmăvƠălƠmătĕngăt益 tr丑ng vi羽c làm trong các ngành d鵜ch v映 cóăhƠmăl逢嬰ng 
tri th泳căcao.ăMôiătr逢運ngăkinhădoanhăđangăđ逢嬰c c違i thi羽năđángăk吋. Tuyănhiên,ăđ吋 đ衣tăđ逢嬰c 
m泳cătĕngătr逢荏ng này, thì vi羽c nĕngăsu医tălaoăđ瓜ng là m瓜t trong nh英ng y院u t嘘 then ch嘘t, 
đ員c bi羽t khi con s嘘 này c栄a Vi羽tăNamăcũngăth医păh挨nănhi隠u so v噂i các qu嘘c gia trong khu 
v詠c. 

- S詠 tĕngătr逢ởng c栄a nh英ng ngành ngh隠 m噂i: Trong th運i gian t噂i, m瓜t s嘘 
ngành ngh隠,ălƿnhăv詠căđ逢嬰c d詠 đoánăs胤 tr荏 thƠnhăắmi隠năđ医t h泳a”ăthuăhútăđ亥uăt逢ăchoăn隠n 
kinh t院 Vi羽t Nam là: b医tăđ瓜ng s違n, v壱t li羽u và d鵜ch v映 xây d詠ng, d鵜ch v映 tiêu dùng, hàng 
tiêu dùng, ngành nông nghi羽p, vi宇n thông, tin h丑c, công ngh羽 thôngătinăvƠăc挨ăkhí.ăC亥n 
Th挨,ăv噂i vai trò là trung tâm c栄aăĐBSCL,ăc亥năđónăđ亥u nh英ng ngành m噂i và phù h嬰p v噂i 
th院 m衣nh c栄a Thành ph嘘 công ngh羽 thông tin, các ngành công nghi羽p giá tr鵜 cao,ăth逢挨ngă
m衣iăđi羽n t穎.  

- Ch栄 tr逢挨ng,ăchínhăsáchăvƠăc挨ăch院 qu違n lý,ăđi隠u hành c栄a Chính ph栄 cũngăcóănhi隠u 
b逢噂c ti院n m噂i: Các chính sách ch栄 y院u t壱p trung vào vi羽c thi院t k院 h羽 th嘘ng pháp lu壱t t嘘t,ăđẩy 
m衣nh vai trò c栄a th鵜 tr逢運ng, xây d詠ngămôiătr逢運ng kinh doanh thu壱n l嬰i, xây d詠ng chính quy隠n 
đi羽n t穎. Vi羽căthayăđ鰻iăt逢ăduyăqu違n lý c栄a Chính ph栄 s胤 giúp t衣oăraămôiătr逢運ng chính sách thu壱n 
l嬰iăvƠăc挨ăh瓜i phát tri吋n kinh t院 h医p d磯năh挨năchoăcácădoanhănghi羽pătrongăn逢噂căvƠăcácănhƠăđ亥uăt逢ă
n逢噂c ngoài. Đ員c bi羽t, C亥năTh挨ăđ逢嬰căh逢荏ng l嬰i t瑛 nh英ngăchínhăsách,ăc挨ăch院 đ員c thù, nhằm thúc 
đẩy vaiătròătrungătơmăđ瓜ng l詠c vùng 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 

- Đòiăh臼iăngƠyăcaoăh挨năđ嘘i v噂iăbìnhăđẳng xã h瓜iătrongăquáătrìnhătĕngătr逢荏ng kinh t院: 
Nh英ngăth逢噂căđoăv隠 vi羽c nâng cao tính công bằng xã h瓜i trong phân ph嘘i l嬰i ích, nâng cao m泳c 
s嘘ng và ch医tăl逢嬰ng s嘘ng c栄a nhân dân ngày càng tr荏 thành các ch雨 tiêu phát tri吋n quan tr丑ngăđ吋 
thúcăđẩy phát tri吋n các tr映 c瓜t kinh t院, xã h瓜iăvƠămôiătr逢運ng b隠n v英ng. Xu th院 nƠyăcũngăđemă
l衣iăc挨ăh瓜iăđ吋 Thành ph嘘 đẩy m衣nh phát tri吋n xã h瓜i, c違i thi羽n ch医tăl逢嬰ngăđ運i s嘘ng c栄a 
ng逢運i dân C亥năTh挨. 
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- Tĕngătr逢ởng l医yăc挨ăsở h衣 t亥ng và ngu欝n nhân l詠călƠmăđ瓜ng l詠c: C挨ăs荏 h衣 
t亥ng và ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao s胤 ti院p t映c d磯n d逸tăquáătrìnhătĕngătr逢荏ng 荏 các 
qu嘘căgiaăđangăphátătri吋n.ăC挨ăs荏 h衣 t亥ngăkhôngăđ欝ng b瓜,ăđ員c bi羽t là h衣 t亥ng giao thông là 
m瓜tăđi吋m ngh胤n mà Thành ph嘘 c亥n gi違i quy院t,ăđ吋 giúp khai thông dòng v嘘năđ亥uăt逢ăđ院n 
C亥năTh挨,ăcũngănh逢ăm荏 ra nhi隠u ti隠mănĕngăxu医t khẩu khác. 

- Chuy吋n d鵜ch trong ch院 bi院n/ch院 t衣o toàn c亥u: Theoăxuăh逢噂ng chuy吋n d鵜ch, 
ph亥n l噂n các ho衣tăđ瓜ng s違n xu医tăs挨ăc医p và th泳 c医p s胤 đ逢嬰c chuy吋năđ院n các qu嘘c gia 荏 
khu v詠căĐôngăNamăÁăvƠăNam Á.ăĐơyălƠăc挨ăh瓜i cho Vi羽t Nam nói chung và C亥năTh挨ă
nói riêng trong vi羽c tr荏 thành trung tâm s違n xu医t c栄a các t壱păđoƠnăhƠngăđ亥u trên th院 gi噂i 
d詠aătrênăc挨ăc医u chi phí nhân l詠c rẻ. Các ho衣tăđ瓜ngăđ亥uăt逢ăl噂n s胤 ngày càng xu医t hi羽n 
nhi隠uăh挨nă荏 Vi羽t Nam. C亥năTh挨 v噂iăđ鵜nhăh逢噂ng chuy吋n d鵜ch sang các ngành ch院 bi院n, 
ch院 t衣o giá tr鵜 cao c亥n t壱pătrungăđƠoăt衣o và gi英 chân ngu欝n nhân l詠c tay ngh隠 t嘘tăcũngă
nh逢ăt壱n d映ngăcácăc挨ăch院 đ員c thù m噂iăđ逢嬰căbanăhƠnhăđ吋 đónăđ亥u xu th院 này. 

- Chuy吋n d鵜ch du l鵜ch: Trên th院 gi噂i, các dòng khách du l鵜chăđangăcóăxuăh逢噂ng 
d鵜ch chuy吋n m衣nh t噂i khu v詠c Châu Á - TháiăBìnhăD逢挨ng. Đ吋 góp m員tăđángăk吋 vào b違n 
đ欝 du l鵜ch qu嘘c t院, Vi羽t Nam c亥n d詠a vào nh英ngăth逢挨ngăhi羽u l噂năđưălƠăkháiăni羽m qu嘘c 
t院 nh逢ăV鵜nh H衣 Long, Sông H欝ng, Sông Mê Công. V噂i v鵜 th院 trungătơmăvùngăĐBSCL,ă
C亥năTh挨ăc亥n ph違iăphátăhuyăth逢挨ngăhi羽u du l鵜ch Mekong th壱t 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: S詠 phát tri吋n chóng m員t 
c栄a công ngh羽 đangăt衣o ra hàng lo衣t xu th院 phát tri吋n m噂i,ătrongăđó,ăcu瓜c cách m衣ng 
công nghi羽p 4.0 là m瓜tătrongănh逢ngăxuăh逢噂ng n鰻i b壱t nh医t. C亥năTh挨ăcóăxu医tăphátăđi吋m 
v英ng ch逸c khi là m瓜t trong 4 t雨nh thành có ch雨 s嘘 s印n sàng Công ngh羽 ICT Index 2020 
cao nh医t, cùng v噂i h衣 t亥ng nhân l詠căCNTTăđ泳ng th泳 1 c違 n逢噂c. Do v壱y, v噂i m映c tiêu 
tr荏 thành ph嘘 thôngăminh,ăđángăs嘘ng, C亥năTh挨ăc亥nănhanhăchóngăđ亥uăt逢ăvƠoăh衣 t亥ng k悦 
thu壱tăCNTT,ătĕngăc逢運ng h嬰p tác v噂i các t壱păđoƠnăcôngăngh羽 đangăhi羽n di羽n t衣i Thành 
ph嘘 nh逢ăFPTăđ吋 n逸m b逸tăcácăxuăh逢噂ng chuy吋năđ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: D鵜ch Covid-19 bùng phát 
trên ph衣m vi toàn th院 gi噂i, gây 違nhăh逢荏ng nghiêm tr丑ngăđ院n n隠n kinh t院 th院 gi噂iăcũngă
nh逢ăn逢噂c ta ph違i g欝ngămìnhăđ嘘i phó v噂i nh英ngătácăđ瓜ng tiêu c詠c c栄a d鵜ch b羽nh trên m丑i 
lƿnhăv詠c kinh t院 - xã h瓜i C亥năTh挨ăcũngăch鵜u nh英ngătácăđ瓜ng không nh臼 khi t嘘căđ瓜 tĕngă
t鰻ng s違n phẩmătrênăđ鵜aăbƠnă(GRDP)ă逢噂cătínhănĕmă2021ăgi違m 2,79% so v噂i cùng kǶ nĕmă
tr逢噂c, nhi隠u doanh nghi羽păng逢ngăs違n xu医t v噂iăhƠngăngƠnălaoăđ瓜ng m医t vi羽c. Tuy nhiên, 
đơyăcũngălƠăc挨ăh瓜i m荏 ắtr衣ngătháiăbìnhăth逢運ng m噂i”,ăthúcăđẩy chính ph栄 và các doanh 
nghi羽p tri吋n khai s嘘 hóa. 

- 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逢挨ngălƠăkhuăv詠c kinh t院 nĕngăđ瓜ng nh医t,ăn挨iăcóăt嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ng kinh t院 cao, môi 
tr逢運ngăđ亥uăt逢ăđ逢嬰c c違i thi羽n, xu医t khẩuătĕngănhanhăh挨năsoăv噂i các khu v詠c khác trên th院 gi噂i. 
Vi羽tăNamălƠăn逢噂c nằm trong khu v詠c này, có nhi隠uăc挨ăh瓜i h嬰p tác phát tri吋n, thu hút các ngu欝n 
tài chính và m荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ng. Nh逢ăv壱y,ăđ吋 n逸m b逸tăvƠăđónăđ亥uăđ逢嬰c xu th院 này, Chính 
ph栄 nói chung và C亥năTh挨ănóiăriêngăcóătráchănhi羽m tích c詠c hoàn thi羽n h羽 th嘘ng chính 
sách và th吋 ch院 h逢噂ngăđ院nătĕngăc逢運ngănĕngăl詠c ti院p c壱n và 泳ng d映ng thành qu違 c栄a cu瓜c 
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cách m衣ng công ngh羽 trong các chi院năl逢嬰c, chính sách phát tri吋năđ医tăn逢噂c và Thành 
ph嘘. 

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

1. Tácăđ瓜ng c栄a thiên tai 
- K院t lu壱n v隠 s詠 thayăđ鰻i dòng ch違yăth逢嬰ngăl逢uăs胤 tĕngălênătrongămùaăki羽t và 

gi違măđiătrongămùaălũ.ăTheoăs嘘 li羽u th詠căđoăchoăth医y t鰻ngăl逢嬰ng dòng ch違yănĕmăvƠămùaă
ki羽tăđ隠uăcóăxuăh逢噂ngătĕngălên.ăTuyănhiên,ăcóănh英ng th運iăđi吋m trong mùa ki羽t,ăl逢uăl逢嬰ng 
dòng ch違y v隠 ĐBSCLănh臼 h挨năsoăv噂i th詠c t院 khi h欝 th栄yăđi羽năch逢aătíchăđ栄 n逢噂c. S嘘 
li羽uăcũngăchoăth医y có s詠 tíchăn逢噂c cu嘘iămùaăm逢aătrong m瓜t s嘘 nĕmăítăn逢噂c làm dòng 
ch違y tháng 12 gi違m nh臼 rõ r羽tă(nĕmă2019-2020). Th運i kǶ này tri隠u còn cao s胤 làm xâm 
nh壱p m員nătrênăĐBSCLăxơmănh壱păsơuăvƠoăthángă12ănĕmătr逢噂căvƠăthángă1ănĕmăsau. 

- V医năđ隠 quan tr丑ng nh医t c栄a phát tri吋năth逢嬰ngăl逢uălƠăm瓜tăl逢嬰ng l噂n phù sa s胤 
b鵜 gi英 l衣i 荏 th逢嬰ng ngu欝n, gây 違nhăh逢荏ng nghiêm tr丑ngăđ院năvùngăĐBSCL:ăs映tălúnăđ欝ng 
bằng,ăthoáiăhoáăđ医t, s衣t l荏 b運 sông, b運 bi吋n, gi違m tr英 l逢嬰ng cát, gi違măđaăd衣ng sinh h丑c 
trongăn逢噂c 荏 c違 đ欝ng bằng và ngoài bi吋n. 

2.ăTácăđ瓜ng c栄a Bi院năđ鰻i khí h壱u 

Theo k鵜ch b違n bi院năđ鰻i khí h壱uă(BĐKH)ăvƠăn逢噂c bi吋n dâng (NBD) cho Vi羽t Nam 
c栄a B瓜 TNMT 2020 công b嘘 nĕmă2021,ătheoăk鵜ch b違n RCP4.5, trong th院 k益 21,ăl逢嬰ng 
m逢aănĕmăcóăxuăth院 tĕngătrênăph衣m vi c違 n逢噂c v噂i m泳cătĕngăph鰻 bi院n 10 ÷ 15% vào gi英a 
th院 k益 và 10 ÷ 20% vào cu嘘i th院 k益.  

Tuyănhiên,ăl逢嬰ngăm逢aătrongămùaăki羽t có xu th院 gi違m s胤 違nhăh逢荏ngăđ院n ch医tăl逢嬰ng 
ngu欝năn逢噂c.ăKhiăxétăđ院năBĐKH,ăđ院n 2030, m詠căn逢噂c bi吋năĐôngăvƠăbi吋năTơyătĕngălênă
kho違ngă12ăcmăvƠăđ院nănĕmă2050,ăm詠căn逢噂c bi吋năĐôngătĕngălênăkho違ng 22 cm, m詠căn逢噂c 
bi吋năTơyătĕngălênăkho違ng 23 cm.  

3.ăLũăvƠăng壱păn逢噂c 

Các tr壱nălũăhƠngănĕmăd詠 ki院n s胤 gi違mădoăBĐKHăvƠăxơyăd詠ngăđ壱p th栄yăđi羽n m噂i. 
Đi隠u này s胤 thúcăđẩy vi羽c phát tri吋n b運 sông, c欝n/cù lao và khu v詠c ng壱pălũăthôngăquaă
vi羽c chuy吋năđ鰻i di羽n tích tr欝ngălúaăthƠnhăv逢運năcơyăĕnătrái,ăphátătri吋n nuôi tr欝ng th栄y s違n 
vƠăkhuădơnăc逢ăđôăth鵜 và nông thôn 荏 cácăvùngătr逢噂căđơyăb鵜 ng壱p l映t. T瑛 đóăgiúpăgiaătĕngă
đ亥uăt逢ăvƠăgiáătr鵜 kinh t院 c栄a nh英ng vùng này. Dù t亥n su医tălũăcóăth吋 gi違m trong th運i gian 
t噂i,ănh逢ngăr栄iăroălũăl映t, nh医t là các hi羽năt逢嬰ng c詠căđoan,ănhi隠u kh違 nĕngăs胤 giaătĕngăn院u 
không có chi院năl逢嬰c qu違n lý r栄i ro, quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t,ăquyăđ鵜nhăvƠăđ亥uăt逢ăphòngă
ch嘘ngălũăl映t cho các khu v詠c phát tri吋năđôăth鵜 hi羽n có và khu v詠c m噂i, h衣 t亥ng tr丑ng y院u 
vƠăđ亥uăt逢ădƠiăh衣n vào nông nghi羽p và nuôi tr欝ng th栄y s違n nh衣y c違m v噂iălũ.ăCácăd詠 án 
đangăth詠c hi羽năliênăquanăđ院n qu違nălỦălũăvùngăth逢嬰ngăl逢uăĐBSCLă(d詠 án WB9, GEF, 
v.vầ)ăd詠 ki院n s胤 gi違m ng壱pălũăchoăkhuăv詠c h衣 l逢uăĐBSCLătrongăđóăcóăC亥năTh挨. 

Các tr壱năm逢aăl噂n d詠 ki院n s胤 giaătĕngăv隠 t亥n su医tăvƠăc逢運ngăđ瓜, gây ng壱p cho c違 
khu v詠căđôăth鵜 và nông thôn. Nh英ng thi羽t h衣i do ng壱p úng càng tr荏 nên tr亥m tr丑ngăh挨nă
doăn逢噂c bi吋n dâng và s映tălúnăđ医t.ăĐ吋 ngĕnăch員n thi羽t h衣i v隠 kinh t院, s泳c kh臼e,ămôiătr逢運ng 
và mùa v映, c亥n xây d詠ng các chi院năl逢嬰c 泳ng phó nhằm duy trì kh違 nĕngăthoátăn逢噂c ậ 
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thông qua vi羽c th詠c hi羽n chi院năl逢嬰c qu違n lý r栄i ro ng壱p tích h嬰p, c違i thi羽năc挨ăs荏 h衣 t亥ng 
(ví d映 nh逢ăxơyăd詠ng các khu v詠c 'ô bao' khép kín v噂i công su医tăb挨măphùăh嬰p), bao g欝m 
c違 quy ho衣ch không gian d詠a trên r栄i ro ng壱păn逢噂c mà k鵜ch b違năBĐKHăvƠăNBDă2020ă
đưăcóăd詠 báo C亥năTh挨ăs胤 b鵜 ng壱p kho違ng 55,82% di羽nătíchăkhiăn逢噂c bi吋n dâng thêm 
100cm. 

4. Xâm nh壱p m員n 

V噂i s詠 giaătĕngăc栄a m詠căn逢噂c bi吋n và gi違m dòng ch違yăth逢嬰ngăl逢uăvƠoăđ亥u mùa 
khô trong nh英ngănĕmăh衣nă(nĕmăítăn逢噂c), xâm nh壱p m員n vào c穎a sông s胤 tĕngăb医tăth逢運ng 
(đi吋năhìnhălƠănĕmă2016ăvƠănĕmă2020).ăVƠoăm瓜t s嘘 nĕmăcóămùaălũănh臼 do các h欝 ch泳a 
th逢嬰ngăl逢uătíchăn逢噂c nên dòng ch違y nh臼 có th吋 gây nên quá trình xâm nh壱p m員n x違y ra 
s噂m h挨n.ăVi羽c này thêm tr亥m tr丑ng khi m員n xâm nh壱păsơuăvƠălơuăh挨nădoăcácănhánhăsôngă
ngày càng sâu v鵜 b鵜 khai thác cát và xói l荏 ti隠mănĕng.ăĐ嘘i v噂i TP C亥năTh挨,ăxơmănh壱p 
m員n s胤 có th吋 tácăđ瓜ngăđ院n các khu v詠c v隠 phía bi吋n và có th吋 違nhăh逢荏ngăđ院n c医păn逢噂c 
cho cácăngƠnh,ăđ員c bi羽t là c医păn逢噂c sinh ho衣t s穎 d映ng ngu欝năn逢噂c sông. 

5. H衣n hán 

Tình tr衣ng thi院uăn逢噂c là k院t qu違 c栄a vi羽c cung và c亥uăn逢噂c không phù h嬰p. S詠 
giaătĕngănhuăc亥uăn逢噂căth逢運ng x違y ra khi phát tri吋n kinh t院. Các bi羽n pháp qu違n lý khai 
thác, s穎 d映ngăn逢噂c g欝m c違 vi羽c gi違m/c医măkhaiăthácăn逢噂căd逢噂iăđ医t cho nông nghi羽p - 
d磯năđ院n nh英ngăthayăđ鰻iăvƠăsauăđóăgi違m nhu c亥uăn逢噂c.ăTácăđ瓜ng c栄a h衣n hán, thi院uăn逢噂c 
ng丑tăđ嘘i v噂i phát tri吋n c栄a C亥năTh挨ăđ逢嬰c d詠 ki院n s胤 nh臼 do nằm g亥n sông H壱u -  ngu欝n 
n逢噂c ng丑t d欝i dào và khá thu壱n l嬰i cho các ngành kinh t院. M員c dù v壱y, c亥năchúăỦăđ院n 
nh英ngănĕmăítăn逢噂căvƠăđi隠u ki羽n v壱n hành b医tăth逢運ng c栄a các h欝 th栄yăđi羽năth逢嬰ngăl逢u. 
6. S映tălúnăđ医t 

M瓜t s嘘 nghiên c泳u v隠 s映tălúnăđ医tăđưăvƠăđangăđ逢嬰c th詠c hi羽n 荏 ĐBSCLăcũngănh逢ă
Tp. C亥năTh挨.ăTheoăTi院năsƿăD逢挨ngăVĕnăNi,ăv噂i b嘘nănĕmăquanătr逸c trong khuôn viên 
tr逢運ngăĐ衣i h丑c C亥năTh挨,ăs映t lún trung bình t亥ngănôngăđoăđ逢嬰c t瑛 c丑căđ逢嬰c tính 荏 m泳c 
17mm/nĕm.ăT衣i các tòa nhà c栄aăng逢運i dân s映t lún 荏 m泳că27ămm/nĕmă(k院t h嬰p s嘘 li羽u 
t瑛 InSAR do BGR/GIZ th詠c hi羽n, con s嘘 này cho th医y s映t lún 荏 m泳că1,7ăcm/nĕmă荏 t亥ng 
nôngăvƠă1ăcm/nĕmăt亥ng sâu. Nghiên c泳u c栄a B瓜 TNMTă2019ăcũngăchoăth医y C亥năTh挨ă
thu瓜c vùng s映t lún 5-10cm. 
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PH井NăII.ăĐÁNHăGIÁăTH衛C TR萎NG PHÁT TRI 韻N KINH T 蔭 - XÃ H浦I, TH 衛C 
TR萎NG S盈 D影NGă Đ遺T, TH衛C TR萎NG H烏 TH渦NGă ĐỌă TH卯 VÀ NÔNG 
THỌNăGIAIăĐO萎N 2011-2020 

I. 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ởng kinh t院 và các y院u t嘘 đóngăgópăvƠoătĕngătr逢ởng  

- Tĕngătr逢荏ng kinh t院: T嘘căđ瓜 tĕngăt鰻ng s違n phẩmătrênăđ鵜a bàn GRDP (giá so sánh 
2010)ăgiaiăđo衣n 2010 - 2019ă逢噂cătĕngăbìnhăquơnă6,6%/nĕm.ăĐơyălƠăm泳cătĕngătr逢荏ng trung bình 
khi so sánh v噂i m泳cătĕngătr逢荏ngăgiaiăđo衣n 2010-2019 c栄aăĐBSCLă(6,3%)ăvƠătoƠnăVi羽t Nam 
(6,3%).  

- Quy mô t鰻ng s違n phẩmătrênăđ鵜aăbƠnănĕmă2020ălƠă52.230ăt益 đ欝ng (giá so sánh). 
T鰻ng s違n phẩmătrênăđ鵜aăbƠnătheoăbìnhăquơnăđ亥uăng逢運iălƠă71.932.000ăđ欝ng, g医p g亥n 3 
l亥n so v噂i con s嘘 nĕmă2010. 

- Trongăgiaiăđo衣n 2010-2019, d鵜ch v映 là ngành có m泳cătĕngătr逢荏ng m衣nh m胤 
nh医t, v噂i m泳cătĕngătr逢荏ngăbìnhăquơnălƠă7,3%/nĕm,ăti院păsauăđóălà công nghi羽p-xây d詠ng 
(6,4%) và nông nghi羽p (2,1%). Trong kh嘘i ngành d鵜ch v映, bán buôn và bán lẻ là ngành 
mũiănh丑n khi chi院m 16,84% GRDP (giá hi羽năhƠnh)ănĕmă2020,ăcònăv噂i kh嘘i ngành công 
nghi羽p, công nghi羽p ch院 bi院n, ch院 t衣o là ngành tr丑ng tâm chi院m t雨 tr丑ng 23,05% GRDP. 

2. Chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u n隠n kinh t院  

C挨ăc医u kinh t院 có s詠 chuy吋n d鵜chăkhôngăđángăk吋. Nĕmă2010,ăc挨ăc医u c栄a 3 ngành 
nông nghi羽p, công nghi羽p và d鵜ch v映 lƠă16%,ă33%ăvƠă45%ăthìăđ院nănĕmă2020,ăcácăconă
s嘘 này l亥năl逢嬰t là 11%, 31%, 50%. Tuy nhiên, so v噂iăvùngăĐBSCLăthìăhi羽n C亥năTh挨ă
v磯nălƠăđ鵜aăph逢挨ngăcóăt雨 l羽 ngành ngh隠 phi nông nghi羽p cao nh医t. 

C挨ăc医u n瓜i b瓜 ngành kinh t院 v磯năch逢aăcóăd医u hi羽u chuy吋n d鵜chătheoăh逢噂ng nâng 
cao t益 tr丑ng các ngành có giá tr鵜 giaătĕngăcao.ăTrongăngƠnh công nghi羽p, công nghi羽p ch院 
bi院n ch院 t衣o, tuy là ngành mũiănh丑nănh逢ngăl衣i trong xu th院 ngày càng gi違m v隠 t雨 tr丑ng, 
thayăvƠoăđóălƠăs違n xu医t và phân ph嘘iăđi羽n,ăkhíăđ嘘t,ăn逢噂cănóng,ăh挨iăn逢噂căvƠăđi隠u hòa không 
khíăngƠyăcƠngăđóngăvaiătròăquanătr丑ng. Trong n瓜i b瓜 ngành d鵜ch v映, ho衣tăđ瓜ngăth逢挨ngă
m衣i, giáo d映c, y t院 cóăxuăh逢噂ngăgiaătĕngăv隠 t雨 tr丑ng. Tuy nhiên, ho衣tăđ瓜ng tài chính, ngân 
hàng và b違o hi吋m, và ho衣tăđ瓜ngăchuyênămônăKHCNătrongăgiaiăđo衣n 2015-2020 l衣i không 
có s詠 thayăđ鰻iăđángăk吋. Nh英ng ngành này đangălƠăxuăh逢噂ng c栄a th院 gi噂i và C亥năTh挨ăc亥n 
chuy吋n mình m衣nh m胤 đ吋 có th吋 n逸m b逸tăđ逢嬰c nh英ngăc挨ăh瓜iătrongăt逢挨ngălai. 
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. Nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n 

3.1.1. V隠 tĕngătr逢ởng 

Trongăgiaiăđo衣n 2011-2015,ătoƠnăngƠnhătĕngătr逢荏ng 荏 m泳c trung bình v噂i t嘘căđ瓜 
2,75%/nĕm. Trongăgiaiăđo衣n 2011-2020, t益 tr丑ngăGRDPăngƠnhăNLTSătrongăc挨ăc医u GRDP 
c栄a Thành ph嘘 cóăxuăh逢噂ng ngày càng gi違m, t瑛 16%ănĕmă2011ăxu嘘ngăcònă11%ănĕmă
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2020.ăXuăh逢噂ng gi違m này phù h嬰p v噂i ch栄 tr逢挨ng chung c栄aăNhƠăn逢噂căvƠăđ鵜nhăh逢噂ng 
c栄a Thành ph嘘.ăĐ瓜ng l詠c t衣o nên s詠 phát tri吋n c栄a ngành NLTS c栄a C亥năTh挨ătrongăgiaiă
đo衣n 2011-2020 ch栄 y院u 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 chi院m trên 70% trong t鰻ng giá tr鵜 s違n su医t c栄a 
toàn ngành NLTS. 

3.1.2. Nhóm ngành tr欝ng tr丑t 

Đơyăv磯n là ngành ch栄 l詠c trong nhóm ngành nông nghi羽p. Các cây tr欝ng chính bao 
g欝mălúa,ărauăđ壱u, cây công nghi羽p hằngănĕm,ăcơyălơuănĕm. 

 S違n xu医t lúa 

Lúa v磯n là cây tr欝ng chi院m di羽n tích l噂n trong ngành tr欝ng tr丑t, v噂i 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 Thuăđôngă59.000ha. 
Nĕngăsu医tălúaăcóăxuăh逢噂ngătĕng,ăch泳ng t臼 tính hi羽u qu違 vi羽c 泳ng d映ng khoa h丑c công 
ngh羽 cũngănh逢ăchuy吋năđ鰻i s違n xu医t sangămôăhìnhăcánhăđ欝ng l噂n.ăNĕngăsu医t lúa c違 nĕmă
thu瓜c nhóm cao c栄aăĐBSCL,ătuyănhiênăv磯n thua các t雨nhăSócăTrĕng,ăH壱uăGiang,ăĐ欝ng 
Tháp, An Giang. 

Rau các lo衣i 

S違n xu医t rau các lo衣i: rau đ逢嬰căxemălƠănhómăcơyăhƠngănĕmăch栄 l詠c th泳 hai c栄a 
Thành ph嘘, v瑛a thu壱n l嬰i luân canh v噂i lúa, v瑛a phù h嬰p v噂i mô hình canh tác nông 
nghi羽păđôăth鵜 và có th鵜 tr逢運ng tiêu dùng t衣i ch厩. Di羽nătíchătĕngăt瑛 8.938ăhaănĕmă2010 lên 
13.923 haănĕmă2020,ănĕngăsu医t có xu h逢噂ng c違i thi羽năkhiăđ衣t 13,24 t医n/ ha vào 2020 so 
v噂i con s嘘 11,66 t医n/haănĕmă2010. S違năl逢嬰ng rau bìnhăquơnăđ亥uăng逢運i m噂iăđ衣t 153,6 
kg/ng逢運i/nĕm,ă th医pă h挨n so v噂i m泳c bình quân chung c栄aă vùngă ĐBSCLă (225ă
kg/ng逢運i/nĕm). 

a. S違n xu医t cây hằngănĕm 

Di羽n tích gi違m đángăk吋 trongăgiaiăđo衣n 2010-2020, trongăđó:ă 
- Di羽n tích tr欝ngăđ壱uănƠnhănĕmă2020ăđ衣t 7 ha, ch雨 ch逢aăbằng 1% so v噂i con s嘘 nĕmă

2010. Nguyên nhân di羽n tích tr欝ngăđ壱u nành gi違mălƠădoănĕngăsu医t còn th医p và hi羽u qu違 
không cao bằngălƠmălúaăđôngăxuân và lúa xuân hè.  

- Di羽n tích tr欝ng mè đ衣tă7.606ăhaănĕmă2015,ăg医păđôiăconăs嘘 nĕmă2010.ăTuyănhiên,ă
đ院n nĕmă2020 thì diên tích ch雨 còn 2.347ăha,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.  

S違n xu医tăcơyălơuănĕm 

Cây d瑛a: tr欝ngăphơnătánătrongăđ医tăv逢運n, di羽n tích gi違m d亥n, ph亥n l噂n do chuy吋n 
quaăđ医t tr欝ngăcơyăĕnăqu違 và m瓜t ph亥n do chuy吋năquaăđ医t phi nông nghi羽p. Lâu dài, di羽n 
tích tr欝ng d瑛a c栄a Thành ph嘘 s胤 còn ti院p t映c gi違m.  

Cơyăĕnătrái: Ch栄ng lo衣i cây tr欝ng h院t s泳c phong phú, v噂i di羽nătíchătĕngăm衣nh t瑛 
14.266ăhaănĕmă2010ălênă21.623ăhaănĕmă2020.ăCácănhómăcơyătr欝ngăchínhănh逢ăb逢荏i, nhãn, 
chômăchômăđóngăgópăchínhăchoăs詠 tĕngătr逢荏ng này.  
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Th運i gian qua, ngành nông nghi羽păcùngăcácăđ鵜aăph逢挨ngăđưătri吋n khai nhi隠u ho衣t 
đ瓜ng cung c医p thông tin, t壱p hu医n k悦 thu壱t và h厩 tr嬰 v隠 v嘘n, gi嘘ng cây tr欝ng và k院t n嘘i 
cung-c亥u nhằmăgiúpăng逢運i dân tr欝ngăcơyăĕnătráiăđ衣t hi羽u qu違.  

Theo kh違oăsát,ăđánhăgiáăc栄a ngành nông nghi羽p hi羽n nhi隠u di羽n tích tr欝ngăcơyăĕnă
tráiăngon,ăđ員c s違n t衣i Thành ph嘘 có th吋 giúpănhƠăv逢運n có thu nh壱p t瑛 200-700 tri羽u 
đ欝ng/ha/nĕm,ăcaoăg医p nhi隠u l亥n so v噂i tr欝ngălúa.ăNôngădơnăcũngăxơyăd詠ngăđ逢嬰c 31 mô 
hìnhăv逢運năcơyăĕnătráiăk院t h嬰p phát tri吋n du l鵜ch sinh thái, l嬰i nhu壱n cao g医p 1,5-2 l亥n so 
v噂iăchuyênăcanhăcơyăĕnătrái. 
3.1.3.  NhómăngƠnhăchĕnănuôi 

- Chĕnănuôiăc栄a Thành ph嘘 trong th運i gian qua ch鵜uătácăđ瓜ng c栄a d鵜ch b羽nh di宇n 
bi院n ph泳c t衣p, giá th泳căĕnătĕngănhanhăvƠăgiáăbánăs違n phẩm bi院năđ瓜ng theo chi隠uăh逢噂ng 
ít thu壱n l嬰iăchoăng逢運iăchĕnănuôi,ănênăquyămôăđƠnătĕngăch壱m và không 鰻năđ鵜nh, chi院m t雨 
tr丑ng th医pătrongăc挨ăc医u giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông nghi羽p.  

- ĐƠnăgiaăc亥m:ăĐ逢嬰c xem là th院 m衣nh c栄a Thành ph嘘,ăquyămôăđƠnătĕngăt瑛 1.895 
ngƠnăconănĕmă2010ălênă2.127ăngƠnăconănĕmă2020.  

- ĐƠnăheo:ăĐ逢嬰c xem là th院 m衣nh th泳 haiătrongăchĕnănuôiăc栄a Thành ph嘘,ănh逢ngă
quyămôăđƠnăkhôngătĕngătr逢荏ng trong nhi隠uănĕmăqua.ăNguyênănhơnăch栄 y院u do giá c違 
th泳căĕnăcôngănghi羽pătĕng,ăgiáăbánăheoăh挨iăkhôngă鰻năđ鵜nh,ăng逢運iăchĕnănuôiăheoăkhôngă
có l運i nên không chú tr丑ngătáiăđƠn,ănh医t là các h瓜 nuôi quy mô v瑛a và nh臼. M瓜t nguyên 
nhân khác là do 違nhăh逢荏ng c栄a b羽nh d鵜ch t違 heo Châu Phi khi院n t鰻ngăđƠnăgi違m m衣nh, 
đ員c bi羽t gi違m nhi隠uătrênăđƠnăheoănáiăvƠăheoăn丑c. 

- ĐƠnăbò: Cóăxuăh逢噂ng gi違m d亥n t瑛 4598ăconănĕmă2015ăxu嘘ngă4099ăconănĕmă2020.ă 
- Các v壱t nuôi khác: Ngoài các v壱tănuôiăchínhănêuătrên,ăchĕnănuôiătrênăđ鵜a bàn 

Thành ph嘘 còn có m瓜t s嘘 v壱t nuôi khác nh逢ngăcóăquyămôăkhôngăl噂n vƠăcóăxuăh逢噂ng 
gi違m. Nguyên nhân chính d磯năđ院năđƠnăđ衣i gia súc c栄a Thành ph嘘 gi違mălƠădoăđ鵜a bàn 
chĕnănuôiăngƠyăcƠngăb鵜 thu hẹp, ngu欝n th泳căĕnăxanhăt詠 nhiên khan hi院m d亥n, vi羽c qu違n 
lỦămôiătr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 do chĕnănuôiă
dê có l運i cao và có th吋 t壱n d映ng lá cây, c臼 trong t詠 nhiênăđ吋 làm th泳căĕn,ăti院t ki羽m chi 
phí ti隠n th泳căĕn.ăNgoƠiăra,ăvi羽c nhi隠u h瓜 dân 泳ng d映ng khoa h丑căkƿăthu壱tăvƠoăchĕnănuôiă
dêăcũngăgiúpăs嘘 l逢嬰ng dê tĕngănhanh,ămangăl衣i thu nh壱p t嘘tăchoăng逢運i dân. 

3.1.4. Nhóm ngành th栄y s違n 

Thành t詠u n鰻i b壱t trong nuôi tr欝ng th栄y s違n c栄a Thành ph嘘 lƠăđưăxơyăd詠ngăđ逢嬰c 
nhi隠u mô hình NTTS cho hi羽u qu違 caoănh逢ămôăhìnhănuôiăthơmăcanhăcáătra,ăcáărô,ăcáălóc,ă
cá trê, cá rô phi trong ao; các mô hình nuôi k院t h嬰p lúa ậ cá, lúa ậ tôm càng xanh, nuôi 
cáăvƠănuôiătômătrongăm逢挨ngăv逢運n, phù h嬰p v噂iăđi隠u ki羽n c栄a t瑛ng ti吋u vùng, khá b隠n 
v英ng v隠 môiătr逢運ng. 

Hi羽n t衣i các công ty ch院 bi院n th栄y s違nătrênăđ鵜a bàn TP C亥năTh挨ăcóăkhuynhăh逢噂ng 
xây d詠ng vùng nuôi t壱pătrungăđ吋 鰻năđ鵜nh ngu欝n nguyên li羽uăđ亥u vào cho nhà máy ch院 
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bi院n. Ngành Nông nghi羽p đangăchúătr丑ng phát tri吋n các mô hình nuôi theo tiêu chuẩn 
an toàn v羽 sinh th詠c phẩm nhằmăđápă泳ng nhu c亥u th鵜 tr逢運ng và nâng cao giá tr鵜 s違n 
phẩm hàng hóa th栄y s違n.  

3.1.5. Nhóm ngành lâm nghi羽p 

- C亥năTh挨ăkhôngăcóăr瑛ng t壱p trung, ho衣tăđ瓜ng lâm nghi羽p ch栄 y院u t壱p trung vào 
tr欝ng,ăchĕmăsócăcơyăphơnătán.ăĐ院n nay, cây lâm nghi羽p phân tán toàn Thành ph嘘 là 860 
ngàn cây, so v噂i cùng kǶ gi違m 5 ngàn cây. Ch栄 y院u tr欝ngăxungăquanhăv逢運n, l嘘iăđiầ 

3.1.6. NhómăngƠnhăth逢挨ngăm衣i nông s違n 

M員c dù có l嬰i th院 荏 v鵜 tríălƠătrungătơmăĐBSCLănh逢ngăvi羽căgiaoăth逢挨ngăhƠngăhóaă
nông s違n v磯năch逢aăphátătri吋n th詠c s詠 m衣nh m胤. Các s違n phẩmăth逢運ngăđ逢嬰c chuy吋năđ院n 
TP H欝 ChíăMinhăvƠăVũng TƠuăđ吋 xu医t khẩu, khi院năchiăphíălogisticătĕngăcao.ăNgoƠiăra,ă
các thách th泳c chính c栄a ngành bao g欝m: 

- S違n xu医t manh mún ch栄 y院u d詠a trên l詠căl逢嬰ng nông dân, ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t 
荏 quy mô l噂n ch雨 chi院m 10% d磯năđ院n k院t qu違 là vi羽c s穎 d映ngăđ医t kém hi羽u qu違, ho衣t 
đ瓜ng thu ho衣ch t詠 phát và 泳ng d映ng công ngh羽 cònăch逢aăr瓜ng rãi, ch医tăl逢嬰ng nông s違n 
không 鰻năđ鵜nhăvƠăkhôngăđ欝ng nh医t 

- Ch逢aăt壱p trung vào ho衣tăđ瓜ng s違n xu医tătheoăđ鵜nhăh逢噂ng xu医t khẩu khi院n 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 s穎 d映ng c栄a s違n phẩm còn ng逸n 
vƠăch逢aăcóănh壱n th泳căđ亥yăđ栄 v隠 các tiêu chuẩn qu嘘c t院. 

- S違n xu医t th員ngăd逢ăđ吋 xu医t khẩu th医p, chu厩i cung 泳ng còn nhi隠u b医t c壱p: 45% 
nông s違n không th吋 tiêu th映 đ逢嬰c do các bi羽n pháp x穎 lý sau thu ho衣ch còn y院u kém, 
thi院u h羽 th嘘ng kho l衣nhăđ吋 b違o qu違n th詠c phẩm. 

- Thi院u các ch泳ng nh壱n qu嘘c t院 và công tác xây d詠ngăth逢挨ngăhi羽uăch逢aăđ逢嬰c 
chú tr丑ng. 

3.1.7. Phát tri吋n nông nghi羽p công ngh羽 cao 

Ho衣tăđ瓜ng nghiên c泳u, 泳ng d映ng và chuy吋n giao khoa h丑c k悦 thu壱tăđ院năng逢運i 
dơnăđ逢嬰c th詠c hi羽n tích c詠c, Thành ph嘘 tri吋n khai th詠c hi羽năcácăđ隠 tƠi,ăđ隠 ánăđưăđ逢嬰c 
phê duy羽tă(đ隠 ánăchuyênăcanh,ăđ隠 án phát tri吋n gi嘘ngălúa,ăđ隠 án qu違n lý ch医tăl逢嬰ng nông 
lâm s違n và th栄y s違n...)ăvƠăch逢挨ngătrìnhăkhuy院n nông khuy院năng逢,ăh厩 tr嬰 gi嘘ng cây con. 
K院t qu違,ăđưăt衣oăđi隠u ki羽năđẩy m衣nh 泳ng d映ng ti院n b瓜 vào s違n xu医t,ănơngăcaoătrìnhăđ瓜 
s違n xu医t c栄a nông dân. Đ院n nay Thành ph嘘 đưăcóă173ămôăhìnhănôngănghi羽p 泳ng d映ng 
công ngh羽 caoătheoătiêuăchíăquyăđ鵜nh t衣i Quy院tăđ鵜nh s嘘 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 
thángă3ănĕmă2017ăc栄a B瓜 Nông nghi羽p và Phát tri吋n nông thôn. 

3.1.8. Cácăkhóăkhĕn,ătháchăth泳c c栄a ngành nông nghi羽p 

Th泳 nh医t,ăđ医t nông nghi羽p s胤 gi違mă14%ăvƠoănĕmă2030,ădoăđóăngƠnhănôngănghi羽p 
c亥n chuy吋năđ鰻iăc挨ăc医uăđ医t h嬰pălíăđ吋 nâng cao giá tr鵜 giaătĕngăchoăngƠnh. 

Th泳 hai, các m員t hàng nông s違n có giá tr鵜 giaătĕngăth医p. Nguyên nhân m瓜t ph亥n 
là do các m員t hàng nông s違n ch雨 đ逢嬰căs挨ăch院 thôăs挨,ănguyênănhơnăkhácălƠăvi羽c xây d詠ng 
th逢挨ngăhi羽u nông s違n còn h衣n ch院.  



 

18 
 

Th泳 ba, bi院năđ鰻i khí h壱uăvƠăn逢噂c bi吋n dâng làm cho tình tr衣ng ng壱p úng và kh違 
nĕngătiêuăthoátăn逢噂căthêmăkhóăkhĕn,ătìnhătr衣ng h衣năhánăcũngănh逢ănh英ng y院u t嘘 khí h壱u 
b医tăth逢運ngăkhácăcóăxuăh逢噂ngătĕng. Vi羽c s穎 d映ngăph逢挨ngăth泳c canh tác truy隠n th嘘ng 
cũngănh逢ăl衣m d映ng thu嘘c b違o v羽 th詠c v壱t, phân bón hóa h丑c làm gi違m ch医tăl逢嬰ngăđ医t, 
gây nên xói mòn, gi違măđ瓜 phì nhi隠u c栄aăđ医t. 

Th泳 t逢,ăquyămôăs違n xu医t manh mún, ch栄 y院uăd逢噂i d衣ng h瓜 giaăđình,ăkinhăt院 h嬰p 
tác và kinh t院 trang tr衣i ch壱m phát tri吋n, kh嘘iăl逢嬰ng s違n phẩm hàng hóa làm ra phân tán. 
Ngoài ra, vi羽c s違n xu医t manh mún khi院n t嘘căđ瓜 c挨ăgi噂i hóa ch壱m, d磯năđ院nănĕngăsu医t cây 
tr欝ng th医păvƠăch逢aăt嘘iă逢uăhóaăđ逢嬰c l嬰i nhu壱n cho nông dân 

Th泳 nĕm,ăcôngănghi羽p ch院 bi院n ph映c v映 nông nghi羽p và ngành ngh隠 nông thôn 
còn ch壱m phát tri吋n; liên k院t gi英a nhà máy ch院 bi院n,ăc挨ăs荏 thu mua v噂i nông h瓜 trong 
vi羽c tiêu th映 nông s違n còn h衣n ch院 và thi院u ch員t ch胤. 

Th泳 sáu, chi phí h壱u c亥n r医t cao do thi院u k院t n嘘i khu v詠c và trung tâm h壱u c亥n 
còn manh mún. Ngoài ra, vi羽c thi院u h羽 th嘘ng kho l衣nhăcũngăgiaătĕngăt雨 l羽 lãng phí nông 
s違n, góp ph亥n gây nên vi羽c chi phí h壱u c亥n tĕngăcao. 
3.2. Công nghi羽p và xây d詠ng 

3.2.1. Ngành xây d詠ng 

Ngành xây d詠ngălƠălƿnhăv詠c khá quan tr丑ng trong n隠n kinh t院 C亥năTh挨,ăđóngăgópă
5% t鰻ngăGRDPănĕmă2020.ăTrongăgiaiăđo衣n 2011-2019, ngành xây d詠ngătĕngătr逢荏ng 荏 
m泳căđ瓜 th医p v噂iă4%/nĕm.ăTuyănhiên,ăđ院n nĕmă2019-2020, GRDP gi違m m衣nh 荏 m泳c 
27%, nguyên nhân ch栄 y院uălƠădoăđ衣i d鵜chăCovidă19ăđưălƠmăđ泳t gãy chu厩i cung 泳ng,ăđìnhă
tr羽 các ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh doanh. 

Sau khi tr荏 thƠnhăđôăth鵜 lo衣i I tr詠c thu瓜căTrungă逢挨ngănĕmă2009,ăTPăC亥năTh挨 đưă
khai thác và phát huy t嘘t các ti隠mănĕng,ăl嬰i th院,ăđẩy nhanh quá trình xây d詠ng d詠 án 
phát tri吋năđôăth鵜 ắsáng,ăxanh,ăs衣ch,ăđẹp”. 
3.2.2. Công nghi羽p 

a. V隠 ch雨 tiêu phát tri 吋n ngành công nghi羽p 

- Giaiăđo衣n 2011-2016:ăgiaiăđo衣n này tuy còn nhi隠uăkhóăkhĕnădoăh羽 qu違 c栄a quá 
trình suy gi違m kinh t院 nh英ngănĕmătr逢噂c,ănh逢ngăho衣tăđ瓜ng s違n xu医t c栄a ngành v磯n có s詠 
giaătĕngăv隠 giá tr鵜 s違n xu医t công nghi羽p.  

- T瑛 nĕmă2017ăđ院n nay: Ch雨 s嘘 s違n xu医t công nghi羽pănĕmă2016 cóăxuăh逢噂ng 
tĕng.ăNĕmă2020,ădoătácăđ瓜ng c栄aăđ衣i d鵜ch Covid 19, ch雨 s嘘 công nghi羽p gi違m 3,5% v噂i 
lƿnhăv詠c gi違m m衣nh nh医t là công nghi羽p ch院 bi院n, ch院 t衣o (gi違mă4,5%).ăTrongăđó,ăcácă
ngành d羽t, may m員c, s違n xu医t gi医y, in và sao chép b違n ghi là nh英ng ti吋uăngƠnhăđóngăgópă
chính cho s詠 s映t gi違m này. 

b. Th詠c tr衣ng chuy吋năđ鰻iăc挨ăc医u ngành công nghi羽p 

Trongăgiaiăđo衣n 2011-2019, nhóm công nghi羽p ch院 bi院n th詠c phẩm,ăđ欝 u嘘ng là 
nhóm ngành chi院m t益 tr丑ng ch栄 y院uătrongăc挨ăc医u công nghi羽p c栄a Thành ph嘘 v噂i 74,4%. 
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Nhóm ngành s違n xu医t v壱t li羽u xây d詠ng trong nh英ngănĕmăg亥năđơyăđưăcóăb逢噂c 
phát tri吋n m衣nh và có m泳cătĕngătr逢荏ngăkháăcao,ăđ衣tăbìnhăquơnă11,1%/nĕmătrongăgiaiă
đo衣n 2011-2015 và kho違ngă13,8%/nĕmăgiaiăđo衣n 2016-2019.  

Nhóm ngành s違n xu医t hóa ch医t và s違n phẩm hóa ch医t có t益 tr丑ng khá 鰻năđ鵜nh 
trongăc挨ăc医u công nghi羽p TP C亥năTh挨 v噂iă10,92%ănĕmă2020, lƠănhómăngƠnhăđóngăgópă
l噂n th泳 hai trong giá tr鵜 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, thi院t b鵜 và s違n phẩmăđi羽n t穎, máy vi 
tínhăcũngăcóăb逢噂c b泳tăpháătĕngătr逢荏ngătrongăgiaiăđo衣n 2016-2019, bình quân t嘘căđ瓜 tĕngă
tr逢荏ngăđ衣t 6,5%/nĕm, đ逢aănhómă lênăv鵜 trí th泳 ba trong giá tr鵜 s違n xu医t công nghi羽p 
Thành ph嘘. 

Nhóm ngành s違n xu医t trang ph映c d羽t may, da giày và các s違n phẩm có liên quan 
cũngăcóăb逢噂cătĕngătr逢荏ng nhanh, bình quân t嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ngăđ衣tă8,0%/nĕmătrongăgiaiă
đo衣n 2011-2015ăvƠătĕngălênă15,2%ătrongăgiaiăđo衣n 2016-2019,  

Nhóm ngành s違n xu医t kim lo衣i, máy móc: Tuyănhiên,ătrongăcácăgiaiăđo衣n phát 
tri吋n, m員cădùăđ逢嬰c quan tâm, khuy院năkhíchăđ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n, song quy mô c栄a 
ngành s違n xu医t kim lo衣i, máy móc, thi院t b鵜 và s違n phẩmăđi羽n t穎, máy vi tính c栄a C亥n 
Th挨ăv磯năch逢aăphátătri吋năđ逢嬰cănh逢ămongăđ嬰i.ăTrongăc挨ăc医u ngành công nghi羽p c栄a Thành 
ph嘘,ăđ院nănĕmă2019,ăt益 tr丑ng c栄aăngƠnhăđưăgi違m xu嘘ng ch雨 còn kho違ng 4,53%. 

ĐángăchúăỦ,ăngƠnhăs違n xu医t và phân ph嘘iăđi羽n,ăkhíăđ嘘t,ăn逢噂c nóng,ăh挨iăn逢噂c có 
b逢噂c b泳tăpháătĕngătr逢荏ng m衣nhătrongăgiaiăđo衣n 2016-2019, bình quân t嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ng 
đ衣tă8,5%/nĕm,ăđ逢aănhómălênăv鵜 trí th泳 nĕmătrongăgiáătr鵜 s違n xu医t công nghi羽p Thành 
ph嘘,ănĕmă2019ăchi院m t益 tr丑ng 3,25%. 

Ngoài ra, 02 nhóm ngành công nghi羽p khác (in, sao chép b違n ghi các lo衣i) và 
khai thác khoáng s違năđ隠uăđóngăgópăgiáătr鵜 giaătĕngăcôngănghi羽păkhôngăđángăk吋 trong giá 
tr鵜 s違n xu医t công nghi羽p toàn Thành ph嘘.  

b. Đánh giá th詠c tr衣ng m瓜t s嘘 ngành công nghi羽p 

 Công nghi羽p khai khoáng 

ĐơyălƠăngƠnhăkhông có vai trò quan tr丑ng trong n隠n kinh t院 TP C亥năTh挨ăkhiăch雨 
chi院m 0,05% GRDPăvƠoănĕmă2020. 

 Theo quy ho衣ch thĕmădò,ăkhaiăthác,ăs穎 d映ng khoáng s違nănĕmă2020,ăđ院nănĕmă
2020, cát san l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 thu瓜c qu壱n Th嘘t N嘘t, 2 khu v詠c thu瓜c qu壱n Ô 
Môn, 1 khu v詠c thu瓜c qu壱n Bình Th栄y và 2 khu v詠c thu瓜c qu壱n CáiăRĕng. 

  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, thi院t b鵜 chi院m 

ch栄 y院u trong toàn ngành s違n xu医t kim lo衣i, máy móc, thi院t b鵜 và s違n xu医t s違n phẩmăđi羽n 
t穎, máy vi tính, v噂i 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. 
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ĐóngăgópăđángăchúăỦătrongănhómăngƠnhăs違n phẩm này là các doanh nghi羽p thu瓜c 
khu v詠c FDI, chi院m t益 tr丑ng 43,6% và có m泳cătĕngătr逢荏ngăbìnhăquơnă13,4%/nĕmătrongă
giaiăđo衣n 2011-2015. 

Thi院t b鵜 và công ngh羽 s違n xu医t c栄a ngành ch栄 y院u là 荏 trìnhăđ瓜 bán t詠 đ瓜ng và t詠 
đ瓜ng hóa 荏 m瓜t ho員c m瓜t s嘘 khâu c栄a quy trình s違n xu医t. 

M瓜t s嘘 doanh nghi羽p quan tâm và m衣nh d衣năđ亥uăt逢ăthi院t b鵜, công ngh羽 m噂i khá 
tiên ti院n, hi羽năđ衣i. Trong th運i gian t噂i, ngành này có th吋 đ逢嬰căxemălƠăngƠnhă逢uătiênăvƠă
mũiănh丑n c栄a Thành ph嘘 trong vai trò là công nghi羽p h厩 tr嬰, t壱p trung phát tri吋năc挨ăkhí,ă
ch院 t衣o linh ki羽n và chi ti院t máy, ngành công nghi羽păđóngătƠuăkhôngăđ逢嬰c xem là l嬰i th院 
c栄a Thành ph嘘. 

 Công nghi羽p ch院 bi院n th詠c phẩmăvƠăđ欝 u嘘ng 

Ngành ch院 bi院năl逢挨ngăth詠c, th詠c phẩm có s詠 tĕngătr逢荏ng liên t映căquaăcácănĕmă
và chi院m t益 tr丑ng khá l噂n trong giá tr鵜 s違n xu医t công nghi羽p. Các s違n phẩm ch栄 y院u bao 
g欝m th栄y h違i s違n, xay xát g衣o, rau qu違,ăđ欝 h瓜p xu医t khẩu,ầC亥năTh挨ă荏 v鵜 trí trung tâm 
vùngăĐBSCL, ngu欝n nguyên li羽u nông s違n, th栄y s違n d欝i dào, phong phú, cùng v噂iăđ鵜nh 
h逢噂ng phát tri吋n công nghi羽p trong th運i gian qua là ti院p t映căđẩy m衣nh phát tri吋n công 
nghi羽p ch院 bi院năl逢挨ngăth詠c th詠c phẩm, nh医t là công nghi羽p ch院 bi院n nông - th栄y s違n, 
nhằm t壱n d映ng ngu欝n nguyên li羽u t衣i ch厩, g逸n li隠n nhà máy v噂i vùng nguyên li羽u.  

Ch院 bi院n th栄y s違n: phát tri吋n m衣nh, s穎 d映ng công ngh羽 khá tiên ti院n, hi羽năđ衣i, 
s違năl逢嬰ngătĕngănhanh,ăđ逢嬰c xem là m瓜t trong nh英ng ngành công nghi羽p ch栄 l詠c c栄a 
Thành ph嘘,ăđóngăgópăt瑛 30% - 40% giá tr鵜 kim ng衣ch xu医t khẩu c栄a Thành ph嘘. 

Ch院 bi院n nông s違n: Do có l嬰i th院 v隠 v鵜 trí trung tâm vùng nguyên li羽u trái cây 
rau - qu違 c栄aăvùngăĐBSCL,ăđaăd衣ng v隠 ch栄ng lo衣i và phong phú v隠 s嘘 l逢嬰ng, thêm vào 
đóănhi隠u doanh nghi羽p ho衣tăđ瓜ngătrongălƿnhăv詠c này có th鵜 tr逢運ng tiêu th映 鰻năđ鵜nh,ăđ員c 
bi羽t s違n phẩmăđưăxu医t khẩuăđiăcácăn逢噂c trong khu v詠c, th運i gian qua ngành ch院 bi院n rau 
qu違 góp ph亥n l噂n trong vi羽c tiêu th映 hàng hóa nông s違n c栄aăđ鵜aăph逢挨ngăvƠătrongăvùng,ă
góp ph亥năđángăk吋 vào s詠 tĕngătr逢荏ng chung c栄a ngành công nghi羽p ch院 bi院n. 

Ch院 bi院n và xay xát g衣o: phát tri吋nănhanh,ăđ違m b違o nhu c亥uă l逢挨ngă th詠căđ鵜a 
ph逢挨ngăvƠăthamăgiaăxu医t khẩu; là ngành quan tr丑ng góp ph亥năđ違m b違oăanăninhăl逢挨ngă
th詠căvƠăđóngăgópăhƠngănĕmăkho違ng 20% - 25% t鰻ng kim ng衣ch xu医t khẩu toàn Thành 
ph嘘. 

S違n xu医tăđ欝 u嘘ng: Đ院nănay,ă trênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 C亥năTh挨ăcóăkho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.  

姶噂cănĕmă2020,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 v噂iănĕmă2019;ăn逢噂c ng丑tăđ衣t kho違ng 14,1 tri羽uălítă(nĕmă2019)ătĕngă19,6%ă
so v噂iănĕmă2018. 

 Công nghi羽p d羽t may, da giày 

S嘘 doanh nghi羽păđưă tĕngăm衣nh t瑛 43ănĕmă2015ă lênă79ănĕmă2020..ăCácădoanhă
nghi羽p s違n xu医t trang ph映c chi院m ph亥n l噂n các doanh nghi羽p d羽tămayătrênăđ鵜a bàn C亥n 
Th挨.ăPh亥n l噂n th鵜 tr逢運ng c栄a các doanh nghi羽p d羽t may t衣i C亥năTh挨ălƠăcácăt雨nhăĐ欝ng 
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bằng sông C穎u Long . Nh英ng các doanh nghi羽p d羽t may t衣i C亥năTh挨ăcóăquyămôănh臼 và 
siêu nh臼 nênăxácăđ鵜nh th鵜 tr逢運ng C亥năTh挨ălƠăch栄 y院u, các doanh nghi羽pălơuănĕmăh挨năthìă
m荏 r瓜ng sang các t雨nhăĐBSCL.ă 

Tuy nhiên ngành d羽tămayăđangăg員p 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căhìnhăthƠnhăđ瓜c l壱p v噂i 
ngành d羽t may. Công ngh羽 d羽t may m瓜t ph亥năđ逢嬰c nh壱p khẩu và m瓜t s嘘 thi院t b鵜 và máy 
mócăkhácăđ逢嬰c s違n xu医t và l逸p ráp theo công ngh羽 trongăn逢噂c.ăTrìnhăđ瓜 công ngh羽 ch栄 
y院u là bán t詠 đ瓜ng và th栄 công và v磯n còn m瓜t t益 l羽 nh臼 doanh nghi羽p d羽t may còn g員p 
khóăkhĕnătrongătìmăngu欝n cung c医p s違n phẩm h厩 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 phẩm hóa ch医t hi羽n có kho違ng 127 doanh nghi羽p 
(tĕngăthêmă41ădoanhănghi羽p so v噂iănĕmă2010.ăĐóngăgópăchínhăchoăgiáătr鵜 s違n xu医t công 
nghi羽p c栄aăngƠnhătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 là các s違n phẩm: Phân NPK, b瓜t gi員t, thu嘘c 
viên các lo衣i, l嘘păxeăđ衣p và xe máy, s違n phẩm nh詠a các lo衣i, thu嘘c tr瑛 sâu. 

Trìnhăđ瓜 công ngh羽 s穎 d映ng trong ngành phân bón, hóa ch医tăđaăs嘘 đ逢嬰căđ亥uăt逢ă
m噂iăvƠăc挨ăb違năđápă泳ngăđ逢嬰c yêu c亥u v隠 nĕngăsu医t và ch医tăl逢嬰ng s違n phẩm. 

S違n phẩm c栄aăngƠnhăđ逢嬰c tiêu th映 ch栄 y院uătrongăn逢噂c,ăđ員c bi羽t m瓜t s嘘 lo衣i s違n 
phẩm c栄aăngƠnhăđ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 khẩu khá hi羽u 
qu違 và có tính c衣nh tranh cao trên th鵜 tr逢運ngănh逢:ăThu嘘cătơnăd逢嬰c các lo衣i, m瓜t s嘘 s違n 
phẩm phân bón và b瓜t gi員tầă 

 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 s違n xu医t : Hi羽n có kho違ng 104 doanh nghi羽p 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, chi院m 9,93% t鰻ng s嘘 doanh nghi羽p công nghi羽p c栄a Thành ph嘘. 
Ch院 bi院n g厩 là m瓜t trong nh英ng ngành có truy隠n th嘘ngălơuăđ運i phát tri吋n t衣i Thành ph嘘, 
nh英ngănĕmăquaădoăs詠 c衣nh tranh c栄a nh英ng s違n phẩm cùng lo衣iănh逢ngălƠmăbằng v壱t li羽u 
m噂i, giá rẻ, m磯u mã phong phú h医p d磯n,ănênăquyămôăcácăc挨ăs荏 ch院 bi院n g厩 tĕngăch壱m 
vƠăcóăxuăh逢噂ng gi違m, các s違n phẩm s違n xu医t t瑛 g厩 nh逢ăs違n phẩm th栄 công m悦 ngh羽 các 
lo衣i, các s違n phẩm m瓜c truy隠n th嘘ngănh逢ăt栄, bàn gh院,ăgi逢運ngầăngƠyăcƠngăthuăhẹp. 

Giá tr 鵜 s違n xu医t và chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u ngành:ăTrongăgiaiăđo衣n 2011-2019, giá 
tr鵜 công nghi羽p c栄aăngƠnhăcóăxuăh逢噂ng gi違m d亥n, đ衣t 1,0% t鰻ng giá tr鵜 s違n xu医t công 
nghi羽p Thành ph嘘. 

C挨ăc医u giá tr鵜 công nghi羽p c栄a ngành gi違m m衣nh trong t鰻ng giá tr鵜 s違n xu医t công 
nghi羽p c栄a Thành ph嘘 ch栄 y院u do gi違m t瑛 02 nhóm s違n phẩm là ch院 bi院n g厩 và s違n xu医t 
gi医y,ănĕmă2019ăgi違m 2,4 l亥n so v噂iănĕmă2010ă(riêngăs違n phẩm gi医y các lo衣i gi違m trên 
29.500 t医n so v噂iănĕmă2010).ă 

 S違n xu医t v壱t li 羽u xây d詠ng 

Quy mô s違n xu医t:  Ngoài s違n phẩmăxiămĕngă(03ădoanhănghi羽p)ăcóăđóngăgópăcaoă
trong giá tr鵜 công nghi羽p ngành s違n xu医t v壱t li羽u xây d詠ng,ătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 còn 
có các doanh nghi羽p s違n xu医t các s違n phẩmănh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姶噂cănĕmă2020,ăs違năl逢嬰ng 
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xiămĕngăc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),ă
t医m l嬰p Phiro Ciment 4,68 tri羽u m2 (Nĕmă2019). 

Tĕngătr逢ởng ngành: Ngành s違n xu医t v壱t li羽u xây d詠ng là ngành có m泳cătĕng 
tr逢荏ng cao nh医t và khá 鰻năđ鵜nh qua t瑛ngănĕmătrongăcácănhómăngƠnhăcôngănghi羽p c栄a 
C亥năTh挨,ăbìnhăquơnătĕngă11.1%/nĕmătrongăgiaiăđo衣n 2011-2015ăvƠăsangăgiaiăđo衣n 2016-
2019 v磯n duy trì t嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ngăcao,ăbìnhăquơnăđ衣t 13,8%/ nĕm.  

3.3. Th逢挨ngăm衣i và d鵜ch v映 

3.3.1. Th逢挨ngăm衣i 

Trongăgiaiăđo衣n 2011-2020,ăngƠnhăth逢挨ngăm衣i, d鵜ch v映 luôn là ngành chi院m t雨 
tr丑ng l噂n nh医tătrongăc挨ăc医u GRDP c栄a C亥năTh挨. Nĕmă2020,ăGRDPă(ghh)ăc栄a khu v詠c 
nƠyăđ衣t 28.421 t益 đ欝ng, v噂i t嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ngăbìnhăquơnăhƠngănĕmălƠă7%ă(caoăh挨năm泳c 
bình quân 6,7% c栄a c違 n逢噂c và 6,2% c栄aăvùngăĐBSCL.ă 

V隠 đ瓜ng l詠cătĕngătr逢荏ng c栄a khu v詠c d鵜ch v映: ngành bán buôn, bán lẻ cóăđóngă
góp l噂n nh医t v噂i t鰻ng GRDP c栄a ngành. T鰻ng doanh thu hàng hóa và d鵜ch v映 đ衣t 82,2 
nghìn t益 đ欝ngătrongănĕmă2020ă(giáăhi羽năhƠnh),ătĕngătr逢荏ng t嘘t 荏 m泳că8,3%/nĕm.ăVi羽c 
t壱păđoƠnăVingroupăthƠnhăl壱p h羽 trungătơmăth逢挨ngăm衣iăVincomăHùngăV逢挨ng,ă t鰻 h嬰p 
Vincom- Shop house Xuân Khánh, cùng v噂i s詠 góp m員t c栄a các ông l噂n ngành bán lẻ 
khácănh逢ăLotte,ăBigăC,ăSenseăCity,ăBáchăHóaăxanhăt衣oăđi隠u ki羽năthúcăđẩy m衣nh m胤 h挨nă
cho ngành bán lẻ 荏 C亥năTh挨.ăNgƠnhăb医tăđ瓜ng s違năđóngăgópăth泳 hai vào t鰻ng GRDP d鵜ch 
v映 c栄a Thành ph嘘 v噂i nhi隠u d詠 án "kh栄ng"ăđưăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăt衣i C亥năTh挨ănh逢ăkháchăs衣n 
Vinpearl, khu du l鵜ch ngh雨 d逢ỡng Azerai c栄a t壱păđoƠnăNovaland, khách s衣năM逢運ng 
Thanh,ầ  

a. NgƠnhăth逢挨ngăm衣i n瓜iăđ鵜a 

Giá tr 鵜 và t嘘căđ瓜 tĕng: T鰻ng m泳c bán lẻ hàng hóa và doanh thu d鵜ch v映 tiêu 
dùng (TMBLHH&DTDVTD) c栄a TP C亥năTh挨ănĕmă2020ăđ衣t 109.871 t益 đ欝ng,ă tĕngă
10,6% so v噂iănĕmă2015.ăC亥năTh挨ăcóăTMBLHH&DTDVTDăcaoăth泳 nh医tăvùngăĐBSCLă
và là m瓜t trong nh英ng Thành ph嘘 đ泳ngăhƠngăđ亥u c違 n逢噂c. 

T嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ng bình quân TMBLHH&DTDVTD c栄a TP C亥năTh挨ăgiaiăđo衣n 
2010 - 2020ăđ衣tă12%/nĕm,ăcaoăh挨năt嘘căđ瓜 tĕngăc栄a c違 n逢噂că(11,5%)ăvƠăĐBSCLă(11,6%)ă 

Xét theo giá tr鵜 tuy羽tăđ嘘i,ăTMBLHH&DTDVTDăbìnhăquơnăđ亥uăng逢運i c栄a TP 
C亥năTh挨ăcaoăh挨nănhi隠u so v噂i m員t bằng chung c栄a c違 n逢噂c và c栄aăvùngăĐBSCLNĕmă
2020, ch雨 tiêu này c栄a TP C亥năTh挨ăđ衣t 88 tri羽uăđ欝ng/ng逢運i/nĕm,ăsoăv噂i c違 n逢噂c và vùng 
ĐBSCLăcaoăh挨năl亥năl逢嬰t là 1,7 và 1,86 l亥n. 

C挨ăc医u:  

Phân theo thành ph亥n kinh t院:ăTrongăgiaiăđo衣n 2010-2020, khu v詠c kinh t院 ngoài 
nhƠăn逢噂cătrongăTMBLHH&DTDVTDăđóngăvaiătròăquanătr丑ng nh医t, chi院m 82 - 93% t雨 
tr丑ng.  

Phân theo m員tăhƠng:ăXétătheoănhómăhƠng,ăcácănhómăngƠnhăl逢挨ngăth詠c, th詠c phẩm 
chi院m t益 tr丑ng l噂n nh医t và không bi院năđ瓜ng nhi隠u theo th運iăgian.ăĐ欝 dùng, d映ng c映 
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trang thi院t b鵜 giaăđình,ăg厩 và v壱t li羽u xây d詠ngăcóăxuăh逢噂ngătĕngăd亥năquaăcácănĕm.ăỌătôă
con có s詠 giaătĕngăchoăđ院nănĕmă2019,ăchoăth医y s詠 d鵜ch chuy吋n 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măvƠoănĕmă2020ădoăd鵜ch Covid-19 gi違m nhu c亥u 
di chuy吋năcũngănh逢ăthuănh壱p c栄aăng逢運i dân. 

c. Xu医t ậ nh壱p khẩu 

 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 tr鵜 xu医t khẩu hàng hóa c栄a Thành ph嘘 C亥năTh挨ă
có t嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ngăbìnhăquơnă1,49%/nĕm,ătuyănhiênăđ院năgiaiăđo衣n 2016-2020, giá tr鵜 
xu医t khẩuăhƠngăhóaăđưăcóăm泳cătĕngătr逢荏ngăcao,ăbìnhăquơnăđ衣t kho違ngă10,46%/nĕm. 

Trongăgiaiăđo衣n 2011-2019,ătrongăc挨ăc医u m員t hàng xu医t khẩu c栄a C亥năTh挨,ănhómă
hàng th栄y s違n luôn chi院m t益 tr丑ng cao nh医t, duy trì kho違ng t瑛 42,4 - 47,6% trong t鰻ng 
giá tr鵜 xu医t khẩu toàn Thành ph嘘. 

Ngoài nhóm hàng th栄y s違năcóăđóngăgópăcaoăvƠă鰻năđ鵜nh trong kim ng衣ch xu医t 
khẩu c栄a Thành ph嘘, nhóm hàng nông s違năcũngăduyătrìăđ逢嬰c t益 l羽 đóngăgóp khá 鰻năđ鵜nh, 
v噂i t益 tr丑ngăhƠngănĕmăkho違ng t瑛 28,1 - 30,6%ătrongăgiaiăđo衣n này.  

Ti院păđ院n là nhóm hàng công nghi羽p nhẹ và ti吋u th栄 công nghi羽p, v噂iăxuăh逢噂ng 
giá tr鵜 xu医t khẩuătĕngăd亥nătrongăgiaiăđo衣n 2010-2015ăvƠăđ員c bi羽tănĕmă2016ăđưăcóăb逢噂c 
chuy吋n d鵜ch m衣nh. 

Trongăkhiăđó, nhóm hàng công nghi羽p n員ngăđưăsuyăgi違m m衣nh giá tr鵜 xu医t khẩu 
trongăgiaiăđo衣n, ch雨 chi院m 4,6% trong t鰻ng giá tr鵜 xu医t khẩu nĕmă2016. 

 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 tr鵜 nh壱p khẩu hàng hóa c栄a Thành ph嘘 trongăgiaiăđo衣n 2011-
2019 có m泳că tĕng/gi違mă hƠngă nĕmă khôngă nhi隠u,ă trungă bìnhă đ衣t kho違ng 435 tri羽u 
USD/nĕmă(Nĕmă2020,ă逢噂căđ衣t 485 tri羽uăUSD,ătĕngă3,59%ăsoăv噂iănĕmă2019).ăTrongăđó,ă
s違n phẩm nh壱p khẩu ch栄 y院u là nguyên, nhiên, v壱t li羽u ph映c v映 s違n xu医t v噂i giá tr鵜 hàng 
nĕmăkho違ng 375 tri羽u USD, chi院m bình quân 86,21% t鰻ng giá tr鵜 nh壱p khẩuăhƠngănĕmă
trongăgiaiăđo衣n này. 

3.3.2. D鵜ch v映 

a. Du l鵜ch 

V隠 l逢嬰ng khách du l鵜ch: t鰻ngăl逢嬰t khách tham quan du l鵜chăđ院n C亥năTh挨ăgiaiă
đo衣n 2010-2020ăđ衣t 50,3 tri羽u l逢嬰t, mang l衣i t鰻ng doanh thu v隠 du l鵜ch 22.268 t益 đ欝ng, 
ch栄 y院u t壱p trung vào nhóm d鵜ch v映 ĕnău嘘ng,ăl逢uătrú,ăl英 hành. 

S嘘 l逢嬰t khách du l鵜chăđ院nătĕngănhanh,ăv噂i t嘘căđ瓜 trungăbìnhă20ă%/nĕmătrongăgiaiă
đo衣n 2010-2020. Đ員c bi羽t,ăvƠoănĕmă2016,ăvi羽c ban hành ngh鵜 quy院t Ngh鵜 quy院t s嘘 03-
NQ/TU v隠 đẩy m衣nh phát tri吋n du l鵜ch  là ti隠năđ隠 quan tr丑ng t衣o l詠căđẩyăđ逢aăduăl鵜ch C亥n 
Th挨ăphátătri吋n.  

Tuyănhiên,ănĕmă2020,ădoă違nhăh逢荏ng c栄aăđ衣i d鵜ch Covid-19, s嘘 l逢嬰t khách du l鵜ch 
vƠăl逢嬰tăkháchăl逢uătrúăgi違m l亥năl逢嬰t 36% và 34%, d磯năđ院n doanh thu gi違măt逢挨ngă泳ng 
29%. 
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V隠 c挨ăc医u khách du l鵜ch: T鰻ngăl逢嬰tăkháchăl逢uătrú trong t鰻ngăl逢嬰t khách gi違m 
m衣nh, t瑛 12%ănĕmă2010ăxu嘘ngăcònă5%ănĕmă2019,ăth医păh挨nănhi隠u so v噂i m泳c trung 
bình c栄a c違 n逢噂c là 12% và c栄a các Thành ph嘘 tr詠c thu瓜căTrungă逢挨ngăkhácănh逢ăĐƠă
N印ng (44%). Khách qu嘘c t院 cũngăch雨 chi院m 5% t鰻ngăl逢嬰tăkháchăvƠoănĕmă2019.ăVi羽c có 
l逢嬰t khách l逢uătrúăvƠăkháchăqu嘘c t院 th医p là m瓜t trong nh英ng lý do khi院n doanh thu du 
l鵜ch C亥năTh挨ăch逢aăth詠c s詠 b泳tăpháă(đ衣t 4435 t益 đ欝ng, bằngă1/8ăĐƠăNĕngădùăl逢嬰t khách 
là g亥năt逢挨ngăđ逢挨ng. 

V隠 phân khúc du khách: ph亥n l噂năl逢嬰ngăduăkháchăđ院n C亥năTh挨ălƠăkháchăduă
l鵜ch trongăn逢噂c. Th鵜 tr逢運ng chính c栄a TP C亥năTh挨ăn瓜iăvùngăĐBSCL,ăsauăđóălƠăThƠnhă
ph嘘 H欝 ChíăMinhăvƠăĐôngăNamăB瓜.ăTrongăt逢挨ngălai,ăC亥năTh挨ăs胤 m荏 r瓜ng phát tri吋n 
khai thác th鵜 tr逢運ng Hà N瓜i,ăĐ欝ng bằng sông H欝ng và Thành ph嘘 ĐƠăN印ng.  

Th鵜 tr逢運ng khách du l鵜ch qu嘘c t院 l噂n nh医t c栄a C亥năTh挨ă lƠ:ăPhápă (20%),ăĐ泳c 
(11%), M悦 (9%),ăsauăđóăđ院n các qu嘘căgiaăĐôngăÁă(TrungăQu嘘c,ăĐƠiăLoan,ăHƠnăQu嘘c). 
Trongăt逢挨ngălai,ăC亥năTh挨ăs胤 m荏 r瓜ng thêm sang th鵜 tr逢運ng TrungăĐông,ă遺năĐ瓜, dòng 
khách này có th吋 khai thác theo d丑căhƠnhălangăĐôngăTây, sông Mê Kông. 

V隠 chi tiêu c栄a du khách: M泳c chi tiêu c栄a m瓜tăl逢嬰tăkháchăđ院n C亥năTh挨ănĕmă
2019ăđ衣t 1,09 tri羽uăđ欝ng, khách qu嘘c t院 đ衣t 2,69 tri羽uăđ欝ng. Con s嘘 này khá khiêm t嘘n 
khi so sánh v噂i các Thành ph嘘 tr詠c thu瓜căTrungău挨ngăkhácănh逢ăĐƠăN印ng (3,55 tri羽u 
đ欝ng/ăl逢嬰t khách n瓜iăđ鵜a và 7,37 tri羽uăđ欝ng/ăl逢嬰t khách qu嘘c t院). Lí gi違iăchoăđi隠u này, 
nguyên nhân ch栄 y院u là do C亥năTh挨ăđangăthi院u các s違n phẩm du l鵜ch có giá tr鵜 giaătĕngă
cao,ăđánhăvƠoăphơnăkhúcăkháchăhƠngăcaoăc医p.ăTrongăt逢挨ngălai,ăvi羽c nâng c医p các s違n 
phẩm du l鵜ch là c亥n thi院tăđ吋 giúp C亥năTh挨ăthuăhútăkháchăhƠngăh衣ng sang, khách qu嘘c t院, 
nâng cao m泳căđ瓜 chi tiêu c栄a khách hàng và có s詠 đ瓜t phá trong doanh thu. 

V隠 khía c衣nhăđ亥uăt逢:ăĐ嘘i v噂iăthuăhútăđ亥uăt逢ăv嘘năngoƠiăngơnăsách:ăTrongănĕmă
2020, Thành ph嘘 C亥năTh挨ăphêăduy羽t 13 d詠 án, t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ă1.830,12ăt益 đ欝ng. Trong 
đó,ăđ嘘i v噂iălƿnhăv詠c du l鵜ch, Thành ph嘘 phê duy羽t 02 d詠 án, t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ăđĕngăkỦă
741,59 t益 đ欝ng. 

V隠 h羽 th嘘ng h衣 t亥ng du l鵜ch, nĕmă2020,ătoƠnăThƠnhăph嘘 có 590 khách s衣n, nhà 
ngh雨, v噂i g亥nă10076ăphòng,ătrongăđóăcóă02ăc挨ăs荏 đ衣t tiêu chuẩn 5 sao, 08 khách s衣n 4 
sao, và 16 ch嬰, trung tâm mua s逸m. Cóă63ăđ挨năv鵜 l英 hƠnhă(39ăđ挨năv鵜 l英 hành n瓜iăđ鵜a, 24 
đ挨năv鵜 l英 hành qu嘘c t院,ă01ăđ衣i lý l英 hành qu嘘c t院, 06 doanh nghi羽p v壱n t違i du l鵜ch; có 15 
khu,ăđi吋m du l鵜chăđưăđ逢嬰c UBND Thành ph嘘 ra Quy院tăđ鵜nh công nh壱nălƠăkhu,ăđi吋m du 
l鵜ch c医p thành ph嘘. Tuy v壱y, h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng,ăc挨ăs荏 v壱t ch医t ngành du l鵜ch thi院u 
đ欝ng b瓜,ăch逢aăt逢挨ngăx泳ng v噂i ti隠mănĕngăvƠănhuăc亥uăđ亥uăt逢ăphátătri吋n. Ví d映 nh逢ăs嘘 
phòng khách s衣n 4-5 sao t衣i C亥năTh挨ăv磯n r医t khiêm t嘘n so v噂iăcácăđ鵜aăph逢挨ngăkhácănh逢ă
KiênăGiang,ăĐƠăN印ng. 

V隠 s違n phẩm du l鵜ch: Đ院n cu嘘iănĕmă2020,ătoƠnăThƠnhăph嘘 cóă33ăkhu,ăđi吋m du 
l鵜ch. Ch嬰 n鰻i CáiăRĕng v磯nălƠăđ員c s違n du l鵜ch n鰻i b壱t nh医t t衣i C亥năTh挨,ăsauăđóălƠăcácăđ鵜a 
đi吋mănh逢ăb院n Ninh Ki隠u, nhà c鰻 Bình Th栄y, mi羽tăv逢運n 荏 PhongăĐi隠n. Th院 m衣nh s違n 
phẩm du l鵜chăđ員căthùălƠăsinhătháiăsôngăn逢噂căđôăth鵜; du l鵜ch g逸n v噂i các di tích l鵜ch s穎, 
vĕnăhóaăvƠăduăl鵜ch MICE (du l鵜ch k院t h嬰p h瓜i ngh鵜,ăkhenăth逢荏ng, s詠 ki羽n, tri吋n lãm. 
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Ngoài ra, Thành ph嘘 cũngăxơyăd詠ng và nâng ch医t các ho衣tăđ瓜ng l宇 h瓜i, s詠 ki羽n: L宇 h瓜i 
Bánh dân gian Nam B瓜; H瓜i ch嬰 Du l鵜ch Qu嘘c t院 Vi羽t Nam VITM C亥năTh挨ănĕmă2019;ă
Trình di宇n k院t n嘘i cung c亥u công ngh羽 qu嘘c t院;ăGiaoăl逢uăVĕnăhóa,ăTh逢挨ngăm衣i Vi 羽t 
Nam - Nh壱t B違nầăthuăhútăduăkháchăđ院n C亥năTh挨 

V隠 ho衣tăđ瓜ng qu違ng bá, xây d詠ngăth逢挨ngăhi羽u du l鵜ch:ăHƠngănĕmăThƠnhăph嘘 
đưăt鰻 ch泳c các ho衣tăđ瓜ng xúc ti院n, qu違ngăbáătrongăvƠăngoƠiăn逢噂c; ký k院t h嬰p tác phát 
tri吋n du l鵜ch v噂i m瓜t s嘘 t雨nh, Thành ph嘘 đ吋 traoăđ鰻i, tìm gi違i pháp tháo gỡ nh英ng khó 
khĕn,ăv逢噂ng m逸c trong phát tri吋n du l鵜ch; liên k院t, h嬰p tác k院t n嘘iătourăđónăkháchăduă
l鵜ch t瑛 các t雨nh, Thành ph嘘 trongăn逢噂c, các qu嘘c gia, vùng lãnh th鰻 đ院n Thành ph嘘 C亥n 
Th挨ăvƠăng逢嬰c l衣i; ph嘘i h嬰pătrongăcôngătácăđƠoăt衣o, b欝iăd逢ỡng ngh隠, b欝iăd逢ỡng ki院n th泳c 
nghi羽p v映 du l鵜ch cho nhân viên làm vi羽cătrongăcácăc挨ăs荏 d鵜ch v映 du l鵜ch và tham gia 
các s詠 ki羽n du l鵜chăhƠngănĕmăc栄a m厩i bên.  

Nh英ng t欝n t衣i, h衣n ch院:  

- Thi院uăđ鵜nh v鵜 th逢挨ngăhi羽u du l鵜ch chi院năl逢嬰c: m員cădùăđưăxácăđ鵜nhăđôăth鵜 sinh 
thái,ăsôngăn逢噂călƠămũiănh丑nănh逢ngăho衣t qu違ngăbáăcũngănh逢ăxơyăd詠ngăđ鵜nh v鵜 nƠyăch逢aă
đ逢嬰c th詠c hi羽n m瓜t cách toàn di羽n và xuyên su嘘t. Ví d映, các ho衣tăđ瓜ng ti院p th鵜 cònăđ挨nă
lẻ, r運i r衣căthayăvìăđ逢嬰c k院t n嘘i v噂i nhau trong m瓜t chi院n d鵜ch qu違ng bá v噂iăthôngăđi羽p 
rõ ràng và nh英ng ho衣tăđ瓜ng c映 th吋, b鰻 tr嬰 l磯n nhau 荏 m厩iăgiaiăđo衣n.  

- S違n phẩm du l鵜chăcònăđ挨năgi違n,ăch逢aăcóăth逢挨ngăhi羽u; ch医tăl逢嬰ng d鵜ch v映 còn 
th医p,ăch逢aăkhaiăthác,ăphátăhuyăđ逢嬰c ti隠mănĕngăs印n có v隠 du l鵜ch và các giá tr鵜 di s違năvĕnă
hóa - l鵜ch s穎, tâm linh vào ph映c v映 du khách. Các s違n phẩm làng ngh隠,ăđ員c s違n ph映c v映 
và bán t衣iăcácăkhu,ăđi吋m du l鵜chăcònăít,ăch逢aăphongăphú,ăđaăd衣ng.  

- C挨ăs荏 h衣 t亥ngăch逢aăphátă tri吋nă t逢挨ngăx泳ng v噂i ti隠mănĕngăduă l鵜ch: S嘘 l逢嬰ng 
phòng khách s衣n h衣ng sang còn th医p, thi院uăc挨ăs荏 vuiăch挨iăgi違i trí t亥m cỡ,ăch逢aăcóăc違ng 
tàu l噂năđ吋 phát tri吋n ho衣tăđ瓜ng du thuy隠n cao c医p, các ho衣tăđ瓜ng kinh t院 đêmăcònăh衣n 
ch院.  

- Ch医tăl逢嬰ngălaoăđ瓜ngăquaăđƠoăt衣oăkhôngăđ欝ngăđ隠u: 雲 cácăđ挨năv鵜 qu違nălỦ,ăc挨ăs荏 
đƠoăt衣o, l英 hành, t益 l羽 laoăđ瓜ngăquaăđƠoăt衣oăđ衣tă100%;ănh逢ngălaoăđ瓜ngăquaăđƠoăt衣o 荏 các 
khu,ăđi吋m du l鵜ch ch雨 đ衣t 26,1% - th医p nh医t trong ngành. 雲 cácăđi吋măv逢運n, homestay, 
khu du l鵜ch, h亥u h院tălƠăgiaăđìnhăt詠 qu違n lý, nhân viên ch栄 y院uălƠălaoăđ瓜ng ph鰻 thôngăch逢aă
quaăđƠoăt衣o, ho員c b欝iăd逢ỡng nghi羽p v映 du l鵜ch.  

b. D鵜ch v映 v壱n t違i 

ĐơyălƠăngƠnhăcóăvaiătròăđ員c bi羽t quan tr丑ng vào s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a 
Thành ph嘘 nóiăchungăvƠăthúcăđẩy các ngành kinh t院 khác phát tri吋n. Chẳng h衣n nh逢:ă
thông qua vi羽c v壱n chuy吋n hàng hóa nông s違n nhanh chóng c栄a Thành ph嘘 t瑛 vùng nuôi, 
tr欝ngăđ院n các th鵜 tr逢運ng tiêu th映 trong và ngoài Thành ph嘘 s胤 giúpăthúcăđẩy phát tri吋n 
kinh t院 nông nghi羽p. 

V壱n chuy吋n hàng hóa: T鰻ng kh嘘iă l逢嬰ng v壱n chuy吋n hàng hóa tĕngătr逢荏ng 荏 
m泳c th医p, v噂i t嘘căđ瓜 tĕngă bìnhăquơnăhƠngănĕmă lƠă 3,5%.ăKh嘘iă l逢嬰ng hàng hóa luân 
chuy吋năcũngătĕngăv噂i t嘘căđ瓜 bìnhăquơnălƠă7%/nĕm. C詠 ly v壱n chuy吋n hàng hóa bình 
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quân luôn duy trì 荏 m泳c r医t khá dài, kho違ng t瑛 146ăkmăđ院nă170ăkm.ăĐi隠u này cho th医y 
hàng hóa ch栄 y院uăđ逢嬰c v壱n chuy吋năđ院n các t雨nh thu瓜căĐBSCL. 

V壱n t違i hàng hóa, do h羽 th嘘ngăđ逢運ngăsôngăđ違m nh壱n chính khi chi院m 60% kh嘘i 
l逢嬰ng hàng hóa v壱n chuy吋nănĕmă2020,ăsauăđóălƠăđ逢運ng b瓜 vƠăđ逢運ng bi吋n. 

Trongăt逢挨ngălai,ăv壱n t違i hàng không s胤 là m瓜t k鵜ch b違n kh違 thiăđ吋 Thành ph嘘 cân 
nh逸c khi C違ng hàng không qu嘘c t院 C亥năTh挨ăs胤 đ逢嬰c ti院p t映căđ亥uăt逢ănơngăc医p, m荏 r瓜ng, 
đápă 泳ngă đ逢嬰c công su医t 5,0 tri羽uă hƠnhă khách/nĕmă vƠă 400.000-500.000 t医n hàng 
hóa/nĕm. 

V壱n chuy吋n hành khách: S嘘 l逢嬰ng hành khách v壱n chuy吋n có xu h逢噂ngătĕngă
quaăcácănĕm,ăđi隠u này ch泳ng t臼 d鵜ch v映 v壱n t違iăđưăngƠyăcƠngătr荏 nên thu壱n ti羽n, d宇 dàng 
ti院p c壱năh挨n.ăv噂i t嘘căđ瓜 tĕngăbìnhăquơnă4,9%/nĕm,ăđ衣t 18,5 tri羽uăhƠnhăkháchănĕmă2020.ă 

Doanh thu t瑛 ho衣tăđ瓜ng v壱n t違i,ăkhoăbưiătĕngătr逢荏ng 荏 m泳c t嘘t trong giaiăđo衣n 
2015-2019, m泳cătĕngătrungăbìnhăđ衣tă16%/nĕm.ăTuy nhiên, vƠoănĕmă2020,ădoă違nhăh逢荏ng 
c栄aăđ衣i d鵜ch Covid 19, doanh thu t瑛 ho衣tăđ瓜ng đưăv壱n t違i gi違m 14%. 

c. D鵜ch v映 logistics 

T益 tr丑ngăđóngăgópăc栄a logistics trong GRDP C亥năTh挨ăgiaiăđo衣n 2015-2019 trung 
bìnhăđ衣tă5,1%,ătĕngătr逢荏ngăbìnhăquơnă3,5%/nĕm.ă 

Kh嘘iăl逢嬰ng hàng hóa có nhu c亥u cung 泳ng d鵜ch v映 logistics t衣i TP C亥năTh挨ănĕmă
2019 là kho違ng 21,6 tri羽u t医n. Các m員t hàng ch栄 y院uăđ吋 hình thành chu厩i logistics t衣i 
Thành ph嘘 C亥năTh挨ăg欝m có: chu厩i m員t hàng th栄 công m悦 ngh羽; chu厩i m員t hàng g衣o; 
chu厩i m員t hàng nông s違n; chu厩i m員t hàng th栄y s違n; chu厩i m員t hàng clinke, v壱t li羽u xây 
d詠ng. 

LogisticsăhƠngăkhôngăđangătrongăgiaiăđo衣n ti隠mănĕngăphát tri吋n,ăl逢嬰ng hàng hóa 
ch逢aăđángăk吋. ậ Logistics c違ng bi吋năđóngăvaiătròăch栄 đ衣o, nĕmă2019,ăhƠngăhóaăthôngă
qua h羽 th嘘ng c違ng bi吋n C亥năTh挨ăđ衣t 5,79 tri羽u t医n, chi院m 26% t鰻ngăl逢嬰ng hàng hóa 
thông qua trên toàn Thành ph嘘,ătrongăđóăt壱p trung ch栄 y院u trên 90% qua c違ng Cái Cui. 
Tuy nhiên, trên th詠c t院 逢噂c tính trên 80% kh嘘iăl逢嬰ngăhƠngăhóaătrênăđ逢嬰c thông qua c違ng 
TP H欝 ChíăMinh,ăđ員c bi羽t là các chu厩i có giá tr鵜 caoănh逢ăth栄 công m悦 ngh羽, nông s違n, 
th栄y s違n yêu c亥u cao v隠 x穎 lý và b違o qu違n l衣nh. Trong t鰻ng s嘘 20% l逢嬰ngăhƠngăđ逢嬰c 
x穎 lý t衣i C違ng C亥năTh挨,ătrênă90%ăl逢嬰ngăhƠngăđ逢嬰c thông qua t衣i c違ng Cái Cui, tuy v壱y 
do thi院u khuy院tăc挨ăs荏 h衣 t亥ngăđôngăl衣nhăcũngănh逢ăd鵜ch v映 xu医t nh壱p khẩuăch逢aăđ逢嬰c 
hoàn thi羽n nên kh違 nĕngăc衣nh tranh còn th医p. 

d. Thông tin và truy隠n thông 

 B逢uăchínhă 
Hi羽năcóă215ăđi吋m ph映c v映 b逢uăchínhă(47ăb逢uăc映c;ă49ăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăxư;ă13ă

đ衣iălỦ;ă22ăthùngăth逢ăcôngăc瓜ngăđ瓜c l壱p;ă84ăđi吋m ph映c v映) đápă泳ng nhu c亥u c栄aăng逢運i 
dân 荏 khu v詠c thành th鵜 và nông thôn. T嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ng doanh thu bình quân đ衣t trên 
10%/nĕm,ăđ違m b違o thu nh壱păchoăng逢運iălaoăđ瓜ng;ăđ欝ng th運i, t瑛ngăb逢噂c phát tri吋n h羽 
th嘘ngăb逢uăđi羽năvĕnăhóaăxưătr荏 thƠnhăđi吋m cung c医p d鵜ch v映 hành chính công. 
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M衣ngăb逢uăchínhăphátătri吋n r瓜ng kh逸p trong Thành ph嘘 cung c医p các d鵜ch v映 b逢uă
chính truy隠n th嘘ng t衣iăcácăb逢uăc映c c医p 1, c医pă2ăvƠăđangăđ逢aăd亥n m瓜t s嘘 d鵜ch v映 m噂i 
(chuy吋năphátănhanh,ăb逢uăchínhă栄y thác, chuy吋n ti隠n nhanh, ti院t ki羽măb逢uăđi羽nầ)ăvào 
cácăb逢uăc映c c医pă3ăvƠăcácăđi吋măBĐVHX.ăBán kính ph映c v映 lƠă1,44ăkm/đi吋m và bình 
quơnă5.745ng逢運i/đi吋m ph映c v映. 

 H衣 t亥ng k悦 thu壱t vi宇n thông th映 đ瓜ng 

Tp. C亥năTh挨ăhi羽n có 5 m衣ngăthôngătinădiăđ瓜ng, 2.035 tr衣m thu phát sóng, ph栄 
sóngăđ院n t医t c違 cácăxưăph逢運ng, th鵜 tr医n trên toàn thành ph嘘, 3 nhà m衣ng l噂n là VNPT 
C亥năTh挨,ăMobiphoneăC亥năTh挨,ăViettelăC亥năTh挨ăđưăph栄 sóng 4G t衣i các khu v詠c trung 
tâm thành ph嘘, qu壱n, huy羽n, cung c医p d鵜ch v映 bĕngăthôngăr瓜ngăchoăng逢運i dân và doanh 
nghi羽p,ăđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u và m荏 r瓜ng ti院p c壱năđ院n các thành t詠u t瑛 CMCN 4.0 g欝m 
IoT,ăđi羽nătoánăđámămơy,ăth詠c hi羽năđ隠 ánăđôăth鵜 thông minh, t衣oăc挨ăs荏 cho phát tri吋n 
nhi隠uănĕmăt噂i. 

 H衣 t亥ng công ngh羽 thông tin 

Hi羽n nay, Tp. C亥năTh挨ăcóă01ătrungătơmăTíchăh嬰p d英 li羽u do Thành ph嘘 xây d詠ng, 
v壱n hành, qu違n lý và s穎 d映ng. Các s荏, ban, ngành, UBND c医p qu壱n, huy羽n, c医păph逢運ng, 
xưăđưăk院t n嘘i m衣ng LAN vào m衣ng di羽n r瓜ng c栄a Tp. C亥năTh挨ă(CPNet)ăvƠăk院t n嘘iăđ院n 
Trung tâm tích h嬰p d英 li羽u này. H羽 th嘘ng thông tin m瓜t c穎aăđi羽n t穎 c栄a Tp. C亥năTh挨ăđưă
k院t n嘘i, liên thông 3 c医p. C鰻ng d鵜ch v映 công c栄a Tp. C亥năTh挨ăđ逢嬰c k院t n嘘i liên thông 
t瑛 c医p Thành ph嘘 đ院n c医p xã và v噂i c鰻ng d鵜ch v映 công qu嘘c gia. 

 永ng d映ng công ngh羽 thông tin trong qu違nălỦănhƠăn逢噂c và ho衣tăđ瓜ng kinh 
t院 xã h瓜i 

永ng d映ng công ngh羽 thôngătinăđ逢嬰căđẩy m衣nh. Ph亥n m隠m qu違nălỦăvĕnăb違n và 
đi隠u hành công vi羽că đ逢嬰c tri吋n khai liên thông 4 c医p (t瑛 Trungă 逢挨ngă đ院n c医p xã, 
ph逢運ng), tích h嬰p ký s嘘. H羽 th嘘ngăth逢ăđi羽n t穎 công v映 đưăđ逢嬰c tri吋n khai cho cán b瓜, 
công ch泳c, viên ch泳c trong toàn Thành ph嘘, v噂i 100% cán b瓜, công ch泳c, viên ch泳c s穎 
d映ng h羽 th嘘ngăth逢ăđi羽n t穎 công v映 trong công vi羽c. Vi羽c th詠c hi羽n ch英 ký s嘘 đ逢嬰c th詠c 
hi羽nătheoăquyăđ鵜nh.  

C鰻ng d鵜ch v映 công tr詠c tuy院n thành ph嘘 C亥năTh挨ălƠăn挨iăt壱p trung th詠c hi羽n các 
d鵜ch v映 côngăchoăcácăc挨ăquanăS荏, Ban ngành, UBND qu壱n, huy羽năvƠăUBNDăxư,ăph逢運ng 
th鵜 tr医n; Hi羽n t衣i, Thành ph嘘 đưătri吋n khai 100% DVCTT m泳căđ瓜 4ăđ栄 đi隠u ki羽n, v噂i 
h挨nă706ăTTHC.ăTrongăcácăc挨ăquanănhƠăn逢噂c, các h羽 th嘘ngădùngăchungăđ逢嬰c tri吋n khai 
và khai thác s穎 d映ng giúp công tác qu違n lý, ch雨 đ衣oăđi隠u hành các c医p, các ngành. 

Phát tri吋n CSDL chuyên ngành t衣o n隠n t違ng phát tri吋n Chính quy隠n s嘘:ăĐưăđ逢aă
vào v壱n hành, khai thác k院t n嘘i v噂i h羽 th嘘ng thông tin c栄a Tp m瓜t s嘘 CSDL qu嘘c gia 
nh逢:ăCSDLăqu嘘c gia v隠 đĕngăkỦădoanh nghi羽p; CSDL qu嘘c gia v隠 b違o hi吋m, CSDL h瓜 
t鵜ch, CSDL v隠 th栄 t映căhƠnhăchính,ầ. 

 H衣 t亥ng công nghi羽p CNTT và phát tri 吋n ngu欝n nhân l詠c  

Thành ph嘘 có khu CNTT t壱pătrung,ăquyămôă20ăhaăđangăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăxơyăd詠ng h衣 
t亥ng theo quy院tăđ鵜nh c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 t衣i quy院tăđ鵜nh s嘘 895/QĐ-TTg ngày 
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09/6/2021. Trênăđ鵜a bàn hi羽năcóăh挨nă600ădoanhănghi羽p ho衣tăđ瓜ngătrongălƿnhăv詠c CNTT 
v噂i t鰻ng doanh thu vào kho違ng 2.500 t益 đ欝ng,ăđaăs嘘 các doanh nghi羽p ho衣tăđ瓜ng trong 
lƿnhăv詠c CNTT v磯n là các doanh nghi羽p nh臼 và v瑛a. 

Thành ph嘘 C亥năTh挨ăhi羽năcóă05ătr逢運ngăđ衣i h丑căcóăđƠoăt衣o v隠 CNTT, 01 Trung 
tâm Công ngh羽 ph亥n m隠m (tr詠c thu瓜căTr逢運ngăĐ衣i h丑c C亥năTh挨)ăcóăliênăk院tăđƠoăt衣o 
ch逢挨ngătrìnhăqu嘘c t院 nh逢ăAptech,ăvƠăm瓜t s嘘 tr逢運ng trung c医p. S嘘 l逢嬰ngăsinhăviênăđangă
theo h丑cănĕmă2020ăc栄a ngành CNTT là 7.280 sinh viên. Đángăk吋 là khu t鰻 h嬰p phân 
hi羽uăđ衣i h丑c FPT C亥năTh挨ăvƠăKhuăcôngăviênăph亥n m隠măFPTăđ逢嬰c xây d詠ng t瑛 nĕmă
2017 t衣i qu壱n Ninh Ki隠u và qu壱n Bình Th栄y v噂i m映cătiêuăđ院nănĕmă2025ăs胤 đ衣t quy mô 
10.000 sinh viên. 

 H羽 th嘘ng phát thanh-truy隠n hình 

H羽 th嘘ng phát thanh-truy隠n hình g欝mă169ăđƠi,ăbaoăph栄 kh逸p các qu壱n, huy羽n, th鵜 
tr医n,ăxư,ăph逢運ng,ătrongăđóăcóăVTV,ăđƠiăphátăthanhăvƠătruy隠n hình C亥năTh挨,ă09ăđƠiăphátă
thanh huy羽n, th鵜 tr医n,ăxưăph逢運ng.ăĐƠiăPhátăthanhăvƠăTruy隠n hình Tp. C亥năTh挨ălƠ c挨ăquană
thôngătinăđ衣i chúng c栄aăĐ違ng b瓜, chính quy隠năvƠănhơnădơnăđ鵜aăph逢挨ng,ăcóăch泳cănĕngă
tuyên truy隠n, ph鰻 bi院năđ逢運ng l嘘i ch栄 tr逢挨ng,ăchínhăsáchăc栄aăĐ違ng, pháp lu壱t c栄a Nhà 
n逢噂c. 

 Đánhăgiáăchungăv隠 phát tri 吋n thông tin - truy隠n thông  

Theo đánh giá c栄a B瓜 Thông tin và Truy隠n thông, Tp C亥năTh挨ăhi羽năđangăđ泳ng 
trong nhóm d磯năđ亥u c違 n逢噂c: v隠 ICT index c栄a Tp. C亥năTh挨ănĕmă2020ăđ泳ng v鵜 trí 4/63 
ch雨 sauăĐƠăN印ng, Th瑛a Thiên Hu院 và Qu違ng Ninh, v隠 chuy吋năđ鰻i s嘘 (DTI) theo 3 tr映 
c瓜t Chính quy隠n s嘘, Kinh t院 s嘘 và Xã h瓜i s嘘, Tp C亥năTh挨ăx院p th泳 7/63. 

Tuy v壱y, c亥n còn h衣n ch院 trong phân b鰻 không gian phù h嬰p cho thông tin và 
truy隠năthông,ăđ員c bi羽t là h衣 t亥ng vi宇n thông th映 đ瓜ngăcũngănh逢ăm泳căđ瓜 tích h嬰p, liên k院t 
v噂i các h衣 t亥ngăkhácănh逢:ăh衣 t亥ng giao thông, xây d詠ng,ăđi羽n, c医păthoátăn逢噂căđ吋 ph嘘i 
h嬰păđ亥uăt逢ă1ăcáchăđ欝ng b瓜, ch員t ch胤, qu違n lý s穎 d映ng chung, d磯năđ院n s詠 lãng phí xã h瓜i, 
gây m医t m悦 quan, 違nhăh逢荏ng t噂i cu瓜c s嘘ng c栄aăng逢運iădơnăvƠăgơyănênăđi吋m ngh胤n trong 
phát tri吋n ngành quan tr丑ng này. 

 Ngân hàng - tài chính  

H羽 th嘘ng ngân hàng không ng瑛ng phát tri吋n,ăđ院n nay Thành ph嘘 có 46 t鰻 ch泳c 
tín d映ng ho衣tăđ瓜ng v噂iă256ăđ鵜aăđi吋m có giao d鵜ch ngân hàng. Th詠c hi羽n t嘘t vai trò trung 
gianătƠiăchính,ăhuyăđ瓜ng v嘘n, m荏 r瓜ng cho vay có hi羽u qu違,ăđápă泳ng t嘘t các nhu c亥u ti隠n 
t羽,ăthanhătoánătrênăđ鵜a bàn; quan tâm tháo gỡ khóăkhĕnăđ嘘i v噂i các doanh nghi羽p, t壱p 
trung v嘘năchoăcácălƿnhăv詠că逢uătiênănh逢ăchoăvayăph映c v映 phát tri吋n nông nghi羽p, nông 
thôn, s違n xu医t, kinh doanh xu医t khẩu, doanh nghi羽p nh臼 và v瑛a, công nghi羽p h厩 tr嬰. 
姶噂căđ院n cu嘘iănĕmă2020,ăt鰻ng v嘘năhuyăđ瓜ngăđ衣t 90.000 t益 đ欝ng, g医p 3,2 l亥n so th詠c hi羽n 
nĕmă2011,ătĕngăbìnhăquơnă13,9%/nĕm;ăt鰻ngăd逢ăn嬰 cho vay c栄a các ngân hàng 100.000 
t益 đ欝ng, g医p 2,5 l亥năsoănĕmă2011,ătĕngăbìnhăquơnă10,9%/nĕm.ăT益 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ngătrênăđ鵜aăbƠnăđưăgi違m,ă逢噂căđ院nănĕmă2020ăcònă1,80%ă(nĕmă
2011 là 1,92%). 
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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  

Đ院n cu嘘iănĕmă2019,ătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 có g亥n 8.208 doanh nghi羽p, t衣o ra 
118.573 vi羽c làm. Khu v詠c kinh t院 t逢ănhơnăđóngăgópătíchăc詠c vào phát tri吋n kinh t院 - xã 
h瓜i c栄a Thành ph嘘, chi院m 99,2% t鰻ng s嘘 doanh nghi羽păvƠăđóngăgópă74%ăv嘘n s違n xu医t 
kinhădoanhănĕmă2019,ătĕngătr逢荏ng v噂i t嘘căđ瓜 11,7%/nĕm.ăKhuăv詠cănƠyăđưăthamăgiaăgi違i 
quy院t vi羽călƠmăchoăh挨nă99.000ănghìnălaoăđ瓜ng, góp ph亥n quan tr丑ng chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u 
laoăđ瓜ngăđ鵜aăph逢挨ng;ătrongăđóăcóă37.692ălaoăđ瓜ng n英, chi院mă80%ălaoăđ瓜ng n英 c栄a Thành 
ph嘘. 

