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M雲ăĐ井U 

 

1.ăS詠ăc亥năthi院t,ăc挨ăs荏ăphápălỦăc栄aănhi羽măv映ăxơyăd詠ngăquyăho衣chă 

1.1ăTómăt逸tăv隠ăs詠ăc亥năthi院tăvƠăhoƠnăc違nhăraăđ運iăc栄aăquyăho衣ch thƠnhăphốăC亥nă
Th挨ăth運iăkỳă2021ă- 2030,ăt亥mănhìnăđ院nănĕmă2050 

Thực hiện Lu壱t Quy ho衣ch đư đ逢ợc Qu嘘c hội n逢ớc Cộng hòa xư hội ch栄 
nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp th泳 4 thông qua ngày 24/11/2017 và Ngh鵜 quy院t 
s嘘 11/NQ-CP ngày 5/02/2018 c栄a Chính ph栄 về việc triển khai thi hành lu壱t Quy 
ho衣ch, UBND thành ph嘘 Cần Thơ (TPCT) t鰻 ch泳c l壱p quy ho衣ch th運i kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đ院n 2050 làm cơ s荏 để thúc đẩy phát triển kinh t院 - xư hội c栄a đ鵜a 
ph逢ơng trong th運i kỳ công nghiệp hóa và hiện đ衣i hóa đ医t n逢ớc. 

Sau 15 năm thực hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 45-NQ/TW c栄a Bộ Chính tr鵜 khóa IX về 
xây dựng và phát triển TPCT trong th運i kỳ công nghiệp hóa, hiện đ衣i hóa đ医t n逢ớc, 
các c医p 栄y Đ違ng, các c医p chính quyền và toàn thể nhân dân thành ph嘘 (TP) đư khai 
thác và phát huy t嘘t các tiềm năng, lợi th院; kinh t院 tăng tr逢荏ng khá với ch医t l逢ợng 
tăng tr逢荏ng đ衣t m泳c bình quân 7,27%/năm, cao hơn m泳c trung bình c違 n逢ớc. Năm 
2019, quy mô nền kinh t院 tăng 7 lần so với năm 2005; t鰻ng s違n phẩm bình quân 
đầu ng逢運i (GRDP) đ衣t m泳c 88,3 triệu đ欝ng/năm, tăng 7 lần so với năm 2005; ngân 
sách tự cân đ嘘i và có điều ti院t về Trung 逢ơng; từng b逢ớc tr荏 thành một trong 
những động lực tăng tr逢荏ng c栄a vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Cơ 
c医u kinh t院 chuyển d鵜ch theo h逢ớng d鵜ch v映 và công nghiệp là ch栄 đ衣o, từng b逢ớc 
khẳng đ鵜nh vai trò trung tâm c栄a vùng ĐBSCL về công nghiệp và d鵜ch v映. Hoàn 
thành tr逢ớc th運i h衣n ch逢ơng trình nông thôn mới (NTM) và ti院p t映c xây dựng các 
xư NTM nâng cao, kiểu m磯u. Công tác quy ho衣ch và phát triển đô th鵜 đ逢ợc thực 
hiện t嘘t, TPCT tr荏 thành đô th鵜 lo衣i I trực thuộc Trung 逢ơng với tiêu chí “sáng, 
xanh, s衣ch, đẹp”; h逢ớng tới là đô th鵜 h衣t nhân c栄a vùng ĐBSCL và là một trong 
sáu đô th鵜 trọng điểm thực hiện Đề án phát triển các đô th鵜 Việt Nam 泳ng phó với 
bi院n đ鰻i khí h壱u (BĐKH). K院t c医u h衣 tầng đô th鵜, đặc biệt là h衣 tầng giao thông 
đ逢ợc c違i thiện, k院t n嘘i m衣ng l逢ới đô th鵜 vùng, góp phần giúp TPCT thực hiện vai 
trò đầu m嘘i quan trọng về giao thông v壱n t違i nội vùng và liên v壱n qu嘘c t院. Công 
tác khai thác, qu違n lỦ tài nguyên và b違o vệ môi tr逢運ng (BVMT), 泳ng phó với 
BĐKH đ逢ợc tích cực triển khai; TPCT đ逢ợc vinh danh, nh壱n Ch泳ng ch雨 ASEAN 
thành ph嘘 tiềm năng để tr荏 thành TP bền vững về môi tr逢運ng lần th泳 3 về không 
khí s衣ch. Hợp tác qu嘘c t院 và liên k院t vùng, đặc biệt là hợp tác phát triển vùng kinh 
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t院 trọng điểm vùng ĐBSCL đ逢ợc thúc đẩy, b逢ớc đầu đ衣t đ逢ợc k院t qu違 tích cực. 
Đ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh thần c栄a nhân dân đ逢ợc nâng cao; t雨 lệ hộ nghèo gi違m 
m衣nh 荏 m泳c th医p nh医t vùng ĐBSCL và th医p hơn so với m泳c trung bình toàn qu嘘c; 
nhiều việc làm mới đ逢ợc t衣o ra, an sinh xư hội đ逢ợc b違o đ違m. Công tác xây dựng 
Đ違ng và hệ th嘘ng chính tr鵜 luôn đ逢ợc quan tâm; công tác dân tộc, tôn giáo đ逢ợc 
thực hiện t嘘t; ho衣t động c栄a bộ máy hành chính từng b逢ớc đ逢ợc đ鰻i mới theo 
h逢ớng tinh gọn, ho衣t động hiệu qu違; qu嘘c phòng, an ninh b違o đ違m vững chắc. 

Tuy nhiên, việc triển khai Ngh鵜 quy院t trong th運i gian qua cũng bộc lộ một s嘘 
h衣n ch院, y院u kém. Phát triển kinh t院 ch逢a t逢ơng x泳ng với tiềm năng, lợi th院; ch逢a 
thực sự là trung tâm động lực c栄a vùng ĐBSCL. Cơ c医u kinh t院 nội ngành chuyển 
d鵜ch ch壱m, nh医t là ngành công nghiệp; phát triển c栄a ngành d鵜ch v映 ch逢a t衣o ra đột 
phá, ch逢a tr荏 thành trung tâm d鵜ch v映 lớn, đa ngành c栄a vùng; nông nghiệp ch逢a 
phát huy h院t tiềm năng, lợi th院, ch逢a thể hiện rõ vai trò s違n xu医t nông nghiệp theo 
h逢ớng hiện đ衣i. Công tác quy ho衣ch, qu違n lỦ quy ho衣ch, nh医t là quy ho衣ch đô th鵜 
còn y院u kém, thi院u bền vững. K院t c医u h衣 tầng kinh t院 - xư hội, nh医t là h衣 tầng giao 
thông ch逢a đ欝ng bộ, hiện đ衣i, ch医t l逢ợng ch逢a cao, là điểm ngh胤n đ嘘i với phát 
triển c栄a TPCT và c違 vùng ĐBSCL. TPCT ch逢a thực sự tr荏 thành đô th鵜 h衣t nhân 
liên k院t và k院t n嘘i vùng. Phát triển văn hóa, xư hội còn b医t c壱p. Công tác b違o t欝n 
và phát huy các giá tr鵜 di s違n còn h衣n ch院. Phong trào toàn dân b違o vệ an ninh T鰻 
qu嘘c, phòng, ch嘘ng tội ph衣m phát triển ch逢a vững chắc. Ch医t l逢ợng t鰻 ch泳c bộ 
máy và ph逢ơng th泳c ho衣t động c栄a hệ th嘘ng chính tr鵜 chuyển bi院n ch逢a đ欝ng đều. 
Hệ th嘘ng dân v壱n, mặt tr壱n, đoàn thể có lúc, có nơi ch壱m đ鰻i mới về nội dung, 
ph逢ơng th泳c ho衣t động. Mặt bằng học v医n và tỷ lệ 泳ng d映ng khoa học, công nghệ 
tiên ti院n c栄a thành ph嘘 v磯n ch逢a cao; lực l逢ợng lao động trẻ và nhân lực ch医t 
l逢ợng cao v磯n còn thi院u. Thêm vào đó, thành ph嘘 đang đ嘘i mặt với nhiều thách 
th泳c về môi tr逢運ng và BĐKH. Bi院n đ鰻i khí h壱u và n逢ớc biển dâng (NBD) diễn ra 
nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện t逢ợng th運i ti院t cực đoan, 違nh h逢荏ng đ院n sinh 
k院 và đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i dân. Việc khai thác tài nguyên n逢ớc trên th逢ợng ngu欝n 
châu th鰻, đặc biệt là xây dựng đ壱p th栄y điện đư làm thay đ鰻i dòng ch違y, gi違m 
l逢ợng phù sa, suy gi違m ngu欝n lợi th栄y s違n, xâm nh壱p mặn sâu vào nội vùng, tác 
động tiêu cực đ院n phát triển kinh t院 - xư hội c栄a thành ph嘘. Mặt trái từ ho衣t động 
phát triển kinh t院 với c逢運ng độ cao 荏 nội vùng ngày càng gay gắt, các v医n đề về ô 
nhiễm môi tr逢運ng, m医t cân bằng sinh thái, s映t lún đ医t, s衣t l荏 b運 sông, suy gi違m 
mực n逢ớc ngầm… ngày càng tr荏 nên nghiêm trọng hơn. 
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Những h衣n ch院, y院u kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và ch栄 quan, 
nh逢ng nguyên nhân ch栄 quan là ch栄 y院u. Nh壱n th泳c và việc quán triệt về trách 
nhiệm thực hiện các m映c tiêu, nhiệm v映 nêu trong Ngh鵜 quy院t s嘘 45-NQ/TW c栄a 
thành ph嘘 còn ch逢a t嘘t, d磯n đ院n việc t鰻 ch泳c thực hiện Ngh鵜 quy院t ch逢a quy院t liệt, 

thi院u đ欝ng bộ. Trong một s嘘 tr逢運ng hợp, sự ph嘘i hợp c栄a thành ph嘘 với các ban, 
bộ, ngành Trung 逢ơng ch逢a th逢運ng xuyên, chặt ch胤. Cơ ch院, chính sách đặc thù về 
đầu t逢, tài chính, ngân sách và phân c医p qu違n lỦ đ嘘i với thành ph嘘 ch逢a đ栄 m衣nh 
để t衣o ra động lực mới cho phát triển, nh医t là trong thu hút đầu t逢. Thi院u cơ ch院 
hợp tác và liên k院t vùng hiệu qu違. Tiềm năng, lợi th院, nội lực c栄a thành ph嘘 ch逢a 
đ逢ợc khai thác, phát huy đúng m泳c. Công tác xư hội hóa các ho衣t động sự nghiệp 
còn h衣n ch院. Ngu欝n nhân lực, nh医t là ngu欝n nhân lực ch医t l逢ợng cao ch逢a đáp 泳ng 
đ逢ợc yêu cầu phát triển. Hầu h院t các doanh nghiệp trên đ鵜a bàn có quy mô nhỏ, 
ch壱m đ鰻i mới công nghệ, thi院u liên k院t trong s違n xu医t kinh doanh, ch壱m nắm bắt 
cơ hội th鵜 tr逢運ng; s嘘 l逢ợng doanh nghiệp đầu t逢 vào nông nghiệp còn ít; ch逢a thu 
hút đ逢ợc các nhà đầu t逢 chi院n l逢ợc tham gia đầu t逢. Tr逢ớc b嘘i c違nh nh逢 v壱y, Bộ 
Chính tr鵜 đư ban hành Ngh鵜 quy院t 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành ph嘘 
Cần Thơ đ院n năm 2030, tầm nhìn đ院n năm 2045 với nhiệm v映 xây dựng và phát 
triển Cần Thơ thành thành ph嘘 trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đ衣i, mang 
đ壱m b違n sắc sông n逢ớc vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long. Đây là nhiệm v映 quan 
trọng, có Ủ nghĩa không ch雨 về kinh t院 - xư hội mà c違 về chính tr鵜, qu嘘c phòng, an 
ninh; là nhiệm v映 không ch雨 c栄a riêng TPCT mà còn là nhiệm v映 c栄a vùng ĐBSCL 
và c違 n逢ớc, trong đó xác đ鵜nh ngu欝n lực nội t衣i c栄a Cần Thơ là ch栄 lực, ngu欝n lực 
Trung 逢ơng có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy nhanh sự phát triển c栄a thành ph嘘.  

1.2 C挨ăs荏 phápălỦăc栄a nhi羽m v映 xơyăd詠ng quy ho衣ch 

Xu医t phát từ tình hình thực tiễn, Th栄 t逢ớng Chính ph栄 đư ban hành Quy院t 
đ鵜nh s嘘 1056/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 phê duyệt Nhiệm v映 l壱p quy ho衣ch thành 
ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050. Thực hiện Lu壱t Quy 
ho衣ch 2017 đư đ逢ợc Qu嘘c hội n逢ớc Cộng hòa xư hội ch栄 nghĩa Việt Nam khóa 

XIV thông qua ngày 24/11/2017 và Ngh鵜 quy院t s嘘 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 c栄a 
Chính ph栄 về việc triển khai thi hành Lu壱t Quy ho衣ch, 曳y ban nhân dân (UBND) 

thành ph嘘 Cần Thơ t鰻 ch泳c l壱p quy ho衣ch thành ph嘘 th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đ院n năm 2050 với cách ti院p c壱n t鰻ng thể, đa ngành để gi違i quy院t toàn diện các v医n 
đề thách th泳c hiện nay và đ鵜nh h逢ớng chi院n l逢ợc cho sự phát triển dài h衣n c栄a 
thành ph嘘 trong giai đo衣n sắp tới.  
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Đề án quy ho衣ch đ逢ợc nghiên c泳u, xây dựng trên cơ s荏 tích hợp các nội dung, 
đ鵜nh h逢ớng phát triển các ngành, lĩnh vực và các qu壱n, huyện trên đ鵜a bàn TPCT 

có liên quan đ院n k院t c医u h衣 tầng, sử d映ng tài nguyên và b違o vệ môi tr逢運ng trên đ鵜a 
bàn có tính tới y院u t嘘 liên vùng và hội nh壱p kinh t院 qu嘘c t院. Khi đ逢ợc các c医p có 
thẩm quyền phê duyệt, đề án quy ho衣ch là cơ s荏 pháp lỦ để thành ph嘘 triển khai 

các dự án phát triển bằng ngu欝n lực nội t衣i và kêu gọi đầu t逢 trong n逢ớc cũng nh逢 
đầu t逢 trực ti院p từ ngoài n逢ớc vào TPCT phù hợp với đ鵜nh h逢ớng quy ho衣ch chung 

c栄a qu嘘c gia. 

1.2.1 Cácăvĕnăb違n quy ph衣măphápălu壱t  

1.2.1.1ăCácăvĕnăb違n v隠 côngătácăquyăho衣ch  

Lu壱t Quy ho衣ch s嘘 21/2017/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội n逢ớc Cộng hòa xư hội ch栄 
nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 24/11/2017. 

Lu壱t s嘘 28/2018/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội n逢ớc Cộng hòa xư hội ch栄 nghĩa Việt 
Nam khóa XIV thông qua ngày 15/6/2018 về sửa đ鰻i, b鰻 sung một s嘘 điều c栄a 11 

lu壱t có liên quan đ院n quy ho衣ch.  

Lu壱t s嘘 35/2018/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội n逢ớc Cộng hòa xư hội ch栄 nghĩa Việt 
Nam khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018 về sửa đ鰻i, b鰻 sung một s嘘 điều c栄a 37 

lu壱t có liên quan đ院n quy ho衣ch.  

Pháp lệnh s嘘 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 c栄a 曳y ban th逢運ng v映 

Qu嘘c hội về Sửa đ鰻i, b鰻 sung một s嘘 điều c栄a 04 Pháp lệnh có liên quan đ院n quy 

ho衣ch.  

Ngh鵜 quy院t s嘘 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 c栄a 曳y ban th逢運ng v映 

Qu嘘c hội về Gi違i thích một s嘘 điều c栄a Lu壱t Quy ho衣ch.  

Ngh鵜 quy院t s嘘 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 c栄a Chính ph栄 về triển khai thi 

hành Lu壱t 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 ban hành 
Danh m映c các quy ho衣ch đ逢ợc tích hợp 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 quy院t s嘘 06/NQ/TW ngày 24/1/2022 c栄a Bộ Chính tr鵜 về Quy ho衣ch, 
xây dựng, qu違n lỦ và phát triển bền vững đô th鵜 Việt Nam đ院n năm 2030 tầm nhìn 
đ院n 2045. 

Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 c栄a Chính ph栄 quy đ鵜nh Chi 

ti院t thi hành một s嘘 điều c栄a Lu壱t Quy ho衣ch.  
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Quy院t đ鵜nh s嘘 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 thành 
l壱p Hội đ欝ng thẩm đ鵜nh nhiệm v映 l壱p quy ho衣ch t雨nh th運i kỳ 2021 -2030, tầm nhìn 
đ院n năm 2050.  

Thông t逢 s嘘 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 c栄a Bộ K院 ho衣ch và Đầu 

t逢 h逢ớng d磯n Đ鵜nh m泳c cho ho衣t động quy ho衣ch.  

Thông t逢 s嘘 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 c栄a Bộ Tài chính quy đ鵜nh 

về Giá trong ho衣t động quy ho衣ch.  

1.2.1.2ăCácăvĕnăb違năkhácă 
Lu壱t B違o vệ môi tr逢運ng s嘘 55/2014/QH13 đ逢ợc Qu嘘c hội n逢ớc Cộng hòa xư 

hội ch栄 nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 23/6/2014.  
Lu壱t Lâm nghiệp s嘘 16/2017/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội n逢ớc Cộng hòa xư hội ch栄 

nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 15/11/2017.  
Lu壱t Th栄y lợi s嘘 08/2017/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội n逢ớc Cộng hòa xư hội ch栄 

nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 19/6/2017.  
Lu壱t Phòng ch嘘ng thiên tai s嘘 33/2013/QH13 đ逢ợc Qu嘘c hội n逢ớc Cộng hòa 

xư hội ch栄 nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 19/6/2013.  

Lu壱t T鰻 ch泳c chính quyền đ鵜a ph逢ơng s嘘 77/2015/QH13 đ逢ợc Qu嘘c hội n逢ớc 
Cộng hòa xư hội ch栄 nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 19/6/2015.  

Lu壱t Đầu t逢 công s嘘 39/2019/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội n逢ớc Cộng hòa xư hội 
ch栄 nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 13/6/2019.  

Thông t逢 s嘘 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 c栄a Bộ Lao động - 

Th逢ơng binh và Xư hội về Quy đ鵜nh m泳c l逢ơng đ嘘i với chuyên gia t逢 v医n trong 

n逢ớc làm cơ s荏 dự toán gói thầu cung c医p d鵜ch v映 t逢 v医n áp d映ng hình th泳c hợp 

đ欝ng theo th運i gian sử d映ng v嘘n nhà n逢ớc. 

Thông t逢 liên t鵜ch s嘘 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 c栄a Bộ 

Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về H逢ớng d磯n đ鵜nh m泳c xây dựng, phân 
b鰻 dự toán và quy院t toán kinh phí đ嘘i với nhiệm v映 khoa học và công nghệ có sử 

d映ng ngân sách nhà n逢ớc.  

Thông t逢 s嘘 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 c栄a Bộ Tài chính về Quy đ鵜nh 

ch院 độ công tác phí, ch院 độ chi hội ngh鵜.  
Thông t逢 s嘘 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/2/2017 c栄a Bộ Tài nguyên và Môi 

tr逢運ng về Quy đ鵜nh đ鵜nh m泳c sử d映ng đ医t xây dựng cơ s荏 văn hóa, cơ s荏 y t院, cơ 
s荏 giáo d映c và đào t衣o, cơ s荏 thể d映c thể thao.  
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Quy院t đ鵜nh s嘘 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc b違o t欝n đa d衣ng sinh học sinh học đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n 

năm 2030. 
Quy院t đ鵜nh s嘘 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 

duyệt Chi院n l逢ợc Qu嘘c gia về bi院n đ鰻i khí h壱u.  

Quy院t đ鵜nh s嘘 2678/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2018 c栄a Bộ Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng ban hành K院 ho衣ch hành động thực hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 120/NQ-CP c栄a 

Chính ph栄 về phát triển bền vững đ欝ng bằng sông Cửu Long thích 泳ng với bi院n 

đ鰻i khí h壱u.  

Ngh鵜 quy院t s嘘 07-NQ/TU ngày 06/02/2012 c栄a Thành 栄y Cần Thơ về qu違n lỦ 
tài nguyên thiên nhiên, b違o vệ môi tr逢運ng và 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u trên đ鵜a 

bàn thành ph嘘 Cần Thơ.  
Ngh鵜 quy院t s嘘 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 c栄a Ban Ch医p hành 

Trung 逢ơng Đ違ng (khóa XII) về tăng c逢運ng công tác b違o vệ, chăm sóc s泳c khỏe 
nhân dân trong tình hình mới. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 c栄a Ban Ch医p hành 

Trung 逢ơng Đ違ng (khóa XII) về công tác dân s嘘 trong tình hình mới 
Ngh鵜 quy院t s嘘 10-NQ/TU ngày 29/12/2021 c栄a Thành 栄y Cần Thơ về đẩy 

m衣nh phát triển du l鵜ch trong tình hình mới 

Ch逢ơng trình s嘘 39-Ctr/TU ngày 25/7/2013 c栄a Thành 栄y Cần Thơ về thực 

hiện Ngh鵜 quy院t 24-NQ/TW về ch栄 động 泳ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u, tăng c逢運ng 

qu違n lỦ tài nguyên và b違o vệ môi tr逢運ng.  

Ch逢ơng trình s嘘 03-CTr/TU ngày 04/11/2020 c栄a Thành 栄y Cần Thơ thực 

hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 c栄a Bộ Chính tr鵜 về xây dựng và 
phát triển thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2030, tầm nhìn 2050. 

K院 ho衣ch s嘘 66/KH-UBND ngày 03/4/2019 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
thực hiện Chi院n l逢ợc qu嘘c gia về qu違n lỦ t鰻ng hợp ch医t th違i rắn đ院n năm 2025, 
tầm nhìn đ院n năm 2050 trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ. 

1.2.2 C挨ăquanăl壱p quy ho衣ch  

Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2021 - 2030 tầm nhìn đ院n năm 2050 

là quy ho衣ch mới do UBND TP. Cần Thơ thực hiện. Thành 栄y TP. Cần Thơ đư ban 
hành Quy院t đ鵜nh s嘘 315/QĐ-TU ngày 29/7/2021 về việc Thành l壱p Ban Ch雨 đ衣o 
thực hiện Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 
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2050. Theo đó, S荏 K院 ho衣ch và Đầu t逢 (KH&ĐT) thành ph嘘 ch栄 trì cùng với ban 
ngành chính quyền các c医p và liên doanh nhóm t逢 v医n (The Boston Consulting 

Group, Haskoning DHV Nederland B.V., Viện Quy ho衣ch và Thi院t k院 Nông 
nghiệp, Đ欝ng Ti院n) l壱p Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đ院n năm 2050. Thông tin chi ti院t về cơ quan ch栄 trì nh逢 sau: 

- Cơ quan ch栄 trì: S荏 K院 ho衣ch và Đầu t逢 thành ph嘘 Cần Thơ 

Đ鵜a ch雨: 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Q Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Giám đ嘘c: Lê Thanh Tâm 

Điện tho衣i: 0292 3830235  Fax: 0292 3830570 

Email: sokhdt@cantho.gov.vn 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy ho衣ch 

Kho違n 2 Điều 25 M映c 1 Ch逢ơng IV Lu壱t B違o vệ môi tr逢運ng 2020 quy đ鵜nh 

đề án quy ho衣ch thành ph嘘 ph違i thực hiện đánh giá môi tr逢運ng chi院n l逢ợc (ĐMC).  
Cơ quan phê duyệt quy ho衣ch: Th栄 t逢ớng Chính ph栄. 
Cơ quan thẩm đ鵜nh báo cáo ĐMC: Báo cáo ĐMC đ逢ợc l医y Ủ ki院n c栄a Bộ Tài 

nguyên và Môi tr逢運ng và trình thẩm đ鵜nh cùng với h欝 sơ Quy ho衣ch. 

2. Cĕnăc泳ăphápălu壱tăvƠăkỹăthu壱tăđ吋ăth詠căhi羽năđánhăgiáămôiătr逢運ngăchi院năl逢嬰c 

2.1 Cĕnăc泳 phápălu壱t 
2.1.1 Cácăvĕnăb違năphápălu壱t 

2.1.1.1ăCácăCh雨ăth鵜,ăNgh鵜ăquy院t 
Ngh鵜 quy院t s嘘 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 ban hành Ch逢ơng trình hành động 

c栄a Chính ph栄 thực hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 c栄a Bộ Chính 
tr鵜 về xây dựng và phát triển thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2030, tầm nhìn đ院n năm 
2045. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 c栄a 曳y ban Th逢運ng v映 

Qu嘘c hội gi違i thích một s嘘 điều c栄a Lu壱t Quy ho衣ch. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 11/NQ-CP ngày 05/12/2018 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về việc 
triển khai thi hành Lu壱t Quy ho衣ch. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 c栄a Chính ph栄 về Phát triển bền 

vững đ欝ng bằng sông Cửu Long thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 24/NQ-TW ngày 03/6/2013 c栄a Ban ch医p hành Trung 逢ơng 
khóa XI về ch栄 động 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u, tăng c逢運ng qu違n lỦ tài nguyên 
và b違o vệ môi tr逢運ng. 

mailto:sokhdt@cantho.gov.vn
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Ngh鵜 quy院t s嘘 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 c栄a Bộ Chính tr鵜 về b違o vệ môi 
tr逢運ng trong th運i kỳ công nghiệp hóa - hiện đ衣i hóa đ医t n逢ớc. 

2.1.1.2.ăVĕnăb違năquyăph衣măphápălu壱t 
a. Lu壱t 
Lu壱t B違o vệ môi tr逢運ng s嘘 72/2020/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV, kỳ họp 

th泳 10 thông qua ngày 17/11/2020. 
Lu壱t Sửa đ鰻i, b鰻 sung một s嘘 điều c栄a Lu壱t phòng ch嘘ng, thiên tai và Lu壱t Đê 

điều s嘘 60/2020/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV, kỳ họp th泳 9 thông qua ngày 
17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. 

Lu壱t Đầu t逢 công s嘘 39/2018/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV thông qua ngày 
13/6/2019. 

Lu壱t s嘘 35/2018/QH14 sửa đ鰻i, b鰻 sung một s嘘 điều c栄a 37 lu壱t có liên quan 
đ院n quy ho衣ch đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018. 

Lu壱t s嘘 28/2018/QH14 sửa đ鰻i, b鰻 sung một s嘘 điều c栄a 11 lu壱t có liên quan 
đ院n quy ho衣ch, đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV thông qua ngày 15/6/2018. 

Lu壱t Quy ho衣ch s嘘 21/2017/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV thông qua ngày 
24/11/2017. 

Lu壱t Th栄y s違n s嘘 18/2017/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV, kỳ họp th泳 4 
thông qua ngày 21/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. 

Lu壱t Lâm nghiệp s嘘 16/2017/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV, kỳ họp th泳 4 

thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. 
Lu壱t Du l鵜ch s嘘 09/2017/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV, kỳ họp th泳 3 thông 

qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. 

Lu壱t Đ医t đai s嘘 45/2013/QH13 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIII, kỳ họp th泳 6 thông 
qua ngày 29/11/2013. 

Lu壱t Tài nguyên n逢ớc s嘘 17/2012/QH13 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIII, kỳ họp 

th泳 3 thông qua ngày 21/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. 
Lu壱t Khoáng s違n s嘘 60/2010/QH12 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XII, kỳ họp th泳 họp 

th泳 8 thông qua ngày 17/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. 
Lu壱t Đa d衣ng sinh học s嘘 20/2008/QH12 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XII, kỳ họp th泳 

họp th泳 4 thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009. 
Lu壱t Đê điều s嘘 79/2006/QH11 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XI, kỳ họp th泳 họp th泳 

10 thông qua ngày 29/11/2006. 
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b. Ngh鵜 đ鵜nh 

Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy đ鵜nh chi ti院t một s嘘 điều 

c栄a Lu壱t B違o vệ môi tr逢運ng 2020. 

Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 c栄a Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t 

thi hành một s嘘 điều c栄a Lu壱t Quy ho衣ch. 

Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 c栄a Chính ph栄 về thoát n逢ớc 
và xử lỦ n逢ớc th違i. 

c. Thông t逢 

Thông t逢 s嘘 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy đ鵜nh chi ti院t thi hành 
một s嘘 điều c栄a Lu壱t B違o vệ môi tr逢運ng 2020. 

Thông t逢 s嘘 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 c栄a Bộ Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng quy đ鵜nh về đánh giá tác động c栄a bi院n đ鰻i khí h壱u và đánh giá khí h壱u 
qu嘘c gia. 

d. Quy院t đ鵜nh 

Quy院t đ鵜nh s嘘 287/QĐ/TTg ngày 28/02/2022 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đ院n năm 2050. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Đề án tăng c逢運ng công tác qu違n lỦ ch医t th違i nhựa 荏 Việt Nam. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1056/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Nhiệm v映 l壱p quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đ院n năm 2050. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Đề án phòng, ch嘘ng s衣t l荏 b運 sông, b運 biển đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 749/QĐ-ttg ngày 03/6/2020 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về việc 

phê duyệt Ch逢ơng trình chuyển đ鰻i s嘘 Qu嘘c gia đ院n năm 2025, đ鵜nh h逢ớng năm 
2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc qu嘘c gia về qu違n lỦ t鰻ng hợp ch医t th違i rắn đ院n năm 2025, tầm 
nhìn đ院n năm 2050. 

Quy院t đ鵜nh 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 ban hành 
K院 ho衣ch hành động qu嘘c gia thực hiện Ch逢ơng trình ngh鵜 sự 2030 vì sự phát triển 

bền vững. 
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Quy院t đ鵜nh s嘘 802/QĐ-BXD ngày 26/7/2017 c栄a Bộ Xây dựng về K院 ho衣ch 
hành động gi違m nhẹ phát th違i khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đ院n năm 
2020, đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về K院 
ho衣ch hành động qu嘘c gia thực hiện ch逢ơng trình ngh鵜 sự 2030 vì sự phát triển bền 
vững. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2227/QĐ-TTg ngày 18/11/2016 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển du l鵜ch vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long đ院n 
năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 ban 
hành K院 ho衣ch thực hiện thỏa thu壱n Paris về bi院n đ鰻i khí h壱u. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch m衣ng l逢ới quan trắc tài nguyên và môi tr逢運ng qu嘘c gia đ院n năm 
2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 c栄a Th栄 t逢ớng phê duyệt Chi院n 
l逢ợc phát triển công nghiệp Việt Nam đ院n năm 2025, tầm nhìn đ院n năm 2035. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 245/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh t院 - xư hội vùng kinh t院 trọng điểm vùng 
đ欝ng bằng sông Cửu Long đ院n năm 2020, đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2270/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 ban 
hành K院 ho衣ch triển khai thực hiện K院t lu壱n s嘘 28-KL/TW ngày 14/8/2012 c栄a Bộ 
Chính tr鵜 về ph逢ơng h逢ớng, nhiệm v映, gi違i pháp phát triển kinh t院 - xư hội và đ違m 
b違o an ninh, qu嘘c phòng vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long đ院n năm 2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Đề án tái cơ c医u ngành nông nghiệp theo h逢ớng nâng cao giá tr鵜 gia tăng và 
phát triển bền vững. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc qu嘘c gia b違o vệ, chăm sóc và nâng cao s泳c khỏe nhân dân giai 
đo衣n 2011 - 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 ban 
hành K院 ho衣ch hành động qu嘘c gia về bi院n đ鰻i khí h壱u giai đo衣n 2012 -2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch th栄y lợi vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long giai đo衣n 2012 - 2020 

và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2050 trong điều kiện bi院n đ鰻i khí h壱u, n逢ớc biển dâng. 
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Quy院t đ鵜nh s嘘 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc qu嘘c gia về tăng tr逢荏ng xanh trong giai đo衣n 2011 - 2020, tầm 

nhìn đ院n năm 2050. 
Quy院t đ鵜nh s嘘 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 c栄a Th栄 t逢ớng phê duyệt Chi院n 

l逢ợc b違o vệ môi tr逢運ng qu嘘c gia đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 
Quy院t đ鵜nh s嘘 939/QĐ-TTg ngày 19/7/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 

duyệt Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh t院 - xư hội vùng đ欝ng bằng sông Cửu 
Long đ院n năm 2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc phát triển bền vững đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển s違n xu医t ngành nông nghiệp đ院n năm 2020 và 
tầm nhìn đ院n 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc khoáng s違n đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2066/QĐ-TTg ngày 12/10/2010 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch thoát n逢ớc vùng kinh t院 trọng điểm vùng đ欝ng bằng sông Cửu 
Long đ院n năm 2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2065/QĐ-TTg ngày 12/10/2010 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch c医p n逢ớc vùng kinh t院 trọng điểm vùng đ欝ng bằng sông Cửu 
Long đ院n năm 2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1873/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch xây dựng khu xử lỦ ch医t th違i rắn vùng kinh t院 trọng điểm vùng 
đ欝ng bằng sông Cửu Long đ院n năm 2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc Qu嘘c gia về qu違n lỦ t鰻ng hợp ch医t th違i rắn đ院n năm 2025 và tầm 
nhìn đ院n 2050. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2009 c栄a Th栄 t逢ớng phê duyệt Chi院n 
l逢ợc B違o vệ môi tr逢運ng qu嘘c gia đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 
phê duyệt Ch逢ơng trình m映c tiêu qu嘘c gia 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 84/2006/QĐ-TTg ngày 19/4/2006 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 
phê duyệt Điều ch雨nh, b鰻 sung quy ho衣ch th栄y lợi ĐBSCL giai đo衣n 2006 - 2010 

và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2020. 
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Quy院t đ鵜nh s嘘 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 
phê duyệt Chi院n l逢ợc qu嘘c gia về tài nguyên n逢ớc. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 
phê duyệt Chi院n l逢ợc qu嘘c gia về c医p n逢ớc s衣ch và vệ sinh môi tr逢運ng nông thôn 
đ院n năm 2020. 

K院t lu壱n s嘘 56-KL/TW ngày 23/8/2019 c栄a Bộ Chính tr鵜 về việc ti院p t映c thực 
hiện Ngh鵜 quy院t Trung 逢ơng 7 khóa XI về ch栄 động 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u, 
tăng c逢運ng qu違n lỦ tài nguyên và b違o vệ môi tr逢運ng. 

Pháp lệnh s嘘 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 c栄a 曳y ban Th逢運ng v映 

Qu嘘c hội về việc sửa đ鰻i b鰻 sung một s嘘 điều c栄a 04 pháp lệnh có liên quan đ院n 

quy ho衣ch. 

Các quy院t đ鵜nh khác c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 có liên quan. 

2.1.2 Cĕnăc泳ăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ămôiătr逢運ngăvƠăcácăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăliênă
quanăkhác 

QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về quy ho衣ch xây dựng. 
QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về n逢ớc th違i 

chăn nuôi. 

QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về lò đ嘘t ch医t 
th違i rắn sinh ho衣t. 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về n逢ớc th違i ch院 
bi院n th栄y s違n. 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về ch医t l逢ợng 
n逢ớc d逢ới đ医t.  

QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về ch医t l逢ợng 
n逢ớc mặt. 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về giới h衣n cho 
phép một s嘘 kim lo衣i nặng trong đ医t.  

QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về ch医t l逢ợng không 
khí xung quanh. 

QCVN 43:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia ch医t l逢ợng trầm tích.  
QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về lò đ嘘t ch医t th違i 

rắn y t院. 
QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia n逢ớc th違i công nghiệp 
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TCVN 8641:2011 - Công trình th栄y lợi - Kỹ thu壱t t逢ới tiêu n逢ớc cho cây 
l逢ơng thực và cây thực phẩm. 

QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về n逢ớc th違i c栄a kho 
và cửa hàng xăng dầu. 

QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn qu嘘c gia về n逢ớc th違i y t院. 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về độ rung.  
QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về ti院ng 欝n khu vực 

công cộng và dân c逢. 
QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về n逢ớc th違i c栄a bưi 

chôn l医p ch医t th違i rắn. 

QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về ng逢ỡng ch医t th違i 
nguy h衣i. 

QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về một s嘘 ch医t độc 
h衣i trong không khí xung quanh. 

QCVN 15:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về d逢 l逢ợng hóa ch医t 
BVTV trong đ医t. 

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia n逢ớc th違i sinh ho衣t. 

2.2.ăCĕnăc泳ăkỹăthu壱t 
Báo cáo ĐMC đ逢ợc thực hiện tuân th栄 theo M磯u 01b Ph映 l映c II - Nội dung 

báo cáo đánh giá môi tr逢運ng chi院n l逢ợc c栄a quy ho衣ch, ban hành kèm theo Thông 
t逢 s嘘 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng Quy đ鵜nh chi ti院t thi hành một s嘘 điều c栄a Lu壱t B違o vệ môi tr逢運ng 2020. 

Bên c衣nh đó, nội dung báo cáo ĐMC tham kh違o từ H逢ớng d磯n kỹ thu壱t đánh 
giá môi tr逢運ng chi院n l逢ợc ban hành năm 2009 b荏i C映c Thẩm đ鵜nh và Đánh giá tác 
động môi tr逢運ng - T鰻ng c映c Môi tr逢運ng - Bộ Tài nguyên và Môi tr逢運ng. 

2.3 TƠiăli羽u,ăd英ăli羽uăchoăth詠căhi羽năĐMC 

2.3.1 CácătƠiăli羽u,ăd英ăli羽uăsẵnăcóăđ逢嬰căsửăd映ngăchoăĐMC 

2.3.1.1 Văn bản của Thành ủy thành phố Cần Thơ 

K院 ho衣ch s嘘 166-KH/TU ngày 07/10/2019 c栄a Thành 栄y thành ph嘘 Cần Thơ 
thực hiện K院t lu壱n 56-KL/TW c栄a Bộ Chính tr鵜 về ti院p t映c thực hiện Ngh鵜 quy院t 
Trung 逢ơng 7 khóa XI về ch栄 động 泳ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u, qu違n lỦ tài nguyên 
và b違o vệ môi tr逢運ng.  
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Ch雨 th鵜 s嘘 28-CT/TU ngày 10/4/2019 c栄a Ban Th逢運ng v映 Thành 栄y về tăng 
c逢運ng công tác qu違n lỦ, xử lỦ ch医t th違i rắn trên đ鵜a bàn thành ph嘘. 

Ch逢ơng trình s嘘 43-Ctr/TU ngày 03/12/2018 c栄a Thành 栄y thành ph嘘 Cần 
Thơ về thực hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 36-NQ/TW Hội ngh鵜 lần th泳 tám BCH Trung 
逢ơng Đ違ng khóa XII về chi院n l逢ợc phát triển bền vững kinh t院 biển Việt Nam đ院n 
năm 2030, tầm nhìn đ院n năm 2045. 

Ch逢ơng trình s嘘 39-Ctr/TU ngày 25/7/2013 c栄a Thành 栄y TP. Cần Thơ thực 
hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 24-NQ/TW c栄a BCH Trung 逢ơng Đ違ng khóa IX về ch栄 động 
泳ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u, tăng c逢運ng qu違n lỦ tài nguyên và b違o vệ môi tr逢運ng. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 07-NQ/TU ngày 06/02/2012 c栄a Thành 栄y thành ph嘘 Cần Thơ 
về qu違n lỦ tài nguyên thiên nhiên, b違o vệ môi tr逢運ng và 泳ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u. 

K院 ho衣ch s嘘 12-KH/TU ngày 07/4/2005 c栄a Thành 栄y thành ph嘘 Cần Thơ về 
việc quán triệt và t鰻 ch泳c thực hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 41-NQ/TW c栄a Bộ Chính tr鵜 về 
b違o vệ môi tr逢運ng trong th運i kỳ đẩy m衣nh công nghiệp hóa, hiện đ衣i hóa đ医t n逢ớc. 

2.3.1.2 Văn bản của UBND thành phố Cần Thơ 

a) Lĩnh vực đ医t đai  
Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 c栄a UBND thành ph嘘 

Cần Thơ về việc quy đ鵜nh b違ng giá các lo衣i đ医t kỳ 05 năm (2020 - 2024). 

K院 ho衣ch s嘘 240/KH-UBND ngày 19/12/2019 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
triển khai thực hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 c栄a Chính ph栄 ban 
hành Ch逢ơng trình hành động c栄a Chính ph栄 thực hiện K院t lu壱n s嘘 36-KL/TW 

ngày 06/9/2018 c栄a Bộ Chính tr鵜 “về đẩy m衣nh thực hiện Ngh鵜 quy院t Trung 逢ơng 
6 khóa XI về ti院p t映c đ鰻i mới chính sách, pháp lu壱t về đ医t đai trong th運i kỳ đẩy 
m衣nh toàn diện công cuộc đ鰻i mới, t衣o nền t違ng để đ院n năm 2020 n逢ớc ta cơ b違n 
tr荏 thành n逢ớc công nghiệp theo h逢ớng hiện đ衣i”. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 c栄a UBND thành ph嘘 
Cần Thơ về việc điều ch雨nh b違ng giá các lo衣i đ医t đ鵜nh kỳ 5 năm (2015 - 2019). 

Quy院t đ鵜nh s嘘 05/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 c栄a UBND thành ph嘘 
Cần Thơ về việc quy đ鵜nh diện tích t嘘i thiểu đ逢ợc tách thửa đ嘘i với đ医t nông 
nghiệp và đ医t phi nông nghiệp không ph違i đ医t 荏. 

K院 ho衣ch s嘘 123/KH-UBND ngày 02/11/2016 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
thực hiện Quy院t đ鵜nh s嘘 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 
phê duyệt Đề án tăng c逢運ng xử lỦ vi ph衣m về qu違n lỦ, sử d映ng đ医t đai giai đo衣n 
đ院n 2020. 
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Quy院t đ鵜nh s嘘 2813/QĐ/UBND ngày 09/9/2016 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ về việc thực hiện thu tiền b違o vệ, phát triển đ医t tr欝ng lúa. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ về việc sửa đ鰻i, b鰻 sung một s嘘 điều c栄a Quy院t đ鵜nh 15/2014/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2014 về việc quy đ鵜nh về b欝i th逢運ng, hỗ trợ và tái đ鵜nh c逢 khi Nhà 
n逢ớc thu h欝i đ医t đ嘘i với các nội dung thuộc thẩm quyền. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 06/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 c栄a UBND thành ph嘘 
Cần Thơ về việc điều ch雨nh, b鰻 sung m泳c giá các lo衣i đ医t đ鵜nh kỳ 05 năm (2015-

2019). 

K院 ho衣ch s嘘 79/KH-UBND ngày 09/7/2015 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
triển khai thực hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 c栄a Chính ph栄 về 
ti院p t映c đ鰻i mới chính sách, pháp lu壱t về đ医t đai trong th運i kỳ đẩy m衣nh toàn diện 
công cuộc đ鰻i mới, t衣o nền t違ng để đ院n năm 2020 n逢ớc ta cơ b違n tr荏 thành n逢ớc 
công nghiệp theo h逢ớng hiện đ衣i. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 c栄a UBND thành ph嘘 
Cần Thơ về việc quy đ鵜nh b違ng giá các lo衣i đ医t kỳ 5 năm (2015 - 2019). 

Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 c栄a UBND thành ph嘘 
Cần Thơ về việc quy đ鵜nh diện tích t嘘i thiểu đ逢ợc tách thửa đ嘘i với đ医t 荏 trên đ鵜a 
bàn thành ph嘘 Cần Thơ. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 c栄a UBND thành ph嘘 
Cần Thơ về việc quy đ鵜nh h衣n m泳c giao đ医t 荏 và h衣n m泳c công nh壱n đ医t 荏 cho hộ 
gia đình, cá nhân trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 c栄a UBND thành ph嘘 
Cần Thơ về việc quy đ鵜nh về b欝i th逢運ng, hỗ trợ và tái đ鵜nh c逢 khi Nhà n逢ớc thu 
h欝i đ医t đ嘘i với các nội dung thuộc thẩm quyền. 

b) Lĩnh vực tài nguyên n逢ớc, khoáng s違n 

Quy院t đ鵜nh s嘘 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ về việc Quy ho衣ch thăm dò, khai thác, sử d映ng khoáng s違n thành ph嘘 Cần 
Thơ đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ về sửa đ鰻i quy đ鵜nh qu違n lỦ ho衣t động khoáng s違n ban hành kèm theo Quy院t 
đ鵜nh s嘘 04/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ quy 

đ鵜nh qu違n lỦ ho衣t động khoáng s違n trên đ鵜a bàn thành ph嘘. 

http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=6496&isstoredoc=false
http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=6496&isstoredoc=false
http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=6496&isstoredoc=false
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Quy院t đ鵜nh s嘘 04/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ về việc. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2852/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ về việc điều ch雨nh th運i kỳ quy ho衣ch tài nguyên khoáng s違n. 

Ch雨 th鵜 s嘘 06/CT-UBND ngày 29/3/2013 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ về 
việc tăng c逢運ng công tác qu違n lỦ ho衣t động khai thác khoáng s違n trên đ鵜a bàn 
thành ph嘘 Cần Thơ. 

c) B違o vệ môi tr逢運ng, đa d衣ng sinh học 

Quy院t đ鵜nh s嘘 63/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn Nhà đầu t逢 thực hiện dự án xử lỦ chôn l医p ch医t 
th違i tro bay c栄a Nhà máy xử lỦ ch医t th違i rắn (rác sinh ho衣t) Cần Thơ t衣i Khu xử lỦ 
ch医t th違i rắn huyện Thới Lai, thành ph嘘 Cần Thơ. 

Quy院t đ鵜nh 2599/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 c栄a UBND TP. Cần Thơ phê 
duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn Nhà đầu t逢 thực hiện dự án xử lỦ ch医t th違i rắn công 
nghiệp thông th逢運ng t衣i Khu xử lỦ ch医t th違i rắn huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1882/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 c栄a 曳y ban nhân dân thành 
ph嘘 Cần Thơ phân công nhiệm v映 qu違n lỦ ch医t th違i rắn cho cơ quan chuyên môn. 

K院 ho衣ch s嘘 113/KH-UBND ngày 21/6/2019 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
về K院 ho衣ch thực hiện Ch雨 th鵜 s嘘 28-CT/TU c栄a Thành 栄y thành ph嘘 Cần Thơ về 
tăng c逢運ng công tác qu違n lỦ, xử lỦ ch医t th違i rắn trên đ鵜a bàn thành ph嘘. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1014/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 c栄a UBND TP. Cần Thơ phê 
duyệt K院 ho衣ch hành động Không khí s衣ch thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2025. 

K院 ho衣ch s嘘 66/KH-UBND ngày 03/4/2019 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
thực hiện Chi院n l逢ợc qu嘘c gia về qu違n lỦ t鰻ng hợp ch医t th違i rắn đ院n năm 2025, 
tầm nhìn đ院n năm 2050 trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ. 

K院 ho衣ch s嘘 17/KH-UBND ngày 16/01/2019 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
triển khai thực hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 36-NQ/TW Hội ngh鵜 lần th泳 VIII Ban Ch医p 
hành Trung 逢ơng Đ違ng khóa XII về chi院n l逢ợc phát triển bền vững kinh t院 biển 
Việt Nam đ院n năm 2030, tầm nhìn đ院n năm 2045. 

K院 ho衣ch s嘘 23/KH-UBND ngày 25/01/2018 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
đẩy m衣nh thực hiện công tác b違o vệ môi tr逢運ng trong xây dựng nông thôn mới. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2312/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ về k院 ho衣ch ch医m d泳t ho衣t động s違n xu医t g衣ch đ医t sét nung bằng lò th栄 công 
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l衣c h壱u, lò vòng, lò đ泳ng, lò th栄 công c違i ti院n sử d映ng nguyên liệu hóa th衣ch trên 
đ鵜a bàn thành ph嘘. 

K院 ho衣ch s嘘 65/KH-UBND ngày 24/4/2017 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
về việc triển khai Ch雨 th鵜 s嘘 25/CT-TTg c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về một s嘘 nhiệm 
v映, gi違i pháp c医p bách về b違o vệ môi tr逢運ng. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 03/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ ban hành quy đ鵜nh qu違n lỦ ho衣t động thoát n逢ớc và xử lỦ n逢ớc th違i. 

Ch雨 th鵜 s嘘 12/CT-UBND ngày 11/07/2016 c栄a UBND TP. Cần Thơ về tăng 
c逢運ng công tác qu違n lỦ nhà n逢ớc về b違o vệ môi tr逢運ng trên đ鵜a bàn TP. Cần Thơ. 

K院 ho衣ch s嘘 27/KH-UBND ngày 31/3/2014 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
triển khai một s嘘 v医n đề c医p bách trong lĩnh vực b違o vệ môi tr逢運ng trên đ鵜a bàn 
thành ph嘘 Cần Thơ. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1683/QĐ-UBND ngày 8/7/2011 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ phê duyệt đề c逢ơng Xây dựng k院 ho衣ch đa d衣ng sinh học thành ph嘘 Cần Thơ 
giai đo衣n 2011 đ院n 2015 và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2020.  

Ch雨 th鵜 s嘘 10/2008/CT-UBND ngày 03/07/2008 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ về việc Tăng c逢運ng qu違n lỦ nuôi th栄y s違n b違o vệ môi tr逢運ng trên đ鵜a bàn 
thành ph嘘 Cần Thơ. 

d) Về 泳ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u 

Quy院t đ鵜nh s嘘 405/QĐ-UBND ngày 21/02/2021 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ phê duyệt báo cáo nhiệm v映 “Đánh giá khí h壱u thành ph嘘 Cần Thơ” thuộc 
Ch逢ơng trình m映c tiêu 泳ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u và tăng tr逢荏ng xanh giai đo衣n 
2016 - 2020. 

K院 ho衣ch s嘘 84/KH-UBND ngày 18/5/2018 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
về việc thực hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 c栄a Chính ph栄 về 
phát triển bền vững đ欝ng bằng sông Cửu Long 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u. 

K院 ho衣ch s嘘 170/KH-UBND ngày 21/11/2017 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
triển khai thực hiện Quy院t đ鵜nh s嘘 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 c栄a Th栄 t逢ớng 
Chính ph栄 ban hành K院 ho衣ch hành đ欝ng Thỏa thu壱n Paris về bi院n đ鰻i khí h壱u t衣i 
thành ph嘘 Cần Thơ. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1334/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 c栄a UBND thành ph嘘 
Cần Thơ phê duyệt k院 ho衣ch hành động 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u thành ph嘘 
Cần Thơ giai đo衣n 2015 - 2030. 
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Quy院t đ鵜nh s嘘 05/QĐ-UBND, ngày 05/01/2011 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ phê duyệt K院 ho衣ch hành động 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u thành ph嘘 Cần 
Thơ giai đo衣n 2010 - 2015.  

Quy院t đ鵜nh s嘘 2746/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ về thành l壱p văn phòng công tác bi院n đ鰻i khí h壱u t衣i thành ph嘘 Cần Thơ 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2208/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ về thành l壱p Ban ch雨 đ衣o dự án 永ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u t衣i TP. Cần Thơ. 

e) Các nội dung khác có liên quan 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2255/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ thông qua ph逢ơng án đơn gi違n hóa th栄 t映c hành chính trong lĩnh vực tài 
nguyên n逢ớc; đ医t đai; môi tr逢運ng thuộc thẩm quyền gi違i quy院t c栄a UBND thành 
ph嘘 Cần Thơ. 

K院 ho衣ch s嘘 27/KH-UBND ngày 01/02/2018 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
về k院 ho衣ch hành động ch逢ơng trình ngh鵜 sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 

K院 ho衣ch s嘘 93/KH-UBND ngày 14/6/2017 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
về k院 ho衣ch hành động sự phát triển bền vững TP. Cần Thơ giai đo衣n 2017 - 2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2418/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 c栄a UBND TP. Cần 
Thơ ban hành chính sách khuy院n khích xư hội hóa đ嘘i với các ho衣t động trong lĩnh 
vực giáo d映c, d衣y nghề, y t院, văn hóa, thể thao, môi tr逢運ng và giám đ鵜nh t逢 pháp. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 06/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ về M泳c thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để l衣i cho đơn v鵜 thu phí, lệ phí. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1634/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ phân c医p thu phí b違o vệ môi tr逢運ng đ嘘i với n逢ớc th違i công nghiệp trên đ鵜a bàn 
thành ph嘘 Cần Thơ. 

K院 ho衣ch s嘘 45/KH-UBND ngày 12/5/2014 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
về việc triển khai k院 ho衣ch hành động tăng tr逢荏ng xanh giai đo衣n 2014 - 2020 

thành ph嘘 Cần Thơ.  
K院 ho衣ch s嘘 22/KH-UBND ngày 26/3/2014 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 

về triển khai thực hiện Chi院n l逢ợc qu嘘c gia về tăng tr逢荏ng xanh th運i kỳ 2011 -
2020, tầm nhìn đ院n 2050. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 3616/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ ban hành K院 ho衣ch triển khai thực hiện hành động qu嘘c gia về phát triển bền 
vững giai đo衣n 2013 - 2015. 
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Quy院t đ鵜nh s嘘 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ quy đ鵜nh Một s嘘 chính sách khuy院n khích xư hội hóa đ嘘i với các ho衣t động 
trong lĩnh vực giáo d映c, d衣y nghề, y t院, văn hóa, thể thao, môi tr逢運ng đ院n 2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 384/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ phê duyệt K院 ho衣ch huy động các ngu欝n lực thực hiện xư hội hóa công tác 
b違o vệ môi tr逢運ng và Danh m映c dự án kêu gọi xư hội hóa đ院n năm 2015 và đ鵜nh 
h逢ớng đ院n năm 2020. 

Báo cáo hiện tr衣ng môi tr逢運ng năm năm 2015 - 2020 thành ph嘘 Cần Thơ c栄a 
S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng thành ph嘘 Cần Thơ. 

Niên giám th嘘ng kê thành ph嘘 Cần Thơ các năm 2015 - 2020 c栄a C映c Th嘘ng 
kê thành ph嘘 Cần Thơ. 

Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050. 

2.3.2 Cácă tƠiă li羽u,ăd英ă li羽uăđ逢嬰că thuă th壱păb鰻ă sungă trongăquáă trình th詠căhi羽nă
ĐMC 

S嘘 liệu về ch医t l逢ợng môi tr逢運ng (đ医t, n逢ớc, không khí) từ năm 2015 đ院n 
2020 trên đ鵜a bàn thành ph嘘 từ S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng thành ph嘘 Cần Thơ. 

S嘘 liệu về lĩnh vực đ医t đai, khoáng s違n, tài nguyên n逢ớc và bi院n đ鰻i khí h壱u 
từ S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng thành ph嘘 Cần Thơ. 

Dự th違o m映c tiêu phát triển kinh t院 - xư hội thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 
2030 tầm nhìn đ院n năm 2050. 

2.3.3 CácătƠiăli羽u,ăd英ăli羽uăt詠ăt衣oăl壱păb荏iăc挨ăquanăl壱păquyăho衣ch,ăc栄aăđ挨năv鵜ăt逢ă
v医năv隠ăĐMC 

Dự th違o Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n 
năm 2050. 

Báo cáo đánh giá môi tr逢運ng chi院n l逢ợc c栄a “Điều ch雨nh quy ho衣ch t鰻ng thể 
phát triển kinh t院 - xư hội c栄a thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2020 và tầm nhìn đ院n 
năm 2030”. 

K院t qu違 tính toán l逢ợng phát th違i (khí th違i, n逢ớc th違i, ch医t th違i rắn...) do đơn 
v鵜 t逢 v医n thực hiện ĐMC thực hiện trong quá trình xây dựng Báo cáo Đánh giá 
môi tr逢運ng chi院n l逢ợc. 

3.ăPh逢挨ngăphápăđánhăgiáămôiătr逢運ngăchi院năl逢嬰c 

Dựa vào nội dung các hợp phần quy ho衣ch trong đề án Quy ho衣ch thành ph嘘 
Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050, các ph逢ơng pháp đ逢ợc lựa 
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chọn sử d映ng trong xây dựng báo cáo ĐMC c栄a đề án Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần 
Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 đ逢ợc căn c泳 vào: 

- Đặc tính kỹ thu壱t, ph衣m vi không gian phân b嘘, các hợp phần quy ho衣ch tích 
hợp trong Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 
2050. 

- Hình th泳c và nội dung báo cáo ĐMC c栄a quy ho衣ch đ逢ợc thực hiện theo 
Thông t逢 s嘘 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ Tài nguyên 
và Môi tr逢運ng quy đ鵜nh chi ti院t thi hành một s嘘 điều c栄a Lu壱t B違o vệ môi tr逢運ng. 

- Các ph逢ơng pháp đư đ逢ợc kiểm nghiệm qua thực tiễn xây dựng báo cáo 
ĐMC “Điều ch雨nh quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh t院 - xư hội c栄a thành ph嘘 Cần 
Thơ đ院n năm 2020 và tầm nhìn đ院n năm 2030” đư đ逢ợc Bộ Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng phê duyệt.  

Các ph逢ơng pháp áp d映ng bao g欝m: 
(1) Ph逢ơng pháp chuyên gia: sử d映ng để l医y Ủ ki院n các chuyên gia chuyên 

ngành về v医n đề môi tr逢運ng chính, phân tích đánh giá về các xu h逢ớng bi院n đ鰻i 
c栄a các v医n đề môi tr逢運ng chính và các đề xu医t ki院n ngh鵜, các gi違i pháp duy trì xu 
h逢ớng tích cực và h衣n ch院 tác động tiêu cực khi triển khai quy ho衣ch. Ph逢ơng 
pháp này đ逢ợc sử d映ng để xây dựng các nội dung ch逢ơng III, IV, V, VI.  

(2) Ph逢ơng pháp ma tr壱n tác động: ph逢ơng pháp này đ逢ợc sử d映ng trong 

ch逢ơng III, đánh giá tác động c栄a từng hợp phần quy ho衣ch và tác động tích lũy 
c栄a Quy ho衣ch t鰻ng thể đ院n các thành phần môi tr逢運ng tự nhiên và xư hội. 

B違ngă1. Cácăph逢挨ngăphápăđánhăgiáămôiătr逢運ngăchi院năl逢嬰c 

Các ph逢ơng pháp Áp d映ng trong quá trình thực hiện ĐMC 

 Xác 
đ鵜nh các 
v医n đề 
và các 

tác động 

Phân 
tích b嘘i 
c違nh và 
cơ s荏 

Góp phần 
vào xây 
dựng các 
ph逢ơng 

án 

Đánh 
giá các 

tác 
động 

So sánh 
các 

ph逢ơng án 
để ra quy院t 

đ鵜nh 

Ph逢ơng pháp ĐMC truyền th嘘ng      

Ph逢ơng pháp chuyên gia       

Ph逢ơng pháp ma tr壱n      

Phân tích, ngo衣i suy xu h逢ớng      

Ph逢ơng pháp t鰻ng hợp      

Ph逢ơng pháp ĐMC khác      
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Ph逢ơng pháp mô hình hóa      

Ph逢ơng pháp GIS      

(3) Ph逢ơng pháp phân tích, ngo衣i suy xu h逢ớng: phân tích xu h逢ớng các v医n 
đề môi tr逢運ng chính trong quá kh泳 và dự báo xu h逢ớng môi tr逢運ng trong giai đo衣n 
triển khai quy ho衣ch. Ph逢ơng pháp này đ逢ợc sử d映ng trong ch逢ơng II (xu h逢ớng 
các v医n đề môi tr逢運ng chính trong quá kh泳) và ch逢ơng III (xu h逢ớng các v医n đề 
môi tr逢運ng chính trong giai đo衣n triển khai), trên cơ s荏 phân tích chuỗi s嘘 liệu phát 
triển kinh t院 xư hội và tính toán đ鵜nh l逢ợng phát th違i từ mỗi hợp phần quy ho衣ch. 

(4) Ph逢ơng pháp mô hình: sử d映ng mô hình DPSIR (Động lực - Áp lực - Hiện 
tr衣ng - Tác động - Đáp 泳ng) để làm rõ các tác động đ院n môi tr逢運ng từ các ho衣t 
động phát triển kinh t院 - xư hội đ院n m映c tiêu BVMT và phát triển bền vững 

(PTBV), đ欝ng th運i đề xu医t các gi違i pháp thích 泳ng ngắn h衣n và dài h衣n theo th運i 
kỳ quy ho衣ch. Ph逢ơng pháp này cũng đ逢ợc sử d映ng để dự báo m泳c độ và ph衣m vi 
không gian ch鵜u tác động khi triển khai thực hiện quy ho衣ch (Ch逢ơng III, IV). 

(5) Ph逢ơng pháp GIS: 泳ng d映ng kỹ thu壱t GIS trong việc xây dựng b違n đ欝 
phân b嘘 các vùng nh衣y c違m với môi tr逢運ng, nh壱n diện các đ嘘i t逢ợng ch鵜u 違nh 
h逢荏ng từ quy ho衣ch và phân tích tác động c栄a việc thực hiện quy ho衣ch đ院n các 
đ嘘i t逢ợng này. 

(6) Kỹ thu壱t Delphi (đánh giá t鰻ng hợp c栄a các chuyên gia): xem xét các xu 
h逢ớng v医n đề môi tr逢運ng chính 荏 quá kh泳 và t逢ơng lai, thực tr衣ng và điều kiện tự 
nhiên c栄a thành ph嘘 Cần Thơ để có các gi違i pháp duy trì xu h逢ớng môi tr逢運ng 
theo h逢ớng tích cực. Ph逢ơng pháp này đ逢ợc sử d映ng để xây dựng các nội dung 
trong Ch逢ơng III, IV. 

M泳c độ tin c壱y c栄a mỗi ph逢ơng pháp sử d映ng trong quá trình chuẩn b鵜 báo 
cáo ĐMC đ逢ợc đánh giá theo thang m泳c đ鵜nh tính nh逢 trình bày trong b違ng sau. 

B違ngă2. M泳căđ瓜ătinăc壱yăc栄aăcácăph逢挨ngăphápăsửăd映ngătrongăquáătrìnhăth詠că
hi羽n báo cáoăĐMC 

STT Ph逢ơng pháp ĐMC sử d映ng Thang m泳c đ鵜nh tính 

1 Ph逢ơng pháp đánh giá c栄a các chuyên gia *** 

2 Ph逢ơng pháp ma tr壱n *** 

3 Ph逢ơng pháp phân tích, ngo衣i suy xu h逢ớng ** 

4 Ph逢ơng pháp mô hình *** 
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STT Ph逢ơng pháp ĐMC sử d映ng Thang m泳c đ鵜nh tính 

5 
Ph逢ơng pháp phân tích không gian: sử d映ng phần 
mềm GIS xử lỦ b違n đ欝 

*** 

6 Kỹ thu壱t Delphi (đánh giá t鰻ng hợp c栄a chuyên gia) ** 

Ghi chú: * - M泳c độ tin c壱y th医p (độ chính xác h衣n ch院) 

     ** - M泳c độ tin c壱y trung bình (độ chính xác có thể ch医p nh壱n) 

     *** - M泳c độ tin c壱y cao (độ chính xác cao) 

Nhìn chung, báo cáo ĐMC đư sử d映ng t嘘i đa các ph逢ơng pháp ĐMC truyền 
th嘘ng và ph逢ơng pháp ĐMC khác đang đ逢ợc áp d映ng ph鰻 bi院n nhằm nh壱n diện 
những v医n đề môi tr逢運ng, xu th院 các v医n đề môi tr逢運ng chính trong quá kh泳 và dự 
báo về xu h逢ớng bi院n đ鰻i môi tr逢運ng trong t逢ơng lai một cách toàn diện và đa 
chiều hơn. Tuy nhiên, một s嘘 đánh giá v磯n còn mang tính ch医t đ鵜nh tính do ph映 
thuộc vào ch栄 quan c栄a từng chuyên gia, m泳c độ chi ti院t và tính xác thực c栄a 
thông tin và s嘘 liệu đ逢ợc sử d映ng làm cơ s荏.  

4.ăT鰻ăch泳căth詠căhi羽năĐMC 

4.1ăMốiăliênăk院tăgi英aăquáătrìnhăl壱păquyăho衣ch v噂iăquáătrìnhăth詠căhi羽năĐMC 

UBND TP. Cần Thơ giao cho S荏 K院 ho衣ch và Đầu t逢 thành ph嘘 là đơn v鵜 ch栄 
trì thực hiện xây dựng báo cáo Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đ院n năm 2050; Báo cáo đánh giá môi tr逢運ng chi院n l逢ợc. Để thực hiện hai 

nhiệm v映 trên, S荏 K院 ho衣ch và Đầu t逢 đư thành l壱p Ban chuyên môn xây dựng Dự 
án quy ho衣ch và báo cáo ĐMC. 

Nhóm xây dựng quy ho衣ch: g欝m các chuyên gia l壱p quy ho衣ch có nhiệm v映 
xây dựng các nội dung c栄a quy ho衣ch (bao g欝m c違 các nội dung điều ch雨nh sau 
mỗi đợt hội th違o và tham v医n). Nội dung quy ho衣ch ban đầu và các nội dung thay 
đ鰻i, điều ch雨nh c栄a quy ho衣ch đ逢ợc cung c医p cho nhóm thực hiện ĐMC. Đơn v鵜 t逢 
v医n l壱p dự án quy ho衣ch là liên danh The Boston Consulting Group, Haskoning 

DHV Nederland B.V., Viện Quy ho衣ch và Thi院t k院 Nông nghiệp, Đ欝ng Ti院n. 

Nhóm t逢 v医n ĐMC: g欝m các chuyên gia thuộc lĩnh vực tài nguyên, khoa học 
và công nghệ môi tr逢運ng, sinh thái, khí t逢ợng th栄y văn, xư hội học… Nhóm có 
trách nhiệm thu th壱p s嘘 liệu, phân tích, phát hiện xu h逢ớng các v医n đề môi tr逢運ng 
x違y ra trong quá kh泳 để xác đ鵜nh các v医n đề môi tr逢運ng chính cần t壱p trung làm rõ 
trong báo cáo ĐMC; tính toán dự báo xu h逢ớng môi tr逢運ng và đề xu医t các gi違i 
pháp ngăn ngừa, gi違m thiểu tác động tiêu cực cũng nh逢 phát huy những tác động 
tích cực phù hợp với ph逢ơng án quy ho衣ch. Trên cơ s荏 t鰻ng hợp các Ủ ki院n góp Ủ 
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theo từng đợt điều ch雨nh báo cáo quy ho衣ch, nội dung báo cáo ĐMC cũng đ逢ợc 
điều ch雨nh phù hợp để trình các cơ quan ch泳c năng thẩm đ鵜nh phê duyệt. Báo cáo 
ĐMC quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ đ逢ợc trình Bộ Tài nguyên và Môi tr逢運ng 
thẩm đ鵜nh tr逢ớc khi trình Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt dự án quy ho衣ch.  

Đơn v鵜 t逢 v医n xây dựng báo cáo ĐMC là Công ty TNHH Công nghệ Môi 
tr逢運ng Trần Nguyễn; S荏 K院 ho衣ch và Đầu t逢 TP. Cần Thơ là cơ quan ch栄 trì toàn 
bộ quá trình xây dựng và các nội dung c栄a ĐMC, điều ph嘘i quá trình làm việc giữa 
nhóm ĐMC và nhóm l壱p quy ho衣ch, có trách nhiệm sau: 

Cung c医p các thông tin liên quan đ院n dự án quy ho衣ch cho nhóm ĐMC. 
Th嘘ng nh医t các v医n đề liên quan đ院n nội dung c栄a dự án quy ho衣ch và báo 

cáo ĐMC, nội dung b違n dự th違o khung ĐMC nhóm t逢 v医n đề xu医t. 
T鰻ng hợp các nội dung liên quan đ院n báo cáo quy ho衣ch chuyển cho nhóm t逢 

v医n ĐMC; th嘘ng nh医t nội dung ch雨nh sửa, b鰻 sung theo các nội dung c栄a dự án 
quy ho衣ch và báo cáo ĐMC. 

Nhóm xây dựng quy ho衣ch t鰻ng hợp k院t qu違 góp Ủ c栄a các Bộ ngành và 
chuyển cho nhóm thực hiện ĐMC. 

Nhóm t逢 v医n ĐMC ti院p thu các nội dung góp Ủ và hoàn ch雨nh nội dung báo 
cáo ĐMC để chuyển cho nhóm xây dựng quy ho衣ch. 

Quá trình l壱p ĐMC đ逢ợc ti院n hành song song với quá trình l壱p dự án quy 
ho衣ch, các nội dung điều ch雨nh quy ho衣ch sau mỗi đợt góp Ủ đ逢ợc nhóm chuyên 
gia l壱p dự án quy ho衣ch chuyển cho nhóm chuyên gia l壱p báo cáo ĐMC. Các cuộc 
th違o lu壱n, tọa đàm, trao đ鰻i Ủ ki院n giữa nhóm xây dựng quy ho衣ch và nhóm t逢 v医n 
ĐMC đ逢ợc thực hiện bằng nhiều hình th泳c khác nhau nh逢 qua th逢 điện tử, điện 
tho衣i, trực ti院p t衣i hội th違o và t衣i các cuộc họp đ鵜nh kỳ... 

4.2 Tómă t逸tă v隠ă t鰻ă ch泳c,ă cáchă th泳căho衣tă đ瓜ngă c栄aănhómăchuyênăgiaă l壱păquyă
ho衣chăvƠăđ挨năv鵜ăt逢ăv医năĐMC 

Căn c泳 các quy đ鵜nh h逢ớng d磯n c栄a Thông t逢 s嘘 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 quy đ鵜nh chi ti院t thi hành một s嘘 điều c栄a Lu壱t B違o vệ môi tr逢運ng 

2020 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ Tài nguyên và Môi tr逢運ng, đơn v鵜 t逢 v医n l壱p báo cáo ĐMC 
đư xây dựng k院 ho衣ch, ph逢ơng án và phân công c映 thể các nội dung cho từng thành 
viên thực hiện theo đúng chuyên môn. 

Trong quá trình thực hiện báo cáo, các chuyên gia c栄a nhóm ĐMC và nhóm 
xây dựng quy ho衣ch th逢運ng xuyên trao đ鰻i, điều độ công việc đ鵜nh kỳ. Các nội 
dung c栄a ĐMC đ逢ợc các chuyên gia thực hiện, sau đó chuyển cho tr逢荏ng nhóm 
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t鰻ng hợp. Các nội dung sau mỗi lần t鰻ng hợp ti院p t映c đ逢ợc tham v医n nhóm l壱p quy 
ho衣ch và đơn v鵜 ch栄 trì. B違n dự th違o ĐMC sau khi hoàn thiện đ逢ợc gửi đ院n các 
chuyên gia thuộc nhóm xây dựng quy ho衣ch, các chuyên gia độc l壱p, các nhà qu違n 
lỦ để xin Ủ ki院n đóng góp. Các Ủ ki院n đóng góp đư đ逢ợc ghi nh壱n và ch雨nh sửa 
hoàn thiện báo cáo ĐMC. Các b逢ớc thực hiện đ逢ợc thể hiện trong sơ đ欝 Hình 2. 
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Hìnhă1. Mốiăliênăk院tăgi英aăquáătrìnhăxơyăd詠ngăquyăho衣ch vƠăbáoăcáoăĐMC 

 

Các b逢ớc xây dựng quy ho衣ch Các b逢ớc xây dựng báo cáo ĐMC 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai dự 
án quy hoạch:  
- Nêu c映 thể nội dung; th運i gian; 
phân công nhân sự thực hiện 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai báo 
cáo ĐMC:  
- Nêu c映 thể nội dung; th運i gian; 
phân công nhân sự thực hiện 

2. Phạm vi cてa QH: 
- Ph衣m vi không gian, th運i kỳ c栄a 
quy ho衣ch 
- Đánh giá hiện tr衣ng và các y院u t嘘 
ngu欝n lực phát triển 

2. Xác định phạm vi cてa ĐMC: 
- Xác đ鵜nh ph衣m vi ĐMC (không 
gian, th運i gian), thu th壱p dữ liệu 
- Điều kiện tự nhiên, kinh t院 - xư hội 
- Điều tra, kh違o sát b鰻 sung điều kiện 
tự nhiên, kinh t院 - xư hội 

3. Xác định quan điểm; mつc tiêu 
các kịch bản cてa quy hoạch: 
- M映c tiêu về phát triển kinh t院 - xư 
hội - môi tr逢運ng; 
- Các k鵜ch b違n tăng tr逢荏ng phát 
triển kinh t院. 

3. Đánh giá sự phù hợp cてa ĐMC 
với các quan điểm, mつc tiêu về bảo 
vệ môi trường cてa quy hoạch: 
- Đánh giá sự phù hợp c栄a ĐMC với 
các quan điểm, m映c tiêu quy ho衣ch 
- Xác đ鵜nh các v医n đề môi tr逢運ng 
chính theo th泳 tự 逢u tiên 
- Dự báo xu  h逢ớng c栄a các v医n đề 
môi tr逢運ng chính trong tr逢運ng hợp 
không và có thực hiện quy ho衣ch 

4. Giải pháp thực hiện: 
- Các gi違i pháp để thực hiện quy 
ho衣ch bao g欝m gi違i pháp b違o vệ 
môi tr逢運ng đ逢ợc ki院n ngh鵜 từ 
ĐMC 
- Các ch逢ơng trình hành động 
trọng tâm theo từng giai đo衣n có 
l欝ng ghép b違o vệ môi tr逢運ng 

4. Đề xuất các giải pháp duy trì xu 
hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng 
tiêu cực: 
- Ki院n ngh鵜 các nội dung c栄a quy 
ho衣ch đư đ逢ợc điều ch雨nh trên cơ s荏 
k院t qu違 c栄a ĐMC 
- Ki院n ngh鵜 các gi違i pháp duy trì xu 
h逢ớng tích cực, gi違m thiểu xu h逢ớng 
tiêu cực l欝ng ghép vào quy ho衣ch 
- Ch逢ơng trình qu違n lỦ, giám sát 

Hoàn thiện, trình phê duyệt Các b逢ớc xây dựng ĐMC 

Hoàn thiện h欝 sơ trình Th栄 t逢ớng Chính ph栄 
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Các chuyên gia nhóm t逢 v医n ĐMC nghiên c泳u, phân tích xác đ鵜nh các v医n đề 

môi tr逢運ng chính có liên quan đ院n các ch雨 tiêu phát triển c栄a quy ho衣ch; các v医n 

đề môi tr逢運ng chính đ逢ợc nhóm l壱p quy ho衣ch và nhóm l壱p ĐMC t壱p trung th違o 
lu壱n để đi đ院n th嘘ng nh医t. 

 

Hìnhă2. Cácăb逢噂căth詠căhi羽năĐMC 

Sau khi xác đ鵜nh đ逢ợc các v医n đề môi tr逢運ng chính, nhóm t逢 v医n ĐMC t壱p 
trung vào đánh giá các xu h逢ớng môi tr逢運ng trong quá kh泳 và xu h逢ớng khi không 
thực hiện dự án quy ho衣ch (ph逢ơng án 0). 
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Phân tích các m映c tiêu và các ph逢ơng án c栄a quy ho衣ch, xu h逢ớng môi 
tr逢運ng khi thực hiện quy ho衣ch và dự báo m嘘i liên hệ giữa các ch雨 tiêu và ph逢ơng 
án c栄a quy ho衣ch với các v医n đề môi tr逢運ng chính. 

Th嘘ng nh医t giữa nhóm l壱p quy ho衣ch và nhóm l壱p ĐMC về xu th院 c栄a một s嘘 
v医n đề môi tr逢運ng chính liên quan đ院n quy ho衣ch. 

Đề xu医t các gi違i pháp gi違m thiểu các tác động b医t lợi đ院n môi tr逢運ng và xư 
hội, các nội dung cần l欝ng ghép vào báo cáo quy ho衣ch. 

Th嘘ng nh医t giữa nhóm l壱p quy ho衣ch và nhóm l壱p ĐMC về các gi違i pháp 
gi違m thiểu các tác động đ院n môi tr逢運ng và xư hội khi triển khai quy ho衣ch, các nội 
dung cần l欝ng ghép vào báo cáo quy ho衣ch. 

Nhóm quy ho衣ch và nhóm ĐMC th嘘ng nh医t các nội dung về b違o vệ môi 
tr逢運ng đ逢ợc l欝ng ghép vào trong dự án quy ho衣ch d逢ới sự ch栄 trì c栄a S荏 K院 ho衣ch 
và Đầu t逢. 

Ti院p t映c các b逢ớc cho đ院n khi hoàn thành báo cáo ĐMC và báo cáo quy 

ho衣ch để trình thẩm đ鵜nh. 

4.3 Môăt違ăc映ăth吋ăv隠ăquáătrìnhălƠmăvi羽c,ăth違oălu壱năc栄aăt鰻ăchuyênăgia 

Trao đ鰻i thông qua th逢 điện tử và điện tho衣i, th違o lu壱n trực ti院p giữa nhóm t逢 

v医n ĐMC với nhóm l壱p quy ho衣ch. Th違o lu壱n các nội dung và nhiệm v映 thực hiện 
ĐMC; th嘘ng nh医t cách th泳c trao đ鰻i thông tin và th運i gian hội th違o. 

Nhóm t逢 v医n ĐMC nh壱n một s嘘 nội dung quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n 2050, bao g欝m: 

- Hiện tr衣ng điều kiện tự nhiên, môi tr逢運ng, kinh t院 - xư hội TPCT. 

- Hiện tr衣ng phát triển kinh t院 xư hội TPCT. 

- Các s嘘 liệu th嘘ng kê khác theo quy đ鵜nh. 
- Ph衣m vi không gian và th運i gian c栄a quy ho衣ch. 
- Các điều kiện tự nhiên có kh違 năng 違nh h逢荏ng b荏i các tác động tiêu cực 

cũng nh逢 tích cực c栄a quy ho衣ch. 
- Thực tr衣ng các ngành kinh t院 - xư hội, môi tr逢運ng th運i kỳ 2021 - 2030; 

những thách th泳c và h衣n ch院. 
Ti院p theo, nhóm l壱p quy ho衣ch đ鵜nh kỳ gửi tới nhóm t逢 v医n ĐMC các nội 

dung quy ho衣ch, bao g欝m: 
- Quan điểm, m映c tiêu, đ鵜nh h逢ớng phát triển kinh t院 - xư hội và b違o vệ môi 

tr逢運ng giai đo衣n 2021 - 2030 và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2050. 
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- Ph逢ơng h逢ớng nhiệm v映 các ngành. 

- Ph逢ơng án và các gi違i pháp phát triển các ngành. 
Nhóm t逢 v医n l壱p báo cáo ĐMC th嘘ng nh医t các nội dung với nhóm l壱p quy 

ho衣ch, g欝m: 
- Diễn bi院n các điều kiện khí t逢ợng, th栄y văn, ch医t l逢ợng môi tr逢運ng (đ医t, 

n逢ớc, không khí) và đa d衣ng sinh học trong quá kh泳.  
- Tình hình phát sinh ch医t th違i rắn, n逢ớc th違i, b映i - khí th違i trên đ鵜a bàn thành 

ph嘘, các cơ s荏 thu gom và xử lỦ. 
- Các quan điểm, m映c tiêu về b違o vệ môi tr逢運ng phù hợp. 
- Các v医n đề môi tr逢運ng chính trong tr逢運ng hợp không thực hiện quy ho衣ch 

(ph逢ơng án 0). 
- Các v医n đề môi tr逢運ng chính trong tr逢運ng hợp thực hiện quy ho衣ch. 