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năđ鵜nh 
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pătrênăđ鵜a bàn 
đ衣t 202.262 t益 đ欝ngăvƠoănĕmă2019,ătĕngăbìnhăquơnă7%/nĕm.ăDoanhănghi羽p ngoài nhà 
n逢噂c và doanh nghi羽p có v嘘năn逢噂căngoƠiălƠăđ瓜ng l詠c chính cho s詠 tĕngătr逢荏ng này 

Xét v隠 quy mô doanh nghi羽p tính theo giá tr鵜 v嘘n s違n xu医t kinh doanh, ph亥n l噂n 
doanh nghi羽p 荏 C亥năTh挨ăcóăquyămôănh臼 khi 78% t鰻ng s嘘 doanh nghi羽pătrongănĕmă2019ă
có v嘘n s違n xu医tăkinhădoanhăd逢噂i 10 t益. 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逢噂căngoƠiăđangăs荏 h英uăl逢嬰ng v嘘n l噂n nh医t,ăkhiătĕngătr逢荏ng t瑛 
173 t益 VND/ doanh nghi羽p lên 250 t益 VND/ doanh nghi羽p. Vì v壱y, vi羽c thu hút nh英ng 
doanh nghi羽p có v嘘năđ亥uăt逢ăn逢噂c ngoài là c亥n thi院tăđ吋 có thêm nh英ng doanh nghi羽p l噂n, 
lƠmăbƠnăđ衣păthúcăđẩy n隠n kinh t院.ăĐơyăcũngălƠăkhuăv詠c tuy ch雨 chi院m 0.4% t鰻ng s嘘 
doanh nghi羽pănh逢ngăl衣i cung c医p 13% trong t鰻ng vi羽c làm t瑛 các doanh nghi羽păvƠoănĕmă
2020.  

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 t瑛 các ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t, kinh doanh c栄a doanh nghi羽pătĕngătr逢荏ng 
荏 m泳c trung bình, v噂iă5,4%/nĕm,ăt瑛 x医p x雨 174 nghìn t雨 nĕmă2015ălên 226 nghìn t雨 vào 
nĕmă2019.ăCôngănghi羽p ch院 bi院n, ch院 t衣o và bán buôn, bán lẻ lƠăhaiăngƠnhăcóăđóngăgópă
l噂n vào t鰻ng doanh thu v噂i t雨 tr丑ng l亥năl逢嬰tălƠă42,5%ăvƠă43,3%.ăTrongăgiaiăđo衣n này, có 
m瓜t s嘘 ngƠnhătĕngătr逢荏ng doanh thu 荏 m泳c r医t 医năt逢嬰ngănh逢ănông,ălâm th栄y s違n (35,7 
%/nĕm),ăthôngătinăvƠătruy隠năthôngă(24,9ă%/nĕm),ăgiáoăd映căvƠăđƠoăt衣oă(20,8%/nĕm),ăyă
t院 và ho衣tăđ瓜ng xã h瓜iă(18,6%/nĕm).ă 

Tuy h亥u h院tă cácă ngƠnhăđ隠u ch泳ng ki院n s詠 tĕngă tr逢荏ng c栄aădoanhă thu,ă nh逢ngă
không ph違i t医t c違 cácăngƠnhăđ隠u t衣o ra l嬰i nhu壱n. M瓜t s嘘 ngành có s詠 tĕngătr逢荏ng doanh 
thuăcao,ănh逢ngăt雨 su医t l嬰i nhu壱n l衣i 荏 m泳c th医p, th壱măchíăcònăđ衣t t雨 su医t l嬰i nhu壱n âm, ví 
d映 nh逢ăngƠnhăkhaiăkhoángătĕngătr逢荏ngădoanhăthuă16,5%/ănĕmănh逢ngăcóăt雨 su医t âm trong 
nhi隠uănĕmăliênăti院p và ch衣m m嘘c -15,23%ănĕmă2019,ăngƠnhăv壱n t違i và kho bãi, thông 
tin và truy隠năthôngăcũngăcóăt雨 su医t âm trong su嘘tăgiaiăđo衣n 2015-2019.ăĐơyălƠănh英ng 
ngành mà doanh nghi羽păch逢aăki吋m soát chi phí ho衣tăđ瓜ng hi羽u qu違, khi院n doanh nghi羽p 
ch鵜u l厩 trong nhi隠uănĕmăli隠n. 
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4.1.3. Nh英ng thu壱n l嬰i,ăkhóăkhĕnăc栄a các doanh nghi羽p ho衣tăđ瓜ngătrênăđ鵜a bàn TP 
C亥năTh挨ă 

  Thu壱n l嬰i 

Th泳 nh医t, C亥năTh挨ăđưăvƠăđangăt壱p trung c違i thi羽nămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢,ăkinhădoanh,ă
nơngăcaoănĕngăl詠c c衣nh tranh Thành ph嘘, rút ng逸n quy trình x穎 lý, gi違m s嘘 l逢嬰ng và 
đ挨năgi違n hóa n瓜i dung h欝 s挨,ăgi違m chi phí th詠c hi羽n th栄 t映căhƠnhăchínhăchoăng逢運i dân 
và doanh nghi羽p. Công tác c違i cách hành chính (CCHC) ti院p t映c nâng cao v隠 ch医t, t瑛ng 
b逢噂c khẳngăđ鵜nh hi羽u qu違 trong tri吋n khai th詠c hi羽n. Các ch雨 s嘘:ăNĕngăl詠c c衣nh tranh 
c医p t雨nh (PCI), Hi羽u qu違 Qu違n tr鵜 và Hành chính công c医p t雨nh (PAPI) và Ch雨 s嘘 C違i 
cách hành chính c医p t雨nhă(PARăINDEX)ăđ隠u nằm trong nhóm 15 t雨nh, Thành ph嘘 có th泳 
h衣ng cao nh医t.  

Vi羽c niêm y院t, công khai TTHC t衣i B瓜 ph壱n m瓜t c穎aăđ逢嬰c s荏, ngành, UBND các 
c医p th詠c hi羽n t嘘t, t衣oăđi隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho t鰻 ch泳c, cá nhân trong quá trình th詠c hi羽n 
TTHC. Ch医tăl逢嬰ng vi羽c gi違i quy院t th栄 t映c hành chính theo d鵜ch v映 công tr詠c tuy院n m泳c 
đ瓜 3 và m泳căđ瓜 4ăđ逢嬰c nâng cao.  

Th泳 hai,ătrongăgiaiăđo衣n 2018-2020, Thành ph嘘 đưăth詠c hi羽n m瓜t s嘘 ch逢挨ngătrìnhă
h厩 tr嬰 doanh nghi羽p nh臼 và v瑛a (DNNVV) nhằmăthúcăđẩy sáng t衣o công ngh羽 trong 
chính n瓜i t衣iăđ鵜aăph逢挨ngăvƠăt衣o m衣ngăl逢噂i thông tin r瓜ng kh逸păđ院n t瑛ng doanh nghi羽p.  

 T欝n t衣i,ăkhóăkhĕn 

Th泳 nh医t, doanh nghi羽p c栄a Thành ph嘘 ch栄 y院u là các doanh nghi羽p nh臼 và v瑛a 
(chi院m 98%), ho衣tăđ瓜ng còn g員p nhi隠uăkhóăkhĕn:ăh衣n ch院 v隠 kh違 nĕngătƠi chính, khó 
khĕnătrongăvi羽c ti院p c壱n tín d映ng,ătrìnhăđ瓜 qu違n tr鵜, s穎 d映ng công ngh羽 l衣c h壱uăđưă違nh 
h逢荏ng l噂năđ院n hi羽u qu違 ho衣tăđ瓜ngăcũngănh逢ănĕngăl逢căc衣nh tranh c栄a doanh nghi羽p. t雨 l羽 
này 荏 H違iăPhòng,ăĐƠăN印ng, Hà N瓜i và TP H欝 Chí Minh là 9,8-19,8-19,3-26,5.  

Th泳 hai, tuy có ch雨 s嘘 PCI x院p th泳 12 c違 n逢噂căvƠoănĕmă2020,ăchiăphíăgiaănh壱p th鵜 
tr逢運ng và ti院p c壱năđ医tăđaiăv磯n là rào c違n l噂n, x院p l亥năl逢嬰t 荏 v鵜 trí th泳 55 và 33. Nguyên 
nhân c栄a hi羽năt逢嬰ng này m瓜t ph亥n là do TP C亥năTh挨ăcóăm壱tăđ瓜 dân s嘘 caoăh挨năcácăt雨nh 
lân c壱n d磯năđ院năchiăphíăđ医tăcaoăh挨n,ăcũngănh逢ăvi羽c gi違i phóng m員t bằng g員p nhi隠u khó 
khĕnăh挨n. 

Th泳 ba,ănĕngăl詠c h瓜i nh壱p kinh t院 qu嘘c t院 còn h衣n ch院,ăch逢aăđápă泳ng yêu c亥u c栄a 
các chu厩i giá tr鵜 s違n xu医t khu v詠c và toàn c亥u. M瓜t trong nh英ng v医năđ隠 khó nh医t chính 
là doanh nghi羽p thi院u thông tin th鵜 tr逢運ng, còn y院u trong gi違i pháp qu違ng bá s違n phẩm 
và xây d詠ngăth逢挨ngăhi羽u. 

Th泳 t逢,ăt瑛 đ亥uănĕmă2020,ăd鵜ch b羽nhăviêmăđ逢運ng hô h医p Covid-19 tuyăđưăc挨ăb違n 
đ逢嬰c kh嘘ng ch院 nh逢ngăcònădi宇n bi院n ph泳c t衣p trên th院 gi噂i, làm cho các ngành d鵜ch v映, 
du l鵜ch, v壱n t違i và xu医t nh壱p khẩu ti院p t映c g員păkhóăkhĕnădoăch鵜uătácăđ瓜ng tr詠c ti院p c栄a 
d鵜ch b羽nh, doanh nghi羽păđ泳ngătr逢噂cănguyăc挨ăthi院u nguyên li羽u s違n xu医t, thu hẹp quy 
mô và t衣m d瑛ng ho衣tăđ瓜ng.  
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 Nguyên nhân 

Th泳 nh医t, k院t c医u h衣 t亥ng v磯năch逢aăđápă泳ng yêu c亥u phát tri吋n: K院t c医u h衣 t亥ng 
thi院uăvƠăch逢aăđ欝ng b瓜, nh医t là h羽 th嘘ng h衣 t亥ng giao thông, h衣 t亥ngăđôăth鵜, các khu vui 
ch挨iăgi違i trí, h衣 t亥ng t衣i các khu v詠c d詠 ki院n m荏 r瓜ngăđôăth鵜. 

Th泳 hai,ăc挨ăch院,ăchínhăsáchăđ員c thù v隠 đ亥uăt逢, tài chính, ngân sách và phân c医p 
qu違nălỦăđ嘘i v噂i Thành ph嘘 ch逢aăđ栄 m衣nhăđ吋 t衣oăraăđ瓜ng l詠c m噂i cho phát tri吋n, nh医t là 
trongăthuăhútăđ亥uăt逢.ăVìăC亥năTh挨ălƠăThƠnhăph嘘 Tr詠c thu瓜căTrungă逢挨ngănênăkhôngăđ逢嬰c 
h逢荏ngăcácă逢uăđưiăv隠 thu院 su医t cho doanh nghi羽p, khi院n Thành ph嘘 gi違m s泳c c衣nh tranh. 

Th泳 ba, thi院uăc挨ăch院 h嬰p tác và liên k院t vùng hi羽u qu違: liên k院t theo chu厩i còn ít, 
ch逢aăcóăliênăk院tătrongăth逢挨ngăm衣iăvƠăđ亥uăt逢,ăch逢aăliênăk院t nhi隠u trong nghiên c泳u phát 
tri吋n th鵜 tr逢運ng và tiêu th映 s違n phẩm,ăch逢aăliênăk院t trong xây d詠ngăc挨ăs荏 d英 li羽u chung 
c栄a vùng và chia sẻ thông tin. Do v壱y, ti隠mănĕng,ăl嬰i th院, n瓜i 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ăphátătri吋n toàn xã h瓜i (theo giá hi羽năhƠnh)ătrongăgiaiăđo衣n 2015-
2020ăđ衣t 128,1 nghìn t益 đ欝ng,ătĕngănhẹ 荏 m泳că2%/nĕm.ă 

Nĕmă2020,ăhuyăđ瓜ng v嘘năđ亥uăt逢ătoƠnăxưăh瓜iăđ衣tăh挨nă26ănghìnăt益 đ欝ng,ătrongăđóă
s詠 tham gia c栄a: khu v詠c có v嘘năđ亥uăt逢ăn逢噂c ngoài là 1,9 %, khu v詠căngoƠiănhƠăn逢噂c là 
73,32% và khu v詠cănhƠăn逢噂c là 24,7%. So v噂iănĕmă2015ă(v噂iăc挨ăc医uăt逢挨ngă泳ng là 34,7% 
- 5,2% - 60%),ăc挨ăc医u v嘘năđ亥uăt逢ănĕmă2020ăđưăcóăs詠 thayăđ鰻i l噂n. Trong khi ngu欝n v嘘n 
đ亥uăt逢ăt瑛 khu v詠cănhƠăn逢噂c và khu v詠c có v嘘năđ亥uăt逢ăn逢噂căngoƠiăcóăxuăh逢噂ng gi違m thì 
khu v詠căngoƠiănhƠăn逢噂c l衣iăcóăxuăh逢噂ngătĕngătr逢荏ng m衣nh m胤 và tr荏 thành ngu欝n v嘘n 
r医t quan tr丑ng trong quá trình phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a Thành ph嘘. 

V隠 đ亥uăt逢ătr詠c ti院p t瑛 n逢噂c ngoài: Lũy k院 đ院n cu嘘iănĕmă2019, Thành ph嘘 có 
86 d詠 ánăđ亥uăt逢ăn逢噂c ngoài v噂i t鰻ng v嘘năđĕngăkỦă726,35ătri羽u USD. Con s嘘 này r医t 
khiêm t嘘n khi so sánh v噂iăcácăđ鵜aăph逢挨ngăkhácăthu瓜căĐBSCL,ăvíăd映: Long An có 1170 
d詠 án v噂i t鰻ng s嘘 v嘘n 7900,8 tri羽u USD, Kiên Giang có 60 d詠 án v噂i só v嘘n 4802,2 
tri羽u USD, Trà Vinh có 43 d詠 án v噂i t鰻ng v嘘n 3330,7 tri羽uăUSD,ătínhălũyăk院 các d詠 án 
đ院n cu嘘iănĕmă2019.ăCácăKhuăcôngănghi羽p C亥năTh挨ăcóă24ăd詠 án FDI còn hi羽u l詠c, v噂i 
t鰻ng s嘘 v嘘năđĕngăkỦăđ亥uăt逢ălƠă379ătri羽u USD; ngoài Khu công nghi羽p là 50 d詠 án FDI 
còn hi羽u l詠c v噂i t鰻ng s嘘 v嘘năđĕngăkỦăđ亥uăt逢ălƠă270,2ătri羽u USD.  

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ătoƠnăxưăh瓜iăđ逢嬰căđánhăgiáăs挨ăb瓜 qua ch雨 s嘘 ICOR. Theo tính 
toán t瑛 ngu欝n s嘘 li羽u niên giám th嘘ng kê C亥năTh挨,ăhi羽u qu違 v嘘n đ亥uăt逢ătoƠnăxưăh瓜i giai 
đo衣n 2015-2020ăgiaoăđ瓜ng t瑛 5,2 ậ 7,1.ăĐi隠u này cho th医y, ví d映,ătrongănĕmă2019,ămu嘘n 
cóăthêmă1ăđ欝ng trong GRDP thì Thành ph嘘 c亥n b臼 raă6,06ăđ欝ng v嘘n. Con s嘘 nƠyăcũngă
t逢挨ngăđ欝ng v噂i hi羽u qu違 s穎 dung v嘘n trung bình t衣i Vi 羽t Nam. 

 



 

32 
 

4.2.3. T欝n t衣i,ăkhóăkhĕn 

- Thành ph嘘 C亥năTh挨ălƠăđôăth鵜 lo衣i I, tr詠c thu瓜căTrungă逢挨ng,ătheoăquyăđ鵜nh, các 
Khu công nghi羽păkhôngăđ逢嬰căh逢荏ng nh英ngăchínhăsáchă逢uăđưiăsoăv噂iăcácăđ鵜aăph逢挨ngălơnă
c壱n, bên c衣nhăđó.ăC衣nh tranh trong vi羽căthuăhútăđ亥uăt逢ăgi英a các t雨nh, thành trong khu 
v詠c ngày càng gay g逸t,ăđưăt衣o nên s詠 d鵜ch chuy吋n c栄aăcácănhƠăđ亥u sang các t雨nh lân c壱n, 
có v鵜 tríăđ鵜aălỦăt逢挨ngăđ欝ng nh医tăđ鵜nh,ănh逢ngăti隠năthuêăđ医tăvƠăcácăđi隠u ki羽nă逢uăđưiăcóăl嬰i 
choănhƠăđ亥uăt逢;ăbênăc衣nhăđó,ăk院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - xã h瓜i ch逢aăđápă泳ng k鵜p yêu c亥u 
phát tri吋n, nh医t là h衣 t亥ng giao thông, h衣 t亥ng k悦 thu壱t ph映c v映 s違n xu医t kinh doanh trong 
và ngoài khu công nghi羽p. 

- Công tác xúc ti院năthuăhútăđ亥uăt逢ăvƠoăThƠnhăph嘘 di宇n ra ch壱m, nh医t là thu hút 
đ亥uăt逢ăn逢噂căngoƠiălƠădoăđ鵜aăph逢挨ngăthi院u qu悦 đ医t s衣ch, ti院năđ瓜 gi違i phóng m員t bằng kéo 
dài d磯năđ院n t益 l羽 gi違i ngân v嘘năđĕngăkỦăc栄a nhi隠u d詠 án còn th医p; Ho衣tăđ瓜ng xúc ti院n 
đ亥uăt逢ăcònănhi隠u h衣n ch院,ăph逢挨ngăth泳c xúc ti院năđ亥uăt逢ăch逢aăđ逢嬰căđi隠u ph嘘i,ăđ鰻i m噂i; 
Quá trình xúc ti院năđ亥uăt逢ăcònădƠnăđ隠u ch逢aăcóătr丑ng tâm, tr丑ngăđi吋m. 

- Hi羽u qu違 t鰻ng th吋 ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢,ătrongăđóăcóăđ亥uăt逢ăn逢噂căngoƠiăch逢aăcao,ă
các d詠 án ch栄 y院u t壱p trung vào l逸p ráp có giá tr鵜 giaătĕngăth医p; d詠 ánăđ亥uăt逢ăvƠoăc挨ăs荏 
h衣 t亥ng còn ít, t益 tr丑ng d詠 ánăđ亥uăt逢ăvƠoăkhuăv詠c công nghi羽p, nông nghi羽p r医t th医p. 
Trong khu v詠căth逢挨ngăm衣i, d鵜ch v映 và xây d詠ng nhi隠u d詠 án có quy mô khá l噂n song 
có ít d詠 án tri吋năkhaiăđúngăti院năđ瓜, gây lãng phí v隠 đ医tăđai,ă違nhăh逢荏ngăđ運i s嘘ng c栄a 
ng逢運i dân trong vùng d詠 án, 違nhăh逢荏ngăđ院nămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢.ăCácăd詠 án hi羽n nay ch雨 
t壱p trung t衣i các qu壱n Ninh Ki隠u, Bình Th栄y, gây m医tăcơnăđ嘘i gi英a các qu壱n huy羽n; 
khôngăkhaiăthácăđ逢嬰c l嬰i th院 khác bi羽t c栄a các qu壱n huy羽n còn l衣iătrênăđ鵜a bàn.  

- Ch医tăl逢嬰ng dòng v嘘năđ亥uăt逢ăvƠoăThƠnhăph嘘 ch逢aăcao,ăngu欝n v嘘năđ院n t瑛 các 
doanh nghi羽p, T壱păđoƠnăkinhăt院 l噂nătrongăn逢噂c chi院m t益 l羽 r医t th医p,ătrongăkhiăđó,ăngu欝n 
v嘘n FDI ch栄 y院uăđ院n t瑛 cácăn逢噂căChơuăÁăch逢aăđ栄 s泳c làm nâng cao m衣nh m胤 nĕngăl詠c 
c衣nhătranhăvƠănĕngăl詠c tham gia m衣ngăl逢噂i s違n xu医t toàn c亥u. 

4.3. NgơnăsáchăNhƠăn逢噂c 

4.3.1. Thu ngân sách 

Thuăngơnăsáchătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 hƠngănĕmăcóăxuăh逢噂ngătĕngăv噂i t嘘căđ瓜 
trungăbìnhătrongăgiaiăđo衣n 2015-2020, t瑛 m泳c 18,7 nghìn t益 đ欝ngănĕmă2015ălênă18,5ă
nghìn t益 đ欝ngănĕmă2020.ăTrongăgiaiăđo衣n 2011-2020, t嘘căđ瓜 tĕngăthuăngơnăsáchăbìnhă
quơnăhƠngănĕmălƠă8%.ăNĕmă2020,ăthuăngơnăsáchăđ衣t m泳c cao nh医t và chi院m kho違ng 1.8 
% t鰻ng thu ngân sách c違 n逢噂c. 

4.3.2. Chi ngân sách 

T鰻ngăchiăngơnăsáchăgiaiăđo衣n 2015-2020ăđ衣t 84.244 nghìn t益 đ欝ng. Trong cùng 
kǶ, m泳c chi ngân sách luôn th医păh挨năm泳c thu ( bằng 64% - 76%) t鰻ng thu ngân sách 
ch泳ng t臼 Thành ph嘘 đangălƠmăt嘘t trong khía c衣nhăcơnăđ嘘i thu chi ngân sách. 

Trongăgiaiăđo衣n 2015-2020,ăchiăchoăđ亥uăt逢ăphátă tri吋nătĕngă14,4ă%/nĕmăvƠăchiă
th逢運ngăxuyênătĕngă荏 m泳că6,8ă%/nĕm.ăT雨 tr丑ngăchiăđ亥uăt逢ăphátătri吋n có xu h逢噂ngătĕngă
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(t瑛 20%ănĕmă2015ălênă31%ănĕmă2020)ătrongăkhiăxuăh逢噂ng này 荏 c違 n逢噂c là gi違m. Vi羽c 
chiăđ亥uăt逢ăphátătri吋năgiúpăthúcăđẩy phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a Thành ph嘘 C亥năTh挨. 

Chiăth逢運ng xuyên chi院măc挨ăc医u l噂n nh医t trong t鰻ng chi c栄a TP C亥năTh挨,ăđ衣t 6,34 
nghìn t雨, chi院mă34,6%ăvƠoă2020.ăTrongăchiăth逢運ng xuyên, chi cho h羽 th嘘ng giáo d映c 
chi院m t益 tr丑ng l噂n (37%) do ph亥n h羽 th嘘ng này v磯năđ逢嬰cănhƠăn逢噂c h厩 tr嬰. Chi s詠 nghi羽p 
khoa h丑c, công ngh羽 luôn th医p nh医tătrongăc挨ăc医uăchiăth逢運ng xuyên và ch雨 chi院m t瑛 0,5% 
chiăth逢運ng xuyên vào 2020. V噂i quy院t tâm tr荏 thành trung tâm khoa h丑c, công ngh羽 c栄a 
ĐBSCL,ăconăs嘘 này c亥năđ逢嬰c cài thi羽năđángăk吋 trong nh英ngănĕmăt噂i. 

II. 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 bi院năđ鰻iăđángăk吋,ătĕngă
nhẹ t瑛 1,19 tri羽uăng逢運i lên 1,24 tri羽uăng逢運i. T益 l羽 tĕngătr逢荏ng dân s嘘 bình quân hằng 
nĕmăc栄a C亥năTh挨ătrongăgiaiăđo衣n 2010-2020ăđ衣t 0,4%, tuy th医păh挨năconăs嘘 1,14% c栄a 
c違 n逢噂cănh逢ngăl衣iăđ泳ng th泳 4 荏 ĐBSCL.ăNguyên nhân là do c違 vùngăĐBSCLăcóăt益 l羽 
tĕngădơnăs嘘 g亥nănh逢ăbằng 0 do t益 l羽 diăc逢ăraăkh臼i vùng r医t l噂n,ăđ衣t 1,1 tri羽uăng逢運i trong 
10ănĕmăquaătrongăkhiăt益 l羽 nh壱păc逢ăth医p nh医t c違 n逢噂c. T益 l羽 tĕngădơnăs嘘 t詠 nhiên c栄a 
C亥năTh挨ădi宇n ra m衣nh m胤 荏 khu v詠c thành th鵜,ădaoăđ瓜ng trong kho違ng t瑛 7,5% - 12,5% 
/ănĕm.  

M瓜t trong nh英ng nguyên nhân cho vi羽c dân s嘘 荏 C亥năTh挨ăkhôngăbi院năđ瓜ngăđángă
k吋 là do t益 su医t sinh th医p. T鰻ng t益 su医t sinh 荏 C亥năTh挨ănĕmă2019ălƠă1,66ăcon/ph映 n英, 
th医păh挨năm泳c trung bình toàn qu嘘c là 2,09. T益 su医t sinh không chênh l羽ch nhi隠u 荏 thành 
th鵜 và nông thôn, ch泳ng t臼 ng逢運iădơnăđ隠u có nh壱n th泳c rõ nét v隠 k院 ho衣chăhóaăgiaăđình.ă
M瓜t nguyên nhân khác c栄a vi羽cătĕngătr逢荏ng dân s嘘 th医p là do t雨 l羽 diăc逢ăthu亥n h亥uănh逢ă
荏 m泳c âm, do có có s詠 chuy吋n d鵜ch l噂n c栄a ng逢運i dân C亥năTh挨ăđ院năcácăvùngăđôăth鵜 
khác.  

V隠 cân bằng gi噂i tính, C亥năTh挨ăduyătrìă鰻năđ鵜nh t益 s嘘 gi噂i tính là kho違ng 49,6% 
nam và 50,4% n英 quaăcácănĕm,ăph亥n nào cho th医y nh壱n th泳c,ă t逢ăduyăc栄aăng逢運i dân 
không còn n員ng n隠 v隠 l詠a ch丑n gi噂i tính. 

1.2. Ch医tăl逢嬰ng dơnăc逢ăvƠăch医tăl逢嬰ngălaoăđ瓜ng 

C亥năTh挨ăđangătrongăth運i kǶ ắdơnăs嘘 vƠng”10,ătrongăđóănĕmă2019,ăt益 tr丑ng nhóm 
dân s嘘 trongăđ瓜 tu鰻iălaoăđ瓜ng chi院m 72% so v噂i m泳c trung bình c違 n逢噂c là 58%. T衣i 
C亥năTh挨,ăv噂iă2,6ăng逢運i trong tu鰻iălaoăđ瓜ng lo cho m瓜tăng逢運i ph映 thu瓜c,ăđơyăchínhălƠăc挨ă
h瓜i cho phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i n院u có các chính sách phù h嬰p v隠 phát tri吋n ngu欝n 
nhân l詠c.  

Nĕmă2020,ăl詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ngătrongăđ瓜 tu鰻i t瑛 15 tu鰻i tr荏 lên c栄a C亥năTh挨ălƠă
716.782ăng逢運i (chi院m 58% t鰻ng dân s嘘 toàn Thành ph嘘). 

Theoăđánhăgiáăs挨ăb瓜, ch医tăl逢嬰ng dân s嘘 Thành ph嘘 đ逢嬰c th吋 hi羽n trên 04 khía 
c衣nh sau: 
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- V隠 th吋 ch医t và s泳c kh臼e (th吋 hi羽nănĕngăl詠c v隠 s泳c m衣nh th吋 ch医t c栄a c瓜ng 
đ欝ng): nhìn chung nhóm ch雨 tiêu này là t嘘t so v噂i m員t bằng chung c栄a c違 n逢噂c. C映 th吋: 
tu鰻i th丑 trung bình nĕmă2020ăđ衣t 76 tu鰻i,ăcaoăh挨năm泳c trung bình c栄a c違 n逢噂căvƠăĐBSCL,ă
t益 l羽 trẻ d逢噂i 5 tu鰻i b鵜 suyădinhăd逢ỡng và th医p còi th医păh挨năsoăv噂i con s嘘 c違 n逢噂c. 

- V隠 trí tu羽, h丑c v医n,ătrìnhăđ瓜 chuyên môn k悦 thu壱t và tay ngh隠 (th吋 hi羽nănĕngă
l詠c v隠 trí tu羽 thôngăquaă trìnhăđ瓜 h丑c v医n và tay ngh隠 trong ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh 
doanh). Nhóm ch雨 tiêu v隠 t益 l羽 điăh丑căđúngăđ瓜 tu鰻iăt逢挨ngăđ嘘iăcao.ăNĕmăh丑c 2019-2020, 
t益 l羽 t嘘t nghi羽p trung h丑c ph鰻 thôngăđ衣t 98,8%. T益 l羽 dân s嘘 t瑛 15 tu鰻i tr荏 lên bi院t ch英 
trênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 là trên 97,2% (m泳c trung bình c違 n逢噂c là 94,8%).  

Hi羽n nay, công tác phát tri吋n nhân l詠c c栄a Thành ph嘘 cũngăđưăđ逢嬰c các c医p, các 
ngành chú tr丑ng. Công tác đƠoăt衣o, b欝iăd逢ỡng nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠căđưă
đ衣tăđ逢嬰c nh英ngăb逢噂c ti院n quan tr丑ng c違 v隠 s嘘 l逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ng 荏 nhi隠uălƿnhăv詠c ho衣t 
đ瓜ng. T益 l羽 laoăđ瓜ngăquaăđƠoăt衣o c栄a C亥năTh挨ătĕngăt瑛 nĕmă11,73%ănĕmă2010ălênă20,6ă
%ănĕmă2020,ăcaoăh挨nătrungăbình c栄aăĐBSCLălƠă14,85%. Tuy nhiên, v磯n còn m瓜t kho違ng 
cách l噂n gi英a C亥năTh挨ăvƠăcácăThƠnhăph嘘 l噂n khác trong t雨 l羽 laoăđ瓜ngăquaăđƠoăt衣o. 

- V隠 tinh th亥n,ăđ運i s嘘ngăvĕnăhóaăvƠăg逸n k院t c瓜ngăđ欝ng (th吋 hi羽nănĕngăl詠c v隠 
l嘘i s嘘ng,ăvĕnăhóa,ăquanăh羽 và cách 泳ng x穎 c瓜ng đ欝ng) caoăh挨năsoăv噂i m員t bằng chung 
c違 n逢噂c. Ch雨 tiêu t益 l羽 h瓜 nghèo ti院p c壱năđaăchi隠uănĕmă2020ăc栄a Thành ph嘘 m泳c th医p 
h挨năsoăv噂i m泳c trung bình c栄a c違 n逢噂c (1,98 % so v噂i c違 n逢噂c là 4,8 %) và thu nh壱p 
bình quân/thángăcũngăcaoăh挨nănhi隠u so v噂i m員t bằng chung c違 n逢噂c,ăđ衣t 5,03 tri羽uăđ欝ng 
so v噂i m泳c 4,24 tri羽uăđ欝ng c栄a c違 n逢噂c (2020).  

- V隠 c挨ăc医uă laoăđ瓜ng: Hi羽n nay, s嘘 l逢嬰ngă laoăđ瓜ng tham gia s違n xu医t nông 
nghi羽păcóăxuăh逢噂ng gi違măđángăk吋.ăNĕmă2020,ăcònăkho違ng 26% l詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ng tham 
gia s違n xu医t nông - lâm - ng逢ănghi羽p, 22,1% l詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ngătrongălƿnhăv詠c công 
nghi羽p - xây d詠ng,ăvƠă48,6%ălaoăđ瓜ngăthamăgiaălƿnhăv詠c d鵜ch v映. 

2. B違n s逸căvĕnăhóaă 

NgoƠiăra,ătheoănh逢ăngh鵜 quy院t s嘘 59-NQ/TW, c亥n ch栄 tr逢挨ngăxơyăd詠ng hình 違nh 
ng逢運i C亥năTh挨ăắTríătu羽 - Nĕngăđ瓜ng - Nhân ái - Hào hi羽p - Thanh l鵜ch”ă,ăv噂i nh英ng tiêu 
chuẩn chung theo k院 ho衣ch  61/KH-UBNDănh逢ăyêuăquêăh逢挨ng,ăđ医tăn逢噂c; tuân th栄 hi院n 
pháp; chuyên c亥n h丑c t壱p,ălaoăđ瓜ng có k雨 lu壱t,.. 

V噂iăđ員c thù c栄a m瓜tăđôăth鵜 sôngăn逢噂c, thành ph嘘 C亥năTh挨ălƠăn挨iăh瓜i t映 vĕnăhóa 
sôngăn逢噂căvùngăĐBSCL.ăNétăđ瓜căđáoăt詠 nhiên và c違nhăquanăvĕnăhóaăc栄a C亥năTh挨ălƠă
m衣ngăl逢噂i kênh r衣ch chằng ch鵜t, bao quanh là các c瓜ngăđ欝ngădơnăc逢ăsinhăs嘘ng bằng 
ngh隠 tr欝ngălúa,ălƠmăv逢運n,ăđánhăb逸t th栄y s違n.ăNétăđ員cătr逢ngăc栄a thành ph嘘 C亥năTh挨ălƠă
s詠 hòa quy羽n gi英aăvĕnăhóaăvƠăvĕnăminhăđôăth鵜 v噂iăvĕnăhóaăvƠăvĕnăminhămi羽tăv逢運n, t衣o 
nên m瓜t t鰻ng th吋 vĕnăhóaăc栄aăđ医tăvƠăng逢運i C亥năTh挨. 
3. Tài nguyên du l鵜ch 

Các tài nguyên, th院 m衣nh phát tri吋n du l鵜ch c栄a C亥năTh挨ăch栄 y院u g逸n v噂i y院u t嘘 
đôăth鵜, v噂i s詠 hình thành và phát tri吋n c栄a C亥năTh挨,ăv噂i truy隠n th嘘ngăvĕnăhóaăsôngăn逢噂c, 
mi羽tăv逢運năđ員c s逸c c栄aăvùngăđ欝ng bằng sông C穎u Long. 
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III. 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năTh挨ănĕmă2020ăđ衣t 1.22 tri羽uăng逢運i, chi院m 7,1% dân s嘘 c栄aăĐBSCL.ă
T嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ng dân s嘘 ch雨 đ衣tă0,4%/nĕmătrongăkho違ng t瑛 2010-2020, th医păh挨nănhi隠u 
so v噂i m泳c trung bình c栄a c違 n逢噂c là 1,14%. ĐơyăcũngălƠăv医năđ隠 chung c栄a c違 ĐBSCL. 

M壱tăđ瓜 dân s嘘 trung bình c栄a Thành ph嘘 daoăđ瓜ng t瑛 829ăng逢運i/ km2 (nĕmă2010)ă
đ院nă862ăng逢運i/km2 (nĕmă2020).ăDùăđ逢嬰c x院p h衣ngălƠăđôăth鵜 lo衣iăIănh逢ngăC亥năTh挨ăv磯n 
ch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c tiêu chí v隠 m壱tăđ瓜 dân s嘘 b荏iătheoăquyăđ鵜nh, đô th鵜 lo衣i I c亥n có quy 
môătoƠnăđôăth鵜 đ衣t 2000ăng逢運i/km2 và khu v詠c n瓜i thành tính trên di羽nătíchăđ医t xây d詠ng 
đô th鵜 đ衣t t瑛 10.000ăng逢運i/km2 tr荏 lên. 

Dân s嘘 TP C亥năTh挨ăcóăs詠 phân b嘘 khôngăđ隠u, vùng có m壱tăđ瓜 dơnăc逢ăt壱p trung 
cao nh医t là qu壱n Ninh Ki隠u (kho違ngă9741ăng逢運i/km2), qu壱n Bình Th栄y (kho違ng 2035 
ng逢運i/km2)ăvƠăn挨iăcóăm壱tăđ瓜 dân s嘘 th医p nh医t là huy羽n VƿnhăTh衣nh (kho違ngă317ăng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năTh挨ăcóăb嘘n nhóm dân t瓜c chính sinh s嘘ng, bao g欝m dân t瓜c Kinh, 
Hoa,ăKhmer,ăChĕm.ăDơnăt瓜c Kinh chi院măđaăs嘘 v噂iă97,5%,ăsauăđóălƠădơnăt瓜c Khmer v噂i 
1,6%, dân t瓜căHoaă0,9%ăvƠăng逢運iăChĕmă0,02%.ă 

V隠 tôn giáo, có 24% dân s嘘 C亥năTh挨ătheoătônăgiáo,ăv噂i các tôn giáo chính là Ph壱t 
giáo, Ph壱t giáo hòa h違o. Các tôn giáo ho衣tăđ瓜ngăbìnhăth逢運ng, 鰻năđ鵜nh, có m嘘i quan h羽 
g逸n bó v噂i chính quy隠năđ鵜aăph逢挨ng,ăt衣oăđi隠u ki羽n thu壱n l嬰i trong vi羽c tuyên truy隠n ch栄 
tr逢挨ng,ăđ逢運ng l嘘i c栄aăĐ違ng và chính sách pháp lu壱t c栄aăNhƠăn逢噂c. 

1.2. Th詠c tr衣ngăđôăth鵜 hóa 

M員cădùăquáătrìnhăđôăth鵜 hóa c栄a TP C亥năTh挨ăđangăch英ng l衣i trong nh英ngănĕmă
g亥năđơyănh逢ngăđi隠uăđóăcóăth吋 đ逢嬰c lí gi違i b荏i vi羽c C亥năTh挨ăđưăcóăt雨 l羽 dân s嘘 s嘘ng 荏 
thành th鵜 c栄a TP C亥năTh挨ăđ衣t m泳c r医t cao, trong khi t雨 l羽 c栄aăvùngăĐBSCLăđ衣t 25,1% 
và t雨 l羽 c栄a c違 n逢噂căđ衣t 24,4%. Vi羽căcóă70%ădơnăc逢ăsinhăs嘘ng 荏 đôăth鵜 s胤 t衣oăđi隠u ki羽n 
cho C亥n Th挨ăphátătri吋n các ngành phi nông nghi羽p.  

1.3. Th詠c tr衣ngălaoăđ瓜ng và vi羽c làm 

S嘘 l逢嬰ngălaoăđ瓜ng:ăNĕmă2020,ăl詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ng t瑛 15 tu鰻i tr荏 lên c栄a C亥năTh挨ă
lƠă716.782ăng逢運i, chi院m 58 % t鰻ng dân s嘘,ătrongăđóălaoăđ瓜ng có vi羽c làm là 693.317 ng逢運i. 

C挨ăc医u lao đ瓜ng: L詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ng làm vi羽c trong 03 ngành kinh t院 có s詠 
chuy吋n d鵜ch,ătheoăđóăc挨ăc医uălaoăđ瓜ng gi英a ngành t瑛 nông ậ lâm - th栄y s違n, công nghi羽p 
ậ xây d詠ng và th逢挨ngăm衣i - d鵜ch v映 nĕmă2015ăvƠă2019ăl亥năl逢嬰t là: 35,7% - 20,9% - 
41,6% và 26% - 22,1% - 48,6%. Có th吋 th医y,ăc挨ăc医uălaoăđ瓜ngăđangăchuy吋n d鵜ch rõ r羽t 
t瑛 nông - lâm - th栄y s違năsangăth逢挨ngăm衣i-d鵜ch v映. 

M瓜t trong nh英ng v医năđ隠 l噂n nh医t v隠 laoăđ瓜ngăvƠădơnăc逢ămƠăC亥năTh挨ăg員p ph違i là 
laoăđ瓜ng xu医tăc逢ănhi隠uăh挨nănh壱păc逢.ăĐơyăcũngălƠătháchăth泳c chung c栄a c違 ĐBSCLăkhiă
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t雨 l羽 diăc逢ăthu亥n c栄aăvùngăđ衣t -10,5ă%ănĕmă2020,ăth医p nh医t c違 n逢噂c.ăTheoăBáoăcáoăắDiă
c逢ăvƠăđôăth鵜 hóa 荏 Vi羽t Nam: Th詠c tr衣ng,ăxuăh逢噂ng và nh英ng khác bi羽t”.ăDòngădiăc逢ă
gi英a các vùng l噂n nh医t là t瑛 vùngăĐ欝ng bằng sông C穎uăLongăđ院năvùngăĐôngăNam B瓜. 
M瓜t trong nh英ng lí do có th吋 gi違i thích cho t雨 l羽 diăc逢ăcaoă荏 C亥năTh挨ălƠăs詠 chênh l羽ch 
cung c亥uătrongălaoăđ瓜ng - thi院uăc挨ăh瓜i vi羽călƠmăkƿănĕngăcaoăt衣iăđ鵜aăph逢挨ngăchoăsinhăviênă
t嘘t nghi羽păđ衣i h丑c,ăcaoăđẳng và bu瓜c nh英ngălaoăđ瓜ng này ph違i tìm vi羽c làm t衣i các t雨nh 
thành khác. Nguyên nhân c嘘tălõiălƠădoăc挨ăs荏 h衣 t亥ng 荏 ĐBSCLăcònăkémăphátătri吋n, d磯n 
đ院n vi羽căkhóăthuăhútăcácănhƠăđ亥uăt逢ăl噂n, các kho違năđ亥uăt逢ăFDI,ădoăv壱y d磯n t噂i hi羽năt逢嬰ng 
thi院u vi羽c làm. Ngoài ra, ch医tăl逢嬰ng cu瓜c s嘘ngăcũngălƠăm瓜t y院u t嘘 quan tr丑ng khi院n vi羽c 
diăc逢ăt衣iăĐBSCLătr荏 thành m瓜t v医n n衣n.ăC挨ăs荏 h衣 t亥ngăch逢aăđ逢嬰căđ欝ng b瓜, hi羽năđ衣i hóa, 
thi院u s詠 ti院p c壱n v噂i d鵜ch v映 xã h瓜i ch医tăl逢嬰ng cao cùng v噂i vi羽c ph違i ch鵜u nh英ng h壱u 
qu違 n員ng n隠 c栄a bi院năđ嘘i khí h壱u, khi院n nhi隠uăng逢運i dân ph違iădiăc逢 đ吋 c違i thi羽năđi隠u 
ki羽n s嘘ng. 

Ch医tăl逢嬰ngălaoăđ瓜ng:ăTrongăgiaiăđo衣n 2011-2020, ch医tăl逢嬰ngălaoăđ瓜ngătrênăđ鵜a 
bàn Thành ph嘘 C亥năTh挨ăkhôngăcóăb逢噂c chuy吋n bi院năđángăk吋.ăNĕmă2020,ătrongăs嘘 l詠c 
l逢嬰ngălaoăđ瓜ngăđangălƠmăvi羽căvƠăđóngăgópăvƠoăn隠n kinh t院, ch雨 có 20,6%ălaoăđ瓜ngăđưă
quaăđƠoăt衣o. M員c dù t雨 l羽 này 荏 m泳c cao so v噂iăvùngănh逢ngăv磯n c亥n c違i thi羽n nhi隠uăđ吋 
b逸t k鵜p các Thành ph嘘 l噂năkhácănh逢ăHƠăN瓜iă(48,5%),ăĐƠăN印ng (44%), TP H欝 Chí Minh 
(38,7%), H違i Phòng (34,7%). 

Nĕngăsu医tălaoăđ瓜ng theo phân ngành kinh t院: m員c dùănĕngăsu医tălaoăđ瓜ng khu 
v詠căIăcóăxuăh逢噂ngătĕngănhẹ t瑛 21 tri羽uăđ欝ng/laoăđ瓜ngănĕmă2015ălênă27ătri羽uăđ欝ng/lao 
đ瓜ngănĕmă2020ă(gss)ănh逢ngăv磯n là khu v詠căcóănĕngăsu医tălaoăđ瓜ng th医p nh医t. Nĕngăsu医t 
laoăđ瓜ng 荏 khu v詠c II và khu v詠căIIIăcũngăcóăxuăh逢噂ngătĕngă荏 t嘘căđ瓜 ch壱m. C映 th吋,ănĕngă
su医tălaoăđ瓜ng khu v詠căIIătĕngăt瑛 85 tri羽uăđ欝ng/laoăđ瓜ngănĕmă2015ălênă112ătri羽uăđ欝ng/lao 
đ瓜ngănĕmă2020ă(tĕngă7%/nĕm);ăvƠăt逢挨ngăt詠,ănĕngăsu医tălaoăđ瓜ng khu v詠căIIIătĕngăt瑛 66 
tri羽uăđ欝ng/laoăđ瓜ng lên 81 tri羽uăđ欝ng/laoăđ瓜ngă(tĕngă5%/ănĕm).ăNh逢ăv壱y,ăđ吋 nâng cao 
nĕngăsu医t xã h瓜i c栄a C亥năTh挨ătrongăth運i gian t噂i thì yêu c亥uăđ員t ra là ph違i chuy吋n d鵜ch 
nhanhăc挨ăc医uălaoăđ瓜ng, chuy吋nălaoăđ瓜ng nông nghi羽p sang phi nông nghi羽păvƠăđ欝ng th運i 
c栄ng c嘘 vi羽căđƠoăt衣oălaoăđ瓜ng. 

Vi羽c làm: T鰻ng s嘘 laoăđ瓜ng trong ngành Nông lâm th栄y s違năđưăgi違m 71,749 lao 
đ瓜ng t瑛 2015 - 2020.ăThayăvƠoăđó,ă荏 lƿnhăv詠c CN-XD, s嘘 laoăđ瓜ngătĕngăthêmălƠă7136ă
ng逢運i,ătrongăđóălaoăđ瓜ng ngành ch院 bi院n ch院 t衣oătĕngă11.879ăvƠăngƠnhăxơyăd詠ng gi違m 
2696ălaoăđ瓜ng.ăĐi隠u này cho th医y vai trò c栄a ngành công nghi羽p ậ xây d詠ng trong vi羽c 
h医păthuălaoăđ瓜ng t瑛 ngành nông nghi羽p trong th運i gian qua là r医t h衣n ch院. Trong s嘘 ba 
lƿnhăv詠c, d鵜ch v映 là ngành có thành tích 医năt逢嬰ng nh医t v隠 t衣o ra vi羽c làm, v噂i l詠căl逢嬰ng 
laoăđ瓜ngătĕngăthêmă47.854ăng逢運i và m瓜t n穎a trong s嘘 đóăđ院n t瑛 kh嘘iăth逢挨ngănghi羽p, 
nhà hàng, khách s衣n.  

Hi羽u qu違 s穎 d映ngălaoăđ瓜ng: T雨 l羽 th医t nghi羽p và t雨 l羽 thi院u vi羽c làm c栄a C亥n 
Th挨ăđ隠u hi羽năcaoăh挨năm泳c trung bình c栄a c違 n逢噂c. T雨 l羽 th医t nghi羽pănĕmă2020ăhi羽n là 
3,6% so v噂i c違 n逢噂c là 2,48%; t雨 l羽 thi院u vi羽c làm là 2,75% so v噂i c違 n逢噂c là 2,52%. Có 
th吋 th医y v医năđ隠 c嘘t lõi 荏 đơyălƠăcóăm瓜t b瓜 ph壱nălaoăđ瓜ng mong mu嘘n có vi羽c làm, mong 
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mu嘘năđ逢嬰c làm nhi隠u gi運 h挨n/ălƠmăcôngăvi羽căcóăkƿănĕngăcaoăh挨nănh逢ngăch逢aăđ逢嬰căđápă
泳ng. Vì v壱y, vi羽c thu hút doanh nghi羽p, t衣o thêm nhi隠u vi羽călƠm,ăđ員c bi羽t là vi羽c làm có 
chuyên môn là yêu c亥u thi院t y院uăđ嘘i v噂i Thành ph嘘 C亥năTh挨.ă 

Chính sách d衣y ngh隠 và gi違i quy院t vi羽c làm: Th詠c hi羽n h厩 tr嬰 đƠoăt衣o ngh隠 cho 
laoăđ瓜ng nông thôn và thanh niên hoàn thƠnhănghƿaăv映 quân s詠,ănghƿaăv映 công an, thanh 
niên tình nguy羽n hoàn thành nhi羽m v映 th詠c hi羽năch逢挨ngătrình,ăd詠 án phát tri吋n kinh t院 
- xã h瓜i trênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 C亥năTh挨ătheoăNgh鵜 quy院t s嘘 12/2015/NQ-HĐNDăc栄a 
H瓜iăđ欝ng nhân dân Thành ph嘘 C亥năTh挨ăbanăhƠnhăngƠyă14/12/2015ăv隠 h厩 tr嬰 đƠoăt衣o 
ngh隠 choălaoăđ瓜ngănôngăthônăvƠăcácăđ嘘iăt逢嬰ng chính sách xã h瓜iăkhácăđ院nănĕmă2020ă
trênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 C亥năTh挨.ă 
1.4. M泳c s嘘ng và an sinh xã h瓜i 

Thu nh壱păbìnhăquơnăđ亥uăng逢運i:  Con s嘘 này c栄a C亥năTh挨ăđưăcóăb逢噂c nh違y v丑t, 
t瑛 1,54 tri羽uăđ欝ngănĕmă2010ălênă5,03ătri羽uăđ欝ngănĕmă2020,ătĕngăh挨nă3,3ăl亥n. Con s嘘 này 
cũngăcaoăg医p 1,3 l亥n so v噂i khu v詠căĐBSCLăvƠă1,2 l亥n so v噂i c違 n逢噂c, và g亥năt逢挨ngă
đ逢挨ngăv噂iăcácăđôăth鵜 khácănh逢ăH違i Phòng vƠăĐƠăN印ng. Có th吋 th医y, m泳c s嘘ng c栄aăng逢運i 
dân TP C亥năTh挨ăđưăcóăs詠 c違i thi羽năđángăk吋 trong nhi隠uănĕmăqua. 

An sinh xã h瓜i và gi違m nghèo: Các chính sách, d詠 án gi違m nghèo tích c詠c tri吋n 
khai , công tác nhân r瓜ng các mô hình sinh k院,ătĕngăthuănh壱p, gi違m nghèoăđ逢嬰c Thành 
ph嘘 quan tâm và th詠c hi羽n có hi羽u qu違, giúp h瓜 nghèo, h瓜 c壱n nghèo ti院p c壱n và nâng 
cao thu nh壱p.  

Giaiăđo衣n 2016-2020, t益 l羽 h瓜 nghèo c栄a C亥năTh挨ăđ隠uăcóăxuăh逢噂ng gi違m. T益 l羽 
nghèoăđaăchi隠uănĕmă2016ălƠă5,12% gi違m xu嘘ng còn 1,98%ănĕmă2020.ă 
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,ăngơnăsáchăchoăđ亥uăt逢ăchoăgiáoăd映c,ăđƠoăt衣oăluônăđ逢嬰c Thành ph嘘 
quanătơmăhƠngănĕm.ăNgơnăsáchăchiăchoăs詠 nghi羽p giáo d映c,ăđƠoăt衣o và d衣y ngh隠 chi院m 
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 

So v噂iănĕmă2011,ăgiáo d映c m亥m non hi羽năcóă171ătr逢運ng, tĕngă40ătr逢運ng; giáo 
d映c ph鰻 thôngă275ătr逢運ng,ătĕngă07ătr逢運ng; 09 trung tâm giáo d映c ngh隠 nghi羽p - Giáo 
d映căth逢運ng xuyên qu壱n/huy羽n, 01 trung tâm giáo d映căth逢運ng xuyên - k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p 
- h逢噂ng nghi羽p Thành ph嘘 và 01 trung tâm Ngo衣i ng英 - Tin h丑c cóă83/83ăxư,ăph逢運ng, 
Th鵜 tr医n có trung tâm h丑c t壱p c瓜ngăđ欝ngă(HTCĐ). 
2.1.2. Công tác ph鰻 c壱p giáo d映c 

Công tác xã h瓜i hóa giáo d映căđưăhuyăđ瓜ngăđ逢嬰c nhi隠u ngu欝n l詠căthamăgiaăđóngă
góp vào s詠 nghi羽p giáo d映căvƠăđƠoăt衣o và công tác xóa mù ch英, ph鰻 c壱p giáo d映c. K院t 
qu違: 9/9 qu壱n, huy羽n v噂iă83/83ăxư,ăph逢運ng, Th鵜 tr医năđ違m b違o các tiêu chuẩn công nh壱n 
đ衣t chuẩn ph鰻 c壱p giáo d映c m亥m non cho trẻ em 5 tu鰻i,ăđ衣t chuẩn ph鰻 c壱p giáo d映c ti吋u 
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h丑c m泳căđ瓜 2,ăđ衣t chuẩn ph鰻 c壱p giáo d映c ti吋u h丑c 荏 m泳căđ瓜 3,ăđ衣t chuẩn ph鰻 c壱p giáo 
d映c trung h丑căc挨ăs荏 m泳căđ瓜 2, xóa mù ch英 m泳căđ瓜 2. 

2.1.3. Giáo d映c các c医p 

a.  C医p m亥m non 

Th詠c hi羽năch逢挨ng trình giáo d映c m亥m non l医y trẻ làm trung tâm, t鰻 ch泳c các ho衣t 
đ瓜ng hình thành k悦 nĕngăchoătrẻ, chú tr丑ngăđ違m b違o an toàn cho trẻ. T益 l羽 huyăđ瓜ng trẻ 
m磯uăgiáoă逢噂căđ衣t 99,1% (KH: 99,1%) vào cu嘘iănĕmăh丑c 2021-2022. Kh違o sát v隠 m泳c 
đ瓜 hài lòng c栄a ph映 huynh v隠 giáo d映c m亥m non t衣i Thành ph嘘 C亥năTh挨ănĕmă2019,ă
99,3%ăđánhăgiáăhƠiălòng,ăr医t hài lòng v隠 d鵜ch v映 giáo d映c nói chung c栄aănhƠătr逢運ng m亥m 
non.ăĐi隠uăđóăchoăth医y thành qu違 c栄a Thành ph嘘 trong vi羽c xây d詠ng m瓜tămôiătr逢運ng 
giáo d映c ch医tăl逢嬰ng cho trẻ em,  

b.  C医p ti吋u h丑c 

T雨 l羽 h丑căsinhăđúngătu鰻i duy trì 荏 m泳c 100% trong nhi隠uănĕmăqua,ătuyănhiênăs嘘 
giáo viên l衣iăcóăxuăh逢噂ng gi違m t瑛 4.590ăgiáoăviênănĕmă2015ăxu嘘ng 4.349ănĕmă2020ă
trong khi s嘘 h丑căsinhăkhôngăthayăđ鰻i.ăĐi隠u này d磯năđ院n vi羽c t雨 l羽 s嘘 h丑c sinh/giáo viên 
tĕngăvƠăcóăth吋 ph亥n nào 違nhăh逢荏ngăđ院n ch医tăl逢嬰ng gi違ng d衣y nên c亥năcóăchínhăsáchăđ吋 
duy trì s嘘 l逢嬰ng giáo viên 鰻năđ鵜nh. S嘘 h丑c sinh/l噂p h丑c là 31,5ăvƠoănĕmă2020-2021, th医p 
h挨nănhi隠u so v噂i con s嘘 荏 các Thành ph嘘 l噂năkhác,ănh逢ăHƠăN瓜i (40). TP H欝 Chí Minh 
(39,4), H違iăPhòngă(37),ăĐƠăN印ng (35,3). 

c. C医p Trung h丑căc挨ăsở (THCS) 

M瓜t trong nh英ng nhi羽m v映 chính c栄a giáo d映c THCS là phân lu欝ng h丑c sinh sau 
trung h丑căc挨ăs荏. M瓜t trong nh英ng m映cătiêuăđưăđ隠 ra trong quy ho衣ch giáo d映c s嘘 107/QD- 
UBNDălƠăđ院nănĕmă2020,ăcóăkh違 nĕngăti院p nh壱n 15% h丑c sinh t嘘t nghi羽p trung h丑căc挨ă
s荏 và trên 20% s嘘 h丑c sinh t嘘t nghi羽p trung h丑c ph鰻 thông vào h丑c 荏 cácăc挨ăs荏 giáo d映c 
ngh隠 nghi羽p. Tuy nhiên, t益 l羽 phân lu欝ng h丑căsinhăvƠoăcácăc挨ăs荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p 
nĕmă2010ălƠă5,77%;ănĕmă2015ălƠă6,32%ăvƠănĕmă2018ăch雨 có 2,91%. Nguyên nhân là 
tâm lý chu瓜ng bằng c医p c栄a xã h瓜i và h丑c sinh thi院u thông tin v隠 nhu c亥u th鵜 tr逢運ng lao 
đ瓜ng.  

d.  C医p Trung h丑c Ph鰻 thông (THPT) 

B壱c THPT là m瓜t c医p h丑c r医t quan tr丑ngăđ吋 giaătĕngăngu欝năcungălaoăđ瓜ng 荏 b壱c 
ph鰻 thông. Tuy nhiên, hi羽n nay, C亥năTh挨ăđangăđiăsauăv隠 s嘘 l逢嬰ng h丑c sinh nh壱p h丑c 荏 
b壱c THPT, v噂i ch雨 61% so v噂i trung bình c違 n逢噂c là 68%, t雨 l羽 tr逢運ngăTHPTăđ衣t chuẩn 
qu嘘căgiaăcũngăch雨 đ衣t  58%, th医p nh医t trong các c医p h丑c 荏 C亥năTh挨.ăVìăv壱y, vi羽c chú 
tr丑ng đ亥uăt逢ăthêmăvƠoăgiáoăd映c THPT là thi院t y院uăđ吋 có ngu欝năđ亥u vào ch医tăl逢嬰ng cho 
laoăđ瓜ng b壱c ph鰻 thôngă(đƠoăt衣o ngh隠,ăcaoăđẳng)ăcũngănh逢ălaoăđ瓜ngăcóătrìnhăđ瓜 cao. 

Tuy nhiên, trong nhi隠uănĕmăqua,ăC亥năTh挨ăcũngăđưăđ衣t nhi隠u thành tích 医năt逢嬰ng 
trong giáo d映c ph鰻 thông,ăđ挨năc穎 là vào KǶ thi ch丑n h丑c sinh gi臼i qu嘘c gia trung h丑c 
ph鰻 thôngănĕmă2019,ăC亥năTh挨ăcóă01ăgi違i Nh医t, 03 gi違i Nhì, 05 gi違i Ba và 08 gi違i Khuy院n 
khích. Tham gia Ngày h瓜i L壱p trình Wecode qu嘘c t院 và Robothon qu嘘c t院 2018 t鰻 ch泳c 
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t衣i Thẩm Quy院n Trung Qu嘘c, HS TH Thành ph嘘 C亥năTh挨ăđưăđ衣t 01 gi違iăVôăđ鵜ch và 01 
gi違i N厩 l詠c l壱p trình qu嘘c t院 Wecode.  

e. Giáo d映c ngh隠 nghi羽pă(s挨ăc医p, trung c医p,ăcaoăđẳng) 

Đ院n th運iăđi吋m hi羽n t衣iătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 cóă77ăc挨ăs荏 GDNN,ătrongăđóă13ă
tr逢運ngăcaoăđẳngă(trongăđóăcó 04ătr逢運ngăCĐăđ員tăc挨ăs荏 t衣i C亥năTh挨),ă10ătr逢運ng trung c医p 
(trongăđóăcóă01ăphơnăhi羽u),ă21ătrungătơmăGDNNăvƠă33ăc挨ăs荏 khác có d衣y ngh隠. 

Tuy nhiên, tình tr衣ngăắăth瑛a th亥y, thi院u th嬰”ăđ逢嬰c th吋 hi羽n rõ 荏 vi羽c s嘘 h丑c sinh 
trung c医p không bi院năđ瓜ng nhi隠u trong th運i gian qua. S嘘 h丑c sinh theo h丑c trung c医p 
chuyên nghi羽pătĕngăt瑛 9.084ănĕmă2015ălênă13.581ănĕmă2018ănh逢ngăsauăđóăl衣i gi違m 
xu嘘ng còn 9.443ănĕmă2020.ăS嘘 sinhăviênăcaoăđẳngăcóăxuăh逢噂ng gi違m m衣nh t瑛 12.556 
nĕmă2015ăxu嘘ngă5.079ănĕmă2020.ă 

f. Giáo d映căĐ衣i h丑c 

V隠 giáo d映căđ衣i h丑c, C亥năTh挨ăhi羽nă đangă lƠă trungă tơmăgiáoă d映c c栄a khu v詠c 
ĐBSCLăv噂i nhi隠uătr逢運ngăđ衣i h丑c ch医tăl逢嬰ngăcao:ăTr逢運ngăĐ衣i h丑c C亥n Th挨ălƠătr逢運ng 
n鰻i b壱t nh医t, x院p h衣ng  th泳 1 qu嘘c gia v隠 đƠoăt衣o nông nghi羽p.  

Bên c衣nhăcácătr逢運ng công l壱păthìăcácătr逢運ngăt逢ăcũngăđangăn逸m l嬰i th院 v隠 c挨ăs荏 v壱t 
ch医t hi羽năđ衣iăcũngănh逢ăm嘘i liên k院t ch員t ch胤 v噂i các doanh nghi羽p:ănh逢ătr逢運ngăĐ衣i h丑c 
TơyăĐôăđư kí th臼a thu壱n cung c医p sinh viên t嘘t nghi羽p cho 300 doanh nghi羽p,ătr逢運ngăđ衣i 
h丑c Nam C亥năTh挨ăt壱pătrungăđẩy m衣nhămôăhìnhăắDoanhănghi羽pătrongătr逢運ngăđ衣i h丑c”.ă 

Trongă giaiă đo衣n 2015-2020, s嘘 l逢嬰ngă sinhă viênă tĕngă t瑛 52.000 sinh viên lên 
81.000 sinh viên, v噂i t嘘căđ瓜 bìnhăquơnă9%/nĕm.ăT雨 l羽 sinhăviên/10000ădơnătĕngăt瑛 435 
lên 653, cao g医p 3 l亥n t雨 l羽 này c栄a toàn qu嘘cănĕmă2020.ăTuyănhiên,ănh逢ăđưăđ隠 c壱p 荏 
trên, hi羽n t衣i, s嘘 l逢嬰ng vi羽călƠmăcóătrìnhăđ瓜 caoă(đ衣i h丑c tr荏 lên)ăđangăkhanăhi院m,ăđi隠u 
này d磯năđ院n vi羽c m医t cân bằng cung-c亥u trong laoăđ瓜ngătrìnhăđ瓜 cao và bu瓜c nh英ng lao 
đ瓜ng này ph違iădiăc逢ăđ院n các Thành ph嘘 khácăđ吋 tìm ki院m vi羽c làm. 

2.1.4. Đ瓜iăngũăgiáoăviênăvƠăcánăb瓜 qu違n lý giáo d映c 

Hi羽n t衣i,ătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 có 17.826 giáo viên t瑛 b壱c m亥mănonăđ院n b壱c THPT. 

T鰻ng s嘘 nhƠăgiáoăc挨ăh英u và cán b瓜 qu違n lý tham gia gi違ng d衣y t衣iăcácăc挨ăs荏 giáo 
d映c ngh隠 nghi羽pătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘 đ院n cu嘘iănĕmă2020ălƠă915ăng逢運i,tuy nhiên,con 
s嘘 nƠyăđangăcóăxuăh逢噂ng gi違m, và ch栄 y院u di宇n ra 荏 kh嘘i trung c医p. Hi羽năt逢嬰ng này s胤 
ph亥n nào 違nhăh逢荏ngăđ院n ch医tăl逢嬰ng d衣y h丑c,ămangăđ院n tâm lý e ng衣i cho sinh viên v噂i 
khi院n vi羽căđƠoăt衣o ngh羽 荏 b壱c trung c医p ngày càng khó thu hút h丑căviênăh挨n.ă 
2.1.5. C挨ăsở v壱t ch医tătr逢運ng h丑c 

Nĕmă2018,ăThƠnhăph嘘 đ亥uăt逢ătrangăthi院t b鵜 d衣y h丑căđ違m b違o th詠c hi羽n nhi羽m v映 
nĕmăh丑c là 62,1 t益 đ欝ng,ătrongăđóăkinhăphíăh厩 tr嬰 choăcácătr逢運ngăđ衣t chuẩn qu嘘c gia 
theo danh m映c và tái chuẩn là 40 t益 đ欝ng. Vi羽c xây d詠ngăc挨ăs荏 v壱t ch医tăđ違m b違o yêu 
c亥uătr逢運ngăđ衣t chuẩn qu嘘c gia, k院t h嬰p v噂i vi羽c xây d詠ng xã nông thôn m噂i theo ch雨 
tiêu k院 ho衣ch Thành ph嘘 giaoăhƠngănĕmăđ逢嬰c chú tr丑ng. 
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Ngoài ra, Thành ph嘘 đangăti院p t映c th詠c hi羽nărƠăsoát,ăxácăđ鵜nh th詠c tr衣ng và nhu 
c亥u v隠 c挨ăs荏 v壱t ch医t và thi院t b鵜 d衣y h丑c cho t瑛ngăđ鵜aăph逢挨ng;ăxơyăd詠ng k院 ho衣ch t鰻ng 
th吋 tri吋năkhaiăcôngătácăc挨ăs荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 tr逢運ng h丑căđ欝ng b瓜 v噂i l瓜 trình th詠c hi羽n 
đ鰻i m噂iăch逢挨ngătrìnhăgiáoăd映c ph鰻 thông. 

2.1.6. Nơngăcaoătrìnhăđ瓜 Ti院ng Anh và h嬰p tác qu嘘c t院 

Tri吋n khai th詠c hi羽n có hi羽u qu違 k院 ho衣ch th詠c hi羽năĐ隠 án d衣y và h丑c ngo衣i ng英 
trong h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c dân trên đ鵜aăbƠnăđ院nănĕmă2020.ăS嘘 HS ti吋u h丑căđ逢嬰c h丑c 
Ti院ngăAnhătĕngă8,46%ăsoăv噂i cùng kǶ nĕmăh丑cătr逢噂c. 

Tri吋năkhaiăch逢挨ngătrìnhăi-Learn gi違ng d衣y t衣iă09ătr逢運ng thu瓜c 03 qu壱n, huy羽n 
v噂iă6.038ăHSăthamăgiaă(tĕngă1.286ăHS);ăch逢挨ngătrìnhăISMARTă- d衣y Toán và khoa h丑c 
bằng ti院ng Anh 荏 03ătr逢運ng thu瓜c qu壱n Ninh Ki隠u v噂i 1.186 h丑c sinh. 

NgoƠiăra,ăđ吋 đ逢aăgiáoăd映c Thành ph嘘 g亥năh挨năv噂i chuẩn qu嘘c t院 cũngănh逢ăchuẩn 
b鵜 cho các em h丑c sinh hành trang c亥n thi院tăđ吋 tr荏 thành công dân toàn c亥u, Thành ph嘘 
C亥năTh挨ăcóă01ătr逢運ng qu嘘c t院 có 100% v嘘năđ亥uăt逢ăc栄aăn逢噂căngoƠi:ăTr逢運ng Ph鰻 thông 
Qu嘘c t院 Singapore v噂i c違 3 c医p h丑c: Ti吋u h丑c, Trung h丑căc挨ăs荏 và Trung h丑c ph鰻 thông.  

2.1.7. 永ng d映ng CNTT trong qu違n lý giáo d映c 

Ti院p t映c tri吋n khai K院 ho衣ch s嘘 148/KH-UBNDăngƠyă22ăthángă9ănĕmă2017ăc栄a 
UBND Thành ph嘘 th詠c hi羽năĐ隠 ánăđẩy m衣nh 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin trong qu違n 
lý và h厩 tr嬰 các ho衣tăđ瓜ng d衣y-h丑c, nghiên c泳u khoa h丑c góp ph亥n nâng cao ch医tăl逢嬰ng 
giáo d映căvƠăđƠoăt衣oăgiaiăđo衣n 2016 - 2020,ăđ鵜nhăh逢噂ngăđ院nănĕmă2025ătrênăđ鵜a bàn Thành 
ph嘘 C亥n Th挨;ătrongăđóăt壱p trung xây d詠ngăĐ隠 án Giáo d映c thông minh cho toàn ngành 
giáo d映căvƠăđƠoăt衣o Thành ph嘘 ph映c v映 Đ隠 án xây d詠ng Thành ph嘘 thông minh c栄a 
Thành ph嘘 C亥năTh挨.ă 

Trang b鵜 27 phòng h丑c tr詠c tuy院n v噂i ch泳cănĕngăt鰻 ch泳c thao gi違ng, h瓜i gi違ng, 
h丑p giao ban, t壱p hu医n tr詠c tuy院n t衣iă27ătr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông tr詠c thu瓜c. Các 
phòng tr詠c tuy院n giúp vi羽c t鰻 ch泳c ho衣tăđ瓜ng chuyên môn thu壱n l嬰i, ti院t ki羽m th運i gian, 
kinhăphíăđiăl衣i c栄aăđ瓜iăngũănhƠăgiáo.ă 
2.2. Y t院,ăchĕmăsócăs泳c kh臼e nhân dân 

2.2.1. H羽 th嘘ngăc挨ăsở y t院 

Tuy院n thành ph嘘 hi羽n có 02 B羽nh vi羽năĐaăkhoaăvƠă11ăb羽nh vi羽n chuyên khoa; 
tuy院n qu壱n, huy羽n có 03 b羽nh vi羽năđaăkhoaăqu壱n, huy羽n, 04 Trung tâm Y t院 đaăch泳c 
nĕngăvƠă05ăTrungătơmăYăt院 m瓜t ch泳cănĕng.ăTr衣m y t院 xư,ăph逢運ng, th鵜 tr医n, có 80 tr衣m y 
t院,ă100%ăđ衣t b瓜 tiêu chí qu嘘c gia v隠 y t院 xưăgiaiăđo衣n 2011 ậ 2020. Ngoài ra còn có 05 
đ挨năv鵜 y t院 thu瓜c B瓜 ngƠnh,ăTrungă逢挨ngătrênăđ鵜a bàn; 06 b羽nh vi羽năt逢ănhơnăquyămôăt瑛 
10ăđ院nă400ăgi逢運ng b羽nh. S嘘 gi逢運ng b羽nh/10.000ădơnănĕmă2019ăđ衣tă49,9ăcaoăh挨năm泳c 
trung bình toàn qu嘘călƠă29ăvƠăcaoăh挨năcácăTPătr詠c thu瓜cătrungă逢挨ngăkhácănh逢ăHƠăN瓜i 
(26,7), H違i Phòng (33,4), TP H欝 Chí Minh (42,7). 

Hi羽n t衣i, C亥năTh挨ăđangăgi英 vai trò là trung tâm y t院 c栄aăĐBSCLăkhiăcóăđ院n 36% 
-46% trong t鰻ng s嘘 l逢嬰ng b羽nhănhơnăđ院n ch英a b羽nh t衣i các b羽nh vi羽n trong Thành ph嘘 
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giaiăđo衣n 2013-2019ăđ院n t瑛 cácăđ鵜aăph逢挨ngăngoƠiăC亥năTh挨.ăTuyănhiên,ăhi羽n t衣i, s詠 đóngă
góp c栄a khu v詠căt逢ăvƠoăh羽 th嘘ng y t院 còn h衣n ch院 khiănĕmă2019,ăcóăđ院nă5.419ăgi逢運ng 
b羽nh thu瓜c v隠 khu v詠c công, còn khu v詠căt逢ăch雨 cóă750ăgi逢運ng. Trongăt逢挨ngălai,ăđ吋 đẩy 
m衣nh vai trò c栄a C亥năTh挨ăv噂i v鵜 th院 trung tâm y t院 c栄aăĐBSCLăthìăvi羽căthúcăđẩy s詠 
tham gia c栄a khu v詠căt逢ălƠăthi院t y院u nhằm gi違m gánh n員ng cho khu v詠căcôngăcũngănh逢ă
đaăd衣ng hóa d鵜ch v映 khám ch英a b羽nhăchoăng逢運i dân. 

2.2.2. Công tác khám ch英a b羽nh 

Nh英ngănĕmăqua,ăC亥năTh挨ăphátătri吋n m衣nh y t院 d詠 phòng, th詠c hi羽n t嘘t công tác 
giám sát, phát hi羽n d鵜ch,ăcácăvùngăcóănguyăc挨ăti隠m ẩn d鵜chăđ逢嬰c kh嘘ng ch院, d壱p t逸t, 
khôngăđ吋 d鵜ch lan r瓜ng,ăđ員c bi羽t là s嘘t xu医t huy院t, h衣n ch院 t嘘iăđaăb羽nh t壱t và t穎 vong gây 
ra.  

Nhi隠u b羽nh vi羽n tuy院n Thành ph嘘 hi羽năđangăt瑛ngăb逢噂c tr荏 thành các b羽nh vi羽n 
tuy院n trên, ti院p nh壱năvƠăđi隠u tr鵜 cho nhi隠u b羽nhănhơnăđ院n t瑛 các t雨nh, thành trong khu 
v詠cănh逢ăB羽nh vi羽năĐaăkhoaăThƠnhăph嘘,ăNhiăđ欝ng,ăUngăb逢噂u, Ph映 s違n. 

Cácăc挨ăs荏 khám ch英a b羽nh tr詠c thu瓜c th詠c hi羽n t嘘t quy ch院 chuyênămôn,ăđ違m 
b違o các quy trình k悦 thu壱t 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 qu悦 b違o hi吋m y t院.  

2.2.3. Côngătácăđ違m b違o v羽 sinh, an toàn th詠c phẩm 

Công tác b違o đ違m an toàn v羽 sinh th詠c phẩmăđ逢嬰c chú tr丑ng. Ho衣tăđ瓜ng tuyên 
truy隠n th運i gian qua t壱p trung vào vi羽c ph鰻 bi院n chính sách pháp lu壱t v隠 qu違n lý ch医t 
l逢嬰ng v羽 sinh an toàn th詠c phẩm, nâng cao nh壱n th泳c và ý th泳c ch医p hành pháp lu壱t c栄a 
ng逢運i s違n xu医t kinh doanh,ăng逢運i tiêu dùng th詠c phẩm; t壱p hu医n ki院n th泳căchoăng逢運i 
ch院 bi院n, kinh doanh th詠c phẩm. Công tác truy隠nă thôngăcònăđ逢嬰că tĕngăc逢運ng trong 
nh英ng th運iăgianăcaoăđi吋mănh逢ăthángăhƠnhăđ瓜ng v隠 ch医tăl逢嬰ng v羽 sinh an toàn th詠c phẩm 
trong nh英ng ngày l宇, t院t ho員c nh英ng th運iăđi吋m d宇 x違y ra d鵜ch b羽nh... 

Các ch雨 tiêu v隠 lƿnhăv詠c v羽 sinh an toàn th詠c phẩmăđ隠uăđ衣t. Tuy nhiên, th雨nh 
tho違ng x違y ra vài v映 ng瓜 đ瓜c 荏 qui mô nh臼 trênăđ鵜aăbƠn,ăngƠnhăđưăk鵜p th運i x穎 lý, h亥u h院t 
các nguyên nhân do nhi宇m vi sinh v壱t. 

2.2.4. Công tác dân s嘘 

Công tác Dân s嘘 - K院 ho衣chăhóaăgiaăđình:ăTh詠c hi羽n t嘘tăcácălƿnhăv詠c v隠 quy mô 
dân s嘘,ăc挨ăc医u dân s嘘 và ch医tăl逢嬰ng dân s嘘; ch雨 đ衣o và t鰻 ch泳c th詠c hi羽n t嘘t các ho衣t 
đ瓜ng chuyên môn, nghi羽p v映 v隠 Dân s嘘 - K院 ho衣chăhóaăgiaăđìnhătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘. 
Thamăm逢uăvƠăth詠c hi羽năcácăch逢挨ngătrình,ăđ隠 án v隠 Dân s嘘-K院 ho衣chăhóaăgiaăđìnhăc栄a 
thành ph嘘. Các ch雨 tiêu v隠 lƿnhăv詠c Dân s嘘-K院 ho衣chăhóaăgiaăđìnhăđ隠uăđ衣tăvƠăv逢嬰t. 

 

2.2.5. Nhân l詠c ngành y t院  

Nhân l詠c y t院 đ逢嬰cătĕngăc逢運ng; t益 l羽 bácăsƿ/10.000ădơnătĕngăt瑛 10,16 lên 16,70 
(逢噂cănĕmă2020),ăv逢嬰t ch雨 tiêu k院 ho衣chăđ隠 raă(đ院nănĕmă2020ăđ衣tă12,59)ăvƠăcaoăh挨nănhi隠u 
so v噂i m泳c trung bình c栄a toàn qu嘘c (8,6); 100% tr衣m y t院 cóăbácăsƿ;ă100%ăs嘘 医p, khu 
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v詠c,ăkhuădơnăc逢ăcóăítănh医t là 01 nhân viên y t院 (toàn qu嘘c là 95% s嘘 thôn b違n có nhân 
viên y t院).  

曳y ban nhân dân Thành ph嘘 đưăbanăhƠnhăQuy院tăđ鵜nh s嘘 2629/QĐ-UBND ngày 
16/8/2016 phê duy羽tăĐ隠 ánăĐƠoăt衣o, tuy吋n d映ng phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c Ngành Y t院 
Thành ph嘘 C亥năTh挨ăgiaiă đo衣n 2016 - 2020, k院t qu違 hƠngănĕmăbìnhă quơnăngƠnhă c穎 
kho違ng 340 - 385ăl逢嬰tăng逢運iăđiăđƠoăt衣o các lo衣i,ătheoăđóănhi隠u cán b瓜 y t院 đ逢嬰căđ逢aăđiă
đƠoăt衣o dài h衣n ho員c ng逸n h衣n.  

2.3. VĕnăhóaăvƠăth吋 d映c, th吋 thao  

Trong nhi隠uănĕmăqua,ăTPăđưăth詠c hi羽n tuyên truy隠n c鰻 đ瓜ng và t鰻 ch泳c các ho衣t 
đ瓜ngăvĕnăhóa,ăvĕnăngh羽, th吋 d映c th吋 thao, du l鵜ch k益 ni羽m các ngày l宇, t院t, nêu b壱t ý 
nghƿaăho衣tăđ瓜ng các s詠 ki羽n c栄aăđ鵜aăph逢挨ng,ăph映c v映 nhu c亥uăh逢荏ng th映 vĕnăhóaăc栄a 
các t亥ng l噂p nhân dân. Vi羽c xây d詠ngămôiătr逢運ngăvĕnăhóaălƠnhăm衣nhăđ逢嬰c chú tr丑ng; 
tínhă đ院n cu嘘iă nĕmă 2018,ă đưă côngă nh壱nă đ逢嬰că 76/85ă xư,ă ph逢運ng, Th鵜 tr医nă vĕnă hóaă ;ă
628/630 医p, khu v詠căvĕnăhóaă(đ衣t t益 l羽 99,68%). Bên c衣nhăđó,ăphongătrƠoăắGiaăđìnhăvĕnă
hóa”ăđưăgópăph亥n nâng cao vai trò, v鵜 trí c栄aăgiaăđìnhătrongăđ運i s嘘ngăvĕnăhóa,ăđ運i s嘘ng 
kinh t院 - xã h瓜i.  

Công tác b違o t欝n và phát huy giá tr鵜 các di s違năvĕnăhóa,ădiătíchăvĕnăhóa,ăl鵜ch s穎 
trênăđ鵜aăbƠnăđ逢嬰c quan tâm ch雨 đ衣oăvƠăđ衣tăđ逢嬰c nh英ng k院t qu違 quan tr丑ng, t瑛ngăb逢噂c 
g逸n k院t v噂i phát tri吋n du l鵜ch.  

Thành ph嘘 đưăt鰻 ch泳c nhi隠u lo衣i hình th吋 d映c th吋 thao, t衣oăđi隠u ki羽n phát tri吋n 
môn th吋 thao m噂i, phát huy th吋 thao dân t瓜c,ădơnăgian.ăNĕmă2020,ăs嘘 ng逢運i t壱p t壱p luy羽n 
TDTTăth逢運ngăxuyên:ă419.275ăng逢運i,ăđ衣t 99,1% k院 ho衣chănĕm;ăs嘘 giaăđìnhăth吋 thao: 
90.712 h瓜,ăđ衣t 122% k院 ho衣chănĕm;ăs嘘 CLB TDTT: 1.246 CLB, 99,7% k院 ho衣chănĕm.ă 

V隠 th吋 thao thƠnhătíchăcao,ănĕmă2020,ăC亥năTh挨ăđ衣tă526ăhuyăch逢挨ngăcácălo衣i (144 
HCV ậ 162 HCB - 220ăHCĐ).ăTrongăđóăcóă454ăhuyăch逢挨ngăth吋 thao thành tích cao (123 
HCV ậ 133 HCB ậ 198ăHCĐ),ăđ衣t 114% so v噂i k院 ho衣ch;ăĐ衣i h瓜i Th吋 thaoăĐBSCLăđ衣t 
160ăhuyăch逢挨ngăcácălo衣i (42 HCV ậ 54 HCB ậ 64ăHCĐ). 
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  

Th詠c tr衣ng t鰻 ch泳c khoa h丑c và công ngh羽 c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨:ăTheoăs嘘 li羽u 
th嘘ng kê khoa h丑c và công ngh羽,ănĕmă2020ătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 hi羽năcóă68ăc挨ăquan,ă
đ挨năv鵜, vi羽nătr逢運ng... có ho衣tăđ瓜ng khoa h丑c và công ngh羽 (12 t鰻 ch泳c nghiên c泳u và 
phát tri吋n, 14 t鰻 ch泳c cung 泳ng các d鵜ch v映 khoa h丑c và công ngh羽,ă13ăc挨ăs荏 giáo d映c 
đ衣i h丑căvƠă29ăc挨ăquanăQLNN,ăđ挨năv鵜 s詠 nghi羽p và doanh nghi羽p có th詠c hi羽n các nhi羽m 
v映 khoa h丑c và công ngh羽 t瑛 ngơnăsáchănhƠăn逢噂c).ăTrongă68ăđ挨năv鵜 trên,ăcóă22ăđ挨năv鵜 
là t鰻 ch泳c khoa h丑c và công ngh羽 (08ăđ挨năv鵜 công l壱p và 14 ngoài công l壱p. 

Trung tâm K悦 thu壱t Tiêu chuẩnăĐoăl逢運ng Ch医tăl逢嬰ng C亥năTh挨ăđưăđ逢嬰c quan tâm 
đ亥uăt逢,ănơngăc医păđưăm荏 r瓜ngănĕngăl詠c th穎 nghi羽m,ăđoăl逢運ng,ănơngăcaoănĕngăl詠c th穎 
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nghi羽m, ki吋măđ鵜nh và hi羽u chuẩn ph映c v映 đaăngƠnhă(nôngănghi羽p, xây d詠ng, y t院, môi 
tr逢運ng,ăđi羽n.  

Trung tâm 永ng d映ng ti院n b瓜 KH&CNăđ逢嬰c thành l壱p t瑛 nĕmă2013ăđ院nănayăc挨ă
s荏 v壱t ch医tăđưăc挨ăb違năđ逢嬰căđ亥uăt逢ăhoƠnăthi羽n. Trung tâm đưăph嘘i h嬰p v噂i chuyên gia 
nghiên c泳u thành công 12 công ngh羽 ch栄 y院uăliênăquanăđ院n vi羽c 永ng d映ng công ngh羽 
t瑛 tr逢運ng, tích h嬰p thêm m瓜t s嘘 công ngh羽 v壱tălỦăđ吋 x穎 lỦăn逢噂c sinh ho衣t,ăn逢噂c th違i, 
n逢噂căt逢噂i nông nghi羽p, x穎 lý mùi, ao nuôi th栄y s違n..., 10 quy trình k悦 thu壱t tr欝ng rau, 
hoa...  

Trung tâm Thông tin Khoa h丑c và Công ngh羽 đ逢嬰căđ亥uăt逢ăxơyăd詠ng m噂i t瑛 nĕmă
2010 cùng v噂i các trang thi院t b鵜 ph映c v映 ho衣tăđ瓜ng thông tin, th嘘ng kê KH&CN v噂i 
t鰻ng giá tr鵜 đ亥uăt逢ăh挨nă13ăt益 đ欝ng.ăQuaăđó,ăđưăt衣oăđi隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho ho衣tăđ瓜ng 
thông tin, th嘘ng kê KH&CN qu違n lý, khai thác và s穎 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tăvƠăđ運i s嘘ng xã h瓜i.  

Cũngătrongăgiaiăđo衣nănƠy,ănĕmă2015,ăthƠnhăph嘘 C亥năTh挨ăđưăt鰻 ch泳c khánh thành 
V逢運nă逢挨măCôngăngh羽 Công nghi羽p Vi羽t Nam - Hàn Qu嘘c t衣i Khu Công nghi羽p Trà 
Nóc 2 (G丑i t逸tălƠăV逢運nă逢挨m), thành công th詠c hi羽n 11 d詠 án/doanh nghi羽p h厩 tr嬰 逢挨mă
t衣o. 

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tăđ瓜ng nghiên c泳u khoa h丑c và phát tri吋n công ngh羽 đ逢嬰c 
tri吋năkhaiătheoăh逢噂ng nâng cao tính 泳ng d映ng và hi羽u qu違 kinh t院 - xã h瓜i, l医y doanh 
nghi羽p làm trung tâm h厩 tr嬰,ăđápă泳ng nhu c亥u th詠c ti宇n.ăGiaiăđo衣n 2016 - 2018, Thành 
ph嘘 đưătri吋n 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 qu壱n, 
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 qu壱n, huy羽n, 
đóngăgópătíchăc詠c cho công tác qu違nălỦănhƠăn逢噂c, phát tri吋n s違n xu医tăkinhădoanh,ăchĕmă
sóc s泳c kh臼eănhơnădơn,ầăHi羽n nay, s嘘 công ngh羽 Thành ph嘘 đangălƠmăch栄 là 12 công 
ngh羽 t衣i Trung tâm 泳ng d映ng ti院n b瓜 khoa h丑c và công ngh羽. 

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  

Giaiăđo衣n 2018-2020,ăđưăcóă63ăh嬰păđ欝ng chuy吋n giao công ngh羽 v噂i t鰻ng giá tr鵜 
h嬰păđ欝ng là 24.217 tri羽uăđ欝ng. M瓜t s嘘 trung tâm chuy吋n giao, xúc ti院n công ngh羽, sàn 
giao d鵜ch công ngh羽 đưăth詠c hi羽n t嘘t vai trò c栄aămình,ănh逢ăSƠnăgiaoăd鵜ch Công ngh羽 
C亥năTh挨ă(SƠnă違o) v壱n hành v噂i tên mi隠năcatex.vnăđưăgi噂i thi羽u trên 9.800 thông tin công 
ngh羽 ậ thi院t b鵜 t瑛 220 doanh nghi羽p, cá nhân trong và ngoài Thành ph嘘 v噂i trên 9,9 tri羽u 
l逢嬰t khai thác thông tin trên Sàn. Ngoài ra, D詠 án Sàn giao d鵜ch Công ngh羽 C亥năTh挨ă
(Sàn th詠c) d詠 ánăđưăđ逢嬰c H瓜iăđ欝ng thẩmăđ鵜nh thông qua, hi羽năđangăhoƠnăch雨nh theo ý 
ki院n góp ý g穎i l衣i S荏 K院 ho衣ch đ亥uăt逢ăthẩmăđ鵜nh trình UBND Thành ph嘘 xem xét, ch医p 
thu壱n phê duy羽tăBáoăcáoăđ隠 xu医t ch栄 tr逢挨ngăđ亥uăt逢.ăĐơyălƠăd詠 án nhằm phát tri吋n th鵜 
tr逢運ng KH&CN, ph映c v映 nhu c亥uăđ鰻i m噂i công ngh羽 c栄a các doanh nghi羽p, h厩 tr嬰 giao 
d鵜ch,ăth逢挨ngăm衣i hóa các s違n phẩm nghiên c泳u khoa h丑c và phát tri吋n công ngh羽. 
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ThêmăvƠoăđó,ănhi隠u ho衣tăđ瓜ng h厩 tr嬰 xác l壱p và phát tri吋n tài s違n trí tu羽 đưăđ逢嬰c 
tri吋n khai: tuyên truy隠n, ph鰻 bi院n r瓜ng rãi n瓜i dung h厩 tr嬰;ăth逢運ngăxuyênăđi隠u tra, kh違o 
sát, rà soát, th嘘ng kê s違n phẩmăđ員c s違n,ăđ員c tr逢ng;ăh逢噂ng d磯n th栄 t映căđĕngăkỦ,ăb違o v羽 
và phát tri吋năth逢挨ngăhi羽u.  

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tăđ瓜ng liên k院t, h嬰p tác v隠 khoa h丑c và công ngh羽 gi英a các t雨nh, Thành ph嘘 
vùngă ĐBSCLvƠă cácă đ鵜aă ph逢挨ngă trongă c違 n逢噂c, gi英a các vi羽n, tr逢運ng, các t鰻 ch泳c 
KH&CNtrongăvƠăngoƠiăn逢噂c có s詠 chuy吋n bi院n tích c詠c.ăNĕmă2018,ăThƠnhăph嘘 ký th臼a 
thu壱n h嬰p tác phát tri吋n kinh t院 -xã h瓜i các t雨nh, Thành ph嘘 vùng kinh t院 tr丑ngăđi吋m 
ĐBSCLăgiaiăđo衣n 2016 -2020,ătrongăđóăcóăCh逢挨ngătrìnhăh嬰p tác KH&CN, góp ph亥n 
quan tr丑ngăthúcăđẩy phát tri吋n KH&CN Thành ph嘘 vƠăvùngăĐBSCL.Bênăc衣nhăđó,ăThƠnhă
ph嘘 đưăt鰻 ch泳c thành công nhi隠u s詠 ki羽n KH&CN qu嘘c t院, thu hút s詠 tham gia c栄a nhi隠u 
nhà khoa h丑c, khai thông các kênh h嬰p tác, gi噂i thi羽u kinh nghi羽m và mô hình phát tri吋n 
KH&CN c栄aăcácăn逢噂c, xúc ti院n các ho衣tăđ瓜ng h嬰p tác qu嘘c t院;ăquaăđó,ăxơyăd詠ng các 
m嘘i quan h羽 h嬰p tác và thu hút các d詠 án tài tr嬰.  

2.4.5. Ho衣tăđ瓜ng khoa h丑c công ngh羽 c栄a doanh nghi羽p 

Nhìn chung, ho衣tăđ瓜ng khoa h丑c công nghẹ c栄a doanh nghi羽p v磯n còn nh英ng h衣n 
ch院 sau: 

- Nh英ngănĕmăg亥năđơyăvi羽c liên k院t gi英a Doanh nghi羽p, Vi羽n nghiên c泳u,ăTr逢運ng 
đ衣i h丑c và Nhà khoa h丑căđ逢嬰c quan tâm th詠c hi羽n. Tuy nhiên v磯năăch逢aăcóăs詠 đ員t hàng 
nghiên c泳u c栄aăDNăđ嘘i v噂i các Vi羽nătr逢運ng và các nhà khoa h丑c. Ch栄 y院u các nghiên 
c泳uăđ逢嬰c th詠c hi羽n d詠a trên nh英ngăt逢ăduyăkhámăphá,ăgi違i quy院tăkhóăkhĕnătrongăs違n xu医t 
t瑛 các nhà nghiên c泳u nên vi羽c chuy吋n giao 泳ng d映ngăđ院n các DN còn r医t h衣n ch院. 

- S詠 liên k院t v磯năcònămanhămún,ăch逢aăcóăm瓜tăđ挨năv鵜/doanh nghi羽p trung gian 
nƠoălƠmăđ亥u m嘘i k院t n嘘i gi英a cung và c亥uătrongălƿnhăv詠c khoa h丑c công ngh羽. 

- S詠 g逸n k院t t瑛 Ủăt逢荏ng, sáng ch院 và 泳ng d映ng s違n phẩm. Tuy nhiên, tình hình 
nghiên c泳u nhi隠u 泳ng d映ng vào th詠c ti宇n còn ít. 

- Nhi隠u doanh nghi羽păch逢aăhìnhăthƠnhăb瓜 ph壱n/phòng nghiên c泳u và phát tri吋n 
(R&D) do yêu c亥uăđ亥uăt逢ăv隠 ngu欝n nhân l詠c, tài l詠c; doanh nghi羽p ch雨 nh逸măđ院n vi羽c 
muaăđiăbánăl衣iămƠăkhôngăđ亥uăt逢ăchoănghiênăc泳u, thi院uăb逢噂cătrungăgianăđ吋 t衣o s違n phẩm 
hoàn thi羽n t瑛 k院t qu違 nghiên c泳u 

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 

- Ho衣tăđ瓜ngăđ鰻i m噂i công ngh羽 

Báo cáo t瑛 s荏 Khoa h丑c Công ngh羽 Thành ph嘘 C亥n Th挨ăch雨 ra rằng ph亥n l噂n các 
dây chuy隠n s違n xu医t c栄a doanh nghi羽p trong m磯u có m泳căđ瓜 t詠 đ瓜ngăhóaăt逢挨ngăđ嘘i cao 
(50% - 75%), m泳căđ瓜 đ欝ng b瓜 v隠 nĕngăsu医t kho違ng 50%. Tuy nhiên, ch雨 có 27% các 
doanh nghi羽p l詠a ch丑năcóăđ鰻i m噂i thi院t b鵜, cho th医y rằng t雨 l羽 đ鰻i m噂i thi院t b鵜 ch逢aăcao.ă
Nguyên nhân chính là do các doanh nghi羽p này m噂iăđ亥uăt逢,ăđ鰻i m噂iăch逢aăquáă3ănĕmă
ho員căđ亥uăt逢ătrênă3ănĕmănh逢ngăthi院t b鵜 v磯n còn dùng t嘘t.ăĐi隠u này có th吋 ch雨 ra h羽 th嘘ng 
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thi院t b鵜, máy móc c栄a các doanh nghi羽păđ隠u khá t嘘t. T鰻ng chi cho nghiên c泳u phát tri吋n 
so v噂i t鰻ngădoanhăthuăđ衣tă11,1%ăvƠoănĕmă2020,ătĕngăsoăv噂iăgiaiăđo衣nătr逢噂c.ăĐi隠u này 
cho th医y m員c dù s違n xu医t kinh doanh b鵜 gi違măsútăđángăk吋 nh逢ngădoanhănghi羽p v磯n chú 
tr丑ngăđ亥uăt逢ăhoănghiênăc泳u phát tri吋nătrongăgiaiăđo衣n có d鵜ch Covid 19. Vi羽căđ亥uăt逢ăvƠoă
khoa h丑c s胤 giúp mang l衣i nh英ng l嬰i th院 c衣nh tranh lâu dài cho doanh nghi羽pănh逢ătĕngă
nĕngăsu医t và ch医tăl逢嬰ng, gi違m chi phí, h厩 tr嬰 doanh nghi羽p có th吋 đ泳ng v英ngăh挨nătr逢噂c 
nh英ng bi院năđ瓜ng l噂n v隠 m員t kinh t院 xã h瓜i.  

Tuy nhiên, s嘘 đ挨năđĕngăkỦăs荏 h英u trí tu羽 gi違m g亥n m瓜t n英a t瑛 13ă(nĕmă2018)ăđ院n 
6ă(nĕmă2020)ăm員c dù t鰻ng chi cho nghiên c泳u so v噂iădoanhăthuătĕng.ăĐi隠u này cho th医y 
công tác nghiên c泳u phát tri吋năch逢aăhi羽u qu違 vƠăch逢aăcóăcácăđ鰻i m噂i sáng t衣o có th吋 
đĕngăkỦăs荏 h英u trí tu羽.ăĐi隠u này có th吋 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 y院uăđ院n t瑛 nhân viên ph映 tr嬰 (l詠căl逢嬰ng không 
có tay ngh隠 vƠătrìnhăđ瓜 chuyên môn k悦 thu壱t cao), do v壱y các k院t qu違 nghiên c泳u khoa 
h丑c công ngh羽 khôngăt逢挨ngăx泳ng v噂i chi phí b臼 ra 

T鰻ng chi nh壱p khẩu máy thi院t b鵜 và công ngh羽 cóăxuăh逢噂ng gi違m t瑛 nĕmă2018ă
đ院n 2020. Doanh nghi羽p chi nhi隠u cho vi羽căđ鰻i m噂i máy thi院t b鵜 h挨nălƠăđ鰻i m噂i công 
ngh羽.ăĐơyălƠăđi隠u không tích c詠căvìăđ鰻i m噂i công ngh羽 s胤 mang l衣i hi羽u qu違 và t衣o s違n 
phẩmăcóăđ鰻i m噂i sáng t衣o,ăcóănĕngăl詠c c衣nh tranh cao trên th鵜 tr逢運ng. 

- Giá tr 鵜 s違n phẩm công ngh羽 cao 

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pătĕngăđ隠uătrongăgiaiăđo衣n 2014-2019, cho th医y Thành ph嘘 
đangăt瑛ngăb逢噂c nâng cao ch医t l詠挨ngăs違n phẩm. Vi羽căcóăl逢嬰ng s違n phẩm công ngh羽 cao 
giaătĕngăchoăth医y s詠 n厩 l詠c c栄a C亥năTh挨ătrongăvi羽cătĕngăc逢運ng 泳ng d映ng công ngh羽 và 
điăđúngăđ鵜nhăh逢噂ng v隠 vi羽c phát tri吋n các ngành công nghi羽păcóăhƠmăl逢嬰ng khoa h丑c 
công ngh羽 và ch医t xám cao. 

2.5. An ninh, qu嘘c phòng 

Nh英ngăđ鵜nhăh逢噂ng l噂n v隠 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 ch逸căđ瓜c 
l壱p, ch栄 quy隠n, 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, Nhà n逢噂c, nhân 
dân và ch院 đ瓜 xã h瓜i ch栄 nghƿa,ăgi英 v英ng hòa bình, 鰻năđ鵜nh chính tr鵜, tr壱t t詠, an toàn xã 
h瓜i; ch栄 đ瓜ngăđ医u tranh, làm th医t b衣i m丑iăơmăm逢uăvƠăhƠnhăđ瓜ng ch嘘ng phá c栄a các th院 
l詠căthùăđ鵜chăđ嘘i v噂i 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, tr壱t t詠, an toàn xã 
h瓜i là nhi羽m v映 tr丑ng y院uăth逢運ng xuyên c栄aăĐ違ng,ăNhƠăn逢噂căvƠătoƠnădơn,ătrongăđóăQuơnă
đ瓜i nhân dân và Công an nhân dân là l詠căl逢嬰ng nòng c嘘t. Xây d詠ng th院 tr壱n qu嘘c phòng 
toàn dân, k院t h嬰p ch員t ch胤 v噂i th院 tr壱n an ninh nhân dân v英ng ch逸c. Phát tri吋năđ逢運ng 
l嘘i, ngh羽 thu壱t quân s詠 chi院n tranh nhân dân và lý lu壱n, khoa h丑c an ninh nhân dân. Ch栄 
đ瓜ng,ătĕngăc逢運ng h嬰p tác qu嘘c t院 v隠 qu嘘c phòng, an ninh. 

Th泳 ba, s詠 鰻năđ鵜nh và phát tri吋n b隠n v英ng m丑i m員t đ運i s嘘ng kinh t院 - xã h瓜i là 
n隠n t違ng v英ng ch逸c c栄a qu嘘c phòng - an ninh. Phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜iăđiăđôiăv噂iătĕngă
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c逢運ng s泳c m衣nh qu嘘c phòng - an ninh. K院t h嬰p ch員t ch胤 kinh t院 v噂i qu嘘c phòng - an 
ninh, qu嘘c phòng - an ninh v噂i kinh t院 trong t瑛ng chi院n l逢嬰c, quy ho衣ch, k院 ho衣ch, chính 
sách phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i và trên t瑛ngăđ鵜a bàn. 

Th泳 t逢,ăxơyăd詠ngăQuơnăđ瓜i nhân dân và Công an nhân dân cách m衣ng, chính quy, 
tinh nhu羽, t瑛ngăb逢噂c hi羽năđ衣i, tuy羽tăđ嘘i trung thành v噂i T鰻 qu嘘c, v噂iăĐ違ng,ăNhƠăn逢噂c 
và nhơnădơn,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 ti院p v隠 m丑i m員t c栄aăĐ違ng, s詠 
qu違n lý t壱p trung th嘘ng nh医t c栄aăNhƠăn逢噂căđ嘘i v噂iăQuơnăđ瓜i, Công an nhân dân và s詠 
nghi羽p qu嘘c phòng - an ninh. 

IV. 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. Hi羽n tr衣ng s穎 d映ngăđ医t 

Di羽nătíchăđ医t nông nghi羽p hi羽n chi院m t益 l羽 r医t l噂năđ嘘i v噂i m瓜t thành ph嘘, trong 
đóăc医u trúc s穎 d映ngăđ医t nông nghi羽p không t嘘iă逢u. T益 l羽 đ医t lúa r医t cao, dù s違n xu医t lúa 
hi羽n không có hi羽u qu違 cao.ăĐ医t tr欝ngăcơyălơuănĕmăcóăt益 l羽 phù h嬰p v噂i lo衣iăđ鵜a hình, 
th鰻 nh逢ỡng thu壱n l嬰i nh医t cho vi羽c này 荏 cácăvùngăl逢uăv詠c sông nh臼. Nuôi tr欝ng thu益 
s違n và rau màu ng逸n ngày t益 l羽 r医t th医p, m員c dù ti隠mănĕngăcao,ăhi羽u qu違 cao. Hoàn toàn 
không có r瑛ng.ăĐơyălƠăy院uăđi吋m r医t l噂n c栄a C亥năTh挨,ănh医t là khi mu嘘n t衣oăraămôiătr逢運ng 
sinh thái h医p d磯năchoăng逢運i dân và du khách. 

T鰻ngăđ医t phi nông nghi羽p quá th医p.ăTrongăđó,ăt益 tr丑ng các lo衣iăđ医t t衣o nên ti隠m 
nĕngăkinhăt院 c栄aăđôăth鵜 lƠăđ医t s違n xu医t, kinh doanh, h衣 t亥ng còn quá ít. V噂i t益 l羽 70%ăđôă
th鵜 hoá thì di羽nătíchăđ医t 荏 t衣iăđôăth鵜 chi院m kho違ng 60% t鰻ng di羽nătíchăđ医t 荏 thì m壱tăđ瓜 
dơnăc逢ătrênăđ医t 荏 t衣iăđôăth鵜 và nông thôn không có chênh l羽ch nhi隠u.ăĐi吋măđáng chú ý 
là có m瓜t t益 l羽 r医t l噂n di羽nătíchăđ医t phi nông nghi羽pălƠăđ医t h衣 t亥ng thu益 l嬰i và m員tăn逢噂c 
v嘘nădƿăliênăquanăt噂i nông nghi羽p nhi隠uăh挨n.ăT瑛 đóăs胤 càng rõ s詠 chênh l羽ch và thi院u h映t 
r医t l噂n v隠 t益 l羽 phi nông nghi羽p. 

2. Bi院năđ瓜ng s穎 d映ngăđ医t 

Trongăgiaiăđo衣n 2010-2020, m泳căđ瓜 bi院năđ瓜ng trong s穎 d映ngăđ医t c栄a C亥năTh挨ă
không nhi隠u. Di羽n tích t詠 nhiên c栄a Tp. C亥năTh挨ătĕngă3.145ăha,ănhómăđ医t nông nghi羽p 
gi違mălƠă1.176ăha;ăđ医tăch逢aăs穎 d映ng gi違mă177ăha,ănhómăđ医t phi nông nghi羽pătĕngă4.499ă
ha.ăĐaăs嘘 vi羽căthayăđ鰻i này là do ki吋măkê,ătínhătoán,ăđoăđ衣c chính xác l衣i. Quy mô gi違m 
đ医t nông nghi羽p r医t nh臼,ăch逢aă t噂i 1% t鰻ng di羽n tích t詠 nhiên.ăTrongănhómăđ医t nông 
nghi羽p, có s詠 chuy吋năđ鰻i t瑛 đ医t tr欝ng tr丑t sang thu益 s違n 荏 quy mô kho違ng 1,5 ngàn ha, 
vƠăđ員c bi羽t là xoá s鰻 kho違ng h挨nă200ăhaăr瑛ng cu嘘i cùng c栄a thành ph嘘. V噂i m泳c bi院n 
đ瓜ng này, v隠 c挨ăb違n ch雨 là vi ch雨nh trong s穎 d映ngăđ医t, ch泳 ch逢aăcóănh英ng chuy吋n bi院n 
đángăk吋. 

3. Hi羽u qu違 s穎 d映ngăđ医t 

Ch雨 kho違ng 23% di羽nătíchăđ医tăđ逢嬰căđánhăgiáălƠăhi羽u qu違 cao v隠 kinh t院, kho違ng 
47%ăđánhăgiáăhi羽u qu違 trung bình, còn l衣i là hi羽u qu違 th医p. Nguyên nhân chính d磯n t噂i 
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hi羽u qu違 kinh t院 th医p trong s穎 d映ngăđ医t là t益 l羽 đ医t lúa quá cao. Ch雨 s嘘 đánhăgiáăv隠 hi羽u 
qu違 xã h瓜iătheoăthôngăt逢ăc栄a B瓜 TNMT cho th医yăđaăs嘘 đ衣t hi羽u qu違 cao. Tuy nhiên, 
nh英ng phân tích v隠 xã h瓜i h丑căđôăth鵜 荏 ch逢挨ngăsauăchoăth医y hi羽u qu違 xã h瓜i th詠c ra là 
th医p, nên t衣m tính ch雨 kho違ng 1/3 di羽n tích là có hi羽u qu違 cao v隠 xã h瓜i. V隠 hi羽u qu違 đ嘘i 
v噂iămôiătr逢運ng, chi院u theo các ch雨 s嘘 c栄a B瓜 TNMTăthìăđaăs嘘 là hi羽u qu違 cao.ăNh逢ngă
th詠c t院, di羽n tích tr欝ng lúa không th吋 đ逢嬰c coi là có hi羽u qu違 cao v隠 BVMT đ逢嬰c, dù là 
v隠 m泳căđ瓜 che ph栄,ăhayăcácănguyăc挨ălƠmăthoáiăhoáăđ医t, phát th違i. Ch雨 có di羽n tích m員t 
n逢噂căvƠăcơyălơuănĕmălƠăcóăth吋 đ逢嬰căcoiănh逢ăcóăhi羽u qu違 cao v隠 môiătr逢運ng. T鰻ng các 
lo衣i di羽nătíchănƠyăkhôngăquáă30%.ăNh逢ăv壱y, có th吋 nói, v隠 c違 3ălƿnhăv詠c kinh t院, xã h瓜i 
l磯nămôiătr逢運ng,ăđ隠u còn r医t nhi隠uăd逢ăđ鵜aăđ吋 tĕngăhi羽u qu違 s穎 d映ngăđ医t so v噂i hi羽n tr衣ng 
荏 C亥năTh挨. 
4. Ti隠mănĕngăđ医tăđai 

• Ti隠mănĕngăđ医t nông nghi羽p:ăĐ医t tr欝ng lúa có m泳c ti隠mănĕngăcaoăv噂i di羽n 
tích là 60.377 ha, chi院m 76,78% di羽nătíchăđ医t tr欝ng lúa.ăĐ医t tr欝ngăcơyăhƠngănĕmăkhácă
có m泳c ti隠mănĕngăcaoăv噂i di羽n tích là 390 ha, chi院m 20,35% di羽nătíchăđ医t tr欝ng cây 
hƠngănĕmăkhác.ăĐ医t tr欝ngăcơyălơuănĕmăkhácăcóăm泳c ti隠mănĕngăcaoăv噂i di羽n tích là 30.872 
ha, chi院m 100% di羽nătíchăđ医t tr欝ng tr欝ngăcơyălơuănĕm. Nh逢ăv壱y có th吋 th医y di羽n tích cây 
lơuănĕmăhi羽n nay là r医t hi羽u qu違, ch雨 nên thêm không nên b噂t.ăTrongăkhiăđ医t lúa ít nh医t 
có kho違ng 1/4 s嘘 di羽nătíchălƠăch逢aăph違i là hi羽u qu違 cao n院u tr欝ng lúa. 