4.4 DanhăsáchăvƠăvaiă trò,ănhi羽măv映ă c栄aă t瑛ngă thƠnhăviênă tr詠că ti院pă thamăgiaă
trongăquáătrìnhăth詠căhi羽năĐMC 

Cơ quan ch栄 trì dự án l壱p báo cáo ĐMC: 
S荏 K院 ho衣ch và Đầu t逢 thành ph嘘 Cần Thơ 

Đ鵜a ch雨: 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Điện tho衣i: 0292 3830235  Fax: 0292 3830570 

B違ngă3. DanhăsáchăthƠnhăviênăthamăgiaăl壱păbáoăcáoăĐMCăt瑛ăc挨ăquanăch栄ătrìă 
TT Danh sách Ch泳c danh Nhiệm v映 

1 Lê Thanh Tâm 
Giám đ嘘c S荏 k院 ho衣ch và Đầu t逢 
TP. Cần Thơ 

Ph映 trách chung 

2 Trần phú Lộc Thành 
P. Giám đ嘘c S荏 K院 ho衣ch và 
Đầu t逢 TP. Cần Thơ 

Ch雨 đ衣o cho các 
nhóm t逢 v医n 

3 Võ Nhựt Quang 
Tr逢荏ng phòng T鰻ng hợp, Quy 
ho衣ch - S荏 K院 ho衣ch và Đầu t逢 
TP. Cần Thơ 

Ph嘘i hợp nhóm t逢 
v医n l壱p ĐMC 

4 Ph衣m Đ泳c Thuần 
Phó Tr逢荏ng phòng T鰻ng hợp, 
Quy ho衣ch - S荏 K院 ho衣ch và Đầu 
t逢 TP. Cần Thơ 

Ph嘘i hợp nhóm t逢 
v医n l壱p ĐMC 

 

Cơ quan t逢 v医n l壱p báo cáo ĐMC: 
Công ty TNHH Công nghệ Môi tr逢運ng Trần Nguyễn  

Tr映 s荏 chính: 69, đ逢運ng s嘘 8, P. An Khánh, TP. Th栄 Đ泳c, TP. H欝 Chí Minh 

Điện tho衣i: 028 62960731   Fax: 028 62960810 
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B違ngă4. DanhăsáchăcácăthƠnhăviênăl壱păbáoăcáoăĐMCăt瑛ăc挨ăquanăt逢ăv医n 

STT Họ và tên 
Học hàm/ 

Học v鵜 
Ch泳c 
danh 

Nhiệm v映 

1 Trần Văn 
Đang 

Kỹ s逢 Kỹ 
thu壱t môi 
tr逢運ng 

T鰻ng 
Giám 
đ嘘c 

Ch栄 nhiệm dự án, ch鵜u trách nhiệm cho 
toàn bộ báo cáo ĐMC, ch鵜u trách nhiệm 
các v医n đề môi tr逢運ng chính và gi違i pháp 
cho các v医n đề môi tr逢運ng chính 

2 Nguyễn Võ 
Châu Ngân 

PGS. TS. 
Tài 
nguyên 
n逢ớc 

Chuyên 
gia 

Ch栄 trì thực hiện các nội dung: thu th壱p, 
t鰻ng hợp s嘘 liệu, t逢 liệu liên quan đ院n 
điều kiện tự nhiên; khí t逢ợng, th栄y văn; 
xu th院 bi院n đ鰻i khí h壱u và khí nhà kính 
liên quan đ院n quy ho衣ch 

3 Nguyễn 
Thanh Giao 

TS. Qu違n 
lỦ Môi 
tr逢運ng 

Chuyên 
gia 

Thực hiện nội dung điều kiện tự nhiên, 
diễn bi院n khí t逢ợng th栄y văn giai đo衣n 
2015 - 2020 đánh giá m嘘i quan hệ c栄a 
quy ho衣ch đ逢ợc đề xu医t với các quy 
ho衣ch khác có liên quan 
Ch栄 trì thực hiện một s嘘 nội dung ch逢ơng 
II, III, IV, VI liên quan đ院n dân c逢 

4 D逢ơng Trí 
Dũng 

ThS. Khoa 
học Môi 
tr逢運ng 

Chuyên 
gia 

Ch栄 trì thực hiện nội dung kh違o sát tình 
hình kinh t院 - xư hội có liên quan đ院n 
công tác b違o vệ môi tr逢運ng c栄a dự th違o 
quy ho衣ch 
Thực hiện một s嘘 nội dung t衣i ch逢ơng II, 
III, IV 

5 Lê Th鵜 H欝ng 
Nhung 

Th衣c sỹ 
Qu違n lỦ 
môi 
tr逢運ng 

Chuyên 
gia 

Thực hiện một s嘘 nội dung t衣i ch逢ơng II, 
III, IV 
Một s嘘 nội dung t衣i ch逢ơng II, III, IV liên 
quan đ院n sinh thái 

6
6 

Nguyễn Th鵜 
Ph逢ơng Thúy 

Kỹ s逢 
Qu違n lỦ 
môi 
tr逢運ng 

Chuyên 
gia 

Thực hiện một s嘘 nội dung t衣i ch逢ơng II, 
III, V, VI 
Thực hiện một s嘘 nội dung t衣i ch逢ơng II, 
III, IV, V và VI liên quan đ院n tính toán 
phát th違i các ngành trong t逢ơng lai 

7 Nguyễn Đỗ 
Nh壱t Tr逢運ng 

Cử nhân 
Qu違n lỦ 
môi 
tr逢運ng 

Chuyên 
gia 

Thực hiện một s嘘 nội dung t衣i ch逢ơng II, 
III, IV, V và VI liên quan đ院n tính toán 
phát th違i các ngành trong quá kh泳 
Một s嘘 nội dung t衣i ch逢ơng II, III, IV liên 
quan đ院n đ鵜a hình, đ鵜a ch医t, b違n đ欝 
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CH姶愛NGăI. TịM T溢TăN浦IăDUNGăQUYăHOẠCH 

 

1.1ăTênăc栄aăquyăho衣ch 

Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050. 

1.2ăC挨ăquanăđ逢嬰căgiaoănhi羽măv映ăxơyăd詠ngăquyăho衣ch 

Cơ quan ch栄 trì: S荏 K院 ho衣ch và Đầu t逢 thành ph嘘 Cần Thơ 

Đ鵜a ch雨: 17 Trần Bình Trọng, ph逢運ng An Phú, qu壱n Ninh Kiều, thành ph嘘 
Cần Thơ 

Điện tho衣i: 0292 3830235  Fax: 0292 3830570 

Email: sokhdt@cantho.gov.vn 

1.3ăMốiăquanăh羽ăc栄aăquyăho衣ch đ逢嬰căđ隠ăxu医tăv噂iăcácăchi院năl逢嬰c,ăquyăho衣ch 

1.3.1 Cácăquyăho衣ch đƣăphêăduy羽tăcóăliênăquanăđ院năquyăho衣ch đ逢嬰căđ隠ăxu医t 
1.3.1.1 Quyăho衣chăquốcăgia 

Quy ho衣ch t鰻ng thể điều tra cơ b違n tài nguyên n逢ớc đ院n năm 2030, tầm nhìn 
đ院n năm 2050 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh s嘘 
432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021. 

Quy ho衣ch t鰻ng thể qu嘘c gia th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 
đ逢ợc Chính ph栄 phê duyệt thông qua Ngh鵜 quy院t 143/NQ-CP ngày 04/10/2020. 

Quy ho衣ch sử d映ng đ医t qu嘘c gia th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 
đ逢ợc Chính ph栄 phê duyệt thông qua Ngh鵜 quy院t s嘘 67/NQ-CP ngày 12/5/2020.  

Quy ho衣ch lâm nghiệp qu嘘c gia th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 
đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh s嘘 536/QĐ-TTg ngày 
17/4/2020. 

Quy ho衣ch hệ th嘘ng đô th鵜 và nông thôn th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n 
năm 2050 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh s嘘 294/QĐ-

TTg ngày 24/02/2020. 
Quy ho衣ch b違o t欝n đa d衣ng sinh học th運i kì 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n 2050 

đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh s嘘 174/QĐ-TTg ngày 
03/02/2020. 

Quy ho衣ch m衣ng l逢ới đ逢運ng bộ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 
đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh s嘘 45/QĐ-TTg ngày 
10/01/2020. 

 



31 

Điều ch雨nh chi院n l逢ợc về qu違n lỦ t鰻ng hợp ch医t th違i rắn đ院n 2025, tầm nhìn 
đ院n 2050 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh s嘘 491/QĐ-

TTg ngày 07/5/2018. 

K院 ho衣ch hành động qu嘘c gia về qu違n lỦ ch医t l逢ợng không khí đ院n năm 2020 
tầm nhìn đ院n 2025 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh s嘘 
985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016. 

Chi院n l逢ợc qu嘘c gia về tài nguyên n逢ớc đ院n năm 2020 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính 
ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh s嘘 81/2006/QĐ-TTg ngày 04/4/2016. 

Quy ho衣ch m衣ng l逢ới quan trắc tài nguyên và môi tr逢運ng Qu嘘c gia giai đo衣n 
2016 - 2025, tầm nhìn đ院n năm 2030 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông 
qua Quy院t đ鵜nh s嘘 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016. 

Chi院n l逢ợc phát triển năng l逢ợng tái t衣o c栄a Việt Nam đ院n năm 2030, tầm 
nhìn đ院n năm 2050 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh s嘘 
2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015. 

Quy ho衣ch hệ th嘘ng rừng đặc d映ng c違 n逢ớc đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 
2030 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh s嘘 1976/ QĐ-

TTg ngày 30/10/2014. 
Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đ院n năm 2020, 

tầm nhìn đ院n năm 2030 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t 
đ鵜nh s嘘 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014. 

Quy ho衣ch t鰻ng thể b違o t欝n đa d衣ng sinh học c栄a c違 n逢ớc đ院n năm 2020, đ鵜nh 

h逢ớng đ院n năm 2030 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh 
s嘘 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014. 

Quy ho衣ch t鰻ng thể hệ th嘘ng xử lỦ ch医t th違i rắn y t院 nguy h衣i đ院n năm 2025 
đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt thông qua Quy院t đ鵜nh s嘘 170/QĐ-TTg ngày 
08/02/2012. 

1.3.1.2 Quyăho衣chăvùng 

Chính ph栄 đang xem xét quy ho衣ch vùng toàn qu嘘c, dự ki院n chọn các vùng 
nh逢 sau:  

(i) Vùng miền núi phía Bắc g欝m 10 t雨nh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc K衣n, 
Tuyên Quang, L衣ng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. 

(ii) Vùng đ欝ng bằng và trung du Bắc bộ có 15 t雨nh thành: Hà Nội, H違i Phòng, 

H違i D逢ơng, H逢ng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh 



32 

Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Đ鵜nh, Hà Nam, Ninh Bình, Qu違ng Ninh. 

(iii) Vùng Bắc Trung Bộ g欝m 6 t雨nh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Qu違ng 
Bình, Qu違ng Tr鵜, Thừa Thiên - Hu院. 

(iv) Vùng Nam Trung Bộ g欝m 8 t雨nh/thành ph嘘: Đà Nẵng, Qu違ng Nam, 
Qu違ng Ngưi, Bình Đ鵜nh, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thu壱n, Bình Thu壱n. 

(v) Vùng Tây Nguyên g欝m 5 t雨nh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, 

Lâm Đ欝ng. 

(vi) Vùng Đông Nam Bộ g欝m 6 t雨nh/thành ph嘘: Bình Ph逢ớc, Tây Ninh, Bình 
D逢ơng, Đ欝ng Nai, Bà R鵜a - Vũng Tàu, Thành ph嘘 H欝 Chí Minh. 

(vii) Vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long g欝m 13 t雨nh/thành ph嘘: Cần Thơ, Long 
An, Tiền Giang, B院n Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đ欝ng Tháp, Kiên 
Giang, H壱u Giang, Sóc Trăng, B衣c Liêu, Cà Mau. 
Hiện t衣i Quy ho衣ch t鰻ng thể vùng giai đo衣n 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n 2050 

đang đ逢ợc xây dựng, các quy ho衣ch vùng đư đ逢ợc phê duyệt g欝m:  
Quy院t đ鵜nh s嘘 287/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 

duyệt Điều ch雨nh c映c bộ quy ho衣ch c医p n逢ớc vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long đ院n 
năm 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Điều ch雨nh quy ho衣ch xây dựng vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long đ院n năm 
2030 và tầm nhìn đ院n năm 2050. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2227/QĐ-TTg ngày 18/11/2016 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển du l鵜ch vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long đ院n 
năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Điều ch雨nh quy ho衣ch phát triển điện lực qu嘘c gia giai đo衣n 2011 - 2020 có 
xét đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 245/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh t院 - xư hội vùng kinh t院 trọng điểm vùng 
đ欝ng bằng sông Cửu Long đ院n năm 2020, đ鵜nh h逢ớng đ院n 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1533/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh t院 - xư hội thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 
2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 
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Quy院t đ鵜nh s嘘 1515/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt đ欝 án Điều ch雨nh quy ho衣ch chung thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2030 và tầm 
nhìn đ院n năm 2050. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch th栄y lợi vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long giai đo衣n 2012 - 2020 

và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2050 trong điều kiện bi院n đ鰻i khí h壱u, n逢ớc biển dâng. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 11/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 
phê duyệt Quy ho衣ch phát triển giao thông v壱n t違i vùng kinh t院 trọng điểm vùng 

đ欝ng bằng sông Cửu Long đ院n năm 2020 và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2066/2010/QĐ-TTg ngày 12/10/2010 c栄a Th栄 t逢ớng Chính 
ph栄 phê duyệt Quy ho衣ch thoát n逢ớc vùng kinh t院 trọng điểm vùng đ欝ng bằng 
sông Cửu Long đ院n năm 2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2065/2010/QĐ-TTg ngày 12/10/2010 c栄a Th栄 t逢ớng Chính 
ph栄 phê duyệt Quy ho衣ch c医p n逢ớc vùng kinh t院 trọng điểm vùng đ欝ng bằng sông 
Cửu Long đ院n năm 2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1873/2010/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 c栄a Th栄 t逢ớng Chính 
ph栄 phê duyệt Quy ho衣ch xây dựng khu xử lỦ ch医t th違i rắn vùng kinh t院 trọng điểm 
vùng đ欝ng bằng sông Cửu Long đ院n năm 2020. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 84/2006/QĐ-TTg ngày 19/4/2006 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 
phê duyệt Điều ch雨nh, b鰻 sung quy ho衣ch th栄y lợi đ欝ng bằng sông Cửu Long giai 
đo衣n 2006 - 2010 và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2020. 

1.3.1.3 Cácăph逢挨ngăánăphátătri吋năngƠnhă荏ăđ鵜aăph逢挨ng 

Các ph逢ơng án phát triển ngành c栄a đ鵜a ph逢ơng th運i kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn 2050 đ逢ợc tích hợp vào quy ho衣ch chung c栄a thành ph嘘 Cần Thơ bao g欝m: 

Quy院t đ鵜nh s嘘 204/KH-UBND ngày 04/10/2021 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ về k院 ho衣ch phát triển chăn nuôi trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 

2021 - 2025. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 199/KH-UBND ngày 28/9/2021 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ về việc Tái cơ c医u nông nghiệp thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2021 - 2025.  

Quy院t đ鵜nh s嘘 198/KH-UBND ngày 24/9/2021 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ về K院 ho衣ch thực hiện ch逢ơng trình phát triển nghiên c泳u, s違n xu医t gi嘘ng 

ph映c v映 cơ c医u l衣i ngành nông nghiệp thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2021 - 2030. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 20/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 c栄a HĐND thành ph嘘 Cần Thơ 
về K院 ho衣ch phát triển kinh t院 - xư hội giai đo衣n 2021 - 2025. 
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Quy院t đ鵜nh s嘘 1297/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ phê duyệt K院 ho衣ch phát triển th逢ơng m衣i điện tử thành ph嘘 Cần Thơ giai 
đo衣n 2021 - 2025. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 550/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ phê duyệt đề án Tái cơ c医u s違n xu医t công nghiệp thành ph嘘 Cần Thơ theo 
h逢ớng hiện đ衣i.  

Quy院t đ鵜nh s嘘 03/2021/QĐ-UBND ngày 15/02/2021 c栄a UBND thành ph嘘 

Cần Thơ phân c医p hỗ trợ liên k院t s違n xu医t và tiêu th映 s違n phẩm nông nghiệp trên 
đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ. 

K院 ho衣ch s嘘 27/KH-UBND ngày 29/01/2021 c栄a UBND thành ph嘘 Cần Thơ 
ban hành K院 ho衣ch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn thành ph嘘 Cần Thơ 
giai đo衣n 2021 - 2025. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 53/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ phê duyệt Đề án khung nhiệm v映 khoa học và công nghệ về quỹ gen c医p thành 
ph嘘 thực hiện giai đo衣n 2021 - 2025. 

Ch逢ơng trình s嘘 03-CTr/TU ngày 04/11/2020 c栄a Thành 栄y Cần Thơ thực 

hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 59-NQ/TW c栄a Bộ Chính tr鵜 về xây dựng và phát triển thành 

ph嘘 Cần Thơ thực hiện đ院n năm 2030, tầm nhìn 2050. 
Ngh鵜 quy院t s嘘 09/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 c栄a HĐND thành ph嘘 

Cần Thơ quy đ鵜nh khu vực không đ逢ợc phép chăn nuôi và vùng nuôi chim y院n trên 
đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2403/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ phê duyệt đề án Xây dựng và phát triển s違n phẩm du l鵜ch đặc thù thành ph嘘 
Cần Thơ giai đo衣n 2018 - 2020, tầm nhìn 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ phê duyệt Quy ho衣ch thăm dò, khai thác, sử d映ng khoáng s違n thành ph嘘 Cần 

Thơ đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 
Ch逢ơng trình s嘘 16/CTr-UBND ngày 22/12/2017 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ về qu違ng bá, xúc ti院n du l鵜ch thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2018 - 2020, đ鵜nh 
h逢ớng đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2809/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ phê duyệt Quy ho衣ch xây dựng, c栄ng c嘘 hệ th嘘ng th栄y lợi khu vực s違n xu医t 
nông nghiệp thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2017 - 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 
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Ngh鵜 quy院t s嘘 17/NQ-HĐND ngày 06/10/2017 c栄a HĐND thành ph嘘 Cần 
Thơ thông qua Quy ho衣ch xây dựng, c栄ng c嘘 hệ th嘘ng th栄y lợi khu vực s違n xu医t 
nông nghiệp thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2017 - 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 129/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ phê duyệt Quy ho衣ch phát triển khoa học và công nghệ thành ph嘘 Cần Thơ 
đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2933/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ phê duyệt Nhiệm v映 quy ho衣ch tài nguyên n逢ớc mặt thành ph嘘 Cần Thơ giai 
đo衣n 2015 - 2025 và tầm nhìn đ院n năm 2035. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 3522/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ phê duyệt Điều ch雨nh quy ho衣ch phát triển giao thông v壱n t違i thành ph嘘 Cần 
Thơ đ院n năm 2030. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 03-NQ/TU ngày 01/8/2016 c栄a Thành 栄y Cần Thơ về đẩy 

m衣nh phát triển du l鵜ch. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 3933/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 

Thơ phê duyệt Quy ho衣ch phát triển thông tin và truyền thông thành ph嘘 Cần Thơ 
đ院n năm 2020 và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1358/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ phê duyệt Điều ch雨nh quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển du l鵜ch thành ph嘘 Cần Thơ 
đ院n năm 2020, đ鵜nh h逢ớng đ院n 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 07/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 c栄a UBND thành ph嘘 Cần 
Thơ phê duyệt quy ho衣ch phát triển giáo d映c và đào t衣o thành ph嘘 Cần Thơ đ院n 
năm 2020, đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030. 

Ch逢ơng trình s嘘 39-Ctr/TU ngày 25/7/2013 c栄a Thành 栄y Cần Thơ về thực 

hiện Ngh鵜 quy院t 24-NQ/TW về ch栄 động 泳ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u, tăng c逢運ng 

qu違n lỦ tài nguyên và b違o vệ môi tr逢運ng. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 07-NQ/TU ngày 06/02/2012 c栄a Thành 栄y Cần Thơ về qu違n lỦ 
tài nguyên thiên nhiên, b違o vệ môi tr逢運ng và 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u trên đ鵜a 

bàn thành ph嘘 Cần Thơ. 
Ch逢ơng trình s嘘 27-CTr/TU ngày 31/12/2021 c栄a Thành 栄y Cần Thơ về b違o vệ 

môi tr逢運ng “Cần Thơ xanh và s衣ch”; phòng, ch嘘ng ô nhiễm và ng壱p nghẹt thành ph嘘 
giai đo衣n 2022 - 2025. 

 



36 

 

1.3.2 Phơnătíchămốiăquanăh羽ăc栄aăquyăho衣ch v噂iăcácăchi院năl逢嬰c,ăquyăho衣ch cóă
liênăquan 

1.3.2.1 Mốiă quană h羽ă gi英aă quyă ho衣chă c栄aă c違ă n逢噂c,ă quyă ho衣chă vùngă v噂i quy 
ho衣ch thƠnhăphốăC亥năTh挨 

Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 
ph違i phù hợp với Chi院n l逢ợc phát triển kinh t院 - xư hội c栄a c違 n逢ớc th運i kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đ院n năm 2045; Quy ho衣ch t鰻ng thể qu嘘c gia; Quy ho衣ch sử d映ng 
đ医t; Quy ho衣ch các ngành qu嘘c gia; các Quy ho衣ch vùng ĐBSCL. 

Đ嘘i với quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển du l鵜ch vùng ĐBSCL đ院n năm 2020, 
tầm nhìn đ院n năm 2030 (Quy院t đ鵜nh s嘘 2227/QĐ-TTg ngày 18/11/2016): đây là cơ 
s荏 cho việc điều ch雨nh các đ鵜nh h逢ớng phát triển cho ngành du l鵜ch thành ph嘘 Cần 
Thơ, trong đó t壱n d映ng đ逢ợc các lợi th院 c栄a vùng để thi院t l壱p các tuy院n du l鵜ch 
mới, phát huy t嘘i đa tiềm năng sẵn có c栄a thành ph嘘 là phát triển ngành d鵜ch v映 đa 
d衣ng, hiện đ衣i, bền vững; phát triển c違 d鵜ch v映 s違n xu医t, d鵜ch v映 xư hội và d鵜ch v映 
công. UBND thành ph嘘 Cần Thơ đư ban hành Quy院t đ鵜nh s嘘 1358/QĐ-UBND phê 
duyệt Điều ch雨nh quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển du l鵜ch thành ph嘘 Cần Thơ đ院n 
năm 2020, đ鵜nh h逢ớng đ院n 2030. Theo đó năm 2020, du l鵜ch TP. Cần Thơ cơ b違n 
tr荏 thành ngành kinh t院 có v鵜 trí quan trọng trong cơ c医u kh嘘i d鵜ch v映, làm động 
lực thúc đẩy phát triển các ngành khác cũng nh逢 kinh t院 - xư hội c栄a toàn thành 
ph嘘, là trung tâm phát triển du l鵜ch c栄a ĐBSCL, t衣o tiền đề đ院n năm 2030 du l鵜ch 
tr荏 thành ngành kinh t院 mũi nhọn, có hệ th嘘ng cơ s荏 v壱t ch医t kỹ thu壱t đ欝ng bộ; s違n 
phẩm du l鵜ch ch医t l逢ợng, đa d衣ng, có th逢ơng hiệu, có s泳c c衣nh tranh và tr荏 thành 
một điểm đ院n h医p d磯n và là một trong các trung tâm phát triển du l鵜ch c栄a c違 n逢ớc. 
Năm 2020 giá tr鵜 GDP du l鵜ch đ衣t kho違ng 2.625 tỷ đ欝ng, năm 2030 đ衣t kho違ng 
8.190 tỷ đ欝ng.  

Quy ho衣ch phát triển giao thông v壱n t違i vùng kinh t院 trọng điểm vùng 
ĐBSCL đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030 (Quy院t đ鵜nh s嘘 11/2012/ QĐ-TTg 

ngày 10/02/2012), quy ho衣ch nhóm đ逢運ng bộ có v鵜 trí r医t quan trọng cho việc phát 
triển KT-XH c栄a thành ph嘘. Từ quy ho衣ch giao thông vùng đư xây dựng và yêu 
cầu phát triển trong t逢ơng lai, quy ho衣ch giao thông v壱n t違i c栄a thành ph嘘 s胤 đ鵜nh 
h逢ớng phát triển ngành phù hợp nh医t, t壱n d映ng ngu欝n lực t衣i chỗ, phù hợp với đ鵜nh 
h逢ớng chung c栄a toàn vùng. UBND thành ph嘘 Cần Thơ đư phê duyệt Điều ch雨nh 
quy ho衣ch phát triển giao thông v壱n t違i thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2030 theo 
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Quy院t đ鵜nh s嘘 3522/QĐ-UBND với m映c tiêu (i) xây dựng Cần Thơ tr荏 thành thành 

ph嘘 c医p qu嘘c gia hiện đ衣i - văn minh; là trung tâm kinh t院 - văn hóa - xư hội - giáo 

d映c đào t衣o - khoa học công nghệ - y t院 - thể thao c栄a vùng ĐBSCL; là đầu m嘘i 
quan trọng về giao thông v壱n t違i c栄a vùng và liên v壱n qu嘘c t院, giữ v鵜 trí chi院n l逢ợc 

về qu嘘c phòng - an ninh c栄a vùng ĐBSCL; (ii) từng b逢ớc t衣o ra một hệ th嘘ng 

GTVT đ欝ng bộ, liên hoàn và phát triển bền vững; đ違m b違o l逢u thông nhanh chóng, 
thu壱n tiện, an toàn, đáp 泳ng nhu cầu v壱n chuyển ngày càng gia tăng và đa d衣ng 

ph映c v映 chi院n l逢ợc phát triển về KT-XH c栄a thành ph嘘, đ違m b違o qu嘘c phòng và an 

ninh; (iii) nâng cao ch医t l逢ợng v壱n t違i, gi違m thiểu tai n衣n giao thông, h衣n ch院 ô 

nhiễm môi tr逢運ng, sử d映ng năng l逢ợng hiệu qu違 ít phát th違i khí nhà kính; đẩy 

m衣nh 泳ng d映ng công nghệ v壱n t違i tiên ti院n, đặc biệt là v壱n t違i đa ph逢ơng th泳c d鵜ch 

v映 logistics; (iv) từng b逢ớc phát triển hệ th嘘ng giao thông công cộng nội thành; (v) 

phát triển ngu欝n nhân lực, 泳ng d映ng khoa học công nghệ tiên ti院n và tăng c逢運ng 

hợp tác qu嘘c t院 đ嘘i với phát triển GTVT c栄a thành ph嘘; (vi) k院 thừa những 逢u 

điểm c栄a quy ho衣ch thực hiện năm 2008; (vii) đáp 泳ng nhu cầu phát triển kinh t院 

xư hội và phát triển không gian đô th鵜; (viii) thích 泳ng trong điều kiện BĐKH và 

NBD; (ix) đa d衣ng hóa các ngu欝n v嘘n đầu t逢 để phát triển k院t c医u h衣 tầng GTVT. 

Quy ho衣ch nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL đ院n năm 2020, tầm nhìn 
đ院n năm 2030 trong điều kiện bi院n đ鰻i khí h壱u (Quy院t đ鵜nh s嘘 639/QĐ-BNN-KH 

ngày 02/4/2014): dựa trên cơ s荏 quy ho衣ch vùng đư thực hiện, xác đ鵜nh lợi th院 và 
h衣n ch院 c栄a thành ph嘘 và những tác động tiềm tàng c栄a BĐKH đ院n ngành nông 
nghiệp, nông thôn. Trên cơ s荏 đó b嘘 trí cây tr欝ng v壱t nuôi phù hợp với đặc thù c栄a 
thành ph嘘, đ違m b違o các m映c tiêu đề ra. UBND thành ph嘘 Cần Thơ ban hành K院 
ho衣ch s嘘 27/KH-UBND về phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn thành ph嘘 
Cần Thơ giai đo衣n 2021 - 2025 với m映c tiêu (i) đẩy m衣nh thực hiện tái cơ c医u 
nông nghiệp, phát triển nông nghiệp 泳ng d映ng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp đô th鵜 theo chuỗi giá tr鵜; m荏 rộng các vùng s違n xu医t hàng hóa t壱p 
trung quy mô lớn, gắn với ch院 bi院n và xu医t khẩu các s違n phẩm ch栄 lực; (ii) triển 
khai thực hiện hiệu qu違 Ch逢ơng trình t鰻ng thể “Phát triển nông nghiệp xanh, s衣ch, 
thông minh, thích 泳ng bi院n đ鰻i khí h壱u đ院n năm 2030”; thành l壱p sàn giao d鵜ch s違n 
phẩm nông nghiệp gắn với xây dựng th逢ơng hiệu, nhưn hiệu và ch雨 d磯n đ鵜a lỦ; đ違m 
b違o đầu ra s違n phẩm; (iii) xây dựng thành ph嘘 Cần Thơ tr荏 thành trung tâm d鵜ch v映 
khoa học công nghệ nông nghiệp, đặc biệt là trung tâm s違n xu医t gi嘘ng cây, con ch栄 
lực; phát triển ngành ch院 bi院n nông s違n để k院t n嘘i với các t雨nh vùng ĐBSCL; xây 
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dựng và phát triển Cần Thơ thành trung tâm logistic nông s違n c栄a vùng cho th鵜 
tr逢運ng trong n逢ớc và th院 giới; (iv) ti院p t映c triển khai Ch逢ơng trình m映c tiêu qu嘘c 
gia xây dựng nông thôn mới theo h逢ớng gắn với đô th鵜 hóa, nâng ch医t nông thôn 
mới theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu m磯u; đẩy m衣nh thực 
hiện Ch逢ơng trình OCOP - Mỗi xư một s違n phẩm - gắn với xây dựng th逢ơng hiệu 
và phát triển du l鵜ch đặc tr逢ng c栄a đ鵜a ph逢ơng. 

Quy ho衣ch xây dựng vùng ĐBSCL đ院n năm 2020 và tầm nhìn đ院n năm 2050 

(Quy院t đ鵜nh s嘘 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018): căn c泳 vào m映c tiêu và đ鵜nh h逢ớng 
về c医u trúc không gian vùng, t鰻 ch泳c phát triển không gian vùng, đ鵜nh h逢ớng phát 
triển h衣 tầng vùng, các ch逢ơng trình, dự án đầu t逢… dự án điều ch雨nh quy ho衣ch s胤 
xây dựng đ鵜nh h逢ớng phát triển không gian lưnh th鰻, h衣 tầng kỹ thu壱t phù hợp với 
quy ho衣ch vùng để đ衣t đ逢ợc m映c tiêu quy ho衣ch. Thành ph嘘 Cần Thơ đ逢ợc đ鵜nh 

h逢ớng quy ho衣ch là đô th鵜 sông n逢ớc, sinh thái, văn minh hiện đ衣i, thích 泳ng với 
bi院n đ鰻i khí h壱u và là đô th鵜 h衣t nhân c栄a vùng ĐBSCL; phát triển các đô th鵜 vệ 
tinh t衣i các huyện Vĩnh Th衣nh, C運 Đỏ, Thới Lai; khu đô th鵜 sinh thái huyện Phong 
Điền; đô th鵜 truyền th嘘ng qu壱n Ninh Kiều; đô th鵜 hiện đ衣i t衣i các qu壱n Cái Răng, 
Bình Th栄y, Th嘘t N嘘t; thực hiện thí điểm xây dựng đô th鵜 thông minh và mô hình 
qu違n tr鵜 đô th鵜 荏 một s嘘 qu壱n trong giai đo衣n 2021 - 2025, từng b逢ớc nhân rộng ra 
toàn thành ph嘘 sau năm 2025. 

Quy ho衣ch th栄y lợi ĐBSCL giai đo衣n 2012 - 2020 và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 
2050 trong điều kiện bi院n đ鰻i khí h壱u, n逢ớc biển dâng (Quy院t đ鵜nh s嘘 1397/QĐ-

TTg ngày 25/9/2021): dựa trên cơ s荏 quy ho衣ch vùng đư thực hiện s胤 xác đ鵜nh 
hoàn thiện b嘘 trí các công trình th栄y lợi c栄a thành ph嘘 phù hợp với quy ho衣ch phát 
triển c栄a vùng, đ違m b違o các m映c tiêu (i) hoàn thiện hệ th嘘ng th栄y lợi trên đ鵜a bàn 
thành ph嘘 Cần Thơ, đặc biệt những vùng ph映c v映 s違n xu医t nông nghiệp t衣i các 
huyện Phong Điền, C運 Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Th衣nh; các qu壱n Bình Th栄y, Cái Răng, 
Ô Môn, Th嘘t N嘘t; (ii) xây dựng các h衣ng m映c công trình cần thi院t, c医p bách để b違o 
vệ an toàn 73.000 ha diện tích s違n xu医t nông nghiệp, đ違m b違o s違n xu医t 鰻n đ鵜nh và 
gi違m thiểu đ逢ợc thiệt h衣i do lũ, tăng c逢運ng trữ n逢ớc cho mùa khô, phòng ch嘘ng 
h衣n mặn, t衣o điều kiện thu壱n lợi cho s違n xu医t, k院t hợp phát triển hệ th嘘ng giao 
thông nông thôn; thực hiện các dự án c栄ng c嘘 đê bao, b運 bao, công trình 逢u tiên và 
các cơ ch院 ph嘘i hợp, qu違n lỦ; (iii) xây dựng hệ th嘘ng th栄y lợi đ違m b違o kiểm soát 
lũ, phòng ch嘘ng h衣n mặn và v壱n hành linh ho衣t theo từng c医p độ, để 鰻n đ鵜nh s違n 
xu医t theo phân vùng quy ho衣ch th栄y lợi. 
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1.4 N瓜i dung c栄a quy ho衣chăcóăkh違 nĕngătácăđ瓜ngăđ院nămôiătr逢運ng  

1.4.1 Ph衣m vi th詠c hi羽n quy ho衣ch  

TP. Cần Thơ nằm trên b運 Nam sông H壱u 荏 v鵜 trí trung tâm vùng ĐBSCL, 
cách biển Đông 75 km, cách TP. H欝 Chí Minh 169 km. Thành ph嘘 có t鰻ng diện 

tích 140.895 ha, chi院m 3,5% t鰻ng diện tích vùng ĐBSCL với dân s嘘 1.241.000 

ng逢運i. V鵜 trí đ鵜a lỦ từ 105o13’38” đ院n 105o50’35” kinh độ Đông; 9o55’08” đ院n 

10o19’38” vĩ độ Bắc. T泳 c壱n thành ph嘘 ti院p giáp với 5 t雨nh c栄a vùng ĐBSCL:  

Phía Bắc và Đông Bắc giáp t雨nh An Giang và giáp t雨nh Đ欝ng Tháp.  
Phía Nam giáp t雨nh H壱u Giang.  

Phía Tây giáp t雨nh Kiên Giang.  
Phía Đông giáp t雨nh Vĩnh Long.  

 

Hìnhă1.1. B違năđ欝 hƠnhăchínhăTP.ăC亥năTh挨 (Nguồn: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Ngày 01/01/2004 TPCT tr荏 thành Thành ph嘘 trực thuộc Trung 逢ơng thông 
qua Ngh鵜 quy院t s嘘 22/2003/QH1 chia tách một s嘘 t雨nh. Đơn v鵜 hành chính c栄a 

thành ph嘘 g欝m 5 qu壱n (Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Th栄y, Cái Răng, Th嘘t N嘘t) và 4 
huyện (Vĩnh Th衣nh, C運 Đỏ, Thới Lai, Phong Điền) với 83 đơn v鵜 hành chính c医p 

ph逢運ng, th鵜 tr医n, xư (44 ph逢運ng, 5 th鵜 tr医n, 36 xư). 
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Việc l壱p dự án quy ho衣ch TPCT cần l逢u Ủ đ院n các tác động t逢ơng hỗ từ các 
t雨nh lân c壱n phía Tây Nam sông H壱u thuộc vùng ĐBSCL, bao g欝m: An Giang, 
Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, B衣c Liêu, H壱u Giang, nh医t là từ nhóm các t雨nh 

thuộc vùng kinh t院 trọng điểm vùng ĐBSCL (An Giang, Kiên Giang và Cà Mau). 

 

Hìnhă1.ă2. Mối t逢挨ngăquanăgi英a TPCT v噂iăcácăt雨nhăthƠnhătrongăn逢噂căvƠăcácă
quốcăgiaăĐôngăNamăÁ  

(Nguồn: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

1.4.2ăCácăquanăđi吋măphátătri吋n c栄aăquyăho衣ch 

1.4.2.1 Quanăđi吋măphátătri吋n kinh t院 

Với v鵜 th院 là trung tâm c栄a vùng ĐBSCL với k院t n嘘i giao thông chi院n l逢ợc và 
những thành tựu phát triển về kinh t院, văn hóa, y t院, giáo d映c và đào t衣o, khoa học 

công nghệ, TPCT đư và đang khai thác và phát huy t嘘t các tiềm năng, lợi th院 cho 

việc phát triển dựa trên ba tr映 cột: (i) Kinh t院, (ii) Xư hội, (iii) Môi tr逢運ng. TP. Cần 

Thơ là đô th鵜 lo衣i I trực thuộc Trung 逢ơng, đang trên đà phát triển tr荏 thành một 

trong những động lực tăng tr逢荏ng, trung tâm c栄a vùng ĐBSCL về công nghiệp và 
d鵜ch v映 và s違n xu医t nông nghiệp theo h逢ớng hiện đ衣i. Trong t逢ơng lai, TPCT cần 

đ衣t m映c tiêu thực sự tr荏 thành đô th鵜 h衣t nhân liên k院t và k院t n嘘i vùng với vai trò 
liên k院t khu vực và qu嘘c t院.  

Song song với việc phát triển kinh t院, TPCT cũng chú trọng m映c tiêu nâng 
cao đ運i s嘘ng v壱t ch医t, tinh thần và an sinh xư hội c栄a ng逢運i dân, hỗ trợ đào t衣o 

nhân lực trình độ cao và các cơ s荏 h衣 tầng và d鵜ch v映 xư hội t嘘t cho ng逢運i dân 
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thành ph嘘 và vùng ĐBSCL trong giai đo衣n phát triển ti院p theo. Đ欝ng th運i, với v鵜 
trí chi院n l逢ợc việc b違o t欝n và phát triển môi tr逢運ng c栄a vùng, TPCT h逢ớng tới 

đóng góp tích cực trong việc 泳ng phó với BĐKH 荏 vùng ĐBSCL.  
Với những 逢u tiên về phát triển và vai trò liên k院t vùng nói trên, trong dự th違o 

Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n 2050, các quan 
điểm phát triển đ逢ợc đ鵜nh nghĩa bao g欝m quan điểm phát triển vùng ĐBSCL, cũng 
nh逢 m映c tiêu phát triển đặc thù cho TPCT để đ衣t đ逢ợc sự phát triển toàn diện, 

t逢ơng hỗ và bao trùm về kinh t院 - xư hội - b違o vệ môi tr逢運ng.  

a) Quan điểm phát triển c栄a vùng ĐBSCL  
Vùng ĐBSCL với tiềm năng thiên nhiên, con ng逢運i cũng nh逢 tiềm năng phát 

triển liên k院t vùng đư t衣o điều kiện thu壱n lợi cho việc phát triển trên ba tr映 cột kinh 
t院 - xư hội - môi tr逢運ng (sinh thái). Để t壱n d映ng t嘘i đa tiềm năng, h衣n ch院 thách 

th泳c, quan điểm phát triển c栄a vùng ĐBSCL đ逢ợc đ鵜nh nghĩa trên 5 tr映 cột:  
Quan điểm về phát triển bền vững: 

Mô hình phát triển bền vững không ph違i cùng một lúc t壱p trung phát triển c違 

ba tr映 cột văn hóa - xư hội, sinh thái và kinh t院, mà tr逢ớc tiên ph違i b違o đ違m nền 

t違ng 鰻n đ鵜nh về sinh thái môi tr逢運ng; trên cơ s荏 đó, k院t n嘘i với văn hóa - xư hội và 
các ho衣t động kinh t院. Nh逢 v壱y, ki院n t衣o phát triển bền vững ph違i dựa trên cơ s荏 鰻n 

đ鵜nh nền t違ng sinh thái môi tr逢運ng, k院t hợp với phát triển v嘘n xư hội - con ng逢運i, 

từ đó đẩy m衣nh các ho衣t động kinh t院 đa d衣ng và phù hợp.  

Tăng tr逢荏ng kinh t院 荏 vùng ĐBSCL trong những th壱p kỷ qua ch栄 y院u đ衣t 

đ逢ợc nh運 tăng s違n l逢ợng. Tuy nhiên, do khai thác tài nguyên đ医t, tài nguyên n逢ớc 

và tài nguyên sinh học thi院u bền vững đư tác động đ院n ngu欝n tài nguyên nội t衣i. 

H壱u qu違 là vùng có nguy cơ gặp nhiều khó khăn n院u mu嘘n duy trì t嘘c độ tăng 
tr逢荏ng kinh t院 trong t逢ơng lai. Quan điểm t鰻ng thể về phát triển vùng trong th運i kỳ 

ti院p theo là ph違i duy trì vai trò ngu欝n s嘘ng c栄a môi tr逢運ng, là y院u t嘘 c嘘t lõi và chú 
trọng phát triển văn hóa, xư hội để đ違m b違o phát triển bền vững.  

Môi tr逢運ng lành m衣nh là điều kiện cơ b違n để phát triển kinh t院 - xư hội và 
nâng cao ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng c栄a cộng đ欝ng; và ti院n bộ văn hóa, xư hội là điều 

kiện quan trọng để nâng cao ch医t l逢ợng c栄a tăng tr逢荏ng. Ki院n t衣o phát triển bền 

vững ph違i trên cơ s荏 鰻n đ鵜nh nền t違ng sinh thái môi tr逢運ng, phát triển v嘘n xư hội - 

con ng逢運i, tăng c逢運ng k院t n嘘i và văn hóa, từ đó đẩy m衣nh các ho衣t động kinh t院 đa 
d衣ng và phù hợp.  
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Quan điểm đ鰻i mới sáng t衣o nhằm tăng c逢運ng năng lực, kh違 năng ti院p c壱n 

cuộc Cách m衣ng công nghiệp lần th泳 IV trong s違n xu医t và đ運i s嘘ng, sử d映ng hợp 

lỦ tài nguyên, phát triển v嘘n con ng逢運i, v嘘n xư hội t衣o động lực cho tăng tr逢荏ng 

c栄a vùng trong giai đo衣n tới.  

Thực hiện tái cơ c医u kinh t院 vùng theo h逢ớng kinh t院 xanh, kinh t院 tuần hoàn 
trên cơ s荏 泳ng d映ng các thành tựu khoa học công nghệ, đ鰻i mới sáng t衣o và chuyển 

đ鰻i s嘘; khắc ph映c và phòng ngừa tình tr衣ng h衣n hán và xâm nh壱p mặn.  

Phát huy ch泳c năng phòng hộ c栄a rừng ven biển, 泳ng phó với BĐKH và n逢ớc 

biển dâng, gi違m nhẹ thiên tai, b違o vệ hệ th嘘ng đê biển, k院t c医u h衣 tầng, b違o t欝n đa 
d衣ng sinh học, gi違m phát th違i KNK, sử d映ng rừng bền vững, t衣o việc làm và c違i 

thiện sinh k院 cho ng逢運i dân, góp phần phát triển kinh t院, xư hội, môi tr逢運ng và 
c栄ng c嘘 qu嘘c phòng, an ninh.  

Quan điểm về bi院n thách th泳c thành cơ hội: nhiều qu嘘c gia thành công 
th逢運ng coi trọng phát triển v嘘n xư hội và v嘘n con ng逢運i do điều này đ違m b違o 

mang l衣i lợi ích kinh t院 và tăng tr逢荏ng lâu dài. Do đó, việc phát triển “thu壱n thiên” 
không nên dừng l衣i 荏 việc t壱n d映ng một cách hiệu qu違 nh医t các điều kiện tự nhiên 
để tăng tr逢荏ng kinh t院, mà còn ph違i bi院n các thách th泳c thành động lực để chuyển 

đ鰻i mô hình tăng tr逢荏ng theo h逢ớng gia tăng hiệu qu違 và giá tr鵜. 
Quan điểm về phát triển t壱p trung: chuyển đ鰻i mô hình phát triển từ phân tán, 

nhỏ lẻ sang phát triển theo h逢ớng t壱p trung hơn thông qua phát triển c映m ngành 
kinh t院 nông nghiệp và vùng đô th鵜 hóa, công nghiệp hóa hiện đ衣i nhằm t衣o sự phát 
triển b泳t phá cho vùng, k院t hợp chặt ch胤 giữa phát triển kinh t院 - xư hội với b違o 

đ違m qu嘘c phòng, an ninh, giữ vững 鰻n đ鵜nh chính tr鵜 và tr壱t tự an toàn xư hội.  

T壱p trung vào c映m ngành kinh t院 nông nghiệp: theo tinh thần c栄a Ngh鵜 quy院t 

s嘘 120/NQ-CP cũng nh逢 các chính sách phát triển khác c栄a Chính ph栄, vùng 
ĐBSCL đ逢ợc đ鵜nh h逢ớng phát triển thành trung tâm nông nghiệp lớn có tầm quan 

trọng qu嘘c gia và khu vực. Điều này có Ủ nghĩa quan trọng trong phát triển kinh t院 

và Ủ nghĩa về b違o đ違m qu嘘c phòng, an ninh, 鰻n đ鵜nh chính tr鵜, văn hóa - xư hội, 

nâng cao đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i dân. Các c映m ngành kinh t院 nông nghiệp đ逢ợc phát 
triển theo h逢ớng kinh t院 tuần hoàn, theo đó các thông lệ s違n xu医t nông nghiệp tiên 
ti院n và thân thiện với môi tr逢運ng đ逢ợc 逢u tiên phát triển để gi違m thiểu ô nhiễm 

môi tr逢運ng, thích 泳ng t嘘t hơn với BĐKH, và t壱n d映ng hiệu qu違 đ逢ợc các cơ hội từ 

hội nh壱p kinh t院 qu嘘c t院. Bên c衣nh đó, phát triển nông nghiệp không nên dừng l衣i 

荏 m泳c t壱n d映ng t嘘i 逢u tài nguyên thiên nhiên, mà ph違i h逢ớng tới gi違m sự ph映 

thuộc vào tài nguyên, nh医t là n逢ớc.  
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Vùng đô th鵜 - công nghiệp t壱p trung: để phát triển kinh t院 đa d衣ng và bền 

vững, công nghiệp hóa và hiện đ衣i hóa là vô cùng cần thi院t để thúc đẩy phát triển 

kinh t院 đột phá. Với những 逢u th院 c栄a vùng cũng nh逢 sự phát triển về th鵜 tr逢運ng 

th院 giới, các hiệp đ鵜nh th逢ơng m衣i và v鵜 th院 gần cực tăng tr逢荏ng TP. H欝 Chí Minh 

và vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL có thể t壱n d映ng các cơ hội để phát triển công 
nghiệp hóa và hiện đ衣i hóa trên cơ s荏 gia tăng m壱t độ các khu vực đô th鵜 hiện có để 

phát huy lợi th院, gia tăng hiệu qu違 sử d映ng ngu欝n lực và gi違m thiểu các chi phí.  
Quan điểm về liên k院t vùng: 
Tăng c逢運ng liên k院t vùng nói chung và tăng c逢運ng liên k院t nội vùng nói 

riêng, đặc biệt là tăng c逢運ng liên k院t giữa các ch栄 thể trong nền kinh t院; trong đó 
có các chính quyền đ鵜a ph逢ơng trong vùng là xu h逢ớng t医t y院u trong quá trình phát 
triển kinh t院 - xư hội c栄a mỗi qu嘘c gia, mỗi vùng và mỗi đ鵜a ph逢ơng. Trong quá 
trình phát triển, các ngu欝n lực về lao động, v嘘n, tài nguyên, khoa học kỹ thu壱t, 

công nghệ... 荏 từng đ鵜a ph逢ơng th逢運ng là hữu h衣n, do v壱y, tăng c逢運ng liên k院t 

vùng là một trong những đ鵜nh h逢ớng ch栄 đ衣o trong quá trình phát triển vùng nhằm 

góp phần phát huy nội lực và t壱n d映ng ngo衣i lực c栄a các đ鵜a ph逢ơng.  
雲 vùng ĐBSCL hiện nay, mặc dù toàn bộ vùng là một t鰻ng thể th嘘ng nh医t 

trên cơ s荏 m嘘i liên hệ khăng khít về điều kiện tự nhiên nói chung và ngu欝n n逢ớc 
nói riêng, nh逢ng sự liên k院t phát triển giữa các đ鵜a ph逢ơng trong vùng th運i gian 
qua ch逢a chặt ch胤 và trong nhiều tr逢運ng hợp còn có sự c衣nh tranh, mâu thu磯n với 
nhau. Điều này đư làm gi違m đáng kể năng lực c衣nh tranh cũng nh逢 nỗ lực phát 
triển toàn vùng. Do v壱y, trong giai đo衣n 2021 - 2030, vùng ĐBSCL cần cùng xác 
đ鵜nh và cùng th嘘ng nh医t những đ鵜nh h逢ớng ngành, lĩnh vực 逢u tiên là lợi th院, tiềm 
năng c栄a toàn vùng và từng tiểu vùng để từ đó t衣o cơ s荏 giúp từng đ鵜a ph逢ơng 
trong vùng tăng c逢運ng liên k院t, t衣o s泳c m衣nh t鰻ng hợp, cùng h逢ớng tới m映c tiêu 
phát triển chung c栄a vùng.  

Liên k院t vùng ĐBSCL bền vững và thực ch医t cần đ違m b違o liên k院t dựa trên 
cơ s荏 tôn trọng, hài hòa lợi ích, đ違m b違o “nuôi d逢ỡng” và t衣o l壱p sự tin t逢荏ng giữa 

từng ch栄 thể tham gia liên k院t vùng. Ngoài việc liên k院t nội vùng, vùng ĐBSCL 
cần tăng c逢運ng liên k院t với TP. H欝 Chí Minh, các t雨nh miền Đông Nam Bộ và các 
vùng khác trong c違 n逢ớc, giữa Việt Nam với các n逢ớc, đặc biệt là các n逢ớc thuộc 

Tiểu vùng sông Mê Công. Ngoài m壱t độ và m泳c t壱p trung thì sự chia cắt đ逢ợc cho 

là nguyên nhân lớn th泳 hai d磯n tới sự t映t h壱u kinh t院 c栄a một vùng. V医n đề nội t衣i 

hiện nay là mặc dù toàn vùng là một t鰻ng thể th嘘ng nh医t trên cơ s荏 m嘘i liên hệ 

khăng khít về điều kiện tự nhiên và ngu欝n n逢ớc, nh逢ng sự liên k院t phát triển giữa 
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các đ鵜a ph逢ơng ch逢a chặt ch胤 và còn c衣nh tranh, mâu thu磯n với nhau, d磯n đ院n làm 
gi違m đáng kể nỗ lực phát triển c栄a vùng.  

Do v壱y, cần xác đ鵜nh những các đ鵜nh h逢ớng và 逢u tiên phát triển cho toàn 
vùng và từng tiểu vùng, tăng c逢運ng liên k院t với các vùng khác, đặc biệt là TP. H欝 

Chí Minh và các khu vực trong Tiểu vùng Mê Công m荏 rộng, nhằm t衣o cơ s荏 để 

các đ鵜a ph逢ơng có ph逢ơng h逢ớng để tăng c逢運ng liên k院t vùng, cùng h逢ớng tới 

m映c tiêu phát triển chung.  

Quan điểm t壱p trung vào phát triển h衣 tầng: t壱p trung phát triển k院t c医u h衣 

tầng thi院t y院u, có Ủ nghĩa quan trọng c医p qu嘘c gia, c医p vùng nh逢 giao thông, năng 
l逢ợng, c医p n逢ớc s衣ch và k院t c医u h衣 tầng ph映c v映 việc chuyển đ鰻i mô hình phát 
triển c栄a vùng ĐBSCL.  

b) Quan điểm về phát triển TP. Cần Thơ  
TP. Cần Thơ phát huy t嘘i đa nội lực và ngo衣i lực để phát triển thành thành 

ph嘘 thông minh, hiện đ衣i và trung tâm c栄a vùng ĐBSCL. Trong đó, nội lực là tiềm 
năng và lợi th院 c栄a thành ph嘘 nh逢 v鵜 trí cửa ngõ c栄a vùng h衣 l逢u sông Mê Công 
cùng với các hành lang kinh t院 c栄a tiểu vùng sông Mê Công và tiểu vùng sông Mê 
Công m荏 rộng, trung tâm đầu m嘘i giao thông c栄a vùng về đ逢運ng hàng không, 
đ逢運ng bộ và đ逢運ng th栄y nội đ鵜a; trung tâm d鵜ch v映, công nghiệp và trung tâm kinh 
t院 quan trọng c栄a c映m ngành kinh t院 biển phía Đông vùng ĐBSCL. Ngo衣i lực là 
tiềm năng và lợi th院 c栄a vùng ĐBSCL thông qua liên k院t, nh医t là liên k院t giữa các 
trung tâm đầu m嘘i trong vùng, h衣 tầng giao thông k院t n嘘i trong vùng ĐBSCL, TP. 

H欝 Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, các vùng khác trên c違 n逢ớc và các đô th鵜 lớn 
trên th院 giới thông qua đ逢運ng hàng không; xem thu hút đầu t逢 n逢ớc ngoài là ngu欝n 
lực quan trọng để thúc đẩy kinh t院 đ鵜a ph逢ơng, t壱n d映ng hiệu qu違 các cơ hội từ các 
Hiệp đ鵜nh th逢ơng m衣i tự do và xu h逢ớng toàn cầu hóa.  

Th嘘ng nh医t quan điểm phát triển c栄a khu vực cũng nh逢 đ鵜nh h逢ớng phát triển 

theo ba tr映 cột kinh t院 - xư hội - môi tr逢運ng, quan điểm phát triển c栄a TP. Cần Thơ 
dựa trên 6 lĩnh vực chính: 

Xây dựng và phát triển TPCT tr荏 thành thành ph嘘 trung tâm vùng, sinh thái, 
văn minh, hiện đ衣i, mang đ壱m b違n sắc sông n逢ớc vùng ĐBSCL là nhiệm v映 quan 

trọng, có Ủ nghĩa không ch雨 về kinh t院 - xư hội mà c違 về chính tr鵜, qu嘘c phòng, an 
ninh. Đây là nhiệm v映 không ch雨 c栄a riêng Cần Thơ mà còn là nhiệm v映 c栄a c違 

vùng ĐBSCL và c違 n逢ớc, trong đó xác đ鵜nh ngu欝n lực nội t衣i c栄a TPCT là ch栄 lực, 

ngu欝n lực Trung 逢ơng có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy nhanh sự phát triển c栄a Cần Thơ.  
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Xây dựng và phát triển TPCT ph違i trên cơ s荏 khai thác, phát huy t嘘i đa các 
tiềm năng, lợi th院 c栄a thành ph嘘, c栄a vùng ĐBSCL, nh医t là vai trò trung tâm vùng, 
v鵜 trí cửa ngõ c栄a vùng h衣 l逢u sông Mê Công; c違ng biển và c違ng hàng không qu嘘c 

t院; tài nguyên thiên nhiên, nh医t là tài nguyên đ医t và n逢ớc; di s違n văn hóa, l鵜ch sử 

đặc sắc, nh医t là c栄a đ欝ng bào các dân tộc thiểu s嘘. Gi違i quy院t t嘘t m嘘i quan hệ giữa 

phát triển kinh t院 với thực hiện ti院n bộ và công bằng xư hội, thích 泳ng t嘘t với bi院n 

đ鰻i khí h壱u. Xem con ng逢運i là trung tâm c栄a sự phát triển thông qua việc c違i thiện 

m泳c s嘘ng, c違i thiện ch雨 s嘘 phát triển con ng逢運i, c違i thiện năng su医t lao động, rút 
ngắn kho違ng cách giàu nghèo, kho違ng cách thành th鵜 và nông thôn, c違i thiện ti院p 

c壱n d鵜ch v映 tiện ích và phúc lợi xư hội. Là trung tâm c栄a vùng ĐBSCL về thích 
泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u thông qua việc cùng với ĐBSCL sử d映ng hợp lỦ tài 
nguyên, phát triển kinh t院 xanh, kinh t院 tuần hoàn trên cơ s荏 泳ng d映ng thành tựu 

c栄a khoa học và công nghệ, đ鰻i mới sáng t衣o và chuyển đ鰻i s嘘; coi bi院n đ鰻i khí 
h壱u vừa là thách th泳c, vừa là cơ hội để t壱n d映ng hiệu qu違 hơn nữa các ngu欝n lực 

c栄a vùng ĐBSCL cho phát triển kinh t院 - xư hội, là trung tâm c栄a vùng trong việc 

chuyển đ鰻i mô hình phát triển theo h逢ớng thích 泳ng t嘘t hơn với các tác động từ 

bi院n đ鰻i khí h壱u, nh医t là về ngu欝n lực con ng逢運i, khoa học công nghệ, các gi違i 

pháp công trình và phi công trình khác.  
T壱p trung nghiên c泳u, 泳ng d映ng m衣nh m胤 các công nghệ mới và thúc đẩy 

kh荏i nghiệp đ鰻i mới sáng t衣o. Xem khoa học công nghệ là động lực cho sự phát 
triển c栄a thành ph嘘 và vùng ĐBSCL, là trung tâm hỗ trợ chuyển đ鰻i mô hình tăng 
tr逢荏ng c栄a vùng ĐBSCL từ ph映 thuộc vào s嘘 l逢ợng và tài nguyên thiên nhiên sang 
ph映 thuộc vào các y院u t嘘 năng su医t t鰻ng hợp, nh医t là công nghệ và ngu欝n nhân lực 

ch医t l逢ợng cao. T衣o ra hệ sinh thái kh荏i nghiệp đ鰻i mới sáng t衣o, kích thích tinh 
thần sáng t衣o và đ逢a các Ủ t逢荏ng sáng t衣o đó vào thực tiễn, tr荏 thành ngu欝n lực 

mới cho sự phát triển và t壱n d映ng hiệu qu違 các tiềm năng và lợi th院 c栄a TPCT, 

vùng ĐBSCL và bắt k鵜p xu h逢ớng công nghệ c栄a th院 giới.  

Đẩy m衣nh thu hút đầu t逢, nh医t là thu hút đầu t逢 trực ti院p n逢ớc ngoài (FDI) 
nhằm thúc đẩy phát triển kinh t院 đ鵜a ph逢ơng. 姶u tiên thu hút đầu t逢 vào lĩnh vực 
thành ph嘘 đang có lợi th院 và có trình độ khoa học công nghệ cao, tr荏 thành những 
doanh nghiệp đầu tàu thúc đẩy nâng c医p chuỗi cung 泳ng. Đ欝ng th運i, thúc đẩy 
doanh nghiệp đ鵜a ph逢ơng phát triển thông qua liên k院t theo c映m ngành giữa các 
doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp đ鵜a ph逢ơng.  
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Tăng c逢運ng năng lực lưnh đ衣o, s泳c chi院n đ医u c栄a các c医p 栄y, t鰻 ch泳c Đ違ng, 

hiệu lực, hiệu qu違 qu違n lỦ c栄a các c医p chính quyền, xây dựng kh嘘i đ衣i đoàn k院t các 
dân tộc; phát huy s泳c m衣nh c栄a c違 hệ th嘘ng chính tr鵜 và toàn xư hội, truyền th嘘ng 

văn hóa, cách m衣ng c栄a ng逢運i dân Cần Thơ.  
Tăng c逢運ng ch医t l逢ợng điều hành để t壱n d映ng hiệu qu違 “lợi th院 so sánh” c栄a 

thành ph嘘 Cần Thơ và vùng ĐBSCL trong b嘘i c違nh toàn cầu hóa. Ph嘘i hợp với 

Trung 逢ơng hoàn thiện thể ch院, cơ ch院, chính sách phát triển; c違i thiện ch医t l逢ợng 

môi tr逢運ng đầu t逢 kinh doanh và k院t c医u h衣 tầng. Đặc biệt là k院t c医u h衣 tầng hiện 

đ衣i k院t n嘘i t嘘t với k院t c医u h衣 tầng c栄a vùng ĐBSCL, nh医t là h衣 tầng giao thông.  

1.4.2.2 Quanăđi吋măphátătri吋năkhôngăgian  

Những nguyên tắc để đề xu医t và lựa chọn ph逢ơng án phát triển không gian 
quy ho衣ch bao g欝m:  

Tuân th栄 Ngh鵜 quy院t 120 và quy ho衣ch vùng ĐBSCL  
Thu壱n thiên, coi n逢ớc là tài nguyên chính: N逢ớc ph違i đ逢ợc coi là ngu欝n s嘘ng 

toàn diện, ch泳 không ch雨 là l逢ợng n逢ớc t逢ới tiêu cho nông nghiệp.  

L医y con ng逢運i làm trung tâm: môi tr逢運ng s嘘ng, quan hệ văn hóa xư hội, đa 
d衣ng cơ hội phát triển. 

Hành lang và tr映c động lực đô th鵜 TP. H欝 Chí Minh - Cần Thơ: quan hệ chi院n 

l逢ợc với TP. H欝 Chí Minh; cung c医p những gì TP. H欝 Chí Minh không có. 
Hành lang kinh t院 Nam sông H壱u: c医u trúc chuỗi đô th鵜 Nam sông H壱u. 

Phân vùng sinh thái nông nghiệp, xoay tr映c nông nghiệp: th栄y s違n - cây ăn 
trái - lúa. Xác đ鵜nh TPCT không ph違i trung tâm s違n xu医t lúa, nh医t là khu vực ven 

sông H壱u.  

Nh医n m衣nh vai trò c栄a đa d衣ng sinh học nh逢 là một tài nguyên quan trọng, 

th院 m衣nh c栄a vùng để t衣o ra một môi tr逢運ng s嘘ng t嘘t và điểm đ院n h医p d磯n.  

Vai trò c栄a TPCT trong chi院n l逢ợc phát triển kinh t院 biển Đông c栄a vùng 
ĐBSCL là trung tâm c違ng, hàng h違i chính c栄a vùng ĐBSCL, cho phép xu医t nh壱p 

khẩu trực ti院p. 

Phù hợp với Ngh鵜 quy院t 59: Đô th鵜 trung tâm vùng; Đô th鵜 sinh thái, b違n sắc 

sông n逢ớc; Đô th鵜 thông minh, hiện đ衣i.  

Đáp 泳ng đ逢ợc nhu cầu c栄a ch逢ơng trình phát triển kinh t院 xư hội mà k鵜ch b違n 

t鰻ng hợp 荏 trên đư đ逢a ra:  
Xác đ鵜nh những ngành kinh t院 ch栄 đ衣o: kinh t院 nông nghiệp, năng l逢ợng, 

logistics, d逢ợc, du l鵜ch, th逢ơng m衣i, d鵜ch v映, y t院, giáo d映c, tài chính, IT, điện tử. 
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Về quy mô, nhu cầu sử d映ng đ医t cho các lĩnh vực kinh t院 mà chi院n l逢ợc phát 
triển kinh t院 xư hội đ逢a ra đ嘘i với từng lĩnh vực phát triển.  

Quan tâm những chi院n l逢ợc xoay quanh cơ ch院 đặc thù c栄a Cần Thơ: trung 
tâm kinh t院 nông nghiệp, đô th鵜 sân bay, c違ng hàng h違i qu嘘c t院.  

Đáp 泳ng các yêu cầu về quan điểm phát triển không gian trong chi院n l逢ợc 

kinh t院, bao g欝m: tích hợp và t壱n d映ng hiện tr衣ng; hỗ trợ những sáng ki院n và dự án 
c栄a th鵜 tr逢運ng; phát huy t嘘i đa h衣 tầng vùng; liên k院t t嘘t với các t雨nh lân c壱n; đ違m 

b違o tính bao trùm và công bằng xư hội; bền vững về sinh thái môi tr逢運ng; thích 
泳ng với BĐKH.  

B違ngă1.ă1. Chi院năl逢嬰c t鰻ng th吋 phátătri吋năkhôngăgianăb隠n v英ng cho TPCT 

VISION T蔚NG TH韻 - TRUNGăTỂMăVÙNG ĐBSCL,ăĐÔăTHỊ TRUNGă姶愛NG 

Hội t映 
NN, CBNS, logistics xu医t 
nh壱p khẩu, d鵜ch v映 xư hội 

Tiên phong 
Nông nghiệp, năng l逢ợng, 

môi tr逢運ng, IT-4.0 

Cực tăng tr逢荏ng c栄a 
TPHCM 

Vai trò qu嘘c gia, qu嘘c t院 

TTĐM nông nghiệp 
Đô th鵜 sân bay 

Đô th鵜 c違ng, xnk 
TOD nhà ga 

Đô th鵜 đ衣i học 
Y t院, chăm sóc s泳c khỏe 

Văn hóa, nghệ thu壱t 
Th逢ơng m衣i, d鵜ch v映 

Thể d映c thể thao 

Agropolis 
Technopolis 

Đô th鵜 sáng t衣o 
Đô th鵜 sinh thái 
Khôi ph映c rừng 

Năng l逢ợng tái t衣o 
Nh壱n th泳c về y院u t嘘 xư hội 

K院t n嘘i nhanh 
Không gian đô th鵜 

Ch医t l逢ợng môi tr逢運ng 
Th逢ơng hiệu mekong 

B違n sắc sông n逢ớc 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Chi院n l逢ợc t鰻ng thể cho c医u trúc phát triển không gian bền vững TPCT về 

mọi mặt: trên cơ s荏 ph違i đáp 泳ng đ逢ợc những nguyên lỦ và yêu cầu nói trên, TPCT 
xác đ鵜nh một chi院n l逢ợc phát triển không gian g欝m 3 mũi nhọn chính g欝m có: 

Th泳 nh医t, chi院n l逢ợc phát triển không gian TPCT ph違i t衣o ra những không 
gian hội t映 để đ衣t đ逢ợc quy mô về l逢ợng và tính tích hợp về ch医t, tr荏 thành những 

điểm đ院n h医p d磯n c医p vùng. Cần ph違i t壱p trung những cơ s荏 hiện có c栄a Cần Thơ 
nh逢 y t院, giáo d映c đào t衣o, văn hóa nghệ thu壱t, thể d映c thể thao, nông nghiệp, 

logistics… thành những khu đô th鵜 trọng điểm, mới t衣o s泳c hút cho toàn vùng. 
Những khu này không nh医t thi院t là đơn năng mà nên đa năng, nh逢ng có một công 
năng ch栄 đ衣o.  
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Th泳 hai, TPCT nên ch泳ng tỏ tính tiên phong c栄a mình về phát triển không 
gian để có thể d磯n đầu về phát triển cho vùng ĐBSCL. Đặc biệt quan trọng là 
những lĩnh vực mới nh逢 technopolis, đô th鵜 sáng t衣o, đô th鵜 sinh thái, khôi ph映c 

rừng ng壱p n逢ớc, khu năng l逢ợng tái t衣o, phát huy những không gian có giá tr鵜 văn 
hóa xư hội.  

Th泳 ba, phát huy vai trò qu嘘c gia, qu嘘c t院, liên vùng với k院t n嘘i nhanh tới 

vùng TP. H欝 Chí Minh, dành chỗ cho khu vực ga đ逢運ng sắt, t衣o b違n sắc sông 
n逢ớc, môi tr逢運ng đô th鵜, th逢ơng hiệu Mê Công trong không gian, để thành một 

điểm đ院n qu嘘c gia, qu嘘c t院 h医p d磯n. 

1.4.3 Xơyăd詠ngăcácăph逢挨ngăánăphátătri吋n vƠăl詠a chọnăph逢挨ngăánăphátătri吋n 
kinh t院 - xƣăh瓜i  

1.4.3.1 Cácăph逢挨ngăánăphátătri吋n  
a) Ph逢ơng án 1: TPCT tr荏 thành trung tâm kinh doanh nông nghiệp hàng đầu 

荏 Đông Nam Á - t壱n d映ng triệt để th院 m衣nh c嘘t lõi c栄a ĐBSCL và v鵜 trí đắc đ鵜a 

c栄a Cần Thơ  
Nội dung chính c栄a ph逢ơng án này là t壱p trung phát triển các nhóm ngành 

kinh doanh nông nghiệp dựa trên th院 m衣nh về nông nghiệp hiện t衣i c栄a thành ph嘘 

và vùng ĐBSCL cũng nh逢 áp d映ng các ti院n bộ về kỹ thu壱t nông nghiệp trong kinh 

t院 tuần hoàn để h衣n ch院 h壱u qu違 c栄a môi tr逢運ng. Trong ph逢ơng án này, Cần Thơ 
s胤 hỗ trợ phát triển và đào t衣o lao động nói chung cho ĐBSCL theo quán tính phát 
triển hiện nay. Ph逢ơng án bao g欝m 3 khía c衣nh: kinh t院, xư hội và môi tr逢運ng. 

Về kinh t院, TPCT s胤 t壱p trung nâng cao v鵜 th院 trên chuỗi giá tr鵜, chuyển d鵜ch 

sang các ho衣t động nông nghiệp giá tr鵜 cao, sử d映ng các 泳ng d映ng công nghệ, ví d映 

ch院 bi院n nông s違n, các ho衣t động nghiên c泳u và phát triển (R&D), buôn bán nông 
s違n với giá tr鵜 gia tăng cao. Ngu欝n cung các nông s違n s胤 đ逢ợc t壱n d映ng và t壱p k院t 

từ các t雨nh, thành khác có th院 m衣nh về s違n xu医t nông nghiệp nh逢 Kiên Giang, 

Đ欝ng Tháp, An Giang, Sóc Trăng (g衣o), Cà Mau, B衣c Liêu, H壱u Giang (tôm)… 
Với đ鵜nh h逢ớng này, TPCT s胤 t壱n d映ng t嘘i đa th院 m衣nh sẵn có c栄a khu vực để ch院 

bi院n sâu hơn các s違n phẩm nông nghiệp và xây dựng c映m ngành kinh doanh nông 
nghiệp tiên phong, d磯n đầu trong khu vực, với tầm nhìn tr荏 thành trung tâm kinh 
doanh nông nghiệp d磯n đầu Đông Nam Á vào năm 2030.  

Bên c衣nh đó, TPCT chú trọng việc phát triển các d鵜ch v映 logistics, đặc biệt là 
các d鵜ch v映 kho bưi, kho l衣nh và các trung tâm đầu m嘘i logistics với các d鵜ch v映 
đầu cu嘘i để ph映c v映 nhu cầu ch逢a khai thác 荏 ĐBSCL. Các d鵜ch v映 v壱n chuyển 
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hàng và xu医t khẩu trực ti院p qua đ逢運ng sông và đ逢運ng hàng không s胤 giúp hàng 
nông s違n đ逢ợc v壱n chuyển nhanh với chi phí hợp lỦ, m荏 ra các cơ hội để xu医t khẩu 
nông s違n t逢ơi cũng nh逢 rút ngắn th運i gian, t嘘i 逢u hóa chi phí. Bên c衣nh đó, các 
lĩnh vực công nghiệp mới cũng đ逢ợc m荏 rộng nhằm đa d衣ng hóa các ngu欝n lực 
kinh t院, thúc đẩy phát triển nhanh nh逢 s違n xu医t d逢ợc phẩm, năng l逢ợng tái t衣o. Các 
nhóm ngành d鵜ch v映 tiêu dùng nh逢 bán lẻ, y t院, giáo d映c cũng đ逢ợc đẩy m衣nh để 
thu hút và giữ chân nhân tài; phát triển ngành du l鵜ch theo xu h逢ớng gia tăng giá 
tr鵜, t壱p trung vào du l鵜ch sinh thái sông n逢ớc, du l鵜ch k院t hợp hội ngh鵜, hội th違o, 
triển lưm, t鰻 ch泳c sự kiện, du l鵜ch khen th逢荏ng c栄a các công ty cho nhân viên, đ嘘i 
tác. Thành ph嘘 cần t壱p trung phát triển kinh t院 song song với đẩy lùi những tác 
động tiêu cực từ Covid-19. 謂nh h逢荏ng c栄a đ衣i d鵜ch có thể khi院n ng逢運i dân cẩn 
trọng tiêu dùng, cũng nh逢 khi院n các doanh nghiệp đắn đo m荏 rộng s違n xu医t kinh 
doanh, do đó 違nh h逢荏ng đ院n việc phát triển các ngành công nghiệp, d鵜ch v映 cũng 
nh逢 h衣n ch院 ngu欝n v嘘n đầu t逢. Chính vì v壱y, những chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp, ng逢運i dân, thu hút các nhà đầu t逢 lớn là r医t quan trọng trong th運i điểm này.  

Về xư hội, TPCT t壱p trung phát triển ngu欝n nhân lực ch医t l逢ợng cao, d鵜ch v映 

khoa học và công nghệ tiên ti院n. TP. Cần Thơ s胤 giúp đào t衣o kỹ năng chung cho 
lao động 荏 ĐBSCL. T壱p trung phát triển và nâng cao trình độ tay nghề c栄a ngu欝n 

nhân lực trong nông nghiệp, đặc biệt trong nông nghiệp 4.0, đẩy m衣nh phát triển 

các tr逢運ng đ衣i học, các trung tâm R&D ph映c v映 cho ho衣t động nông nghiệp, ch院 

bi院n và kinh doanh nông s違n giá tr鵜 cao. TPCT đ鵜nh h逢ớng tr荏 thành trung tâm 
nghiên c泳u và phát triển nông nghiệp trong khu vực, c医p độ qu嘘c gia, và dài h衣n là 
c栄a c違 vùng Đông Nam Á.  

Về môi tr逢運ng, phát triển kinh t院 cần đi đôi với b違o t欝n tài nguyên thiên nhiên 
và 泳ng phó với BĐKH c栄a toàn vùng ĐBSCL. Trong ph逢ơng án này, TPCT chú 
trọng b違o t欝n các kho違ng xanh và các khu canh tác nông nghiệp để t衣o “lá ph鰻i 

xanh” cho thành ph嘘. TPCT t壱p trung khai thác, sử d映ng có hiệu qu違 tài nguyên, 
đ欝ng th運i 泳ng d映ng các kỹ thu壱t trong nền kinh t院 tuần hoàn nh逢 sử d映ng phân bón 
hữu cơ, sử d映ng tài nguyên n逢ớc hợp lỦ… để 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u.  

Chính sách đặc thù để thu hút nhà đầu t逢 là điều kiện cần thi院t để TPCT phát 
triển theo ph逢ơng án này, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và 
logistics. C映 thể, các 逢u đưi đầu t逢 có thể bao g欝m 逢u đưi về đ医t đai và thu院 để thu 

hút ch院 bi院n nông s違n công nghệ cao và chuỗi giá tr鵜 nông nghiệp, chính sách thúc 
đẩy các viện nghiên c泳u, ho衣t động R&D và các công ty liên doanh, cùng với đó là 
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các chính sách 逢u đưi cho nhà đầu t逢 logistics mỏ neo để thi院t l壱p đ衣i b違n doanh và 
phát triển cơ s荏 h衣 tầng, đa d衣ng hóa các d鵜ch v映 logistics 荏 đây.  

姶u điểm và nh逢ợc điểm chính c栄a ph逢ơng án phát triển này là cơ s荏 quan 

trọng để đ鵜nh h逢ớng ph逢ơng án phát triển phù hợp cho TP. Cần Thơ.  
Về 逢u điểm, những lợi ích n鰻i b壱t c栄a ph逢ơng án này bao g欝m:  

- Ph逢ơng án giúp TPCT t壱n d映ng đ逢ợc những lợi th院 tự nhiên c栄a mình và 
khu vực về phát triển nông nghiệp để đẩy m衣nh giá tr鵜 gia tăng từ nông nghiệp; 

thúc đẩy tăng c逢運ng liên k院t, hợp tác với các t雨nh trong vùng ĐBSCL, phát huy vai 
trò trung tâm, h衣t nhân liên k院t c栄a vùng.  

- Đ鵜nh h逢ớng phát triển m衣nh kinh doanh nông nghiệp cũng giúp TPCT tăng 
tr逢荏ng đột phá trong giá tr鵜 và s違n l逢ợng xu医t khẩu nông s違n, nâng cao chuỗi giá 
tr鵜 nông s違n Việt.  

- Các tác động tiêu cực về môi tr逢運ng cũng đ逢ợc h衣n ch院 do phần lớn đ医t 

nông nghiệp v磯n đ逢ợc duy trì, các ho衣t động canh tác bền vững đ逢ợc đẩy m衣nh.  

Về nh逢ợc điểm, những điểm y院u c栄a ph逢ơng án này bao g欝m:  

- Với những h衣n ch院 về phát triển đa d衣ng và t嘘c độ tăng tr逢荏ng, TPCT s胤 có 
nhiều r栄i ro để phát triển bền vững tr逢ớc các tác động và bi院n đ鰻i c栄a nền kinh t院 

trong t逢ơng lai.  
- TPCT v磯n ph映 thuộc phần nhiều vào nông nghiệp, ch逢a có những h逢ớng 

phát triển đột phá sang các lĩnh vực mới và nhiều tiềm năng về s違n xu医t và d鵜ch v映. 

Do v壱y, tham vọng tr荏 thành trung tâm kinh t院 c栄a vùng ĐBSCL là không dễ dàng 
thực hiện, t嘘c độ tăng tr逢荏ng c栄a các nhóm ngành và kinh t院 thành ph嘘 nói chung 
ch逢a có những điểm đột phá, ch逢a t壱n d映ng h院t đ逢ợc những th院 m衣nh sẵn có c栄a 

TPCT về trung tâm d鵜ch v映 trong khu vực.  

- Việc t壱p trung ch栄 y院u vào phát triển kinh doanh nông nghiệp khó có thể 

thúc đẩy phát triển m泳c độ đáng s嘘ng c栄a ng逢運i dân, cũng nh逢 th逢ơng hiệu và 
hình 違nh TPCT với các t雨nh, thành ph嘘 trong khu vực  

Tóm l衣i, ph逢ơng án phát triển 1 có nhiều 逢u điểm nh逢ng ch逢a toàn diện và 
cân nhắc đầy đ栄 các y院u t嘘 phát triển kinh t院 - xư hội c栄a TPCT trong t逢ơng lai xa. 
Những lợi th院 c栄a ph逢ơng án này nên đ逢ợc sử d映ng để xây dựng một ph逢ơng án 
phát triển tích hợp, làm cơ s荏 cho các m映c tiêu ngắn h衣n (5 năm).  

b) Ph逢ơng án 2: TPCT tr荏 thành trung tâm kinh t院 hàng đầu miền Nam Việt 

Nam với môi tr逢運ng đáng s嘘ng và nền kinh t院 đa d衣ng  
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Trong ph逢ơng án này, TPCT s胤 t壱p trung phát triển kinh t院 đa d衣ng với nhóm 
ngành s違n xu医t và các d鵜ch v映 giá tr鵜 cao. Ph逢ơng án t壱p trung phát triển năng lực 

lao động và t衣o l壱p các cách th泳c s違n xu医t thân thiện với môi tr逢運ng.  

Về kinh t院, TPCT s胤 có sự chuyển d鵜ch đáng kể từ lĩnh vực nông nghiệp sang 

các lĩnh vực khác c栄a nền kinh t院, bao g欝m s違n xu医t công nghệ cao, logistics, giáo 
d映c, y t院. Các ho衣t động kinh t院 đ逢ợc phát triển theo từng nhóm ngành s違n xu医t và 
d鵜ch v映 b鰻 trợ l磯n nhau, ví d映 c映m ngành ch院 bi院n nông s違n - logistics nông s違n - 

kinh doanh nông s違n.  

Một mặt, TPCT s胤 v磯n phát triển t壱p trung vào ho衣t động s違n xu医t và d鵜ch v映 
có giá tr鵜 cao nh逢 ch院 bi院n và kinh doanh nông s違n ph映c v映 xu医t khẩu. Mặt khác, 
TPCT s胤 phát triển đa d衣ng các ngành công nghiệp và d鵜ch v映 giá tr鵜 cao nh逢 
logistics, giáo d映c, y t院. Các ngành bán lẻ - du l鵜ch đ逢ợc đẩy m衣nh với m映c đích 
thu hút và giữ chân nhân tài, lao động ch医t l逢ợng cao. Thành ph嘘 t壱p trung xây 
dựng các c映m ngành s違n xu医t và d鵜ch v映 hàng đầu khu vực, tiên phong theo h逢ớng 
phát triển kinh t院 theo h逢ớng giá tr鵜 cao, với tầm nhìn tr荏 thành trung tâm s違n xu医t 
- d鵜ch v映 ch医t l逢ợng cao c栄a miền Nam Việt Nam. Thành ph嘘 chuyển d鵜ch m衣nh 
m胤 từ ho衣t động nông nghiệp sang s違n xu医t và d鵜ch v映, với các trung tâm hu医n 
luyện, đào t衣o lao động ch医t l逢ợng cao, các tr逢運ng đ衣i học hàng đầu c栄a khu vực 
là ngu欝n lực chính để TPCT phát triển kinh t院 theo h逢ớng này. Thành ph嘘 cần t壱p 
trung phát triển kinh t院 song song với khắc ph映c những tác động trung bình từ 
Covid-19. Trong ph逢ơng án này, 違nh h逢荏ng c栄a đ衣i d鵜ch 荏 m泳c trung bình, s泳c 
mua c栄a ng逢運i dân và các ho衣t động c栄a doanh nghiệp đ逢ợc dần h欝i ph映c, các làn 
sóng đầu t逢 cũng dần tr荏 l衣i. Chính vì v壱y, những chính sách thu hút các nhà đầu 
t逢 lớn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giai đo衣n này, khi các nhà đầu t逢 đang 
tìm ki院m các cơ hội phát triển và m荏 rộng th鵜 tr逢運ng sau th運i gian dài ch鵜u tác 
động tiêu cực từ đ衣i d鵜ch.  

Về xư hội, TPCT s胤 t壱p trung phát triển ngu欝n nhân lực ch医t l逢ợng cao về 

lĩnh vực các d鵜ch v映 và s違n xu医t công nghệ cao c栄a vùng ĐBSCL nói riêng và 
miền Nam Việt Nam nói chung. Sự phát triển nhân lực này s胤 t壱n d映ng những th院 

m衣nh sẵn có về hệ th嘘ng tr逢運ng đ衣i học công l壱p ch医t l逢ợng cao, các viện nghiên 
c泳u và ch医t l逢ợng lao động đ欝ng đều. Các d鵜ch v映 xư hội nh逢 y t院, giáo d映c đ逢ợc 

t壱p trung phát triển nhanh chóng và có ch医t l逢ợng hàng đầu khu vực để thu hút 
nhân tài trong lĩnh vực công nghệ cao. M荏 rộng và đa d衣ng hóa các ho衣t động thể 

thao quần chúng, các ho衣t động văn hóa nhằm nâng cao đ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh 
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thần, t衣o điều kiện s嘘ng t嘘t cho ngu欝n lao động ch医t l逢ợng c栄a thành ph嘘, thu hút 
và giữ chân lao động.  

Về môi tr逢運ng, TPCT s胤 t壱p trung phát triển cơ s荏 h衣 tầng và phát triển các 
ngành công nghiệp s衣ch, thân thiện với môi tr逢運ng. Thành ph嘘 đẩy m衣nh phát 
triển năng l逢ợng tái t衣o, thu h欝i các-bon để ti院n tới một t逢ơng lai s違n xu医t xanh và 
d磯n đầu về phát triển kinh t院 bền vững, thân thiện với môi tr逢運ng trong khu vực.  

Chính sách đặc thù c栄a ph逢ơng án này đòi hỏi sự đẩy m衣nh các ch逢ơng trình 
và biện pháp thu hút đầu t逢, đặc biệt về đ医t và thu院, để thu hút các nhà đầu t逢 quy 
mô lớn trong lĩnh vực s違n xu医t và d鵜ch v映. Các chính sách hỗ trợ phát triển các 

nhóm ngành d鵜ch v映 xư hội ch医t l逢ợng cao cũng cần đ逢ợc t壱p trung với m映c đích 
thu hút và giữ chân nhân tài, phát triển ngu欝n lao động ch医t l逢ợng cao, là cơ s荏 để 

thúc đẩy phát triển các ngành s違n xu医t và d鵜ch v映 giá tr鵜 gia tăng. Các hệ th嘘ng 

ph映c v映 xư hội nh逢 nhà 荏 cho ng逢運i có thu nh壱p th医p, m衣ng l逢ới tr逢運ng học, bệnh 

viện… cần sớm đ逢ợc đầu t逢 để đáp 泳ng nhu cầu phát triển.  

姶u điểm và nh逢ợc điểm chính c栄a ph逢ơng án phát triển này là cơ s荏 quan 

trọng để đ鵜nh h逢ớng ph逢ơng án phát triển phù hợp cho Cần Thơ.  
Về 逢u điểm, những lợi ích n鰻i b壱t c栄a ph逢ơng án này bao g欝m:  

- TPCT có thể t壱n d映ng đ逢ợc những lợi th院 sẵn có c栄a khu vực về nông 
nghiệp để phát triển công nghiệp và d鵜ch v映 giá tr鵜 cao; phát triển song song các 
nhóm ngành công nghiệp và d鵜ch v映 giá tr鵜 cao mới, thúc đẩy tăng tr逢荏ng kinh t院 

đột phá, x泳ng tầm với v鵜 trí trung tâm kinh t院 c栄a vùng ĐBSCL.  

- Liên k院t vùng cũng đ逢ợc c違i thiện với sự phát triển c栄a các c映m ngành công 
nghiệp và d鵜ch v映, t壱n d映ng t嘘i đa ngu欝n lực c栄a từng khu vực. T嘘c độ phát triển 

kinh t院 có nhiều b逢ớc chuyển đột phá, với nhiều ngành mũi nhọn, kh違 năng thu hút 
v嘘n đầu t逢 lớn.  

Về nh逢ợc điểm, những điểm y院u c栄a ph逢ơng án này bao g欝m:  

- M泳c chuyển d鵜ch m衣nh m胤 từ s違n xu医t nông nghiệp sang công nghiệp và 
d鵜ch v映 có thể t衣o ra sự phát triển không toàn diện, thi院u tính bao quát c違 về kinh 
t院, xư hội và môi tr逢運ng. Hiện t衣i, phát triển kinh t院 c栄a thành ph嘘 v磯n có cơ c医u 
lớn nằm 荏 lĩnh vực nông nghiệp, lực l逢ợng lớn lao động cũng thuộc nhóm ngành 
nông nghiệp. Việc phát triển nhanh chóng các ngành công nghiệp và d鵜ch v映 có 
kh違 năng d磯n tới sự phát triển thi院u bao quát, quá t壱p trung vào một vài nhóm 
ngành c映 thể, thi院u tính toàn diện trong phát triển kinh t院 cũng nh逢 phát triển xư 
hội, đặc biệt về tính chuyển d鵜ch c栄a lao động.  
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- Sự phát triển m衣nh m胤 c栄a c映m ngành s違n xu医t và d鵜ch v映 cũng đòi hỏi sự 

đầu t逢 lớn về các chính sách hỗ trợ nhà đầu t逢, khắc ph映c cơ s荏 h衣 tầng kỹ thu壱t và 
xư hội, đ違m b違o phát triển và tăng tr逢荏ng bao trùm tới các ngành kinh t院 chính 
cũng nh逢 lực l逢ợng lao động, ng逢運i dân thành ph嘘.  

Tóm l衣i, t逢ơng tự Ph逢ơng án 1, Ph逢ơng án 2 có nhiều 逢u điểm đột phá, là 
tham vọng và là m映c tiêu cần h逢ớng đ院n c栄a TPCT. Tuy nhiên Ph逢ơng án th泳 2 

ch逢a cân nhắc toàn diện các y院u t嘘 về mặt phát triển bao quát, ch逢a đ違m b違o đ逢ợc 

sự chuyển đ鰻i kinh t院 trong từng giai đo衣n quy ho衣ch để t嘘i đa kh違 năng thành 
công. Chính vì v壱y, những 逢u điểm c栄a Ph逢ơng án 2 s胤 đ逢ợc chắt lọc để xây dựng 

một ph逢ơng án phát triển tích hợp, làm cơ s荏 cho các m映c tiêu trung h衣n (10 năm).  
c) Ph逢ơng án 3: TPCT tr荏 thành thành ph嘘 thông minh đáng s嘘ng t衣i Việt 

Nam  

Ph逢ơng án này t壱p trung vào việc phát triển trung tâm đô th鵜 - kinh t院 thông 
minh, có ch医t l逢ợng s嘘ng cao, là h衣t nhân về d鵜ch v映 và điều kiện s嘘ng c栄a 

ĐBSCL, phát triển “thành ph嘘 đặc tr逢ng” để thu hút c逢 dân từ ĐBSCL và các đ鵜a 

ph逢ơng khác. Ph逢ơng án này s胤 có tác động m衣nh m胤 đ院n điều kiện s嘘ng c栄a 

ĐBSCL cũng nh逢 hỗ trợ phát triển thành ph嘘 thông minh, xanh và bền vững.  

Về kinh t院, thành ph嘘 phát triển t壱p trung vào ho衣t động s違n xu医t và d鵜ch v映 

tiêu dùng có giá tr鵜 cao và hỗ trợ c違i thiện m泳c s嘘ng c栄a ng逢運i dân nh逢 bán lẻ, du 

l鵜ch và một s嘘 s違n xu医t năng l逢ợng tái t衣o. Thành ph嘘 t壱p trung phát triển m衣nh m胤 

cơ s荏 h衣 tầng xư hội, đa d衣ng hóa các d鵜ch v映 tiện ích và gi違i trí ph映c v映 cho c違 

vùng ĐBSCL. Các ho衣t động phát triển kinh t院 này cần đ逢ợc đẩy m衣nh theo h逢ớng 

công nghệ hóa, hiện đ衣i hóa với 泳ng d映ng m衣nh m胤 c栄a internet, công nghệ d鵜ch 

v映 4.0, năng l逢ợng s衣ch để phát triển TPCT tr荏 thành thành ph嘘 thông minh vào 
năm 2030, tầm nhìn 2050. Bên c衣nh đó, ti院p t映c phát triển các nhóm ngành s違n 

xu医t và d鵜ch v映 ch栄 lực nh逢 ch院 bi院n và kinh doanh nông s違n, logistics, m荏 rộng 

phát triển s違n xu医t d逢ợc phẩm, năng l逢ợng. Với đ鵜nh h逢ớng này, TPCT s胤 t壱p 

trung phát triển các ngành d鵜ch v映 xanh, không ch雨 ph映c v映 th鵜 tr逢運ng thành ph嘘 

mà c違 th鵜 tr逢運ng khu vực rộng lớn (đ衣t 20% th鵜 tr逢運ng c違 n逢ớc, với m泳c tăng 
tr逢荏ng 20% trong 10 năm tới). Thành ph嘘 cần t壱p trung phát triển kinh t院, t壱n d映ng 

t嘘c độ h欝i ph映c kinh t院 nhanh c栄a Việt Nam khỏi đ衣i d鵜ch Covid-19, t壱p trung nắm 

bắt th運i cơ để thu hút các nhà đầu t逢 lớn trong n逢ớc và khu vực. Trong ph逢ơng án 
này, 違nh h逢荏ng c栄a đ衣i d鵜ch 荏 m泳c th医p, s泳c mua c栄a ng逢運i dân và các ho衣t động 

c栄a doanh nghiệp nhanh chóng ph映c h欝i, các làn sóng đầu t逢 tr荏 l衣i m衣nh m胤.  
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Về xư hội, thành ph嘘 t壱p trung phát triển ngu欝n nhân lực ch医t l逢ợng cao và 
các d鵜ch v映 xư hội d磯n đầu vùng ĐBSCL và các thành ph嘘 lớn h衣ng II 荏 Việt Nam. 

Thành ph嘘 t壱p trung phát triển kinh t院 với phát triển văn hóa và thực hiện ti院n bộ, 

công bằng xư hội, khẳng đ鵜nh v鵜 th院 trung tâm văn hóa, du l鵜ch c栄a vùng, là cực 

phát triển thu hút các nhân tài ch医t l逢ợng cao. Các tài nguyên văn hóa, nghệ thu壱t 

đ壱m ch医t riêng c栄a ĐBSCL cần đ逢ợc đẩy m衣nh, hiện đ衣i hóa và làm phong phú, 
t壱p trung vào tính tr違i nghiệm. Các d鵜ch v映 xư hội nh逢 y t院, giáo d映c đ逢ợc t壱p 

trung đẩy m衣nh, phát triển đa d衣ng các d鵜ch v映 hỗ trợ, đ逢a y t院 - giáo d映c lên tiêu 
chuẩn qu嘘c t院. M荏 rộng và đa d衣ng hóa các ho衣t động thể thao quần chúng, các 
ho衣t động văn hóa nhằm nâng cao đ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh thần, t衣o điều kiện 

s嘘ng t嘘t cho ngu欝n lao động ch医t l逢ợng c栄a thành ph嘘, gi違m thiểu t嘘i đa di c逢 
ng逢ợc. Thành ph嘘 đ鵜nh h逢ớng tr荏 thành trung tâm kinh t院 - xư hội d鵜ch v映 c栄a 

vùng ĐBSCL, thành ph嘘 thông minh đáng s嘘ng t衣i Việt Nam.  

Về môi tr逢運ng, các ho衣t động phát triển cơ s荏 h衣 tầng KT-XH theo đ鵜nh 

h逢ớng xây dựng TPCT tr荏 thành thành ph嘘 thông minh c栄a Việt Nam, t壱p trung 

phát triển đô th鵜 xanh và các ngành công nghiệp xanh. TPCT s胤 đi đầu về quy 

ho衣ch đô th鵜 xanh, t壱p trung phát triển m衣nh m胤 không gian s嘘ng xanh, đẩy m衣nh 

ph逢ơng tiện giao thông công cộng với 泳ng d映ng năng l逢ợng xanh và bền vững. T医t 

c違 các ho衣t động phát triển kinh t院 逢u tiên các d鵜ch v映 phát triển xanh, gi違m thiểu 

t嘘i đa carbon, tăng c逢運ng kh違 năng ch嘘ng ch鵜u với BĐKH c栄a c違 khu vực.  

Chính sách đặc thù bao g欝m các chính sách hỗ trợ nhà đầu t逢 để hoàn thiện và 
xây mới các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, khai thác và v壱n hành 
hiệu qu違 v逢運n 逢ơm công nghệ, thu hút đầu t逢 phát triển h衣 tầng cho phát triển kinh 

t院 s嘘, công nghệ thông tin, viễn thông và các d衣ng năng l逢ợng điện mới, năng 
l逢ợng tái t衣o. Những chính sách thu hút các nhà đầu t逢 cùng với các dự án đô th鵜 
có tham vọng lớn là h逢ớng đi t医t y院u c栄a TPCT trong giai đo衣n này để tăng c逢運ng 

v鵜 trí trung tâm kinh t院, đô th鵜 trong khu vực nói riêng và c違 n逢ớc nói chung.  
姶u điểm và nh逢ợc điểm chính c栄a ph逢ơng án phát triển này là cơ s荏 quan 

trọng để đ鵜nh h逢ớng ph逢ơng án phát triển phù hợp cho TPCT.  

Về 逢u điểm, những lợi ích n鰻i b壱t c栄a ph逢ơng án này bao g欝m:  

- Ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng đ逢ợc c違i thiện đáng kể cho ng逢運i dân 荏 TPCT và 
ng逢運i nh壱p c逢 từ vùng ĐBSCL.  

- TPCT s胤 tr荏 thành thành ph嘘 tiêu biểu về quy ho衣ch thành ph嘘 phát triển 

xanh cho Việt Nam.  
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- TPCT có tiềm năng lớn để tr荏 thành mô hình phát triển dựa vào các d鵜ch v映 

giá tr鵜 cao hơn (du l鵜ch, khách s衣n, R&D) c栄a khu vực, sánh vai với các thành ph嘘 

lớn khác 荏 Việt Nam.  

Về nh逢ợc điểm, những điểm y院u c栄a ph逢ơng án này bao g欝m:  

- Ph逢ơng án này có triển vọng phát triển trung bình do các ngành d鵜ch v映 có 
đóng góp vào kinh t院 h衣n ch院 hơn.  

- Việc thay đ鰻i độ trọng tâm từ nông nghiệp và ch院 bi院n thực phẩm sang các 
ngành d鵜ch v映 cũng là một thách th泳c.  

Tóm l衣i, Ph逢ơng án 3 có nhiều 逢u điểm và có thể t衣o ra động lực lớn tới 

ng逢運i dân thành ph嘘. Tuy nhiên, ph逢ơng án phát triển này ch逢a toàn diện và cân 
nhắc đầy đ栄 các y院u t嘘 phát triển kinh t院. Những lợi th院 c栄a ph逢ơng án này nên 
đ逢ợc sử d映ng để xây dựng một ph逢ơng án phát triển tích hợp, làm cơ s荏 cho các 
m映c tiêu dài h衣n (20 năm), là m映c tiêu h逢ớng đ院n sau giai đo衣n phát triển đột phá 
các nhóm ngành s違n xu医t và d鵜ch v映 mũi nhọn c栄a thành ph嘘.  

d) Ph逢ơng án 4: Ph逢ơng án tích hợp 逢u điểm c栄a các ph逢ơng án nêu trên - 
TPCT tr荏 thành “trái tim” c栄a ĐBSCL, thành ph嘘 thông minh đáng s嘘ng c栄a Việt 

Nam  

Ph逢ơng án 4 tích hợp t医t c違 các 逢u điểm v逢ợt trội c栄a các ph逢ơng án 1, 2, 3, 
đ鵜nh h逢ớng phát triển trong giai đo衣n 10 năm và tầm nhìn 30 năm cho đ院n năm 

2050. Ph逢ơng án này đ鵜nh h逢ớng TPCT ti院p t映c: (i) nâng cao v鵜 th院 trong chuỗi giá 
tr鵜 để 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 nghiệp c栄a Việt Nam; (ii) phát triển nhanh chóng và đ欝ng bộ ngành logistics 
hiện đ衣i - đóng vai trò là ngành mỏ neo để gi違i quy院t nút thắt c栄a c違 khu vực, thúc 
đẩy phát triển các ngành công nghiệp khác; (iii) ti院p t映c m荏 rộng các ngành công 
nghiệp ch栄 đ衣o theo h逢ớng công nghệ cao và công nghiệp mới (d逢ợc phẩm, năng 
l逢ợng tái t衣o); (iv) triển khai toàn diện nhóm ngành d鵜ch v映 tiêu dùng (du l鵜ch, bán 

lẻ...) ph映c v映 khu vực và qu違ng bá th逢ơng hiệu TPCT nh逢 một điểm đ院n n鰻i b壱t 荏 

ĐBSCL. Chi院n l逢ợc tới năm 2030, Cần Thơ tr荏 thành “trái tim” c栄a ĐBSCL, tầm 

nhìn đ院n năm 2050 tr荏 thành thành ph嘘 thông minh đáng s嘘ng 荏 Việt Nam.  

Về kinh t院, để xây dựng chi院n l逢ợc phát triển c映 thể, TPCT cần t壱p trung vào 
2 chi院n l逢ợc chính: (i) “trái tim” c栄a ĐBSCL và (ii) thành ph嘘 thông minh đáng 
s嘘ng 荏 Việt Nam. C映 thể:  

Chi院n l逢ợc tr荏 thành "trái tim” c栄a ĐBSCL khẳng đ鵜nh TPCT là một phần 
không thể thi院u cho sự phát triển c栄a vùng. Thành ph嘘 Cần Thơ s胤 đ違m nhiệm vai 
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trò động lực cho sự phát triển c栄a vùng, phát triển toàn diện để tr荏 thành trung tâm 
công nghiệp với các c映m ngành đ衣t tiêu chuẩn qu嘘c t院, thu hút nhiều nhà đầu t逢 
đầu tàu thúc đẩy chuỗi cung 泳ng toàn vùng và tham gia vào chuỗi cung 泳ng toàn 
cầu; trung tâm th逢ơng m衣i, d鵜ch v映; trung tâm du l鵜ch hiện đ衣i, thúc đẩy phát triển 
du l鵜ch toàn vùng, bi院n du l鵜ch tr荏 thành ngành công nghiệp không khói, thúc đẩy 
phát triển đô th鵜 và qu違ng bá s違n phẩm đặc tr逢ng c栄a vùng; trung tâm cung 泳ng 
khoa học - công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đ衣i (gen, sinh học, 
blockchain, AI, máy móc thi院t b鵜...); trung tâm phát triển con ng逢運i, cung 泳ng 
ngu欝n nhân lực ch医t l逢ợng cao cho vùng, trung tâm y t院 - chăm sóc s泳c khỏe ch医t 
l逢ợng cao, văn hóa, thể d映c thể thao; trung tâm tái t衣o tài nguyên và thích 泳ng với 
bi院n đ鰻i khí h壱u, cung 泳ng các gi違i pháp ph映c v映 phát triển kinh t院 tuần hoàn cho 
vùng; tiên phong phát triển hệ sinh thái kh荏i nghiệp đ鰻i mới sáng t衣o c栄a vùng; đô 
th鵜 h衣t nhân c栄a ĐBSCL với k院t c医u h衣 tầng hiện đ衣i, thông minh và có sự k院t n嘘i 
t嘘t giữa ng逢運i dân và chính quyền đô th鵜.  

Đ嘘i với tầm nhìn thành ph嘘 đáng s嘘ng 荏 Việt Nam, TPCT cần t壱p trung phát 
triển h逢ớng tới sự phát triển cần bằng, hài hòa giữa kinh t院 - xư hội - môi tr逢運ng 
với ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng con ng逢運i đ逢ợc đ違m b違o. Thành ph嘘 có thể ch院, cơ ch院, 
chính sách và môi tr逢運ng đầu t逢 kinh doanh thu壱n lợi cho mọi thành phần kinh t院 
tham gia, đầu t逢 và kh荏i nghiệp, nh医t là khu vực t逢 nhân. Kho違ng cách giàu - 

nghèo, thành th鵜 - nông thôn, nam - nữ đ逢ợc rút ngắn, an sinh xư hội đ逢ợc đ違m 
b違o. TPCT tr荏 thành một thành ph嘘 an ninh, an toàn trên các lĩnh vực: kinh doanh, 
thực phẩm và đ運i s嘘ng, ch医t l逢ợng môi tr逢運ng đ逢ợc đ違m b違o s衣ch, cân bằng sinh 
thái, thích 泳ng t嘘t với BĐKH bằng c違 gi違i pháp công trình và phi công trình, phát 
triển NLTT và v壱t liệu mới từ rác và ph院 phẩm, nh医t là ph院 phẩm nông nghiệp. 
Bên c衣nh đó, ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng cần đ逢ợc đ違m b違o: ng逢運i dân có thể dễ dàng 
ti院p c壱n y t院 - chăm sóc s泳c khỏe ch医t l逢ợng cao, d鵜ch v映 giáo d映c - đào t衣o ch医t 
l逢ợng cao. Thành ph嘘 tiên phong trong lĩnh vực thể d映c thể thao với các lo衣i hình 
văn hóa đa d衣ng và các giá tr鵜 truyền th嘘ng đ逢ợc b違o t欝n. Thành ph嘘 h逢ớng tới 
một t逢ơng lai có giao thông và k院t n嘘i t嘘t, nh医t là giao thông công cộng và hàng 
không qu嘘c t院 k院t n嘘i trực ti院p với th院 giới, k院t c医u h衣 tầng đ違m b違o đ逢ợc các y院u 
t嘘: đẹp, hiện đ衣i và có b違n sắc.  

Về xư hội, TPCT t壱p trung nâng cao tay nghề và ch医t l逢ợng lao động, dần dần 

chuyển d鵜ch cơ c医u lao động sang nhóm ngành d鵜ch và và s違n xu医t có giá tr鵜 cao. 

Các d鵜ch v映 xư hội nh逢 y t院, giáo d映c đ逢ợc t壱p trung đẩy m衣nh; nhóm ngành d鵜ch 
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v映 nh逢 bán lẻ, du l鵜ch cần phát triển đa d衣ng, t衣o điều kiện s嘘ng t嘘t cho ngu欝n lao 

động ch医t l逢ợng c栄a thành ph嘘, với đ鵜nh h逢ớng tr荏 thành trung tâm kinh t院 - xư 
hội, thu hút nhân tài trong n逢ớc và qu嘘c t院 để phát triển các c映m kinh t院 mới.  

Về môi tr逢運ng, thành ph嘘 đẩy m衣nh phát triển không gian xanh và cơ s荏 h衣 

tầng thân thiện với môi tr逢運ng. Ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng đ逢ợc c違i thiện song song với 

phát triển kinh t院 - xư hội. Các ho衣t động nghiên c泳u canh tác bền vững và s違n xu医t 

công nghiệp xanh đ逢ợc đặt lên hàng đầu, với m映c tiêu tr荏 thành thành ph嘘 thông 
minh đáng s嘘ng t衣i Việt Nam.  

姶u điểm c栄a ph逢ơng án 4: 
- Đ鵜nh h逢ớng phát triển theo Ủ ki院n ch雨 đ衣o c栄a Bí th逢 Thành 栄y, UBND 

thành ph嘘 cũng nh逢 ch栄 tr逢ơng c栄a Bộ Chính tr鵜 t衣i Ngh鵜 quy院t s嘘 59-NQ/TW. 

Ph逢ơng án này tích hợp đ逢ợc t医t c違 các 逢u điểm c栄a 3 ph逢ơng án kể trên, t壱p trung 

phát triển TPCT một cách có hệ th嘘ng từ ho衣t động kinh doanh nông nghiệp tr逢ớc 

khi đa d衣ng hóa sang m違ng ch院 bi院n, ch院 t衣o 荏 quy mô lớn hơn.  

B違ngă1.ă2. Cácăph逢挨ngăánăphátătri吋năkinhăt院 

Tăng tr逢荏ng kinh t院 Đơn 
v鵜 

Ph逢ơng án 1 Ph逢ơng án 2 

  2021 - 
2025 

2026 - 
2030 

2020 - 
2030 

2021 - 
2025 

2026 - 
2030 

2020 - 
2030 

Tăng tr逢荏ng chung % 7,2 6,2 6,6 7,8 9,0 8,3 

Nông - lâm - ng逢 nghiệp % 0,5 0,5 0,5 (3,3) (2,9) (3,1) 

Công nghiệp - xây dựng % 9,6 7,5 8,5 9,8 12,7 11,2 

D鵜ch v映 % 6,9 6,0 6,5 7,3 8,5 7,9 

Thu院 trừ s違n phẩm trợ c医p % 7,2 6,2 5,8 7,8 9,0 8,1 

Tăng tr逢荏ng kinh t院 Đơn 
v鵜 

Ph逢ơng án 3 Ph逢ơng án 4 

  2021 - 
2025 

2026 - 
2030 

2020 - 
2030 

2021 - 
2025 

2026 - 
2030 

2020 - 
2030 

Tăng tr逢荏ng chung % 8,1 8,8 8,1 8,3 9,9 9,0 

Nông - lâm - ng逢 nghiệp % 0,5 0,5 0,5 (3,3) (2,9) (3,1) 

Công nghiệp - xây dựng % 9,6 7,5 8,5 9,8 12,7 11,2 

D鵜ch v映 % (2,2) (2,0) (2,1) 0,7 0,6 0,6 

Thu院 trừ s違n phẩm trợ c医p % 7,2 6,2 5,8 7,8 9,0 8,1 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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- Ph逢ơng án 4 s胤 t衣o điều kiện thu壱n lợi cho phép TPCT phát triển lực l逢ợng 

lao động mà không làm 違nh h逢荏ng đ院n thông lệ làm việc, đ違m b違o các v医n đề liên 
quan đ院n an sinh, xư hội, theo sát m映c tiêu c栄a thành ph嘘 về b違o vệ môi tr逢運ng và 
phát triển khu đô th鵜 sinh thái. 

- TPCT có thể t壱p trung phát triển bền vững toàn diện: điều ch雨nh các ho衣t 

động nông nghiệp để phát triển các ho衣t động công nghiệp s衣ch trong t逢ơng lai.  
Nh逢ợc điểm duy nh医t c栄a ph逢ơng án này là việc thay đ鰻i các đ鵜nh h逢ớng m映c 

tiêu khác nhau trong từng giai đo衣n quy ho衣ch c映 thể. Chính vì v壱y, để thực hiện 

theo ph逢ơng án phát triển này, TPCT cần có những chính sách, ch雨 đ衣o rõ ràng cho 
từng giai đo衣n, cũng nh逢 t壱p trung ngu欝n lực để thực hiện th壱t t嘘t đ鵜nh h逢ớng phát 
triển đư đề ra theo k院 ho衣ch 5 năm, 10 năm và 20 năm. 

B違ngă1.3. Cácăch雨ătiêuăkinhăt院ăc栄aă4ăph逢挨ngăán đ隠ăxu医t 
Cácăch雨ătiêuăc挨ăb違n Đ挨năv鵜 2020 Ph逢挨ngăánă1 Ph逢挨ngăánă2 

   2025 2030 2025 2030 

Cơ c医u kinh t院       

Nông - lâm - ng逢  % 11,5 8,4 6,4 6,5 3,8 

Nông nghiệp, xây dựng % 30,9 34,8 37,1 36,7 40,4 

D鵜ch v映 % 50,1 49,9 49,6 49,4 48,4 

Thu院 trừ s違n phẩm trợ 
c医p 

% 7,5 6,9 6,9 7,4 7,4 

GRDP (giá so sánh) tỷ đ欝ng 52.230 73.283 98.691 79.607 115.479 

Nông - lâm - ng逢  tỷ đ欝ng 5.998 6.163 6.314 5.178 4.378 

Nông nghiệp, xây dựng tỷ đ欝ng 16.147 25.500 36.579 29.234 46.682 

D鵜ch v映 tỷ đ欝ng 26.179 36.538 48.954 39.329 55.910 

Thu院 trừ s違n phẩm trợ 
c医p 

tỷ đ欝ng 3.906 5.082 6.844 5.866 8.509 

Đóng góp GDP c違 n逢ớc % 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 

GRDP đầu ng逢運i (giá 
thực t院) 

triệu 
đ欝ng 

71,93  103,32 159,44 110,05 

T鰻ng ngu欝n v嘘n đầu t逢 tỷ đ欝ng 26.480,0 37.513,4 51.411,4 39.048,4 55.946,4 

Cácăch雨ătiêuăc挨ăb違n Đ挨năv鵜 2020 Ph逢挨ngăánă3 Ph逢挨ngăánă4 

   2025 2030 2025 2030 

Cơ c医u kinh t院       

Nông - lâm - ng逢  % 11,5 7,0 4,3 8,0 5,2 
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Nông nghiệp, xây dựng % 30,9 31,3 29,4 31,3 34,9 

D鵜ch v映 % 50,1 56,4 61,1 53,7 53,0 

Thu院 trừ s違n phẩm trợ 
c医p 

% 7,5 5,2 5,2 6,9 6,9 

GRDP (giá so sánh) tỷ đ欝ng 52.230 77.246 113.668 77.244 123.353 

Nông - lâm - ng逢  tỷ đ欝ng 5.998 5.422 4.851 6.211 6.400 

Nông nghiệp, xây dựng tỷ đ欝ng 16.147 24.200 33.403 24.200 43.050 

D鵜ch v映 tỷ đ欝ng 26.179 43.597 69.488 41.476 65.350 

Thu院 trừ s違n phẩm trợ 
c医p 

tỷ đ欝ng 3.906 4.027 4.926 5.356 8.554 

Đóng góp GDP c違 n逢ớc % 1,4 1,5 1,6 1,5 1,8 

GRDP đầu ng逢運i (giá 
thực t院) 

triệu 
đ欝ng 

71,93 108,37 181,82 107,84 195,37 

T鰻ng ngu欝n v嘘n đầu t逢 tỷ đ欝ng 26.480,0 37.470,4 51.166,7 36.470,4 56.704,6 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

1.4.3.2 L詠a chọnăph逢挨ngăánăphátătri吋n  

Trên cơ s荏 những điểm vừa nêu trên, Ph逢ơng án th泳 4 đ逢ợc lựa chọn là 
ph逢ơng án t嘘i 逢u nh医t do có sự hài hòa về kinh t院 - xư hội - môi tr逢運ng và các 
quan điểm ch雨 đ衣o c栄a các c医p và đ鵜nh h逢ớng phát triển c栄a thành ph嘘 theo Ngh鵜 
quy院t s嘘 59-NQ/TW c栄a Bộ Chính tr鵜. Đặc biệt là Ủ ki院n góp Ủ c栄a đ欝ng chí Bí th逢 
thành 栄y t衣i cuộc họp trực tuy院n ngày 01/12/2021. Lu壱n c泳 lựa chọn Ph逢ơng án 4 
bao g欝m:  

- Th泳 nh医t, căn c泳 m映c tiêu, quan điểm c栄a Ngh鵜 quy院t s嘘 59-NQ/TW c栄a Bộ 

Chính tr鵜 và Ngh鵜 quy院t s嘘 98/NQ-CP c栄a Chính ph栄 về xây dựng và phát triển 

thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2030, tầm nhìn đ院n năm 2045; bên c衣nh đó, theo Ủ 
ki院n ch雨 đ衣o c栄a Bí th逢 Thành 栄y, UBND TP. Cần Thơ trong bu鰻i họp trực tuy院n 

ngày 01/12/2021, đ欝ng chí Bí th逢 Thành 栄y cho rằng c違 ba ph逢ơng án 1, 2, 3 đều 

có những th院 m衣nh đặc biệt, quan trọng cho sự phát triển c栄a thành ph嘘. Do đó với 

đ鵜nh h逢ớng phát triển TPCT cần t壱n d映ng đ逢ợc t嘘i đa những th院 m衣nh sẵn có, 
thành ph嘘 cần một ph逢ơng án phát triển tích hợp c違 3 ph逢ơng án nêu trên, và cần 

có phân kỳ theo từng giai đo衣n quy ho衣ch. Ph逢ơng án 4 chính là ph逢ơng án phát 
triển hội t映 đầy đ栄 các điểm m衣nh c栄a 3 ph逢ơng án còn l衣i, t衣o tiền đề phát triển 

vững chắc: dựa trên th院 m衣nh sẵn có c栄a vùng về nông nghiệp để tr荏 thành trung 

tâm kinh doanh nông nghiệp c栄a ĐBSCL nói riêng và Việt Nam nói chung vào 
năm 2025, phát triển đa d衣ng ngành kinh t院 dựa trên các ngành công nghiệp và 
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d鵜ch v映 giá tr鵜 cao, tr荏 thành trung tâm kinh t院 hàng đầu miền Nam Việt Nam vào 
năm 2030, phát triển với tầm nhìn tr荏 thành trung tâm ĐBSCL, thành ph嘘 thông 
minh đáng s嘘ng Việt Nam vào năm 2050. Bên c衣nh đó, ph逢ơng án tăng tr逢荏ng th泳 

4 là ph逢ơng án theo sát với đ鵜nh h逢ớng c栄a Bộ Chính tr鵜 và lưnh đ衣o thành ph嘘. 

Căn c泳 theo Ngh鵜 quy院t s嘘 59-NQ/TW c栄a Bộ Chính tr鵜 và Ngh鵜 quy院t s嘘 98/NQ-

CP c栄a Chính ph栄 về xây dựng và phát triển Thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2030, 
tầm nhìn đ院n năm 2045, TPCT đ鵜nh h逢ớng 逢u tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ 

nông nghiệp, công nghiệp 泳ng d映ng công nghệ cao và công nghiệp công nghệ 

thông tin; phát triển ngành d鵜ch v映 theo h逢ớng đa d衣ng và đem l衣i giá tr鵜 tăng cao. 
M映c tiêu đ院n năm 2030 đ逢ợc Bộ Chính tr鵜 xác đ鵜nh là trung tâm c栄a vùng về d鵜ch 

v映 th逢ơng m衣i, du l鵜ch, logistics, công nghiệp ch院 bi院n. Ph逢ơng án 4 t壱p trung phát 
triển các ngành s違n xu医t và d鵜ch v映 giá tr鵜 cao theo đúng nh逢 ch雨 đ衣o c栄a Ngh鵜 
quy院t, thu hẹp và xác đ鵜nh c映 thể các ngành công nghiệp và d鵜ch v映 trọng tâm, t壱n 

d映ng th院 m衣nh c栄a thành ph嘘. Ph逢ơng án 4 theo sát với đ鵜nh h逢ớng c栄a Bộ Chính 
tr鵜, k院 thừa và phát huy những đặc điểm n鰻i b壱t c栄a thành ph嘘 về v鵜 trí trung tâm 
chi院n l逢ợc, ngu欝n nhân lực ch医t l逢ợng cao, để xây dựng một tầm nhìn, m映c tiêu 
tham vọng hơn cho TPCT tr荏 thành trung tâm c栄a vùng ĐBSCL, t壱p trung phát 
triển s違n xu医t và d鵜ch v映 giá tr鵜 cao, m映c tiêu dài h衣n h逢ớng tới tầm nhìn trung tâm 
kinh t院 đa d衣ng, thành ph嘘 đáng s嘘ng c栄a Việt Nam vào năm 2050.  

- Th泳 hai, Ph逢ơng án 4 t嘘i 逢u kh違 năng phát triển kinh t院 và t嘘c độ tăng 
tr逢荏ng c栄a TPCT, h泳a hẹn nhiều tiềm năng thu hút v嘘n đầu t逢 n逢ớc ngoài cho 
thành ph嘘, phù hợp với chi院n l逢ợc phát triển tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050, 
cho phép Cần Thơ đ衣t đ逢ợc những m映c tiêu tham vọng phát triển đ欝ng đều về kinh 
t院, xư hội, môi tr逢運ng. Ph逢ơng án 4 là một trong những ph逢ơng án d磯n đầu về t嘘c 
độ phát triển kinh t院, đ衣t 9,0%/năm giai đo衣n 2021 - 2030 (ph逢ơng án tăng tr逢荏ng 
th泳 1, 2 và 3 lần l逢ợt đ衣t 6,6%, 8,3% và 8,1%/năm). Ph逢ơng án 4 phát huy t嘘i đa 
th院 m衣nh c栄a TPCT để thu hút hiệu qu違 các ngu欝n v嘘n đầu t逢 từ mọi thành phần 

kinh t院 cho phát triển kinh t院 - xư hội, đặc biệt t壱p trung phát triển ngành công 
nghiệp - d鵜ch v映 mũi nhọn. Ph逢ơng án này t壱n d映ng đ逢ợc hầu h院t các lợi th院 quan 

trọng c栄a TPCT để phát triển tr荏 thành trung tâm kinh t院 ĐBSCL, một trong những 

c映m kinh t院 d磯n đầu c違 n逢ớc, không ch雨 t壱p trung phát triển một vài ngành mà giúp 
TPCT có một cách ti院p c壱n toàn diện về phát triển t鰻ng thể kinh t院, xư hội, phát 
triển cân bằng các nhóm ngành s違n xu医t và d鵜ch v映 giá tr鵜 cao. Ph逢ơng án giúp 
TPCT t壱n d映ng t嘘i đa th院 m衣nh sẵn có là v鵜 trí trung tâm giữa ngu欝n nguyên liệu 
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nông s違n d欝i dào, đầu m嘘i cho việc giao th逢ơng, buôn bán, trung tâm c栄a th鵜 
tr逢運ng tiêu th映 rộng lớn, v鵜 trí thu壱n lợi để thu hút nhà đầu t逢, ngu欝n nhân lực ch医t 

l逢ợng, nhân tài trong lĩnh vực R&D. T壱n d映ng những lợi th院 này giúp TPCT phát 
triển bền vững, là đầu tàu phát triển kinh t院 c栄a ĐBSCL, phát huy những lợi th院 

c衣nh tranh đặc thù so với các t雨nh, thành ph嘘 lớn khác nh逢 Đà Nẵng, H違i Phòng.  
- Th泳 ba, ph逢ơng án 4 t衣o điều kiện thu壱n lợi cho việc phát triển các v医n đề 

liên quan đ院n an sinh, xư hội. Ngh鵜 quy院t s嘘 59-NQ/TW c栄a Bộ Chính tr鵜 đư nêu rõ 
việc k院t hợp chặt ch胤 phát triển kinh t院 với b違o đ違m an ninh, an sinh xư hội, đô th鵜 
hóa với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh thần c栄a nhân 
dân. Ph逢ơng án 4 s胤 đ違m b違o việc chuyển d鵜ch lao động cũng nh逢 nâng cao ch医t 

l逢ợng s嘘ng một cách có lộ trình. Thay vì ph違i có một sự bi院n chuyển đáng kể 荏 lực 

l逢ợng lao động n院u nh逢 thành ph嘘 theo Ph逢ơng án 2 hoặc Ph逢ơng án 3 ngay 荏 giai 

đo衣n tới thì việc theo Ph逢ơng án 4 cho phép thành ph嘘 v磯n có thể duy trì cơ c医u 

lực l逢ợng lao động 荏 khu vực nông lâm ng逢 nghiệp nh逢 hiện t衣i. Tuy nhiên, cần 

nâng cao kĩ năng, tay nghề c栄a lực l逢ợng này, đặc biệt là năng lực sử d映ng máy 
móc và 泳ng d映ng công nghệ, nh運 v壱y, t衣o tiền đề vững chắc khi b逢ớc sang giai 

đo衣n ti院p theo và đặt m映c tiêu theo ph逢ơng án tr荏 thành trung tâm kinh t院 c栄a miền 

Nam Việt Nam. Việc đào t衣o và chuyển đ鰻i cơ c医u ngu欝n nhân lực cần nhiều th運i 

gian để hoàn thành, do v壱y việc đi theo Ph逢ơng án 4 s胤 t衣o ra một lộ trình chuyển 

đ鰻i hợp lỦ để lực l逢ợng lao động có thể từng b逢ớc ti院p nh壱n các kĩ năng mới và 
tránh t衣o sự xung đột với cung cách làm việc hiện t衣i. Bên c衣nh đó, việc đ衣t đ逢ợc 

m映c tiêu 80% t雨 lệ đô th鵜 hóa cũng s胤 diễn ra trong một kho違ng th運i gian dài, vì 
v壱y, cơ c医u lao động cũng s胤 dần chuyển đ鰻i theo đó. Kho違ng th運i gian Cần Thơ 
nâng t雨 lệ đô th鵜 hóa cũng là lúc việc nâng cao ch医t l逢ợng s嘘ng và chuyển đ鰻i lao 

động từ nông nghiệp sang công nghiệp và d鵜ch v映 diễn ra một cách đ欝ng bộ. 

- Th泳 t逢, ph逢ơng án 4 s胤 theo sát m映c tiêu c栄a thành ph嘘 về b違o vệ môi 
tr逢運ng và phát triển khu đô th鵜 sinh thái. Ngh鵜 quy院t s嘘 120/NQ-CP c栄a Chính ph栄 

về phát triển bền vững đ欝ng bằng sông Cửu Long và Ngh鵜 quy院t s嘘 59-NQ/TW 

c栄a Bộ Chính tr鵜 về Xây dựng và phát triển thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2030, tầm 

nhìn đ院n năm 2050 đều nh医n m衣nh tầm quan trọng c栄a việc phát triển bền vững, sử 

d映ng hiệu qu違 tài nguyên thiên nhiên và b違o vệ môi tr逢運ng. Ph逢ơng án 4 cho phép 
thành ph嘘 chuyển đ鰻i sang các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

trong giai đo衣n 1 để từ đó ti院t kiệm và b違o vệ ngu欝n tài nguyên đ医t, n逢ớc. Việc 

phát triển các ngành công nghiệp và d鵜ch v映 giá tr鵜 cao 荏 giai đo衣n 2 cũng s胤 t壱p 
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trung vào các ngành nghề với hàm l逢ợng ch医t xám cao, sử d映ng ít tài nguyên, do 
v壱y, s胤 gi違m thiểu đáng kể những tác động đ院n môi tr逢運ng. Việc đặt m映c tiêu tr荏 

thành thành ph嘘 thông minh và đáng s嘘ng c栄a Việt Nam vào năm 2050 cũng s胤 

thúc đẩy Cần Thơ c違i thiện môi tr逢運ng s嘘ng để x泳ng với tầm nhìn tr荏 thành đô th鵜 
sông n逢ớc sinh thái văn minh, hiện đ衣i theo ch雨 đ衣o c栄a Bộ Chính tr鵜.  

Tóm l衣i, từ b嘘i c違nh trong n逢ớc và qu嘘c t院, trên cơ s荏 s荏 phân tích thực tr衣ng 

phát triển kinh t院 - xư hội c栄a TPCT và những cơ hội và thách th泳c c栄a 4 ph逢ơng 
án tăng tr逢荏ng, Ph逢ơng án 4 đ逢ợc lựa chọn phát triển cho thành ph嘘 Cần Thơ giai 
đo衣n năm 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050. Đây là ph逢ơng án phát triển đ欝ng 

bộ và toàn diện nh医t, t嘘i 逢u hóa lợi th院 c栄a Cần Thơ với v鵜 trí chi院n l逢ợc 荏 ĐBSCL 
để tr荏 thành trung tâm kinh t院 vùng, cùng với đó v磯n đ違m b違o việc b違o vệ môi 
tr逢運ng và nâng cao ch医t l逢ợng s嘘ng c栄a ng逢運i dân. Ph逢ơng án 4 cũng t衣o ra một lộ 

trình phát triển rõ ràng mà 荏 trong đó các m映c tiêu, ph逢ơng h逢ớng c栄a giai đo衣n 

tr逢ớc phát triển hài hòa với giai đo衣n sau, t衣o thành một ph逢ơng án phát triển t鰻ng 

thể mang nhiều tính đột phá, t衣o bàn đ衣p cho thành ph嘘 hiện thực hóa tầm nhìn tr荏 

thành một trong các thành ph嘘 phát triển khá 荏 châu Á nh逢 Ngh鵜 quy院t s嘘 59-

NQ/TW c栄a Bộ Chính tr鵜.  
Lộ trình phát triển đ逢ợc xây dựng cho TPCT nh逢 sau:  
- TP. Cần Thơ là thành ph嘘 trực thuộc trung 逢ơng hiện đ衣i 荏 vùng ĐBSCL. 

Cần Thơ hiện đang là trung tâm trung tâm c栄a vùng s違n xu医t nông nghiệp lớn nh医t 

c違 n逢ớc, trung tâm giáo d映c và y t院 c栄a c違 vùng. Thành ph嘘 cần phát huy vai trò 
đang là trung tâm c栄a vùng ĐBSCL, nâng c医p các tiềm lực về liên k院t vùng để 

khai phá tiềm năng sẵn có, làm tiền đề cho sự phát triển m衣nh m胤 trong t逢ơng lai. 
Cần Thơ có tiềm năng đặc biệt để tr荏 thành trung tâm kinh t院, h壱u cần và xư hội 

c栄a ĐBSCL.  

- Liên k院t vùng về kinh t院: Cần Thơ có tiềm năng để tr荏 thành trung tâm kinh 
doanh nông nghiệp (ch院 bi院n công nghệ cao, R&D) và các ngành ch院 bi院n và ch院 

t衣o mới c栄a vùng nh運 vào v鵜 trí trung tâm t衣i vùng ĐBSCL và hành lang công 
nghiệp Đông Nam. Thành ph嘘 nằm 荏 trung tâm các c映m kinh t院 th院 m衣nh c栄a khu 

vực: c映m th栄y s違n (cá da trơn) và du l鵜ch h違i đ違o thuộc các t雨nh Kiên Giang, An 
Giang, Đ欝ng Tháp; c映m th栄y s違n (tôm) thuộc các t雨nh Cà Mau, H壱u Giang, Sóc 
Trăng, B衣c Liêu; c映m công nghiệp (điện tử, dệt may, ch院 bi院n, sắt thép, tàu th栄y) 
thuộc các t雨nh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long; và c映m lúa thuộc các t雨nh B院n 
Tre, Trà Vinh. Với t雨 lệ lao động đư qua đào t衣o đ泳ng đầu trong khu vực, các ho衣t 
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động hỗ trợ doanh nghiệp đ泳ng đầu c違 n逢ớc về tính minh b衣ch, đơn gi違n hóa th栄 

t映c gi医y t運 và s嘘 l逢ợng các hội chợ th逢ơng m衣i đ逢ợc t鰻 ch泳c, Cần Thơ có môi 
tr逢運ng kinh doanh thu壱n lợi để phát triển d鵜ch v映 và công nghiệp giá tr鵜 cao. 

 

Hìnhă1.3. Nĕngăl詠c liênăk院tăvùngăv隠 kinh t院 c栄a TPCT  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Vai trò c栄a Cần Thơ là trung tâm nông nghiệp giá tr鵜 cao đ逢ợc xây dựng dựa 

trên việc phát triển chuỗi giá tr鵜 đầu cu嘘i và kh違 năng k院t n嘘i h壱u cần: nghiên c泳u 

nông nghiệp, ch院 bi院n thực phẩm, bán buôn và bán lẻ và các ho衣t động ph映 dọc 

chuỗi giá tr鵜 nông nghiệp hiện t衣i.  

- Liên k院t vùng về h壱u cần: Cần Thơ nằm t衣i v鵜 trí trung tâm đầu m嘘i xu医t 

khẩu th栄y s違n c栄a Việt Nam với nhiều tiềm năng để khẳng đ鵜nh v鵜 th院 cửa ngõ k院t 

n嘘i ĐBSCL ti院p c壱n tới th鵜 tr逢運ng trong n逢ớc và qu嘘c t院. Với hệ th嘘ng đ逢運ng cao 

t嘘c đư đ逢ợc quy ho衣ch, hệ th嘘ng c違ng th栄y nội đ鵜a và sân bay qu嘘c t院, Cần Thơ là 
đầu m嘘i giao thông trọng điểm, k院t n嘘i các t雨nh ĐBSCL với các th鵜 tr逢運ng khác. 
Tiềm năng còn nhiều để Cần Thơ c違i thiện hơn nữa về mặt chi phí và th運i gian v壱n 
chuyển đ嘘i với ho衣t động xu医t nh壱p khẩu trực ti院p, gi違i quy院t đ逢ợc bài toán c栄a c違 
khu vực. Việc xu医t khẩu trực ti院p qua c違ng Cái Cui có thể ti院t kiệm cho nhà xu医t 
khẩu 30% chi phí cũng nh逢 5 ngày v壱n chuyển. Xu医t khẩu hàng hóa trực ti院p bằng 
đ逢運ng hàng không từ Cần Thơ có thể ti院t kiệm cho các nhà xu医t khẩu đ院n kho違ng 
10 ngày, từ đó m荏 ra nhiều cơ hội cho m違ng giao hàng t嘘c độ cao đ嘘i với các s違n 
phẩm t逢ơi s嘘ng và th逢ơng m衣i điện tử. 
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Hìnhă1.4. Nĕngăl詠căliênăk院tăvùngăv隠 h壱u c亥n c栄a TPCT  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

- Liên k院t vùng về xư hội: Cần Thơ có thể tr荏 thành điểm đ院n du l鵜ch và d鵜ch 

v映 tiêu dùng c栄a ĐBSCL với tiềm năng phát triển thành (i) trung tâm du l鵜ch và 

ngh雨 d逢ỡng c栄a ĐBSCL; và (ii) trung tâm d鵜ch v映 tiêu dùng, đóng vai trò nâng cao 
ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng cho khu vực. M映c tiêu đ院n năm 2030, TP. Cần Thơ tr荏 thành 
“trái tim” 荏 vùng ĐBSCL. 

TP. Cần Thơ s胤 t壱p trung phát triển nhóm ngành kinh doanh nông nghiệp giá 
tr鵜 cao tới năm 2025, m映c tiêu tr荏 thành trung tâm kinh doanh nông nghiệp c栄a 

Việt Nam nh運 việc đẩy m衣nh chuỗi giá tr鵜 nông nghiệp, t壱p trung vào các giai đo衣n 

đem l衣i giá tr鵜 cao nh逢 nông nghiệp công nghệ cao, ch院 bi院n nông s違n. Thành ph嘘 

t壱p trung đẩy m衣nh ngành logistics để khơi thông con đ逢運ng v壱n chuyển nông s違n 

c栄a toàn vùng, phát triển trung tâm logistics t壱p trung tiên ti院n, hiện đ衣i, đẩy m衣nh 

ngu欝n cung 泳ng logistics toàn diện, đặc biệt về hệ th嘘ng kho bưi, cung 泳ng l衣nh và 
năng lực xu医t khẩu trực ti院p. Phát triển logistics cũng là tiền đề để ti院p t映c phát 
triển các nhóm ngành kinh t院 giá tr鵜 cao, hiện đ衣i khác trong t逢ơng lai.  
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Để thúc đẩy tăng tr逢荏ng m衣nh m胤 trong giai đo衣n 2020 - 2030, TPCT đ鵜nh 

h逢ớng dần chuyển đ鰻i ngành kinh t院 t壱p trung sang công nghiệp và d鵜ch v映 giá tr鵜 
cao trong giai đo衣n ti院p theo, m映c tiêu tr荏 thành trung tâm công nghiệp và d鵜ch v映 

giá tr鵜 cao - trung tâm kinh t院 đa d衣ng c栄a miền Nam Việt Nam vào năm 2030. Các 
ngành công nghiệp và d鵜ch v映 đ逢ợc đa d衣ng hóa và đẩy m衣nh phát triển, bao g欝m: 

s違n xu医t d逢ợc phẩm, năng l逢ợng tái t衣o, ch院 bi院n nông s違n, t壱p trung vào việc nâng 
cao giá tr鵜 gia tăng, t衣o th院 m衣nh c衣nh tranh trong năng lực đa d衣ng hóa, hiện đ衣i 

hóa, l医y việc phát triển công nghệ cao là trung tâm. Thành ph嘘 cũng nâng cao năng 
lực lao động, h逢ớng tới ph映c v映 cho việc phát triển các ngành công nghiệp và d鵜ch 

v映 giá tr鵜 cao. Các nhóm ngành về d鵜ch v映 nh逢 bán lẻ, giáo d映c, y t院 cũng đ逢ợc 

phát triển cân bằng và đa d衣ng, t衣o nên một môi tr逢運ng s嘘ng hiện đ衣i để thu hút và 
giữ chân nhân tài, gia tăng m泳c độ đáng s嘘ng c栄a thành ph嘘, phát triển đ欝ng đều 

và bền vững. Với đ鵜nh h逢ớng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển bi院n 

dần với tỷ lệ nh医t đ鵜nh sang các ngành công nghiệp và d鵜ch v映 giá tr鵜 cao, Cần Thơ 
có thể t壱p trung đẩy m衣nh phát triển kinh t院 xanh, s衣ch và an toàn hơn, ch栄 y院u 

bằng việc đầu t逢 cơ s荏 h衣 tầng kỹ thu壱t và xư hội theo đ鵜nh h逢ớng thân thiện môi 
tr逢運ng, đa d衣ng các ngành kinh t院 theo đ鵜nh h逢ớng phát triển bền vững, tăng kh違 

năng ch嘘ng ch鵜u với BĐKH trong t逢ơng lai.  
Trong giai đo衣n này, TPCT s胤 tr荏 thành trung tâm kinh t院 đa d衣ng hàng đầu 

c栄a miền Nam Việt Nam, là trung tâm cung 泳ng cho vùng ĐBSCL về s違n phẩm 
công nghệ cao nh逢 gi嘘ng, s違n phẩm công nghệ sinh học, s嘘 hóa trong s違n xu医t 
nông nghiệp, công nghiệp 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... ch医t l逢ợng cao và giá tr鵜 cao; phát triển m衣nh công 
nghiệp công nghệ thông tin, năng l逢ợng tái t衣o, v壱t liệu mới, kinh t院 biển; tr荏 thành 
trung tâm vùng về gi違i pháp thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u và thân thiện môi 
tr逢運ng; có nền nông nghiệp quy mô nhỏ nh逢ng hiện đ衣i, an toàn, 泳ng d映ng công 
nghệ cao và tr荏 thành động lực cho phát triển d鵜ch v映 du l鵜ch nông nghiệp; về cơ 
b違n không còn hộ nghèo; đô th鵜 hiện đ衣i và có sự k院t n嘘i t嘘t giữa ng逢運i dân và 
chính quyền đô th鵜; giao thông công cộng phát triển.  

Tầm nhìn tới năm 2050, Cần Thơ ti院p t映c phát triển đ欝ng đều đ鵜nh h逢ớng tr荏 

thành thành ph嘘 thông minh đáng s嘘ng c栄a Việt Nam. TP. Cần Thơ đ鵜nh h逢ớng 

phát triển tr荏 thành thành ph嘘 thông minh đáng s嘘ng c栄a Việt Nam, là điểm đ院n 

h医p d磯n về d鵜ch v映 tiêu dùng ch医t l逢ợng cao, t壱p trung vào ho衣t động bán lẻ hiện 

đ衣i và du l鵜ch giá tr鵜 cao, tiên phong trong phát triển đô th鵜 xanh (cơ s荏 h衣 tầng 

xanh, không gian xanh, năng l逢ợng tái t衣o, năng l逢ợng phi t壱p trung. Thành ph嘘 
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ti院p t映c phát triển các ho衣t động s違n xu医t và d鵜ch v映 tiêu dùng có giá tr鵜 cao, t壱p 

trung đẩy m衣nh m泳c s嘘ng c栄a ng逢運i dân bằng việc phát triển các ngành nh逢 bán 
lẻ, du l鵜ch và m荏 rộng sang một s嘘 ngành s違n xu医t năng l逢ợng tái t衣o. Nhóm ngành 
d鵜ch v映 s胤 là trọng tâm chính c栄a thành ph嘘 trong giai đo衣n này, t壱p trung đẩy 

m衣nh m泳c đáng s嘘ng, nâng cao ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng ng逢運i dân. Thành ph嘘 t壱p 

trung phát triển m衣nh m胤 cơ s荏 h衣 tầng xư hội, đa d衣ng hóa các d鵜ch v映 tiện ích và 
gi違i trí ph映c v映 cho c違 vùng ĐBSCL, phát triển năng l逢ợng s衣ch với quy mô lớn để 

phát triển Cần Thơ tr荏 thành thành ph嘘 thông minh vào 2050. Bên c衣nh đó, Cần 

Thơ cũng đặc biệt đẩy m衣nh phát triển ngu欝n nhân lực, phát triển con ng逢運i Cần 

Thơ “trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh l鵜ch”, phát triển môi tr逢運ng s嘘ng 

hiện đ衣i, tăng m泳c đáng s嘘ng c栄a thành ph嘘 để thu hút và giữ chân nhân tài. Trong 

m映c tiêu dài h衣n, Cần Thơ t壱p trung thu hút đầu t逢 cơ s荏 h衣 tầng xanh, bao g欝m cơ 
s荏 h衣 tầng giao thông đô th鵜 thông minh, giao thông công cộng, nâng cao năng lực 

s嘘 hóa c栄a doanh nghiệp, ng逢運i dân và chính quyền, đ鵜nh h逢ớng phát triển h逢ớng 

tới thành ph嘘 thông minh, đáng s嘘ng vào năm 2050.  
Đ院n năm 2050, Cần Thơ là thành ph嘘 thông minh, đáng s嘘ng c栄a Việt Nam, 

đi đầu trong việc phát triển đô th鵜 xanh (cơ s荏 h衣 tầng xanh, không gian xanh, năng 
l逢ợng tái t衣o). Thành ph嘘 t壱p trung phát triển các lợi th院 so sánh và lợi th院 c衣nh 

tranh c栄a vùng ĐBSCL trên nền t違ng công nghệ cao, kinh t院 xanh, tuần hoàn, bền 

vững, thích 泳ng t嘘t với bi院n đ鰻i khí h壱u và bắt k鵜p xu h逢ớng công nghệ mới c栄a 

nhân lo衣i; hội nh壱p và k院t n嘘i giao th逢ơng bằng đ逢運ng hàng không đ院n các đô th鵜 
lớn trên th院 giới, đặc biệt là các đô th鵜 lớn c栄a châu Á. 

1.4.3.3 Xơyăd詠ngăcácăph逢挨ngăánăphátătri吋năkhôngăgian  

a) Ph逢ơng án 1: Tr映c đa ph逢ơng tiện theo đ鵜nh h逢ớng quy ho衣ch xây dựng 

TPCT năm 2013  
Đ鵜nh h逢ớng phát triển: 

- T壱p trung phát triển 3 khu vực: Khu 1 từ Bình Th栄y đ院n Cái Răng phát triển 

dọc sông H壱u; Khu 2 荏 Ô Môn phát triển từ tr映c giữa về h逢ớng Tây k院t n嘘i vào 
cao t嘘c An Giang - Cần Thơ t逢ơng lai; Khu 3 荏 Th嘘t N嘘t bám vào sông H壱u và 
tuy院n cao t嘘c Lộ Tẻ - R衣ch Sỏi.  

- T衣o một tr映c giao thông chính đa ph逢ơng tiện k院t n嘘i 3 khu, với những công 
trình công cộng chính c医p vùng, thành ph嘘 nằm dọc theo tr映c.  

- Giữ l衣i t医t c違 các vùng đô th鵜 sinh thái, miệt v逢運n hiện hữu thành d衣ng công 
viên sinh thái.  

- Các vùng phát triển mới đ逢ợc xây dựng trên các nền đ医t cao th医p khác nhau, 
với nhu cầu thích 泳ng BĐKH khác nhau (terrace). 
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Hìnhă1.5. Ph逢挨ngăánăphơnăb鰻 khôngăgianătheoăph逢挨ngăánă1ă 

(Nguồn: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

姶u và nh逢ợc điểm c栄a ph逢ơng án: 

- 姶u điểm: đáp 泳ng đ逢ợc t医t c違 các yêu cầu cơ b違n đặt ra g欝m hiện đ衣i, b違n 

sắc sông n逢ớc, sinh thái, bền vững, ti院t kiệm tài nguyên, 泳ng phó t嘘t với BĐKH. 
- Nh逢ợc điểm:  

o V医n đề lớn nh医t là tuy院n h衣 tầng đa ph逢ơng tiện là tiền đề cho phát triển. 

Tuy院n này yêu cầu đầu t逢 ban đầu r医t lớn. Trên thực t院 có nhiều v逢ớng mắc khi 

triển khai tuy院n trung tâm này, nh医t là 荏 đo衣n giữa Ô Môn, khó có thể m荏 rộng 

đ逢ợc tới 80 m nh逢 quy ho衣ch.  

o V医n đề th泳 hai là những khu đô th鵜, khu công nghiệp mới đều nằm 荏 vùng 
đ医t trũng. Mu嘘n có diện tích phát triển cần tái c医u trúc một vùng rộng lớn ch泳 

không ch雨 khoanh riêng vùng cần phát triển. Việc t衣o các vùng khác nhau theo quy 
ho衣ch cần đầu t逢 ban đầu r医t lớn và đ欝ng bộ. 

o V医n đề th泳 ba là s泳c hút c栄a các khu mới Ô Môn, Th嘘t N嘘t ch逢a cao.  
o V医n đề lớn th泳 t逢 là giữa các khu đô th鵜 và những vùng xanh, vùng nông 

nghiệp không có nhiều liên thông với nhau. Những vùng xanh, vùng nông nghiệp 

đ逢ợc xác đ鵜nh là các vùng d衣ng b違o t欝n, để t衣o c違nh quan cho khu vực đô th鵜. 
Nh逢ng 荏 đây hiện đang có r医t nhiều dân c逢 sinh s嘘ng. M壱t độ dân c逢 không kém 
hơn nhiều so với các đô th鵜. Vì th院, cần có động lực kinh t院 để họ có thể phát triển, 

thì mới có thể b違o t欝n đ逢ợc các không gian xanh.  
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Hiện nay, các quy ho衣ch phân khu, chi ti院t và dự án 荏 TPCT v磯n theo đ鵜nh 

h逢ớng c栄a quy ho衣ch chung này, tuy nhiên không gi違i quy院t đ逢ợc những khâu đột 

phá chính mà quy ho衣ch chung này đ逢a ra nh逢 tr映c chính đa ph逢ơng tiện, b違o t欝n 

vùng đô th鵜 sinh thái 荏 t医t c違 các qu壱n, phát triển các khu công nghiệp mới t壱p 

trung, t衣o ra những nền terrace khác nhau cho phát triển. 

b) Ph逢ơng án 2: Phát triển thành d違i đều dọc sông H壱u  

Ph逢ơng án phát triển 

- Trong l鵜ch sử, phát triển Cần Thơ bám sát qu嘘c lộ 91 sát sông H壱u. Theo 

quan điểm c栄a ngành giao thông, xác đ鵜nh tuy院n Nam sông H壱u đang quy ho衣ch 

tr逢ớc mắt là đ逢運ng vành đai 1. Phát triển d違i đô th鵜 từ sông H壱u ra tới vành đai 1. 
Ti院p theo đó s胤 l医y tuy院n cao t嘘c Nam sông H壱u theo quy ho衣ch tr逢ớc đây là vành 
đai 2, phát triển đô th鵜 một d違i nữa ra tới vành đai 2. Khi đó, vành đai 1 tr荏 thành 
tr映c chính đô th鵜.  

 

Hìnhă1.6. Ph逢挨ngăánăphơnăb鰻 khôngăgianătheoăph逢挨ngăánă2  

(Nguồn: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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- Ngoài các đ逢運ng song song với sông H壱u, có các tuy院n cao t嘘c, t雨nh lộ, 

kênh tr映c vuông góc với sông H壱u, t衣o thành m衣ng bàn c運. Đặc tr逢ng c栄a c医u trúc 
m衣ng ô c運 là phát triển đ欝ng đều.  

姶u điểm: c医u trúc đơn gi違n, dễ quy ho衣ch. 

Nh逢ợc điểm:  

- Không đ衣t đ逢ợc b医t kỳ tiêu chí nào trong các tiêu chí sinh thái, b違n sắc sông 
n逢ớc, hiện đ衣i văn minh.  

- C医u trúc này can thiệp r医t lớn vào thực tr衣ng, không phát huy những b違n sắc 

chính về điều kiện tự nhiên, văn hóa xư hội c栄a TP. Cần Thơ. Diện tích phát triển 

đô th鵜 r医t lớn nh逢ng r医t t嘘n kém do hệ th嘘ng giao thông s胤 cắt ngang t医t c違 m衣ng 

n逢ớc tự nhiên. Không có m嘘i liên hệ giữa phần đô th鵜 và phần nông thôn, không 
t衣o ra động lực gì cho toàn bộ khu vực ngoài vành đai 2.  

c) Ph逢ơng án 3: Phát triển thành các hub phi t壱p trung  

Ph逢ơng án phát triển: 

- Phát triển các điểm hội t映 nhỏ, phi t壱p trung, nằm 荏 các nút giao với liên k院t 

giao thông vùng, bao g欝m liên k院t hàng không, đ逢運ng th栄y, đ逢運ng bộ, đ逢運ng sắt.  

- Mỗi một điểm hội t映 có thể có một ch栄 đề phát triển kinh t院. 

- Giữ l衣i c医u trúc đô th鵜 sinh thái hiện hữu.  

- L医y tuy院n Nam sông H壱u làm tr映c chính đô th鵜, k院t n嘘i các khu. 

姶u điểm: kh違 thi, linh động, ti院t kiệm quỹ đ医t, b違o vệ đ逢ợc những khu vực đô 
th鵜 sinh thái hiện hữu. T壱n d映ng đ逢ợc những cơ hội k院t n嘘i vùng. Phân b鰻 các 
động lực phát triển kinh t院 đều ra các khu vực, đặc biệt là các khu dân c逢 nông 
thôn.  

Nh逢ợc điểm:  

- Không t衣o đ逢ợc hiệu 泳ng tích hợp, đ栄 h医p d磯n để thu hút đầu t逢 quy mô lớn. 

Không thực sự hiện đ衣i. Không có liên k院t giữa phần cũ và phần mới, khó t衣o ra 

b違n sắc sông n逢ớc, mặc dù giữ l衣i những phần đô th鵜 sinh thái, miệt v逢運n. Những 

phần cũ thì không có đ逢ợc nâng c医p đ欝ng bộ, phần mới thì khó t衣o ra b違n sắc.  

- Đây là ph逢ơng án h逢ớng tới c違i thiện điều kiện thực tr衣ng, với từng b逢ớc c違i 

thiện nhỏ d磯n tới hiệu qu違 t鰻ng thể. Với ph逢ơng án này, về cơ b違n có thể đ衣t đ逢ợc 

những tiêu chí về phát triển kinh t院 mà ph逢ơng án 2 về kinh t院 đ逢a ra. Tuy nhiên, 
để nói là Cần Thơ s胤 tr荏 thành trung tâm vùng, cực đ嘘i trọng với TP. H欝 Chí Minh 
hay là một đô th鵜 tầm cỡ, trực thuộc Trung 逢ơng thì chắc chắn không thể đ逢ợc.  
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Hìnhă1.7. Phơnăb鰻 khôngăgianătheoăph逢挨ngăánă3  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
d) Ph逢ơng án 4: Phát triển t壱p trung quy mô lớn, t壱n d映ng k院t n嘘i liên vùng  

Đ鵜nh h逢ớng quy ho衣ch: 

- Coi Cần Thơ nh逢 một phần c栄a hành lang phát triển nam sông H壱u, với 

tuy院n cao t嘘c An Giang - Trần Đề là tr映c k院t n嘘i chính, thay vì Cần Thơ là một đô 
th鵜 biệt l壱p.  

- Coi toàn bộ Cần Thơ là một chuỗi đô th鵜, với 4 vùng phát triển đô th鵜 khác 
nhau, mỗi vùng đều có phần lõi phát triển, với những động lực về s違n xu医t, th逢ơng 
m衣i d鵜ch v映 và đô th鵜 và những không gian xanh, sinh thái, nông nghiệp xung 

quanh, và những k院t n嘘i liên vùng chính theo tr映c Bắc - Nam, vuông góc với sông 
H壱u và k院t n嘘i về phía Nam cũng nh逢 về phía TP. H欝 Chí Minh.  

- Tuy院n cao t嘘c An Giang - Cần Thơ s胤 là tr映c n嘘i các vùng đô th鵜 này với 

nhau, liên k院t với phát triển ti院p 荏 An Giang, H壱u Giang thành một chuỗi đô th鵜 
Nam sông H壱u. 
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- Tuy院n Nam sông H壱u hay là vành đai 1 s胤 liên k院t nội th鵜 các khu vực đô th鵜 
chính phía Đông đ逢運ng cao t嘘c với nhau thành chùm đô th鵜 chính c栄a Cần Thơ 
phía Đông tr映c cao t嘘c. 

- Khoanh vùng 3 khu phát triển đô th鵜 sinh thái sông n逢ớc theo 3 l逢u vực sông 
Cần Thơ, Ô Môn, Th嘘t n嘘t, bao g欝m c違 đô th鵜 hiện hữu và khu vực kênh r衣ch tự 

nhiên, miệt v逢運n. Tr逢ớc h院t, tới giai đo衣n 2030, t壱p trung phát triển 3 khu vực này. 

 
Hìnhă1.8. Phơnăb鰻 khôngăgianătheoăph逢挨ngăánă4  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
姶u điểm:  

- Rõ ràng về chi院n l逢ợc phát triển và liên k院t vùng, t衣o tr映c động lực vùng.  

- Kh違 thi, tr逢ớc mắt t壱p trung phát triển c医u trúc và b違n sắc, dựa trên các giá 
tr鵜 hiện hữu. Ch雨 cần phát triển những khu vực này là có thể đ衣t đ逢ợc t医t c違 các tiêu 
chí đề ra cho tầm nhìn và phát triển kinh t院 - xư hội.  

- T壱n d映ng triệt để việc m荏 tuy院n cao t嘘c giữa là Ô Môn - Gi欝ng Riềng.  

- Có thể k院t hợp các dự án lớn hiện hữu.  
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- Trong t逢ơng lai xa, có thể t壱p trung làm những khu đô th鵜 k院t hợp với s違n 

xu医t mới, hiện đ衣i, đ逢ợc b違o vệ t嘘t tr逢ớc những 違nh h逢荏ng c栄a BĐKH.  
- Trong t逢ơng lai gần v磯n có thể k院t hợp các Ủ t逢荏ng về hub phân tán n院u có 

nhu cầu. 

Nh逢ợc điểm:  

- Có quá nhiều tr映c phát triển so với một đô th鵜 quy mô nh逢 Cần Thơ.  
- Không phát huy h院t vai trò c栄a tuy院n trung tâm đô th鵜 là đ逢運ng Nam sông 

H壱u, là tuy院n có thể s胤 đ逢ợc làm tr逢ớc c違 tuy院n cao t嘘c Ô Môn - Gi欝ng Riềng.  

e) Ph逢ơng án 5: Ph逢ơng án chọn - Tích hợp các ph逢ơng án  
Tích hợp từ ph逢ơng án 4, cũng coi Cần Thơ là một chuỗi đô th鵜 nằm dọc theo 

tuy院n cao t嘘c nam sông H壱u, t衣o thành hành lang kinh t院 Nam sông H壱u, nh逢ng 
thay vì chia làm 4 đô th鵜 thì chia làm 3 vùng đô th鵜 chính liên qu壱n huyện: (i) vùng 
lõi trung tâm đô th鵜 phía Nam; (ii) vùng phát triển kinh t院 mới phía Bắc; (iii) vùng 
c違i t衣o sinh k院 nông nghiệp phía Tây đ逢運ng cao t嘘c An Giang - Trần Đề.  

 

Hìnhă1.9. Ph逢挨ngăánăphơnăb鰻 khôngăgianătheoăph逢挨ngăánă5  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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C医u trúc không gian cho ho衣t động kinh t院 xư hội theo ph逢ơng án 5 tới 2030: 

- Mỗi một vùng đô th鵜 đều có k院t n嘘i cao t嘘c về phía Nam và TP. H欝 Chí 
Minh cũng nh逢 đ逢ợc k院t n嘘i với nhau b荏i cao t嘘c An Giang - Trần Đề. 

- Mỗi vùng đô th鵜 đều có những khu lõi đô th鵜 t壱p trung, có vùng công năng 
kinh t院, s違n xu医t và vùng đô th鵜 sinh thái, xanh, nh医n m衣nh vào b違n sắc sông n逢ớc.  

- Trong nội bộ Cần Thơ, hai vùng lớn phía Đông đ逢ợc k院t n嘘i nhau b荏i một 
tr映c đô th鵜 dọc tuy院n giao thông chính đa ph逢ơng tiện là tuy院n Nam sông H壱u. 

- Tới năm 2050, phát triển thêm một khu vực đô th鵜 sinh thái nông nghiệp 荏 

khu vực nông tr逢運ng sông H壱u hiện nay. 

姶u điểm: có t医t c違 các 逢u điểm c栄a ph逢ơng án 4 nh逢ng thực t院 hơn vì t壱p 

trung vào phát triển hai bên tuy院n Nam sông H壱u, đ欝ng th運i k院 thừa Ủ t逢荏ng c栄a 

quy ho衣ch xây dựng thành ph嘘 năm 2013 là có một tr映c chính đô th鵜 đa ph逢ơng 
th泳c k院t n嘘i toàn bộ vùng đô th鵜 chính c栄a TPCT thành một đô th鵜 duy nh医t.  

 

Hìnhă1.10. C医uătrúcăkhôngăgianăchoăho衣tăđ瓜ngăKT-XH theoăph逢挨ngăánă5ăđ院nă
nĕmă2030  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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Chú thích:  

1. Lõi trung tâm đô th鵜 Ninh Kiều - Bình Th栄y, Cái Răng m壱t độ cao.  

2. Vành đai các công năng động lực kinh t院 mới c医p vùng và qu嘘c gia, công nghệ cao, 

s衣ch, m壱t độ trung bình, đan xen với sinh thái c違nh quan  

3. Đô th鵜 sinh thái c違nh quan: cao c医p, m壱t độ th医p, sinh thái c違nh quan là chính  

4. Vùng sinh thái c違nh quan ng壱p n逢ớc mới  

5. Vùng phát triển công nghiệp và đô th鵜 mới  

6. Tr映c hành lang k院t n嘘i Bắc Nam  

7. Vùng k院t hợp phát triển năng l逢ợng mặt tr運i và nông nghiệp 

8. Vùng nông nghiệp công nghệ cao và trung tâm đô th鵜 nông nghiệp Thới Lai  

 
Hìnhă1.11. C医uătrúcăkhôngăgianăchoăho衣tăđ瓜ng KT-XH theoăph逢挨ngăánă5ăt噂i 

nĕmă2050  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
1.4.4 M映cătiêuăc栄aăquyăho衣ch 

1.4.4.1 M映cătiêuăt鰻ngăquát 
Cần Thơ là thành ph嘘 sinh thái, văn minh, hiện đ衣i mang đ壱m b違n sắc văn hóa 

sông n逢ớc ĐBSCL; là trung tâm vùng về d鵜ch v映 th逢ơng m衣i, du l鵜ch, logistics, 
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công nghiệp ch院 bi院n, nông nghiệp 泳ng d映ng công nghệ cao, giáo d映c và đào t衣o, y 

t院 chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô th鵜 h衣t nhân ĐBSCL; 
đ運i s嘘ng v壱t ch医t, tinh thần c栄a ng逢運i dân đ衣t m泳c cao; t鰻 ch泳c đ違ng và hệ th嘘ng 

chính tr鵜 trong s衣ch, vững m衣nh; qu嘘c phòng, an ninh đ逢ợc b違o đ違m vững chắc. 

1.4.4.2 M映cătiêuăc映 th吋  

a) M映c tiêu kinh t院 - xư hội  

Các ch雨 tiêu kinh t院: 

- Tăng tr逢荏ng kinh t院 th運i kỳ 10 năm 2021 - 2030 là 9,0%.  
- Cơ c医u kinh t院 lần l逢ợt các khu vực nông nghiệp, công nghiệp và d鵜ch v映 đ衣t 

8,0%, 31,3%, 53,7% vào năm 2025 và đ衣t 5,2%, 34,9%, 53% năm 2030 

- Tăng tr逢荏ng trong th運i kỳ 2021 - 2025 có nông nghiệp tăng 0,7%, công 
nghiệp tăng 8,5%, d鵜ch v映 tăng 9,7%; và th運i kỳ 2026 - 2030 có nông nghiệp tăng 
0,6%, công nghiệp tăng 12,6 %, d鵜ch v映 tăng 9,6%.  

- GDP bình quân đầu ng逢運i tính theo giá hiện hành đ衣t 194,37 triệu VNĐ vào 
năm 2030, đ衣t m泳c tăng tr逢荏ng 10,5%/năm giai đo衣n 2021 - 2030.  

- Năng su医t lao động trung bình đ衣t 132,9 triệu đ欝ng vào năm 2030, đ衣t m泳c 

tăng tr逢荏ng 6,2%/năm giai đo衣n 2021 - 2030.  

- T鰻ng v嘘n đầu t逢 giai đo衣n 2021 - 2030 đ衣t 339 nghìn tỷ VNĐ vào năm 
2030, đ衣t m泳c tăng tr逢荏ng 7,9 %/năm giai đo衣n 2021 - 2030.  

- M泳c thu nh壱p bình quân hàng tháng đ衣t 13,6 triệu VNĐ/ng逢運i năm 2030. 

Các ch雨 tiêu xư hội: 

- Dân s嘘 dự ki院n đ衣t 1,375 triệu ng逢運i vào năm 2030, đ衣t m泳c tăng tr逢荏ng 

1%/năm giai đo衣n 2021 - 2030. Dân s嘘 trong độ tu鰻i lao động đ衣t 928 ngàn ng逢運i 

vào năm 2030, đ衣t m泳c tăng tr逢荏ng 2,6 %/năm giai đo衣n 2021 - 2030.  

- Lao động đư qua đào t衣o đ衣t 85 - 90% vào năm 2030. Cơ c医u lao động trong 

các khu vực nông nghiệp, công nghiệp, d鵜ch v映 lần l逢ợt 荏 m泳c 17,3%, 22,9% và 
57,5% vào năm 2030. 

- Giai đo衣n 2021 - 2025: có 24 xư đ衣t chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8 xư đ衣t 

chuẩn nông thôn mới kiểu m磯u. T雨 lệ dân s嘘 đ逢ợc cung c医p n逢ớc s衣ch đ衣t 97%, 

trong đó đô th鵜 đ衣t 100%, nông thôn 94%. T雨 lệ thu gom, xử lỦ ch医t th違i rắn đô th鵜 
đ衣t 100%. T雨 lệ bao ph栄 b違o hiểm y t院 đ衣t 95%. T雨 lệ hộ nghèo 荏 m泳c d逢ới 0,5%  

- Giai đo衣n 2026 - 2030: 100% s嘘 hộ đ逢ợc cung c医p đầy đ栄 n逢ớc s衣ch. Hầu 

h院t CTR đ逢ợc thu gom và xử lỦ. T雨 lệ bao ph栄 b違o hiểm y t院 đ衣t 100%.  
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b) M映c tiêu về không gian  

Ch雨 tiêu về sử d映ng đ医t: 

- Gi違m diện tích đ医t nông nghiệp đáng kể, tăng diện tích phi nông nghiệp.  

- Trong nội bộ đ医t nông nghiệp, gi違m tỷ lệ đ医t lúa, tăng các tỷ lệ đ医t khác: 
th栄y s違n, rừng ng壱p n逢ớc, cây trái, rau màu.  

- Trong nội bộ diện tích đ医t phi nông nghiệp, tăng đáng kể diện tích đ医t s違n 

xu医t và không gian tr嘘ng phi nông nghiệp, sau đó đ院n đ医t 荏 và h衣 tầng.  

- Đ違m b違o những thay đ鰻i chính về c医u trúc sử d映ng đ医t ngay từ giai đo衣n 

2030 để đ衣t tới tầm nhìn là một đô th鵜 trung tâm vùng.  
Ch雨 tiêu đ医t xây dựng đô th鵜: phù hợp với đô th鵜 lo衣i I trực thuộc trung 逢ơng 

và phù hợp với tính đặc thù c栄a thành ph嘘. 

- Đ医t xây dựng đô th鵜 bình quân kho違ng 150 - 200 m2/ng逢運i.  

- Đ医t dân d映ng các khu đô th鵜 bình quân kho違ng 80 - 90 m2/ng逢運i, trong đó:  
o Đ医t 荏 bình quân kho違ng 45 - 55 m2/ng逢運i.  

o Đ医t công trình phúc lợi công cộng kho違ng 5 - 8 m2/ng逢運i.  

o Đ医t cây xanh kho違ng 8 - 12 m2/ng逢運i.  

o Đ医t giao thông và qu違ng tr逢運ng bình quân kho違ng 19 - 20 m2/ng逢運i.  

Các ch雨 tiêu h衣 tầng: 

- Giao thông: tỷ lệ đ医t giao thông và giao thông tĩnh trong đ医t xây dựng đô th鵜 
đ衣t t嘘i thiểu 13%. M壱t độ đ逢運ng 4,5 - 6,5 km/km2.  