• V隠 ti隠mănĕngăđ医t phi nông nghi羽p, n院u nhìn nh壱nătheoăthôngăt逢 c栄a ngành 
TNMT khó th医y m瓜t b泳c tranh sát th詠c.ăNóiăchungălƠăđ嘘i v噂i các m映c tiêu phát tri吋n phi 
nông nghi羽p, ti隠mănĕngăđ医t ph映 thu瓜căvƠoăcácăđ員căđi吋m v壱tălỦ,ăđ員c bi羽tălƠăcaoăđ瓜,ăđ鵜a 
ch医t công trình, h衣 t亥ng k院t n嘘i và v鵜 tríăđ鵜a chính tr鵜.ăĐ医t C亥năTh挨ăcó đ員căđi吋m v壱t lý 
không th壱t thu壱n l嬰i cho phát tri吋n kinh t院 phi nông nghi羽p,ănh逢ngăcóăth吋 t衣o ra các giá 
tr鵜 v隠 sinhătháiămôiătr逢運ng và xã h瓜iăđ員c s逸c. Ngoài ra, giá tr鵜 kinh t院 cũngăs胤 đ逢嬰c c違i 
thi羽năđángăk吋 khi có nh英ng k院t n嘘i h衣 t亥ng vùng mang tính chi院năl逢嬰c s逸p t噂iăđơy.ăV隠 
đ鵜a chính tr鵜 thì C亥năTh挨ăthu壱n l嬰iăh挨năsoăv噂iăcácăđôăth鵜 và các t雨nh khác trong vùng 
ĐBSCL. 
V. 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. Hi羽n tr衣ng h羽 th嘘ngăđôăth鵜 t瑛 gócăđ瓜 phân lo衣iăđôăth鵜 

- H羽 th嘘ngăđôăth鵜 C亥năTh挨ăkháăđ員c bi羽t so v噂i các t雨nh khác, vì toàn b瓜 Thành 
ph嘘 C亥năTh挨 đ逢嬰căcoiănh逢ăm瓜tăđôăth鵜 lo衣i I tr詠c thu瓜cătrungă逢挨ng.ăTrongăđôăth鵜 đóăcóă
ph亥n 5 qu壱n n瓜i thành và 4 huy羽n ngo衣i thành, m厩i huy羽n l衣i có m瓜tătrungătơmăđôăth鵜 
huy羽n. M嘘i quan h羽 gi英aăcácăđôăth鵜 này ch栄 y院u là gi英a n瓜i thành và ngo衣i thành, ch泳 
không ph違i là m瓜t h羽 th嘘ngăcácăđi吋măđôăth鵜 đ瓜c l壱p. B違n thân 5 qu壱n n瓜i thành thì l衣i 
xácăđ鵜nh hai qu壱n Ô Môn, Th嘘t N嘘t lƠăt逢挨ngăđ嘘i bi羽t l壱p, trong khi 3 qu壱n Ninh Ki隠u, 
Bình Thu益, CáiăRĕng t衣o thành m瓜t vùng lõi. 
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V隠 nguyên t逸c, n院u C亥năTh挨ălƠăđôăth鵜 lo衣i I thì có nghƿa là toàn b瓜 Thành ph嘘 này 
ph違iăđ衣t các tiêu chuẩn c栄a m瓜tăđôăth鵜 lo衣i I. Tuy nhiên, v隠 c挨ăb違n, c違 vùng C亥năTh挨ă
không th吋 đ衣tăđ逢嬰c các tiêu chuẩnăđôăth鵜 lo衣iăI.ăCh逢挨ngătrìnhăphátătri吋năđôăth鵜 xácăđ鵜nh 
C亥năTh挨ălƠăm瓜tăchùmăđôăth鵜 v噂iănhómăĐôăth鵜 lõi (5 qu壱n n瓜iăthƠnh)ăđ衣tăđôăth鵜 lo衣i I, 04 
đôăth鵜 lo衣i IV (Th鵜 tr医n PhongăĐi隠n, Th噂i Lai, C運 Đ臼, Th衣nhăAn)ăvƠă01ăđôăth鵜 lo衣i V 
(Th鵜 tr医n VƿnhăTh衣nh).ăĐơyălƠăm瓜t v医năđ隠 mâu thu磯n. Huy羽n PhongăĐi隠n th詠căraăcũngă
không có nhi隠u khác bi羽t so v噂i Ô Môn hay Th嘘t N嘘t, vì th院, n院uăđưăcoiăỌăMôn,ăTh嘘t 
N嘘t là qu壱năthìăcũngănênăcoiăPhongăĐi隠n là qu壱n. Th詠c ch医t, C亥năTh挨ăhi羽n t衣i ch雨 nên 
đ逢嬰căcoiănh逢ăm瓜tăđôăth鵜 lo衣i II, v噂iăquyămôăh挨nă1ătri羽u dân, bao g欝m 5 qu壱n hi羽n nay 
và PhongăĐi隠n.ăNh逢ngăvùngăn瓜i th鵜 - khu v詠c lõi g欝m Ninh Ki隠u-Bình Thu益- CáiăRĕng. 
VùngănƠyăcònăch逢aăphátătri吋n h院t ti隠mănĕng.ăN院u mu嘘n c違 Tp. C亥năTh挨ătr荏 thành m瓜t 
đôăth鵜 lo衣i I thì c亥n có nh英ng chi院năl逢嬰căđ瓜t phá, t衣o khác bi羽t l噂n, ch泳 không ph違iănh逢ă
bây gi運. 

V医năđ隠 l噂n c栄a phân lo衣iăđôăth鵜 荏 C亥năTh挨ălƠă4ănhómăch雨 tiêuăhƠngăđ亥uăđ鵜nhănghƿaă
nênăquyămôăđôăth鵜,ăđóălƠăhi羽uănĕngăkinhăt院, dân s嘘, m壱tăđ瓜, t益 l羽 phi nông nghi羽p,ăđ隠u b鵜 
coi nhẹ. Chính vì thi院u xa v隠 dân s嘘 và m壱tăđ瓜 nên nh英ng th鵜 tr医nănh逢ăPhongăĐi隠n, Th噂i 
Lai m員cădùăđ衣tătrênă80ăđi吋m v磯năkhôngăđ逢嬰c công nh壱năđôăth鵜 lo衣iăIV.ăCácăđôăth鵜 trung 
tâm huy羽n khác còn cách xa n英a. Các qu壱n n瓜i thành mu嘘năđ衣t tiêu chuẩn lo衣iăIăđaăs嘘 
cũngăph違i b臼 qua m医y ch雨 tiêu v隠 dơnăc逢,ăm壱tăđ瓜. 

Ch雨 có nhóm tiêu chí th泳 5 v隠 h衣 t亥ngăđôăth鵜 m噂iăđ逢嬰c t壱pătrungătínhăđ吋 đ衣t ch雨 tiêu 
phân lo衣i.ăTrongăkhiăđó,ăr医t nhi隠u ch雨 tiêu trong nhóm ch雨 tiêu h衣 t亥ngăđôăth鵜 không th詠c 
s詠  đánhăgiáăđ逢嬰c v隠 ch医tăl逢嬰ngăđôăth鵜, chí ít là trong th運i kǶ hi羽n nay (ví d映 nh逢ăt益 l羽 
di羽nătíchăđ逢運ng giao thông không ch泳ng t臼 nhi隠u v隠 ch医tăl逢嬰ng giao thông, t益 l羽 k院t n嘘i 
m衣ngăđi羽n,ăn逢噂c g亥nănh逢ăđưălƠăhi吋nănhiên,ăkhôngăcònănóiălênăđ逢嬰căđi隠u gì v隠 ch医tăl逢嬰ng 
h衣 t亥ng c医păđi羽n và c医păn逢噂c v.v.). Vì lý do này, nh英ngăphơnătíchăđôăth鵜 theo các tiêu chí 
phân lo衣iăđôăth鵜 ch雨 cho ta m瓜t s嘘 góc nhìn v隠 h羽 th嘘ngăđôăth鵜 C亥n Th挨,ăđưăđ逢嬰c trình bày 
khá k悦 trongăch逢挨ngătrìnhăphátătri吋năđôăth鵜 C亥năTh挨.ăPh亥n tóm t逸t s胤 b鰻 sung nh英ng góc 
nhìn khác t瑛 khía c衣nh kinh t院,ăvĕnăhoáăxưăh瓜i,ăhìnhăthái,ăsinhătháiăđôăth鵜,ăđ吋 có m瓜t nh壱n 
đ鵜nh chi ti院tăh挨n,ăchínhăxácăh挨năv隠 th詠c tr衣ng h羽 th嘘ng đôăth鵜 C亥năTh挨. 
1.2. Hi羽n tr衣ng h羽 th嘘ngăđôăth鵜 t瑛 gócăđ瓜 kinh t院 đôăth鵜 

V医năđ隠 kinh t院 đôăth鵜 đ逢嬰c th吋 hi羽n chính 荏 3 nhóm ch雨 s嘘: S詠 t壱pătrungăđôăth鵜 
(urban agglomeration), các lo衣iăcôngănĕngăkinhăt院 đôăth鵜 (urban functions) và s詠 phân 
b嘘 cácăcôngănĕngănƠyătrongăkhôngăgian,ăđ員c bi羽t là s詠 nhóm h丑p thành các khu ch泳c 
nĕngă(Urbanăcluster). 

- S詠 t壱pătrungăđôăth鵜: 
V隠 dân s嘘 toƠnăvùngăđôăth鵜, C亥năTh挨ăđ衣t tiêu chuẩnăđôăth鵜 lo衣i I. Tuy nhiên, m壱t 

đ瓜 dân s嘘 toƠnăđôăth鵜 c栄a C亥năTh挨ăch逢aăđ逢嬰c 50% so v噂i quy chuẩn c栄aăđôăth鵜 lo衣i I 
(2000ăng逢運i/km2). Theo thông l羽 qu嘘c t院 thì m壱tăđ瓜 dơnăc逢ăkho違ng 1000 ng/km2 có th吋 
đ逢嬰căcoiălƠăđôăth鵜,ăkhiăđó,ăcóăth吋 t衣măcoiănh逢ătoƠnăvùngăC亥năTh挨ăđưăđ衣t m泳c t壱p trung 
v隠 dơnăc逢ănh逢ăm瓜tăđôăth鵜 l噂n, quy mô g亥n 1,5 tri羽u dân. V医năđ隠 nằm 荏 m泳căđ瓜 t壱p trung 
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c栄a vùng n瓜i thành. Theo quy chuẩn Vi羽t Nam và thông l羽 qu嘘c t院, vùng n瓜i thành hay 
lõiătrungătơmăđôăth鵜 c亥năđ衣t m壱tăđ瓜 kho違ngă10.000ăng逢運i/km2,ăđ吋 cóăđ栄 đ瓜 s亥m u医t và 
m泳căđ瓜 t壱p trung tr荏 thƠnhăđ亥u t亥u kinh t院 cho c違 đôăth鵜 và vùng xung quanh. Xét t瑛 góc 
đ瓜 này, ch雨 có qu壱n Ninh Ki隠u là có th吋 đ逢嬰căcoiănh逢ăn瓜i th鵜. T医t c違 các qu壱năkhácăđ隠u 
còn cách r医t xa chuẩn và g亥n v噂i các tiêu chí ngo衣iăthƠnhăh挨nălƠăn瓜i th鵜. Nói cách khác, 
C亥năTh挨ăch雨 có m瓜t quy mô n瓜i th鵜 hi羽n tr衣ng th詠c s詠 kho違ng 300.000 dơn,ăt逢挨ngăđ逢挨ngă
v噂i m泳căđ瓜 c栄a m瓜tăđôăth鵜 lo衣iăII,ănghƿaălƠăm瓜tăđôăth鵜 t亥m trung. Khi so sánh v隠 m壱tăđ瓜 
dơnăc逢ătoƠnăvùngăĐBSCL,ăm泳căđ瓜 t壱pătrungădơnăc逢ăc栄a C亥năTh挨ăđúngălƠăm噂i ch雨 nh雨nh 
h挨năcácăđôăth鵜 t雨nh lỵ khác m瓜t chút, ch泳 ch逢aăđ衣t m瓜t quy mô khác hẳn,ănh逢ăm瓜t trung 
tâm vùng. C亥n ph違i nhìn nh壱n th詠c t院 lƠănh逢ăv壱y. T益 l羽 phi nông nghi羽păcũngăcóăth吋 
đ逢嬰căcoiănh逢ăm瓜t ch雨 s嘘 v隠 s詠 t壱p trung nhân l詠căđôăth鵜 v隠 m員t ch医t, C亥năTh挨ăđưăđ衣t 
m泳c 70% theo th嘘ngăkê,ăt逢挨ngăđ逢挨ngăv噂i t益 l羽 đôăth鵜 hoá.ăNh逢ngătrênăth詠c t院 t益 l羽 này 
th医păh挨nănhi隠u. 

V隠 t壱pătrungăt逢ăb違n, có m医y ch雨 s嘘 chínhălƠăgiáăđ医t, s嘘 d詠 ánăđ亥uăt逢ăvƠăm泳c v嘘n 
đ亥uăt逢ătrênăđ挨năv鵜 di羽n tích và m壱tăđ瓜 kinh t院,ăđ逢嬰c nh壱năđ鵜nhătrênăc挨ăs荏 違nh v羽 tinh ban 
ngƠyăvƠăbanăđêm.ăCóăth吋 nh壱n th医y tình hình chung là t壱p trungăt逢ăb違n m噂i d欝n vào khu 
v詠c Ninh Ki隠u. Các qu壱n, huy羽n khác, m泳c t壱pătrungăt逢ăb違n hi羽n th医păh挨năr医t nhi隠u, ch雨 
t逢挨ngăđ逢挨ngăv噂i c医p các huy羽n ngo衣i thành. Các qu壱n n瓜iăthƠnhăđ隠u có quy ho衣ch m荏 
r瓜ng di羽n tích, quy mô phát tri吋n r医tăđángăk吋, n院u v壱y, b泳c tranh v隠 t壱pătrungăt逢ăb違n s胤 
cóăthayăđ鰻i nhi隠u so v噂i th詠c tr衣ng.ăTuyănhiên,ătìnhăhìnhăđĕngăkỦăc栄a các d詠 ánăđ亥uăt逢ă
cho th医y ch栄 y院u ti隠mănĕngăthayăđ鰻i nằm 荏 qu壱n CáiăRĕng, v噂iăhƠngătrĕmănhƠăđ亥uăt逢ă
đĕngăkỦ,ăph栄 kínăvùngăđôăth鵜 m噂i theo quy ho衣ch. Còn v噂i các qu壱n huy羽n khác, s詠 kém 
sôiăđ瓜ng c栄a th鵜 tr逢運ngăđ亥uăt逢ăchoăth医y c亥n ph違i xem xét l衣i chi院năl逢嬰c phát tri吋n kinh 
t院 vƠăkhôngăgianăđôăth鵜. M瓜t v医năđ隠 là vùng t壱p trung này nằm l羽ch v隠 m瓜t phía nam 
c栄a thành ph嘘, d磯n t噂i nh英ng câu h臼iăc挨ăb違n là nên d欝n ti院păvƠoăđơyăhayălƠăthayăđ鰻i c医u 
trúc,ăđ吋 cóăđ逢嬰c s詠 ti院p c壱n và phát tri吋năđ欝ngăđ隠uăh挨nă荏 các vùng còn l衣i. 

-  Côngănĕngăđôăth鵜 
Nh英ngăcôngănĕngămangătínhăd鵜ch v映 và s違n xu医tăđôăth鵜 t壱p trung ch栄 y院u 荏 Ninh 

Ki隠u và m瓜t vài khu công nghi羽p 荏 các qu壱n khác, bám theo h羽 th嘘ng c違ng.ăĐaăs嘘 nh英ng 
côngănĕngăc医p vùng là các lo衣iăđ瓜ng l詠căđ吋 phát tri吋năđôăth鵜 lênăh挨năm泳c t詠 l詠c c栄a mình 
nh逢ăh衣 t亥ng vùng, y t院, giáo d映căđƠoăt衣o, quân s詠,ăvĕnăhoáăth吋 thao, trung tâm du l鵜ch, 
trung tâm công nghi羽p, công ngh羽 v.v. m噂i phát tri吋n 荏 b逢噂căđ亥uăvƠăcũngăđ隠u t壱p trung 
荏 khu v詠căđôăth鵜 lõi.ăTrongăt逢挨ngălai,ăv噂i nh英ng k院t n嘘i h衣 t亥ng vùng tr丑ng y院uănh逢ăgiaoă
thông thu益 b瓜,ăđ逢運ng s逸t,ătrungătơmăđ亥u m嘘i, các h衣 t亥ng vùng v隠 x穎 lý ch医t th違i r逸n, 
nĕngăl逢嬰ng, h衣 t亥ng xã h瓜i v.v., C亥năTh挨 s胤 có thêm m瓜t s嘘 côngănĕngăkinhăt院 đôăth鵜 
quy mô l噂năh挨nănhi隠u. Có th吋 hi羽n t衣i thì t鰻ng di羽n tích các lo衣iăcôngănĕngăkinhăt院 đôă
th鵜 này còn quá th医p, và m泳căđ瓜 chi院năl逢嬰c,ăđ瓜ng l詠c kinh t院 c栄aăcácăcôngănĕngănƠyăcònă
ch逢aăcao.ăC亥n ph違i b鰻 sung nh英ng lo衣i hìnhăcôngănĕngăđôăth鵜 hi羽năđ衣i, có hi羽u qu違 cao 
h挨n,ălƠmăđ瓜ng l詠c. V噂i c医uătrúcăcôngănĕngăđôăth鵜 nh逢ăhi羽n nay, C亥năTh挨ăch逢aăth吋 đ衣t 
đ逢嬰c nh英ng tiêu chuẩn th詠c s詠 v隠 vaiătròăđ鵜a kinh t院 và performance kinh t院 đ嘘i v噂i m瓜t 
đôăth鵜 lo衣i I c医pătrungă逢挨ngănh逢ăđưăđ員t ra. 
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- S詠 phân b嘘 cácăcôngănĕngătrongăkhôngăgian 

M医u ch嘘t c栄a vi羽căđánhăgiáăti隠mănĕngăkinhăt院 đôăth鵜 trong vi羽c phân b嘘 các công 
nĕngătrongăkhôngăgianălƠăđánhăgiáătínhăt壱p trung c栄aăcácăcôngănĕngăđôăth鵜 thành các 
vùng ch泳cănĕng.ăCácăvùngăch泳cănĕngănƠyăcóăth吋 lƠăđ挨nănĕng,ănhằm t衣o ra hi羽u qu違 v隠 
s嘘 l逢嬰ng hay là các t鰻 h嬰păđaănĕng,ăđ吋 t衣o hi羽u qu違 tích h嬰p.ăH挨năn英a,ăđi隠u quan tr丑ng 
là v鵜 tríăcácăvùngăcôngănĕngănƠyănằm 荏 đơu,ăcóăphátăhuyăđ逢嬰c nh英ngă逢uăđi吋măđ鵜a chính 
tr鵜 c栄a khu v詠c, có phát huy h院tăđ逢嬰c giá tr鵜 c栄aătƠiănguyênăđ医t hay không. Nhìn chung 
có th吋 nói hi羽n t衣iăch逢aăcóănhi隠uăcôngănĕngăchi院năl逢嬰c 荏 C亥năTh挨,ănênăphơnăb嘘 không 
gianăch逢aăph違i v医năđ隠 l噂n. Ch栄 y院uălƠăch逢aăt嘘iă逢uătrongăvi羽c phân b鰻 côngănĕngă荏 khu 
v詠căđôăth鵜 cũăNinh Ki隠u. M瓜t s嘘 khu v詠c thu瓜c Ninh Ki隠u, Bình Thu益 có ti隠mănĕngăr医t 
l噂nănh逢ngăđangăb嘘 tríăcácăcôngănĕngăs穎 d映ngăđ医t m壱tăđ瓜 th医p, c亥n ph違i xem l衣i.ăĐ員c bi羽t 
quan tr丑ng là khu C欝năKh逢挨ng,ăc欝n Cái Kh院,ăkhuătrungătơmăhƠnhăchính,ătr逢運ngăđ衣i h丑c, 
b羽nh vi羽n l噂n trong trung tâm Ninh Ki隠u và 2ăkhuăquơnăđ瓜i l噂n 荏 Bình Thu益. 

1.3. Hi羽n tr衣ng h羽 th嘘ngăđôăth鵜 t瑛 gócăđ瓜 vĕnăhóaăxưăh瓜iăđôăth鵜 

Giá tr鵜 vĕnăhoáăxưăh瓜i c栄a m瓜tăđôăth鵜 ph映 thu瓜căvƠoă4ănhómăđ員căđi吋măchính:ăC挨ă
h瓜i và t詠 do l詠a ch丑n; Công bằngăvƠăbìnhăđẳng;ăĐi隠u ki羽n s嘘ng t嘘t và có B違n s逸c. 

Có th吋 chia làm 3 lo衣iăkhuăđôăth鵜 v噂i tính ch医tăvĕnăhoáăxưăh瓜i khác nhau: Nh英ng 
khuăđôăth鵜 truy隠n th嘘ng, phát tri吋n t瑛 lơuăđ運i theo l嘘i t詠 phát,ăcácăkhuăđôăth鵜 m噂i và 
nh英ngăvùngădơnăc逢ămangătínhăch医tănôngăthônănh逢ngănằm trong ranh gi噂i hành chính 
c栄a các qu壱n n瓜i thành. 

Cácăkhuăđôăth鵜 truy 隠n th嘘ng, t詠 phát: 

V隠 c挨ăb違n có 荏 qu壱n Ninh Ki隠u, m瓜t s嘘 ph逢運ng c栄a các qu壱năkhácănh逢ăph逢運ng 
An Th噂i-Bình Thu益;ăph逢運ng Lê Bình-qu壱n CáiăRĕng;ăph逢運ng Th嘘t N嘘t -  qu壱n Th嘘t 
N嘘t;ăph逢運ngăChơuăVĕnăLiêm-qu壱n Ô Môn; Nh英ng khu v詠c nàyăcóăcácăđ員căđi吋măc挨ăb違n 
sau: 

L鵜ch s穎 đôăth鵜 lơuăđ運i, t衣o thành nh英ng c医uătrúcăđôăth鵜 ch員t ch胤 và quan h羽 láng 
gi隠ng; Có b違n s逸c và l鵜ch s穎; M壱tăđ瓜 dơnăc逢ăcaoăvƠăđaăd衣ng; D鵜ch v映 đôăth鵜 đaăd衣ng; 
Kh嘘i phi chính quy ho衣tăđ瓜ng t嘘t; Ít có s詠 phân bi羽t giàu nghèo, chênh l羽ch l噂n gi英a các 
khu do l鵜ch s穎 phát tri吋nălơuăđ運i; T益 l羽 nghèoăđôăth鵜 khôngăcaoăvƠăng逢運i nghèo có nhi隠u 
c挨ăh瓜i s嘘ng và làm vi羽c.ăNh逢ngăđaăs嘘 ngu欝n vi羽c là lo衣i d鵜ch v映 bán lẻ đôăth鵜, có ít 
ngu欝n công vi羽c t瑛 kh嘘i s違n xu医t, d鵜ch v映 xu医t khẩu ra ngoài; Không th詠c s詠 có nh英ng 
khu LIA hay nh英ngăkhuăđ員c bi羽t có v医năđ隠 tiêu c詠c, m医tăanăninh.ăTuyănhiên,ăđaăs嘘 các 
khuădơnăc逢ăt詠 phát hi羽n h英u có nhi隠u v医năđ隠 v隠 h衣 t亥ng và ch医tăl逢嬰ng k悦 thu壱t. 

Trong nh英ngăkhuăđôăth鵜 truy隠n th嘘ng,ăđ員c bi羽t 荏 3 qu壱n trung tâm, có nh英ng khu 
v詠căđôăth鵜 có nh英ng b違n s逸căvĕnăhoáăxưăh瓜iăđ員c thù. Hai Qu壱n Ô Môn và Th嘘t N嘘t, các 
khuăđôăth鵜 t詠 phát m員cădùăcũngăcóănh英ngăđ員căđi吋măchínhănóiă trên,ănh逢ngăch逢aăhìnhă
thƠnhăđ逢嬰c nh英ng khu v詠c có b違n s逸căđ員cătr逢ng. 

Cácăkhuăđôăth鵜 m噂i:  

C亥năTh挨 có m瓜t s嘘 khuăđôăth鵜 m噂iăđưăđiăvƠoăho衣tăđ瓜ng nhi隠uănĕmănh逢ă荏 cácăph逢運ng 
An Bình, An Khánh, qu壱n Ninh Ki隠u, 荏 các trung tâm huy羽nănh逢ăC運 Đ臼, VƿnhăTh衣nh, 
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Th噂i Lai, PhongăĐi隠n; V隠 c挨ăb違n, nh英ngăđôăth鵜 này khó có th吋 đ栄 đ瓜 h医p d磯n v隠 m員t môi 
tr逢運ngăvĕnăhoáăxư h瓜i. B荏i th院, c亥n ph違i cân nh逸c k院t h嬰p các d衣ngăđôăth鵜 này v噂i nh英ng 
c医uătrúcăđôăth鵜 truy隠n th嘘ng và gi英 t益 tr丑ngăcácăkhuăđôăth鵜 m噂i 荏 m泳c v瑛a ph違i. 

Cácăkhuăđôăth鵜 t瑛 nôngăthônăcũ: 
C亥năTh挨ăcóăt益 l羽 r医t l噂n nh英ngăkhuădơnăc逢ătruy隠n th嘘ng nằm d丑c theo các kênh 

r衣ch t詠 nhiên, 荏 t医t c違 các qu壱n n瓜iăthƠnhăvƠăđ員c bi羽t huy羽n PhongăĐi隠n. Nh英ngăn挨iănƠyă
còn gi英 đ逢嬰c nh英ng b違n s逸căvĕnăhoáăc栄a mi羽tăv逢運năsôngăn逢噂c, t瑛 b嘘 c映c không gian 
s嘘ng  t噂i quan h羽 xã h瓜i, phong t映c t壱p quán. Vi羽c b違o t欝n và k院t n嘘i t医t c違 các khu dân 
c逢ănƠyăs胤 t衣o cho C亥năTh挨ăm瓜t m衣ngăl逢噂iăđôăth鵜 v噂i b違n s逸căvĕnăhoáăsôngăn逢噂c r医tăđ員c 
thù v隠 c違 hình th泳c và quy mô mà không m瓜tăđôăth鵜 nƠoăcóăđ逢嬰c.ăĐơyăchínhălƠăy院u t嘘 
liên k院t gi英a các qu壱n, huy羽n c栄a C亥năTh挨ăđ吋 t衣o ra m瓜tăđôăth鵜 v噂iănétăvĕnăhoáăxưăh瓜i 
đ員c thù. Các quy ho衣ch hi羽n h英u v磯năxácăđ鵜nh nh英ngăđi吋m c亥n phát huy và b違o t欝n c医u 
trúcăvĕnăhoáăđôăth鵜 truy隠n th嘘ng d衣ng mi羽tăv逢運năsôngăn逢噂cănƠy,ănh逢ngăch逢aătínhăchoă
m瓜t vùng t鰻ng th吋 toƠnăđôăth鵜 C亥năTh挨,ămƠăch雨 khoanh vùng c映 th吋 荏 m瓜t s嘘 n挨iănh逢ă
PhongăĐi隠n. V医năđ隠 l噂n nh医t 荏 đơyălƠănh英ng c医u trúc truy隠n th嘘ng bám sát kênh r衣ch 
không có kh違 nĕngăđôăth鵜 hoá t嘘t, do không thu壱n l嬰i cho vi羽c cung c医p h衣 t亥ngăđôăth鵜. 
Khu v詠c nào có ti隠mănĕngăđôăth鵜 hoá, c亥n ph違i có s詠 tái c医u trúc không gian. 

1.4. Hi羽n tr衣ng t瑛 gócăđ瓜 sinh thái c違nh quan đôăth鵜 

Có th吋 th医y toàn b瓜 đôăth鵜 C亥năTh挨ănằm trong m瓜t h羽 th嘘ng sinh thái c違nh quan 
đ員c thù, g逸n li隠n v噂i m衣ngăl逢噂i sông ngòi kênh r衣ch lan to違 vào m丑i ngóc ngách, t瑛 
trungătơmăđôăth鵜 ra t噂i ngo衣i ô. N院u th院 m衣nhănƠyăđ逢嬰c phát huy, có th吋 t衣o ra m瓜t t壱p 
h嬰p các h羽 sinh thái c違nh quan r医t h医p d磯n,ălƠămôiătr逢運ng s嘘ng ch医tăl逢嬰ngăchoăconăng逢運i 
vƠăcácăloƠiăđ瓜ng th詠c v壱t, s胤 lƠăn挨iăđángăs嘘ngăchoăng逢運iădơnăvƠăđi吋măđ院n h医p d磯n cho 
du khách. Hi羽n nay, trong nh英ng khu v詠cădơnăc逢ăđôăth鵜 hi羽n h英u và quy ho衣ch, y院u t嘘 
đ員c thù này b鵜 coi nhẹ,ănênăđưăsuyăgi違măđiănhi隠u.ăĐ鵜nhăh逢噂ngăc挨ăb違n c栄a quy ho衣ch 
Thành ph嘘 l亥n này là ph違i làm sao k院t h嬰păđ逢嬰c hài hoà phát tri吋n v噂iătƠiănguyênăđ員c 
h英u này. 

a. C違nhăquanăthiênănhiênăđ員c thù 

- C違nh quan ven sông H壱u: là c違nh quan l噂n, phù h嬰p v噂i nh英ngăđôăth鵜 t亥m cỡ, 
g欝m m員tăn逢噂c, b運 sông và các cù lao. Hi羽n nay, c違nhăquanănƠyăch逢aăphátăhuy,ăm噂i ch雨 
là d違i b運 sông s壱p x羽, ng壱p l映tăth逢運ngăxuyên.ăNh逢ngătrongăcácăquyăho衣ch chi ti院t hi羽n 
nay, d違i b運 sông này s胤 có nh英ngăthayăđ鰻i, tr荏 thành m員t ti隠n c栄a C亥năTh挨ătrongăt逢挨ngă
lai. 

- C違nh quan ven các sông nhánh - Sông C亥năTh挨,ăBìnhăThu益, Ô Môn, Th嘘t N嘘t, 
CáiăRĕng:ăĐơyălƠăc違nh quan truy隠n th嘘ng, mang l衣i hình 違nhălơuăđ運i c栄a C亥năTh挨ăvƠă
t瑛ng qu壱n, v噂i c違nh trên b院năd逢噂i thuy隠năđ員c thù. Y院u t嘘 sôngăn逢噂căcũngăv磯n là ch栄 
đ衣oănh逢ngăv噂i quy mô nh臼 h挨n,ăthơnăm壱tăh挨năvƠăcóănh英ng nét khác bi羽t 荏 t瑛ng sông 
nhánh. 

- C違nh quan ven các kênh r衣ch: bao g欝m y院u t嘘 n逢噂c, giao thông thu益, b運 kè t詠 
nhiên,ăđ逢運ng giao thông d丑căkênh,ănhƠăv逢運n, mi羽tăv逢運n cây trái, ru瓜ngălúa.ăĐơyălƠ c違nh 
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quan r医t h医p d磯năvƠăđ員c thù c栄aăvùngăđôăth鵜 sinh thái C亥năTh挨.ăC違nh quan này có 荏 t医t 
c違 các qu壱n và huy羽n PhongăĐi隠n,ănh逢ngăcƠngăg亥n trung tâm thì giá tr鵜 càng cao. 

b. H羽 sinhătháiăđ員c thù 

Trên c衣n 

H羽 sinh thái trên c衣n 荏 C亥năTh挨ăg欝m h羽 sinhătháiăđô th鵜 và khu công nghi羽p, khu 
dơnăc逢ănôngăthôn,ănôngănghi羽p thu瓜c d衣ng h羽 sinh thái nhân t衣o, không có r瑛ng nên có 
thành ph亥n sinh v壱t nghèo nàn. Các m違ng cây xanh r違iărácătrongăcácăkhuădơnăc逢ăcóănhi隠u 
loài côn trùng, chim, 院ch tìm th医yămôiătr逢運ng trong n瓜i ôăđôăth鵜 khá an toàn vì không b鵜 
sĕnăb逸t và không b鵜 違nhăh逢荏ng c栄a hóa ch医t nông nghi羽p. Hi羽nănayăch逢aăcóăkh違o sát 
nào v隠 đaăd衣ng sinh h丑c trong n瓜i ô các qu壱n. Đ嘘i v噂i m瓜t s嘘 vùng ven kênh r衣ch và cù 
lao, r瑛ng b亥n là m瓜t trong nh英ng h羽 sinhătháiăđ員c thù nh医t. 

D逢噂iăn逢噂c 

Đo衣n Sông H壱u ch違y qua C亥năTh挨ădƠiă65km,ătrongăđóăcóăđo衣n qua Qu壱n Ninh 
Ki隠u. Sông H壱u có nhi隠u nhánh sông c医pă1ăđ鰻 vào Tp. C亥năTh挨.ăS詠 t欝n t衣i và v壱n hành 
lành m衣nh c栄a sông H壱u quy院tăđ鵜nh s詠 t欝n t衣i c栄aăĐBSCLănóiăchung,ăm瓜t n穎a phía nam 
c栄aăĐBSCLănóiăriêng,ătrongăđóăcóăTp.ăC亥năTh挨.ăHƠngănĕmăsôngămangăv隠 m瓜tăl逢嬰ng 
n逢噂c l噂n trong c違 haiămùaăm逢aăn逸ng cùng v噂i t違iăl逢嬰ng phù sa, bùn cát và ngu欝n tr泳ng 
cá và cá con t瑛 th逢嬰ng ngu欝n trôi v隠. Sông H壱uăcũngăch鵜u 違nhăh逢荏ng c栄a ch院 đ瓜 bán 
nh壱t tri隠u c栄a th栄y tri隠u bi吋năĐôngăt衣o ra nh鵜p th栄y tri隠uăđ瓜căđáoăt衣o kh違 nĕngăt詠 làm 
s衣ch c栄aădòngăsôngăvƠănuôiăd逢ỡng h羽 sinh thái th栄y sinh.  

V隠 th栄y s違n t詠 nhiên, sông H壱u là m瓜t trong 2 nhánh sông chính c栄a h羽 th嘘ng 
sông C穎u Long. Hằngănĕmăh羽 th嘘ng sông C穎u Long nh壱năđ逢嬰c m瓜tăl逢嬰ng tr泳ng cá và 
cá con r医t l噂n trôi v隠 theoăn逢噂călũăsôngăMêăCông.ăTheoă逢噂cătính,ăĐBSCLăcóăđ院n 450 
loài th栄y s違n sông và t鰻ngăl逢嬰ngăkhaiăthácăhƠngănĕmăt瑛 220.000-400.000 t医n, tr鵜 giá t瑛 
1 ậ 2 t雨 USD. Th栄y s違n t詠 nhiên c栄a h羽 th嘘ng sông H壱u, là m瓜t ph亥n c栄a h羽 th嘘ng sông 
C穎u Long, có vai trò r医t quan tr丑ngăđ嘘i v噂iădinhăd逢ỡng, s泳c kh臼eăng逢運i dân, duy trì h羽 
sinh thái và sinh k院. Ph亥n l噂n giá tr鵜 này không th吋 hi羽n trong các s嘘 li羽u kinh t院.  

Cácăchiăl逢uăc医p I. là c穎a ngõ c栄a toàn b瓜 h羽 th嘘ng kênh r衣ch bên trong các qu壱n, 
huy羽n, vì v壱y có vai trò quy院tăđ鵜nh trong vi羽căduyătrìăđ瓜ng l詠c th栄y tri隠u, ch医tăl逢嬰ng 
n逢噂c c栄a toàn b瓜 h羽 th嘘ng kênh r衣chăbênătrong.ăHƠngănĕmăcácăchiăl逢uănh壱năđ逢嬰căl逢嬰ng 
l噂n tr泳ng cá và cá con t瑛 n逢噂călũăsôngăMêăCôngătrôi v隠. Nh運 đóăsôngăC亥năTh挨ăcóăs詠 đaă
d衣ng sinh h丑c th栄y sinh và ngu欝n l嬰i th栄y s違n t詠 nhiên r医t cao. 

c. H羽 th嘘ng kênh r衣ch n瓜i ô 

H羽 th嘘ng kênh r衣ch n瓜i ô là y院u t嘘 quan tr丑ng nh医t, l胤 ra t衣o vẻ đẹpăđ瓜căđáoăhi院m 
có trên th院 gi噂i cho Tp. C亥năTh挨.ăĐơyălƠăy院u t嘘 k院t n嘘i,ăcũngălƠămôiătr逢運ng sinh thái, 
c違nh quan quan tr丑ng nh医t c栄a C亥năTh挨.ăTuyănhiên,ătrênăb違năđ欝 và trong h欝 s挨ăqu違n lý 
c栄a các ngành ch泳cănĕngăkhôngăcóăcácăch雨 s嘘 v隠 chi隠u r瓜ng, chi隠u 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 n瓜i th鵜, 
đ隠u b鵜 ô nhi宇m nghiêm tr丑ngăvƠăđeădo衣 nhi隠u m員t, t瑛 san l医p, l医n chi院măđ院n t逸c ngh胤n, 
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s衣t l荏. Vi羽c khôi ph映c h羽 th嘘ng kênh r衣ch n瓜i ô và s穎 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 tr丑ng nh医t c栄a toàn thành ph嘘. 

d. Môiătr逢運ngăđôăth鵜 
- Âm thanh 

Ô nhi宇m âm thanh t瑛 nhi隠u ngu欝năđangăcóăchi隠uăh逢噂ngătĕngănhanh,ădoăKaraokeă
gia đình,ăcácăloaădiăđ瓜ngăvƠăl逢嬰ngăng逢運i,ăôătôăvƠăxeămáyăđôngăđúc,ăc違 do m瓜t s嘘 c挨ăs荏 
nuôi chim y院nătráiăphépăcũngăgơyăôănhi宇m ti院ng 欝nătrongăkhuădơnăc逢.ăỌănhi宇m ti院ng 欝n 
còn có t瑛 phíaăsông,ădoăcácăph逢挨ngăti羽năgiaoăthôngăđ逢運ng thu益. Nhìn chung v医năđ隠 ô 
nhi宇m ơmăthanhătrongăcácăđôăth鵜 ch逢aăđ逢嬰căđ隠 c壱păđúngăm泳c. 

- Ánh sáng  

T衣i các hẻm nh臼, các khu 鰻 chu瓜t trong hẻm nh臼, ven sông, thi院u ánh sáng m員t 
tr運i do không gian ch壱t hẹp. T衣i các khu v詠căđ逢運ng l噂n và trung tâm, có v医năđ隠 v隠 ô 
nhi宇m ánh sáng do các th吋 lo衣i qu違ngăcáo,ăđènăđ逢運ng, trang trí nhi隠u màu s逸c, r嘘i lo衣n, 
không có quy ho衣chăđƠngăhoƠng.ăV医năđ隠 chi院u sáng nhân t衣o là m瓜t trong nh英ng y院u t嘘 
r医t quan tr丑ng t衣oănênămôiătr逢運ngăđôăth鵜 h医p d磯n,ăđ員c bi羽tăđ嘘i v噂iăcácăđôăth鵜 du l鵜ch, 
nh逢ngăhi羽nănayăcũngăch逢aăđ逢嬰c quan tâm. 

- Nhi羽tăđ瓜,ăđ違o nhi羽t 

Khu trung tâm Ninh Ki隠u,ăcácăkhuădơnăc逢ăđôngăđúcăcóăm壱tăđ瓜 xây d詠ng bê tông 
t壱p trung cao, thi院u không gian t臼a nhi羽t và thi院u cây xanh t衣o ra hi羽u h泳ngăđ違o nhi羽t 
(heat island) thi院u cây xanh. Tuy nhiên, nh英ng mái màu sáng, nhà th医p t亥ng san sát, v壱t 
li羽u nhẹ m臼ng c栄a khu v詠c n瓜iăôăcũngăd磯n t噂i to違 nhi羽t nhanh và không gi英 nhi羽t, nên 
v医năđ隠 nhi羽tăđ違o 荏 C亥năTh挨ăkhôngăph違i quá b泳c xúc. 

- Thông gió.  

T衣i các h胤m nh臼, sâu, ngoằn ngoèo, khu 鰻 chu瓜t, do không gian ch壱t hẹp, m壱tăđ瓜 
xây d詠ng cao, c違n tr荏 thông gió. Nhìn chung, C亥năTh挨ăcóăthu壱n l嬰i v隠 m員t thông gió, 
do 荏 g亥n các sông l噂n.ăH逢噂ng thông gió chính vuông góc v噂i sông H壱u, do v壱y các 
tuy院năđ逢運ng chính theo chi隠u này s胤 có tác d映ngăthôngăgióăsơuăvƠoăđôăth鵜. Nh英ng tuy院n 
khác song song v噂i sông H壱uăthìăth逢運ngăđ逢嬰c thông gió t瑛 các kênh r衣ch, sông nhánh. 

1.5. Hi羽n tr衣ng t瑛 gócăđ瓜 hìnhătháiăđôăth鵜 

Có th吋 nóiălƠăđôăth鵜 C亥năTh挨ăhi羽n t衣iăch逢aăđ鵜nh hình, v噂i nh英ngăđ員căđi吋m hình 
thái còn thi院u t鰻 ch泳c, ít c医u trúc. 

C亥năTh挨ăcóăr医tăítăcácăđi吋m nh医n có t亥m cỡ. M噂i có C亥u C亥năTh挨,ăC亥u Tình yêu, 
B院n Ninh Ki隠u, Ch嬰 n鰻i CáiăRĕng,ătoƠănhƠăVincom,ăCôngăviênăL逢uăH英uăPh逢噂c, khu 
UBND thành ph嘘.ăTrongăđóătr瑛 c亥u C亥năTh挨,ăCh嬰 N鰻i,ăcònăcácăđi吋măkhácăđ隠u 荏 Ninh 
Ki隠u. Có th吋 nói, C亥năTh挨ăthi院u r医t nhi隠u d衣ngăđi吋m nh医n hình thái, mà quan tr丑ng nh医t 
là thi院uăcácăđi吋m trung tâm và c穎a ngõ, là nh英ng y院u t嘘 nh壱n d衣ng quan tr丑ng c栄a m瓜t 
đôăth鵜. 

V隠 tuy院n, nh英ng tuy院năkhôngăgianăđôăth鵜 quan tr丑ng là nh英ng tuy院n ph嘘 chính, 
có giá tr鵜 v隠 hình thái,ăcôngănĕng.ăNh英ng tuy院n này hi羽nănayăcũngăch栄 y院u t壱p trung 荏 
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qu壱n Ninh Ki隠u, bao g欝m các tuy院n Hoà Bình, Nguy宇n Trãi, Tr亥năVĕnăKhéo,ăLỦăT詠 
Tr丑ng và các tuy院n ph嘘 c鰻 荏 khu v詠c b院n Ninh Ki隠u. Tuy nhiên, ngay c違 nh英ng tuy院n 
nƠyăcũngăch逢aăcóăđ逢嬰c s詠 t鰻 ch泳c hình thái t嘘iăđaăv隠 đi吋măđ亥u,ăđi吋m cu嘘i, m員tăđ泳ng hai 
bên, kho違ng lùi, cây xanh, chi院u sáng, qu違ng cáo, v雨a hè v.v. M瓜t s嘘 tuy院năchínhăđôăth鵜 
r医t quan tr丑ng, dài và r瓜ng, 荏 ngay khu v詠cătrungătơmănh逢ăđ逢運ngăVõăVĕnăKi羽t, Nguy宇n 
VĕnăLinh,ăQu嘘c l瓜 91, QL 1A,ăđ逢運ng Tr亥n Phú v.v. v隠 c挨ăb違n không có giá tr鵜 hình thái 
v隠 tuy院năchínhăđôăth鵜, ch雨 là tuy院n giao thông chính mà thôi. Ninh Ki隠u cũngăđưăt鰻 ch泳c 
đ逢嬰c m瓜t s嘘 tuy院năđiăb瓜, ch嬰 đêm,ătuy院n ẩm th詠c ven sông v.v. có giá tr鵜. Nh英ngăđôăth鵜 
m噂iăcũngăcóăt鰻 ch泳c m瓜t s嘘 tuy院n chính v隠 hìnhătháiănh逢ătuy院n Lý Thái T鰻, Mai Chí 
Th丑 荏 CáiăRĕng,ăĐ員ngăVĕnăDƠyă荏 khuădơnăc逢ăNgơnăThu壱n 荏 Bình Thu益. So v噂i nh英ng 
tuy院n xung quanh thì các tuy院nănƠyătoăh挨n,ăđẹpăh挨n,ănh逢ngăv隠 c挨ăb違n v磯n không có 
đ逢嬰c nh英ng giá tr鵜 hình thái c栄a m瓜t tuy院năchínhăđôăth鵜.ăĐi吋măđ員c thù c栄a C亥năTh挨ălƠă
có nh英ng tuy院n không gian t詠 nhiên, bao g欝m các d違i ven sông và các tuy院năn逢噂c, d丑c 
theo các h羽 th嘘ng kênh r衣ch chính. Hai bên b運 các kênh r衣chănƠyăđ隠uăcóăđ逢運ng giao 
thông và nhà c穎a. Hi羽n nay, các tuy院n khôngăgianănƠyăítăđ逢嬰căkhaiăthác,ăchíăítălƠăđ嘘i v噂i 
du khách. N院u bi院t khai thác t嘘t các tuy院n không gian này, k院t h嬰păđ逢運ng thu益 v噂i các 
tuy院năđiăb瓜,ăxeăđ衣p,ăxeămáy,ăxeăđi羽năđ吋 ng逸m c違nh, k院t n嘘i nh英ngăđi吋m c違nh quan, công 
nĕngăt違n mát l衣i v噂i nhau thì C亥n Th挨ăs胤 có m瓜t m衣ngăl逢噂i tuy院n hình thái có m瓜t không 
hai trên th院 gi噂i, v噂i quy mô liên k院t toàn b瓜 các qu壱n. M瓜t s嘘 tuy院năn逢噂c này có th吋 
phát tri吋n thành nh英ng tuy院n ranh gi噂i, gi英aăđôăth鵜 và nông thôn, gi英a C亥năTh挨ăvƠăbênă
ngoài, gi英a các qu壱n v噂i nhau, gi英aăcácăph逢運ng trong qu壱n. V噂i c医u trúc ranh gi噂iăđó,ă
n院u bi院t phát tri吋n m瓜tăcáchăđ欝ng b瓜 thìăđôăth鵜 C亥năTh挨ăcũngăs胤 cóăđ逢嬰c s詠 đ鵜nh hình 
c医u trúc r医t m衣ch l衣c. 

Xét v隠 di羽n thì hình thái di羽năđôăth鵜 C亥năTh挨ăcũngăđ逢嬰c chia làm 3 khu v詠c chính, 
g逸n li隠n v噂iăđ員căđi吋măvĕnăhoáăxưăh瓜i c栄a t瑛ng lo衣iăhìnhăthái:ăcácăkhuăđôăth鵜 t詠 phát, th医p 
t亥ng, m壱tăđ瓜 cao,ăcóăđ逢運ng b丑c quanh khu l噂n, bên trong toàn hẻm nh臼, ngo逸t ngoéo, 
hẻm c映t, các ô nhà to nh臼, hình d衣ngăkhácănhau;ăCácăkhuăđôăth鵜 m噂i, chia m衣ngăđ逢運ng 
nh臼, ô c運,ăhaiădưyănhƠăúpăl逢ngăvƠoănhau,ăm壱tăđ瓜 xây d詠ng t瑛ngălôăcaoănh逢ngăm壱tăđ瓜 
t鰻ng th吋 th医păh挨n,ăcácălôănhƠăchiaăđ隠u; các khu nông thôn ven kênh r衣ch, v噂iăđ逢運ng nh臼 
venăđê,ănhƠăbámătheoăđ逢運ng,ăsauănhƠălƠăv逢運n cây trái r欝iăđ院n ru瓜ng lúa, ao thu益 s違n. 
Nh英ng quy ho衣ch chi ti院t hay phân khu c栄a C亥năTh挨ăđ隠uăch逢aăcóănh英ngăđ鵜nhăh逢噂ng rõ 
ràng v隠 di羽năhìnhătháiăđôăth鵜. 

Xét v隠 hình kh嘘iăthìăđôăth鵜 C亥năTh挨ăhi羽n nay là d衣ng th医p t亥ng, dàn tr違i, không 
có kh嘘i. Nhìn t瑛 trên không hay t瑛 phíaăsông,ăphíaăđ欝ng l衣iăđ隠uăch逢aăt衣o nên b違n s逸c rõ 
ràng. D丑c theo các tuy院n chính, có nhi隠u nhà xây to nh臼, cao th医p khác nhau, n院u nhìn 
d丑c ph嘘 thìăkhôngăsao,ănh逢ngănhìnăngangăs胤 có c違m giác l瓜n x瓜n. Nh英ngăkhuăđôăth鵜 m噂i 
nh逢ă荏 C欝năKh逢挨ng,ăBìnhăThu益, CáiăRĕng v.v. có chi院năl逢嬰c t衣o ra nh英ngăđi吋m nh医n 
cao t亥ng, thành m員t ti隠n c栄aăđôăth鵜 m噂i C亥năTh挨ămangătínhăhi羽năđ衣i, t壱p trung 荏 d丑c 
sông H壱u. Tuy nhiên, nh英ng hình 違nhănh逢ăv壱y có ph違i là mong mu嘘n c栄a C亥năTh挨ă
không, và có kh違 thi không, còn là v医năđ隠 khác. 
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Tóm l衣i, v隠 hình thái, C亥năTh挨ăhi羽n tr衣ngăch逢aăđ鵜nhăhình,ăvƠăkhôngăcóăgìăđ吋 bàn 
nhi隠u. Tuy nhiên, t衣i m瓜t s嘘 khu v詠căcũ,ănh逢ăNinh Ki隠u, có m瓜t s嘘 đ員căđi吋m hình thái 
t嘘t, c亥n hoàn thi羽năvƠăphátăhuy.ăĐ嘘i v噂i nh英ngăđôăth鵜 m噂iăvƠăđangăquyăho衣ch, v医năđ隠 
hìnhătháiăch逢aăđ逢嬰c ý th泳c rõ ràng, vì th院 ch逢aăcóănh英ngăđ鵜nhăh逢噂ng m衣ch l衣căđ吋 c違i 
thi羽năđi隠u ki羽n này c栄aăđôăth鵜. 
2. Th詠c tr衣ng phát tri吋năcácăkhuădơnăc逢ănôngăthôn 

Khu v詠cănôngă thônăđ逢嬰căxácăđ鵜nh là nh英ngăkhuădơnăc逢ă thu瓜c các xã c栄a các 
huy羽n ngo衣i thành. Cácăkhuănôngăthônăđ逢嬰c coi là nh英ng qu亥năc逢ăthu亥n tuý nông nghi羽p. 
H衣 t亥ngăc挨ăb違năchoăkhuădơnăc逢ănôngăthônăđ逢嬰căquyăđ鵜nh theo tiêu chuẩn nông thôn m噂i 
và m厩i xã s胤 có m瓜t quy ho衣ch nông thôn m噂i. Nh英ng d鵜ch v映 và h衣 t亥ng theo quy chuẩn 
này cung c医p m瓜t m泳c t嘘i thi吋uăchoăng逢運i dân trong bán kính ti院p c壱n hàng ngày. Nh英ng 
lo衣i d鵜ch v映 khác s胤 đ逢嬰c cung c医p t衣iăcácătrungătơmăđôăth鵜. 

Trong nh英ngănĕmăqua,ăkhuăv詠cănôngăthônăđưăđ衣tăđ逢嬰c nhi隠u thành t詠u, các xã 
đ隠uăđưăđ衣t nông thôn m噂i.ăCh逢挨ngătrìnhăphátătri吋n kinh t院 nôngăthônătheoăđ鵜nhăh逢噂ng 
đa d衣ng hoá, k院t h嬰p nông nghi羽păđôăth鵜,ăxoáăđóiăgi違mănghèo,ănơngăcaoănĕngăl詠c v.v. 
Tuy nhiên, có th吋 th医y m瓜t s嘘 v医năđ隠 chính sau: 

V隠 kinh t院, m員cădùăđưăcóănh英ng ti院n tri吋n,ănh逢ngăđóngăgópăc栄a khu v詠c nông 
thôn vào GRDP ch雨 h挨nă7%,ătrongăkhiădơnăs嘘 nông thôn chi院m t噂i 30% t鰻ng dân s嘘 đôă
th鵜.ăNh逢ăv壱y, có th吋 th医y v磯n còn chênh l羽ch r医t l噂n gi英a thu nh壱p nông thôn và thành 
th鵜. Ngoài ra, m員c dù C亥năTh挨ăđưăquyăho衣ch r医t nhi隠uăcôngănĕngăkhác,ăphiănôngănghi羽p, 
ch院 bi院n, nghiên c泳u v.v 荏 khu v詠cănôngăthôn,ănh逢ngăđa s嘘 các d詠 ánănƠyăch逢aăđ逢嬰c 
th詠c hi羽n. Câu h臼iăđ員t ra là li羽u khu v詠cănôngăthônăcóăđ栄 s泳c h医p d磯năchoăcácăcôngănĕngă
đ逢嬰c quy ho衣ch này hayăkhông.ăĐi吋m th泳 ba là dù có nh英ngăkhóaăđƠoăt衣o, nâng cao 
nĕngăl詠c,ănh逢ngăm医u ch嘘t nh医t là ph違i có s詠 đaăd衣ng sinh k院,ăđ員c bi羽t v噂i nh英ng vùng 
nông thôn còn thu亥nătuỦălúaăn逢噂c,ănh逢ăcácăxưăphíaătơyăthìăm噂i có th吋 d磯năđ院n hi羽u qu違 
lâu dài. 

V隠 vĕnăhoáăxưăh瓜i,ădùăđưăđ衣t tiêu chuẩn nông thôn m噂i,ănghƿaălƠăng逢運iădơnăđưă
ti院p c壱năđ逢嬰c v噂i m瓜t s嘘 lo衣i d鵜ch v映, h衣 t亥ng t嘘i thi吋u.ăTuyănhiên,ăcũngăph違i th医y rõ là 
các quy chuẩn nông thôn m噂iăch逢aăđ違m b違oăđ逢嬰c m瓜tăđ運i s嘘ngăvĕnăhoáăxưăh瓜i 鰻năđ鵜nh, 
b隠n v英ng. Nh医t là v噂i c医uătrúcădơnăc逢ăch衣y thành d違i phân tán ki吋u nông thôn nam b瓜 
thìăchoădùăđ衣t các tiêu chuẩn nông thôn m噂i thì ch医tăl逢嬰ng v隠 đi隠u ki羽n xã h瓜i v磯n r医t 
khôngăđ違m b違o, do nhi隠u chi隠u quan h羽 xã h瓜i v磯năkhôngăđ逢嬰căđápă泳ng. 

V隠 sinh thái c違nh quan, tr瑛 khu v詠c PhongăĐi隠n th詠căraănênăđ逢嬰c coi là m瓜tăđôă
th鵜 sinh thái thì các khu v詠c khác v隠 c挨ăb違n không có giá tr鵜 gì v隠 sinh thái c違nh quan 
c違. 

Có th吋 tóm l衣i là nh英ngăkhuădơnăc逢ănôngăthôn,ăđ員c bi羽t là các xã thu亥n lúa, v隠 c挨ă
b違năch逢aăth吋 đ逢嬰căcoiănh逢ănh英ng hình th泳căđ鵜nhăc逢ăt嘘t, mà ch雨 lƠăc逢ătrúăt衣m bám theo 
di羽n tích s違n xu医t nông nghi羽p, gi嘘ngănh逢ăng逢運i công nhân ng栄 t衣m trong các khu t壱p 
th吋 công nhân. Khi mà vi羽c s違n xu医t nông nghi羽p này l衣i còn không mang l衣i hi羽u qu違 
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kinh t院 l噂n, thì hình th泳c 荏 t衣m này càng khó có th吋 ch医p nh壱n. Bài toán nông nghi羽p và 
nông thôn v隠 c挨ăb違n v磯n c亥n ph違i có nh英ngăb逢噂căđ瓜t phá quan tr丑ng. 

3. Th詠c tr衣ng phát tri吋n các khu ch泳cănĕngăđôăth鵜 

C亥năTh挨ăch逢aăcóănhi隠u khu ch泳cănĕng,ăngo衣i tr瑛 m瓜t s嘘 khu công nghi羽p quy 
mô nh臼 bám quanh các c違nh sông chính và m瓜tăvƠiătr逢運ngăđ衣i h丑c. Trong quy ho衣ch 
chungăcũngănh逢ăcácăquyăho衣ch phân khu, r医t nhi隠u khu ch泳cănĕngăđ逢嬰căxácăđ鵜nh g欝m 
nh英ngăkhuătrungătơmăđôăth鵜 đaănĕng,ăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映, khu công nghi羽p, khu giáo 
d映căđƠoăt衣o,ăvĕnăhoáăth吋 thao, du l鵜ch, v.v. Các khu này nhằm: 

- B鰻 sung nh英ngăcôngănĕngăcònăthi院uăđ嘘i v噂i m瓜tăđôăth鵜 t亥m cỡ; 

- Đónăđ亥u các k院t n嘘i h衣 t亥ngăvùngăđ吋 t壱n d映ng th院 m衣nh c栄a các k院t n嘘i này; 

- Phân b鰻 đ隠uăcácăkhuăcôngănĕngăraăcácăqu壱n, huy羽n,ăđ吋 phát tri吋năđ欝ngăđ隠uăh挨n; 
- Đ員c bi羽t t壱n d映ng phát tri吋n 荏 các khu nông thôn, m瓜t m員t vì qu悦 đ医t còn nhi隠u, 

m員t khác, nhằmăđaăd衣ng hoá sinh k院 c栄a các khu v詠c nông thôn. 

Nh英ng v医năđ隠 c亥n ph違i cân nh逸c ti院p ở đơyălƠ: 
- M員cădùăđưăcóăr医t nhi隠u lo衣iăcôngănĕng,ănh逢ngăquyămôăt鰻ng th吋 c栄a các lo衣i công 

nĕngănƠyăch逢aăl噂n,ăvƠăcũngăch逢aăcóănh英ngălƿnhăv詠c th壱t là tiên phong, v噂i tri院t lý, chi院n 
l逢嬰cărõărƠngăđ吋 có th吋 thayăđ鰻i b泳c tranh t鰻ng th吋 v隠 kinh t院 C亥năTh挨. 

- Cácăkhuăcôngănĕngăphơnăb嘘 t違nămát,ătuyăđónăđ亥u các k院t n嘘i h衣 t亥ng,ănh逢ngă
không t衣oăraăđ逢嬰c hi羽u qu違 h瓜i t映 và s詠 t壱p trung c亥n thi院tăđ吋 có th吋 cung c医p nh英ng h衣 
t亥ng b違o v羽. M瓜t mình y院u t嘘 k院t n嘘i h衣 t亥ng có l胤 khôngăđ栄 h医p d磯năđ吋 các doanh 
nghi羽păđ亥uăt逢ăvƠoăcácăkhuăch泳cănĕng,ănênăth詠c t院 r医t nhi隠uăkhuăch逢aăthƠnhăhi羽n th詠c, 
ch逢aăcóăd詠 án. 

- Khu v詠căđ逸t ti隠n nh医t, tr丑ng y院u nh医t là qu壱n Ninh Ki隠u ch逢aăđ逢嬰c s穎 d映ng 
m瓜t cách t嘘iă逢uăchoăcác ch泳cănĕngăchi院năl逢嬰c. 

Vùngăđôăth鵜, khu kinh t院 đôăth鵜: S詠 h瓜i t映 đaănĕngătrongăvùngăđôăth鵜 lõiăđ嘘i v噂i 
C亥năTh挨ăch雨 có 荏 khu v詠c Ninh Ki隠u.ăTrongăvùngăđôăth鵜 lõiăđó,ăl衣i có nh英ng ti吋u vùng 
đôăth鵜, là nh英ng t鰻 h嬰păđôăth鵜 đaăcôngănĕngănh逢ngăt壱p trung 荏 m瓜t khu v詠c, d衣ng Trung 
tơmătƠiăchính,ăth逢挨ngăm衣i - d鵜ch v映 vĕnăphòngăh厩n h嬰p. Nh英ng lo衣iăvùngănh逢ăv壱y m噂i 
ch雨 manhănhaăvƠăhìnhăthƠnhăt逢挨ngăđ嘘i rõ nét 荏 2 khu v詠c nh臼 là vùng ph嘘 ch嬰 b院n Ninh 
Ki隠u vƠăvùngăđôăth鵜 m噂i Cái Kh院 quanh khu v詠c Tr亥năVĕnăKhéo,ăNinh Ki隠u. Khu v詠c 
C欝năKh逢挨ngătheoăquyăho衣chăcũngăcóăth吋 tr荏 thành m瓜tăvùngăđôăth鵜 đ員c thù. Theo quy 
ho衣ch chung Thành ph嘘 2013, b嘘 tríăcácătrungătơmătƠiăchính,ăth逢挨ngăm衣i - d鵜ch v映 vĕnă
phòng h厩n h嬰p c医p qu嘘c gia và qu嘘c t院 t衣iăkhuăđôăth鵜 truy隠n th嘘ng Ninh Ki隠u - Bình 
Th栄y,ăkhuăđôăth鵜 m噂iăỌăMôn,ăkhuăđôăth鵜 - công nghi羽p CáiăRĕng.ăĐ嘘i v噂i các trung tâm 
c医p vùng và qu嘘c gia b嘘 trí 荏 các qu壱n Ninh Ki隠u, Bình Th栄y, Ô Môn và Th嘘t N嘘t.  

a. Khuăth逢挨ngăm衣i ậ d鵜ch v映 

Thành ph嘘 t壱p trung xây d詠ngătrungătơmăth逢挨ngăm衣i vùng t衣i qu壱n Ninh Ki隠u, 
đẩy m衣nh phát tri吋năcácătrungătơmăth逢挨ngăm衣i v羽 tinh t衣i trung tâm các qu壱n, huy羽n 
ho員c c穎a ngõ ra vào thành ph嘘 nh逢ăTrungătơmăth逢挨ngăh衣ng I, II t衣i các qu壱n: Ninh Ki隠u, 



 

57 
 

Bình Th栄y, Ô Môn, CáiăRĕng và các huy羽n Th嘘t N嘘t, C運 Đ臼, PhongăĐi隠n, VƿnhăTh衣nh, 
v噂i di羽n tích chi院mă đ医t t嘘i thi吋u c栄a m瓜tă Trungă tơmă th逢挨ngă m衣i t瑛 10.000 m2 tr荏 
lênầ.nhằmăđápă泳ng nhu c亥u,ăgiaoăl逢uăhƠngăhóaăgi英a các khu v詠cătrênăđ鵜a bàn thành 
ph嘘 v噂i các t雨nnhăvùngăĐBSCL,ăc違 n逢噂c và qu嘘c t院.  

Phát tri吋n h羽 th嘘ng siêu th鵜,ăđ院nănĕmă2030ăvƠăt亥mănhìnăđ院nănĕmă2050,ătrênăđ鵜a 
bàn có 14 siêu th鵜,ătrongăđóă05ăsiêuăth鵜 h衣ng I; 08 siêu th鵜 h衣ng II và 01 siêu th鵜 h衣ng III; 
đ亥uăt逢ăxơyăd詠ng và c違i t衣oăcácăkhoăđ亥u m嘘i cho các lo衣iăhƠngăhóaătrênăđ鵜a bàn. Trong 
đó,ăt壱p trung t衣i các c違ng xu医t nh壱p khẩuănh逢ăc違ng Cái Cui, C亥năTh挨,ăTrƠăNóc,ăC違ng 
xu医t nh壱păxĕngăd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. 

b. Khu công nghi羽p: 

Tínhăđ院năthángă7ănĕmă2021,ăcácăkhuăcôngănghi羽p C亥năTh挨ăcóă251ăd詠 án, thuê 
352,39haăđ医t công nghi羽p, v噂i t鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ăđĕngăkỦălƠă1,763ăt益 USD.  

Theo quy ho衣ch hi羽n h英u, C亥năTh挨ăcóă11ăkhuăcôngănghi羽p, t壱p trung thành 5 
c映m:ăH逢ngăPhú-CáiăRĕng, Trà Nóc (Bình Thu益- Ô Môn), Ô Môn, Th嘘t N嘘t và Vƿnhă
Th衣nh, t噂i t鰻ng quy mô kho違ng 2400ha. Có th吋 nói,ăđơyălƠăm瓜t chi院năl逢嬰c phân tán, v噂i 
nh英ng khu công nghi羽p nằm 荏 cácăđi吋m nút giao thông liên vùng, nhằm t壱n d映ngă逢uăth院 
k院t n嘘i vùng, và b嘘 trí g亥nănh逢ă荏 t医t c違 các qu壱n huy羽n,ăđ吋 h逢噂ng t噂i phát tri吋năđ欝ng 
đ隠u. 

c. C映m công nghi羽p, ti吋u th栄 công nghi羽p: 

C亥năTh挨ăhi羽n không có c映m CN và ti吋u th栄 CN nào. Trong quy ho衣ch hi羽n h英u 
thì có  5 c映m CN, ti吋u th栄 CN v噂i quy mô 25-46 ha, nằm 荏 4 huy羽n ngo衣i thành và 1 
c映m 荏 Ninh Ki隠u. Trong 5 c映m này thì có c映m 荏 PhongăĐi隠n đưăquy院tăđ鵜nhărútăraăđ吋 t壱p 
trung phát tri吋n PhongăĐi隠n thƠnhăđôăth鵜 sinh thái. Các c映m còn l衣i ch栄 y院uăđóngăvaiătròă
c違i thi羽n thu nh壱păvƠălaoăđ瓜ng cho các huy羽n ngo衣i thành. 

d. Khu nghiên c泳u,ăđƠoăt衣o: 

Đ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch chung Thành ph嘘 2013ăđưăxácăđ鵜nh: các trung tâm giáo 
d映c - đƠoăt衣o c医p vùng, qu嘘c gia và qu嘘c t院 đ員t t衣iăkhuăđôăth鵜 m噂iăỌăMôn.ăCácăc挨ăs荏 đƠoă
t衣oăđ衣i h丑c,ăđƠoăt衣o ngh隠 và các vi羽n nghiên c泳uăđ逢嬰c b嘘 trí t衣i qu壱n Ninh Ki隠u, qu壱n 
Bình Th栄y và c違 荏 các qu壱năkhácănh逢ăqu壱n Ô Môn, Th嘘t N嘘t.  

- Khu công ngh羽 thông tin t壱p trung Tp. C亥năTh挨ăcóădi羽n tích 20 ha, thu瓜căđ鵜a 
bƠnăph逢運ngăH逢ngăTh衣nh, qu壱n CáiăRĕng, Tp. C亥năTh挨,ădoăQu悦 đ亥uăt逢ăphátătri吋n Tp 
C亥năTh挨ălƠmăch栄 đ亥uăt逢.ăKhuăcôngăngh羽 nƠyăđ逢嬰c kǶ v丑ng là trung tâm cung c医p h衣 
t亥ng, nhân l詠c và d鵜ch v映 công ngh羽 thông tin ph映c v映 s詠 phát tri吋n công nghi羽p công 
ngh羽 thông tin c栄a Tp C亥năTh挨ăvƠăvùngăĐ欝ng bằng sông C穎u Long. 

- D詠 ánăv逢運nă逢挨măcôngăngh羽 công nghi羽p Vi羽t Nam - Hàn Qu嘘căđưăkh荏i công 
t瑛 tháng 11-2013, s胤 nghiên c泳u phát tri吋n s違n phẩm thu瓜c 3 ngành ch栄 l詠c là ch院 bi院n 
th栄y s違n, ch院 bi院n nông s違năvƠăc挨ăkhíăch院 t衣o thu瓜c qu壱n Ô Môn. 

Tp. C亥năTh挨ăđangăkhi吋năkhaiăĐ隠 án phát tri吋n nông nghi羽p công ngh羽 cao giai 
đo衣n 2014 ậ 2020,ătrongăđóăt壱p trung phát tri吋n baălƿnhăv詠c chính: Qu違n lý nông s違n 
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h逢噂ng t噂i chuẩn qu嘘c t院;ăĐ逢aăth栄y s違n thành ngành kinh t院 ch栄 l詠c; Ph医năđ医uăđ逢aăC亥n 
Th挨ătr荏 thành trung tâm nông nghi羽p công ngh羽 cao c栄aăVùngăĐBSCL,ăTp.ăC亥năTh挨ăđưă
m運i g丑i doanh nghi羽păđ亥uăt逢ănhi隠u d詠 án nông nghi羽p công ngh羽 cao t衣i xã Th噂i Th衣nh, 
huy羽n Th噂i Lai, t衣iăNôngătr逢運ng Sông H壱u và t衣i Công ty Nông nghi羽p C運 Đ臼. 

Có th吋 nóiăđơyălƠănh英ngăđ鵜nhăh逢噂ng quan tr丑ng trong chi院năl逢嬰c kinh t院 C亥năTh挨.ă
Tuy nhiên, vi羽c l詠a ch丑năđ鵜aăđi吋măch逢aăth詠c s詠 thuy院t ph映c. Nh英ng khu công ngh羽 cao, 
khu công ngh羽 thôngătin,ăv逢運nă逢挨măcôngăngh羽 đ逢嬰căđ員t vào nh英ngăkhuăđôăth鵜 m噂iănh逢ă
CáiăRĕng, Ô Môn, nhằm t衣oăđ瓜ng l詠c phát tri吋năchoăcácăđôăth鵜 nƠy.ăSongăch逢aărõăli羽u 
các khu v詠cănƠyăđ栄 h医p d磯năđ吋 t衣o nên các khu công ngh羽 caoăcóăquyămô.ăT逢挨ngăt詠, các 
khu công ngh羽 nông nghi羽păđ逢嬰c phân b嘘 v隠 cácănôngătr逢運ng, v瑛a xa trung tâm, ít nhân 
l詠c cao c医p, v瑛a ít kh違 nĕngăđaăd衣ng hoá lo衣i hình nông nghi羽p.ăNh逢ăv壱y, vi羽c t衣o nên 
3 trung tâm nông nghi羽p công ngh羽 cao v隠 nông nghi羽p r医t ít s泳c thuy院t ph映c. 

e. Khu du l 鵜ch, khu b違o t欝n thiên nhiên: 

Theo quy ho衣ch chung Thành ph嘘 2013, b嘘 trí các lo衣i hình d鵜ch v映 h厩n h嬰p t衣i 
khuăđôăth鵜 Ninh Ki隠u - Bình Th栄y,ă2ăkhuăđôăth鵜 công nghi羽p CáiăRĕng và Th嘘t N嘘t.ăĐ嘘i 
v噂i lo衣i hình d鵜ch v映 du l鵜ch,ăvĕnăhóaătruy隠n th嘘ng, du l鵜chăsôngăn逢噂c, du l鵜ch sinh thái 
v逢運n cây, nông nghi羽păđ逢嬰c t壱p trung phát tri吋năđ亥uăt逢ăt衣iăkhuăđôăth鵜 sinh thái Phong 
Đi隠n, khu v詠c các c欝n trên sông H壱u (c欝n 遺u, cù lao Tân L瓜c, c欝n Cái Kh院,ầ).ă 

V医năđ隠 chính 荏 đơyăkhôngăph違i là làm d鵜ch v映 du l鵜ch gì, mà c亥n ph違i c栄ng c嘘, 
phátăhuyănh逢ngăti隠mănĕng,ătƠiăs違n v隠 thiênănhiên,ăsinhătháiăvƠăvĕnăhoáăđ吋 ph映c v映 du 
l鵜ch. Hi羽nănay,ăđaăs嘘 cácăđ鵜nhăh逢噂ng m噂i ch雨 t壱p trung vào khai thác các ti隠mănĕngăhi羽n 
h英uămƠăch逢aăcóănh英ng chi院năl逢嬰căcĕnăc挨ăđ吋 t衣o ra ti隠mănĕng l噂n, b隠n v英ng. 

f. Khu khoa h丑c công ngh羽: 

Hi羽n t衣i các khu khoa h丑c công ngh羽 đưăcóăquyăho衣ch g欝m Trung tâm 泳ng d映ng 
ti院n b瓜 KH&CN Tp C亥năTh挨ăvƠăV逢運nă姶挨măCôngăngh羽 Vi羽t Nam - Hàn Qu嘘c v噂i di羽n 
tích 202,15 ha, tuy nhiên v磯năch逢aătri吋n khai. Ngoài ra, UBND Tp C亥năTh挨ăcũngăđưă
trìnhăđ隠 án thành l壱p Khu công ngh羽 cao C亥năTh挨,ăđ鵜aăđi吋m d詠 ki院n:ăph逢運ngăPh逢噂c 
Th噂i, qu壱n Ô Môn, Tp C亥năTh挨,ăquyămôădi羽n tích: kho違ngă195ha;ăĐ鵜aăđi吋m l詠a ch丑n 
nằm t衣iătrungăđi吋m các vùng nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao c栄a Thành ph嘘. V医n 
đ隠 đ員tăraăt逢挨ngăt詠 nh逢ăđ嘘i v噂i các khu công ngh羽 cao, là vi羽c b嘘 trí các khu này t衣i các 
đôăth鵜 m噂iăcóăđ栄 s泳c h医p d磯n hay không. 

4. Th詠c tr衣ng phát tri吋n k院t c医u h衣 t亥ngăkƿăthu壱t 

4.1. Giao thông 

4.1.1. Đ逢運ng b瓜 

Đánhăgiáăhi羽n tr衣ng: 

V隠 c挨ăb違n h羽 th嘘ng giao thông m噂i ch雨 đápă泳ng nhu c亥u hi羽n t衣i, là k院t n嘘i nh英ng 
khu v詠căđôăth鵜, nông thôn v噂i nhau, ít hàng hoá, ít nhu c亥uăđiăl衣i gi英a các vùng. Nh英ng 
tuy院n qu嘘c l瓜 điăquaăđôăth鵜 đ欝ng th運iăcũngălƠătuy院n ph嘘 chínhăđôăth鵜,ăch逢aăcóăs詠 tách 
bi羽t rõ ràng gi英a m衣ngăl逢噂iăđ逢運ngăchínhăđôăth鵜 và h羽 th嘘ng v壱n t違i liên vùng. V隠 m衣ng 
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l逢噂iăcũngănh逢ăch医tăl逢嬰ngăcácăđ逢運ng liên vùng và t雨nh l瓜 hi羽n nay, bao g欝m c違 các c亥u 
đ逢運ng b瓜, v隠 c挨ăb違năch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c quy chuẩn v隠 đ逢運ng t雨nhăvƠăvùng.ăĐơyăcóăth吋 
nói ch逢aăph違i là h羽 th嘘ng h衣 t亥ng giao thông c栄a m瓜tăđôăth鵜 l噂n quy mô vùng. 

M瓜t v医năđ隠 c栄a h羽 th嘘ng giao thông b瓜 C亥năTh挨ălƠăcóăchiăphíăr医tăđ逸t, do m員t bằng 
th医p, n隠năđ医tătrũng,ăy院u.ăĐ員c bi羽t nh英ng tuy院n chính ch衣y song song v噂i sông H壱u s胤 
ph違i c逸t qua m瓜t m衣ngăl逢噂i r医t nhi隠u kênh r衣ch, v瑛a t嘘n chi phí, v瑛a có th吋 mâu thu磯n 
v噂i giao thông thu益 cũngănh逢ăcácăv医năđ隠 c栄a h羽 th嘘ng t詠 nhiên. Nh英ng tuy院n vuông góc 
v噂i sông H壱u có ít v医năđ隠 h挨năv隠 chi phí và c亥u,ănh逢ngăhi羽nănayăch逢aăph違i là nh英ng k院t 
n嘘i chính, tr瑛 khiăđóălƠăđ逢運ngăchínhăđôăth鵜 c医p qu壱n. 

Đánhăgiáăquyăho衣ch hi羽n h英u: 

Quy ho衣chăvùngăxácăđ鵜nh C亥năTh挨ăcóă4ătuy院n cao t嘘căvùngăđiăqua,ăs胤 nâng cao 
kh違 nĕngăk院t n嘘i c栄a C亥năTh挨.ăHi羽n nay các tuy院n cao t嘘cănƠyăđangăđ逢嬰c tri吋n khai v噂i 
逢uătiênăhƠngăđ亥u nên kh違 nĕng l噂n s胤 hoƠnăthƠnhăđ逢嬰cătrongăgiaiăđo衣n 2020-2030. 

Quy ho衣ch m噂i nh医tăxácăđ鵜nh tuy院n liên vùng Ô Môn - R欝ng Gi隠ng, cho th医y vai 
trò c栄a khu v詠c gi英a, qu壱n Ô Môn s胤 có nhi隠uăthayăđ鰻iăđángăk吋 so v噂i hi羽n t衣i. 

Đ員c bi羽t tuy院n 91B và nam sông H壱u theo quy ho衣ch chung là m瓜t tr映c giao 
thôngăđaăph逢挨ngăti羽n r医t l噂n, t噂i 80m. Song tính kh違 thi và hi羽u qu違 c栄a tuy院n này c亥n 
ph違i xem xét l衣i, b荏i t益 l羽 nh英ng khu v詠căđ逢嬰căh逢荏ng l嬰i và phát tri吋n t瑛 h衣 t亥ng này 
quáăítămƠăchiăphíăđ亥uăt逢ăquáăcao.ăC亥n s穎 d映ng hi羽u qu違 h挨nătuy院n cao t嘘c nam sông H壱u 
thay vì làm thêm m瓜t tuy院năchínhăđôăth鵜 quá l噂n ch衣y song song v噂i nó. Chẳng h衣n là 
thêm hai k院t n嘘i lên cao t嘘c Nam sông H壱u 荏 PhongăĐi隠n và VƿnhăTh衣nh thì cao t嘘c này 
có th吋 coiănh逢ătuy院năx逢挨ngăs嘘ng c栄aăđôăth鵜 C亥năTh挨. 

4.1.2. Đ逢運ng th栄y n瓜iăđ鵜a 

Đánhăgiáăhi羽n tr衣ng: 

Giao thông thu益 là m瓜t y院u t嘘 đ員c thù c栄a C亥năTh挨,ăv噂i m衣ngăl逢噂iăn逢噂cădƠyăđ員c, 
d磯n t噂i t瑛ngălôăđ医t, và 6 tuy院n k院t n嘘i qu嘘căgia,ăliênăvùng,ănh逢ngănhìnăchungăho衣tăđ瓜ng 
cònăch逢aăt嘘iă逢u.ăCóănh英ng lý do c医p vùng, do h羽 th嘘ngăTNĐăvùngăch逢aăhoƠnăthi羽n, còn 
nhi隠uăđi吋m ách t逸c, và nh英ng lý do n瓜i b瓜 h羽 th嘘ng c栄a C亥năTh挨. 

Đánhăgiáăquyăho衣ch hi羽n h英u: 

Trongăđ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch giao thông thu益 hi羽n h英u, c医p vùng s胤 có c違i t衣o 
nh英ng k院t n嘘i chính gi英a C亥năTh挨ăvƠăTPHCM,ăv噂i nhi隠uăđ逢運ng k院t n嘘i, gi違i quy院t các 
nút th逸t. N瓜i b瓜 C亥năTh挨ăcóă150ătuy院năđ逢運ng thu益 liên vùng và n瓜i b瓜 các qu壱n huy羽n, 
v噂i t鰻ng chi隠u dài kho違ngă750kmăđ逢嬰c quy ho衣ch nâng c医p, c違i t衣o. N院uălƠmăđ逢嬰cănh逢ă
v壱yăthìănĕngăl詠c v壱n t違i thu益 n瓜iăđ鵜a s胤 đ逢嬰c nâng cao đángăk吋.  

Tuy nhiên, v医năđ隠 là c亥n ph違i có m瓜t c医u trúc s違n xu医t, v壱n trù phù h嬰p v噂i v壱n 
t違iăđ逢運ng bi吋n và h医p d磯năh挨năv噂i các doanh nghi羽p này thì m噂i có th吋 kêu g丑iăđ亥uăt逢ă
và vi羽c nâng c医p này m噂i tr荏 nên kh違 thi. G亥năđơy,ăvìănhi隠u lý do, h羽 th嘘ngăđ逢運ng thu益 
khôngăđ逢嬰c coi tr丑ngănh逢ăđ逢運ng b瓜,ăđ員c bi羽tălƠăđ嘘i v噂i nh英ng v壱n t違i cao c医p. C亥n có 
quy ho衣ch/k院 ho衣ch phát tri吋n kinh t院 rõărƠngăđ吋 phát huy ti隠mănĕngăth詠c s詠 c栄aăĐTNĐ. 
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4.1.3. Đ逢運ng bi吋n 

C違ng bi吋n C亥năTh挨ălƠăc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 b院n chính là Cái Cui, Hoàng Di羽u, Trà Nóc, Th嘘t N嘘t. Các khu b院n c栄a c違ngăch逢aă
phát huy tác d映ngă(đ衣t kho違ng 58% công su医t), v噂i nhi隠u lý do: thi院u h衣 t亥ng logistics, 
kho bãi, thi院u k院t n嘘i v噂i cao t嘘c, d鵜ch v映 ch逢aăt嘘t, lu欝ng tuy院năch逢aăthông v.v. 

Đánhăgiáăquyăho衣ch hi羽n h英u: 

T壱p trung ch栄 y院u vào khu v詠c Cái Cui, c違ng Hoàng Di羽u tr荏 thành c違ng du l鵜ch, 
c違ng Trà Nóc, Th嘘t N嘘t là nh英ng c違ng ph映, ch栄 y院u ph映c v映 quy mô nh臼 ho員c thu益 n瓜i 
đ鵜a. C違i thi羽n k院t n嘘i và dành di羽n tích logistics, kho bãi cho các c違ng,ăđ員c bi羽t là Cái 
Cui.ăTuyănhiên,ăđơyăđ隠u là nh英ng v医năđ隠 k悦 thu壱t. C亥n ph違i xem xét xem các lu欝ng hàng 
vùngăĐBSCLăđiănh逢ăth院 nào và có th詠c s詠 h嬰p lý n院u t壱p trung t衣i c違ng C亥năTh挨ăhayă
không, c映 th吋 là lo衣i hàng nào s胤 nên t壱p trung 荏 đơy, v噂i quy mô bao nhiêu. 

4.1.4. Đ逢運ng hàng không 

Đ逢運ng hàng không hi羽n nay c栄a C亥năTh挨ăch逢aăphátăhuyăđ逢嬰c h院t công su医t. V壱n 
t違i hành khách m噂iăđ衣tă35%,ăhƠngăhoáăđ衣t 3,7%. 

Đánhăgiáăquyăho衣ch hi羽n h英u: 

Quy ho衣ch hi羽n h英uăxácăđ鵜nh m荏 r瓜ng khu v詠c kho bãi logistics vƠăđôăth鵜 hàng 
không 荏 g亥n sân bay. N院u nh英ng quy ho衣chănƠyăđ逢嬰c th詠c hi羽năthìănĕngăl詠c hàng không 
s胤 tĕng.ăTuyănhiên,ăv医năđ隠 chính 荏 đơyăkhôngăph違i là thi院uăđôăth鵜 hay kho bãi, mà là 
ng逢運i ta s胤 đ院n C亥năTh挨ălƠmăgìăvƠăngu欝năhƠngăđ吋 v壱n t違i hàng không là gì, t瑛 đơuăđ院n 
và s胤 điăđơu.ăC亥n ph違iăxácăđ鵜nhăđ逢嬰cărõăh挨nănhuăc亥u v壱n t違i hàng không. 

4.1.5. Đ逢運ng s逸t 

Nh英ng tuy院năđ逢運ng s逸t k院t n嘘i C亥năTh挨ăv噂iăTPHCMăvƠăđ逢運ng s逸t d丑c b運 nam 
sông H壱uăđưăcóătrongăđ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch m衣ngăl逢噂iăđ逢運ng s逸t qu嘘c gia. N院u có k院t 
n嘘iăđ逢運ng s逸t v噂i TPHCM, v鵜 th院 đ鵜a kinh t院, chính tr鵜 c栄a C亥năTh挨ăs胤 thayăđ鰻i r医tăđángă
k吋, vì th運i gian di chuy吋n là y院u t嘘 quan tr丑ng nh医t. Nh英ng k院t n嘘i hi羽nănayăđ隠u có th運i 
gian quá dài, khi院n cho C亥năTh挨ăkhôngăth吋 đ逢嬰căxemănh逢ăm瓜t v羽 tinh c栄a TPHCM 
đ逢嬰c.  

4.1.6. Logistics 

Nhìn chung,ănĕngăl詠c logistics hi羽n nay c栄a C亥năTh挨ăcònăy院uăvƠăđ逢嬰c quy ho衣ch 
đ吋 c違i thi羽n thành trung tâm logistics c医păvùng,ăđ員c bi羽t g逸n li隠n v噂i c違ng Cái Cui và 
Sân bay. Tuy nhiên, có l胤 v医năđ隠 chính không hẳn nằm 荏 logistics, mà 荏 ngu欝n hàng. Vì 
th院 c亥n gi違i quy院t quy ho衣ch ngu欝n hàng ch泳 không ch雨 d瑛ng l衣i 荏 cung c医păđ医t logistics. 

4.2. H衣 t亥ng th栄y l嬰i và phòng ch嘘ng thiên tai 

H衣 t亥ng thu益 l嬰i và PCTT là lo衣i h衣 t亥ng quan tr丑ng nh医t 荏 vùngăĐBSCL,ăv隠 c違 
vai trò và quy mô s穎 d映ngăđ医t, nhu c亥uăđ亥uăt逢.ăRiêngăph亥năđêăđi隠u c栄a thu益 l嬰iăcũngăđưă
chi院m n穎a di羽n tích h衣 t亥ng k悦 thu壱t c栄a Thành ph嘘. N院u tính c違 di羽n tích m員tăn逢噂c vào 
h衣 t亥ng thu益 l嬰i thì t鰻ng di羽nătíchălƿnhăv詠c này là r医t l噂n. Nhi羽m v映 chính c栄a Thu益 l嬰i 



 

61 
 

bao g欝m C医p,ăThoátăn逢噂c cho s違n xu医t nông nghi羽p và phòng ch嘘ngăthiênătaiădoăn逢噂c 
gơyăra,ănh逢ăs衣t l荏, ng壱p l映t, xâm nh壱p m員n v.v. H羽 th嘘ng h衣 t亥ng thu益 l嬰i hi羽nănayăđưă
đápă泳ng nh英ng nhu c亥u này. S逸p t噂i, do s穎 d映ngăn逢噂căth逢嬰ng ngu欝n,ăBĐKH,ăđi隠u ki羽n 
thu益 vĕnăcóăth吋 thayăđ鰻i, d磯n t噂i vi羽căđi隠u ch雨nh h羽 th嘘ng thu益 l嬰i,ănh逢ngăv隠 c挨ăb違n 
không có v医năđ隠 gì v隠 k悦 thu壱t.  

Tuy nhiên, có hai v医năđ隠 có th吋 d磯n t噂iăthayăđ鰻i l噂n trong h羽 th嘘ng thu益 l嬰i. Th泳 
nh医t là n院uăđ員t yêu c亥u thu益 l嬰i không ch雨 lƠăt逢噂i tiêu, mà là qu違nălỦăn逢噂c t鰻ng h嬰p, thì 
còn r医t nhi隠u v医năđ隠, t瑛 ô nhi宇măn逢噂c, ch医tăl逢嬰ngăn逢噂c,ăđaăd衣ng sinh h丑c,ăl逢uăthông 
dòng ch違y, cung c医p phù sa, c違nhăquan,ăvĕnăhoáăxưăh瓜i v.v. C亥n ph違i nhìn nh壱n m衣ng 
l逢噂i sông ngòi kênh r衣ch C亥năTh挨ănh逢ănh英ng c医u thành quan tr丑ng nh医t c栄aăđôăth鵜, c違nh 
quan, là b瓜 ph壱n c栄aăc挨ăth吋 s嘘ng, ch泳 không ch雨 là nh英ng kênh c嘘ngăt逢噂i tiêu. N院u xét 
gócăđ瓜 đóăthìătoƠnăb瓜 h羽 th嘘ng kênh r衣ch n瓜i ô hi羽n nay c栄a C亥năTh挨ăđangăcóăv医năđ隠, 
làm m医tăđiăm瓜t ti隠mănĕngăr医tăc挨ăb違n c栄a thành ph嘘. Còn n院u c泳 ti院p t映cănh逢ăv壱y thì 
trongăt逢挨ngălai,ăv医năđ隠 s胤 tr亥m tr丑ngăh挨năvƠălanăraăcácăkhuăđôăth鵜 m噂i. 

Th泳 hai là n院u phát tri吋n phi nông nghi羽p quy mô l噂n, bao g欝măđôăth鵜 và công 
nghi羽p,ăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映, thì nhu c亥u v隠 b違o v羽,ăđ員c bi羽t là ch嘘ng ng壱p l映t, s衣t l荏 s胤 
khác hẳn v噂i hi羽n nay. H羽 th嘘ng thu益 l嬰i c亥n k院t h嬰p v噂i h羽 th嘘ng k悦 thu壱t san n隠n tiêu 
thu益 c栄aăđôăth鵜 đ吋 tr荏 thành m瓜t m衣ngăl逢噂iăđ欝ng b瓜, hi羽u qu違. Ranh gi噂iăhaiălƿnhăv詠c 
này 荏 đơuăvƠăk院t h嬰p v噂iănhauănh逢ăth院 nào là m瓜t v医năđ隠 tr丑ng 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 đ瓜 cao thu壱n l嬰i cho phát tri吋năđôăth鵜, xây d詠ng 荏 C亥năTh挨ă
ch雨 t壱p trung 荏 d丑c sông H壱u.ăNh逢ngăngayăc違 khu v詠cănƠyăcũngăch逢aăđ栄 đ瓜 caoăđ吋 đ違m 
b違o không ng壱p hi羽n t衣i và nh医tălƠătrongăt逢挨ngălai.ăĐaăph亥n các khu v詠c thu壱n l嬰i này 
đ隠u có công trình xây d詠ng hi羽n h英u, v噂i m壱tăđ瓜 khá cao, xen k胤 xôiăđ厩 v噂i các khu v詠c 
ch逢aăxơyăd詠ng. M衣ngăl逢噂iăn逢噂cădƠyăđ員c tuy thu壱n l嬰iăchoătiêuăn逢噂c,ănh逢ngăcũngăd磯n 
n逢噂c t噂i m丑iăn挨iăkhiăl映t,ăđ欝ng th運i chia nh臼 m員t bằng,ăgơyăkhóăkhĕnăchoăvi羽c san n隠n. 
M員t khác, ngu欝n v壱t li羽u san n隠n c栄a C亥năTh挨ăcũngăkhôngăcóăs印n. Hi羽n nay, không có 
qu違n lý san n隠năđ欝ng b瓜, mà ch雨 có c映c b瓜, d詠 án sau nâng n隠năcaoăh挨năd詠 ánătr逢噂c, d磯n 
t噂i chuy吋n v医năđ隠 ng壱p l映t t瑛 ch厩 n丑 ra ch厩 kia. Trong quy ho衣ch m噂i, c亥năcóăđ鵜nh 
h逢噂ng cho 2 v医năđ隠 chính: th泳 nh医t là chuẩn b鵜 k悦 thu壱t cho khu v詠c hi羽n h英u,ăt逢挨ngă
đ嘘i có n隠năcaoăh挨n,ăthu壱n l嬰iăh挨năvenăsôngăH壱uănh逢ăth院 nào. Th泳 hai là n院u mu嘘n phát 
tri吋năraăvùngătrũngăth医păh挨n,ăngoƠiăkhuăv詠c thu壱n 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. Hi羽n tr衣ng s穎 d映ngăn逢噂c 

- Khu v詠c thành th鵜: toàn khu v詠căcóăh挨nă155.000ăh瓜 dùngăn逢噂c. T益 l羽 dân 
s嘘 n瓜i th鵜 đ逢嬰c c医păn逢噂c:  73-99%. Tiêu chuẩnădùngăn逢噂c: 120 ậ 140ălít/ng逢運i/ngày. 
T益 l羽 th医t thoát: 28-28.5%. 

Khu v詠c nông thôn: T益 l羽 s穎 d映ngăn逢噂c h嬰p v羽 sinh: 71,46%. T益 l羽 s穎 d映ng 
n逢噂căđ衣t Quy chuẩn:  38,47%  

b. Hi羽n tr衣ng các công trình x穎 lỦăn逢噂c s衣ch 

- Khu v詠c thành th鵜: có 13 nhà máy c医păn逢噂c  Ngu欝năn逢噂c thô  l医y t瑛 Sông 
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H壱u, Sông C亥năTh挨,ăTh嘘t N嘘t, Cái S逸n, Bình Th栄yầă 
- Khu v詠c nông thôn: ch栄 y院u s穎 d映ng ngu欝năn逢噂c ng亥m.  Hi羽n t衣i có kho違ng 

439 gi院ng khoan v噂i công su医t c医păn逢噂c nh臼 kho違ng 4 ậ 6ăm3/ngđ. 

c. Hi羽n tr衣ng m衣ngăl逢噂iăđ逢運ng 嘘ng 

- Khu v詠c thành th鵜: m衣ngăl逢噂i c医păn逢噂c n瓜iăđôăchoăthƠnhăph嘘 C亥năTh挨ăchi隠u 
dài kho違ngăh挨nă500ăkmăv噂iăăđ逢運ng kính ch栄 y院u t瑛  D60 ậ D700mm bao g欝m các lo衣i 
v壱t li羽u 嘘ng: gang, thép, PVC, PE, Phibro XM. M衣ngăl逢噂iăđ逢運ng 嘘ngăđ逢嬰c xây d詠ng 
qua nhi隠u th運i kǶ,ătrongăđóăm瓜t s嘘 đ逢運ng 嘘ngăđưăb鵜 h逢ăh臼ng, M衣ngăl逢噂iăđ逢運ng 嘘ng c医p 
n逢噂c ch栄 y院uăđ逢嬰căđ医u n嘘i m衣ch vòng cung c医păn逢噂c s衣ch cho các qu壱n trung tâm thành 
ph嘘. 

- Khu v詠c nông thôn: m衣ngăl逢噂iăđ逢嬰c xây d詠ng v噂i quy mô nh臼, cung c医p 
n逢噂c s衣ch c映c b瓜 cho trung tâm huy羽n và các xã. 

4.5. H衣 t亥ng thoát và x穎 lỦăn逢噂c th違i 

a. Hi羽n tr衣ngăl逢uăl逢嬰ngăn逢噂c th違i 

L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n 
th挨ă逢噂c tính kho違ng 125.992m3/ngƠyăđêm, trong đó: N逢噂c th違i t瑛 cácăkhuăđôăth鵜 trung 
tâm: 116.692 m3/ngƠy.đêm; N逢噂c th違i t瑛 các th鵜 tr医n ngo衣i thành: 9.300 m3/ngƠyăđêm. 

Hi羽n tr衣ng h羽 th嘘ng thu gom 

- Khu v詠căđôăth鵜: H羽 th嘘ngăthoátăn逢噂c nói chung ch栄 y院u t壱p trung t衣i các khu 
v詠c trungătơmăcũăc栄a thành ph嘘 và các khu v詠căđôăth鵜 hi羽n h英uănh逢ăỌăMôn,ăTh嘘t N嘘t, 
CáiăRĕng tuy nhiên h羽 th嘘ngăthoátăn逢噂căcũngăch雨 ch栄 y院uăthuăgomăn逢噂c th違i t衣i các h瓜 
dân bám theo m員tăđ逢運ng.  Các khu v詠cădơnăc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 v噂i h羽 th嘘ng thu gom.   

- Các th鵜 tr医n ngo衣i thành: H亥u h院t các th鵜 tr医n ngo衣iăthƠnhăđ隠uăch逢aăcóăh羽 th嘘ng 
thu gom,  n逢噂c th違i phát sinh s胤 đ逢嬰c x違 thẳng ra h羽 th嘘ngăkênhăm逢挨ng.ă 

Hi羽n tr衣ng x穎 lỦăn逢噂c th違i 

- N逢噂c th違i sinh ho衣t 

• Khu v詠căđôăth鵜:  h亥u h院t các h瓜 dơnăđ隠u có thi院t b鵜 v羽 sinh và b吋 t詠 ho衣i tuy 
nhiên vi羽căthoátăn逢噂c sau b吋 t詠 ho衣iăch逢aăđ欝ng b瓜: Các khu v詠c trung tâm, các b吋 t詠 
ho衣iăđ逢嬰căđ医u n嘘i vào h羽 th嘘ngăthoátăn逢噂c c栄a thành ph嘘 trong khi 荏 các vùng ngo衣i vi 
n逢噂c th違i sau b吋 t詠 ho衣i v磯năđ逢嬰c x違 thẳng vào h羽 th嘘ng kênh r衣ch. 

• Khu v詠c nông thôn: m瓜t ph亥n các h瓜 dơnăch逢aăcóăb吋 t詠 ho衣i tuy nhiên toàn 
b瓜 n逢噂c th違i sinh ho衣tă(dùăđ逢嬰c x穎 lỦăs挨ăb瓜 qua b吋 t詠 ho衣iăhayăkhông)ăđ隠u x違 ra các 
kênh r衣ch. 

• X穎 lý t壱p trung :ăN逢噂c th違i sinh ho衣t hi羽n t衣i ch雨 đ逢嬰c x穎 lý t衣i duy nh医t nhà 
máy x穎 lỦăn逢噂c th違i Cái Sâu, công su医t thi院t k院 30.000m3/ng.đ. Công su医t ho衣tăđ瓜ng 
th詠c t院 trung bình 23.000m3/ng.đ,ăngƠyăcaoăđi吋m 27.000m3/ng.đăvƠăch栄 y院u x穎 lỦăn逢噂c 
th違i cho quân Ninh Ki隠u. 

- N逢噂c th違i t瑛 các công trình công c瓜ng 
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• Công trình công c瓜ng:  h亥uănh逢ăch逢aăcóăh羽 th嘘ng x穎 lỦăn逢噂c th違i 

• B羽nh vi羽n:ăđưăchuy吋n v隠 cácăc挨ăs荏 m噂i và có tr衣m x穎 lỦăn逢噂c th違i t壱p trung 

- N逢噂c th違i công nghi羽p: Nhằm gi違i quy院t v医năđ隠 môiătr逢運ng 荏 các KCN, thành 
ph嘘 đưătri吋n khai xây d詠ng nhà máy x穎 lỦăn逢噂c th違i t壱p trung t衣i KCN Trà Nóc và KCN 
Th嘘t N嘘t.ăTrongăđó: 

• Nhà máy x穎 lỦăn逢噂c th違i t壱p trung t衣i KCN Th嘘t N嘘t: 2.500 m3/ngƠyăđêmă 
• Nhà máy x穎 lỦăn逢噂c th違i t壱p trung t衣i KCN Trà Nóc: 12.000 m3/ngƠyăđêmă 

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năTh挨ăgiaătĕngătrongăkho違ngă5ănĕmăg亥năđơyălƠă
không nhi隠u,ădaoăđ瓜ng trong kho違ng 920-950 t医n/ngày do s詠 giaătĕngădơnăs嘘 th医p và h羽 
s嘘 phát th違iăCTRSHălƠăkhôngăthayăđ鰻i. Các CTR công nghi羽p (18.568 t医n/nĕm),ăCTRăyă
t院 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/ngƠy)ăngƠyăcƠngătĕng,ătrungăbìnhăh挨nă10%/nĕmădoăs詠 phát tri吋n kinh t院 xã h瓜i.  

- Hi羽n nay, C亥năTh挨ăch逢aăphơnălo衣i CTR, m噂iăthuăgomăđ逢嬰c kho違ng 80-90% 荏 
các qu壱n n瓜i thành và ch雨 kho違ng 60% 荏 các huy羽n. Công tác x穎 lỦăCTRăch逢aăđ欝ng b瓜. 
M厩i ngày, 400 t医năCTRăđ逢嬰căđ嘘tă(phátăđi羽n) t衣i nhà máy c栄aăCôngătyăTNHHăNĕngă
l逢嬰ngăMôiătr逢運ng EB t衣i Khu x穎 lý ch医t th違i r逸n thu瓜căxưăTr逢運ng Xuân, huy羽n Th噂i 
Lai,ăl逢嬰ngăCTRăthuăgomăđ逢嬰c còn l衣iăđ逢嬰c x穎 lý r違i rác t衣i 10 bãi chôn l医p v噂i di羽n tích 
r医t chênh l羽ch, t瑛 0,2 ha đ院n 20 haăvƠăđaăs嘘 có di羽n tích  < 1 ha.  

- Ch医t th違i y t院 đ逢嬰c phân lo衣i, thu gom và m瓜t ph亥n l噂n ch医t th違i y t院 nguy h衣i 
hi羽năđ逢嬰c x穎 lý t衣i B羽nh vi羽n Lao và B羽nh ph鰻i theo mô hình c映m bằng công ngh羽 h医p 
nhi羽tă逢噂t k院t h嬰p nghi隠n c逸t v噂i công su医t 140 kg/gi運. Ph亥n còn l衣iăđ逢嬰c x穎 lý thông 
qua h嬰păđ欝ng v噂iă(các)ăđ挨năv鵜 x穎 lý ch医t th違i nguy h衣i. CTR công nghi羽pă(thôngăth逢運ng 
và nguy h衣i)ăđ逢嬰c phân lo衣i, thu gom và x穎 lý phù h嬰p.  

- Nhìn chung, h衣 t亥ng k悦 thu壱t qu違n lý CTR còn m瓜t s嘘 h衣n ch院 vƠăch逢aăđápă
泳ngăđ逢嬰c yêu c亥u th詠c t院. 

4.7. H衣 t亥ngăđi羽n 

- Nhi隠u d詠 án ngu欝năđi羽n ch壱m ti院năđ瓜 so v噂i quy ho衣ch làm 違nhăh逢荏ng nghiêm 
tr丑ng t噂i vi羽căđ違m b違o cung 泳ngăđi羽n trong th運i gian t噂i.  

- Ngu欝năđi羽n t瑛 nĕngăl逢嬰ng tái t衣o ch壱m phát tri吋n,ăđ欝ng th運i h羽 th嘘ng truy隠n 
t違iăđi羽năđ吋 gi違i t臼a công su医t phát tri吋năch逢aăs印n sàng.  

- Ngu欝n nhiên li羽uăchoăphátăđi羽n ch栄 y院u là LNG t瑛 khíălôăBănh逢ngăch雨 đ逢嬰c 
kho違ngă10ănĕm.ăSauăđóăs胤 ph違i nh壱p khẩu. 

- Tp C亥năTh挨ăcóăti隠mănĕngăphát tri吋năđi羽năMT,ă2ănĕmă2019-2020, sau khi có 1 
s嘘 chínhăsáchă逢uăđưi,ănhi吋uănhƠăđ亥uăt逢ăquyămôănh臼 đưăđ亥uăt逢ăphátătri吋năcácăc挨ăs荏 đi羽n 
m員t tr運iămáiănhƠ,ăđ衣t t鰻ng công su医tăđi羽n mái nhà kho違ng 80MWp;  

- Lưnhăđ衣o Tp C亥năTh挨ăđưăcóănhi隠u n厩 l詠căthúcăđẩy phát tri吋năđi羽n l詠c: 
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• Tháng 4/2021, Tp C亥năTh挨ăđưăkh荏iăđ瓜ng d詠 án chuy吋n hoá carbon th医p v噂i 
m映cătiêuăđ院nănĕmă2025ăs胤 t壱p trung phát tri吋n và 泳ng d映ng r瓜ngărưiănĕngăl逢嬰ng gió và 
nĕngă l逢嬰ng m員t tr運i trên toàn thành ph嘘.ăĐ院nănĕmă2030ă s胤 tĕngăm泳că cungă lênă đ院n 
6.000MW đi羽năgióăvƠă12.000MWăđi羽n m員t tr運i m厩iănĕm; 

• Thángă5/2021,ălưnhăđ衣o Tp C亥năTh挨ăcóăbu鰻i làm vi羽c tr詠c tuy院n v噂i T壱păđoƠnă
SK Hàn Qu嘘c nhằmătraoăđ鰻i v隠 phát tri吋n NLTT, kho c違ng khí hóa l臼ng LNG, s違n xu医t 
pin nhiên li羽uăhydrogenăh逢噂ngăđ院n kinh t院 nĕngăl逢嬰ng s衣ch. 

• Nghiên c泳u cho th医y C亥năTh挨ăcóăti隠mănĕngăs違n xu医tăđi羽nănĕngăl逢嬰ng m員t tr運i 
có th吋 đápă泳ng 46% ậ 70% nhu c亥u s穎 d映ngăđi羽n n院u k院t h嬰p di羽nătíchăđ医t nông nghi羽p.                         

4.8. H衣 t亥ng thông tin và truy隠n thông 

Đi吋m m衣nh  

- Nh壱n th泳c v隠 vai trò, l嬰i ích c栄a vi羽c 泳ng d映ng CNTT, n厩 l詠c th詠c hi羽n chuy吋n 
đ鰻i s嘘 và Thành ph嘘 đ衣t nhi隠u k院t qu違 tích c詠c trong chuy吋năđ鰻i s嘘; 

- H衣 t亥ng trang thi院t b鵜 CNTT, h羽 th嘘ng m衣ng n瓜i b瓜,ăb逢uăchínhăđ逢嬰căđ亥uăt逢ă
nâng c医păđ欝ng b瓜 trongăc挨ăquanănhƠăn逢噂c; V壱n hành 鰻năđ鵜nh,ăđ違m b違o an toàn; 

- Trìnhăđ瓜 c栄a nhân l詠c CNTT, nh壱n th泳c, k悦 nĕngăs穎 d映ng CNTT. 

Đi吋m y院u  

- Ph逢挨ngăth泳cătĕngătr逢荏ngăthayăđ鰻iăch逢aărõ;ăThi院uăc挨ăch院, chính sách phù h嬰p 
h厩 tr嬰 thúcăđẩy kh荏i nghi羽p sáng t衣o; 

- H羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ngăb逢uăchính,ăvi宇n thông còn h衣n ch院, thi院uăđ欝ng b瓜; 

- Ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c,ătrìnhăđ瓜 khoa h丑c, công ngh羽 còn kho違ng cách so 
v噂i y/c; Công nghi羽p CNTT ch壱m tri吋n khai.           