- C医p n逢ớc: tiêu chuẩn c医p n逢ớc đô th鵜 lo衣i I kho違ng 150 - 180 L/ng逢運i/ngày. 
đêm. Dân c逢 ngo衣i ô 60 - 80 L/ng逢運i/ngày.đêm. Công nghiệp 40 m³/ ha/ngày cho 
60% t鰻ng diện tích.  

- C医p điện: ch雨 tiêu điện sinh ho衣t dân d映ng đô th鵜 kho違ng 1.100 - 2.100 kWh/ 

ng逢運i/năm, ch雨 tiêu điện sinh ho衣t dân d映ng ngo衣i thành 200 - 500 kW/ng逢運i/năm, 
ch雨 tiêu c医p điện công nghiệp bình quân 200 kW/ha.  

Thoát n逢ớc và vệ sinh môi tr逢運ng:  

- Tiêu chuẩn th違i n逢ớc l医y theo tiêu chuẩn c医p n逢ớc t逢ơng 泳ng với từng đ嘘i 

t逢ợng. N逢ớc th違i đ逢ợc thu gom và xử lỦ đ衣t tiêu chuẩn tr逢ớc khi x違 ra môi tr逢運ng 

đ衣t tỷ lệ > 80%.  

- Rác th違i sinh ho衣t 1,3 kg/ng逢運i/ngày.đêm.  

  



77 

1.4.5 Cácănhi羽m v映 trọngătơmăvƠăcácăkhơuăđ瓜tăphá  

1.4.5.1 Nh英ng nhi羽m v映 trọngătơmăvƠăkhơuăđ瓜tăpháăv隠 phátătri吋n KT-XH  

a) Chi院n l逢ợc mũi nhọn kinh t院: phát triển những ngành không ch雨 là lợi th院 

c栄a Cần Thơ mà còn đón đầu những xu th院 mới  

Phát triển ngành công nghiệp theo h逢ớng công nghiệp ch院 bi院n, công nghiệp 

hỗ trợ nông nghiệp, công nghiệp 泳ng d映ng công nghệ cao, và ngành năng l逢ợng 

với các nhà máy điện LNG.  

Phát triển ngành nông nghiệp theo h逢ớng gia tăng giá tr鵜 nông nghiệp, 泳ng 

d映ng công nghệ cao, thích 泳ng với BĐKH, gắn với du l鵜ch, đô th鵜 và th鵜 tr逢運ng 

tiêu th映; gắn k院t chặt ch胤 giữa phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới 

kiểu m磯u, tăng c逢運ng h衣 tầng logistics ph映c v映 ngành th逢ơng m衣i nông s違n.  

Phát triển ngành d鵜ch v映 theo h逢ớng đa d衣ng, giá tr鵜 gia tăng cao, trong đó du 
l鵜ch tr荏 thành ngành kinh t院 mũi nhọn; d鵜ch v映 hỗ trợ phát triển công nghiệp và 
nông nghiệp c栄a thành ph嘘 và vùng ĐBSCL, t壱n d映ng lợi th院 là trung tâm vùng để 

phát triển các ngành th逢ơng m衣i và logistics cũng nh逢 các ngành d鵜ch v映 mới n鰻i 

g欝m th逢ơng m衣i điện tử và tài chính, công nghệ thông tin.  
b) Phát triển k院t c医u h衣 tầng kinh t院 - xư hội, đặc biệt là k院t c医u h衣 tầng giao 

thông đ欝ng bộ, hiện đ衣i, k院t n嘘i nội vùng và liên vùng; là cơ s荏 để thành ph嘘 phát 
huy vai trò trung tâm, động lực phát triển vùng; là đầu m嘘i quan trọng về giao 

thông v壱n t違i nội vùng và liên v壱n qu嘘c t院  

Phát triển C違ng Cái Cui thành c違ng biển qu嘘c t院, b違o đ違m thực hiện t嘘t vai trò 
là động lực phát triển kinh t院 - xư hội toàn vùng ĐBSCL, t衣o tiền đề quan trọng để 

hình thành hệ th嘘ng logistics đ欝ng bộ liên hoàn với c違 n逢ớc. Đẩy nhanh việc xây 
dựng trung tâm logistics hàng không t衣i sân bay Cần Thơ nhằm nâng cao l逢u 
l逢ợng hàng hóa thông qua đ逢運ng hàng không.  

Hoàn thành các dự án trọng điểm nh逢 tuy院n cao t嘘c Mỹ Thu壱n - Cần Thơ, cầu 

Mỹ Thu壱n 2, các dự án thành phần c栄a dự án k院t n嘘i trung tâm đ欝ng bằng Mê 
Công; từng b逢ớc hoàn ch雨nh các tuy院n qu嘘c lộ, tuy院n cao t嘘c tr映c dọc, tr映c ngang, 

k院t n嘘i TP. H欝 Chí Minh với các t雨nh ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng; 
hoàn ch雨nh giai đo衣n 2 c栄a dự án đầu t逢 xây dựng lu欝ng cho tàu biển trọng t違i lớn 

vào sông H壱u, đáp 泳ng cho tàu có trọng t違i từ 10.000 - 20.000 t医n vào các c違ng c栄a 

TPCT; hoàn ch雨nh giai đo衣n 2 c栄a Dự án nâng c医p tuy院n kênh Chợ G衣o; nghiên 
c泳u triển khai n衣o vét, c違i t衣o kênh M逢ơng Khai Đ嘘c Ph栄 Hiền k院t n嘘i giữa sông 
Tiền và sông H壱u; triển khai dự án phát triển các hành lang đ逢運ng th栄y và logistics 
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khu vực phía Nam; đầu t逢 phát triển C違ng hàng không qu嘘c t院 Cần Thơ đáp 泳ng 

nhu cầu phát triển, phù hợp với quy ho衣ch m衣ng c違ng hàng không qu嘘c gia giai 

đo衣n đ院n năm 2030, tầm nhìn đ院n năm 2045; nghiên c泳u ph逢ơng án đầu t逢 tuy院n 

đ逢運ng sắt k院t n嘘i TP. H欝 Chí Minh với Cần Thơ. 

c) Thu hút và sử d映ng có hiệu qu違 các ngu欝n v嘘n đầu t逢 từ mọi thành phần 

kinh t院 cho phát triển kinh t院 - xư hội, nh医t là cho phát triển cơ s荏 h衣 tầng và các 
ngành kinh t院 có tiềm năng, lợi th院  

T壱p trung ngu欝n v嘘n từ ngân sách nhà n逢ớc cho các công trình h衣 tầng kinh 

t院 - xư hội lớn, quan trọng, thi院t y院u, t衣o động lực phát triển thành ph嘘 và có tác 
động lan to違 ra toàn vùng. Xây dựng cơ ch院, chính sách đầu t逢, tài chính và phân 
c医p qu違n lỦ đặc thù, phù hợp với năng lực c栄a thành ph嘘 và có tính t逢ơng đ欝ng với 

các thành ph嘘 trực thuộc Trung 逢ơng khác trong c違 n逢ớc; đẩy m衣nh c違i cách hành 
chính, c違i thiện môi tr逢運ng đầu t逢 kinh doanh, t衣o đột phá trong thu hút ngu欝n v嘘n 

từ khu vực t逢 nhân cho phát triển cơ s荏 h衣 tầng kinh t院 - xư hội và các ngành, lĩnh 
vực có tiềm năng, lợi th院. Đẩy m衣nh xư hội hóa, thu hút đầu t逢 theo hình th泳c đ嘘i 

tác công - t逢 (PPP), nh医t là đầu t逢 k院t c医u h衣 tầng giao thông.  
Thu hút có chọn lọc các dự án có v嘘n đầu t逢 n逢ớc ngoài có trình độ công 

nghệ cao, b違o đ違m qu嘘c phòng, an ninh, môi tr逢運ng sinh thái. Ch栄 động triển khai 

và khai thác có hiệu qu違 các thỏa thu壱n t衣i các hiệp đ鵜nh th逢ơng m衣i tự do (FTA), 

nh医t là các FTA th院 hệ mới và các FTA c栄a ASEAN với các đ嘘i tác lớn. Xây dựng 

hệ sinh thái kh荏i nghiệp, t衣o điều kiện hình thành các doanh nghiệp công nghệ cao, 

công nghệ thông tin, viễn thông. Phát triển mô hình kinh t院 t壱p thể, hợp tác xư 泳ng 

d映ng công nghệ cao.  

d) Chi院n l逢ợc đầu t逢 tài s違n mềm: phát triển ngu欝n nhân lực ch医t l逢ợng cao, 

d鵜ch v映 khoa học và công nghệ, d鵜ch v映 chăm sóc s泳c khỏe, ph映c v映 phát triển 

kinh t院 - xư hội thành ph嘘 và vùng ĐBSCL, khẳng đ鵜nh v鵜 th院 là trung tâm giáo 
d映c và đào t衣o, khoa học và công nghệ, y t院 chuyên sâu c栄a vùng  

Rà soát, sắp x院p l衣i m衣ng l逢ới cơ s荏 giáo d映c từ mầm non đ院n đ衣i học. Đẩy 

m衣nh đào t衣o theo nhu cầu xư hội, chú trọng đào t衣o các nghề trọng điểm đ衣t trình 
độ các n逢ớc khu vực ASEAN và th院 giới. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, 

công ch泳c c栄a thành ph嘘. Tăng c逢運ng tự ch栄 và t衣o điều kiện thu壱n lợi cho phát 
triển các tr逢運ng đ衣i học.  

Đầu t逢, hỗ trợ thành l壱p các trung tâm 逢ơm t衣o công nghệ, 逢ơm t衣o doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực các trung tâm 泳ng d映ng, trung 
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tâm kỹ thu壱t tiêu chuẩn đo l逢運ng ch医t l逢ợng, các viện nghiên c泳u chuyên ngành. 
Hình thành sàn giao d鵜ch công nghệ, k院t n嘘i Cần Thơ với các trung tâm trong n逢ớc 

và qu嘘c t院. Phát triển các nhóm nghiên c泳u đ鰻i mới sáng t衣o, các t鰻 ch泳c t逢 v医n hỗ 

trợ doanh nghiệp; các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thu hút ngu欝n nhân 
lực khoa học công nghệ ch医t l逢ợng cao, đẩy m衣nh hợp tác trong n逢ớc và qu嘘c t院 

về khoa học và công nghệ.  

Hoàn thiện hệ th嘘ng y t院; hiện đ衣i hoá thi院t b鵜 các bệnh viện; đầu t逢 nâng c医p 

đ衣t chuẩn qu嘘c gia, qu嘘c t院 các trung tâm y t院, thúc đẩy vai trò c栄a khu vực t逢 
trong lĩnh vực y t院.  

Nghiên c泳u phát triển các mô hình liên k院t, hợp tác, trong đó t壱p trung nâng 
cao ch医t l逢ợng đào t衣o c栄a các tr逢運ng đ衣i học, viện nghiên c泳u trên toàn thành 
ph嘘. Đẩy m衣nh việc liên k院t với các doanh nghiệp để nâng cao kinh nghiệm thực 

tiễn cho sinh viên. Nghiên c泳u ph逢ơng án hợp tác với các đ嘘i tác trong và ngoài 
n逢ớc, nhằm c違i thiện công nghệ, nâng cao trình độ nghiên c泳u ph映c v映 phát triển 

kinh t院 đ鵜a ph逢ơng.  

1.4.5.2 Nh英ng nhi羽m v映 trọngătơmăvƠăkhơuăđ瓜tăpháăv隠 phátătri吋năkhôngăgian  

Nhiệm v映 trọng tâm c栄a việc phát triển không gian là t衣o ra một c医u trúc 
không gian phát triển bền vững đô th鵜 Cần Thơ. Các khâu đột phá bao g欝m t医t c違 

những chi院n l逢ợc, gi違i pháp chính nhằm thực hiện đ逢ợc nhiệm v映 trọng tâm này.  
Về lỦ thuy院t, m映c tiêu c栄a mọi không gian đô th鵜 đ違m b違o phát triển bền vững 

là ph違i đáp 泳ng đ逢ợc 4 khía c衣nh ch医t l逢ợng chính g欝m (i) sinh thái môi tr逢運ng, 

(ii) phát triển kinh t院, (iii) văn hóa xư hội, và (iv) hình thái không gian. Đây cũng 
chính là nội dung c栄a 4 lĩnh vực đô th鵜 học cơ b違n: (i) sinh thái c違nh quan đô th鵜, 
(ii) kinh t院 học đô th鵜, (iii) xư hội học đô th鵜 và (iv) hình thái học đô th鵜. Một không 
gian đô th鵜 có đ栄 4 ch医t l逢ợng này s胤 t衣o điều kiện cho cuộc s嘘ng đô th鵜 Khỏe, 

Giàu, Vui và Đẹp. Tuy nhiên, tỷ trọng hay tầm quan trọng c栄a 4 y院u t嘘 này 荏 mỗi 

nơi một khác, tùy thuộc vào tiềm lực, b違n sắc c栄a từng vùng. N院u làm ng逢ợc với 

tỷ trọng này thì s胤 khó phát huy những th院 m衣nh nội t衣i, và gi違m thiểu những 

nh逢ợc điểm c栄a khu vực. 

Đ嘘i với Cần Thơ, có thể nói tỷ trọng c栄a y院u t嘘 Khỏe là quan trọng nh医t, 逢ớc 

tính tới 40% m泳c độ thành công c栄a môi tr逢運ng không gian. Sau đó mới là Giàu, 
30%, r欝i đ院n Vui 20% và Đẹp 10%. Những con s嘘 này mang tính 逢ớc lệ, đ鵜nh tính, 
ch泳 không ph違i là đ鵜nh l逢ợng chính xác. Chúng nói lên rằng chi院n l逢ợc phát triển 

không gian cần đ違m b違o t医t c違 4 lĩnh vực, nh逢ng cần đặt trọng tâm 荏 những lĩnh 
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vực có tỷ trọng cao tr逢ớc, ch泳 không thể coi t医t c違 đều quan trọng ngang nhau. T医t 

c違 những m映c tiêu c映 thể c栄a từng lĩnh vực sau đây s胤 t衣o thành một danh m映c liệt 

kê để đánh giá việc ph逢ơng án quy ho衣ch không gian có đ衣t yêu cầu, có hiệu qu違 

hay không. 

 

Hìnhă1.ă12. C医uătrúcăkhôngăgianăphátătri吋n b隠n v英ng TP. C亥năTh挨  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
 

 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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Trong nội bộ khía c衣nh sinh thái, y院u t嘘 n逢ớc là quan trọng hàng đầu, sau đó 
tới đ医t, đa d衣ng sinh học và không khí.  

Trong nội bộ y院u t嘘 n逢ớc, sông Cần Thơ là 逢u tiên s嘘 1, ti院p đ院n là sông H壱u, 

các vùng trũng, các sông ph映 và cu嘘i cùng là hệ th嘘ng kênh r衣ch nhân t衣o. Tuy là 
một y院u t嘘 về sinh thái c違nh quan, nh逢ng y院u t嘘 n逢ớc có quan hệ m壱t thi院t với t医t 

c違 các lĩnh vực khác c栄a hệ th嘘ng tự nhiên, cũng nh逢 tới các lĩnh vực kinh t院, văn 
hóa xư hội và hình thái đô th鵜; đ欝ng th運i là một m違ng r医t quan trọng c栄a m衣ng l逢ới 

h衣 tầng. Những m映c tiêu chính về mặt b嘘 trí không gian liên quan tới y院u t嘘 n逢ớc 

bao g欝m b違o vệ và khôi ph映c m衣ng l逢ới n逢ớc, dành chỗ cho n逢ớc, phát huy giá tr鵜 
c栄a tài nguyên n逢ớc, phòng ch嘘ng ng壱p l映t và gi違m thiểu ô nhiễm n逢ớc.  

Trong lĩnh vực sinh thái đ医t, quan trọng nh医t là khu vực l逢u vực các sông tự 

nhiên, r欝i đ院n khu vực cánh đ欝ng. Ba m映c tiêu chính về y院u t嘘 đ医t đ逢ợc đặt ra là 
ph映c h欝i s泳c khỏe đ医t, dùng đ医t hiệu qu違 và phát huy giá tr鵜 c違nh quan, đ鵜a m衣o.  

Đ嘘i với lĩnh vực đa d衣ng sinh học thì sự ĐDSH đan xen trong nội ô và các 
khu nhà v逢運n quan trọng hơn là những c映m rừng t壱p trung. M映c tiêu về đa d衣ng 

sinh học đặt ra cho ph逢ơng án phát triển không gian là dành chỗ cho đa d衣ng sinh 

học mới và phát huy đ逢ợc y院u t嘘 đa d衣ng hiện hữu.  

Đ嘘i với lĩnh vực môi tr逢運ng không khí đô th鵜 thì khu vực nội đô quan trọng 

hơn những khu s違n xu医t. Các tiêu chí chính cần ph違i đ衣t đ逢ợc là ch医t l逢ợng ô 
nhiễm không khí, chi院u sáng đô th鵜, nhiệt độ đô th鵜, thông gió đô th鵜 hay ti院ng 欝n 

đô th鵜.  
N院u đ違m b違o đ逢ợc t医t c違 những m映c tiêu, tiêu chí nói trên, có thể nói Cần 

Thơ s胤 tr荏 thành một không gian đô th鵜 khỏe m衣nh cho t医t c違 mọi ng逢運i. 

Trong nội bộ lĩnh vực kinh t院, cần chú trọng những không gian mang tính 
ngo衣i th逢ơng, đáp 泳ng những nhu cầu kinh t院 bên ngoài ph衣m vi thành ph嘘 hơn là 
những s違n phẩm, d鵜ch v映 ph映c v映 nhu cầu nội đ鵜a c栄a thành ph嘘, vì ch雨 có nh逢 v壱y 
Cần Thơ mới tr荏 thành trung tâm vùng đ逢ợc. Đ嘘i với những lĩnh vực s違n xu医t, 
d鵜ch v映 ph映c v映 cho nhu cầu c栄a thành ph嘘, cần ph違i t嘘i 逢u hóa những không gian 
kinh t院 đô th鵜 hiện hữu, phát huy vai trò c栄a th鵜 tr逢運ng và đ違m b違o tính linh ho衣t 
trong sử d映ng đ医t. Để có thể phát triển các lĩnh vực kinh t院 ra ngoài ph衣m vi thành 
ph嘘, cũng nh逢 thu hút đ逢ợc ngu欝n tài chính, đầu t逢 từ bên ngoài vào, cần ph違i phát 
huy k院t n嘘i h衣 tầng vùng, t衣o thành những t鰻 hợp, quần thể ngành có tính tính hợp, 
ph違i dài chỗ cho những công năng kinh t院 mới, đột phá so với tr逢ớc đây, và ph違i 
đặc biệt dành chỗ để thu hút, t衣o điều kiện cho những nhà đầu t逢 chi院n l逢ợc. 
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(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Trong lĩnh vực văn hóa - xư hội, quan trọng nh医t ph違i đ衣t đ逢ợc độ độc đáo, 

b違n sắc, sau đó tới sự đa d衣ng và công bằng. Còn việc hội t映 đông ng逢運i, m壱t độ 
cao thì Cần Thơ không thể có th院 m衣nh đặc biệt đ逢ợc, nh医t là so sánh với TP. H欝 
Chí Minh. Để đ衣t đ逢ợc những tiêu chí về văn hóa xư hội đó, điều quan trọng nh医t 
là ph違i t衣o đ逢ợc những môi tr逢運ng s嘘ng cao c医p, có b違n sắc, ph違i đa d衣ng hóa 
đ逢ợc không gian để h医p d磯n nhiều thành phần khác nhau; ph違i tăng đ逢ợc ch医t 
l逢ợng cho không gian s嘘ng 荏 nông thôn để đ違m b違o về tính công bằng xư hội và 
cu嘘i cùng cần có những c医u trúc không gian cho phép và khuy院n khích m泳c độ t壱p 
trung đô th鵜 cao nh逢ng không d磯n tới những v医n đề về h衣 tầng, môi tr逢運ng. 

Về khía c衣nh hình thái không gian, Cần Thơ cần t衣o ra những c医u trúc không 
gian đặc thù, trên c違 4 ph逢ơng diện: điểm, tuy院n, diện, kh嘘i. Tuy nhiên, đây s胤 là 
nhiệm v映 chính c栄a quy ho衣ch chung xây dựng đô th鵜 với m映c tiêu t衣o ra những 
mô hình b嘘 trí không gian c映 thể sao cho đ違m b違o những quy chuẩn c栄a ngành xây 
dựng và t衣o đ逢ợc ch医t l逢ợng t嘘t nh医t về hình thái học đô th鵜, để có thể t衣o ra một 
TPCT với c医u trúc không gian đẹp, có cá tính. 
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(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
 

 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

1.4.6 Đ隠 xu医t gi違iăphápăphátătri吋năngƠnhăquanătrọng c栄aăthƠnhăphố  

1.4.6.1 Nôngă- lơmănghi羽păvƠăth栄y s違n  

a) Quan điểm phát triển  

Xác đ鵜nh b違n thân s違n xu医t và s違n phẩm nông nghiệp c栄a Cần Thơ không 
ph違i v医n đề m医u ch嘘t về phát triển kinh t院, mà ph違i làm sao khi院n Cần Thơ tr荏 

thành trung tâm vùng về kinh t院 nông nghiệp, cung c医p d鵜ch v映 nông nghiệp đa 
d衣ng cho toàn vùng và thu th壱p đ逢ợc hàng nông s違n từ nhiều nơi trong vùng về để 

ch院 bi院n, kinh doanh, xu医t nh壱p khẩu…  
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Đ嘘i với b違n thân lĩnh vực s違n xu医t nông nghiệp c栄a nội bộ TPCT, những v医n 

đề s泳c khỏe, môi tr逢運ng, c違nh quan sinh thái, công ăn việc làm cho ng逢運i dân… là 
những khía c衣nh còn quan trọng hơn s違n l逢ợng nông nghiệp. Quan trọng không 
ph違i là s違n l逢ợng, mà là các mô hình tiên ti院n mang tính ph鰻 quát, để có thể d磯n 

đầu đ逢ợc toàn vùng trong lĩnh vực kinh t院 nông nghiệp.  

Ti院p t映c thực hiện tái cơ c医u s違n xu医t nông, lâm nghiệp và th栄y s違n c栄a thành 
ph嘘 theo h逢ớng nâng cao ch医t l逢ợng và hiệu qu違 s違n xu医t các s違n phẩm ch栄 lực và 
xoay tr映c theo tinh thần đ鵜nh h逢ớng c栄a vùng, tăng c逢運ng tỷ lệ th栄y s違n.  

Chuyển nhanh s違n xu医t theo chiều sâu, 泳ng d映ng công nghệ cao, trang b鵜 cơ 
giới hóa, điện khí hóa, th栄y lợi hóa và sinh học hóa đ欝ng bộ gắn với công nghiệp 

ch院 bi院n. Tăng nhanh s違n phẩm và t雨 trọng d鵜ch v映 nông nghiệp, hình thành nền 

nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển đô th鵜 hiện đ衣i, h逢ớng đ院n xây dựng 

nền nông nghiệp tri th泳c.  

Thúc đẩy chuyển d鵜ch cơ c医u kinh t院 và cơ c医u lao động nông thôn theo 
h逢ớng đa d衣ng hóa ngành nông nghiệp, đan xen với d鵜ch v映 và công nghiệp; đầu t逢 
h衣 tầng nông thôn đ欝ng bộ theo h逢ớng hiện đ衣i; xây dựng và phát triển xư hội 

nông thôn văn minh, dân ch栄 và giàu đẹp, để ng逢運i dân có đa d衣ng về sinh k院, 

không cần ph違i di c逢 ra khỏi vùng nông thôn.  
b) Các đ鵜nh h逢ớng phát triển chính 

b1. Nông nghiệp đô th鵜  

Cần Thơ đi đầu trong việc tr荏 thành một trung tâm nông nghiệp đô th鵜 t衣i 

ĐBSCL với các mô hình nông nghiệp đô th鵜 khác nhau, từ những d衣ng siêu nhỏ 

nh逢 v逢運n trên mái, ban công tới các nhà v逢運n, trang tr衣i và khu cánh đ欝ng m磯u 

lớn, t壱p trung phát triển nông nghiệp giá tr鵜 cao.  

S違n xu医t nông nghiệp t壱p trung, quy mô lớn: khuy院n khích các hộ dân trong 

các vùng s違n xu医t t壱p trung hình thành các hình th泳c liên k院t phù hợp nh逢 hợp tác 
xư, t鰻 hợp tác, áp d映ng đ欝ng bộ quy trình s違n xu医t; chú trọng giá tr鵜 văn hóa xư hội, 

công ăn việc làm, kh違 năng nâng cao năng lực c栄a ng逢運i lao động.  

Chuyển đ鰻i s違n xu医t nông nghiệp sang các lo衣i có giá tr鵜 cao: gi違m bớt diện 

tích tr欝ng lúa 荏 những nơi có năng su医t th医p và điều kiện th鰻 nh逢ỡng, th栄y lợi 

kém; tăng các cây tr欝ng có giá tr鵜 gia tăng cao hơn và đẩy m衣nh nuôi tr欝ng th栄y 

s違n. Đa s嘘 các lo衣i hình s違n xu医t giá tr鵜 cao hơn đều có yêu cầu cao hơn về công 
nghệ, tay nghề, trình độ kỹ thu壱t, đầu t逢.  
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Đẩy m衣nh nông nghiệp đa ch泳c năng, gắn nông nghiệp với nhiều ch泳c năng 
về không gian trong đô th鵜 nh逢 sinh thái, c違nh quan, văn hóa xư hội, h衣 tầng xanh, 

môi tr逢運ng, du l鵜ch nông nghiệp, ch泳 không ch雨 là s違n l逢ợng.  

b2. Nông nghiệp công nghệ cao  

Cần Thơ đi đầu trong việc tr荏 thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao t衣i 

ĐBSCL, t壱p trung nghiên c泳u gi嘘ng cây tr欝ng mới, kĩ thu壱t canh tác và máy móc 
hiện đ衣i để nâng cao năng su医t tr欝ng trọt cũng nh逢 thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u. 

Phát triển hình th泳c canh tác hiện đ衣i: thay đ鰻i cơ c医u các y院u t嘘 đầu vào 
thông qua việc áp d映ng các gi違i pháp kỹ thu壱t và công nghệ tiên ti院n phù hợp (áp 
d映ng kỹ thu壱t canh tác chính xác, trang tr衣i thẳng đ泳ng để gi違m hàm l逢ợng phân 
bón hóa học, thu嘘c trừ sâu, l逢ợng n逢ớc cần sử d映ng); thúc đẩy cơ giới hóa và công 
nghiệp hóa gắn với tiêu chuẩn kỹ thu壱t và quy trình s違n xu医t tiên ti院n nh逢 
VIETGAP. 

T壱p trung canh tác s違n l逢ợng cao: thúc đẩy các ho衣t động R&D tăng s違n 

l逢ợng, phát triển kinh t院 tuần hoàn - gi違m thiểu tác động c栄a nông nghiệp đ院n môi 

tr逢運ng cũng nh逢 t衣o ra ngu欝n thu nh壱p mới cho ng逢運i dân  
b3. Ch院 bi院n nông s違n  

T壱p trung vào những lĩnh vực ch院 bi院n nông s違n yêu cầu công nghệ cao, c栄ng 

c嘘 th院 m衣nh hiện hữu để ch院 bi院n sâu hơn (c医p II, c医p III) thay vì dừng l衣i 荏 ch院 

bi院n sơ c医p nh逢 làm s衣ch, phân lo衣i, cắt thái, đóng gói, giữ l衣nh...  

Thu hút đầu t逢 chi院n l逢ợc trong lĩnh vực ch院 bi院n nông s違n  

Xây dựng danh m映c ch逢ơng trình, dự án kêu gọi đầu t逢 n逢ớc ngoài, kèm theo 
hệ th嘘ng chính sách khuy院n khích đầu t逢. Các lĩnh vực 逢u tiên kêu gọi đầu t逢, bao 
g欝m: phát triển công nghệ sau thu ho衣ch, b違o qu違n và ch院 bi院n nông s違n, s違n xu医t 

t衣i các khu nông nghiệp công nghệ cao.  

Kêu gọi các dự án tài trợ từ các chính ph栄 và các t鰻 ch泳c qu嘘c t院 cho lĩnh vực 

phát triển khoa học và công nghệ, đào t衣o ngu欝n nhân lực. 

Đơn gi違n hóa th栄 t映c qu違n lỦ đầu t逢, nh医t là th栄 t映c c医p và giao đ医t, gi違m tiền 

thuê đ医t và miễn gi違m thu院 đ嘘i với các doanh nghiệp đầu t逢 vào nông nghiệp, nông 
thôn.  

Tăng c逢運ng hợp tác 4 nhà trong ch院 bi院n nông s違n  

Khuy院n khích các doanh nghiệp nông nghiệp, ch院 bi院n và xu医t khẩu nông 
th栄y s違n tăng c逢運ng liên k院t, liên doanh đầu t逢 với các doanh nghiệp trong và 
ngoài vùng ĐBSCL, nh医t là 荏 TP. H欝 Chí Minh, để hiện đ衣i hóa ngành ch院 bi院n.  
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Đẩy m衣nh chia sẻ ki院n th泳c giữa các doanh nghiệp, thành l壱p các trung tâm 
đ鰻i mới để thúc đẩy 泳ng d映ng công nghệ cao, nâng cao kh違 năng ti院p c壱n với nông 
s違n ch医t l逢ợng cao  

b4. Nông nghiệp theo h逢ớng d鵜ch v映  

Th逢ơng m衣i nông s違n: 

Xây dựng vùng nguyên liệu 鰻n đ鵜nh, gắn với hệ th嘘ng ch院 bi院n tiêu th映. Đẩy 

m衣nh thực hiện liên k院t vùng, liên k院t theo chuỗi giá tr鵜 nhằm b違o đ違m tiêu th映 

hàng hóa nông s違n 鰻n đ鵜nh.  

Thành l壱p các c映m xu医t khẩu theo mô hình PPP, c違i thiện kh違 năng k院t n嘘i và 
cơ s荏 h衣 tầng h壱u cần, kho bưi, k院t hợp với các lo衣i d鵜ch v映 nh逢 h違i quan, đóng 
container... t衣o th院 m衣nh th鵜 tr逢運ng thông qua liên k院t, t衣o l逢ợng giao d鵜ch lớn. 

T壱p trung phát triển ho衣t động qu違n lỦ ch医t l逢ợng, xác đ鵜nh ngu欝n g嘘c, xây 
dựng th逢ơng hiệu và s荏 hữu các ch泳ng nh壱n qu嘘c t院 - đặt m映c tiêu tr荏 thành trung 
tâm th逢ơng m衣i hàng hóa c栄a khu vực.  

K院t hợp các d鵜ch v映 tài chính, ngân hàng, b違o hiểm đ嘘i với s違n xu医t và xu医t 

nh壱p khẩu nông s違n.  

Du l鵜ch sinh thái: tr荏 thành “đầu tàu” cho ngành du l鵜ch sinh thái nông nghiệp 

c栄a khu vực bằng cách đa d衣ng hóa s違n phẩm/d鵜ch v映 du l鵜ch sinh thái.  
c) Chi院n l逢ợc cho ngành tr欝ng trọt  

Đẩy m衣nh thực hiện cơ c医u l衣i nông nghiệp, phát triển nông nghiệp 泳ng d映ng 

công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông 
minh theo chuỗi giá tr鵜. M荏 rộng các vùng s違n xu医t hàng hóa t壱p trung quy mô lớn 

gắn với ch泳ng nh壱n ch医t l逢ợng nông s違n, xây dựng th逢ơng hiệu, nhưn hiệu, ch雨 
d磯n đ鵜a lỦ và công nghiệp ch院 bi院n, b違o qu違n theo theo chuỗi giá tr鵜 các s違n phẩm 

ch栄 lực.  

Ti院p t映c triển khai Ch逢ơng trình m映c tiêu qu嘘c gia xây dựng nông thôn mới 

theo h逢ớng gắn với đô th鵜 hóa, nâng ch医t nông thôn mới theo chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu m磯u. Đẩy m衣nh thực hiện Ch逢ơng trình Mỗi xư một 

s違n phẩm, gắn với xây dựng th逢ơng hiệu nông s違n đặc tr逢ng và phát triển du l鵜ch 

c栄a đ鵜a ph逢ơng. Chi院n l逢ợc phát triển các nhóm ngành c映 thể nh逢 sau:  
c1. S違n xu医t lúa  
Quan điểm chung là lúa không còn là lĩnh vực ch栄 lực c栄a TPCT. Một phần 

đáng kể diện tích và lao động tr欝ng lúa s胤 chuyển sang các lĩnh vực khác. Tuy 
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nhiên ti院n độ chuyển đ鰻i s胤 theo nhu cầu thực t院. Đ鵜nh h逢ớng chung là gi違m diện 

tích, gi違m v映, tăng ch医t l逢ợng, tăng tính thích 泳ng với điều kiện tự nhiên đặc thù 荏 

từng khu vực. Diện tích còn tr欝ng lúa cần mang tính ch医t trình diễn các mô hình 
công nghệ cho s違n xu医t lúa 荏 ĐBSCL.  

M映c tiêu phát triển: đẩy m衣nh 泳ng d映ng các gi嘘ng lúa có ch医t l逢ợng cao và 
có kh違 năng ch鵜u h衣n, m映c tiêu c映 thể tới năm 2025: 

- Diện tích gieo tr欝ng: 206.780 ha  

- Năng su医t: 6,22 t医n/ha  

- S違n l逢ợng: 1.287.085 t医n  

- Hình thành các vùng s違n xu医t lúa ch医t l逢ợng cao và vùng s違n xu医t lúa gi嘘ng 

t壱p trung với diện tích từ 60.000 - 65.000 ha thuộc 3 huyện Vĩnh Th衣nh, C運 Đỏ và 
Thới Lai.  

Gi違i pháp thực hiện: để nâng cao giá tr鵜 gia tăng và phát triển bền vững, các 
gi違i pháp thực hiện ch栄 y院u nh逢 sau:  

- Hoàn thiện hệ th嘘ng h衣 tầng, đặc biệt là nâng c医p hệ th嘘ng b運 bao lửng, 
c嘘ng, bọng để t衣o thu壱n lợi cho kh違 năng linh ho衣t điều ch雨nh cơ c医u mùa v映, đ逢a 
khoa học và công nghệ vào s違n xu医t, từng b逢ớc đa d衣ng hóa các hình th泳c xen 
canh cây rau, màu và cây công nghiệp ngắn ngày (bắp, đ壱u nành, mè…) cũng nh逢 
th栄y s違n n逢ớc ngọt (cá, tôm) trên đ医t chuyên tr欝ng lúa để vừa nâng cao giá tr鵜 s違n 
l逢ợng trên một đơn v鵜 diện tích canh tác, vừa c違i t衣o và nâng cao độ phì nhiêu màu 
mỡ c栄a đ医t đai.  

- H逢ớng chính là sử d映ng các gi嘘ng lúa t嘘t, vừa có ch医t l逢ợng g衣o ngon, phù 
hợp với yêu cầu xu医t khẩu và tiêu dùng trong n逢ớc, vừa có th運i gian sinh tr逢荏ng 

phù hợp với cơ c医u c栄a từng mùa v映 trên từng tiểu vùng. Có thể tăng th運i gian 

canh tác, gi違m s嘘 v映, thích 泳ng t嘘t hơn với điều kiện tự nhiên. Đa s嘘 các gi嘘ng lúa 
dài ngày có ch医t l逢ợng cao hơn.  

- Ti院p t映c 泳ng d映ng sâu rộng ti院n bộ kỹ thu壱t canh tác nh逢: s衣 hàng, bón phân 
hợp lỦ theo b違ng so màu lá, áp d映ng biện pháp phòng trừ d鵜ch bệnh t鰻ng hợp (IPM, 

FPR), gi違m chi phí phân bón và thu嘘c trừ sâu cho lúa trong 40 ngày đầu sau khi s衣, 

sử d映ng phân vi sinh và các ch院 phẩm sinh học, 3 tăng 3 gi違m…; từng b逢ớc m荏 

rộng diện tích áp d映ng quy trình lúa theo h逢ớng VietGAP.  

- Thúc đẩy việc áp d映ng mô hình cánh đ欝ng lúa lớn để thu壱n lợi 泳ng d映ng 

đ欝ng bộ các ti院n bộ kỹ thu壱t, nâng cao hiệu qu違 s違n xu医t và liên k院t với doanh 

nghiệp, 鰻n đ鵜nh đầu ra s違n phẩm.  
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c2. Rau, đ壱u các lo衣i  

Quan điểm chung là rau màu không ph違i là th院 m衣nh chính c栄a Cần Thơ, vì 
th院 s違n l逢ợng rau màu không ph違i y院u t嘘 kinh t院 quan trọng. Tuy nhiên, việc s違n 

xu医t rau màu 荏 Cần Thơ có hai Ủ nghĩa quan trọng: th泳 nh医t theo nghĩa nông 
nghiệp đô th鵜, nông nghiệp xư hội, cung c医p thực phẩm t逢ơi s衣ch t衣i chỗ, t衣o m嘘i 

liên k院t hàng ngày giữa c逢 dân đô th鵜 với thiên nhiên, nông nghiệp, c違i thiện c違nh 

quan, sinh thái môi tr逢運ng; th泳 hai là theo nghĩa trình diễn các mô hình chuyển 

giao công nghệ cao, từ nông c映, công nghệ s違n xu医t tới ch院 bi院n nông s違n.  

M映c tiêu phát triển:  

- Xây dựng các vùng chuyên canh rau 泳ng d映ng công nghệ cao (nhà l逢ới, nhà 
kính, th栄y canh, t逢ới tự động...) đ衣t tiêu chuẩn VietGAP, từng b逢ớc phát triển rau 

hữu cơ và các gi嘘ng rau mới giàu dinh d逢ỡng để làm nguyên liệu s違n xu医t thực 

phẩm ch泳c năng.  
- Luân canh rau màu với diện tích lúa, t壱n d映ng những kho違ng th運i gian ngắn, 

đa d衣ng hóa s違n phẩm nông nghiệp.  

- C映 thể tới năm 2025 đ衣t diện tích gieo tr欝ng 16.300 ha, s違n l逢ợng 212.435 

t医n.  

Gi違i pháp thực hiện: 

- Hỗ trợ đầu t逢 h衣 tầng hoàn ch雨nh, mô hình nhà l逢ới, nhà kính để hình thành 
các vùng s違n xu医t rau, đ壱u t壱p trung chuyên canh 荏 vùng ven đô th鵜 thuộc đ鵜a bàn 
các qu壱n Th嘘t N嘘t, Ô Môn và Phong Điền (nâng c医p thành qu壱n), diện tích mỗi 

vùng từ 200 - 400 ha, s違n xu医t theo h逢ớng 泳ng d映ng công nghệ cao để ch栄 động 

t衣o ra các s違n phẩm có ch医t l逢ợng cao, đ違m b違o an toàn vệ sinh thực phẩm ph映c v映 

cho nhu cầu tiêu dùng c栄a khu vực đô th鵜.  
- Khuy院n khích ng逢運i tr欝ng lúa m荏 rộng diện tích luân canh lúa với các cây 

rau, đ壱u, trong đó t壱p trung vào v映 Xuân Hè và Hè Thu để vừa h衣n ch院 sâu bệnh, 

vừa ti院t kiệm n逢ớc t逢ới.  

- M荏 các lớp t壱p hu医n, hội th違o về quy trình s違n xu医t rau an toàn theo tiêu 
chuẩn VietGAP về sơ ch院 bi院n và b違o qu違n rau an toàn.  

- Hỗ trợ gi嘘ng mới, thu嘘c BVTV, ch院 phẩm sinh học, nhà l逢ới đơn gi違n, chi 

phí phân tích m磯u đ医t, m磯u n逢ớc và phân tích ch医t l逢ợng rau an toàn, chi phí đăng 
kỦ s違n xu医t rau an toàn thông qua xây dựng các mô hình s違n xu医t rau an toàn cũng 
nh逢 hỗ trợ chi phí kiểm tra ch医t l逢ợng rau an toàn cho ng逢運i bán.  
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- Hình thành các hợp tác xư, t鰻 kinh t院 hợp tác s違n xu医t rau an toàn t衣i các 
vùng s違n xu医t t壱p trung.  

- Hỗ trợ các hợp tác xư, t鰻 hợp tác kỦ k院t hợp đ欝ng tiêu th映 rau an toàn với 

các siêu th鵜, các công ty và ch栄 vựa rau t衣i các chợ trên đ鵜a bàn thành ph嘘.  

- Có chính sách hỗ trợ các hộ s違n xu医t rau nằm trong các vùng tr欝ng rau 

truyền th嘘ng di d運i đ院n các vùng quy ho衣ch tr欝ng rau khi thu h欝i đ医t cho các dự án 
phi nông nghiệp.  

- Hỗ trợ xây dựng các hợp tác xư và t鰻 kinh t院 hợp tác về s違n xu医t và kinh 
doanh rau an toàn sinh học.  

c3. Cây công nghiệp hàng năm  
T逢ơng tự nh逢 rau đ壱u, việc tr欝ng cây công nghiệp hàng năm cũng không ph違i 

tiềm năng kinh t院 thực sự c栄a nông nghiệp Cần Thơ mà mang tính ch医t mô hình 
chuyển giao công nghệ.  

M映c tiêu phát triển: tiềm năng m荏 rộng diện tích các cây màu (ch栄 y院u là cây 
bắp) và cây công nghiệp hàng năm (ch栄 y院u là mè và đ壱u nành) trên đ医t tr欝ng 3 v映 

lúa c栄a thành ph嘘 còn r医t lớn (30 - 40 ngàn ha) nh逢ng việc m荏 rộng còn gặp nhiều 

khó khăn. Vì v壱y, h逢ớng tới trên cơ s荏 nhu cầu th鵜 tr逢運ng, khuy院n khích ng逢運i 

tr欝ng lúa m荏 rộng diện tích các cây này 荏 khu vực đ医t phù sa ven sông H壱u, nơi có 
điều kiện t逢ới tiêu thu壱n lợi.  

Gi違i pháp thực hiện:  

- Đ逢a vào s違n xu医t các gi嘘ng có ch医t l逢ợng cao, 鰻n đ鵜nh, nh医t là các gi嘘ng 

đ壱u nành có kh違 năng ch鵜u úng và kháng sâu bệnh cao.  

- B嘘 trí l鵜ch th運i v映 cho phù hợp với từng vùng và tiểu vùng.  
- Hỗ trợ nông dân kỦ k院t hợp đ欝ng tiêu th映 s違n phẩm đầu ra.  

- Đầu t逢 cơ giới hóa các khâu, nh医t là khâu thu ho衣ch và phơi s医y, ch院 bi院n 

đặc thù để nâng cao giá tr鵜 s違n phẩm đầu ra.  

c4. Cây công nghiệp lâu năm  
Cần Thơ là vựa cây ăn trái quan trọng c栄a ĐBSCL c違 về l逢ợng và về ch医t. 

Điều kiện tự nhiên TPCT phù hợp với r医t nhiều lo衣i cây trái đa d衣ng. Ngoài những 

vùng tr欝ng cây trái hiện hữu 荏 l逢u vực các sông nhỏ, đặc biệt là Phong Điền, Cái 
Răng thì những diện tích đ欝ng lúa thuộc t泳 giác Long Xuyên n院u lên li院p cũng đều 

có thể tr欝ng cây trái. Ngoài giá tr鵜 về s違n l逢ợng, tr欝ng cây trái còn có thể k院t hợp 

r医t t嘘t với các lo衣i mô hình công nghệ cao, k院t hợp với c違nh quan, sinh thái, du 
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l鵜ch, đô th鵜 cao c医p. Với sự đa d衣ng về đ鵜a hình c栄a mình, Cần Thơ có thể tr荏 thành 
một khu trình diễn r医t 医n t逢ợng về các lo衣i mô hình nhà v逢運n, canh tác cây trái.  

M映c tiêu: phát triển theo h逢ớng t壱p trung, an toàn sinh học (VietGAP) gắn 

với nhà máy ch院 bi院n và du l鵜ch v逢運n, đ逢a diện tích đ院n năm 2030 đ衣t 16 ngàn ha 
và s違n l逢ợng đ衣t kho違ng 130 ngàn t医n. Các cây tr欝ng chính đ逢ợc t壱p trung đầu t逢 
phát triển g欝m xoài, b逢荏i, cây có múi và dâu H衣 Châu. Phát triển vùng s違n xu医t 

cây ăn trái t壱p trung 荏 huyện Phong Điền, qu壱n Cái Răng, qu壱n Ô Môn, qu壱n Bình 
Th栄y và phát triển mô hình nhà v逢運n trong các khu đô th鵜 sinh thái, khu dân c逢 
ven sông H壱u.  

Gi違i pháp thực hiện:  

- 蔚n đ鵜nh đ鵜a bàn s違n xu医t cây lâu năm để ng逢運i dân yên tâm đầu t逢.  
- Hình thành vùng s違n xu医t cây ăn trái t壱p trung k院t hợp với du l鵜ch sinh thái 荏 

huyện Phong Điền.  

- Xây dựng các mô hình v逢運n chuyên và mô hình nhà - v逢運n trong các vùng 
cây ăn qu違 phân tán.  

- Chú trọng nâng cao trình độ s違n xu医t c栄a ng逢運i làm v逢運n, nâng dần t雨 lệ 

diện tích v逢運n cây ăn trái theo h逢ớng VietGAP.  

- Khuy院n khích nhà v逢運n 泳ng d映ng các ti院n bộ kỹ thu壱t, đặc biệt là ti院n bộ về 

gi嘘ng, quy trình canh tác, b違o vệ thực v壱t, b違o qu違n sau thu ho衣ch để nâng cao 
ch医t l逢ợng trái cây.  

- Hỗ trợ nông dân tiêu th映 s違n phẩm thông qua công tác xây dựng và qu違ng bá 
th逢ơng hiệu, m荏 rộng th鵜 tr逢運ng tiêu th映, kể c違 trong n逢ớc và xu医t khẩu.  

- T壱p trung đầu t逢 xây dựng hệ th嘘ng cơ s荏 h衣 tầng vùng s違n xu医t cây ăn trái 
gắn với các khu dân c逢, nh医t là hệ th嘘ng đê bao ch嘘ng lũ c違 năm để đ違m b違o an 

toàn s違n xu医t cây ăn trái và cuộc s嘘ng c栄a ng逢運i dân.  
- Khai thác t鰻ng hợp tiềm năng kinh t院 v逢運n, nh医t là k院t hợp với phát triển 

nuôi tr欝ng th栄y s違n và ho衣t động du l鵜ch.  

d) Chi院n l逢ợc cho ngành chăn nuôi  
Chăn nuôi từ tr逢ớc tới nay không ph違i trọng tâm c栄a vùng ĐBSCL nói chung 

và Cần Thơ nói riêng. Tuy nhiên, trong t逢ơng lai đây là lĩnh vực có tiềm năng tăng 
tr逢荏ng đáng kể. Th泳 nh医t là kh違 năng k院t hợp chăn nuôi với những lĩnh vực cần 
diện tích lớn nh逢 năng l逢ợng mặt tr運i, mô hình v逢運n ao chu欝ng, nuôi tr欝ng th栄y 

s違n, du l鵜ch sinh thái. Th泳 hai là nhu cầu về công nghệ c栄a chăn nuôi cũng cao hơn 
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các lĩnh vực khác nên s胤 có hiệu 泳ng chéo với nhiều lĩnh vực phát triển kinh t院 
nông nghiệp khác. Th泳 ba là các s違n phẩm chăn nuôi có chiều dài chuỗi giá tr鵜 cao 
hơn th栄y s違n và tr欝ng trọt, có kh違 năng ch院 bi院n thành nhiều lo衣i s違n phẩm hơn.  

d1. Đ鵜nh h逢ớng phát triển  

T壱p trung phát triển đàn heo, đàn gà, đàn v鵜t và bò th鵜t ch医t l逢ợng cao theo 

h逢ớng tăng quy mô đàn và c違i ti院n, nâng cao ch医t l逢ợng đàn gi嘘ng; d鵜ch chuyển 

dần chăn nuôi từ các qu壱n về các huyện; phát triển chăn nuôi theo h逢ớng công 
nghiệp, s違n xu医t hàng hóa ch医t l逢ợng cao, an toàn và đẩy m衣nh chăn nuôi an toàn 
sinh học, chăn nuôi hữu cơ, b違o vệ môi tr逢運ng và thích 泳ng với BĐKH; hình thành 
các mô hình chăn nuôi tiên ti院n liên k院t s違n xu医t theo chuỗi giá tr鵜 để tăng giá tr鵜 
s違n xu医t ngành chăn nuôi nhằm đẩy m衣nh tái cơ c医u kinh t院 c栄a ngành chăn nuôi 
và cơ c医u ngành nông nghiệp.  

Phát huy 逢u th院 c栄a TPCT là v鵜 trí trung tâm ĐBSCL và có các viện, tr逢運ng 

đ衣i học, cao đẳng… thu壱n lợi cho k院t n嘘i, hỗ trợ nghiên c泳u và 泳ng d映ng khoa học 

kỹ thu壱t trong s違n xu医t để phát triển các gi嘘ng v壱t nuôi ch医t l逢ợng cao cho vùng 
ĐBSCL; đ欝ng th運i, liên k院t với các t雨nh, thành ph嘘 nh逢 TP. H欝 Chí Minh, Đ欝ng 

Nai, Bình D逢ơng… xây dựng các vùng s違n xu医t t壱p trung, 鰻n đ鵜nh và bền vững t衣o 

th鵜 tr逢運ng gi嘘ng cung c医p cho ng逢運i chăn nuôi t衣i đ鵜a ph逢ơng và các t雨nh.  

Hoàn thiện các c映m cơ s荏 gi院t m鰻 gia súc, gia cầm t壱p trung với dây chuyền 

thi院t b鵜, công nghệ gi院t m鰻 tiên ti院n, b違o đ違m an toàn thực phẩm và vệ sinh môi 
tr逢運ng, đ嘘i xử nhân đ衣o với v壱t nuôi, đáp 泳ng nhu cầu th鵜 tr逢運ng trong n逢ớc và 
ti院n tới xu医t khẩu.  

Thực hiện xư hội hóa trong các ho衣t động chăn nuôi, sơ ch院, ch院 bi院n s違n 

phẩm chăn nuôi, phát triển chăn nuôi phù hợp với kinh t院 th鵜 tr逢運ng và hội nh壱p 

qu嘘c t院, thu hút và t衣o điều kiện môi tr逢運ng đầu t逢 chăn nuôi, kinh doanh bình 
đẳng để các thành phần kinh t院 tham gia đầu t逢.  

d2. M映c tiêu   
M映c tiêu chung: 
- Phát triển chăn nuôi c栄a thành ph嘘 theo h逢ớng s違n xu医t hàng hóa; chuyển 

nhanh ph逢ơng th泳c chăn nuôi truyền th嘘ng hộ gia đình quy mô nhỏ sang chăn nuôi 
trang tr衣i, gia tr衣i theo ph逢ơng th泳c công nghiệp, bán công nghiệp để t衣o điều kiện 

泳ng d映ng công nghệ nuôi tiên ti院n, an toàn sinh học, an toàn d鵜ch bệnh, đ嘘i xử 

nhân đ衣o với v壱t nuôi, tăng s泳c c衣nh tranh s違n phẩm; ch栄 động phòng, ch嘘ng d鵜ch 

bệnh một cách k鵜p th運i và có hiệu qu違; xử lỦ t嘘t ch医t th違i chăn nuôi, đ違m b違o mỹ 
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quan và vệ sinh đô th鵜, h衣n ch院 t嘘i đa ô nhiễm môi tr逢運ng; t衣o việc làm, nâng cao 
thu nh壱p cho nông dân, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và thúc đẩy chuyển d鵜ch cơ 
c医u kinh t院 nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.  

- Phát triển ngành chăn nuôi c栄a thành ph嘘, xây dựng ngu欝n gi嘘ng v壱t nuôi 
ch医t l逢ợng cao đáp 泳ng nhu cầu phát triển chăn nuôi c栄a thành ph嘘 và cung 泳ng 
s違n phẩm cho các t雨nh, thành vùng ĐBSCL.  

- Phát triển trang tr衣i, doanh nghiệp chăn nuôi, gi院t m鰻, ch院 bi院n và tiêu th映 

s違n phẩm gia súc, gia cầm phù hợp về quy mô và điều kiện s違n xu医t c栄a từng vùng, 
từng qu壱n, huyện, đặc biệt là các cơ s荏 chăn nuôi lớn với quy trình khép kín từ 

chăn nuôi, gi院t m鰻, ch院 bi院n, tiêu th映. Gắn k院t chặt ch胤, hài hòa lợi ích giữa ng逢運i 

chăn nuôi, ng逢運i ch院 bi院n và ng逢運i tiêu th映, giữa việc áp d映ng kỹ thu壱t công nghệ 

với đ鰻i mới t鰻 ch泳c qu違n lỦ s違n xu医t kinh doanh, từng b逢ớc hình thành và nhân 
rộng các mô hình chăn nuôi liên k院t theo chuỗi giá tr鵜.  

- Cơ c医u l衣i hệ th嘘ng cơ s荏 gi院t m鰻 gia súc, gia cầm t壱p trung hiện có theo 
h逢ớng gi違m dần s嘘 l逢ợng cơ s荏, tăng quy mô công su医t, đ鰻i mới dây chuyền thi院t 

b鵜 đ欝ng bộ, công nghệ gi院t m鰻 tiên ti院n gắn với b違o qu違n, ch院 bi院n s違n phẩm chăn 
nuôi b違o đ違m an toàn thực phẩm, vệ sinh môi tr逢運ng.  

M映c tiêu c映 thể đ院n năm 2030: 
- Tăng tr逢荏ng giá tr鵜 s違n xu医t giai đo衣n 2026 - 2030 trung bình 3 - 4%/năm.  
- Về quy mô đàn gia súc, gia cầm, dự ki院n đ院n năm 2030 đ衣t: 

o Quy mô đàn heo đ衣t 250.000 con; s違n l逢ợng th鵜t đ衣t 39.000 t医n; s嘘 l逢ợng 

con gi嘘ng hàng hóa đ衣t 346.000 con. Ph逢ơng th泳c chăn nuôi bán công nghiệp và 
công nghiệp đ嘘i với đàn heo đ衣t trên 70%.  

o Quy mô đàn gia cầm 3.000.000 con, trong đó: đàn gà đ衣t 1.400.000 con, 

đàn v鵜t đ衣t 1.500.000 con, đàn ngan, ngỗng đ衣t 100.000 con. S違n l逢ợng th鵜t gia 

cầm đ衣t trên 12.000 t医n, tr泳ng gia cầm đ衣t 120.000.000 qu違; cung c医p s嘘 l逢ợng 

con gi嘘ng hàng hóa đ衣t 3.000.000 con gà, 1.380.000 con v鵜t. Ph逢ơng th泳c chăn 
nuôi bán công nghiệp và công nghiệp đ嘘i với đàn gia cầm đ衣t trên 45%.  

o Quy mô đàn bò duy trì 5.000 con, trong đó 1.500 con bò sữa, 3.500 con bò 
th鵜t; s違n l逢ợng th鵜t đ衣t trên 230 t医n; t壱p trung vào nâng cao ch医t l逢ợng đàn gi嘘ng 

bò sữa và phát triển đàn bò th鵜t ch医t l逢ợng cao.  

o Quy mô đàn dê đ衣t 5.000 con, s違n l逢ợng th鵜t dê đ衣t 70 t医n; trên 70% đàn 
dê đ逢ợc nuôi ch栄 y院u trong các trang tr衣i, hộ chăn nuôi lớn theo ph逢ơng th泳c bán 
công nghiệp.  
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o Ph医n đ医u đ院n năm 2030, s嘘 l逢ợng con gi嘘ng gia súc, gia cầm hàng hóa đ衣t 

4.700.000 con.  

o Bình quân s違n phẩm chăn nuôi/ng逢運i/năm: đ院n năm 2030, đ衣t từ 58 kg 

đ院n 62 kg th鵜t xẻ các lo衣i và từ 220 đ院n 225 qu違 tr泳ng.  

o Tỷ trọng gia súc và gia cầm đ逢ợc gi院t m鰻 t壱p trung theo ph逢ơng th泳c gi院t 

m鰻 bán công nghiệp và công nghiệp đ衣t t逢ơng 泳ng kho違ng 60% và 40% vào năm 
2030. Tỷ trọng th鵜t gia súc, gia cầm đ逢ợc ch院 bi院n so với t鰻ng s違n l逢ợng th鵜t là từ 

30% đ院n 40%.  

Về vùng chăn nuôi t壱p trung: giai đo衣n 2021 - 2030, ti院p t映c di d運i các cơ s荏 

chăn nuôi đ院n vùng chăn nuôi t壱p trung theo quy ho衣ch. Ph医n đ医u đ院n năm 2030, 
toàn bộ cơ s荏 chăn nuôi t壱p trung, trang tr衣i đều đ逢ợc di d運i hoặc hình thành mới 

trong vùng chăn nuôi t壱p trung; dự ki院n trên 70% đàn heo, 45% đàn gia cầm đ逢ợc 

nuôi theo ph逢ơng th泳c chăn nuôi bán công nghiệp và công nghiệp trong các cơ s荏 

chăn nuôi t壱p trung và trang tr衣i.  

Khuy院n khích phát triển m衣nh công nghiệp s違n xu医t nguyên liệu, th泳c ăn b鰻 

sung, nh医t là công nghệ sinh học nhằm đáp 泳ng đ栄 các ch院 phẩm sinh học thay th院 

kháng sinh, hóa ch医t dùng trong chăn nuôi và t壱n thu, nâng cao giá tr鵜 dinh d逢ỡng 

các ngu欝n ph映 phẩm nông nghiệp, công nghiệp c栄a thành ph嘘 nh逢: bư, men bia, bư 
d泳a, bư sắn, ti院t và ph映 phẩm lò m鰻, vỏ đầu tôm, đầu x逢ơng và mỡ cá tra...  

Kiểm soát d鵜ch bệnh: nâng cao năng lực kiểm soát d鵜ch bệnh, nh医t là kh嘘ng 

ch院 các d鵜ch bệnh nguy hiểm 違nh h逢荏ng đ院n đàn v壱t nuôi và những d鵜ch bệnh có 
nguy cơ lây sang ng逢運i, b違o đ違m an toàn d鵜ch bệnh, an toàn thực phẩm, đáp 泳ng 

nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao trong n逢ớc và xu医t khẩu.  

Gi院t m鰻 và ch院 bi院n s違n phẩm chăn nuôi: nâng cao năng lực v壱n chuyển, gi院t 

m鰻 t壱p trung theo h逢ớng hiện đ衣i, b違o đ違m an toàn d鵜ch bệnh, an toàn thực phẩm, 

b違o vệ môi tr逢運ng và đ嘘i xử nhân đ衣o với v壱t nuôi; phát triển m衣nh m胤 công 
nghiệp ch院 bi院n và ch院 bi院n sâu, đa d衣ng hóa s違n phẩm nhằm nâng cao ch医t l逢ợng, 

giá tr鵜 gia tăng c栄a s違n phẩm chăn nuôi làm tăng s泳c mua trong n逢ớc và đáp 泳ng 

t嘘t hơn cho nhu cầu xu医t khẩu.  

Nâng cao năng lực kiểm soát ch医t l逢ợng v壱t t逢 và an toàn thực phẩm s違n 

phẩm chăn nuôi, nh医t là v医n đề kiểm soát ô nhiễm vi sinh v壱t, t欝n d逢 ch医t c医m, l衣m 

d映ng kháng sinh và hóa ch医t trong chăn nuôi, thú y, gi院t m鰻, ch院 bi院n thực phẩm.  

Nâng cao năng lực kiểm soát môi tr逢運ng trong chăn nuôi, gi院t m鰻 và ch院 bi院n 

s違n phẩm chăn nuôi đáp 泳ng các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t về môi tr逢運ng. T医t c違 các 
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cơ s荏 chăn nuôi, cơ s荏 gi院t m鰻, cơ s荏 ch院 bi院n s違n phẩm chăn nuôi ph違i có gi違i 

pháp kiểm soát môi tr逢運ng phù hợp, b違o đ違m không gây ô nhiễm môi tr逢運ng và sử 

d映ng có hiệu qu違 ngu欝n ch医t th違i cho nhu cầu tr欝ng trọt, nuôi tr欝ng th栄y s違n, chăn 
nuôi côn trùng, s違n xu医t năng l逢ợng tái t衣o...  

Tầm nhìn đ院n năm 2050: ngành chăn nuôi c栄a thành ph嘘 tr荏 thành ngành kinh 
t院 kỹ thu壱t hiện đ衣i và đ逢ợc công nghiệp hóa 荏 hầu h院t các khâu từ s違n xu医t, ch院 

bi院n, b違o qu違n đ院n k院t n嘘i th鵜 tr逢運ng tiêu th映 s違n phẩm, trong đó:  
- Trình độ và năng lực s違n xu医t ngành chăn nuôi thành ph嘘 đ逢ợc nâng cao.  
- Phát triển chăn nuôi tr荏 thành ngành s違n xu医t hàng hóa, từng b逢ớc đáp 泳ng 

nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong n逢ớc và xu医t khẩu.  

- Kh嘘ng ch院 và kiểm soát t嘘t các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; bệnh lây 
nhiễm sang ng逢運i.  

- Đa s嘘 s違n phẩm chăn nuôi chính, bao g欝m th鵜t, tr泳ng, sữa đ逢ợc s違n xu医t 

trong các cơ s荏 chăn nuôi an toàn sinh học và thân thiện với môi tr逢運ng.  

- 95% s違n phẩm th鵜t gia súc, gia cầm hàng hóa đ逢ợc cung c医p từ các cơ s荏 

gi院t m鰻 t壱p trung, công nghiệp và trên 65% kh嘘i l逢ợng s違n phẩm chăn nuôi chính 
đ逢ợc qua sơ ch院, ch院 bi院n công nghiệp, trong đó kho違ng 20% đ逢ợc ch院 bi院n sâu.  

d3. Gi違i pháp  
Hoàn thiện các nhóm chính sách phát triển chăn nuôi: 
- Chính sách đ医t: có chính sách dành quỹ đ医t để phát triển chăn nuôi đáp 泳ng 

các quy đ鵜nh c栄a Lu壱t Chăn nuôi, b違o đ違m yêu cầu gi違m thiểu ô nhiễm, an toàn 
d鵜ch bệnh, an toàn sinh học và nâng cao hiệu qu違 chăn nuôi. 姶u tiên giao đ医t, cho 

thuê đ医t với chính sách 逢u đưi theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t về đ医t đai cho các cơ s荏 

gi嘘ng, chăn nuôi trang tr衣i t壱p trung, công nghiệp đ栄 điều kiện chăn nuôi an toàn 
sinh học trong vùng phát triển chăn nuôi, cơ s荏 gi院t m鰻 t壱p trung, ch院 bi院n công 
nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi.  

- Chính sách tài chính và tín d映ng  

o Tín d映ng đầu t逢 phát triển: Nhà n逢ớc cho vay đầu t逢 dự án phát triển 

gi嘘ng v壱t nuôi, cơ s荏 gi院t m鰻, b違o qu違n ch院 bi院n s違n phẩm chăn nuôi theo h逢ớng 

công nghiệp, cơ s荏 s違n xu医t nguyên liệu th泳c ăn chăn nuôi, thu嘘c thú y áp d映ng 

công nghệ cao, công nghệ tiên ti院n, công nghệ mới, công nghệ sinh học.  

o Các ngân hàng th逢ơng m衣i trên đ鵜a bàn thành ph嘘 t衣o điều kiện cho các t鰻 

ch泳c, cá nhân vay v嘘n theo chính sách 逢u đưi c栄a Nhà n逢ớc để đầu t逢 con gi嘘ng, 
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cơ s荏 v壱t ch医t, đ鰻i mới công nghệ, phát triển chăn nuôi và gi院t m鰻, b違o qu違n, ch院 

bi院n công nghiệp.  

o Thực hiện hiệu qu違 chính sách b違o hiểm v壱t nuôi nhằm h衣n ch院 th医p nh医t 

các r栄i ro về thiên tai, d鵜ch bệnh, th鵜 tr逢運ng... theo nguyên tắc ngân sách Nhà n逢ớc 

hỗ trợ một phần, ng逢運i chăn nuôi tham gia đóng góp và huy động các ngu欝n hợp 

pháp khác.  
o Thúc đẩy nhanh việc phát triển và nhân rộng các chuỗi liên k院t trong chăn 

nuôi và nâng cao hiệu qu違 hỗ trợ, nh医t là đ嘘i với khu vực chăn nuôi nông hộ thông 
qua khuy院n khích hình th泳c hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xư đầu t逢 vào chăn 
nuôi có gắn k院t với các trang tr衣i, hộ chăn nuôi.  

- Chính sách th逢ơng m衣i 

o C壱p nh壱t và qu違ng bá thông tin về tình hình chăn nuôi, th鵜 tr逢運ng tiêu th映 

các s違n phẩm chăn nuôi trong n逢ớc và qu嘘c t院; gắn công tác khuy院n nông với th鵜 
tr逢運ng nhằm đ鵜nh h逢ớng phát triển chăn nuôi phù hợp với nhu cầu tiêu dùng.  

o T鰻 ch泳c các hệ th嘘ng tiêu th映 s違n phẩm chăn nuôi gắn với liên k院t với các 
cơ s荏 gi院t m鰻, b違o qu違n, ch院 bi院n b違o đ違m vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm nhằm 

thay đ鰻i thói quen tiêu dùng. Khuy院n khích và kêu gọi các doanh nghiệp đầu t逢 
phát triển chăn nuôi, xây dựng th逢ơng hiệu cho các s違n phẩm ch栄 lực, đặc tr逢ng 
c栄a thành ph嘘 nh逢 gi嘘ng heo, gi嘘ng gà, v鵜t và s違n phẩm chăn nuôi.  

o Các đ鵜a ph逢ơng, trung tâm th逢ơng m衣i, siêu th鵜 và các ch逢ơng trình bình 
鰻n, xúc ti院n th逢ơng m衣i 逢u tiên t衣o điều kiện thu壱n lợi cho việc giới thiệu và tiêu 
th映 các s違n phẩm chăn nuôi an toàn, gắn với các chuỗi liên k院t, có hợp đ欝ng tiêu 
th映 s違n phẩm cho ng逢運i chăn nuôi.  

- Khuy院n nông và thông tin tuyên truyền: 

o Đẩy m衣nh ch逢ơng trình khuy院n nông chăn nuôi theo chuỗi khép kín, kinh 
t院 tuần hoàn, an toàn sinh học, an toàn d鵜ch bệnh; chuyển giao quy trình, công 
nghệ chăn nuôi và hỗ trợ, h逢ớng d磯n ng逢運i chăn nuôi 泳ng d映ng 4.0, qu違n lỦ trang 
tr衣i và làm ch栄 kỹ thu壱t để s違n xu医t s違n phẩm chăn nuôi an toàn, hiệu qu違 phù hợp 

với từng đ嘘i t逢ợng v壱t nuôi và vùng sinh thái.  
o Đa d衣ng hóa các ch逢ơng trình truyền thông nhằm từng b逢ớc thay đ鰻i nh壱n 

th泳c và các thói quen không phù hợp trong chăn nuôi, gi院t m鰻, ch院 bi院n và tiêu 
dùng s違n phẩm chăn nuôi.  
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- Nâng cao năng lực phòng, ch嘘ng d鵜ch bệnh và b違o vệ môi tr逢運ng: 

o K院t hợp giữa nhà n逢ớc, doanh nghiệp và ng逢運i chăn nuôi, t鰻 ch泳c xây 
dựng cơ s荏, vùng chăn nuôi an toàn d鵜ch bệnh, thân thiện với môi tr逢運ng nh医t là cơ 
s荏 s違n xu医t gi嘘ng và vùng chăn nuôi t壱p trung; hỗ trợ, h逢ớng d磯n chăn nuôi an 
toàn sinh học, thực hành chăn nuôi t嘘t (VietGAP) đ嘘i với các cơ s荏 chăn nuôi heo, 
gà, v鵜t; kiểm soát và phòng, ch嘘ng kháng thu嘘c.  

o Đầu t逢 nâng c医p, xây dựng mới tr映 s荏 Tr衣m kiểm d鵜ch động v壱t đầu m嘘i, 

b違o đ違m hiệu qu違 cho công tác kiểm soát d鵜ch bệnh vừa t衣o điều kiện thu壱n lợi cho 

việc l逢u thông gi嘘ng v壱t nuôi, s違n phẩm chăn nuôi thúc đẩy phát triển chăn nuôi và 
cung 泳ng con gi嘘ng, thực phẩm cho th鵜 tr逢運ng.  

o Đẩy m衣nh 泳ng d映ng các lo衣i công nghệ xử lỦ ch医t th違i chăn nuôi gắn với 

s違n xu医t phân bón hữu cơ, ch院 bi院n ch院 phẩm nuôi tr欝ng th栄y s違n, s違n xu医t năng 
l逢ợng tái t衣o và chăn nuôi côn trùng có lợi trong s違n xu医t góp phần thúc đẩy kinh 

t院 tuần hoàn trong chăn nuôi.  
- Khoa học công nghệ: 

o Khuy院n khích nghiên c泳u 泳ng d映ng và chuyển giao công nghệ cao, công 
nghệ mới - tiên ti院n, công nghệ sinh học vào lĩnh vực gi嘘ng v壱t nuôi, th泳c ăn chăn 
nuôi, thu嘘c thú y, phòng ch嘘ng d鵜ch bệnh, xử lỦ môi tr逢運ng chăn nuôi.  

o Áp d映ng hệ th嘘ng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thu壱t trong qu違n lỦ và kiểm 

soát ch医t l逢ợng s違n phẩm chăn nuôi nhằm đáp 泳ng nhu cầu th鵜 tr逢運ng trong thành 
ph嘘 và ti院n tới xu医t khẩu.  

o Nghiên c泳u phát triển các mô hình s違n xu医t tuần hoàn, áp d映ng công nghệ 

cao trong chăn nuôi; 泳ng d映ng công nghệ c栄a cuộc cách m衣ng công nghiệp lần th泳 

t逢 và công nghệ hiện đ衣i khác trong qu違n lỦ nhà n逢ớc và qu違n tr鵜 s違n xu医t các lĩnh 
vực c栄a ngành chăn nuôi.  

- Nâng cao năng su医t, ch医t l逢ợng gi嘘ng v壱t nuôi: 
o Chọn t衣o nâng cao năng su医t, ch医t l逢ợng, sự đ欝ng nh医t về s違n phẩm c栄a 

các gi嘘ng v壱t nuôi trong s違n xu医t phù hợp với từng vùng, từng đ鵜a ph逢ơng; hỗ trợ 

xây dựng th逢ơng hiệu, ch雨 d磯n đ鵜a lỦ, s違n phẩm chăn nuôi s違n xu医t theo chuỗi và 
truy xu医t đ逢ợc ngu欝n g嘘c. 永ng d映ng các ti院n bộ kỹ thu壱t, công nghệ cao, công 
nghệ tiên ti院n, công nghệ mới và công nghệ sinh học c栄a th院 giới.  

o Xây dựng và sử d映ng các công th泳c lai gi嘘ng phù hợp cho từng vùng s違n 

xu医t, ph逢ơng th泳c chăn nuôi và phân khúc th鵜 tr逢運ng b違o đ違m có s嘘 l逢ợng s違n 

phẩm đ栄 lớn và đ欝ng nh医t về ch医t l逢ợng đáp 泳ng cho tiêu dùng trong thành ph嘘 và 
xu医t sang các t雨nh lân c壱n.  
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o M荏 rộng m衣ng l逢ới th映 tinh nhân t衣o và tiêu chuẩn hóa các cơ s荏, ch医t 

l逢ợng heo đực gi嘘ng; đực gi嘘ng sử d映ng trong các cơ s荏 s違n xu医t tinh nhân t衣o, 

ph違i đ逢ợc kiểm tra năng su医t tr逢ớc khi khai thác tinh th逢ơng phẩm. Hàng năm, Chi 
c映c Chăn nuôi và Thú y ph嘘i hợp t鰻 ch泳c đánh giá, bình tuyển ch医t l逢ợng đ嘘i với 

đàn heo đực gi嘘ng có ho衣t động d鵜ch v映 gieo tinh trực ti院p trên đ鵜a bàn nhằm lo衣i 

th違i những đực gi嘘ng kém ch医t l逢ợng, không có lỦ l鵜ch, ngu欝n g嘘c rõ ràng.  
- Nâng cao ch医t l逢ợng, h衣 giá thành th泳c ăn chăn nuôi: 

o Tăng c逢運ng công tác kiểm soát ch医t l逢ợng, nh医t là các ch雨 tiêu an toàn 
th泳c ăn chăn nuôi; đẩy m衣nh nghiên c泳u nâng cao giá tr鵜 dinh d逢ỡng, sử d映ng ti院t 

kiệm và hiệu qu違 nguyên liệu th泳c ăn chăn nuôi. Khuy院n khích các doanh nghiệp 

đầu t逢 áp d映ng công nghệ cao, công nghệ tiên ti院n, công nghệ mới, công nghệ sinh 

học nhằm s違n xu医t nhanh các ch院 phẩm sinh học thay th院 kháng sinh, hóa ch医t sử 

d映ng làm nguyên liệu th泳c ăn chăn nuôi, thay th院 ngu欝n nguyên liệu nh壱p khẩu.  

o Khuy院n khích phát triển các mô hình ch院 bi院n các lo衣i th泳c ăn chăn nuôi 
hữu cơ bằng công nghệ, thi院t b鵜 nghiền trộn nhỏ và cơ động phù hợp với lo衣i hình 
chăn nuôi nông hộ, hợp tác xư; mô hình thâm canh tr欝ng cỏ k院t hợp công nghệ ch院 

bi院n th泳c ăn thô xanh hỗn hợp để chăn nuôi và vỗ béo các lo衣i gia súc ăn cỏ.  

- Nâng cao năng lực gi院t m鰻 và ch院 bi院n s違n phẩm chăn nuôi:  
o H逢ớng d磯n c違i t衣o, nâng c医p thành c映m cơ s荏 gi院t m鰻 t壱p trung đ嘘i với các 

cơ s荏 gi院t m鰻 đ栄 điều kiện và thực hiện di d運i hoặc kêu gọi đầu t逢 mới đ嘘i với các 
đ鵜a ph逢ơng không có cơ s荏 gi院t m鰻 đ栄 điều kiện c違i t衣o, nâng c医p thành c映m cơ s荏 

gi院t m鰻 t壱p trung theo quy ho衣ch m衣ng l逢ới cơ s荏 gi院t m鰻 c栄a thành ph嘘 gắn với 

vùng chăn nuôi hàng hóa, b違o đ違m yêu cầu về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, 

b違o vệ môi tr逢運ng và đ嘘i xử nhân đ衣o với v壱t nuôi.  
o Khuy院n khích phát triển công nghiệp ch院 bi院n sâu các s違n phẩm chăn nuôi 

nhằm đa d衣ng hóa và nâng cao giá tr鵜 s違n phẩm chăn nuôi phù hợp với nhu cầu c栄a 

th鵜 tr逢運ng tiêu th映 trong n逢ớc và xu医t khẩu.  

o Xây dựng, qu違ng bá th逢ơng hiệu đ嘘i với s違n phẩm chăn nuôi là th院 m衣nh, 

ch栄 lực và đặc tr逢ng c栄a đ鵜a ph逢ơng.  
- Đào t衣o ngu欝n nhân lực: ti院p t映c đào t衣o nâng cao năng lực qu違n lỦ cho cán 

bộ chăn nuôi, thú y các c医p, nh医t là c医p cơ s荏 để đáp 泳ng đ逢ợc theo yêu cầu, xu th院 

phát triển. Chú trọng đào t衣o kỹ năng qu違n tr鵜, kỹ thu壱t chăn nuôi, qu違n lỦ d鵜ch 

bệnh và an toàn thực phẩm cho ng逢運i chăn nuôi thông qua các ch逢ơng trình d衣y 

nghề, t壱p hu医n và các ho衣t động khuy院n nông.  
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- Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành chăn nuôi:  

o Khuy院n khích phát triển công nghiệp cơ khí, hóa ch医t và công nghệ sinh 

học để cung c医p các thi院t b鵜 chu欝ng tr衣i, gi院t m鰻, ch院 bi院n, các lo衣i hóa ch医t, ch院 

phẩm sinh học thay th院 ngu欝n nh壱p khẩu.  

o Khuy院n khích phát triển công nghệ tiên ti院n, hiện đ衣i trong qu違n lỦ ngành 
và qu違n tr鵜 ho衣t động kinh doanh chăn nuôi, nh医t là các phần mềm tin học phù hợp 

với đặc thù c栄a chăn nuôi trang tr衣i quy mô nhỏ và chăn nuôi nông hộ.  

- Đ鰻i mới t鰻 ch泳c s違n xu医t: 

o T鰻 ch泳c s違n xu医t các ngành hàng s違n phẩm chăn nuôi theo h逢ớng chuyên 
môn hóa, hiện đ衣i và hiệu qu違 gắn với các chuỗi liên k院t, trong đó phát huy vai trò 
ch栄 đ衣o c栄a doanh nghiệp, hiệp hội và hợp tác xư.  

o Khuy院n khích các doanh nghiệp, t壱p đoàn đ栄 kh違 năng đầu t逢 vào ngành 
chăn nuôi theo chuỗi khép kín và hỗ trợ, h逢ớng d磯n ng逢運i chăn nuôi s違n xu医t đáp 
泳ng nhu cầu th鵜 tr逢運ng. Chú trọng c栄ng c嘘 và phát triển mô hình hợp tác xư kiểu 

mới trong lĩnh vực chăn nuôi làm cầu n嘘i giữa các nông hộ, trang tr衣i với các 
doanh nghiệp lớn và th鵜 tr逢運ng.  

o Tăng c逢運ng năng lực qu違n lỦ nhà n逢ớc ngành chăn nuôi, thú y. 

o Kiện toàn, tăng c逢運ng năng lực t鰻 ch泳c bộ máy và cơ ch院, chính sách qu違n 

lỦ ngành chăn nuôi, thú y tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu qu違 phù hợp với nền kinh 

t院 th鵜 tr逢運ng, hội nh壱p qu嘘c t院 và quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.  

o Xư hội hóa các d鵜ch v映 công về chăn nuôi, thú y để mọi thành phần kinh t院 

có đ栄 điều kiện có thể tham gia nhằm công khai, minh b衣ch các ho衣t động qu違n lỦ, 
gi違m áp lực về biên ch院, ngân sách nhà n逢ớc và cung c医p cho ng逢運i dân ch医t 

l逢ợng d鵜ch v映 t嘘t nh医t.  

e) Chi院n l逢ợc cho ngành th栄y s違n  

e1. Đ鵜nh h逢ớng phát triển  

Ti院p t映c thực hiện tái cơ c医u ngành th栄y s違n theo h逢ớng h逢ớng nâng cao ch医t 

l逢ợng và hiệu qu違 s違n xu医t các s違n phẩm ch栄 lực (cá tra), phát triển nuôi các đ嘘i 

t逢ợng th栄y s違n có giá tr鵜 kinh t院 cao, th栄y s違n nuôi kiểng… nhằm đáp 泳ng ngày 
càng cao nhu cầu tiêu dùng trong n逢ớc và xu医t khẩu, đ違m b違o vững chắc an ninh 

l逢ơng thực, b違o vệ môi tr逢運ng sinh thái và thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u.  

Phát triển s違n xu医t nuôi tr欝ng th栄y s違n theo chiều sâu, nâng cao ch医t l逢ợng 

s違n phẩm theo h逢ớng an toàn thực phẩm, t鰻 ch泳c l衣i s違n xu医t theo chuỗi giá tr鵜 
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hàng hóa, hình thành các vùng s違n xu医t t壱p trung quy mô lớn, 泳ng d映ng công nghệ 

cao, trang b鵜 cơ giới hóa, điện khí hóa, th栄y lợi hóa và sinh học hóa đ欝ng bộ gắn 

với công nghiệp ch院 bi院n, phát triển các mô hình nông nghiệp đô th鵜 hiện đ衣i, 

h逢ớng đ院n xây dựng nền nông nghiệp tri th泳c.  

Xây dựng có th逢ơng hiệu uy tín, tham gia sâu vào chuỗi cung 泳ng toàn cầu, 

có kh違 năng c衣nh tranh cao và bền vững. Hội nh壱p qu嘘c t院 sâu rộng, phát triển có 
trách nhiệm theo h逢ớng kinh t院 tuần hoàn, nâng cao năng su医t, ch医t l逢ợng, giá tr鵜 
gia tăng và hiệu qu違.  

Phát huy lợi th院 và sử d映ng hiệu qu違 tiềm năng diện tích đ医t, mặt n逢ớc và các 
ngu欝n lực c栄a TPCT để phát triển ngành th栄y s違n theo h逢ớng nâng cao giá tr鵜 gia 

tăng và phát triển bền vững; phù hợp với các đề án và quy ho衣ch c栄a thành ph嘘, 

vùng và c違 n逢ớc. 

Phát triển th栄y s違n đặt trong m嘘i quan hệ liên ngành, liên vùng, gắn s違n xu医t 

nguyên liệu với ch院 bi院n tiêu th映; ti院p t映c m荏 rộng th鵜 tr逢運ng tiêu th映 nội đ鵜a và 
xu医t khẩu; đ違m b違o vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp 泳ng yêu cầu hội nh壱p qu嘘c t院. 

Phát triển th栄y s違n gắn với t鰻 ch泳c l衣i ph逢ơng th泳c s違n xu医t, chú trọng các 
hình th泳c liên k院t, hợp tác giữa s違n xu医t nguyên liệu với ch院 bi院n tiêu th映; đ違m b違o 

hài hòa lợi ích c栄a các tác nhân trong chuỗi giá tr鵜. Đẩy m衣nh liên k院t b嘘n nhà 
trong nuôi tr欝ng th栄y s違n. L医y hiệu qu違 làm m映c tiêu, tăng tr逢荏ng làm động lực, 

khuy院n khích các thành phần kinh t院 tham gia s違n xu医t kinh doanh, gi違i quy院t việc 

làm, góp phần nâng cao ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng cho ng逢運i dân vùng quy ho衣ch. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu qu違 qu違n lỦ nhà n逢ớc trên lĩnh vực th栄y s違n, tăng 
c逢運ng công tác b違o t欝n, b違o vệ ngu欝n lợi th栄y s違n, b違o vệ môi tr逢運ng, đa d衣ng 

sinh học, ch栄 động thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u, đ欝ng th運i nâng cao vai trò c栄a 

mô hình qu違n lỦ cộng đ欝ng, các hiệp hội ngành nghề s違n xu医t th栄y s違n. 

e2. M映c tiêu c映 thể  

Giai đo衣n 2021 - 2025: 

- Tăng tr逢荏ng kinh t院 (GDP) khu vực nông nghiệp - th栄y s違n giai đo衣n 2021 - 

2025 bình quân đ衣t 2,5%. 

- Tỷ trọng nông nghiệp - th栄y s違n trong cơ c医u kinh t院 đ衣t 5,5 - 6,0%.  

Giai đo衣n 2026 - 2030: 

- Tăng tr逢荏ng kinh t院 (GDP) khu vực nông nghiệp - th栄y s違n giai đo衣n 2026 - 

2030 bình quân đ衣t 3,0%.  
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- Tỷ trọng nông nghiệp - th栄y s違n trong cơ c医u kinh t院 đ衣t 3,5 - 4,0%.  

- Xây dựng th栄y s違n tr荏 thành ngành s違n xu医t công nghiệp hiện đ衣i, có tính 
c衣nh tranh cao, phát triển toàn diện, t衣o ra s違n l逢ợng hàng xu医t khẩu lớn, đóng góp 
ngày càng tăng cho phát triển KT-XH. Đ院n năm 2030, diện tích nuôi tr欝ng th栄y 

s違n đ衣t 14.000 ha, trong đó nuôi cá đ衣t 13.679 ha g欝m nuôi ao và m逢ơng v逢運n 

2.980 ha, riêng nuôi cá tra là 1.100 ha, nuôi cá k院t hợp với tr欝ng lúa 10.699 ha; 

nuôi tôm đ衣t 102 ha (toàn bộ là nuôi k院t hợp với lúa); s違n xu医t gi嘘ng và nuôi th栄y 
s違n khác 225 ha. T鰻ng s違n l逢ợng th栄y s違n đ衣t 267.500 t医n, trong đó s違n l逢ợng cá 
tra đ衣t kho違ng 222.141 t医n. S嘘 l逢ợng cơ s荏 s違n xu医t gi嘘ng là 150 cơ s荏. 

e3. Gi違i pháp  
B違o vệ ngu欝n lợi th栄y s違n: 

- Khai thác và b違o vệ ngu欝n lợi th栄y s違n k院t hợp với công tác b違o vệ và tái 
t衣o ngu欝n lợi tự nhiên. Công tác tái t衣o ngu欝n lợi th栄y s違n đ逢ợc thực hiện với các 
đ嘘i t逢ợng th栄y s違n b違n đ鵜a đóng vai trò quan trọng để ph映c h欝i ngu欝n lợi tự nhiên, 
gia tăng s違n l逢ợng khai thác ngu欝n lợi th栄y s違n có giá tr鵜 kinh t院 cho thành ph嘘 và 
các đ鵜a ph逢ơng lân c壱n  

- Khuy院n khích ng逢 dân cam k院t tuân th栄 quy đ鵜nh pháp lu壱t về khai thác và 
b違o vệ phát triển ngu欝n lợi th栄y s違n; ch栄 cơ s荏 ch院 bi院n, kinh doanh th栄y s違n cam 

k院t không nuôi, nh嘘t, tàng trữ, v壱n chuyển, mua bán trái phép các loài th栄y s違n 

nguy c医p, quỦ, hi院m.  

- Hàng năm, xây dựng và t鰻 ch泳c thực hiện nhiệm v映 th違 gi嘘ng tái t衣o ngu欝n 

lợi th栄y s違n gắn với tuyên truyền về công tác b違o vệ ngu欝n lợi th栄y s違n nhân ngày 
truyền th嘘ng ngành th栄y s違n Việt Nam (ngày 01/04). 

- Xây dựng và t鰻 ch泳c thực hiện ch逢ơng trình “Tháng hành động qu嘘c gia về 

b違o vệ ngu欝n lợi th栄y s違n”.  
- T鰻 ch泳c thực hiện đ欝ng qu違n lỦ trong b違o vệ ngu欝n lợi th栄y s違n t衣i một s嘘 

lo衣i hình th栄y vực tự nhiên nh逢 sông, h欝, h欝 ch泳a theo h逢ớng b違o vệ, phát triển 

ngu欝n lợi th栄y s違n k院t hợp với phát triển du l鵜ch sinh thái, du l鵜ch nông thôn nhằm 

đem l衣i lợi ích kinh t院 cho cộng đ欝ng.  

- Đầu t逢 cơ s荏 h衣 tầng, trang thi院t b鵜 thi院t y院u cho t鰻 ch泳c cộng đ欝ng thực 

hiện đ欝ng qu違n lỦ trong b違o vệ ngu欝n lợi thuỷ s違n.  

Phát triển các mô hình th栄y s違n: 

- Ti院p t映c phát triển nuôi hiệu qu違 các đ嘘i t逢ợng ch栄 lực và các loài th栄y s違n 

có giá tr鵜 kinh t院 gắn với b違o vệ môi tr逢運ng sinh thái, ch栄 động thích 泳ng với bi院n 

đ鰻i khí h壱u.  
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- Ch栄 động 泳ng d映ng công nghệ tiên ti院n phát triển hệ th嘘ng s違n xu医t gi嘘ng 

th栄y s違n ch医t l逢ợng cao. 姶u tiên phát triển gi嘘ng các đ嘘i t逢ợng nuôi ch栄 lực, giá 
tr鵜 kinh t院 cao, các loài mới có tiềm năng.  

- Khuy院n khích phát triển các mô hình nuôi tr欝ng th栄y s違n áp d映ng công nghệ 

mới, tiên ti院n, gi違m giá thành s違n xu医t, thân thiện môi tr逢運ng, thích 泳ng BĐKH; 

các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, áp d映ng các tiêu chuẩn ch泳ng nh壱n thực 

hành nuôi tr欝ng th栄y s違n t嘘t (GAP) để nâng cao giá tr鵜 và phát triển bền vững.  

Khoa học, công nghệ và hợp tác qu嘘c t院: 

- Tăng c逢運ng hợp tác qu嘘c t院, tìm ki院m và sử d映ng có hiệu qu違 ngu欝n lực hỗ 

trợ c栄a các đ嘘i tác và t鰻 ch泳c qu嘘c t院, trao đ鰻i thông tin, học t壱p, chia sẻ kinh 

nghiệm về: điều tra, kh違o sát, đánh giá, nghiên c泳u ngu欝n lợi th栄y s違n, qu違n lỦ loài 
th栄y s違n di c逢, khu b違o vệ ngu欝n lợi th栄y s違n, ch嘘ng khai thác th栄y s違n b医t hợp 

pháp, không báo cáo và không theo quy đ鵜nh… và thông qua các t鰻 ch泳c này kêu 
gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ về kinh phí, kỹ thu壱t.  

- Hỗ trợ cho các dự án nghiên c泳u c栄a Khoa Th栄y s違n - Tr逢運ng Đ衣i học Cần 

Thơ, đặc biệt tăng c逢運ng hợp tác giữa tr逢運ng đ衣i học và các doanh nghiệp, hộ nuôi 
tr欝ng th栄y s違n (ví d映: hợp tác cho sinh viên đi thực t院 t衣i các cơ s荏 nuôi tr欝ng th栄y 

s違n, các nhà nghiên c泳u làm việc trực ti院p với các hộ nuôi tr欝ng th栄y s違n để trao 

đ鰻i về các v医n đề n鰻i cộm cần nghiên c泳u, đ鰻i mới; th逢運ng xuyên kh違o sát, nghiên 
c泳u thực nghiệm). 

- 永ng d映ng công nghệ s嘘 trong việc qu違n lỦ th栄y s違n: ví d映 thi院t b鵜 c違m bi院n 

giúp theo dõi và đáp 泳ng những 違nh h逢荏ng c栄a sự thay đ鰻i c栄a môi tr逢運ng nh逢 
nhiệt độ n逢ớc, độ pH, độ acid… nhằm cung c医p cái nhìn t鰻ng thể về tình tr衣ng và 
điều kiện nuôi tr欝ng theo th運i gian thực, từ đó giúp các nhà qu違n lỦ đ逢a ra các 
hành động k鵜p th運i; công nghệ blockchain giúp truy xu医t ngu欝n g嘘c từ giai đo衣n 

con gi嘘ng đ院n thành phẩm. Thực hiện việc truy xu医t ngu欝n g嘘c và xây dựng 

th逢ơng hiệu các s違n phẩm th栄y s違n, nh医t là các s違n phẩm có lợi th院 c衣nh tranh cao 

c栄a Việt Nam. Hình thành hệ th嘘ng kênh phân ph嘘i s違n phẩm th栄y s違n trong và 
ngoài n逢ớc.  

- Phát triển công nghiệp ch院 bi院n th栄y s違n quy mô lớn, đóng vai trò ch栄 đ衣o 

trong việc d磯n dắt, thúc đẩy phát triển chuỗi s違n xu医t th栄y s違n theo h逢ớng nâng 
cao giá tr鵜 gia tăng và PTBV. Áp d映ng KHCN, chuyển d鵜ch cơ c医u s違n phẩm theo 

h逢ớng nâng cao tỷ trọng các s違n phẩm ch院 bi院n giá tr鵜 gia tăng ph映c v映 các ngành 
thực phẩm và phi thực phẩm; đ鰻i mới máy móc, thi院t b鵜 và công nghệ; tăng năng 
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su医t, ch医t l逢ợng; đ違m b違o an toàn thực phẩm, quy tắc xu医t x泳, an toàn môi tr逢運ng 

và an sinh xư hội; nâng cao hiệu qu違 kinh t院 và năng lực c衣nh tranh; tham gia sâu 
vào chuỗi cung 泳ng toàn cầu. T鰻 ch泳c s違n xu医t th栄y s違n tuần hoàn theo chuỗi giá 
tr鵜 s違n phẩm.  

Đào t衣o và phát triển ngu欝n nhân lực: 

- Tăng c逢運ng tuyển sinh viên ngành th栄y s違n c栄a Tr逢運ng Đ衣i học Cần Thơ, 
t衣o điều kiện cho sinh viên tham gia vào các dự án nghiên c泳u trong n逢ớc và qu嘘c 

t院; nghiên c泳u một s嘘 h逢ớng 泳ng d映ng công nghệ s嘘 trong nuôi tr欝ng th栄y s違n. 

- T鰻 ch泳c các khóa đào t衣o, t壱p hu医n cho đội ngũ cán bộ làm công tác b違o vệ 

và phát triển ngu欝n lợi th栄y s違n từ trung 逢ơng đ院n đ鵜a ph逢ơng b違o đ違m đ栄 năng 
lực, có trình độ chuyên môn sâu, kỹ năng cao, đáp 泳ng yêu cầu qu違n lỦ, phát triển 

bền vững c栄a ngành.  
- Thu hút ngu欝n lực qu嘘c t院 về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đào t衣o phát 

triển ngu欝n lực ch医t l逢ợng cao về b違o vệ, phát triển ngu欝n lợi th栄y s違n.  

- T壱p trung đào t衣o đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nghiệp v映 đáp 泳ng yêu 
cầu nhiệm v映 nhằm kiện toàn hệ th嘘ng thanh tra, kiểm tra, giám sát các ho衣t động 

liên quan đ院n công tác b違o vệ và phát triển ngu欝n lợi th栄y s違n.  

f) Chi院n l逢ợc cho ngành th逢ơng m衣i nông s違n  

f1. Thành l壱p khu ch院 xu医t theo mô hình PPP  
Khuy院n khích sự tham gia c栄a các doanh nghiệp t逢 nhân: 

- Đẩy m衣nh việc chuyển giao công nghệ để c違i thiện năng su医t và ch医t l逢ợng  

- Hỗ trợ xây dựng th逢ơng hiệu cho nông s違n đ鵜a ph逢ơng bằng cách thúc đẩy 

việc b違o hộ nhưn hiệu. 

- Đầu t逢 vào chuỗi cung 泳ng theo mô hình PPP. 

- Đ逢a ra các chính sách 逢u đưi hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân. 

- Nâng cao nh壱n th泳c cho chính quyền đ鵜a ph逢ơng các huyện trọng điểm. 

- V壱n động và khuy院n khích nông dân tham gia vào các ho衣t động s違n xu医t 

chuyên ph映c v映 xu医t khẩu. 

- Hỗ trợ kinh phí cho ho衣t động phát triển cơ s荏 h衣 tầng và đào t衣o lao động. 

- Giám sát m嘘i quan hệ ng逢運i mua - ng逢運i bán - giữa doanh nghiệp t逢 nhân 
và nông dân. 

- Xây dựng chuỗi cung 泳ng tích hợp: xây dựng cơ s荏 h衣 tầng với đầy đ栄 hệ 

th嘘ng làm s衣ch, đóng gói, làm mát và b違o qu違n ph映c v映 ch院 bi院n và xu医t khẩu. 
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f2. C違i thiện năng lực v壱n t違i và h壱u cần  

T嘘i 逢u hóa việc sử d映ng h壱u cần đ逢運ng th栄y: là đ鵜a ph逢ơng có hệ th嘘ng sông 
ngòi kênh r衣ch chằng ch鵜t, cùng với việc v壱n t違i đ逢運ng th栄y tăng tr逢荏ng m衣nh m胤 

trong nhiều năm qua, Cần Thơ cần đẩy m衣nh hơn nữa ph逢ơng th泳c l逢u chuyển 

hàng hóa này. T雨 lệ sử d映ng c栄a 4 c違ng lớn t衣i Cần Thơ bao g欝m Trà Nóc, Hoàng 
Diệu, Cái Cui, Th嘘t N嘘t mới ch雨 đ衣t 55%, do v壱y, cần tăng công su医t và t嘘i 逢u hóa 
những c違ng v壱n chuyển này.  

Đẩy m衣nh v壱n t違i hàng không: Cần Thơ có lợi th院 khi s荏 hữu một trong hai 

sân bay qu嘘c t院 duy nh医t t衣i ĐBSCL. Tuy nhiên, hiện t衣i sân bay ch栄 y院u ph映c v映 

việc v壱n t違i hành khách, s違n l逢ợng v壱n t違i hàng hóa năm 2019 ch雨 đ衣t 9300 t医n, 

một con s嘘 r医t khiêm t嘘n khi so sánh với sân bay Nội Bài (695.000 t医n) và Tân 
Sơn Nh医t (682.000 t医n). Do v壱y, việc xây dựng trung tâm logistic hàng không 
chuyên d映ng r医t cần thi院t để c違i thiện năng lực k院t n嘘i c栄a Cần Thơ, đặc biệt trong 

t逢ơng lai khi s違n l逢ợng hoa qu違 ch医t l逢ợng cao xu医t khẩu ngày càng tăng - đây là 
những hàng hóa nhẹ, mang giá tr鵜 kinh t院 cao, phù hợp với v壱n t違i hàng không.  

Thành l壱p cơ s荏 h壱u cần với đầy đ栄 cơ s荏 làm s衣ch, đóng gói, làm mát và b違o 

qu違n. Việc thành l壱p cơ s荏 h壱u cần có thể gi違m lưng phí đ院n 20%. Trọng tâm c栄a 

cơ s荏 h壱u cần là ph違i có hệ th嘘ng kho l衣nh hiện đ衣i b荏i đây là v医n đề b医t c壱p lớn 

nh医t c栄a giao th逢ơng nông s違n t衣i ĐBSCL. Theo đánh giá, chuỗi cung 泳ng hiện t衣i 

ch雨 đáp 泳ng 14% nhu cầu. Trong th運i gian tới, việc xây dựng thêm các nhà máy 
khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) s胤 đóng vai trò quan trọng trong việc cung c医p nhiên 
liệu cho các kho l衣nh, vì v壱y, cần thúc đẩy thu hút đầu t逢, t壱p trung vào các siêu dự 

án với các nhà đầu t逢 tr映 cột và các ch逢ơng trình cần 逢u tiên vào th運i hiện t衣i nh逢 

h壱u cần v壱n t違i hàng không, nhà máy điện LNG, trung tâm h壱u cần Cái Cui… 

f3. Xây dựng th逢ơng hiệu toàn cầu để ph映c v映 xu医t khẩu  

Xây dựng th逢ơng hiệu cho nông s違n đ鵜a ph逢ơng thông qua t鰻 ch泳c các bu鰻i 
t壱p hu医n về xây dựng th逢ơng hiệu nông s違n đ院n các hợp tác xư; t鰻 ch泳c 荏 phiên 
chợ nông s違n ch雨 dành riêng cho nông s違n đư đăng kí nhưn hiệu và đ衣t tiêu chuẩn 
ch医t l逢ợng; đẩy nhanh ti院n độ c栄a việc b違o hộ nhưn hiệu nông s違n; tham gia vào 
các diễn đàn xu医t khẩu, hiệp hội nông s違n trong n逢ớc và khu vực  

g) Chi院n l逢ợc cho ngành du l鵜ch gắn với nông nghiệp  
Đây là ngành đang có tiềm năng phát triển r医t lớn khi đ衣t m泳c tăng tr逢荏ng 

18% 荏 khu vực châu Á - Thái Bình D逢ơng, cao hơn các khu vực khác trên th院 giới. 

Du l鵜ch sinh thái, du l鵜ch nông nghiệp là xu h逢ớng mới n鰻i trong những năm gần 
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đây khi ng逢運i đi du l鵜ch có xu h逢ớng tìm ki院m những tr違i nghiệm gắn liền với văn 
hóa b違n đ鵜a. Cần Thơ với lợi th院 m衣ng l逢ới sông n逢ớc dày đặc cùng với nền nông 
nghiệp phát triển, hoàn toàn có thể t壱n d映ng cơ hội này để mang l衣i giá tr鵜 gia tăng 
cao cho nền nông nghiệp thành ph嘘, t衣o ra công ăn việc làm cho dân đ鵜a ph逢ơng.  

S違n phẩm du l鵜ch: đa d衣ng hóa s違n phẩm du l鵜ch sinh thái, nông nghiệp. Bên 
c衣nh các ho衣t động đư có nh逢 tham quan miệt v逢運n, chèo thuyền trên sông; có thể 

b鰻 sung thêm nhiều ho衣t động khác nh逢 cắm tr衣i k院t hợp ngh雨 d逢ỡng ven sông, các 
ho衣t động giáo d映c, khám phá thiên nhiên, các d鵜ch v映 ngh雨 d逢ỡng trên trang tr衣i.  

Đào t衣o cho ng逢運i dân đ鵜a ph逢ơng làm du l鵜ch: một trong những điểm h衣n 

ch院 c栄a các điểm du l鵜ch sinh thái, nông nghiệp là việc ng逢運i dân làm du l鵜ch tự 

phát nên cung cách ph映c v映 ch逢a bài b違n, d鵜ch v映 cung c医p ch逢a đ衣t đ逢ợc sự hài 
lòng tuyệt đ嘘i c栄a khách hàng. Do v壱y, việc t鰻 ch泳c các khóa đào t衣o ngắn h衣n cho 

ng逢運i dân đ鵜a ph逢ơng r医t cần thi院t để phát triển hình th泳c du l鵜ch sinh thái này.  
Cung c医p ch泳ng ch雨 cho cơ s荏 đ衣t tiêu chuẩn: h壱u Covid-19, một trong những 

điều khách du l鵜ch quan tâm là sự an toàn, s衣ch s胤 c栄a các cơ s荏 du l鵜ch tham quan, 

l逢u trú. Vì v壱y, để gi違i quy院t m嘘i quan tâm c栄a khách hàng, cũng nh逢 nâng cao 
tiêu chuẩn c栄a các cơ s荏 du l鵜ch sinh thái, du l鵜ch nông nghiệp, v嘘n đa phần tự phát 
và ch逢a có hệ th嘘ng qu違n lỦ, v壱n hành chuyên nghiệp. Thành ph嘘 có thể cân nhắc 

áp d映ng hệ th嘘ng ch泳ng nh壱n cho các cơ s荏 đ衣t tiêu chuẩn về việc an toàn, s衣ch s胤, 

cũng nh逢 đ違m b違o các nguyên tắc ch嘘ng d鵜ch. Các cơ s荏 du l鵜ch tự phát cũng đ逢ợc 

khuy院n khích để đ衣t tiêu chuẩn này bằng các lợi ích nh逢 đ逢ợc truyền thông, qu違ng 

bá trên các ph逢ơng tiện thông tin đ衣i chúng c栄a thành ph嘘, đ逢ợc liệt kê vào danh 
sách các cơ s荏 an toàn trên các trang web du l鵜ch nh逢 Traveloka, Airbnb.  

h) Gi違i pháp chung để thực hiện hiện quy ho衣ch  

h1. Gi違i pháp về khoa học công nghệ  

姶u tiên cho các đề tài nghiên c泳u 泳ng d映ng, s違n xu医t thử nhằm t衣o b逢ớc đột 

phá về nâng cao năng su医t, ch医t l逢ợng và s泳c c衣nh tranh cho các s違n phẩm nông 
nghiệp và th栄y s違n, h逢ớng tới xây dựng nền nông nghiệp an toàn và bền vững.  

Đẩy m衣nh việc 泳ng d映ng những công nghệ mới trong tr欝ng trọt nh逢 công 
nghệ th栄y canh, khí canh. Đây là những mô hình phù hợp với nông nghiệp đô th鵜 
b荏i nó cho phép việc tr欝ng trọt không cần đ医t cũng nh逢 ti院t kiệm n逢ớc, phân bón 
lên đ院n 90%; cùng với đó là tăng năng su医t g医p nhiều lần so với ph逢ơng pháp nuôi 
tr欝ng truyền th嘘ng. Ph逢ơng pháp này phù hợp với các lo衣i rau và hoa qu違 nh逢 xà 
lách, gừng, khoai tây, ớt, các lo衣i d逢a...  
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Nghiên c泳u, chọn t衣o và đ逢a vào s違n xu医t các gi嘘ng cây tr欝ng và v壱t nuôi có 
năng su医t, ch医t l逢ợng cao, có kh違 năng ch鵜u h衣n, ch鵜u ng壱p úng và có s泳c đề kháng 
sâu bệnh cao. Khu vực dọc theo sông H壱u 逢u tiên sử d映ng các gi嘘ng ngắn ngày có 
kh違 năng thâm canh cao, khu vực còn l衣i 逢u tiên áp d映ng các gi嘘ng lúa ngắn ngày 
có kh違 năng ch鵜u ng壱p úng và ch鵜u phèn trung bình.  

h2. Gi違i pháp t鰻 ch泳c s違n xu医t  

M荏 rộng liên k院t với các đ鵜a ph逢ơng trong vùng và liên k院t 4 nhà  
- Tăng c逢運ng liên k院t với các viện, tr逢運ng trong vùng (Viện lúa ĐBSCL, 

Viện Cây ăn qu違, Tr逢運ng Đ衣i học Cần Thơ) và c違 n逢ớc, các doanh nghiệp s違n xu医t 

s違n phẩm nông nghiệp 泳ng d映ng công nghệ cao nhằm thúc đẩy nghiên c泳u, chuyển 

giao và 泳ng d映ng nhanh ti院n bộ khoa học và công nghệ vào s違n xu医t, nâng cao 
hiệu qu違 s違n xu医t và ch医t l逢ợng nông, th栄y s違n.  

- Thực hiện liên k院t giữa Doanh nghiệp - T鰻 ch泳c tín d映ng - Nông dân trong 
việc vay v嘘n s違n xu医t để gi違m bớt các th栄 t映c vay v嘘n hiện còn đang b医t c壱p hoặc 

liên k院t giữa Doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nông dân trong việc hỗ trợ đào t衣o và 
chuyển giao ti院n bộ kỹ thu壱t về gi嘘ng cây con, quy trình s違n xu医t và ch院 bi院n.  

Ti院p t映c đẩy m衣nh phát triển kinh t院 t壱p thể  

- Tăng c逢運ng đào t衣o, b欝i d逢ỡng ki院n th泳c qu違n lỦ và nghiệp v映 chuyên môn 
cho đội ngũ cán bộ kinh t院 t壱p thể đi đôi với có chính sách đưi ngộ thỏa đáng để 

thu hút cán bộ qu違n lỦ, cán bộ khoa học kỹ thu壱t về công tác t衣i hợp tác xư nh逢 
một s嘘 t雨nh 荏 ĐBSCL đang làm. Các cán bộ về công tác t衣i hợp tác xư đ逢ợc h逢荏ng 

nguyên l逢ơng và các ch院 độ theo quy đ鵜nh hiện hành, đ欝ng th運i còn đ逢ợc h逢荏ng 

ph映 c医p gắn với hiệu qu違 s違n xu医t kinh doanh c栄a hợp tác xư.  
- Khuy院n khích xư viên góp v嘘n bằng nhiều hình th泳c (bằng tiền, tài s違n) và 

t衣o thu壱n lợi cho hợp tác xư có thể th院 ch医p bằng tài s違n từ v嘘n vay để vay v嘘n, 

vay v嘘n bằng tín ch医p và bằng dự án có hiệu qu違.  

Khuy院n khích phát triển trang tr衣i và doanh nghiệp nông nghiệp  

- T衣o thu壱n lợi về quy trình, th栄 t映c xét và c医p gi医y ch泳ng nh壱n trang tr衣i 

cũng nh逢 gi医y phép ho衣t động s違n xu医t kinh doanh cho doanh nghiệp nông nghiệp.  

- Thực hiện chính sách 逢u đưi đ医t đai, tín d映ng, thu院 cho các trang tr衣i, doanh 

nghiệp, nh医t là 荏 các đ鵜a bàn còn khó khăn, có nhiều đ欝ng bào dân tộc ít ng逢運i.  

- Khuy院n khích và hỗ trợ hộ có kh違 năng v嘘n, lao động và kinh nghiệm s違n 

xu医t m荏 rộng quy mô đ医t đai, phát triển s違n xu医t theo h逢ớng chuyên môn hóa, hình 
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thành kinh t院 trang tr衣i; khuy院n khích các hộ trang tr衣i lớn, làm ăn hiệu qu違 thành 
l壱p công ty ho衣t động theo Lu壱t Doanh nghiệp để tăng tính pháp lỦ trong giao d鵜ch 

phát triển s違n xu医t kinh doanh và kh違 năng hỗ trợ các hộ xung quanh; khuy院n 

khích và hỗ trợ hộ ít đ医t chuyển nh逢ợng đ医t đai và chuyển đ鰻i nghề.  

Đầu t逢 đ欝ng bộ h衣 tầng các vùng s違n xu医t hàng hóa t壱p trung  

- Hoàn thiện quy ho衣ch và các dự án đầu t逢 các vùng s違n xu医t cây con t壱p 

trung nh逢: vùng s違n xu医t lúa gi嘘ng, vùng s違n xu医t lúa ch医t l逢ợng cao và lúa đặc 

s違n, vùng chuyên canh cây ăn qu違, vùng s違n xu医t rau hoa, cây c違nh...  

- 姶u tiên đầu t逢 đ欝ng bộ h衣 tầng, bao g欝m: hệ th嘘ng th栄y lợi, tr衣m bơm điện 

ph映c v映 t逢ới tiêu, hệ th嘘ng điện, hệ th嘘ng giao thông ph映c v映 máy móc cơ giới l逢u 
thông và v壱n chuyển s違n phẩm.  

- Hỗ trợ đầu t逢 hệ th嘘ng kho ch泳a, kho l衣nh, lò s医y t衣i các cơ s荏 ch院 bi院n 

nông th栄y s違n công nghiệp hiện đ衣i.  

h3. Gi違i pháp tiêu th映 s違n phẩm  

Ch栄 động th逢ơng th違o với các t鰻 ch泳c và qu嘘c gia để gi違i quy院t những khó 
khăn, v逢ớng mắc về rào c違n kỹ thu壱t th逢ơng m衣i. Đẩy m衣nh xúc ti院n th逢ơng m衣i 荏 

các th鵜 tr逢運ng truyền th嘘ng, t鰻 ch泳c các sự kiện qu違ng bá và giới thiệu s違n phẩm 

tới các th鵜 tr逢運ng mới. Xây dựng các phòng tr逢ng bày và giao d鵜ch tiêu th映 nông 
s違n 荏 các n逢ớc xu医t nh壱p khẩu lớn cũng nh逢 các đô th鵜 lớn trong c違 n逢ớc.  

Xây dựng th逢ơng hiệu, nhưn hiệu, ch雨 d磯n đ鵜a lỦ, hỗ trợ đầu t逢 cơ s荏 h衣 tầng  
vùng s違n xu医t và t鰻 ch泳c qu違ng bá rộng rưi các s違n phẩm ch栄 lực c栄a thành ph嘘 c違 
th鵜 tr逢運ng trong n逢ớc và xu医t khẩu.  

Tăng c逢運ng ph嘘i hợp giữa các ngành, các đ鵜a ph逢ơng trong việc xây dựng 

th逢ơng hiệu, t鰻 ch泳c hệ th嘘ng thu mua và tiêu th映 nông s違n, khắc ph映c tình tr衣ng 

tranh mua, tranh bán, gây bi院n động giá c違 và làm thiệt h衣i đ院n lợi ích c栄a c違 ng逢運i 

s違n xu医t, ch院 bi院n và tiêu dùng.  
Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc qu違ng bá hàng hóa, tr逢ớc h院t là phát triển 

hệ th嘘ng thông tin th鵜 tr逢運ng, xây dựng hệ th嘘ng tiêu chuẩn về qu違n lỦ ch医t l逢ợng 

nông s違n hàng hóa theo yêu cầu c栄a th鵜 tr逢運ng.  

h4. Gi違i pháp về đào t衣o ngu欝n nhân lực  

Ngành Nông nghiệp & PTNT cần xây dựng k院 ho衣ch đào t衣o ngu欝n nhân lực 

cho ngành nông nghiệp, trong đó xác đ鵜nh s嘘 l逢ợng lao động, cơ c医u ngành nghề 

và cơ c医u trình độ lao động cần đào t衣o, bao g欝m: công nhân kỹ thu壱t bán lành 
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nghề, công nhân kỹ thu壱t lành nghề và công nhân có kỹ năng s違n xu医t nông nghiệp 

công nghệ cao nhằm đáp 泳ng nhu cầu tuyển d映ng c栄a các trang tr衣i và các doanh 
nghiệp nông nghiệp.  

M荏 các lớp t壱p hu医n khuy院n nông cho nông dân, nh医t là về kỹ thu壱t ch院 bi院n 

và b違o qu違n s違n phẩm, cơ giới hóa nông nghiệp, thú y, b違o vệ thực v壱t, s違n xu医t 

hàng th栄 công mỹ nghệ, ki院n th泳c qu違n lỦ s違n xu医t kinh doanh nông nghiệp.  

Chú trọng đào t衣o đội ngũ qu違n lỦ s違n xu医t kinh doanh nông nghiệp, tr逢ớc h院t 

là cán bộ hợp tác xư (HTX), ch栄 trang tr衣i, ch栄 doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Triển khai các chính sách hỗ trợ theo đ嘘i t逢ợng ngành nghề và theo vùng, chú 
trọng đ嘘i với hộ nghèo, hộ đ欝ng bào dân tộc; thực hiện ch逢ơng trình tuyển chọn 

cán bộ trẻ học giỏi, có tâm huy院t gửi đi đào t衣o trong và ngoài n逢ớc; có chính sách 
khuy院n khích và đưi ngộ thỏa đáng để thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ và kinh 
nghiệm về làm việc t衣i thành ph嘘.  

Khuy院n khích các thành phần kinh t院 tham gia đầu t逢 cho phát triển đào t衣o 

và d衣y nghề cho nông dân.  
Tăng c逢運ng hỗ trợ đào t衣o từ các viện, tr逢運ng thông qua các hình th泳c triển 

khai đề tài khoa học, triển khai mô hình trình diễn, chuyển giao ti院n bộ kỹ thu壱t và 
t鰻 ch泳c thăm quan, hội th違o.  

Triển khai có hiệu qu違 ch逢ơng trình hỗ trợ tín d映ng 逢u đưi cho nông dân và 
con em c栄a họ có nhu cầu tham gia vào các lớp học nghề.  

1.4.6.2 Côngănghi羽p 

a) Đ鵜nh h逢ớng chung  

a1. Quan điểm phát triển  

Th泳 nh医t, tái cơ c医u s違n xu医t công nghiệp TPCT ph違i đặt trong m嘘i quan hệ 
t鰻ng thể với tái cơ c医u kinh t院 c栄a thành ph嘘, phù hợp với quá trình tái cơ c医u công 
nghiệp chung c栄a c違 n逢ớc và vùng ĐBSCL, đ欝ng th運i gắn với quá trình hội nh壱p 
kinh t院 khu vực và qu嘘c t院, đ違m b違o phát triển công nghiệp thành ph嘘 t逢ơng x泳ng 
với vai trò đầu tàu c栄a vùng ĐBSCL và là động lực để xây dựng Cần Thơ cơ b違n 
tr荏 thành một thành ph嘘 công nghiệp theo h逢ớng hiện đ衣i.  

Th泳 hai, chuyển d鵜ch cơ c医u nội bộ các ngành công nghiệp thành ph嘘 theo 

h逢ớng tăng dần cơ c医u công nghiệp công nghệ cao, trên cơ s荏 sắp x院p các nhóm 
ngành công nghiệp theo m泳c độ 逢u tiên để phân b鰻 các ngu欝n lực hợp lỦ và phù 
hợp với th院 m衣nh c栄a từng ngành/lĩnh vực và đ鵜a ph逢ơng.  
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Th泳 ba, chú trọng đẩy m衣nh phát triển các ngành, s違n phẩm công nghiệp có 
giá tr鵜 gia tăng cao; t壱p trung vào công nghiệp ch院 bi院n theo h逢ớng tinh ch院 nhằm 

nâng cao giá tr鵜 gia tăng xu医t khẩu gắn với th鵜 tr逢運ng tiêu th映; 逢u tiên phát triển 

những ngành, s違n phẩm sử d映ng công nghệ hiện đ衣i, thân thiện với môi tr逢運ng, 

nâng cao hiệu qu違 về năng su医t, ch医t l逢ợng và s泳c c衣nh tranh trên th鵜 tr逢運ng trong 

quá trình hội nh壱p.  

Th泳 t逢, phát triển công nghiệp thành ph嘘 theo ph逢ơng châm nội lực là quy院t 

đ鵜nh, đ欝ng th運i t衣o l壱p môi tr逢運ng đầu t逢 thu壱n lợi nhằm đa d衣ng hóa ngu欝n v嘘n 

và thành phần kinh t院 tham gia đầu t逢 phát triển công nghiệp, thu hút các ngu欝n 

v嘘n đầu t逢 n逢ớc ngoài, đầu t逢 từ Trung 逢ơng và các đ鵜a ph逢ơng bên ngoài để xây 
dựng hệ th嘘ng h衣 tầng công nghiệp đ欝ng bộ, h逢ớng doanh nghiệp s違n xu医t và đầu 

t逢 vào các khu công nghiệp, c映m công nghiệp đư quy ho衣ch.  

Th泳 năm, phát triển và 泳ng d映ng khoa học - công nghệ hiện đ衣i trong các 
ngành s違n xu医t công nghiệp, tăng tỷ trọng giá tr鵜 nội đ鵜a trong s違n xu医t công 
nghiệp; từng b逢ớc nâng cao năng lực qu違n lỦ điều hành, năng lực hội nh壱p kinh t院 

qu嘘c t院 và nâng cao ch医t l逢ợng ngu欝n nhân lực khoa học - công nghệ gắn với điều 

ch雨nh cơ c医u ngành nghề đào t衣o.  

Th泳 sáu, tăng c逢運ng liên k院t, hợp tác các doanh nghiệp công nghiệp trong quá 
trình s違n xu医t, kinh doanh và từng b逢ớc tham gia sâu rộng vào m衣ng s違n xu医t và 
chuỗi giá tr鵜 toàn cầu; nâng cao hiệu qu違 hợp tác qu嘘c t院, liên t雨nh, liên vùng trong 
đầu t逢 phát triển công nghiệp; tích cực ph嘘i hợp, liên doanh liên k院t với các t鰻ng 

công ty, t壱p đoàn kinh t院 chuyên ngành trong c違 n逢ớc để t壱n d映ng kh違 năng về đầu 

t逢 v嘘n, m荏 rộng th鵜 tr逢運ng tiêu th映, nâng cao năng lực, trình độ qu違n lỦ.  
Th泳 b違y, phát triển và tái cơ c医u s違n xu医t công nghiệp ph違i trên cơ s荏 hài hòa 

với các ngành kinh t院 khác nh逢 nông nghiệp, du l鵜ch, d鵜ch v映; chú trọng phát triển 

các khu công nghiệp, c映m công nghiệp, bên c衣nh phát triển m衣nh công nghiệp 

nông thôn để nhanh chóng rút ngắn kho違ng cách giữa thành th鵜 và nông thôn; phát 
triển công nghiệp đáp 泳ng các yêu cầu b違o vệ môi tr逢運ng sinh thái, giữ vững qu嘘c 

phòng, an ninh và đ違m b違o an sinh xư hội.  

a2. M映c tiêu chi ti院t  

Giai đo衣n 2021 - 2025: ngành công nghiệp và xây dựng ph医n đ医u tăng bình 
quân từ 8 - 9%/năm. Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng ti院p t映c chuyển d鵜ch 

theo h逢ớng tích cực và có xu h逢ớng tăng, chi院m kho違ng 30 - 31% trong cơ c医u 

kinh t院 c栄a thành ph嘘, ch雨 tính riêng ngành công nghiệp chi院m kho違ng 24 - 25%.  



109 

Giai đo衣n 2026 - 2030: ngành công nghiệp và xây dựng c栄a thành ph嘘 dự 

ki院n đ衣t m泳c tăng tr逢荏ng 12%/năm. Đ院n năm 2030, tỷ trọng ngành công nghiệp và 
xây dựng trong cơ c医u kinh t院 c栄a thành ph嘘 s胤 ti院p t映c tăng thêm, dự ki院n đ衣t 

kho違ng 34 - 35% trong cơ c医u kinh t院 c栄a thành ph嘘, tính riêng ngành công nghiệp 

chi院m kho違ng 28%. 

a3. Các đ鵜nh h逢ớng chung  

Phát huy các th院 m衣nh sẵn có trong m違ng công nghiệp nhẹ  

- Các ngành công nghiệp nhẹ hiện là động lực chính c栄a khu vực s違n xu医t 

(82% t鰻ng doanh thu doanh nghiệp s違n xu医t). 

- Ch院 bi院n thực phẩm d磯n đầu về giá tr鵜 (doanh thu 71 tỷ đ欝ng, t嘘c độ tăng 
tr逢荏ng kép hàng năm giai đo衣n 2015 - 2019 đ衣t 4%) và t衣o ra 41% việc làm trong 

lĩnh vực s違n xu医t. 

Đa d衣ng hóa các ngành công nghiệp mới  

- Tiềm năng trong các ngành khác ngoài ch院 bi院n thực phẩm phần lớn ch逢a 
đ逢ợc khai thác (doanh thu lên đ院n 5 nghìn tỷ đ欝ng mỗi ngành so với 71 tỷ đ欝ng 

cho ch院 bi院n thực phẩm). 

- Hiệu su医t tăng tr逢荏ng khác nhau trong 5 năm qua (CAGR từ -30% đ院n + 

62%). 

T嘘i 逢u hóa tiềm năng để thu hút đầu t逢 n逢ớc ngoài  
- T鰻ng quy mô v嘘n FDI lũy k院 v磯n còn h衣n ch院 (~ 4% c栄a H違i Phòng và 21% 

c栄a Đà Nẵng)  

- Đầu t逢 chính đ院n từ Hàn Qu嘘c (37%), Singapore (18%) do đó có d逢 đ鵜a để 

thu hút thêm v嘘n đầu t逢 từ các n逢ớc phát triển khác nh逢 Nh壱t B違n, Hoa Kỳ, châu 
Âu… 

a4. Xác đ鵜nh các ngành 逢u tiên phát triển c栄a lĩnh vực công nghiệp 

B違ngă1.ă4. T鰻ngăh嬰pănh英ngăngƠnh 逢uătiênătrongălĩnhăv詠căcôngănghi羽p 

NgƠnh L嬰iăth院ăc栄aăTP. C亥năTh挨 Ti隠mănĕngăngƠnh 

Ch院 
bi院n 
thực 
phẩm 

- C映m ch院 bi院n thực phẩm hiện có 
hơn 70% dự án t衣i Khu công nghiệp 
Trà Nóc I và II liên quan đ院n ch院 
bi院n thực phẩm  
- Ti院p c壱n ngu欝n nguyên liệu đầu 
vào d欝i dào từ vùng ĐBSCL  
- Xu医t khẩu trực ti院p sang các th鵜 
tr逢運ng lớn qua Sân bay qu嘘c t院 Cần 

- Th鵜 tr逢運ng ch院 bi院n thực phẩm Việt 
Nam dự ki院n ti院p t映c tăng tr逢荏ng m衣nh 
(7% trong 10 năm tới)  
- Tăng nhu cầu nội đ鵜a c栄a Việt Nam 
và ti院p c壱n với các nhà nh壱p khẩu thực 
phẩm ch医t l逢ợng cao nh逢 Trung Qu嘘c, 
Nh壱t B違n  
- Ngày càng nhiều nhà đầu t逢 n逢ớc 
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NgƠnh L嬰iăth院ăc栄aăTP. C亥năTh挨 Ti隠mănĕngăngƠnh 
Thơ và các c違ng biển khu vực phía 
Nam  

ngoài quan tâm tới th鵜 tr逢運ng M&A t衣i 
Việt Nam, ví d映 CJ, Daesang… với các 
Hiệp đ鵜nh Th逢ơng m衣i Tự do  

Năng 
l逢ợng 

- Nhà máy nhiệt điện Ô Môn mới s胤 
nâng t鰻ng công su医t lên 3,8 GW đ逢a 
Cần Thơ tr荏 thành nơi s違n xu医t năng 
l逢ợng khí gas lớn th泳 2 miền Nam  
- Các nhà đầu t逢 n逢ớc ngoài nh逢 
Marubeni, Jera, SK… bày tỏ sự quan 
tâm cao đ院n việc xây dựng nhà máy 
và cơ s荏 hỗ trợ  

- Điện khí đ逢ợc kỳ vọng s胤 đóng vai 
trò quan trọng trong quy ho衣ch năng 
l逢ợng c栄a Việt Nam (từ 13% lên 21% 
t鰻ng công su医t vào năm 2030)  
- Khu vực miền Nam có tiềm năng nh医t 
c違 n逢ớc về LNG (t鰻ng 49 GW)  
- Các nhà đầu t逢 n逢ớc ngoài quan tâm 
nhiều đ院n việc cung c医p LNG cho nhà 
máy Ô Môn  

D逢ợc 
phẩm 

- Công ty D逢ợc H壱u Giang - công ty 
d逢ợc lớn nh医t Việt Nam theo doanh 
thu - có tr映 s荏 chính và nhà máy 荏 
Cần Thơ  
- Tiềm năng chuyển giao công nghệ 
từ nhà đầu t逢 chi院n l逢ợc Taisho 
Pharmaceutical c栄a Công ty D逢ợc 
H壱u Giang  

- Tăng tr逢荏ng m衣nh m胤 trong t逢ơng lai 
荏 Việt Nam (11 - 16% CAGR)  
- Cơ hội lớn cho s違n xu医t trong n逢ớc 
c栄a Việt Nam thay th院 hàng nh壱p khẩu  
- S嘘 l逢ợng các th逢ơng v映 M&A c栄a 
các nhà đầu t逢 n逢ớc ngoài ngày càng 
tăng  

Thi院t b鵜 
điện tử 

- Ngu欝n cung c医p lao động CNTT 
ch医t l逢ợng cao từ các đơn v鵜 đ鵜a 
ph逢ơng (ví d映: Đ衣i học Cần Thơ, 
Đ衣i học FPT)  
- V鵜 trí chi院n l逢ợc t衣o điều kiện 
thu壱n lợi cho việc phân ph嘘i linh 
kiện điện tử trên khắp ĐBSCL và 
xu医t khẩu ra n逢ớc ngoài  

- Th院 m衣nh xu医t khẩu điện tử c栄a Việt 
Nam (1/3 t鰻ng kim ng衣ch xu医t khẩu 
năm 2020; xu医t khẩu th泳 9 toàn cầu)  
- Intel đầu t逢 475 triệu USD vào cơ s荏 
s違n xu医t chip hiện đ衣i t衣i Khu Công 
nghệ cao TP. HCM (2021)  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

b) Đ鵜nh h逢ớng phát triển ngành ch院 bi院n thực phẩm  

b1. Đ鵜nh h逢ớng phát triển  

Phát triển ch院 bi院n thực phẩm theo c違 chiều rộng và chiều sâu: c栄ng c嘘 th院 

m衣nh hiện có về th栄y s違n sang ch院 bi院n sâu hơn trên chuỗi giá tr鵜 (ch院 bi院n th泳 

c医p) với nhiều lo衣i s違n phẩm ch栄 lực hơn nhằm phát huy t嘘i đa giá tr鵜 gia tăng. 
Những s違n phẩm nông nghiệp hiện t衣i c栄a Cần Thơ đang t壱p trung vào phân khúc 
ch逢a ch院 bi院n hoặc ch院 bi院n thô, do v壱y, cần nâng c医p lên các s違n phẩm ch院 bi院n 

sẵn, ăn liền, theo công nghệ mới với các s違n phẩm nh逢: xúc xích, pa tê, chà bông, 
th栄y s違n đông l衣nh ch院 bi院n sẵn, đ欝 hộp s医y, hút chân không.  
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Xây dựng chi院n l逢ợc ti院p th鵜 và xây dựng th逢ơng hiệu qu嘘c t院 để đ鵜nh v鵜 s違n 

phẩm c栄a TPCT là s違n phẩm nông nghiệp và thực phẩm bền vững, ch医t l逢ợng cao. 

Phát triển d鵜ch v映 R&D và các d鵜ch v映 hỗ trợ nông nghiệp, ti院n tới tr荏 thành 
một trung tâm kinh doanh nông nghiệp c栄a ĐBSCL với các ho衣t động trên toàn 
chuỗi giá tr鵜, từ nghiên c泳u phát triển, ch院 bi院n, th逢ơng m衣i và d鵜ch v映 hỗ trợ.  

b2. Gi違i pháp  
C栄ng c嘘 động lực tăng tr逢荏ng chính  
- C栄ng c嘘 th院 m衣nh hiện có trong m違ng ch院 bi院n th栄y s違n (35 - 40% t鰻ng s違n 

l逢ợng ngành ch院 bi院n, ch院 t衣o, 45% giá tr鵜 xu医t khẩu c栄a Cần Thơ). 
- Hỗ trợ tăng tr逢荏ng các phân khúc thực phẩm khác nh逢 trái cây, rau, sữa (ví 

d映 hợp tác với Vinamilk, TH true Milk). 

- M荏 rộng sang các s違n phẩm liên quan và ch院 bi院n có giá tr鵜 gia tăng cao hơn 
nh逢 các s違n phẩm dinh d逢ỡng. 

Tinh gi違n chuỗi giá tr鵜  
- Khuy院n khích m荏 rộng quy mô và liên k院t vùng s違n xu医t th栄y s違n (m映c tiêu 

14.000 ha vào năm 2030) để đ違m b違o đầu vào bền vững cho các nhà máy ch院 bi院n.  

- Thu hút đầu t逢 vào cơ s荏 h衣 tầng b違o qu違n chuỗi l衣nh và các quy trình khác 
nh逢 xử lỦ ch医t th違i. 

- Đơn gi違n hóa m衣ng l逢ới logistics và th栄 t映c hành chính xu医t nh壱p khẩu với 

các t雨nh xung quanh. 

Tăng s泳c c衣nh tranh c栄a ngành ch院 bi院n thực phẩm  

- Đ違m b違o tuân th栄 các tiêu chuẩn an toàn t衣i đ鵜a ph逢ơng nh逢 VietGAP và 
các th鵜 tr逢運ng phát triển c栄a Nh壱t B違n, châu Âu, Hoa Kỳ. 

- Thu hút các công ty đa qu嘘c gia có năng lực ch院 bi院n thực phẩm để chuyển 

giao công nghệ. 

- Hỗ trợ hợp tác giữa các tr逢運ng đ衣i học đ鵜a ph逢ơng và các công ty ch院 bi院n 

thực phẩm để đ違m b違o cung c医p lao động có kỹ năng. 

- Đầu t逢 vào các th逢ơng hiệu có giá tr鵜 cao nh逢 g衣o ST25 và đẩy m衣nh ti院p 

th鵜 荏 qu嘘c t院. 

b3. Ch院 bi院n th栄y s違n 

Hiện t衣i, Cần Thơ đang t壱p trung vào sơ ch院 thô th栄y s違n thành đ欝 đông l衣nh 

hoặc cắt thái và đóng gói các mi院ng phi lê. Lộ trình để gia tăng giá tr鵜 cho mặt 

hàng này nh逢 sau:  



112 

- T壱p trung vào các lo衣i th栄y s違n có giá tr鵜 cao để xu医t khẩu. 

- M荏 rộng sang các s違n phẩm đ逢ợc ch院 bi院n tinh, sâu nh逢 cá ăn sẵn, dầu cá, 
snack cá, các lo衣i n逢ớc s嘘t. 

- Sử d映ng th栄y s違n, ph映 phẩm th栄y s違n cho các ngành khác, ví d映 nh逢 th泳c ăn 
gia súc, phân bón, d逢ợc phẩm b鰻 sung. 

Giá tr鵜 xu医t khẩu dự ki院n c栄a ngành ch院 bi院n th栄y s違n vào năm 2030 là 8000 -

10000 tỷ. Các khâu đột phá chính bao g欝m:  

- Liên k院t h壱u cần với các vùng s違n xu医t th栄y s違n t壱p trung và chuyên canh. 

- Đầu t逢 vào công nghệ xử lỦ th栄y s違n, cho phép s違n xu医t những mặt hàng có 
giá tr鵜 gia tăng và tinh ch院 cao. 

- Đẩy m衣nh việc tìm ki院m hợp đ欝ng xu医t khẩu sang các th鵜 tr逢運ng phát triển. 

Việc thúc đẩy v壱n t違i hàng không s胤 là y院u t嘘 quan trọng để nông s違n Cần Thơ có 
thể ti院n đ院n những th鵜 tr逢運ng xa hơn nh逢 Mỹ, EU một cách nhanh chóng. 

- Khuy院n khích doanh nghiệp đầu t逢 nhà máy ch院 bi院n ph映 ph院 phẩm th栄y 

s違n với công nghệ tiên ti院n, đ違m b違o đáp 泳ng các yêu cầu về b違o vệ môi tr逢運ng 

(các ph映 phẩm trong ch院 bi院n cá phi lê đông l衣nh nh逢 đầu, x逢ơng, da, vây, nội 

t衣ng, mỡ... đ逢ợc t壱n d映ng để s違n xu医t ra các s違n phẩm nh逢 dầu cá, bột cá, bong 
bóng, bao tử cá...).  

- Thúc đẩy hợp tác với các nhà đầu t逢 tiềm năng nh逢 Cargill (T壱p đoàn thực 

phẩm Hoa Kỳ, vào Việt Nam từ năm 1995 và hiện chuyên cung c医p th泳c ăn chăn 
nuôi), T壱p đoàn Nh壱t B違n gần đây đư mua 35% c鰻 phần c栄a Công ty nuôi tr欝ng và 
ch院 bi院n tôm Việt Nam Minh Phú. 

b4. Ch院 bi院n và xay xát g衣o  

G衣o đang là mặt hàng ch栄 lực c栄a ĐBSCL, ph鰻 bi院n nh医t hiện nay là việc bóc 
vỏ thóc g衣o, xay xát, s医y khô và đóng gói h衣t g衣o 荏 d衣ng thô. Lộ trình để gia tăng 
giá tr鵜 cho mặt hàng này nh逢 sau: 

- T壱p trung ch院 bi院n h衣t gi嘘ng lúa ch医t l逢ợng cao, thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí 
h壱u. 

- S違n phẩm ch院 bi院n tinh và sâu từ g衣o và cám g衣o: sữa g衣o nâu, dầu ăn ch医t 

l逢ợng cao, sáp từ cám g衣o, bánh g衣o. 

- Phát triển kinh t院 tuần hoàn bằng việc ch院 bi院n ph映 phẩm c栄a ngành lúa g衣o 

phân bón làm từ rơm, khí sinh học vỏ tr医u. 

Giá tr鵜 xu医t khẩu dự ki院n c栄a ngành lúa g衣o vào năm 2030 là 4 - 6 ngàn tỷ đô. 
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Các khâu đột phá chính bao g欝m:  

- Áp d映ng công nghệ truy xu医t ngu欝n g嘘c và s違n xu医t g衣o bền vững. Việc 

truy xu医t ngu欝n g嘘c giúp tăng niềm tin c栄a ng逢運i tiêu dùng với s違n phẩm, cùng 
với đó là xây dựng th逢ơng hiệu chuẩn, an toàn để có thể dễ dàng ti院p c壱n với các 
nhà bán lẻ lớn nh逢 Vinmart, Coop cũng nh逢 thâm nh壱p vào th鵜 tr逢運ng qu嘘c t院. 

- Xây dựng và nâng c医p kho l逢u trữ g衣o tự động với hệ th嘘ng làm s衣ch và s医y 

khô đ欝ng bộ. 

- Triển khai các chi院n d鵜ch qu違ng bá và xây dựng th逢ơng hiệu g衣o qu嘘c gia 

t衣i th鵜 tr逢運ng xu医t khẩu chính. 

- Thúc đẩy hợp tác với các nhà đầu t逢 tiềm năng nh逢 Sunrise (Nhà phân ph嘘i 

g衣o Úc, đư mua l衣i nhà máy ch院 bi院n g衣o công su医t 260.000 t医n t衣i Đ欝ng Tháp vào 
năm 2018), Santake (Nhà s違n xu医t Nh壱t B違n, cung c医p hệ th嘘ng xay xát, s医y khô 
và b違o qu違n g衣o công nghệ cao t衣i Việt Nam). 

b5. Ch院 bi院n rau, c栄, qu違  

Đây là ngành có tiềm năng lớn do nhu cầu trong và ngoài n逢ớc ngày càng 
tăng, trong khi điều kiện tự nhiên, th鰻 nh逢ỡng c栄a đ鵜a ph逢ơng r医t thích hợp cho 

việc phát triển s違n xu医t nhiều lo衣i rau qu違. Lộ trình để gia tăng giá tr鵜 cho mặt hàng 
này nh逢 sau: 

- M荏 rộng sang lĩnh vực ch院 bi院n, b違o qu違n rau và trái cây với các s違n phẩm 

nh逢 rau đông l衣nh, rau đóng hộp và rau s医y khô. 

- Đẩy m衣nh những s違n phẩm tinh ch院 để ph映c v映 xu医t khẩu: n逢ớc hoa qu違 

đóng chai, s違n phẩm dinh d逢ỡng, mỹ phẩm. 

- Khuy院n khích phát triển nền kinh t院 tuần hoàn bằng việc sử d映ng các ph映 

phẩm từ ch院 bi院n rau c栄 thành th泳c ăn cho động v壱t, phân bón hữu cơ. 

Giá tr鵜 xu医t khẩu c栄a mặt hàng ch院 bi院n rau c栄 đ逢ợc dự tính trong kho違ng từ 

5 - 7 t雨 USD vào năm 2030. Các gi違i pháp chính bao g欝m:  

- Xây dựng Trung tâm h壱u cần Cái Răng để thu nh壱n rau qu違 từ các t雨nh 

ĐBSCL. 

- Xây dựng hệ th嘘ng b違o qu違n l衣nh để b違o qu違n rau qu違 t逢ơi và gi違m t鰻n th医t 

sau thu ho衣ch. 

- Tăng c逢運ng k院t n嘘i c違ng biển và sân bay để t衣o điều kiện xu医t khẩu sang 

các th鵜 tr逢運ng châu Á lân c壱n. 
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b6. Ch院 bi院n ph映 phẩm nông nghiệp  

Đây là ngành có tiềm năng r医t lớn trong t逢ơng lai vì hai lỦ do (1) Cần Thơ nói 
riêng và Việt Nam nói chung đang h逢ớng tới việc thúc đẩy nền kinh t院 tuần hoàn, 
từ đó h衣n ch院 tình tr衣ng lưng phí ngu欝n nguyên liệu, gi違m tác động c栄a ô nhiễm 

môi tr逢運ng, h逢ớng tới phát triển bền vững và (2) Cần Thơ với th院 m衣nh nông 
nghiệp sẵn có đang còn nhiều tiềm năng để xây dựng mô hình nông nghiệp tuần 

hoàn.  
Mô hình nông nghiệp tuần hoàn cũng nh逢 nền kinh t院 tuần hoàn nói chung 

ho衣t động dựa trên các nguyên tắc “Tái ch院 - Đa d衣ng - Sử d映ng năng l逢ợng xanh - 

Nền t違ng sinh học”. Để đ衣t đ逢ợc điều này, toàn thành ph嘘 cần:  

Xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn cho thành ph嘘 trong dài h衣n, l壱p k院 

ho衣ch s違n xu医t và tiêu th映 bền vững cho giai đo衣n 2020 - 2030, tầm nhìn tới năm 
2045. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn s胤 bao g欝m 4 tr映 cột chính (1) S違n xu医t: sử 

d映ng nguyên liệu đầu vào s衣ch và bền vững; (2) Tiêu th映: cung c医p thông tin về 

nông nghiệp tuần hoàn cho ng逢運i dân; (3) Qu違n lỦ ph映 phẩm: xây dựng mô hình 
tái ch院 dài h衣n và (4) Xây dựng phát triển các ngành liên quan. Cần có h逢ớng ti院p 

c壱n t鰻ng quan và đa ngành: (1) Ngành ch院 bi院n thực phẩm: tái sử d映ng n逢ớc, phân 
sinh học, và th泳c ăn cho v壱t nuôi; (2) Ngành chăn nuôi gia súc: t壱n d映ng phân bón 
hữu cơ; (3) Ngành năng l逢ợng: dùng năng l逢ợng sinh học để t衣o ra điện năng; (4) 
Ngành bán lẻ: s違n xu医t và th逢ơng m衣i hóa sinh hóa phẩm, màng sinh học, d逢ợc 

phẩm, thực phẩm ch泳c năng…  
Xây dựng khung pháp lỦ cho việc thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, đặc biệt là 

ch院 bi院n các ph映 phẩm nông nghiệp, t壱p trung vào các ph映 phẩm ch栄 lực c栄a Cần 

Thơ bao g欝m: rơm r衣 từ quá trình tr欝ng lúa, ph院 phẩm chăn nuôi gia súc, n逢ớc t逢ới 

tiêu và ph院 phẩm th栄y h違i s違n.  

Xây dựng nhà máy và k院t hợp với các doanh nghiệp chuyên ch院 trong việc 

thu mua, ch院 bi院n và th逢ơng m衣i hóa ph院 phẩm nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác với 

các hộ chăn nuôi, các doanh nghiệp tr欝ng và ch院 bi院n nông s違n, th栄y s違n trong 

thành ph嘘  

T衣o hệ sinh thái cho việc nghiên c泳u, chuyển giao công nghệ, đào t衣o nhân 
lực chuẩn b鵜 cho ngành công nghiệp mới. Xây dựng h衣 tầng nghiên c泳u, h衣 tầng kỹ 

thu壱t, h衣 tầng đô th鵜 thu壱n tiện cho việc nghiên c泳u và s違n xu医t ch院 phẩm nông 
nghiệp. T衣o liên k院t với các nhà đầu t逢 tiềm năng, các trung tâm nghiên c泳u, các 
tr逢運ng đ衣i học và các n逢ớc trong khu vực và trên th院 giới để t壱p trung chuyển giao 

công nghệ và mô hình xây dựng nền nông nghiệp tuần hoàn, đặc biệt là các n逢ớc 
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Bắc Âu  
Xây dựng khung đánh giá hiệu qu違 泳ng d映ng nông nghiệp tuần hoàn nói 

chung và ch院 bi院n ph映 phẩm nông nghiệp nói riêng hợp lỦ với đặc điểm c栄a thành 
ph嘘 và thực hiện đánh giá theo từng giai đo衣n  

Nâng cao nh壱n th泳c c栄a ng逢運i dân trong việc sử d映ng các s違n phẩm từ nông 
nghiệp tuần hoàn,  

c) Đ鵜nh h逢ớng phát triển ngành năng l逢ợng  

c1. Đ鵜nh h逢ớng phát triển  

Cần Thơ tr荏 thành trung tâm năng l逢ợng c栄a phía Nam, đáp 泳ng nhu cầu 

năng l逢ợng tăng cao c栄a phía Nam và phát triển phù hợp với đ鵜nh h逢ớng c栄a chính 
ph栄 về việc s違n xu医t năng l逢ợng s衣ch và năng l逢ợng tái t衣o dựa trên 4 đ鵜nh h逢ớng 

phát triển chính nh逢 sau:  
T壱p trung vào việc s違n xu医t điện khí sử d映ng ngu欝n khí gas s衣ch: đánh giá 

tiềm năng các ngu欝n năng l逢ợng t衣i Cần Thơ cho th医y năng l逢ợng khí có m泳c độ 

phù hợp nh医t với Cần Thơ, sau đó tới năng l逢ợng mặt tr運i và năng l逢ợng sinh kh嘘i  

B違ngă1.ă5. Đánhăgiáăti隠mănĕngăc栄aăcácăngu欝nănĕngăl逢嬰ng t衣i C亥năTh挨 

Ngu欝nă
nĕngă
l逢嬰ng 

Chiăphíă
s違năxu医tă
(USD/ 
kWh) 

C挨ăh瓜i Tháchăth泳c 
M泳căđ瓜ă
phùăh嬰pă

v噂iăTPCT 

Năng 
l逢ợng 

khí gas/ 
LNG 

0,091 

- Có ngu欝n cung 
chi院n l逢ợc khí tự nhiên 
từ lô B 
- Nhà máy điện Ô Môn 
có tiềm năng m荏 rộng 
- Tiềm năng phát triển 
nhà máy và c違ng hóa 
khí LNG ph映c v映 cho 
Nhà máy điện Ô Môn 

- Yêu cầu về cơ s荏 h衣 
tầng cho v壱n chuyển khí 
tự nhiên và LNG 

Cao 

Năng 
l逢ợng 

mặt tr運i 
0,093 

- B泳c x衣 mặt tr運i 荏 
m泳c trung bình 
- Tiềm năng phát triển 
điện mặt tr運i k院t hợp 
với ho衣t động nông 
nghiệp 
- Môi tr逢運ng pháp lỦ 
thu壱n lợi 

- Ch逢a có khuôn kh鰻 rõ 
ràng để xây dựng cơ ch院 
FiT h医p d磯n 
- Hệ th嘘ng đ逢運ng dây 
truyền t違i và công su医t 
l逢ới điện còn kém, làm 
tăng r栄i ro gián đo衣n 

Trung bình 

Năng 
l逢ợng 

0,162 
- Cần Thơ là trung tâm 
kinh doanh nông 

- Chi phí s違n xu医t cao, 
công su医t tiềm năng th医p 

Trung bình 
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Ngu欝nă
nĕngă
l逢嬰ng 

Chiăphíă
s違năxu医tă
(USD/ 
kWh) 

C挨ăh瓜i Tháchăth泳c 
M泳căđ瓜ă
phùăh嬰pă

v噂iăTPCT 

sinh 
kh嘘i 

nghiệp c栄a vùng 
ĐBSCL 
- ĐBSCL có kh嘘i 
l逢ợng sinh kh嘘i nông 
nghiệp cao nh医t 

- Khó có thể k院t hợp ho衣t 
động s違n xu医t năng l逢ợng 
sinh kh嘘i để phát triển các 
nhà máy điện t壱p trung 
- H衣 tầng truyền t違i điện 
còn y院u kém 

Năng 
l逢ợng 

gió 
0,091 

- Môi tr逢運ng pháp lỦ 
thu壱n lợi 

-T嘘c độ gió ch雨 荏 trên b運 
nên còn th医p 
- Hệ th嘘ng đ逢運ng dây 
truyền t違i và công su医t 
l逢ới điện còn kém, làm 
tăng r栄i ro gián đo衣n 
- Th運i gian xây nhà máy 
dài so với th運i gian ngắn 
còn l衣i để đ逢ợc công nh壱n 
về v壱n hành th逢ơng m衣i 
và h逢荏ng giá FiT 逢u đưi 

Th医p - 
trung bình 

Năng 
l逢ợng 
than 

0,075 

- Chi phí th医p, dễ ti院p 
c壱n, kh違 năng s違n xu医t 
năng l逢ợng 鰻n đ鵜nh 
- Công su医t tăng nhanh, 
h医p d磯n nhà đầu t逢 và 
nhà cung c医p thi院t b鵜 
n逢ớc ngoài 

- Công su医t l逢ới điện còn 
ch逢a phát triển đúng tiềm 
năng 
- 謂nh h逢荏ng nghiêm 
trọng đ院n môi tr逢運ng, 
không phù hợp cho m映c 
tiêu phát triển bền vững 
c栄a thành ph嘘 

Th医p 

Th栄y 
điện 

0,1 
Không áp d映ng Điều kiện tự nhiên không 

phù hợp 
Không áp 

d映ng 

Đ鵜a 
nhiệt 0,127 

Không áp d映ng Điều kiện tự nhiên không 
phù hợp 

Không áp 
d映ng 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Cần Thơ có tiềm năng to lớn để tr荏 thành trung tâm năng l逢ợng khí tự nhiên 

c栄a c違 miền Nam nh運 có: (1) ngu欝n cung chi院n l逢ợc từ khí lô B, có thể ti院p c壱n 

ngu欝n cung khí tự nhiên trực ti院p trong 10 - 20 năm tới, (2) với việc m荏 rộng Nhà 
máy điện Ô Môn II, III, IV, t鰻ng công su医t điện khí c栄a Cần Thơ s胤 tăng lên 3,8 
GW, đ逢a Cần Thơ s胤 tr荏 thành trung tâm s違n xu医t năng l逢ợng khí lớn th泳 2 t衣i khu 

vực miền Nam. Ngoài ra, trong t逢ơng lai, thành ph嘘 s胤 ti院p t映c m荏 rộng và phát 
triển thêm Nhà máy điện khí Ô Môn V với công su医t > 1.000 MW. 
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Hìnhă1.13. Ti隠mănĕngăm荏 r瓜ngăvƠăphátătri吋năđi羽năkhíăNhƠămáyăđi羽năÔăMôn  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Phát triển các ngu欝n năng l逢ợng tái t衣o: m荏 rộng sang năng l逢ợng mặt tr運i và 

năng l逢ợng sinh kh嘘i.  

- Năng l逢ợng mặt tr運i: 

+ Cần Thơ có b泳c x衣 mặt tr運i 荏 m泳c trung bình, theo s嘘 liệu từ Quy chuẩn kỹ 

thu壱t qu嘘c gia - S嘘 liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (kh違o sát từ Tr衣m 

đặt t衣i TP. Cần Thơ), t鰻ng s嘘 gi運 nắng trong năm 荏 Cần Thơ là 2.561 gi運  

+ Đ欝ng th運i với diện tích đ医t ch逢a qua sử d映ng còn ít, Cần Thơ cần phát triển 

quỹ đ医t cho năng l逢ợng mặt tr運i một cách chi院n l逢ợc  

+ Cần Thơ có thể cân nhắc mô hình điện mặt tr運i k院t hợp nông nghiệp nhằm 

t壱n d映ng quỹ đ医t nông nghiệp cho s違n xu医t điện và c違i thiện năng su医t trên mỗi 

hecta cho c違 nông nghiệp l磯n s違n xu医t điện  

+ Báo cáo c栄a Trung tâm Phát triển Sáng t衣o Xanh (GreenID) với dự án 
“Nghiên c泳u về những mô hình sử d映ng năng l逢ợng tái t衣o k院t hợp nông nghiệp t衣i 

thành ph嘘 Cần Thơ, Việt Nam” cho th医y tiềm năng trong việc phát triển năng 
l逢ợng mặt tr運i k院t hợp nông nghiệp. Tiềm năng kỹ thu壱t “thực t院” c栄a TPCT 

không tính diện tích đ医t lúa 逢ớc đ衣t 700 - 1.100 MWp, t逢ơng đ逢ơng s違n l逢ợng 

điện tiềm năng từ 1,0 - 1,5 TWh, có thể đáp 泳ng 46 - 70% nhu cầu điện hàng năm 
c栄a thành ph嘘. Tính c違 泳ng d映ng k院t hợp năng l逢ợng mặt tr運i trong s違n xu医t nông 
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nghiệp 荏 các khu tr欝ng lúa, tiềm năng “thực t院” s胤 tăng lên 7.500 đ院n 11.300 

MWp, t逢ơng đ逢ơng 10,5 - 16,0 TWh, s違n l逢ợng này v逢ợt xa nhu cầu điện c栄a 

thành ph嘘, góp phần đáp 泳ng nhu cầu tiêu th映 t衣i các khu vực khác thuộc ĐBSCL 

và các t雨nh lân c壱n. Ngoài ra, ph逢ơng pháp này còn giúp tăng 60% s違n l逢ợng nông 
nghiệp và điện s違n xu医t trên mỗi hecta.  

- Năng l逢ợng sinh kh嘘i: 

+ Là vùng s違n xu医t nông nghiệp lớn nh医t c違 n逢ớc, ĐBSCL chi院m tới 50% 

l逢ợng sinh kh嘘i nông nghiệp, trong đó ĐBSH ch雨 chi院m 15%. 姶ớc tính bình quân, 
mỗi năm ĐBSCL có 20 triệu t医n rơm r衣 và các ngu欝n ph映 phẩm khác b鵜 bỏ phí - 
đây là tiềm năng để t衣o điện sinh kh嘘i. Toàn khu vực ĐBSCL có tiềm năng cung 
c医p 1,176 MW năng l逢ợng sinh kh嘘i  

 

Hìnhă1.14. C挨ăc医u khốiăl逢嬰ngărácăth違iănôngănghi羽p c栄a Vi羽t Nam  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
+ Cần Thơ với vai trò là trung tâm kinh doanh nông nghiệp và h壱u cần c栄a 

ĐBSCL thỏa mưn đ逢ợc hầu h院t các yêu cầu để phát triển năng l逢ợng sinh kh嘘i: (1) 

là trung tâm kinh doanh nông nghiệp và ch院 bi院n thực phẩm, Cần Thơ có kh違 năng 
t壱p trung và t壱n d映ng ngu欝n sinh kh嘘i c栄a c違 khu vực; (2) là trung tâm h壱u cần, 

Cần Thơ hoàn toàn có kh違 năng v壱n chuyển và xây dựng các kho ch泳a sinh kh嘘i - 

đóng vai trò quan trọng trong phát triển điện sinh kh嘘i; (3) Cần Thơ quan tâm và 
hỗ trợ các doanh nghiệp trong phát triển năng l逢ợng sinh kh嘘i với 1 nhà máy điện 

tr医u đư ho衣t động và 1 nhà máy đang trong quá trình đầu t逢 xây dựng; (4) có các 
nhà đầu t逢 đang nghiên c泳u và mong mu嘘n phát triển điện sinh kh嘘i t衣i Cần Thơ. 
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Hìnhă1.15. Ti隠mănĕngăđi羽n sinh khối c栄a TPCT  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
+ Trong t逢ơng lai, thành ph嘘 có thể chuyển đ鰻i 03 nhà máy điện tr医u đ逢ợc 

quy ho衣ch sang quy ho衣ch các nhà máy điện sinh kh嘘i sử d映ng công nghệ cao, t壱n 

d映ng ngu欝n rác th違i nông nghiệp ĐBSCL hoặc phát triển dùng tr医u c医p hơi nóng 
cho khu công nghiệp và làm thanh nhiên liệu, v壱t liệu xây dựng để đ違m b違o hiệu 

qu違 cao và dễ dàng hơn trong thu hút đầu t逢. 
Tiên phong trong các lĩnh vực năng l逢ợng mới: về tầm nhìn dài h衣n, phát 

triển thêm khí hóa lỏng LNG, hydrogen, phát triển hệ th嘘ng năng l逢ợng cho thành 
ph嘘 thông minh  

- Khí hóa lỏng LNG: 

+ LNG có 逢u điểm là ngu欝n năng l逢ợng s衣ch hơn về mặt khí h壱u và ô nhiễm 

không khí, đ欝ng th運i có thể làm tăng tính linh ho衣t trong v壱n hành c栄a hệ th嘘ng 

điện khi hệ th嘘ng tích hợp các ngu欝n NLTT với tỷ trọng lớn hơn 

+ Với việc cung 泳ng khí tự nhiên Lô B s胤 h院t sau 10 - 20 năm, LNG s胤 tr荏 

thành một lựa chọn thay th院 kh違 thi để cung 泳ng cho Nhà máy nhiệt điện Ô Môn. 
B嘘n ph逢ơng án ngu欝n cung LNG cho Cần Thơ đư đ逢ợc cân nhắc: (1) v壱n chuyển 

LNG bằng xe t違i từ Vũng Tàu; (2) trực ti院p nh壱p khẩu theo tàu lớn về Cần Thơ; (3) 
v壱n chuyển bằng tàu nhỏ từ Vũng Tàu về Cần Thơ; (4) hóa khí t衣i Cà Mau và 
chuyển khí về Ô Môn bằng đ逢運ng 嘘ng với các yêu cầu và độ phù hợp khác nhau 
với Cần Thơ  
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Hìnhă1.16. Cácăph逢挨ngăánăv隠ăngu欝năcungăLNGăchoăC亥năTh挨  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
+ Với công su医t lớn c栄a nhà máy cũng nh逢 chi phí r医t cao để n衣o vét lu欝ng 

sông H壱u cho tàu có trọng t違i lớn đi qua, việc v壱n chuyển LNG bằng xe t違i từ 

Vũng Tàu hay trực ti院p nh壱p khẩu theo tàu lớn về đ院n Cần Thơ là không kh違 thi. 

Hai ph逢ơng án kh違 thi nh医t và có thể đ欝ng th運i triển khai cho việc cung 泳ng LNG 

và khí gas cho Cần Thơ s胤 bao g欝m:  

o Ph逢ơng án 1: v壱n chuyển LNG từ Vũng Tàu xu嘘ng Cần Thơ bằng tàu 
nhỏ, đ欝ng th運i xây nhà máy hóa khí và c違ng LNG 荏 Cần Thơ. Đây là ph逢ơng án 
kh違 thi nh医t do chi phí và v嘘n đầu t逢 th医p hơn, không đòi hỏi n衣o vét lu欝ng sông 
H壱u và có thể t壱n d映ng việc hóa khí LNG cho phát triển kho l衣nh. Trong chuỗi 

cung 泳ng LNG, Cần Thơ có sự phù hợp trong việc tái hóa khí LNG để sử d映ng 

trong chuỗi kho l衣nh và Nhà máy điện Ô Môn. Khí l衣nh từ việc tái hóa khí LNG có 
thể đ逢ợc sử dựng để dùng trong kho l衣nh t衣i các c映m ch院 bi院n thực phẩm. Thi院u 

hệ th嘘ng kho l衣nh đang là điểm thắt trong việc ch院 bi院n và tiêu th映 nông s違n, vì 
v壱y việc có ngu欝n cung c医p khí l衣nh s胤 là một điều kiện quan trọng giúp cho các 
đơn v鵜 ch院 bi院n và tiêu th映 nông s違n xây dựng một hệ th嘘ng kho l衣nh hiệu qu違.  

o Ph逢ơng án 2: v壱n chuyển khí gas từ Cà Mau qua đ逢運ng 嘘ng. Ph逢ơng án 
này s胤 đòi hỏi đ逢運ng 嘘ng d磯n khí từ Cà Mau đ院n Cần Thơ, đ欝ng th運i tr衣m hóa khí 
s胤 đặt t衣i Cà Mau. Ph逢ơng án này có thể t壱n d映ng đ逢運ng 嘘ng d磯n khí từ lô B hiện 

đang trong quy ho衣ch đi qua Cà Mau và kho ch泳a LNG Tây Nam Bộ. Tuy nhiên 
ph逢ơng án này cũng đòi hỏi chi phí cho việc xây đ逢運ng 嘘ng và ph映 thuộc nhiều 

vào ti院n độ xây dựng nhà máy Ô Môn 3. 

+ Khí l衣nh từ tái hóa khí LNG có thể dùng trong kho l衣nh t衣i các c映m ch院 

bi院n thực phẩm nh逢 Trà Nóc II, Trà Nóc I t衣i các KCN 荏 Ô Môn, Bình Th栄y. 



121 

 

Hìnhă1.17. Chu厩iăcungă泳ngăLNGăvƠăs詠ăphùăh嬰păv噂iăTP. C亥năTh挨  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
- Năng l逢ợng hydrogen:  

+ Ngu欝n cung hydrogen toàn cầu đ逢ợc 逢ớc tính tăng tr逢荏ng 荏 m泳c 18%/ năm 
từ năm 2030 đ院n năm 2050 cho th医y tiềm năng to lớn c栄a th鵜 tr逢運ng. Thêm vào đó, 
việc gi違m chi phí s胤 khi院n ngu欝n năng l逢ợng hydrogen càng tr荏 nên kh違 thi trong 

t逢ơng lai. 

 

Hìnhă1.18. QuáătrìnhătáiăhóaăkhíăLNGăph映c v映 cho kho l衣nh 荏 C亥năTh挨  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
 + Việt Nam đ逢ợc đánh giá là một trong những n逢ớc có tiềm năng lớn trong 

s違n xu医t hydrogen với chi phí s違n xu医t dự báo th医p so với các n逢ớc Đông Nam Á.  
+ Đặc biệt hơn là Cần Thơ, trung tâm năng l逢ợng c栄a phía Nam hoàn toàn có 

thể t壱n d映ng ngu欝n năng l逢ợng từ LNG, hay các ngu欝n năng l逢ợng tái t衣o trong 
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ĐBSCL để tr荏 thành một trung tâm s違n xu医t, l逢u trữ và h壱u cần hydrogen. Thêm 
vào đó, việc phát triển năng l逢ợng hydrogen t衣i Cần Thơ cũng đ逢ợc nhiều t壱p đoàn 
lớn qu嘘c t院 nh逢 SK bày tỏ mong mu嘘n phát triển.  