4.9.  Th詠c tr衣ng chung v隠 nhà ở 

Nhà 荏 không ph違i là v医năđ隠 l噂n 荏 C亥năTh挨,ănhuăc亥u nhà 荏 c栄a C亥năTh挨ăđưăđ逢嬰c 
đápă泳ng, theo nh英ng ch雨 s嘘 chính: di羽n tích nhà 荏 trênăđ亥uăng逢運i, t益 l羽 nhà kiên c嘘 và 
bán kiên c嘘, s嘘 giaăđìnhăkhôngăcóănhƠă荏. Trongăch逢挨ngătrìnhăphátătri吋n nhà 荏, m瓜t s嘘 
ch雨 s嘘 nh逢ăt鰻ng di羽n tích nhà 荏, t益 l羽 chungăc逢ăvƠănhƠă荏 xã h瓜iăkhôngăđ衣tăđ逢嬰c. Tuy 
nhiên,ăđi隠uăđóăcóăth吋 do nh英ng m映cătiêuăđ隠 ra không xu医t phát t瑛 nhu c亥u và c医u trúc 
kinh t院,ăvĕnăhoáăxưăh瓜i th詠c s詠. C亥n ph違i xem l衣iăcáchăxácăđ鵜nh nh英ng m映c tiêu này. 

4.10. H衣 t亥ngănghƿaătrang 

Theo thông l羽 quy ho衣ch,ălƿnhăv詠cănghƿaătrangăcùngănằm trong m瓜t t鰻 h嬰p h衣 t亥ng 
k悦 thu壱t v噂i x穎 lý ch医t th違i. Nh英ng tiêu chuẩn k悦 thu壱tăđ逢嬰c nêu ra ch栄 y院uălƠănĕngăl詠c 
x穎 lỦănh逢ăv壱n chuy吋n, thiêuăđ嘘t,ăchônătáng,ăthoátăn逢噂c v.v. G亥năđơy,ălƿnhăv詠c d鵜ch v映 
điăkèmăm噂iăđ逢嬰c chú tr丑ngăh挨năm瓜tăchút.ăNh逢ngăv隠 c挨ăb違n,ăđơyăv磯năđ逢嬰c coi ch栄 y院u 
là m瓜tălƿnhăv詠c c亥n ph違iăđ逢嬰c t壱p trung x穎 lý, 荏 nh英ng v鵜 trí càng xa, càng ít 違nhăh逢荏ng 
đ院năđ運i s嘘ng càng t嘘t. 

Vi羽c chôn c医t 荏 C亥năTh挨ăcóănhi隠uăđi吋m m衣nh, vì nó liên quan m壱t thi院t t噂i nh英ng 
ho衣tăđ瓜ng tâm linh c栄a các giáo x泳, chùa chi隠n. M瓜 ph亥năđ逢嬰căđ員t trong các không gian 
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tôn giáo, ho員călƠăđ員tăngayătrongăv逢運nănhƠ.ăĐơyăc亥năđ逢嬰c coi là nh英ng th院 m衣nh, ch泳 
không ph違i là v医năđ隠.ăDùăđaăs嘘 cácăquanăđi吋m quy ho衣ch coi vi羽c m瓜 ph亥n phân tán là 
違nhăh逢荏ng t噂i 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 t壱p 
trung theo quy ho衣ch.ăNghƿaătrangălƠăm瓜tălƿnhăv詠c tâm linh t嘘i cao, ch泳 khôngăđ挨năthu亥n 
là m瓜t lo衣iăbưiărácăđ員c bi羽t. T瑛 đóătaăcóăth吋 đ逢aăraăđ鵜nhăh逢噂ng phù h嬰pătrongăt逢挨ngălai. 
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 

Đ嘘i v噂i giáo d映c ngh隠 nghi羽p, nhìn chung, m衣ngăl逢噂i giáo d映c ngh隠 nghi羽p khá 
đ欝ng b瓜, v噂iăc挨 s荏 v壱t ch医tăđ違m b違o và chuẩn hóa theo yêu c亥uăđ鰻i m噂i. M瓜t s嘘 ngh隠 
tr丑ngăđi吋măcóăc挨ăs荏 v壱t ch医tăđ逢嬰căquanătơmăđ亥uăt逢ăxơyăd詠ng, s穎a ch英a và mua s逸m,ăđápă
泳ngăđ逢嬰c t嘘t yêu c亥u c栄aăch逢挨ngătrìnhăd衣y và h丑c.ăĐ員c bi羽t nh英ng d詠 ánănh逢ăắĐ鰻i m噂i, 
nâng cao ch医tăl逢嬰ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p”ăcũngăđóngăgópăm瓜t ph亥n l噂n trong vi羽c nâng 
cao ch医tăl逢嬰ng gi違ng d衣y và h丑c t壱p. Tuy nhiên, h衣 t亥ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p v磯n còn 
m員t trái là ch雨 t壱p trung vào m瓜t s嘘 ngành ngh隠 đƠoăt衣o tr丑ngăđi吋m, d磯năđ院n s詠 thi院u 
đ欝ng b瓜 và chênh l羽ch trong h羽 th嘘ngăc挨ăs荏 v壱t ch医t,ăđ員c bi羽t v噂i các ngành ngh隠 đưăt欝n 
t衣i t瑛 x逢aămƠăkhôngăđ逢嬰căđ亥uăt逢ănơngăc医p và làm m噂i. Ngoài ra, m衣ngăl逢噂iăc挨ăs荏 giáo 
d映c ngh隠 nghi羽p v磯n còn tình tr衣ngăđƠoăt衣o ch欝ng chéo, gây m医t 鰻năđ鵜nh cung c亥u trong 
đƠoăt衣o. Các ngànhăđ員c thù c亥n thi院tăchoăgiaiăđo衣n phát tri吋n s逸p t噂i c栄a C亥năTh挨,ăđ員c 
bi羽t là các ngành công ngh羽 hi羽năđ衣i ho員c s違n xu医t 泳ng d映ng công ngh羽 caoăch逢aăđ逢嬰c 
chú tr丑ngăvƠăđƠoăt衣o bài b違n. 

5.2. 5H衣 t亥ng y t院 

Hi羽n t衣i, TP C亥năTh挨ă đangă cóă t鰻ng s嘘 31ă c挨ă s荏 khám ch英a b羽nh v噂i, 6.481 
gi逢運ng,ătrongăđóălƠă20ăc挨ăs荏 khám ch英a b羽nh công l壱p tr詠c thu瓜c, 05 b羽nh vi羽n trung 
逢挨ngăđóngătrênăđ鵜aăbƠn,ă06ăc挨ăs荏 y t院 ngoài Công l壱p. S嘘 gi逢運ng b羽nh bình quân trên 
10.000ădơnătĕngăđ隠uăquaăcácănĕm,ăt瑛 33,64ăgi逢運ngănĕmă2015ălênă52,07ăgi逢運ngănĕmă
2020,ăcaoăh挨năm泳c trung bình c違 n逢噂c là 29 và c栄aăĐBSCLălƠă30.ăĐi隠u này ch泳ng t臼 
c挨ăs荏 v壱t ch医t v隠 y t院 c栄a TP C亥năTh挨ăcóăm泳c chuy吋n mình l噂n, giúp kh違 nĕngăti院p c壱n 
d鵜ch v映 chĕmăsócăs泳c kh臼e c栄aăng逢運i dân C亥năTh挨ăkhôngăthuaăkémăcácăTPătr詠c thu瓜c 
trungă逢挨ngăkhác,ăx泳ngăđángălƠăTrungătơmăyăt院 c栄a khu v詠c. 

Songăsongăđó,ăngƠnhăyăt院ăchúătr丑ngă泳ngăd映ngăcôngăngh羽ăthôngătin,ăgi違măcácăth栄ă
t映căhƠnhăchính,ăgiúpăvi羽cătheoădõiăvƠăqu違nălỦăđi隠uătr鵜ăđ衣tăhi羽uăqu違ăcao,ăti院tăki羽măchiăphíă
choăng逢運iăb羽nh.ăT医tăc違ăc挨ăs荏ăkhám,ăch英aăb羽nh,ăk吋ăc違ăcácătr衣măyăt院,ăhoƠnăch雨nhăvi羽căkêă
đ挨năquaămáyătínhăvƠăđ違măb違oăchuy吋năd英ăli羽uăthanhătoánăquaăh羽ăth嘘ngăgiámăđ鵜nhăc栄aă
B違oăhi吋măxưăh瓜iăVi羽tăNam.  

Quy院tăđ鵜nhă1988/QĐ-UBNDăngƠyă08ăthángă08ănĕmă2018ăc栄a 曳y ban nhân dân 
thành ph嘘 v隠 Quy ho衣ch phát tri吋n Y t院 TP C亥năTh挨ăđ院nănĕmă2020,ăt亥mănhìnănĕmă2030ă
đưănêuărõ,ătrongăth運i gian t噂i, c亥n chú tr丑ngătĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ăv隠 trang thi院t b鵜 cho B羽nh 
vi羽năNhiăđ欝ng Thành ph嘘 đ吋 cóăđ栄 nĕngăl詠căđápă泳ng vai trò là b羽nh vi羽n c栄a vùng Tây 
Nam B瓜, góp ph亥n gi違m t違i cho các B羽nh vi羽năNhiăđ欝ng c栄a Thành ph嘘 H欝 Chí Minh. 
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Giaiăđo衣n 2021-2025: g欝m 16 b羽nh vi羽n,ătrongăđóăthƠnhăl壱p m噂i 03 B羽nh vi羽n g欝m: 
B羽nh vi羽năRĕngăHƠmăM員t, B羽nh vi羽n Lão khoa, B羽nh vi羽n B羽nh nhi羽tăđ噂i. 
5.3. H衣 t亥ng khoa h丑c công ngh羽 

C亥năTh挨ăcóă22ăđ挨năv鵜 là t鰻 ch泳căKH&CN,ătrongăđó:ă13ăđ挨năv鵜 ho衣tăđ瓜ng trong 
lƿnhăv詠c Khoa h丑c K悦 thu壱t và công ngh羽,ă05ăđ挨năv鵜 ho衣tăđ瓜ngătrongălƿnhăv詠c Khoa h丑c 
Xã h瓜i,ă03ăđ挨năv鵜 ho衣t đ瓜ngătrongălƿnhăv詠c Khoa h丑c Nông nghi羽păvƠă01ăđ挨năv鵜 ho衣t 
đ瓜ngătrongălƿnhăv詠c Khoa h丑căYăd逢嬰c. C亥năTh挨ălƠăđ鵜aăph逢挨ngăcóăđi隠u ki羽n t嘘t nh医t 
vùngăĐBSCLăv隠 ti隠mănĕngăKH-CN c違 ngu欝n nhân l詠c l磯n c挨ăs荏 v壱t ch医t, nh医t là trong 
lƿnhăv詠c nông nghi羽p và nông nghi羽p công ngh羽 cao. C亥năTh挨ăcó h羽 th嘘ngăđaăd衣ng các 
tr逢運ngăđ衣i h丑c, vi羽n nghiên c泳u;ătrongăđóăcóănh英ngăđ挨năv鵜 hƠngăđ亥u c栄a qu嘘c gia và 
khu v詠c v隠 lƿnhăv詠c nông nghi羽pănh逢ăĐ衣i h丑c C亥năTh挨,ăĐ衣i h丑c K悦 thu壱t Công ngh羽 
C亥năTh挨,ăĐ衣i h丑c Nam C亥năTh挨,ăVi羽n Nghiên c泳uălúaăĐBSCLầăcùng đ瓜iăngũăcánăb瓜 
nghiên c泳u v隠 nông nghi羽păvƠăcácă lƿnhăv詠că liênăquanănh逢ăcôngăngh羽 sinh h丑c, công 
ngh羽, công ngh羽 thông tin. 

Hi羽n nay, Thành ph嘘 đangănghiênăc泳uăđ隠 án thành l壱p khu công ngh羽 cao, t壱p 
trung vào công ngh羽 sinh h丑c, t詠 đ瓜ng hóa, công ngh羽 v壱t li羽u m噂i và công ngh羽 nĕngă
l逢嬰ng.ăĐơyălƠătrungătơmăcôngăngh羽 cao c栄aăvùngăđ欝ng bằng sông C穎uăLong,ălƠăn挨iăt壱p 
trung, liên k院t ho衣tăđ瓜ng nghiên c泳u và phát tri吋n, 泳ng d映ng công ngh羽 cao,ăđƠoăt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, giúp 
thúcăđẩy nhanh quá trình xây d詠ng Thành ph嘘 C亥năTh挨ătr荏 thành Thành ph嘘 thông minh, 
hi羽năđ衣i. 
5.4. H衣 t亥ngăvĕnăhóa,ăth吋 thao và du l鵜ch 

5.4.1. H衣 t亥ngăvĕnăhóa 

a. H羽 th嘘ng b違o tàng 

Toàn Thành ph嘘 hi羽n có 03 b違o tàng công l壱p là: B違o tàng Thành ph嘘 tr詠c thu瓜c 
S荏 VHTTDL, B違o tàng Quân khu 9 và Chi nhánh B違o tàng H欝 Chí Minh t衣i C亥năTh挨;ă
ch逢aăcóăb違oătƠngăt逢ănhơnăph映c v映 c瓜ngăđ欝ng.  

b. H羽 th嘘ngăTh逢ăvi羽n công c瓜ng  

H羽 th嘘ngăth逢ăvi羽n công c瓜ng c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨ăg欝m:ă01ăth逢ăvi羽n thành ph嘘; 
9/9ăth逢ăvi羽n qu壱n/huy羽n;ă83/83ăth逢ăvi羽năxư/ph逢運ng/th鵜 tr医n và 18 t栄 sách c瓜ngăđ欝ng t衣i 
12ăchùaăKhmer,ăcácătrungătơm,ăc挨ăs荏 b違o tr嬰 xã h瓜iă(ch逢aătínhăTh逢ăvi羽n,ăphòngăđ丑c sách 
c栄a cácăTr逢運ng)ầă 

c.  Đi羽n 違nh và chi院u bóng  

R衣p chi院u phim công l壱p:ăĐ挨năv鵜 nƠyăđưăgi違i th吋 t瑛 nĕmă2017,ădoăđó,ăhi羽n nay 
Thành ph嘘 C亥năTh挨ăkhôngăcóăr衣p chi院u phim công l壱p.  

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 chi院u phim c栄a h羽 
th嘘ngăCGV,ăLotteăCinema,ăđ衣t m泳c doanh thu cao, v噂i 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 gi噂i trẻ.  

d. Bi吋u di宇n ngh羽 thu壱t  
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Hi羽n nay Thành ph嘘 C亥năTh挨ăcóăduyănh医t m瓜t Nhà hát thu瓜c công l壱p là Nhà hát 
TơyăĐô,ăv噂i kho違ng 800 gh院 ng欝i,ătrênăc挨ăs荏 s穎a ch英a, nâng c医p r衣p H壱uăGiangăcũăđiă
vào ho衣tăđ瓜ngănĕmă2007.ăKhôngăcóăbưiăđ壱u xe, trang thi院t b鵜 còn l衣c h壱u nên không th吋 
t鰻 ch泳căcácăch逢挨ngătrìnhăquyămô...ă 
5.4.2. H衣 t亥ng th吋 thao 

Th詠c hi羽n Quy ho衣ch phát tri吋n ngành Th吋 d映c th吋 thaoăđ院nănĕmă2020ăvƠăđ鵜nh 
h逢噂ngăđ院nănĕmă2030,ăKhuăliênăh嬰p th吋 d映c th吋 thao kho違ngă17,3ăhaăđưăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăcácă
công trình th吋 d映c th吋 thaoăc挨ăb違năt逢挨ngăđ嘘i hoàn ch雨nhănh逢:ăSơnăv壱năđ瓜ng,ăNhƠăthiăđ医u 
đaănĕngăđ違m b違oăthiăđ医u c医p qu嘘c gia, qu嘘c t院, có 4 Nhà t壱p th吋 thao t瑛ng môn, c映m 8 
sân Qu亥n v嬰t, c映mă5ăsơnăBóngăđáămini, 02 sân Bóng chuy隠n bãi bi吋n, và ti院p t映c xây 
d詠ng, hoàn thi羽n các công trình th吋 thaoăc挨ăb違n nhằm ph映c v映 t壱p luy羽n th吋 d映c th吋 thao 
c栄aăng逢運i dân, đ違m b違oăđi隠u ki羽n t嘘tăchoăVĐVăt壱p luy羽n và t鰻 ch泳c các gi違iăthiăđ医u 
qu嘘c gia, qu嘘c t院.  

Đ嘘i v噂i c医p qu壱n, huy羽n th詠c hi羽n theo Quy ho衣ch kinh t院 - xã h瓜i c栄aă đ鵜a 
ph逢挨ng;ăc挨ăs荏 v壱t ch医t c医păxư,ăph逢運ng, Th鵜 tr医n,ăNhƠăVĕnăhóa,ăKhuăth吋 thao 医p: hi羽n có 
630/630 医p, khu v詠căđ隠uăcóăNhƠăVĕnăhóaă- Khu th吋 thao 医p, khu v詠cătheoăquyăđ鵜nh c栄a 
Thành ph嘘, m厩i Nhà thông tin 医p, khu v詠c có di羽n tích t瑛 50 - 300 m2. 

Tuy nhiên, vi羽c s穎 d映ng, v壱n hành các thi院t ch院 th吋 d映c, th吋 thao 荏 m瓜t s嘘 n挨iă
hi羽u qu違 ch逢aăcao;ănhi隠u công trình th吋 d映c, th吋 thaoăđ逢嬰c xã h瓜iăđ亥uăt逢ănh逢ngăphơnăb鰻 
ch逢aăđ欝ngăđ隠u, ch雨 t壱p trung 荏 m瓜t s嘘 qu壱n n瓜i ô; các ngu欝n l詠căđ亥uăt逢ăchoăth吋 d映c, th吋 
thao còn h衣n ch院.  

Hi羽n nay nhi隠u công trình trong khu liên h嬰p th吋 d映c th吋 thao, m瓜t s嘘 nhà t壱p và 
thiăđ医u t衣iăcácătr逢運ng h丑c trong Thành ph嘘 b鵜 xu嘘ng c医p,ăch逢aăđ逢嬰c nâng c医p, s穎a ch英a 
k鵜p th運i; sân bãi ph映c v映 cho ho衣tăđ瓜ng th吋 d映c th吋 thao 荏 c挨ăs荏 còn h衣n ch院 làm 違nh 
h逢荏ngăđ院n ho衣tăđ瓜ng th吋 d映c th吋 thaoătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘. 

5.4.3. H衣 t亥ng du l鵜ch 

Các công trình ph映c v映 du l鵜chăđaăd衣ng, có th吋 k吋 đ院nănh逢:ăTuy院n ph嘘 điăb瓜 t瑛 
B院n Ninh Ki隠u đ院n ch嬰 đêmăTr亥n Phú, công trình c亥uăđiăb瓜 Ninh Ki隠u, công viên sông 
H壱u; c違i t衣o H欝 BúnăXáng,ăCôngăviênăL逢uăH英uăPh逢噂c,ăCôngăviênăHùngăV逢挨ng,ăB違o 
tàng Thành ph嘘.  

Trongăt逢挨ngălai,ăc亥n thu hút nhi隠u hãng bay khai thác tuy院năbayăđ院n C違ng hàng 
không Qu嘘c t院 C亥năTh挨ănhằm t衣oăđi隠u ki羽n thu壱n l嬰iăchoăgiaoăth逢挨ngăvƠăduăl鵜ch phát 
tri吋n,ătrongăđóăvi羽c k院t n嘘iăcácăđ鵜aăph逢挨ngătr丑ngăđi吋m v隠 du l鵜chăđ吋 thu hút khách du 
l鵜chăđ院n C亥năTh挨.ăHi羽nănay,ăcóă09ăđ逢運ng bay n瓜iăđ鵜a do các hãng hàng không Vietnam 
Airlines,ăVietJetăAir,ăVasco,ăBambooăAirwaysăkhaiăthácăvƠă02ăđ逢運ng bay qu嘘c t院 do 
các hãng AirAsia và Thai AirAsia khai thác. 

V隠 h羽 th嘘ngăc挨ăs荏 v壱t ch医t k悦 thu壱t du l鵜ch, có nhi隠u lo衣iăhìnhăth逢挨ngăm衣i d鵜ch 
v映 du l鵜ch m噂i, cao c医păđ逢挨căđ亥uăt逢ăđ逢aăvƠoăkhaiăthác. Ngoài ra, có t鰻ng s嘘 cóă616ăc挨ă
s荏 l逢uătrúăduăl鵜ch,ătrênă10.500ăphòngă(trongăđóăkháchăs衣năđ逢嬰c công nh壱n t瑛 1ăđ院n 5 sao 
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là 133 khách s衣n, v噂i 5.030 phòng); có 64 doanh nghi羽p l英 hành (l英 hành n瓜iăđ鵜a: 39 
doanh nghi羽p, l英 hành qu嘘c t院: 25 doanh nghi羽p);ăcóă34ăkhu/đi吋m du l鵜ch. 

5.5. H衣 t亥ngăth逢挨ngăm衣i 

5.5.1. M衣ngăl逢噂i ch嬰 

Tínhăđ院nănĕmă2020,ătrênăđ鵜a bàn TP C亥năTh挨ăcó 105 ch嬰 các lo衣i,ătrongăđóăcóă5ă
ch嬰 h衣ng 1 (chi院m 5% t鰻ng s嘘 ch嬰), 13 ch嬰 h衣ng 2 (chi院m 12 %), 83 ch嬰 h衣ng 3 (chi院m 
83%).ăNhìnăchung,ăc挨ăs荏 v壱t ch医t k悦 thu壱t c栄a ph亥n l噂n các ch嬰 đ逢嬰c xây d詠ng kiên c嘘 
và bán ki院n c嘘,ăđápă泳ng khá t嘘t nhu c亥uătraoăđ鰻i, giaoăl逢uăhƠngăhoáăc栄aădơnăc逢.ăTuyă
nhiên, hi羽u su医t s穎 d映ng s衣păch逢aăcaoăvƠăkhôngăđ欝ngăđ隠u, nhi隠uăn挨iăt衣i khu v詠c n瓜i th鵜 
ch嬰 đưăb鵜 quá t違i, t壱n d映ng h院t di羽nătíchăđ医t tr嘘ng, trong khi nhi隠uăn挨iăkhácăcònătìnhă
tr衣ng không s穎 d映ng h院t di羽n tích, nhi隠u kios ch嬰 b臼 tr嘘ng, xu嘘ng c医p. Tuy nhiên, m瓜t 
s嘘 v医năđ隠 còn t欝n t衣i bao g欝m:  

- V隠 b嘘 trí, s逸p x院p các ngành hàng, khu v詠c kinh doanh: có không ít ch嬰 ngành 
hàng b嘘 tríăch逢aăh嬰p lý, hàng n丑 xen l磯năhƠngăkia,ăđ員c bi羽t là ch嬰 có quy mô l噂n, 荏 trung 
tơmăkhuădơnăc逢.  

- Nguyên nhân chính là do t衣i m瓜t s嘘 ch嬰 thi院t k院 quy ho衣ch m員t bằng ch嬰 thi院u 
h嬰p lý ngay t瑛 đ亥u ho員căkhôngătiênăl逢嬰ngăđ逢嬰c t嘘căđ瓜 phát tri吋n và m泳căđ瓜 t壱p trung 
dơnăc逢,ăthi院t k院 cũăđưăkhôngăcònăphùăh嬰p v噂i nhu c亥u phát tri吋n.  

- V隠 v医năđ隠 v羽 sinhămôiătr逢運ng, an toàn th詠c phẩm: h亥u h院t khu v詠c bán th詠c 
phẩmăt逢挨iăs嘘ng,ăĕnău嘘ng c栄a các ch嬰 qua kh違oăsátăđ隠u r医t bẩn,ăđ員c bi羽t là khu hàng cá.  

- 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逢挨ngă
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 m瓜t s嘘 ch嬰 
ch逢aăth詠c hi羽n t嘘t.  

5.5.2. M衣ngăl逢噂i siêu th鵜  

Trênăđ鵜a bàn TP hi羽n có 13 siêu th鵜. Trong s嘘 đó,ăcóă08ăsiêuăth鵜 t鰻ng h嬰p và 04 
siêu th鵜 chuyênădoanh.ăĐ鵜a bàn có s嘘 l逢嬰ng siêu th鵜 nhi隠u nh医t là qu壱n Ninh Ki隠u v噂i 
10 siêu th鵜,ăsauăđóălƠăqu壱n CáiăRĕng, Th嘘t N嘘t v噂i 01 siêu th鵜,ăđơyălƠăhaiăđ鵜a bàn phát 
tri吋n nh医t v隠 kinh t院 - xã h瓜i và t壱p trung khách du l鵜ch c栄a Thành ph嘘.  

Có th吋 nh壱n th医y, v隠 s嘘 l逢嬰ng siêu th鵜 hi羽nănayăđápă泳ng nhu c亥u cung c医p hàng 
hóa không ch雨 cho Thành ph嘘 C亥năTh挨ămƠăcònăchoănhi隠uăđ鵜aăph逢挨ngătrongăvùngăđ欝ng 
bằng sông C穎u Long. Tuy nhiên, h羽 th嘘ng siêu th鵜 này phân b嘘 khôngăđ欝ngăđ隠u, ch栄 
y院u t壱p trung t衣i qu壱n Ninh Ki隠u. Các qu壱n, huy羽n khác c栄a Thành ph嘘 ch逢aăxu医t hi羽n 
lo衣i hình này.  

5.5.3.  M衣ngăl逢噂iătrungătơmăth逢挨ngăm衣i 

Trênăđ鵜a bàn TP C亥năTh挨ăhi羽năcóă6ătrungătơmăth逢挨ngăm衣i g欝m 02 TTTM h衣ng 
1; 04 TTTM h衣ng 3. V隠 c挨ăc医u phân b嘘, trong s嘘 06ăTTTMătrênăđ鵜a bàn, qu壱n Ninh 
Ki隠u có 05 TTTM và Qu壱n CáiăRĕng cóă01ăTTTM.ăCácătrungătơmăth逢挨ngăm衣i bao g欝m: 
VincomăPlazaăXuơnăKhánh,ăVincomăHùngăV逢挨ng,ăLotteăMart,ăSenseăCity,ăBigăCăC亥n 
Th挨,ăGoăC亥năTh挨. 
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Nhìn chung, vi羽căđ亥uăt逢ăphátătri吋n h羽 th嘘ngătrungătơmăth逢挨ngăm衣iătrênăđ鵜a bàn 
TP C亥năTh挨ăc挨ăb違năđápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u tiêu dùng c栄aădơnăc逢ăcũngănh逢ătheoăk鵜p s詠 
phát tri吋n c栄aăTPătrongăt逢挨ngălai.ăTuyănhiên,ăđ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch c亥năchúăỦăđ院n vi羽c 
đ亥uăt逢ăxơyăd詠ngăcácătrungătơmăth逢挨ngăm衣i ch栄 y院uătheoăh逢噂ng s胤 hình thành thêm, phân 
b嘘 m瓜t cách h嬰p lý các TTTM m噂i,ăđ栄 tiêu chuẩn tho違 mãn các nhu c亥uăđaăd衣ng t瑛 thu 
nh壱p th医p, trung bình và cao, ph映c v映 choădơnăc逢ăTPăcũngănh逢ăkháchăvưngălaiăvƠăkháchă
qu嘘c t院. 

5.5.4. M衣ngăl逢噂i c穎a hàng bán lẻ hi羽năđ衣i  

C穎a hàng ti羽n l嬰i là lo衣i c穎a hàng phát tri吋n t壱p trung 荏 cácăkhuădơnăc逢,ăph映c v映 
nhu c亥u mua s逸m thu壱n ti羽n c栄aăc逢ădơnăxungăquanh, khách du l鵜ch v噂i nh英ng s違n phẩm 
thi院t y院u là các m員t hàng c亥n thi院t hàng ngày. Ph亥n l噂n các c穎a hàng thu瓜c các doanh 
nghi羽pătrongăn逢噂cănh逢ăVinmartă+,ăSatrafood,ăBáchăHóaăXanh,ăCoop,ăt壱p trung ch栄 y院u 
荏 qu壱n Ninh Ki隠u, Bình Th栄y và CáiăRĕng.  

ĐơyălƠănh英ng c穎a hàng kinh doanh các m員t hàng thi院t y院u, s違n phẩm công nghi羽p 
tiêu dùng. Hàng hóa kinh doanh có ch丑n l丑c và ch医tăl逢嬰ngăđ違m b違o, giá c違 phù h嬰p. 
Lo衣iăhìnhăkinhădoanhănƠyăđangăphátătri吋n m衣nh m胤, phù h嬰p v噂i nhu c亥u tiêu dùng c栄a 
c逢ădơnăđôăth鵜 và s胤 d亥n thay th院 cácăđi吋m kinh doanh t詠 phát, c穎a hàng t衣p hóa nh臼 lẻầă
góp ph亥n c違i thi羽n ý th泳căkinhădoanhăvƠăthayăđ鰻i di羽n m衣o k院t c医u h衣 t亥ngăth逢挨ngăm衣i 
Thành ph嘘.  
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PH井N III . QUAN ĐI韻M, M 影C TIÊU VÀ L 衛A CH窺N PH姶愛NG ÁN PHÁT 
TRI 韻N 

I. M影CăTIểUăQUANăĐI韻M  

1. Quanăđi吋m phát tri 吋n kinh t院 

V噂i v鵜 th院 là trung tâm c栄a khu v詠căĐ欝ng bằng sông C穎u Long v噂i k院t n嘘i giao 
thông chi院năl逢嬰c và nh英ng thành t詠u phát tri吋n v隠 kinh t院,ăvĕnăhoá,ăyăt院, giáo d映căvƠăđƠoă
t衣o, và khoa h丑c công ngh羽, C亥năTh挨ăđưăvƠăđangăkhaiăthácăvƠăphátăhuyăt嘘t các ti隠mănĕng,ă
l嬰i th院 cho vi羽c phát tri吋n d詠a trên 3 tr映 c瓜t: Kinh t院 - Xã h瓜i ậ Môiătr逢運ng. C亥năTh挨ălƠă
đôăth鵜 lo衣i 1 tr詠c thu瓜căTrungă逢挨ng,ăđangătrênăđƠăphátătri吋n tr荏 thành m瓜t trong nh英ng 
đ瓜ng l詠cătĕngătr逢荏ng, trung tâm c栄aăvùngăđ欝ng bằng sông C穎u Long v隠 công nghi羽p và 
d鵜ch v映 và s違n xu医t nông nghi羽pătheoăh逢噂ng hi羽năđ衣i.ăTrongăt逢挨ngălai,ăC亥năTh挨ăc亥năđ衣t 
m映c tiêu th詠c s詠 tr荏 thƠnhăđôăth鵜 h衣t nhân liên k院t và k院t n嘘i vùng v噂i vai trò liên k院t 
khu v詠c và Qu嘘c t院.  

Song song v噂i vi羽c phát tri吋n kinh t院, C亥năTh挨ăcũngăchúătr丑ng m映c tiêu nâng cao 
đ運i s嘘ng v壱t ch医t, tinh th亥n và an sinh xã h瓜i c栄aăng逢運i dân, h厩 tr嬰 đƠoăt衣o nhân l詠c 
trìnhăđ瓜 caoăvƠăcácăc挨ăs荏 h衣 t亥ng và d鵜ch v映 xã h瓜i t嘘tăchoăng逢運i dân thành ph嘘 và vùng 
Đ欝ng bằng song C穎uăLongătrongăgiaiăđo衣n phát tri吋n ti院p theo.ăĐ欝ng th運i, v噂i v鵜 trí 
chi院năl逢嬰c vi羽c b違o t鰻n và phát tri吋nămôiătr逢運ng c栄a vùng, C亥năTh挨ăh逢噂ng t噂iăđóngăgópă
tích c詠c trong vi羽c 泳ng phó v噂i bi院năđ鰻i khí h壱u 荏 đ欝ng bằng s嘘ng C穎u Long.  

V噂i nh英ngă逢uătiênăv隠 phát tri吋n và vai trò liên k院t vùng nói trên, trong quy ho衣ch 
Thành ph嘘 C亥năTh挨ă2021ăậ 2030, v噂i t亥mănhìnăđ院nă2050,ăcácăquanăđi吋m phát tri吋năđ逢嬰c 
đ鵜nhănghƿaăbaoăg欝măquanăđi吋m phát tri吋n t亥m khu v詠căĐ欝ng bằng sông C穎uăLong,ăcũngă
nh逢ăm映c tiêu phát tri吋năđ員c thù cho Thành ph嘘 C亥năTh挨ăđ吋 đ衣tăđ逢嬰c s詠 phát tri吋n toàn 
di羽n,ăt逢挨ngăh厩 và bao trùm v隠 Kinh t院 - Xã h瓜i - B違o v羽 môiătr逢運ng.  

1.1. Quanăđi吋m phát tri 吋n c栄aăVùngăĐBSCL 

Đ欝ng bằng sông C穎u Long v噂i ti隠mănĕngăthiênănhiên,ăconăng逢運iăcũngănh逢ăti隠m 
nĕngăv隠 s詠 phát tri吋n v隠 tính liên k院t vùng t衣oăđi隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho vi羽c phát tri吋n 
trên 3 tr映 c瓜t kinh t院 - xã h瓜i ậ môiătr逢運ngă(sinhăthái).ăĐ吋 t壱n d映ng t嘘iăđaăti隠mănĕng,ăh衣n 
ch院 thách th泳c,ăquanăđi吋m phát tri吋n c栄aăvùngăĐBSCLăđ逢嬰căđ鵜nhănghƿaătrên 5 tr映 c瓜t:  

(1) Quanăđi吋m v隠 phát tri吋n b隠n v英ng 
(2) Quanăđi吋m v隠 bi院n thách th泳căthƠnhăc挨ăh瓜i  
(3) Quanăđi吋m v隠 phát tri吋n t壱p trung 
(4) Quanăđi吋m v隠 liên k院t vùng 
(5) Quanăđi吋m t壱p trung vào phát tri吋n h衣 t亥ng 

T壱p trung phát tri吋n k院t c医u h衣 t亥ng thi院t y院u,ăcóăỦănghƿaăquan tr丑ng c医p qu嘘c gia, 
c医păvùngănh逢ăgiaoăthông,ănĕngăl逢嬰ng, c医păn逢噂c s衣ch và k院t c医u h衣 t亥ng ph映c v映 vi羽c 
chuy吋năđ鰻i mô hình phát tri吋n c栄a Vùng. 

1.2. Quanăđi吋m v隠 phát tri 吋n TP C亥năTh挨 
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C映 th吋, th嘘ng nh医tăquanăđi吋m phát tri吋n c栄a khu v詠căcũngănh逢ăđ鵜nhăh逢噂ng phát 
tri吋n theo 3 tr映 c瓜t Kinh t院 - xã h瓜i - môiătr逢運ng,ăquanăđi吋m phát tri吋n c栄a TP C亥năTh挨ă
d詠aătrênă6ălƿnhăv詠c chính. 

- Xây d詠ng và phát tri吋n C亥năTh挨ă thành Thành ph嘘 trung tâm vùng, sinh 
thái,ăvĕnăminh,ăhi羽năđ衣i,ămangăđ壱m b違n s逸căsôngăn逢噂căvùngăđ欝ng bằng sông C穎u 
Long là nhi羽m v映 quan tr丑ng,ăcóăỦănghƿaăkhôngăch雨 v隠 kinh t院 - xã h瓜i mà c違 v隠 chính 
tr鵜, qu嘘c phòng, an ninh.  

- Xây d詠ng và phát tri吋n C亥năTh挨ăph違iătrênăc挨ăs荏 khai thác, phát huy t嘘iăđaă
các ti隠mănĕng,ăl嬰i th院 c栄a thành ph嘘, c栄aăvùngăđ欝ng bằng sông C穎u Long, nh医t là 
vai trò trung tâm vùng, v鵜 trí c穎a ngõ c栄a vùng h衣 l逢uăsôngăMêăCông. 

- Gi違i quy院t t嘘t m嘘i quan h羽 gi英a phát tri吋n kinh t院 v噂i th詠c hi羽n ti院n b瓜 và công 
bằng xã h瓜i, thích 泳ng t嘘t v噂i bi院năđ鰻i khí h壱u.ăXemăconăng逢運i là trung tâm c栄a s詠 phát 
tri吋n thông qua vi羽c c違i thi羽n m泳c s嘘ng, c違i thi羽n ch雨 s嘘 phát tri吋năconăng逢運i, c違i thi羽n 
nĕngăsu医tălaoăđ瓜ng, rút ng逸n kho違ng cách giàu ậ nghèo, kho違ng cách thành th鵜 và nông 
thôn, c違i thi羽n ti院p c壱n d鵜ch v映 ti羽n ích và phúc l嬰i xã h瓜i. 

- 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 h丑c công ngh羽 lƠăđ瓜ng l詠c cho s詠 phát tri吋n c栄a 
thành ph嘘 vƠăvùngăĐBSCL,ă 

- Đẩy m衣nhăthuăhútăđ亥uăt逢,ănh医tă lƠăthuăhútăđ亥uăt逢ătr詠c ti院păn逢噂c ngoài 
(FDI)  nhằmăthúcăđẩy phát tri吋n kinh t院 đ鵜aăph逢挨ng.ă姶uătiênăthuăhútăđ亥uăt逢ăvƠoălƿnhăv詠c 
thành ph嘘 đangăcóăl嬰i th院 vƠăcóătrìnhăđ瓜 khoa h丑c công ngh羽 cao, tr荏 thành nh英ng doanh 
nghi羽păđ亥u tàu thúcăđẩy nâng c医p chu厩i cung 泳ng.  

- Tĕngăc逢運ngănĕngă l詠că lưnhăđ衣o, s泳c chi院năđ医u c栄a các c医p 栄y, t鰻 ch泳c 
Đ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iăđoƠnă
k院t các dân t瓜c; phát huy s泳c m衣nh c栄a c違 h羽 th嘘ng chính tr鵜 và toàn xã h瓜i, truy隠n th嘘ng 
vĕnăhoá,ăcáchăm衣ng c栄aăng逢運i dân C亥năTh挨. 

- 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ăvƠăvùngăĐBSCL trong b嘘i c違nh toàn c亥u hóa. Ph嘘i h嬰p v噂i 
Trungă逢挨ngăhoƠnăthi羽n th吋 ch院,ăc挨ăch院, chính sách phát tri吋n; c違i thi羽n ch医tăl逢嬰ng môi 
tr逢運ngăđ亥uăt逢ăkinhădoanhăvƠăk院t c医u h衣 t亥ng.  

2. Quanăđi吋m phát tri 吋n không gian 

Nh英ngănguyênăt逸căđ吋ăđ隠ăxu医tăvƠăl詠aăch丑năph逢挨ng ánăphátătri吋năkhôngăgianăbaoăg欝m: 
(1) Tuân th栄 NQ 120 và quy ho衣chăvùngăĐBSCL 

- Thu壱năthiên,ăcoiăn逢噂c là tài nguyên chính 

- L医yăconăng逢運i làm trung tâm 

(2)ăPhùăh嬰păv噂iăNQ59: 
- Đôăth鵜 trung tâm vùng 

- Đôăth鵜 sinh thái, b違n s逸căsôngăn逢噂c 

- Đôăth鵜 thông minh, hi羽năđ衣i. 
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(3)ăĐápă泳ngăđ逢嬰cănhuăc亥uăc栄aăch逢挨ngătrìnhăphátătri吋năkinhăt院ăxưăh瓜i: 
- Xácăđ鵜nh nh英ng ngành kinh t院 ch栄 đ衣o là: Kinh t院 nông nghi羽p,ănĕngăl逢嬰ng, 

Logistics, D逢嬰c, Du l鵜ch,ăTh逢挨ngăM衣i, D鵜ch v映, Y t院, Giáo d映c,ăTƠiăchính,ăIT,ăĐi羽n t穎. 

- V隠 quy mô, nhu c亥u s穎 d映ngăđ医tăchoăcácălƿnhăv詠c kinh t院 mà chi院năl逢嬰c phát 
tri吋n kinh t院 xã h瓜iăđ逢aăraăđ嘘i v噂i t瑛ngălƿnhăv詠c phát tri吋n. 

3. Nh英ng chi院năl逢嬰c phát tri吋n không gian 

a) Các chi院năl逢嬰c phát tri吋n không gian phù h嬰p v噂i quy ho衣ch vùng: 

- Thuậnăthiên,ăcoiănước là tài nguyên:  

Dành ch厩 choăn逢噂c,ăđ違m b違oăl逢uăthôngăn逢噂c, h衣n ch院 can thi羽p bằngăđêăđ壱p, nén 
di羽n tích xây d詠ng thành nhi隠uăđi吋m nh臼 phân tán, chuy吋năđ鰻iăc挨ăc医u s違n xu医t và c医u 
trúc không gian nông nghi羽p phù h嬰p v噂iăđi隠u ki羽n t詠 nhiên. 

- LＸy conăngười làm trung tâm: 

T衣o không gian s嘘ng t嘘t choăconăng逢運i là yêu c亥uăđ亥u tiên. H衣 t亥ng s胤 ph映c v映 
nhu c亥uăđó. Đ員c bi羽t c亥n nâng cao ch医tăl逢嬰ng s嘘ngăvƠăc挨ăh瓜i thu nh壱p cho các khu dân 
c逢ănôngăthôn. Nguyên t逸c là ph違i tái c医uătrúcăkhôngăgianăđ鵜nh c逢ănông thôn phân tán 
theo d違i thành t瑛ng c映m m噂i có th吋 phát huy th院 m衣nh h衣 t亥ng k悦 thu壱t, h衣 t亥ng xã h瓜i, 
t衣o đ運i s嘘ng xã h瓜i d鵜ch v映 phong phú, h医p d磯n và gi違iăphóngăđ逢嬰c di羽n tích xanh. 

b) Các chi院năl逢嬰c không gian nhằm th詠c hi羽n NQ 59 

- Đôăthị trung tâm vùng: M医u ch嘘t nh医t là ph違i t衣o ra nh英ng vùng không gian h瓜i 
t映 đ栄 l噂n và rõ ràng đ吋 đ衣tăđ逢嬰c quy mô v隠 l逢嬰ng và tính tích h嬰p v隠 ch医t,ăđ吋 thành 
nh英ngăđi吋măđ院n h医p d磯n c医p vùng. C亥n ph違i t壱p trung nh英ngăc挨ăs荏 hi羽n có c栄a C亥năTh挨ă
nh逢ăyăt院, giáo d映căđƠoăt衣o,ăvĕnăhoáăngh羽 thu壱t, th吋 d映c th吋 thao, nông nghi羽p, logistics 
v.v. thành nh英ng khuăđôăth鵜 tr丑ngăđi吋m, m噂i t衣o thành s泳c hút cho toàn vùng. Nh英ng 
khu này không nh医t thi院t là ph違iăđ挨nănĕng,ămƠănênăđaănĕng,ănh逢ngăcóăm瓜tăcôngănĕngă
ch栄 đ衣o. Nh英ngăkhôngăgianănƠyăđ隠u ph違i thu壱n l嬰i t嘘iăđaăv隠 ti院p c壱n, h衣 t亥ng, g亥n v噂i 
trungătơmăđôăth鵜, và xây d詠ng trên n隠n t違ng h羽 sinh thái c違nhăquanăsôngăn逢噂c đ吋 có th吋 
đ栄 đ瓜 h医p d磯n v噂iănhƠăđ亥uăt逢ăvƠăcácăđ嘘iăt逢嬰ng s穎 d映ng. Ti院păsauăđóălƠăc亥n phát huy vai 
trò qu嘘c gia, qu嘘c t院, liên vùng: T衣o nh英ng Hub d衣ng TOD t衣i khu v詠căgaăđ逢運ng s逸t, 
sân bay, c違ng bi吋n. T衣oăth逢挨ngăhi羽uămekongătrongăkhôngăgian,ăđ吋 thành m瓜tăđi吋măđ院n 
qu嘘c gia, qu嘘c t院 h医p d磯n, thành m瓜tăđôăth鵜 tr詠c thu瓜cătrungă逢挨ngăkhácăbi羽t hẳn v噂i các 
đôăth鵜 khác. 

- Đôăthị sinh thái bản sắcăsôngănước: Có ba chi院năl逢嬰căchínhăđ吋 h逢噂ng t噂i th詠c 
hi羽n t亥m nhìn này 

+ Phát tri吋n h羽 th嘘ng m員t ti隠năđôăth鵜 n逢噂c: M員t ti隠n chính c栄aăđôăth鵜 l噂n C亥năTh挨ă
xácăđ鵜nh là m員t ti隠n sông H壱u, v噂i nh英ng phát tri吋n l噂n nh医t, quy mô nh医t, t衣o ra m瓜t 
b瓜 m員tăđôăth鵜 m噂i khang trang, sang tr丑ng, h医p d磯n ven sông H壱u. Ti院p theo là nh英ng 
m員t ti隠n hai bên các sông ph映: Sông C亥năTh挨,ăCáiăRĕng,ăBìnhăThu益, Ô Môn, Th嘘t N嘘t, 
m厩i m瓜t m員t ti隠n có b違n s逸c riêng c栄a m瓜t b瓜 m員t trung tâm qu壱n. 
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+ B違o t欝n và phát huy n隠n h羽 th嘘ng mi羽tăv逢運n sinh thái kênh r衣ch: Giá tr鵜 r医t l噂n 
c栄a không gian C亥năTh挨ănằm 荏 khu v詠căl逢uăv詠c các sông nhánh, t瑛 Th嘘t N嘘t t噂i Cái 
Rĕng. H羽 th嘘ng sông r衣ch t詠 nhiênăđanăxenăv噂i c医uătrúcădơnăc逢,ămi羽tăv逢運n cây trái trù 
phú t衣o thành m瓜t t鰻ngăhoƠăsinhăthái,ăvĕnăhoá,ăl鵜ch s穎 có t亥m cỡ th院 gi噂i.ăĐ員c bi羽t quan 
tr丑ng là d違i ven sông H壱u t瑛 Th嘘t N嘘t t噂i Ô Môn và khu v詠căl逢uăv詠c sông C亥năTh挨,ă
thu瓜c các qu壱n Bình Thu益, Ninh Ki隠u, CáiăRĕng và huy羽n PhongăĐi隠n. C亥n gi英 v英ng 
và phát huy n隠n t違ng này cho m丑i phát tri吋n b隠n v英ng, hình thành m瓜tăđôăth鵜 sinh thái, 
b違n s逸căsôngăn逢噂c.ăCácăcôngănĕngăphátătri吋n có th吋 đ逢嬰căđanăxenătrênăn隠n t違ng này, 
nh逢ngăkhôngăđ逢嬰c phá hu益 n隠n t違ng.  

+ Phát tri吋n nh英ngăvùngătrũngătr英 n逢噂c, k院t h嬰p không gian sinh thái ng壱păn逢噂c 
vƠăđi吋măđôăth鵜 du l鵜ch sinh thái ng壱păn逢噂c:ăĐ員c bi羽t là t衣iăhaiăđôăth鵜 C運 Đ臼 và Th噂i Lai, 
doăđi隠u ki羽n đ隠u là h瓜i t映 c栄a 6-7ăkênhăn逢噂c vào m瓜tăđi吋m.ăCácăđôăth鵜 này không c亥n 
toănh逢ngăđ員c s逸c, phát tri吋n theo d衣ng sinhătháiăsôngăn逢噂c, có th吋 theo mô hình b丑t bi吋n. 

- Đôăthị thông minh, hiệnăđại:  

+ Tiên phong và showroom v隠 các mô hình phát tri吋n không gian, d磯năđ亥u v隠 mô 
hình phát tri吋năkhôngăgianăchoăvùngăĐBSCL.ăĐ員c bi羽t quan tr丑ng là nh英ng c医u trúc 
khôngăgianăđ員căthùăchoăcácălƿnhăv詠c m噂iănh逢ătechnopolis,ăđôăth鵜 sáng t衣o,ăđôăth鵜 sinh 
thái, khôi ph映c r瑛ng ng壱păn逢噂c,ăkhuănĕngă l逢嬰ng tái t衣o, b違o t欝n và phát huy nh英ng 
không gian có giá tr鵜 vĕnăhoáăxưăh瓜i. 

+ S穎 d映ng nh英ng y院u t嘘 chính c栄aăđôăth鵜 thôngăminhănh逢ăcôngăngh羽 s嘘, k院t n嘘i 
internet v衣n v壱tăđ吋 cho phép nh英ng phát tri吋năđôă th鵜 mƠătr逢噂căđơyăkhôngă lƠmăđ逢嬰c: 
nh英ng phát tri吋n phân tán trên vùng sinh thái r瓜ng, h衣n ch院 s穎 d映ngăđ医t xây d詠ng, t嘘i 
gi違năđ医t h衣 t亥ng giao thông. 

c) Chi院năl逢嬰căphátătri吋năkhôngăgianăphùăh嬰păv噂iăđ鵜nhăh逢噂ngăphátătri吋năkinhă
t院ăxưăh瓜i: 

- Đ員c bi羽t quan tâm nh英ng chi院năl逢嬰c không gian xoay quanhăc挨ăch院 đ員c thù 
c栄a C亥năTh挨ăvƠănh英ngăđ鵜nhăh逢噂ng vùng m噂i: trung tâm kinh t院 nông nghi羽p,ăđôăth鵜 sân 
bay, c違ng hàng h違i qu嘘c t院,ănhƠăgaăđ逢運ng s逸t. 

- Tích h嬰p và t壱n d映ng hi羽n tr衣ng,ăđ吋 h衣n ch院 t嘘iăđaănh英ng bi院năđ瓜ng không c亥n 
thi院t;  

- H厩 tr嬰 nh英ng sáng ki院n và d詠 án c栄a th鵜 tr逢運ng, t衣oăđi隠u ki羽nălinhăđ瓜ng t嘘iăđaă
trong s穎 d映ngăđ医t; Ch雨 quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t trong khuôn kh鰻 quy ho衣ch xây d詠ng. 
NgƠnhătƠiănguyênămôiătr逢運ng ch雨 làm các k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăvƠăđ逢aăraăcácăch雨 tiêu 
cho quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t ch泳 không th吋 làm quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t dài h衣n t噂i t瑛ng 
th穎a. 

- Phát huy t嘘iăđaăh衣 t亥ng vùng; liên k院t t嘘t v隠 không gian v噂i các t雨nh lân c壱n;  

II.  Ph逢挨ngăán phát tri 吋n kinh t 院 - xã h瓜i đ逢嬰c l詠a ch丑n: 

C亥năTh挨ătr荏 thƠnhăắTráiătim”ăc栄aăvùngăđ欝ng bằng sông C穎u Long, thành ph嘘 
thôngăminhăđángăs嘘ng c栄a Vi羽t Nam 
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Đ鵜nhăh逢噂ng  C亥năTh挨ăti院p t映c: (i) nâng cao v鵜 th院 trong chu厩i giá tr鵜 đ吋 tr荏 thành 
trung tâm ch院 bi院n giá tr鵜 cao, kinh doanh nông s違n, nghiên c泳u nông nghi羽p c栄a Vi羽t 
Nam, (ii) phát tri吋nănhanhăchóngăvƠăđ欝ng b瓜 ngành logistics hi羽năđ衣i ậ đóngăvaiătròălƠă
ngành m臼 neoăđ吋 gi違i quy院t nút th逸t c栄a c違 khu v詠c,ăthúcăđẩy phát tri吋n các ngành công 
nghi羽p khác (iii) ti院p t映c m荏 r瓜ng các ngành công nghi羽p ch栄 đ衣oătheoăh逢噂ng công ngh羽 
cao và công nghi羽p m噂iă(D逢嬰c phẩm,ăNĕngăl逢嬰ng tái t衣o) và (iv) tri吋n khai toàn di羽n 
nhóm ngành d鵜ch v映 tiêu dùng (Du l鵜ch, Bán lẻ,...) ph映c v映 khu v詠c và qu違ngăbáăth逢挨ngă
hi羽u C亥năTh挨ănh逢ăm瓜tăđi吋măđ院n n鰻i b壱t c栄a vùng ĐBSCL. Chi院năl逢嬰c t噂iănĕmă2030,ă
C亥năTh挨ătr荏 thƠnhăắtráiătim”ăc栄aăvùngăĐ欝ng bằng sông C穎u Long, t亥mănhìnăđ院nănĕmă
2050 tr荏 thành thành ph嘘 thôngăminhăđángăs嘘ng 荏 Vi羽t Nam. 

Đối với chiếnălược trở thànhă"tráiă tim”ăcủaăđồng bằng sông Cửu Long, chi院n 
l逢嬰c này khẳngăđ鵜nh C亥năTh挨ălƠăm瓜t ph亥n không th吋 thi院u cho s詠 phát tri吋n c栄a vùng. 
Thành ph嘘 C亥năTh挨ăs胤 đ違m nhi羽măvaiătròăđ瓜ng l詠c cho s詠 phát tri吋n c栄a vùng, phát tri吋n 
toàn di羽năđ吋 tr荏 thành trung tâm công nghi羽p v噂i các c映măngƠnhăđ衣t tiêu chuẩn qu嘘c t院, 
thu hút nhi隠uănhƠăđ亥uăt逢ăđ亥uătƠuăthúcăđẩy chu厩i cung 泳ng toàn vùng và tham gia vào 
chu厩i cung 泳ng toàn c亥u;ătrungătơmăth逢挨ngăm衣i, d鵜ch v映; trung tâm du l鵜ch hi羽năđ衣i, 
thúcăđẩy phát tri吋n du l鵜ch toàn vùng, bi院n du l鵜ch tr荏 thành ngành công nghi羽p không 
khói,ăthúcăđẩy phát tri吋năđôăth鵜 và qu違ng bá s違n phẩmăđ員cătr逢ngăc栄a vùng; trung tâm 
cung 泳ng khoa h丑c - công ngh羽 đ員c bi羽tătrongălƿnhăv詠c nông nghi羽p hi羽năđ衣i (gen, sinh 
h丑c, blockchain, AI, máy móc thi院t b鵜,...); trung tâm phát tri吋năconăng逢運i, cung 泳ng 
ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao cho vùng, trung tâm y t院 - chĕmăsócăs泳c kh臼e ch医tăl逢嬰ng 
cao,ăvĕnăhóa,ăth吋 d映c th吋 thao; trung tâm tái t衣o tài nguyên và thích 泳ng v噂i bi院năđ鰻i khí 
h壱u, cung 泳ng các gi違i pháp ph映c v映 phát tri吋n kinh t院 tu亥n hoàn cho vùng; tiên phong 
phát tri吋n h羽 sinh thái kh荏i nghi羽păđ鰻i m噂i sáng t衣o c栄aăvùng;ăđôăth鵜 h衣t nhân c栄aăđ欝ng 
bằng sông C穎u Long v噂i k院t c医u h衣 t亥ng hi羽năđ衣i, thông minh và có s詠 k院t n嘘i t嘘t gi英a 
ng逢運i dân và chính quy隠năđôăth鵜. 

Đối với tＺm nhìn thành phố đángăsống ở Việt Nam, C亥năTh挨ăc亥n t壱p trung phát 
tri吋năh逢噂ng t噂i s詠 phát tri吋n c亥n bằng, hài hòa gi英a kinh t院 - xã h瓜i - môiătr逢運ng v噂i 
ch医tăl逢嬰ng cu瓜c s嘘ngăconăng逢運iăđ逢嬰căđ違m b違o. Thành ph嘘 có th吋 ch院,ăc挨ăch院, chính 
sáchăvƠămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢ăkinhădoanhăthu壱n l嬰i cho m丑i thành ph亥n kinh t院 tham gia, 
đ亥uăt逢ăvƠăkh荏i nghi羽p, nh医t là khu v詠căt逢ănhơn.ăKho違ng cách giàu - nghèo, thành th鵜 - 
nông thôn, nam ậ n英 đ逢嬰c rút ng逸n, an sinh xã h瓜iăđ逢嬰căđ違m b違o. Thành ph嘘 C亥năTh挨ă
tr荏 thành m瓜t thành ph嘘 anăninh,ăanătoƠnătrênăcácălƿnh v詠c: kinh doanh, th詠c phẩm 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 
v噂i bi院năđ鰻i khí h壱u bằng c違 gi違i pháp công trình và phi công trình, phát tri吋nănĕngăl逢嬰ng 
tái t衣o và v壱t li羽u m噂i t瑛 rác và ph院 phẩm, nh医t là ph院 phẩm nông nghi羽p. Bên c衣nhăđó,ă
ch医tăl逢嬰ng cu瓜c s嘘ng c亥năđ逢嬰căđ違m b違o:ăng逢運i dân có th吋 d宇 dàng ti院p c壱n y t院 - chĕmă
sóc s泳c kh臼e ch医tăl逢嬰ng cao, d鵜ch v映 giáo d映c - đƠoăt衣o ch医tăl逢嬰ng cao. Thành ph嘘 tiên 
phongătrongălƿnhăv詠c th吋 d映c th吋 thao v噂i các lo衣iăhìnhăvĕnăhóaăđaăd衣ng và các giá tr鵜 
truy隠n th嘘ngăđ逢嬰c b違o t欝n. Thành ph嘘 h逢噂ng t噂i m瓜tăt逢挨ngălaiăcóăgiaoăthôngăvƠăk院t n嘘i 
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t嘘t, nh医t là giao thông công c瓜ng và hàng không qu嘘c t院 k院t n嘘i tr詠c ti院p v噂i th院 gi噂i, 
k院t c医u h衣 t亥ngăđ違m b違oăđ逢嬰c các y院u t嘘:ăđẹp, hi羽năđ衣i và có b違n s逸c.  

L瓜 trình phát tri吋năđ逢嬰c xây d詠ng cho C亥năTh挨ănh逢ăsau: 
(1) Hi羽n t衣i, C亥năTh挨ăcó nhi隠u ti隠m nĕngăm噂i  

Thành ph嘘 đưăđ逢嬰căxácăđ鵜nhălƠătrungătơmăvùngăĐBSCL,ălƠăđôăth鵜 lo衣i I tr詠c thu瓜c 
trungă逢挨ngăvƠăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăh挨năhẳn các thành ph嘘 khác c栄a vùng,ănh逢ăsơnăbay,ăđ衣i h丑c, 
b羽nh vi羽n, b院n c違ng v.v. Tuy nhiên, C亥năTh挨ăm噂i ch雨 phát tri吋nănhanhăh挨năcácăthƠnhă
ph嘘 t雨nh lỵ khác m瓜t chút, ch泳 ch逢aăth壱t s詠 là trung tâm vùng, cũngăch逢aăth詠c s詠 lƠăđô 
th鵜 lo衣i I. Tuy nhiên, v噂i vi羽c phê duy羽t quy ho衣ch m噂i vùng ĐBSCL, phê duy羽tăc挨ăch院 
đ員c thù cho C亥năTh挨,ăthƠnhăph嘘 đangăcóăm瓜t lo衣t ti隠mănĕngăm噂i, 荏 quy mô khác hẳn 
quá kh泳, th吋 hi羽n ch栄 y院u 荏 hai khía c衣nh: liên k院t vùng v隠 kinh t院 và h衣 t亥ng vùng. 

Liên k院t vùng v隠 Kinh t院: Thành ph嘘 nằm 荏 trung tâm các c映m kinh t院 nông 
nghi羽p và có trungătơmăđ亥u m嘘i nông nghi羽p t鰻ng h嬰p c医p vùng: c映m Th栄y s違n (cá da 
tr挨n)ăthu瓜c các t雨nhăKiênăGiang,ăAnăGiang,ăĐ欝ng Tháp; c映m Th栄y s違n (tôm) thu瓜c các 
t雨nh Cà Mau, H壱uăGiang,ăSócăTrĕng,ăB衣c Liêu; c映m lúa:ăAnăGiang,ăĐ欝ng Tháp; C映m 
cơyătrái:ăVƿnhăLong,ăTi隠n Giang, B院n Tre, Trà Vinh.  

Vai trò c栄a C亥năTh挨ălƠătrungătơmănôngănghi羽p giá tr鵜 caoăđ逢嬰c xây d詠ng d詠a trên 
vi羽c phát tri吋n chu厩i giá tr鵜 đ亥u cu嘘i và kh違 nĕngăk院t n嘘i h壱u c亥n: Nghiên c泳u nông 
nghi羽p, Ch院 bi院n th詠c phẩm, Bán buôn và bán lẻ và các ho衣tăđ瓜ng ph映 d丑c chu厩i giá tr鵜 
Nông nghi羽p hi羽n t衣i.  

V隠 lƿnhăv詠c phi nông nghi羽p, C亥năTh挨ănằm 荏 giaoăđi吋m hai tr映căđ瓜ng l詠c v隠 đôă
th鵜 hoá, công nghi羽p hoá c医p vùng là tr映c TPHCM- C亥năTh挨ăvƠătr映c nam sông H壱u. 

Liên k院t vùng v隠 h衣 t亥ng và h壱u c亥n: C亥năTh挨ăkhẳngăđ鵜nh v鵜 th院 c穎a ngõ k院t n嘘i 
ĐBSCLăti院p c壱n t噂i th鵜 tr逢運ngătrongăn逢噂c và qu嘘c t院. V噂i h羽 th嘘ngăđ逢運ng cao t嘘căđưă
đ逢嬰c quy ho衣ch, h羽 th嘘ng c違ng th栄y n瓜i đ鵜a, c違ng bi吋n và sân bay qu嘘c t院, đ逢運ng s逸t, 
C亥năTh挨ălƠăđ亥u m嘘i giao thông tr丑ngăđi吋m, k院t n嘘i các t雨nh ĐBSCLăv噂i các th鵜 tr逢運ng 
khác.  

Hình 1. Liên k院t vùng v隠 h壱u c亥n 
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Nguồn: Thông tin thu thập 

Ti隠mănĕngăcònănhi隠uăđ吋 C亥năTh挨ăc違i thi羽năh挨năn英a v隠 m員t chi phí và th運i gian 
v壱n chuy吋năđ嘘i v噂i ho衣tăđ瓜ng xu医t ậ nh壱p khẩu tr詠c ti院p, gi違i quy院tăđ逢嬰c bài toán c栄a 
c違 khu v詠c. Vi羽c xu医t khẩu tr詠c ti院p qua c違ng Cái Cui có th吋 ti院t ki羽m cho nhà xu医t 
khẩuă30%ăchiăphíăcũngănh逢ă5ăngƠyăv壱n chuy吋n. Xu医t khẩu hàng hóa tr詠c ti院p bằng 
đ逢運ng hàng không t瑛 C亥năTh挨ăcóăth吋 ti院t ki羽m cho các nhà xu医t khẩuăđ院n ~ 10 ngày, t瑛 
đóăm荏 ra nhi隠uăc挨ăh瓜i cho m違ng giao hàng t嘘căđ瓜 caoăđ嘘i v噂i các s違n phẩmăt逢挨iăs嘘ng 
vƠăth逢挨ngăm衣iăđi羽n t穎. 
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Hình 2: C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 của chuyên gia 

Liên k院t vùng v隠 h衣 t亥ng Xã h瓜i: C亥năTh挨ăcóăth吋 tr荏 thƠnhăđi吋măđ院n du l鵜ch và 
d鵜ch v映 tiêu dùng c栄aăĐ欝ng bằng sông C穎u Long v噂i ti隠mănĕngăphátă tri吋n thành (i) 
Trung tâm du l鵜ch & ngh雨 d逢ỡng c栄aăĐ欝ng bằng sông C穎u Long và (ii) Trung tâm d鵜ch 
v映 tiêuădùng,ăđóngăvaiătròănơngăcaoăch医tăl逢嬰ng cu瓜c s嘘ng cho khu v詠c. 

(2) M映că tiêuăđ院nănĕmă2030,ă thƠnh ph嘘 C亥năTh挨ă trở thành ắtrái t im”ăc栄a vùng 
Đ欝ng bằng sông C穎u Long  

T噂i 2025: đẩy m衣nh buôn bán nông nghi羽p: 

Thành ph嘘 C亥năTh挨ăs胤 t壱p trung phát tri吋n nhóm ngành Kinh doanh buôn bán 
Nông nghi羽p giá tr鵜 cao t噂iănĕmă2025,ănh運 vi羽căđẩy m衣nh chu厩i giá tr鵜 nông nghi羽p, t壱p 
trungăvƠoăcácăgiaiăđo衣năđemăl衣i giá tr鵜 caoănh逢ănôngănghi羽p công ngh羽 cao, ch院 bi院n 
nông s違n. Thành ph嘘 t壱pătrungăđẩy m衣nhăngƠnhălogisticsăđ吋 kh挨iăthôngăconăđ逢運ng v壱n 
chuy吋n nông s違n c栄a toàn vùng, phát tri吋n trung tâm logistics t壱p trung tân ti院n, hi羽n 
đ衣i,ăđẩy m衣nh ngu欝n cung 泳ng logistics toàn di羽n,ăđ員c bi羽t v隠 h羽 th嘘ng kho bãi, cung 
泳ng l衣nhăvƠănĕngăl詠c xu医t khẩu tr詠c ti院p. Phát tri吋nălogisticsăcũngălƠăti隠năđ隠 đ吋 ti院p t映c 
phát tri吋n các nhóm ngành kinh t院 giá tr鵜 cao, hi羽năđ衣iăkhácătrongăt逢挨ngălai. 

B違n thân n隠n s違n xu医t nông nghi羽p C亥năTh挨ăcó 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 thƠnhăđ瓜ng l詠c cho phát tri吋n d鵜ch v映 du l鵜ch nông 
nghi羽p;  

T噂iă2030:ăĐaăd衣ng hoá kinh t院: 

Đ吋 thúcăđẩyătĕngătr逢荏ng m衣nh m胤 trongăgiaiăđo衣n 2025 - 2030, Thành ph嘘 C亥n 
Th挨ăđ鵜nhăh逢噂ng d亥n d亥n chuy吋năđ鰻i sang Công nghi羽p và D鵜ch v映, m映c tiêu tr荏 thành 
trung tâm kinh t院 đaăd衣ng c栄a mi隠n Nam Vi羽tăNamăvƠoănĕmă2030.ăCácăngƠnhăđẩy m衣nh 
phát tri吋n bao g欝m: S違n xu医tăD逢嬰c phẩm,ăNĕngăl逢嬰ng tái t衣o, Ch院 bi院n nông s違n.  
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Các nhóm ngành v隠 D鵜ch v映 nh逢ăBánălẻ, Giáo d映c, Y t院 cũngăđ逢嬰c phát tri吋n cân 
bằngăvƠăđaăd衣ng, t衣o nên m瓜tămôiătr逢運ng s嘘ng hi羽năđ衣iăđ吋 thu hút và gi英 chân nhân tài, 
giaătĕngăm泳căđ瓜 đángăs嘘ng c栄a thành ph嘘, phát tri吋năđ欝ngăđ隠u và b隠n v英ng.  

Trongăgiaiăđo衣n này, Thành ph嘘 C亥năTh挨ăs胤 tr荏 thành trung tâm cung 泳ng cho 
vùngăđ欝ng bằng sông C穎u Long v隠 s違n phẩm công ngh羽 caoănh逢:ăgi嘘ng, s違n phẩm công 
ngh羽 sinh h丑c, s嘘 hóa trong s違n xu医t nông nghi羽p, công nghi羽p ch院 bi院n chuyên sâu, 
máy móc thi院t b鵜; d鵜ch v映 du l鵜ch, y t院, giáo d映c, logistics,...;  

Phát tri吋n m衣nh công nghi羽p công ngh羽 thôngătin,ănĕngăl逢嬰ng tái t衣o, v壱t li羽u 
m噂i, kinh t院 bi吋n; tr荏 thành trung tâm vùng v隠 gi違i pháp thích 泳ng v噂i bi院năđ鰻i khí h壱u 
và thân thi羽nămôiătr逢運ng;  

(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 trở 
thành Thành ph嘘 thôngăminhăđángăs嘘ng c栄a Vi羽t Nam - tr 丑ng tâm d鵜ch v映 

Thành ph嘘 C亥năTh挨ăđ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n tr荏 thành thành ph嘘 thôngăminhăđángă
s嘘ng c栄a Vi羽tăNam,ălƠăđi吋m đ院n h医p d磯n v隠 d鵜ch v映 tiêu dùng ch医tăl逢嬰ng cao, t壱p trung 
vào ho衣tăđ瓜ng bán lẻ hi羽năđ衣i và du l鵜ch giá tr鵜 cao, tiên phong trong phát tri吋năđôăth鵜 
xanh. Thành ph嘘 t壱p trung phát tri吋n các l嬰i th院 so sánh và l嬰i th院 c衣nh tranh c栄a vùng 
đ欝ng bằng sông C穎u Long trên n隠n t違ng công ngh羽 cao, kinh t院 xanh, tu亥n hoàn, b隠n 
v英ng, thích 泳ng t嘘t v噂i bi院năđ鰻i khí h壱u và b逸t k鵜păxuăh逢噂ng công ngh羽 m噂i c栄a nhân 
lo衣i; 

Nhóm ngành d鵜ch v映 s胤 là tr丑ng tâm chính c栄a thành ph嘘 trongăgiaiăđo衣n này, t壱p 
trungăđẩy m衣nh m泳căđángăs嘘ng, nâng cao ch医tăl逢嬰ng cu瓜c s嘘ngăng逢運i dân.  

Thành ph嘘 t壱p trung phát tri吋n m衣nh m胤 c挨ăs荏 h衣 t亥ng xã h瓜i,ăđaăd衣ng hóa các 
d鵜ch v映 ti羽n ích và gi違i trí ph映c v映 cho c違 khu v詠căđ欝ng bằng sông C穎u Long. Nĕngă
l逢嬰ng s衣ch v噂i quy mô l噂năđ吋 phát tri吋n C亥năTh挨ătr荏 thành thành ph嘘 thông minh vào 
2050. 

Bên c衣nhăđó,ăC亥năTh挨ăcũngăđ員c bi羽tăđẩy m衣nh phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c, phát 
tri吋năconăng逢運i C亥năTh挨ăắtríătu羽,ănĕngăđ瓜ng, nhân ái, hào hi羽p, thanh l鵜ch”,ăphátătri吋n 
môiătr逢運ng s嘘ng hi羽năđ衣i,ătĕngăm泳căđángăs嘘ng c栄a thành ph嘘 đ吋 thu hút và gi英 chân 
nhân tài.  

Trong m映c tiêu dài h衣n, C亥năTh挨ăt壱pătrungăthuăhútăđ亥uăt逢ăc挨ăs荏 h衣 t亥ng xanh, bao 
g欝măc挨ăs荏 h衣 t亥ngăgiaoăthôngăđôăth鵜 thông minh, giao thông công c瓜ng,ănơngăcaoănĕngă
l詠c s嘘 hóa c栄a doanh nghi羽p,ăng逢運i dân và chính quy隠n,ăđ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋năh逢噂ng 
t噂i thành ph嘘 thôngăminh,ăđángăs嘘ngăvƠoănĕmă2050. h瓜i nh壱p và k院t n嘘iăgiaoăth逢挨ngă
bằngăđ逢運ngăhƠngăkhôngăđ院năcácăđôăth鵜 l噂n trên th院 gi噂i,ăđ員c bi羽tălƠăcácăđôăth鵜 l噂n c栄a 
Châu Á. 

(4)ăPh逢挨ngăánăphátătri吋n 

1- Logic k院t n嘘i vùng 
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- Nhìn nh壱n c違 d丑c nam sông h壱u là m瓜t hành lang l噂n, v噂i nhi隠uăđi吋măđôăth鵜, 
V噂i k院t n嘘i liên vùng bằng cao t嘘c, qu嘘c l瓜,ăđ逢運ng thu益 sông H壱u. 

- B違n thân C亥n Th挨ăcũngălƠăm瓜t chu厩iăđôăth鵜 có k院t n嘘i c違 b逸cănamăvƠăđôngătơy. 
- C医u trúc cao t嘘c,ăđ逢運ng s逸t,ăđ逢運ng thu益 và hàng h違i, hàng không m噂i c医p vùng 

s胤 thayăđ鰻iăt逢挨ngăquanăl詠căl逢嬰ng hi羽n h英u c栄a C亥năth挨.ăKhôngăcòn quá t壱p trung vào 
khuăđôăth鵜 hi羽n h英u và d違i m臼ng ven sông H壱u. Có nhi隠uăc挨ăh瓜iăchoăcácăh逢噂ng phát 
tri吋n khác. 

2- Phân vùng phát tri吋n chính 

Hình 3: B違n đ欝 đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n trung tâm kinh t 院 đ瓜ng l詠c đ院nănĕmă2030 
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Nguồn: Sở Kế hoạchăvàăĐＺuătưăvàăPhânătíchăchuyênăgia 

C亥năTh挨ăđ逢嬰căxácăđ鵜nh có hai trung tâm kinh t院 đ瓜ng l詠c, m瓜t 荏 phía B逸c, t瑛 
Th嘘t N嘘t kéo d丑c theo tuy院năđ逢運ng qu嘘c l瓜 80 và Cao t嘘c L瓜 Tẻ, R衣ch S臼i; và m瓜t 荏 
phía Nam, xung quanh khu v詠c trung tâm hi羽n h英u Ninh Ki隠u, Bình Thu益,ăCáiăRĕng.ă 

C映m phía B逸c thiên v隠 công nghi羽p, c映măphíaăNamăđaăch泳cănĕng,ănh逢ngăthiênă
v隠 đôăth鵜,ăth逢挨ngăm衣i, d鵜ch v映. 

Hai c映mănƠyăđ逢嬰c k院t n嘘i v噂i nhau b荏i tuy院năđ逢運ngăđaăph逢挨ngăth泳c Nam sông 
H壱u. 

3- Kinh nghi羽m qu嘘c t院 t鰻ng th吋 cho toàn b瓜 chi院năl逢嬰c phát tri吋n không gian thành 
ph嘘 C亥năTh挨ă- Ví d映 vùngăđôăth鵜 sinh thái Hùng An - Trung Qu嘘c 

Hình 4: Ví d映 vùngăđôăth鵜 sinh thái Hùng An ậ Trung Qu嘘c 
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Nguồn: thông tin thu thập 

Mô hình kinh nghi羽m quy ho衣ch qu壱n m噂i Tây An 荏 Hà B逸c, Trung Qu嘘c,ăắMôăhìnhă
Xiongan”,ăđ逢嬰c coi là mô hình quy ho衣chăắthƠnhăph嘘 c栄aăt逢挨ngălai” đ逢嬰căđánhăgiáăcaoătrongă
gi噂i h丑c thu壱t qu嘘c t院, v噂i tri吋n v丑ng phát tri吋n ch医tăl逢嬰ng cao trong k益 nguyên m噂i. V噂i nh英ng 
đ員căđi吋m chính sau: 

a) Mô hình "ki 吋u nhóm": không có trung tâm duy nh医t, không có bánh l噂n, 
phát tri 吋n đô th鵜 linh ho衣t 

Toàn b瓜 h羽 th嘘ngăđôăth鵜 s胤 đ逢嬰c t鰻 ch泳c thành các nhóm nh臼, không có m瓜t trung 
tâm thành ph嘘 duy nh医t và không m荏 r瓜ng m瓜t cách l瓜n x瓜nănh逢ăm瓜t chi院c bánh. Thay 
vƠoăđó,ăs胤 xây d詠ng m瓜t nhóm thành ph嘘 v噂i quy mô phù h嬰p và cân bằng vi羽c làm và 
nhà 荏.  

 姶uătiênăsinhătháiăvƠăphátătri吋năxanh,ăđi隠u ph嘘i s違n xu医t,ăđ運i s嘘ng và sinh thái, 
d亥n d亥n hình thành c医uătrúcăkhôngăgianăđôăth鵜-nông thôn ki吋u nhóm v噂i quy ho衣chăđôă
th鵜 và nông thôn và các ch泳cănĕngăhoƠnăch雨nh. Các thành ph嘘 có quy mô v瑛a ph違i b嘘 trí 
dƠyăđ員c và tích h嬰păn逢噂c và thành ph嘘. 

Khôi ph映c l衣i nh英ng vùng sinh thái l鵜ch s穎 và t衣o ra m瓜tăkhuăv逢運n sinh thái;  

T衣i khu v詠c xu医t phát, ch丑n m瓜t khu v詠c thích h嬰păđ吋 quy ho衣ch và xây d詠ng 
khu v詠c xu医t phát, di羽n tích kho違ngă20ăđ院n 30 km vuông. 

Chuẩn b鵜 không gian s嘘ng và sinh thái t嘘iă逢uăđ吋 tri吋n khai các ngành công ngh羽 
cao c医p cao. 

M瓜t s嘘 th鵜 tr医n nh臼 đ員cătr逢ngăvƠănh英ngăngôiălƠngăxinhăđẹpăđ逢嬰c hình thành. Di羽n 
tích quy ho衣ch và xây d詠ngăLƠngăĐẹp kho違ng 50 km vuông. 
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Gi英a m厩i nhóm, các h羽 th嘘ng xanh lam nh逢ăr瑛ng,ăđ医t ng壱păn逢噂c và không gian 
xanhăđ逢嬰c bao quanh b荏i các kho違ng và có ranh gi噂i phát tri吋n rõ ràng. Các ch泳cănĕngă
t逢挨ngăđ嘘iăđ亥yăđ栄 có th吋 đápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u công vi羽c và cu瓜c s嘘ng. 

 Quy ho衣ch kho違ng tr嘘ng chi院năl逢嬰căđ吋 dành không gian cho các chi院năl逢嬰c phát 
tri吋n l噂n và phát tri吋năđôăth鵜 b隠n v英ng, giúp phát tri吋năđôăth鵜 linh ho衣t. 

b) "B 瓜 m員t đô th鵜" khác bi羽t:  không ph違i toàn r瑛ng bê tông, ki吋m soát ch員t 
ch胤 chi隠u cao công trình 

Vi羽c quy ho衣ch và xây d詠ng s胤 t壱p trung vào tinh hoa c栄a ngh羽 thu壱t ki院n trúc 
và c違nh quan. K院t h嬰p gi英a b違n s逸c và hi羽năđ衣iăph逢挨ngăTơy,ăti院p n嘘iăvĕnăhóaătruy隠n 
th嘘ng và b違o t欝n các gen c栄aăvĕnăhóa. Đ鵜nhăhìnhăphongăcáchăđôăth鵜 ki吋uăđ員c thù, phong 
c違nhăvùngătrũngăng壱păn逢噂c và th運i trang cách tân. 

Các tòa nhà cao t亥ng s胤 b鵜 h衣n ch院 r医t nhi隠u, chi隠u cao c栄a các tòa nhà c亥năđ逢嬰c 
ki吋m soát ch員t ch胤, và không nên có nh英ng khu r瑛ngăxiămĕngăvƠănh英ng b泳căt逢運ng bằng 
kính 荏 kh逸p m丑iăn挨i. Theo b嘘 trí ch泳cănĕngăđôăth鵜 vƠăđ員căđi吋m công nghi羽p, các công 
trình cao t亥ng s胤 đ逢嬰c quy ho衣ch và xây d詠ng t衣i m瓜t khu v詠c c映 th吋 c栄a qu壱n m噂i,ăn挨iă
t壱p trung các ch泳cănĕngăkinhădoanhătrungătơm,ătƠiăchính,ătr映 s荏 công ty và các ch泳cănĕngă
khác. 

Các tòa nhà s胤 t衣oăthƠnhăđ逢運ng chân tr運i c栄a thành ph嘘 v噂iăcácăđ逢運ng vi隠n tr違i 
dài và nh鵜păđi羽u nh医p nhô, không có c違m giác ng瓜t ng衣t c栄a nh英ng tòa nhà cao t亥ng. 
Nh英ng tòa nhà v瑛a mang nét quy院nărũăc鰻 đi吋n v瑛aămangăh逢挨ngăv鵜 hi羽năđ衣i, hòa mình 
vào thiên nhiên, ngay thẳng và phóng khoáng, và không tham gia vào nh英ng tòa nhà kǶ 
l衣. 

Tuân theo quy lu壱t xây d詠ng thành ph嘘 đ挨năgi違n và tôn tr丑ng thiên nhiên. Các 
tòa nhà s胤 không sao chép và s胤 có phong cách riêng bi羽t.  

VƠnhăđaiăr瑛ng bên ngoài bao quanh, r瑛ng bên trong xanh t嘘t,ăxungăquanhălƠăđ亥y 
sóng xanh, t衣o thành hình 違nhăkhôngăgianăm逢運iăv逢運n,ătrĕmăcánhăđ欝ng hoa, r瑛ng thiên 
niên k益 vƠăn逢噂c mênh mông trên quy mô hàng v衣n ha. 

c) Đ瓜ng c挨 phát tri 吋n ch医t l逢嬰ng cao: t衣o ra m瓜t vùng đ医t đ鰻i m噂i toàn c亥u 
và m瓜t vùng đ医t m噂i cho c違i cách và mở c穎a 

Hi羽n t衣i,ăh挨nă100ădoanhănghi羽p công ngh羽 cao c医păcaoăđưăđ鵜nhăc逢ă荏 Xiongan, và 
các ngu欝n l詠căđ鰻i m噂iăđangănhanhăchóngăthuăth壱p trong khu v詠c m噂i. 

B嘘 c映c nâng cao c栄aăblockchain,ăterahertz,ăđi羽n toán nh壱n th泳c và nghiên c泳u và 
phát tri吋n công ngh羽 khác và th穎 nghi羽m" "b嘘 c映căđ亥u tiên c栄a IPv6". 

Đ隠 xu医t tích c詠c ti院p thu, t壱p h嬰p các y院u t嘘 và ngu欝n l詠căđ鰻i m噂i, tri吋n khai các 
ngành công ngh羽 cao t瑛 đi吋m xu医t phát cao, xây d詠ng n隠n kinh t院 th詠c s詠,ăđ鰻i m噂i khoa 
h丑c và công ngh羽, tài chính hi羽năđ衣i, ngu欝n nhân l詠c hi羽năđ衣i. h羽 th嘘ng công nghi羽p. 

38 ch雨 tiêu ch栄 y院u. "Các ch雨 s嘘 nh逢ăc挨ăs荏 h衣 t亥ngăthôngăminhăv逢嬰t quá 90%, nhà 
gigabit tiêu chuẩnăbĕngăthôngăr瓜ng t嘘căđ瓜 cao, doanh nghi羽p 10 Gigabit và các ch雨 s嘘 
khácăđangăd磯năđ亥u trên th院 gi噂i."  
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M瓜t mô hình qu嘘c gia cho s詠 phát tri吋n ch医tăl逢嬰ng cao trong th運i kǶ m噂i,ăvƠăđ吋 
khám phá nh英ng kinh nghi羽m có th吋 h丑c h臼i và nhân r瓜ng. Phát tri吋n th院 h羽 công ngh羽 
thông tin m噂i và cu瓜c s嘘ng hi羽năđ衣i Khoa h丑c công ngh羽 sinh h丑c, v壱t li羽u m噂i, công 
nghi羽p d鵜ch v映 hi羽năđ衣i cao c医p, nông nghi羽p sinh thái xanh và các ngành công nghi羽p 
công ngh羽 cao c医păđ瓜 cao khác. 

C違iăcáchăvƠăđ鰻i m噂i là linh h欝năvƠălƠăđ瓜ng l詠căđ亥u tiên cho s詠 phát tri吋n, t衣o ra 
m瓜tămôiătr逢運ng ph映c v映 chính ph栄 thu壱n ti羽n và hi羽u qu違, m瓜tămôiătr逢運ng chính sách 
đ鰻i m噂i và c荏i m荏,ăđ欝ng th運i xây d詠ng và th詠c hi羽n m瓜t lo衣t các chính sách và bi羽n 
pháp v隠 đ医tăđai,ătƠiăchính,ăthu院,ătƠiăchính,ătƠiănĕngăvƠăm荏 ra th院 gi噂iăbênăngoƠi,ăđ違m b違o 
rằngăng逢運i nh壱n có th吋 đ院n và 荏 l衣i. S嘘ng và phát tri吋n t嘘t. 

Xây d詠ng n隠n t違ngăđ鰻i m噂i khoa h丑c và công ngh羽 đẳng c医p th院 gi噂i, xây d詠ng 
c挨ăs荏 h衣 t亥ng giáo d映c khoa h丑c và công ngh羽 đẳng c医p th院 gi噂i, xây d詠ng h羽 th嘘ng d鵜ch 
v映 đ鰻i m噂iăđẳng c医p th院 gi噂i và ph医năđ医u xây d詠ng m瓜t th院 gi噂i. 

d) Thành ph嘘 ki吋u m磯u sinh thái: Thành ph嘘 là v逢運n, không gian xanh và 
xanh chi院m 70% 

Trongăt逢挨ngălai,ăđôăth鵜 s胤 đ逢嬰c l欝ng vào m瓜tăkhôngăgianăsinhătháiăđanăxenăgi英a 
xanhăd逢挨ngăvƠăxanhălá,ăt益 l羽 khôngăgianăxanhăd逢挨ngăvƠăxanhăl映c s胤 鰻năđ鵜nh 荏 m泳c 70%. 

Côngăviênăsinhătháiăđ欝ng quê quy mô l噂n, công viên t鰻ng h嬰p quy mô l噂n và 
công viên c瓜ngăđ欝ngăchoăphépăc逢ădơnăvƠoăr瑛ng 3 km, vào vành đaiăr瑛ng 1 km, công 
viênă300ăm,ăđ逢運ng ph嘘 100% bóng mát. T益 l羽 che ph栄 r瑛ng theo quy ho衣ch c栄a khu 
m噂i là 40%. T益 l羽 ph栄 xanh theo quy ho衣ch c栄a khu v詠c xu医tăphátăđ衣t 50%. 

"Nhìn ra th院 gi噂i, hi羽n t衣i không có thành ph嘘 l噂n nào có th吋 đ衣t t噂i 70% không 
gian xanh. Khu m噂i s胤 th吋 hi羽n m瓜t nét duyên dáng v隠 sinh thái. Tái t衣o th鵜 tr医năn逢噂c 
đ逢嬰c bao quanh b荏i r瑛ng và h欝,ăn挨iăk院t h嬰p thành ph嘘 và cây xanh.  

Thúcăđẩy ph嘘i h嬰p qu違nălỦămôiătr逢運ng khu v詠c, xây d詠ngăcácăđ壱p ki吋măsoátălũă
l映tăvƠăduyătrìăcácăđ員căđi吋m l鵜ch s穎 banăđ亥u c栄a nó. 

M瓜tăvƠnhăđaiăr瑛ng s胤 đ逢嬰c xây d詠ng; các hành lang sinh thái xanh s胤 đ逢嬰c xây 
d詠ng 荏 hai bên kênh chính và các tr映căđ逢運ng chính; các kho違nh r瑛ng quy mô l噂n s胤 
đ逢嬰c xây d詠ng gi英aăcácăđôăth鵜 nhóm và các khu b違o t欝n sinh thái quan tr丑ng. 

e) L医y con ng逢運i làm trung tâm: 15 phút đi b瓜 đ吋 đáp 泳ng nhu c亥u hàng 
ngày và t衣o ra m瓜t h羽 th嘘ng an ninh nhà ở đa d衣ng k院t h嬰p thuê và mua 

5ăphútăđiăb瓜 đ吋 đ逢aătrẻ đ院nătr逢運ng m磯uăgiáo,ă10ăphútăđ院nătr逢運ng ti吋u h丑c, 15 phút 
đ院nătr逢運ng trung h丑căc挨ăs荏. Trong t逢挨ngălai,ăcácănhuăc亥uăc挨ăb違n c栄a cu瓜c s嘘ng hàng 
ngày có th吋 đ逢嬰c gi違i quy院tătrongăvòngă15ăphútăđiăb瓜, và các c穎a hàng ti羽n l嬰i, tr衣m d鵜ch 
v映 y t院, trung tâm th吋 d映c nh臼, nhà trẻ,ă...ăcáchăđóă5ăphútăđiăb瓜. . 

L医yăng逢運i dân làm trung tâm, t壱pătrungăvƠoăđ違m b違o và c違i thi羽năđ運i s嘘ng c栄a 
ng逢運i dân, xây d詠ngăcácăc挨ăs荏 d鵜ch v映 công ch医tăl逢嬰ng cao và dùng chung, c違i thi羽n 
m泳căđ瓜 d鵜ch v映 công,ănơngăcaoănĕngăl詠c th詠c hi羽n, tích t映 và s泳c h医p d磯n c栄a khu v詠c 
m噂i, và t衣o ra m瓜t thành ph嘘 đángăs嘘ng, thân thi羽n v噂i doanh nghi羽p, M瓜t thành ph嘘 
hi羽năđ衣i b隠n v英ng. 
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S詠 phát tri吋năđôăth鵜 đ逢嬰c t鰻 ch泳c theo nhóm, cân bằng gi英a công vi羽c và nhà 荏, 
và các khu nh臼.ăNg逢運i dân không có thêm gánh n員ng nào ngoài công vi羽c và cu瓜c s嘘ng 
hàng ngày, và s胤 không lãng phí nhi隠u th運i gian trênăđ逢運ng. 

Quy ho衣ch h羽 th嘘ngăc挨ăs荏 d鵜ch v映 công c瓜ng ba c医păđ瓜 "thành ph嘘-nhóm-c瓜ng 
đ欝ng"ăđ吋 xây d詠ng m瓜t vòng tròn sinh ho衣t ba c医p c栄a c瓜ngăđ欝ng, khu ph嘘 và khu 
ph嘘. Khi b逸tăđ亥u xây d詠ng, các công trình d鵜ch v映 công c瓜ng có ch医tăl逢嬰ng cao và trình 
đ瓜 cao,ăđ欝ng th運i s穎 d映ng các ngu欝n l詠cănh逢ăgiáoăd映c, y t院,ăvĕnăhóaăch医tăl逢嬰ng cao 
trongăvƠăngoƠiăn逢噂c. 

Thi院t l壱p h羽 th嘘ng nhà 荏 và h羽 th嘘ng cung 泳ng nhà 荏 đaăd衣ng, cung 泳ng nhi隠u 
đ嘘iăt逢嬰ng,ăđaăkênhăđ違m b違oăđ欝ng th運i cho thuê và mua. C違i thi羽n chính sách cung 泳ng 
nhà 荏 đaăc医p và h羽 th嘘ngăđi隠u ti院t th鵜 tr逢運ng, ki吋m soát ch員t ch胤 vi羽c phát tri吋n b医tăđ瓜ng 
s違n, thi院t l壱păc挨ăch院 dài h衣n nghiêm c医măđ亥uăc挨. 

f) Giao thông "k 院t h嬰p gi英a t嘘c đ瓜 và t嘘c đ瓜 ch壱m": s詠 k院t h嬰p gi英a nhà ga 
và thành ph嘘, đ逢運ng hẹp và m衣ng l逢噂i dày đ員c, "xe buýt + xe đ衣p + đi b瓜" s胤 là 
ph逢挨ng th泳c di chuy吋n chính trong thành ph嘘 

Ph逢挨ngă ti羽n giao thông có th吋 đ逢嬰c mô t違 là "s詠 k院t h嬰p gi英a nhanh và 
ch壱m". M医t n穎a gi運 đ吋 đ院năđôăth鵜 t雨nh lỵ bằngăđ逢運ng cao t嘘c, "di chuy吋n ch壱m" trong 
thành ph嘘 cũng r医t thu壱n ti羽năvƠă"xeăbuỦtă+ăxeăđ衣pă+ăđiăb瓜" s胤 lƠăph逢挨ngăth泳c di chuy吋n 
chính trong thành ph嘘. 

B嘘 trí t壱pătrungăcácăc挨ăs荏 d鵜ch v映 công c瓜ng xung quanh các hành lang giao thông 
công c瓜ng, và t益 l羽 các chuy院năđiăgiaoăthôngăxanhătrongădi羽n tích xu医t phát đ衣t 90%. 

M壱tăđ瓜 m衣ngăl逢噂iăđ逢運ng b瓜 trong khu v詠c b逸tăđ亥u có th吋 đ衣tă10ăđ院n 15 km / km 
vuông. 

g) Thành ph嘘 song sinh s嘘: Quy ho衣ch đ欝ng th運i ắthƠnh ph嘘 s嘘 và thành 
ph嘘 th詠c” đ吋 xây d詠ng thành ph嘘 m噂i xanh và thông minh 

Thành ph嘘 k悦 thu壱t s嘘 và thành ph嘘 th詠căđ逢嬰c quy ho衣ch và xây d詠ngăđ欝ng th運i. 
Hai thành ph嘘 s胤 t逢挨ngătácăđ吋 t衣o ra m瓜t thành ph嘘 song sinh k悦 thu壱t s嘘 và m瓜t thành 
ph嘘 thông minh. 

Đ隠 xu医t thi院t l壱p và c違i thi羽n h羽 th嘘ng qu違n lý tài s違n d英 li羽u l噂n và xây d詠ng 
m瓜t thành ph嘘 k悦 thu壱t s嘘 hƠngăđ亥u th院 gi噂i v噂i kh違 nĕngăh丑c sâu. 

M瓜t s嘘 quy院tăđ鵜nh có th吋 đ逢嬰c mô ph臼ng trong thành ph嘘 違oătr逢噂c khi chúng 
đ逢嬰c th詠c hi羽nătrongăt逢挨ngălaiăvƠăchúngăcóăth吋 đ逢嬰c th詠c hi羽n ho員c s穎aăđ鰻i theo k院t qu違 
mô ph臼ngăđ吋 đóngăvaiătròăraăquy院tăđ鵜nh b鰻 tr嬰.  

H羽 th嘘ngăc挨ăs荏 nh壱n th泳c khu v詠c m噂i s胤 đ逢嬰c xây d詠ngăđ欝ng th運i v噂iăc挨ăs荏 h衣 
t亥ngăđôă th鵜 và m瓜t n隠n t違ng m荏 th嘘ng nh医t cho Internet v衣n v壱tăđôă th鵜 s胤 đ逢嬰c xây 
d詠ng. S穎 d映ngăđi羽nătoánăđámămơyăvƠăcácăcôngăngh羽 khác, các nhà qu違n lý có th吋 s穎 
d映ng trung tâm qu違n lý thông tin thành ph嘘 thôngăminhăđ吋 phân tích tình hình t鰻ng th吋 
c栄a thành ph嘘 trong th運i gian th詠c và th詠c hi羽n qu違n lý thông minh các ngu欝n l詠c công. 

h) Màu xanh lá cây và carbon th医p:  
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"S穎 d映ngăv逢運năm逢a,ăkhôngăgianăxanhătrũng,ăđ医t ng壱păn逢噂c sinh thái và các ti羽n 
ích khác, khu v詠c m噂i có th吋 đ衣tăđ逢嬰c 100% tích t映 t詠 nhiên và l丑c s衣chăl逢嬰ngăm逢aăv瑛a 
và nh臼.ăL逢嬰ngăm逢aăđ逢嬰c thu gom và x穎 lỦăđ吋 ph栄 xanhăđôăth鵜,ăngĕnăng瑛a ng壱păúngăđôă
th鵜. 

Thúcăđẩy s違n xu医t và l嘘i s嘘ng xanh, carbon th医păvƠăph逢挨ngăth泳c xây d詠ng và v壱n 
hƠnhăđôăth鵜 phù h嬰p v噂i các yêu c亥u v隠 xanh, thông minh và sáng t衣o, s穎 d映ng các v壱t 
li羽u và quy trình k悦 thu壱t b違o v羽 môiătr逢運ng tiên ti院n, ti院t ki羽mănĕngăl逢嬰ng và các tiêu 
chuẩn quy trình k悦 thu壱tăchoăđôăth鵜 xây d詠ng và t衣o ra m瓜tămôiătr逢運ngăđôăth鵜 xanh ch医t 
l逢嬰ng cao. 

Xácăđ鵜nh t鰻ngăl逢嬰ngăn逢噂c tiêu th映 và gi噂i h衣n hi羽u qu違 s穎 d映ngăn逢噂c,ăđ欝ng th運i 
th詠c hi羽n h羽 th嘘ng qu違nălỦătƠiănguyênăn逢噂c ch員t ch胤 nh医t. Thúcăđẩy toàn di羽n vi羽c thi院t 
k院, xây d詠ng và v壱năhƠnhăcácăcôngătrìnhăxanh,ăđ欝ng th運iăthúcăđẩy tích c詠c vƠăđ隠uăđ員n 
cácăph逢挨ngăphápăxơyăd詠ng nhà ti隠n ch院 và tái ch院. 

i) Gi英 l衣i hoài ni羽m: không di chuy吋n cây c鰻 th映, không phá b臼 công trình 
ki院n trúc c鰻, b違o v羽 l鵜ch s穎 và vĕn hóa 

Không có di s違năvĕnăhóaăthìăkhôngăcóăt逢挨ngălai.ăTrongăquyăho衣ch và xây d詠ng, 
kiên quy院t không di d運i cây c鰻 th映, không phá b臼 công trình ki院n trúc c鰻, không di 
chuy吋n c鰻ng vòm c鰻.ăCònăđ鵜aăđi吋măbanăđ亥u s胤 khôngăđ逢嬰c d運iăđi.ăThƠnhăph嘘 m噂i xây 
d詠ng ph違i có đ鵜aăđi吋măcũ,ăđ吋 ng逢運iădơnăv挨iăđiăn厩i nh噂 nhà. 

Đ吋 m瓜t thành ph嘘 m噂iăđ泳ng v英ng,ăđi隠u c嘘t y院u là ph違i k院 th瑛a b嘘i c違nhăvĕnăhóaă
vƠăquanătơmăđ院n vi羽c b違o v羽 các di tích l鵜ch s穎 vƠăcácăđ員căđi吋m l鵜ch s穎.  

j) Xây d詠ng đô th鵜 An toàn: Xây d詠ng h羽 th嘘ng an ninh đô th鵜 hi羽n đ衣i đ吋 
đ違m b違o k院 ho衣ch thiên niên k益 là hoàn h違o 

An toàn là n隠n t違ng c栄a m丑i th泳 và là n隠n t違ng c嘘t lõi c栄a m瓜t thành ph嘘.  

Thi院t l壱p và th詠c hi羽n v英ng ch逸c khái ni羽m an ninh qu嘘c gia t鰻ng th吋, hình thành 
m瓜t h羽 th嘘ngăanăninhăđôăth鵜 hi羽năđ衣i, có h羽 th嘘ng và m丑i th運i ti院t, và xây d詠ng m瓜t h羽 
th嘘ngăđôăth鵜 an toàn. 

Xemăxétăđ亥yăđ栄 t医t c違 các khía c衣nh c栄a các y院u t嘘 an toàn, giám sát và c違nh báo 
s噂m, ra quy院tăđ鵜nh và ch雨 huy, tình hu嘘ng khẩn c医p. c泳u h瓜 và các h羽 th嘘ng khác v隠 
thiên tai và các v医năđ隠 anătoƠnăđ隠uăđ衣t tiêu chuẩn cao, và s胤 tr荏 thành m瓜t thành ph嘘 an 
toàn. 

S逸p x院p cẩn th壱n trong vi羽c xây d詠ng h羽 th嘘ngăanăninhăđôăth鵜 và phòng ch嘘ng 
thiên tai khẩn c医p, an ninh ngu欝năn逢噂c và an ninh cung c医pănĕngăl逢嬰ng. Tiêu chuẩn 
phòng ch嘘ngălũăl映t t衣i khu v詠c b逸tăđ亥uălƠă200ănĕmăm瓜t l亥n và tiêu chuẩn phòng ch嘘ng 
ng壱p úng là m瓜t l亥nătrongă50ănĕm. 

Xây d詠ng hoàn ch雨nh h羽 th嘘ngăanătoƠnăđôăth鵜 và h羽 th嘘ng phòng ch嘘ng thiên tai 
khẩn c医p,ăđ欝ng th運i nâng cao toàn di羽n kh違 nĕngăphòngăng瑛a toàn di羽n v隠 giám sát và 
c違nh báo s噂m, phòng ch嘘ng và c泳u n衣n, 泳ng phó khẩn c医p, x穎 lý kh栄ng ho違ng,ă...ăđ違m 
b違o th詠c hi羽năđ逢嬰c k院 ho衣chăngƠnănĕm.ă 
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III. M映c tiêu t鰻ng quát 

C亥năTh挨ălƠăthƠnhăph嘘 sinhăthái,ăvĕnăminh,ăhi羽năđ衣iămangăđ壱m b違n s逸căvĕnăhóa 
sôngăn逢噂căvùngăđ欝ng bằng sông C穎u Long; là trung tâm c栄a vùng v隠 d鵜ch v映 th逢挨ngă
m衣i, du l鵜ch, logistics, công nghi羽p ch院 bi院n, nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao, giáo 
d映căvƠăđƠoăt衣o, y t院 chuyên sâu, khoa h丑c công ngh羽,ăvĕnăhóa, th吋 thao;ălƠăđôăth鵜 h衣t 
nhơnăvùngăđ欝ng bằng sông C穎uăLong;ăđ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh th亥n c栄aăng逢運iădơnăđ衣t 
m泳c cao; t鰻 ch泳căđ違ng và h羽 th嘘ng chính tr鵜 trong s衣ch, v英ng m衣nh; qu嘘c phòng, an 
ninhăđ逢嬰c b違oăđ違m v英ng ch逸c. 

IV. 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 t院 th運i kǶ 10ănĕmă2021-2030 là 9,0%.  

C挨ăc医u kinh t院 l亥năl逢嬰t các khu v詠c Nông nghi羽p, Công nghi羽p và D鵜ch v映 đ衣t 
8,0%,ă31,3%,ă53,7%ăvƠoănĕmă2025ăvƠăđ衣tă5,2%,ă34,9%,ă53%ăvƠoănĕmă2030. 

Tĕngătr逢荏ng c栄a khu v詠c trong th運i kǶ 2021-2025: Nông nghi羽pătĕngă0,7%,ăCôngă
nghi羽pătĕngă8,5%,ăD鵜ch v映 tĕngă9,7ă%ăvƠăth運i kǶ 2026-2030: Nông nghi羽pătĕngă0,6%,ă
Công nghi羽pătĕngă12,6 %, D鵜ch v映 tĕngă9,6%.ă 

GRDPăbìnhăquơnăđ亥uăng逢運i tính theo giá hi羽năhƠnhăđ衣t 194,37 tri羽uăVNĐăvƠoă
nĕmă2030,ăđ衣t m泳cătĕngătr逢荏ngă10,5%/nĕmăgiaiăđo衣n 2021-2030. 

Nĕngăsu医tălaoăđ瓜ngătrungăbìnhăđ衣t 132,9 tri羽uăđ欝ngăvƠoănĕmă2030,ăđ衣t m泳cătĕngă
tr逢荏ngă6,2ă%/nĕm giaiăđo衣n 2021-2030. 

T鰻ng v嘘năđ亥uăt逢ăgiaiăđo衣n 2021-2030ăđ衣t 339 nghìn t益 VNĐăvƠoănĕmă2030,ăđ衣t 
m泳cătĕngătr逢荏ngă7,9ă%/nĕmăgiaiăđo衣n 2021-2030. 

M泳c thu nh壱păbìnhăquơnăhƠngătháng/đ亥uăng逢運iăđ衣t 13,6 tri羽uăVNĐăvƠoănĕmă2030. 

1.2. Các ch雨 tiêu xã h瓜i 

Dân s嘘 d詠 ki院n đ衣t 1,375 tri羽uăng逢運iăvƠoănĕmă2030,ăđ衣t m泳cătĕngătr逢荏ngă1%/nĕmă
giaiăđo衣n 2021-2030. 

Dân s嘘 trongăđ瓜 tu鰻iălaoăđ瓜ngăđ衣tă928ăngƠnăng逢運iăvƠoănĕmă2030,ăđ衣t m泳cătĕngă
tr逢荏ngă2,6ă%/nĕmăgiaiăđo衣n 2021-2030. 

Laoăđ瓜ngăđưăquaăđƠoăt衣oăđ衣t 85-90%ăvƠoănĕmă2030. 

C挨ăc医u laoăđ瓜ng trong các khu v詠c Nông nghi羽p, Công nghi羽p, D鵜ch v映 l亥năl逢嬰t 
荏 m泳că17,3ă%,ă22,9ă%ăvƠă57,5ă%ăvƠoănĕmă2030. 

Giaiăđo衣n 2021-2025:ăCóă24ăxưăđ衣t chuẩn nông thôn m噂iănơngăcao;ă8ăxưăđ衣t chuẩn 
nông thôn m噂i ki吋u m磯u. T雨 l羽 dân s嘘 đ逢嬰c cung c医păn逢噂c s衣chăđ衣tă97%,ătrongăđóăđôă
th鵜 đ衣tă100%,ănôngăthônăđ衣t 94%. T雨 l羽 thu gom, x穎 lý ch医t th違i r逸n 荏 đôăth鵜 đ衣t 100%. 
T雨 l羽 bao ph栄 b違o hi吋m y t院 đ衣t 95%. T雨 l羽 h瓜 nghèo 荏 m泳căd逢噂i 0,5%. 

Giaiăđo衣n 2026-2030: 100% s嘘 h瓜 đ逢嬰c cung c医păđ亥yăđ栄 n逢噂c s衣ch. H亥u h院t ch医t 
th違i r逸năđ逢嬰c thu gom và x穎 lý. T雨 l羽 bao ph栄 b違o hi吋m y t院 đ衣t 100%. 
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2. M映c tiêu v隠 không gian 

B違ng 1. Ch雨 tiêu v隠 không gian 

 S穎 d映ngăđ医t 
Hi羽n 

tr衣ng % 

Quy ho衣ch 
sdd hi羽n h英u 
đ院n 2030 % 

Đ鵜nh 
h逢噂ng 
2030 % 

Đ鵜nh 
h逢噂ng 
2050 % 

I Đ医t nông nghi羽p 79 72 55 50 
1.1. Đ医t lúa 54,6% 48,3% 25 10 
1.2. Thu益 s違n 1,9% 2,1% 5 10 
1.3. R瑛ng ng壱păn逢噂c 0% 0% 1 3 
1.4. Cây trái 21,4% 19,8% 22 25 
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 
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PH井N IV. PH姶愛NGă ÁNă PHÁT TRI韻N NGĨNH,ă LƾNHă V衛C QUAN 
TR窺NG 

I.ăXácăđ鵜nh ngành quan tr丑ng c栄a thành ph嘘 và m映c tiêu phát tri吋n 

Đ吋 t衣o ra nh英ngăb逢噂c đ瓜t phá cho Thành ph嘘 C亥năTh挨ătrongăgiaiăđo衣n t噂i, vi羽c 
xácăđ鵜nh các ngành kinh t院 tr丑ngăđi吋m là b逸t bu瓜căđ吋 t衣oăđònăbẩy cho s詠 phát tri吋n c栄a 
thành ph嘘. H挨nă20ăngƠnhăkinhăt院 đ逢嬰căđánhăgiáăđ吋 ch丑n ra 12 ngành kinh t院 逢uătiênăd詠a 
trên th院 m衣nh c栄a C亥năTh挨ăvà tri吋n v丑ng phát tri吋nătrongăt逢挨ngălaiăc栄a ngành. Các ngành 
đ逢嬰c l詠a ch丑n bao g欝m: Ch院 bi院n Th詠c phẩm,ăTh逢挨ngăm衣i Nông lâm th栄y s違n s違n, Bán 
lẻ, Du l鵜ch,ăLogistics,ăNĕngăl逢嬰ng,ăD逢嬰c phẩm,ăCNTT,ăĐi羽n t穎, D鵜ch v映 tài chính, Giáo 
d映c, Y t院.  

Ph逢挨ngăphápăđ吋 xácăđ鵜nh ngành kinh t院 逢uătiênăg欝mă4ăb逢噂c sau chính: Phù h嬰p 
v噂i th院 m衣nh c栄a TP C亥năTh挨ă(đánhăgiáăSWOT),ăĐánhăgiáătri吋n v丑ng ngành, L医y ý ki院n 
t瑛 banălưnhăđ衣o C亥năTh挨,ăNghiênăc泳u D英 li羽u và quy ho衣ch hi羽n có.  

(1) Phù h嬰p v噂i th院 m衣nh c栄a C亥năTh挨ă(đánhăgiá SWOT): M瓜t mô hình toàn 
di羽n g欝m 6 tiêu chí l噂n: tài s違n h英u hình, tài s違n vô hình, lu壱t pháp và qu違n tr鵜, các c映m 
kinh k院, nhu c亥u và công ngh羽 s嘘 đ逢嬰c s穎 d映ngăđ吋 đánhăgiáăth詠c tr衣ng c栄a Thành ph嘘 
C亥năTh挨.ăTrongăm厩i tiêu chí l噂n là nh英ng tiêu chí nh臼 h挨năđ吋 vi羽căđánhăgiáăđ逢嬰c chi 
ti院t và chính xác, t鰻ng c瓜ng có 15 tiêu chí nh臼 đ逢嬰c t鰻ng h嬰p trong b違ng. M厩i tiêu chí 
đ逢嬰căđánhăgiáăv噂i m泳căđi吋m t嘘iăđaălƠă5.ă 

Sauăkhiăkƿăl逢ỡngăđánhăgiáă,ăđi吋m c栄a m厩i tiêu chí c栄a TP C亥năTh挨ănh逢ăsau:ăTƠiă
s違n h英u hình (3.3), tài s違n vô hình (3), lu壱t pháp (3), các c映m kinh t院 (3), nhu c亥u th鵜 
tr逢運ng (3.5), công ngh羽 s嘘 (3.5). N院u nhìn vào các tiêu chí nh臼, có th吋 th医y rõ th院 m衣nh 
c栄a C亥năTh挨ănằm 荏 kh違 nĕngăk院t n嘘i vùng v噂iăcácăc挨ăs荏 h衣 t亥ng s逸p phát tri吋n giúp C亥n 
Th挨ăthành trung tâm c栄a 3 hành lang kinh t院, th鵜 tr逢運ng khu v詠căĐBSCLăquyămôăl噂n 
v噂i t嘘căđ瓜 phát tri吋năhƠngănĕmă2ăch英 s嘘, m泳căđ瓜 s嘘 hóa khá cao khi ch雨 s嘘 泳ng d映ng 
CNTTăđ泳ng th泳 2 toàn qu嘘c. 

V噂i m厩i ngành, tr丑ng s嘘 s胤 đ逢嬰căđ逢aăraăchoăcácătiêuăchíăl噂n, tùy vào m泳căđ瓜 quan 
tr丑ng c栄aătiêuăchíăđóătrongăngƠnhăđ逢嬰căđánhăgiá.ăT鰻ngăđi吋m c栄a m厩i ngành s胤 là k院t qu違 
c栄a ắăTr丑ng s嘘 1 (%) * Tiêu chí 1 + Tr丑ng s嘘 2 (%) * Tiêu chí 2 + ...+ Tr丑ng s嘘 
n(%) * T iêuăchíăn”. Nh英ngăngƠnhăđ逢嬰c l詠a ch丑n là nh英ng ngành có t鰻ngăđi吋m cao nh医t 
và s胤 phátăhuyăđ逢嬰c toàn di羽n th院 m衣nh c栄a Thành ph嘘.ăCácăngƠnhăđ逢嬰că逢uătiênăd詠a 
trên th院 m衣nh c栄a C亥năTh挨ăbaoăg欝m Ch院 bi院n Th詠c phẩm,ăTh逢挨ngăm衣i Nông lâm th栄y 
s違n s違n, Bán lẻ, Du l鵜ch,ăLogistics,ăNĕngăl逢嬰ng,ăD逢嬰c phẩm,ăCNTT,ăĐi羽n t穎, D鵜ch v映 
tài chính, Giáo d映c, Y t院.  

(2)ăĐánhăgiáătri吋n v丑ng ngành: Ngoài vi羽c l詠a ch丑năngƠnhă逢uătiênăd詠a trên th院 
m衣nh n瓜i t衣i c栄a Thành ph嘘, tri吋n v丑ngăngƠnhăcũngăđ逢嬰căđánhăgiáăđ吋 đ違m b違oăcácălƿnhă
v詠c l詠a ch丑năcũngălƠănh英ng ngành có ti隠mănĕngăphátătri吋nătrongăt逢挨ngălai.ăTr逢噂c tiên, 
6ăxuăh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.ă
Cácăxuăh逢噂ng này bao g欝m:ănĕngăl逢嬰ng tái t衣o và s違n phẩmăxanh,ăth逢挨ngăm衣iăđi羽n t穎 
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vƠădiăđ瓜ng, kinh t院 chia sẻ,ăc挨ăs荏 h衣 t亥ng thông minh, s詠 phát tri吋n c栄a ngành d鵜ch v映 
và s詠 giaătĕngăc栄a các d鵜ch v映 chĕmăsócăs泳c kh臼e.  

Ngoài ra, ti隠mănĕngă ngƠnhă cũngă đ逢嬰că đánhă giáă d詠a trên d詠 báoă tĕngă tr逢荏ng 
CAGR c栄a ngành t衣i Vi 羽t Nam t瑛 nĕmă2020-2030. D詠a trênăđ瓜 phù h嬰p v噂i th院 m衣nh 
c栄a C亥năTh挨ăvƠătri吋n v丑ng phát tri吋nătrongăt逢挨ngălai,ă2ănhómăngƠnhă逢uătiênăđưăđ逢嬰c 
ch丑n l詠a: 

NgƠnhă逢uătiênăs嘘 1 (Nh英ng ngành phát tri吋n nhanh nh医t và là có n隠n t違ng phát 
tri吋n v英ng ch逸c nh医t c栄a C亥năTh挨ăv噂iătĕngătr逢荏ng CAGR ~ 7% vƠăđi吋m SWOT t瑛 3.28 
tr荏 lên): Kinh doanh Nông nghi羽p (Ch院 bi院n th詠c phẩmăvƠăth逢挨ngăm衣i nông lâm th栄y 
s違n), Du l鵜ch, Logistics, Bán lẻ,ăNĕngăl逢嬰ng,ăD逢嬰c phẩm. 

NgƠnhă逢uă tiênă s嘘 2 (Các ngành th院 m衣nh c栄a C亥năTh挨ăv噂i m泳că tĕngă tr逢荏ng 
CAGR~6.5%ăvƠăSWOTăđ衣t 3.24 tr荏 lên):ăĐi羽n t穎, D鵜ch v映 Xã h瓜i (Y t院 và Giáo d映c), 
Công ngh羽 thông tin, D鵜ch v映 tài chính. 

(3)  L医y ý ki院n t瑛 lưnhăđ衣o TP C亥năTh挨: Thông qua các cu瓜c h丑p v噂iăđ瓜iăngũă
lưnhăđ衣o TP C亥năTh挨,ăđ瓜iăngũăt逢ăv医năđưăthuăth壱păthêmăthôngătinăđ吋 đ違m b違oăcácăđánhă
giá phù h嬰p v噂i tình hình th詠c t院 c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨ăcũngănh逢ăhi吋u thêm v隠 nh英ng 
nguy羽n v丑ng,ăđ鵜nhăh逢噂ngăđưăđ隠 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 v隠 quy ho衣ch hi羽n 
cóăgiúpăcũngănh逢ăph逢挨ngăh逢噂ngămƠăĐ違ng,ăNhƠăn逢噂c vƠăcácăLưnhăđ衣oăđưăđ隠 ra cho các 
lƿnhăv詠c, ngành ngh隠 cũngăđ隠uăđ逢嬰c tích h嬰p trong quá trình l詠a ch丑năngƠnhă逢uătiên,ăt瑛 
đóăcóăs詠 đánhăgiáăt鰻ngăquátăvƠăđ亥yăđ栄 h挨năv隠 th院 m衣nhăcũngănh逢ăđ鵜nhăh逢噂ng c栄a m厩i 
ngành.  
II.ăĐ隠 xu医t gi違i pháp phát tri 吋n ngành quan tr 丑ng c栄a Thành ph嘘 
1. Nông lâm nghi羽p và th栄y s違n  

S違n xu医t nông nghi羽p không ph違iălƿnhăv詠c kinh t院 chính c栄a C亥năTh挨,ănh逢ngăv磯n 
là m瓜t ngành r医t quan tr丑ng, vì di羽n tích nông nghi羽p r医t l噂n, và có 違nhăh逢荏ng nhi隠u 
m員t t噂iăsinhăthái,ămôiătr逢運ng, c違nhăquan,ăvĕnăhoáăxưăh瓜i, ti隠mănĕngăduăl鵜ch. V隠 c挨ăb違n, 
xácăđ鵜nh di羽n tích nông nghi羽p c栄a C亥năTh挨ălƠănôngănghi羽păđôăth鵜, v噂i nh英ng vai trò 
nh逢ăkhôngăgianăxanhăđôăth鵜, và là showroom v隠 các gi違i pháp công ngh羽 nông nghi羽p 
c医p vùng, ch泳 không ph違i là nh英ng vùng chuyên canh nông s違n. 

(a) Nông nghi羽păđôăth鵜 
C違i thi 羽n t鰻 ch泳c s違n xu医t nông nghi羽p: Khuy院n khích các h瓜 s違n xu医t hình 

thành các hình th泳c liên k院t phù h嬰pănh逢ăh嬰p tác xã, t鰻 h嬰p tác; Chú tr丑ng giá tr鵜 vĕnă
hoá xã h瓜i,ăcôngăĕnăvi羽c làm, kh違 nĕngănơngăcaoănĕngăl詠c c栄aăng逢運iălaoăđ瓜ng. 

Chuy吋năđ鰻i s違n xu医t nông nghi羽p: Gi違m b噂t di羽n tích tr欝ng lúa; Chuy吋n t瑛 lúa 
sang di羽n tích rau màu, cây trái và th栄y s違n.  

Mô hình nông nghi羽p: C亥năTh挨ălƠăshowroomăv隠 các lo衣i mô hình nông nghi羽p 
vùngăĐBSCL,ăt瑛 siêu thâm canh t噂i các th吋 lo衣i xen canh, luân canh, công ngh羽 cao, mô 
hìnhăthíăđi吋m các lo衣i gi嘘ng. 

Nông nghi羽p sinh thái, c違nh quan: Nh医n m衣nh vai trò sinh thái, c違nh quan 
trong nông nghi羽păđôăth鵜, t衣o n隠n t違ngăchoămôiătr逢運ng s嘘ng t嘘t, h医p d磯n du khách. 
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S穎 d映ng h衣 t亥ng thu益 l嬰iănh逢ăh衣 t亥ng xanh choăđôăth鵜 
(b) Ch院 bi院n nông s違n 

Thuăhútăđ亥uăt逢ăchi院năl逢嬰cătrongălƿnhăv詠c ch院 bi院n nông s違n: xây d詠ng danh m映c 
ch逢挨ngătrình,ăd詠 án kêu g丑iăđ亥uăt逢ăn逢噂c ngoài, kèm theo h羽 th嘘ng chính sách khuy院n 
khíchăđ亥uăt逢;ăkêuăg丑i các d詠 án tài tr嬰 t瑛 các chính ph栄 và các t鰻 ch泳c qu嘘c t院 choălƿnhă
v詠c phát tri吋n khoa h丑c và công ngh羽,ăđƠoăt衣o ngu欝n nhân l詠c;ăđ挨năgi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păvƠăgiaoăđ医t, gi違m ti隠năthuêăđ医t và mi宇n gi違m thu院 đ嘘i 
v噂i các doanh nghi羽păđ亥uăt逢ăvƠoănôngănghi羽p, nông thôn. 

Tĕngăc逢運ng h嬰p tác 4 nhà trong ch院 bi院n nông s違n: khuy院n khích các doanh 
nghi羽p nông nghi羽p, ch院 bi院n và xu医t khẩu nông th栄y s違nătĕngăc逢運ng liên k院t, liên doanh 
đ亥uăt逢ăv噂i các doanh nghi羽pătrongăvƠăngoƠiăvùngăĐBSCL,ănh医t là 荏 TP. H欝 Chí Minh, 
đ吋 hi羽năđ衣i hóa ngành ch院 bi院n;ăđẩy m衣nh chia sẻ ki院n th泳c gi英a các doanh nghi羽p, 
thành l壱păcácătrungătơmăđ鰻i m噂iăđ吋 thúcăđẩy 泳ng d映ng công ngh羽 cao. 

(c) D鵜ch v映 Nông nghi羽p 

- Th逢挨ngăm衣i nông s違n 

• Xây d詠ng vùng nguyên li羽u 鰻năđ鵜nh, g逸n v噂i h羽 th嘘ng ch院 bi院n tiêu th映.ăĐẩy 
m衣nh th詠c hi羽n liên k院t vùng, liên k院t theo chu厩i giá tr鵜 nhằm b違oăđ違m tiêu th映 hàng 
hóa nông s違n 鰻năđ鵜nh. 

• Thành l壱p các c映m xu医t khẩu theo mô hình PPP, c違i thi羽n kh違 nĕngăk院t n嘘i và 
c挨ăs荏 h衣 t亥ng h壱u c亥n, kho bãi, k院t h嬰p v噂i các lo衣i d鵜ch v映 nh逢ăh違iăquan,ăđóngăcontaineră
v.v. T衣o th院 m衣nh th鵜 tr逢運ng thông qua liên k院t, t衣o kh嘘iăl逢嬰ng giao d鵜ch l噂n. 

• T壱p trung phát tri吋n ho衣tăđ瓜ng qu違n lý ch医tăl逢嬰ng,ăxácăđ鵜nh ngu欝n g嘘c, xây 
d詠ngăth逢挨ngăhi羽u và s荏 h英u các ch泳ng nh壱n qu嘘c t院 - đ員t m映c tiêu tr荏 thành trung tâm 
th逢挨ngăm衣i hàng hóa c栄a khu v詠c. 

• K院t h嬰p các d鵜ch v映 tài chính, ngân hàng, b違o hi吋măđ嘘i v噂i s違n xu医t và xu医t 
nh壱p khẩu nông s違n. 

- Du l鵜ch sinh thái nông nghi羽p:  

Tr荏 thƠnhăắđ亥uătƠu”ăchoăngƠnhăduăl鵜ch sinh thái nông nghi羽p c栄a khu v詠c bằng 
cáchăđaăd衣ng hóa s違n phẩm/d鵜ch v映. 

2. Công nghi羽p 

(1)ăPhátăhuyăcácăth院ăm衣nhăs印năcóătrongăm違ngăcôngănghi羽pănhẹ 

Các ngành công nghi羽p nhẹ hi羽nălƠăđ瓜ng 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). Ch院 bi院n th詠c phẩm d磯năđ亥u v隠 giá tr鵜 (doanh 
thu 71 nghìn t益 đ欝ng, t嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ngăképăhƠngănĕmă'15-19ă'ăđ衣t 4%) và t衣o ra vi羽c 
làm 41% vi羽călƠmătrongălƿnhăv詠c s違n xu医t 

(2)ăĐaăd衣ng hóa các ngành công nghi羽p m噂i 

Ti隠mănĕngătrongăcácăngƠnhăkhácăngoƠiăch院 bi院n th詠c phẩm ph亥n l噂năch逢aăđ逢嬰c khai 
thác (doanh thu 5 nghìn t益 đ欝ng m厩i ngành so v噂i 71 nghìn t益 đ欝ng cho ch院 bi院n th詠c 
phẩm). Hi羽u su医tătĕngătr逢荏ngăkhácănhauătrongă5ănĕmăquaă(CAGRăt瑛 -30%ăđ院n + 62%) 
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(3)T嘘iă逢uăhóaăti隠mănĕngăđ吋 thuăhútăđ亥uăt逢ăn逢噂c ngoài 

T鰻ng quy mô v嘘năFDIălũyăk院 v磯n còn h衣n ch院 (~ 4% c栄a H違i Phòng và 21% c栄a 
ĐƠăN印ng).ăĐ亥uăt逢ăchínhăđ院n t瑛 Hàn Qu嘘că(37%),ăSingaporeă(18%),ădoăđóăcóăd逢ăđ鵜aăđ吋 
thu hút thêm v嘘năđ亥uăt逢ăt瑛 cácăn逢噂c phát tri吋n khác (ví d映: Nh壱t B違n, Hoa KǶ) 

Ph逢挨ngăh逢噂ng các ngành chính: 

a. Ngành ch院 bi院n th詠c phẩm 

Phát tri吋n ch院 bi院n th詠c phẩm theo c違 chi隠u r瓜ng và chi隠u sâu: C栄ng c嘘 th院 m衣nh 
hi羽n có v隠 th栄y s違n sang ch院 bi院năsơuăh挨nătrênăchu厩i giá tr鵜 (ch院 bi院n th泳 c医p) v噂i nhi隠u 
lo衣i s違n phẩm ch栄 l詠căh挨nănhằm phát huy t嘘iăđaăgiáătr鵜 giaătĕng.ăNh英ng s違n phẩm nông 
nghi羽p hi羽n t衣i c栄a C亥năTh挨ăđangăt壱pătrungăvƠoăphơnăkhúcăch逢aăch院 bi院n ho員c ch院 bi院n 
thô, do v壱y, c亥n nâng c医p lên các s違n phẩm ch院 bi院n s印n,ăĕnăli隠n, theo công ngh羽 m噂i 
v噂i các s違n phẩmănh逢:ăXúcăxích,ăpaătê,ăchƠăbông,ăth栄y s違năđôngăl衣nh ch院 bi院n s印n,ăđ欝 
h瓜p s医y, hút chân không.   

Xây d詠ng chi院năl逢嬰c ti院p th鵜 và xây d詠ngăth逢挨ngăhi羽u qu嘘c t院 đ吋 đ鵜nh v鵜 s違n 
phẩm c栄a C亥năTh挨ălƠăs違n phẩm nông nghi羽p và th詠c phẩm b隠n v英ng, ch医tăl逢嬰ng cao 

Phát tri吋n R&D và các d鵜ch v映 h厩 tr嬰 nông nghi羽p, ti院n t噂i tr荏 thành m瓜t trung 
tâm kinh doanh nông nghi羽p c栄aăĐBSCLăv噂i các ho衣tăđ瓜ng trên toàn chu厩i giá tr鵜, t瑛 
nghiên c泳u phát tri吋n, ch院 bi院n,ăth逢挨ngăm衣i và d鵜ch v映 h厩 tr嬰. 

V噂i ngành ch院 bi院n th栄y s違n,ăcácăđ鵜nhăh逢噂ng chính bao g欝m: liên k院t h壱u c亥n v噂i 
các vùng s違n xu医t th栄y s違n t壱pătrungăvƠăchuyênăcanh;ăđ亥uăt逢ăvƠoăcôngăngh羽 x穎 lý th栄y 
s違n, cho phép s違n xu医t nh英ng m員t hàng có giá tr鵜 giaătĕngăvƠătinhăch院 cao;ăđẩy m衣nh 
vi羽c tìm ki院m h嬰păđ欝ng xu医t khẩu sang các th鵜 tr逢運ng phát tri吋n; khuy院n khích doanh 
nghi羽păđ亥uăt逢ănhƠămáyăch院 bi院n ph映 ph院 phẩm th栄y s違n v噂i công ngh羽 tiên ti院n,ăđ違m 
b違oăđápă泳ng các yêu c亥u v隠 b違o v羽 môiătr逢運ng;ăthúcăđẩy h嬰p tác v噂iăcácănhƠăđ亥uăt逢ăti隠m 
nĕngănh逢ăCargillă(T壱păđoƠnăth詠c phẩm Hoa KǶ, vào Vi羽t Nam t瑛 nĕmă1995ăvƠăhi羽n 
chuyên cung c医p th泳căĕnăchĕnănuôi),ăT壱păđoƠnăNh壱t B違n g亥năđơyăđưămuaă35%ăc鰻 ph亥n 
c栄a công ty nuôi tr欝ng và ch院 bi院n tôm Vi羽t Nam Minh Phú. 

V噂i ngành ch院 bi院n và xay xát g衣o, t壱p trung ch院 bi院n lúa ch医tăl逢嬰ng cao; phát 
tri吋n kinh t院 tu亥n hoàn bằng vi羽c ch院 bi院n ph映 phẩm c栄a ngành lúa g衣o phân bón làm t瑛 
r挨m,ăkhíăsinhăh丑c v臼 tr医u; 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 b隠n 
v英ng; xây d詠ng và nâng c医păkhoăl逢uătr英 g衣o t詠 đ瓜ng v噂i h羽 th嘘ng làm s衣ch và s医y khô 
đ欝ng b瓜; tri吋n khai các chi院n d鵜ch qu違ng bá & xây d詠ngăth逢挨ngăhi羽u g衣o qu嘘c gia t衣i 
th鵜 tr逢運ng xu医t khẩuăchính;ăthúcăđẩy h嬰p tác v噂iăcácănhƠăđ亥uăt逢ăti隠mănĕngănh逢ăSunriseă
(Nhà phân ph嘘i g衣oăÚc,ăđưămuaăl衣i nhà máy ch院 bi院n g衣o công su医t 260.000 t医n t衣iăĐ欝ng 
ThápăvƠoănĕmă2018),ăSantakeă(NhƠăs違n xu医t Nh壱t B違n, cung c医p h羽 th嘘ng xay xát, s医y 
khô & b違o qu違n g衣o công ngh羽 cao t衣i Vi 羽t Nam). 

V噂i ngành ch院 bi院n rau, c栄, qu違, m荏 r瓜ngăsangălƿnhăv詠c ch院 bi院n, b違o qu違n rau 
và trái cây v噂i các s違n phẩmănh逢ărauăđôngăl衣nh,ărauăđóngăh瓜p và rau s医yăkhô;ăđẩy m衣nh 
nh英ng s違n phẩm tinh ch院 đ吋 ph映c v映 xu医t khẩu:ăn逢噂c hoa qu違 đóngăchai,ăs違n phẩm dinh 
d逢ỡng, m悦 phẩm; xây d詠ng Trung tâm h壱u c亥n CáiăRĕng đ吋 thu nh壱n rau qu違 t瑛 các t雨nh 



 

92 
 

Đ欝ng bằng sông C穎u Long, h羽 th嘘ng b違o qu違n l衣nhăđ吋 b違o qu違n rau qu違 t逢挨iă&ăgi違m 
t鰻n th医t sau thu ho衣ch;ătĕngăc逢運ng k院t n嘘i c違ng bi吋năvƠăsơnăbayăđ吋 t衣oăđi隠u ki羽n xu医t 
khẩu sang các th鵜 tr逢運ng Châu Á lân c壱n. 

V噂i ngành ch院 bi院n ph映 phẩm nông nghi羽p, xây d詠ng mô hình phát tri吋n d詠a trên 
4 tr映 c瓜t chính (1) S違n xu医t: s穎 d映ng nguyên li羽uăđ亥u vào s衣ch và b隠n v英ng; (2) Tiêu 
th映: Cung c医p thông tin v隠 nông nghi羽p tu亥năhoƠnăchoăng逢運i dân; (3) Qu違n lý ph映 phẩm: 
Xây d詠ng mô hình tái ch院 dài h衣n và (4) Xây d詠ng phát tri吋n các ngành liên quan.  

b. NgƠnhănĕngăl逢嬰ng  

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 v噂i ti隠mănĕngă
to l噂năđ吋 tr荏 thƠnhătrungătơmănĕngăl逢嬰ng khí t詠 nhiên c栄a c違 mi隠n Nam nh運 có: (1) 
Ngu欝n cung chi院năl逢嬰c t瑛 khí lô B, có th吋 ti院p c壱n ngu欝n cung khí t詠 nhiên tr詠c ti院p 
trong 10- 20ănĕmăt噂i, (2) V噂i vi羽c m荏 r瓜ngănhƠămáyăđi羽n Ô Môn II, III, IV, t鰻ng công 
su医tăđi羽n khí c栄a C亥năTh挨ăs胤 tĕngălênă3,8ăGW,ăđ逢aăC亥năTh挨ăs胤 tr荏 thành trung tâm s違n 
xu医tănĕngăl逢嬰ng khí l噂n th泳 2 t衣i khu v詠c mi隠n Nam. 

Phát tri吋n các ngu欝nănĕngăl逢嬰ng tái t衣o, m荏 r瓜ngăsangănĕngăl逢嬰ng m員t tr運i và 
nĕngăl逢嬰ng sinh kh嘘i.  

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.  

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 thƠnhătrungătơmănĕngăl逢嬰ng 
c栄a khu v詠c. 

c. Ngành s違n xu医tăd逢嬰c phẩm  

Ti院p t映c phát tri吋n các s違n xu医t thu嘘c phân t穎 nh臼 bằng vi羽c t壱n d映ngă逢uăth院 khi 
cóănhƠămáyăd逢嬰c H壱u Giang, m瓜tătrongăcácăcôngătyăd逢嬰c phẩmăhƠngăđ亥u Vi羽t Nam.  

Đónăđ亥u làn sóng thu hút các doanh nghi羽păd逢嬰căđ亥uăt逢ăvƠoăVi羽t Nam: ch栄 đ瓜ng 
chuẩn b鵜 thuăhútăcácăcôngătyăd逢嬰c l噂n v隠 s違n xu医t thu嘘c phân t穎 nh臼 và vac-xin d鵜ch 
chuy吋n t噂i Vi 羽t Nam.  

T壱p trung phát tri吋n c映măngƠnhăd逢嬰c, y t院, t壱n d映ng l嬰i th院 v隠 ngu欝nălaoăđ瓜ng 
ch医tăl逢嬰ng cao t瑛 cácătr逢運ngăđ衣i h丑c Y d逢嬰c có ti院ng trong khu v詠cănh逢ăđ衣i h丑căYăd逢嬰c 
C亥năTh挨,ăđ衣i h丑c Nam C亥năTh挨ăvƠăc違i thi羽n k院t n嘘iăđ逢運ngăkhôngăvƠăđ逢運ng th栄y. 

T亥mănhìnăđ院nănĕm 2050, C亥năTh挨ăs胤 tiên phong trong khu v詠căĐBSCLăv隠 công 
ngh羽 sinh h丑c. C亥năTh挨ăt壱p trung phát tri吋n các trung tâm nghiên c泳u và phát tri吋n và 
t壱n d映ng ngu欝nălaoăđ瓜ng công ngh羽 cao  

d.  S違n xu医t linh ki 羽năđi羽n t穎 

C亥năTh挨ăc亥n ti院p t映c t衣oămôiătr逢運ng thu壱n l嬰i, thu hút v嘘năđ亥uăt逢ăn逢噂c ngoài 
phát tri吋n các s違n phẩm linh, ph映 ki羽năđi羽n t穎 theoăh逢噂ng g逸n k院t vào chu厩i s違n xu医t, 
cung 泳ng qu嘘c t院 (không nh医t thi院t là s違n phẩm hoàn ch雨nh cu嘘i cùng). 
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G逸n k院t phát tri吋n s違n xu医t công nghi羽păđi羽n t穎 v噂i s違n xu医tăc挨ăđi羽n t穎,ăc挨ăkhíă
chínhăxácăđ吋 phát tri吋n các s違n phẩm k院t h嬰pănh逢:ămáyămócăgiaăcôngăc挨ăkhíăchínhăxác,ă
máy móc s穎 d映ng công ngh羽 cao cho các ngành công nghi羽p 

3. Th逢挨ngăm衣i và D鵜ch v映 

3.1. Th逢挨ngăm衣i 

- Hi羽năđ衣i hóa h羽 th嘘ng bán lẻ hi羽n t衣i 

• Nâng c医p h羽 th嘘ng ch嬰 truy隠n th嘘ng 

• M荏 r瓜ng m衣ngăl逢噂i bán lẻ hi羽n t衣i:ăTĕngăc逢運ng bán lẻ hi羽năđ衣i (siêu th鵜, trung 
tơmăth逢挨ngăm衣i), b鰻 tr嬰 cho bán lẻ truy隠n th嘘ng. 

• ThuăhútănhƠăđ亥uăt逢ăchi院năl逢嬰c m違ng bán lẻ: T壱p trung thu hút các nhà bán 
đangăm荏 r瓜ng ho衣tăđ瓜ng kinh doanh sang các thành ph嘘 lo衣i 2 bằngăcáchănơngăcaoănĕngă
l詠c c衣nh tranh và c違i thi羽nănĕngăl詠c xúc ti院năđ亥uăt逢. 

• T壱n d映ng m衣ngăl逢噂i bán lẻ hƠngăđ亥u khu v詠căĐBSCLăcùngăt益 l羽 đôăth鵜 hóa 
cao 荏 m泳c 70% 

- Tr荏 thƠnhătrungătơmăth逢挨ngăm衣iăđi羽n t穎 v羽 tinh c栄a vùng  

• C亥năTh挨ăc亥n có nh英ngăb逢噂căđ亥u trong vi羽c phát tri吋n h羽 thông logistics ph映c 
v映 th逢挨ngăm衣iăđi羽n t穎 (kho bãi, trung tâm phân ph嘘i)ăđ吋 thuăhútăcácăcôngătyăth逢挨ngăm衣i 
đi羽n t穎; thi院t l壱p m衣ngăl逢噂i các doanh nghi羽p bán lẻ quaăkênhăth逢挨ngăm衣iăđi羽n t穎. N逸m 
b逸tăxuăh逢噂ngătĕngătr逢荏ng v隠 thu nh壱p và t亥ng l噂pătrungăl逢u. 

• Tiên phong trong bán lẻ ph映c v映 du l鵜ch 

• Tri吋n 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 l鵜ch hi羽n t衣i (ví d映 ch嬰 n鰻i CáiăRĕng)ăđ吋 t衣o ra nh英ng tr違i nghi羽măđ瓜căđáo,ă
tĕngăgiáătr鵜 cho ngành bán lẻ, t壱n d映ng th鵜 tr逢運ng du l鵜chăĐBSCLăvƠăt亥ng l噂pătrungăl逢uă
đangătĕngăt衣i C亥năTh挨. 
3.2. D鵜ch v映 

3.2.1. Du l鵜ch 

- Phát tri吋n C亥năTh挨ătr荏 thƠnhăđi吋m du l鵜chăsinhătháiăđ瓜căđáo 

Xây d詠ngăth逢挨ngăhi羽uăvƠăđ鵜nh v鵜 là m瓜tăđi吋măđ院n du l鵜chăsinhăthái,ăn挨iăh瓜i t映 và 
tr逢ngăbƠyăcácăđ員c s違n,ămôăhìnhăvĕnăhoá,ăsinhăthái,ăduăl鵜ch c栄aăĐ欝ng bằng sông C穎u 
Long và h羽 sinh thái ven sông v噂i các kênh r衣ch và v鵜 tríătrungătơmăĐBSCL.ăGiáătr鵜 du 
l鵜chăđ逢嬰c làm n鰻i b壱t: cu瓜c s嘘ng c栄aăng逢運i dân g逸n v噂i ru瓜ngăv逢運n trên các cù lao và 
vùngăđ医t ven sông, sinh ho衣tăsôngăn逢噂c truy隠n th嘘ng mà tiêu bi吋u là ch嬰 n鰻i, c違nh quan 
sôngăn逢噂c l欝ngătrongăkhôngăgianăvĕnăhóaăđ運n ca tài t穎 đ壱m ch医t Nam B瓜, vẻ đẹp d丑c 
sông H壱u và sông C亥năTh挨,ăCùă laoăTơnăL瓜c (qu壱n Th嘘t N嘘t), C欝năS挨nă (qu壱n Bình 
Th栄y). 

- Tr荏 thƠnhăTrungătơmăvĕnăhóaăđ欝ng bằng sông C穎u Long  

C亥năTh挨ăt壱p trung phát tri吋n du l鵜ch t壱n d映ngăđi吋m tham quan l鵜ch s穎 và ch嬰 n鰻i 
tiêu bi吋u, tài s違năvĕnăhóaăl鵜ch s穎 và ki院n trúc đaăd衣ng,ăđ瓜căđáo.ăV噂i l嬰i th院 có r医t nhi隠u 
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chùa chi隠n, l宇 h瓜i, di tích l鵜ch s穎, C亥năTh挨ăs胤 lƠăđi吋măđ院năkhámăpháăvĕnăhóaăkhôngăth吋 
b臼 qua. Ch嬰 n鰻i CáiăRĕng, Nhà c鰻 Bình Th栄y, Thi隠n Vi羽năTrúcăLơmăPh逢挨ngăNam,ă
Chùa Ông, là nh英ngăđi吋m du l鵜chăđ逢嬰c nhi隠u du khách quan tâm. Nh英ngăđi吋măítăđ逢嬰c 
khách du l鵜chăh挨năbi院tăđ院n là: Khu du l鵜ch Lung C瓜t C亥u, Khu di tích l鵜ch s穎 Giàn G瑛a, 
Ngày h瓜iăv逢運n trái cây Tân L瓜c, L宇 h瓜i Ok Om Bok t衣i chùa Pothi Somrôm, Làng ngh隠 
h栄 ti院u,ăcũngănh逢ăcôngătrìnhăĐ隠n th運 các vua Hùng C亥n Th挨ăđangăđ逢嬰c xây d詠ng. Do 
v壱y, c亥năđẩy m衣nh truy隠năthôngăchoăcácăđ鵜aăđi吋mănƠyăđ吋 đaăd衣ng hóa các s違n phẩm du 
l鵜ch và mang l衣i nhi隠u tr違i nghi羽măđ瓜căđáo,ălỦăthúăchoăkháchăthamăquan.ă 

- Phát tri吋n du l鵜ch MICE c栄a mi隠n Nam Vi羽t Nam 

Thành ph嘘 C亥năTh挨ăphùăh嬰p v噂i vi羽c t鰻 ch泳c các s違n phẩm du l鵜ch s詠 ki羽n, h瓜i 
ngh鵜 h瓜i th違o, tri吋n lãm và khuy院năth逢荏ng, phát tri吋năthƠnhăđi吋m 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aăĐ欝ng bằng sông C穎u 
Long. S詠 ki羽n l噂n là m瓜t trong nh英ng ho衣t đ瓜ng có kh違 nĕngăt衣o d詠ngăth逢挨ngăhi羽u du 
l鵜ch,ăđ欝ng th運i có th吋 t衣o d詠ngăđ逢嬰c nhi隠u s違n phẩm du l鵜ch trong khuôn kh鰻 s詠 ki羽n. 
S違n phẩm du l鵜ch này t壱p trung phát tri吋n 荏 khu v詠c qu壱n Ninh Ki隠u,ăgiaiăđo衣năsauănĕmă
2020 có th吋 m荏 r瓜ng phát tri吋n 荏 các qu壱n Bình Th栄y, CáiăRĕng, Ô Môn. Vi羽c phát tri吋n 
s違n phẩm MICE s胤 mang l衣i cho TP C亥năTh挨ăl嬰i th院 c衣nh tranh trong khu v詠căđ欝ng 
bằng sông C穎u Long b荏i khu v詠căđangăch栄 y院u t壱p trung vào các s違n phẩm du l鵜ch sinh 
thái, du l鵜chăvĕnăhóaăvƠăítăcácăs詠 l詠a ch丑n cho du l鵜ch MICE. 

- 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  

C亥năTh挨ăcóăth吋 phát tri吋n thêm các lo衣i hình b医tăđ瓜ng s違n này d丑c sông H壱u nh運 
c違nhăquanăsôngăn逢噂c,ămôiătr逢運ng sinh thái yên bình, thành ph嘘 trong lành, ít ô nhi宇m 
h挨năsoăv噂i các thành ph嘘 l噂n l噂n khác, phù h嬰p v噂i lo衣i hình ngh雨 d逢ỡng. Ngoài ra, 
cũngăđangăcóăr医t nhi隠uăcácănhƠăđ亥uăt逢ăl噂nătrongălƿnhăv詠c b医tăđ瓜ng s違n s胤 xây d詠ng các 
khuăđôăth鵜 sinh thái t衣i thành ph嘘, do v壱y,ăđơyăcũngălƠăs違n phẩm du l鵜chăđángăđ吋 quan 
tơm,ăđ員c bi羽t, phù h嬰p v噂i t亥m nhìn c栄a C亥năTh挨ăkhiămongămu嘘n tr荏 thành thành ph嘘 
đángăs嘘ng,ăthuăhútănhơnătƠiăđ院năđ鵜nhăc逢. 

Vi羽căthúcăđẩy du l鵜ch MICE và du l鵜ch ngôi nhà th泳 hai s胤 t衣oăđ瓜ng l詠c m衣nh m胤 
choăcácăngƠnhăkhácănh逢ăcôngănghi羽p,ăđ員c bi羽t là công nghi羽p ch院 bi院n th詠c phẩm, kinh 
doanh s違n phẩm th栄 công m悦 ngh羽, các d鵜ch v映 h壱u c亥nănh逢ăẩm th詠c,ăl逢uătrúăph映c v映 
cho du l鵜ch, t瑛 đóăđóngăgópăchoăphátătri吋năđôăth鵜, tiêu dùng, xu医t khẩu t衣i ch厩 và thu hút 
đ亥uăt逢. 
3.2.2. Logistics 

Nâng c医p, m荏 r瓜ng 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 chu厩i kho l衣nh, t壱pătrungăthuăhútăđ亥uăt逢ăvƠoăchu厩i kho l衣nh. Hi羽n t衣i, h羽 th嘘ng 
nhà kho t衣iăĐBSCLă ch雨 chi院m 10% t鰻ng công su医t nhà kho t衣i Vi 羽t Nam, và thi院u 
kho違ng 100,000-200,000ăngĕnăch泳a kho l衣nh. 

M荏 r瓜ng các d鵜ch v映 logistics, cung c医p các d鵜ch v映 logistics tr丑n gói, t壱n d映ng 
l嬰i th院 s胤 có m瓜tătrungătơmălogisticsăvùngăđ逢嬰c quy ho衣ch t衣i qu壱n CáiăRĕng, C亥năTh挨.ă
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Trung tâm logistics d詠 kiên s胤 có h羽 th嘘ng kho, h羽 th嘘ng container hàng kho/hàng 
l衣nh/hàngăth逢運ng, khu ch院 xu医t, khu d鵜ch v映;ăđ違m b違oălƠăđ亥u m嘘i kho v壱n ch医tăl逢嬰ng 
cao c栄aăĐBSCL. 

Tĕngăc逢運ng k院t n嘘i h衣 t亥ng giao thông ph映c v映 phát tri吋nălogisticsăđ逢運ng bi吋n và 
đ逢運ng hàng không, nhằm phát huy t嘘iăđaăl嬰i th院 v隠 v鵜 trí,ăvaiătròăđ亥u m嘘i giao thông v壱n 
t違i liên vùng và liên v壱n qu嘘c t院,ăđ逢aăthƠnhăph嘘 C亥năTh挨ăthƠnhăm瓜tăđ亥u m嘘i logistics quan 
tr丑ng c栄aăvùngăĐBSCL;ăt壱n d映ng m瓜t trong hai c違ng hàng không qu嘘c t院 duy nh医t c栄a 
ĐBSCL,ăcùngăv噂i vi羽c có c違ng Cái Cui, k院t n嘘i tr詠c ti院p v噂i các c違ngăn逢噂c sâu khác. 

4. Cácălƿnhăv詠c xã h瓜i 

4.1. Giáo d映c 

M荏 r瓜ngăquyămôăđƠoăt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ng cao 
đ栄 v隠 s嘘 l逢嬰ng,ăđ違m b違o v隠 ch医tăl逢嬰ng.  

M荏 r瓜ngăc挨ăs荏 h衣 t亥ng,ăquyămôătr逢運ng, l噂p c亥n, s逸p x院p m瓜t cách h嬰pălỦ,ăđ亥uăt逢ă
theoăh逢噂ng chuẩn hóa, hi羽năđ衣iăhóa,ăđ違m b違oăcóăđ栄 ch厩 vƠătĕngăt益 l羽 huyăđ瓜ng h丑c sinh 
đúngăđ瓜 tu鰻iăđ院nătr逢運ng,ăđ員c bi羽t 荏 b壱c trung h丑c ph鰻 thông.  

Đẩy m衣nh vi羽c 泳ng d映ng khoa h丑c công ngh羽 trong gi違ng d衣y và qu違n lý giáo 
d映căđ吋 nâng cao ch医tăl逢嬰ng d衣y h丑c và b逸t k鵜p v噂iăxuăh逢噂ng trên toàn th院 gi噂i. Ngoài 
ra, c亥n chú tr丑ng vào h羽 th嘘ng giáo d映c ngh隠 nghi羽păđ吋 gi違i quy院t tình tr衣ng thi院u h映t 
laoăđ瓜ng ngh隠 荏 th鵜 tr逢運ngălaoăđ瓜ng, t壱pătrungăvƠoăđƠoăt衣o lý thuy院t g逸n li隠n v噂i th詠c 
hƠnh,ătĕngăc逢運ng h嬰p tác gi英aătr逢運ng h丑c và doanh nghi羽păđ吋 đ違m b違oăđ亥u ra cho sinh 
viên. 

H嬰p tác phát tri吋năđƠoăt衣o ngh隠 vƠăđ衣i h丑c v噂i TPHCM, t衣o hàng lo衣t chi nhánh 
c栄aăcácăc挨ăs荏 giáo d映căđƠoăt衣o TPHCM và Hà N瓜i t衣i C亥năTh挨. 
4.2. Y t院 

Phát tri吋n m衣ngăl逢噂i y h丑c d詠 phòngăcóăđ栄 kh違 nĕngăd詠 báo, giám sát, phát hi羽n 
và kh嘘ng ch院 các d鵜ch b羽nh, nhằm gi違m t益 l羽 m逸c và t穎 vong do d鵜ch b羽nh gây ra. Ph医n 
đ医uăđ院nănĕmă2030,ătrênă95%ădơnăs嘘 đ逢嬰c qu違n lý s泳c khoẻ; 100% tr衣m y t院 xư,ăph逢運ng, 
th鵜 tr医n th詠c hi羽n hi羽u qu違 vi羽c d詠 phòng, qu違nălỦ,ăđi隠u tr鵜 m瓜t s嘘 b羽nh không lây nhi宇m.  

Phát tri吋n m衣ngăl逢噂i khám, ch英a b羽nh,ăđ員c bi羽t t衣i tuy院n y t院 c挨ăs荏, b違oăđ違m cho 
m丑iăng逢運i dân ti院p c壱n m瓜t cách thu壱n l嬰i v噂i các d鵜ch v映 có ch医tăl逢嬰ng t衣iăcácăc挨ăs荏 y 
t院, bao g欝măcácăc挨ăs荏 y t院 công l壱p và ngoài công l壱p, nâng t益 l羽 hài lòng c栄aăng逢運i dân 
v噂i d鵜ch v映 y t院 đ鵜aăph逢挨ngăđ衣t trên 90%. 

Đ亥uăt逢ăc挨ăs荏 h衣 t亥ngăđápă泳ng nhu c亥u phát tri吋n c栄a xã h瓜i. B違oăđ違m trang thi院t 
b鵜 thi院t y院u t衣i các tr衣m y t院 và t瑛ngăb逢噂căđ亥uăt逢ătrangăthi院t b鵜 hi羽năđ衣i cho h羽 th嘘ng y 
t院 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 tri吋n ngu欝n nhân l詠c y t院 c違 v隠 s嘘 l逢嬰ng và ch医tăl逢嬰ng nhằm t瑛ngăb逢噂c kh逸c 
ph映căkhóăkhĕnăv隠 nhân l詠căchoăcácăđ挨năv鵜 y t院 tuy院năc挨ăs荏 t衣iăvùngăkhóăkhĕnăvƠăcácă
chuyênăkhoaăđ員căthù.ăBanăhƠnhăcácăchínhăsáchă逢uăđưiăđ員c bi羽t nhằmăthuăhútăđ吋 鰻năđ鵜nh 
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nhân l詠c y t院 cóătrìnhăđ瓜 chuyên môn cao, chuyên sâu yên tâm công tác lâu dài t衣iăđ鵜a 
ph逢挨ng.ă 

Hình thành Trung tâm Y t院 chuyên sâu c栄a TP, bao g欝m:ăcácăBVăđaăkhoaăvƠă
chuyên khoa ch医tăl逢嬰ng cao khu v詠căđ欝ng bằng sông C穎u Long; Trung tâm Khám s泳c 
kh臼e và t亥m soát b羽nh bằng công ngh羽 cao;ăTrungătơmăđi隠u hành c医p c泳u 115 và m衣ng 
l逢噂i c医p c泳u v羽 tinh v噂i h羽 th嘘ngăđi隠u ph嘘i thông minh. Hình thành n隠n y t院 thông minh, 
v噂i ba n瓜i dung chính là phòng b羽nh thông minh, khám ch英a b羽nh thông minh và qu違n 
tr鵜 y t院 thông minh, tr丑ng tâm là y t院 c瓜ngăđ欝ng.  

Thành l壱p các Trung tâm ghép t衣ng, Trung tâm Ki吋m chuẩn xét nghi羽m vùng, 
Trung tâm Ki吋m d鵜ch y t院 qu嘘c t院. 

4.3. Khoa h丑c Công ngh羽 

Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n khoa h丑c công ngh羽 v噂i m映c tiêu tr荏 thƠnhătĕngăt鰻ngăđ亥u 
t逢ăxưăh瓜i cho khoa h丑c và công ngh羽 đ衣tă2,5%ăGRDPăvƠoănĕmă2030.ăB違oăđ違m m泳căđ亥u 
t逢ăt瑛 ngơnăsáchănhƠăn逢噂c cho khoa h丑c và công ngh羽 khôngăd逢噂i 2% t鰻ng chi ngân sách 
nhƠăn逢噂căhƠngănĕm.ăB違oăđ違m m泳căđ亥uăt逢ăt瑛 ngơnăsáchănhƠăn逢噂c cho khoa h丑c và công 
ngh羽 khôngăd逢噂i 2% t鰻ng chi ngân sáchănhƠăn逢噂căhƠngănĕm.ăNhómăgi違i pháp phát tri吋n 
khoa h丑c công ngh羽 bao g欝m 4 nhóm gi違i pháp chính. 

Tĕngăc逢運ng liên k院t v噂iăcácăđ挨năv鵜 trongăvƠăngoƠiăn逢噂c (các vi羽n nghiên c泳u, 
cácătr逢運ngăđ衣i h丑c)ăcũngănh逢ăliênăk院t gi英a các nhà nghiên c泳u và các doanh nghi羽păđ吋 
cùng phát tri吋n các d詠 án nghiên c泳u, g穎i các nhà nghiên c泳u c栄a C亥năTh挨ăsangăn逢噂c 
ngoài làm vi羽c, t壱n d映ng t嘘tăcácăc挨ăh瓜i t瑛 các h嬰pătácăsongăph逢挨ngăgi英a Vi羽t Nam và 
cácăđ嘘iătácăn逢噂c ngoài v隠 khoa h丑c công ngh羽. 

Th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻i tri吋n lãm, gi噂i thi羽u s違n phẩm,ăcũngănh逢ăcácăbu鰻i 
đƠoăt衣o tr詠c ti院p t衣i doanh nghi羽p. Thành l壱p sàn giao d鵜ch công ngh羽 đ吋 tĕngăc逢運ng 
xúc ti院n, chuy吋n giao công ngh羽, gi噂i thi羽u chào bán, k院t n嘘i cung c亥u và chuy吋n giao 
công ngh羽 thi院t b鵜.ăNơngăcaoănĕngăl詠c c栄a Trung tâm 永ng d映ng ti院n b瓜 khoa h丑c và 
công ngh羽 thành ph嘘 C亥năTh挨,ăv噂iăvaiătròălƠăđ亥u tàu trong vi羽c tri吋n khai các ti院n b瓜 
khoa h丑c công ngh羽 vƠoăđ運i s嘘ng. 

T衣oămôiătr逢運ng kinh doanh thu壱n l嬰i, phát tri吋n các doanh nghi羽p nh臼 và v瑛a 
ho衣tăđ瓜ngătrongălƿnhăv詠căKH&CN,ăđ員c bi羽t là các doanh nghi羽p kh荏i nghi羽păđ鰻i m噂i 
sáng t衣o.ăTĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ăphátătri吋n h衣 t亥ng nghiên c泳u khoa h丑c và k悦 thu壱t theo 
h逢噂ng hi羽năđ衣i hóa. Xây d詠ng Khu t壱p trung d鵜ch v映 h厩 tr嬰 kh荏i nghi羽păđ鰻i m噂i sáng 
t衣o v噂i nhi羽m v映 h厩 tr嬰 các doanh nghi羽p m噂i thành l壱p trong th栄 t映c, ngu欝n v嘘n, các 
ho衣tăđ瓜ng xúc ti院n và qu違ngăbá,ăđƠoăt衣oăkƿănĕngăqu違n lý qu違n lý doanh nghi羽p,... Khuy院n 
khích và h厩 tr嬰 doanh nghi羽p tham gia ngày h瓜i kh荏i nghi羽p công ngh羽 qu嘘c gia 
(TECHFEST)ăđ吋 giaoăl逢u,ăliênăk院t v噂i các doanh nghi羽pătrongăvƠăngoƠiăn逢噂căcũngănh逢ă
lƠăc挨ăh瓜iăđ吋 qu違ng bá s違n phẩm công ngh羽 m噂i. 

Cóăc挨ăch院 khuy院năkhích,ăthúcăđẩy vi羽c thành l壱păcácătrungătơmăđ鰻i m噂i sáng t衣o 
trongătr逢運ngăđ衣i h丑c, t衣oăđi隠u ki羽năchoăsinhăviênăđ逢嬰c th詠căhƠnhăth逢運ng xuyên; H嬰p 
tác sâu r瓜ng v噂iăcácătr逢運ngăđ衣i h丑căhƠngăđ亥u v隠 khoa h丑c công ngh羽 (ví d映 Đ衣i h丑c 
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FPT)ăđ吋 thu hút, tri吋n khai vi羽căđƠoăt衣o sâu r瓜ngăchoăđ瓜iăngũăsinhăviênăkhoaăh丑c công 
ngh羽. Liên k院t v噂iăcácătr逢運ngăđ衣i h丑c, t鰻 ch泳c khoa h丑c 荏 n逢噂c ngoài, t衣oăđi隠u ki羽n cho 
các sinh viên, nhà nghiên c泳u có thành tích xu医t s逸căđiătraoăđ鰻i,ăgiaoăl逢u,ăthamăgiaăcácă
h瓜i th違o, tri吋n lãm khoa h丑c công ngh羽 c栄aăn逢噂c ngoài. 

Đ亥uăt逢ăxơyăd詠ngăc挨ăs荏 h衣 t亥ng Khu công ngh羽 cao C亥năTh挨ăv噂i vai trò, ch泳c 
nĕngălƠătrungătơmăkhoaăh丑c và công ngh羽 c栄aăvùngăđ欝ng bằng sông C穎uăLong.ăĐ亥uăt逢ă
xây d詠ng Sàn giao d鵜ch công ngh羽. 

4.4. Vĕnăhóaă 

Đ鰻i m噂iăvƠătĕngăc逢運ng s詠 lưnhăđ衣o, ch雨 đ衣o c栄a các c医p 栄yăđ違ng, góp ph亥n nâng 
cao nh壱n th泳c v隠 v鵜 trí, vai trò, t亥m quan tr丑ng c栄aăvĕnăhóaăđ嘘i v噂i s詠 phát tri吋n c栄a 
thành ph嘘: 

Chú tr丑ng xây d詠ngăng逢運i C亥năTh挨ăphátătri吋n toàn di羽n,ăđápă泳ng yêu c亥u phát 
tri吋n b隠n v英ng c栄a thành ph嘘. Ti院p t映c xây d詠ngăng逢運i C亥năTh挨ăắTríătu羽 - nĕngăđ瓜ng - 
nhân ái - hào hi羽p - thanh l鵜ch”,ăt壱pătrungăđẩy m衣nh các ho衣tăđ瓜ng giáo d映c nhân cách, 
đ衣oăđ泳c, l嘘i s嘘ngătrongăgiaăđình,ănhƠătr逢運ng và xã h瓜i, v噂iăcácăđ員cătínhăắYêuăn逢噂c, nhân 
ái,ănghƿaătình,ătr丑ngăđ衣o lý, trung th詠c,ăđoƠnăk院t, c亥n cù, sáng t衣o, phát huy vai trò c栄a 
vĕnăh丑c, ngh羽 thu壱t trong vi羽căđ鵜nhăh逢噂ng th鵜 hi院u thẩm m悦, b欝iăd逢ỡng tâm h欝n, tình 
c違m, trí tu羽, k悦 nĕngăs嘘ng,ăh逢噂ng t噂i s詠 hoàn thi羽n nhân cách c栄a m厩i cá nhân và xã 
h瓜i. 

Đẩy m衣nh th詠c hi羽n có hi羽u qu違 các phong trào, cu瓜c v壱năđ瓜ng v隠 vĕnăhóa,ăgópă
ph亥n xây d詠ngămôiătr逢運ngăvĕnăhóaălƠnhăm衣nh. 

Tĕngăc逢運ng xây d詠ngăvĕnăhóaăchínhătr鵜 và vĕnăhóaăkinhăt院: chú tr丑ng công tác 
xây d詠ng, ch雨nhăđ嘘năĐ違ng, b違o v羽 n隠n t違ngăt逢ăt逢荏ng,ăđ衣oăđ泳c c栄aăĐ違ng; coi tr丑ng xây 
d詠ngăvĕnăhóaăt瑛 trongăĐ違ng, trong b瓜 máyănhƠăn逢噂c;ăcácăđoƠnăth吋 đẩy m衣nh vi羽căắH丑c 
t壱păvƠălƠmătheoăt逢ăt逢荏ng,ăđ衣oăđ泳c, phong cách H欝 Chí Minh; tuyên truy隠n sâu r瓜ng và 
đ逢aăvĕnăhóaăphápălu壱t th医m sâu vào l嘘i s嘘ng, n院pănghƿăvƠăhƠnhăviăc栄a m厩iăng逢運i dân, 
ti院p t映căđẩy m衣nh xây d詠ng chính quy隠năđi羽n t穎, c違i cách th栄 t映căhƠnhăchính;ăđẩy m衣nh 
vi羽c tri吋n khai Cu瓜c v壱năđ瓜ng xây d詠ngăvĕnăhóaădoanhănghi羽p, tinh th亥n kh荏i nghi羽p 
sáng t衣o.  

Chú tr丑ng phát tri吋n công nghi羽păvĕnăhóaăđiăđôiăv噂i xây d詠ng, hoàn thi羽n th鵜 
tr逢運ngăvĕnăhóa 

Tĕngă c逢運ng b違o h瓜 quy隠n tác gi違, quy隠n liên quan, ch栄 đ瓜ng h瓜i nh壱p,ă tĕngă
c逢運ngăgiaoăl逢u,ăh嬰p tác qu嘘c t院 v隠 vĕnăhóa,ăxơyăd詠ngăvƠăđẩy m衣nh tri吋n khai hi羽u qu違 
Chi院năl逢嬰căvĕnăhóaăđ嘘i ngo衣i và Chi院năl逢嬰c ngo衣iăgiaoăvĕnăhóaăc栄a Vi羽t Nam t衣i thành 
ph嘘 C亥năTh挨ătrongăgiaiăđo衣n m噂i,ătĕngăc逢運ng công tác qu違nălỦănhƠăn逢噂c v隠 vĕnăhóa;ă
ki吋m soát hi羽u qu違 thông tin x医u,ăđ瓜c trên m衣ng internetây d詠ng, phát tri吋n ngu欝n nhân 
l詠călƠmăcôngătácăvĕnăhóa 

Chú tr丑ng xây d詠ng phát tri吋năđ瓜iăngũăcánăb瓜 lƠmăcôngătácăvĕnăhóa.ăQuanătơmă
quy ho衣ch,ăđƠoăt衣o chuyên sâu, b欝iăd逢ỡng chuyên môn, nghi羽p v映,ăđ員c bi羽t là cán b瓜 荏 
c挨ăs荏. Có chính sách phát hi羽n, b欝i d逢ỡng,ăđưiăng瓜, tôn vinh cán b瓜 trongălƿnhăv詠căvĕnă
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hóa, ngh羽 thu壱t; tr丑ng d映ngăđ瓜iăngũăcánăb瓜 vĕnăhóaăcóătơm,ăcóăt亥m, có phẩm ch医tăđ衣o 
đ泳c,ănĕngăl詠c, uy tín, tâm huy院t v噂i ngh隠. 

C栄ng c嘘, ki羽nătoƠnăđ瓜iăngũăgi違ngăviênăvƠăđ亥uăt逢ăxơyăd詠ngăTr逢運ngăCaoăđẳngăvĕnă
hóa ngh羽 thu壱t x泳ng t亥m khu v詠căđ欝ng bằng sông C穎uăLong,ăđápă泳ng yêu c亥uăđƠoăt衣o 
ngu欝n nhân l詠c và phát tri吋nătƠiănĕngătrongălƿnhăv詠căvĕnăhóa,ăngh羽 thu壱t.   

Xây d詠ng ch院 đ瓜, chính sách h厩 tr嬰,ăthuăhútăđ嘘i v噂iăđ瓜iăngũăvĕnăngh羽 sƿ,ăngh羽 
nhơn,ăcaăsƿ,ădi宇n viên tƠiănĕng,ăgópăph亥n t衣o ngu欝n nhân l詠c c亥n thi院t,ăđápă泳ng t嘘t yêu 
c亥u phát tri吋năvĕnăhóaăthƠnhăph嘘. Th詠c hi羽n các hình th泳cătônăvinh,ăđưiăng瓜 ngh羽 nhân 
truy隠n d衣y, qu違ng bá di s違năvĕnăhóaăphiăv壱t th吋, b違o t欝n, phát huy giá tr鵜 vĕnăhóaătruy隠n 
th嘘ng t嘘tăđẹp c栄a các dân t瓜c thi吋u s嘘”. 
4.5. Th吋 thao 

Ti院p t映c phát tri吋n m衣nh m胤 th吋 thao, góp ph亥n nâng cao s泳c kh臼e, th吋 l詠c, t亥m 
vócăng逢運i C亥năTh挨.ăChúătr丑ng nâng cao ch医tăl逢嬰ng ho衣tăđ瓜ng th吋 thao qu亥n chúng, hình 
thành n隠n n院p rèn luy羽n thân th吋 th逢運ng xuyên cho m丑iăng逢運i; chú tr丑ng nâng cao ch医t 
l逢嬰ng th吋 thao thành tích cao, giáo d映c th吋 ch医t cho thanh thi院u niên, h丑c sinh; quan tâm 
phát tri吋n phong trào th吋 thao trong cán b瓜, công ch泳c, công nhân viên ch泳c,ăng逢運i lao 
đ瓜ng 荏 cácăc挨ăquanăhƠnhăchínhăs詠 nghi羽p, các khu công nghi羽p,ătrongăng逢運i cao tu鰻i, 
ng逢運i khuy院t t壱t và l詠c l逢嬰ngăvũ trang. 

Quan tâm m荏 r瓜ng và nâng cao ch医tăl逢嬰ng th吋 thao thành tích cao; nâng cao trình 
đ瓜 v壱năđ瓜ng viên m瓜t s嘘 môn th吋 thao tr丑ngăđi吋măđ衣t ngang t亥m châu Á và th院 gi噂i; hu医n 
luy羽n,ăđƠoăt衣o ngày càng nhi隠u v壱năđ瓜ngăviênăđẳng c医păchoăđ瓜i tuy吋n qu嘘căgiaăvƠăđ衣t 
nhi隠u thành tích 荏 các gi違i th吋 thao th院 gi噂i; b違oăđ違m h羽 th嘘ngăc挨ăs荏 v壱t ch医t, sân bãi 
t壱p luy羽n và t鰻 ch泳căthiăđ医u các gi違i th吋 thao t亥m qu嘘c gia và qu嘘c t院. 

M映c tiêuăđ院nănĕmă2030 

• T益 l羽 ng逢運i dân t壱p luy羽n th吋 thaoăth逢運ng xuyên so v噂i dân s嘘 đ衣t trên 42%. 

• T益 l羽 giaăđìnhăth吋 thao/T鰻ng s嘘 h瓜 đ衣t trên 32%. 

• Ph医năđ医uăđ逢aăth吋 thao C亥năTh挨ăvƠoăv鵜 tríăđ泳ngăđ亥u trong khu v詠căđ欝ng bằng 
sông C穎u Long và nằm trong top 10 c栄a c違 n逢噂c.  

4.6. An sinh xã h瓜i 

Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋nălaoăđ瓜ng và vi羽c làm 荏 C亥năTh挨ăc亥n t壱p trung gi違i quy院t 
ba v医năđ隠 chính:ă(1)ăLaoăđ瓜ngăđ逢嬰căđƠoăt衣o bài b違nănh逢ngăl衣i làm vi羽cătrongălƿnhăv詠c giá 
tr鵜 giaătĕngăth医p; (2) Tình tr衣ngădiăc逢ăsangăcácăđôăth鵜 khácăđ吋 tìm vi羽c và (3) Thi院u lao 
đ瓜ng ph鰻 thông.ăĐ吋 gi違i quy院t các v医năđ隠 này, c亥n có s詠 can thi羽p t噂i nhi隠uălƿnhăv詠c khác 
nhau. 

(1) Tìnhătr衣ngălaoăđ瓜ngălƠmăvi羽cătrongălƿnhăv詠căgiáătr鵜ăgiaătĕngăth医p 

T壱p trung vào vi羽căđ瓜ng l詠c phát tri吋n nh英ng ngành kinh t院 giá tr鵜 cao, t瑛 đóăt衣o 
sinh k院 choăng逢運i dân, t壱pătrungăvƠoăcácălƿnhăv詠cănh逢ădaăgiƠy,ăth栄y s違n, k悦 thu壱tăcaoầ 

Lên chi院năl逢嬰c phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c h嬰pălỦăđ吋 s印n sàng cho t瑛ng m映c tiêu 
phát tri吋n c栄a t瑛ngăgiaiăđo衣n. 
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T衣oăc挨ăch院, chính sách h嬰p lý nhằm b欝iăd逢ỡng,ăđƠoăt衣o và t衣oăđi隠u ki羽n cho lao 
đ瓜ng có vi羽c làm phù h嬰p v噂i các ngành kinh t院 m噂i thông qua h嬰p tác v噂i các doanh 
nghi羽p,ătr逢運ngăđ衣i h丑c, các t鰻 ch泳cătrongăn逢噂c và qu嘘c t院. 

(2) Tìnhătr衣ngălaoăđ瓜ngădiăc逢ăkh臼iăthƠnhăph嘘 

Có k院 ho衣ch nhân l詠căvƠălaoăđ瓜ngă逢噂c tính d詠a theo t益 l羽 diăc逢.ăT瑛 đóăxơyăd詠ng 
các m映c tiêu h嬰p lý v噂i s嘘 l逢嬰ngălaoăđ瓜ng hi羽n t衣i. Ngoài ra, t壱p trung t衣oăc挨ăh瓜i vi羽c làm 
và 荏 l衣i cho nh英ngădơnăc逢ăvùngăkhácăvƠoăC亥năTh挨ăh丑c t壱p và sinh s嘘ng,ăđ吋 cân bằng s詠 
thi院u h映t laoăđ瓜ng. 

C違i cách khung pháp lý 違nhăh逢荏ngăđ院năng逢運iădơnăvƠăng逢運iădiăc逢,ăt壱pătrungăđ吋 
phát tri吋n ph亥năắn瓜i l詠cắ,ăv隠 kinh t院, h衣 t亥ng giao thông và xã h瓜i b隠n v英ng, t瑛 đóăt衣o sinh 
k院 choăng逢運i dân trong dài h衣n. Vi羽c làm 鰻năđ鵜nh và thu nh壱p cao s胤 lƠăđ瓜ng l詠căchínhăđ吋 
ng逢運i dân 荏 l衣i. 

(3) Tìnhătr衣ngăthi院uălaoăđ瓜ngăph鰻ăthông 

Thuăhútăcácălaoăđ瓜ng ph鰻 thông t瑛 các vùng lân c壱n. Bằng cách t衣o nh英ng chính 
sáchăvƠăc挨ăch院 phù h嬰p, C亥năTh挨ăcóăth吋 có l詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ng t衣m th運iăđ嘘i v噂i các công 
vi羽căc挨ăb違n. 

Phát tri吋n theoăh逢噂ng hi羽năđ衣i hóa, t瑛 đóăt衣o ra nhi隠u vi羽c làm m噂i: có k院 ho衣ch 
rõ ràng v隠 s嘘 l逢嬰ngălaoăđ瓜ng ph鰻 thông,ălaoăđ瓜ng chuyên nghi羽p trong th運i gian s逸p t噂i 
(tínhăđ院nănĕmă2030);ăđ違m b違o m泳c s嘘ngăvƠăđi隠u ki羽n phát tri吋n c栄aălaoăđ瓜ng ph鰻 thông, 
đ吋 l詠căl逢嬰ng laoăđ瓜ng có th吋 yênătơmăđƠoăt衣o tay ngh隠; truy隠n thông r瓜ng rãi, kèm theo 
cácăc挨ăch院 phù h嬰p v噂iălaoăđ瓜ng ph鰻 thông,ăkèmătheoăcácăch逢挨ngătrìnhăđƠoăt衣oăvƠăđ鵜nh 
h逢噂ngălaoăđ瓜ng ngh隠 s噂m cho h丑c sinh khi còn ng欝i gh院 nhƠătr逢運ng. 

Đ吋 nâng cao m泳c s嘘ng và an sinh xã h瓜i, C亥năTh挨ăc亥n: cung c医p các chính sách 
dành riêng cho nh英ngăđ嘘 t逢嬰ng g員păkhóăkhĕnănh逢ăh瓜 nghèo,ăđ欝ng bào dân t瓜c thi吋u s嘘, 
liênăquanăđ院n tín d映ng, khuy院n nông, gi違i quy院t vi羽c làm; chuẩn b鵜 k院 ho衣chăt逢挨ngătr嬰 
cho các s詠 ki羽nănh逢ăthiênătai,ăbưoălũ, d鵜ch b羽nh di宇năraăđ吋 đ違m b違o sinh k院 choăng逢運i dân, 
đ員c bi羽tălƠăcácăđ嘘iăt逢嬰ng d宇 ch鵜u t鰻năth逢挨ng;ăđ逢aăraăcácăchínhăsáchădƠnhăriêngăchoăn英 
gi噂i, bao g欝m t鰻 ch泳căcácăch逢挨ngătrìnhăt壱p hu医n,ăđƠoăt衣o dành riêng cho n英 gi噂i, h厩 tr丑 
tài chính ho員c c違i thi羽n các chính sách thai s違n cho ph映 n英ầ 
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PH井NăV:ăPH姶愛NGăÁNăT蔚 CH永C HO萎TăĐ浦NG KINH T 蔭 XÃ H浦I   

I. Ph逢挨ngăánăt鰻 ch泳c không gian cho các ho衣tăđ瓜ng kinh t院 c栄a Thành ph嘘 

1- Không gian cho các ho衣tăđ瓜ng d鵜ch v映,ăhƠnhăchínhăđôăth鵜 đaănĕng 

- Khu v詠călõiăđôăth鵜 trung tâm Ninh Ki隠u, nam Bình Thu益, b逸căCáiăRĕngăcungă
c医p d鵜ch v映 t鰻ng h嬰păđôăth鵜 cho toàn thành ph嘘,ăđ員c bi羽t là khu v詠c phía nam. 

- Tuy院năđôăth鵜 k院t n嘘i d丑cătheoăđ逢運ng nam sông H壱u cung c医p d鵜ch v映 đôăth鵜 
t鰻ng h嬰p cho khu v詠c phát tri吋n phía b逸c. 

- Cácăđi吋măđôăth鵜 phơnătánănh逢ăTh噂i Lai, C運 Đ臼,ăVƿnhăTh衣nh, Th嘘t N嘘t cung 
c医p d鵜ch v映 đôăth鵜 cho khu v詠c xung quanh. 

Hình 5: Entertainment and service, trade center Bleutech-Park, Las Vegas 

 
Nguồn: thông tin thu thập 

2- Không gian cho các ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t công nghi羽p 

- Nguyên t逸c chung v隠 không gian công nghi羽p là ph違i t壱pătrungăthƠnhăvùngăđ吋 
có th吋 cung c医p h衣 t亥ng thu壱n ti羽n,ănh逢ngăkhôngăquáănénăđ吋 có th吋 đanăxenăv噂i nh英ng 
y院u t嘘 c違nhăquanăsinhătháiămôiătr逢運ng,ăđôăth鵜 công nghi羽p. 

- Khu v詠c công nghi羽p cao c医p, ít s穎 d映ng di羽nătíchăh挨n,ăt壱p trung 荏 vùngăđôă
th鵜 trungătơmăphíaănam,ăđ員c bi羽t quanh c映m c違ng Trà Nóc và sân bay, phía b逸c sông Trà 
Nóc và quanh c映m c違ng Cái Cui và nhà ga xe l穎aăCáiăRĕng,ăk院t h嬰p v噂i các trung tâm 
logisticsăvƠăđôăth鵜 công nghi羽p. Khu v詠c này bao g欝m các lo衣i ch院 bi院n nông s違n cao 
c医p,ănĕngăl逢嬰ng, ch院 t衣o,ăd逢嬰c v.v. 
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Hình 6: B違năđ欝 Phân vùng công nghi羽p 

 

STT Phân vùng 
 Di羽nătíchă

(ha)  

1 
Vùngăcôngănghi羽păl噂năt壱pătrung:ăVƿnhăTh衣nhăậ Th嘘tăN嘘t:ăăch院ă
bi院n,ăch院ăt衣o,ălogistics,ăc違ng 

24.000 

2 Vùngătrungătơmăcôngănghi羽pănĕngăl逢嬰ng:ăỌăMôn. 2.600 

3 Vùngăch院ăbi院năcôngăngh羽ăcao,ăd逢嬰c:ăđôăth鵜ăsơnăbay,ăỌăMôn 3.500 

4 
VùngălogisticsăhƠngăh違i:ăCáiăRĕng,ăphíaănamăcaoăt嘘căTP.ăHCM- 
C亥năTh挨. 600 

5 Vùngănĕngăl逢嬰ngăm員tătr運i:ăphíaătơyăcaoăt嘘căAnăGiang- Tr亥năĐ隠 12.000 

6 Trungătơmăcôngănghi羽pămôiătr逢運ng:ăTh噂iăLai. 150 
7 Khuăcôngănghi羽păc違ng,ălogisticsăỌăMôn 1.200 

  T鰻ngăc瓜ng 44.050 

Nguồn: Sở Kế hoạchăvàăĐＺuătư 
- Trungătơmănĕngăl逢嬰ng c医p vùng, t壱pătrungăvƠoăcácălƿnhăv詠c nhi羽tăđi羽n, khí hoá 

l臼ng, t鰻ngăkhoăxĕngăd亥u, ch医tăđ嘘t v.v. nằm 荏 khu công nghi羽p Ô Môn, có c違ng chuyên 
dùng riêng. 
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Nguồn: Sở Kế hoạchăvàăĐＺuătư 

- Trung tâm liên k院t và ch院 bi院n nông s違năvƠăđôăth鵜 công ngh羽 nông nghi羽p v.v. 
nằm 荏 khu v詠c phía Tây Bình Thu益 và m瓜t ph亥năPhongăĐi隠n, phía tây nam c栄a c違ng 
hàng không, k院t n嘘i thu壱n l嬰i c違 v噂i c違ng hàng không, c違ng Trà nóc và Cái Cui, k院t n嘘i 
đ逢運ng b瓜 qua cao t嘘c v噂i các t雨nh và thu壱n ti羽n k院t n嘘i v噂iătrungătơmăđôăth鵜 Ninh Ki隠u- 
CáiăRĕngăcũngănh逢ănh英ng vùng mô hình công ngh羽 nông nghi羽p xung quanh, thu瓜c 
PhongăĐi隠n, Th噂i Lai. 

 
Nguồn: Sở Kế hoạchăvàăĐＺuătư 

- Khu v詠c công nghi羽p c亥n nhi隠u di羽nătíchăh挨n,ăbaoăg欝m c違 ch院 bi院n nông s違n 
và ch院 t衣o,ănĕngăl逢嬰ng, logistics vùng t壱p trung 荏 phía b逸c, nằm d丑c theo tuy院n qu嘘c l瓜 
80 và cao t嘘c L瓜 Tẻ-R衣ch S臼i. K院t n嘘i chính là qua cao t嘘c L瓜 tẻ r衣ch s臼i và An Giang- 
Tr亥năĐ隠. K院t n嘘iăđ逢運ng hàng h違i qua c違ngăCáiăCuiăvƠăđ逢運ng thu益 n瓜iăđ鵜a qua tân c違ng 
Th嘘t N嘘t m荏 r瓜ng. 

- Công nghi羽pănĕngăl逢嬰ng m員t tr運i xen l磯n v噂i nông nghi羽p t壱p trung 荏 phía tây 
đ逢運ng cao t嘘c An Giang- Tr亥năĐ隠, thu瓜căVƿnhăTh衣nh. 

- Trung tâm x穎 lý ch医t th違i, công ngh羽 môiătr逢運ng c医p vùng nằm 荏 Th噂i Lai và 
m瓜t ph亥n phía tây c栄aăVƿnhăTh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 
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Bao g欝m m瓜t lo衣tăcácătrungătơmăđôăth鵜 đ衣i h丑c và giáo d映căđƠoăt衣o,ăđôăth鵜 y t院 và 
chĕmăsócăs泳c khoẻ,ăvĕnăhoáăth吋 thao,ăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映, công ngh羽 thông tin, t衣o thành 
m瓜tăvƠnhăđaiăbámăxungăquanhălõiătrungătơmăđaănĕngăNinhăKi隠u, Bình Thu益.ăVƠnhăđaiă
này v瑛a có k院t n嘘i thu壱n ti羽n vào lõi trung tâm, v瑛a thu壱n ti羽n k院t n嘘i t噂i sân bay, cao 
t嘘c, nhà ga, b院n c違ng, và ti院p giáp tr詠c ti院p v噂iăvùngăđôăth鵜 sinh thái PhongăĐi隠n và s胤 
tr荏 thƠnhăvƠnhăđaiăđ瓜ng l詠căchínhăđ逢aăC亥năTh挨ălênăthƠnhătrungătơmăvùng. 

Hình 7: Minh h丑aăkhôngăgianăđôăth鵜 đ衣i h丑c 

 
Hình 8: Minh h丑aăkhôngăgianăchĕmăsócăs泳c kh臼e, y t院 

 
Nguồn: thông tin thu thập 

4- Không gian du l鵜ch sinh thái, c違nh quan 

ĐơyălƠăm瓜t trong nh英ngălƿnhăv詠cămũiănh丑n,ăđ欝ng th運i t衣o thành b違n s逸c chính và 
s嬰i dây liên k院t t医t c違 cácăvùngăđôăth鵜 C亥năTh挨ăthƠnhăm瓜t thành ph嘘 l噂n v噂i b違n s逸c sông 
n逢噂c. Bao g欝m không gian c違nh quan ven sông H壱u và các sông chính, sinh thái c違nh 
quan mi羽tăv逢運n s印n có 荏 PhongăĐi隠n và ven sông H壱u, t瑛 Ô Môn t噂i Th嘘t N嘘t, khu v詠c 
t衣o m噂i không gian sinh thái ng壱păn逢噂c quanh th鵜 tr医n C運 Đ臼, th鵜 tr医n Th噂i Lai và h羽 
th嘘ng du l鵜ch sinh thái nông nghi羽p, trang tr衣iătheoămôăhìnhănôngătr逢運ng sông H壱u, có 
th吋 m荏 r瓜ng ra phía b逸cănôngătr逢運ng sông H壱u và phía tây thu瓜cănôngătr逢運ng C運 đ臼. 
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Khôngă giană mi羽tă v逢運n,ă
duă l鵜chă sinhă tháiăđ員că thùă
nôngăthônămi隠năTơy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôăth鵜ăcaoăc医p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôă th鵜ă duă l鵜chă sinhă tháiă
sôngăn逢噂c. 
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Đôăth鵜ăsinh tháiăd衣ngăb丑tă
bi吋n 

5- Không gian nông nghi羽p: 

V隠 c挨ăb違n, C亥năTh挨ă lƠăm瓜tăđôă th鵜,ădoăđóăxácăđ鵜nh nông nghi羽p ph違i là nông 
nghi羽păđôăth鵜, v噂i r医t nhi隠u vai trò, t瑛 chuy吋n giao công ngh羽, c違nhăquan,ăsinhăthái,ăvĕnă
hoá xã h瓜i cho t噂i h衣 t亥ng xanh. Giá tr鵜 v隠 s違năl逢嬰ng nông nghi羽p không ph違i là m映c 
tiêu hàngăđ亥u. Vì th院,ăkhôngăxácăđ鵜nh C亥năTh挨ăs胤 t壱p trung vào chuyên canh b医t kǶ m瓜t 
lo衣i nông s違n nào, nh医t là lúa.  

D逢噂iăgócăđ瓜 là mô hình chuy吋n giao công ngh羽 nông nghi羽p cho vùng và qu嘘c 
gia, th壱m chí qu嘘c t院, thì di羽n tích nông nghi羽p C亥năTh挨ăcóăth吋 đ逢嬰c nhìn nh壱năd逢噂i 
gócăđ瓜 t鰻 h嬰p các mô hình công ngh羽 chuyên canh, t瑛 thu益 s違n,ăcơyătrái,ărauămƠu,ăchĕnă
nuôi và c違 lúaăvƠăcácămôăhìnhăxenăcanh,ăluơnăcanh,ăv逢運n ao chu欝ngăkhácănhau,ănh逢ăm瓜t 
d衣ng showroom công ngh羽 canh tác nông nghi羽p. C映 th吋 môăhìnhănƠoăđ逢嬰c th詠c hi羽n 荏 
đơuăc亥n theo các d詠 án và nhu c亥u nghiên c泳u, th鵜 tr逢運ng. Tuy nhiên có th吋 xácăđ鵜nh 
m瓜t s嘘 vùng nông nghi羽p l噂n v噂i tính ch医tăđ員căthùănh逢ăsau: 

- Trung tâm cây trái d衣ng mi羽tăv逢運năsôngăn逢噂c truy隠n th嘘ng nằm 荏 phía tây Cái 
Rĕng,ăPhongăĐi隠n, ven sông H壱u thu瓜c Ô Môn, Th嘘t N嘘t, k院t h嬰p v噂i b医tăđ瓜ng s違n du 
l鵜ch ngh雨 d逢ỡng cao c医p.  Khu v詠c trang tr衣i nông nghi羽păđaănĕng,ăk院t h嬰păv逢運n ao 
chu欝ng v噂i du l鵜ch trang tr衣ng, du l鵜ch c瓜ngăđ欝ng, nằm 荏 cácăđ鵜a ph壱nănôngătr逢運ng sông 
H壱u,ănôngătr逢運ng C運 Đ臼 và có th吋 m荏 r瓜ng v隠 phía b逸cănôngătr逢運ng sông H壱u. Trung 
tâm nghiên c泳u và mô hình lúa nằm 荏 Th噂i Lai. Nh英ng vùng khác là nông nghi羽păđôă
th鵜,ăđanăxenătrongăcácăc医uătrúcăđôăth鵜, v噂i tác d映ng v隠 sinh thái, c違nh quan, xã h瓜i, du 
l鵜ch, ngh雨 d逢ỡng nhi隠uăh挨nălƠănôngănghi羽p. 

- Ngoài ra, hi羽n nay có 10 khu nông nghi羽p h英uăc挨,ănôngănghi羽p công ngh羽 cao 
đ逢嬰căđ隠 xu医t b荏i ngành nông nghi羽p. Nh英ng c医u trúc này s胤 đ逢嬰c phân b嘘 đ医tăđaiăt噂i 
2025. Tuy nhiên, v隠 lâu dài, m丑i khu v詠c nông nghi羽păđ隠u có th吋 là khu nông nghi羽p 
công ngh羽 cao,ăvìăđơyăch雨 là v医năđ隠 d詠 án c映 th吋. 
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Đôăth鵜ăsinhătháiăc違nhăquană
nôngănghi羽p. 

II.  Ph逢挨ngăánăt鰻 ch泳c h羽 th嘘ngăđôăth鵜 và nông thôn 

1. Phân lo衣iăđôăth鵜 

Đ吋 C亥năTh挨ătr荏 thƠnhăđôăth鵜 lo衣i I, th詠c ra toàn thành ph嘘 ph違iăđ衣t tiêu chuẩn lo衣i 
I. Hi羽nănay,ăch逢挨ngătrìnhăphátătri吋năđôăth鵜 m噂iăđ逢aăraăm映c tiêu là 5 qu壱n n瓜i thành c亥n 
đ衣tăđôăth鵜 lo衣i I và các trung tâm huy羽năđ衣tăđôăth鵜 lo衣i IV. Tuy nhiên, C亥năTh挨ăcũngă
ch逢aăđápă泳ngăđ逢嬰c các tiêu chuẩn này v噂i m壱tăđ瓜 dơnăc逢ăhi羽n t衣i và d詠 ki院nătrongăt逢挨ng 
lai. M映c tiêu th詠c s詠 tr荏 thƠnhăđôăth鵜 lo衣iăIădoăđóălƠăm映c tiêu r医t dài h衣n. M員t khác, vi羽c 
C亥năTh挨ălƠăđôăth鵜 lo衣i m医y th詠c ra không quan tr丑ng bằngăquanăđi吋m chung cho rằng 
toàn thành ph嘘 C亥năTh挨ălƠăm瓜tăđôăth鵜, ch泳 không ph違i là m瓜t t雨nhănh逢ăcácăt雨nh khác v噂i 
m瓜t s嘘 đi吋măđôăth鵜, còn l衣i là nông thôn. Vì v壱y,ăquanăđi吋m 荏 đơyălƠăquyăho衣ch này 
không c亥n quan tâm t噂i phân lo衣iăđôăth鵜.ăCh逢挨ngătrìnhăphátătri吋năđôăth鵜 là m瓜tăch逢挨ngă
trình riêng chuyên ngành, nhằmăđ衣tăđ逢嬰c m瓜t s嘘 m映c tiêu v隠 khôngăgianăđôăth鵜. Còn 荏 
đơyălƠăquyăho衣ch tích h嬰p thì s胤 không tích h嬰p nh英ng n瓜i dung c栄aăch逢挨ngătrìnhăphátă
tri吋năđôăth鵜. 

V噂i ph衣m vi c栄a quy ho衣ch này, C亥năTh挨ănênă逢uătiênăm映c tiêu toàn b瓜 thành ph嘘 
là m瓜tăđôăth鵜 v噂i t鰻ng dân s嘘 kho違ng 1,5 tri羽uăng逢運i, có tính ch医t chung là m瓜tăđôăth鵜 
sinhăthái,ădơnăc逢ăđanăxenăv噂i c違nh quan nông nghi羽p. Khu v詠c Ninh Ki隠u - CáiăRĕngă
(m瓜t s嘘 ph逢運ngătrungătơmăCáiăRĕng)ăs胤 là vùng lõi, c亥năđ衣t m壱tăđ瓜 kho違ng 8000 - 10.000 
ng逢運i/km2, v噂i quy mô dân s嘘 kho違ngă500ănghìnăng逢運i.  

T益 l羽 đôăth鵜 hoáăkhiăđó là 100%, tuy nhiên, t雨 l羽 phi nông nghi羽p là quan tr丑ng 
h挨năc違 (do t雨 l羽 đôăth鵜 hoá ph映 thu瓜c vào vi羽căquyăđ鵜nh ranh gi噂i n瓜i th鵜 thay vì m壱tăđ瓜 
dân s嘘). T雨 l羽 phi nông nghi羽p c亥năđ衣t kho違ng 90%. V噂i m映c tiêu t雨 tr丑ngălƿnhăv詠c nông 
nghi羽p trong n隠n kinh t院 đ衣t m泳căd逢噂i 6%, t雨 l羽 laoăđ瓜ngăkhôngănênăv逢嬰tăng逢ỡng 10% 
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t鰻ngălaoăđ瓜ng. Chênh l羽ch l噂n v隠 thu nh壱p có th吋 x違y ra n院u t雨 l羽 laoăđ瓜ngăkhôngăđ逢嬰c 
phân b嘘 đ欝ngăđ隠u.  

2. Phơnăvùngăđôăth鵜 

Trongăt逢挨ngălai,ăkhiăcóănh英ng h羽 th嘘ng k院t n嘘i cao t嘘c vùng m噂i, c医u trúc đôăth鵜 
c栄a C亥năTh挨ăs胤 có nhi隠uăthayăđ鰻i l噂n. Thay vì ch雨 có m瓜tăh逢噂ng là sông H壱u, C亥năTh挨ă
t逢挨ngălaiăs胤 có c違 nh英ngăh逢噂ng t鰻 ch泳c không gian liên quan t噂i các tuy院n cao t嘘c chính. 
M員tăkhác,ăquanăđi吋m c栄a quy ho衣ch này là không phân bi羽tăthƠnhăđôăth鵜 và nông thôn, 
mà coi toàn b瓜 lãnh th鰻 C亥năTh挨ălƠăm瓜tăđôăth鵜, v噂i nh英ngăvùngăđôăth鵜 khác nhau. 

T瑛 đó,ăcóăth吋 phân vùng khu v詠c C亥năTh挨ăthƠnhă3ăvùngăsau: 

Hìnhă9.ăS挨ăđ欝 phân vùng khu v詠c C亥năTh挨ă 

 
Thành ph嘘 C亥năTh挨ăđ逢嬰căchiaăthƠnhă3ăvùngăđôăth鵜 chính:  

1. Vùngălõiătrungătơmăđôăth鵜 phía Nam,  
2. Vùng phát tri吋n kinh t院 m噂i phía B逸c,  
3. Vùng c違i t衣o sinh k院 nông nghi羽păphíaăTơyăđ逢運ng cao t嘘c An Giang- Tr亥năĐ隠.  

- Vùngăđôăth鵜 chính phía nam, bao g欝m các qu壱n Ninh Ki 隠u - Bình Thu益 
- CáiăRĕng,ăhuy羽năPhongăĐi隠n, và m瓜t ph亥n huy羽n Th噂i Lai, qu壱n Ô Môn, l医y ranh 
gi噂i là kênh KH08.ăVùngănƠyălƠăvùngăđôăth鵜 trung tâm, v噂i t医t c違 các k院t n嘘i liên vùng 
quan tr丑ng:ăđ逢運ng s逸t,ăđ逢運ng thu益, hàng không, hàng h違i, cao t嘘c trung tâm C亥năTh挨ăậ 
Thành ph嘘 H欝 Chí Minh, cao t嘘c An Giang - C亥năTh挨,ăQLă61C,ăQLă1A,ăQLă91,ă91B.ă
TrongăvùngănƠyăcóăđ栄 cácăcôngănĕngăchínhăđ吋 C亥năTh挨ăcóăth吋 tr荏 thành trung tâm vùng 
trongăt逢挨ngălai,ăbaoăg欝m trung tâm l鵜ch s穎 Ninh Ki隠u, trung tâm m噂iăCáiăRĕng,ăđôăth鵜 
sơnăbay,ăđôăth鵜 c違ngăCáiăCui,ăđôăth鵜 C違ng Trà Nóc, Agropolis Bình thu益, Technopolis 
CáiăRĕng,ătrungătơmăGiáoăd映căĐƠoăt衣o, trung tâm Y t院, tr鵜 li羽u, trung tâm Th吋 d映c Th吋 
thao,ătrungătơmăTh逢挨ngăm衣i D鵜ch v映 Đôăth鵜 SinhătháiăPhongăĐi隠n.ăTrongăt逢挨ngălaiăg亥n 
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nên t壱p 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 t瑛 kênh KH08 v隠 phía B逸c, có cao t嘘c Ô Môn - Gi欝ng Ri隠ng và tr映c sông Ô Môn 
荏 gi英a. tr映c cao t嘘c L瓜 Tẻ - R衣ch S臼i, QL 80, QL 91, Cao t嘘c An Giang - C亥năTh挨,ăc違ng 
Th嘘t N嘘t, các kênh r衣ch chính là kênh cái S逸n, r衣ch Bò Ót, r衣ch Th嘘t N嘘t,ăkênhăTh挨mă
R挨m. 

- Vùngăđôăth鵜 phía tây cao t嘘c An Giang - C亥năTh挨: Vùng này thu瓜căđ医t các 
huy羽n Th噂i Lai, C運 Đ臼,ăVƿnhăTh衣nh, b鵜 ngĕnăcáchăb荏i Cao t嘘c An Giang - C亥năTh挨.ă
Khu v詠căphíaăTơyăđ逢運ng cao t嘘cădoăđóăs胤 b鵜 ngĕnăcáchăkh臼i vùngăphíaăĐông.ăM厩i liên 
h羽 gi英a hai n穎a s胤 suy y院u nhi隠u. Th鵜 Tr医n C運 Đ臼 b鵜 c逸tăsangăbênănƠyăđ逢運ng, s胤 không 
th吋 ph映c v映 t嘘tăđ逢嬰c cho n穎a bên kia huy羽nănh逢ătr逢噂c. Nh英ng ph亥n c栄a huy羽năVƿnhă
Th衣nh, Th噂iăLaiăphíaăbênănƠyăđ逢運ng g亥nănh逢ăthu亥nănông,ăvƠăcũngăb鵜 ngĕnăcáchăv噂i 
trung tâm huy羽năphíaăĐông. 

3. Nguyên lý t鰻 ch泳căkhôngăgianăđôăth鵜 

 
Nguyên lý t鰻 ch泳căkhôngăgianăđôăth鵜 d詠a trên nguyên t逸c l医y y院u t嘘 n逢噂c làm 

tr丑ngătơmăđ吋 có th吋 t衣o ra nh英ngăđôăth鵜 sinhătháiăđ員c thù mang b違n s逸căsôngăn逢噂c,ăđ欝ng 
th運i thích 泳ngăđ逢嬰c v噂i d詠 báo v隠 BĐKH,ăn逢噂c bi吋n dâng.  

Cách t嘘t nh医tăđ吋 t鰻 ch泳c nh英ng d衣ng đôăth鵜 này là Terracing - t衣o thành nh英ng 
d衣ngăđ違oăđôăth鵜 nén, c嘘t n隠n cao trên n隠n là h羽 sinh thái th医p, dành ch厩 choăn逢噂c. 

 
Nguyên lý th泳 haiălƠăPoldering,ănghƿaălƠăphátătri吋n g丑n trong t瑛ng ô nh臼 đ逢嬰c bao 

quanh b荏iăn逢噂căvƠăđêăbaoăc映c b瓜, s穎 d映ng máy b挨măđ吋 tiêuăn逢噂c trong ô ra ngoài. 
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4. Nguyên lý t鰻 ch泳căkhôngăgianăkhuădơnăc逢ănôngăthôn 

Đ員căđi吋m hi羽n h英u c栄aăđaăs嘘 khuădơnăc逢ănôngăthônălƠăbámăthƠnhăd違i m臼ng ven 
kênh r衣ch,ăđằngăsauălƠăcánhăđ欝ng lúa ho員căv逢運năcơyătrái.ăĐ員căđi吋m này g逸n li隠n v噂iăc挨ă
c医u s穎 d映ng đ医t d衣ngăđ欝năđi隠n phân th穎a t瑛 th運i Pháp thu瓜c. Nh英ng c医u trúc này là c医u 
trúcăchiaăđ医t d衣ng công nghi羽păchoăcácătáăđi隠năkhaiăhoangăđ医t m噂i, ch泳 không ph違i là 
nh英ngăđ鵜nhăc逢ăcóăc医u trúc xã h瓜iănh逢ăcácălƠngăb違n. V隠 k悦 thu壱t, nh英ng d違iăđ鵜nhăc逢ănƠyă
nằm trong d違iăđ医tătônăcaoăkhiăđƠoăcácăkênhăm逢挨ngăthu益 l嬰i.ăTrongăt逢挨ngălai,ăc医u trúc 
này mang l衣iăkhóăkhĕnăl噂n cho vi羽c cung c医p các lo衣i h衣 t亥ng k悦 thu壱t, bao g欝m giao 
thông, c医păn逢噂c, x穎 lỦăn逢噂c th違i, thu gom rác th違i, ho衣tăđ瓜ngăvĕnăhoáăxưăh瓜i c瓜ngăđ欝ng 
v.v.ăĐ員c bi羽t, c医u trúc này n院u phát tri吋n thêm s胤 違nhăh逢荏ng r医t l噂năđ院n tài nguyên sinh 
thái c違nh quan tr丑ng y院u nh医t là m衣ngăl逢噂iăn逢噂c, kênh r衣ch, do chúng s胤 thu hẹp không 
gian c栄aăn逢噂c, c嘘ng hoá các kênh r衣ch, gây ô nhi宇măn逢噂c và có th吋 b鵜 違nhăh逢荏ng l噂n 
b荏i nguy c挨ăs衣t l荏 b運 n逢噂c. Di羽n tích tôn n隠n l鵜ch s穎 doăđƠoăkênhăn逢噂c v隠 c挨ăb違năcũngă
ch雨 đápă泳ngăđ逢嬰c nhu c亥u d詠ng t衣m các c医u trúc nhẹ ven kênh trong l鵜ch s穎, d衣ng chòi 
canhăngoƠiăđ欝ng, ch泳 không th吋 đ栄 đ吋 thành d違iădơnăc逢ălơuădƠi.ăNh英ng gi違i pháp c違i 
thi羽n h衣 t亥ng k悦 thu壱t, cung c医p h衣 t亥ng xã h瓜i theo quy chuẩn nông thôn m噂i trong th運i 
gian qua tuy có c違i thi羽năđôiăchútăch医tăl逢嬰ng s嘘ng c栄aăng逢運iănôngădơn,ănh逢ngăv隠 c挨ăb違n 
không th吋 đápă泳ng tiêu chí v隠 h衣 t亥ng k悦 thu壱t và xã h瓜i cho m瓜t cu瓜c s嘘ng b隠n v英ng, 
ch医t l逢嬰ngăcao,ăbìnhăđẳng trong b嘘i c違nh m瓜tăđôăth鵜. 

Trongăt逢挨ngălai,ăc亥n ph違i tái t鰻 ch泳c l衣iăkhôngăgianăkhuădơnăc逢ănôngăthôn,ăđ吋 
tĕngăch医tăl逢嬰ng s嘘ng, ch医tăl逢嬰ng h衣 t亥ng,ăcũngănh逢ăchuẩn b鵜 lâu dài cho m瓜t phát tri吋n 
đôăth鵜 hoá b隠n v英ng. V隠 c挨ăb違n có hai nguyên lý chuy吋năđ鰻i c医u trúc. 

Nguyên lý th泳 nh医t là khi m瓜t ph亥n l噂n di羽n tích nông nghi羽p không còn là lúa 
n英a, mà là nh英ng trang tr衣iăv逢運n ao chu欝ng, thì c医u trúc xây d詠ng s胤 đanăxenăm瓜t cách 
h英uăc挨ăvƠăt詠 nhiên vào di羽n tích nông nghi羽p ch泳 không ch雨 荏 mép ngoài. 

Hìnhă10.ăĐôăth鵜 sinh thái c違nh quan nông nghi羽p 
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Nguyên lý th泳 hai là c亥n t壱p trung các c映mădơnăc逢ă荏 gi英aăcácălôăđ医tăđ吋 cung c医p 
h衣 t亥ng và gi違iăphóngăkhôngăgianăxanhăvenăn逢噂c, thay vì bám sát m員tăn逢噂c: 
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Ví d映 荏 trên cho th医y vi羽c t壱pătrungăđôăth鵜 vào khu v詠c ven các tr映căđ逢運ng giao 

thông chính, gi違i to違 khu v詠căvenăkênhăn逢噂căđ吋 t衣o thành tuy院n sinh thái c違nh quan, 
đ欝ng th運i dành ch厩 choăn逢噂căd逢噂i d衣ng h衣 t亥ng xanh. 

III.  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, v隠 c挨ăb違n C亥năTh挨ăkhôngăđ逢嬰c t鰻 ch泳c th詠c s詠 thành các khu ch泳c 
nĕng,ămƠăcóănh英ng công trình c医p qu嘘c gia, c医p vùng, nằm xen k胤 v噂iăcácăkhuăđôăth鵜. 
Ch雨 có m瓜t s嘘 khu công nghi羽păt逢挨ngăđ嘘i t壱p trung nằm 荏 khu v詠c các c違nh Th嘘t N嘘t, 
Trà Nóc, Cái Cui. V鵜 trí c栄a t医t c違 các công trình ch泳cănĕngăhi羽n h英u t瑛 c医p t雨nh/ thành 
ph嘘 tr詠c thu瓜cătrungă逢挨ngăđ隠uăđưăđ逢嬰c phân b鰻 chi ti院t trong quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t 
hi羽n h英u t噂i 2030. 

2. Ph逢挨ngăánăt鰻 ch泳c các khu ch泳cănĕngăm噂i 

Quanăđi吋m v隠 t鰻 ch泳c các khu ch泳cănĕngăm噂i là khoanh vùng nh英ng vùng l噂n 
逢uătiênăm瓜t s嘘 ch泳cănĕngăđ吋 có th吋 t衣o thành nh英ngăđi吋măđ院n quan tr丑ng quy mô vùng, 
t衣o hi羽u 泳ng l嬰i ích kinh t院 d詠a trên quy mô, ch泳 không phân tán t詠 phát. Tuy nhiên, 
m厩i vùng l噂n này không ph違iăđ挨nănĕng,ămƠăđ隠u khuy院n khích phát tri吋năđa nĕng.ăV隠 
nguyên t逸c m丑iăcôngănĕngăđ隠uănênăđ逢嬰c linh ho衣t ch医p thu壱n, theo nhu c亥u th鵜 tr逢運ng, 
nh逢ngăcóă逢uătiênăm瓜t s嘘 lƿnhăv詠c s胤 t壱p trung 荏 m瓜t s嘘 khu v詠c. Chuẩn b鵜 nh英ng lo衣i 
hình h衣 t亥ng và không gian, v噂i nh英ng quy ch院 đ員căthùăđ吋 thuăhútăcácăcôngănĕng mong 
mu嘘n ch泳 khôngăápăđ員t ch雨 đ逢嬰c làm nh英ngăcôngănĕngănƠy. 
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Hình 11. B違năđ欝 ph逢挨ngăh逢噂ng phát tri吋n không gian Thành ph嘘 C亥năTh挨 

Nguồn: Sở Kế hoạchăvàăĐＺuătưăvàăPhân tích chuyên gia 

B違ng 2: Th嘘ng kê di羽n tích các khu ch泳cănĕng: 

STT Phân vùng  Di羽nătíchă(Ha)ă 
1 Trungătơmăđôăth鵜ăl鵜chăs穎ăNinhăKi隠u                  5.200  
2 Trungătơmăđôăth鵜ăm噂iăCáiăRĕng                  2.500  
3 C映măcôngănghi羽păc違ngăvƠăđôăth鵜ăc違ngăCáiăCui                  2.000  
4 Trungătơmăcôngăngh羽ăcaoăCáiăRĕngă(Technopolis)                  1.500  
5 Trungătơmăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映ăCáiăRĕng                  2.400  
6 Đôăth鵜ăđ衣iăh丑c,ăyăt院                  3.300  

7 
Trungătơmăchĕmăsócăs泳căkh臼eăvƠăngh雨ăd逢ỡngămi羽tă
v逢運n,ăduăl鵜chăsinhătháiăđ員căthùănôngăthônăMi隠năTơy                  8.900  

8 Trungătơmăđ亥uăm嘘iăcôngăngh羽ănôngănghi羽p                  2.500  
9 Trungătơmăđôăth鵜ăsơnăbayăqu嘘căt院ăăC亥năTh挨                  3.500  
10 Khuăcôngănghi羽pănĕngăl逢嬰ng,ălogisticăc違ng                  5.500  
11 Đôăth鵜ăsinhăthái,ăduăl鵜chăvenăSôngăH壱u                11.000  

12 
Tr映căđôăth鵜ăhi羽năđ衣i,ănằmăd丑cătheoălõiăgiaoăthôngăđaă
ph逢挨ngăti羽n                  7.200  

13 Đôăth鵜ăc違nhăquanănôngănghi羽p                28.300  
14 Đôăth鵜ăsinhătháiăsôngăn逢噂că                  6.600  
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STT Phân vùng  Di羽nătíchă(Ha)ă 

15 
Khuăv詠căs違năxu医tănĕngăl逢嬰ngăm員tătr運iăđanăxenăv噂iănôngă
nghi羽p                13.500  

16 D違iăđôăth鵜ăcôngănghi羽păTh嘘tăN嘘tă- VƿnhăTh衣nh                12.000  
17 Đôăth鵜ăduăl鵜chăsinhăthái,ăsơnăGolf                12.700  
18 Đôăth鵜ăcôngănghi羽păc違ng,ălogistics                  2.900  

1- Khu v詠c s嘘 1: Trungătơmăđôăth鵜 l鵜ch s穎 Ninh Ki 隠u 

Trung tâm l鵜ch s穎, du l鵜ch,ăth逢挨ngăm衣i, d鵜ch v映, t壱p trung quanh khu v詠c b院n 
Ninh Ki隠u và ph逢運ng Cái Kh院.ăCôngănĕngăph泳c h嬰p,ăđaăd衣ng, m壱tăđ瓜 cao.ăĐ員c bi羽t 
quan tâm phát tri吋n nh英ng t鰻 h嬰păđôăth鵜 đaănĕng,ăsángăt衣o, công ngh羽 cao, cao 嘘căvĕnă
phòng, t衣oăraăđ瓜ng l詠c kinh t院 m噂i cho qu壱n Ninh Ki隠u.ăCóăhaiăcôngănĕngăquanătr丑ng 
nh医t c亥năđ逢嬰c t鰻 ch泳c t衣i Ninh Ki隠u bao g欝m trung tâm sáng t衣o,ăvƠăv逢運nă逢挨mădoanhă
nghi羽p. 

2- Khu v詠c s嘘 2: Trungătơmăđôăth鵜 m噂i  

Khu này t衣o thành n穎a bên kia sông c栄aăvùngălõiătrungătơmăđôăth鵜. Ph亥n này s胤 
t壱p trung 荏 khu v詠căcácăph逢運ng ven sông C亥năTh挨.ăNh英ngăcôngănĕngăchínhăc栄a khu 
v詠căđôăth鵜 này bao g欝m:ăTrungătơmăvĕnăhoáăngh羽 thu壱t, trung tâm hành chính, trung tâm 
công ngh羽 thông tin và trung tâm h瓜i ch嬰 tri吋n lãm, h瓜i ch嬰, h瓜i ngh鵜.  

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 k院t h嬰p v噂i c違ng qu嘘c t院 chính c栄aăvùngăĐBSCLătrongă10ă
nĕmăt噂i.ăĐơyălƠăđi吋m t壱p trung v壱n chuy吋n container c栄aăvùngăĐBSCLătheoăđ逢運ng thu益 
vƠăđ逢運ng hàng H違i. K院t h嬰p v噂i v壱n t違i nhanh bằngăđ逢運ng s逸tătrongăt逢挨ngălaiăk院t n嘘i 
v噂i vùng TP.HCM. 

4- Khu v詠c s嘘 4: Trung tâm công ngh羽 cao (Technopolis) 

Vùngăđôăth鵜 sinh thái k院t h嬰p v噂i công ngh羽 cao,ăv逢運nă逢挨mădoanhănghi羽p công 
ngh羽 cao, 4.0, công ngh羽 thôngătinăv.v.ăQuanăđi吋m là t衣o ra m瓜tăvùngăđôăth鵜 có ch医t 
l逢嬰ng cao v隠 không gian, sinh thái, h医p d磯n các doanh nghi羽p quan tr丑ngătrongăcácălƿnhă
v詠c công ngh羽 m噂i, công ngh羽 s嘘. 

VùngănƠyăđ逢嬰căxácăđ鵜nh nằm 荏 phía tây Nam c栄a qu壱năCáiăRĕng,ăcóăk院t n嘘i t嘘i 
逢uăv隠 m丑iăh逢噂ng,ăđ員c bi羽t là k院t n嘘iăđ逢運ng s逸t v隠 TP.HCM. 

5- Khu v詠c s嘘 5: Trungătơmăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映:  

Nằm 荏 phíaăTơyăCáiăRĕng và m瓜t ph亥năPhongăĐi隠n, nút giao thu壱n l嬰i t瑛 phía 
Tây, Nam, B逸c và k院t n嘘iăphíaăĐôngăv隠 tr映cătĕngătr逢荏ngăvùngăvƠăTP.HCM.ăĐơyălƠăm瓜t 
vùngăđôăth鵜 th逢挨ngăm衣i d鵜ch v映 l噂n, bao g欝m r医t nhi隠u ch泳cănĕng: 

- C穎a hàng outlet  

- Ch嬰 đ亥u m嘘i 

- Trungătơmăvuiăch挨iăgi違i trí,ăcôngăviênăchuyênăđ隠 v.v. 
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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 sở đ違ng u益 
t逢挨ngălai:ă 

Là m瓜tăvùngăđôăth鵜 k院t h嬰p các lo衣i d鵜ch v映 c医p vùng và qu嘘c gia v隠 y t院,ăđi隠u 
d逢ỡng, th吋 d映c th吋 thao.ăNgƠyănay,ăxuăh逢噂ng qu嘘c t院 là nh英ng khu v詠căchĕmăsócăs泳c 
khoẻ, bao g欝m y t院, tr鵜 li羽u,ăđi隠uăd逢ỡng, th吋 thao, th吋 hình,ăđ逢嬰căđ員t trong nh英ng b嘘i 
c違nh không gian r医tăđẹp,ănh逢ălƠănh英ngăđôăth鵜 du l鵜ch sang tr丑ng. B荏i vì quan ni羽m là 
s泳c khoẻ ch雨 có th吋 đ衣tăđ逢嬰c thông qua m瓜t s詠 hài lòng và d宇 ch鵜u t鰻ng th吋, 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năPhongăĐi隠n. K院t h嬰p nh英ng d鵜ch v映 du l鵜ch 
v噂i du l鵜ch c瓜ngăđ欝ng, du l鵜ch resort cao c医p và b医tăđ瓜ng s違n xanh. T壱n d映ng nh英ng c医u 
trúc c違nh quan và nông nghi羽p hi羽n h英uăđ吋 phát tri吋n du l鵜ch sinh thái. K院t h嬰p v噂i các 
d鵜ch v映 th吋 d映c th吋 thao, chẳng h衣n m瓜t làng Opympic qu嘘c t院,ăvƠăchĕmăsócăs泳c khoẻ. 

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 qu壱n Ninh Ki隠u - Bình Thu益 - PhongăĐi隠n, k院t n嘘i gi英a m瓜t 
vùng nguyên li羽u và s違n xu医t nông nghi羽păđaăd衣ng, t瑛 rau màu, cây trái, thu益 s違n, lúa, 
v噂i các trungătơmăđôăth鵜, giáo d映căđƠoăt衣o, k院t 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 tri吋năđôăth鵜 m噂i quanh t鰻 h嬰p sân bay và c違ng Trà Nóc, k院t n嘘i ra b運 sông 

H壱u.ăCácăcôngănĕngăchínhăliênăquanăt噂i logistics sân bay, c違ng,ăvĕnăphòng,ăkhuă荏 cao 
c医p, d鵜ch v映 đƠoăt衣o hàng không v.v. Quy mô c栄aătrungătơmăđôăth鵜 này không nên xác 
đ鵜nh quá l噂n.ăXácăđ鵜nh không gian d詠 phòng cho vi羽c m荏 r瓜ngăthêmăđ逢運ng bay trong 
tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t.ăTrongăt逢挨ngălaiăxa,ăcóăth吋 di r運i các khu công nghi羽p ven sông. 