+ Trong th運i gian tới, thành ph嘘 cũng s胤 t壱p trung phát triển khu s違n xu医t 
hydrogen và kho c違ng LNG với dự ki院n quy ho衣ch 150 ha t衣i ph逢運ng Ph逢ớc Thới, 
qu壱n Ô Môn, TP. Cần Thơ. Khu s違n xu医t hydrogen này s胤 t壱n d映ng ngu欝n năng 
l逢ợng tái t衣o c栄a ĐBSCL, đ欝ng th運i cũng có 30 - 50 ha phát triển điện mặt tr運i để 
s違n xu医t khí Hydrogen xanh 

 

Hìnhă1.19. Ti隠mănĕngăphátătri吋n hydrogen c栄a C亥năTh挨  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Phát triển năng l逢ợng mặt tr運i  

+ Cần xây dựng lộ trình sử d映ng k院t hợp NLMT trong s違n xu医t nông nghiệp, 

th栄y s違n 荏 thành ph嘘 Cần Thơ: triển khai dự án thí điểm sử d映ng k院t hợp NLMT 

trong s違n xu医t nông nghiệp t衣i Việt Nam nhằm ch泳ng minh tính phù hợp c栄a dự án  
+ Đi kh違o sát và nghiên c泳u các mô hình thành công, ví d映 nh逢 mô hình điện 

mặt tr運i k院t hợp ao nuôi tôm t衣i B衣c Liêu; năng l逢ợng mặt tr運i ph映c v映 s違n xu医t 

nông nghiệp, trong mô hình nhà l逢ới tiên ti院n tr欝ng các lo衣i rau - hoa - qu違 có giá 
tr鵜 kinh t院 cao t衣i An Giang  

+ Thành l壱p Ban điều ph嘘i khu vực hay Nhóm công tác bao g欝m các bên liên 
quan chính để nâng cao nh壱n th泳c cho nông dân và các bên liên quan khác trong 
lĩnh vực nông nghiệp và năng l逢ợng  

+ Thay đ鰻i cơ ch院, chính sách nhằm m荏 rộng áp d映ng giá FiT cho mô hình sử 

d映ng k院t hợp NLMT trong s違n xu医t nông nghiệp. Nội dung này bao g欝m hai khía 
c衣nh căn b違n, đó là điều kiện đ逢ợc h逢荏ng các biện pháp hỗ trợ với 泳ng d映ng mô 
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hình sử d映ng k院t hợp NLMT trong s違n xu医t nông nghiệp và hỗ trợ tài chính cần 

thi院t để kích thích th鵜 tr逢運ng phát triển cũng nh逢 các dự án thí điểm giai đo衣n đầu  

+ Cần có quy đ鵜nh pháp lỦ, cơ ch院 chính sách, quy ho衣ch và h逢ớng d磯n c映 thể 

cho doanh nghiệp về việc sử d映ng năng l逢ợng điện mặt tr運i, đặc biệt các chính 
sách liên quan đ院n đ医t đai, cho phép việc k院t hợp sử d映ng đ医t nông nghiệp cho 

năng l逢ợng mặt tr運i  

Hệ th嘘ng năng l逢ợng cho thành ph嘘 thông minh: với tầm nhìn và chi院n l逢ợc 

phát triển thành ph嘘 thông minh, Cần Thơ cũng có nhiều tiềm năng để t壱p trung 

phát triển hệ th嘘ng năng l逢ợng cho thành ph嘘 thông minh nh逢 nh逢 hệ th嘘ng qu違n 

lỦ năng l逢ợng cho tòa nhà; hệ th嘘ng t嘘i 逢u hóa ngu欝n điện sử d映ng cho điều hòa; 
qu違n lỦ hóa đơn sử d映ng, tr衣m s衣c xe điện tự động…  

Phát triển, m荏 rộng sang các d鵜ch v映 liên quan năng l逢ợng nh逢 b違o trì, s違n 
xu医t linh kiện quy mô vừa và nhỏ, t衣o nền t違ng để Cần Thơ tr荏 thành trung tâm 
năng l逢ợng c栄a khu vực 

 

Hìnhă1.20. H羽 sinhătháiănĕngăl逢嬰ngăvƠăc挨ăs荏 h衣 t亥ngăthôngăminh  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
+ Cu嘘i cùng, để nâng tầm Cần Thơ và phát triển tr荏 thành trung tâm năng 

l逢ợng c栄a khu vực, Cần Thơ s胤 m荏 rộng và phát triển toàn diện các d鵜ch v映 liên 
quan đ院n năng l逢ợng dọc theo chuỗi giá tr鵜 c栄a ngành năng l逢ợng. Các ho衣t động 
s胤 bao g欝m: nghiên c泳u về năng l逢ợng tái t衣o; s違n xu医t các bộ ph壱n vừa và nhỏ 
cho hệ th嘘ng s違n xu医t năng l逢ợng; lắp ráp các linh kiện và lắp đặt hệ th嘘ng năng 
l逢ợng để t衣o ra năng l逢ợng từ các ngu欝n năng l逢ợng chính (ví d映: gió, mặt tr運i); 
các gi違i pháp năng l逢ợng tích hợp cho c違 ng逢運i s違n xu医t năng l逢ợng và ng逢運i tiêu 
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dùng, ví d映: b違o trì các nhà máy điện, t逢 v医n năng l逢ợng, d鵜ch v映 năng l逢ợng để 
xây dựng, giám sát việc sử d映ng năng l逢ợng, t壱n d映ng các c映m CNTT để phát triển 
nền t違ng dựa trên đám mây để qu違n lỦ năng l逢ợng. 

 

Hìnhă1.21. Đ鵜nhăh逢噂ngăcácăd鵜ch v映 nĕngăl逢嬰ng c栄a C亥năTh挨ăvƠoănĕmă2050  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
d) Gi違i pháp 

d1. Phát triển điện khí và LNG 

Nâng cao ch医t l逢ợng đào t衣o chuyên ngành năng l逢ợng: 

- Khuy院n khích các tr逢運ng đ衣i học đ鵜a ph逢ơng để m荏 rộng tuyển sinh và nâng 
cao ch医t l逢ợng c栄a các chuyên ngành năng l逢ợng. 

- Thành l壱p các trung tâm đào t衣o và các ch逢ơng trình d衣y nghề để phát triển 

lao động kỹ thu壱t chuyên ngành năng l逢ợng. 

- C栄ng c嘘 cơ s荏 h衣 tầng ph映c v映 việc s違n xu医t và v壱n chuyển LNG. 

- C違i thiện l逢ới điện phân ph嘘i từ Cần Thơ đi các t雨nh khác. 

- Khẩn tr逢ơng xây dựng h衣 tầng nh壱p khẩu LNG, đánh giá v鵜 trí t嘘i 逢u cho 
kho c違ng nh壱n LNG và các ngu欝n điện sử d映ng LNG có xem xét kho違ng cách từ 

các nhà máy điện t逢ơng lai đ院n các trung tâm ph映 t違i.  

Điều ch雨nh và khuy院n ngh鵜 chính sách: 

- 曳y quyền c栄a Trung 逢ơng cho Cần Thơ trợ c医p thu院 doanh nghiệp và tiền 

thuê đ医t cho các nhà đầu t逢 vào các nhà máy sử d映ng LNG. 

- Quy trình h違i quan hiệu qu違 và đơn gi違n giúp th運i gian quay vòng nhanh 
chóng đ嘘i với LNG nh壱p khẩu. 

- Làm việc EVN về biểu giá FiT (feed in tariff) để đ違m b違o kh違 năng hòa 
điện, có nghĩa là các nhà s違n xu医t năng l逢ợng s胤 có quyền truy c壱p vào m衣ng l逢ới 
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điện; cung c医p các hợp đ欝ng dài h衣n, th逢運ng trong kho違ng từ 15 đ院n 25 năm; cung 
c医p giá mua đ違m b違o, dựa trên chi phí.  

Vì lĩnh vực nh壱p khẩu LNG là khá mới mẻ đ嘘i với Việt Nam, cần ph違i tăng 
c逢運ng trao đ鰻i thông tin trên th鵜 tr逢運ng trong khu vực và th院 giới thông qua các 
diễn đàn với các chuyên gia lâu năm nh逢 JODI, IEA, APEC…; hợp tác nghiên c泳u 

với các cơ quan qu嘘c t院 để bi院t thêm kinh nghiệm các n逢ớc, đ欝ng th運i phát triển 

một bộ các cơ ch院 ph違n 泳ng nhanh khi x違y ra r栄i ro hoặc nguy h衣i tới an ninh năng 
l逢ợng mà Nh壱t B違n hay Trung Qu嘘c đư chuẩn b鵜 t逢ơng đ嘘i kỹ càng.  

d2. Phát triển năng l逢ợng mặt tr運i  

Cần xây dựng lộ trình sử d映ng k院t hợp NLMT trong s違n xu医t nông nghiệp, 

th栄y s違n 荏 TPCT: triển khai dự án thí điểm sử d映ng k院t hợp NLMT trong s違n xu医t 

nông nghiệp t衣i đ鵜a ph逢ơng nhằm ch泳ng minh tính phù hợp c栄a dự án. 
Đi kh違o sát và nghiên c泳u các mô hình thành công, ví d映 nh逢 mô hình điện 

mặt tr運i k院t hợp ao nuôi tôm t衣i B衣c Liêu; năng l逢ợng mặt tr運i ph映c v映 s違n xu医t 

nông nghiệp, trong mô hình nhà l逢ới tiên ti院n tr欝ng các lo衣i rau - hoa - qu違 có giá 
tr鵜 kinh t院 cao t衣i An Giang. 

Thành l壱p Ban điều ph嘘i khu vực hay Nhóm công tác bao g欝m các bên liên 
quan chính để nâng cao nh壱n th泳c cho nông dân và các bên liên quan khác trong 
lĩnh vực nông nghiệp và năng l逢ợng. 

Thay đ鰻i cơ ch院, chính sách nhằm m荏 rộng áp d映ng giá FiT cho mô hình sử 

d映ng k院t hợp NLMT trong s違n xu医t nông nghiệp. Nội dung này bao g欝m hai khía 
c衣nh căn b違n, đó là điều kiện đ逢ợc h逢荏ng các biện pháp hỗ trợ với 泳ng d映ng mô 
hình sử d映ng k院t hợp NLMT trong s違n xu医t nông nghiệp và hỗ trợ tài chính cần 

thi院t để kích thích th鵜 tr逢運ng phát triển cũng nh逢 các dự án thí điểm giai đo衣n đầu. 

Cần có quy đ鵜nh pháp lỦ, cơ ch院 chính sách, quy ho衣ch và h逢ớng d磯n c映 thể 

cho doanh nghiệp về sử d映ng điện NLMT, đặc biệt các chính sách liên quan đ院n 

đ医t đai, cho phép việc k院t hợp sử d映ng đ医t nông nghiệp cho NLMT. 

d3. Phát triển năng l逢ợng sinh kh嘘i  

Cần có chi院n l逢ợc c映 thể; huy động v嘘n đầu t逢 từ các ngu欝n nhà n逢ớc, t逢 
nhân, qu嘘c t院 để nghiên c泳u triển khai và phát triển năng l逢ợng sinh kh嘘i. 

Cần c違i ti院n công nghệ nh逢 s医y và phát điện dung sinh kh嘘i, khí sinh học.  

Hỗ trợ tài chính / công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để phát triển 

khí sinh học.  
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KỦ k院t các thỏa thu壱n giữa doanh nghiệp và các hộ s違n xu医t nông nghiệp t衣i 

đ鵜a ph逢ơng để t衣o ngu欝n đầu vào cho s違n xu医t năng l逢ợng sinh kh嘘i. Thành l壱p 

Ban Điều ph嘘i với đ衣i diện từ Hội Nông dân, các ch栄 doanh nghiệp để t衣o sự liên 
k院t m衣nh m胤 giữa hai thành phần quan trọng nh医t này. 

Hợp tác với các t鰻 ch泳c trong và ngoài n逢ớc nh逢 T鰻 ch泳c Oxfam t衣i Việt 

Nam, Trung tâm Nghiên c泳u, T逢 v医n Sáng t衣o và Phát triển Bền vững, T鰻 ch泳c 

Hợp tác Phát triển Đ泳c GIZ… để học hỏi kinh nghiệm trong việc 泳ng d映ng và s違n 

xu医t năng l逢ợng sinh kh嘘i.  

e) Đ鵜nh h逢ớng phát triển ngành s違n xu医t d逢ợc phẩm  

e1. Đ鵜nh h逢ớng phát triển  

Ti院p t映c phát triển s違n xu医t thu嘘c phân tử nhỏ bằng việc t壱n d映ng 逢u th院 khi 

có Công ty D逢ợc H壱u Giang và c映m Y t院 phát triển m衣nh thu hút hơn 40% bệnh 

nhân đ院n từ các t雨nh bên ngoài thành ph嘘.  

Đón đầu làn sóng thu hút các doanh nghiệp d逢ợc đầu t逢 vào Việt Nam: ch栄 

động chuẩn b鵜 thu hút các công ty d逢ợc lớn về s違n xu医t thu嘘c phân tử nhỏ và vắc-

xin d鵜ch chuyển tới Việt Nam. T壱p trung phát triển c映m ngành d逢ợc, y t院, t壱n d映ng 

lợi th院 về ngu欝n lao động ch医t l逢ợng cao từ các tr逢運ng đ衣i học y d逢ợc có ti院ng 

trong khu vực nh逢 Tr逢運ng Đ衣i học Y d逢ợc Cần Thơ, Tr逢運ng Đ衣i học Nam Cần 

Thơ và c違i thiện k院t n嘘i đ逢運ng không và đ逢運ng th栄y.  

Tầm nhìn đ院n năm 2050, Cần Thơ s胤 tiên phong trong khu vực ĐBSCL về 

công nghệ sinh học. Cần Thơ t壱p trung phát triển các trung tâm nghiên c泳u và phát 
triển và t壱n d映ng ngu欝n lao động công nghệ cao. 

e2. Gi違i pháp phát triển  

Nâng cao tay nghề các d逢ợc sĩ bằng việc hỗ trợ kinh phí cho các tr逢運ng đ衣i 

học y khoa đ鵜a ph逢ơng để m荏 rộng tuyển sinh chính d逢ợc và nâng cao ch医t l逢ợng 

đào t衣o. Ngoài ra, đẩy m衣nh việc cung c医p các ch逢ơng trình thực t壱p cho sinh viên 
ngành d逢ợc, rèn luyện kĩ năng cho sinh viên và đ違m b違o đầu ra ch医t l逢ợng cao. 

Tăng c逢運ng tính liên k院t cho chuỗi cung 泳ng: hợp tác với các t雨nh ĐBSCL 
xung để đ違m b違o các công ty d逢ợc phẩm ti院p c壱n các vùng tr欝ng nguyên liệu cùng 
với đó là nâng c医p cơ s荏 h衣 tầng logistics để t衣o điều kiện cung c医p và phân ph嘘i 

d逢ợc phẩm trong n逢ớc và qu嘘c t院. 

Các điều ch雨nh chính sách khác bao g欝m: 逢u tiên m泳c 逢u đưi/miễn tiền thuê 
đ医t khu công nghiệp từ 5 - 15 năm đ嘘i với các công ty s違n xu医t d逢ợc phẩm đáp 
泳ng tiêu chuẩn PIC/S-GMP hoặc EU-GMP; phê duyệt nhanh (< 14 ngày) cho các 



127 

công ty d逢ợc phẩm n逢ớc ngoài đầu t逢 vào các công ty đ鵜a ph逢ơng hoặc thành l壱p 

cơ s荏 s違n xu医t riêng t衣i Cần Thơ.  
Tăng c逢運ng hợp tác với Công ty D逢ợc H壱u Giang: với v鵜 th院 là một trong 

những công ty d逢ợc phẩm lớn nh医t Việt Nam, việc tăng c逢運ng hợp tác với Công ty 
d逢ợc H壱u Giang mang l衣i cho TP. Cần Thơ lợi th院 lớn về việc s違n xu医t và cung 
泳ng d逢ợc phẩm, t衣o điều kiện để tr荏 thành trung tâm y t院 c栄a ĐBSCL.  

- T衣o điều kiện cho nhà đầu t逢 chi院n l逢ợc Nh壱t B違n c栄a H壱u Giang Pharma - 

Taisho Pharmaceutical (51% v嘘n s荏 hữu) chuyển giao công nghệ R&D. H壱u Giang 

Pharma cũng đư hợp tác chi院n l逢ợc với Vinamilk từ năm 2018 để nghiên c泳u và 
phát triển các s違n phẩm dinh d逢ỡng ch医t l逢ợng cao. 

- Khuy院n khích Công ty D逢ợc H壱u Giang t壱p trung ho衣t động s違n xu医t d逢ợc 

phẩm có giá tr鵜 cao t衣i các Khu công nghiệp c栄a Cần Thơ: 逢u đưi cho D逢ợc H壱u 

Giang m荏 rộng s違n xu医t d逢ợc phẩm ch医t l逢ợng cao t衣i khu công nghiệp H逢ng Phú. 
- Hợp tác với Tr逢運ng Đ衣i học Y D逢ợc Cần Thơ t衣o điều kiện k院t n嘘i giữa 

tr逢運ng đ衣i học và Công ty D逢ợc H壱u Giang nhằm đ違m b違o ngu欝n cung lao động 

ngành d逢ợc ch医t l逢ợng cao, cùng với đó là hỗ trợ hợp tác nghiên c泳u giữa Trung 

tâm R&D c栄a D逢ợc H壱u Giang và các nhà nghiên c泳u t衣i tr逢運ng đ衣i học để tăng 
tính 泳ng d映ng c栄a các công trình nghiên c泳u.  

 

Hìnhă1.22. Liênăk院tăgi英aăcácăđ挨năv鵜ăphátătri吋năc映măs違năxu医tăd逢嬰căphẩmăvƠă
chĕmăsócăs泳căkhỏe  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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Đẩy m衣nh s違n xu医t, nghiên c泳u và phát triển d逢ợc phẩm l医y cơ s荏 phát triển 

lĩnh vực chăm sóc s泳c khỏe c栄a TP. Cần Thơ  
Khuy院n khích ho衣t động thu hút v嘘n đầu t逢, chuyển giao công nghệ… từ 

n逢ớc ngoài. 
Tăng c逢運ng hỗ trợ cho các doanh nghiệp d逢ợc phẩm, đặc biệt là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong việc hỗ trợ thu院 để tái đầu t逢 cho ho衣t động 

nghiên c泳u và phát triển, cùng với đó là thắt chặt hành lang pháp lỦ cho quyền s荏 

hữu trí tuệ c栄a các sáng ch院.  

Tăng c逢運ng hợp tác giữa các đơn v鵜 khác nhau g欝m tr逢運ng đ衣i học, đơn v鵜 
nghiên c泳u, bệnh viện, các công ty d逢ợc phẩm và đơn v鵜 qu違n lỦ nhà n逢ớc nhằm 

đ違m b違o việc xây dựng c映m chăm sóc s泳c khỏe xuyên su嘘t.  

Tăng c逢運ng tính liên k院t cho chuỗi cung 泳ng: hợp tác với các t雨nh ĐBSCL 
nâng c医p cơ s荏 h衣 tầng logistics nhằm t衣o điều kiện cung c医p và phân ph嘘i d逢ợc 

phẩm trong n逢ớc và qu嘘c t院. 

f) Đ鵜nh h逢ớng phát triển ngành s違n xu医t linh kiện điện tử  

f1. Đ鵜nh h逢ớng phát triển  

Trong đ鵜nh h逢ớng phát triển c栄a công nghiệp thành ph嘘, ngành s違n xu医t s違n 

phẩm điện tử, máy vi tính là một trong những ngành đ逢ợc đ鵜a ph逢ơng quan tâm và 
khuy院n khích doanh nghiệp đầu t逢.  

Cần Thơ cần ti院p t映c t衣o môi tr逢運ng thu壱n lợi, thu hút v嘘n đầu t逢 n逢ớc ngoài 
phát triển các s違n phẩm linh, ph映 kiện điện tử theo h逢ớng gắn k院t vào chuỗi 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).  
Gắn k院t phát triển s違n xu医t công nghiệp điện tử với s違n xu医t cơ điện tử, cơ khí 

chính xác để phát triển các s違n phẩm k院t hợp nh逢: máy móc gia công cơ khí chính 
xác, máy móc sử d映ng công nghệ cao cho các ngành công nghiệp. 

f2. M映c tiêu phát triển  

Tầm nhìn đ院n năm 2030: t壱p trung s違n xu医t hàng điện tử bền (đ欝 gia d映ng) 

với việc t壱p trung thu hút nhà s違n xu医t từ th逢ơng hiệu trong n逢ớc (Kangaroo, 

Sunhouse). Đây là các th逢ơng hiệu t壱p trung vào th鵜 tr逢運ng trong n逢ớc với nhóm 
khách hàng thu nh壱p th医p, vì v壱y, phù hợp để ti院p c壱n khách hàng 荏 nông thôn 
ĐBSCL. Ngoài ra, các th逢ơng hiệu qu嘘c t院 mới gia nh壱p vào th鵜 tr逢運ng Việt Nam 

nh逢 BlueStone, Casper cũng cần đ逢ợc chú trọng để ph映c v映 nhu cầu cho phân 
khúc thu nh壱p trung bình và cao đang ngày càng tăng t衣i đô th鵜 và các t雨nh lân c壱n. 
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Tầm nhìn đ院n năm 2050: do xu h逢ớng chuyển d鵜ch s違n xu医t sang Việt Nam 

c栄a các doanh nghiệp điện tử lớn, Cần Thơ hoàn toàn có cơ hội tham gia vào chuỗi 

cung 泳ng s違n xu医t linh kiện bán d磯n. Trong chuỗi giá tr鵜 bán d磯n toàn cầu, Cần 

Thơ có cơ hội thay th院 Malaysia thành trung tâm OSAT (đơn v鵜 kiểm tra và lắp ráp 
thi院t b鵜 bán d磯n. Các đĩa bán d磯n sau khi đ逢ợc đơn v鵜 s違n xu医t t衣i Đài Loan in các 
vi m衣ch tích hợp, s胤 đ逢ợc chuyển đ院n Cần Thơ để các OSAT trong n逢ớc có thể 

tách, kiểm tra và đóng gói các chip riêng lẻ. Chip đ逢ợc chuyển đ院n các đơn v鵜 s違n 

xu医t điện tho衣i thông minh/máy tính t衣i các trung tâm ch院 bi院n, ch院 t衣o miền Bắc 

và miền Nam Việt Nam.  

Với tầm nhìn tr荏 thành đô th鵜 thông minh vào năm 2050, việc 泳ng d映ng và 
s違n xu医t công nghệ bán d磯n là một y院u t嘘 quan trọng để phát triển ngành điện tử và 
xa hơn nữa là h衣 tầng công nghệ thông tin. 永ng d映ng chính c栄a công nghệ bán d磯n 
là công nghệ c違m bi院n, truyền động, một trong b嘘n tr映 cột quan trọng c栄a h衣 tầng 
công nghệ thông tin cho thành ph嘘 thông minh. 

 

Hìnhă1.ă23. V鵜 tríăc栄a TPCT nĕmă2025ătrongăchu厩iăgiáătr鵜 bánăd磯nătoƠnăc亥u  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
f3. Gi違i pháp  
Nâng cao ch医t l逢ợng lao động có tay nghề cao bằng cách khuy院n khích mô 

hình đ衣i học t逢 th映c liên k院t với các công ty CNTT nh逢 Đ衣i học FPT Cần Thơ, 
cùng với đó là thi院t l壱p các ch逢ơng trình d衣y nghề về điện tử / CNTT để đ違m b違o 

việc làm đ逢ợc cung c医p b荏i các nhà s違n xu医t điện tử đ鵜a ph逢ơng. 
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Liên k院t c映m s違n xu医t linh kiện điện tử trong n逢ớc nh逢 hợp tác với các trung 
tâm công nghệ phía Nam (ví d映: TP. HCM, Bình D逢ơng) để qu違ng bá Cần Thơ là 
trung tâm vệ tinh, thu hút các nhà đầu t逢 lớn (ví d映: Intel, Samsung). 

Chính sách thu hút các nhà đầu t逢: ch栄 động ti院p c壱n với các th逢ơng hiệu 

trong n逢ớc và nhà đầu t逢 qu嘘c t院 vào trong lĩnh vực hàng hóa lâu bền để đầu t逢 
vào các khu công nghiệp c栄a Cần Thơ và bắt đầu phát triển c映m ngành s違n xu医t đ欝 

điện tử. Ngoài ra, cần cung c医p các 逢u đưi đặc thù để phát triển các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ t衣i đ鵜a ph逢ơng.  
Đơn gi違n hóa th栄 t映c để gi違m th運i gian gia công xu医t nh壱p khẩu linh kiện 

điện tử.  

g) Đ鵜nh h逢ớng phát triển các khu công nghiệp  

Phát triển các khu công nghiệp trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ đư đ逢ợc điều 

ch雨nh, b鰻 sung theo Công văn 156/TTg-CN ngày 04/12/2021 về đề án b鰻 sung quy 

ho衣ch các khu công nghiệp trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ, theo đó: 
- Điều ch雨nh gi違m diện tích KCN Th嘘t N嘘t từ 600 ha xu嘘ng 200 ha.  

- Đ逢a KCN Ô Môn có diện tích 600 ha và KCN Bắc Ô Môn diện tích 400 ha 
ra khỏi Quy ho衣ch phát triển các khu công nghiệp 荏 Việt Nam.  

- B鰻 sung quy ho衣ch KCN Ô Môn - Cần Thơ (diện tích 500 ha, t衣i ph逢運ng 

Tr逢運ng L衣c, qu壱n Ô Môn, TPCT) và KCN Vĩnh Th衣nh (900 ha, t衣i xư Vĩnh Trinh, 

huyện Vĩnh Th衣nh, TPCT) vào Quy ho衣ch phát triển các khu công nghiệp.  

- Đ鵜nh h逢ớng đ院n 2030: bên c衣nh KCN Vĩnh Th衣nh 900 ha, nghiên c泳u m荏 

rộng thêm KCN c違ng logistics Ô Môn với diện tích ~ 1.200 ha (trong đó diện tích 
kho c違ng, b院n bưi, khu logistics kho違ng 200 ha, khu công nghiệp kho違ng 1.000 ha)  

Đ鵜nh h逢ớng phát triển mô hình các khu công nghiệp t衣i 3 huyện Vĩnh Th衣nh, 

Thới Lai và C運 Đỏ nh逢 sau:  
- Đ嘘i với huyện Vĩnh Th衣nh: giai đo衣n tới năm 2030, phát triển KCN đô th鵜 

d鵜ch v映 t壱n d映ng tr映c đô th鵜 hiện đ衣i, nằm dọc lõi giao thông đa ph逢ơng tiện. Tuy 

Vĩnh Th衣nh có v鵜 trí xa các khu vực trung tâm c栄a Cần Thơ nh逢ng gần TP. Long 

Xuyên, đ欝ng th運i có tính k院t n嘘i liên vùng t嘘t b荏i có v鵜 trí đ鵜a lỦ cũng nh逢 các 
tuy院n đ逢運ng giao thông liên vùng quan trọng đi qua. Vĩnh Th衣nh hiện có m壱t độ 

dân c逢 th医p, đ欝ng th運i ch医t l逢ợng ngu欝n nhân lực ch逢a cao. Do v壱y, việc phát 
triển KCN đô th鵜 d鵜ch v映 s胤 thu hút và giữ chân nhân tài cùng ngu欝n nhân lực, hỗ 

trợ quá trình đô th鵜 hóa và giúp xây dựng xây dựng Vĩnh Th衣nh thành một cực 

trung tâm mới phía Tây Bắc, t衣o đà tăng tr逢荏ng cho vùng giữa thành ph嘘 Cần Thơ. 
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Từ năm 2030 đ院n 2050, phát triển KCN sinh thái, đẩy m衣nh công nghiệp s衣ch đan 
xen với c違nh quan sinh thái, vùng b違o t欝n dọc theo qu嘘c lộ 80 và cao t嘘c Lộ Tẻ - 

R衣ch Sỏi, nh逢 kinh nghiệm nhiều n逢ớc trên th院 giới đang làm hiện nay.  

- Đ嘘i với huyện Thới Lai: t壱p trung phát triển KCN đô th鵜 d鵜ch v映 cùng KCN 
hỗ trợ. Hiện t衣i, th鵜 tr医n Thới Lai ch逢a rõ b違n sắc đô th鵜, nhiều ch泳c năng d鵜ch v映 

đô th鵜 còn thi院u, ch医t l逢ợng ngu欝n nhân lực không cao, nhiều ng逢運i tìm cơ hội 荏 

các trung tâm đô th鵜. Tuy 荏 v鵜 trí trung tâm c栄a Cần Thơ nh逢ng m嘘i liên k院t đ嘘i 

nội và đ嘘i ngo衣i c栄a huyện Thới Lai ch逢a quá thu壱n lợi. Do v壱y việc phát triển 

KCN đô th鵜 d鵜ch v映 cũng s胤 giúp thu hút và giữ chân ng逢運i lao động, c違i thiện 

cuộc s嘘ng c栄a ng逢運i dân t衣i đây. Ngoài ra, KCN hỗ trợ cũng ph映c v映 cho việc phát 
triển các vùng công nghiệp công nghệ cao t衣i đây và khu vực Ô Môn.  

- Đ嘘i với huyện C運 Đỏ: đ鵜nh h逢ớng phát triển KCN đô th鵜 d鵜ch v映 và KCN 
sinh thái. C運 Đỏ là vùng động lực quan trọng nh医t phía Tây, tuy nhiên khi có 
đ逢運ng cao t嘘c mới, th鵜 tr医n có thể b鵜 cắt ra phía Tây, không ph映c v映 t嘘i 逢u không 
gian phía Đông. C運 Đỏ cũng là nơi giao l逢u các kênh r衣ch, có b違n sắc đô th鵜 sông 
n逢ớc, cần đẩy m衣nh tính ch医t đó hơn. Do v壱y, huyện s胤 phát triển KCN đô th鵜 d鵜ch 

v映 để t衣o động lực phát triển thành một phần c栄a tr映c đô th鵜 hiện đ衣i, nằm dọc lõi 
giao thông đa ph逢ơng tiện, đ欝ng th運i t壱n d映ng và b違o t欝n hệ sinh thái sông n逢ớc 

để t壱p trung phát triển KCN sinh thái với các ngành công nghiệp s衣ch.  

Ti院p t映c hoàn thiện h衣 tầng các KCN, CCN, bao g欝m c違 h衣 tầng kỹ thu壱t và 
h衣 tầng xư hội; xây dựng khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin; khai thác và 
v壱n hành hiệu qu違 V逢運n 逢ơm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Qu嘘c; thu 

hút đầu t逢 Khu công nghiệp hữu ngh鵜 Việt Nam - Nh壱t B違n.  

T壱p trung đầu t逢 và hoàn ch雨nh đ欝ng bộ h衣 tầng kỹ thu壱t ch栄 y院u cho các khu 
công nghiệp đang ho衣t động, t衣o môi tr逢運ng thu壱n lợi thu hút đầu t逢 phát triển các 
ngành công nghiệp trong các khu công nghiệp trên đ鵜a bàn thành ph嘘, đáp 泳ng nhu 

cầu s違n xu医t, kinh doanh c栄a doanh nghiệp.  

Đầu t逢 và hoàn thành xây dựng các dự án khu nhà ph映c v映 cho công nhân 
trong các khu công nghiệp. Đẩy m衣nh công tác b欝i th逢運ng, hỗ trợ tái đ鵜nh c逢, t衣o 

đ医t s衣ch, hoàn thiện dần k院t c医u h衣 tầng các khu công nghiệp.  

Chú trọng công tác xử lỦ môi tr逢運ng theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành 
trong quá trình ho衣t động và s違n xu医t c栄a các doanh nghiệp khu công nghiệp.  

Khuy院n khích các cơ s荏 công nghiệp đ鰻i mới công nghệ s違n xu医t theo h逢ớng 

hiện đ衣i. Thu hút đầu t逢 vào các ngành nghề t衣o ra các s違n phẩm công nghiệp công 
nghệ cao và có giá tr鵜 gia tăng lớn.  
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h) Đ鵜nh h逢ớng phát triển các c映m công nghiệp  

Căn c泳 Công văn s嘘 2167/VPCP-KTN ngày 31/3/2015 c栄a Văn phòng Chính 
ph栄 về k院t qu違 rà soát quy ho衣ch c映m công nghiệp; Công văn s嘘 4478/BCT-CNĐP 
ngày 07/5/2015 c栄a Bộ Công Th逢ơng về thông báo danh m映c quy ho衣ch phát triển 

c映m công nghiệp trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ sau rà soát theo Ch雨 th鵜 s嘘 07/ 

CT-TTg c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄, TP. Cần Thơ đ逢ợc quy ho衣ch 06 c映m công 
nghiệp là: Bình Th栄y (40 ha), Vĩnh Th衣nh (45 ha), Cái Răng (30 ha), Thới Lai (25 

ha), C運 Đỏ (30 ha), Phong Điền (30 ha, đư đ逢ợc Bộ Công th逢ơng và UBND thành 
ph嘘 ch医p thu壱n điều ch雨nh quy ho衣ch ra khỏi quy ho衣ch c映m công nghiệp). 

Đ鵜nh h逢ớng phát triển c映m: phát triển CCN đáp 泳ng đ逢ợc nhu cầu về mặt 

bằng s違n xu医t, phù hợp với lo衣i hình doanh nghiệp vừa và nhỏ; đ違m b違o thực hiện 

đúng quy ho衣ch, b嘘 trí t衣i các đ鵜a điểm có k院t c医u h衣 tầng thu壱n lợi c栄a thành ph嘘.  

Ti院p t映c ph逢ơng án phát triển 5 c映m công nghiệp, với t鰻ng diện tích 170 ha. 

Đ鵜nh h逢ớng đ院n 2030 các c映m này m荏 rộng diện tích mỗi c映m đ院n 75 ha (tăng 205 
ha so với quy ho衣ch hiện nay) theo quy đ鵜nh khi s嘘 l逢ợng doanh nghiệp l医p đầy.  

B鰻 sung C映m Công nghiệp chuyên ngành hàng không (30 ha) gần khu vực 

sân bay qu壱n Bình Th栄y. Tuy c映m công nghiệp này ch逢a đ逢ợc quy ho衣ch, nh逢ng 
th運i gian qua t壱p đoàn Liên Thái Bình D逢ơng nghiên c泳u đầu t逢 logistic hàng 
không có ki院n ngh鵜 Ủ t逢荏ng đề xu医t Khu Logistics và công nghiệp hàng không Cần 

Thơ t衣i đ逢運ng Võ Văn Kiệt, qu壱n Bình Th栄y với quy mô kho違ng 1.650 ha (giai 

đo衣n 1 kho違ng 350 ha).  

Phát triển các c映m ngành thông qua việc t衣o dựng các hành lang động lực 

thuộc tiểu vùng sông Mê Công và m荏 rộng. Khai thác dọc hành lang Đông Tây, 
sông Mê Công. Phát triển một s嘘 các ngành công nghiệp ch院 tác trên cơ s荏 khai 

thác tiềm năng trong khuôn kh鰻 hợp tác Tiểu vùng Mê Công m荏 rộng (GMS) và 
ngu欝n nguyên liệu nh壱p từ ngoài vùng...  

T壱p trung vào các ngành công nghiệp ch栄 lực nh逢 ch院 bi院n nông s違n hữu cơ, 
lâm s違n, th栄y h違i s違n (tôm, cá tra, trái cây, lúa g衣o…), năng l逢ợng tái t衣o và d逢ợc 

phẩm. Không ch雨 dừng l衣i 荏 hành lang kinh t院, cần phát triển đô th鵜 và k院t c医u h衣 

tầng phù hợp, t衣o động lực phát triển công nghiệp cho 3 hành lang chính c栄a GMS 

g欝m (i) hành lang kinh t院 Bắc - Nam, (ii) hành lang kinh t院 Đông - Tây, (iii) hành 
lang kinh t院 phía Nam. Từ đó, t衣o phát triển các c映m công nghiệp để t衣o ra chuỗi 

kinh t院 giá tr鵜 cao trong toàn khu vực. C映 thể 荏 các ngành trọng điểm nh逢 sau:  
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Về năng l逢ợng, chú trọng phát triển th鵜 tr逢運ng năng l逢ợng điện cho toàn khu 
vực c衣nh tranh và hội nh壱p, qua đó thúc đẩy an ninh năng l逢ợng và h逢ớng tới việc 

sử d映ng các ngu欝n năng l逢ợng mới thân thiện với môi tr逢運ng nh逢ng v磯n đ違m b違o 

nằm trong kh違 năng chi tr違 cho ng逢運i dân. M映c tiêu là phát triển Cần Thơ tr荏 

thành trung tâm s違n xu医t năng l逢ợng cho toàn khu vực ĐBSCL. Ngoài ra, tăng 
c逢運ng k院t n嘘i và gắn k院t giữa các qu嘘c gia thành viên nhằm đẩy m衣nh đầu t逢 
th逢ơng m衣i xuyên biên giới, t壱n d映ng các hiệp đ鵜nh th逢ơng m衣i mới kỦ k院t.  

Về d逢ợc phẩm, hợp tác với các t雨nh lân c壱n để ti院p c壱n nguyên liệu đầu vào 
đ違m b違o với giá thành 逢u đưi. T壱p trung xây dựng m衣ng l逢ới s違n xu医t công nghiệp 

đ欝ng bộ và xuyên su嘘t cho toàn ĐBSCL và m衣ng l逢ới phân ph嘘i cho toàn khu vực. 

Đặc biệt, các đơn v鵜 d磯n đầu nh逢 D逢ợc H壱u Giang và Đ衣i học Y D逢ợc Cần Thơ 
cần liên k院t hợp tác với doanh nghiệp và chính ph栄 để t衣o cơ ch院 chính sách cho 
việc đào t衣o, xây dựng nhân sự, chuyển giao công nghệ, c医p quyền s荏 hữu trí tuệ.  

1.4.6.3 Th逢挨ngăm衣iăvƠăD鵜ch v映  

a) Th逢ơng m衣i  

a1. Quan điểm phát triển  

Phát triển th逢ơng m衣i phù hợp với đ鵜nh h逢ớng phát triển th逢ơng m衣i c栄a c違 

n逢ớc, vùng ĐBSCL, vùng kinh t院 trọng điểm vùng ĐBSCL và phù hợp với quy 

ho衣ch kinh t院 xư hội c栄a thành ph嘘, một mặt tăng c逢運ng năng lực c衣nh tranh trên 
cơ s荏 phát huy tiềm năng và lợi th院 so sánh c栄a thành ph嘘, khai thác t嘘t lợi th院 

vùng, mặt khác đ違m b違o phát triển th逢ơng m衣i nhanh, bền vững nhằm góp phần 

đẩy nhanh chuyển d鵜ch cơ c医u kinh t院 theo h逢ớng phát triển hiện đ衣i và bền vững 

từ “công nghiệp - d鵜ch v映 - nông nghiệp công nghệ cao” thành “d鵜ch v映 - công 
nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao”.  

Phát triển ngành th逢ơng m衣i tr荏 thành một trong những ngành kinh t院 quan 

trọng c栄a thành ph嘘, hỗ trợ đắc lực cho s違n xu医t và tiêu dùng, đặc biệt là cho các 
ngành du l鵜ch và d鵜ch v映, t衣o thêm việc làm và góp phần nâng cao ch医t l逢ợng cuộc 

s嘘ng c栄a ng逢運i dân.  
Xây dựng và phát triển đ欝ng bộ k院t c医u h衣 tầng th逢ơng m衣i (chợ, siêu th鵜, 

trung tâm th逢ơng m衣i, kho…) vừa hiện đ衣i vừa phù hợp và không làm m医t đi đặc 

tr逢ng sông n逢ớc miệt v逢運n vùng ĐBSCL. Phát triển đ欝ng bộ và hợp lỦ cơ c医u 
th逢ơng m衣i bán buôn và bán lẻ, giữa truyền th嘘ng và hiện đ衣i, để vừa có thể khai 
thác những lĩnh vực th逢ơng m衣i mới, vừa không 違nh h逢荏ng sâu tới các lĩnh vực 
th逢ơng m衣i truyền th嘘ng, có liên quan nhiều tới sinh k院, lao động c栄a ng逢運i dân.  



134 

Phát triển th逢ơng m衣i gắn với đầu t逢, thực hiện xư hội hóa đầu t逢 vào h衣 tầng 

cơ s荏 c栄a ngành. Chú trọng nâng c医p m衣ng l逢ới cơ s荏 v壱t ch医t kỹ thu壱t kinh doanh 

th逢ơng m衣i, th鵜 tr逢運ng đô th鵜 làm trọng tâm hỗ trợ thúc đẩy th鵜 tr逢運ng nông thôn.  
Phát triển th逢ơng m衣i bền vững, đ違m b違o m映c tiêu hiệu qu違 xư hội, đáp 泳ng 

b違o vệ môi tr逢運ng sinh thái, giữ gìn b違n sắc dân tộc và an ninh qu嘘c phòng.  
Chú trọng những lĩnh vực th逢ơng m衣i liên quan tới công nghệ mới nh逢 

th逢ơng m衣i điện tử, d鵜ch v映 cá nhân, mua bán chung,… 

a2. M映c tiêu c映 thể  

B違ngă1.6. M映cătiêuăphátătri吋năngƠnhăth逢挨ngăm衣iăđ院nănĕmă2030 

                                                      Nĕmă 
 

Ch雨 tiêu 

2025 2030 Tốcăđ瓜 tĕngăbìnhăquơnă
(%/nĕm) 

2021 - 2025 2026 - 2030 

Giá tr鵜 tăng thêm c栄a ngành th逢ơng m衣i 
năm cu嘘i kỳ (giá ss 2010, ngàn t雨 đ欝ng) 

11,2 17,2 10,20 9,0 

Giá tr鵜 tăng thêm c栄a ngành th逢ơng m衣i 
năm cu嘘i kỳ so với t鰻ng GRDP (%) 

14,5 14,5   

TMBLHH & DTDVTD năm cu嘘i kỳ 
(ngàn t雨 đ欝ng - giá thực t院) 

263,14 511,11 17,00 14,20 

Kim ng衣ch xu医t khẩu (tỷ USD) 3,63 6,69 13,50 13,00 

Kim ng衣ch nh壱p khẩu (tỷ USD) 1,07 2,04 14,50 13,70 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

a3. Đ鵜nh h逢ớng phát triển  

Hiện đ衣i hóa hệ th嘘ng bán lẻ hiện t衣i: 

- Nâng c医p và hiện đ衣i hóa hệ th嘘ng bán lẻ truyền th嘘ng (chợ dân sinh truyền 

th嘘ng, cửa hàng kinh doanh bán lẻ truyền th嘘ng) làm cơ s荏, tiền đề cho sự phát 
triển m衣ng l逢ới bán lẻ hiện đ衣i đột phá. 

- M荏 rộng m衣ng l逢ới bán lẻ hiện t衣i: tăng c逢運ng bán lẻ hiện đ衣i (siêu th鵜, 
trung tâm th逢ơng m衣i), b鰻 trợ cho bán lẻ truyền th嘘ng.  

- Thu hút nhà đầu t逢 chi院n l逢ợc m違ng bán lẻ: t壱p trung thu hút II bằng cách 
nâng cao năng lực c衣nh tranh và c違i thiện năng lực xúc ti院n đầu t逢.  

- T壱n d映ng m衣ng l逢ới bán lẻ hàng đầu khu vực ĐBSCL cùng tỷ lệ đô th鵜 hóa 
cao 荏 m泳c 70%. 

Tr荏 thành trung tâm th逢ơng m衣i điện tử vệ tinh c栄a vùng: Cần Thơ cần có 
những b逢ớc đầu trong việc phát triển hệ th嘘ng logistics ph映c v映 th逢ơng m衣i điện 
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tử (kho bưi, trung tâm phân ph嘘i) để thu hút các công ty th逢ơng m衣i điện tử; thi院t 

l壱p m衣ng l逢ới các doanh nghiệp bán lẻ qua kênh th逢ơng m衣i điện tử. Nắm bắt xu 

h逢ớng tăng tr逢荏ng về thu nh壱p và tầng lớp trung l逢u.  
Tiên phong trong bán lẻ ph映c v映 du l鵜ch: triển khai các mô hình bán lẻ tr違i 

nghiệm, áp d映ng công nghệ s嘘 cho các tài nguyên du l鵜ch hiện t衣i (ví d映 chợ n鰻i 

Cái Răng) để t衣o ra những tr違i nghiệm độc đáo, tăng giá tr鵜 cho ngành bán lẻ, t壱n 

d映ng th鵜 tr逢運ng du l鵜ch ĐBSCL và tầng lớp trung l逢u đang tăng t衣i Cần Thơ.  
a4. Gi違i pháp chi ti院t đ院n năm 2030  
M荏 rộng m衣ng l逢ới bán lẻ hiện đ衣i: 

- M衣ng l逢ới bán lẻ hiện đ衣i (siêu th鵜) đang ch栄 y院u t壱p trung t衣i các khu vực 

trung tâm. Trong giai đo衣n từ 2020 - 2030 cần t壱p trung m荏 rộng m衣ng l逢ới siêu 
th鵜 đ院n các huyện Ô Môn, Vĩnh Th衣nh, C運 Đỏ, Thới Lai và Phong Điền. T鰻ng 

cộng cần 10 siêu th鵜 lo衣i 3 t衣i các qu壱n huyện này. Xây dựng hệ th嘘ng siêu th鵜 t衣i 

các khu công nghiệp lớn, đông dân c逢 nh逢 Vĩnh Th衣nh, Thới Lai để ph映c v映 công 
nhân và ng逢運i lao động. Ngoài ra, để đáp 泳ng nhu cầu c栄a ng逢運i dân t衣i các khu 
vực trung tâm, thành ph嘘 cần quy ho衣ch b鰻 sung 01 siêu th鵜 t衣i qu壱n Cái Răng và 
01 siêu th鵜 t衣i qu壱n Bình Th栄y (tr映c đ逢運ng Võ Văn Kiệt).  

- Xây dựng một trung tâm mua sắm t鰻ng hợp lo衣i 1 đặt t衣i khu vực trung tâm. 
Đây là những trung tâm có t鰻ng diện tích trên 50,000 m2, có ho衣t động đa ch泳c 

năng c違 về kinh doanh l磯n d鵜ch v映 (bao g欝m: khu vực để b嘘 trí các cửa hàng bán 
buôn, bán lẻ hàng hóa; khu vực để t鰻 ch泳c hội chợ triển lưm tr逢ng bày giới thiệu 

hàng hóa; khu vực dành cho ho衣t động vui chơi gi違i trí, cho thuê văn phòng làm 
việc, hội tr逢運ng). Đây s胤 là trung tâm th逢ơng m衣i lo衣i I đa ch泳c năng đầu tiên t衣i 

khu vực ĐBSCL, giúp thu hút khách du l鵜ch cũng nh逢 ph映c v映 nhu cầu mua sắm 

ngày càng cao khi thu nh壱p c栄a ng逢運i dân đ逢ợc c違i thiện.  

- Xây dựng 01 trung tâm th逢ơng m衣i đặt t衣i ph逢運ng Thới Thu壱n, qu壱n Th嘘t 

N嘘t, đây là một qu壱n phát triển kinh t院 th逢ơng m衣i d鵜ch v映 khá nhanh, có nhiều 

tiềm năng  
- Xây dựng một khu mua sắm miễn thu院 gần sân bay (qu壱n Bình Th栄y), nhắm 

tới phân khúc khách du l鵜ch và t壱n d映ng h衣 tầng sẵn có khi s荏 hữu một trong hai 

sân bay qu嘘c t院 duy nh医t trong khu vực.  

Thu hút nhà đầu t逢 chi院n l逢ợc trong lĩnh vực bán lẻ: để thành công thu hút 
các nhà bán lẻ, thành ph嘘 cần đ違m b違o những y院u t嘘 sau:  

- Nhu cầu cho th鵜 tr逢運ng tiêu dùng lớn. 
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- Đ違m b違o ngu欝n cung 泳ng trong khu vực. 

- Xây dựng h衣 tầng phân ph嘘i và v壱n t違i hiệu qu違. 

- Hỗ trợ c栄a chính ph栄 về chính sách, đ医t đai và các th栄 t映c hành chính khác 

nh逢: tăng c逢運ng 逢u đưi đ医t cho các khu vực tiềm năng nh逢 khu đô th鵜 mới 荏 Cái 
Răng và khu vực sân bay qu壱n Bình Th栄y. 

- T壱n d映ng nền t違ng có sẵn (canthotrade.com) để xây dựng sàn giao d鵜ch B2B 

giữa nhà bán buôn và bán lẻ. 

Phát triển Cần Thơ tr荏 thành Trung tâm th逢ơng m衣i điện tử c栄a vùng: 

- Phát triển cơ s荏 h衣 tầng cơ b違n ph映c v映 cho hệ th嘘ng logistics bao g欝m 

đ逢運ng bộ, hệ th嘘ng ICT, trung tâm logistics, kho l衣nh. Hiện nay, đư có đề án phát 
triển trung tâm logistics t衣i qu壱n Cái Răng, TP. Cần Thơ với 6 khu ch泳c năng 
chính bao g欝m: đ医t kho bưi logistics, đ医t c違ng hàng hóa, đ医t qu違n lỦ điều hành d鵜ch 

v映, đ医t l逢u trú, đ医t h衣 tầng kĩ thu壱t và đ医t cây xanh mặt n逢ớc. Ngoài ra, cần thu hút 
thêm các doanh nghiệp đầu t逢 vào việc phát triển hệ th嘘ng logistics, qua đó nâng 
cao s泳c c衣nh tranh c栄a hàng hóa đ鵜a ph逢ơng. 

 

Hìnhă1.24. Chi院năl逢嬰căphátătri吋năth逢挨ngăm衣iăđi羽nătử 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
- Phát triển cộng đ欝ng doanh nghiệp th逢ơng m衣i điện tử để xây dựng m衣ng 

l逢ới ng逢運i bán hàng (e-commerce seller) m衣nh m胤 bằng cách t壱p trung vào các 
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doanh nghiệp vừa và nhỏ đ鵜a ph逢ơng và s嘘 hóa các doanh nghiệp hiện có. Các gi違i 

pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và c違i thiện môi tr逢運ng kinh doanh nh逢 cắt gi違m th栄 

t映c hành chính, các 逢u đưi tài chính, các ch逢ơng trình đào t衣o về công nghệ thông 
tin là r医t cần thi院t để phát triển cộng đ欝ng ng逢運i bán th逢ơng m衣i điện tử. Có thể 

cân nhắc hợp tác với Trung tâm đào t衣o Shopee (Shopee Education hub) để đẩy 

m衣nh mô hình đào t衣o cho ng逢運i bán hàng 荏 các kênh th逢ơng m衣i điện tử. 

- Đ鰻i mới công nghệ để nâng cao ch医t l逢ợng d鵜ch v映 (d鵜ch v映 qu違n lỦ, hiệu 

qu違 chuỗi cung 泳ng…)  
- Phát triển và duy trì lao động ch医t l逢ợng cao (thi院t l壱p quan hệ đ嘘i tác với 

các tr逢運ng đ衣i học, t衣o việc làm thúc đẩy lao động nh壱p c逢 ch医t l逢ợng cao...)  

T壱n d映ng triệt để lợi th院 trong nông nghiệp để đ逢a nông s違n lên các sàn 
th逢ơng m衣i điện tử. Thành ph嘘 cân nhắc hợp tác với các sàn th逢ơng m衣i nông s違n 

hiện có: Shopee Farm, Tiki Ngon để hỗ trợ nông dân, nhà bán lẻ nông s違n. Với tác 
động c栄a đ衣i d鵜ch Covid-19, việc mua thực phẩm qua các kênh online đang ngày 
càng tr荏 nên ph鰻 bi院n và Cần Thơ cần t壱n d映ng lợi th院 về nông nghiệp c栄a mình để 

đón đầu xu th院 mới cũng nh逢 tăng doanh thu cho ngành nông s違n 

a5. Tầm nhìn đ院n năm 2050  
Xây dựng TPCT thành trung tâm bán lẻ tr違i nghiệm c栄a vùng, với những mô 

hình bán lẻ mới nh逢 cửa hàng tr違i nghiệm, showroom, cửa hàng bán lẻ trên du 
thuyền. S嘘 l逢ợng khách du l鵜ch đ院n vùng ĐBSCL s胤 tăng tr逢荏ng m衣nh vào năm 
2030, đ衣t kho違ng 52 triệu ng逢運i, cùng với đó là sự gia tăng c栄a tầng lớp trung l逢u 
(kho違ng 23.2 ng逢運i Việt s胤 gia nh壱p tầng lớp trung l逢u vào năm 2030), do đó t衣o 

điều kiện thu壱n lợi để phát triển hệ th嘘ng bán lẻ tr違i nghiệm. Các nghiên c泳u đư 
cho th医y 70% khách hàng th逢運ng chi tiêu nhiều hơn cho các ho衣t động mua sắm 

tr違i nghiệm và các nhưn hàng cũng đang gia tăng ngân sách cho ho衣t động này.  

b) D鵜ch v映  

b1. Du l鵜ch  

Quan điểm phát triển  

Phát triển du l鵜ch thành ph嘘 tr荏 thành ngành kinh t院 mũi nhọn phù hợp với 

quan điểm m映c tiêu m映c tiêu phát triển du l鵜ch theo Ngh鵜 quy院t s嘘 08-NQ/TW 

ngày 16/01/2017 về phát triển du l鵜ch tr荏 thành ngành kinh t院 mũi nhọn; có đóng 
góp cao trong phát triển kinh t院 - xư hội c栄a đ鵜a ph逢ơng; t衣o động lực thúc đẩy 

phát triển các ngành, lĩnh vực khác phát triển.  
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Xây dựng và phát triển TPCT thành trung tâm vùng, sinh thái, văn minh hiện 

đ衣i, mang đ壱m b違n sắc sông n逢ớc vùng ĐBSCL theo Ngh鵜 quy院t s嘘 59-NQ/TW 

ngày 05/8/2020 c栄a Bộ Chính tr鵜; xây dựng và phát triển thành ph嘘 Cần Thơ đ院n 

năm 2030, tầm nhìn đ院n năm 2045.  
Đ鵜nh h逢ớng chung  

Phát triển Cần Thơ tr荏 thành điểm du l鵜ch sinh thái độc đáo: xây dựng th逢ơng 
hiệu và đ鵜nh v鵜 là một điểm đ院n du l鵜ch sinh thái, nơi hội t映 và tr逢ng bày các đặc 

s違n, mô hình văn hóa, sinh thái, du l鵜ch c栄a ĐBSCL và hệ sinh thái ven sông với 

các kênh r衣ch và v鵜 trí trung tâm ĐBSCL.  
Đ鵜nh h逢ớng phát triển này s胤 phát triển những giá tr鵜, s違n phẩm tiêu biểu nh医t 

c栄a vùng ĐBSCL nói chung và TPCT nói riêng mà ít có vùng miền nào trong c違 

n逢ớc có đ逢ợc: cuộc s嘘ng c栄a ng逢運i dân gắn với ruộng v逢運n trên các cù lao và 
vùng đ医t ven sông, sinh ho衣t sông n逢ớc truyền th嘘ng mà tiêu biểu là chợ n鰻i gắn 

với c違nh quan sông n逢ớc l欝ng trong không gian văn hóa đ運n ca tài tử đ壱m ch医t 

Nam Bộ. T壱n d映ng lợi th院 đ逢運ng sông dọc sông H壱u và sông Cần Thơ, cù lao Tân 
Lộc (qu壱n Th嘘t N嘘t), c欝n Sơn (qu壱n Bình Th栄y) để phát triển du l鵜ch sông n逢ớc.  

Liên k院t và thúc đẩy với các tr映 cột du l鵜ch khác trong khu vực nh逢 Kiên 
Giang (đặc tr逢ng với du l鵜ch biển đ違o) dựa vào lợi th院 v嘘n có c栄a Cần Thơ (du l鵜ch 

trung tâm văn hóa vùng sông n逢ớc), từ đó thúc đẩy toàn diện du l鵜ch toàn vùng 
ĐBSCL thông qua các tour ch栄 lực. T壱n d映ng lợi th院 v嘘n có c栄a TPCT, từ đó đẩy 

m衣nh các lo衣i hình du l鵜ch đặc tr逢ng nh逢 du l鵜ch nông nghiệp đô th鵜, du l鵜ch đ逢運ng 

sông trong c映m ngành du l鵜ch sinh thái…  
Tr荏 thành Trung tâm văn hóa vùng với các điểm tham quan l鵜ch sử và chợ n鰻i 

tiêu biểu, t壱n d映ng các tài s違n văn hóa l鵜ch sử và ki院n trúc đa d衣ng, độc đáo.  
Với lợi th院 có r医t nhiều chùa chiền, lễ hội, di tích l鵜ch sử, Cần Thơ s胤 là điểm 

đ院n khám phá văn hóa không thể bỏ qua. Chợ n鰻i Cái Răng, Nhà c鰻 Bình Th栄y, 

Thiền viện Trúc Lâm Ph逢ơng Nam, Chùa Ông là những điểm du l鵜ch đ逢ợc nhiều 

du khách quan tâm. Những điểm ít đ逢ợc khách du l鵜ch hơn bi院t đ院n là: Khu du l鵜ch 

Lung Cột Cầu, Khu di tích l鵜ch sử Giàn Gừa, Ngày hội v逢運n trái cây Tân Lộc, Lễ 

hội Ok Om Bok t衣i chùa Pothi Somrom, Làng nghề h栄 ti院u. Do v壱y, cần đẩy m衣nh 

truyền thông cho các đ鵜a điểm này để đa d衣ng hóa các s違n phẩm du l鵜ch và mang 
l衣i nhiều tr違i nghiệm độc đáo, lỦ thú cho khách tham quan. 

Ngoài những điểm du l鵜ch văn hóa hiện hữu c栄a Cần Thơ, nên t壱n d映ng lợi 

th院 trung tâm vùng ĐBSCL để bi院n đây thành nơi hội t映 các tài s違n văn hóa c栄a 

toàn vùng ĐBSCL, một d衣ng b違o tàng mô hình du l鵜ch văn hóa vùng ĐBSCL.  
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Phát triển du l鵜ch MICE c栄a miền Nam Việt Nam, t壱n d映ng k院t n嘘i sân bay và 
v鵜 trí th栄 ph栄 c栄a ĐBSCL  

Thành ph嘘 Cần Thơ phù hợp với việc t鰻 ch泳c các s違n phẩm du l鵜ch sự kiện, 

hội ngh鵜 hội th違o, triển lưm và khuy院n th逢荏ng. Sự kiện lớn là một trong những ho衣t 

động có kh違 năng t衣o dựng th逢ơng hiệu du l鵜ch, đ欝ng th運i có thể t衣o dựng đ逢ợc 

nhiều s違n phẩm du l鵜ch trong khuôn kh鰻 sự kiện. S違n phẩm du l鵜ch này t壱p trung 

phát triển 荏 khu vực qu壱n Ninh Kiều, giai đo衣n sau năm 2020 có thể m荏 rộng phát 
triển 荏 các qu壱n Bình Th栄y, Cái Răng, Ô Môn.  

Việc phát triển s違n phẩm MICE s胤 mang l衣i cho TP Cần Thơ lợi th院 c衣nh 

tranh trong vùng ĐBSCL b荏i khu vực đang ch栄 y院u t壱p trung vào các s違n phẩm du 

l鵜ch sinh thái, du l鵜ch văn hóa và ít các sự lựa chọn cho du l鵜ch MICE.  

Phát triển du l鵜ch ngôi nhà th泳 hai (2nd home) và b医t động s違n xanh dọc sông 
H壱u, t壱n d映ng tiềm năng sông n逢ớc và v鵜 trí trung tâm ĐBSCL. 

Cần Thơ có thể phát triển thêm các lo衣i hình b医t động s違n này dọc sông H壱u 

nh運 c違nh quan sông n逢ớc, môi tr逢運ng sinh thái yên bình, thành ph嘘 trong lành, ít ô 
nhiễm hơn so với các thành ph嘘 lớn lớn khác, phù hợp với lo衣i hình ngh雨 d逢ỡng. 

Ngoài ra, cũng đang có r医t nhiều các nhà đầu t逢 lớn trong lĩnh vực b医t động s違n s胤 

xây dựng các khu đô th鵜 sinh thái t衣i thành ph嘘, do v壱y, đây cũng là s違n phẩm du 

l鵜ch đáng để quan tâm, đặc biệt, phù hợp với tầm nhìn c栄a Cần Thơ khi mong 
mu嘘n tr荏 thành thành ph嘘 đáng s嘘ng, thu hút nhân tài đ院n đ鵜nh c逢.  

 

Hìnhă1.25. Cácăs違năphẩmăduăl鵜chăn鰻iăb壱tăc栄aăĐBSCL  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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Việc thúc đẩy du l鵜ch MICE và du l鵜ch ngôi nhà th泳 hai s胤 t衣o động lực m衣nh 

m胤 cho các ngành khác nh逢 công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp ch院 bi院n thực 

phẩm, kinh doanh s違n phẩm th栄 công mỹ nghệ, các d鵜ch v映 h壱u cần nh逢 ẩm thực, 

l逢u trú ph映c v映 cho du l鵜ch, từ đó đóng góp cho phát triển đô th鵜, tiêu dùng, xu医t 

khẩu t衣i chỗ và thu hút đầu t逢. 
Gi違i pháp chính  
Nhóm gi違i pháp về m荏 rộng và nâng cao ch医t l逢ợng s違n phẩm du l鵜ch: 

- Nâng c医p s違n phẩm du l鵜ch hữu hình - h衣 tầng du l鵜ch: hệ th嘘ng h衣 tầng du 

l鵜ch cần đ逢ợc phát triển t壱p trung 荏 khu vực trung tâm du l鵜ch Ninh Kiều - Cái 
Răng - Bình Th栄y - Phong Điền, c映 thể:  

o Sân golf (qu壱n Cái Răng): hiện nay, đư có một sân golf đang xây dựng 荏 

khu vực c欝n 遺u. Khi sân golf hoàn thành thì đây s胤 là một điểm đ院n thu hút khách 
du l鵜ch 荏 phân khúc cao c医p hoặc khách du l鵜ch MICE. Ngoài ra, đây cũng có thể 

là một đ鵜a điểm để t鰻 ch泳c các sự kiện nh逢 các gi違i thi đ医u Golf. 

o Khu vui chơi trong nhà (qu壱n Ninh Kiều/Cái Răng): đề xu医t xây dựng 

khu vui chơi gi違i trí trong nhà (với các trò chơi nh逢 bowling, thực t院 違o, xem phim 

5D). Đây s胤 là mô hình khu vui chơi gi違i trí hiện đ衣i, là đ鵜a điểm vui chơi gi違i trí 
thu hút giới trẻ t衣i ĐBSCL. 

o Trung tâm hội ngh鵜, triển lưm (qu壱n Ninh Kiều): đề xu医t xây dựng trung 

tâm hội ngh鵜 k院t hợp với đầy đ栄 các d鵜ch v映 nh逢 ăn u嘘ng, t鰻 ch泳c sự kiện với s泳c 

ch泳a kho違ng 2000 ng逢運i. Đây s胤 là nơi đăng cai các sự kiện lớn trong n逢ớc và 
qu嘘c t院. 

o Nâng c医p b院n Ninh Kiều, k院t hợp ph嘘 đi bộ và nền kinh t院 đêm: thí điểm 

phát triển kinh t院 đêm trên đ鵜a bàn qu壱n Ninh Kiều theo h逢ớng xuyên đêm, phân 
lo衣i mô hình t鰻 ch泳c trong nhà và ngoài tr運i, trong không gian đi bộ nh逢 không 
gian đi bộ khu vực công viên sông H壱u, b院n Ninh Kiều, các chợ đêm. Phát triển 

tuy院n ph嘘 ẩm thực đêm k院t hợp đi bộ. 

o Khu ngh雨 d逢ỡng sinh thái (huyện Phong Điền): đây là khu du l鵜ch k院t hợp 

giữa ngh雨 d逢ỡng cao c医p với các ho衣t động tr違i nghiệm nh逢 chèo thuyền, câu cá, 
khám phá nông tr衣i, cắm tr衣i cao c医p, các trò chơi m衣o hiểm nh逢 zipline. 

Triển khai xây dựng đề án hệ th嘘ng du l鵜ch thông minh trong c医u thành thành 
ph嘘 thông minh, thí điểm t衣i vùng du l鵜ch trung tâm với các thành phần cơ b違n 

g欝m: cơ s荏 dữ liệu dùng chung tích hợp vào hệ th嘘ng c栄a thành ph嘘, c鰻ng thông 
tin du l鵜ch, b違n đ欝 s嘘 về du l鵜ch theo công nghệ GIS và hệ sinh thái các Ủ t逢荏ng hỗ 
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trợ, nh逢 xây dựng phần mềm 泳ng d映ng về du l鵜ch dùng trên thi院t b鵜 di động cầm 

tay, ph逢ơng tiện hỗ trợ truy nh壱p thông tin cho khách du l鵜ch, phát triển hệ th嘘ng 

wifi công cộng  

Đẩy m衣nh phát triển h衣 tầng giao thông công cộng 荏 vùng du l鵜ch trung tâm, 
đề xu医t nghiên c泳u mô hình chia sẻ xe đ衣p công cộng. 

Nghiên c泳u triển khai mô hình đội hình tình nguyện hỗ trợ du l鵜ch TP. Cần 

Thơ t衣i các điểm du l鵜ch chính c栄a thành ph嘘 với ngu欝n nhân lực chính là sinh viên 
ngành du l鵜ch. Đội tình nguyện s胤 đóng vai trò trong việc ch雨 d磯n, đ逢a ra các thông 
tin cần thi院t về đ鵜a điểm cho khách du l鵜ch. 

- Nâng c医p s違n phẩm du l鵜ch vô hình - tr違i nghiệm du l鵜ch: c違i thiện tr違i 

nghiệm l逢u trú qua đêm, xây dựng thêm các cơ s荏 l逢u trú h衣ng sang thu hút khách 
du l鵜ch phân khúc cao c医p và khách du l鵜ch qu嘘c t院. Năm 2030 cần 20.800 bu欝ng 

l逢u trú với 4160 phòng 4 - 5 sao (t逢ơng đ逢ơng với việc xây thêm với 18 cơ s荏 l逢u 
trú 4 - 5 sao). 

- Đa d衣ng hóa tr違i nghiệm du l鵜ch sinh thái: bên c衣nh các tr違i nghiệm truyền 

th嘘ng nh逢 khám phá miệt v逢運n, chợ n鰻i, cần b鰻 sung thêm các ho衣t động:  

o Cắm tr衣i k院t hợp ngh雨 d逢ỡng: đây là mô hình tr違i nghiệm cao c医p, khi 

khách du l鵜ch có thể cắm tr衣i ven sông, tham gia các ho衣t động nh逢 câu cá, chèo 
thuyền, các ho衣t động m衣o hiểm và ngh雨 d逢ỡng t衣i các hệ th嘘ng lều tr衣i đầy đ栄 tiện 

nghi. T衣i Việt Nam, mô hình này đư xu医t hiện t衣i một s嘘 đ鵜a điểm nh逢 Đà L衣t, 

Ninh Thu壱n, Bình Thu壱n, Đắk Lắk, thu hút nhiều b衣n trẻ mu嘘n tr違i nghiệm cuộc 

s嘘ng gần gũi với thiên nhiên nh逢ng v磯n yêu thích sự tiện nghi.  

o Ho衣t động tham quan, ngh雨 d逢ỡng t衣i trang tr衣i: du khách ngoài việc 

th逢荏ng th泳c trái cây 荏 miệt v逢運n, có thể tham gia vào các ho衣t động chăm sóc 
v逢運n cây, câu cá, tham gia các lớp tìm hiểu về thiên nhiên, kĩ năng sinh t欝n, ngh雨 
d逢ỡng và th逢荏ng th泳c đ欝 ăn t衣i trang tr衣i.  

o Các trò chơi m衣o hiểm, truy tìm kho báu: các khu vui chơi m衣o hiểm với 

zipline, cầu treo trên cây và truy tìm kho báu với đ鵜nh v鵜 GPS s胤 b鰻 sung thêm ho衣t 

động cho các du khách 逢a khám phá, thích m衣o hiểm.  

- Phát triển du l鵜ch xanh, mô hình du l鵜ch thích 泳ng, gi違m thiểu bi院n đ鰻i khí 
h壱u: để phát triển h衣 tầng du l鵜ch xanh cần t壱p trung vào những y院u t嘘 sau:  

o Tâm Xanh (Green Heart): kêu gọi khách du l鵜ch nâng cao nh壱n th泳c về 

du l鵜ch có trách nhiệm với môi tr逢運ng và xư hội. Cần Thơ có thể đẩy m衣nh các 
ho衣t động này thông qua các nền t違ng s嘘 để ti院p c壱n l逢ợng khách du l鵜ch lớn.  
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o V壱n chuyển Xanh (Green Logistics): khuy院n khích sử d映ng các ph逢ơng 
tiện v壱n chuyển thân thiện với môi tr逢運ng ph映c v映 cho ngành du l鵜ch. T衣i Cần Thơ 

có thể nghiên c泳u các mô hình cho thuê xe đ衣p, chia sẻ xe đ衣p để khuy院n khích du 
khách sử d映ng lo衣i hình này hoặc đề xu医t một s嘘 tuy院n ph嘘 đi bộ t衣i các khu vực 

trung tâm.  
o Điểm đ院n Xanh (Green Destination): đẩy m衣nh qu違ng bá các điểm du 

l鵜ch đ逢ợc qu違n lỦ theo nguyên tắc có trách nhiệm và b違o vệ môi tr逢運ng. Ví d映, các 
điểm du l鵜ch thực hiện t嘘t công tác b違o vệ môi tr逢運ng s胤 có cơ hội đ逢ợc giới thiệu, 

xu医t hiện với tần su医t dày hơn trên các trang thông tin chính th泳c c栄a S荏 Văn hóa, 
Thể thao và Du l鵜ch, hay các tài liệu hoặc ch逢ơng trình giới thiệu du l鵜ch trên các 
nền t違ng s嘘.  

o Ho衣t động Xanh (Green Activities): thúc đẩy các ho衣t động du l鵜ch phù 
hợp với cộng đ欝ng và có sự tham gia c栄a cộng đ欝ng đ鵜a ph逢ơng. Ví d映, khuy院n 

khích các hình th泳c du l鵜ch tr違i nghiệm nh逢 du l鵜ch nông nghiệp nơi du khách đ逢ợc 

ngh雨 d逢ỡng 荏 nông tr衣i và tham gia các ho衣t động nh逢 tr欝ng cây, thu ho衣ch trái 
cây... hoặc du l鵜ch tr違i nghiệm 荏 các làng nghề để học cách ch院 bi院n những món 
ăn, s違n phẩm ph鰻 bi院n t衣i Cần Thơ. Các ho衣t động này giúp b違o t欝n các giá tr鵜 văn 
hóa, b違o t欝n không gian cộng đ欝ng làng quê nông nghiệp truyền th嘘ng và các s違n 

v壱t có ngu欝n g嘘c thiên nhiên.  
o D鵜ch v映 Xanh (Green Service): kêu gọi các bên liên quan cung c医p d鵜ch 

v映 du l鵜ch t衣o 医n t逢ợng và truyền c違m h泳ng m衣nh m胤 thông qua việc thể hiện sự 

tôn trọng, quan tâm và b違o vệ môi tr逢運ng. Ví d映, doanh nghiệp lữ hành, các cơ s荏 

l逢u trú cần đ逢ợc khuy院n khích tham gia vào các ho衣t động b違o vệ môi tr逢運ng c栄a 

thành ph嘘 nh逢 tái ch院, nói không với túi ni lông, thay th院 nhựa bằng các v壱t liệu 

thân thiện với môi tr逢運ng…  
o Ph逢ơng pháp ti院p c壱n Xanh v逢ợt trội (Green Plus): khuy院n khích doanh 

nghiệp tăng c逢運ng trách nhiệm xư hội, ví d映 nh逢 doanh nghiệp gi違m thiểu các ho衣t 

động gây h衣i tới môi tr逢運ng, tăng c逢運ng các sáng ki院n ti院t kiệm năng l逢ợng và sử 

d映ng năng l逢ợng tái, cung c医p các s違n phẩm thân thiện với môi tr逢運ng.  

- Quy ho衣ch phát triển khu kinh t院 ban đêm t衣i qu壱n Ninh Kiều, Cái Răng và 
các đ鵜a bàn khác c栄a thành ph嘘 Cần Thơ theo nhu cầu, đ鵜nh h逢ớng, các lo衣i hình 
nh逢 sau:  

o Nhu cầu, đ鵜nh h逢ớng: ch栄 động phát triển kinh t院 ban đêm trên cơ s荏 

quan điểm “phát triển các khu vực kinh t院 đêm t壱p trung, đa d衣ng các ho衣t động 
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theo 4 lo衣i hình g欝m d鵜ch v映 gi違i trí, ẩm thực, mua sắm và du l鵜ch ban đêm; đ違m 

b違o t衣o động lực thúc đẩy phát triển kinh t院 ban đêm trên nền t違ng khuy院n khích sự 

tham gia hiệu qu違 c栄a doanh nghiệp và đ違m b違o các biện pháp qu違n lỦ nhà n逢ớc 

hiệu qu違 về an ninh tr壱t tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và 
môi tr逢運ng.  

o Phát triển kinh t院 ban đêm c栄a TPCT ph違i đ違m b違o các nguyên tắc về xây 
dựng và phát triển du l鵜ch theo quy đ鵜nh t衣i Lu壱t Du l鵜ch; phù hợp với chi院n l逢ợc, 

đ鵜nh h逢ớng phát triển du l鵜ch c栄a thành ph嘘 (quy ho衣ch chung xây dựng thành ph嘘 

Cần Thơ đ院n năm 2030, tầm nhìn đ院n 2050; đề án phát triển marketing đ鵜a ph逢ơng 
và các ch逢ơng trình đề án, quy ho衣ch ngành); sử d映ng hợp lỦ, hiệu qu違 và bền 

vững tài nguyên du l鵜ch, văn hóa, lợi th院 trung tâm và các ngu欝n lực đầu t逢 phát 
triển kinh t院.  

M映c tiêu c映 thể 

Hình thành ít nh医t 01 khu vực t鰻 hợp vui chơi, gi違i trí ban đêm riêng biệt.  

Hình thành ít nh医t 03 khu vực t壱p trung hệ th嘘ng các cửa hàng, ph嘘 đi bộ, ph嘘 

ẩm thực, chợ đêm… quy mô lớn ho衣t động c違 ban đêm đ鵜a bàn 荏 khu vực Ninh 

Kiều, Cái Răng ph映c v映 khách du l鵜ch với th運i gian l逢u trú trung bình 3 - 4 ngày. 
Phát triển đ欝ng bộ hệ th嘘ng h衣 tầng, cơ s荏 v壱t ch医t ph映c v映 phát triển kinh t院 

ban đêm (hệ th嘘ng khách s衣n, resort đẳng c医p, đô th鵜 thông thoáng, các khu điểm 

vui chơi, gi違i trí quy mô lớn đặc sắc…), các d鵜ch v映, ho衣t động ban đêm (karaoke, 
bar, ăn u嘘ng…) nằm 荏 các khu riêng biệt, h衣n ch院 xen l磯n khu dân c逢. 

Các lo衣i hình tiềm năng 

- Mô hình ph嘘 đi bộ theo h逢ớng hiện đ衣i, văn minh: 

- Các lo衣i hình s違n phẩm du l鵜ch ban đêm: một s嘘 đề xu医t thí điểm các ho衣t 

động kinh doanh, d鵜ch v映 ban đêm t衣i qu壱n Ninh Kiều nh逢: tuy院n đ逢運ng Sông H壱u 

(từ Cầu đi bộ đ院n Trần Phú) s胤 k院t n嘘i một chuỗi các ho衣t động từ tuy院n ph嘘 đi bộ 

Hai Bà Tr逢ng; khu vực tuy院n đ逢運ng Lê Lợi, tuy院n đ逢運ng cặp kè R衣ch Khai Luông 
(từ Cầu đi bộ đ院n Nhà l欝ng 3 - TTTM Cái Kh院); Tuy院n r衣ch Khai Luông, r衣ch 

Ngỗng đ院n H欝 Bún Xáng, tuy院n đ逢運ng Lê Bình, ph逢運ng H逢ng Lợi. Đề xu医t mô 
hình thí điểm kinh t院 ban đêm t壱p trung t衣i công viên sông H壱u.  

- Gia tăng tính k院t n嘘i các s違n phẩm du l鵜ch trong khu vực ĐBSCL:  

o Phát triển du l鵜ch Cần Thơ tr荏 thành trung tâm động lực cho du l鵜ch 

ĐBSCL theo Quy院t đ鵜nh s嘘 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 và Quy院t đ鵜nh s嘘 

201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013, làm tiền đề phát triển du l鵜ch Tiểu vùng sông Mê 
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Công m荏 rộng với sự tham gia c栄a 6 qu嘘c gia: Vân Nam (Trung Qu嘘c) - Myanmar 

- Thái Lan - Lào - Campuchia - Việt Nam.  

o Hợp tác chặt ch胤 trong các ho衣t động xúc ti院n du l鵜ch, qu違ng bá cho du 
l鵜ch khu vực sông Mê Công. Mặc dù mỗi n逢ớc đều có tài liệu qu違ng bá du l鵜ch 

riêng với ch医t l逢ợng cao nh逢ng ch逢a cùng nhau xây dựng th逢ơng hiệu du l鵜ch sông 
Mê Công vững m衣nh. Ti院p th鵜 du l鵜ch sông Mê Công cần dựa trên một s違n phẩm 

chung c栄a các n逢ớc liên quan; sử d映ng t運 rơi và các ph逢ơng tiện nghe nhìn (phim, 
DVD, CD), qu違ng bá trên một chuyên trang website c栄a Văn phòng Điều ph嘘i Du 

l鵜ch Mê Công và gắn liên k院t với www.MekongTourism.org.  

o Nghiên c泳u, l欝ng ghép các tour du l鵜ch văn hóa hiện có c栄a mỗi n逢ớc, 

mỗi vùng miền 荏 Tiểu vùng sông Mê Công để tr荏 thành những tour du l鵜ch chung 

c栄a khu vực trên nguyên tắc tôn trọng đ鵜nh h逢ớng du l鵜ch qu嘘c gia c栄a mỗi n逢ớc, 

song có sự điều ch雨nh nhằm h衣n ch院 sự trùng lặp về s違n phẩm du l鵜ch; khai thác có 
hiệu qu違 nh医t những giá tr鵜 văn hóa đặc sắc c栄a mỗi qu嘘c gia trong vùng. 

Nhóm gi違i pháp về ho衣t động xúc ti院n, qu違ng bá  
T壱n d映ng nền t違ng có sẵn xây dựng một chi院n d鵜ch ti院p th鵜 toàn diện với 

thông điệp “Cần Thơ - cửa ngõ đ院n với miền sông n逢ớc đ欝ng bằng sông Cửu 

Long”. Các ho衣t động hợp tác, đẩy m衣nh công tác xúc ti院n, qu違ng bá bao g欝m:  

- Phát triển marketing điện tử ph映c v映 xúc ti院n qu違ng bá du l鵜ch. 

- Nghiên c泳u, áp d映ng mô hình văn phòng đ衣i diện Du l鵜ch Cần Thơ nói riêng 
và Việt Nam nói chung 荏 n逢ớc ngoài. 

- Đẩy m衣nh ho衣t động hợp tác t鰻 ch泳c tham gia các hội chợ, sự kiện du l鵜ch 

qu嘘c t院 và các ho衣t động xúc ti院n du l鵜ch n逢ớc ngoài. 
- Hợp tác với các hưng hàng không và các đơn v鵜 có liên quan t鰻 ch泳c sự kiện 

“đón v鵜 khách du l鵜ch qu嘘c t院 đầu tiên đ院n Cần Thơ trong b嘘i c違nh bình th逢運ng 

mới h壱u Covid-19”; t鰻 ch泳c đón các đoàn lữ hành lớn t衣i các th鵜 tr逢運ng trọng 

điểm, m運i các đoàn báo chí, phóng viên qu嘘c t院 đ院n kh違o sát s違n phẩm, vi院t bài 
tuyên truyền qu違ng bá về du l鵜ch Cần Thơ. 

Các gi違i pháp c映 thể trên nền t違ng trực ti院p (offline) và trực tuy院n (online) 

bao g欝m:  

- Truyền thông trên nền t違ng offline: tăng c逢運ng quan hệ đ嘘i tác với các công 
ty lữ hành (Vietravel, Saigontourist) để bi院n Cần Thơ tr荏 thành điểm đ院n “không 
thể bỏ lỡ” trong các tour du l鵜ch 荏 ĐBSCL  
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- Hợp tác với đài truyền hình trong các ho衣t động giới thiệu điểm đ院n du l鵜ch, 

ví d映 nh逢 ch逢ơng trình S - Việt Nam: Du l鵜ch tr違i nghiệm nông thôn mới  

- T鰻 ch泳c thêm nhiều lễ hội và sự kiện văn hóa: lễ hội ẩm thực, lễ hội âm 
nh衣c truyền th嘘ng (biểu diễn Đ運n ca Tài tử Nam Bộ và các lo衣i hình nh衣c khác)  

- T鰻 ch泳c các gi違i đ医u thể thao nh逢: gi違i vô đ鵜ch golf ĐBSCL  

- Qu違ng cáo qua các t衣p chí trên máy bay  
Truyền thông qua nền t違ng online:  

- Xây dựng một trang web tích hợp và 泳ng d映ng di động, nơi du khách có thể 

dễ dàng truy c壱p t医t c違 các thông tin cần thi院t cho chuy院n đi đ院n Cần Thơ và 
ĐBSCL: đánh giá về khách s衣n; danh sách các điểm tham quan n鰻i ti院ng, nhà 
hàng, khách s衣n; gợi Ủ hành trình dựa trên nhu cầu cá nhân. Thông tin cần đ逢ợc 

c壱p nh壱t 荏 6 ngôn ngữ ph鰻 bi院n: Việt, Anh, Pháp, Trung Qu嘘c, Hàn Qu嘘c, Nh壱t 

B違n. Triển khai s嘘 hóa các điểm đ院n du l鵜ch c栄a các qu壱n, huyện trong hệ th嘘ng 

giới thiệu du l鵜ch bằng giao diện 360°, 3D, flycam, công nghệ thực t院 違o để tăng 
c逢運ng 泳ng d映ng công nghệ trong qu違ng bá du l鵜ch. 

- L壱p tài kho違n Instagram và Facebook chính th泳c cho Du l鵜ch Cần Thơ và t違i 

lên các video và hình 違nh đ逢ợc dàn dựng, ch雨nh sửa kĩ càng. 
- Hợp tác với các blogger du l鵜ch và ng逢運i n鰻i ti院ng để giới thiệu chuy院n đi 

c栄a họ 荏 Cần Thơ trên ph逢ơng tiện truyền thông xư hội. 

- Qu違ng cáo thông qua các trang du l鵜ch qu嘘c t院 nh逢 Trip Advisor, Conde 

Nast, Lonely Planet. 

Nhóm gi違i pháp về c違i thiện kh違 năng k院t n嘘i  

- C違i thiện kh違 năng k院t n嘘i giao thông đ逢運ng th栄y. 

- Xây dựng c違ng tàu khách qu嘘c t院 để ph映c v映 việc đón các tàu khách du l鵜ch 

trọng t違i lớn và cao c医p, thúc đẩy phát triển du l鵜ch đ逢運ng th栄y. Là một thành ph嘘 

có hệ th嘘ng sông ngòi, kênh r衣ch chằng ch鵜t và tiềm năng để phát triển du l鵜ch 

đ逢運ng th栄y nh逢ng Cần Thơ ch逢a có một b院n tàu chính th泳c để đón khách du l鵜ch. 

Việc b院n tàu du l鵜ch qu嘘c t院 đ逢ợc hoàn thành s胤 m荏 rộng cơ hội để phát triển thêm 
các tour du l鵜ch đ逢運ng th栄y giữa Cần Thơ và các t雨nh ĐBSCL cũng nh逢 các n逢ớc 

lân c壱n nh逢 Thái Lan, Campuchia.  

Đẩy m衣nh hợp tác với các n逢ớc tiểu vùng sông Mê Công k院t n嘘i tour, tuy院n 

k院t n嘘i các điểm đ院n nh逢 Việt Nam - Lào - Campuchia - Thái Lan với chi院n l逢ợc 

逢u tiên phát triển du l鵜ch đ逢運ng sông. 
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Hìnhă1.26. Cácătuy院năduăl鵜chăđ逢運ngăsôngăhi羽năt衣iăvƠăđ隠ăxu医tăm噂iăchoăĐBSCL  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
C違i thiện kh違 năng k院t n嘘i đ逢運ng hàng không: hiện t衣i, Cần Thơ đang có 4 

k院t n嘘i qu嘘c t院 trực ti院p bao g欝m Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei và Seoul. Công 
su医t c栄a sân bay Cần Thơ mới ch雨 đ衣t 1,3 triệu hành khách/năm trong khi đó công 
su医t t嘘i đa đ衣t 3 - 5 triệu ng逢運i/năm. Trong t逢ơng lai, Cần Thơ cần tăng c逢運ng các 
k院t n嘘i qu嘘c t院 để có thể gi違m t違i cho sân bay Tân Sơn Nh医t đang quá t違i.  

 

Hìnhă1.27. Đ隠 xu医t l瓜 trìnhăm荏 đ逢運ng bay quốc t院 cho TP. C亥năTh挨  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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Nhóm gi違i pháp về nâng cao ch医t l逢ợng ngu欝n nhân lực ngành du l鵜ch  

Chuẩn hóa ch逢ơng trình đào t衣o du l鵜ch. Liên k院t với các tr逢運ng n逢ớc ngoài 
để thay đ鰻i ph逢ơng pháp gi違ng d衣y cũng nh逢 chuẩn hóa ch逢ơng trình học theo 

những tiêu chuẩn qu嘘c t院 về du l鵜ch. Ví d映, thay vì ph逢ơng pháp học th映 động thì 
cần tăng c逢運ng các bu鰻i học nhóm đặt ra nhiều tình hu嘘ng có thể x違y ra 荏 mọi lĩnh 
vực lễ tân, ph映c v映 trong nhà hàng, khách s衣n… để sinh viên cùng nhau th違o lu壱n 

cách gi違i quy院t v医n đề t嘘t nh医t.  

Tăng c逢運ng liên k院t với các doanh nghiệp lữ hành, d鵜ch v映, t衣o điều kiện 

th逢運ng xuyên cho các sinh viên ngành du l鵜ch đ逢ợc thực t壱p, ki院n t壱p để nâng cao 
kh違 năng xử lỦ tình hu嘘ng  

Chuẩn hóa trình độ và kh違 năng ngo衣i ngữ c栄a gi違ng viên và sinh viên ngành 

du l鵜ch. Gi違ng viên, ph違i có chuẩn trình độ ngo衣i ngữ cử nhân hoặc có quá trình 
học đ衣i học bằng ngo衣i ngữ; đ衣t kiểm tra kỹ năng thuy院t trình và vi院t bằng ngo衣i 

ngữ hàng năm. Trình độ ngo衣i ngữ c栄a sinh viên khi ra tr逢運ng có trình độ t嘘i thiểu 

là B1 (theo quy đ鰻i khung năng lực ngo衣i ngữ châu Âu). 
Khai thác hiệu qu違 hỗ trợ từ ngu欝n cựu sinh viên du l鵜ch thành đ衣t từ các cơ 

s荏 đào t衣o về ngành du l鵜ch (ti院p nh壱n đầu ra, giới thiệu việc làm, qu違ng bá hình 
違nh...), đây là ngu欝n r医t d欝i dào tiềm năng và cũng là nguyện vọng c栄a không ít 
cựu sinh viên du l鵜ch đang nắm giữ các v鵜 trí ch栄 ch嘘t c栄a doanh nghiệp du 

l鵜ch.Việc này không ch雨 thu hút ngu欝n lao động ch医t l逢ợng đ院n với ngành du l鵜ch 

mà còn t衣o sự liên k院t chặt ch胤 giữa sinh viên và cơ s荏 đào t衣o. 

T鰻 ch泳c th逢運ng xuyên các lớp t壱p hu医n, đặc biệt cho bà con đ鵜a ph逢ơng làm 
du l鵜ch để nâng cao ki院n th泳c, kĩ năng ph映c v映 khách. 

Xây dựng các c映m ngành ph映 trợ  

Ngành Du l鵜ch phát triển s胤 t衣o động lực phát triển các ngành khác, đặc biệt là 
các ngành ph映 trợ cho du l鵜ch nh逢 ch院 bi院n thực phẩm, kinh doanh s違n phẩm th栄 

công mỹ nghệ, các d鵜ch v映 h壱u cần nh逢 ẩm thực, l逢u trú ph映c v映 cho du l鵜ch, đ衣i lỦ 
du l鵜ch… Do đó, cần t衣o điều kiện xây dựng các h衣 tầng công nghiệp d鵜ch v映 ph映 

trợ cho du l鵜ch, t壱n d映ng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp ch院 

bi院n, từ đó t衣o ra các s違n phẩm đặc thù ph映c v映 du l鵜ch.  

T衣o cơ ch院 phát triển các s違n phẩm ph映c v映 du l鵜ch từ quá trình s違n xu医t tới 

th逢ơng m衣i, xu医t khẩu… K院t n嘘i giữa chính ph栄 và doanh nghiệp để lên k院 ho衣ch 

và thực thi có hiệu qu違. Cần có các chính sách khuy院n khích các thành phần kinh 

t院 phát triển theo h逢ớng du l鵜ch sinh thái sông n逢ớc k院t hợp với trang tr衣i, làng 
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nghề, mua sắm, vui chơi gi違i trí và tr違i nghiệm đ運i s嘘ng văn hóa lúa n逢ớc. Từ đó, 
tăng c逢運ng tính liên k院t và đ欝ng nh医t để t衣o ra tr違i nghiệm đ壱m ch医t văn hóa vùng 
ĐBSCL, từng b逢ớc nâng cao ch医t l逢ợng các s違n phẩm du l鵜ch đặc thù, khẳng đ鵜nh 

th逢ơng hiệu và s泳c c衣nh tranh c栄a thành ph嘘 Cần Thơ. 
b2. Logistics  

Đ鵜nh h逢ớng phát triển  

Nâng c医p, m荏 rộng và hiện đ衣i hóa h衣 tầng logistics, bao g欝m c違 hệ th嘘ng nhà 
kho và chuỗi kho l衣nh, t壱p trung thu hút đầu t逢 vào chuỗi kho l衣nh. Hiện t衣i, hệ 

th嘘ng nhà kho t衣i ĐBSCL ch雨 chi院m 10% t鰻ng công su医t nhà kho t衣i Việt Nam và 
thi院u kho違ng 100,000 - 200,000 ngăn ch泳a kho l衣nh. 

M荏 rộng các d鵜ch v映 logistics, cung c医p d鵜ch v映 logistics trọn gói, t壱n d映ng 

lợi th院 có một trung tâm logistics vùng đ逢ợc quy ho衣ch t衣i qu壱n Cái Răng. Trung 

tâm dự ki院n có hệ th嘘ng kho, hệ th嘘ng container hàng kho/hàng l衣nh/hàng th逢運ng, 

khu ch院 xu医t, khu d鵜ch v映; là đầu m嘘i kho v壱n ch医t l逢ợng cao c栄a ĐBSCL.  

Tăng c逢運ng k院t n嘘i h衣 tầng giao thông ph映c v映 phát triển logistics đ逢運ng biển 

và đ逢運ng hàng không, nhằm phát huy t嘘i đa lợi th院 về v鵜 trí, vai trò đầu m嘘i giao 

thông v壱n t違i liên vùng và liên v壱n qu嘘c t院, đ逢a thành ph嘘 Cần Thơ thành một đầu 

m嘘i logistics quan trọng c栄a vùng ĐBSCL; t壱n d映ng một trong hai c違ng hàng 
không qu嘘c t院 duy nh医t c栄a ĐBSCL, cùng với việc có c違ng Cái Cui, k院t n嘘i trực 

ti院p với các c違ng n逢ớc sâu khác. 

Đánh giá tiềm năng phát triển ngành logistics  
Cần Thơ nằm 荏 trung tâm ĐBSCL, vùng có giá tr鵜 xu医t khẩu nông s違n cao 

nh医t Việt Nam tr鵜 giá 20 tỷ USD vào năm 2019. Do v壱y, việc có 1 trung tâm 
logistics chuyên d映ng là cần thi院t để tăng tính liên k院t vùng, ph映c v映 cho đầu vào 
và đầu ra c栄a s違n xu医t công nghiệp t衣i các khu công nghiệp, trung tâm công nghệ 

cao, vùng s違n xu医t t壱p trung quy mô lớn.  

Theo báo cáo Quy ho衣ch logistics c栄a Viện Quy ho衣ch xây dựng, gi違 thi院t 

l逢ợng hàng hóa thông qua trung tâm logistics đ院n năm 2020 c栄a vùng ĐBSCL s胤 

có kho違ng 25 - 28 triệu t医n hàng hóa l逢u chuyển/năm (t逢ơng đ逢ơng M� = 0,8 triệu 
TEU/năm); đ院n năm 2025 - 2030 là kho違ng 1,2 triệu TEU/năm; đ院n năm 2030 là 
từ 66,5 triệu đ院n 71,5 triệu t医n/năm (t逢ơng đ逢ơng M� = 1,5 triệu TEU/năm). Do 
đó, vùng ĐBSCL có nhu cầu r医t cao trong đầu t逢 phát triển ho衣t động logistic c違 
về đầu t逢 cơ s荏 h衣 tầng logistics cũng nh逢 phát triển doanh nghiệp cung 泳ng d鵜ch 
v映. 
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Hìnhă1.28. Cácăs違n phẩm xu医t khẩuăchínhăc栄aăĐBSCL  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Gi違i pháp phát triển ngành logistics  
Gi違i pháp về cơ s荏 h衣 tầng: các nút thắt chính trong hệ th嘘ng logistics c栄a 

thành ph嘘 Cần Thơ bao g欝m: (1) thi院u hệ th嘘ng kho ch泳a và kho l衣nh đ欝ng bộ, (2) 

d鵜ch v映 logistics còn h衣n ch院 với 75% các d鵜ch v映 logistics còn thi院u ngu欝n cung, 

đặc biệt là các d鵜ch v映 mang l衣i giá tr鵜 gia tăng cao, (3) thi院u cơ s荏 h衣 tầng xu医t 

khẩu trực ti院p, khi院n 70% hàng hóa t衣i ĐBSCL ph違i đ逢ợc di chuyển đ院n c違ng Cái 
Mép để xu医t khẩu, d磯n đ院n chi phí tăng cao ($160 - $170 US/t医n) và th運i gian giao 

hàng dài (7 - 10 ngày). Do v壱y, các gi違i pháp chính về việc nâng c医p cơ s荏 h衣 tầng 

bao g欝m:  

- Thúc đẩy việc xây dựng trung tâm logistics t衣i qu壱n Cái Răng, gần c違ng Cái 
Cui. Trung tâm này s胤 đóng vai trò là một đầu m嘘i hàng hóa, cung c医p t医t c違 các 
d鵜ch v映 cần thi院t cho các doanh nghiệp mu嘘n xu医t khẩu. Hiện nay do ch逢a có trung 
tâm logistics t鰻ng thể nên các doanh nghiệp 荏 ĐBSCL ph違i sử d映ng nhiều d鵜ch v映 

c栄a các nhà cung c医p khác nhau, đặc biệt ph違i v壱n chuyển qua TP. H欝 Chí minh 
hoặc Bà R鵜a - Vũng Tàu, khi院n chi phí tăng cao. Việc có một trung tâm logistics 
t壱p trung c栄a vùng s胤 giúp gi違m chi phí 20% do gi違i quy院t đ逢ợc các v医n đề sau:  

o Từ phía cầu, các doanh nghiệp có nhu cầu xu医t khẩu có thể ti院t kiệm chi 

phí bằng việc ghép hàng đầy container đ院n trung tâm logistics này, sử d映ng d鵜ch 
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v映 logistics trọn gói t衣i 01 đ鵜a điểm thay vì ph違i sử d映ng các d鵜ch v映 lẻ 荏 các nhà 
cung c医p khác nhau. 

o Từ phía ngu欝n cung, các đơn v鵜 cung c医p d鵜ch v映 logistics có thể t壱n 

d映ng đ逢ợc lợi th院 kinh t院 từ quy mô b荏i việc cung c医p toàn bộ d鵜ch v映 s胤 gia tăng 
năng lực và tính chuyên môn hóa c栄a nhà cung c医p; gia tăng s嘘 l逢ợng doanh 

nghiệp sử d映ng d鵜ch v映 s胤 gia tăng l逢ợng hàng hóa thông qua trung tâm logistics, 
giúp chi phí c嘘 đ鵜nh trên 1 đơn v鵜 hàng hóa gi違m  

- Tránh đ逢ợc tình tr衣ng các container ph違i đi về TP. H欝 Chí Minh với kho 

rỗng do thi院u c違ng c衣n, thi院u nơi t壱p k院t container để ch運 đ院n khi đ栄 hàng mới. 

Việc này đư khi院n chi phí v壱n t違i đội giá g医p ~3 lần. 

- Đẩy nhanh việc xây dựng trung tâm logistics hàng không t衣i sân bay Cần 

Thơ nhằm nâng cao l逢u l逢ợng hàng hóa thông qua đ逢運ng hàng không. Việc xu医t 

khẩu trực ti院p qua đ逢運ng hàng không s胤 giúp gi違m th運i gian xu医t khẩu xu嘘ng còn 
2 - 3 ngày. Xu医t khẩu hàng không là gi違i pháp t嘘i 逢u phù hợp với các mặt hàng 
nông s違n giá tr鵜 cao hoặc các mặt hàng linh kiện điện tử.  

 

Hìnhă1.29. Th詠cătr衣ngăchiăphíălogisticsăc栄aăĐBSCLăkhiăthi院uătrungătơmă
logisticsăđ欝ngăb瓜  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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Hìnhă1.30. Cácăl嬰iăíchăkhiăxu医t khẩu tr詠c ti院păquaăđ逢運ngăhƠngăkhông  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Thúc đẩy phát triển c違ng Cái Cui thành c違ng biển qu嘘c t院. M映c tiêu c栄a dự án 

sau khi hoàn thành có thể ti院p nh壱n tàu ch荏 container, tàu hàng t鰻ng hợp có trọng 

t違i lên đ院n 20.000 DWT. N院u có thể xu医t khẩu trực ti院p qua c違ng Cái Cui thì chi 
phí v壱n t違i cho các doanh nghiệp xu医t khẩu có thể gi違m từ 30 - 40%.  

Gi違i pháp khuy院n khích, kêu gọi thành l壱p các doanh nghiệp v壱n t違i logistics 

đ鵜a ph逢ơng  
H逢ớng d磯n doanh nghiệp ti院p c壱n các chính sách, pháp lu壱t về d鵜ch v映 

logistics và v壱n t違i trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ.  

Khuy院n khích doanh nhân đ鵜a ph逢ơng đầu t逢 vào các d鵜ch v映 trong phân đo衣n 

khác nhau c栄a chuỗi giá tr鵜 d鵜ch v映 logistics, đặc biệt là các d鵜ch v映 đem l衣i giá tr鵜 
gia tăng cao. Hình thành chuỗi liên k院t dọc theo chuỗi d鵜ch v映 cung 泳ng g欝m: 

doanh nghiệp v壱n t違i - doanh nghiệp kho bưi - doanh nghiệp c違ng và các đ衣i lỦ, 
môi giới h違i quan. 

Thúc đẩy việc thành l壱p hiệp hội logistics c栄a TPCT để k院t n嘘i các doanh 
nghiệp trong chuỗi ngành logistics, cung c医p d鵜ch v映 t鰻ng thể thông qua tăng 
c逢運ng liên k院t giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành l壱p, t衣o 

môi tr逢運ng để các doanh nghiệp học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm l磯n nhau.  
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Hìnhă1.31. Cácăd鵜ch v映 logisticsăđ逢嬰c khuy院năkhíchăm荏 r瓜ng  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Gi違i pháp về phát triển ngu欝n nhân lực ngành logistics  
Đẩy m衣nh việc phát triển khoa logistics c栄a Tr逢運ng Đ衣i học Cần Thơ, Đ衣i 

học Nam Cần Thơ và Đ衣i học Kỹ thu壱t Công nghệ Cần Thơ thành các trung tâm 
đào t衣o về logistics c栄a c違 vùng ĐBSCL. 

Liên k院t với các đơn v鵜 đào t衣o trong n逢ớc và qu嘘c t院 để c壱p nh壱t các ki院n 

th泳c mới về logistics, m運i các gi違ng viên có chuyên môn cao và nhiều kinh 

nghiệm thực tiễn đ院n công tác và th雨nh gi違ng. 

Hợp tác chặt ch胤 với các các doanh nghiệp logistics để đ違m b違o nội dung 

gi違ng d衣y đáp 泳ng nhu cầu thực tiễn; hỗ trợ sinh viên trong các ch逢ơng trình thực 

t壱p, ki院n t壱p cũng nh逢 các bu鰻i thực t院 để tìm hiểu về các cách v壱n hành cũng nh逢 
các lo衣i máy móc c栄a một doanh nghiệp logistics. 

Nâng cao trình độ ngo衣i ngữ cho nhân lực ngành logistics để thích 泳ng và hội 

nh壱p qu嘘c t院, đặc biệt nhân lực ph映c v映 cho quá trình xu医t nh壱p khẩu. 

Trong quá trình đào t衣o chuyên ngành d鵜ch v映 logistics và chuỗi cung 泳ng, 

sinh viên cần đ逢ợc trang b鵜 những ki院n th泳c, kỹ năng liên quan đ院n các nội dung 

này. Ví d映, trong quá trình học, sinh viên đ逢ợc h逢ớng d磯n c映 thể về quy trình chọn 

và xử lỦ đơn hàng trong kho mô phỏng, cách sử d映ng một s嘘 thi院t b鵜 chuyên d映ng 

t衣i các kho hàng hiện nay. Bên c衣nh đó, sinh viên còn đ逢ợc trực ti院p sử d映ng các 
trang thi院t b鵜 trong kho hàng nh逢 xe đẩy tay, xe dọn bàn, máy in tem nhưn… và 
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thực hiện quy trình chọn và xử lỦ đơn hàng. Việc thực hiện các chuyên đề t壱p 

trung h逢ớng d磯n kỹ năng c映 thể đư giúp sinh viên không ch雨 lĩnh hội đ逢ợc ki院n 

th泳c chuyên môn, mà còn đ逢ợc rèn luyện từng kỹ năng liên quan đ院n công việc.  

1.4.6.4 Các lĩnh vực xư hội  

a) Giáo d映c  

a1. Quan điểm phát triển  

Giáo d映c và đào t衣o đóng vai trò h衣t nhân trong sự phát triển c栄a TPCT trong 

giai đo衣n tới. Với vai trò là trung tâm giáo d映c c栄a ĐBSCL, cũng nh逢 đ鵜nh h逢ớng 

phát triển t壱p trung vào các ngành có hàm l逢ợng tri th泳c cao, cần có một sự chuyển 

bi院n m衣nh m胤 trong việc m荏 rộng quy mô đào t衣o ngu欝n nhân lực, nh医t là ngu欝n 

nhân lực ch医t l逢ợng cao đ栄 về s嘘 l逢ợng, đ違m b違o về ch医t l逢ợng, góp phần quan 

trọng cho sự phát triển chung c栄a c違 vùng ĐBSCL và c栄a c違 n逢ớc.  

Cơ s荏 h衣 tầng, quy mô tr逢運ng, lớp cần đ逢ợc m荏 rộng, sắp x院p một cách hợp 

lỦ, đầu t逢 theo h逢ớng chuẩn hóa, hiện đ衣i hóa, đ違m b違o có đ栄 chỗ và tăng tỷ lệ huy 

động học sinh đúng độ tu鰻i đ院n tr逢運ng, đặc biệt 荏 b壱c trung học ph鰻 thông. Đẩy 

m衣nh việc 泳ng d映ng khoa học công nghệ trong gi違ng d衣y và qu違n lỦ giáo d映c để 

nâng cao ch医t l逢ợng d衣y học và bắt k鵜p với xu h逢ớng trên toàn th院 giới.  

Ngoài ra, cần chú trọng vào hệ th嘘ng giáo d映c nghề nghiệp để gi違i quy院t tình 
tr衣ng thi院u h映t lao động nghề 荏 th鵜 tr逢運ng lao động, t壱p trung vào đào t衣o lỦ thuy院t 

gắn liền với thực hành, tăng c逢運ng hợp tác giữa tr逢運ng học và doanh nghiệp để 

đ違m b違o đầu ra cho sinh viên.  
a2. M映c tiêu c映 thể  

Giáo d映c mầm non: đ院n năm 2030, có ít nh医t 50% trẻ trong độ tu鰻i nhà trẻ và 
95% trẻ trong độ tu鰻i m磯u giáo đ逢ợc chăm sóc t衣i các cơ s荏 giáo d映c mầm non. 

Gi違m tỷ lệ trẻ suy dinh d逢ỡng đ院n năm 2030 xu嘘ng còn 5%.  

Giáo d映c ph鰻 thông: 
- Tiểu học: đ院n năm 2030, 60% tr逢運ng đ衣t ch医t l逢ợng cao, 95% giáo viên đ衣t 

lo衣i khá tr荏 lên theo chuẩn nghề nghiệp. Về ch医t l逢ợng d衣y học, t壱p trung vào c違i 

thiện năng lực ngo衣i ngữ cho học sinh, đ院n năm 2030, có 99% học sinh sau khi 

hoàn thành ch逢ơng trình lớp 5 đ衣t chuẩn A1 theo khung tham chi院u ngo衣i ngữ.  

- Trung học cơ s荏: đ院n năm 2030, 65% tr逢運ng đ衣t ch医t l逢ợng cao và 97% 
giáo viên đ衣t lo衣i khá tr荏 lên theo chuẩn nghề nghiệp. Về ch医t l逢ợng gi違ng d衣y; 

chú trọng phát triển toàn diện kĩ năng s嘘ng, năng lực tin học và ngo衣i ngữ. Thực 
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hiện phân lu欝ng học sinh sau THCS, đ院n năm 2030 có ít nh医t 20% học sinh vào 
học 荏 các tr逢運ng d衣y nghề.  

- Trung học ph鰻 thông: xây dựng thêm một s嘘 tr逢運ng THPT trên các đ鵜a bàn 
khó khăn và đ鵜a bàn có tỷ lệ tăng dân c逢 cơ học cao, đ違m b違o s嘘 học sinh/ lớp 

không quá 40 học sinh, tăng tỷ lệ huy động đúng độ tu鰻i THPT lên 85% vào năm 
2030. Về ch医t l逢ợng d衣y học, chú trọng vào việc nâng cao ch医t l逢ợng học sinh 

giỏi, học sinh tr逢運ng chuyên, đào t衣o ngu欝n học sinh dự thi các kì thi qu嘘c gia và 
qu嘘c t院. Ngoài ra, cần b鰻 sung việc đ鵜nh h逢ớng nghề nghiệp cho học sinh THPT để 

đ違m b違o việc học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực cũng nh逢 đáp 
泳ng nhu cầu c栄a th鵜 tr逢運ng.  

- Giáo d映c th逢運ng xuyên: 
o Nâng c医p các trung tâm GDTX để thực hiện t嘘t ch泳c năng liên k院t đào 

t衣o nghề. Trung tâm GDTX thành ph嘘 liên k院t đào t衣o cao đẳng và đ衣i học; thực 

hiện b欝i d逢ỡng th逢運ng xuyên cho giáo viên. Phát triển các trung tâm GDTX theo 
h逢ớng hợp nh医t với trung tâm d衣y nghề c栄a các qu壱n, huyện để tr荏 thành Trung 
tâm GDTX D衣y nghề và Giới thiệu việc làm, nhằm đáp 泳ng yêu cầu vừa d衣y văn 
hóa vừa d衣y nghề cho học sinh sau THCS, đ欝ng th運i d衣y nghề ngắn h衣n và góp 
phần t衣o việc làm cho học viên.  

o Các trung tâm GDTX cần chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh: 

bên c衣nh học các môn văn hóa thì các nội dung nh逢 rèn luyện ngo衣i ngữ, thể thao, 

tham gia công tác xư hội cũng cần đ逢ợc đầu t逢. Ngoài ra, cần duy trì và c栄ng c嘘 

vững chắc những k院t qu違 đư đ衣t đ逢ợc về xóa mù chữ, ph鰻 c壱p giáo d映c TH, ph鰻 

c壱p giáo d映c THCS. Đ院n năm 2030, tỷ lệ ng逢運i bi院t chữ trong độ tu鰻i 15 đ院n 60 là 
100% và có 80% thanh niên trong độ tu鰻i đ衣t trình độ THPT và t逢ơng đ逢ơng.  

- Giáo d映c nghề nghiệp và giáo d映c đ衣i học: 

o M荏 rộng và nâng c医p các tr逢運ng cao đẳng, trung c医p nghề và tr逢運ng d衣y 

nghề để đáp 泳ng yêu cầu học t壱p c栄a học sinh sau THCS, THPT. Cần thay đ鰻i t逢 
duy về việc học nghề và khuy院n khích học sinh theo hình th泳c này nhằm đ違m đáp 
泳ng sự thi院u h映t lao động nghề. Tăng c逢運ng hợp tác với các đơn v鵜 qu嘘c t院 để 

nâng cao ch医t l逢ợng đào t衣o nghề, cùng với đó là ph嘘i hợp chặt ch胤 với các doanh 
nghiệp để đ違m b違o việc làm cho học viên sau đào t衣o.  

o M荏 rộng quy mô đào t衣o c栄a các tr逢運ng đ衣i học, cao đẳng, trung c医p 
nghề nhằm đáp 泳ng nhu cầu nhân lực ph映c v映 ti院n trình phát triển kinh t院 - xư hội, 
đặc biệt là đ違m b違o nhân lực cho các ngành 逢u tiên nh逢 Ch院 bi院n th栄y s違n, Năng 
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l逢ợng, Du l鵜ch, Th逢ơng m衣i, Y t院 và D逢ợc phẩm, Logistics, cùng với đó t壱p trung 
đào t衣o ngu欝n nhân lực có trình độ công nghệ cao để ph映c v映 cho các ngành tiềm 
năng khác nh逢 Điện tử, Công nghệ thông tin, giúp Cần Thơ đ衣t m映c tiêu tr荏 thành 
đô th鵜 thông minh vào năm 2045. Ngoài ra, cần xây dựng k院 ho衣ch di chuyển một 
s嘘 tr逢運ng d衣y nghề, cao đẳng 荏 qu壱n trung tâm ra vùng ngo衣i ô để phát triển lâu 
dài, đ欝ng th運i nh逢運ng đ医t cho các cơ s荏 giáo d映c mầm non và giáo d映c ph鰻 thông.  

o Đ院n năm 2030, tỷ lệ sinh viên các hệ đào t衣o là 450 - 500 sinh viên trên 
01 v衣n dân. Đ院n năm 2030, có 50% giáo viên trung c医p, 70% gi違ng viên cao đẳng 

và 95% gi違ng viên đ衣i học có trình độ th衣c sĩ tr荏 lên, trong đó, 40% gi違ng viên đ衣i 

học và 20% gi違ng viên cao đẳng có trình độ ti院n sĩ.  
a3. Gi違i pháp chung  
Nâng cao ch医t l逢ợng đội ngũ giáo viên và cán bộ qu違n lỦ giáo d映c: 

- Chuẩn hóa trong đào t衣o, tuyển chọn và sử d映ng đội ngũ; 逢u tiên tuyển 

những ng逢運i có trình độ đ衣i học tr荏 lên; ph嘘i hợp các tr逢運ng Đ衣i học S逢 ph衣m để 

b欝i d逢ỡng nâng cao trình độ trên chuẩn cho đội ngũ giáo viên, b欝i d逢ỡng chuyên 
môn, nghiệp v映, năng lực cho giáo viên mầm non, ph鰻 thông để gi違m sự chênh 
lệch giữa bằng c医p và trình độ. Cần đ違m b違o quy trình tuyển d映ng công tâm, minh 
b衣ch, áp d映ng khoa học công nghệ vào quy trình tuyển d映ng để đ違m b違o tính 
khách quan, ví d映 thi các môn nghiệp v映 trên máy tính, việc gi違ng tuyển c栄a thí 
sinh tr逢ớc hội đ欝ng giám kh違o cần đ逢ợc ghi hình...  

- Ti院p t映c m荏 các lớp b欝i d逢ỡng nghiệp v映 qu違n lỦ theo quy đ鵜nh c栄a Bộ 

GD&ĐT và đáp 泳ng yêu cầu hiện nay cho cán bộ qu違n lỦ các ngành học, c医p học. 

Đào t衣o, b欝i d逢ỡng, chuẩn hóa c違 về trình độ đào t衣o và năng lực thực tiễn cho đội 

ngũ nhân viên hỗ trợ ho衣t động giáo d映c, nh医t là các nhân viên ph映 trách các 
phòng ch泳c năng để hỗ trợ có hiệu qu違 cho quá trình d衣y học, giáo d映c.  

- Khuy院n khích đội ngũ giáo viên, gi違ng viên tham gia các nghiên c泳u, hợp 

tác, hội th違o khoa học c医p qu嘘c gia và qu嘘c t院 để nâng cao năng lực, trình độ cũng 
nh逢 ti院p thu tri th泳c mới. Cần xem xét việc đ逢a gi違ng viên đ衣i học đi đào t衣o bằng 

học b鰻ng các nền giáo d映c tiên ti院n trên th院 giới, 荏 các cơ s荏 giáo d映c có uy tín đư 
đ逢ợc x院p h衣ng, coi đây là gi違i pháp mang tính đột phá để nâng cao ch医t l逢ợng đội 

ngũ gi違ng viên, đ逢a giáo d映c đ衣i học 荏 Cần Thơ cũng nh逢 Việt Nam hội nh壱p với 

khu vực và th院 giới.  

- Đ違m b違o ch院 độ đưi ngộ, l逢ơng th逢荏ng cho giáo viên, gi違ng viên, đặc biệt là 
những giáo viên có thành tích t嘘t trong công tác gi違ng d衣y, nghiên c泳u khoa học; 
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có những chính sách để thu hút đội ngũ gi違ng viên ch医t l逢ợng cao công tác lâu dài 
t衣i thành ph嘘 (ví d映: hỗ trợ nhà 荏, có chính sách l逢ơng th逢荏ng).  

T壱p trung nâng cao ch医t l逢ợng giáo d映c toàn diện: 

- Ti院p t映c đ鰻i mới ph逢ơng pháp, hình th泳c t鰻 ch泳c d衣y và học theo h逢ớng 

hiện đ衣i, phát huy tính tích cực, ch栄 động, sáng t衣o và v壱n d映ng ki院n th泳c, kỹ năng 
c栄a ng逢運i học. Chú trọng d衣y cách học, cách nghĩ, khuy院n khích tự học, tự phát 
triển năng lực; khắc ph映c l嘘i truyền th映 một chiều, ghi nhớ máy móc. T鰻 ch泳c các 
hình th泳c học t壱p phong phú, đa d衣ng; quan tâm t鰻 ch泳c các ho衣t động xư hội, 

ngo衣i khóa, tr違i nghiệm, nghiên c泳u khoa học  

- T壱p trung c違i thiện năng lực ngo衣i ngữ và tin học cho học sinh để sinh viên 
ra tr逢運ng có đ栄 phẩm ch医t, năng lực để tham gia vào th鵜 tr逢運ng lao động trong 
n逢ớc và qu嘘c t院.  

- Tăng c逢運ng hợp tác, liên k院t trong n逢ớc và qu嘘c t院, đặc biệt trong đào t衣o, 

nghiên c泳u khoa học. Khuy院n khích đ逢a các ch逢ơng trình học qu嘘c t院 nh逢 A-level, 

Tú tài Qu嘘c t院 IB cho các tr逢運ng t逢 th映c ch医t l逢ợng cao, các tr逢運ng qu嘘c t院; kỦ k院t 

hợp tác để có thêm nhiều ch逢ơng trình trao đ鰻i giữa sinh viên Cần Thơ và sinh 
viên trên trên th院 giới. 

- Đào t衣o, b欝i d逢ỡng cho các học sinh, sinh viên có tiềm năng để tham dự các 
kỳ thi qu嘘c gia, qu嘘c t院, cùng với đó; có các chính sách khen th逢荏ng đặc biệt cho 

các học sinh có thành tích xu医t sắc. 

Thực hiện các biện pháp nhằm thu hẹp kho違ng cách giữa giáo d映c 荏 thành th鵜 
và nông thôn:  

- Th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻i t壱p hu医n cho các thầy cô 荏 nông thôn.  

- Thành l壱p cơ s荏 dữ liệu giáo d映c và đào t衣o trực tuy院n cho c違 giáo viên và 
học sinh để nâng cao trình độ d衣y và học t衣i các tr逢運ng vùng sâu vùng xa.  

Tăng c逢運ng 泳ng d映ng CNTT trong qu違n lỦ và hỗ trợ các ho衣t động d衣y học:  

- Triển khai phần mềm qu違n lỦ tr逢運ng học trực tuy院n, k院t n嘘i nhà tr逢運ng với 

ph映 huynh, sử d映ng s鰻 điểm điện tử, học b衣 điện tử... để đ違m b違o việc c壱p nh壱t 

ti院n độ c栄a học sinh hiệu qu違 hơn. 
- Triển khai các gi違i pháp lớp học điện tử, lớp học thông minh, tuy nhiên việc 

này cần có lộ trình, cách th泳c thực hiện phù hợp. Ngoài ra, xây dựng kho học liệu 

s嘘, th逢 viện điện tử, sách giáo khoa điện tử, kho bài gi違ng E-learning dùng chung. 
Cân nhắc hợp tác Đ衣i học FPT Cần Thơ phát triển nền t違ng giáo d映c trực tuy院n.  
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- Ngu欝n nhân lực CNTT là y院u t嘘 c嘘t lõi trong việc đ違m b違o thành công việc 

泳ng d映ng CNTT, do v壱y, cần th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các lớp nâng cao nghiệp v映 

chuyên môn trong CNTT cho giáo viên, cán bộ qu違n lỦ cũng nh逢 chú trọng việc 

d衣y tin học cho học sinh.  

Tăng c逢運ng về đầu t逢 cơ s荏 v壱t ch医t, trang thi院t b鵜 d衣y học: 

- Rà soát, đánh giá thực tr衣ng cơ s荏 v壱t ch医t c栄a các cơ s荏 giáo d映c mầm non 

và giáo d映c ph鰻 thông; đ違m b違o về tăng c逢運ng cơ s荏 v壱t ch医t, trang thi院t b鵜 tr逢運ng 

học cho các tr逢運ng công l壱p trên đ鵜a bàn thành ph嘘, đặc biệt là hệ th嘘ng phòng thí 
nghiệm, th逢 viện, sân chơi nhằm đ違m b違o cho học sinh đ逢ợc phát triển toàn diện. 

- Rà soát, lên k院 ho衣ch chi ti院t về các thi院t b鵜 cần sửa chữa, thay mới, t壱p 

trung 逢u tiên các trang thi院t b鵜 d衣y học liên quan đ院n bộ môn tin học, ngo衣i ngữ. 

- Xây dựng quy ch院 sử d映ng, b違o qu違n thi院t b鵜 d衣y học và t鰻 ch泳c thực hiện 

nghiêm túc quy ch院 nhằm đ違m b違o an toàn cho giáo viên, học sinh cũng nh逢 phát 
huy t嘘i đa công năng c栄a thi院t b鵜. 

- Ti院p t映c nâng c医p các tr逢運ng học lên chuẩn qu嘘c gia, đặc biệt là các tr逢運ng 

荏 b壱c trung học ph鰻 thông. 
- Khuy院n khích xây dựng các tr逢運ng qu嘘c t院, các tr逢運ng t逢 th映c nhằm đa 

d衣ng hóa sự lựa chọn cho học sinh, sinh viên; cũng nh逢 gi違m t違i cho hệ th嘘ng 

tr逢運ng công. 
Xây dựng các cơ ch院, chính sách phù hợp hỗ trợ đặc thù cho các cá nhân có 

thành tích xu医t sắc/có hoàn c違nh đặc biệt: 

- Chính sách hỗ trợ học phí, chỗ 荏, chi phí mua d映ng c映 học t壱p cho các học 

sinh có điều kiện đặc biệt khó khăn có mong mu嘘n học trung c医p nghề, cao đẳng, 

đ衣i học. 

- Chính sách học b鰻ng đào t衣o n逢ớc ngoài cho học sinh đ衣t gi違i cao trong các 
kì thi qu嘘c gia, qu嘘c t院; cho thầy cô có thành tích xu医t sắc trong gi違ng d衣y và 
nghiên c泳u khoa học; với cam k院t tr荏 l衣i làm việc t衣i thành ph嘘. 

- Chính sách hỗ trợ nhà 荏, l逢ơng th逢荏ng đặc biệt, cho các nhân tài có công tác 
dài h衣n t衣i thành ph嘘 Cần Thơ. 

b) Y t院  

b1. Quan điểm phát triển  

Xây dựng và hoàn thiện hệ th嘘ng y t院 thành ph嘘 Cần Thơ từ nay đ院n năm 
2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 theo h逢ớng công bằng, hiệu qu違, khẳng đ鵜nh v鵜 th院 
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trung tâm y t院 c栄a vùng ĐBSCL và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh t院 - xư hội 

c栄a đ鵜a ph逢ơng nhằm đáp 泳ng nhu cầu ngày càng tăng và đa d衣ng c栄a nhân dân 
trong b違o vệ, chăm sóc và nâng cao s泳c khỏe.  

Phát triển hệ th嘘ng y t院 TPCT phù hợp với đ鵜nh h逢ớng phát triển KT-XH c栄a 

đ鵜a ph逢ơng, với quy ho衣ch phát triển t鰻ng thể hệ th嘘ng y t院 Việt Nam trong cùng 
th運i kỳ; nâng cao ch医t l逢ợng các d鵜ch v映 y t院 nhằm đáp 泳ng nhu cầu cơ b違n về b違o 

vệ chăm sóc, nâng cao s泳c khỏe nhân dân và duy trì là đ鵜a ph逢ơng có các ch雨 s嘘 về 

d鵜ch v映 y t院 và s泳c khỏe cộng đ欝ng cao hơn so với m泳c trung bình trong khu vực.  

Phát triển toàn diện hệ th嘘ng y t院, nâng cao năng lực tuy院n y t院 cơ s荏, đ違m 

b違o ng逢運i dân trên toàn thành ph嘘 đều ti院p c壱n với d鵜ch v映 y t院 ch医t l逢ợng cao.  

Y t院 dự phòng là then ch嘘t, y t院 cơ s荏 là nền t違ng, thực hiện ph逢ơng châm 
phòng bệnh hơn chữa bệnh, giúp gi違m thiểu s嘘 ca bệnh, tăng c逢運ng s泳c khỏe c栄a 

ng逢運i dân, gia tăng ch医t l逢ợng c栄a lực l逢ợng lao động thành ph嘘.  

Phát triển hệ th嘘ng y t院 theo h逢ớng đẩy m衣nh xư hội hóa, khuy院n khích các 
thành phần kinh t院 cùng tham gia cung c医p d鵜ch v映 chăm sóc s泳c khỏe, đặc biệt 

đẩy m衣nh vai trò c栄a kh嘘i t逢 nhân, giúp gi違m t違i cho hệ th嘘ng y t院 công cộng.  

Phát triển ngành y t院 đ欝ng bộ với ngành d逢ợc phẩm t衣o nên một c映m y t院 

toàn diện, tiên phong trong 泳ng d映ng công nghệ mới trong nghiên c泳u và phát triển 

cũng nh逢 khám chữa bệnh. Ngành y t院 đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 
ch医t l逢ợng s嘘ng c栄a ng逢運i dân cũng nh逢 ngu欝n lao động, giúp thu hút c逢 dân ch医t 

l逢ợng cao đ院n với thành ph嘘.  

b2. M映c tiêu phát triển  

Phát triển m衣ng l逢ới y học dự phòng có đ栄 kh違 năng dự báo, giám sát, phát 
hiện và kh嘘ng ch院 các d鵜ch bệnh, nhằm gi違m tỷ lệ mắc và tử vong do d鵜ch bệnh 
gây ra. Ph医n đ医u đ院n năm 2030, trên 95% dân s嘘 đ逢ợc qu違n lỦ s泳c khỏe; 100% 

tr衣m y t院 xư, ph逢運ng, th鵜 tr医n thực hiện hiệu qu違 việc dự phòng, qu違n lỦ, điều tr鵜 
một s嘘 bệnh không lây nhiễm.  

Phát triển m衣ng l逢ới khám, chữa bệnh, đặc biệt t衣i tuy院n y t院 cơ s荏, b違o đ違m 

cho mọi ng逢運i dân ti院p c壱n một cách thu壱n lợi với các d鵜ch v映 có ch医t l逢ợng t衣i 

các cơ s荏 y t院, bao g欝m các cơ s荏 y t院 công l壱p và ngoài công l壱p, nâng tỷ lệ hài 
lòng c栄a ng逢運i dân với d鵜ch v映 y t院 đ鵜a ph逢ơng đ衣t trên 90%.  

Phát triển cơ s荏 h衣 tầng đáp 泳ng nhu cầu phát triển; b違o đ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 từng b逢ớc đầu t逢 trang thi院t b鵜 hiện đ衣i cho hệ th嘘ng y 

t院 dự phòng, hệ th嘘ng khám chữa bệnh và ph映c h欝i ch泳c năng.  
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Phát triển ngu欝n nhân lực y t院 c違 về s嘘 l逢ợng và ch医t l逢ợng nhằm từng b逢ớc 

khắc ph映c khó khăn về nhân lực cho các đơn v鵜 y t院 tuy院n cơ s荏 t衣i vùng khó khăn 
và các chuyên khoa đặc thù. Ban hành các chính sách 逢u đưi đặc biệt nhằm thu hút 
để 鰻n đ鵜nh nhân lực y t院 có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu yên tâm công tác 
lâu dài t衣i đ鵜a ph逢ơng.  

Hình thành Trung tâm y t院 chuyên sâu c栄a TPCT, bao g欝m: các BV đa khoa 
và chuyên khoa ch医t l逢ợng cao khu vực ĐBSCL; Trung tâm Khám s泳c khỏe và 
tầm soát bệnh bằng công nghệ cao; Trung tâm điều hành c医p c泳u 115 và m衣ng l逢ới 

c医p c泳u vệ tinh với hệ th嘘ng điều ph嘘i thông minh. Hình thành nền y t院 thông 
minh, với ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông 
minh và qu違n tr鵜 y t院 thông minh, trọng tâm là y t院 cộng đ欝ng.  

Thành l壱p các Trung tâm Ghép t衣ng, Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm 

vùng, Trung tâm Kiểm d鵜ch y t院 qu嘘c t院.  

b3. Gi違i pháp  
Gi違i pháp qu違n lỦ nhà n逢ớc về y t院: 

- Đ逢a các m映c tiêu, ch雨 tiêu về y t院 và các lĩnh vực 違nh h逢荏ng đ院n s泳c khỏe 

nh逢 môi tr逢運ng, thể d映c, thể thao, văn hóa… l欝ng ghép vào ch逢ơng trình, k院 

ho衣ch phát triển kinh t院 - xư hội c栄a các ngành, các đ鵜a ph逢ơng.  
- Tăng c逢運ng các ho衣t động tuyên truyền về giáo d映c s泳c khỏe.  

- Nâng cao năng lực qu違n lỦ nhà n逢ớc, liên t映c b欝i d逢ỡng cán bộ qu違n lỦ 
ngành y t院, đ違m b違o hệ th嘘ng y t院 v壱n hành trơn tru, hiệu qu違, tránh những sai 

ph衣m x違y ra.  

- Tăng c逢運ng công tác qu違n lỦ trong d逢ợc phẩm, thi院t b鵜 y t院, đ違m b違o cung 

泳ng với s嘘 l逢ợng và giá thành hợp lỦ, ch医t l逢ợng đáp 泳ng quy trình; xử ph衣t 

nghiêm các tr逢運ng hợp th鰻i ph欝ng giá d逢ợc phẩm và thi院t b鵜 y t院 cũng nh逢 việc 

nh壱p các lo衣i thu嘘c ch逢a đ逢ợc kiểm đ鵜nh ch医t l逢ợng nghiêm ngặt. 姶u tiên các lo衣i 

thu嘘c s違n xu医t trong n逢ớc, 泳ng d映ng công nghệ để truy xu医t ngu欝n g嘘c thu嘘c, 

qu違n lỦ t嘘t ho衣t động kê đơn thu嘘c và bán thu嘘c theo đơn.  
- Đẩy m衣nh qu違n lỦ vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát việc xử lỦ ch医t th違i y 

t院, đ違m b違o môi tr逢運ng s嘘ng an toàn, lành m衣nh, s衣ch s胤 cho ng逢運i dân.  
- Đề xu医t các cơ s荏 y t院 nộp các báo cáo công cộng, là công c映 để tăng tính 

minh b衣ch và trách nhiệm gi違i trình về các v医n đề liên quan đ院n ch医t l逢ợng và chi 
phí trong hệ th嘘ng chăm sóc s泳c khỏe, bằng cách cung c医p thông tin cho ng逢運i 
tiêu dùng, ng逢運i thanh toán, t鰻 ch泳c chăm sóc s泳c khỏe và nhà cung c医p bi院t, nh逢 
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báo cáo về hiệu qu違 c栄a bệnh viện, so sánh giá và chi phí khám chữa bệnh giữa các 
cơ s荏 y t院 trong cùng một cộng đ欝ng và công b嘘 k院t qu違 đánh giá ch医t l逢ợng c栄a 
các cơ s荏 khám chữa bệnh.  

- Đẩy m衣nh công tác qu違n lỦ về quy mô dân s嘘, cơ c医u dân s嘘 và ch医t l逢ợng 

dân s嘘. Thực hiện có hiệu qu違 các ch逢ơng trình, đề án về Dân s嘘 - K院 ho衣ch hóa 
gia đình. Tăng c逢運ng công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực về Dân s嘘 - K院 

ho衣ch hóa gia đình theo thẩm quyền  

Gi違i pháp về d鵜ch v映 khám chữa bệnh: 

- Đ鰻i mới hệ th嘘ng qu違n lỦ và cung c医p d鵜ch v映 y t院. Thực hiện đ欝ng bộ việc 

qu違n lỦ h欝 sơ s泳c khỏe điện tử. Các bệnh viện ti院p t映c hoàn thiện hệ th嘘ng phần 

mềm qu違n lỦ bệnh viện, ti院p t映c c違i thiện quy trình ti院p nh壱n bệnh nhân, quy trình 
khám, chẩn đoán, điều tr鵜 bệnh hợp lỦ, khoa học.  

- Đầu t逢, nâng cao ch医t l逢ợng c栄a hệ th嘘ng khám chữa bệnh 荏 cơ s荏, từ đó 
gi違m t違i cho tuy院n trên và đ違m b違o việc ti院p c壱n y t院 công bằng.  

- Duy trì và nâng cao ch医t l逢ợng, hiệu qu違 kỹ thu壱t chẩn đoán, điều tr鵜 t衣i các 
bệnh viện điều tr鵜 chuyên sâu nh逢: Bệnh viện Ung b逢ớu Cần Thơ, Bệnh viện Ph映 

s違n Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đ欝ng Cần Thơ, Bệnh viện Huy院t học Truyền máu Cần 

Thơ, Bệnh viện Mắt Cần Thơ, Bệnh viện Tim m衣ch Cần Thơ, Bệnh viện Tai Mũi 
Họng Cần Thơ… và một s嘘 Bệnh viện ngoài công l壱p.  

- Tăng c逢運ng 泳ng d映ng công nghệ thông tin t衣i các cơ s荏 khám, chữa bệnh 

công l壱p và ngoài công l壱p; đẩy nhanh lộ trình triển khai bệnh án điện tử ti院n tới 

không sử d映ng bệnh án gi医y, thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt ti院n 

tới hình thành các bệnh viện thông minh; đẩy m衣nh t逢 v医n khám chữa bệnh từ xa, 

đặt hẹn khám qua m衣ng internet, qua các 泳ng d映ng đ逢ợc cài đặt trên điện tho衣i 

thông minh; xây dựng hệ th嘘ng th逢 viện, đào t衣o, ch雨 đ衣o tuy院n; hội ngh鵜, hội chẩn 

trực tuy院n t衣i các cơ s荏 y t院 trên đ鵜a bàn thành ph嘘.  

- Đề xu医t các bệnh viện, cơ s荏 y t院 có hệ th嘘ng để ng逢運i bệnh có thể ph違n h欝i 

về tr違i nghiệm khám chữa bệnh, từ đó, làm cơ s荏 để bệnh viện nâng cao ch医t l逢ợng 

y t院 và ph映c v映 ng逢運i dân t嘘t hơn.  
Gi違i pháp về phát triển y t院 dự phòng và y t院 cộng đ欝ng: 

- Phát triển hệ th嘘ng chăm sóc s泳c khỏe và phòng bệnh thông minh, ph映c v映 

y t院 cộng đ欝ng. Quan tâm phát triển các 泳ng d映ng cung c医p tri th泳c phòng bệnh, 

khám, chữa bệnh, chăm sóc s泳c khỏe ban đầu cho ng逢運i dân; các thông tin về cơ 
s荏 y t院, bác sĩ, d鵜ch v映 y t院 trên môi tr逢運ng web, di động, giúp ng逢運i dân có thể tra 

c泳u thông tin y t院 dễ dàng, k鵜p th運i, mọi lúc, mọi nơi. 
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- Th逢運ng xuyên đánh giá nguy cơ d鵜ch bệnh c栄a từng đ鵜a ph逢ơng để có biện 
pháp can thiệp phù hợp, k鵜p th運i, hiệu qu違. Tăng c逢運ng qu違n lỦ, chăm sóc s泳c 
khỏe liên t映c, nâng cao ch医t l逢ợng khám, chữa bệnh, sơ c医p c泳u, t逢 v医n khám, 
chữa bệnh từ xa t衣i tuy院n y t院 cơ s荏. Tăng c逢運ng phát hiện sớm và qu違n lỦ, điều tr鵜 
có hiệu qu違 bệnh không lây nhiễm t衣i cộng đ欝ng, đ違m b違o mọi ng逢運i dân đ逢ợc 
kiểm tra s泳c khỏe đ鵜nh kỳ, theo dõi các ch雨 s嘘 s泳c khỏe cơ b違n, liên t映c và lâu dài.  

- Xây dựng m衣ng l逢ới c医p c泳u cộng đ欝ng, đ違m b違o k院t n嘘i, đ欝ng bộ với hệ 

th嘘ng c医p c泳u c栄a thành ph嘘 thông qua 泳ng d映ng công nghệ thông tin. Đ違m b違o 

thực hiện t嘘t chính sách b違o hiểm y t院 cho bệnh nhân đ院n khám, chữa bệnh t衣i các 
tuy院n y t院 trên đ鵜a bàn thành ph嘘.  

- Tăng c逢運ng kiểm soát các bệnh lây nhiễm qua thực phẩm, xử lỦ và phòng 
ngừa các v映 ngộ độc thực phẩm. Quan tâm, chăm sóc s泳c khỏe, phòng, ch嘘ng bệnh 

nghề nghiệp cho ng逢運i lao động; nâng cao ch医t l逢ợng chăm sóc s泳c khỏe ng逢運i 

cao tu鰻i, ng逢運i khuy院t t壱t và các đ嘘i t逢ợng y院u th院 trong xư hội. T鰻 ch泳c các sự 

kiện về s泳c khỏe, triển khai các mô hình chăm sóc s泳c khỏe ng逢運i dân t衣i cộng 

đ欝ng. Nâng cao ch医t l逢ợng ch逢ơng trình y t院 học đ逢運ng và hoàn thiện cơ s荏 dữ 

liệu s泳c khỏe học đ逢運ng.  

- Phát triển m衣ng l逢ới y t院 dự phòng có đ栄 kh違 năng giám sát, phát hiện và 
kh嘘ng ch院 k鵜p th運i và hiệu qu違 các d鵜ch bệnh, nhằm gi違m tỷ lệ mắc và tử vong do 

bệnh t壱t gây ra.  
- Kiện toàn và đ欝ng bộ hệ th嘘ng ti院p nh壱n, xử lỦ thông tin trực ti院p từ ng逢運i 

dân đ院n các cơ quan xử lỦ các sự kiện y t院 công cộng, đ違m b違o ch医t l逢ợng và khoa 
học; phát triển m衣nh hệ th嘘ng c医p c泳u t衣i cộng đ欝ng. Đẩy m衣nh nghiên c泳u khoa 

học về s泳c khỏe cộng đ欝ng, dự báo tình hình d鵜ch bệnh, ch栄 động phòng ngừa và 
can thiệp sớm, phù hợp với tình hình thực tiễn đ鵜a ph逢ơng.  

Gi違i pháp phát triển ngu欝n nhân lực: 

- Kiện toàn đội ngũ nhân viên y t院, cân đ嘘i nhu cầu nhân lực y t院 cho phù hợp 

về s嘘 l逢ợng, cơ c医u, ch医t l逢ợng theo quy đ鵜nh đ嘘i với từng tuy院n, lĩnh vực và điều 

kiện c映 thể c栄a từng đơn v鵜, có tính tới sự k院 thừa phát triển về nhân lực giữa các 
giai đo衣n.  

- Xây dựng chính sách thu hút, đưi ngộ để phát triển ngu欝n nhân lực ch医t 

l逢ợng cao. Tinh gi違n bộ máy biên ch院, phát huy hiệu lực hiệu qu違 c栄a t鰻 ch泳c, bộ 

máy.  
 



162 

- Phát triển mô hình liên k院t đào t衣o ngu欝n lực với các tr逢運ng đ衣i học y d逢ợc 

trong n逢ớc, trong khu vực m荏 các khóa đào t衣o nâng cao trình độ chuyên môn cho 
cán bộ y t院 ngay t衣i đ鵜a ph逢ơng. Thực hiện các ch院 độ, chính sách đ嘘i với cán bộ y 

t院 công tác 荏 tuy院n xư. Tranh th栄 sự hỗ trợ qu嘘c t院, c栄a các t雨nh lân c壱n trong việc 

nâng cao ch医t l逢ợng ngu欝n nhân lực y t院.  

- Các cơ s荏 y t院 荏 c医p thành ph嘘 th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻i đào t衣o, 

chuyển giao công nghệ cho bệnh viện 荏 tuy院n d逢ới.  

Gi違i pháp phát triển m衣ng l逢ới cơ s荏 y t院: 

- Tăng c逢運ng công tác ch雨 đ衣o tuy院n, đào t衣o, luân phiên cán bộ y t院 để nâng 

cao tay nghề chuyên môn c栄a đội ngũ y bác sĩ tuy院n cơ s荏.  

- Quan tâm đầu t逢 cơ s荏 v壱t ch医t, trang thi院t b鵜 y t院 hiện đ衣i t衣i các tuy院n y t院 
c栄a thành ph嘘, đặc biệt là tuy院n y t院 cơ s荏.  

- Hình thành Trung tâm C医p c泳u 115, Trung tâm Th壱n nhân t衣o, Trung tâm 
Khám s泳c khỏe và tầm soát bệnh bằng công nghệ cao.  

- Triển khai các tr衣m y t院 l逢u động trong tình hu嘘ng khẩn c医p để hỗ trợ các 
tr衣m y t院 trong việc chăm sóc s泳c khỏe nhân dân.  

- Huy động các ngu欝n lực phát triển hệ th嘘ng y t院 cơ s荏. Đa d衣ng hóa các 
hình th泳c đ嘘i tác công t逢, b違o đ違m minh b衣ch, công khai, c衣nh tranh bình đẳng, 

không phân biệt công t逢 trong cung c医p d鵜ch v映 y t院.  

- Đ鰻i mới cơ ch院 c栄a hệ th嘘ng y t院 cơ s荏, với nguyên tắc đ違m b違o chăm sóc 
s泳c khỏe l欝ng ghép, liên t映c su嘘t vòng đ運i, l医y ng逢運i dân làm trung tâm và dựa 

trên nguyên lỦ y học gia đình.  
- Chú trọng các gi違i pháp thu hút, đào t衣o nhằm đ違m b違o duy trì 100% tr衣m y 

t院 có bác sĩ làm việc; tuyển d映ng, b嘘 trí cán bộ hợp lỦ để đ違m b違o cơ c医u cán bộ 

chuyên môn y t院 t衣i tr衣m theo quy đ鵜nh c栄a Bộ Y t院.  

Đẩy m衣nh chuyển đ鰻i s嘘 ngành y t院: 

- Đẩy m衣nh phát triển h衣 tầng công nghệ thông tin y t院. Xây dựng trung tâm 
dữ liệu y t院 thành ph嘘 trên cơ s荏 t壱p trung dữ liệu t衣i Trung tâm dữ liệu c栄a thành 
ph嘘 Cần Thơ, b違o đ違m có thể l逢u trữ, qu違n lỦ đầy đ栄 cơ s荏 dữ liệu c栄a ngành y t院; 

hình thành cơ s荏 dữ liệu th嘘ng kê y t院 c栄a thành ph嘘, cung c医p s嘘 liệu ph映c v映 cho 

công tác qu違n lỦ, ho衣ch đ鵜nh chính sách c栄a ngành y t院.  

- Tăng c逢運ng 泳ng d映ng công nghệ thông tin, từng b逢ớc hình thành hệ th嘘ng 

chăm sóc s泳c khỏe và phòng bệnh thông minh; bệnh viện thông minh và nền qu違n 

tr鵜 y t院 thông minh.  
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- Tăng c逢運ng ph嘘i hợp đa ngành, giữa S荏 Y t院, S荏 Khoa học và Công nghệ, 

S荏 Thông tin và Truyền thông trong việc nghiên c泳u các 泳ng d映ng mới ph映c v映 

cho công tác qu違n lỦ y t院, khám s泳c khỏe. 

- Triển khai c鰻ng thông tin y t院 cộng đ欝ng, nơi ng逢運i dân đ逢ợc c壱p nh壱t các 
thông tin liên quan đ院n y t院 và chăm sóc s泳c khỏe một cách chính xác. T壱p trung 

phát triển các kênh truyền thông gián ti院p mang tính hiện đ衣i, đang thu hút đ衣i 

chúng nh逢 internet, m衣ng xư hội (fanpage, youtube, zalo…) nhằm lan tỏa nhanh 

thông điệp và s違n phẩm truyền thông, t衣o điều kiện t逢ơng tác trong cộng đ欝ng.  

- Triển khai chẩn đoán, điều tr鵜 từ xa gắn với đào t衣o, chuyển giao kỹ thu壱t, 

hỗ trợ k院t n嘘i từ các bệnh viện đầu ngành tuy院n Trung 逢ơng đ院n tuy院n thành ph嘘 

và tuy院n qu壱n, huyện trên đ鵜a bàn thành ph嘘 nhằm hỗ trợ ng逢運i bệnh và nâng cao 
trình độ chuyên môn cho cán bộ y t院 tuy院n d逢ới. 

- Thành l壱p Trung tâm điều hành c医p c泳u 115 thành ph嘘 trên cơ s荏 泳ng d映ng 

công nghệ thông tin, hỗ trợ qu違n lỦ, điều hành việc ti院p nh壱n, sơ c医p c泳u và v壱n 

chuyển ng逢運i bệnh đ院n cơ s荏 y t院 tuy院n trên gần nh医t.  

c) Khoa học Công nghệ  

c1. Quan điểm phát triển  

Khoa học công nghệ là khâu đột phá, là động lực để phát triển các lĩnh vực 

trọng điểm c栄a thành ph嘘 cũng nh逢 giúp Cần Thơ đ衣t m映c tiêu tr荏 thành thành ph嘘 

thông minh vào năm 2045.  
Phát triển khoa học và công nghệ gắn với giáo d映c, đào t衣o nhằm nâng cao 

ch医t l逢ợng ngu欝n nhân lực ph映c v映 s違n xu医t, kinh doanh và đ運i s嘘ng xư hội, góp 
phần cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đ衣i hóa và t衣o nền t違ng để xây dựng 

thành ph嘘 thông minh.  
L医y doanh nghiệp làm trung tâm c栄a đ鰻i mới 泳ng d映ng và chuyển giao công 

nghệ; phát huy các ngu欝n lực, k院t hợp xư hội hóa và hợp tác qu嘘c t院 để thúc đẩy 

phát triển, 泳ng d映ng khoa học và công nghệ.  

T壱p trung vào khoa học 泳ng d映ng và nâng cao tính 泳ng d映ng trong khoa học, 

ngoài ra, t壱p trung phát triển khoa học công nghệ vào các lĩnh vực trọng điểm c栄a 

thành ph嘘, bao g欝m: nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp ch院 bi院n, ch院 t衣o; 

d逢ợc phẩm, năng l逢ợng, th逢ơng m衣i và du l鵜ch.  

c2. M映c tiêu phát triển  

Ph医n đ医u tăng t鰻ng đầu t逢 xư hội cho khoa học và công nghệ đ衣t 2,5% GRDP 
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vào năm 2030. B違o đ違m m泳c đầu t逢 từ ngân sách nhà n逢ớc cho khoa học và công 
nghệ không d逢ới 2% t鰻ng chi ngân sách nhà n逢ớc hàng năm. B違o đ違m m泳c đầu t逢 
từ ngân sách nhà n逢ớc cho khoa học và công nghệ không d逢ới 2% t鰻ng chi ngân 
sách nhà n逢ớc hàng năm.  

Tăng c逢運ng đầu t逢, hỗ trợ thành l壱p các trung tâm 逢ơm t衣o công nghệ, 逢ơm 
t衣o doanh nghiệp khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực cung c医p d鵜ch v映 c栄a 

các t鰻 ch泳c khoa học và công nghệ công l壱p. Hình thành sàn giao d鵜ch công nghệ, 

k院t n嘘i Cần Thơ với các trung tâm trong n逢ớc và qu嘘c t院. Thu hút ngu欝n nhân lực 

khoa học và công nghệ ch医t l逢ợng cao, đẩy m衣nh hợp tác khoa học và công nghệ 

trong n逢ớc và qu嘘c t院.  

c3. Gi違i pháp  
Nhóm gi違i pháp về tăng c逢運ng tính liên k院t: 

- Tăng c逢運ng liên k院t với các đơn v鵜 trong và ngoài n逢ớc (các viện nghiên 
c泳u, các tr逢運ng đ衣i học) để cùng phát triển các dự án nghiên c泳u, gửi các nhà 
nghiên c泳u c栄a Cần Thơ sang n逢ớc ngoài làm việc, t壱n d映ng t嘘t các cơ hội từ các 
hợp tác song ph逢ơng giữa Việt Nam và các đ嘘i tác n逢ớc ngoài về khoa học công 
nghệ (ví d映: hợp tác toàn diện về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Israel 

đ逢ợc kỦ k院t năm 2020, ch逢ơng trình hợp tác song ph逢ơng Việt - B雨...)  
- Tăng c逢運ng liên k院t giữa các nhà nghiên c泳u và các doanh nghiệp bằng việc 

th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻i th違o lu壱n, workshop, tham quan t衣i doanh nghiệp 

nhằm xây dựng các nghiên c泳u khoa học mang tính 泳ng d映ng cao, gi違i quy院t v医n 

đề thực tiễn c栄a doanh nghiệp.  

Nhóm gi違i pháp nâng cao t雨 lệ 泳ng d映ng c栄a khoa học công nghệ: 

- Th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻i triển lưm, giới thiệu s違n phẩm, cũng nh逢 các 
bu鰻i đào t衣o trực ti院p t衣i doanh nghiệp.  

- Thành l壱p sàn giao d鵜ch tăng c逢運ng xúc ti院n, chuyển giao công nghệ, giới 

thiệu chào bán, k院t n嘘i cung cầu và chuyển giao công nghệ thi院t b鵜.  
- S荏 Khoa học và Công nghệ ph嘘i hợp với các tr逢運ng đ衣i học, viện nghiên 

c泳u (c違 khu vực công và t逢), hiệp hội doanh nghiệp, các nhà cung c医p công nghệ… 
để hỗ trợ xác đ鵜nh yêu cầu công nghệ c栄a các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực, 

s違n phẩm, giới thiệu và hỗ trợ doanh nghiệp các gi違i pháp sẵn sàng triển khai.  

- Nâng cao năng lực c栄a Trung tâm 永ng d映ng ti院n bộ khoa học và công nghệ 

thành ph嘘 Cần Thơ, với vai trò là đầu tàu trong việc triển khai các ti院n bộ khoa học 

công nghệ vào đ運i s嘘ng.  
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Nhóm gi違i pháp thúc đẩy kh荏i nghiệp, đ鰻i mới sáng t衣o: 

- T衣o môi tr逢運ng kinh doanh thu壱n lợi, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa ho衣t động trong lĩnh vực KH&CN, đặc biệt là các doanh nghiệp kh荏i nghiệp 

đ鰻i mới sáng t衣o. 

- Tăng c逢運ng đầu t逢 phát triển h衣 tầng nghiên c泳u khoa học và kỹ thu壱t theo 

h逢ớng hiện đ衣i hóa. Hỗ trợ một phần kinh phí nâng c医p cơ s荏 v壱t ch医t - kỹ thu壱t 

c栄a một s嘘 cơ s荏 逢ơm t衣o, t鰻 ch泳c thúc đẩy kinh doanh, t鰻 ch泳c cung c医p thi院t b鵜 
dùng chung cho các nhóm kh荏i nghiệp, doanh nghiệp kh荏i nghiệp đ鰻i mới sáng 
t衣o. Ngoài ra hỗ trợ một phần kinh phí cung c医p không gian s嘘, d鵜ch v映 hỗ trợ trực 

tuy院n; kinh phí s違n xu医t thử nghiệm, làm s違n phẩm m磯u, hoàn thiện công nghệ cho 

doanh nghiệp kh荏i nghiệp đ鰻i mới sáng t衣o.  

- Xây dựng Khu t壱p trung d鵜ch v映 hỗ trợ kh荏i nghiệp đ鰻i mới sáng t衣o với 

nhiệm v映 hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành l壱p trong th栄 t映c, ngu欝n v嘘n, các ho衣t 

động xúc ti院n và qu違ng bá, đào t衣o kĩ năng qu違n lỦ qu違n lỦ doanh nghiệp...  

- Khuy院n khích và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ngày hội kh荏i nghiệp công 
nghệ qu嘘c gia (TECHFEST) để giao l逢u, liên k院t với các doanh nghiệp trong và 
ngoài n逢ớc cũng nh逢 là cơ hội để qu違ng bá s違n phẩm công nghệ mới  

- Hỗ trợ một phần kinh phí thuê chuyên gia trong n逢ớc, qu嘘c t院 để triển khai 

các khóa đào t衣o kh荏i nghiệp đ鰻i mới sáng t衣o,  

- Hỗ trợ các doanh nghiệp t衣i Cần Thơ k院t n嘘i đ院n các m衣ng l逢ới kh荏i nghiệp, 

hỗ trợ kh荏i nghiệp, đầu t逢 m衣o hiểm 荏 khu vực và th院 giới  

Nhóm gi違i pháp nâng cao ch医t l逢ợng ngu欝n nhân lực khoa học công nghệ: 

- Có cơ ch院 khuy院n khích, thúc đẩy việc thành l壱p các trung tâm đ鰻i mới sáng 
t衣o trong tr逢運ng đ衣i học, t衣o điều kiện cho sinh viên đ逢ợc thực hành th逢運ng 
xuyên; đ欝ng th運i khuy院n khích các tr逢運ng đ衣i học thành l壱p doanh nghiệp kh荏i 
nghiệp sáng t衣o để t衣o cơ ch院 khuy院n khích gi違ng viên, sinh viên tham gia ho衣t 
động nghiên c泳u phát triển và đ鰻i mới sáng t衣o, khai thác tiềm năng trí tuệ và trang 
thi院t b鵜 c栄a nhà tr逢運ng.  

- Hợp tác sâu rộng với các tr逢運ng đ衣i học hàng đầu về khoa học công nghệ (ví 
d映 Đ衣i học FPT) để thu hút, triển khai việc đào t衣o sâu rộng cho đội ngũ sinh viên 
khoa học công nghệ cũng nh逢 có cơ ch院 để đ違m b違o việc làm cho các sinh viên 
xu医t sắc t衣i các t鰻 ch泳c khoa học công nghệ trên đ鵜a bàn.  

- T鰻 ch泳c các cuộc thi về nghiên c泳u khoa học cho sinh viên, với các bài 
nghiên c泳u xu医t sắc, có thể đ逢ợc hỗ trợ để tham gia các hội th違o khoa học qu嘘c t院 
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hoặc tham gia các dự án nghiên c泳u c栄a các thầy cô; nhằm kích thích niềm đam 
mê tìm tòi, nghiên c泳u c栄a sinh viên.  

- Liên k院t với các tr逢運ng đ衣i học, t鰻 ch泳c khoa học 荏 n逢ớc ngoài t衣o điều 

kiện cho sinh viên, nhà nghiên c泳u có thành tích xu医t sắc đi trao đ鰻i, giao l逢u, 
tham gia các hội th違o, triển lưm khoa học công nghệ c栄a n逢ớc ngoài.  

Nhóm gi違i pháp nâng cao cơ s荏 v壱t ch医t, h衣 tầng ph映c v映 khoa học công nghệ: 

- Hỗ trợ đầu t逢 cơ s荏 v壱t ch医t thí nghiệm c栄a các tr逢運ng đ衣i học công l壱p đ衣t 

chuẩn qu嘘c gia, t衣o điều kiện cho sinh viên nâng cao năng lực thực tiễn.  

- Đầu t逢 xây dựng cơ s荏 h衣 tầng Khu công nghệ cao Cần Thơ với vai trò, 
ch泳c năng là trung tâm khoa học và công nghệ c栄a vùng ĐBSCL. Khu công nghệ 

cao là nơi t壱p trung, liên k院t ho衣t động nghiên c泳u và phát triển, 泳ng d映ng công 
nghệ cao; 逢ơm t衣o công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao; s違n xu医t, kinh 

doanh s違n phẩm công nghệ cao… t衣o tiền đề xây dựng và từng b逢ớc phát triển một 

s嘘 ngành công nghiệp có hàm l逢ợng công nghệ cao, có giá tr鵜 gia tăng cao.  
- Đầu t逢 xây dựng Sàn giao d鵜ch công nghệ nhằm đ逢a TPCT tr荏 thành trung 

tâm giao d鵜ch công nghệ c医p vùng; đ欝ng th運i, thực hiện vai trò k院t n嘘i khoa học - 

công nghệ c栄a thành ph嘘 với các trung tâm trong n逢ớc và qu嘘c t院.  

- Đ違m b違o cơ s荏 v壱t ch医t cho các t鰻 ch泳c khoa học công nghệ chính nh逢: 
Trung tâm 泳ng d映ng và ti院n bộ khoa học công nghệ, V逢運n 逢ơm Công nghệ Công 
nghiệp Việt Nam - Hàn Qu嘘c, Trung tâm Kỹ thu壱t Tiêu chuẩn Đo l逢運ng Ch医t 

l逢ợng, Thông tin khoa học và công nghệ.  

d) Văn hóa  
d1. Quan điểm phát triển  

Văn hóa là nền t違ng tinh thần c栄a xư hội, là m映c tiêu, động lực thúc đẩy kinh 
t院 - xư hội phát triển, gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đ衣i hóa đ医t n逢ớc; 
xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp c栄a toàn dân do Đ違ng lưnh đ衣o, Nhà 
n逢ớc qu違n lỦ, Nhân dân là ch栄 thể sáng t衣o, đội ngũ trí th泳c giữ vai trò quan trọng; 
k院t hợp hài hòa giữa phát triển kinh t院 với phát triển văn hóa trên đ鵜a bàn thành 
ph嘘; đáp 泳ng nhu cầu ti院p c壱n và th映 h逢荏ng văn hóa c栄a các tầng lớp nhân dân; 
đẩy m衣nh xư hội hóa văn hóa, ho衣t động văn hóa đ嘘i ngo衣i và coi trọng ngo衣i giao 
văn hóa để qu違ng bá, giới thiệu hình 違nh đ医t n逢ớc, con ng逢運i Việt Nam nói chung 
và thành ph嘘 Cần Thơ nói riêng.  

Với m映c tiêu tr荏 thành thành ph嘘 văn minh, hiện đ衣i, việc phát triển văn hóa 
là y院u t嘘 c嘘t lõi với thành ph嘘 Cần Thơ. Do v壱y, cần phát triển hài hòa giữa kinh t院 
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và văn hóa. T壱p trung xây dựng văn hóa cơ s荏 gắn với xây dựng nông thôn mới, đô 
th鵜 văn minh.  

Văn hóa là y院u t嘘 c嘘t lõi để xây dựng con ng逢運i phát triển toàn diện đáp 泳ng 

t嘘t nhu cầu ngu欝n nhân lực cho phát triển đ医t n逢ớc th運i kỳ đẩy m衣nh công nghiệp 

hóa, hiện đ衣i hóa và hội nh壱p qu嘘c t院, có trí tuệ, đ衣o đ泳c, thể ch医t, năng lực sáng 
t衣o t嘘t, có trách nhiệm, tuân th栄 pháp lu壱t, có lòng yêu n逢ớc, tự hào dân tộc, có 
tính nhân văn, l嘘i s嘘ng văn hóa.  

Đầu t逢 phát triển toàn diện các lĩnh vực, thi院t ch院 văn hóa quan trọng trên đ鵜a 

bàn: b違o tàng, th逢 viện, văn học nghệ thu壱t, văn hóa cơ s荏, khu vui chơi gi違i trí cho 
trẻ em; t鰻 ch泳c t嘘t các ho衣t động văn hoá, nghệ thu壱t, từng b逢ớc nâng cao đ運i s嘘ng 

văn hóa cho ng逢運i dân.  
Đẩy m衣nh công tác trùng tu, tôn t衣o di tích nhằm giáo d映c truyền th嘘ng và 

qu違ng bá cho du l鵜ch c栄a thành ph嘘.  

Khuy院n khích các ho衣t động sáng tác, biểu diễn nghệ thu壱t nhằm đáp 泳ng nhu 

cầu gi違i trí và ho衣t động tinh thần c栄a nhân dân.  
Nâng tầm hội nh壱p qu嘘c t院 về văn hóa, vừa ti院p nh壱n đ逢ợc tinh hoa văn hóa 

th院 giới, bắt k鵜p sự phát triển c栄a th運i đ衣i, vừa giữ gìn và làm giàu b違n sắc văn hóa. 
Xác đ鵜nh b違n sắc văn hóa dân tộc là cơ s荏 c嘘t lõi b違o đ違m cho sự giao l逢u văn hóa 
và hội nh壱p qu嘘c t院 đ逢ợc bền vững và không b鵜 hòa tan.  

d2. Gi違i pháp chung  
Đ鰻i mới và tăng c逢運ng sự lưnh đ衣o, ch雨 đ衣o c栄a các c医p 栄y đ違ng, góp phần 

nâng cao nh壱n th泳c về v鵜 trí, vai trò, tầm quan trọng c栄a văn hóa đ嘘i với sự phát 
triển c栄a thành ph嘘: 

- Ti院p t映c quán triệt thực hiện nghiêm túc các ch栄 tr逢ơng, đ逢運ng l嘘i c栄a 

Đ違ng, chính sách, pháp lu壱t c栄a Nhà n逢ớc về văn hóa, nh医t là các m映c tiêu, quan 
điểm, nhiệm v映, gi違i pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con ng逢運i Việt Nam 

theo tinh thần Ngh鵜 quy院t s嘘 33-NQ/TW c栄a Ban Ch医p hành Trung 逢ơng Đ違ng 

(khóa XI), K院t lu壱n s嘘 76-KL/TW c栄a Bộ Chính tr鵜 về ti院p t映c thực hiện Ngh鵜 
quy院t s嘘 33-NQ/TW.  

- Nâng cao vai trò c栄a c医p 栄y đ違ng, chính quyền, đoàn thể các c医p và phát 
huy tinh thần, trách nhiệm c栄a cán bộ, đ違ng viên, công ch泳c, viên ch泳c, nh医t là 
ng逢運i đ泳ng đầu trong việc xây dựng, phát triển văn hóa và con ng逢運i Cần Thơ 
trong giai đo衣n hiện nay; xác đ鵜nh đây là nhiệm v映 quan trọng, th逢運ng xuyên, liên 
t映c c栄a các c医p, các ngành, đ鵜a ph逢ơng, đơn v鵜, góp phần 鰻n đ鵜nh xư hội, t衣o động 

lực để phát triển.  
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- Tăng c逢運ng ph嘘i hợp chặt ch胤 giữa gia đình, nhà tr逢運ng và xư hội; giữa các 
ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo d映c lỦ t逢荏ng cách m衣ng, đ衣o đ泳c, l嘘i 

s嘘ng, văn hóa nông thôn mới, văn minh đô th鵜, đ鵜nh h逢ớng thẩm mỹ cho các tầng 

lớp nhân dân, nh医t là học sinh, sinh viên. Nâng cao ch医t l逢ợng, hiệu qu違 các phong 
trào thi đua yêu n逢ớc, các cuộc v壱n động về văn hóa và xây dựng đ運i s嘘ng văn hóa 
cơ s荏.  

Chú trọng xây dựng ng逢運i Cần Thơ phát triển toàn diện, đáp 泳ng yêu cầu 

phát triển bền vững c栄a thành ph嘘: 

- Ti院p t映c xây dựng ng逢運i Cần Thơ “Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - 

thanh l鵜ch”; phát huy những giá tr鵜 truyền th嘘ng, k院t hợp với hiện đ衣i, thể hiện b違n 

ch医t, đặc tr逢ng riêng c栄a ng逢運i Cần Thơ; chú trọng nâng cao giá tr鵜 về đ衣o đ泳c, l嘘i 

s嘘ng, Ủ th泳c tôn trọng pháp lu壱t, tự hào và tôn vinh l鵜ch sử văn hóa c栄a dân tộc.  

- T壱p trung đẩy m衣nh các ho衣t động giáo d映c nhân cách, đ衣o đ泳c, l嘘i s嘘ng 

trong gia đình, nhà tr逢運ng và xư hội, với các đặc tính “Yêu n逢ớc, nhân ái, nghĩa 
tình, trọng đ衣o lỦ, trung thực, đoàn k院t, cần cù, sáng t衣o”. Tăng c逢運ng giáo d映c, 

nâng cao Ủ th泳c 泳ng xử và hành vi chuẩn mực văn hóa trong nhà tr逢運ng, công s荏, 

đ運i s嘘ng, trên môi tr逢運ng m衣ng.  