10- Khu v詠c s嘘 10 - Vùng côngănghi羽pănĕngăl逢嬰ng,ălogisticăc違ng Ô Môn 

Bao g欝măkhuătrungătơmănĕngăl逢嬰ng Ô môn, v噂i t壱p trung vào nhi羽tăđi羽n và khí 
hoá l臼ng.ăNgoƠiăra,ăđơyălƠăkhuăv詠c có th吋 phát tri吋nălƿnhăv詠căd逢嬰c, s違n xu医t linh ki羽n 
đi羽n t穎 cũngănh逢ăch院 bi院n nông s違n công ngh羽 cao. Khu v詠cănƠyăcũngăđanăxenăv噂iăđôă
th鵜, các lo衣i hình d鵜ch v映 c医p vùng. M瓜t ph亥n khu này có th吋 đ逢嬰c cân nh逸călƠmăđôăth鵜 
quơnăđ瓜i. 

11- Khu v詠c s嘘 11- Đôăth鵜 sinh thái, du l鵜ch ven sông H壱u 

Đôăth鵜 này nằm t瑛 Sông H壱u t噂iăvƠnhăđaiă1,ăQLă91,ăthu瓜c hai qu壱n Ô Môn và 
Th嘘t N嘘t.ăCôngănĕngăch栄 y院u là b医tăđ瓜ng s違n du l鵜chăvƠăđôăth鵜 du l鵜ch, phát huy t嘘iăđaă
c医uătrúcăn逢噂c c栄a các r衣ch sông t詠 nhiên và m員t ti隠n chính là b運 sông H壱u.ăCũngăcóăth吋 
đangăxen cácăđi吋m công nghi羽p s衣ch, công ngh羽 cao hay th栄 công nghi羽p,ăth逢挨ngăm衣i 
d鵜ch v映 đ吋 t衣o s詠 đaăd衣ng v隠 sinh k院 choăng逢運i dân. 

 

 



 

115 
 

12- Khu v詠c s嘘 12- Tr 映căđôă th鵜 hi羽năđ衣i, nằm d丑că theoă lõiăgiaoă thôngăđaă
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.ăTuy院năđôăth鵜 
nƠyăđ逢嬰c b嘘 trí d丑c theo m瓜t tr映căgiaoăthôngăđaăph逢挨ngăti羽n, hi羽năđ衣i, v噂iăđ員c bi羽t chú 
tr丑ng giao thông công c瓜ng. 

Hai bên tr映cănƠy,ăđôăth鵜 đ逢嬰c b嘘 trí xen k胤 v噂iăcácăvùngăn逢噂c, t衣o thành nh英ng 
t亥ng b壱c v噂iăcaoăđ瓜 khác nhau, cho nh英ngăcôngănĕngăđôăth鵜 khác nhau. 

Nh英ng không gian công c瓜ng chính có th吋 ti院p c壱n d宇 dàng t瑛 tr映c, t衣iăcácăđi吋m 
ga công c瓜ng. 

13- Khu v詠c s嘘 13 - Đôăth鵜 c違nh quan nông nghi羽p: 

Đôăth鵜 nƠyăđ逢嬰c d詠 tính phát tri吋n trên khu v詠căđ欝ng ru瓜ng c栄aănôngătr逢運ng Sông 
H壱u, C運 Đ臼, v噂i m瓜t s嘘 nguyên t逸c sau: 

Gi英 m瓜t vùng c違nh quan ru瓜ng lúa và rau màu 荏 gi英a,ăđanăxenăc医uătrúcăđôăth鵜 
d衣ng nanh s医u. Trong khu v詠căđôăth鵜, dùng c医u trúc phân lô ru瓜ng hi羽n h英u,ăđaăd衣ng 
hoá s違n phẩm nông nghi羽p trong t瑛ngă lô,ăđanăxenăcông trình, thành m瓜t d衣ngăđôăth鵜 
v逢運n hi羽năđ衣i, d詠a trên c医u trúc chia  ô vuông thẳng, khác v噂i tính ch医t không gian t詠 
nhiên c栄a khu v詠c ven sông H壱u hay khu v詠căPhongăĐi隠n. 

Đaăd衣ng hoá s違n phẩm và công ngh羽 nông nghi羽p, t衣oăđi隠u ki羽năđ吋 đƠoăt衣o, nâng 
caoănĕngăl詠c c栄aăng逢運iădơnătrongăvùng,ăsauăđóăd亥n d亥năđanăxenădơnăt瑛 n挨iăkhácăđ院n. 

14- Khu v詠c s嘘 14- Đôăth鵜 sinh thái C運 Đ臼 

Đ嘘i v噂i vùng gi英a, th詠c tr衣ng quan tr丑ng nh医t là th鵜 tr医n C運 Đ臼. Th鵜 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 m噂i, th鵜 tr医n b鵜 
c逸t ra phía Tây, không ph映c v映 t嘘iă逢uăkhôngăgianăphíaăĐông.ăN院u không có nh英ng chi院n 
l逢嬰c phát tri吋năđ員c thù, toàn b瓜 khu v詠c phía Tây cao t嘘c g亥nănh逢ăs胤 tr荏 thành khu v詠c 
th瑛a,ăkhôngăcóăđ瓜ng l詠c phát tri吋n lâu dài và hi羽năđ衣i.ăNh逢ăv壱y, s胤 là b医tăcôngăđ嘘i v噂i 
vài ch映căngƠnădơnăc逢ăđangăs嘘ng 荏 khu v詠c này. M員tăkhác,ănh逢ăv壱yăcũngălƠăkhôngăphátă
huy h院t ti隠mănĕngăc栄aăđi隠u ki羽n t詠 nhiên c栄a TP. 

Đ員căđi吋măđi隠u ki羽n t詠 nhiên 荏 đơyălƠ:ăH瓜i t映 c栄a nhi隠uăkênhăn逢噂c l噂n,ăvùngăđ医t 
trũng,ăth鰻 nh逢ỡng phèn ho衣tăđ瓜ng,ăvùngăgiápăn逢噂c gi英a thu益 tri隠u bi吋năĐôngăvƠăbi吋n 
Tây, không th詠c s詠 thu壱n l嬰i cho phát tri吋n nông nghi羽p. Làm nông nghi羽p 荏 khu v詠c 
này v隠 lâu dài s胤 khôngăđ栄 l嬰i nhu壱năđ吋 đ違m b違o thu nh壱p t嘘tăchoăng逢運iădơnăt逢挨ngă
đ逢挨ngăv噂i các khu v詠c khác. Vì th院, t嘘t nh医t là nên t衣o d詠ng l衣i h羽 sinh thái r瑛ng ng壱p 
n逢噂c cho khu v詠c này. T瑛 đó,ăt衣o thành m瓜t tài nguyên m噂iăđ吋 phát tri吋năđaăd衣ng sinh 
h丑c,ăcũngănh逢ăc違nhăquanăđ瓜c nh医t vô nh鵜 cho khu v詠c C運 Đ臼, tr荏 thành m瓜tăđôăth鵜 vùng 
r瑛ng ng壱păn逢噂c.ăTrongăđó,ăcũngăcóăth吋 có nh英ng khu v詠căđôăth鵜 n鰻iătrênăn逢噂c,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 b瓜 khu v詠c phía b逸c và phía Tây, b鵜 ngĕnăcáchăb噂i các tuy院n cao t嘘c, có 
m壱tăđ瓜 dơnăc逢ăhi羽n h英u r医t th医p, có th吋 xácăđ鵜nh là nh英ng khu v詠c r瓜ng l噂năđ吋 s違n xu医t 
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nĕngăl逢嬰ng m員t tr運i.ăBênăd逢噂i h羽 th嘘ng pin m員t tr運i v磯n có th吋 tr欝ng lúa, nuôi tr欝ng 
thu益 s違n ho員călƠmărauămƠu,ăchĕnănuôiăv.v. 

V噂i di羽nătíchănĕngăl逢嬰ng m員t tr運i này, C亥năTh挨ăkhôngăch雨 t詠 ch栄 đ逢嬰c ngu欝n 
nĕngăl逢嬰ng cho mình, mà còn có th吋 tr荏 thƠnhătrungătơmănĕngăl逢嬰ng tái t衣o c栄a vùng. 
Khu v詠c này s胤 cung c医pănĕngăl逢嬰ng tái t衣o tr詠c ti院p cho vùng công nghi羽păVƿnhăTh衣nh. 

 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tăxácăđ鵜nh là m瓜tăđi吋m trung tâm nh臼, ho衣tăđ瓜ng 
logistics là chính, k院t h嬰p kho bãi, công nghi羽p ch院 bi院n, nhằmăđónăđ亥u lu欝ng hàng r運i 
t瑛 phía tây qua kênh Cái S逸n, Cao t嘘c L瓜 Tẻ- R衣ch S臼i và t瑛 phía b逸c An Giang v隠, ch栄 
y院uălƠălƿnhăv詠c lúa g衣o.  

Quan tr丑ng là phát trên c違 m瓜t d違i công nghi羽p s衣chăđanăxenăv噂i c違nh quan sinh 
thái, vùng b違o t欝n d丑c theo qu嘘c l瓜 80 và cao t嘘c L瓜 Tẻ - R衣ch S臼i,ănh逢ăkinhănghi羽m 
nhi隠uăn逢噂c trên th院 gi噂iăđangălƠmăhi羽n nay. 

17- Khu v詠c s嘘 17- Đôăth鵜  du l鵜ch sinh thái sân golf  Th噂i Lai:  

Thay vì m荏 r瓜ng khu v詠c xây d詠ngăđôăth鵜 ngày nay, thì t衣o ra m瓜tăvùngăvƠnhăđaiă
xanhăsinhătháiăxungăquanhăđôăth鵜 này, nâng cao ch医tăl逢嬰ng không gian c栄a khu v詠căđôă
th鵜 này, bi院năđơyăthƠnhăm瓜tăđi吋măđ院n v隠 khôngăgianăđôăth鵜, ch泳 không ch雨 là m瓜t trung 
tâm hành chính c栄a m瓜t xã nông thôn. 

Ngoài ra, còn d詠 ki院n phát tri吋năĐôăth鵜 du l鵜ch sinh thái sân golf t衣i khu v詠c phía 
nam Th噂i Lai. 雲 đơyăcóăv鵜 trí khá g亥n v噂i Trung tâm TP. C亥năTh挨ăvƠănằm trên tuy院n 
đ逢運ng d詠 ki院năĐ鵜nh Môn - Tr逢運ng Xuân A. Vi羽c phát tri吋n m瓜t qu亥n th吋 sân golf l噂n 荏 
khu v詠c này có th吋 t衣o ra m瓜tăđi吋măđ院n m噂i v隠 du l鵜ch cho C亥năTh挨. 

18- Khu v詠c s嘘 18- Đôăth鵜 công nghi羽p c違ng, logistics Ô Môn: 

- Đôăth鵜 công nghi羽p c違ng, logistics Ô Môn 荏 phía B逸c sông Ô Môn, phía Nam 
Tuy院năSaăĐécă(Đ欝ng Tháp) - Ô Môn (C亥năTh挨)ă- Gi欝ng Ri隠ng (Kiên Giang), v噂i các 
lo衣i hình ch泳cănĕngăKhuăđôăth鵜, c違ng, Khu công nghi羽p, d鵜ch v映 vƠălogisticălƠăđi吋m k院t 
n嘘i gi英a trung tâm TP. C亥năTh挨ăv噂i các khu v詠cătrongăvùngăĐBSCL.ăĐôăth鵜 công nghi羽p 
c違ng, logistics Ô Môn ph違iăđ違m b違o không 違nhăh逢荏ngăđ院n vi羽c phát tri吋năĐôăth鵜 sinh 
thái, du l鵜ch ven Sông H壱u. 

3.  Các khu kinh t院 c映 th吋 

a. Các khu công nghi羽p 
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Hình 12. B違năđ欝 phân vùng công nghi羽p 
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STT Tên Khu công nghi羽p Di羽n tích (ha)  

1 Khu công nghi羽păH逢ngăPhúă1 262  

2 Khu công nghi羽păH逢ngăPhúă2A 134 
Chuy吋n thƠnhăđôăth鵜 du 
l鵜ch ven sông 

3 Khu công nghi羽păH逢ngăPhúă2B 67 
Chuy吋năthƠnhăđôăth鵜 du 
l鵜ch 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păVƿnhăTh衣nh 900  

8 M荏 r瓜ngăKCNăVƿnhăTh衣nh 200  

9 Khu công nghi羽păVSIPăđ隠 xu医t 3400 
Ch運 quy院tăđ鵜nh Trung 
姶挨ng 

10 Khu Logistic 1100 Nh壱p vào khu VSIP 

11 Khu c違ng Ô Môn 200 
Theo đ隠 xu医t c栄a ban 
QLKCN và S荏 KHĐT 

12 Khu công nghi羽păăỌăMônăđ隠 xu医t 1000 
Theo đ隠 xu医t c栄a ban 
QLKCN và S荏 KHĐT 

 T鰻ng c瓜ng 8053  

 

Phát tri吋n các Khu công nghi羽pătrênăđ鵜a bƠn thƠnh ph嘘 C亥năTh挨ăđư đ逢嬰căđi隠u 
ch雨nh, b鰻 sungătheoăCôngăvĕnă156/TTg-CN ngƠy 04/12/2021 v隠 đ隠 án b鰻 sung quy ho衣ch 
các khu công nghi羽pătrênăđ鵜a bƠn thƠnh ph嘘 C亥năTh挨: 

- Đi隠u ch雨nh gi違m di羽n tích khu công nghi羽p Th嘘t N嘘t t瑛 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 B逸c Ô 
Môn có di羽n tích 400 ha ra kh臼i Quy ho衣ch phát tri吋n 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năTh挨ă(di羽n tích là 500 ha; v鵜 
trí t衣iăph逢運ngăTr逢運ng L衣c, qu壱n Ô Môn, thành ph嘘 C亥năTh挨)ăvƠăkhuăcông nghi羽păVƿnhă
Th衣nh (di羽n tích là 900 ha; v鵜 trí t衣iăxưăVƿnhăTrinh,ăhuy羽năVƿnhăTh衣nh, thành ph嘘 C亥n 
Th挨)ăvƠoăQuyăho衣ch phát tri吋n các khu công nghi羽p. 

- Đ鵜nhăh逢噂ngăđ院nă2030:ăNgoƠiăKCNă900haăVƿnhăTh衣nh, nghiên c泳u m荏 r瓜ng 
thêm KCN c違ng logistics Ô Môn v噂i di羽n tích kho違ngă1.200haă(trongăđóădi羽n tích kho 
c違ng, b院n bãi, khu logistics kho違ng 200 ha, khu công nghi羽p kho違ng 1.000ha) 

- Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n mô hình các khu công nghi羽p t衣i 3 huy羽năVƿnhăTh衣nh, 
Th噂i Lai và C運 Đ臼 nh逢ăsau: 

• Ti院p 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 k悦 thu壱t và h衣 t亥ng xã h瓜i; xây d詠ng khu công ngh羽 cao, khu công ngh羽 thông 
tin; khai thác và v壱n hành hi羽u qu違 V逢運nă逢挨măcôngăngh羽 công nghi羽p Vi羽t Nam-Hàn 
Qu嘘c;ăthuăhútăđ亥uăt逢ăKhuăcôngănghi羽p h英u ngh鵜 Vi羽t Nam-Nh壱t B違n. 
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• T壱pătrungăđ亥uăt逢ăvƠăhoƠnăch雨nhăđ欝ng b瓜 h衣 t亥ng k悦 thu壱t ch栄 y院u cho các khu 
công nghi羽păđangăho衣tăđ瓜ng, t衣oămôiătr逢運ng thu壱n l嬰iăthuăhútăđ亥uăt逢ăphátătri吋n các ngành 
công nghi羽p trong các khu công nghi羽pătrênăđ鵜a 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ăvƠăhoƠnăthƠnhăxơyăd詠ng các d詠 án khu nhà ph映c v映 cho công nhân 
trong các khu công nghi羽p.ăĐẩy m衣nh công tác b欝iăth逢運ng, h厩 tr嬰 táiăđ鵜nhăc逢,ăt衣oăđ医t 
s衣ch, hoàn thi羽n d亥n k院t c医u h衣 t亥ng các khu công nghi羽p. 

• Chú tr丑ng công tác x穎 lỦămôiătr逢運ngătheoăđúngăcácătiêuăchuẩn hi羽n hành c栄a 
NhƠăn逢噂c trong quá trình ho衣tăđ瓜ng và s違n xu医t c栄a các doanh nghi羽p khu công nghi羽p. 

• Khuy院năkhíchăcácăc挨ăs荏 công nghi羽păđ鰻i m噂i công ngh羽 s違n xu医tătheoăh逢噂ng 
hi羽năđ衣i.ăThuăhútăđ亥u t逢ăvƠoăcácăngƠnhăngh隠 t衣o ra các s違n phẩm công nghi羽p công ngh羽 
cao và có giá tr鵜 giaătĕngăl噂n. 

b. Các c映m Công nghi羽p 

- Ti院p t映c ph逢挨ngăánăphát tri吋n 5 c映m công nghi羽p, v噂i t鰻ng di羽n tích 170ha. 
Đ鵜nhăh逢噂ngăđ院n 2030, m荏 r瓜ng c映m công nghi羽p t衣i Bình Th栄y (có th吋 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 qu壱n Bình Th栄y. 

- Phát tri吋n các c映m ngành thông qua vi羽c t衣o d詠ngăcácăhƠnhă langăđ瓜ng l詠c 
thu瓜c ti隠u vùng sông Mê Công và m荏 r瓜ng. Khai thác d丑c hànhălangăĐôngăTơy,ăsôngă
Mê Công. Phát tri吋n m瓜t s嘘 các ngành công nghi羽p ch院 tácătrênăc挨ăs荏 khai thác ti隠m 
nĕngătrongăkhuônăkh鰻 h嬰p tác Ti吋u vùng Mê Kông m荏 r瓜ng (GMS) và ngu欝n nguyên 
li羽u nh壱p t瑛 ngoài vùng...  

-  Khu nông nghi羽p công ngh羽 cao 

-  Nghiên c泳u,ăđào t衣o 

-  Khu du l鵜ch 

-  Khu th吋 d映c th吋 thao 
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PH井NăVI:ăPH姶愛NGăÁN PHÁT TRI 韻N K蔭T C遺U H萎 T井NG K駅 THU一T, 
H萎 T井NG XÃ H浦I  

I. PH姶愛NGăÁNăPHÁTăTRI韻N H萎 T井NG K駅 THU一T 

1. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n k院t c医u h衣 t亥ng giao thông thành ph嘘 C亥năTh挨ăth運i kǶ 
2021-2030 

Hình 13. 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 chuyên gia 

1.1. Đ逢運ng b瓜 

- Theo Quy ho衣ch m衣ngăl逢噂iăđ逢運ng b瓜 qu嘘c gia th運i kǶ 2021 - 2030, t亥m nhìn 
đ院nănĕmă2050,ăquyăho衣ch các tuy院năđ逢運ng b瓜 cao t嘘c, qu嘘c l瓜 quaăđ鵜a bàn thành ph嘘 
C亥năTh挨ăg欝m: 

- Cao t嘘c: 03 tuy院n cao t嘘c (1) tr映c cao t嘘c B逸c - NamăphíaăĐôngă(g欝m:ăđo衣n 
thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năTh挨;ăc亥u C亥năTh挨ă2;ăđo衣n C亥năTh挨ă- Cà Mau); (2) tr映c 
cao t嘘c B逸c - NamăphíaăTơyăđo衣n L瓜 Tẻ - R衣ch S臼i; (3) tr映c cao t嘘căChơuăĐ嘘c - C亥n 
Th挨ă- SócăTrĕng.ăĐ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣ch 03 tr映c cao t嘘cătrênănh逢ăsau:ăgiaiăđo衣n 2021 - 
2025ăquyămôă04ălƠnăxe;ăgiaiăđo衣n 2030 - 2050 quy mô 06 làn xe 

- Qu嘘c l瓜: 06 tuy院n qu嘘c l瓜 (1) Qu嘘c l瓜; (2) Qu嘘c l瓜 91 và tuy院n n嘘i QL91 và 
tuy院nătránhăLongăXuyên;ă(3)ăĐ逢運ng Nam Sông H壱u; (4) Qu嘘c l瓜 91B; (5) Qu嘘c l瓜 61C; 
(6) Qu嘘c l瓜 80 và 01 tuy院n liên k院t vùng Tuy院n liên k院t vùng Kiên Giang - C亥năTh挨ă- 
Đ欝ng Tháp. 

- Đ逢運ng t雨nh: giaiăđo衣n 2021 - 2030: t壱pătrungă逢uătiênăđ亥uăt逢ăxơyăd詠ng nâng 
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c医p, m荏 r瓜ng hoàn thành 10 tuy院năđ逢運ng t雨nhă (đ逢運ng t雨nh 917, 918, 921, 922, 920, 
920B, 920C, 923, 926, 932) v噂i t鰻ng chi隠uădƠiă112,60kmăđ衣t quy mô, tiêu chuẩn k悦 
thu壱t c医păIII.ăGiaiăđo衣n 2030 - 2050: s胤 ti院p t映căđ亥uăt逢ăxơyăd詠ng m噂i và nâng c医p, m荏 
r瓜ng 09 tuy院n còn l衣iă(đ逢運ng t雨nh 916, 917B, 919B, 921B, 921C, 921D, 922B, 922D, 
922E) v噂i t鰻ng chi隠uădƠiă222,50kmăđ衣t quy mô, tiêu chuẩn k悦 thu壱t c医p III. 

- Các tuy院n tr映căchínhăđôăth鵜: giaiăđo衣n 2021 - 2030: t壱p trung thi công hoàn 
thành 05 tuy院nă(đangăthiăcôngă荏 giaiăđo衣n 2016 - 2020),ăđ欝ng th運i tri吋năkhaiăđ亥uăt逢ăxơyă
d詠ng hoàn thành 01 tuy院năĐ逢運ngăVƠnhăđaiăphíaăTơyăthƠnhăph嘘 C亥năTh挨ă(n嘘i Qu嘘c l瓜 
91ăđ院n Qu嘘c l瓜 61C). B鰻 sung vào quy ho衣ch 07 tuy院n tr映c và 05 nút giao tr丑ng đi吋m. 
NgoƠiăra,ăgiaiăđo衣n 2030 ậ 2050 có th吋 đ亥uăt逢ăxơyăd詠ng m噂i 3 tuy院năđ逢運ng k院t n嘘i các 
khu v詠c quan tr丑ng trong thành ph嘘 

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 

M衣ngăl逢噂i các tuy院năđ逢運ng th栄y n瓜iăđ鵜a: 06 tuy院n c医p qu嘘c gia v噂i t鰻ng chi隠u 
dài 134,9km c医p k悦 thu壱tăđ逢運ng th栄y c医p III, 09 tuy院n c医p thành ph嘘 v噂i t鰻ng chi隠u dài 
127,05km,  

H羽 th嘘ng c違ng, b院n th栄y n瓜iăđ鵜a: c映m c違ngăhƠngăhóaăđ逢運ng th栄y n瓜iăđ鵜a trên 
sông H壱u, R衣ch C亥năTh挨ăti院p nh壱n cỡ tàu 5.000 t医n, công su医t 5.050 t医n/ănĕm.ăC映m 
c違ng khách C亥năTh挨ăậ H壱u Giang trên sông H壱u, Kênh Xà No, kênh Qu違n L瓜 Ph映ng 
Hi羽p ti院p nh壱n c噂 tàu 250 gh院, công su医t 9,5 tri羽uăhƠnhăkhách/ănĕm. 
1.3. H衣 t亥ngăđ逢運ng bi吋n 

- Lu欝ng cho tàu bi吋n t違i tr 丑ng l噂n vào sông H壱u: Giaiăđo衣n 2021 - 2030: tri吋n 
khaiăđ亥uăt逢ăD詠 án hoàn ch雨nhăgiaiăđo衣n 2 Lu欝ng cho tàu bi吋n tr丑ng t違i l噂n vào sông H壱u 
đ吋 đápă泳ng cho các tàu có tr丑ng t違iăđ院n 20.000 t医năl逢uăthôngăth逢運ng xuyên trên tuy院n 
lu欝ng ra - vào các c違ng trên sông H壱u. 

- H羽 th嘘ng c違ng bi吋n: g欝m 03 khu b院n (1) Khu b院n Cái Cui (2) Khu b院n Hoàng 
Di羽u - Bình Th栄y (3) Khu b院n Trà Nóc - Ô Môn - Th嘘t N嘘t và 01 C違ng khách B院n c違ng 
khách qu嘘c t院 C亥năTh挨. 

1.4. H衣 t亥ng hàng không:  

Giaiăđo衣n 2021 - 2030: nâng c医p C違ng hàng không qu嘘c t院 C亥năTh挨ăhi羽n h英u 
trong ph衣m vi di羽n tích quy ho衣chăđưăđ逢嬰c phê duy羽t là 390 ha, nâng c医p k院t c医u h衣 
t亥ng c違ng hàng không, sân bay, xây d詠ng các công trình thi院t y院u c栄a c違ng hàng không 
đápă泳ng yêu c亥u nâng công su医t lên 7 tri羽uăhƠnhăkhách/nĕm.ăGiaiăđo衣n 2030 - 2050: m荏 
r瓜ng C違ng hàng không qu嘘c t院 C亥năTh挨,ăm荏 r瓜ng thêm di羽n tích quy ho衣chăđ吋 xây d詠ng 
m噂i thêm 01 khu hàng không dân d映ngăvƠă01ăđ逢運ng h衣 c医tăcánhăđápă泳ng yêu c亥u nâng 
công su医t lên 15 tri羽uăhƠnhăkhách/nĕm 

1.5. H衣 t亥ngăđ逢運ng s逸t:  

- Tuy院năđ逢運ng s逸t qu嘘c gia thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năTh挨:ăGiaiăđo衣n 
2021-2030 xây d詠ng tuy院năđ逢運ng s逸t thành ph嘘 H欝 Chí Minh - C亥năTh挨,ăđ嘘i v噂iăđo衣n 
quaăđ鵜a bàn thành ph嘘 C亥năTh挨ăcóăh逢噂ng tuy院năv逢嬰t qua sông H壱u,ăđiătrênăcaoătrùngă
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v噂iăh逢噂ng tuy院n tr映căđ逢運ng 1A hi羽n h英uăv逢嬰t qua khu công nghi羽păH逢ngăPhúăvƠăkhuă
đôăth鵜 m噂i Nam C亥năTh挨,ăđiăv隠 đi吋m cu嘘i tuy院n t衣i nhà ga C亥năTh挨ătrênăđ鵜a bàn qu壱n 
CáiăRĕngă(t衣i v鵜 trí nằm g亥năĐ逢運ng n嘘i Qu嘘c l瓜 91 - Nam Sông H壱u). D詠 ki院n di羽n tích 
đ医t c亥n thi院t xây d詠ng ga C亥năth挨ălƠă31,2ăha. 

- Các tuy院năđ逢運ng s逸tăđôăth鵜: Quy ho衣ch 03 tuy院năđ逢運ng s逸tăđôăth鵜 điătrênăcao,ă
nằm gi英aăcácăđ逢運ngăchínhăđôăth鵜 tr映c d丑cătrênătoƠnăđ鵜a bàn thành ph嘘 có l瓜 gi噂i 40-80m 
(có dãi phân cách gi英aă>4măđ吋 b嘘 tríăđ逢運ng s逸tăđiătrênăcao),ăbaoăg欝m: (1) Tr映căđ逢運ng 
VƠnhăđaiăphíaăTơy;ă(2)ăTr映c qu嘘c l瓜 Nam Sông H壱u và qu嘘c l瓜 91B; (3) Tr映c Qu嘘c l瓜 91. 

2. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n san n隠n,ăthoátăn逢噂c m員t 

2.1. Đ鵜nhăh逢噂ng thi院t k院 quy ho衣ch chi隠u cao 

- Đ嘘i v噂iăcácăKĐTăhi羽n h英u, m壱tăđ瓜 xây d詠ng cao s胤 sanăđ逸p c映c b瓜 ch嘘ng 
ng壱p l映t và t衣oăh逢噂ngăthoátăn逢噂c khi xây d詠ng c違i t衣o ch雨nhătrangăđôăth鵜.  

- Riêngăđ嘘i v噂i Khu trung tâm TP hi羽n h英u ( Khu v詠c Qu壱n Ninh Ki隠u, Qu壱n 
Bình Th栄y) do m壱tăđ瓜 xây d詠ng t壱p trung quá l噂n nên c亥n t鰻 ch泳c xây d詠ng b運 bao 
ch嘘ng ng壱p l映t cho các khu v詠căcóăcaoăđ瓜 n隠n th医p b鵜 違nhăh逢荏ng ng壱p l映t. 

- Đ嘘i v噂iăcácăKĐTăm噂i s胤 ti院năhƠnhăsanăđ逸p nâng cao n隠năđ医t t噂iăcaoăđ瓜 kh嘘ng 
ch院 đ吋 t衣o m員t bằng xây d詠ng, tuy nhiên ph違i tri羽tăđ吋 t壱n d映ngăđ鵜a 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ngăđƠoăh欝 và kênh r衣ch d丑c các tr映căđ逢運ngăđ吋 có 
tác d映ngăthoátăn逢噂c, t衣o c違nhăquanăchoăđôăth鵜 và l医yăđ医tăđ逸p. 

- Đ嘘i v噂i khu v詠cădơnăc逢ănôngăthôn,ăkhuăv詠c có m壱tăđ瓜 xây d詠ng th医p, nhà 
v逢運n ch雨 sanăđ逸p c映c b瓜 đ嘘i v噂i n隠n xây d詠ng c栄a các công trình t噂iăcaoăđ瓜 kh嘘ng ch院, 
h衣n ch院 t嘘iăđaăvi羽căsanăđ逸pălƠmăthayăđ鰻iăđ鵜a hình và m員t ph栄 t詠 nhiên.  

2.2. Đ鵜nhăh逢噂ngăthoátăn逢噂c m員t:  

- H羽 th嘘ngă thoátăn逢噂căm逢aăc栄a TP. C亥năTh挨ă trongă t逢挨ngă laiăc亥năđ逢嬰c xây 
d詠ng và c違i t衣o nhằmăđápă泳ng yêu c亥uăthoátăn逢噂căm逢aăvƠăthẩm m悦 c栄aăđôăth鵜 lo衣i 1. 

- Đ嘘i v噂i các khu v詠c m噂i phát tri吋n h羽 th嘘ngăthoátăn逢噂căm逢aăđ逢嬰c thi院t k院 
theo h羽 th嘘ng thoát riêng bằng c嘘ng ng亥măvƠăm逢挨ngăn逸păđanăx違 tr詠c ti院p ra sông r衣ch. 

- Đ嘘i v噂i các khu v詠căđôăth鵜 hi羽n h英u c亥n c違i t衣o l衣i các tuy院năm逢挨ngăc嘘ng 
thoátăn逢噂c hi羽n h英u, t瑛ngăb逢噂cătáchăn逢噂c th違i sinh ho衣tăđ吋 đ逢aăv隠 tr衣m x穎 lỦătr逢噂c khi 
x違 raămôiătr逢運ngăđ員c bi羽tălƠătrongămùaăkhôăđ吋 tránh ô nhi宇m.  

- T壱n d映ng t嘘iăđaăh羽 th嘘ng sông r衣ch hi羽n h英uăđ吋 thoátăn逢噂căm逢aăvƠăt衣o c違nh 
quanăsôngăn逢噂c,ătĕngăc逢運ng n衣o vét sông r衣chăđ吋 tĕngăkh違 nĕngătiêuăthoátăn逢噂c. 

- Trong các khu công viên cây xanh s胤 đƠoăm瓜t s嘘 h欝 l噂n t衣o c違nh quan k院t 
h嬰p làm h欝 đi隠uăhoƠăthoátăn逢噂căm逢aătrongămùaălũăvƠăl医yăđ医tăđ逸p n隠n. 

- Đ嘘i v噂i các khu công nghi羽p t壱p trung s胤 xây d詠ng h羽 th嘘ngăthoátăn逢噂căm逢aă
riêng c栄a các khu công nghi羽p. 

- Đ嘘i v噂i các khu v詠cădơnăc逢ănôngăthônăt壱p trung (trung tâm xã) có th吋 cho 
phép s穎 d映ng h羽 th嘘ngăthoátăn逢噂căchungăn逢噂căm逢aăvƠăn逢噂c th違i sinh ho衣t bằng c嘘ng, 
m逢挨ngăn逸păđan,ăm逢挨ngăh荏 tuyănhiênăn逢噂c bẩn sinh ho衣t ph違iăđ逢嬰c x穎 lỦăs挨ăb瓜 bằng b吋 
t詠 ho衣i ho員c h欝 sinh h丑cătr逢噂c khi x違 vào h羽 th嘘ngăthoátăn逢噂c chung. 
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3. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h羽 th嘘ng c医păn逢噂c  

3.1. D詠 báo nhu c亥uădùngăn逢噂c 

B違ng 3. D詠 báo nhu c亥uădùngăn逢噂c 

TT Ch雨ătiêu 
Quy mô 

Tiêuăchuẩn c医pă
n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 Đôă th鵜ă trungă

tâm 
Ng逢運i 1.340.000  

 
m3/ng逢運i

.ngày 
180 

 
100 
 

241.200,00  

2 Th鵜ătr医năngo衣iă
thành 

Ng逢運i 
 

     81.000  
 

m3/ng逢運i
.ngày 

150 
 

90 
 

10.935,00  

3 T鰻ngănhuăc亥uă
n逢噂căsinhă
ho衣tăă(A) 

     252.135,00  

4 Nhuăc亥uăn逢噂că
d鵜chăv映ăă(B) 

%*A 
 

10    25.213,50  
 

5 T逢噂iăcơy,ăr穎aă
đ逢運ngă(C) 

%*A 
 

10    25.213,50  

6 Côngănghi羽pă
t壱pătrungă(ha) 

ha        2.960  
 

m3/ha 40 
 

  118,41  

7 C映mă côngă
nghiêp 

ha            
271  

m3/ha 10  2,71  
 

8 T鰻ngănhuăc亥uă
côngă nghi羽pă
(D) 

       121,12  
 

9 T蔚NGă
(A+B+C+D) 

     302.683,12  
 

10 N逢噂căngoƠiă
doanh thu 

% 
(A+B+
C+D) 

15 
 

     45.402,47  

11 T鰻ngănhuăc亥uă
dùngăn逢噂că(E) 

       48.085,59  

12 N逢噂căb違nă
thân nhà máy 

%*E 
 

8 
 

    27.846,85  

13 T蔚NGă NHUă
C井Uă C遺Pă
N姶閏C 

     375.932,43  

Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích chuyên gia 

3.2. D詠 ki院năph逢挨ngăánăc医păn逢噂c 
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V噂iăđ員c thù c栄a thành ph嘘 ch鵜u 違nhăh逢荏ngăngƠyăcƠngăgiaătĕmgăc栄a tình hình bi院n 
đ鰻i khí h壱uăđ吋 gi違m thi吋uăcácătácăđ瓜ng tiêu c詠căvƠătĕngătínhăanătoƠnăc医păn逢噂c, gi違i pháp 
c医păn逢噂c t壱pătrungăđ逢嬰c cho là thích h嬰p v噂i Thành ph嘘.ăăTheoăđó,ăcácănhƠămáyăn逢噂c 
hi羽n t衣iăđ逢嬰căđánhăgiáăcóăch医tăl逢嬰ngăn逢噂c thô t嘘t, ít b鵜 tácăđ瓜ng do bi院năđ鰻i khí h壱u s胤 
đ逢嬰c cân nh逸căđ亥uăt逢ănơngăc医p và m荏 r瓜ng công su医tăđ吋 đápă泳ng t嘘iăđaănhuăc亥u dùng 
n逢噂c trong khu v詠c. Các nhà máy m噂i s胤 đ逢嬰c xây d詠ngăđ吋 đápă泳ng ph亥n nhu c亥u dùng 
n逢噂c b鵜 thi院u h映t. M瓜t s嘘 cácănhƠămáyăn逢噂c nh臼 hi羽n có t衣i các th鵜 tr医n s胤 đ逢嬰c quy 
ho衣ch thành các tr衣măb挨mătĕngăápăđ吋 tĕngăkh違 nĕngăk院t n嘘i li 羽n vùng cho h羽 th嘘ng. 

B違ng 4: D詠 ki院năcácănhƠămáyăn逢噂c t衣i Thành ph嘘 C亥năTh挨ănĕmă2030 

TT  NMN Tình 
tr衣ng 

Ngu欝nă
n逢噂c 

CS hi羽năt衣iă
(m3/ăngđ) 

Côngăsu医tăd詠ăki院nănĕmă
2030 (m3/ăngđ) 

1 C亥năTh挨ă1 Hi羽năcó 
Sôngă C亥nă
Th挨 

55.000 55.000 

2 C亥năTh挨ă2 Hi羽năcó SôngăH壱u 52.500 97.500 

3 Long Hòa Hi羽năcó 
Sông Bình 
Th栄y 

- 
Chuy吋nă thƠnhă tr衣mă b挨mă
tĕngăáp 

4 Trà Nóc Hi羽năcó SôngăH壱u 20.000 40.000 

5 Ô Môn 1 Hi羽năcó Sông Ô môn 2.500 
Chuy吋nă thƠnhă tr衣mă b挨mă
tĕngăáp 

6 Ô Môn 2 Hi羽năcó SôngăH壱u - 100.000 
7 H逢ngăPhú Hi羽năcó SôngăH壱u 10.000 10.000 

8 Ba Láng Hi羽năcó 
Sông Ba 

Láng 
7.500 

Chuy吋năthƠnhătr衣măb挨mă
tĕngăáp 

9 Bông Vang   Hi羽năcó 
Sông C亥nă

th挨 
10.000 

Chuy吋năthƠnhătr衣măb挨mă
tĕngăáp 

10 Th嘘tăN嘘tă1 Hi羽năcó SôngăH壱u 10.000 10.000 
11 Th嘘tăN嘘tă2 Hi羽năcó SôngăH壱u - 100.000 

12 
Vƿnhă
Th衣nh 

Hi羽năcó 
sông Cái 

S逸n 
3.200 

Chuy吋nă thƠnhă tr衣mă b挨mă
tĕngăáp 

12 Th衣năAn Hi羽năcó 
sông Cái 

S逸n 
720 

Chuy吋nă thƠnhă tr衣mă b挨mă
tĕngăáp 

13 Th噂iăLai Hi羽năcó 
Sông Ô 

Môn 
2.500 

Chuy吋nă thƠnhă tr衣mă b挨mă
tĕngăáp 

14 C運ăĐ臼 Hi羽năcó 
KênhăTh嘘tă

N嘘t 480 5.000 

  Hi羽năcó N逢噂căng亥m 30.164  
T蔚NGăL姶UăL姶営NGăC遺PăN姶閏C 204.584 417.500 

Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích chuyên gia 

3.3. H羽 th嘘ng truy隠n t違i và phân ph嘘i 

S胤 phát tri吋năđ欝ng b瓜 v噂i nhu c亥uăvƠănĕngăl詠c c医păn逢噂c s衣ch c栄a Thành Ph嘘 

4. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h羽 th嘘ngăthoátăn逢噂c 
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- Xácăđ鵜nh nhu c亥u thu gom 
B違ng 5: L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 

I N姶閏CăTH謂IăSINHăHO萎T    

1 Đôă th鵜ă trungă
tâm 

Ng逢運i 1.340.000  m3/ng逢運i.ngƠy 164 219.760.000  

 Qu壱nă Ninhă
Ki隠uă - Bình 
Th栄y 

Ng逢運i 500.000 m3/ng逢運i.ngƠy 
164 

 
82.000.000  

 Khu Đôă th鵜ă
côngă nghi羽pă
CáiăRĕng 

Ng逢運i 300.000 m3/ng逢運i.ngƠy 
164 

 
49.200.000  

 Khuă ĐTă sinhă
thái Phong 
Đi隠n 

Ng逢運i 90.000 m3/ng逢運i.ngƠy 
164 

 
 14.760.000  

 Khuă ĐTă m噂iă
Ô Mônậ
Phongă Đi隠năă
BìnhăTh栄y 

Ng逢運i 160.000 m3/ng逢運i.ngƠy 
164 

 
 26.240.000  

 Khuă Đôă th鵜ă
côngă nghi羽pă
Th嘘tăN嘘t 

Ng逢運i 290.000 m3/ng逢運i.ngƠy 164  47.560.000  

2 Th鵜ătr医nă
ngo衣iăthƠnh Ng逢運i 81.000  m3/ng逢運i.ngƠy 109 8.829.000 

 Th鵜ă tr医nă C運ă
Đ臼 

Ng逢運i 20.000 m3/ng逢運i.ngƠy 109     2.180.000 

 Th鵜ă tr医nă Th噂iă
Lai 

Ng逢運i 22.000 m3/ng逢運i.ngƠy 109   2.398.000 

 Th鵜ă tr医năVƿnhă
Th衣nh 

Ng逢運i 26.000 m3/ng逢運i.ngƠy 109   2.834.000 

 Th鵜ă tr医nă
Th衣nhăAn 

Ng逢運i 13.000 m3/ng逢運i.ngƠy 109   1.417.000  

 T蔚NGăăN姶閏CăTH謂IăSINHăHO萎T   228.589.000  
II  N姶閏CăTH謂IăS謂NăXU遺T    

 Khu công 
nghi羽pă t壱pă
trung 

ha 
      
2.260,1  
 

m3/ha 164     370.661 

 C映mă côngă
nghi羽p 

ha 
         
271,3  
 

m3/ha 109 29.572 

 T蔚NGăăN姶閏CăTH謂IăS謂NăXU遺T  400.233  
Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích chuyên gia 
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4.1. M衣ngăl逢噂i thu gom 

S胤 phát tri吋năđ欝ng b瓜 v噂i nhu c亥uăvƠănĕngăl詠c x穎 lý c栄a các nhà máy x穎 lỦăn逢噂c 
th違i 

4.2. Nhà máy x穎 lỦăn逢噂c th違i 

B違ng 6. V鵜 tríăcácănhƠămáyăn逢噂căđ逢嬰căđ隠 xu医t  

TT 
NM x穎 lỦăn逢噂c 

th違i 
Công su医t d詠 ki院n 

2030 (m3/ngđ) 

V鵜 trí 

1 Cái Sâu 1 60.000 Ph逢運ng Phú Th泳, qu壱năCáiăRĕng 

2 Cái Sâu 2 60.000 Ph逢運ng Phú Th泳, qu壱năCáiăRĕng. 
3 Long Tuy隠n 30.000 Qu壱n Bình Th栄y 

4 Trà Nóc 30.000 
Ph逢運ng Th噂iăAnăĐông,ăqu壱n Bình 
Th栄y. 

5 Ô Môn 30.000 Ph逢運ng Th噂i An, qu壱n Ô Môn. 
6 Th嘘t N嘘t 50.000 Qu壱n Th嘘t N嘘t. 
7 PhongăĐi隠n 15.000 XưăNh挨năÁi,ăhuy羽n Phong Đi隠n 
8 VƿnhăTh衣nh 3.000 Th鵜 tr医năVƿnhăTh衣nh. 
9 Th衣nh An 2.000 Th鵜 tr医n Th衣nh An. 
10 C運 Đ臼 3.000 Th鵜 tr医n C運 Đ臼. 
11 Th噂i Lai 3.000 Th鵜 tr医n Th噂i Lai. 

 C瓜ng 286.500  

Nguồn: Sở TàiănguyênăvàăMôiătrường và Phân tích chuyên gia 

5. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n các khu x穎 lý ch医t th違i 

T鰻 ch泳c xây d詠ngăc挨ăs荏 d英 li羽u v隠 ch医t th違i r逸n sinh ho衣t, công nghi羽p (thông 
th逢運ng và nguy h衣i), y t院, xây d詠ng. T衣oăđ逢嬰c s詠 đ欝ng b瓜 và ph嘘i h嬰p trong qu違n lý, 
v壱n hành h羽 th嘘ng thu gom và x穎 lý ch医t th違i r逸n. 

Quy ho衣ch m衣ngăl逢噂i x穎 lý ch医t th違i r逸năđ違m b違o: 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 sinh; nhu c亥uăđ医t cho ch医t th違i r逸n theo vùng liên 
qu壱n, huy羽n; quy mô và công su医t các khu x穎 lý ch医t th違i r逸n sinh ho衣t và công nghi羽p; 
và công su医tăđápă泳ng nhu c亥u x穎 lý ch医t th違i r逸n y t院 nguy h衣iătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 
C亥năTh挨ăđ院nănĕmă2030,ăt亥m nhìn 2050. 

6. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h羽 th嘘ngăđi羽n 

C医păđi羽n:  Trongăgiaiăđo衣n 2021-2025, t衣i C亥năTh挨ăs胤 xây l逸p 04 nhà máy nhi羽t 
đi羽n Tuabin khí h厩n h嬰p (TBKHH) t衣i Ô Môn. Thành ph嘘 cũngăs胤 phát tri吋năđi羽n m員t 
tr運i d詠 ki院n 30-50ha (trong khu 150ha), b鰻 sung t衣i khu s違n xu医tăkhíăHydrogenălƠmăc挨ă
s荏 s違n xu医t Hydrogen xanh. Đi羽n m員t tr運iămáiănhƠăđưăhòaăl逢噂i s胤 đ逢嬰căhuyăđ瓜ng vào 
gi運 caoăđi吋m. 
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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 ki院n quy ho衣ch 150 ha, t衣iăph逢運ngăPh逢噂c Th噂i (Khu 
nhà máy x穎 lý rác Ô Môn), qu壱n Ô Môn, TP.C亥năTh挨). 

Đ逢運ng d磯n khí lô B: gi英 nguyênănh逢ăquyăho衣chăđi羽n VII, tuy nhiên ti院năđ瓜 c亥n 
đi隠u ch雨nh phù h嬰p v噂i ti院năđ瓜 xây d詠ng và v壱năhƠnhăcácăTBKHHăỌăMônăđ吋 đ違m b違o 
ti院t ki羽m và hi羽u qu違.  

Đ鵜nhăh逢噂ng thi院t k院 côngătrìnhăl逢噂iăđi羽n và TBA 

L逢噂iăđi羽n: Theo d詠 th違o quy ho衣chăđi羽n VIII, nâng c医p, m荏 r瓜ngăđ逢運ng dây và 
tr衣m 500kV và 220kV 荏 các tr衣m C亥năTh挨,ăỌăMôn, Th嘘t N嘘t. 

Phát tri吋n, nâng c医p l逢噂iăđi羽n 220kV, 110kV đ吋 cung c医păđi羽n tin c壱y trong ch院 
đ瓜 làm vi羽căbìnhăth逢運ngătheoăcácăquyăđ鵜nh hi羽năhƠnh.ăL逢噂iăđi羽nă220kVăđ違m b違o d詠 
phòng cho phát tri吋n 荏 giaiăđo衣n k院 ti院p. Phát tri吋năl逢噂iăđi羽n trung th院: xây d詠ng và c違i 
t衣oăl逢噂iăđi羽n theo tiêu chuẩn.  

Gam máy bi院n áp phân ph嘘i: Kh映 v詠c n瓜iăthƠnh,ăđôăth鵜 m噂i, th鵜 tr医n l逸p các máy 
bi院n áp công su医t t瑛 160kVAăđ院n 750kVA; Khu v詠cănôngăthôn,ăđôăth鵜 m噂i, th鵜 tr医n l逸p 
máy bi院n áp công su医t t瑛 75kVAăđ院n 630kVA; Các tr衣m bi院n áp chuyên dùng c栄a khách 
hƠngăđ逢嬰c thi院t k院 phù h嬰p v噂i quy mô ph映 t違i.  

Phát tri吋năl逢噂iăđi羽n h衣 th院: xây m噂iăđ欝ng b瓜 v噂iăđ逢運ng dây trung th院 đ吋 gi違m chi 
phíăđ亥uăt逢; C医păđi羽n áp 220/380V v噂i k院t c医u chính là 3 pha 4 dây và nhánh r胤 1 pha 2 
dây ho員c 3 dây. 

7. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n h衣 t亥ng thông tin và truy隠n thông 

7.1. B逢uăchính 

Phát tri吋n h衣 t亥ngăb逢uăchínhătheoăh逢噂ngăđẩy m衣nh chuy吋năđ鰻i s嘘 trongăb逢uăchính. 
Xây d詠ngămưăđ鵜a ch雨 b逢uăchínhăđ院n 100% h瓜 giaăđình, c壱p nh壱t trên d英 li羽u b違năđ欝 s嘘 
Vi羽t Nam V-map.  

Phát tri吋n các n隠n t違ngăb逢uăchínhădùngăchungăph映c v映 chính ph栄 s嘘, kinh t院 s嘘 
và xã h瓜i s嘘. 

Phát tri吋n Trung tâm b逢uăchínhăvùngătheoăd詠 th違o quy ho衣ch thông tin-truy隠n 
thông th運i kǶ 2021-2030, t亥mănhìnăđ院n 2050, d詠 ki院năđ員t g亥n sân bay Trà Nóc, r瓜ng 
kho違ng 20 ha. Phân vùng/khu v詠cănh逢ăđangătri吋năkhaiătheoăđ挨năv鵜 hành chính. 

Xây d詠ng các n隠n t違ng qu違n lý, v壱n hành kho bãi, chuy吋năphát,ăđ鵜a ch雨 s嘘 g逸n 
v噂i b違năđ欝 s嘘 qu嘘c gia ... k院t n嘘i gi英a ch栄 hàng, các nhà giao v壱năvƠăkháchăhƠngăđ吋 tĕngă
c逢運ngănĕngăl詠c chuy吋n phát, gi違m th運i gian giao nh壱n, v壱n chuy吋n. 

7.2. H衣 t亥ng vi宇n thông/h衣 t亥ng s嘘 

Phát tri吋n h衣 t亥ng s嘘 v噂i thành ph亥n chính là h衣 t亥ng vi宇năthôngăbĕngăr瓜ng k院t 
n嘘iăđ院n t瑛ng doanh nghi羽p, giaăđình,ăt瑛ng cá nhân, h衣 t亥ngăđi羽nătoánăđámămơy,ăn隠n t違ng 
đ鵜nh danh và xác th詠c s嘘.ă..ăđápă泳ngăđ逢嬰c các yêu c亥u phát tri吋n IoT, thành ph嘘 thông 
minh,ăph逢挨ngăti羽n t詠 đ瓜ng, s違n xu医t thông minh. 
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Ph鰻 c壱p m衣ngăbĕngăr瓜ng c嘘 đ鵜nhăđ院năng逢運i s穎 d映ng,ăđẩy m衣nh 泳ng d映ng công 
ngh羽 truy隠n d磯n quang t嘘căđ瓜 siêuăcao,ădungăl逢嬰ng l噂n,ă逢uătiênăcácăc挨ăquanănhƠăn逢噂c, 
các t鰻 ch泳c kinh t院 xã h瓜iănh逢ătr逢運ng h丑c, b羽nh vi羽n, các khu công ngh羽 cao, khu CNTT 
t壱pătrung,ăầ 

Phát tri吋n tr衣m 4G, ph栄 sóng ph映c v映 100% dân s嘘, phát tri吋n tr衣mă5Găđ吋 ph映c 
v映 nhu c亥u phát tri吋n kinh t院 s嘘, xã h瓜i s嘘. 

Ph鰻 c壱păđi羽n tho衣i thông minh t噂i h亥u h院tăng逢運i dân, v噂i h瓜 nghèo, h瓜 c壱n nghèo 
trênăđ鵜a bƠnăhuyăđ瓜ng t瑛 các ngu欝năđóngăgópăXHăhóa. 

Nơngăcaoănĕngăl詠c trung tâm d英 li羽u Thành ph嘘 vƠăđ逢嬰c k院t n嘘iăđ欝ng b瓜 đ吋 ph映c 
v映 các h羽 th嘘ng thông tin c栄a thành ph嘘 tin c壱y, 鰻năđ鵜nh d詠a trên công ngh羽 đi羽n toán 
đámămơyăvƠăki院n trúc siêu h瓜i t映,ăđ衣t chuẩn TIER3. Xây d詠ng trung tâm d英 li羽u vùng 
có di羽n tích kho違ng 07ha, d詠 ki院năđ員t t衣i qu壱n Bình Th栄y đ衣t chuẩn TIER3. 

Phát tri吋n h衣 t亥ng IoT ph映c v映 xây d詠ngăđôăth鵜 thông minh, sinh thái và các h衣 
t亥ng thi院t y院uănh逢ăgiaoăthông,ămôiătr逢運ng,ănĕngăl逢嬰ng,ăđi羽năn逢噂c, y t院, giáo d映c, an 
ning tr壱t t詠, qu違nălỦăđôăth鵜ầ.ăchuy吋năđ鰻i thành m瓜t b瓜 ph壱n c医u thành quan tr丑ng c栄a 
h衣 t亥ng s嘘.  

Phát tri吋n, hoàn thi羽năcácăc挨ăs荏 d英 li羽uăchuyênăngƠnhă(逢uătiênăyăt院, giáo d映c, khoa 
h丑c và công ngh羽,ătƠiăchính,ătƠiănguyênămôiătr逢運ng, xây d詠ngătr逢噂cănĕmă2025),ăb違oăđ違m 
t壱n d映ng, k院 th瑛aăcácăc挨ăs荏 d英 li羽u qu嘘c gia. 

Ng亥m hóa h衣 t亥ng m衣ng cáp vi宇n thông và nâng cao t益 l羽 dùng chung h衣 t亥ng. 

7.3. H衣 t亥ng công ngh羽 thông tin, 泳ng d映ng CNTT và an toàn thông tin 

Nâng c医p, hoàn thi羽n n隠n t違ng tr映c tích h嬰p chia sẻ d英 li羽u thành ph嘘 (LGSP) 
đápă泳ng các tiêu chuẩn, quy chuẩn k悦 thu壱t c栄a B瓜 Thông tin và Truy隠n thông, k院t n嘘i 
v噂i n隠n t違ng tích h嬰p, chia sẻ d英 li羽u qu嘘c gia. 

Tri吋n khai xây d詠ng h衣 t亥ng lõi c栄aăđôăth鵜 thông minh và phát tri吋n Chính quy隠n 
đi羽n t穎 bao g欝mătrungătơmăgiámăsát,ăđi隠u hành thông minh Tp. C亥năTh挨. 

Nâng c医p ch医tăl逢嬰ng cung c医p d鵜ch v映 công tr詠c tuy院n, c鰻ng d英 li羽u c栄a Thành 
ph嘘 k院t n嘘i, chia sẻ d英 li羽u v噂i C鰻ng d英 li羽u qu嘘c gia.  

Xây d詠ng Chính quy隠năđi羽n t穎: Chuẩn hóa quy trình nghi羽p v映,ăh逢噂ng t噂i Chính 
ph栄 s嘘, n隠n kinh t院 s嘘 và xã h瓜i s嘘, th詠c hi羽nătrongăgiaiăđo衣n 2021 ậ 2025. 100% h羽 
th嘘ng ph亥n m隠măchuyênăngƠnh,ăc挨ăs荏 d英 li羽u c栄a các s荏,ăngƠnh,ăđ鵜aăph逢挨ngăđ逢嬰c k院t 
n嘘i,ăliênăthông,ăđ欝ng b瓜 trên n隠n t違ng tích h嬰p, chia sẻ d英 li羽u Tp. C亥năTh挨. 

Hoàn thi羽n các 泳ng d映ng d鵜ch v映 dùng chung thi院t y院u c栄a Tp. C亥năTh挨.ă 
Xây d詠ngăđôăth鵜 thông minh Tp C亥năTh挨:ăTri吋năkhaiăđ隠 án xây d詠ng thành ph嘘 

C亥năTh挨ăphátătri吋năthƠnhăđôăth鵜 thôngăminhăgiaiăđo衣n 2021 - 2025, t亥mănhìnăđ院nănĕmă
2030 theo quy院tăđ鵜nh s嘘 1652/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 c栄a UBND Thành ph嘘. 

Chuy吋năđ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 tuy院n Tp, huy羽n,ătr逢運ng h丑c thông minh t衣iă70%ătr逢運ng THPT; tri吋n khai 
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các ph亥n m隠m h厩 tr嬰 nông nghi羽p thông minh. Xây d詠ng hoàn thành, phát tri吋n h羽 th嘘ng 
giao thông thông minh, h羽 th嘘ngăcameraăgiámăsátăanăninhătrênăđ鵜a bàn Tp. C亥năTh挨. 

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 chuẩn, qui chuẩn 
theoăquyăđ鵜nh. Sauănĕm 2030, xây d詠ng thêm 01 Trung tâm tích h嬰p d英 li羽u d詠 phòng. 

H厩 tr嬰 phát tri吋n kinh t院 s嘘, xã h瓜i s嘘: 

 Phát tri吋n doanh nghi羽p công ngh羽 s嘘,ăthúcăđẩy chuy吋năđ鰻i s嘘 t衣i các doanh 
nghi羽p; - Phát tri吋năcácălƿnhăv詠că逢uătiênănhằmăgiaătĕngăti羽n ích c栄aăng逢運i dân: giáo d映c 
thông minh; y t院 thông minh; nông nghi羽p thông minh, giao thông thông minh và qu違n 
lý, giám sát an ninh;  

 Tri吋n khai k院 ho衣ch phát tri吋năth逢挨ngăm衣iăđi羽n t穎 Tp. C亥năTh挨ăgiaiăđo衣n 2021-
2025 theo quy院tăđ鵜nh s嘘 1279/QĐ-UBNDăngƠyă15ăthángă6ănĕmă2021ăc栄a 曳y ban Nhân 
dân thành ph嘘 và K院 ho衣ch s嘘 241/KH-UBND v隠 vi羽c Chuy吋năđ鰻i s嘘 Tp. C亥năTh挨ăđ院n 
nĕmă2025,ăđ鵜nhăh逢噂ngăđ院nănĕmă2030; 

 Thành l壱p Trung tâm H厩 tr嬰 chuy吋nă đ鰻i s嘘 thành ph嘘 C亥năTh挨ăđ員t t衣i S荏 
TT&TT nhằm h厩 tr嬰 s荏, ngành, qu壱n, huy羽n th詠c hi羽n chuy吋năđ鰻i s嘘; 

 H厩 tr嬰 ng逢運i dân tham gia chuy吋năđ鰻i s嘘 (cáp quang, thi院t b鵜, ki院n th泳c và k悦 
nĕng,ăkhôngădùngăti隠n m員t...); 

 Phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c chuy吋năđ鰻i s嘘:ăăđƠoăt衣o và d衣y ngh隠 g逸n v噂i công 
ngh羽 s嘘 nh逢ătríătu羽 nhân t衣o (AI), khoa h丑c d英 li羽u, d英 li羽u l噂nă(bigădata),ăđi羽nătoánăđámă
mây (Cloud computing), internet v衣n v壱t (IoT), th詠c t院 違o/th詠c t院 tĕngăc逢運ng (VR/AR), 
chu厩i kh嘘i (blockchain), in ba chi隠u (3D printing). 

 Chuẩn b鵜 m員t bằng,ăđ亥uăt逢ăh衣 t亥ng k悦 thu壱t và h衣 t亥ng xã h瓜i,ăđ員c bi羽t quan 
tâm xây d詠ngăcácăc挨ăch院 chính sách phù h嬰p h厩 tr嬰, kêu g丑iăđ亥uăt逢,ăb違oăđ違m tính c衣nh 
tranhăđ吋 thu hút các doanh nghi羽p l噂nătrongăvƠăngoƠiăn逢噂căthamăgiaăđ亥uăt逢ăvƠoăkhuăcôngă
công ngh羽 thông tin t壱p trung. 

*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 quy隠n các c医p trong toàn Thành ph嘘,ăđ違m b違o an 
toàn, an ninh m衣ng c医păđ瓜 3. 

7.4. Phát tri 吋n công nghi羽p CNTT 

Hình thành m瓜t ngành công nghi羽păCNTTăđ栄 m衣nhăđ吋 làm ngành kinh t院 mũiă
nh丑n,ăthúcăđẩy s詠 tĕngătr逢荏ng c栄a các ngành công nghi羽p khác, t衣oăđƠătĕngătr逢荏ng cho 
n隠n kinh t院 thành ph嘘 và khu v詠căĐ欝ng bằng sông C穎u Long, t衣oăđi隠u ki羽n thu壱n l嬰i 
choămôiătr逢運ngăđ亥uăt逢ăvƠoălƿnhăv詠c công ngh羽 thông tin c栄a thành ph嘘 trong nh英ngănĕmă
ti院p theo. 

姶uătiênădƠnhăm員t bằngătrongăkhuăCNăđ吋 thuăhútăcácătr逢運ngăđ衣i h丑c,ăcácăc挨ăs荏 
đƠoăt衣o công ngh羽 thông tin, các chuyên gia công ngh羽 thôngătinăđ吋 th詠c hi羽n công tác 
nghiên c泳u, phát tri吋n ph亥n m隠m và n瓜i dung s嘘,ăđƠoăt衣o và phát tri吋năđ逢嬰c m瓜t ngu欝n 
nhân l詠c công ngh羽 thông tin ch医tăl逢嬰ngăcaoăđ吋 cung 泳ng cho thành ph嘘 C亥năTh挨ăvƠăc違 
vùngăđ欝ng bằng sông C穎u Long. 
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 Ti院p t映c tri吋n khai d詠 án khu công nghi羽p CNTT t衣i thành ph嘘 C亥năTh挨,ăđ院n 
nĕmă2025,ă逢uătiênădƠnhăthêmăđ医t,ăđ違m b違oăđ栄 l噂n và tiêu chuẩnăcaoăđ吋 thuăhútăđ亥uăt逢ă
c栄a các t壱păđoƠnăcôngăngh羽 l噂n trên th院 gi噂i.  

 Xem xét phát tri吋n phân khu công nghi羽p d英 li羽u trong khu CNTT t壱p trung, 
phát tri吋n các phòng thí nghi羽m tr丑ngăđi吋m nhằm phát tri吋n các s違n phẩm tr丑ngăđi吋m 
Make in Viet Nam, phát tri吋n n隠n 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 phẩm IoT Make in Viet Nam. 

7.5. Phát tri 吋n m衣ngăl逢噂iăc挨ăsở báo chí, phát thanh, truy隠năhình,ăthôngătinăđi羽n 
t穎, c挨ăsở xu医t b違n,ăthôngătinăđ嘘i ngo衣i,ăthôngătinăc挨ăsở 

Giaiăđo衣n 2021-2025: Gi英 nguyên s嘘 l逢嬰ngăc挨ăquanăbáoăchí,ăgiaoăquy隠n t詠 ch栄 
tƠiăchínhăc挨ăquanăbáoăchí,ăTp.ăC亥năTh挨ăth詠c hi羽năc挨ăch院 đ員tăhƠngăđ嘘i v噂i các n瓜i dung 
ph映c v映 nhi羽m v映 chính tr鵜.ăGiaiăđo衣n 2026 ậ 2030 h瓜i t映 cácăc挨ăquanăbáoăchí,ăh瓜i t映 
các 医n phẩm báo chí, chuy吋năđ鰻i s嘘, 泳ng d映ng các công ngh羽 IoT, AI, BigData. Chuy吋n 
c挨ăs荏 hi羽n có thành Trung tâm Báo chí Tp. C亥năTh挨.   

* Phát tri吋n h衣 t亥ng phát thanh truy隠năhìnhăđ欝ng b瓜 v噂i 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 truy隠n hình cáp, truy隠n hình IPTV, truy隠năhìnhăinternetăđ欝ng 
b瓜 v噂i h衣 t亥ng m衣ng ngo衣i vi. Phát tri吋năthôngătinăc挨ăs荏 d詠a trên h衣 t亥ng s嘘. 

* V噂iăcácăc挨ăs荏 in hi羽n xen k胤 trongăkhuădơnăc逢,ăkhuăđôăth鵜: Trên c挨 s荏 tiêu chí, 
th詠c hi羽n rà soát, phân lo衣iăcácăc挨ăs荏 gây ô nhi宇mămôiătr逢運ng, không phù h嬰p quy ho衣ch 
đôăth鵜 đ吋 có k院 ho衣ch và th詠c hi羽n di d運i vào các khu, c映m công nghi羽p. 

II.  PH姶愛NGăÁNăPHÁTăTRI韻N H萎 T井NG XÃ H浦I 

1. H衣 t亥ng giáo d映căđƠoăt衣o và ngh隠 nghi羽p 

C医p m亥mănon:ăĐ院nănĕmă2025,ăđ亥uăt逢ăxơyăd詠ng thêm 250 phòng h丑c m噂i, cùng 
v噂iăđóălƠăxơyăd詠ng thêm các phòng giáo d映c th吋 ch医t, phòng ngh羽 thu壱t. 

C医p ti吋u h丑c:ăĐ亥uăt逢ăxơyăd詠ng phòng h丑c, các phòng ch泳cănĕngă(giáoăd映c th吋 
ch医t, giáo d映c ngh羽 thu壱t, tin h丑c, ngo衣i ng英, thi院t b鵜 giáo d映c, h厩 tr嬰 giáo d映c khuy院t 
t壱t h丑c hòa nh壱p)ăvƠăth逢ăvi羽n, bàn gh院 02 ch厩 ng欝i, máy tính và thi院t b鵜 phòng h丑c ngo衣i 
ng英.ăĐ員c bi羽t chú tr丑ng vi羽c xây d詠ngăcácăsơnăch挨iăchoăh丑c sinh ti吋u h丑căđ吋 đ違m b違o 
phát tri吋n toàn di羽n. 

C医p trung h丑c: 770 phòng h丑c c亥n xây m噂i cho c医p THCS và 356 phòng c亥n xây 
m噂i cho c医păTHPTăđ院nănĕmă2025,ăch栄 y院u t壱p trung vào các phòng ch泳cănĕngăg欝m 
phòng h丑c b瓜 môn, phòng thi院t b鵜,ăth逢ăvi羽n. 

Giáo d映c ngh隠 nghi羽p: M荏 r瓜ng và nâng c医păcácătr逢運ngăcaoăđẳng, trung c医p ngh隠, 
trung c医p chuyên nghi羽păvƠătr逢運ng d衣y ngh隠; Phát tri吋n các trung tâm giáo d映căth逢運ng 
xuyênătheoăh逢噂ng h嬰p nh医t v噂i trung tâm d衣y ngh隠,ă逢uătiênăcácăhuy羽n:ăVƿnhăTh衣nh, C運 
Đ臼,ăPhongăĐi隠n và Th噂i Lai; Nâng c医pătr逢運ngăCaoăđẳng ngh隠 C亥năTh挨ăthƠnhătr逢運ng 
d衣y ngh隠 ch医tăl逢嬰ng cao, t壱p trung d亥uăt逢ămuaăs逸m thi院t b鵜 cho 7 ngành g欝m Công ngh羽 
ô tô, công ngh羽 thông tin (泳ng d映ng ph亥n m隠m), qu違n tr鵜 m衣ngămáyătính,ăđi羽n t穎 công 
nghi羽p,ăđi羽n công nghi羽p, c逸t g丑t kim lo衣i,ăc挨ăđi羽n t穎. 
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Caoăđẳng,ăđ衣i h丑c: Phát tri吋nătr逢運ngăđ衣i h丑c C亥năTh挨ătheoămôăhìnhăĐ衣i h丑c qu嘘c 
gia và thành l壱pă4ătr逢運ng tr詠c thu瓜c; Xây d詠ngăkhuăsinhătháiăđ衣i h丑c thu瓜căĐ衣i h丑c Nam 
C亥năTh挨;ăHi羽năđ衣i hóa trang thi院t b鵜 kƿăthu壱t c栄aăĐ衣i h丑căYăD逢嬰c C亥năTh挨;ăPhátătri吋n 
đ衣i h丑căTơyăĐôăđ院nănĕmă2025ătr荏 thành m瓜tătrongăcácătr逢運ngăđ衣i h丑căt逢ăth映căđaăngƠnhă
hàngăđ亥u 荏 vùngăĐ欝ng bằng sông C穎u Long; Phát tri吋năđ衣i h丑c FPT C亥năTh挨ăthƠnhăđ挨nă
v鵜 hƠngăđ亥u c栄a khu v詠căĐBSCLătrongăvi羽căđƠoăt衣o ngu欝n nhân l詠c cho các ngành Công 
ngh羽 Thông tin, Truy隠n thông. 

2. H衣ăt亥ngăyăt院ăvƠăchĕmăsócăs泳căkh臼e 

2.1. H羽 th嘘ng t鰻 ch泳căc挨ăsở khám ch英a b羽nh công l壱p 

Tuy院n thành ph嘘 

- Nâng c医p, m荏 r瓜ngăquyămôăgi逢運ng b羽nh cho các B羽nh vi羽n Chuyên khoa 
tuy院n thành ph嘘 theoăh逢噂ng chuyên khoa k悦 thu壱t cao và chuyên khoa sâu. 

- Thành l壱p thêm m瓜t s嘘 Trungătơmăchuyênăsơuănh逢ăTrungătơmăTh壱n l丑c máu, 
Trung tâm N瓜i ti院t. 

- Tĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ăv隠 trang thi院t b鵜 cho B羽nh vi羽năNhiăđ欝ng thành ph嘘 đ吋 có 
đ栄 nĕngăl詠căđápă泳ng vai trò là b羽nh vi羽n c栄a vùng Tây Nam B瓜, góp ph亥n gi違m t違i cho 
các B羽nh vi羽năNhiăđ欝ng c栄a Thành ph嘘 H欝 Chí Minh.  

Tuy院n qu壱n, huy羽n 

- Nâng c医p, m荏 r瓜ng B羽nh vi羽năĐaăkhoaătuy院n qu壱n, huy羽nătheoăh逢噂ngăđaăkhoaă
c挨ăb違năvƠăđaăkhoaănơngăcao. 

- C違i t衣o, m荏 r瓜ng và nâng c医p các Trung tâm y t院,ăđ違m b違o 100% Trung tâm y 
t院 qu壱n, huy羽năđ逢嬰căđ亥uăt逢ătrangăthi院t b鵜 y t院 theo chuẩn c栄a B瓜 Y t院 đ吋 cácăđ挨năv鵜 này 
đ逢嬰c ho衣tăđ瓜ngăđ欝ng b瓜, có chi隠u sâu và hi羽u qu違, ch雨 đ衣o th詠c hi羽n t嘘tăcácăch逢挨ngă
trình y t院.  

- Phát tri吋n m瓜t s嘘 chuyênăkhoaănh逢:ăN瓜i, Ngo衣i, S違n, Nhi... c亥năl逢uăỦăđ院n vi羽c 
c栄ng c嘘 đ挨năv鵜 đ瓜t 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 t院 tuy院n qu壱n, huy羽nătheoăh逢噂ng tinh 
g丑năđ吋 hình thành trung tâm y t院 đaăch泳cănĕng,ăti院n t噂i hình thành h羽 th嘘ng Trung tâm 
Ki吋m soát d鵜ch b羽nhăđ欝ng b瓜 荏 t医t c違 các c医p. 

Tuy院năxư,ăph逢運ng, th鵜 tr 医n 

- Nơngăcaoănĕngăl詠c,ăđ亥uăt逢ăxơyăd詠ng, nâng c医p các Tr衣m y t院 đ栄 tiêu chuẩn t嘘i 
thi吋uăđápă泳ng B瓜 tiêu chí qu嘘c gia v隠 y t院 xưăvƠăđi隠u ki羽n th詠c t院. 

- T鰻 ch泳c h羽 th嘘ng Tr衣m y t院 xư,ăph逢運ng, th鵜 tr医n g逸n v噂i y t院 h丑căđ逢運ng và 
phù h嬰p v噂iăđ員căđi吋m c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨. 

- Duyătrìă100%ăxư,ăph逢運ng, th鵜 tr医n có Tr衣m y t院 có th吋 tri吋năkhaiăcácăđi吋m khám 
l逢uăđ瓜ngăđ吋 ng逢運i dân thu壱n ti羽n trong ti院p c壱n và s穎 d映ng các d鵜ch v映 y t院,ăđ員c bi羽t là 
đ鵜a bàn có khu công nghi羽p.  

2.2. H羽 th嘘ng khám ch英a b羽nhăt逢ănhơn 
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- Khuy院n khích các t鰻 ch泳căt逢ănhơnăthƠnhăl壱păcácăc挨ăs荏 y t院, 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aănhơnădơnăcũngănh逢ăgi違m t違i áp l詠c 
cho h羽 th嘘ng y t院 công. 

- Thành l壱p các B羽nh vi羽năt逢ănhơnăv噂iăquyămôă1.672ăgi逢運ng b羽nhăvƠoănĕmă2025ă
vƠănơngălênă1.972ăgi逢運ng b羽nhăvƠoănĕmă2030.ăĐ院nănĕmă2030,ăs嘘 B羽nh vi羽năt逢ănhơnăd詠 
ki院nătĕngălênăthƠnhă16ăb羽nh vi羽n. 

i. H衣ăt亥ngăkhoaăh丑căcôngăngh羽 

Phát tri吋n h衣 t亥ng thông tin khoa h丑c và công ngh羽 nhằm ph映c v映, h厩 tr嬰 k悦 
thu壱t cho nghiên c泳u khoa h丑c và phát tri吋n công ngh羽,ăđápă泳ng v噂i m映cătiêuăđ逢aăC亥n 
Th挨ătr荏 thành trung tâm khoa h丑c và công ngh羽 c栄aăvùngăĐ欝ng bằng sông C穎u Long. 
Thành ph嘘 c亥n t壱p trung vào vi羽cătĕngăc逢運ngăc挨ăs荏 v壱t ch医t, k悦 thu壱t,ănhƠăx逢荏ng, phòng 
thí nghi羽m cho các t鰻 ch泳c khoa h丑c công ngh羽 bao g欝m:ăV逢運nă逢挨măcôngăngh羽, các t鰻 
ch泳c khoa h丑c và công ngh羽 công l壱p, các tr逢運ngăđ衣i h丑c,ăcaoăđẳngătrênăđ鵜a bàn thành 
ph嘘.ăĐ員c bi羽t, c亥n chú tr丑ngăvƠoăc挨ăs荏 h衣 t亥ng s嘘, h衣 t亥ng thông minh, t衣o n隠n t違ngăđ吋 
xây d詠ng thành ph嘘 thông minh. 

ii.  H衣ăt亥ngăth逢挨ngăm衣iă 
- Ch嬰 đ亥u m嘘i nông s違n 

  Xây d詠ng m噂i 01 ch嬰 đ亥u m嘘i nông s違n t衣i qu壱n Cái Rĕng,ăquyăho衣ch ch嬰 đ亥u 
m嘘i nông, th栄y s違năĐ欝ng bằng Sông C穎uăLongăgiaiăđo衣n 1, v噂i di羽n tích t瑛 10 - 18 ha 
(c違 3ăgiaiăđo衣n d詠 ki院n t瑛 55-60 ha). 

- M衣ngăl逢噂i ch嬰 

M荏 r瓜ngăthêmăđ嘘i v噂i nh英ngăđ鵜aăđi吋m quá t違i và c違i t衣o nhằm m映căđíchăkhácănh逢ă
choăthuêăđ嘘i v噂i nh英ng kiosh b鵜 b臼 tr嘘ng. 

Thayăđ鰻i m瓜t ph亥n thói quen h丑p ch嬰 truy隠n th嘘ng c栄aăng逢運i dân bằng cách xây 
d詠ng mô hình lai gi英a ch嬰 truy隠n th嘘ng và siêu th鵜/c穎a hàng thông minh. Nâng c医păc挨ă
s荏 v壱t ch医t 荏 nông thôn. 

Chuẩnăhóaăph逢挨ngăth泳c b嘘 trí, bày bi羽n trong ch嬰 và c亥năcóăh逢噂ng d磯n c映 th吋 
v噂i t瑛ngăđ鵜aăph逢挨ng.ăThíăđi吋m ch丑n l丑c t衣i m瓜t s嘘 ch嬰 l噂n r欝i nhân r瓜ng mô hình trên 
khía c衣nh khu v詠c. C亥n có các tiêu chuẩn c映 th吋 v隠 bày trí, v羽 sinh th詠c phẩm môi 
tr逢運ng, an toàn ch英a cháy. 

- H羽 th嘘ng c穎aăhƠngăth逢挨ngăm衣i, t衣p hóa 

T衣oăc挨ăch院 đ吋 thúcăđẩy s詠 phát tri吋n c栄a các c穎a hàngăth逢挨ngăm衣i, t衣p hóa hi羽n 
đ衣i ngay 荏 nh英ngăkhuădơnăc逢ănôngăthôn,ăxaătrungătơm,ăđ吋 ng逢運i dân làm quen v噂i mô 
hìnhăth逢挨ngăm衣i phát tri吋n và hi羽năđ衣i. 

- M衣ngăl逢噂i siêu th鵜, c穎a hàng bán lẻ hi羽năđ衣i 

Nghiên c泳u và phân b嘘 m衣ngăl逢噂i siêu th鵜 t噂i các vùng xa trung tâm. Quy ho衣ch 
vƠăđ鵜nhăh逢噂ngăđ吋 đ逢aăvƠoăh羽 th嘘ng siêu th鵜 hi羽u qu違.ăThayăđ鰻i linh ho衣t quy mô c栄a 
siêu th鵜 đ吋 phù h嬰p v噂i nhu c亥u c栄aăng逢運i dân vùng xa trung tâm. 

-  M衣ngăl逢噂iătrungătơmăth逢挨ngăm衣i. 
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M荏 r瓜ng và xây d詠ngăcácătrungătơmăth逢挨ngăm衣i hi羽năđ衣i, h嬰p tác v噂i các doanh 
nghi羽pătrongăvƠăngoƠiăn逢噂c,ăđápă泳ng tiêu chuẩn ph映c v映 cho c違 c逢ădơnăthƠnhăph嘘 l磯n 
khách vãng lai và khách qu嘘c t院. 

- H衣 t亥ng ph映c v映 luân chuy吋n hàng hóa 

• H羽 th嘘ng trung tâm h瓜i ch嬰, tri吋nălưmăth逢挨ngăm衣i 

Đẩy m衣nh vi羽c xây d詠ng các trung tâm h瓜i ch嬰, tri吋nălưmăth逢挨ngăm衣iăđ衣t quy mô 
khu v詠c, thu hút các ho衣tăđ瓜ngăth逢挨ngăm衣i, qu違ng bá gi噂i thi羽u s違n phẩm không ch雨 
trong khu v詠c mà còn trên ph衣m vi toàn qu嘘c và qu嘘c t院. 

Đ亥uăt逢ănơngăc医p Trung tâm h瓜i ch嬰 tri吋n lãm C亥năTh挨ăv噂i t鰻ng di羽n tích t嘘i thi吋u 
30 ha.  

• H羽 th嘘ng logistics 

Xây d詠ng h羽 th嘘ng trung tâm logistics ho衣tăđ瓜ng hoàn ch雨nh, liên k院t gi英a các 
c映m c違ng, h羽 th嘘ng giao nh壱n, h羽 th嘘ng xe, h羽 th嘘ng kho v壱n hành. C亥n áp d映ng công 
ngh羽 vào vi羽c qu違nălỦăthôngătin,ăđ欝ng b瓜 hóa, giúp ti院t ki羽m chi phí qu違nălỦăvƠătĕngăhi羽u 
su医t luân chuy吋n hang hóa. 

iii.  H衣ăt亥ngăduăl鵜ch 

- H衣 t亥ng du l鵜ch chung 

• Tĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ăphátătri吋n k院t c医u h衣 t亥ng giao thông các tuy院n g逸n v噂i các 
đi吋m, c映m, trung tâm du l鵜chătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘. 

• C違i thi羽n công tác qu違nălỦămôiătr逢運ng, rác th違i t嘘tăh挨n,ătĕngăc逢運ng k院 ho衣ch 
ch逢挨ngătrìnhăki吋m tra tình tr衣ngămôiătr逢運ng. Xây d詠ngăch逢挨ngătrìnhăthuăgomăvƠăx穎 lý 
rác th違i cho ch嬰 n鰻iăCáiăRĕngăvƠăcácăkhuăđi吋m du l鵜ch.  

- H衣 t亥ng du l鵜chăsôngăn逢噂c 

• Nâng cao h衣 t亥ngăđ吋 ph映c v映 du l鵜chăđ逢運ng sông C亥năTh挨ăcóăcácătuy院năđ逢運ng 
sông quan tr丑ng k院t n嘘i thành ph嘘 H欝 ChíăMinhăđ院n C亥năTh挨ăvƠăcácăt雨nh, thành ph嘘 
vùngăĐBSCL.ă 

• Nghiên c泳u k院t h嬰p các mô hình bán lẻ hi羽năđ衣i trên ch嬰 n鰻i (ví d映 nh逢ămôă
hình c穎a hàng 7-eleven trên du thuy隠n t衣i Thái Lan. 

• T壱pătrungăđẩy m衣nhăđ隠 án Phát tri吋n Ch嬰 n鰻iăCáiăRĕng,ăxơyăd詠ng ch嬰 n鰻i Cái 
RĕngăthƠnhăđi吋măđ院năđ員cătr逢ngăc栄a thành ph嘘 C亥năTh挨,ătrongăđóăt壱p trung vào 

- H衣 t亥ng du l鵜chăvĕnăhóa 

• V噂i các di s違năvĕnăhóaătruy隠n th嘘ng: t壱p trung nâng c医p và b違o t欝n c亥n các di 
s違năvĕnăhóaăc嘘tălõi,ăđ員c bi羽t là các di s違năvĕnăhóaăphiăv壱t th吋 qu嘘c gia. 

• Tích c詠c xây d詠ng và tri吋năkhaiăđ隠 án phát tri吋n kinh t院 đêmă荏 khu v詠c qu壱n 
Ninh Ki隠u, t壱p trung vào các d鵜ch v映: (1)ăĕnău嘘ng, ch嬰 đêm;ă(2)ăkinhădoanh,ămuaăs逸m; 
(3) các ho衣tăđ瓜ngăvuiăch挨iăgi違i trí khác. 

• Áp d映ng s嘘 hóa trong vi羽c phát tri吋n b違o tàng. Phát tri吋năđ鵜nh d衣ng 3D và 
ch逢挨ngătrìnhăthamăquană違o. 
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- H衣 t亥ng du l鵜ch MICE 

• Khuy院n khích xây d詠ng thêm các khách s衣n, khu ngh雨 d逢ỡng 4-5ăsaoăđ吋 ph映c 
v映 đ嘘iăt逢嬰ng khách h衣ng sang 

• Phát tri吋năc挨ăs荏 h衣 t亥ng h瓜i ngh雨, h瓜i th違o ch医tăl逢嬰ng cao 

- 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 phẩm b医tăđ瓜ng s違n du l鵜ch ngh雨 d逢ỡng d丑c sông H壱u 
đ吋 ph映c v映 cho đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋nălƿnhăv詠căắăngôiănhƠăth泳 hai”ăt衣i C亥năTh挨.ă 

iv. H衣ăt亥ngăth吋ăd映c,ăth吋ăthao 

- C医păc挨ăs荏 (xư,ăph逢運ng) 

• 01 sân th吋 thaoăc挨ăb違n.  

• 01 b吋 b挨iăluy羽n t壱p (n院uăcóăđi隠u ki羽n).  

• 01 nhà t壱p.  

• T嘘i thi吋u 3 ậ 5 sân th吋 thao t瑛ngămônăđ逢嬰c phân b鰻 trênăcácăđ鵜aăbƠnădơnăc逢.ă
T鰻ng di羽n tích t瑛 1,5ăhaăđ院n 2,0 ha theo b違ngăd逢噂iăđơy 

- C医p qu壱n/huy羽n  

• 01 sân v壱năđ瓜ng 2000 ch厩 - đ院n 5000 ch厩 (qu壱n, huy羽n có nhu c亥uăcaoăđ逢嬰c 
phép có quy mô l噂năh挨n).ă 

• 01 ậ 02 b吋 b挨iăt壱p luy羽năvƠăthiăđ医u t瑛 500 ch鰻 - 1500 ch厩.  

• 01 nhà t壱p luy羽năvƠăthiăđ医u t瑛 500 ch厩 - 1500 ch厩 (qu壱n, huy羽n có nhu c亥u cao 
đ逢嬰c phép có quy mô l噂năh挨n).ă 

• M瓜t s嘘 sân th吋 thao ngoài tr運i 

- C医p t雨nh/thành ph嘘  

• 01 sân v壱năđ瓜ng trung tâm t瑛 10.000 ch厩 đ院n 20.000 ch厩 (t雨nh/thành ph嘘 có 
nhu c亥uăcaoăđ逢嬰c phép có quy mô l噂năh挨n).ă 

• 02 ậ 03 b吋 b挨iăt壱p luy羽năvƠăthiăđ医u t瑛 2.000 ch鰻 - 3.000 ch厩 (b吋 nh違y c亥u n院u 
có).  

• Sân th吋 thao t瑛ng môn (di羽n tích kho違ng 2ha) t嘘i thi吋u 06 sân.  

• Nhi隠u nhà t壱p cho t瑛ng môn.  

• 01 ậ 02 nhà t壱păvƠăthiăđ医u nhi隠uămônăcóăkhánăđƠiăt瑛 2.000 ch厩 đ院n 3.000 ch厩.  

• 01ătr逢運ng b逸n súng th吋 thao (n院u có);  

• 01ăc挨ăs荏 luy羽n t壱p các môn th吋 thaoăđ員c thù  

• T鰻ng di羽n tích: t瑛 12 ha ậ 16 ha theo b違ngăd逢噂iăđơy 

v. H衣ăt亥ngăvĕnăhóa 

T壱p trung vào m瓜t vài công trình tr丑ngăđi吋măđ逢嬰căđ亥uăt逢ăk悦 cƠngăđ吋 t衣oăđi吋m 
nh医năvĕnăhóa.ă 

Đ嘘i v噂iăcácăđ鵜aăđi吋m  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.  
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V壱n d映ng công ngh羽 và tài nguyên s嘘 vào xây d詠ngăcácăđ鵜a đi吋m h衣 t亥ngăvĕnăhóaă
có th吋 b逸tăđ亥u t瑛 vi羽c dùng công ngh羽 đ吋 ki吋m soát và qu違n lý các công trình h衣 t亥ng 
vĕnăhóa. 

vi. H衣ăt亥ngăanăsinhăxưăh瓜i 
Đ嘘i v噂i giáo d映c ngh隠 nghi羽p, ph嘘i h嬰p v噂i s荏 giáo d映c trong vi羽căđ隠 xu医t các 

d詠 án xây d詠ngăcácăc挨ăs荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, g逸n li隠n v噂i nhu c亥u th詠c ti宇n c栄a thành 
ph嘘 trongăt逢挨ngălaiăs逸p t噂i 
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PH井N VII: L 一PăPH姶愛NGăÁNăPHỂNăB蔚 VĨăKHOANHăVỐNGăĐ遺TăĐAIă
THEO KHU CH 永CăNĔNGăVĨăTHEOăLO萎IăĐ遺TăĐ蔭N T洩NGăĐ愛NăV卯 
HÀNH CHÍNH C 遺P QU一N, HUY烏N 

I. Đ卯NHăH姶閏NG S盈 D影NGăĐ遺T C曳A TP TRONG TH云I K ǵ QUY HO萎CH 

1. Quanăđi吋m chung v隠 s穎 d映ngăđ医t 

- 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păvƠăđ医t phi nông nghi羽p:  

- 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iăđ違m 
b違o qu嘘c phòng, an ninh và ph違iăđ違m b違o gìn gi英 b違n s逸căvĕnăhóa. 
II.  XÁCăĐ卯NH CH迂 TIÊU S盈 D影NGăĐ遺T THEO LO 萎IăĐ遺T 

1. Nhu c亥u s穎 d映ngăđ医t t噂i 2030 theo th嘘ng kê hi羽n t衣i 

- T瑛 nayăđ院nănĕmă2030,ăđ吋 đápă泳ngăđ逢嬰c yêu c亥uăđ医t cho các m映căđíchăphátă
tri吋n kinh t院-xã h瓜i, d詠 ki院n s胤 chuy吋nă10.585,31ăhaăđ医t nông nghi羽p sang s穎 d映ng vào 
m映căđíchăphiănôngănghi羽p, di羽nătíchăđ医t khu v詠c nông, lâm, th栄y s違năđ院nănĕmă2030ălƠă
100.017,91 ha, chi院m 69,44% t鰻ng di羽n tích t詠 nhiên. 

- Đ吋 đ違m b違o ch雨 tiêu phát tri吋n kinh t院 ngành công nghi羽păđưăđ隠 ra,ăđ院nănĕmă
2030 thành ph嘘 c亥n b嘘 trí t鰻ng qu悦 đ医t cho công nghi羽p ậ ti吋u th栄 công nghi羽păđ院nănĕmă
2030ălƠă4.102,67ăha.ăTrongăđó:ăđ医t khu công nghi羽pălƠă2.960,13ăha,ăđ医t c映m công nghi羽p: 
v噂i 8 c映m công nghi羽p t鰻ng di羽nătíchă271,30ăha,ăđ医tăc挨ăs荏 s違n xu医t phi nông nghi羽p: 
871,24 ha. Quy ho衣ch các c映m TTCN-làng ngh隠,ăcácăc挨ăs荏 s違n xu医t kinh doanh phi 
nông nghi羽p,ăcácănhƠămáy,ăcôngăx逢荏ng,ầ 

- Đ院nănĕmă2030,ădi羽nătíchăđ医t phát tri吋năth逢挨ngăm衣i, d鵜ch v映 cóă663,23ha,ătĕngă
251,62ha so v噂iănĕmă2020.ă 

- Đ医t qu嘘căphòngăđ院nănĕmă2030ăcóă1.087,57ăhaătĕngă242,37ăhaăsoăv噂iănĕmă2020.ă
Đ医tăanăninhăđ院nănĕmă2030ăcóă147,52ăha,ătĕngă83,00ăhaăsoăv噂iănĕmă2020.ă 

- Di羽nătíchăđ医tăchoălƿnhăv詠c phát tri吋n h衣 t亥ng, xã h瓜iăđ院nănĕmă2030ăcóă12.709,45ă
ha;ătĕngă3.009,90ăhaăsoăv噂iănĕmă2020.  
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III.  XÁCăĐ卯NH CH迂 TIÊU S盈 D影NGăĐ遺T THEO KHU CH 永CăNĔNG1 

1. Khu s違n xu医t nông nghi羽p 

- Trênăđ鵜a bàn thành ph嘘 ch逢aăhìnhăthƠnhăcácăkhuăs違n xu医t nông nghi羽p t壱p trung 
riêng bi羽t,ănh逢ngăđ逢嬰c phân b嘘 t逢挨ngăđ嘘i t壱p trung, ho員căđanăxenăgi英a các khu v詠c 
tr欝ng tr丑t, chĕnănuôi,ăth栄y s違n v噂i nhau. D詠 ki院n, di羽nătíchăđ医t dành cho phát tri吋n khu 
s違n xu医t nông nghi羽păđ院nănĕmă2030ăvƠăt亥mănhìnăđ院nănĕmă2050ăkho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 

- Khu v詠c xung quanh th鵜 tr医n C運 Đ臼 có th吋 phát tri吋n thành m瓜t vùng r瑛ng 
ng壱păn逢噂c, v噂i tính ch医tănh逢ăm瓜t d衣ngăcôngăviênăsinhătháiăđôăth鵜, ph映c v映 m映căđíchăduă
l鵜ch sinh thái sau này. Quy mô c栄a khu công viên r瑛ng này có th吋 t瑛 5.000-10.000 ha. 

3. Khu phát tri 吋n công nghi羽p 

- D詠 ki院n, di羽nătíchăđ医t dành cho phát tri吋n công nghi羽p (khu, c映m công nghi羽p) 
trong 3 khu v詠cănóiătrênăđ院nănĕmă2030ăvƠăt亥mănhìnăđ院nănĕmă2050ăs胤 daoăđ瓜ng trong 
kho違ng 3.000 - 4.500 ha. 

- Tuy nhiên, nh英ng di羽nătíchăđ医t phát tri吋n công nghi羽p sinh thái m噂i 荏 d丑c theo 
tuy院n cao t嘘c L瓜 Tẻ - R衣ch S臼i và khu v詠c quanh sân bay, có th吋 s胤 phát tri吋n v噂i quy 
mô l噂năh挨nănhi隠u, d詠 ki院n có th吋 lên t噂i 15.000 ha. 

                                                 
1 g欝m khu s違n xu医t nông nghi羽p, khu lâm nghi羽p, khu du l鵜ch, khu b違o t欝năthiênănhiênăvƠăđaăd衣ng sinh h丑c, khu 

phát tri吋n công nghi羽p,ăkhuăđôăth鵜,ăkhuăth逢挨ngăm衣i - d鵜ch v映,ăkhuădơnăc逢ănôngăthôn 
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- Vùngăkhaiăthácănĕngăl逢嬰ng m員t tr運i phía tây cao t嘘c nam sông H壱u có quy mô 
kho違ngă10.000ăha.ăTuyănhiên,ăđơyăcóăth吋 đ逢嬰c tính v瑛a là vùng công nghi羽p, v瑛a là 
nông nghi羽p công ngh羽 cao. 

4. Khuăđôăth鵜 

- Giaiăđo衣n 2005-2015,ăđôăth鵜 trênăđ鵜a bàn phát tri吋năkháănhanh,ănênăđưăgópăph亥n 
đẩy nhanh ti院n trình công nghi羽p hóa, hi羽năđ衣iăhóaăvƠăđôăth鵜 hóa,ăthúcăđẩyătĕngătr逢荏ng 
kinh t院-xã h瓜i c栄a thành ph嘘. D詠 ki院n, di羽nătíchăđ医t dành cho phát tri吋năcácăkhuăđôăth鵜 đ院n 
nĕmă2025ăvƠăđ院nănĕmă2030ătheoăcácăquyăho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 

- D詠 ki院n di羽nătíchăđ医t dành cho phát tri吋năcácăkhuăth逢挨ngăm衣i ậ d鵜ch v映 phân 
tán t衣i khu v詠căđôăth鵜 vƠănôngăthônăđ院nănĕmă2030ăvƠăt亥mănhìnăđ院nănĕmă2050ăkho違ng 
500 - 1.000ăha.ăRiêngăvùngăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映 t壱pătrungăxácăđ鵜nh quy mô kho違ng 3.000 
- 5.000ha. 

6. Khuădơnăc逢ănôngăthôn 

- D詠 ki院n, di羽nătíchăđ医t dành cho phát tri吋năkhuădơnăc逢ăđôăth鵜 d衣ng phân tán d丑c 
theo các kênh r衣ch và xen k胤 v噂i di羽n tích nông nghi羽p, di羽nătíchăđ医tăxanhăđ院nănĕmă2030ă
và t亥mănhìnăđ院nănĕmă2050ăkho違ng 12.000-15.000 ha. 

IV.  XÁCăĐ卯NH CH迂 TIÊU S盈 D影NGăĐ遺T THEO LO 萎IăĐ遺T 

V隠 ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医t, chia làm hai lo衣i. M瓜t lo衣i ch雨 tiêu d詠a trên nhu c亥u s穎 
d映ngăđ医t c栄a các ngành và qu壱n huy羽n. Nhu c亥uănƠyăđ逢嬰c t鰻ng h嬰p và phân b鰻 đ医t theo 
quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t hi羽n h英u t噂i 2030. Nhu c亥u này bao g欝m nh英ng d詠 ánăđưăđ逢嬰c 
xácăđ鵜nh t衣i th運iăđi吋m hi羽n t衣i, do các bên có nhu c亥uăđ逢aălên. 

Quy ho衣ch hay k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医t 2030 là m瓜t công c映 pháp lý chính xác t噂i 
t瑛ngălôăđ医t,ăđ違m b違o phân b鰻 đ医tăđaiăchoăt医t c違 các nhu c亥uăđưărõăthƠnhăd詠 án t衣i th運i 
đi吋m th詠c tr衣ng. Tuy nhiên, trong quá trình phát tri吋n, nh英ngălôăđ医t khác ngoài ph衣m vi 
các công trìnhăđưăđ逢嬰căxácăđ鵜nh này v磯n có th吋 đ逢嬰c chuy吋năđ鰻i m映căđíchăs穎 d映ng, d詠a 
trên vi羽c th嘘ng nh医t v噂iăđ鵜nhăh逢噂ng s穎 d映ngăđ医t 2030 và 2050 trong quy ho衣ch này, mà 
không c亥n ph違iăđi隠u ch雨nh quy ho衣ch tích h嬰p. C亥n ph違i hi吋u b違n k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医t 
2030ănh逢ăm瓜t lo衣i công c映 đ吋 th詠c hi羽n quy ho衣ch, và s胤 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. 

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 Quy院tăđ鵜nh S嘘 326/QĐ-TTg,ăngƠyă09ăthángă3ănĕmă2022ăc栄a Th栄 t逢噂ng Chính 
ph栄. Phân b鰻 cho TP. C亥năTh挨ăcácăch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医tăđ院nănĕmă2030,ăc映 th吋 nh逢ăsau: 
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B違ng 7. 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nhăph逢挨ngăánăphơnăb鰻 đ院nănĕmă2030 

TT Lo衣iăđ医t Mã Di羽nătíchănĕmă
2020  (ha) 

Di羽nătíchăQHăđ院nănĕmă2030 Chênhăl羽chă
gi英aăQH/HT 

Chênhăl羽chăgi英aăDTă
phơnăb鰻/T雨nhăxácăđ鵜nh Di羽nătíchăc医pă

Qu嘘căgiaăphơnăb鰻ă 
T雨nhăxácăđ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 

  
Trongăđó:ăĐ医tăchuyênătr欝ngă
lúaăn逢噂c 

LUC 78.632 74.319 74.319 -4.313 0 

1.2 
Đ医tătr欝ngăcơyăhƠngănĕmă
khác 

HNK 1.916  1.547 -368  

1.3 Đ医tătr欝ngăcơyălơuănĕm CLN 30.872  25.506 -5.366  
1.4 Đ医tăr瑛ngăphòngăh瓜 RPH -  - -  
1.5 Đ医tăr瑛ngăđ員căd映ng RDD -  - -  
1.6 Đ医tăr瑛ngăs違năxu医t RSX -  - -  
1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthu益ăs違n NTS 2.798  2.864 66  
1.8 Đ医tălƠmămu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tăkhuăch院ăxu医t SKT -  - -  
2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN 0  158 158  
2.5 Đ医tăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映 TMD 412  818 406  

2.6 
Đ医tăc挨ăs荏ăs違năxu医tăphi nông 
nghi羽p 

SKC 659  941 282  
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TT Lo衣iăđ医t Mã 
Di羽nătíchănĕmă

2020  (ha) 

Di羽nătíchăQHăđ院nănĕmă2030 Chênhăl羽chă
gi英aăQH/HT 

Chênhăl羽chăgi英aăDTă
phơnăb鰻/T雨nhăxácăđ鵜nh Di羽nătíchăc医pă

Qu嘘căgiaăphơnăb鰻ă 
T雨nhăxácăđ鵜nhă

(ha) 

2.7 
Đ医tăchoăho衣tăđ瓜ngăkhoángă
s違n 

SKS -  - -  

2.8 
Đ医tăs違năxu医tăv壱tăli羽uăxơyă
d詠ng,ălƠmăđ欝ăg嘘m 

SKX 9  9 -  

2.9 
Đ医tăphátătri吋năh衣ăt亥ngăc医pă
qu嘘căgia,ăc医păt雨nh,ăc医pă
huy羽n,ăc医păxư 

DHT 9.700 12.517 12.517 2.817 0 

  Trongăđó   -  - -  
2.9.1  ĐＸtăgiaoăthôngăă  DGT  3.661 5.651 5.651 1.990 0 
2.9.2  ĐＸtăthuỷălợiăă  DTL  4.620  3.884 -736  
2.9.3  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăvĕnăhóaă  DVH  55 191 191 136 0 
2.9.4  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăyătếă  DYT  88 145 145 57 0 

2.9.5 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăgiáo 
dụcăvàăđàoătạo 

 DGD  571 1.299 1.299 728 0 

2.9.6 
 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăthểădụcă
thểăthaoă  DTT  39 143 143 104 0 

2.9.7  ĐＸtăcôngătrìnhănĕngălượngă  DNL  210 244 244 34 0 

2.9.8 
 ĐＸtăcôngătrìnhăbưuăchínhă
viễnăthôngă  DBV  37 57 57 20 0 

2.9.9 
 ĐＸtăxâyădựngăkhoădựătrữă
quốcăgiaă  DKG  - 13,00 13,00 13,00 0 

2.9.10 
ĐＸtăcóădiătíchălịchăsửăvĕnă
hóa 

DDT 18 41 41 23 0 

2.9.11 ĐＸtăbãiăthải,ăxửălýăchＸtăthải DRA 60 176 176 116 0 
2.9.12  ĐＸtăc¬ăsởătônăgiáoă  TON  144  148 4  

2.9.13 
ĐＸtălàmănghĩaătrang,ănghĩaă
địa,ănhàătangălễ,ănhàăhỏaă
táng 

NTD 165  240 75  
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TT Lo衣iăđ医t Mã 
Di羽nătíchănĕmă

2020  (ha) 

Di羽nătíchăQHăđ院nănĕmă2030 Chênhăl羽chă
gi英aăQH/HT 

Chênhăl羽chăgi英aăDTă
phơnăb鰻/T雨nhăxácăđ鵜nh Di羽nătíchăc医pă

Qu嘘căgiaăphơnăb鰻ă 
T雨nhăxácăđ鵜nhă

(ha) 

2.9.14 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăkhoaă
họcăvàăcôngănghệ DKH 2  206 204  

2.9.15 
ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởădịchăvụă
xãăhội  DXH  2  11 9  

2.9.16 ĐＸtăchợ DCH 28  68 40  
2.10 Đ医tădanhălamăth逸ngăc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iăđôăth鵜 ODT 5.206  8.082 2.876  

2.13 Đ医tăxơyăd詠ngătr映ăs荏ăc挨ăquan TSC 179  280 101  

2.14 
Đ医tăxơyăd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tăxơyăd詠ngăc挨ăs荏ăngo衣iă
giao 

DNG -  - -  

2.16 Đ医tăsinhăho衣tăc瓜ngăđ欝ng DSH 12  22 11  

2.17 
Đ医tăkhuăvuiăch挨i,ăgi違iătríă
côngăc瓜ng 

DKV 90  325 235  

2.18 Đ医tăc挨ăs荏ătínăng逢ỡng 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tăcóăm員tăn逢噂căchuyênă
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,ăngàyă09ăthángă3ănĕmă2022ăcủa Thủ tướng Chính phủ 
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Nh逢ăv壱y UBND TP. C亥năTh挨ăc壱p nh壱t các ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医t Qu嘘c gia phân 
b鰻 trênăđ鵜a thành ph嘘 và các ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医t c栄a thành ph嘘 phù h嬰p v噂i ch雨 tiêu quy 
ho衣ch c医p Qu嘘c gia. 

2. Ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医t theo lo衣iăđ医tăchoăcácăngƠnh,ălƿnhăv詠c: 

T瑛 k院t qu違 th嘘ngăkêăđ医tăđaiă2020ăvƠăđ鵜nhăh逢噂ng s穎 d映ngăđ医t hi羽n h英u d詠a trên 
thu th壱p nhu c亥u s穎 d映ngăđ医t c栄a các s荏 ban ngành, UBND các qu壱n, huy羽n c栄a thành 
ph嘘 C亥năTh挨ăchoăth医y kh違 nĕngăđápă泳ng v隠 s嘘 l逢嬰ng, ch医tăl逢嬰ngăđ医tăđaiăchoănhuăc亥u s穎 
d映ng c栄a các lo衣iăđ医t th吋 hi羽nănh逢ăsau: 

2.1.  Khu v詠c nông lâm nghi羽p - th栄y s違n 

Di羽nătíchăđ医t khu v詠c nông, lâm, th栄y s違năđ院nănĕmă2030ălƠăă101.373ăăha,ăgi違m 
10.047 ha so v噂iănĕmă2020.ă 

Trong nh英ngănĕmăt噂iăđ医t s違n xu医t nông nghi羽p v磯n là ngu欝n kinh t院 quan tr丑ng 
trong phát tri吋n kinh t院 nhằmăđ違m b違o m映cătiêuăanătoƠnăl逢挨ngăth詠c, gi違i quy院t vi羽c làm 
cho laoăđ瓜ng nông thôn.Vi羽c khai thác qu悦 đ医t trong kǶ quy ho衣chăđưăt壱n d映ng tri羽tăđ吋, 
t嘘iăđa,ăs穎 d映ngăđ医t ti院t ki羽măđúngăm映căđích,ăđ栄 nhu c亥u, có hi羽u qu違 và b隠n v英ng. C亥n 
hoàn thi羽n h羽 th嘘ng thu益 l嬰iă(kênhăm逢挨ng,ătr衣măb挨m,ăkè,ăc嘘ngầ)ăđ違m b違oăt逢噂i, tiêu, 
thâm canhătĕngăv映 và chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u cây tr欝ng: M瓜t s嘘 di羽nătíchăđ医t tr欝ng lúa kém 
hi羽u qu違 chuy吋n sang tr欝ng màu, nuôi tr欝ng th栄y s違n. Vi羽c khai thác s穎 d映ngăđ医tăđaiă
đ逢嬰c g逸n li隠n v噂i 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 
trongăkhuădơnăc逢ăc亥năđ逢嬰c x穎 lý k鵜p th運i tránh tình tr衣ng ô nhi宇mămôiătr逢運ng 違nhăh逢荏ng 
đ院n s泳c khoẻ nhân dân. 

- Trongăgiaiăđo衣n t瑛 nayăđ院nănĕmă2030,ăđ吋 đápă泳ngăđ逢嬰c yêu c亥uăđ医t cho các 
m映căđíchăphátătri吋n kinh t院 - xã h瓜i, d詠 ki院n s胤 chuy吋n 10.188 haăđ医t nông nghi羽p sang 
s穎 d映ng vào m映căđíchăphiănôngănghi羽p.  

2.2. Khu v詠c công nghi羽p ậ ti吋u th栄 công nghi羽p 

Đ吋 đ違m b違o ch雨 tiêu phát tri吋n kinh t院 ngành công nghi羽păđưăđ隠 ra,ăđ院nănĕmă2030ă
thành ph嘘 c亥n b嘘 trí qu悦 đ医t phù h嬰păđ吋 đ違m b違o m映c tiêu.  

T鰻ng qu悦 đ医t cho công nghi羽p ậ ti吋u th栄 công nghi羽păđ院nănĕmă2030ălƠăă3.449ăăha.ă
Trongăđó: 

- Đ医t khu công nghi羽p:ăĐ院nănĕmă2030ălƠăă2.350ăhaă(theoăđúngăch雨 tiêu phân b鰻 
Qu嘘c gia). 

Di羽nătíchăđ医t KCN phân b鰻 荏: Bình Th栄y 136ăha;ăCáiăRĕngă463ăha;ăỌăMônă562 
ha; Th嘘t N嘘t 289 ha vƠăVƿnhăTh衣nh 900 ha. 

- Đ医t c映m công nghi羽p:ăĐ院nănĕmă2030ăcóă8ăc映m công nghi羽p v噂i t鰻ng di羽n tích  
158 ha. 

- Đ医tăc挨ăs荏 s違n xu医t phi nông nghi羽p:ăĐ院nănĕmă2030ăcóă941ăha,ătĕngă282 ha so 
v噂iănĕmă2020.ăQuyăho衣ch các c映m TTCN-làng ngh隠,ăcácăc挨ăs荏 s違n xu医t kinh doanh phi 
nông nghi羽p,ăcácănhƠămáy,ăcôngăx逢荏ng,ầ 
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2.3. Khu v詠căth逢挨ngăm衣i ậ d鵜ch v映 

Đ院nănĕmă2030,ădi羽nătíchăđ医t phát tri吋năth逢挨ngăm衣i, d鵜ch v映 cóăă818ăha,ătĕngă406haă
so v噂iănĕmă2020.ă 

Nh英ng h衣ng m映c quan tr丑ng quy ho衣ch trong kǶ g欝m: Tri吋n khai th詠c hi羽n Khu 
th逢挨ngăm衣i d鵜ch v映 (thu瓜c quy ho衣chăkhuădơnăc逢,ă táiăđ鵜nhăc逢ăvƠă trungă tơmăvĕnăhóaă
TDTT phía Nam QL.91 - QH 1/500); Tuy院n d鵜ch v映 th逢挨ngăm衣i (thu瓜c Quy ho衣ch chi 
ti院t xây d詠ng m荏 r瓜ng trung tâm qu壱n Ô Môn - QH 1/2000); Trung tâm h瓜i ch嬰 tri吋n 
lưm;ăđ医t các TTTM, siêu th鵜, các khu TMDV t衣i các qu壱n, huy羽n và quy ho衣ch các khu 
du l鵜ch sinh thái, ngh雨 d逢ỡng,ăcácăđi吋măth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映 荏 cácăxư,ăph逢運ng, th鵜 tr医n 
trênăđ鵜a bàn các qu壱n, huy羽n,.. 

2.4. Ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医tăchoălƿnhăv詠c qu嘘c phòng - an ninh 

- Đ医t qu嘘c phòngăđ院nănĕmă2030ăcóăă844ăhaăgi違m 1,2 ha so v噂iănĕmă2020.ăDi羽n 
tíchă đ医t qu嘘c phòng th詠c hi羽nă theoă đúngă tinhă th亥nă vĕnă b違n 1549/BCH-HC ngày 
27/7/2021 v隠 vi羽căđĕngăkỦănhuăc亥u s穎 d映ngăđ医tătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘 th運i kǶ 2021-
2030 và Quy ho衣ch th院 tr壱n quân s詠 khu v詠c phòng th栄 thành ph嘘 C亥năTh挨ăgiaiăđo衣n 
2012-2015ăvƠăđ鵜nhăh逢噂ngăđ院nă2020ăđưăđ逢嬰c B瓜 T鰻ngăThamăm逢uăphêăduy羽t.ăTheoăđóă
B瓜 ch雨 huy qu壱n s詠 thành ph嘘 đĕngăkỦă20ăh衣ng m映c công trình S荏 ch雨 huyăcĕnăc泳 h壱u 
ph逢挨ngăvƠăS荏 ch雨 huyăcĕnăc泳 chi院năđ医u v噂i di羽n tích là 113 ha, di羽nătíchăđĕngăkỦăcácă
công trình s穎 d映ngă100%ătrênăđ医t qu嘘c phòng, chính vì v壱y ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医t không 
có s詠 bi院năđ瓜ng. M員tăkhácăđ医t qu嘘c phòng gi違m 1,2 ha do chuy吋năsangăđ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 v隠 đĕngăkỦănhuăc亥u s穎 d映ngăđ医tăĐ医tăanăninhăđ院nănĕmă2030,ăc映 th吋: Th運i kǶ đ院nănĕmă
2030ăđĕngăkỦă18ăh衣ng m映c công trình d詠 án,ătrongăđóăcóă16ăcôngătrìnhăcóănhuăc亥u s穎 
d映ngăđ医t v噂i nhu c亥u s穎 d映ngăđ医tălƠă7,15ăha,ăđ吋 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căCôngăanăph逢運ng Trà Nóc; Tr映 s荏 làm vi羽c Công an th鵜 tr医n Th噂i Lai; Tr映 s荏 
làm vi羽căCôngăanăxưăTr逢運ng Th逸ng; 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 Th噂i; 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yăđ瓜i phòng C違nhăsátăgiaoăthôngăđ逢運ng 
th栄y - Công an thành ph嘘 C亥năTh挨ă(Ph逢運ng Th噂i Thu壱n, qu壱n Th噂t N嘘t); Nâng c医p, 
m荏 r瓜ng Nhà t衣m gi英 Công an qu壱n Bình Th栄y;ăThaoătr逢運ng t壱p luy羽n, di宇n t壱p phòng 
ch嘘ng b衣o lo衣n, bi吋u tình - PK02, PCCC&CNCH Công an thành ph嘘 C亥năTh挨ă(Ph逢運ng 
Long Tuy隠n, qu壱n Bình Th栄y, TP C亥năTh挨);ăC挨ăs荏 làm vi羽c Phòng C違nh sát giao thông 
đ逢運ng b瓜 (Ph逢運ng Cái Kh院, qu壱n Ninh Ki隠u, TP C亥năTh挨);ăTr映 s荏 làm vi羽căĐ瓜i ch英a 
cháy và c泳u n衣n, c泳u h瓜 huy羽năVƿnhăTh衣nh; Tr映 s荏 làm vi羽căĐ瓜i ch英a cháy và c泳u n衣n, 
c泳u h瓜 huy羽n Th噂iăLai.ăNgoƠiăraătrongăph逢挨ngăánăcònăd詠 ki院nă4,51ăhaăđ医t an ninh d詠 
phòng xây d詠ng các c挨ăs荏 công an c医p xã. 

Đ院nănĕmă2030ădi羽nătíchăđ医tăanăninhăcóăă76ăha,ătĕngă11ăhaăsoăv噂iănĕmă2020,ăđúngă
theo ch雨 tiêu Qu嘘c gia phân b鰻.  
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2.5. Ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医tăchoălƿnhăv詠c phát tri吋n h衣 t亥ng - xã h瓜i 

Di羽nătíchăđ医tăchoălƿnhăv詠c phát tri吋n h衣 t亥ng, xã h瓜iăđ院n nĕmă2030ăcóăă12.517ăha;ă
tĕngă2.817ăhaăsoăv噂iănĕmă2020.ăĐ医t phát tri吋n h衣 t亥ng xã h瓜i bao g欝m:ăĐ医t giao thông; 
Đ医t th栄y l嬰i;ăĐ医tăvĕnăhóa;ăĐ医tăc挨ăs荏 y t院;ăĐ医tăc挨ăs荏 giáo d映c;ăĐ医t th吋 d映c th吋 thao;ăđ医t 
nĕngăl逢嬰ng;ăđ医tăb逢uăchínhăvi宇năthông;ăđ医t xây d詠ng kho d詠 tr英 qu嘘căgia;ăđ医t di tích l鵜ch 
s穎 vĕnăhóa;ăĐ医tălƠmănghƿaătrang,ănghƿaăđ鵜a, nhà tang l宇, nhà h臼aătáng;ăĐ医t xây d詠ngăc挨ă
s荏 khoa h丑c và công ngh羽;ăăĐ医t xây d詠ngăc挨ăs荏 d鵜ch v映 xã h瓜iăvƠăđ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:  

Trong khi k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医t 2030 nhằmăđ違m b違o phân b鰻 qu悦 đ医t t嘘iă逢uăchoă
nhu c亥u phát tri吋n v噂i các d詠 án hi羽n h英u,ăđ逢嬰căcácăbênăliênăquanăđ隠 xu医t, vi羽căđ鵜nh 
h逢噂ng nh英ng nhu c亥u s穎 d映ngăđ医t m噂i cho 2030 và 2050 nhằm ho衣chăđ鵜nhăc挨ăc医u s穎 
d映ngăđ医t t嘘iă逢uăđ吋 có th吋 đ衣tăđ逢嬰c t亥m nhìn t鰻ng th吋 c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨ăđưăđ逢嬰c 
xácăđ鵜nh rõ 荏 ph亥n III. V隠 c挨ăb違n, nh英ng c医uătrúcăđ医t 荏, h衣 t亥ng k悦 thu壱t và xã h瓜i nhằm 
ph映c v映 nhu c亥u theo quy chuẩn 荏 các c医p t瑛 xã, huy羽n, qu壱n và thành ph嘘 đ隠uăđưăđ逢嬰c 
đ隠 xu医t r医t chi ti院t trong các nhu c亥u s穎 d映ngăđ医t hi羽nănayăđ逢嬰căđ逢aălên.ăVìăth院, v隠 c挨ă
b違n không có nhu c亥u ph違iăđi隠u ch雨nh các lo衣iăđ医t này. Có th吋 coiăđơyălƠăk鵜ch b違n t嘘i 
thi吋u v隠 s穎 d映ngăđ医t,ăđ違m b違o cho C亥năTh挨ăđ衣t các ch雨 tiêu k悦 thu壱t cho m瓜tăđôăth鵜 lo衣i 
Iănh逢ăch逢挨ngătrình phát tri吋năđôăth鵜 đ隠 ra. 

Nh英ngăđ鵜nhăh逢噂ng s穎 d映ngăđ医t khác bi羽t l噂n so v噂i k鵜ch b違n t嘘i thi吋u này ch栄 
y院u bao g欝m nh英ng di羽n tích chuy吋năđ鰻i l噂n, nhằm t衣oăraăcácăkhuăcôngănĕngăđôăth鵜 
tr丑ng y院u c医p vùng và qu嘘c gia, nhằm bi院n C亥năTh挨ăth詠c s詠 tr荏 thành m瓜t trung tâm 
khoa h丑c công ngh羽,ăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映 c栄aăvùngăĐBSCL,ălƠăm瓜tăđi吋măđ嘘i tr丑ng v噂i 
vùng TP.HCM trên tr映căđ瓜ng l詠c chính c栄aăvùngăĐBSCL. 

Nh英ng d詠 án chi院năl逢嬰c thành ph嘘 m噂i, ngoài các d詠 ánăđưăxácăđ鵜nh hi羽n h英u, 
s胤 đ逢嬰c ho衣chăđ鵜nh trong ph衣m vi chuy吋năđ鰻iăc挨ăc医u s穎 d映ngăđ医t m噂i này. 

V. 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căcơnăđ嘘i phân b鰻 và khoanh vùng các nhu c亥u s穎 d映ngăđ医t t噂i t瑛ngăđ挨năv鵜 
hành chính c医p huy羽n ch雨 có th吋 xácăđ鵜nhăđ嘘i v噂i nh英ng d詠 án hi羽năđưăđ逢嬰căđ鵜nh hình, 
doăcácăbanăngƠnhăvƠăđ鵜aăph逢挨ngăđ隠 xu医t.ăNh逢ăđưănêuă荏 trên,ăđơyăch雨 là k鵜ch b違n s穎 d映ng 
đ医t t嘘i thi吋u.ăĐ嘘i v噂i nh英ng nhu c亥u phát tri吋n ngoài ph衣măviănƠy,ătheoăđ鵜nhăh逢噂ng v隠 
chuy吋năđ鰻i s穎 d映ngăđ医t 2030 và 2050 c栄a quy ho衣ch này, s胤 không th吋 phân b鰻 chi ti院t 
t噂i t瑛ngăđ挨năv鵜 hành chính c医p huy羽n. Sau này, d詠a trên logic chung v隠 đ鵜nhăh逢噂ng phát 
tri吋n kinh t院 xã h瓜i và không gian t鰻ng th吋, các huy羽n, qu壱n có th吋 đi隠u ch雨nh k院 ho衣ch 
s穎 d映ngăđ医t chi ti院tăhƠngănĕmăho員că5ănĕmăc栄a mình. 

1. Ch雨ătiêuăs穎ăd映ngăđ医tăc医păt雨nh 

Trênăc挨ăs荏 ph逢挨ngăh逢噂ng, m映c tiêu phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a thành ph嘘 giai 
đo衣n 2021 - 2030, ti隠mănĕngăđ医tăđai,ăcácăquanăđi吋măđ鵜nhăh逢噂ng s穎 d映ngăđ医t và nhu c亥u 
s穎 d映ng c栄aăcácăngƠnh,ăcácălƿnhăv詠c, các qu壱n, huy羽năvƠăcơnăđ嘘i v噂i ch雨 tiêu phân b鰻 
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đ医t Qu嘘c Gia. Ch雨 tiêu s穎 d映ngăđ医tătrongăph逢挨ngăánăphơnăb鰻 đ医tăđaiăc栄aăTPăđ逢嬰c xác 
đ鵜nhănh逢ăsau:
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B違ng 8. 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     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逢噂c LUC      78.632      54,59       74.319         51,60  -4.313 

1.2 Đ医tătr欝ngăcơyăhƠngănĕmăkhác HNK        1.916        1,33         1.547           1,07  -368 

1.3 Đ医tătr欝ngăcơyălơuănĕm CLN      30.872  21,43      25.506  17,71 -5.366 
1.4 Đ医tăr瑛ngăphòngăh瓜 RPH            -            -              -               -   0 
1.5 Đ医tăr瑛ngăđ員căd映ng RDD            -            -              -               -   0 
1.6 Đ医tăr瑛ngăs違năxu医t RSX            -            -              -               -   0 
1.7 Đ医tănuôiătr欝ngăthu益ăs違n NTS        2.798        1,94         2.864           1,99  66 
1.8 Đ医tălƠmămu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tăkhuăch院ăxu医t SKT            -            -              -               -   0 
2.4 Đ医tăc映măcôngănghi羽p SKN            -            -            158           0,11  158 
2.5 Đ医tăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映 TMD          412        0,29           818           0,57  406 
2.6 Đ医tăc挨ăs荏ăs違năxu医tăphiănôngănghi羽p SKC          659  0,46          941  0,65 282 
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STT 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 

(%) 
2.7 Đ医tăchoăho衣tăđ瓜ngăkhoángăs違n SKS            -            -              -               -   0 
2.8 Đ医tăs違năxu医tăv壱tăli羽uăxơyăd詠ng,ălƠmăđ欝ăg嘘m SKX              9        0,01               9           0,01  0 

2.9 
Đ医tăphátătri吋năh衣ăt亥ngăc医păqu嘘căgia,ăc医păt雨nh,ăc医păhuy羽n,ă
c医păxư 

DHT        9.700        6,73       12.517           8,69  2.817 

  Trongăđó              -            -              -               -           -   
2.9.1  ĐＸtăgiaoăthôngăă  DGT       3.661       2,54       5.651         3,92  1.990 
2.9.2  ĐＸtăthuỷălợiăă  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¬ăsởăgiáoădụcăvàăđàoătạo  DGD          571  0,40      1.299  0,90 728 
2.9.6  ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăthểădụcăthểăthaoă  DTT            39  0,03         143  0,10 104 
2.9.7  Đất công trình năng lượng   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 ĐＸtăbãiăthải,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 ĐＸtălàmănghĩaătrang,ănghĩaăđịa,ănhàătangălễ,ănhàăhỏaătáng NTD         165  0,11         240  0,17 75 

2.9.14 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởăkhoaăhọcăvàăcôngănghệ DKH             2  0,00         206  0,14 204 

2.9.15 ĐＸtăxâyădựngăc¬ăsởădịchăvụăxãăhội  DXH              2  0,00           11  0,01 9 
2.9.16 ĐＸtăchợ DCH           28  0,02           68  0,05 40 
2.10 Đ医tădanhălamăth逸ngăc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iăđôăth鵜 ODT        5.206  3,61        8.082  5,61 2.876 
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STT 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 

(%) 
2.13 Đ医tăxơyăd詠ngătr映ăs荏ăc挨ăquan TSC          179  0,12          280  0,19 101 
2.14 Đ医tăxơyăd詠ngătr映ăs荏ăc栄aăt鰻ăch泳căs詠ănghi羽p DTS            37  0,03            38  0,03 1 
2.15 Đ医tăxơyăd詠ngăc挨ăs荏ăngo衣iăgiao DNG            -            -              -               -           -   
2.16 Đ医tăsinhăho衣tăc瓜ngăđ欝ng DSH            12        0,01             22           0,02  11 
2.17 Đ医tăkhuăvuiăch挨i,ăgi違iătríăcôngăc瓜ng DKV            90  0,06          325  0,23 235 
2.18 Đ医tăc挨ăs荏ătínăng逢ỡng 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tăcóăm員tăn逢噂căchuyênădùng 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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VI.  GI謂I PHÁP TH衛C HI烏N 

1. V隠 quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t 

Ph逢挨ngăánăphơnăb鰻 vƠăkhoanhăvùngăđ医tăđaiătheo khu ch泳cănĕngăvƠătheoălo衣iăđ医t 
đ院n t瑛ngăđ挨năv鵜 hành chính c医p huy羽n trong quy ho衣ch thành ph嘘 C亥năTh挨ăth運i kǶ 2021-
2030, t亥mănhìnăđ院n 2050 thành ph嘘 C亥năTh挨ăsauăkhiăđ逢嬰c Chính ph栄 phê duy羽t s胤 lƠăc挨ă
s荏 đ吋 quy ho衣ch, k院 ho衣chăcácăngƠnh,ălƿnhăv詠c,ăđ鵜aăph逢挨ng c栄a thành ph嘘 liênăquanăđ院n 
vi羽c s穎 d映ngăđ医t; vi羽c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n quy ho衣ch, k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医t ph違i th嘘ng 
nh医t ch員t ch胤 t瑛 thành ph嘘 đ院n các qu壱n, huy羽năđápă泳ng yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xã 
h瓜i, 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 v隠 tƠiăchínhăđ吋 các ch栄 th吋 th詠c hi羽năđúngăti院năđ瓜 các 
d詠 ánătheoăph逢挨ngăánăs穎 d映ngăđ医tăđ逢嬰c c医p có thẩm quy隠n phê duy羽t;  

- Cóăchínhăsáchăđi隠u ti院t giá tr鵜 giaătĕngăt瑛 đ医tădoăNhƠăn逢噂căđ亥uăt逢ăc挨ăs荏 h衣 t亥ng 
và chuy吋n m映căđíchăs穎 d映ngăđ医t mang l衣i;ăđi隠u ti院t các ngu欝n thu t瑛 đ医tăđ吋 cơnăđ嘘i, phân 
ph嘘i h嬰p lý t衣o ngu欝n l詠c phát tri吋năđ欝ngăđ隠u gi英aăcácăđ鵜aăph逢挨ngătrongăthƠnhăph嘘, b違o 
đ違m hài hòa gi英a m映c tiêu phát tri吋n kinh t院 v噂i các m映c tiêu an sinh xã h瓜i, t衣o môi 
tr逢運ng s嘘ng hài hòa, b隠n v英ngăchoăng逢運iădơn;ăngĕnăch員n tình tr衣ng chuy吋nănh逢嬰ngăđ医t 
vì m映căđíchăđ亥uăc挨. 
3. V隠 qu違n lý s穎 d映ngăđ医t 

- Xây d詠ngăcácăquyăđ鵜nh c映 th吋 đ吋 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 tri吋n các vùng chuyên canh quy mô l噂n trong s違n xu医t nông 
nghi羽p. 

- Xây d詠ngăvƠăbanăhƠnhăquyăđ鵜nhăđ吋 xácăđ鵜nh rõ trách nhi羽m c映 th吋 gi英a Thành 
ph嘘 vƠăđ鵜aăph逢挨ng,ătrongăt瑛ng ngành, t瑛ng c医p, t瑛ngăc挨ăquan,ăđ挨năv鵜, trách nhi羽m t壱p 
th吋 và cá nhân trong vi羽c qu違nălỦăđ医tăđaiănóiăchungăvƠăth詠c hi羽n quy ho衣ch, k院 ho衣ch s穎 
d映ngăđ医tăđưăđ逢嬰c quy院tăđ鵜nh, xét duy羽t nói riêng. 

- Kiên quy院t thu h欝iăđ医tăđ嘘i v噂i 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iăgianăquyăđ鵜nh, s穎 d映ngăđ医t không hi羽u qu違, s穎 d映ng 
đ医t trái m映căđíchăđ逢嬰căgiao,ăthuê;ăngĕnăch員n có hi羽u qu違 tình tr衣ng mua bán, chuy吋n 
nh逢嬰ng, chuy吋n m映căđíchăs穎 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,ăcácăngƠnh,ăc挨ăquan,ăđ挨năv鵜 trong qu違nălỦătƠiănguyênăđ医tăđai. 

- Xác l壱păphápălỦăđ嘘i v噂iăđ医t c欝n m噂i n鰻i, bãi b欝i ven sông; d泳tăđi吋m xác l壱p 
phápălỦăđ嘘i v噂iăđ医tădoănhƠăn逢噂c qu違n lý. 

3.1. Cácăchínhăsáchăđ嘘i v噂iăđ医t nông nghi羽p 

- Đ亥uăt逢ăquyăho衣ch xây d詠ng và phát tri吋năc挨ăs荏 h衣 t亥ng nông thôn nhằm h厩 tr嬰 
nông dân phát tri吋n s違n xu医t và 鰻năđ鵜nh cu瓜c s嘘ng.  

- H厩 tr嬰, khuy院n khích nông dân áp d映ng các ti院n b瓜 khoa h丑c, th詠c hi羽n 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.  

- T鰻 ch泳căđi隠uătra,ăđánhăgiáăth詠c tr衣ngăđ医t canh tác nông nghi羽p b臼 hoang hóa 
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(nh医tălƠăđ医t tr欝ngălúa)ăđ吋 đ隠 xu医tăc挨ăch院, chính sách nhằm khuy院n khích vi羽c s穎 d映ng 
đ医t ti院t ki羽m, hi羽u qu違 tránh b臼 hoang, không s穎 d映ngăgơyălưngăphíăđ医tăđai. 
3.2. Chínhăsáchăđ医tăđaiăđ嘘i v噂i phát tri 吋n công nghi羽p 

- Xây d詠ngăc挨ăch院, chính sách nhằm khuy院năkhíchăcácănhƠăđ亥uăt逢ăphátă tri吋n 
khu, c映m công nghi羽păđưăđ逢嬰c quy ho衣ch,ăđ員c bi羽t là t衣i các huy羽năcònăkhóăkhĕnătrongă
thành ph嘘. 

- Cóăchínhăsáchă逢uătiênăđ亥uăt逢ăc挨ăs荏 h衣 t亥ng nhằm t瑛ngăb逢噂c thu hút phát tri吋n 
công nghi羽p, khuy院năkhíchăcácănhƠăđ亥uăt逢ăchuy吋năcácăc挨ăs荏 s違n xu医t vào các c映m công 
nghi羽păđ吋 h衣n ch院 vi羽c l医yăđ医t vào di羽nătíchăđ医t nông nghi羽p và t衣iăcácăkhuădơnăc逢. 
3.3. Chínhăsáchăđ医tăđaiăđ嘘i v噂i phát tri 吋năđôăth鵜 

- Xây d詠ngăchínhăsáchăđi隠u ch雨nh quá trình phát tri吋năđôăth鵜 phù h嬰p v噂i t嘘căđ瓜 
phát tri吋n công nghi羽p, v噂i quá trình chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u kinh t院 vƠăphơnăcôngălaoăđ瓜ng 
c栄a thành ph嘘. 

- Xây d詠ngăc挨ăch院 qu違nălỦăđôăth鵜 nhằm kh逸c ph映c tình tr衣ng m医tăcơnăđ嘘i trong 
c挨ăc医u s穎 d映ngăđ医tăđôăth鵜 gi英aăđ医t 荏 v噂iăđ医t xây d詠ngăc挨ăs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 qu悦 đ医tăđ吋 thuăhútăđ亥uăt逢ăphát tri吋n, xây d詠ngăc挨ăs荏 h衣 t亥ng k悦 thu壱t và 
h衣 t亥ng xã h瓜i. Có các gi違i pháp và chính sách c映 th吋 b違oăđ違m qu悦 đ医tăchoăcácălƿnhăv詠c 
giáo d映c - đƠoăt衣o, y t院,ăvĕnăhóa,ăth吋 d映c th吋 thao,ătrongăđóăchúătr丑ng kêu g丑i cho xã h瓜i 
hóaăcácălƿnhăv詠c này. 

- Có chính sáchăđ亥uăt逢ăh衣 t亥ngăđ嘘i v噂i qu悦 đ医t ít có kh違 nĕngănôngănghi羽păđ吋 
làm m員t bằng s違n xu医t, kinh doanh phi nông nghi羽p và phát tri吋năkhuădơnăc逢ăm噂i nhằm 
h衣n ch院 đ院n m泳c th医p nh医t vi羽c chuy吋năđ医t s違n xu医t nông nghi羽p có hi羽u qu違 sang s穎 
d映ng vào các m映căđíchăphi nông nghi羽p. 

4. Chínhăsáchăthuăhútăđ亥uăt逢 

- Th詠c hi羽năcácăchínhăsáchă逢uăđưiăđ吋 t衣o s泳c thu hút phát tri吋n công nghi羽p, các 
ngành d鵜ch v映, du l鵜ch; có chính sách b欝iăth逢運ng, h厩 tr嬰 linh ho衣tăđ嘘i v噂iăcácătr逢運ng 
h嬰p thu h欝iăđ医t;ă逢uătiênădƠnhăqu悦 đ医tătáiăđ鵜nhăc逢 đ吋 b嘘 trí cho các h瓜 b鵜 gi違i t臼a, thu h欝i 
đ医t;ăđ亥uăt逢ăk院t c医u h衣 t亥ng t衣iăcácăkhuătáiăđ鵜nhăc逢ănhằm 鰻năđ鵜nhăđ運i s嘘ng c栄a nhân dân. 

- Xây d詠ng k院 ho衣ch c映 th吋, gi違i quy院t t嘘t v医năđ隠 nông dân, nông nghi羽p và 
nôngăthôn,ăđƠoăt衣o ngh隠 và t衣o vi羽călƠmăchoălaoăđ瓜ng nông nghi羽p khi b鵜 thu h欝iăđ医t s違n 
xu医t nông nghi羽p; t壱p trung m丑i ngu欝n l詠c và kêu g丑iăđ亥uăt逢ăxưăh瓜iăhóaăđ吋 hoàn thành 
m映c tiêu xây d詠ng nông thôn m噂i nhằm 鰻năđ鵜nh s違n xu医tăvƠăđ運i s嘘ng khu v詠c nông 
thôn. 

- Xây d詠ngăc挨ăch院 t衣o qu悦 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tăkhiăNhƠăn逢噂căgiaoăđ医t,ăchoăthuêăđ医t, khai thác khoáng s違n nhằmătĕngăthuă
ngân sách t瑛 đ医t, khuy院năkhíchăđ亥uăt逢ăphátătri吋n vào nh英ngălƿnhăv詠c th院 m衣nh c栄a thành 
ph嘘 theo nguyên t逸c ti院t ki羽m, có hi羽u qu違, b違o v羽 tài nguyênăđ医tăvƠămôiătr逢運ng sinh 
thái. 
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5. Gi違iăphápăđƠoăt衣o ngu欝n nhân l詠c 

- Xây d詠ng và th詠c hi羽năđƠoăt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aăđ瓜iăngũăcánăb瓜 làm công tác qu違nălỦăđ医tăđaiă荏 các 
c医p,ăđ員c bi羽t là 荏 c医p huy羽n, thành ph嘘, cán b瓜 đ鵜aăchínhăxư,ăph逢運ng, th鵜 tr医năđ吋 đápă泳ng 
yêu c亥u v隠 đ鰻i m噂i ngành và h瓜i nh壱p qu嘘c t院; 

- Chú tr丑ngăcôngătácăđƠoăt衣o cán b瓜 chuyênămônăcóăđ栄 nĕngăl詠c l壱p quy ho衣ch, 
k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđ衣t hi羽u qu違 và ch医tăl逢嬰ng; 

- Nơngăcaoănĕngăl詠c cho cán b瓜 qu違n lý, giám sát th詠c hi羽n quy ho衣ch, k院 ho衣ch 
s穎 d映ngăđ医t các c医păđưăđ逢嬰c phê duy羽t; 

- Tĕngăc逢運ngăc挨ăs荏 v壱t ch医t k悦 thu壱tăchoăcácăđ挨năv鵜 s詠 nghi羽p có ch泳cănĕngăl壱p 
quy ho衣ch, k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医t c栄a S荏 TƠiănguyênăvƠăMôiătr逢運ng; 

- Xây d詠ngăcácăch逢挨ngătrìnhăđƠoăt衣o ng逸n h衣nătrênăc挨ăs荏 đƠoăt衣o theo chuyên 
đ隠,ă逢uătiênăđƠoăt衣o cho cán b瓜 l壱p, th詠c hi羽n và giám sát quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t 荏 đ鵜a 
ph逢挨ng. 

6. Gi違i pháp v隠 khoa h丑c công ngh羽 và k悦 thu壱t 

- B嘘 tríăđ栄 đi隠u ki羽n v壱t ch医t, t瑛ngăb逢噂c 泳ng d映ng thành t詠u khoa h丑c, công 
ngh羽 trong vi羽c l壱p và giám sát, t鰻 ch泳c th詠c hi羽n quy ho衣ch, k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医t; 

- Tĕngăc逢運ngăcôngătácăđi隠uătraăc挨ăb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 h丑c trong và ngoài ngành nhằm nâng cao tính kh違 thi c栄a 
ph逢挨ngăánăquy ho衣ch, k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医t; 

- Xây d詠ng và c壱p nh壱tăc挨ăs荏 d英 li羽u qu違nălỦătƠiănguyênăđ医t, áp d映ng công ngh羽 
tiên ti院năđ吋 c違i thi羽n ch医tăl逢嬰ngăđi隠u tra quy ho衣ch, k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医t; 

- C栄ng c嘘 và nâng cao h羽 th嘘ng thông tin v隠 đ医tăđai,ă泳ng d映ng công ngh羽 vi宇n 
thám trong vi羽c ki吋m tra, giám sát vi羽c th詠c hi羽n quy ho衣ch, k院 ho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđápă
泳ng yêu c亥u qu違nălỦăđ医tăđaiăvƠăh瓜i nh壱p qu嘘c t院. 

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aăđángăti院p t映c khuy院n khích m丑i t鰻 ch泳c, cá nhơnăđ亥uăt逢ă
b違o v羽, c違i t衣o,ănơngăcaoăđ瓜 phì c栄aăđ医t. Khuy院năkhíchăkhaiăhoang,ăđ逢aăđ医tăch逢aăs穎 d映ng 
vào s穎 d映ng cho các m映căđíchănôngănghi羽p, phi nông nghi羽p nhằm s穎 d映ng tri羽tăđ吋, ti院t 
ki羽m và hi羽u qu違 qu悦 đ医t t詠 nhiênătrênăđ鵜a bàn. 

- B違o v羽 t亥ngăđ医t canh tác khi chuy吋năđ医t s違n xu医t nông nghi羽p sang s穎 d映ng 
vào các m映căđíchăphiănôngănghi羽p. 

- Đẩy m衣nh vi羽c khoanh nuôi, b違o v羽, tr欝ng m噂i r瑛ng, nâng cao h羽 s嘘 che ph栄, 
tr欝ng r瑛ng ng壱p m員n ven bi吋n và tr欝ng cây xanh phân tán trong các khu v詠c phát tri吋n 
đôăth鵜, khu công nghi羽p,... 

- Đ亥uăt逢ăcácăcôngătrìnhăx穎 lý ch医t th違i 荏 các khu, c映m công nghi羽p, b羽nh vi羽n, 
khuăđôăth鵜,...ăđ違m b違o ch医t th違iăđ逢嬰c x穎 lỦăđ衣t tiêu chuẩnătr逢噂c khi th違iăraămôiătr逢運ng, các 
khu, c映m công nghi羽p ch雨 đ逢嬰căđ逢aăvƠoăho衣tăđ瓜ng khi có khu x穎 lỦăn逢噂c th違i hoàn ch雨nh. 
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- Th逢運ng xuyên ki吋m tra, giám sát và x穎 lỦănghiêmăcácătr逢運ng h嬰p vi ph衣m 
pháp lu壱t v隠 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,ăkhuăđôăth鵜; 
t鰻 ch泳c t嘘t ho衣tăđ瓜ng qu違nălỦămôiătr逢運ng trong các khu công nghi羽p,ăkhuăđôăth鵜 theo s詠 
phân c医p và 栄y quy隠n c栄a b瓜 máy qu違nălỦămôiătr逢運ng;ănơngăcaoănĕngăl詠c c栄a b瓜 máy 
qu違nălỦămôiătr逢運ng trong các khu công nghi羽p,ăkhuădơnăc逢ăđôăth鵜,ăkhuădơnăc逢ănôngăthôn. 

- S噂m xây d詠ng và ban hành quy ch院, n瓜i quy v隠 b違o v羽 môi tr逢運ng; nghiên c泳u 
xây d詠ng quy ch院 khuy院n khích các doanh nghi羽păđ亥uăt逢ătrangăthi院t b鵜 s違n xu医t hi羽năđ衣i, 
cũngănh逢ătrangăthi院t b鵜 x穎 lỦăcácătácăđ瓜ngămôiătr逢運ng trong ho衣tăđ瓜ng s違n xu医t kinh 
doanh. 

- Ngoài vi羽c b違oăđ違m h羽 th嘘ng x穎 lỦăn逢噂c th違i công nghi羽p ngay trong quá trình 
đ亥uăt逢ăphátătri吋n h衣 t亥ng khu công nghi羽p, c亥n ph嘘i h嬰p v噂iăcácăc挨ăquanăcóăliênăquană
c医p Thành ph嘘, thành ph嘘 xây d詠ng quy ho衣ch x穎 lý ch医t th違i r逸n qua h羽 th嘘ng thu gom 
và x穎 lý t壱p trung. 

- Cácăđ鵜aăph逢挨ngăc亥n tri吋năkhaiăđ欝ng b瓜, k鵜p th運i vi羽căđ亥uăt逢ăcácăcôngătrìnhăx穎 
lý rác th違i công nghi羽p, rác th違i sinh ho衣t t衣iăcácăkhuăđôăth鵜,ăkhuădơnăc逢ănôngăthôn. 

- Xây d詠ng h羽 th嘘ng quan tr逸cămôiătr逢運ng trong các khu công nghi羽p, 
khuăđôăth鵜,ăkhuădơnăc逢ănôngăthôn;ăxơyăd詠ngăc挨ăch院 ph嘘i h嬰p gi英aăc挨ăquanăqu違n lý nhà 
n逢噂c v隠 môiătr逢運ng v噂i Ban qu違n lý các khu công nghi羽p. Thông qua h羽 th嘘ng quan 
tr逸cămôiătr逢運ngăđánhăgiáăk鵜p th運i, chính xác và ki吋măsoátăđ逢嬰c tình tr衣ng ch医tăl逢嬰ng 
môiătr逢運ngăcũngănh逢ăm泳căđ瓜 ô nhi宇mămôiătr逢運ng trong các khu công nghi羽p,ăkhuăđôă
th鵜,ăkhuădơnăc逢ănôngăthôn. 

- S穎 d映ngăđ医t trong các ho衣tăđ瓜ng khai thác s違n xu医t v壱t li羽u xây d詠ng ph違i có 
ph逢挨ngăánăanătoƠnăv隠 môiătr逢運ng, khi k院t thúc ho衣tăđ瓜ng khai thác ph違i có k院 ho衣ch 
ph映c h欝i hi羽n tr衣ng b隠 m員t s穎 d映ngăđ医tăbanăđ亥u. 

- Xây d詠ngăc挨ăch院 đ吋 hình thành doanh nghi羽p d鵜ch v映 môiătr逢運ng ph映c v映 cho 
các ho衣tăđ瓜ng c栄a các khu công nghi羽p,ăkhuăđôăth鵜,ăkhuădơnăc逢ănôngăthôn. 

- Kiên quy院t di d運i toàn b瓜 nhà máy, xí nghi羽p s違n xu医t gây ô nhi宇m ra kh臼i 
khuădơnăc逢ătheoăquyăho衣ch s穎 d映ngăđ医tăđưăđ逢嬰c phê duy羽t. 

- Tĕngăc逢運ng công tác tuyên truy隠n, giáo d映c nâng cao nh壱n th泳căchoăng逢運i dân 
và các t鰻 ch泳c, doanh nghi羽p v隠 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 h瓜i. 
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PH井Nă VIII: PH姶愛NG ÁNă QUYă HO萎CHă XÂYă D衛NGă VÙNG LIÊ Nă QU一Nă
HUY烏N,ăVÙNGăHUY烏N 

8.1.  PH姶愛NGă ÁNă QUYă HO萎CHă XỂYă D衛NGă VỐNGă LIểNă QU一Nă
HUY烏N. 
8.1.1. M映căđíchăphơnăvùngăliênăqu壱n huy羽n 

Quy ho衣ch xây d詠ng vùng liên qu壱n huy羽n là m瓜t trong nh英ng quy ho衣ch chuyên 
ngành s胤 đ逢嬰c th詠c hi羽n sau này. Vì th院, 荏 đơyăch雨 là nh英ngăđ鵜nhăh逢噂ng c挨ăb違n v隠 phân 
vùng và ch泳cănĕng,ătínhăch医t c栄a các vùng liên qu壱n huy羽n,ălƠmăc挨ăs荏 cho vi羽c l壱p quy 
ho衣ch xây d詠ng vùng liên qu壱n huy羽năsauănƠy.ăĐơyăkhôngăph違iălƠăđ欝 án quy ho衣ch xây 
d詠ng vùng liên qu壱n huy羽n. 

Ranh gi噂i gi英a các qu壱n huy羽n nhi隠u khi không ph違i d詠a trên m瓜t chi院năl逢嬰c 
kinh t院 - xã h瓜i - không gian rõ ràng ngay t瑛 đ亥u mà do s詠 tùy bi院n linh ho衣t theo l鵜ch 
s穎 đôăth鵜 hóa, khu v詠căđôăth鵜 m荏 r瓜ng v隠 phía nông thôn, t衣o nên nh英ng ranh gi噂i ki吋u 
da báo. Khi h羽 th嘘ng giao thông, h衣 t亥ng, d詠 án chi院năl逢嬰c m噂i xu医t hi羽n không trùng 
kh噂p v噂i nh英ng ranh gi噂i 医y s胤 t衣o ra nh英ngăkhóăkhĕnănh医tăđ鵜nh trong qu違n lý và phát 
tri吋năđôăth鵜. Chính vì v壱y, s詠 liên k院t,ăt逢挨ngătácăgi英a các qu壱n huy羽n v噂i nhau thành m瓜t 
liên qu壱n- huy羽n s胤 phù h嬰p v噂iăcácăđ鵜nhăh逢噂ng chi院năl逢嬰c cho toàn thành ph嘘.  

M員t khác,ăđ嘘i v噂iăcácăđôăth鵜 l噂nănh逢ăC亥năTh挨,ăkho違ng cách gi英a quy ho衣ch chung 
v噂i quy ho衣ch chi ti院t, gi英aăđ鵜nhăh逢噂ng t鰻ng quát c栄a toàn thành ph嘘 v噂i k院 ho衣ch phát 
tri吋n t瑛ng qu壱n - huy羽năcóăđ瓜 xa,ăđ瓜 l羽ch nh医tăđ鵜nh vì lý do khác bi羽tăquyămôăđ嘘iăt逢嬰ng. 
Các phân vùng, phân khu s胤 đi隠u hòa s詠 khác bi羽t v隠 quy mô gi英aătoƠnăđôăth鵜 v噂i t瑛ng 
qu壱n - huy羽n.  

Ngoài ra, các khu v詠c trong thành ph嘘 C亥năTh挨ăcóăđi隠u ki羽n t詠 nhiên, kinh t院- xã 
h瓜i khác nhau, có n隠n t違ngăkhôngăđ欝ngăđ隠u. V壱y nên, vi羽c phân vùng s胤 giúp các khu 
v詠căcóăđ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n phù h嬰p v噂i ti隠mănĕngăs印n có c栄a mình.  

Cu嘘i cùng, ngu欝n l詠căđ亥uăt逢ăphátătri吋n không ph違i vô h衣n. Vi羽c phân vùng s胤 
giúp s詠 phân kǶ đ亥uăt逢ăchoătoƠnăthƠnhăph嘘 hi羽u qu違 h挨n,ăc亥năxácăđ鵜nh nh英ng khu v詠c 
nƠoăđ亥uăt逢ătr逢噂căđ吋 t衣oăđ瓜ng l詠c kéo theo s詠 phát tri吋n cho các khu v詠c khác.  

8.1.2. C挨ăsở, tiêu chí phân vùng 

- Khả nĕngătư¬ngăliênăthúcăđẩy phát triển kinh tế: M厩i qu壱n - huy羽n trong vùng 
có nh英ng th院 m衣nh v隠 kinh t院,ăvĕnăhóaă- xã h瓜i, sinh thái - c違nh quan, hình thái riêng 
c栄a mình,ănh逢ngăchúngăcóăth吋 h厩 tr嬰, k院t h嬰păcùngănhauăđ吋 t衣o nên m瓜t vùng kinh t院 
đ員cătr逢ng,ăcùngănhauătĕngăc逢運ng s泳c m衣nh kinh t院.   

- Khả nĕngăkết nối giao thông trong vùng: Giao thông gi英a các qu壱n - huy羽n 
trong vùng ph違i thu壱n ti羽n.ăĐ嘘i v噂i C亥năTh挨,ăgiaoăthôngăđ逢運ng b瓜 vƠăđ逢運ng th栄yăđ隠u 
quan tr丑ng, v壱y nên các m違nh ghép trong phân vùng ph違i liên h羽 thu壱n ti羽n bằng c違 hai 
hình th泳c giao thông này.  

- Khả nĕngăcùngănhận diện ranh giới:  Ranh gi噂i là y院u t嘘 quan tr丑ng trong quy 
ho衣ch xây d詠ng, nh医t là hình thái. Các phân m違nh qu壱n - huy羽năkhácănhauănh逢ngăcùngă
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chia sẻ m瓜t ranh gi噂i có th吋 gom l衣i thành m瓜t vùng liên huy羽năđ吋 t衣o nên nh英ng khu 
v詠c có b違n s逸c.  

- Khả nĕngăsắp xếp phân kỳ đＺuătư: M厩i phân vùng có th吋 phân kǶ đ亥uăt逢,ăquană
tr丑ngătr逢噂c, ít quan tr丑ngăh挨năsau,ăkhông th吋 dàn tr違iăđ亥uăt逢ăt医t c違 ngay l壱p t泳c.  

Ph逢挨ngăánăquyăho衣chăvùngăliênăqu壱năhuy羽n 

Trênăc挨ăs荏 các tiêu chí phân vùng k吋 trên, Thành ph嘘 C亥năTh挨ăđ逢嬰c chia thành 
9 vùng liên qu壱n huy羽n. Cách phân vùng d詠aătrênăđ員căđi吋măvƠăcôngănĕng,ăranhăgi噂i 
sôngăn逢噂c và nh英ng vùng k悦 thu壱t v隠 thu益 l嬰iăđ吋 có th吋 đ欝ng b瓜 v噂i nh英ng chi院năl逢嬰c 
v隠 thu益 l嬰i và phòng ch嘘ngăthiênătaiăsauănƠy.ăĐaăs嘘 vùngăđ隠u có k院t n嘘i v噂i m員t ti隠n là 
sông H壱u và có nh英ng k院t n嘘i thu壱n ti羽n v隠 m員t giao thông chi院năl逢嬰c v噂i nhau, v噂i các 
t雨nh xung quanh và vùng TPHCM thông qua các tr映c giao thông d丑c ngang. Nh英ng vùng 
liên qu壱n huy羽n 荏 trongăvùngăđôăth鵜 trung tâm phía nam thì thiên v隠 m瓜tăcôngănĕngăđ員c 
thù nh医tăđ鵜nh,ătrongăkhiăđóănh英ng vùng liên qu壱n huy羽n phía b逸căthìăth逢運ng có c医u trúc 
cho phép phát tri吋năđaănĕng,ăđ吋 thành nh英ngăvùngăt逢挨ngăđ嘘i cân bằng v隠 ti隠mănĕngăphátă
tri吋n nông nghi羽p và phi nông nghi羽p. 

Sau này, n院u có th吋, nên tái t鰻 ch泳c l衣i h羽 th嘘ng hành chính thành ph嘘 C亥năTh挨,ă
sao cho m厩i m瓜t vùng liên qu壱n huy羽n này tr荏 thành m瓜t qu壱n, huy羽n thì vi羽căđi隠u hành 
phát tri吋n s胤 thu壱n ti羽năh挨nănhi隠u. 

S挨ăđ欝 phân vùng liên huy羽n thành ph嘘 C亥năTh挨  

 
a- Vùng liên qu壱n huy羽n nam sông C亥năTh挨ă- CáiăRĕng: 
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Thu瓜căđ鵜a ph壱n Qu壱năCáiăRĕngăvƠăm瓜t ph亥n huy羽năPhongăĐi隠n. Ranh gi噂iăđ鵜a lý 
là phía nam sông C亥năTh挨,ălƠăkhuăv詠c phát tri吋năđôăth鵜 m噂i, công ngh羽 m噂i, hi羽năđ衣i, 
đaăd衣ng, g逸n v噂i nút h衣 t亥ngăđaăph逢挨ngăti羽n gi英a cao t嘘c, c違ngăCáiăCuiăvƠănhƠăgaăđ逢運ng 
s逸t. Nên m荏 r瓜ng ranh gi噂i hành chính qu壱năCáiăRĕngăraătoƠnăb瓜 khu v詠c này. 

b- Vùng liên qu壱n huy羽n trung tâm: 
Bao g欝m Ninh Ki隠u, phía nam qu壱n Bình Thu益 và m瓜t ph亥n nh臼 thu瓜c Phong 

Đi隠n. Rang gi噂i là sông Bình Thu益 và sông C亥năTh挨.ăVùngănƠyălƠătrungătơmăth逢挨ngăm衣i 
d鵜ch v映 đaănĕngămangătínhăl鵜ch s穎. Nên m荏 r瓜ng ranh gi噂i hành chính c栄a Ninh Ki隠u ra 
toàn b瓜 khu v詠c này thì s胤 phátăhuyăđ逢嬰c th院 m衣nh c栄aăth逢挨ngăhi羽u Ninh Ki隠u so v噂i 
nh英ng khu v詠c tr逢噂căđơyăthu瓜c Bình Thu益 hayăPhongăĐi隠n. 

c- Vùng Liên qu壱n huy羽năđôăth鵜 sân bay: 

Nằm gi英a sông Trà Nóc, sông Bình Thu益. Thu瓜căđ鵜a ph壱n Bình Thu益 và m瓜t 
ph亥năPhongăĐi隠n, Ô môn. Vùng này có th吋 g丑iăchungălƠăđôăth鵜 sân bay và nên quy v隠 
qu壱n Bình Thu益. Công nĕngăc栄a vùng này bao g欝m t医t c違 các ch泳cănĕngăcóăliênăquană
t噂i sân bay qu嘘c t院 C亥năTh挨ănh逢ăm瓜t l嬰i th院 đ員c thù c栄aăvùngăĐBSCL,ăbaoăg欝m các 
lo衣i d鵜ch v映 sơnăbay,ăđôăth鵜 sơnăbay,ăvĕnăphòng,ăth逢挨ngăm衣i, du l鵜ch, và các ch泳cănĕngă
h逢荏ng l嬰i chính b荏i k院t n嘘i nhanh bằngăđ逢運ng hàng không, bao g欝m các d鵜ch v映 c医p 
vùng v隠  y t院, giáo d映c,ăvĕnăhoáăngh羽 thu壱t, ch院 bi院n nông s違n cao c医p,ăd逢嬰c phẩm, m悦 
phẩm v.v. 

d- Vùng liên qu壱n huy羽n trung tâm công nghi羽p Ô môn: 
Vùngă nƠyă lƠă trungă tơmă nĕngă l逢嬰ng và công nghi羽p công ngh羽 cao c栄a vùng 

ĐBSCLăsauănƠy,ănằm phía b逸c sông Trà nóc, nam sông Ô Môn. Vùng này hi羽n nay có 
m瓜t ph亥n thu瓜c Bình Thu益 và m瓜t ph亥n thu瓜c Ô Môn, Th噂i Lai. V隠 m員t di羽n tích, vùng 
này tuy nh臼 nh逢ngălƠăm瓜t vùng tr丑ngăđi吋m v隠 phát tri吋n công nghi羽p và thu nh壱p c栄a 
t雨nh sau này.  

e- Vùngăđôăth鵜 sinhătháiăPhongăĐi隠n: 
Huy羽năPhongăĐi隠n hi羽n nay có di羽n tích r医t l噂n và c違nhăquanăsinhătháiănhƠăv逢運n 

r医tăđẹp.ăTuyănhiênătrongăt逢挨ngălai,ăm瓜t ph亥n di羽nătíchăđóăs胤 ph違iăđ逢嬰cădùngăđ欝ng th運i 
v噂i nh英ngăcôngănĕngăkhácătrênăc挨ăs荏 phát huy n隠n c違nh quan sinh thái hi羽năcó,ăđ吋 có 
th吋 t衣oăraăđ逢嬰c m瓜tăđôăth鵜 C亥năTh挨ăhi羽năđ衣i, th詠c s詠 lƠătrungătơmăvùng.ăCôngănĕngăduă
l鵜ch sinh thái mi羽tăv逢運n ch雨 còn là m瓜t trong nh英ngăcôngănĕngăvƠăs胤 t壱p trung chính 荏 
khu v詠c phía tây c栄a huy羽năPhongăĐi隠n hi羽n nay và m瓜t ph亥n khu v詠c mi羽tăv逢運n c栄a 
Th噂i Lai. Ngoài 荏 cao c医p, du l鵜ch ngh雨 d逢ỡng,ăvùngănƠyăcũngăcóăth吋 phát tri吋n thành 
trungătơmăđi隠uăd逢ỡng,ăchĕmăsócăs泳c khoẻ, trung tâm th吋 d映c th吋 thao c医p vùng. 

f- Vùng trung tâm công ngh羽 lúa  
Vùng này có ranh gi噂i t瑛 tuy院n Ô môn- R欝ng Gi隠ng quy ho衣ch 荏 phía b逸c t噂i 

kênh KH08 荏 phía nam. Thu瓜c ranh gi噂i chính là huy羽n Th噂iăLai,ănh逢ngăcóăc違 qu壱n Ô 
Môn. Th噂iălaiăcóăth逢挨ngăhi羽u v隠 nghiên c泳u công ngh羽 lúa, v噂i vi羽nălúaăvùngăĐBSCL.ă
Tuy nhiên, n院u ch雨 có lúa không thì vùng này s胤 không có kh違 nĕngăphátătri吋n kinh t院 
m瓜t cách b隠n v英ng và toàn di羽n, vì th院, n院u sau này huy羽n Th噂i lai có ranh gi噂i m噂i 
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nh逢ăv壱yăthìăcũngăc亥n có m瓜t vùng liên quan t噂iăkhuăđôăth鵜 tr映c n嘘i ven qu嘘c l瓜 91 và 
c穎a ra sông H壱u,ăđ吋 có th吋 phát tri吋năđ欝ng b瓜 c違 đôăth鵜, du l鵜ch d鵜ch v映.  

g- Vùng du l鵜ch nông nghi羽p trang tr 衣i  
Vùng này nằm gi英 tuy院n Ô Môn - R欝ng Gi隠ng và sông Th嘘t N嘘t.ăĐ鵜a gi噂i vùng 

này ch栄 y院u thu瓜c huy羽n C運 Đ臼 và các qu壱n Ô Môn, Th嘘t N嘘t hi羽nănay.ăĐ員căđi吋m hi羽n 
h英u l噂n nh医t c栄a vùng này hi羽n nay là c医u trúc r医tăđ員c bi羽t c栄aănôngătr逢運ng sông H壱u, 
là m瓜t c医u trúc sau này có th吋 và nên m荏 r瓜ng ra thành b違n s逸c c栄a toàn vùng, v噂i nh英ng 
trang tr衣iăv逢運n ao chu欝ngăđaăd衣ng,ăđanăxenăv噂i du l鵜ch c瓜ngăđ欝ng, du l鵜ch trang tr衣i 
nông nghi羽p.ăT逢挨ngăt詠 nh逢ăkhuăv詠c Th噂i Lai,ăvùngănƠyăcũngănênăcóăm瓜t khúc k院t n嘘i 
ra sông H壱u,ăđ吋 có th吋 phát tri吋năđaăd衣ng t瑛 du l鵜ch sông t噂iăđôăth鵜 ven tr映căvƠnhăđaiăvƠă
k院t n嘘i lên cao t嘘c nam sông H壱u, k院t n嘘i v隠 phía TPHCM và v隠 phía tây.  

h- Vùng công nghi羽p phía b逸c 
Vùng này 荏 phía b逸c sông Th嘘t N嘘t.ăĐ鵜a ph壱n chính nằm 荏 VƿnhăTh衣nh, ch雨 có 

m瓜t ít ven sông H壱u là thu瓜c Th嘘t N嘘t.ăĐơyălƠăvùngăcôngănghi羽p l噂nătrongăt逢挨ngălaiăc栄a 
C亥năTh挨ăcũngănh逢ăvùngăĐBSCL.ăV医năđ隠 chi院nă l逢嬰căđ嘘i v噂i vùng này là ph違i dành 
nh英ng qu悦 đ医t r瓜ng cho các khu công nghi羽p, không chia nh臼 đ医t, và ph違i nâng c医p c違ng 
Th嘘t N嘘tăcũngănh逢ăvùngăh壱u c違ngăđ吋 tr荏 thành c穎aăraăđ逢運ng thu益 cho c違 vùng công 
nghi羽p. 

i- Vùng phía tây cao t嘘c: 
Vùng này nằm 荏 phía tây cao t嘘c An Giang- Tr亥năĐ隠, là m瓜t vùng b鵜 c逸t ra kh臼i 

phíaăđông.ăVùngănƠyăthu瓜c các huy羽n Th噂i Lai, C運 Đ臼,ăVƿnhăTh衣nh,ănh逢ngăth鵜 tr医n C運 
Đ臼 vƠănôngătr逢運ng C運 Đ臼 là nh英ngăth逢挨ngăhi羽u quan tr丑ng nh医t và có ti隠mănĕngăphátă
tri吋n nh医t 荏 khu v詠c này, vì th院 nên coi c違 vùng này là th鵜 xã C運 Đ臼 m噂i, v噂i lõi trung 
tâm là th鵜 tr医n C運 Đ臼 hi羽n nay. Khu này bao g欝m nhi隠uăđ鵜nhăh逢噂ngăcôngănĕng,ăv噂i 2 ý 
chính là: phát tri吋năđi羽n m員t tr運iăđanăxenăv噂i nông nghi羽p 荏 phía b逸c và phía nam. Th鵜 
tr医n du l鵜ch sinh thái r瑛ng ng壱păn逢噂c và du l鵜ch nông tr衣i 荏 vùng gi英a,ătrongăđóăduăl鵜ch 
sinh thái ng壱păn逢噂c s胤 thiên v隠 phía nam c栄a th鵜 tr医n C運 Đ臼 hi羽n nay và nông tr衣iăt逢挨ngă
t詠 nh逢ănôngătr逢運ng H壱u Giang s胤 đ逢嬰c làm 荏 khu v詠cănôngătr逢運ng C運 đ臼 hi羽n nay. 

8.1.3. Phân chia l衣iăđ鵜a gi噂i hành chính các qu壱n huy羽n: 

- TP. C亥năTh挨ălƠăđôăth鵜 sôngăn逢噂c đ隠 xu医t nên l医y sông làm ranh gi噂i. 
- TP. C亥năTh挨ăcó 5 qu壱n di羽n tích nh臼, m壱tăđ瓜 cao, t衣o nên vùng lõi đôăth鵜 và 

phân chia 3 huy羽năđ隠u có m員t ti隠n sông H壱u, m瓜t m員t ti院p c壱n cao t嘘c, có k院t n嘘i v隠 vùng 
TP.HCM, riêng vùng phía tây cao t嘘c nam sông H壱u nên là m瓜t huy羽n do b鵜 cách bi羽t. 

- Ranh gi噂i và tên qu壱n huy羽n làm sao phát huy t嘘iăđaăth逢挨ngăhi羽u hi羽n h英u. 
- M厩i qu壱n huy羽n có m瓜t tr丑ng tâm, m瓜tăth逢挨ngăhi羽u. 

- Ninh Ki隠u: trung tâm l鵜ch s穎,ăđi隠u ch雨nh ranh gi噂i hanh chính trong th運i 
kǶ quy ho衣ch 2021-2030. 

- CáiăRĕng:ătrungătơmăđôăth鵜 m噂i, c違ng bi吋n vùng, nhà ga vùng. 
- Bình Thu益: đôăth鵜 sân bay, trung tâm d鵜ch v映 vùng:ăđ亥u m嘘i nông nghi羽p, 

y t院, giáo d映c,ăvĕnăhoáăth吋 thao, trung tâm hành chính thành ph嘘 
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- Ô Môn: trungătơmănĕngăl逢嬰ng vùng. 
- PhongăĐi隠n: trung tâm du l鵜ch sinh thái mi羽tăv逢運n. 
- Th噂i Lai: trung tâm nghiên c泳u công ngh羽 lúa. 
- VƿnhăTh衣nh: môăhìnhăđôăth鵜 du l鵜ch 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 l鵜ch sinh thái ng壱păn逢噂c và nông tr衣i. 

Hình 14: B違năđ欝 ranh qu壱n huy羽năđ隠 xu医tăđi隠u ch雨nh  

 

 

STT 
Qu壱n/ă
Huy羽n 

Di羽nătíchăcũă(ha) Di羽n tíchăm噂iă
(ha) 

Di羽nătíchăthayă
đ鰻iă(ha) 

1 NinhăKi隠u 2.889,6 5.504,3 + 2.614,7 

2 BìnhăThu益 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 PhongăĐi隠n 12.558,5 8.565,6 - 3.992,9 

7 Th噂iăLai 26.700,3 16.914,4 - 9.785,9 

8 C運ăĐ臼 31.990,6 37.804,3 + 5.813,7 

9 VƿnhăTh衣nh 30.674,4 26.828,1 - 3.846,3 
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8.2.ăPh逢挨ngăánăquyăho衣ch xây d詠ng vùng qu壱n huy羽n. 

Quy ho衣ch xây d詠ng vùng qu壱n huy羽nă cũngă lƠă m瓜t trong nh英ng quy ho衣ch 
chuyên ngành s胤 đ逢嬰c th詠c hi羽n sau này. Vì th院, 荏 đơyăch雨 là nh英ngăđ鵜nhăh逢噂ngăc挨ăb違n 
v隠 phân vùng và ch泳cănĕng,ătínhăch医t c栄a các vùng qu壱n huy羽n,ălƠmăc挨ăs荏 cho vi羽c l壱p 
quy ho衣ch xây d詠ng vùng qu壱n huy羽năsauănƠy.ăĐơyăkhôngăph違iălƠăđ欝 án quy ho衣ch xây 
d詠ng vùng qu壱n huy羽n. 

I. Qu壱n Ninh Ki 隠u 

Hìnhă15:ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăqu壱n Ninh Ki 隠u: 

 

1 Trungătơmăđôăth鵜 l鵜ch s穎 Ninh Ki隠u 

1. Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

- Ch泳cănĕngăchínhălƠătrungătơmălõiăđôăth鵜 l鵜ch s穎: M壱tăđ瓜 dơnăc逢ăvƠăxơyăd詠ng 
cao, công nĕngăđaăd衣ng,ăgiáăđ医tăcao,ăcôngănĕngăcaoăc医p. 

- M壱tăđ瓜, giá tr鵜 đ医t hi羽n nay c栄aăcácăph逢運ngăđ隠u nằm trong ph衣m vi t嘘t,ăch逢aă
đ院n m泳c quá t違i h衣 t亥ng, t医t c違 cácăph逢運ngăđ隠u còn ti隠mănĕngătĕngădơn.ăĐ員c bi羽t hai 
ph逢運ng Cái Kh院 và An Bình có ti隠mănĕngăl噂năđ吋 tĕng dân s嘘, m壱tăđ瓜 đángăk吋. 

- C亥n b鰻 sung nh英ngăcôngănĕngătiênăti院n, hi羽năđ衣i, có t亥m chi院năl逢嬰c, v噂i m壱t 
đ瓜 s穎 d映ngăđ医t cao. Di d運i nh英ng khu công c瓜ng l噂n không th詠c s詠 hi羽u qu違 v隠 s穎 d映ng 
đ医tăvƠngăraăvùngăngoƠiăxaăh挨n. 

- Tái c医u trúc khu v詠c C欝năKh逢挨ng,ăCáiăKh院,ătrênăc挨ăs荏 coiăđơyălƠăm員t ti隠n s嘘 
m瓜t,ătrungătơmăđôăth鵜 hi羽năđ衣i ven sông H壱u, v噂i m壱tăđ瓜 s穎 d映ng cao nh医t cho phép. 
Chuy吋năđ鰻iăcôngănĕngănh英ng khu v詠c công viên, bi羽t th詠 m壱tăđ瓜 th医p, th吋 d映c th吋 thao 
v.v. ra kh臼i khu v詠c này. 

- Tái c医u trúc d違i ven sông C亥năTh挨,ăđ吋 tr荏 thành m員t ti隠n quan tr丑ng mang tính 
đ員c thù l鵜ch s穎 c栄a Ninh Ki隠u,ăđ員c bi羽t là nh英ng khu v詠c ven sông phía tây. 

1 
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- Tái c医u trúc nh英ng khu v詠căđ医t công l噂n trong vùng gi英a (b羽nh vi羽n l噂n, 
tr逢運ngăđ衣i h丑c,ăkhuăhƠnhăchính),ăđ吋 thành l壱p nh英ng trungătơmăcóăđ瓜ng l詠c kinh t院 cao 
nh逢ăv逢運nă逢挨măădoanhănghi羽p,ătrungătơmăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映,ătrungătơmătƠiăchính,ăvĕnă
phòng, trung tâm sáng t衣oăvƠăvĕnăhoáăngh羽 thu壱t. 

- Di d運i h院t nh英ngăc挨ăs荏 công nghi羽p không phù h嬰pătrongăđ鵜aăbƠn,ăđ員c bi羽t là 
d丑c sông vào nh英ng vùng công nghi羽p t壱p trung. 

- Xácăđ鵜nh Ninh Ki隠uăkhôngăcònăđ医t nông nghi羽p, ch雨 cóăđ医tăxanhăđôăth鵜, có th吋 
tr欝ng cây nông nghi羽păd逢噂i d衣ng thi院t k院 c違nhăquanăđôăth鵜. 

2. Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

- Là m瓜tăvùngădƠyăđ員c, v噂i quan h羽 xã h瓜iăphongăphú,ăđaăd衣ng, v噂i nhi隠u ti吋u 
vùng rõ nét, h医p d磯n du khách. 

- Hình thành m瓜t b違năđ欝 phân ti吋u vùng b違n s逸căvĕnăhoáăxưăh瓜iălƠmăđ鵜nhăh逢噂ng 
cho các ho衣tăđ瓜ng quy ho衣ch, qu違n lý, ch雨nh trang nâng c医păđôăth鵜.  

- Đ員c bi羽t c亥n chú tr丑ng b違o t欝n và phát huy giá tr鵜 ti吋uăvùngăvĕnăhoáăđôăth鵜 
d衣ng ph嘘 ch嬰 c鰻 quanh vùng b院n Ninh Ki隠u, các Khu v詠cădơnăc逢ăt詠 phát quanh h欝 Xáng 
Th嘘i;  

- Phát huy b違n s逸căđ瓜 th鵜 荏 các khu v詠c trung tâm du l鵜ch Cái Kh院, khu v詠c làng 
chài ven sông; khu v詠căvĕnăhoáăcôngăgiáoăvƠăPh壱t giáo quanh các công trình tín ng逢ỡng. 

3. Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái, c違nh quan  

- 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 tr丑ng y院u. C違i 
thi羽n ch医tăl逢嬰ng m員tăn逢噂c, khoanh vùng nh英ng khu v詠c m員tăn逢噂c kênh r衣ch cho h羽 sinh 
thái t詠 nhiênăd逢噂iăn逢噂c.  

- Khuy院n khích m荏 nh英ng d衣ng b違o t欝n sinh thái k院t h嬰p du l鵜ch. N院uăcóăđ逢嬰c 
m瓜tăđaăd衣ng sinh h丑c và c違nh quan ngay trong n瓜iăđôăthìăs胤 r医t h医p d磯n. 

- Có th吋 t衣o d詠ng m瓜t mô hình du l鵜ch 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逢挨ngăKhai. 

4. Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

- K院t h嬰p v噂i ph亥n Tây Nam sông Bình Th栄y c栄a qu壱n Bình Th栄yăđ吋 t衣o nên 
vƠnhăđaiăsôngăn逢噂c s嘘 1, tr荏 thành trung tâm c栄a trung tâm C亥năTh挨. 

- C亥n t衣o d詠ng và c違i t衣oăcácăcôngătrìnhăđi吋m nh医n, c穎a ngõ h医p d磯n, d宇 ghi nh噂 
đ鵜aăđi吋m,ăđ員c bi羽t là các c亥u trên sông C亥n Th挨,ăcácăc亥u qua sông Bình Thu益.  

- L壱p tuy院n du l鵜ch k院t n嘘i nh英ngăđi吋m nh医n hi羽n h英u và d詠 ki院n trong các quy 
ho衣chăđôăth鵜 m噂iănh逢ăC欝năKh逢挨ng. 

- M荏 r瓜ng các tuy院n ph嘘 điăb瓜. C違i t衣o tuy院năkênhăn逢噂c thành tuy院năđiăb瓜,ăđiă
xeăđ衣p và thuy隠n du l鵜ch nh臼, v噂i c違nh quan và d鵜ch v映 hai bên.  

- Thi院t k院 c違nh quan, nâng c医p 4 tuy院n chính 30/4, Nguy宇n Trãi và Tr亥năVĕnă
Khéo, Lý T詠 Tr丑ng,ăđ員c bi羽tăl逢uăỦăđi吋m nh医năhaiăđ亥uăđ逢運ng và c医u trúc m員tăđ泳ng d丑c 
tuy院n. 
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- Xácăđ鵜nh chi院năl逢嬰c phát tri吋n kh嘘iătíchăđôăth鵜,ăđ員c bi羽t d丑c theo b運 sông H壱u, 
sông C亥năTh挨ăvƠăd丑c các tr映căđ逢運ng chính. Kh嘘i tích c栄a qu壱n s胤 cao 荏 phía g亥n sông 
H壱u, sông C亥năTh挨ăvƠăth医p d亥nătheoăh逢噂ngăTơy,ătrongăđóăkhuăv詠c ven sông H壱u s胤 t壱p 
trung nhi隠u nhà cao t亥ng nh医t, xen k胤 các kho違ng không gian m荏 l噂n nhìn ra sông t衣o 
c違m giác m衣nh m胤, giàu sang nh逢ngăkhoángăho衣t. 

5. Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ngăđôăth鵜 

- C医u trúc giao thông chính c栄a Ninh Ki隠u v隠 c挨ăb違năđưă鰻năđ鵜nh và không còn 
đ医t, nên ngoài nh英ng giao thông t雨nhătrênăđ鵜a bàn, v隠 c挨ăb違năkhôngăcóăthayăđ鰻i nhi隠u v隠 
ph亥n c泳ng. Tuy nhiên hi羽u qu違 h羽 th嘘ng giao thông có th吋 tĕngălênăđángăk吋 n院u có nh英ng 
đ隠 án riêng nghiên c泳u v隠 qu違nălỦăgiaoăthôngăđôăth鵜 thông minh. 

- Đángăl逢uăỦănh医t là h羽 th嘘ng thu益 l嬰i phòng ch嘘ng thiên tai, hi羽nănayăđưăđ逢嬰c 
quy ho衣chăđ吋 b違o v羽 vùngăđôăth鵜 lõi. Nên nghiên c泳u h衣 t亥ngănƠyăđ栄 b違o v羽 c違 vùng liên 
qu壱n huy羽n trung tâm. 

- Đ員c bi羽tăl逢uăỦăv医năđ隠 quy ho衣chămôiătr逢運ng ti院ng 欝n và ánh sáng. 

- H衣 t亥ngăcơyăxanhăđôăth鵜 c亥n có quy ho衣ch m瓜t cách chi院năl逢嬰c,ăđ吋 phát huy 
hi羽u qu違 cao nh医t trong b嘘i c違nhăđ医t ít. 

II.  Qu壱năCáiăRĕng 

Hình 16. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăqu壱năCáiăRĕng 

 

2 Trungătơmăđôăth鵜ăm噂iăCáiăRĕng 
3 C映măcôngănghi羽păc違ngăvƠăđôăth鵜ăc違ngăCáiăCui 
4 Trungătơmăcôngăngh羽ăcaoăCáiăRĕngă(Technopolis) 
5 Trungătơmăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映ăCáiăRĕng 
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1. Đ鵜nh h逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Qu壱năCáiăRĕngăs胤 phát tri 吋n các khu ch泳cănĕngăchínhăsau: 
• Trungătơmăđôăth鵜 m噂iăCáiăRĕng:ăKhuănƠyăt衣o thành n穎a bên kia sông c栄a vùng 

lõiătrungătơmăđôăth鵜, v噂i các ch泳cănĕngămangătínhăhi羽năđ衣i:ăTrungătơmăvĕnăhoáăngh羽 
thu壱t, trung tâm hành chính, trung tâm công ngh羽 thông tin và trung tâm h瓜i ch嬰 tri吋n 
lãm, h瓜i ch嬰, h瓜i ngh鵜, nh英ng ti羽năíchăh逢噂ng t噂i gi噂i trẻ. 

• C映m công nghi羽p c違ngăvƠăđôă th鵜 c違ng Cái Cui tích h嬰p v噂iă gaăđ逢運ng s逸t: 
Logistics c医p vùng, công nghi羽p ch院 bi院n, ch院 t衣oăv.v.ăĐơyălƠăđi吋m t壱p trung v壱n chuy吋n 
container c栄aăvùngăĐBSCLătheoăđ逢運ng thu益 vƠăđ逢運ng hàng h違i. K院t h嬰p v噂i v壱n t違i 
nhanh bằngăđ逢運ng s逸tătrongăt逢挨ngălaiăk院t n嘘i v噂i vùng TPHCM.  

• Trung tâm công ngh羽 caoăCáiăRĕng:ăVùngăđôăth鵜 sinh thái k院t h嬰p v噂i công 
ngh羽 cao, v逢運nă逢挨mădoanhănghi羽p công ngh羽 cao.  

• Trungătơmăth逢挨ngăm衣i d鵜ch v映 CáiăRĕng- PhongăĐi隠n:ăvùngăđôăth鵜 th逢挨ngăm衣i 
d鵜ch v映 l噂n, bao g欝m các ch泳cănĕng:ăch嬰 đ亥u m嘘i,ătrungătơmăvuiăch挨iăgi違i trí, công viên 
chuyênăđ隠,ăv逢運năbáchăthú,ăv逢運n th詠c v壱t v.v. 

- Ti院p t映c phát tri吋n d丑c sông C亥năTh挨ăđ吋 tr荏 thƠnhăđôăth鵜 hai bên sông. 雲 khu 
v詠c ven sông c亥n gi違i t臼a m瓜t s嘘 khu nhà 荏 ngõ hẻmăđ吋 t衣o ra nh英ngăôăđ医t có di羽n tích 
l噂năđ吋 xây nhà cao t亥ngăcũngănh逢ăkho違ng không gian m荏 h逢噂ng ra sông C亥năTh挨.ăĐ員c 
bi羽tăl逢uăỦăphátătri吋n khu v詠c xóm chài 荏 c穎a sông C亥năTh挨ăthƠnhăm瓜tătrungătơmăth逢挨ngă
m衣i d鵜ch v映, d衣ng CBD tr丑ng y院u nh医t c栄a C亥năTh挨ăsauănƠy.ă 

- Phát tri吋n công nghi羽p c違ngăCáiăCuiăvƠăđôăth鵜 c違ngăCáiăCuiălƠmăđ瓜ng l詠c phát 
tri吋năphíaăĐôngăqu壱năcũngănh逢ătoƠnăqu壱n. Tuy nhiên do có s詠 chia c逸t không gian b荏i 
tuy院n cao t嘘cătrongăt逢挨ngălai,ăkhuăv詠c phát tri吋n chính s胤 ph違i t壱p trung 荏 phía nam cao 
t嘘c, khu v詠căH逢ngăPhú 1 và v隠 phía tây. Di羽n tích khu v詠c này ít nên ch雨 đ栄 đ吋 làm c違ng 
và Logistics h壱u c違ng,ăkhôngăcóăđ医tăđ吋 làm công nghi羽p. 

- Chuy吋năđ鰻i ph亥n l噂n di羽n tích nh英ng khu công nghi羽păH逢ngăPhúă2,ănằm phía 
b逸c cao t嘘căthƠnhăđôăth鵜, do không gian này có giá tr鵜 quá l噂n và liên hoàn v噂iăvùngăđôă
th鵜 trung tâm m噂i c栄aăCáiăRĕng.ăPhátătri吋năđôăth鵜 hi羽năđ衣i ven sông H壱u 荏 khu v詠căH逢ngă
Phú 2. 

- N院u có nhu c亥u v隠 phát tri吋n công nghi羽p thì nên b嘘 trí 荏 phía tây, d丑c theo 
tuy院n cao t嘘c, ch泳 không dàn ra m員t ti隠n sông H壱u.ăTuyănhiênăcũngăch雨 ch医p nh壱n nh英ng 
lo衣i hình công nghi羽p s衣ch, không ô nhi宇m, không t嘘năđ医t. 

- Di d運i h院t các ho衣tăđ瓜ng công nghi羽p l衣c h壱u 荏 khu v詠c ven sông C亥năTh挨. 
- Xácăđ鵜nhăCáiăRĕngăkhôngăcònăđ医t nông nghi羽p, ch雨 cóăđ医t cây xanh c違nh quan 

sinhătháiăđôăth鵜. 
- Khu v詠c c欝n 遺u làm du l鵜ch cao c医p, sân golf. 

2.  Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

- B違n s逸căvĕnăhoáăquanătr丑ng nh医t c栄aăCáiăRĕngălà ch嬰 n鰻iăCáiăRĕng.ăC亥n k院t 
h嬰p thêm nhi隠u y院u t嘘 du l鵜ch sông n逢噂c vào khu v詠c ch嬰 n鰻i CáiăRĕng. 
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- Phát huy b違n s逸căvĕnăhoáăc栄a nh英ng khu v詠căđôăth鵜 ph壱t giáo. 

- CáiăRĕngăcóăr医t nhi隠u xáo tr瓜n v隠 c挨ăc医u s穎 d映ngăđ医t so v噂i hi羽n tr衣ng, v噂i 
di羽nătíchăđôăth鵜 m噂i r医t l噂n và vi羽c chuy吋năđ鰻iăcôngănĕngănh英ng khu v詠c mi羽tăv逢運n phía 
tây, vì th院 m瓜t bài toán quan tr丑ng là ph違i d欝nădơnăc逢ăvƠoănh英ngăkhuăđôăth鵜 choăđ衣t m壱t 
đ瓜 hi羽u qu違 v隠 kinh t院 và gi違i phóng m員t bằng cho phát tri吋n 荏 ngo衣i ô. C亥n tái c医u trúc 
laoăđ瓜ng và côngăĕnăvi羽călƠmăchoăng逢運i dân 荏 khu v詠căđ隠n bù gi違i to違 làm d詠 án m噂i. 
Đ違m b違o h羽 th嘘ng h衣 t亥ng xã h瓜iăchoăcácăkhuădơnăc逢ăm噂i.  

- C亥n có nghiên c泳u k悦 v隠 nh英ng c医u trúc không gian hi羽u qu違 v隠 xã h瓜i h丑căđôă
th鵜,ăđ員c bi羽t là các không gian công c瓜ng. Hi羽n nay quy ho衣chăphơnăkhuăđôăth鵜 m噂i cho 
CáiăRĕngăch逢aăth吋 hi羽năđ逢嬰c nh英ng ch医tăl逢嬰ng không gian xã h瓜i h丑căđôăth鵜. 

3. Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái - c違nh quan 

- Ph映c h欝i h羽 th詠c v壱t ven sông r衣ch qu壱năCáiăRĕng,ăkh逸c ph映c ô nhi宇m môi 
tr逢運ng. Kh逸c ph映c m瓜t s嘘 đi吋m ng壱p l映t trong qu壱n, ví d映 nút giao thông IC3 C亥u C亥n 
Th挨ă荏 ph逢運ngăH逢ngăPhú. 

- Qu悦 đ医t 荏 qu壱năCáiăRĕngăch鵜u áp l詠căítăh挨năsoăv噂i qu壱n Ninh Ki隠u. Qu壱n Cái 
Rĕngăcóăth吋 dành ra m瓜t s嘘 di羽nătíchăđ吋 thành l壱p m瓜t s嘘 khu b違o t欝n c違nh quan thiên 
nhiênăngayătrongălòngăđôăth鵜, ví d映 nh逢ă荏 cácăph逢運ngăH逢ngăTh衣nh, có di羽n tích qu悦 đ医t 
đ医t có th吋 lƠmăđ逢嬰c m瓜t s嘘 khu công viên - b違o t欝n c違nh quan nh臼 荏 ngay gi英aălòngăđôă
th鵜. Các khu này s胤 có giá tr鵜 r医t l噂n v隠 nhi隠u m員t, nh医t là v隠 du l鵜ch. 

4. Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

- Xácăđ鵜nh hình tháiăđôăth鵜 hi羽năđ衣i, v噂i nh英ngăđi吋m nh医n cao t亥ng d丑c theo m員t 
ti隠n sông h壱u. 

- D丑c sông C亥năTh挨ăcònăd逢ăđ鵜aăđ吋 phát tri吋n trung tâm d鵜ch v映,ăth逢挨ngăm衣i, nhà 
荏, cùng v噂i Ninh Ki隠u t衣oăthƠnhăđôăth鵜 bên b運 sông C亥năTh挨.ăCùngăv噂iăđóălƠăb鰻 sung 
thêm c亥u k院t n嘘i hai qu壱n t衣oăthƠnhăđôăth鵜 hai bên sông. C亥u qua sông C亥năth挨ăvƠănh英ng 
đi吋m nh医năđôăth鵜 d丑c sông C亥năTh挨ălƠănh英ng y院u t嘘 đi吋măhìnhătháiăđôăth鵜 quan tr丑ng. 

- T衣o d詠ngăcácăđi吋m nh医n h医p d磯n, c穎a ngõ d宇 ghi nh噂 trên QL1A và QL91C. 
L詠a ch丑n hình th泳c ki院n trúc h医p d磯n cho các tòa nhà cao t亥ng 荏 cácăkhuădơnăc逢ăcũngă
nh逢ăcácăcơyăc亥uăđ吋 t衣oăđi吋m nh医năđ員c s逸c. 

- Nh英ng tuy院n hình thái tr丑ngăđi吋m bao g欝m các tuy院n ven sông và kênh r衣ch 
và nh英ng tuy院năđôăth鵜 chính vuông góc ra sông H壱u và sông C亥năTh挨. 

5. Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ngăđô th鵜 

Cái RĕngălƠăđôăth鵜 m噂i, nên nh英ngăđ鵜nhăh逢噂ng v隠 h衣 t亥ng là r医t quan tr丑ng.  

V隠 giao thông, c亥năxácăđ鵜nh là không ph違i t鰻ng di羽nătíchăđ医tăgiaoăthông,ăcũngă
không ph違i nh英ng tuy院n chính t衣o nên ch医tăl逢嬰ng giao thông. Càng t壱p trung vào m瓜t 
s嘘 ít tuy院n chính càng có nhi隠uănguyăc挨ăáchăt逸căgiaoăthông,ăđ欝ng th運iătĕngănguyăc挨ătaiă
n衣n giao thông và phá hu益 c医uătrúcăđôăth鵜. Quan tr丑ngăh挨nălƠăs詠 đ欝ng b瓜 c栄a các c医p 
giaoăthông.ăĐ逢運ng chính ch雨 nên kho違ng cách kho違ng 2km m瓜tăđ逢運ng,ăđ逢運ng c医p 2 
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chia kho違ng t瑛 150- 250m,ăđ逢運ng c医pă3ăng逢嬰c l衣i  nh臼, hẻm c映t càng t嘘t và không c亥n 
v雨a hè, h衣n ch院 t嘘căđ瓜. 

C亥n có m瓜tăđ逢運ng xu嘘ng cao t嘘cătrongăđ鵜a ph壱năCáiăRĕng,ăn院u không thì s胤 r医t 
h衣n ch院 cho vi羽c phát huy tác d映ng c栄a c違ng Cái Cui, nh医tălƠăđ嘘i v噂i vi羽c gom hàng t瑛 
phía b逸c sông H壱u. 

Đ嘘i v噂iăgiaoăthôngăđ逢運ng s逸t, c亥n tách riêng ga hàng hoá 荏 phía nam đ逢運ng cao 
t嘘c, t衣o thành m瓜t hub v壱n t違i và logistics v噂i c違ngăCáiăCui,ănh逢ngăgaăchínhăhƠnhăkháchă
ph違i nằmătrongăvùngătrungătơmăCáiăRĕngăphíaăb逸c cao t嘘c thì xung quanh ga m噂i tr荏 
thành m瓜tăđôăth鵜 s亥m u医t, h医p d磯năđ逢嬰c. 

V医năđ隠 san n隠n và ch嘘ng ng壱p l映tăcũng là v医năđ隠 l噂n c亥năđ逢嬰cătínhăđ院n. Kh違 nĕngă
là vùng lõi c栄aăCáiăRĕngăcũngăph違iăđ逢嬰c b違o v羽 m荏 r瓜ngănh逢ăkhuăv詠c Ninh Ki隠u trong 
giaiăđo衣n sau 2025. Tuy nhiên, khu v詠căđôăth鵜 công ngh羽 caoăphíaătơyănênăđ吋 m荏, phát 
tri吋n phù h嬰p v噂iăđ鵜a hình, không c亥năbaoăđê. 

III.  Qu壱n Bình Th栄y 

Hình 17. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăqu壱n Bình Th栄y 

 

1 Trungătơmăđôăth鵜 l鵜ch s穎 Ninh Ki隠u 
8 Trungătơmăđ亥u m嘘i công ngh羽 nông nghi羽p 
9 Trungătơmăđôăth鵜 sân bay qu嘘c t院 C亥năTh挨 
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1. Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Qu壱n Bình Th栄y s胤 phát tri吋n các khu ch泳cănĕng: 
- Khu v詠cătrungătơmălõiăđôăth鵜 đaănĕngăNinhăKi隠u m荏 r瓜ng: ch泳cănĕngănh逢ăqu壱n 

Ninh ki隠u, m荏 r瓜ng d丑c theo b運 phía Nam sông Bình Thu益, l医y m員t ti隠n m噂i là sông 
Bình Thu益. 

- Trungătơmăđôăth鵜 Sân bay qu嘘c t院 C亥năTh挨ă:ăPhátătri吋năđôăth鵜 m噂i quanh t鰻 h嬰p 
sân bay và c違ng Trà Nóc, k院t n嘘i ra b運 sông H壱u t噂i t壱năsôngăỌăMôn.ăCácăcôngănĕngă
chính liên quan t噂i logistics sân bay, c違ng,ăvĕnăphòng,ăkhuă荏 cao c医p, d鵜ch v映 đƠoăt衣o 
hàng không v.v.  

- Trungătơmăđ亥u m嘘i công ngh羽 nông nghi羽p - Bình Thu益: Nằm gi英a vùng các 
qu壱n Ninh Ki隠u - Bình Thu益 - PhongăĐi隠n, k院t n嘘i gi英a m瓜t vùng nguyên li羽u và s違n 
xu医t nông nghi羽păđaăd衣ng, t瑛 rau màu, cây trái, thu益 s違n, lúa, v噂iăcácătrungătơmăđôăth鵜, 
giáo d映căđƠoăt衣o, k院t n嘘i nhanh ra sân bay và các c違ng.  

- Trungătơmăquơnăđ瓜i. Bình Th栄y có nh英ngăkhuăquơnăđ瓜i l噂n.ăTrongăt逢挨ngălaiă
xa sau 2030 nên xem xét di d運i các khu quân s詠 hi羽n h英u qu壱n Bình thu益 v隠 phía Tây, 
đ吋 có th吋 phát tri吋năđ逢嬰căkhôngăgianăđôăth鵜 có liên k院t, h医p d磯n. Khu quân s詠 m噂i có th吋 
tr荏 thành m瓜tăđôăth鵜 quơnăđ瓜i có b違n s逸c riêng. 

- Di d運i các khu công nghi羽p ven sông H壱u thu瓜c Bình Thu益 phía nam sông Trà 
Nócăđ吋 lƠmăđôăth鵜.ăĐ鵜nhăh逢噂ng chuy吋năđ鰻i c違ng Hoàng Di羽u thành c違ng du l鵜ch. V壱n 
t違i t鰻ng h嬰păđ逢運ng thu益 khu v詠c phía nam thành ph嘘 s胤 t壱p trung vào m瓜t vùng c違ng 
Cái Cui. 

- Đ吋 phát huy ti隠mănĕngăc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cătrungătơmăĐ員ngăVĕnăDƠy,ăđ員c bi羽tăđ亥u phía sông H壱u. 

- Khu v詠c phía Nam c栄a qu壱n Bình Th栄y s胤 k院t h嬰p v噂i qu壱n Ninh Ki隠u, huy羽n 
PhongăĐi隠năđ吋 t衣oănênătrungătơmăđ亥u m嘘i công ngh羽 nông nghi羽p,ăđôăth鵜 đ衣i h丑c. 

- Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n nh英ng khu v詠c ch泳cănĕngăd鵜ch v映 c医p vùng trong khu 
v詠căđôăth鵜 sơnăbay.ăĐ医t 荏 ch雨 nên gi噂i h衣n 荏 m泳căđ瓜 t嘘i thi吋u. 

- C欝năKh逢挨ngăthu瓜căđ鵜a ph壱n Bình Thu益 cũngăxácăđ鵜nhălƠălõiătrungătơmăđôăth鵜, 
m壱tăđ瓜 s穎 d映ng cao nh医t. 

- Xácăđ鵜nh qu壱n Bình Thu益 v隠 c挨ăb違năkhôngăcònăđ医t nông nghi羽p, ch雨 cóăđ医t 
c違nhăquanăcơyăxanh,ăsinhătháiăđôăth鵜. 
2.  Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

- Nâng c医p c違i t衣oăkhuădơnăc逢ăt詠 phát hi羽n h英u v噂iăđ亥yăđ栄 h衣 t亥ng xã h瓜i, h衣 
t亥ng k悦 thu壱t c栄a m瓜t qu壱nătrungătơm,ăđ員c bi羽t là khu v詠c sát Ninh Ki隠u,ăcácăph逢運ng 
An Th噂i và Bùi H英uăNghƿa. 

- T衣o khu v詠cătrungătơmăvĕnăhoáăxưăh瓜i, t嘘iă逢uălƠă荏 khu v詠c d違i ven sông H壱u. 

3. Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái - c違nh quan 

- Ph映c h欝i th詠c v壱t t詠 nhiên ven sông Bình Th栄y, r衣ch Cam, và các kênh r衣ch 
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đ吋 tĕngăkh違 nĕngăt詠 làm s衣ch c栄aăsôngăngòi,ătĕngăgiáătr鵜 c違nh quan.  

- Gi違m thi吋uătácăđ瓜ng ô nhi宇m ti院ng 欝n t瑛 giao thông, sân bay, c違ng.ăĐ違m b違o 
kho違ngăcáchăkhuădơnăc逢ăđ院n c違ngăhƠngăkhông,ătĕngăc逢運ng các vùng cây xanh cách lý 
ti院ng 欝n. 

- Gi違i quy院t ô nhi宇m sông r衣ch,ăđ員c bi羽t t衣i r衣ch Sao, t鰻 5ăph逢運ng Trà Nóc. B違o 
v羽 c違nh quan t詠 nhiên C欝năS挨n.ă 

- Phát tri吋n du l鵜chăsinhătháiăxemăđomăđómăt衣i C欝năS挨n,ătrongălòngăđôăth鵜. 

4. Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

- Khu v詠c h英u ng衣n sông Bình Th栄y chuy吋năh逢噂ng k院t n嘘i v噂i qu壱n Ninh Ki隠u 
đ吋 hình thành m瓜t t泳 giácăn逢噂cătrungătơm.ăĐ鵜nhăh逢噂ng hình thái chính c栄aăđôăth鵜 nằm 荏 
ven các tuy院năn逢噂c. 

- Đi隠u ch雨nh s穎 d映ngăđ医t, thi院t k院 c違nh quan d違iăđ医t ch衣y d丑c QL 91 và sông 
H壱u,ăđo衣n t瑛 sôngăTrƠăNócăđ院n sông Bình Th栄yăđ吋 tr荏 thành m瓜tăđ逢運ngăbiênăn逢噂c h医p 
d磯n.  

- Ngoài du l鵜ch sinh thái, C欝năS挨năcònăcóăti隠mănĕngăphátătri吋n thành khu v詠c 
vĕnăhóaăngh羽 thu壱t. Có th吋 t衣o ra tri吋n lãm ngh羽 thu壱t qu嘘c t院 liênăquanăđ院n y院u t嘘 n逢噂c, 
sinhăthái,ămôiătr逢運ng. 

- C亥n có m瓜tăhìnhătháiăđ瓜căđáoăchoăđôăth鵜 sân bay hi羽năđ衣i,ăđ吋 th詠c s詠 tr荏 thành 
m瓜t trung tâm h医p d磯n c医p vùng, nhìn th医y t瑛 trên cao. C医u trúc chia ô c運 hi羽n nay c栄a 
Bình Thu益 trong quy ho衣chăđôăth鵜 m噂i còn quá nh衣tănhoƠ,ăch逢aăđ栄 cá tính h医p d磯n. 

5.  Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ngăđôăth鵜 

T逢挨ngăt詠 nh逢ăđ嘘i v噂iăđôăth鵜 m噂iăCáiăRĕng,ăđôăth鵜 m噂i Bình Thu益 c亥n quan tâm 
đ員c bi羽tăđ院n c医u trúc h衣 t亥ngăgiaoăthông,ătrongăđóăchúătr丑ng y院u t嘘 thôngăminhăđ吋 gi違m 
t益 l羽 di羽n tích giao thông. 

Gi違i pháp m荏 r瓜ng sân bay và các k院t n嘘iăđ院n sân bay là m瓜t v医năđ隠 tr丑ng tâm 
c亥n gi違i quy院t, không th吋 quy院tăđ鵜nh c映 th吋 trong quy ho衣ch này. 

H衣 t亥ngălogisticsăsơnăbayăcũngălƠăn瓜i dung quan tr丑ng c亥năđ逢嬰c làm rõ trong quy 
ho衣ch chung xây d詠ng và quy ho衣ch phân khu và ph違iăđ逢嬰c quy ho衣chăđ欝ng b瓜 v噂i vi羽c 
qu違n lý d詠 án, có s詠 tham gia c栄a doanh nghi羽p. 

IV.  Qu壱n Ô Môn 

Hình 18. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăqu壱n Ô Môn 
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7 Trungătơmăchĕmăsócăs泳căkh臼eăvƠăngh雨ăd逢ỡngămi羽tăv逢運n,ăduăl鵜chăsinhătháiă
đ員căthùănôngăthônăMi隠năTơy 

8 Trungătơmăđ亥uăm嘘iăcôngăngh羽ănôngănghi羽p 
9 Trungătơmăđôăth鵜ăsơnăbayăqu嘘căt院ăăC亥năTh挨 
10 Khuăcôngănghi羽pănĕngăl逢嬰ng,ălogisticăc違ng 
11 Đôăth鵜ăsinhăthái,ăduăl鵜chăvenăSôngăH壱u 
12 Tr映căđôăth鵜ăhi羽năđ衣i,ănằmăd丑cătheoălõiăgiaoăthôngăđa ph逢挨ngăti羽n 
18 Đôăth鵜ăcôngănghi羽păc違ng,ălogisticsăỌăMôn 

 

1.  Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Qu壱n Ô Môn s胤 phát tri吋n các ch泳cănĕngăchínhăsau: 
- Trungătơmănĕngăl逢嬰ng c医p vùng, bao g欝m các nhà máy nhi羽tăđi羽n, khí hoá 

l臼ng,ăkhoăxĕngăd亥u, c違ng nhiên li羽u.  

- Khu v詠c công nghi羽p ch院 bi院n ch院 t衣o thu瓜căvùngăđôăth鵜 sân bay C亥năTh挨. 
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- Trungătơmăđôăth鵜 Sân bay qu嘘c t院 C亥năTh挨; 
- Trung tâm h嬰p tác và ch院 bi院n nông s違n c医păvùngătheoăc挨ăch院 đ員c thù. 

- Tr映căđôăth鵜 hi羽năđ衣i, nằm d丑cătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢挨ngăti羽n: Nằm 荏 phía 
Tây Nam c栄a qu壱n. Tuy院năđôăth鵜 nƠyăđ逢嬰c b嘘 trí d丑c theo m瓜t tr映căgiaoăthôngăđaăph逢挨ngă
ti羽n, hi羽năđ衣i, v噂iăđ員c bi羽t chú tr丑ng giao thông công c瓜ng. Các ga giao thông công c瓜ng 
s胤 t衣oănênăcácăđi吋mădơnăc逢,ăkhôngăgianăcôngăc瓜ng, g亥n gi嘘ng v噂i mô hình TOD.  

- Đôăth鵜 sinh thái, du l鵜ch ven sông H壱u: Nằm 荏 phíaăĐôngăB逸c c栄a qu壱n. Công 
nĕngăch栄 y院u là b医tăđ瓜ng s違n du l鵜chăvƠăđôăth鵜 du l鵜ch, phát huy t嘘iăđa c医uătrúcăn逢噂c c栄a 
các r衣ch sông t詠 nhiên và m員t ti隠n chính là b運 sông H壱u. 

- Vĕnăphòng,ălogisticăph映c v映 c違ng sông, c違ng hàng hàng không cho sân bay 
Trà Nóc, phát tri吋n 荏 khu v詠c giáp qu壱n Bình Th栄y. 

- M荏 thêm c違ng chuyên d映ng cho kh嘘iătrungătơmănĕngăl逢嬰ng riêng. 

- Di d運i h院t nh英ng d詠 án công nghi羽p nh臼 lẻ d丑c m員t ti隠n sông H壱u và sông Ô 
môn. 

- Qu壱năỌăMônăcũngăxácăđ鵜nh v隠 c挨ăb違năkhôngăcònăđ医t nông nghi羽p mà ch雨 có 
đ医t c違nhăquanăcơyăxanhăđôăth鵜. Chuy吋n h院t nh英ngăđ医tăcơyălơuănĕmăsangăvùngăđôăth鵜 du 
l鵜chăđ吋 thu壱n ti羽n cho nhu c亥u phát tri吋n sau này. 

2. Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

- Trênăđ鵜a bàn qu壱n có các dân t瓜c Vi羽t, Hoa, Khmer sinh s嘘ng v噂i nh英ng nét 
vĕnăhóaătruy隠n th嘘ngăđ員c thù. C亥n b違o t欝n b違n s逸c c栄a các dân t瓜c,ăđ欝ng th運i t衣oăđi隠u 
ki羽n phát tri吋n kinh t院 d詠a trên y院u t嘘 vĕnăhóa. 

- Gây d詠ng nh英ng b違n s逸căvĕnăhoáăđôăth鵜 m噂i,ăđ員c bi羽t là nh英ng khu v詠căđôăth鵜 
du l鵜ch ch医tăl逢嬰ng cao ven sông H壱u. 

3. Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái - c違nh quan 

- Ph映c h欝i h羽 th詠c v壱t ven sông r衣ch qu壱n Ô Môn. Kh逸c ph映c 20 tuy院năđ逢運ng 
b鵜 ng壱p sâu 0,3-0,6m vào nh英ngăđ嬰tăn逢噂c rong. Gi違i quy院t nh英ng khu v詠c b鵜 s衣t l荏.  

- M荏 r瓜ng ph衣m vi vùng xanh ven các kênh r衣ch t詠 nhiên, dành ch厩 choăn逢噂c, 
phát huy nguyên t逸c cân bằngăđƠoăđ逸p trong quá trình phát tri吋n xây d詠ng. 

4. Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

- C違i t衣o và xây m噂iăcácăcôngătrìnhăđi吋m nh医n, tuy院n không gian d宇 nh壱n bi院t. 

- Hoàn ch雨nh các ch泳cănĕngă荏 khuăđôăth鵜 m噂i v噂i kho違ng cách phù h嬰p v噂i khu 
công nghi羽păđ吋 ti羽năchoăcôngănhơnăđiălƠm. 

- Phát huy hình 違nh silhouette trên b運 sông H壱u. 

- T衣o hình 違nhăđ員c thù cho h羽 th嘘ngăđôăth鵜 hai bên sông Ô Môn, thành b違n s逸c 
c違nh quan riêng c栄a qu壱n Ô Môn. 

- T衣o c医u trúc hình thái khác bi羽t, hi羽năđ衣i d丑c theo tuy院năđaăph逢挨ngăti羽n vành 
đaiăphíaăTơy,ăth詠c s詠 x泳ng t亥m là m瓜t tr映căx逢挨ngăs嘘ng k院t n嘘iăđôăth鵜 hi羽năđ衣i. 
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5. Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng k悦 thu壱t:  

- Di d運i bãi rác, c違i t衣o m員t bằng cho d詠 án khác. 

- M荏 đ逢運ng 920 m噂i, cách b運 sông H壱u t瑛 1-1,5km, k院t n嘘i các khu v詠c phát 
tri吋n du l鵜ch ven sông H壱u. 

- Duy tu tuy院n 920 hi羽n h英u ven sông H壱uăthƠnhăđ逢運ng du l鵜ch,ăxeăđ衣p,ăxeăđi羽n, 
điăb瓜. 

- Đ鵜nhăh逢噂ng tuy院năvƠnhăđaiăphíaăTơy,ăcáchăQLă91ăhi羽n h英u kho違ng 2km v隠 
phía sông H壱u. 

- C違ng chuy羽n d映ng cho khí hoá l臼ng và nhiên li羽u 

V. Qu壱n Th嘘t N嘘t 

Hình 19. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăqu壱n Th嘘t N嘘t 

 

 

11 Đôăth鵜ăsinhăthái,ăduăl鵜chăvenăSôngăH壱u 

12 
Tr映căđôăth鵜ăhi羽năđ衣i,ănằmăd丑cătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢挨ngă
ti羽n 
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16 D違iăđôăth鵜ăcôngănghi羽păsinhătháiăTh嘘tăN嘘tă-VƿnhăTh衣nh 

1.  Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Qu壱n Th嘘t N嘘t s胤 phát tri吋n các khu ch泳cănĕngăchính: 
Phát tri吋n ch栄 y院uălƠăđôăth鵜 sinh thái, du l鵜ch ven sông H壱u, và m瓜t ph亥n nh臼 nằm 

trong tr映căđôăth鵜 hi羽năđ衣i. Qu壱n c亥n phát tri吋n h衣 t亥ng du l鵜ch và t衣o d詠ng s違n phẩm du 
l鵜chăđ瓜căđáo,ăkhôngătrùngăl員p v噂i các t雨nh lân c壱n. Nên k院t h嬰p du l鵜ch sinh thái, ngh雨 
d逢ỡng v噂i các ho衣tăđ瓜ngăvĕnăhóaăngh羽 thu壱tănh逢ăl宇 h瓜i, bi吋u di宇n ngh羽 thu壱t. 

Cù lao Tân L瓜c s胤 là trung tâm du l鵜ch sinh thái không ch雨 c栄a C亥năTh挨ămƠăcònă
các t雨nh lân c壱n trong các tuy院n du l鵜chăsôngăn逢噂căl逢uăv詠c sông H壱u. 

- Phát tri吋n khu v詠c th鵜 tr医n Th嘘t N嘘tăcũătr荏 thành m瓜tătrungătơmăđôăth鵜 t鰻ng 
h嬰p, là đi吋m trung gian gi英a thành ph嘘 Long Xuyên v噂iăcácătrungătơmăđôăth鵜 phíaăĐôngă
Nam thành ph嘘 C亥năTh挨,ăcungăc医p d鵜ch v映 t鰻ng h嬰p cho khu v詠c công nghi羽păVƿnhă
Th衣nh. 

- Th嘘t N嘘t là khu v詠c c穎a ngõ phía Tây B逸c c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨. 

- Th嘘t N嘘t phát tri吋n s胤 t衣o hai c詠c kinh t院 haiăđ亥u Tây B逸c - ĐôngăNamăc栄a 
C亥năTh挨,ăt衣oăđ瓜ng l詠c phát tri吋n cho các khu v詠c 荏 gi英a. 

- Khu v詠c gi英a th鵜 tr医n Th嘘t N嘘t và kênh Cái S逸n là c穎a ngõ ra sông c栄a vùng 
Công nghi羽păVƿnhăTh衣nh.ăXácăđ鵜nh toàn b瓜 đơyălƠăvùngăLogistics,ănơngăc医păđángăk吋 tân 
c違ng Th嘘t N嘘t thành c違ng v壱n t違i hàng hoá qu嘘c t院. 

- Khuăđôăth鵜 m噂i Sao Mai hi羽nănayăđ逢嬰c quy ho衣ch 荏 khu v詠c này, c亥n ph違i 
chuy吋năđ鰻i thành khu công nghi羽p và h壱u c亥n sau c違ng. 

2. Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

- Tĕngăc逢運ng nhân l詠căđ逢嬰căđƠoăt衣o v隠 du l鵜ch. Có chính sách h厩 tr嬰 ng逢運i dân 
trong qu壱n kh荏i nghi羽p v隠 du l鵜chăđ吋 h丑 khai thác chính nh英ng l嬰i th院 c栄a qu壱n, không 
tìm vi羽c 荏 cácăđôăth鵜 l噂năh挨nălơnăc壱n, d磯năđ院n th医t thoát nhân l詠c. 

- Nâng c医p c違i t衣oăkhuădơnăc逢ăt詠 phát hi羽n h英u thu瓜c th鵜 tr医n Th嘘t N嘘tăcũăvà 
chân c亥u Vàm C嘘ng v噂iăđ亥yăđ栄 h衣 t亥ng xã h瓜i, h衣 t亥ng k悦 thu壱t, t衣o thành m瓜t trung 
tơmăđôăth鵜 m噂i có quy mô l噂năh挨n.ă 

- Cái c医uătrúcăcácăkhuădơnăc逢ăhi羽n h英u ven sông H壱u,ăđ吋 có th吋 phát tri吋năđôăth鵜 
d鵜ch v映, sinh thái cao c医p ven sông. 

3.  Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái- c違nh quan 

- Ph映c h欝i th詠c v壱t ven sông. Tr欝ng và ph映c h欝i t詠 nhiên th詠c v壱t ven sông H壱u 
qua Th嘘t N嘘t, sông Th嘘t N嘘t, và các kênh r衣chănhánhăđ吋 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. 

- Kh逸c ph映c tình tr衣ng s衣t l荏 b運 sông và ng壱p úng 荏 34 tuy院năđ逢運ng c衣nh sông 
H壱u do 違nhăh逢荏ng c栄a th栄y tri隠uăvƠăn逢噂călũăsôngăMekong. 
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4. Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

- Th院 m衣nh hình thái c栄a qu壱n Th嘘t N嘘tăliênăquanăđ院n du l鵜ch mi羽tăv逢運n, sông 
n逢噂c.ăDoăđóăc亥n nh医n m衣nh cù lao Tân L瓜c, t衣o s違n phẩm du l鵜ch h医p d磯n. 

- T衣o d詠ng nh英ng c映mădơnăc逢,ăđ挨năv鵜 荏 phát tri吋nătheoăđ鵜nhăh逢噂ng giao thông 
công c瓜ng d丑c qu嘘c l瓜 91 và ven sông H壱u. 

- Xácăđ鵜nh h羽 th嘘ng các khu v詠căđ員tăđi吋m nh医năđôăth鵜 quan tr丑ng và tính ch医t 
các lo衣iăđi吋m nh医năđó.ăĐ隠 xu医t m瓜tăđƠiăng逸m c違nh h医p d磯n 荏 cù lao Tân L瓜c. 

5.  Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng 

- Tuy院n 920 m噂i k院t n嘘i v噂i Ô Môn. 

- L医y l衣i khu 20ha c栄a b瓜 Nông Nghi羽păđ吋 m荏 r瓜ng khu v詠c tân c違ng Th嘘t N嘘t. 

- Phát tri吋n tân c違ng Th嘘t n嘘tăvƠăvùngălogisticsăxungăquanhăđ吋 thành c違ng hàng 
hoá ho員c c違ng du l鵜ch. 

- M荏 c亥u k院t n嘘i cù lao Tân L壱p v噂iăđ医t li隠n. 

VI.  Huy羽năPhongăĐi隠n  

Hình 20. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăhuy羽năPhongăĐi隠n 

 

 

5 Trungătơmăth逢挨ngăm衣i,ăd鵜chăv映ăCáiăRĕng 
6 Đôăth鵜ăđ衣iăh丑c,ăyăt院 
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7 Trungătơmăchĕmăsócăs泳căkh臼eăvƠăngh雨ăd逢ỡngămi羽tăv逢運n,ăduă
l鵜chăsinhăthái đ員căthùănôngăthônăMi隠năTơy 

8 Trungătơmăđ亥uăm嘘iăcôngăngh羽ănôngănghi羽p 

1.  Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Huy羽năPhongăĐi隠n s胤 phát tri吋n các khu ch泳cănĕngăchính: 
Đôăth鵜 đ衣i h丑c: T衣o ra m瓜tăvùngăđôăth鵜 đ衣i h丑căsinhăthái,ămôiătr逢運ngăđ衣i h丑c trong 

r瑛ng,ătrongăv逢運n mà hi羽n nay nhi隠uăn逢噂căđangăápăd映ng.  

Trungătơmăchĕmăsócăs泳c khoẻ: Là m瓜tăvùngăđôăth鵜 k院t h嬰p các lo衣i d鵜ch v映 c医p 
vùng và qu嘘c gia v隠 y t院,ăđi隠uăd逢ỡng, th吋 d映c th吋 thao. 

Khu mi羽tăv逢運n, du l鵜chăsinhătháiăđ員c thù nông thôn mi隠n Tây: K院t h嬰p nh英ng 
d鵜ch v映 du l鵜ch v噂i du l鵜ch c瓜ngăđ欝ng, du l鵜ch resort cao c医p và b医tăđ瓜ng s違n xanh. T壱n 
d映ng nh英ng c医u trúc c違nh quan và nông nghi羽p hi羽n h英uăđ吋 phát tri吋n du l鵜ch sinh thái. 

Khu v詠c Long Tuy隠năxácăđ鵜nh là m瓜tălõiăxanhămangătínhătơmălinh,ăxácăđ鵜nh giá 
tr鵜 l鵜ch s穎 c瓜i ngu欝n và tâm linh c栄a toàn thành ph嘘. 

Đi吋m m医u ch嘘t nh医t là ph違iăthayăđ鰻iăc挨ăb違n c医u trúc s穎 d映ngăđ医t hi羽nănayăđangă
đ逢嬰căđ隠 xu医t trong quy ho衣ch s穎 d映ng đ医t 2030. Quy ho衣ch xây d詠ng ph違iăđ逢aăraăđ鵜nh 
h逢噂ng ch泳 không ph違i là quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t. Không th吋 ápăđ員t s穎 d映ngăđ医t xây 
d詠ng,ăđ医t 荏 ch雨 bám d丑c theo kênh, vì s胤 làm h臼ng h院t c違nh quan và không có kh違 nĕngă
cung c医p h衣 t亥ng. 

Nên coi toàn b瓜 khu v詠c Phongăđi隠nălƠăđôăth鵜 du l鵜ch sinh thái. Ch雨 ch嘘t m壱tăđ瓜 
xây d詠ng t嘘iăđaăch泳 khôngănênăquyăđ鵜nh c泳ngăcôngănĕngăt瑛ng mi院ngăđ医t.ăKhôngăđ吋 lo衣i 
đ医t nông nghi羽p 荏 đơy,ăm員c dù v磯n ti院p t映c tr欝ngăv逢運n cây trái. 

2. Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

- Phát huy t嘘iăđaăđi隠u ki羽n t詠 nhiênăvĕnăhóaăđ員căthùăliênăquanăđ院năsôngăn逢噂căđ吋 
nh医n m衣nh b違n s逸căđôăth鵜 sôngăn逢噂c,ăđ員c bi羽t là ch嬰 n鰻iăPhongăĐi隠n. 

3.  Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái - c違nh quan 

- C亥n c違i thi羽n ch医tăl逢嬰ngăn逢噂c c栄a sông C亥năTh挨ăvƠăh羽 th嘘ng kênh  r衣ch c栄a 
huy羽năPhongăĐi隠năđangăb鵜 ô nhi宇m. Ng壱p l映t và s衣t l荏 cũngălƠănh英ng v医năđ隠 c亥n gi違i  
quy院t. 

- C違i thi羽n h羽 th嘘ng cây, c違nhăquanăvenăkênh,ăvenăđ逢運ng t瑛 d逢噂i lên, v噂i nh英ng 
ho衣tăđ瓜ng c瓜ngăđ欝ng ki吋u phong trào nông thôn m噂i, t衣o ra m瓜t không gian xanh, s衣ch, 
đẹp, chuẩn b鵜 cho phát tri吋n du l鵜ch. 

4.  Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 
- C違i t衣o, phát huy các th院 m衣nh hình thái v隠 đi吋m - tuy院n - di羽n - kh嘘i c栄a th鵜 tr医n 

PhongăĐi隠n. M荏 r瓜ng th鵜 tr医n v隠 phía Nam cùng v噂i d詠 án c亥uăTơyăĐôăm噂i. Các công trình  
h逢噂ng t噂i ki院n trúc sinh thái, b隠n v英ng. 

- Dành ch厩 choăn逢噂c, m荏 c穎a cho không gian xanh có th吋 lan to違 r瓜ng t瑛 kênh 
n逢噂c vào bên trong. 
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- Đ員c bi羽tăl逢uăỦăthi院t k院 b違o v羽 và phát huy c違nh quan sinh thái khu v詠c Long 
Tuy隠n tr荏 thành m瓜t trái tim xanh, trung tâm tâm linh c栄a toàn b瓜 thành ph嘘, v噂iăỦănghƿaă
c瓜i ngu欝n v隠 l鵜ch s穎. 

5. Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng 

Choăphépăthayăđ鰻i c医uătrúcăđêăbaoăt瑛ngălô,ăđ吋 có th吋 m荏 r瓜ng c医u trúc m員tăn逢噂c 
c栄a t瑛ng d詠 án. Không b違o v羽 toƠnăvùng,ăxácăđ鵜nhălinhăđ瓜ng s嘘ng chung v噂iăn逢噂c, thi院t 
k院 đôăth鵜 phù h嬰p v噂iăđi隠u ki羽năn逢噂c. 

Không phát tri吋n h衣 t亥ng giao thông c員p kênh r衣ch, ch雨 coiăđơyălƠăgiaoăthôngăph映, 
ph映c v映 du l鵜ch. 

Nâng c医p qu嘘c l瓜 61C k院t n嘘i v噂i H壱u Giang. 

T衣o nh英ng tuy院n giao thông chi院năl逢嬰c k院t n嘘i t瑛 đ衣i l瓜 vòng cung vào phía trong 
và ra phía ngoài. 

VII.  Huy羽n Th噂i Lai  

Hình 21: Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăhuy羽n Th噂i Lai  

 

7 
Trungătơmăchĕmăsócăs泳căkh臼eăvƠăngh雨ăd逢ỡngămi羽tăv逢運n,ăduăl鵜chăsinhătháiă
đ員căthùănôngăthônăMi隠năTơy 

10 Khuăcôngănghi羽pănĕngăl逢嬰ng,ălogisticăc違ng 
12 Tr映căđôăth鵜ăhi羽năđ衣i,ănằmăd丑cătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢挨ngăti羽n 
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13 Đôăth鵜ăc違nhăquanănôngănghi羽p 
14 Đôăth鵜ăsinhătháiăsôngăn逢噂căC運ăĐ臼ă 
16 Đôăth鵜 sinh thái k院t h嬰păvuiăch挨iăgi違i trí, sân golf 
17 Đôăth鵜 du l鵜ch sinh thái, sân Golf 

 

1. Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Huy羽n Th噂i Lai s胤 phát tri吋n các khu ch泳cănĕngăchính: 
- Trung tâm nghiên c泳u và chuy吋n giao công ngh羽 v隠 lúa. 

- 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: Khu v詠c phía 
Tây huy羽n s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng m員t tr運i.  

- Trung tâm công ngh羽 môiătr逢運ng, m荏 r瓜ng khu v詠c bãi rác hi羽n h英u thành m瓜t 
trung tâm x穎 lý rác th違i k院t h嬰p v噂i công nghi羽pămôiătr逢運ng, t瑛 môăhìnhăđ嘘t rác l医yăđi羽n 
đ院n compost, làm các lo衣i phân bón chuyên d映ng cho các lo衣i cây c違nh, cây tr欝ng. Mô 
hình x穎 lỦăn逢噂c th違i. 

- Th鵜 tr医n Th噂i Lai tr荏 thành m瓜tăđôăth鵜 du l鵜chăsinhăthái,ăn挨iăh瓜i t映 c栄a 6 kênh 
n逢噂c,ăđi吋m nh医n cu嘘i trong tuy院năđôăth鵜 ven sông Ô Môn.  

- Phát tri吋n m瓜tăkhuăcôngăviênănghƿaătrangăl噂n, t衣i v鵜 tríăđẹp, phong thu益 t嘘t, tr荏 
thành vùng tâm linh c栄a toàn thành ph嘘. 

- Riêng huy羽n Th噂i Lai có th吋 ch嘘t nh英ng vùng mô hình chuyên canh lúa lâu 
dƠi,ăđ違m b違o m泳că10%ăđ医t lúa t噂i 2050. 

- D詠 ki院n phát tri吋năĐôăth鵜 du l鵜ch sinh thái sân golf t衣i khu v詠c phía nam Th噂i 
Lai. 雲 đơyăcóăv鵜 trí khá g亥n v噂i Trung tâm TP. C亥năTh挨ăvƠănằm trên tuy院năđ逢運ng d詠 
ki院n Đ鵜nh Môn - Tr逢運ng Xuân A. Vi羽c phát tri吋n m瓜t qu亥n th吋 sân golf l噂n 荏 khu v詠c 
này có th吋 t衣o ra m瓜tăđi吋măđ院n m噂i v隠 du l鵜ch cho C亥năTh挨 

2. Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 
ĐƠoăt衣o, nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c,ălƠmăc挨ăs荏 đ吋 chuy吋năđ鰻i, phát tri吋n 

cácăđ鵜nhăh逢噂ng kinh t院. 

3. Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái- c違nh quan 

- Th噂i Lai tuy không ch鵜u 違nhăh逢荏ng nhi隠u b荏i các y院u t嘘 b医t l嬰i c栄aămôiătr逢運ng 
nh逢ăng壱p, s衣t l荏, ti院ng 欝n,ănh逢ngăv磯n c亥n c違i thi羽nămôiătr逢運ngăn逢噂c, y院u t嘘 c嘘t lõi c違nh 
quan - b違n s逸c c栄a thành ph嘘 C亥năTh挨. 

- T衣o d詠ngăvƠnhăđaiăsinhătháiăxungăquanăth鵜 tr医n Th噂i Lai, 

4. Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 
Nâng c医p và hoàn thi羽n h羽 th嘘ngăc挨ăs荏 h衣 t亥ng xã h瓜i, h衣 t亥ng k悦 thu壱t th鵜 tr医n 

Th噂iăLaiătheoăh逢噂ng là trung tâm c栄a m瓜tăđôăth鵜 sinh thái c違nhăquanăn逢噂c. C違i t衣o, phát 
huy các th院 m衣nh hình thái v隠 đi吋m - tuy院n - di羽n - kh嘘i c栄a th鵜 tr医n. Nh医n m衣nh vào 
b違n s逸căđôăth鵜 hai bên sông Ô môn, t瑛 sông H壱u t噂i Th噂i Lai. 

5. Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng: 

- Xem xét l衣i vi羽c nâng c医păđ逢運ng t雨nhă922EăđiăR欝ng Gi隠ngănh逢ăhi羽nănayăđangă
đ隠 xu医t, vì trong quy ho衣ch vùng, k院t n嘘i chính s胤 là tuy院n Ô Môn - R欝ng Gi隠ng. Không 
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th吋 t衣o quá nhi隠uăđ逢運ng c逸t l噂n qua cao t嘘c nam sông H壱u. 

- Quanăđi吋m là không m荏 r瓜ng các tuy院n t雨nh l瓜 hi羽n h英u ven kênh. N院u c亥n thì 
m荏 đ逢運ng m噂iăđ吋 phát tri吋năhaiăbên.ăTr逢噂c m逸t không có nhu c亥u m荏 thêm các k院t n嘘i 
d丑c. 

- Trongăt逢挨ngălai,ăxácăđ鵜nh k院t n嘘i giao thông t瑛 th鵜 tr医n Th噂i Lai sang tuy院n Ô 
môn - R欝ng Gi隠ng quy ho衣ch. 

- M荏 r瓜ng khu v詠c bãi rác thành trung tâm công ngh羽 x穎 lỦămôiătr逢運ng, có th吋 
nghiên c泳u k院t h嬰p x穎 lỦăn逢噂c th違i. 

- Xácăđ鵜nh khu v詠căcôngăviênănghƿaătrang,ăt嘘t nh医t nên 荏 phíaăđôngăc栄a cao t嘘c 
đ吋 ti羽n k院t n嘘i. N院u làm phía tây thì c亥năxácăđ鵜nh k院t n嘘i th壱t thu壱n ti羽n. 

VIII.  Huy羽n C運 Đ臼  

Hình 22. Đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăhuy羽n C運 Đ臼 

 

12 
Tr映căđôăth鵜ăhi羽năđ衣i,ănằmăd丑cătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢挨ngă
ti羽n 

13 Đôăth鵜ăc違nhăquanănôngănghi羽p 
14 Đôăth鵜ăsinhătháiăsông n逢噂că 

 

1.  Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Huy羽n C運 Đ臼 s胤 phát tri吋n các khu ch泳cănĕngăchính: 
- Nh医n m衣nh vào th鵜 tr医n C運 đ臼 đ吋 tr荏 thành m瓜tăđi吋măđ院n du l鵜ch sinh thái c医p 

vùng ch泳 không ch雨 là m瓜t trung tâm hành chính huy羽n. Có th吋 nâng c医p toàn b瓜 huy羽n 
thành m瓜t th鵜 xã. 
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- Khu v詠c c違nh quan nông nghi羽p: Phát tri吋n mô hình trang tr衣iăv逢運n ao chu欝ng 
đanăxenăduăl鵜ch sinh thái nông tr衣i 荏 khu v詠cănôngătr逢運ng C運 Đ臼,ănôngătr逢運ng sông 
H壱u. Dùng c医u trúc phân lô ru瓜ng hi羽n h英u,ăđaăd衣ng hoá s違n phẩm nông nghi羽p trong 
t瑛ngălô,ăđanăxenăcôngătrình.ăKhuăv詠c phía b逸cănôngătr逢運ng sông H壱uătr逢噂c m逸t có th吋 
đ吋 di羽nătíchălúa,ănh逢ngătrongăt逢挨ngălaiănênăchuy吋n v隠 cùng m瓜t c医uătrúcănh逢ănôngătr逢運ng 
sông H壱u,ăđ吋 t壱pătrungăth逢挨ngăhi羽u trung tâm lúa v隠 Th噂i Lai. 

- Tr映căđôăth鵜 hi羽năđ衣i, nằm d丑cătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢挨ngăti羽n. 

- Đôăth鵜 sinh thái r瑛ng ng壱păn逢噂c C運 Đ臼: Nghiên c泳u t衣o ra m瓜t khu v詠c ng壱p 
n逢噂c có ch栄 ý và ki吋măsoátăđ逢嬰căđ吋 phát tri吋năđaăd衣ng sinh h丑c,ăcũngănh逢ăc違nh quan 
đ瓜c nh医t vô nh鵜 cho khu v詠c C運 Đ臼, tr荏 thành m瓜tăđôăth鵜 vùng r瑛ng ng壱păn逢噂c, nằm 荏 
phía nam c栄a th鵜 tr医n C運 Đ臼, phía tây Cao t嘘c. 

2. Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

- ĐƠoăt衣o, nâng cao ch医tăl逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c,ălƠmăc挨ăs荏 đ吋 chuy吋năđ鰻i, phát 
tri吋năcácăđ鵜nhăh逢噂ng kinh t院. 

- Thayăđ鰻i c医u trúcăđ鵜nhăc逢ăhi羽n h英u, t衣o nh英ngămôăhìnhăđ鵜nhăc逢ănôngăthônăm噂i, 
có kh違 nĕngăphátătri吋năđôăth鵜 hoá trong lòng nông thôn. 

3. Đ鵜nhăh逢噂ng sinh thái - c違nh quan 

- Giao thông th栄y t瑛ng là th院 m衣nh c栄a Th鵜 tr医n C運 Đ臼. Các tuy院n sông ch違y 
qua th鵜 tr医n C運 Đ臼 n嘘i các t雨nh Kiên Giang, H壱u Giang, và các qu壱n, huy羽n c栄a C亥n 
Th挨.ăTuyănhiên,ănhi隠u tuy院n sông này hi羽nănayăđưă tr荏 nên ô nhi宇m và b鵜 l医n chi院m 
nghiêm tr丑ng. C亥n tr違 l衣i nh英ng con sông, kênh không b鵜 ô nhi宇m cho C運 Đ臼. 

- Phát tri吋n vùng r瑛ng ng壱păn逢噂c t瑛 nôngătr逢運ng C運 đ臼 v隠 phía nam. 

4. Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

- Phát huy b違n s逸căsôngăn逢噂c c栄a th鵜 tr医n C運 Đ臼 v噂i nh英ngăđi吋m - tuy院n - di羽n 
mangăđ員cătínhăn逢噂c. C亥năcóăcôngătrìnhăđi吋m nh医n 荏 khu v詠c giao các kênh 荏 th鵜 tr医n C運 
Đ臼 làm công trình d磯năh逢噂ng th鵜 giác. 

5. Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng: 

- Đ員c bi羽t nh医n m衣nh y院u t嘘 giao thông thu益 n瓜iăđ鵜a tr荏 thành b違n s逸c, không 
b鰻 sung nhi隠u giao thông b瓜. 

N院u v鵜 trí cao t嘘c nam sông H壱uăđ逢嬰c quy院tăh逢噂ng tuy院nănh逢ăhi羽nănayăthìăđ逢運ng 
t雨nh 919 s胤 không còn nguyên kh違 nĕngăk院t n嘘iănh逢ătr逢噂c. Vì v壱y c亥n nghiên c泳u m荏 
h逢噂ng k院t n嘘i m噂i t瑛 th鵜 tr医n c運 đ臼 sang qu嘘c l瓜 80. 

Xácăđ鵜nh vùng phía tây, nh医t là tây nam là khu v詠c cho phép ng壱păn逢噂c, có th吋 
tái c医u trúc l衣i h羽 th嘘ngăđêăbao. 

Nguyên t逸c phát tri吋năđôăth鵜 khu v詠c xung quanh C運 đ臼 là cân bằngăđƠoăđ逸păđ吋 
t衣o ra nh英ng m員tăn逢噂c sinh thái l噂n. 

IX.  Huy羽n VƿnhăTh衣nh  
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Hìnhă23.ăĐ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n ch泳cănĕngăhuy羽n VƿnhăTh衣nh 

 

12 
Tr映căđôăth鵜ăhi羽năđ衣i,ănằmăd丑cătheoălõiăgiaoăthôngăđaăph逢挨ngă
ti羽n 

13 Đôăth鵜ăc違nhăquanănôngănghi羽p 

15 
Khuăv詠căs違năxu医tănĕngăl逢嬰ngăm員tătr運iăđanăxenăv噂iănôngă
nghi羽p 

16 D違iăđôăth鵜ăcôngănghi羽păsinhătháiăTh嘘tăN嘘tă- VƿnhăTh衣nh 

 

1.  Đ鵜nhăh逢噂ng kinh t院 đôăth鵜 

Huy羽năVƿnhăTh衣nh s胤 phát tri吋n các khu ch泳cănĕngăchính: 
- 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: Khu v詠c phía 

Tây huy羽n khu v詠c r瓜ng l噂năđ吋 s違n xu医tănĕngăl逢嬰ng m員t tr運i.ăBênăd逢噂i h羽 th嘘ng pin 
m員t tr運i v磯n có th吋 làm nông nghi羽p v噂i các lo衣i nuôi tr欝ng thu益 s違n ho員c làm rau màu, 
chĕnănuôi.ăKhôngăphùăh嬰p v噂i tr欝ng lúa. 

- D違iăđôăth鵜 công nghi羽p sinh thái Th嘘t N嘘t - VƿnhăTh衣nh: Phát tri吋n m瓜t d違i 
công nghi羽p s衣chăđanăxenăv噂i c違nh quan sinh thái, vùng b違o t欝n d丑c theo qu嘘c l瓜 80 và 
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cao t嘘c L瓜 Tẻ - R衣ch S臼i. 

- D違iăđ医t phía b逸c kênh Cái s逸năxácăđ鵜nhăđanăxenăth栄 công nghi羽p, công nghi羽p 
ch院 bi院n nh臼 v噂iăkhuădơnăc逢. 

- D違iăđ医t gi英a cao t嘘c L瓜 Tẻ r衣ch s臼iăxácăđ鵜nhăđanăxenăgi英aăđ医t 荏,ăđ医t sinh thái 
c違nh quan cây xanh và nh英ng c映m công nghi羽p, th栄 công nghi羽p nh臼, nh医t là công 
nghi羽p ch院 bi院n nông s違n, ti院p c壱năchínhălƠăđ逢運ng thu益 trên kênh Cái S逸n. 

- D違iăđ医t phía nam kênh Cái S逸n dành cho nh英ng phát tri吋n công nghi羽p quy 
mô l噂n, k院t n嘘i giao thông lên tuy院n cao t嘘c nam sông H壱u,ăđ逢運ngăvƠnhăđaiăphíaătơyă
cũngănh逢ăcaoăt嘘c l瓜 tẻ r衣ch s臼i.ăĐi隠u quan tr丑ng nh医t là ph違i gi英 đ医t l噂n 荏 khu v詠c này 
cho nh英ng khu công nghi羽p l噂n nhi隠u ngàn ha, không chia nh臼 lôăđ医t. 

- Xácăđ鵜nh nhu c亥u ph違i có m瓜t trung tâm logistics riêng trong khu v詠c công 
nghi羽păVƿnhăTh衣nh,ănh逢ngăkhôngătáchăriêngăv隠 s穎 d映ngăđ医tăthƠnhăkhuălogistics,ămƠăđ吋 
chung vào khu công nghi羽p. 

2. Đ鵜nhăh逢噂ng xã h瓜i h丑căđôăth鵜 

- T鰻 ch泳căđƠoăt衣o, đƠoăt衣o l衣i và thu hút ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao v隠 huy羽n 
làm vi羽căđ吋 đápă泳ng nhu c亥u v隠 laoăđ瓜ng ch医tăl逢嬰ng cao cho huy羽n.ăĐ違m b違o các d鵜ch 
v映 thi院t y院u cho th鵜 tr医năVƿnhăTh衣nh và Th衣nh An. 

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 S逸n, ph映c h欝i th違m th詠c v壱t ven sông, gi違m thi吋u 
s衣t l荏. 

Xácăđ鵜nh c医u trúc sinh thái c違nh quan m噂i,ăđ員c bi羽t cho d違iăđôăth鵜 công nghi羽p 
sinh thái gi英a kênh Cái S逸n và cao t嘘c L瓜 tẻ, r衣ch s臼i. 

4. Đ鵜nhăh逢噂ngăhìnhătháiăđôăth鵜 

C違i t衣o, phát huy các th院 m衣nh hình thái v隠 đi吋m- tuy院n- di羽n- kh嘘i c栄a th鵜 tr医n. 
L逢uăỦăcácătuy院năsôngăn逢噂c và tuy院n Th嘘t N嘘t- VƿnhăTh衣nh.  

T衣o ra m瓜t b違n s逸căhìnhătháiăđôăth鵜 công nghi羽p sinh thái hi羽năđ衣i, khác hẳn v噂i 
các c医uătrúcăđôăth鵜 khác 荏 thành ph嘘. 

5. Đ鵜nhăh逢噂ng h衣 t亥ng 

Quan tr丑ng nh医tălƠăxácăđ鵜nh nh英ng k院t n嘘i v壱n t違i c栄a khu v詠c vào các tuy院n cao 
t嘘c vùng. 

Xácăđ鵜nh rõ nhu c亥u v壱n t違i c栄a vùng công nghi羽p, xem có c亥n c違ng v壱n t違i qu嘘c 
t院 riêng 荏 Th嘘t N嘘t không. 

T嘘iă逢uăhoáăh羽 th嘘ng c違ng sông d丑c kênh Cái S逸n.  

Đ違m b違o v羽 m員t k悦 thu壱t thu益 l嬰i và giao thông thu益 trên tuy院n sông Cái s逸n. 
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PH井NăIX:ăPH姶愛NGăÁNăB謂O V烏 MỌIăTR姶云NG, KHAI THÁC, B 謂O V烏 
TĨIăNGUYểNăN姶閏C, PHÒNG CH渦NG THIÊN TAI VÀ 永NG PHÓ V閏I 
BI蔭NăĐ蔚I KHÍ H 一U 

1. Xây d詠ng 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 
môiătr逢運ng  

Xây d詠ngăđ逢嬰c nguyên t逸c,ăph逢挨ngăth泳c, n瓜i dung ph嘘i h嬰p và trách nhi羽m c栄a 
cácăc挨ăquan,ăđ挨năv鵜, t鰻 ch泳c, cá nhân có liên quan trong công tác qu違nălỦăNhƠăn逢噂c và 
b違o v羽 môiătr逢運ngătrênăđ鵜a bàn C亥năTh挨ăth運i kǶ 2021-2030, tuân th栄 cácăquyăđ鵜nh pháp 
lỦăvƠăđi隠u ki羽n th詠c t院 v隠 qu違nălỦămôiătr逢運ng c栄a thành ph嘘.  

Xácăđ鵜nh ph衣măviăđi隠u ch雨nh,ăc挨ăch院 ph嘘i h嬰păvƠăđ嘘iăt逢嬰ng áp d映ng nhằmăđ違m 
b違o tuân th栄 cácăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 b違o v羽 môiătr逢運ng và m丑i ho衣tăđ瓜ng qu違n lý 
nhƠăn逢噂c v隠 b違o v羽 môiătr逢運ng gi英a các s荏, ban, ngành, U益 ban nhân dân các qu壱n, 
huy羽năđ逢嬰c th嘘ng nh医t, thông su嘘t,ăđúngăch泳cănĕng,ănhi羽m v映 và thẩm quy隠n. B鰻 sung 
m瓜t s嘘 đ嘘iăt逢嬰ng còn thi院u trong ph衣măviăđi隠u ch雨nhănh逢ăắtƠiănguyên,ăđaăd衣ng sinh h丑c, 
bi院năđ鰻i khí h壱u, b違o v羽 di s違n thiên nhiên, banăhƠnhăcácăvĕnăb違n quy ph衣m pháp lu壱t 
v隠 môiătr逢運ng t衣iăđ鵜aăph逢挨ng”.ăTùyătheoăt瑛ngălƿnhăv詠c ph嘘i h嬰p, b鰻 sungăthêmăđ嘘iăt逢嬰ng 
áp d映ngănh逢ăCôngăanăthƠnhăph嘘, H違i quan, Ki吋m lâm... 

S荏 TƠiănguyênăvƠăMôiătr逢運ngăđ逢嬰c phân công ch栄 trì ph嘘i h嬰p v噂iăcácăc挨ăquan,ă
đ挨năv鵜 liênăquanătheoăcácăquyăđ鵜nh hi羽n hành nhằmăđ違m b違o ho衣tăđ瓜ng hi羽u qu違 c栄a các 
c挨ăquan,ăđ挨năv鵜 ph嘘i h嬰p. N瓜i dung ph嘘i h嬰p trong công tác: b違o t欝năđaăd衣ng sinh h丑c; 
ho衣tăđ瓜ng truy隠n thông nâng cao nh壱n th泳c v隠 b違o v羽 môiătr逢運ng c栄a S荏 Tài nguyên và 
Môiătr逢運ng, các S荏, ban, ngành và 曳y ban nhân dân c医p qu壱n, huy羽n; xây d詠ng, ban 
hƠnhăvĕnăb違n quy ph衣m pháp lu壱t; qu違n lý ch医t th違i r逸n; và 泳ng phó bi院năđ鰻i khí h壱u. 

2. Ph逢挨ngăánăphơnăvùngăvƠăb違o v羽 môiătr逢運ng C亥năTh挨 

Chiaăcácăvùngămôiătr逢運ng (thành vùng b違o v羽 nghiêm ng員t, vùng h衣n ch院 phát 
th違iăvƠăvùngămôiătr逢運ng khác) và các ti吋uăvùngătrênăc挨ăs荏 các tiêu chí v隠 phân vùng môi 
tr逢運ngătheoăquyăđ鵜nh t衣iăĐi隠uă22:ăắQuyăđ鵜nh chung v隠 phơnăvùngămôiătr逢運ng”ăNgh鵜 
đ鵜nh s嘘 08/2022/NĐ-CP c栄a Chính ph栄 Quyăđ鵜nh m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t B違o v羽 môi 
tr逢運ngă(2020)ăvƠăThôngăt逢ăs嘘 02/2022/TT-BTNMT c栄a B瓜 TƠiănguyênăvƠăMôiătr逢運ng 
Quyăđ鵜nh chi ti院t thi hành m瓜t s嘘 đi隠u Lu壱t B違o v羽 môiătr逢運ng. 

Vùng b違o v羽 nghiêm ng員t: Khu v詠c b違o v羽 1 c栄a di tích l鵜ch s穎 vĕnăhóaănh逢ăCh嬰 
n鰻iăCáiăRĕng, nhà c鰻 Bình Th栄y, Thi隠n vi羽năTrúcăLơmăPh逢挨ngăNam,ăChùaăỌng,ăKhuă
di tích l鵜ch s穎 Giàn G瑛a, Khu du l鵜ch Lung C瓜t C亥u, Làng ngh隠 h栄 ti院u; và Các công 
viênătrênăđ鵜a bàn C亥năTh挨. 

Vùng h衣n ch院 phát th違i:ăVùngăđ羽m các khu du l鵜ch sinh thái nêu trên; Khu v詠c 
b違o v羽 2 c栄a di tích l鵜ch s穎 vĕnăhóa;ăCácăkhuăđôăth鵜 lo衣i IV, V tr荏 lênăđ逢嬰c quy ho衣ch; 
Các con sông l噂nătrênăđ鵜a bàn C亥năTh挨:ăsôngăH壱u, sông C亥năTh挨;ăCácăkhuăv詠c phát 
tri吋n du l鵜ch: Ngày h瓜iăv逢運n trái cây t衣i Tân L瓜c, L宇 h瓜i OK Om Bok t衣i chùa Pothi 
Somrômầ;ăvà Các khu v詠c t壱p trung s違n xu医t nông nghi羽p tr丑ngăđi吋mă(cácăn挨iăthíăđi吋m 



 

179 
 

cánhăđ欝ng m磯u l噂n, tr欝ng rau màu v噂i di羽n tích l噂n, các khu d詠 ki院n quy ho衣ch nông 
nghi羽p công ngh羽 cao các khu v詠c tr衣m c医păn逢噂căđôăth鵜 vƠănôngăthônầ). 

Vùngămôiă tr逢運ng khác: Các vùng còn l衣iă trênăđ鵜a bàn thành ph嘘 không thu瓜c 
danh m映c li羽t kê t衣i m映c nêu trên. 

3. Đ鵜nhăh逢噂ng b違o v羽 môiătr逢運ng t衣iăcácăvùngămôiătr逢運ng C亥năTh挨 

Th詠c hi羽năphơnăvùngămôiătr逢運ng và tri吋n khai các ho衣tăđ瓜ng b違o v羽 môiătr逢運ng 
đ吋 qu違n lý, th詠c hi羽n phát tri吋n kinh t院-xã h瓜i,ăđ違m b違o an ninh qu嘘căphòngătheoăh逢噂ng 
b隠n v英ng t衣i các vùng b違o v羽 nghiêm ng員t, vùng h衣n ch院 phát th違iăvƠăvùngămôiătr逢運ng 
khác. 

Đ院nănĕmă2030,ăphơnăvùngămôiătr逢運ngăđ違m b違o vi羽căngĕnăng瑛a, h衣n ch院 m泳căđ瓜 
giaătĕngăôănhi宇măvƠăsuyăthoáiămôiătr逢運ng, b違o t欝năđaăd衣ng sinh h丑c, kh逸c ph映c, c違i thi羽n 
các khu v詠c b鵜 ô nhi宇m,ănơngăcaoănĕngăl詠c qu違nălỦănhƠăn逢噂c. 

4. Ph逢挨ngăánăphátătri吋n r瑛ng, b違o t欝năđaăd衣ng sinh h丑c và ph映c h欝i h羽 sinh thái 

B違oăđ違m các h羽 sinh thái t詠 nhiên quan tr丑ng, các loài và ngu欝n gen quý, hi院m 
đ逢嬰c b違o t欝n và phát tri吋n b隠n v英ng. Duy trì và phát tri吋n d鵜ch v映 h羽 sinh thái thích 泳ng 
v噂i bi院năđ鰻i khí h壱u nhằmăthúcăđẩy phát tri吋n b隠n v英ng c栄a thành ph嘘. Xây d詠ng và 
nâng cao nh壱n th泳c c瓜ngăđ欝ng trong vi羽c b違o t欝năđaăd衣ng sinh h丑c c栄a C亥n Th挨.ă 

Xácăđ鵜nh và khoanh vùng b違o v羽, nâng cao ch医tăl逢嬰ng và thi院t l壱p/giaătĕngădi羽n 
tích các h羽 sinh thái t詠 nhiên trên c衣năvƠăđ医t ng壱păn逢噂c quan tr丑ng,ăđ員c bi羽t là b違o v羽 và 
phát tri吋n h羽 sinhătháiăđ医t ng壱păn逢噂cănh逢:ăsông,ăc欝n, cù lao trong vi羽c chú tr丑ng gi違m 
nhẹ ng壱p l映t cho thành ph嘘, b違o v羽 môiătr逢運ng không khí cho khu v詠căđôăth鵜. 

Th詠c hi羽n các ch雨 tiêu b違o t欝năđaăd衣ng sinh h丑c C亥năTh挨ănh逢:ătuơnăth栄 theo các 
cácăh逢噂ng d磯n mang tính pháp lý; b違o v羽 môiătr逢運ng, b違o t欝n, phát tri吋n b隠n v英ngăđaă
d衣ng sinh h丑c các h羽 sinh thái; 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ngăđaăd衣ng sinh h丑c. 

5. Phát tri 吋n m衣ngăl逢噂i quan tr逸c C亥năTh挨 

Xây d詠ng m衣ngăl逢噂i quan tr逸cătƠiănguyênăvƠămôiătr逢運ng b違oăđ違m th嘘ng nh医t, 
đ欝ng b瓜, tiên ti院n và t瑛ngăb逢噂c hi羽năđ衣i,ăđáp 泳ng nhu c亥u thu nh壱p và cung c医p thông 
tin, s嘘 li羽uăđi隠uătraăc挨ăb違n v隠 môiătr逢運ng,ătƠiănguyênăn逢噂c,ăkhíăt逢嬰ng th栄yăvĕn,ăph映c v映 
có hi羽u qu違 cho công tác x穎 lý, kh逸c 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 tri吋n m衣nh và b隠n v英ng kinh t院-xã h瓜i 
c栄aăđ医tăn逢噂c. 

Đ亥uăt逢ăxơyăd詠ng m衣ngăl逢噂i quan tr逸cămôiătr逢運ngăđ違m b違o vi羽c th詠c hi羽n quan 
tr逸c và ki吋m soát ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ngătrênăđ鵜a bàn toàn thành ph嘘.ă姶uătiênăquanătr逸c 
t詠 đ瓜ng, 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 v隠 hi羽n tr衣ng 
và di宇n bi院n ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ng, k鵜p th運i c違nh báo, d詠 báo ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ng 
ph映c v映 cho công tác qu違n lý và ho衣chăđ鵜nh các chính sách kinh t院 - xã h瓜i c栄a thành 
ph嘘 C亥năTh挨. 
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Nghiên c泳u, 泳ng d映ng các thành t詠u khoa h丑c công ngh羽 vƠăđƠoăt衣o ngu欝n nhân 
l詠c trong xây d詠ng h羽 th嘘ng quan tr逸c, th詠c hi羽năcácăch逢挨ngătrìnhăquanătr逸c, xây d詠ng 
c挨ăs荏 d英 li羽u và báo cáo v隠 môiătr逢運ng. 

Tĕngăc逢運ngăvƠăđaăd衣ng hóa các ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢:ătrongăđóăngu欝n ngânăsáchăđ鵜a 
ph逢挨ngăđóngăvaiătròăch栄 đ衣o.ăHuyăđ瓜ng t嘘iăđaăcácăngu欝n v嘘n t瑛 các t鰻 ch泳c qu嘘c t院, 
các t鰻 ch泳c phi chính ph栄, các d詠 án, các doanh nghi羽păđ吋 nâng c医păvƠăđ亥uăt逢ăm噂i cho 
m衣ngăl逢噂i quan tr逸c.ăĐ鵜nhăh逢噂ng quy ho衣chăgiaiăđo衣n 2021- 2030,ă逢uătiênăd詠 án đ亥uăt逢ă
lƿnhăv詠c quan tr逸c ch医tăl逢嬰ngămôiătr逢運ng,ătĕngăc逢運ng ph嘘i h嬰p h厩 tr嬰 t瑛 các ngu欝n v嘘n 
ODA, FDI... 

6. Ph逢挨ngăánăb違o v羽, khai thác, s穎 d映ng tài nguyên thiên nhiên trênăđ鵜a bàn thành 
ph嘘 

6.1. B違o v羽, khai thác, s穎 d映ngătƠiănguyênăđ医t 

- Ki吋m soát ch員t qu悦 đ医t, t瑛ngăb逢噂c ph映c h欝i nâng d亥n t益 l羽 che ph栄 r瑛ng, cân 
bằng và chuy吋n hóa m瓜t ph亥n qu悦 đ医t nông nghi羽p hi羽năcóătrongăđôăth鵜 sangăđ医t xây 
d詠ngăđ吋 đápă泳ng tiêu chí phát tri吋năđôăth鵜, phát tri吋n h衣 t亥ng k悦 thu壱t và xã h瓜iăđ吋 th詠c 
hi羽n các m映c tiêu phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i.  

- Ph亥n qu悦 đ医t nông nghi羽p còn l衣i c違 nh英ng di羽nătíchătrongăc挨ăc医u quy ho衣ch 
s穎 d映ngăđ医t cho phát tri吋năđôăth鵜 c亥n th詠c hi羽n phát tri吋n nông nghi羽p - công ngh羽 cao, 
đ吋 giaătĕngănĕngăsu医t, giá tr鵜 cây tr欝ng,ăđ違m b違oăc逢ădơnăđ逢嬰c s嘘ng t嘘t v噂i làng ngh隠 
trongălòngăđôăth鵜. 

- Đ亥uăt逢ăxơyăd詠ng và hoàn thi羽n h羽 th嘘ngăthôngătinăđ医tăđai,ăh欝 s挨ăđ鵜a chính theo 
mô hình hi羽năđ衣i, t壱p trung th嘘ng nh医t mang tính tích h嬰p. Ch雨 đ衣o th詠c hi羽n nghiêm 
túc công khai, minh b衣chăcôngătácăgiaoăđ医t,ăchoăthuêăđ医tăđ吋 th詠c hi羽n các d詠 án phát 
tri吋n kinh t院 - xã h瓜iăthôngăquaăđ医u giá quy隠n s穎 d映ngăđ医t,ăđ医u th亥u d詠 án có s穎 d映ng 
đ医t.  

- Đ嘘i v噂iăđ医t s穎 d映ng cho d詠 án du l鵜ch, tâm linh, c亥n rà soát c映 th吋, tính toán 
giao qu悦 đ医t phù h嬰p trên nguyên t逸c ti院t ki羽mătƠiănguyênăđ医t;ăđ欝ng th運i b違oăđ違m hi羽u 
qu違 kinh t院. 

6.2. Ph逢挨ngăánăb違o v羽, khai thác, s穎 d映ng tài nguyên khoáng s違n 

Khoáng s違nătrênăđ鵜a bàn Tp C亥năTh挨ăkhôngăcòn nhi隠u, riêng v噂i cát san l医p,ă逢噂c 
tính nhu c亥uăgiaiăđo衣n 2021-2030ăđ吋 đápă泳ng yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i khá l噂n 
đ員c bi羽t cho phát tri吋n giao thông, công nghi羽p,ăđôăth鵜,ăầcóăkh違 nĕngăthi院u h映t dù có 
th吋 t壱n thu t瑛 n衣o vét c穎aăĐ鵜nh An, cùng v噂iăđó,ădoăphátătri吋năcácăđ壱p th栄yăđi羽n 荏 th逢嬰ng 
ngu欝n d磯năđ院năl逢嬰ng cát b欝i l逸ng trên các dòng sông ngày càng suy gi違m.   

Ph逢挨ngăánăphân vùng khai thác, s穎 d映ng, b違o v羽 tƠiănguyênătrênăđ鵜a bàn Thành 
ph嘘 nh逢ăd逢噂iăđơy. 

• Sét làm g衣ch ngói và sét keramzit hi羽năch逢aăcóănhuăc亥u khai thác nên c亥năđ逢嬰c 
khoanh vùng b違o vê. 

• Trênăc挨ăs荏 d詠 báo nhu c亥u cát san l医păhƠngănĕmăkho違ng 1,8tr m3/nĕm,ăđ隠 xu医t 
quy ho衣chăkhaiăthácănh逢ăsau:   
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• Ti院p t映c khai thác các m臼 Tr逢運ng Th丑, Th噂i An, Bùi H英uăNghƿa,ăkhiăh院t s胤 
làm th栄 t映căđóngăm臼 nh逢ăquyăđ鵜nh;  

• Đẩy nhanh th栄 t映c c医păphépăvƠăđ医u giá cho các m臼:ăPh逢噂c L瓜c, Tân L瓜c, Phú 
Th泳-Tân Phú, Tân Phú, Ph逢噂c L瓜c 2, Trà Nóc. 

• Th詠c hi羽n các gi違iăphápăđ吋 gi違m nhu c亥u s穎 d映ng cát san l医p: Áp d映ng nguyên 
t逸c cân bằngăđƠoăđ逸p khi san n隠n 荏 nh英ngăn挨iăcóăth吋; Áp d映ng th嘘ng nh医t chi隠u cao n隠n 
trong chuẩn b鵜 k悦 thu壱t; Nghiên c泳u, áp d映ng mô hình s穎 d映ng cát nhi宇m m員n, v壱t li羽u 
xây d詠ng sà b亥n đ吋 san n隠n. 

• V隠 1004 khu v詠c c医m ho衣tă đ瓜ng khoáng s違n quyă đ鵜nh t衣i Quy院tă đ鵜nh s嘘 
1214/2018 c栄a UBND Tp C亥năTh挨,ăph逢挨ngăh逢噂ng x穎 lỦănh逢ăsau:ă 

- Gi英 nguyên tr瑛 khi ch栄 m違nhăđ医tăđóăkhôngăcònăs穎 d映ng và bàn giao l衣i cho 
Tp. CT. 

- N院uătrongăắ1004ăkhuăv詠c c医m ho衣tăđ瓜ng khoáng s違n”ănƠy,ăcóăkhuăv詠c nào 
nằm trong vùng Quy ho衣ch c栄a TP 2021 - 2030,ăđ院nănĕmă2050ăthìăb臼 khu v詠c c医m ho衣t 
đ瓜ng khoáng s違nănƠyăraăđ吋 th詠c hi羽n quy ho衣ch thành ph嘘, r欝iăsauăđóăcĕnăc泳 theo Quy 
ho衣ch c栄a Thành ph嘘 sau này, n院u thu瓜cătiêuăchíăkhoanhăđ鵜nh khu v詠c c医m ho衣tăđ瓜ng 
khoáng s違nătheoăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t thì ph違iăkhoanhăđ鵜nh b鰻 sung cho khu v詠c c医m 
m噂i này. 

- N院u Quy ho衣ch c栄a TP 2021 - 2030,ăđ院nănĕmă2050,ăcóăkhuăv詠c nào m噂i thu瓜c 
tiêuăchíăkhoanhăđ鵜nh khu v詠c c医m ho衣tăđ瓜ng khoáng s違nătheoăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t mà 
ch逢aăcóătrongăắ1004ăkhuăv詠c c医m ho衣tăđ瓜ng khoáng s違n”ăthìăph違iăkhoanhăđ鵜nh b鰻 sung 
cho khu v詠c c医m m噂i này 泳ng v噂i th運i kǶ quy ho衣ch c栄a thành ph嘘. 

• Quy ho衣ch khoáng s違n giai đo衣nă2030ăđ院n 2050: Vi羽c c医p phép ho衣tăđ瓜ng 
khoáng s違năđ逢嬰c th詠c hi羽nătheoăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t hi羽n hành ho員c có ý ki院n ch雨 
đ衣o c栄a UBND thành ph嘘 tùy tình hình th詠c t院  đ嘘i v噂i t瑛ng m臼 cát (n院u còn tr英 l逢嬰ng 
sau khi h院t h衣n c医păphépăđ院nănĕmă2030).  
7. Ph逢挨ngăánăphòngăch嘘ng thiên tai và 泳ng phó Bi院năđ鰻i khí h壱u 

Theo k鵜ch b違năBĐKHăvƠăn逢噂c bi吋n dâng c栄a B瓜 TNMT 2020, n院uăn逢噂c bi吋n 
dâng 100cm, Tp C亥năTh挨ăcóăth吋 b鵜 ng壱p trên 55% di羽n tích, 違nhăh逢荏ng l噂năđ院n thành 
qu違 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄aăđ鵜aăph逢挨ng.ăDoăđó,ăđơyălƠă逢uătiênăcaoăc栄a Thành ph嘘 
trong ng逸n h衣năcũngănh逢ădƠiăh衣n.    

Nguyên t逸c: Tuân th栄 Lu壱t phòng ch嘘ngăthiênătaiănĕmă2013ăvƠăcácălu壱t,ăquyăđ鵜nh 
cóăliênăquanăđ隠 raăvƠăđ違m b違o: 

- L欝ng ghép n瓜i dung phòng, ch嘘ng thiên tai, 泳ng phó v噂iăBĐKHătrongăquyă
ho衣ch, k院 ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄aăđ鵜aăph逢挨ng,ăquyăho衣ch và k院 ho衣ch phát 
tri吋n ngành. 

- D詠aătrênăc挨ăs荏 khoa h丑c; k院t h嬰p s穎 d映ng kinh nghi羽m truy隠n th嘘ng v噂i ti院n 
b瓜 khoa h丑c và công ngh羽; k院t h嬰p gi違i pháp công trình và phi công trình; b違o v羽 môi 
tr逢運ng, h羽 sinh thái. 

- Th詠c hi羽n theo s詠 phân công, phân c医p, ph嘘i h嬰p ch員t ch胤 gi英a các l詠căl逢嬰ng 
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và phù h嬰p v噂i các c医păđ瓜 r栄i ro thiên tai. 

- Ph逢挨ngăánăphòngăch嘘ng thiên tai, thích 泳ngăBĐKH 

- T鰻 ch泳c truy隠n thông, nâng cao nh壱n th泳că vƠă nĕngă l詠c c栄a c瓜ngă đ欝ng v隠 
phòng, ch嘘ng thiên tai, 泳ng phó v噂iăBĐKH; 

- Tĕngăc逢運ngăc挨ăch院 ph嘘i h嬰p, h羽 th嘘ngăthôngătin,ănĕngăl詠c c違nh báo thiên tai, 
phòng, ch嘘ng thiên tai và tìm ki院m c泳u n衣n;  

- Quy ho衣chăkhuădơnăc逢,ăh衣 t亥ng k悦 thu壱t và xã h瓜i, qu違n lý tài nguyên, môi 
tr逢運ng thích 泳ng v噂i thiên tai và bi院năđ鰻i khí h壱uătrênăc挨ăs荏 đánhăgiáăr栄i ro thiên tai, 
phân vùng r栄iăroăthiênătai,ăxácăđ鵜nh có m泳căđ瓜 d宇 b鵜 t鰻năth逢挨ngădoăbi院năđ鰻i khí h壱u; l壱p 
b違năđ欝 c違nhăbáoăchoăcácăđ鵜a ph逢挨ngătrênăđ鵜a bàn Thành ph嘘; 

- Xây d詠ng các công trình h衣n ch院 tácăđ瓜ng b医t l嬰i c栄a tri隠uăc逢運ng, ng壱p l映t, 
xâm nh壱p m員n, s衣t l荏.. b違o v羽 an toàn tính m衣ng và s違n xu医t c栄aăng逢運i dân; 

- Nâng cao tính ch嘘ng ch鵜uăBĐKHăchoăcácăngƠnhăs違n xu医t,ăcácăđôăth鵜 và c瓜ng 
đ欝ngădơnăc逢; 

- Chuẩn b鵜 v隠 nhân l詠c, v壱tăt逢,ăph逢挨ngăti羽n, trang thi院t b鵜 và nhu y院u phẩm ph映c 
v映 泳ng phó thiên tai; 

- Th詠c hi羽n các gi違iăphápăphiăcôngătrìnhăvƠăcôngătrìnhăđ嘘i v噂i các qu壱n, huy羽n 
và toàn thành ph嘘, v噂iăcácăngƠnh,ălƿnhăv詠c, v噂i các vùng ven sông,ăvùngăđ欝ng bằng.  
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PH井N X: DANH M 影C D衛 ÁNă姶UăTIểNăĐ井UăT姶 

I. D詠 ánă逢uătiênăđ亥uăt逢ăcông 

-  Tuân th栄 cácăquyăđ鵜nh c栄a Lu壱t Đ亥uăt逢 công, Lu壱tăNgơnăsáchănhƠăn逢噂c, Ngh鵜 
quy院t s嘘 973/2020/UBTVQH14ăngƠyă08ăthángă7ănĕmă2020ăc栄a 曳yăbanăTh逢運ng v映 Qu嘘c 
h瓜i, v..v 

- B違o đ違m qu違n lý t壱p trung, th嘘ng nh医t v隠 m映cătiêu,ăc挨ăch院, chính sách; th詠c 
hi羽n phân c医p trong qu違nălỦăđ亥uăt逢ătheoăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t, t衣o quy隠n ch栄 đ瓜ng cho 
các S荏, ban, ngành c医p thành ph嘘; H瓜iăđ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, đ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n theo Ngh鵜 
quy院t s嘘 59-NQ/TWăngƠyă05ăthángă8ănĕmă2020ăc栄a B瓜 Chính tr鵜 v隠 xây d詠ng và phát 
tri吋n thành ph嘘 C亥năTh挨 đ院nănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđ院nănĕmă2045,ăNgh鵜 quy院tăĐ衣i h瓜iăđ衣i 
bi吋uăĐ違ng b瓜 thành ph嘘 l亥n th泳 XIV,  nhi羽m kǶ 2020 - 2025; K院 ho衣ch phát tri吋n kinh 
t院 - xã h瓜iă5ănĕmă2021 - 2025 c栄a thành ph嘘. 

- Phù h嬰p v噂i t亥m nhìn dài h衣n t噂iănĕmă2050ăcùngăđ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n các 
ngƠnhă逢uătiên 

- Phù h嬰p v噂i kh違 nĕngăcơnăđ嘘i v嘘n đ亥uăt逢 công t瑛 ngu欝năngơnăsáchănhƠăn逢噂c, 
b違oăđ違măcácăcơnăđ嘘i l噂n, an toàn n嬰 công.ăTĕngăc逢運ngăhuyăđ瓜ng các ngu欝n v嘘n ngoài 
ngơnăsáchănhƠăn逢噂c,ăđẩy m衣nh thu hút các ngu欝n v嘘n xã h瓜iăđ吋 th詠c hi羽n các d詠 ánăđ亥u 
t逢ăc挨ăs荏 h衣 t亥ng. 

- B嘘 trí v嘘năđ亥uăt逢ăt壱p trung, không phân tán, dàn tr違i, b違o đ違m hi羽u qu違 s穎 d映ng 
v嘘năđ亥uăt逢. Ch雨 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 thẩm quy隠n 
phê duy羽tătheoăđúngăquyăđ鵜nh c栄a Lu壱tăĐ亥uăt逢ăcôngăvƠăcácăvĕnăb違n pháp lu壱t có liên 
quan.  

- 姶uătiênăb嘘 trí v嘘n đ亥uăt逢ăc挨ăs荏 h衣 t亥ng 荏 các n挨iăcó đ欝ng bào dân t瓜c thi吋u 
s嘘 s嘘ng t壱p trung; th詠c hi羽n m映c tiêu xây d詠ng xã nông thôn m噂i nâng cao, xã nông 
thôn m噂i ki吋u m磯u,ăđẩy nhanh ti院năđ瓜 th詠c hi羽năch逢挨ngătrìnhăm映c tiêu qu嘘c gia, các d詠 
án tr丑ng đi吋m,ăch逢挨ngătrìnhăm映c tiêu, cácăkhơuăđ瓜t phá c栄a thành ph嘘, d詠 ánăcóăỦănghƿa 
l噂năđ嘘i v噂i phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i nhanh, b隠n 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 v噂i bi院năđ鰻i khí h壱u. 

- B違oăđ違m công khai, minh b衣ch trong vi羽c phân b鰻 v嘘n k院 ho衣chăđ亥uăt逢ăcông,ă
góp ph亥năđẩy m衣nh c違i cách hành chínhăvƠătĕngăc逢運ng công tác phòng, ch嘘ng tham 
nhũng,ăth詠c hành ti院t ki羽m, ch嘘ng lãng phí. 

- Dành v嘘n ngân sách d詠 phòngă theoă đúngă quyă đ鵜nh trong k院 ho衣ch đ亥u 
t逢 công trung h衣năgiaiăđo衣n 2021 - 2025 đ吋 x穎 lý các v医năđ隠 phát sinh trong quá trình 
đi隠u hành k院 ho衣chăđ亥uăt逢 công trung h衣n. 

II.  Đ亥uăt逢ăt逢ănhơn 

1. Đ鵜nhăh逢噂ngăthuăhútăđ亥uăt逢 

- Lƿnhăv詠c công nghi羽p 
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• T壱p trung chuy吋năh逢噂ng sang các d詠 ánănơngăcaoănĕngăsu医t, ch医tăl逢嬰ng, hi羽u 
qu違, s穎 d映ng hi羽u qu違 và tái t衣oătƠiănguyên,ănĕngăl逢嬰ng, thân thi羽nămôiătr逢運ng, mang 
hàm l逢嬰ng tri th泳c cao 

• 姶uătiênăthuăhútăcácăd詠 ánătrongăcácălƿnhăv詠c tr丑ngăđi吋m c栄a C亥năTh挨ăbaoăg欝m 
ch院 bi院n nông s違n,ănĕngăl逢嬰ng tái t衣o,ăd逢嬰c phẩm, s違n xu医t linh ki羽n, thi院t b鵜 đi羽n t穎; 
逢uătiênăcácăkhơuăt衣o ra giá tr鵜 giaătĕngăcao,ăs穎 d映ng ít nhân l詠c và tài nguyên 

- Lƿnhăv詠căth逢挨ngăm衣i ậ d鵜ch v映 

T壱pătrungăđ亥uăt逢ăvƠoăcácăngƠnhăd鵜ch v映 tr丑ngăđi吋măđ逢嬰căxácăđ鵜nh trong th運i kǶ 
quy ho衣chănh逢:ăth逢挨ngăm衣i, d鵜ch v映 logicstics., du l鵜ch MICE và du l鵜chăsinhătháiăđ吋 
xácăđ鵜nh các d詠 án.ă姶uătiênăthuăhútăcácăd詠 án phát du l鵜ch,ăth逢挨ngăm衣i, d鵜ch v映 logicstics 
có quy mô l噂n, hi羽năđai,ăcóăs泳c lan t臼a l噂năđ院năcácăngƠnh,ălƿnhăv詠căkhác.ăĐ員c bi羽t c亥n 
quanătơmăđ院n các d詠 án v隠 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 bi吋năđ吋 gi違i quy院t nút th逸t quan tr丑ng c栄a C亥năTh挨ăcũngănh逢ăĐBSCL.ă
Gi違i quy院tăđ逢嬰c nút th逸t trong h衣 t亥ng logistics là m瓜t trong nh英ngăkhơuăđ瓜t phá giúp 
C亥năTh挨ăđónăđ亥u các hi羽păđ鵜nhăth逢挨ngăm衣i, thu hút thêm các doanh nghi羽păđ院n v噂i 
thành ph嘘, gi違i quy院t v医năđ隠 vi羽c làm c栄aăng逢運i dân . 

- Lƿnhăv詠c nông-lâm-th栄y s違n 

姶uătiênăcácăd詠 ánăliênăquanăđ院n áp d映ngăkƿăthu壱t m噂i, công ngh羽 cao trong nông 
nghi羽p (k悦 thu壱t s違n xu医t gi嘘ng cây tr欝ng, v壱t nuôi; b違o qu違n sau thu ho衣ch),ăgiúpătĕngă
s違năl逢嬰ng và h衣n ch院 s詠 tácăđ瓜ng c栄a các ho衣tăđ瓜ng nông nghi羽păđ院nămôiătr逢運ng. 

- Lƿnhăv詠căĐôăth鵜 và nhà 荏 

姶uătiênăthuăhútăđ亥uăt逢ăcácăd詠 án xây d詠ngăkhuăđôăth鵜, nhà 荏 quy mô l噂n,ăđ亥uăt逢ă
h衣 t亥ngăđ欝ng b瓜, hi羽năđ衣i, góp ph亥năđẩy nhanh t嘘căđ瓜 đôăth鵜 hóa t衣i các qu壱n trung tâm 
bên c衣nh Ninh Ki隠u, g欝m Ô Môn, Bình Th栄y, CáiăRĕng.ăVi羽c xây d詠ng các h衣 t亥ng nhà 
荏 ch医tăl逢嬰ng cao là m瓜t trong các yêu t嘘 c亥n thi院tăđ吋 nâng cao ch医tăl逢嬰ng s嘘ng c栄aăng逢運i 
dơnăcũngănh逢ăthuăhútănhơnătƠiăđ院n v噂i Thành ph嘘. 

2. Đ嘘iătácă逢uătiênăđ亥uăt逢 

- V隠 đ亥uăt逢ăn逢噂c ngoài: Khuy院n khích, thu hút các nhà đ亥uăt逢ăcóăth逢挨ngăhi羽u 
toàn c亥u,ăcóănĕngăl詠c tài chính l噂n, có kh違 nĕngăđ亥uăt逢ă鰻năđ鵜nh, lâu dài, có tính liên k院t 
vƠăthuăhútăđ亥uăt逢ăs違n xu医t các s違n phẩm ph映 tr嬰.ăCácăđ嘘i tác Thành ph嘘 t壱p trung xúc 
ti院n h嬰pătácăđ亥uăt逢ălƠăHƠnăQu嘘c, Nh壱t B違n,ăSingapore,ăĐƠiăLoan (Trung Qu嘘c), 遺năĐ瓜, 
Hoa KǶ và châu Âu. 

- V隠 đ亥uăt逢ătrongăn逢噂c: Khuy院n khích các doanh nghi羽p l噂n,ăcóăuyătín,ăđưăxơyă
d詠ng m嘘i quan h羽 lâu dài v噂i Thành ph嘘, ch栄 đ瓜ng trong vi羽c tìm hi吋u, nghiên c泳u và 
đ隠 xu医t d詠 án. Ngoài ra, khuy院n khích các doanh nghi羽p t衣i C亥năTh挨ăđ亥uăt逢ăvƠoăcácăd詠 
ánătheoăđ鵜nhăh逢噂ng c栄a Thành ph嘘, ch栄 đ瓜ng liên k院t v噂i các doanh nghi羽păn逢噂c ngoài 
trong các d詠 ánăđƠuăt逢ăđẻ nơngăcaoănĕngăl詠c và tính c衣nh tranh. 

3. Tiêu chí l詠a ch丑n d詠 ánăđ亥uăt逢 

- Phù h嬰p v噂i chính sách, pháp lu壱t c栄aăNhƠăn逢噂c, các chi院năl逢嬰c phát tri吋n 
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qu嘘c gia, chi院năl逢嬰c phát tri吋năngƠnh,ălƿnhăv詠c qu嘘căgiaătrênăđ鵜a bàn thành ph嘘; phù h嬰p 
v噂iăquanăđi吋m, m映cătiêu,ăđ鵜nhăh逢噂ng phát tri吋n c栄a thành ph嘘; phù h嬰p v噂i t亥m nhìn 
phát tri吋n dài h衣n c栄a thành ph嘘 cùngăcácăngƠnhă逢uătiên; phù h嬰p,ăđ欝ng b瓜 đ逢嬰c v噂i các 
d詠 ánăđưăquyăho衣ch 荏 c医păcaoăh挨n. 

- V隠 hi羽u qu違 s穎 d映ngătƠiănguyên:ă逢uătiênăcácăd詠 án s穎 d映ngăítăđ医t,ălaoăđ瓜ng, t衣o 
ra giá tr鵜 giaătĕngăcao,ă泳ng d映ng các ti院n b瓜 v隠 khoa h丑c k悦 thu壱t.ă姶uătiênăcácăd詠 án 
h逢噂ng t噂i s詠 phát tri吋n b隠n v英ng,ăvƠăítăcóătácăđ瓜ng t噂iămôiătr逢運ng. 

- V隠 hi羽u qu違 kinh t院:ă姶uătiênăcácăd詠 án mang l衣i hi羽u qu違 kinh t院 cao (v隠 tĕngă
tr逢荏ngăGRDP,ăgiaătĕngăs嘘 l逢嬰ng vi羽călƠm,ăđóngăgópăchoăngơnăsáchăđ鵜aăph逢挨ng,ătácăđ瓜ng 
liênăđ噂iăđ院n các ngành khác) 

- V隠 hi羽u qu違 xã h瓜i: 姶uătiênăcácăd詠 án nâng cao ch医tă l逢嬰ng cu瓜c s嘘ng c栄a 
ng逢運iădơnă(giaătĕngăc挨ăh瓜i vi羽c làm, thu nh壱p;ătĕngăkh違 nĕngăti院p c壱năđ院n các d鵜ch v映 
xã h瓜i ch医tăl逢嬰ng cao,..) 

- V隠 nĕngăl詠c c栄aănhƠăđ亥uăt逢:ăKhôngăxemăxétăch医p thu壱năđ嘘i v噂iăcácănhƠăđ亥uăt逢ă
không gi違i trìnhăđ逢嬰c kh違 nĕngătƠiăchính,ăkhôngăch医păhƠnhăđ亥yăđ栄 nghƿaăv映 tài chính 
đ嘘i v噂iăNhƠăn逢噂c n院uăđưăđ逢嬰căNhƠăn逢噂căgiaoăđ医t,ăchoăthuêăđ医t.ăNgoƠiăra,ă逢uătiênăcácă
nhƠăđ亥uăt逢ăcóăkinhănghi羽m tri吋n khai hi羽u qu違 các d詠 ánăt逢挨ngăt詠. 
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PH井N XI: CÁC GI 謂I PHÁP TH 衛C HI烏N QUY HO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 t益 đ欝ng, trong 
đóă37ănghìnăt益 đ欝ng t瑛 NSNN, 109,6 nghìn t益 đ欝ng t瑛 khu v詠căt逢ănhơn,ă9,7ănghìnăt益 
đ欝ng t瑛 đ亥uăt逢ăn逢噂c ngoài FDI 

- T鰻ng ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢ăcho giaiăđo衣n 2026-2030 là 235,5 nghìn t益 đ欝ng trong 
đóăcóă49,6ănghìnăt益 đ欝ng t瑛 NSNN, 147,9 nghìn t益 đ欝ng t瑛 khu v詠căt逢ănhơn,ă37,9ănghìnă
t益 đ欝ng t瑛 đ亥uăt逢ăn逢噂c ngoài FDI 

1. Ngu欝n v嘘năngơnăsáchănhƠăn逢噂c 

Tĕngăc逢運ng t壱n d映ng ngu欝n v嘘n h厩 tr嬰 t瑛 ngân sách nhà; S穎 d映ng hi羽u qu違 và 
h嬰p lý ngu欝n v嘘năđ亥uăt逢ăcông,ă逢uătiênăcácăcôngătrìnhăd詠 ánănh逢:ăđ逢運ngăvƠnhăđaiăsơnă
bay C亥năTh挨ăk院t n嘘iăđ逢運ngăVõăVĕnăKi羽tăđ院năđ逢運ng Lê H欝ngăPhongă(đo衣n Km 1+675 
đ院năKmă2+163,12);ăđ逢運ng t雨nh 918 (xây d詠ng và nâng c医păgiaiăđo衣n 1 t瑛 đi吋m giao gi英a 
đ逢運ng t雨nh 918 v噂iăđ逢運ng t雨nhă923ăđ院n c亥u L瓜 B泳căv..v;ăĐẩy nhanh ti院năđ瓜 đ亥uăt逢ăcông,ă
lo衣i b臼 và rà soát các d詠 ánăch逢aăc亥n thi院t, c医p bách ho員căđưăt欝năđ丑ng nhi隠uănĕm;ăT壱n 
d映ng các ngu欝n v嘘n khác, ngoài v嘘năđ亥uăt逢ăcông. 
2.ăTĕngăc逢運ng h嬰p tác Công- T逢ăPPP 

Thành l壱păcácăc挨ăquanăđ亥u m嘘i v隠 PPP nhằm h厩 tr嬰 th鵜 tr逢運ng PP; tri吋n 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,  

Đ逢aăraăcácăkhungăphápălỦ,ăc挨ăch院 chia sẻ r栄i ro rõ ràng t瑛 các doanh nghi羽p nhà 
n逢噂c và kh嘘iăt逢ănhơn.ă 
3. Huy đ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:ăCóăcácăc挨ăch院 đ員c thù cho TP C亥năTh挨ăv隠 ti隠năthuêăđ医t, thu院 
su医t doanh nghi羽p, giúp chi phí thành l壱p doanh nghi羽p và ho衣tăđ瓜ng 荏 TP C亥năTh挨ă
c衣nh tranh so v噂i các t雨nh khác thu瓜căĐBSCL.ăHi羽n nay, m瓜t trong các v医năđ隠 l噂n c栄a 
C亥năTh挨ălƠăvi羽c thu瓜c Các thành ph嘘 tr詠c thu瓜căTrungă逢挨ngăkhi院n C亥năTh挨ăkhôngăđ逢嬰c 
h逢荏ngăcácă逢uăđưiăv隠 thu院 su医t,ăcũngănh逢ăcácăchiăphíăthƠnhăl壱p doanh nghi羽p cao, khi院n 
Thành ph嘘 gi違m sút v隠 s詠 c衣nhătranhătrongăthuăhútăđ亥uăt逢 

-  C違i thi羽nămôiătr逢運ng kinh doanh: Ti院p t映c c違i cách th栄 t映c hành chính, rút 
ng逸n th運iăgianăđĕngăkíăkinhădoanh,ăthúcăđẩy liên k院t ngân hàng, doanh nghi羽p; Nâng 
caoănĕngăl詠c c衣nh tranh c医p t雨nh (PCI) Các d英 li羽u v隠 quy ho衣chăcũngănh逢ăquyătrìnhăđ亥u 
t逢ăc亥năđ逢嬰căth逢運ng xuyên c壱p nh壱t và d宇 dàng ti院p c壱n trên các C鰻ngăthôngătinăđi羽n t穎 
chính th泳c c栄a Thành ph嘘; Nâng cao ch医tăl逢嬰ng gi違i quy院t th栄 t映c hành chính tr詠c tuy院n 
lên m泳căđ瓜 4,ăthúcăđẩy vi羽c xây d詠ng chính quy隠năđi羽n t穎 

-  Gi違i phóng m員t bằng:ăĐẩy nhanh vi羽c gi違i phóng m員t bằng,ătáiăđ鵜nhăc逢ă 
-  Xúc ti院năđ亥uăt逢:ăĐẩy m衣nh vai trò c栄a Trung tâm xúc ti院năĐ亥uăt逢ăThƠnhăph嘘 

C亥năTh挨ătrongăvi羽c tìm ki院m, h厩 tr嬰 nhƠăđ亥uăt逢ălƠmăh欝 s挨,ăth栄 t映c, nghiên c泳u và kh違o 
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sátăđ亥uăt逢;ăc壱p nh壱t tài li羽u trên website https://diendan.canthopromotion.vn/.  

• Th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻iătraoăđ鰻i v噂iăcácănhƠăđ亥uăt逢ăti隠mănĕng;ăTĕngă
c逢運ng ti院p c壱n tr詠c ti院păcácănhƠăđ亥uăt逢ăchi院năl逢嬰c, các th鵜 tr逢運ngăđ亥uăt逢ăl噂n, các hi羽p 
h瓜i doanh nghi羽p, ngân hàng l噂n c栄a các qu嘘căgiaăđangăcóăchínhăsáchăchuy吋n d鵜ch dòng 
v嘘nă đ亥uă t逢ă đ吋 t壱p trung kêu g丑iă đ亥uă t逢ă cácă lƿnhă v詠c ngành ngh隠 có vai trò quan 
tr丑ng trong phát tri吋n kinh t院- xã h瓜i 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 k院t n嘘i, liên h羽 v噂i các t鰻 ch泳c phi chính ph栄 thông qua 
v壱năđ瓜ng vi羽n tr嬰 phi chính ph栄, Liên hi羽p các t鰻 ch泳c h英u ngh鵜 TP C亥năTh挨. 

- Ch栄 đ瓜ng rà soát các danh m映c vi羽n tr嬰,ăđánhăgiáăti院năđ瓜, hi羽u qu違 c栄a các d詠 
ánăđ亥uăt逢ăt瑛 ngu欝n v嘘n t瑛 các t鰻 ch泳c phi chính ph栄.ăĐẩy nhanh ti院năđ瓜,ătĕngăc逢運ng 
giám sát ho衣tăđ瓜ng c栄aăcácăch逢挨ngătrình,ăd詠 án và kho違n vi羽n tr嬰 phi d詠 ánătrênăđ鵜a bàn 
thành ph嘘. 

- Đẩy m衣nh công tác tuyên truy隠n, v壱năđ瓜ng,ăđ逢aăraăcácăchínhăsáchăh厩 tr嬰, d詠 
án thu hút và quy mô v嘘n l噂n, th運i gian tri吋năkhaiădƠiăh挨năvƠătínhăb隠n 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 ở các b壱c h丑c,ăđ員c bi羽t là b壱căđ衣i h丑c, cao 
đẳngăvƠăđƠoăt衣o ngh隠 

- Liên t映c c壱p nh壱t nh英ng ki院n th泳c m噂i và chuẩnăhóaăch逢挨ngătrìnhăh丑c, g逸n 
li隠n lý thuy院t v噂i vi羽c th詠c hành, t衣oăc挨ăh瓜iăchoăsinhăviênăđiăth詠c t壱p, ki院n t壱p ngay t瑛 
nh英ngănĕmăđ亥u tiên. 

- Thành l壱păđ瓜iăngũăt逢ăv医năh逢噂ng nghi羽p,ăt逢ăv医n vi羽c làm cho h丑c sinh c医p 3 và 
sinh viên, h嬰p tác v噂i các doanh nghi羽păđ吋 t鰻 ch泳c các bu鰻i chia sẻ v隠 c挨ăh瓜i tuy吋n 
d映ng, tham quan doanh nghi羽p. 

- T鰻 ch泳c các l噂păđƠoăt衣oăcácăkƿănĕngăm隠mă(kƿănĕngăthuy院t trình, ph臼ng v医n, tin 
h丑căvĕnăphòng)ăbênăc衣nh vi羽căđƠoăt衣o chuyên môn 

- Tĕngăt雨 l羽 laoăđ瓜ngăđưăquaăđƠoăt衣o,ăđ員c bi羽tălƠălaoăđ瓜ng 荏 nông thôn: t鰻 ch泳c 
th逢運ngăxuyênăcácăkhóaăđƠoăt衣o ng逸n h衣n (3-6 tháng mi宇n phí), ví d映:ăliênăquanăđ院n nông 
nghi羽p, du l鵜ch ậ nh英ng ngành ngh隠 chi院m m瓜t ph亥n l噂nătrongăc挨ăc医u vi羽c làm c栄aăng逢運i 
dân 荏 nông thôn. 

2. Cóăc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t 
l逢嬰ng cao  

- Xây d詠ng H羽 th嘘ng tuy吋n ch丑năđánhăgiáăđúngănĕngăl詠c;ăTh逢運ng xuyên t鰻 ch泳c 
các s詠 ki羽năchoăng逢運i tìm ki院m vi羽călƠmănh逢ăh瓜i ch嬰 vi羽călƠmăđ吋 thu hút nhân tài (bác 
sƿ,ăd逢嬰căsƿ,ănhƠănghiênăc泳u,ăgiáoăs逢ăđ衣i h丑cầ);ăHoƠnăthi羽n chính sách thuăhútăvƠăđưiă
ng瓜 ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ng cao; t衣oăraămôiătr逢運ng làm vi羽c dân ch栄, công bằng;ăĐ逢aă
raăcácăchínhăsáchăđ違o b違o an sinh xã h瓜iăchoănhơnătƠiă(nh逢ătr嬰 c医p mua nhà, gi違m thu院 
thu nh壱p cá nhân); h羽 th嘘ng d鵜ch v映 công ch医tăl逢嬰ngăcaoă(nh逢ăyăt院, giáo d映c,ămôiătr逢運ng 
s嘘ng)  

https://diendan.canthopromotion.vn/
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4. 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 qu嘘c t院 đ吋 đ逢aăcácăch逢挨ngătrìnhăgi違ng d衣y theo tiêu chuẩn qu嘘c t院; 
c亥n m荏 r瓜ng h嬰p tác qu嘘c t院 trongăcácălƿnhăv詠c nghiên c泳u, ví d映, m運i các chuyên gia 
n逢噂căngoƠiăđ院n các tr逢運ngăđ衣i h丑c; Dành các su医t h丑c b鰻ngăth逢運ng niên cho các sinh 
viên, nhà nghiên c泳u có thành tích xu医t s逸căđiăh丑c t壱p, làm vi羽c 荏 n逢噂c ngoài, v噂i cam 
k院t s胤 tr荏 l衣i c嘘ng hi院n cho Thành ph嘘 khi th運i h衣n công tác 荏 n逢噂c ngoài k院t thúc. 

5. 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 TP C亥năTh挨 

- Phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c ch医tă l逢嬰ng cao ph違i d詠a trên nhu c亥u c栄a ngành 
ngh隠. C亥năTh挨ăđangăg員p tình tr衣ng thi院u ngu欝năcungălaoăđ瓜ng ph鰻 thông, th瑛aălaoăđ瓜ng 
trìnhăđ瓜 đ衣i h丑c/caoăđẳng. Do v壱y, c亥năcóă逢uăđưiăkhuy院năkhíchălaoăđ瓜ng tham gia h丑c 
ngh隠:ăchínhăsáchăđ違m b違o vi羽c làm do h丑c viên có k院t qu違 h丑c t壱p t嘘t; nâng ch院 đ瓜 l逢挨ngă
th逢荏ngăvƠăđưiăng瓜 choălaoăđ瓜ng ph鰻 thông; xây d詠ng các chi院n d鵜ch truy隠n thông qua 
website, m衣ng xã h瓜iăđ吋 lo衣i b臼 đ鵜nh ki院n c栄a h丑c sinh, sinh viên v隠 vi羽c h丑c ngh隠. 

- Đẩy m衣nhăđƠoăt衣o ngh隠 theoăđ挨năđ員t hàng c栄a doanh nghi羽p. Khuy院n khích 
liên k院tăđƠoăt衣o gi英a doanh nghi羽păvƠăđ挨năv鵜 đƠoăt衣o, doanh nghi羽p thành l壱p ho員c h嬰p 
tác thành l壱păc挨ăs荏 đƠoăt衣o ngh隠, ví d映 nh逢ăFPT. 

- T壱pătrungăđƠoăt衣oălaoăđ瓜ng cho các ngành công ngh羽, ngành ngh隠 t衣o ra giá tr鵜 
caoănh逢ăCôngăngh羽 thông tin, Khoa h丑c và k悦 thu壱t, Y t院 vƠăd逢嬰c phẩm 

- Th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các h瓜i ch嬰 ngh隠 nghi羽p,ăcácăch逢挨ngătrìnhăt逢ăv医năh逢噂ng 
nghi羽p cho h丑căsinh,ăsinhăviênăđ吋 có thêm thông tin v隠 th鵜 tr逢運ngălaoăđ瓜ngăcũngănh逢ăl詠a 
ch丑n công vi羽c phù h嬰p. 

- Khuy院n khích Mô hình doanh nghi羽pătrongătr逢運ng h丑cănh逢ăĐHăNamăC亥năTh挨ă
thành l壱p các doanh nghi羽păđ吋 xây d詠ng mô hình doanh nghi羽pătrongătr逢運ng h丑cănh逢:ă
T壱păđoàn Nam Mi隠n Nam, Công ty TNHH MTV B羽nh vi羽năđaăkhoaăNamăC亥năTh挨,ă
CôngătyăTNHHăMTVăTh逢挨ngăm衣i Nam C亥năTh挨ăDNC. M映c tiêu là đƠoăt衣o các k悦 nĕngă
ngh隠 nghi羽p, k悦 nĕngăm隠m xuyên su嘘t và liên t映c cho sinh viên ngay t瑛 nĕmăth泳 nh医t 
choăđ院n khi t嘘t nghi羽păraătr逢運ng,ăđ吋 sinh viên th詠c s詠 quen thu瓜c v噂iămôiătr逢運ng làm 
vi羽c c栄a doanh nghi羽p/đ挨năv鵜,ăđ欝ng th運i có th吋 tham gia làm vi羽cănh逢ăm瓜t nhân viên 
chính th泳c sau khi t嘘t nghi羽p. 

III.  Gi違i pháp v隠 khoa h丑c và công ngh羽 

- H厩 tr嬰 cho vi羽c phát tri吋n các doanh nghi羽p kh荏i nghi羽p sáng t衣o, các doanh 
nghi羽p công ngh羽 caoăđ吋 g逸n k院t ch員t ch胤 gi英a s違n xu医t kinh doanh v噂i nghiên c泳u,ăđƠoă
t衣o, khuy院n khích các ho衣tăđ瓜ng nghiên c泳uăc挨ăb違n d詠a trên nhu c亥u ngành t衣i các 
tr逢運ngăđ衣i h丑căvƠăcaoăđẳngăh逢噂ng t噂i vi羽căđ逢aăcácăc挨ăs荏 này thành v逢運nă逢挨măkh荏i 
nghi羽p và phòng thí nghi羽m nghiên c泳u; Dành ngân sách phù h嬰păchoăđ亥uăt逢ăKH&CN,ă
逢uătiênăth詠c hi羽n các gi違i pháp và d詠 án t衣oăraătácăđ瓜ng l噂n nh医t t瑛 ngu欝n v嘘năđ逢嬰c 
giao. S荏 Khoa h丑c và Công ngh羽 s胤 lƠăc挨ăquanăđi隠u ph嘘i nh英ngăch逢挨ngătrìnhănƠy, t瑛 
giaiăđo衣n nghiên c泳u,ăthíăđi吋m,ăđ院n tri吋năkhai.ăCácăđ鵜nhăh逢噂ng dài h衣n v隠 KH&CN trong 
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th運i kì quy ho衣chănh逢ăsau:ă 
- T壱pătrungăcácăđi隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho phát tri吋năKH&CN;ăđẩy m衣nh tri吋n khai 

các thành t詠u KH&CN vào s違n xu医t,ăđ運i s嘘ng; 泳ng d映ng k院t qu違 nghiên c泳u vào th詠c 
ti宇n s違n xu医t công nghi羽p, nông nghi羽p;ăCóăchínhăsáchă逢uătiênăđ亥uăt逢ăphátătri吋n ngu欝n 
nhân l詠cătrìnhăđ瓜 cao; thu hút, kêu g丑i các doanh nghi羽p l噂n, các t鰻 ch泳c qu嘘c t院 đ亥uăt逢ă
hayăcùngăđ亥uăt逢,ătƠiătr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 v詠c t衣i TP C亥năTh挨;ăM荏 r瓜ng ho衣tăđ瓜ng h嬰p tác, liên k院t gi英a C亥năTh挨ăv噂i các 
đ鵜aăph逢挨ngătrongăvùng;ăđẩy m衣nh các gi違i pháp k院t n嘘i cung c亥u th鵜 tr逢運ng KH&CN 

- Trong th運i kǶ 10ănĕmă2021-2030, t壱p trung vào m瓜t s嘘 đi吋măsauăđơy nhằm 
泳ng d映ng các ti院n b瓜 KH&CNăvƠoăcácălƿnhăv詠c tr丑ngăđi吋m t衣o s詠 phát tri吋năđ瓜t phá: 
Đ亥uăt逢ăxơyăd詠ngăc挨ăs荏 h衣 t亥ng Khu công ngh羽 cao C亥năTh挨ăv噂i vai trò, ch泳cănĕngălƠă
trung tâm khoa h丑c và công ngh羽 c栄aăvùngăđ欝ng bằng sông C穎uăLong;ăĐ亥uăt逢ăxơyăd詠ng 
Sàn giao d鵜ch công ngh羽;ăTĕngăc逢運ngăc挨ăs荏 v壱t ch医t, trang thi院t b鵜 nơngăcaoănĕngăl詠c, 
ch医tăl逢嬰ng ho衣tăđ瓜ng Trung tâm 永ng d映ng ti院n b瓜 khoa h丑c và công ngh羽;ăĐ亥uăt逢ăb鰻 
sung trang thi院t b鵜 choăV逢運nă逢挨măCôngăngh羽 Công nghi羽p Vi羽t Nam ậ Hàn Qu嘘c; Ti院p 
t映cătĕngăc逢運ngăđ亥uăt逢ătrangăthi院t b鵜 cho Trung tâm K悦 thu壱t Tiêu chuẩnăĐoăl逢運ng Ch医t 
l逢嬰ng hi羽năđ衣iăchuyênăsơu;ăĐ亥uăt逢ănơngăc医p m荏 r瓜ng,ănơngăcaoănĕngăl詠c ho衣tăđ瓜ng c栄a 
Trung tâm Thông tin khoa h丑c và công ngh羽  

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 B瓜 Chính Tr鵜 v隠 xây d詠ng và phát tri吋n thành ph嘘 
C亥năTh挨ăđ院nănĕmă2030,ăt亥mănhìnăđ院nănĕmă2045ăđưăkhẳngăđ鵜nh rằng C亥năTh挨ăc亥năắh嬰p 
tác qu嘘c t院 và luên k院tăvùng,ăđ員c bi羽t là h嬰p tác phát tri吋n vùng kinh t院 tr丑ngăđi吋măđ欝ng 
bằng sông C穎u Long”.ă 
1. Liên k院t, h嬰p tác qu嘘c t院 

C亥năTh挨ăậ v噂i v鵜 trí là trung tâm c栄aăvùngăĐ欝ng bằng sông C穎u Long, có vai trò 
h院t s泳c quan tr丑ng trong vi羽c là c亥u n嘘i c栄a toàn khu v詠c v噂i qu嘘c t院.  

C亥năTh挨ăc亥n tham gia tích c詠c vào chu厩i cung 泳ng toàn c亥u, t壱n d映ng l嬰i th院 t瑛 
các hi羽păđ鵜nhăth逢挨ngăm衣i Vi 羽tăNamăđangădi宇năraănh逢ăHi羽păđ鵜nhăTh逢挨ngăm衣i t詠 do (FTA) 
và Hi羽păđ鵜nhăTh逢挨ngăm衣i t詠 do gi英a Vi羽t Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).  

C亥năTh挨ăc亥n có nh英ngăđ嘘i tác chi院năl逢嬰căđ嘘i v噂i các ngành hàng ch栄 l詠c, c亥n 
tĕngăc逢運ng liên k院t h嬰p tác qu嘘c t院 songăph逢挨ngă trênănhi隠uă lƿnhăv詠c C亥năTh挨ăđangă
h逢噂ng t噂i, g逸n li隠n v噂i m映c tiêu phát tri吋n trong th運i gian s逸p t噂i.  

V噂i các ngành có ti隠m l詠c s印năcóănh逢ănôngănghi羽p và giáo d映c trong hi羽n t衣i, 
C亥năTh挨ăcóăth吋 t衣oăđi隠u ki羽năđ吋 cóăc挨ăh瓜iăgiaoăthoaăvƠătraoăđ鰻i v噂i qu嘘c t院. V噂i ngành 
nông nghi羽p, c亥n t衣o m嘘i quan h羽 chi院năl逢嬰c v噂i các th鵜 tr逢運ng ch栄 l詠c,ătĕngăc逢運ng ho衣t 
đ瓜ng h英u ngh鵜, h嬰p tác v噂i các th鵜 tr逢運ng m噂i. V噂i ngành giáo d映c v嘘n là th院 m衣nh c栄a 
C亥năTh挨,ăc亥nătĕngăc逢運ngătraoăđ鰻i và ký k院t h嬰p tác chi院năl逢嬰c v噂iăcácătr逢運ngăbênăn逢噂c 
ngoƠiăđ吋 traoăđ鰻i sinh viên và cán b瓜, nghiên c泳u, chuy吋n giao công ngh羽, h嬰pătácăđƠoă
t衣o, t衣oăđi隠u ki羽năđ吋 các sinh viên trong thành ph嘘 cóăc挨ăh瓜iăđ逢嬰c h丑c h臼iăvƠăv逢挨năraă
qu嘘c t院.  
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V噂i các ngành kinh t院 m噂i, s胤 là tr映 c瓜t c栄a C亥năTh挨ătrongăt逢挨ngălai,ăc亥n tích c詠c 
đẩy m衣nh h嬰p tác v噂iăcácăchuyênăgiaăn逢噂c ngoài, các t鰻 ch泳c qu嘘c t院 đ吋 chuy吋n giao 
công ngh羽,ăđƠoăt衣o, chuẩn b鵜 l詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ng tay ngh隠 cao s印n sàng làm cho giai 
đo衣n chuy吋n mình t噂i n隠n kinh t院 s嘘, thành ph嘘 thông minh.  

Ngoài ra, C亥năTh挨ăc亥năh逢噂ng t噂i vi羽c xây d詠ng m嘘i quan h羽 h嬰p tác chi院năl逢嬰c 
v噂iăcácăn逢噂c trên th院 gi噂i, và h逢噂ng t噂i là tr荏 thành thành ph嘘 k院tănghƿaăcóăquanăh羽 h嬰p 
tác h英u ngh鵜 v噂i các thành ph嘘 quan tr丑ngănh逢ăPhnômăPênhă(Campuchia),ăTh逢嬰ng H違i 
(Trung Qu嘘c), Manila (Philipines)... , t瑛 đóăgiúpăthúcăđẩy m壱u d鵜ch, du l鵜ch và kinh t院. 

2. Liên k院t h嬰pătácătrongăn逢噂c 

2.1. Liên k院t vùng 

V噂i v鵜 th院 lƠătrungătơmăvùngăĐ欝ng bằng sông C穎u Long, C亥năTh挨ăc亥n ph嘘i h嬰p 
ch員t ch胤 v噂iăcácăđ鵜aăph逢挨ngăkhácătrongăkhuăv詠c. C亥năTh挨ăcóăm嘘i quan h羽 l嬰i ích g逸n 
bó m壱t thi院t v噂iăsáuăđ鵜aăph逢挨ngăkhácăthu瓜c khu v詠c Nam sông H壱u g欝m C亥năTh挨,ăSócă
Trĕng, An Giang, Kiên Giang, H壱u Giang, B衣c Liêu và Cà Mau. 

- Nâng cao hi羽u qu違 c栄a b瓜 máyănhƠăn逢噂c  

• Đ嘘i v噂i ho衣tăđ瓜ng tuyên truy隠n: Thành ph嘘 c亥nătĕngăc逢運ng ch雨 đ衣o, tuyên 
truy隠năđ吋 giúp các s荏, ban, ngành cùng v噂i các doanh nghi羽p hi吋u và mong mu嘘n xây 
d詠ng liên k院t vùng.  

• Đ嘘i v噂i qu違n lý hành chính: C亥năcóăph逢挨ngăán,ăphơnăcôngănhi羽m v映 rõ ràng 
trong công tác k院t h嬰p quy ho衣ch vùng. Tích c詠căthamăgiaăđóngăgópăỦăki院n cho H瓜i 
đ欝ngăđi隠u ph嘘iăvùngăĐ欝ng bằng sông C穎u Long  

- 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 v鵜 th院 đ員c bi羽tăvƠăđ瓜căđáo,ăd詠a vào th院 m衣nh và chi院năl逢嬰c 
phát tri吋n trong dài h衣n. Xây d詠ng liên k院t gi英a các vùng lân c壱năđ吋 phát tri吋n chu厩i giá 
tr鵜 s違n phẩm, c映m ngành hàng liên vùng, thông qua vi羽c hình thành các c映m công nghi羽p 
tr丑ngăđi吋m và hành lang kinh t院 trong vùng; C亥năTh挨ătr荏 thành trung tâm logistics, trung 
tâm công ngh羽 c栄a vùng.  

- Quy ho衣ch toàn khu v詠c 

T壱n d映ng v鵜 th院 C亥năTh挨ăhi羽n t衣iăđưălƠăthƠnhăph嘘 đƠoăt衣o ngu欝n nhân l詠c ch医t 
l逢嬰ng cao cho c違 Đ欝ng bằng sông C穎u Long, h嬰p tác, t鰻 ch泳c các khóa h丑c,ăch逢運ng 
trìnhăđƠoăt衣oăliênăvùng,ăđ嘘i v噂i các t雨nh khác 

S嘘 li羽u cho th医y khách du l鵜chăth逢運ngăcóăxuăh逢噂ngăthĕmătoƠnăb瓜 các t雨nh mi隠n 
Tây thay vì ngh雨 t衣i m瓜t thành ph嘘 nh医tăđ鵜nh. Vì v壱y, vi羽c t衣o m衣ngăl逢噂i du l鵜ch liên 
t雨nh: m衣ngăl逢噂i trong giao thông, m衣ngăl逢噂i thông tin, m衣ngăl逢噂i tr違i nghi羽măđ吋 khách 
du l鵜chăTĕngăc逢運ng công tác qu違n lý h衣 t亥ng 

C亥n g医p rút chuẩn b鵜 vƠăđ違m b違o hoàn thi羽năđúngăti院năđ瓜 v噂i các tuy院n cao t嘘c 
k院t n嘘iăvùngănh逢ăcaoăt嘘c C亥năTh挨ăậ Cà Mau, và các nút giao k院t n嘘i liên thông v噂i các 
cao t嘘c, các nút giao c亥uăv逢嬰t;ăTĕngăc逢運ng h嬰pătácăthamăgia,ătraoăđ鰻i và t鰻 ch泳c các h瓜i 
ngh鵜 khoa h丑c công ngh羽 trong khu v詠c.  
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2.2. Liên k院t trên ph衣m vi c違 n逢噂c 

Không ch雨 d瑛ng l衣i 荏 liên k院t 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 k院t v噂i các khu v詠căkhácăngoƠiăĐ欝ng bằng sông C穎uăLong.ăThúcăđẩy h嬰p 
tác v噂i các thành ph嘘 tr詠c thu瓜cătrungă逢挨ngăkhácănh逢ăH違i Phòng (trung tâm vùng Duyên 
h違i B逸c B瓜),ăĐƠăN印ng (trung tâm c栄a mi隠năTrung),ăđ員c bi羽tălƠăhaiăđôăth鵜 lo衣i đ員c bi羽t 
nh逢ăHƠăN瓜i và H欝 ChíăMinh;ătĕngăc逢運ng liên k院tătrongăcácălƿnhăv詠c k院t c医u h衣 t亥ng 
(giao thông, công nghi羽p, kinh t院, b羽nh vi羽n v噂iăcácăđ鵜aăph逢挨ngăvùngăB逸c Trung B瓜 

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t l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 

- Ti院p t映c rà soát, b鰻 sung, hoàn ch雨nh quy trình và th栄 t映c hành chính v隠 qu違n 
lý quy ho衣ch; thay th院 các th栄 t映c hành chính v隠 thẩmăđ鵜nh quy ho衣ch xây d詠ng  

- Đ鰻i m噂iăt逢ăduyăvƠănơngăcaoăch医tăl逢嬰ng l壱p và qu違n lý quy ho衣ch xây d詠ng, 
trongăđóăc亥n ph違iăxácăđ鵜nh quy ho衣ch là m瓜t quá trình liên t映c, thông su嘘t qu違n lý t瑛 
b逢噂c l壱p, thẩmăđ鵜nh, phê duy羽t quy ho衣chăđ院n tri吋n 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,ăngƠnh,ăđ鵜aăph逢挨ngă 

- T壱p trung qu違n lý quy ho衣ch, ki院nătrúcăđiăvƠoăchi隠uăsơu,ăh逢噂ng t噂i xây d詠ng 
cácăđôăth鵜 xanh, thành ph嘘 thông minh. T鰻 ch泳c rà soát quy ho衣ch t鰻ng th吋 cácăđôăth鵜 t瑛 
cách ti院p c壱năđôăth鵜 b隠n v英ngă(đôăth鵜 xanh, sinh thái và kinh t院,...);  

2. Ki 吋m soát ch員t ch胤 ngu欝n l詠c qu悦 đ医t 

- Ki吋m soát ch員t qu悦 đ医t nông nghi羽p, tài nguyên - môiătr逢運ng nông nghi羽p, cân 
bằng và chuy吋n hóa m瓜t ph亥n qu悦 đ医t nông nghi羽p hi羽năcóătrongăđôăth鵜 sangăđ医t xây 
d詠ngăđ吋 đápă泳ng tiêu chí phát tri吋năđôăth鵜 và nhu c亥uătĕngătr逢荏ng kinh t院 cho xã h瓜i.  

- T鰻 ch泳c th詠c hi羽n t嘘t vi羽c ki吋măsoátăgiaătĕngădơnăs嘘 t衣m trú, chú tr丑ng  phát 
tri吋n ngu欝n nhân l詠c ch医tăl逢嬰ngăcaoădoătĕngăc挨ăh丑c và thu hút du khách 

- Đ亥uăt逢ăxơyăd詠ng và hoàn thi羽n h羽 th嘘ngăthôngătinăđ医tăđai,ăh欝 s挨 đ鵜a chính theo 
mô hình hi羽năđ衣i, t壱p trung th嘘ng nh医t mang tính tích h嬰p.  

- Ti院p t映c th詠c hi羽n l瓜 trình di d運i các tr映 s荏 các s荏,ăbanăngƠnh,ăc挨ăs荏 giáo d映c, 
đƠoăt衣o,ăc挨ăs荏 s違n xu医t công nghi羽păraăngoƠiătrungătơmăcácăđôăth鵜.  
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năTh挨,ăth運i kǶ 2021 - 2030, 
t亥mănhìnăđ院nănĕmă2045ăđ逢嬰c phê duy羽t, UBND TP. t鰻 ch泳c công b嘘 công khai quy 
ho衣ch bằng nhi隠u hình th泳căkhácănhauănh逢ă t鰻 ch泳c h瓜i ngh鵜, các kênh thôngă tinăđ衣i 
chúng và niêm y院t t衣i tr映 s荏 cácăc挨ăquanăhƠnhăchínhăđ院n c医p xã.  

• Th詠c hi羽nărƠăsoát,ăđi隠u ch雨nh, b鰻 sung và xây d詠ng m噂i quy ho衣ch xây  d詠ng 
vùng qu壱n, huy羽n, quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t c医p qu壱n, huy羽n và các quy ho衣ch khác theo 
quyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 quy ho衣chătheoăh逢噂ngăđ欝ng b瓜,ăđ違m b違o m嘘i liên k院t trong 
n瓜i b瓜 vùng, v噂i các vùng trong Thành ph嘘,ătrongăn逢噂c và khu v詠c. 



 

192 
 

• Cácăc挨ăquanăqu違nălỦănhƠăn逢噂c v隠 quy ho衣chătĕngăc逢運ng ki吋m tra, giám sát 
vi羽c th詠c hi羽n quy ho衣ch 荏 các c医p, các ngành;  

• Giao S荏 K院 ho衣chăvƠăĐ亥uăt逢ălƠăc挨ăquanăđ亥u m嘘i, ch栄 trì xây d詠ng Quy ch院 
ph嘘i h嬰p t鰻 ch泳c th詠c hi羽n quy ho衣ch, trình UBND TP. 

- Giaiăđo衣n 2026 - 2030:ăTrênăc挨ăs荏 cácăquyăđ鵜nh c栄a pháp lu壱t hi羽n hành v隠 
quy ho衣ch, k院t qu違 th詠c hi羽n quy ho衣chăgiaiăđo衣n 2021 - 2025 và tình hình th詠c t院, t鰻 
ch泳c l壱păđi隠u ch雨nh Quy ho衣ch TP. C亥năTh挨,ăth運i kǶ 2021 - 2030, t亥mănhìnăđ院nănĕmă
2050, nhằm c映 th吋 hóa các m映c tiêu, nhi羽m v映, gi違iăphápăđ院nănĕmă2030,ăđ逢aăC亥năTh挨ă
phát tri吋n tr荏 thành m瓜t TP., thành trung tâm c医păvùngăvƠăđôăth鵜 đángăs嘘ng theo m映c 
tiêu th詠c s詠 tr荏 thƠnhăđôăth鵜 h衣t nhân liên k院t và k院t n嘘i vùng v噂i vai trò liên k院t khu 
v詠c và Qu嘘c t院. 

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, m瓜t trong nh英ng tiêu chí quan tr丑ngălƠăđ違m 
b違o an sinh xã h瓜iăchoăng逢運iădơn,ăđ違m b違o m嘘i quan h羽 gi英a phát tri吋n kinh t院 v噂i th詠c 
hi羽n ti院n b瓜 và công bằng xã h瓜i, thích 泳ng t嘘t v噂i bi院năđ鰻i khí h壱u.ăĐ吋 đ違m b違o an sinh 
xã h瓜i c亥n th嘘ng nh医t các nguyên t逸căvƠătiêuăchíăc挨ăb違n bao g欝m: 

Ng逢運i dân có quy隠n ti院p c壱n, th映 h逢荏ng các chính sách an sinh xã h瓜i, d詠a trên 
c挨ăs荏 công bằng và b隠n v英ng; g逸n trách nhi羽m và quy隠n l嬰i; có s詠 chia sẻ trênăc挨ăs荏 g逸n 
bó,ăđoƠnăk院t, liên k院t,ăt逢挨ngătr嬰,ăbùăđ逸p gi英a các cá nhân 

Các ngu欝n l詠c trong xã h瓜i và nhƠăn逢噂c ch栄 đ瓜ng,ătĕngăc逢運ngăc挨ăch院 qu違n lý, 
thúcăđẩy n厩 l詠căanăsinhătrênăgócăđ瓜 cá nhân 

1. M瓜t s嘘 n瓜iădungăc挨ăb違n vê qu違n lý phát tri 吋n an sinh xã h瓜i 

Đ衣i h瓜iăĐ違ng l亥n th泳 XIII v 隠 c挨ăb違năđưăđ逢aăraăVĕnăkiênăth吋 hi羽năquanăđi吋m v隠 
xây d詠ng an sinh xã h瓜i bao g欝m: 

Th泳 nh医t, xây d詠ng các chính sách xã h瓜i b違oăđ違m tính b隠n v英ng và phát tri吋n 
phù h嬰p, nâng cao ch医tăl逢嬰ng cu瓜c s嘘ngăng逢運i dân, b違oăđ違m s詠 bìnhăđẳng v隠 c挨ăh瓜i 
phát tri吋n. 

Th泳 hai, hoàn thi羽n và th詠c hi羽n t嘘t lu壱tăphápăvƠăchínhăsáchăđ嘘i v噂iăng逢運i có 
công. 

Th泳 ba, c違i cách chính sách ti隠năl逢挨ngătheoăh逢噂ng g逸n v噂i s詠 thayăđ鰻i giá c違 s泳c 
laoăđ瓜ng trên th鵜 tr逢運ng,ăt逢挨ngăx泳ng v噂i t嘘căđ瓜 tĕngătr逢荏ng kinh t院. 

Th泳 t逢,ăchúătr丑ng nâng cao phúc l嬰i, an sinh xã h瓜i; ti院p t映c b違oăđ違m nh英ng nhu 
c亥uăc挨ăb違n, thi院t y院u c栄aănhơnădơn;ăđ鰻i m噂iăchínhăsáchălaoăđ瓜ng, 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 g逸n li隠n v噂i nh英ng r栄i ro ti隠m tàng sau: 

Tr逢噂c khi ti院n hành th詠c hi羽n quy ho衣ch, r栄i ro có th吋 nằm 荏 vi羽c xây d詠ng k鵜ch 
b違n quy ho衣ch không phù h嬰p và toàn di羽n,ăgiaătĕngăphơnăhóaăxưăh瓜i, t瑛 đóăđ逢aăraăm映c 
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tiêuăvƠăđoăl逢運ng hi羽u qu違 an sinh xã h瓜i không h嬰p lý trong quá trình ti院n hành quy 
ho衣ch. 

Trong quá trình th詠c hi羽n quy ho衣ch, có th吋 x違y ra nh英ng r栄i ro sau: 

- N違y sinh tranh ch医p gi英a t亥ng l噂p nhân dân v噂iăđ挨năv鵜 qu違nălỦănhƠăn逢噂c ho員c cung 
c医p d鵜ch v映, ví d映 khi th詠c hi羽n gi違i phóng m員t bằng ho員c yêu c亥uăng逢運i dân tham gia s穎 d映ng 
m瓜t h羽 th嘘ng m噂i, khi áp d映ng m瓜t chính sách m噂i..;  

- Lúng túng trong quá trình th詠c hi羽n quy ho衣ch,ăđ員c bi羽t là v噂i các ho衣tăđ瓜ng 
an sinh không còn bao c医p hoàn toàn;  

- Thi院u ngu欝n l詠c th詠c hi羽n do thi院u phân tách gi英a qu違nălỦănhƠăn逢噂c và cung 
c医p d鵜ch v映 và ngu欝n l詠c h厩 tr嬰 cho an sinh xã h瓜i còn h衣n ch院;  

- Ch医tăl逢嬰ng d鵜ch v映 an sinh xã h瓜iăkhôngăđ違m b違o, thi院uăđ欝ng b瓜, nhi隠u th栄 
t映căhƠnhăchínhăr逢運m rà;  

Sau quá trình th詠c hi羽n quy ho衣ch, v隠 lâu dài, có th吋 các m映c tiêu và các gi違i pháp 
an sinh không còn phù h嬰p v噂i thay đ鰻i c栄a kinh t院, xã h瓜i, t衣o ra nhi隠u b医t c壱p trong 
xã h瓜i, ho員căkhôngăđ衣tăđ逢嬰c so v噂i 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 b瓜 và hi羽u qu違 trong su嘘tăquáătrìnhătr逢噂c, 
trong và sau khi vi羽c quy ho衣ch di宇n ra, phù h嬰p v噂iăquyăđ鵜nh c栄aănhƠăn逢噂c và th詠c ti宇n 
phát tri吋n c栄a kinh t院, xã h瓜i: 

3.1. Nhóm gi違i pháp v隠 l壱p quy ho衣ch 

- Quá trình l壱p quy ho衣ch c亥năđ違m b違o hài hòa gi英a m映c tiêu kinh t院 và m映c 
tiêu phát tri吋năvĕnăhóa,ăanăsinhăxưăh瓜i.  

- Quá trình xây d詠ng chính sách c亥n có s詠 tham gia góp ý t瑛 nhi隠u b瓜 ban ngành 
đ吋 tránh vi羽căcóăxungăđ瓜t gi英aăcácăchínhăsáchăvƠăc挨ăch院 t瑛 các ban ngành khác nhau 

- Lên k院 ho衣chătr逢噂c v噂i nh英ng r栄i ro có th吋 x違y ra trong quá trình th詠c hi羽n 
quy ho衣ch và sau quy ho衣chănh逢:ăxungăđ瓜t t亥ng l噂p, thi院u ngu欝n l詠c th詠c hi羽n, ch医t 
l逢嬰ng d鵜ch v映 ... 

3.2. Nhóm gi違i pháp v隠 tuyên truy隠n 

Nâng cao nh壱n th泳c c栄aăng逢運i dân, doanh nghi羽p và các c医p chính quy隠n v隠 k院 
ho衣ch t鰻ng th吋 và chi ti院t theo các m嘘c th運i gian c栄a quá trình l壱p quy ho衣ch; Ph鰻 bi院n 
các m映c tiêu và các cách th泳c th詠c hi羽n các d詠 án; Tuyên truy隠n rõ ràng v隠 các chính 
sách. 

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 v噂i các doanh nghi羽p,ăđ員c bi羽t là các doanh 
nghi羽păn逢噂c ngoài  

- Chuẩn b鵜 vƠăđƠoăt衣o ngu欝n l詠c,ăđ員c bi羽tăhuyăđ瓜ng ngu欝n l詠c ngoài công l壱p 
đ吋 đ違m b違oăcácăch逢挨ngătrìnhăanăsinhăxưăh瓜iăđ逢嬰c di宇n ra bài b違n.  
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- Th詠c hi羽n ch逢挨ngătrìnhăth詠c hi羽n an sinh xã h瓜i cho phù h嬰p v噂i t瑛ngăđ嘘i 
t逢嬰ngăng逢運i dân, gi違m b噂t các th栄 t映c hành chính và t壱n d映ng ti院n b瓜 công ngh羽 trong 
quá trình gi違i quy院t gi医y t運, t瑛 đóănơngăcaoăch医tăl逢嬰ng d鵜ch v映 

- Ch栄 đ瓜ngăthayăđ鰻i,ăđi隠u ch雨nhăcácăđ鵜nhăh逢噂ng, chi院năl逢嬰c, m映c tiêu s印n có v隠 
an sinh xã h瓜i trong quy ho衣ch cho phù h嬰p v噂i th詠c ti宇n và t亥m nhìn c栄aăĐ違ng và các 
chínhăsáchănhƠăn逢噂c 

- Tóm l衣i, vi羽căđ違m b違o an sinh xã h瓜i c亥n ph違i có m瓜tăđ逢運ng l嘘i và chi院năl逢嬰c 
phát tri吋năđúngăđ逸n, phù h嬰p v噂i quá trình phát tri吋n kinh t院 và xã h瓜i,ăđ員c bi羽t c亥n có 
s詠 tham gia t瑛 nhi隠uăđ嘘i tác khác nhau, không chi t瑛 phíaănhƠăn逢噂c. Tham kh違o ví d映 
sau v隠 h羽 th嘘ngăcácăđ嘘i tác tham gia h羽 th嘘ng an sinh xã h瓜i c栄aăĐ泳c ậ m瓜t trong nh英ng 
n逢噂căđ逢嬰căđánhăgiáăcóăh羽 th嘘ng an sinh xã h瓜i t嘘t nh医t th院 gi噂i. 

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 

Đ吋 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 đúngăv噂i ch栄 tr逢挨ngă
c栄aănhƠăn逢噂c và m映c tiêu chi院n l逢嬰c c栄a tình, c亥n có s詠 đ欝ng thu壱n và làm vi羽c t瑛 các 
c医p chính quy隠năđ鵜aăph逢挨ng.ăC亥n g医p rút chuẩn b鵜 các công vi羽căchínhănh逢ăsau: 
1.1. H瓜iăđ欝ng nhân dân 

- G医p rút ban hành Ngh鵜 quy院t c栄a H瓜iăđ欝ngănhơnădơnăxácăđ鵜nh chi院năl逢嬰c, m映c 
tiêu, nhi羽m v映 và gi違i pháp, k院 ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜iăgiaiăđo衣n 2021-2025 và 
đ院nănĕmă2030.ă 

- H瓜iăđ欝ng nhân dân thành ph嘘 giaoăTh逢運ng tr詠c H瓜iăđ欝ng nhân dân ch雨 đ衣o, 
đi隠u hòa, ph嘘i h嬰p t鰻 ch泳c th詠c hi羽n các n瓜iădung,ăđ鵜nh kǶ báo cáo k院t qu違 ho衣tăđ瓜ng 
giám sát v噂i H瓜iăđ欝ng nhân dân thành ph嘘. Ch雨 đ衣o UBND Thành ph嘘 chi ti院tăđ吋 n逸m 
đ逢嬰c ch栄 tr逢挨ng,ăchi院năl逢嬰c,ăđ員c bi羽tălƠăđ嘘i v噂i các quy ho衣ch quan tr丑ng liên quan t噂i 
phát tri吋n h衣 t亥ngăđôăth鵜, kinh t院, khu công nghi羽p, h衣 t亥ng xã h瓜i nhằmăđ違m b違oăđápă
泳ngăđ逢嬰c các m映cătiêuăđ隠 ra v隠 ch医tăl逢嬰ng, ti院năđ瓜. 

1.2. 曳y ban nhân dân. 

- Tuyên truy隠n, ph鰻 bi院n và v壱năđ瓜ngăng逢運i dân bằng các hình th泳c thích h嬰p 
vƠăcácăquyăđ鵜nh, k院 ho衣ch hi羽n hành liên quan nhằm t衣o s詠 đ欝ng thu壱n cao nh医t trong 
nhân dân khi th詠c hi羽năcácăcôngătácănh逢ăk院 ho衣chăđ隠 ra. 

- Tĕngăc逢運ng ch雨 đ衣oăcácăc挨ăquanăđ鵜aăph逢挨ngătrênătinhăth亥năắCh栄 đ瓜ng, khẩn 
tr逢挨ngăvƠăch員t ch胤”ătíchăc詠c tham gia, ph嘘i h嬰p ch員t ch胤 và hoàn thành nh英ng n瓜i dung 
quy ho衣ch thu瓜călƿnhăv詠c qu違n lý 

- Thành l壱p Ban ch雨 đ衣oăđ吋 ki吋m tra, giám sát vi羽c th詠c hi羽n Quy ho衣ch. Nghiên 
c泳uăđ吋 xây d詠ngăvƠătrìnhălênăc挨ăquanănhƠăn逢噂c nh英ngăc挨ăch院, chính sách phù h嬰p v噂i 
chi院năl逢嬰c phát tri吋năđưăl詠a ch丑n c栄a thành ph嘘, phù h嬰p v噂i t瑛ngăgiaiăđo衣n.  

1.3. Các Sở, 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 đ瓜ng ph嘘i h嬰p th詠c hi羽n theo ch泳cănĕng,ă
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nhi羽m v映 đưăđ逢嬰căh逢噂ng d磯n. Ch栄 đ瓜ng tri吋n khai, giám sát, thông kê tình hình cho các 
s荏 ban ngành. 

- Ph嘘i h嬰p ch栄 đ瓜ng gi英a các S荏, ban, ngành v噂i nhau trong vi羽c tri吋n khai th詠c 
hi羽n các nhi羽m v映 theo K院 ho衣chăđ逢嬰c duy羽t t瑛 曳y ban nhân dân. 

 

 
 
 
 

 