- Phát huy vai trò c栄a văn học, nghệ thu壱t trong việc đ鵜nh h逢ớng th鵜 hi院u thẩm 

mỹ, b欝i d逢ỡng tâm h欝n, tình c違m, trí tuệ, kỹ năng s嘘ng, h逢ớng tới sự hoàn thiện 

nhân cách c栄a mỗi cá nhân và xư hội; l欝ng ghép ch逢ơng trình giáo d映c nghệ thu壱t, 

đặc biệt là nghệ thu壱t truyền th嘘ng vào gi違ng d衣y trong tr逢運ng học, t衣o điều kiện 

cho học sinh phát huy năng khi院u, s荏 tr逢運ng, nâng cao hiểu bi院t, kh違 năng c違m th映 

nghệ thu壱t, góp phần giữ gìn và b違o t欝n các giá tr鵜 văn hóa truyền th嘘ng c栄a dân 
tộc.  

- Đẩy m衣nh thực hiện có hiệu qu違 các phong trào, cuộc v壱n động về văn hóa, 
góp phần xây dựng môi tr逢運ng văn hóa lành m衣nh  

- Quan tâm xây dựng môi tr逢運ng văn hóa lành m衣nh, gắn với Phong trào 
“Toàn dân đoàn k院t xây dựng đ運i s嘘ng văn hóa” và Cuộc v壱n động “Toàn dân 
đoàn k院t xây dựng nông thôn mới, đô th鵜 văn minh”. Chú trọng đề cao văn hóa gia 
đình, t衣o môi tr逢運ng quan trọng nhằm t衣o dựng và b欝i d逢ỡng nhân cách, đ衣o đ泳c, 

l嘘i s嘘ng, thể lực, trí lực cho con ng逢運i; xây dựng môi tr逢運ng giáo d映c trong s衣ch, 

lành m衣nh; k院t hợp nhuần nhuyễn giữa giáo d映c ki院n th泳c khoa học với giáo d映c 

t逢 t逢荏ng, nhân cách, b欝i d逢ỡng tâm h欝n, l嘘i s嘘ng.  
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- Thực hiện hiệu qu違 công tác phòng, ch嘘ng tệ n衣n xư hội, xây dựng môi 
tr逢運ng văn hóa lành m衣nh; gắn k院t xây dựng môi tr逢運ng văn hóa với b違o vệ môi 
tr逢運ng sinh thái và c違nh quan thiên nhiên, Ủ th泳c b違o vệ môi tr逢運ng. Thực hiện các 
gi違i pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu qu違 sự xu嘘ng c医p về đ衣o đ泳c, l嘘i s嘘ng, 

đẩy lùi tiêu cực xư hội. Ch栄 động đ医u tranh, lo衣i trừ các s違n phẩm văn hóa độc h衣i, 

l嘘i s嘘ng v鵜 kỷ, thực d映ng; các hành vi mê tín d鵜 đoan, trái thuần phong mỹ t映c c栄a 

dân tộc, vi ph衣m pháp lu壱t, làm 違nh h逢荏ng x医u đ院n sự nghiệp xây dựng và phát 
triển văn hóa, con ng逢運i Việt Nam nói chung và thành ph嘘 Cần Thơ nói riêng.  

- Xây dựng và phát huy l嘘i s嘘ng có Ủ th泳c tự ch栄, tự giác, tôn trọng và ch医p 

hành pháp lu壱t; đề cao trách nhiệm cá nhân đ嘘i với b違n thân, gia đình, xư hội 

Rà soát quy ho衣ch và nâng ch医t hệ th嘘ng thi院t ch院 văn hóa trên đ鵜a bàn thành 
ph嘘: 

- Phát huy hiệu qu違 ho衣t động c栄a hệ th嘘ng th逢 viện, b違o tàng, trung tâm văn 
hóa, Nhà hát Tây Đô, Nhà văn hóa lao động, Trung tâm văn hóa - Thể thao và 
Truyền thanh qu壱n, huyện; Trung tâm văn hóa - thể thao xư, ph逢運ng, th鵜 tr医n; Nhà 
văn hóa - khu thể thao 医p, khu vực; thi院t ch院 văn hóa - thể thao t衣i các khu công 
nghiệp, khu ch院 xu医t, góp phần đáp 泳ng t嘘t nhu cầu h逢荏ng th映 văn hóa c栄a các 
tầng lớp nhân dân trên đ鵜a bàn thành ph嘘.  

- Rà soát quy ho衣ch, xây dựng các công trình văn hóa c医p thành ph嘘 tiêu biểu; 

c違i t衣o và nâng cao ch医t l逢ợng các công trình hiện có, nh医t là c違i t衣o, nâng c医p, m荏 

rộng Nhà hát Tây Đô với quy mô hiện đ衣i; c違i t衣o, nâng c医p Trung tâm Văn hóa 
thành ph嘘; nghiên c泳u xây dựng Trung tâm triển lưm văn hóa, nghệ thu壱t và công 
trình Nhà văn hóa thanh thi院u nhi… 姶u tiên đầu t逢, b嘘 trí ngu欝n kinh phí xây 
dựng các công trình văn hóa, thể thao cộng đ欝ng, t衣o điều kiện thu壱n lợi cho sinh 

ho衣t c栄a nhân dân; đ違m b違o trang thi院t b鵜 đ欝ng bộ, đáp 泳ng yêu cầu ph映c v映 các 
ho衣t động chuyên môn.  

- Chú trọng đ鰻i mới, hiện đ衣i hóa và nâng cao ch医t l逢ợng, nội dung ho衣t động 

c栄a hệ th嘘ng thi院t ch院 văn hóa, nh医t là thi院t ch院 văn hóa cơ s荏. Xây dựng, hoàn 
thiện cơ ch院, chính sách 逢u đưi các thi院t ch院 văn hóa do t逢 nhân đầu t逢; cơ ch院 

ph嘘i hợp giữa cơ quan qu違n lỦ nhà n逢ớc với các t鰻 ch泳c xư hội, doanh nghiệp để 

phát triển sự nghiệp văn hóa.  
Đẩy m衣nh nâng cao ch医t l逢ợng, hiệu qu違 các ho衣t động văn hóa, nghệ thu壱t:  

- Ti院p t映c đ鰻i mới nội dung, nâng cao ch医t l逢ợng ho衣t động văn hóa gắn với 

các phong trào, cuộc v壱n động về xây dựng đ運i s嘘ng văn hóa, xây dựng nông thôn 
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mới, văn minh đô th鵜. Nâng cao nh壱n th泳c và phát huy vai trò c栄a cán bộ lưnh đ衣o, 

qu違n lỦ làm công tác văn hóa, văn nghệ trên đ鵜a bàn. Xây dựng k院 ho衣ch, t鰻 ch泳c 

t鰻ng k院t, rút kinh nghiệm ho衣t động văn hóa 荏 các đơn v鵜, chia sẻ những sáng ki院n, 

cách làm hay, có chính sách khen th逢荏ng, khuy院n khích và phê bình đúng đắn, hợp 

lỦ trong công tác phát triển các ho衣t động văn hóa.  
- Huy động mọi ngu欝n lực xư hội để đầu t逢 cho phát triển văn hóa, xây dựng, 

t鰻 ch泳c đ運i s嘘ng văn hóa, góp phần thu hẹp kho違ng cách h逢荏ng th映 văn hóa giữa 

thành th鵜 và nông thôn.  
- Quan tâm phát triển và gắn k院t các ho衣t động, d鵜ch v映 văn hóa với du l鵜ch. 

Xây dựng các ch逢ơng trình biểu diễn nghệ thu壱t, triển khai thực hiện công tác b違o 

t欝n và phát huy di tích l鵜ch sử, văn hóa, di s違n văn hóa phi v壱t thể, làng nghề, danh 

lam thắng c違nh, lễ hội gắn với phát triển du l鵜ch.  

- T壱p trung giữ gìn, b違o t欝n, phát huy các lo衣i hình nghệ thu壱t truyền th嘘ng, 

các giá tr鵜 văn hóa v壱t thể và phi v壱t thể c栄a cộng đ欝ng các dân tộc, nh逢: Đ運n ca 

tài tử Nam Bộ, Hò Cần Thơ, Hát ru c栄a ng逢運i Việt t衣i Cần Thơ cũng nh逢 các lo衣i 

hình biểu diễn nghệ thu壱t diễn x逢ớng dân gian t衣i thành ph嘘 nh逢: hò, vè, dân ca...; 
khôi ph映c và duy trì các hội thi, hội diễn truyền th嘘ng nh逢: Ti院ng hát Phát thanh - 
Truyền hình, Gi違i Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền...  

- Đ鰻i mới, đa d衣ng các ho衣t động b違o tàng theo h逢ớng hiện đ衣i, nâng cao ch医t 

l逢ợng ho衣t động d鵜ch v映, đáp 泳ng nhu cầu tham quan, nghiên c泳u c栄a công chúng, 
từng b逢ớc xây dựng và nâng cao th逢ơng hiệu c栄a b違o tàng. Quan tâm đầu t逢, b違o 

qu違n, tu b鰻, ph映c h欝i các di tích đư đ逢ợc x院p h衣ng trên đ鵜a bàn thành ph嘘; ti院p t映c 

l壱p h欝 sơ khoa học và đề ngh鵜 x院p h衣ng 05 di tích; xây dựng, trùng tu, tôn t衣o 15 di 

tích.  
- Phát triển văn hóa đọc, ph映c v映 kinh t院 - xư hội và nhu cầu học t壱p su嘘t đ運i 

c栄a Nhân dân. Tăng c逢運ng chuyển đ鰻i ph逢ơng th泳c ho衣t động trên nền t違ng 泳ng 

d映ng công nghệ thông tin và truyền thông, chú trọng phát triển th逢 viện điện tử. 

Nâng c医p, m荏 rộng và phát huy vai trò ch栄 đ衣o c栄a Th逢 viện thành ph嘘 trong việc 

c違i ti院n, đ鰻i mới các s違n phẩm - d鵜ch v映 thông tin, ph映c v映 phát triển kinh t院 - xư 
hội.  

- Nâng cao ch医t l逢ợng ho衣t động c栄a các đơn v鵜 nghệ thu壱t chuyên nghiệp 

công l壱p, các đội, câu l衣c bộ văn hóa, nghệ thu壱t quần chúng 荏 cơ s荏. Chú trọng 

ch医t l逢ợng nghệ thu壱t, h逢ớng tới các tác phẩm có giá tr鵜 cao, 逢u tiên đầu t逢 giữ gìn 
và phát huy các lo衣i hình nghệ thu壱t biểu diễn truyền th嘘ng. Chú trọng các chính 
sách, dự án phát triển tài năng nghệ thu壱t, xây dựng các công trình biểu diễn nghệ 
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thu壱t tiêu biểu, trang b鵜 cơ s荏 v壱t ch医t hiện đ衣i cho các cơ s荏 biểu diễn nghệ thu壱t 

công l壱p. Xây dựng các ch逢ơng trình nghệ thu壱t ph映c v映 cho nhân dân 荏 vùng 
nông thôn.  

- Hỗ trợ ho衣t động sáng tác, t衣o điều kiện công b嘘, s逢u tầm, l逢u giữ các tác 
phẩm nghệ thu壱t; chú trọng b欝i d逢ỡng ngu欝n nhân lực, t鰻 ch泳c các cuộc thi, triển 

lưm các tác phẩm mỹ thu壱t, nhi院p 違nh; xây dựng cơ ch院 hỗ trợ các tác phẩm mỹ 

thu壱t, nhi院p 違nh, triển lưm, điện 違nh ph映c v映 nhiệm v映 chính tr鵜 và ng逢運i dân.  
- Ti院p t映c đẩy m衣nh công tác tuyên truyền, ph鰻 bi院n ch栄 tr逢ơng, đ逢運ng l嘘i 

c栄a Đ違ng, chính sách, pháp lu壱t c栄a Nhà n逢ớc có liên quan đ院n tín ng逢ỡng, tôn 
giáo; tăng c逢運ng công tác qu違n lỦ nhà n逢ớc đ嘘i với ho衣t động tín ng逢ỡng, tôn 
giáo; phát huy các nhân t嘘 tích cực, nhân văn c栄a các tôn giáo, tín ng逢ỡng; đ欝ng 

th運i, phê phán, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín, d鵜 đoan và lợi d映ng tôn 
giáo, tín ng逢ỡng để tr映c lợi, gây ph逢ơng h衣i đ院n đ運i s嘘ng xư hội.  

- Xây dựng cơ ch院, t壱p trung ngu欝n lực đầu t逢 cho công tác đào t衣o, b欝i 

d逢ỡng, phát triển năng khi院u,tài năng văn hóa, nghệ thu壱t; ho衣t động nghiên c泳u, 

lỦ lu壱n, phê bình văn học, nghệ thu壱t. Ti院p thu tinh hoa lỦ lu壱n văn học, nghệ thu壱t 

c栄a các th院 hệ tiền nhân và c栄a th院 giới, v壱n d映ng sáng t衣o, phát triển và làm 
phong phú thêm nền lỦ lu壱n văn học, nghệ thu壱t c栄a thành ph嘘. Đ鰻i mới ph逢ơng 
th泳c giao nhiệm v映, đẩy m衣nh cơ ch院 đặt hàng sáng tác để có nhiều tác phẩm có 
giá tr鵜 cao về t逢 t逢荏ng và nghệ thu壱t, h逢ớng đ院n các ch栄 đề l鵜ch sử, cách m衣ng, các 
giá tr鵜 truyền th嘘ng, ca ngợi phẩm ch医t t嘘t đẹp c栄a con ng逢運i Việt Nam nói chung, 
thành ph嘘 Cần Thơ nói riêng. Thành l壱p Quỹ hỗ trợ tài năng nghệ thu壱t nhằm hỗ 

trợ cho các tác phẩm văn học, nghệ thu壱t có những tìm tòi, sáng t衣o mới. T鰻 ch泳c 

nhiều tr衣i sáng tác văn học, nghệ thu壱t, t衣o điều kiện cho tác gi違 đ逢ợc nghiên c泳u 

thực t院, sáng tác nhiều tác phẩm có giá tr鵜 nghệ thu壱t cao, đáp 泳ng t嘘t nhu cầu tìm 
hiểu, học t壱p và th逢荏ng th泳c văn hóa c栄a nhân dân thành ph嘘.  

Tăng c逢運ng xây dựng văn hóa chính tr鵜 và văn hóa kinh t院: 

- Chú trọng công tác xây dựng, ch雨nh đ嘘n Đ違ng, b違o vệ nền t違ng t逢 t逢荏ng, 

đ衣o đ泳c c栄a Đ違ng; coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đ違ng, trong bộ máy nhà 
n逢ớc; các đoàn thể đẩy m衣nh việc “Học t壱p và làm theo t逢 t逢荏ng, đ衣o đ泳c, phong 

cách H欝 Chí Minh”; tăng c逢運ng giáo d映c t逢 t逢荏ng, đ衣o đ泳c nghề nghiệp. Xây 
dựng văn hóa công v映 và văn hóa công s荏 lành m衣nh, dân ch栄, đoàn k院t, nhân văn; 
đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, ch栄 nghĩa cơ hội, thực d映ng và những biểu hiện 

“tự diễn bi院n”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  
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- Tuyên truyền sâu rộng và đ逢a văn hóa pháp lu壱t th医m sâu vào l嘘i s嘘ng, n院p 

nghĩ và hành vi c栄a mỗi ng逢運i dân, b違o đ違m mọi ng逢運i đều bình đẳng tr逢ớc pháp 
lu壱t.  

- Ti院p t映c đẩy m衣nh xây dựng chính quyền điện tử, c違i cách th栄 t映c hành 
chính, công khai quy trình gi違i quy院t th栄 t映c hành chính ph映c v映 doanh nghiệp và 
ng逢運i dân; triển khai các cơ ch院 ph違n biện xư hội nhằm minh b衣ch hóa ho衣t động 

c栄a c違 hệ th嘘ng chính tr鵜.  
- Đẩy m衣nh việc triển khai Cuộc v壱n động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 

tinh thần kh荏i nghiệp sáng t衣o. Xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh 

đúng pháp lu壱t, có trách nhiệm với cộng đ欝ng và xư hội. Chú trọng y院u t嘘 văn hóa 
và con ng逢運i trong phát triển kinh t院.  

Chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện th鵜 
tr逢運ng văn hóa:  

- Ti院p t映c t鰻 ch泳c thực hiện có hiệu qu違 Chi院n l逢ợc phát triển các ngành công 
nghiệp văn hóa Việt Nam đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030 do Th栄 t逢ớng 

Chính ph栄 phê duyệt; đẩy m衣nh tuyên truyền, nâng cao nh壱n th泳c c栄a xư hội về th鵜 
tr逢運ng văn hóa, công nghiệp văn hóa; t衣o môi tr逢運ng pháp lỦ thu壱n lợi cho sự phát 
triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng t衣o, các s違n phẩm, d鵜ch v映 

văn hóa.  
- Nâng cao năng lực s違n xu医t và sáng t衣o các s違n phẩm, d鵜ch v映 văn hóa có 

ch医t l逢ợng cao tham gia vào th鵜 tr逢運ng công nghiệp văn hóa trong n逢ớc và qu嘘c t院. 

Đẩy m衣nh phát triển ngu欝n nhân lực, chú trọng đào t衣o ngu欝n nhân lực chuyên 
nghiệp cho các ngành công nghiệp văn hóa. Tăng c逢運ng 泳ng d映ng thành tựu khoa 

học, kỹ thu壱t và công nghệ hiện đ衣i trong sáng t衣o, s違n xu医t, ph鰻 bi院n, l逢u giữ các 
s違n phẩm văn hóa và nâng cao ch医t l逢ợng d鵜ch v映 văn hóa. Xây dựng các chính 
sách 逢u đưi, xúc ti院n đầu t逢 phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng 
nh逢: điện 違nh, nghệ thu壱t biểu diễn, qu違ng cáo, th栄 công mỹ nghệ, phần mềm và 
các trò chơi gi違i trí, truyền hình và phát thanh, th運i trang, du l鵜ch văn hóa. Khuy院n 

khích các doanh nghiệp trong và ngoài n逢ớc tăng c逢運ng đầu t逢 vào các ho衣t động 

sáng t衣o văn hóa, s違n xu医t các s違n phẩm và d鵜ch v映 văn hóa.  

Tăng c逢運ng b違o hộ quyền tác gi違, quyền liên quan: 

- C栄ng c嘘, nâng cao ch医t l逢ợng và hiệu qu違 công tác b違o vệ quyền tác gi違 đ嘘i 

với các s違n phẩm văn hóa. Nghiên c泳u, rà soát, đánh giá, ki院n ngh鵜 sửa đ鰻i, b鰻 

sung, hoàn thiện các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t về qu違n lỦ và thực thi quyền tác gi違, 
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quyền liên quan trong hệ th嘘ng pháp lu壱t hiện hành, phù hợp với tình hình thực 

tiễn.  

- Quan tâm đào t衣o, b欝i d逢ỡng ki院n th泳c, chuyên môn, nghiệp v映; trong đó, 
t壱p trung vào đội ngũ cán bộ trực ti院p làm công tác qu違n lỦ và thực thi pháp lu壱t về 

quyền tác gi違, quyền liên quan từ thành ph嘘 đ院n cơ s荏.  

- Tuyên truyền, nâng cao nh壱n th泳c và Ủ th泳c ch医p hành pháp lu壱t về quyền 

tác gi違, quyền liên quan cho các cá nhân, t鰻 ch泳c, thúc đẩy sáng t衣o tác phẩm văn 
học, nghệ thu壱t, cuộc biểu diễn, b違n ghi âm, ghi hình và ch逢ơng trình phát sóng có 
giá tr鵜, ph映c v映 công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh t院 - xư hội c栄a 

thành ph嘘.  

- Ch栄 động hội nh壱p, tăng c逢運ng giao l逢u, hợp tác qu嘘c t院 về văn hóa: xây 
dựng và đẩy m衣nh triển khai hiệu qu違 Chi院n l逢ợc văn hóa đ嘘i ngo衣i và Chi院n l逢ợc 

ngo衣i giao văn hóa c栄a Việt Nam t衣i thành ph嘘 Cần Thơ trong giai đo衣n mới. Ch栄 

động hội nh壱p qu嘘c t院 về văn hóa, ti院p thu tinh hoa văn hóa nhân lo衣i và truyền bá 
văn hóa Việt Nam nói chung và đặc tr逢ng văn hóa thành ph嘘 Cần Thơ nói riêng ra 
th院 giới. M荏 rộng giao l逢u, hợp tác văn hóa với các n逢ớc; đa d衣ng hóa các hình 
th泳c đ嘘i ngo衣i, đ逢a các quan hệ qu嘘c t院 về văn hóa đi vào chiều sâu. T衣o điều kiện 

cho ng逢運i Cần Thơ 荏 n逢ớc ngoài, các t鰻 ch泳c qu嘘c t院 đầu t逢 trí tuệ, ngu欝n lực, 

tham gia phát triển văn hóa, góp phần qu違ng bá hình 違nh đ医t n逢ớc và ng逢運i Cần 

Thơ đ院n với b衣n bè qu嘘c t院. 

 - Tăng c逢運ng công tác qu違n lỦ nhà n逢ớc về văn hóa; kiểm soát hiệu qu違 

thông tin x医u, độc trên m衣ng internet. 

- Ti院p t映c kiện toàn t鰻 ch泳c bộ máy qu違n lỦ nhà n逢ớc về văn hóa từ thành ph嘘 

đ院n cơ s荏 theo h逢ớng tinh gọn, hiệu lực, hiệu qu違. Ph嘘i hợp giữa các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể với các t鰻 ch泳c xư hội, đẩy m衣nh xư hội hóa các ho衣t động, t衣o 

điều kiện thu壱n lợi để phát triển văn hóa đ欝ng đều trên các lĩnh vực.  

- Rà soát, sửa đ鰻i, b鰻 sung, xây dựng và hoàn thiện hệ th嘘ng các cơ ch院, chính 
sách t衣o thu壱n lợi cho các ho衣t động văn hóa và công tác qu違n lỦ nhà n逢ớc về xây 
dựng và phát triển văn hóa. Ti院p t映c đ鰻i mới toàn diện nội dung và ph逢ơng th泳c 

lưnh đ衣o, qu違n lỦ, nâng cao hiệu lực, hiệu qu違 qu違n lỦ c栄a nhà n逢ớc đ嘘i với sự 

nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa; xác đ鵜nh rõ những chi院n l逢ợc và gi違i pháp 
lưnh đ衣o, qu違n lỦ phù hợp với từng đ嘘i t逢ợng, lĩnh vực và đ鵜a bàn c映 thể.  

- Nâng cao trách nhiệm, ph嘘i hợp đ欝ng bộ trong việc phòng ngừa, ch嘘ng 

thông tin x医u, độc trên m衣ng internet; đ欝ng th運i, h逢ớng d磯n các cơ quan báo chí, 
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phát thanh truyền hình, hệ th嘘ng truyền thanh cơ s荏 xây dựng các ch逢ơng trình 
thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, ch嘘ng thông tin x医u, độc trên 
m衣ng internet. Tăng c逢運ng thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lỦ nghiêm các hành 
vi vi ph衣m theo đúng quy đ鵜nh pháp lu壱t, k鵜p th運i ngăn chặn thông tin x医u, độc, t医n 

công m衣ng và các hành vi vi ph衣m khác liên quan đ院n văn hóa trên m衣ng internet.  

Xây dựng, phát triển ngu欝n nhân lực làm công tác văn hóa: 

- Chú trọng xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa. Quan 
tâm quy ho衣ch, đào t衣o chuyên sâu, b欝i d逢ỡng chuyên môn, nghiệp v映, đặc biệt là 
cán bộ 荏 cơ s荏. Có chính sách phát hiện, b欝i d逢ỡng, đưi ngộ, tôn vinh cán bộ trong 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thu壱t; trọng d映ng đội ngũ cán bộ văn hóa có tâm, có tầm, có 
phẩm ch医t đ衣o đ泳c, năng lực, uy tín, tâm huy院t với nghề.  

- C栄ng c嘘, kiện toàn đội ngũ gi違ng viên và đầu t逢 xây dựng Tr逢運ng Cao đẳng 

Văn hóa Nghệ thu壱t x泳ng tầm vùng ĐBSCL, đáp 泳ng yêu cầu đào t衣o ngu欝n nhân 
lực và phát triển tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thu壱t.  

- Xây dựng ch院 độ, chính sách hỗ trợ, thu hút đ嘘i với đội ngũ văn nghệ sĩ, 
nghệ nhân, ca sĩ, diễn viên tài năng, góp phần t衣o ngu欝n nhân lực cần thi院t, đáp 
泳ng t嘘t yêu cầu phát triển văn hóa thành ph嘘. Thực hiện các hình th泳c tôn vinh, đưi 
ngộ nghệ nhân truyền d衣y, qu違ng bá di s違n văn hóa phi v壱t thể, b違o t欝n, phát huy 
giá tr鵜 văn hóa truyền th嘘ng t嘘t đẹp c栄a các dân tộc thiểu s嘘”.  

d3. Gi違i pháp cho từng lĩnh vực văn hóa  
Về nghệ thu壱t biểu diễn và sáng t衣o nghệ thu壱t: 

- Ti院p t映c đẩy m衣nh, nâng cao ch医t l逢ợng các ho衣t động văn hóa văn nghệ 

quần chúng với nhiều hình th泳c đa d衣ng, phong phú từ thành ph嘘 đ院n cơ s荏. C栄ng 

c嘘 ho衣t động c栄a các câu l衣c bộ, đội văn nghệ; t衣o điều kiện để quần chúng trực 

ti院p tham gia vào các ho衣t động sáng tác và biểu diễn (ví d映: biểu diễn đ運n ca tài 
tử 荏 cầu đi bộ, chợ n鰻i Cái Răng; t鰻 ch泳c truyền d衣y đ運n ca tài tử 荏 các câu l衣c bộ 

âm nh衣c là các ho衣t động đư t衣o nhiều hiệu 泳ng tích cực trong việc giữ gìn dòng 
nh衣c truyền th嘘ng c栄a vùng Tây Nam Bộ).  

- Ti院p t映c phát triển th鵜 tr逢運ng cho các tác phẩm sân kh医u, âm nh衣c, các 
ch逢ơng trình biểu diễn; b違o t欝n và phát huy nghệ thu壱t truyền th嘘ng dân tộc k院t 

hợp với các lo衣i hình nghệ thu壱t đ逢ơng đ衣i, t衣o ra nhiều tác phẩm ch医t l逢ợng cao, 

thể hiện đ逢ợc tính sáng t衣o, độc đáo c栄a nghệ thu壱t truyền th嘘ng.  

- Tăng c逢運ng hợp tác, giao l逢u văn hóa trong và ngoài n逢ớc, t衣o điều kiện để 

đ逢a các s違n phẩm văn hóa c栄a TP. Cần Thơ tr荏 nên ph鰻 bi院n hơn với các t雨nh 

thành trong n逢ớc và qu嘘c t院.  
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Về việc t鰻 ch泳c lễ hội: 

- Duy trì và phát triển các lễ hội đư làm nên b違n sắc và th逢ơng hiệu c栄a thành 
ph嘘 nh逢 lễ hội chùa Ông Cần Thơ, lễ hội cúng đình Bình Th栄y, lễ hội bánh dân 
gian Nam Bộ, lễ hội trái cây Tân Lộc...  

- T鰻 ch泳c thêm các lễ hội du l鵜ch văn hóa (ví d映 lễ hội ẩm thực, âm nh衣c, gi違i 

đ医u thể thao) để t衣o điểm nh医n về ho衣t động văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển 

du l鵜ch c栄a thành ph嘘.  

- T鰻 ch泳c các tuần lễ văn hóa c栄a n逢ớc ngoài t衣i Cần Thơ du khách, ng逢運i 

dân đ逢ợc tr違i nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau, thúc đẩy cho quá trình hội 

nh壱p.  

Về b違o t欝n di s違n văn hóa v壱t thể và phi v壱t thể: 

- T壱p trung ngu欝n lực để triển khai đề án “B違o t欝n và Phát huy di tích l鵜ch sử 

- văn hóa, di s違n văn hóa phi v壱t thể, làng nghề, danh lam thắng c違nh gắn với phát 
triển du l鵜ch TPCT giai đo衣n 2021 - 2025” theo Quy院t đ鵜nh s嘘 89/ KH-UBND c栄a 

UBND TP. Cần Thơ; th逢運ng xuyên kiểm tra, rà soát để đ違m b違o việc triển khai đề 

án đúng k院 ho衣ch đ逢ợc đề ra.  

- Phát huy và khai thác hiệu qu違 các công trình, di tích l鵜ch sử văn hóa đư 
đ逢ợc đầu t逢 gắn với phát triển du l鵜ch, nh逢: Chi院n thắng ông Hào; Mộ Th栄 khoa 
Bùi Hữu Nghĩa; Khu t逢荏ng niệm c嘘 so衣n gi違 Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền; 
Đền th運 Châu Văn Liêm, Chi bộ An Nam Cộng s違n Đ違ng C運 Đỏ... Ph嘘i hợp 
UBND qu壱n Cái Răng, theo dõi, đôn đ嘘c đẩy nhanh ti院n độ thực hiện các h衣ng 
m映c đề án “B違o t欝n và phát triển Chợ n鰻i Cái Răng”.  

- K院t hợp việc phát huy các di s違n văn hóa với phát triển du l鵜ch bằng cách 
xây dựng các tour du l鵜ch gắn với l鵜ch sử, văn hóa và các làng nghề; cùng với đó là 
m荏 các lớp đào t衣o, hu医n luyện cho ng逢運i dân để nâng cao ch医t l逢ợng ph映c v映 du 

l鵜ch.  

- T鰻 ch泳c th逢運ng xuyên các bu鰻i tham quan, dư ngo衣i cho học sinh đ院n các di 
tích l鵜ch sử, văn hóa quan trọng nhằm giáo d映c th院 hệ trẻ về văn hóa, cội ngu欝n 

c栄a dân tộc.  

- Với các lo衣i hình nghệ thu壱t đư đ逢ợc công nh壱n là di s違n phi v壱t thể c医p 

qu嘘c gia nh逢 đ運n ca tài tử, hò Cần Thơ, cần th逢運ng xuyên t鰻 ch泳c các bu鰻i biểu 

diễn t衣i các lễ hội truyền th嘘ng hay t衣i các đ鵜a điểm du l鵜ch phù hợp; hợp tác với 

các đài truyền hình để giới thiệu lo衣i hình này đ院n rộng rưi với công chúng; khuy院n 

khích m荏 các câu l衣c bộ âm nh衣c t衣i các xư, ph逢運ng để truyền d衣y âm nh衣c truyền 
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th嘘ng; có các cơ ch院 phù hợp để khuy院n khích các nghệ nhân ti院p t映c c嘘ng hi院n và 
b違o t欝n dòng âm nh衣c này.  

Về th逢 viện và văn hóa đọc: 

- Chú trọng xây dựng văn hóa đọc cho học sinh từ b壱c tiểu học bằng việc đ違m 

b違o cá tr逢運ng học đều có th逢 viện.  

- Triển khai dự án xây dựng Th逢 viện thành ph嘘 theo h逢ớng hiện đ衣i trên nền 

t違ng 泳ng d映ng công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển m衣nh th逢 viện điện 

tử.  

- Đ違m b違o công tác b鰻 sung tài liệu mới cho th逢 viện công cộng.  

- Xây dựng các th逢 viện l逢u động để dễ dàng ti院p c壱n các khu vực nông thôn, 
các khu vực ch逢a có th逢 viện t衣i xư.  

Về việc xây dựng đ運i s嘘ng văn hóa: 

- Ti院p t映c triển khai các phong trào văn hóa đư đ衣t đ逢ợc nhiều thành công nh逢 
“Ng逢運i t嘘t, việc t嘘t”, “Ông bà m磯u mực, con cháu hi院u th違o”; “Nhà trọ văn minh”; 
“Đèn tr逢ớc ngõ, mõ trong nhà”; “Hộ gia đình ch医p hành đúng ch栄 tr逢ơng, chính 
sách c栄a Đ違ng, pháp lu壱t c栄a Nhà n逢ớc và quy đ鵜nh c栄a đ鵜a ph逢ơng”.  

- Đẩy m衣nh phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “遺p, khu vực văn hóa”, 
“Cơ quan, đơn v鵜, doanh nghiệp đ衣t chuẩn văn hóa”, “Xư văn hóa nông thôn mới”, 
“Ph逢運ng, th鵜 tr医n đ衣t chuẩn văn minh đô th鵜” theo quy đ鵜nh; tăng c逢運ng công tác 
kiểm tra việc bình xét, công nh壱n và công nh壱n l衣i các danh hiệu này, xử lỦ 
nghiêm các tr逢運ng hợp vi ph衣m theo quy đ鵜nh.  

- Gắn việc xây dựng văn hóa với việc xây dựng nông thôn mới, đô th鵜 văn 
minh bằng việc phát động các phong trào c栄a Hội Nông dân, Hội Ph映 nữ trong 

việc thi đua s違n xu医t kinh doanh, chung s泳c xây dựng nông thôn mới bằng việc 

đóng góp ngày công, huy động các ngu欝n lực khác để nâng c医p cơ s荏 v壱t ch医t h衣 

tầng t衣i nông thôn.  
- Tăng c逢運ng công tác kiểm tra, giám sát tình hình, k院t qu違 thực hiện c栄a các 

phong trào văn hóa và phong trào nông thôn mới; h逢ớng d磯n, giám sát thực hiện 
công tác qu違n lỦ, sử d映ng kinh phí thực hiện 荏 các đ鵜a ph逢ơng và các khu dân c逢 
trong thành ph嘘; phát hiện và gi違i quy院t k鵜p th運i những khó khăn, v逢ớng mắc 
trong quá trình thực hiện.  

- Phát huy vai trò c栄a hệ th嘘ng thi院t ch院 văn hóa truyền th嘘ng, các nhân t嘘 

tích cực trong văn hóa tôn giáo và tín ng逢ỡng trong xây dựng đ運i s嘘ng văn hóa; 
nâng cao ch医t l逢ợng, hiệu qu違 các cuộc v壱n động văn hóa gắn với phong trào 
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“Toàn dân đoàn k院t xây dựng đ運i s嘘ng văn hóa”.  
e) Thể thao  

e1. Quan điểm phát triển  

Phát triển thể d映c, thể thao là một yêu cầu khách quan c栄a xư hội nhằm nâng 
cao s泳c khỏe, thể lực và ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng c栄a nhân dân, góp phần giáo d映c Ủ 
chí, đ衣o đ泳c, xây dựng l嘘i s嘘ng và môi tr逢運ng văn hóa lành m衣nh, c栄ng c嘘 kh嘘i 

đ衣i đoàn k院t toàn dân tộc, m荏 rộng quan hệ hữu ngh鵜 và hợp tác qu嘘c t院; đ欝ng th運i, 

là trách nhiệm c栄a các c医p 栄y đ違ng, chính quyền, đoàn thể, t鰻 ch泳c xư hội và c栄a 

mỗi ng逢運i dân, đ違m b違o cho sự nghiệp thể thao ngày càng phát triển.  

Ðầu t逢 cho thể d映c, thể thao là đầu t逢 cho con ng逢運i, cho sự phát triển c栄a 

thành ph嘘. Cân đ嘘i ngân sách, 逢u tiên chi phí đầu t逢 xây dựng cơ s荏 v壱t ch医t thể 

thao và đào t衣o v壱n động viên thể thao thành tích cao; đ欝ng th運i, huy động các 
ngu欝n lực c栄a xư hội để phát triển thể thao. Phát huy m衣nh m胤 vai trò c栄a các t鰻 

ch泳c xư hội trong qu違n lỦ, điều hành các ho衣t động thể thao.  

e2. M映c tiêu phát triển  

M映c tiêu chung  
Ti院p t映c phát triển m衣nh m胤 thể thao, góp phần nâng cao s泳c khỏe, thể lực, 

tầm vóc ng逢運i Cần Thơ. Chú trọng nâng cao ch医t l逢ợng ho衣t động thể thao quần 

chúng, hình thành nề n院p rèn luyện thân thể th逢運ng xuyên cho mọi ng逢運i; chú 
trọng nâng cao ch医t l逢ợng thể thao thành tích cao, giáo d映c thể ch医t cho thanh 

thi院u niên, học sinh; quan tâm phát triển phong trào thể thao trong cán bộ, công 
ch泳c, công nhân viên ch泳c, ng逢運i lao động 荏 các cơ quan hành chính sự nghiệp, 

các khu công nghiệp, trong ng逢運i cao tu鰻i, ng逢運i khuy院t t壱t và lực l逢ợng vũ trang.  
Quan tâm m荏 rộng và nâng cao ch医t l逢ợng thể thao thành tích cao; nâng cao 

trình độ v壱n động viên một s嘘 môn thể thao trọng điểm đ衣t ngang tầm châu Á và 
th院 giới; hu医n luyện, đào t衣o ngày càng nhiều v壱n động viên đẳng c医p cho đội 

tuyển qu嘘c gia và đ衣t nhiều thành tích 荏 các gi違i thể thao th院 giới; b違o đ違m hệ 

th嘘ng cơ s荏 v壱t ch医t, sân bưi t壱p luyện và t鰻 ch泳c thi đ医u các gi違i thể thao tầm 

qu嘘c gia và qu嘘c t院.  

M映c tiêu c映 thể  

- Thể thao quần chúng: 
o Đ院n năm 2025: tỷ lệ ng逢運i dân t壱p luyện thể thao th逢運ng xuyên so với 

dân s嘘 đ衣t trên 38%; tỷ lệ gia đình thể thao/t鰻ng s嘘 hộ đ衣t trên 28%;  

 



178 

o Đ院n năm 2030: tỷ lệ ng逢運i dân t壱p luyện thể thao th逢運ng xuyên so với 

dân s嘘 đ衣t trên 42%; tỷ lệ gia đình thể thao/t鰻ng s嘘 hộ đ衣t trên 32%.  
- Thể thao thành tích cao: 

o Ph医n đ医u đ逢a thể thao Cần Thơ vào v鵜 trí đ泳ng đầu khu vực ĐBSCL và 
nằm trong top 10 c栄a c違 n逢ớc.  

o Ti院p t映c đầu t逢 có trọng tâm, trọng điểm và phát triển các môn thể thao 

thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp theo xu h逢ớng chung c栄a thể thao Việt 

Nam, h逢ớng đ院n các môn Asiad, Olympic và đặc thù th院 m衣nh c栄a thể thao Cần 

Thơ. Xây dựng và thực hiện t嘘t các chính sách đưi ngộ, khuy院n khích về v壱t ch医t, 

tinh thần đ嘘i với lực l逢ợng hu医n luyện viên, v壱n động viên và chuyên gia thể thao 

thành tích cao.  
e3. Gi違i pháp  
Về phát triển thể d映c, thể thao quần chúng: 

- M荏 rộng và nâng cao ch医t l逢ợng ho衣t động thể thao cho mọi ng逢運i. 

- Duy trì và nâng cao ch医t l逢ợng Cuộc v壱n động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo g逢ơng Bác H欝 vĩ đ衣i”, v壱n động và thu hút đông đ違o nhân dân tham gia t壱p 

luyện thể thao, t衣o điều kiện thu壱n lợi để phát triển đa d衣ng các hình th泳c t鰻 ch泳c 

t壱p luyện thể thao 荏 cơ s荏. Gắn việc ch雨 đ衣o phát triển ho衣t động thể thao với 

phong trào “Toàn dân đoàn k院t xây dựng đ運i s嘘ng văn hóa”; quan tâm phát triển 

phong trào thể thao ng逢運i cao tu鰻i, ng逢運i khuy院t t壱t và ng逢運i lao động t衣i các khu 
công nghiệp, khu ch院 xu医t.  

- Tăng c逢運ng phát triển các câu l衣c bộ thể thao 荏 cơ s荏; đào t衣o và xây dựng 

đội ngũ h逢ớng d磯n viên, cộng tác viên thể thao cơ s荏. Quan tâm đầu t逢 xây dựng 

các điểm t壱p luyện, vui chơi với các trang thi院t b鵜 t壱p thể thao đơn gi違n 荏 nơi công 
cộng t衣i các qu壱n, huyện, xư, ph逢運ng, khu dân c逢… t衣o m衣ng l逢ới h衣 tầng thể thao 

đáp 泳ng nhu cầu t壱p luyện c栄a nhân dân. B違o t欝n, phát triển các môn thể thao dân 
tộc và phát huy b違n sắc văn hóa dân tộc trong các ho衣t động thể thao.  

Về phát triển các ho衣t động thể ch医t trong nhà tr逢運ng: 

- Đầu t逢, đ鰻i mới nội dung và ph逢ơng pháp giáo d映c thể ch医t trong tr逢運ng 

học nhằm cung c医p ki院n th泳c, kỹ năng v壱n động, hình thành thói quen t壱p luyện 

thể thao cho học sinh, tăng c逢運ng s泳c khỏe, phát triển thể lực toàn diện cho học 

sinh, sinh viên. Gắn giáo d映c thể ch医t, thể thao tr逢運ng học với giáo d映c Ủ chí, đ衣o 

đ泳c, l嘘i s嘘ng, kỹ năng s嘘ng, đáp 泳ng nhu cầu vui chơi gi違i trí lành m衣nh cho trẻ 

em, học sinh, sinh viên; đ欝ng th運i, góp phần phát hiện, đào t衣o năng khi院u thể thao 

cho thành ph嘘.  
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- Ti院p t映c đầu t逢 xây dựng, đ違m b違o đ栄 cơ s荏 v壱t ch医t, trang thi院t b鵜 cho công 
tác giáo d映c thể ch医t trong nhà tr逢運ng.  

Về phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp: 

- Đầu t逢 từ 20 - 25 môn thể thao ch栄 đ衣o (mũi nhọn) và thể thao trọng điểm 

phù hợp với các môn thể thao Olympic, Asiad và các môn thể thao truyền th嘘ng 

th院 m衣nh c栄a thành ph嘘 Cần Thơ.  
- Có chính sách tôn vinh và đưi ngộ x泳ng đáng đ嘘i với các hu医n luyện viên, 

v壱n động viên xu医t sắc; có ch院 độ thu hút, m運i gọi, đưi ngộ các chuyên gia, hu医n 

luyện viên, v壱n động viên thể thao tài năng về đóng góp cho thể thao thành tích 
cao c栄a thành ph嘘.  

- Đầu t逢, nâng c医p Khu Liên hợp thể thao Cần Thơ, đáp 泳ng nhu cầu hu医n 

luyện và t鰻 ch泳c các gi違i thể thao c医p qu嘘c gia và qu嘘c t院.  

- Tăng c逢運ng đầu t逢 cơ s荏 v壱t ch医t, trang thi院t b鵜 t壱p luyện thể thao: quy 

ho衣ch sử d映ng đ医t, ph映c v映 sự nghiệp phát triển thể thao 荏 các xư, ph逢運ng, th鵜 tr医n, 

tr逢運ng học, khu công nghiệp. Chú trọng xây dựng cơ s荏 v壱t ch医t thể thao ph映c v映 

việc t壱p luyện c栄a nhân dân; quan tâm đầu t逢 và phân b鰻 ngân sách xây dựng các 
cơ s荏 t壱p luyện thể thao cơ b違n 荏 cơ s荏 nh逢: sân v壱n động, h欝 bơi, sân t壱p thể thao, 

nhà thi đ医u... Xây dựng cơ ch院 khuy院n khích, 逢u đưi các thành phần kinh t院 đầu t逢 
phát triển thể thao thành ph嘘.  

f) An sinh xư hội  

f1. M映c tiêu phát triển tình tr衣ng lao động và việc làm  
Giai đo衣n 2021 - 2025: gi違i quy院t việc làm cho 252.500 ng逢運i, tỷ lệ lao động 

qua đào t衣o đ衣t 80 - 85%, tỷ lệ th医t nghiệp không quá 4%. 
Giai đo衣n 2026 - 2030: gi違i quy院t việc làm cho 277.000 ng逢運i, tỷ lệ lao động 

qua đào t衣o đ衣t 85 - 90%, tỷ lệ th医t nghiệp không quá 4%. 
f2. Gi違i pháp phát triển tình tr衣ng lao động và việc làm  
Tình tr衣ng lao động và việc làm 荏 TPCT có ba v医n đề chính: (1) lao động 

đ逢ợc đào t衣o bài b違n nh逢ng làm việc trong lĩnh vực giá tr鵜 gia tăng th医p; (2) tình 
tr衣ng di c逢 sang các đô th鵜 khác để tìm việc và (3) thi院u lao động ph鰻 thông. Để 

gi違i quy院t các v医n đề này, cần có sự can thiệp tới nhiều lĩnh vực khác nhau.  

Tình tr衣ng lao động làm việc trong lĩnh vực giá tr鵜 gia tăng th医p: m映c tiêu c栄a 

mọi xư hội là t衣o ra lực l逢ợng lao động t衣o ra giá tr鵜 cao, t衣o động lực cho sự phát 
triển c栄a xư hội. Để làm đ逢ợc điều này, Cần Thơ cần ph違i: 
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- T衣o động lực phát triển những ngành kinh t院 giá tr鵜 cao, từ đó t衣o sinh k院 

cho ng逢運i dân, t壱p trung vào các lĩnh vực nh逢 da giày, th栄y s違n, kỹ thu壱t cao…  
- Lên chi院n l逢ợc phát triển ngu欝n nhân lực hợp lỦ để sẵn sàng cho từng m映c 

tiêu phát triển c栄a từng giai đo衣n. 

- T衣o cơ ch院, chính sách hợp lỦ nhằm b欝i d逢ỡng, đào t衣o và t衣o điều kiện cho 

lao động có việc làm phù hợp với các ngành kinh t院 mới thông qua hợp tác với các 
doanh nghiệp, tr逢運ng đ衣i học, các t鰻 ch泳c trong n逢ớc và qu嘘c t院.  

Tình tr衣ng lao động di c逢 khỏi thành ph嘘: trong nhiều năm vừa qua, Cần Thơ 
ch泳ng ki院n sự di c逢 từ thành ph嘘 tới các đô th鵜 lớn khác nh逢 TP. H欝 Chí Minh, 
Bình D逢ơng để tìm ki院m việc làm. Tình tr衣ng này khi院n Cần Thơ thi院u h映t lao 

động, ph違i tìm ki院m ngu欝n lao động từ các vùng lân c壱n thuộc ĐBSCL. Ngoài ra, 
về lâu dài, việc lao động tay nghề ch医t l逢ợng cao r運i thành ph嘘 s胤 khi院n cho Cần 

Thơ khó có thể đào t衣o những th院 hệ nhân lực d磯n dắt nền kinh t院 khu vực bền 

vững. Đ嘘i với tình tr衣ng này, Cần Thơ cần cân nhắc các ph逢ơng án sau: 

- Có k院 ho衣ch nhân lực và lao động 逢ớc tính dựa theo tỷ lệ di c逢. Từ đó xây 
dựng các m映c tiêu hợp lỦ với s嘘 l逢ợng lao động hiện t衣i. Ngoài ra, t壱p trung t衣o cơ 
hội việc làm và 荏 l衣i cho những dân c逢 vùng khác vào Cần Thơ học t壱p và sinh 
s嘘ng, để cân bằng sự thi院u h映t lao động.  

- C違i cách khung pháp lỦ 違nh h逢荏ng đ院n ng逢運i dân và ng逢運i di c逢. Các 
nghiên c泳u trong quá kh泳 đư ch泳ng minh việc s荏 hữu nhà đ医t hoặc/ và đ医t s違n 

xu医t/ các lo衣i tài s違n khác 荏 nông thôn là y院u t嘘 h衣n ch院 tình tr衣ng di c逢. Cần ban 

hành chính sách t衣o điều kiện cho những lao động 荏 l衣i thành ph嘘 có kh違 năng 
đăng kỦ hộ khẩu, s荏 hữu đ医t đai 逢u đưi hơn, từ đó t衣o động lực 荏 l衣i và phát triển 

thành ph嘘. Các chính sách 逢u đưi cũng có thể đ逢ợc sử d映ng cho các đ嘘i t逢ợng 

nh壱p c逢 n院u Cần Thơ mong mu嘘n m荏 cửa và đón các dân c逢 荏 t雨nh thành khác 荏 

l衣i.  

- Thành ph嘘 cần t壱p trung để phát triển phần “nội lực”, về kinh t院, h衣 tầng 

giao thông và xư hội bền vững, từ đó t衣o sinh k院 cho ng逢運i dân trong dài h衣n. Việc 

làm 鰻n đ鵜nh và thu nh壱p cao s胤 là động lực chính để ng逢運i dân 荏 l衣i.  

Tình tr衣ng thi院u lao động ph鰻 thông: 

- Tỷ lệ thi院u lao động ph鰻 thông trong khi thừa lao động có trình độ s胤 t衣o ra 

tình tr衣ng th医t nghiệp, từ đó khi院n cho ng逢運i dân lựa chọn di c逢 sang các đô th鵜 lớn 

khác để tìm sinh k院 mới. Do đó, việc gi違i quy院t tình tr衣ng m医t cân bằng về lao 

động là một trong những 逢u tiên hàng đầu c栄a Cần Thơ.  
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- Trong ngắn h衣n, Cần Thơ có thể gi違i quy院t tình tr衣ng này bằng cách thu hút 
các lao động ph鰻 thông từ các vùng lân c壱n. Thông qua việc t衣o những chính sách 
và cơ ch院 phù hợp, Cần Thơ có thể có lực l逢ợng lao động t衣m th運i đ嘘i với các 
công việc cơ b違n.  

- Trong dài h衣n, m映c tiêu c栄a thành ph嘘 là phát triển theo h逢ớng hiện đ衣i hóa, 
từ đó t衣o ra nhiều việc làm mới. Thành ph嘘 cần có những b逢ớc chuẩn b鵜 để sẵn 
sàng ngu欝n nhân lực cho th運i gian sắp tới. Th泳 nh医t, thành ph嘘 cần có k院 ho衣ch rõ 
ràng về s嘘 l逢ợng lao động ph鰻 thông, lao động chuyên nghiệp trong th運i gian sắp 
tới (tính đ院n năm 2030). Từ đó, Cần Thơ có thể lên k院 ho衣ch chi ti院t để đào t衣o lao 
động hợp lỦ. Th泳 hai, cần đ違m b違o m泳c s嘘ng và điều kiện phát triển c栄a lao động 
ph鰻 thông, để lực l逢ợng lao động có thể yên tâm đào t衣o tay nghề. Th泳 ba, cần 
truyền thông rộng rưi, kèm theo các cơ ch院 phù hợp với lao động ph鰻 thông, kèm 
theo các ch逢ơng trình đào t衣o và đ鵜nh h逢ớng lao động nghề sớm cho học sinh khi 
còn ng欝i gh院 nhà tr逢運ng, t鰻 ch泳c các ch逢ơng trình đ鵜nh h逢ớng và t壱p hu医n để học 
sinh hiểu và g衣t bỏ các rào c違n về mặt tâm lỦ khi tham gia vào th鵜 tr逢運ng lao động.  

f3. Gi違i pháp nâng cao m泳c s嘘ng và an sinh xư hội  

Đẩy m衣nh công tác tuyên truyền Pháp lệnh dân s嘘, các chính sách về dân s嘘 

và k院 ho衣ch hóa gia đình. 
Đề ra k院 ho衣ch phát triển m壱t độ dân c逢 hợp lỦ, phù hợp với đ鵜nh h逢ớng phát 

triển sau quy ho衣ch đặc biệt trong th運i kỳ Cần Thơ b逢ớc vào giai đo衣n “dân s嘘 

vàng” để t壱p trung ngu欝n lực phát triển kinh t院 và xư hội. 

Duy trì m泳c sinh hợp lỦ để đ違m b違o cân đ嘘i hài hòa giữa các nhóm tu鰻i, duy 

trì tỷ lệ dân s嘘 đang trong độ tu鰻i lao động và ph医n đ医u làm ch壱m quá trình “già 
hóa dân s嘘”. 

f4. M映c tiêu gi違m nghèo, b違o trợ trẻ em và bình đẳng giới  

S嘘 l逢ợng hộ nghèo giai đo衣n 2021 - 2025 là 24.643 hộ, t逢ơng đ逢ơng kho違ng 

6,75%, m映c tiêu đ院n năm 2030 không còn hộ nghèo. 
100% đ嘘i t逢ợng b違o trợ xư hội, đ嘘i t逢ợng có hoàn c違nh đặc biệt khó khăn đột 

xu医t đ逢ợc trợ giúp k鵜p th運i. 

Phát triển 12 cơ s荏 trợ giúp xư hội, nâng công su医t ph映c v映 lên 3.000 đ嘘i 

t逢ợng vào năm 2025 và 5.000 đ嘘i t逢ợng vào năm 2030 và 10.000 đ嘘i t逢ợng vào 
năm 2050. 

Đ衣t tỷ lệ bình đẳng giới trong các lĩnh vực khác nhau theo giai đo衣n 2025 và 
2030 nh逢 đư đề ra t衣i K院 ho衣ch s嘘 103/KH-UBND về Thực hiện chi院n l逢ợc qu嘘c 

gia về bình đẳng giới thành ph嘘 Cần Thơ, giai đo衣n 2021 - 2030. 
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f5. Gi違i pháp thực hiện  

Cung c医p các chính sách dành riêng cho những đ嘘i t逢ợng gặp khó khăn nh逢 
hộ nghèo, đ欝ng bào dân tộc thiểu s嘘, liên quan đ院n tín d映ng, khuy院n nông, gi違i 

quy院t việc làm…  
Chuẩn b鵜 k院 ho衣ch t逢ơng trợ cho các sự kiện nh逢 thiên tai, bưo lũ, d鵜ch bệnh 

diễn ra để đ違m b違o sinh k院 cho ng逢運i dân, đặc biệt là các đ嘘i t逢ợng dễ ch鵜u t鰻n 

th逢ơng  
Đ逢a ra các chính sách dành riêng cho nữ giới, bao g欝m t鰻 ch泳c các ch逢ơng 

trình t壱p hu医n, đào t衣o dành riêng cho nữ giới, hỗ trợ tài chính hoặc c違i thiện các 
chính sách thai s違n cho ph映 nữ…  

Các gi違i pháp chung về tuyên truyền và thực thi: theo Ngh鵜 quy院t s嘘 45 c栄a 

Bộ Chính Tr鵜, Cần Thơ có những m映c tiêu rõ ràng về an sinh xư hội trong những 

năm sắp tới. Thành ph嘘 ph医n đ医u đ院n năm 2026 - 2030 về cơ b違n không còn hộ 

nghèo, 100% s嘘 hộ đ逢ợc cung c医p đầy đ栄 n逢ớc s衣ch, tỷ lệ b違o hiểm y t院 đ衣t 100%. 

Để đ衣t đ逢ợc những m映c tiêu này, thành ph嘘 cần thực thi những gi違i pháp sau: 
Thành ph嘘 t壱p trung tuyên truyền m衣nh m胤 các chính sách về lao động và 

việc làm, đẩy m衣nh thông tin về việc làm và th鵜 tr逢運ng lao động tới ng逢運i dân. T壱p 

trung tăng c逢運ng các ho衣t động t逢 v医n, giới thiệu, k院t n嘘i giữa ng逢運i lao động và 
doanh nghiệp để t衣o hành lang liên k院t giúp lao động có công ăn việc làm 鰻n đ鵜nh. 

T衣o các chính sách hỗ trợ ng逢運i nh壱p c逢 và lao động trong thành ph嘘 để hỗ trợ lao 

động hoàn thiện và nâng cao tay nghề.  

Thành ph嘘 cũng cần ph嘘i hợp với Bộ Y T院 để bao ph栄 và nâng tỷ lệ đ嘘i t逢ợng 

tham gia b違o hiểm xư hội, b違o hiểm y t院. T壱p trung hoàn thiện bộ máy qu違n lỦ 
hành chính để hỗ trợ ng逢運i dân k鵜p th運i và nhanh chóng, gi違m bớt th栄 t映c hành 
chính, từ đó đ衣t đ逢ợc tỷ lệ độ ph栄 nh逢 kỳ vọng.  

M映c tiêu c栄a thành ph嘘 là nâng cao m泳c s嘘ng và đ運i s嘘ng an sinh xư hội c栄a 

ng逢運i dân, x泳ng đáng với v鵜 th院 là thành ph嘘 sinh thái, văn minh, hiện đ衣i, mang 

đ壱m b違n sắc sông n逢ớc vùng ĐBSCL. 

1.4.7 S逸p x院păvƠăt鰻 ch泳căkhôngăgianăphátătri吋năngƠnhăquanătrọng  

1.4.7.1 Quanăđi吋m,ănguyênălỦăv隠 phátătri吋năkhôngăgian  

Tích hợp dựa trên thực tr衣ng phát triển không gian: 

- Xây dựng thành ph嘘 có kh違 năng tích hợp cao đ欝ng th運i cũng cân nhắc nền 

t違ng phát triển sẵn có (khu dân c逢, khu công nghiệp, di tích l鵜ch sử, các dự án đầu 
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t逢 sẵn có…). T医t c違 c医u trúc hiện hữu, từ dân c逢, nhà cửa, cơ s荏 s違n xu医t, các dự 

án… đều là tài s違n có giá tr鵜. Việc thay đ鰻i lớn có thể t衣o ra cơ hội mới, nh逢ng 
cũng tiềm ẩn sự phá huỷ tài s違n hiện hữu và nguy cơ b医t 鰻n đ鵜nh về sinh k院. Một 

khu mới không dễ có đ逢ợc m壱t độ dân c逢 và t逢 b違n cần thi院t cho việc phát triển 

các công năng m壱t độ cao. Vì th院, tr逢ớc h院t là ph違i phát huy quỹ đ医t hiện hữu 

trong các đô th鵜 hiện hữu, đặc biệt là Ninh Kiều, Bình Th栄y, Cái Răng, nh医t là các 
khu đ医t vàng. Những dự án hiện hữu cũng nên đ逢ợc đ違m b違o sự 鰻n đ鵜nh n院u có 
thể. Nguyên tắc phát triển kinh t院 từ d逢ới lên, tiệm c壱n bằng nhiều sáng ki院n, dự án 
nhỏ cũng có thể đ衣t hiệu qu違 lớn, không nh医t thi院t ph違i làm những dự án quá lớn.  

- Xây dựng thành ph嘘 sinh thái, mang đ壱m b違n sắc sông n逢ớc là nền t違ng t衣o 

nên th逢ơng hiệu c栄a Cần Thơ, th院 m衣nh thực tr衣ng c栄a vùng ĐBSCL. Các y院u t嘘 

quan trọng là đa d衣ng sinh học, c医u trúc n逢ớc, v壱n hành c栄a hệ th嘘ng n逢ớc, c違nh 

quan thiên nhiên và nhân văn vùng sông n逢ớc, đều ph違i đ逢ợc ph映c h欝i và phát 
huy, tr逢ớc khi đặt v医n đề về công năng đô th鵜.  

Phát triển kinh t院: 

- T壱n d映ng lợi th院 riêng biệt c栄a từng khu vực (ví d映, năng su医t nông nghiệp, 

v鵜 trí so với các t雨nh khác 荏 ĐBSCL, cơ s荏 h衣 tầng, khu văn hóa và di s違n…) để t嘘i 

đa hóa các cơ hội kinh t院 xanh và các cơ hội có giá tr鵜 cao.  

- Khoanh vùng những khu vực lớn trọng điểm cho những công năng chính 
khuy院n khích phát triển những công năng này để có thể t衣o thành những điểm đ院n 

có đẳng c医p c医p vùng. Tuy nhiên trong mỗi vùng không nh医t thi院t ch雨 có những 

công năng đó. Nguyên lỦ là không ch嘘t sử d映ng đ医t, mọi sáng ki院n, mọi sử d映ng 

đ医t đều ch医p nh壱n đ逢ợc, càng tăng độ đa d衣ng và đa thành phần càng t嘘t, miễn là 
tuân th栄 một s嘘 nguyên lỦ chính c栄a từng khu. Qu違n lỦ công năng phát triển kinh 

t院 bằng cách t衣o môi tr逢運ng t嘘i 逢u cho công năng đó, ch泳 không ph違i áp đặt.  

- Hỗ trợ t嘘i đa các nhà đầu t逢 chi院n l逢ợc với các sáng ki院n đầu t逢 có thể c違i 

thiện đáng kể tiềm năng phát triển kinh t院 c栄a thành ph嘘.  

C違i thiện điều kiện s嘘ng: 

- Không gian Cần Thơ cần thể hiện những quan điểm phát triển và quy ho衣ch 
không gian tiên ti院n nh医t trên th院 giới, thu壱n lợi cho phát triển những lĩnh vực tiềm 
năng lâu dài một cách bền vững.  

- L医y con ng逢運i làm trung tâm: đ違m b違o môi tr逢運ng s嘘ng t嘘t, đầy đ栄 cơ s荏 h衣 

tầng chăm sóc s泳c khỏe, y院u t嘘 văn hóa xư hội, tiềm năng phát triển về nhân lực về 

tầm nhìn dài h衣n. Đặc biệt quan trọng là cần nâng cao ch医t l逢ợng d鵜ch v映 đô th鵜 đ嘘i 
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với những khu vực nông thôn. Đ逢a ra những mô hình đô th鵜 sinh thái m壱t độ th医p 

đặc thù. Cần xác đ鵜nh toàn bộ Cần Thơ đư đ逢ợc coi là một đô th鵜 thì không thể 

theo các chuẩn mực khác nhau. Với c医u trúc phân tán hiện hữu c栄a các khu dân c逢 
nông thôn, những quy đ鵜nh nông thôn mới ch逢a đ栄 để đ違m b違o những c医u trúc 
không gian t嘘i 逢u cho phát triển.  

B違o vệ môi tr逢運ng: 

- Phát triển, b違o t欝n các không gian xanh và tài nguyên thiên nhiên, tích hợp 

với các thông s嘘 về kh違 năng h欝i ph映c và bi院n đ鰻i khí h壱u.  

- Khai thác tài nguyên một cách bền vững, đặc biệt ti院t kiệm quỹ đ医t h衣n ch院 

c栄a Cần Thơ. Nguyên tắc là không ch嘘t các thay đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t theo 

quy ho衣ch, mà cho phép chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t một cách linh ho衣t theo 

từng th運i kỳ. H衣n ch院 phát triển đô th鵜 tràn lan bằng quy ho衣ch treo.  

Hình thành hành lang chi院n l逢ợc: 

- T壱n d映ng t嘘i đa kh違 năng k院t n嘘i đ院n các sân bay và khu th逢ơng m衣i trung 

tâm (CBD) để phát triển hành lang xư hội và kinh t院 trọng điểm. K院t n嘘i các khu 
vực đô th鵜 khác nhau thành tr映c, khắc ph映c những nh逢ợc điểm về sự dàn tr違i trên 
diện rộng c栄a Cần Thơ.  

- Phù hợp với những Ủ t逢荏ng chính c栄a quy ho衣ch vùng ĐBSCL, tăng c逢運ng 

liên k院t đ嘘i trọng với TP. HCM trên tr映c tăng tr逢荏ng Cần Thơ - TP. HCM với k院t 

n嘘i nhanh  

- Hội nh壱p với khu vực ĐBSCL: hội nh壱p với các t雨nh mới n鰻i lân c壱n nh逢 
Vĩnh Long, Đ欝ng Tháp, An Giang, Kiên Giang, B衣c Liêu cũng nh逢 toàn bộ khu 

vực ĐBSCL. T壱n d映ng đ逢ợc lợi th院 quan trọng c栄a Cần Thơ, đó là v鵜 trí chi院n l逢ợc 

khi là trung tâm c栄a ĐBSCL với những k院t n嘘i h衣 tầng liên vùng. Đ逢a ra những 

gi違i pháp phát triển không gian thu壱n lợi cho việc hợp tác, liên k院t với các t雨nh 

khác, ch泳 không ch雨 trong nội bộ Cần Thơ. 

1.4.7.2 Phơnăb鰻 khôngăgianăchoăcácăngƠnhăchính  

a) Nông lâm nghiệp  

a1. Tr欝ng trọt  

Cây lúa: gi違m 22.330,34 ha diện tích đ医t tr欝ng lúa từ 77.330,34 ha còn 55.000 

ha, trong đó: 
- Huyện Vĩnh Th衣nh: từ 25.514 ha gi違m còn 23.653 ha. Gi違m 1.861 ha t壱p 

trung ch栄 y院u t衣i Trung tâm Vĩnh Th衣nh 366 ha, xư Th衣nh Mỹ 95 ha, Th衣nh Lộc 
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100 ha, Vĩnh Trinh 1.000 ha sử d映ng cho khu công nghiệp, Th衣nh An 100 ha, 

Th衣nh Lợi 100 ha và Th衣nh Quới 100 ha.  

- Huyện C運 Đỏ từ 23.695 ha gi違m còn 19.423 ha. Gi違m 4.272 ha t壱p trung t衣i 

th鵜 tr医n C運 Đỏ 477 ha, Trung An 35 ha, Trung Th衣nh 14 ha, Th衣nh Phú 347 ha, 
Thới H逢ng 3.283 ha, Đông Hiệp 89 ha và Thới Đông 27 ha.  

- Huyện Thới Lai từ 18.715 ha gi違m còn 11.924 ha. Gi違m 6.791 ha bao g欝m 

các xư Thới Th衣nh 599 ha, Tân Th衣nh 155 ha, Đông Bình 35 ha, Đông Thu壱n 71 

ha, Thới Tân 1.382 ha, Tr逢運ng Thắng 1.575 ha, Đ鵜nh Môn 1.470 ha, Tr逢運ng 

Thành 981 ha, Tr逢運ng Xuân A 63 ha, Tr逢運ng Xuân B 39 ha và th鵜 tr医n Thới Lai 

421 ha.  

- Các qu壱n/huyện Ô Môn, Phong Điền, Bình Th栄y gi違m 100% diện tích đ医t 

tr欝ng lúa.  
Cây ăn trái: hiện nay, diện tích đ医t tr欝ng cây ăn trái là 30.537 ha. Dự ki院n s胤 

tăng thêm 13.163 ha, do diện tích đ医t lúa gi違m chuyển đ鰻i cơ c医u cây tr欝ng sang 

tr欝ng cây ăn trái, t壱p trung t衣i 03 huyện Vĩnh Th衣nh, Thới Lai và C運 Đỏ nâng t鰻ng 

diện tích lên 43.700 ha, trong đó: 
- Huyện Vĩnh Th衣nh: tăng 855 ha (nâng t鰻ng diện tích cây ăn trái 2.057 ha) 

t壱p trung t衣i th鵜 tr医n Vĩnh Th衣nh tăng 360 ha, Th衣nh Mỹ tăng 95 ha, các xư Th衣nh 

Lộc, Th衣nh An, Th衣nh Quới và Th衣nh Lợi mỗi xư tăng 100 ha.  
- T衣i huyện Thới Lai: tăng 6.791 ha (nâng t鰻ng diện tích tr欝ng cây ăn trái là 

11.077 ha) t壱p trung t衣i th鵜 tr医n Thới Lai 421 ha, xư Thới Th衣nh tăng 599 ha, Tân 
Th衣nh tăng 155 ha, Đông Bình tăng 35 ha, Đông Thu壱n tăng 71 ha, Thới Tân tăng 
1.382 ha, Tr逢運ng Thắng tăng 1.575 ha, Đ鵜nh Môn tăng 1.470 ha, Tr逢運ng Thành 
tăng 981 ha, Tr逢運ng Xuân A tăng 63 ha, Tr逢運ng Xuân B tăng 39 ha.  

- T衣i huyện C運 Đỏ: tăng 4.197 ha (nâng t鰻ng diện tích cây ăn trái là 7.079 
ha), t壱p trung t衣i th鵜 tr医n C運 Đỏ tăng 478 ha, xư Th衣nh Phú 347 ha, xư Thới H逢ng 
3.284 ha và Đông Hiệp 89 ha.  

- Dự ki院n 100% diện tích cây ăn trái t衣i qu壱n Ô Môn, Bình Th栄y, Ninh Kiều 

và Cái Răng s胤 gi違m với t鰻ng diện tích 10.854 ha. Vì v壱y, diện tích cây ăn trái s胤 

gi違m còn 32.845 ha.  

Cây hàng năm: dự ki院n diện tích s胤 gi違m còn 1.500 ha gi違m 482 ha so với 

hiện tr衣ng sử d映ng đ医t năm 2021, trong đó: 
- Các huyện Thới Lai, Vĩnh Th衣nh, Phong Điền, C運 Đỏ và qu壱n Th嘘t N嘘t giữ 

100% diện tích cây hàng năm.  
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- Qu壱n Ô Môn gi違m 101 ha, ch雨 còn diện tích tr欝ng t壱p trung t衣i Long H逢ng 
18 ha và Ph逢ớc Thới 65 ha.  

- Qu壱n Bình Th栄y gi違m 281 ha ch雨 còn s違n xu医t t衣i ph逢運ng Long Tuyền với 

diện tích 113 ha.  
- Qu壱n Cái Răng gi違m 100% diện tích tr欝ng cây hàng năm.  
Vùng s違n xu医t hữu cơ: t鰻ng diện tích quy ho衣ch s違n xu医t hữu cơ t衣i thành ph嘘 

Cần Thơ là 5.400 ha, trong đó: 
- Cây lúa: s違n xu医t hữu cơ đ逢ợc dự ki院n t衣i 03 huyện với t鰻ng diện tích là 

4.000 ha, s違n xu医t trên nền đ医t lúa 02 v映 (lúa - lúa - cá/tôm). G欝m có huyện Vĩnh 
Th衣nh 2.000 ha s違n xu医t t衣i Th衣nh Lợi, Th衣nh An, Th衣nh Thắng; huyện C運 Đỏ 

1.000 ha t壱p trung t衣i xư Th衣nh Phú và Trung Th衣nh; t衣i huyện Thới Lai 1.000 ha 

t壱p trung t衣i Tr逢運ng Xuân, Tr逢運ng Xuân A.  
- Cây ăn trái: s違n xu医t hữu cơ dự ki院n t衣i 03 huyện với t鰻ng diện tích 1.300 

ha. Trong đó t衣i xư Thới H逢ng huyện C運 Đỏ 200 ha trên cây xoài, t衣i Đ鵜nh Môn, 
Thới Lai trên cây nhưn Ido 300 ha, Tân Thới - Phong Điền 500 ha trên cây sầu 

riêng và Tr逢運ng Long - Phong Điền trên cây vú sữa.  

- Cây rau: với t鰻ng diện tích 100 ha, dự ki院n t衣i t衣i Đông Hiệp, Thới H逢ng 
huyện C運 Đỏ 50 ha và Tân Th衣nh, Thới Th衣nh huyện Thới Lai 50 ha.  

a2. Th栄y s違n  

Phát triển vùng nuôi đ嘘i t逢ợng ch栄 lực là cá tra. Đ鵜a điểm phát triển nuôi 荏 

các qu壱n huyện Th嘘t N嘘t, Vĩnh Th衣nh, Ô Môn ven sông H壱u, sông Ô Môn, sông 
Cái Sắn.  

Phát triển s違n xu医t gi嘘ng th栄y s違n: s違n xu医t gi嘘ng cá tra và các đ嘘i t逢ợng th栄y 

s違n có giá tr鵜 kinh t院 荏 huyện C運 Đỏ, Thới Lai, Ô Môn.  
Phát triển nuôi th栄y đặc s違n: C運 Đỏ, Thới Lai, Phong Điền, Bình Th栄y, Ô 

Môn.  
Phát triển nuôi bè: phát triển nuôi ven sông H壱u 荏 qu壱n Th嘘t N嘘t, Ô Môn, 

Bình Th栄y. 

Phát triển nuôi cá kiểng: Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Th栄y  

Phát triển mô hình nuôi hữu cơ: phát triển mô hình nuôi tôm - lúa; cá - lúa; 
mô hình cây ăn trái k院t hợp th栄y s違n 荏 Phong Điền, C運 Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Th衣nh.  

a3. Chăn nuôi  
Dành diện tích đáng kể cho phát triển chăn nuôi, đặc biệt k院t hợp với mô hình 

năng l逢ợng mặt tr運i, đặc biệt 荏 phía Tây đ逢運ng cao t嘘c Châu Đ嘘c - Trần Đề.  
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Phát triển chăn nuôi k院t hợp và s違n xu医t gi嘘ng th栄y s違n: C運 Đỏ, Thới Lai, 

Phong Điền. 

Tuy nhiên, cần l逢u Ủ thành ph嘘 đư ban hành Quy院t đ鵜nh s嘘 09/2020/NQ-

HĐND có quy đ鵜nh những về vùng không đ逢ợc phép nuôi nuôi chim y院n trên đ鵜a 

bàn TP. Cần Thơ.  

B違ngă1.ă7. Khu v詠căkhôngăđ逢嬰căphépănuôiăchimăy院n 荏 TPCT 

TT Khu v詠căkhôngăđ逢嬰căphépăchĕnănuôi 
Qu壱n Ninh Kiều T医t c違 các ph逢運ng thuộc đ鵜a bàn qu壱n Ninh Kiều.  

Qu壱n Bình Th栄y 

- Ph逢運ng Bình Th栄y, ph逢運ng An Thới và ph逢運ng Trà An.  
- Ph逢運ng Trà Nóc: khu vực 2, 4 và 6.  
- Ph逢運ng Bùi Hữu Nghĩa: t鰻 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và t鰻 12 
thuộc khu vực 2; t鰻 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 và t鰻 12 thuộc khu 
vực 3; khu vực 4; khu vực 5.  
- Khu đô th鵜, khu dân c逢, khu tái đ鵜nh c逢, khu công trình công 
cộng đ逢ợc c医p có thẩm quyền phê duyệt quy ho衣ch chi ti院t.  

Qu壱n Cái Răng 

- Ph逢運ng H逢ng Th衣nh, Ph逢運ng H逢ng Phú, Ph逢運ng Lê Bình.  
- Ph逢運ng Th逢運ng Th衣nh: khu vực Phú Mỹ, khu vực Th衣nh Mỹ, 
khu vực Th衣nh Huề, khu vực Th衣nh Hòa, khu vực Phú Quới, 
khu vực Th衣nh Phú, khu vực Th衣nh H逢ng, khu vực Yên H衣 và 
khu vực Yên Th衣nh.  
- Ph逢運ng Ba Láng: khu vực 1 và khu vực 2.  
- Khu đô th鵜, khu dân c逢, khu tái đ鵜nh c逢, khu công trình công 
cộng đ逢ợc c医p có thẩm quyền phê duyệt quy ho衣ch chi ti院t.  

. 
Qu壱n Ô Môn 

- Ph逢運ng Thới Hòa: khu vực Hòa Th衣nh và khu vực Hòa An.  
- Ph逢運ng Châu Văn Liêm: khu vực 2, khu vực 3 và khu vực 4.  
- Khu đô th鵜, khu dân c逢, khu tái đ鵜nh c逢, khu công trình công 
cộng đ逢ợc c医p có thẩm quyền phê duyệt quy ho衣ch chi ti院t.  

.  

Qu壱n Th嘘t N嘘t 

- Ph逢運ng Th嘘t N嘘t.  
- Ph逢運ng Tân Lộc: t鰻 5 thuộc khu vực Tân Mỹ 1; t鰻 20 thuộc 
khu vực Long Châu; t鰻 3, 4 thuộc khu vực Lân Th衣nh 1; t鰻 7, 8 
thuộc khu vực Lân Th衣nh 2; t鰻 11 thuộc khu vực Tr逢運ng Thọ 
1; t鰻 7, 8, 12, 13 thuộc khu vực Ph逢ớc Lộc.  
- Ph逢運ng Thu壱n An: t鰻 2 thuộc khu vực Thới Bình 1; t鰻 7, 8 
thuộc khu vực Thới An 1.  
- Ph逢運ng Tân H逢ng: t鰻 12, 13 thuộc Khu vực Tân Lợi 1; t鰻 1 
thuộc khu vực Tân Lợi 2; t鰻 8, 9 thuộc khu vực Tân Quới.  
- Khu đô th鵜, khu dân c逢, khu tái đ鵜nh c逢, khu công trình công 
cộng đ逢ợc c医p có thẩm quyền phê duyệt quy ho衣ch chi ti院t.  

.  
Huyện Phong 

Điền 
- Th鵜 tr医n Phong Điền.  
- Khu đô th鵜, khu dân c逢, khu tái đ鵜nh c逢, khu công trình công 
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TT Khu v詠căkhôngăđ逢嬰căphépăchĕnănuôi 
cộng đ逢ợc c医p có thẩm quyền phê duyệt quy ho衣ch chi ti院t.  

.  Huyện Thới Lai 
- Th鵜 tr医n Thới Lai.  
- Khu đô th鵜, khu dân c逢, khu tái đ鵜nh c逢, khu công trình công 
cộng đ逢ợc c医p có thẩm quyền phê duyệt quy ho衣ch chi ti院t.  

.  Huyện C運 Đỏ 
- Th鵜 tr医n C運 Đỏ.  
- Khu đô th鵜, khu dân c逢, khu tái đ鵜nh c逢, khu công trình công 
cộng đ逢ợc c医p có thẩm quyền phê duyệt quy ho衣ch chi ti院t.  

.  Huyện Vĩnh 
Th衣nh 

- Th鵜 tr医n Vĩnh Th衣nh và Th鵜 tr医n Th衣nh An.  
- Khu đô th鵜, khu dân c逢, khu tái đ鵜nh c逢, khu công trình công 
cộng đ逢ợc c医p có thẩm quyền phê duyệt quy ho衣ch chi ti院t.  

b) Công nghiệp  

Nguyên tắc về phân b鰻 không gian cho công nghiệp là nên t壱p trung để tiện 
về h衣 tầng, kho bưi, giao thông và phát triển đ逢ợc các dự án lớn mà không 違nh 
h逢荏ng tới c医u trúc đô th鵜. 

Về cơ b違n có thể chia làm 2 nhóm ho衣t động công nghiệp: 

- Những ho衣t động mang tính ch医t tinh, s衣ch, cần ít diện tích nh逢ng yêu cầu 
cao thì nên 荏 gần khu vực trung tâm, gần ngu欝n nhân lực trình độ cao và tiện các 
lo衣i d鵜ch v映 đa d衣ng. Nên k院t hợp với những lợi th院 k院t n嘘i vùng nh逢 sân bay và 
c違ng, đ逢運ng sắt. Có hai khu vực thu壱n lợi nh医t cho các ho衣t động này là c映m sân 
bay và c違ng Trà Nóc và c映m quanh c違ng Cái Cui và nhà ga xe lửa dự ki院n 荏 phía 
Nam Cái Răng.  

- Nhóm công nghiệp th泳 hai cần nhiều đ医t hơn, diện tích lớn hơn, với các mặt 
hàng thô nhiều hơn, thì nên t壱p trung 荏 vùng ngoài, đ医t rộng, tiện tr映c giao thông 
th栄y bộ k院t n嘘i vùng. Tuy院n dọc theo cao t嘘c Lộ Tẻ R衣ch sỏi, thuộc qu壱n Ô Môn 
và Vĩnh Th衣nh là phù hợp nh医t. 荏 đây vừa có các k院t n嘘i cao t嘘c Đông Tây - Bắc 
Nam, vừa có tiện giao thông thuỷ trên kênh Lộ Tẻ và c違ng Th嘘t n嘘t trên sông H壱u.  
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Hìnhă1.32. B違năđ欝 cácăkhuăcôngănghi羽p t衣i TPCT  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
b1. Công nghiệp ch院 bi院n thực phẩm  

Thi院t l壱p c映m ch院 bi院n thực phẩm t衣i phía Đông Nam Ô Môn, nằm gần tr映c 

cao t嘘c Châu Đ嘘c - Sóc Trăng, gần sân bay Cần Thơ, thu壱n tiện cho việc k院t n嘘i để 

xu医t khẩu. 

Quy ho衣ch vùng xác đ鵜nh Cần Thơ s胤 ph違i có một trung tâm đầu m嘘i t鰻ng 

hợp về kinh t院 nông nghiệp. Trung tâm này bao g欝m t医t c違 các ho衣t động t鰻ng hợp 

từ ch院 bi院n, đóng gói, kho bưi, nghiên c泳u, công nghệ, du l鵜ch nông nghiệp, đô th鵜 
nông nghiệp, k院t hợp nông nghiệp với s違n xu医t năng l逢ợng tái t衣o… Đây là điểm 

t壱p trung c栄a lĩnh vực công nghiệp ch院 bi院n, một trong những lĩnh vực mũi nhọn 

c栄a Cần Thơ. Trung tâm này cần ph違i vừa nằm trong vùng nông nghiệp, vừa ph違i 

gần các trung tâm dân c逢, đô th鵜, các tiện ích giao thông, b院n bưi. Quy ho衣ch hiện 

nay xác đ鵜nh nhiều điểm trung tâm nhỏ, cho riêng từng ch泳c năng nh逢 lúa, cây trái, 
hoa màu, th栄y s違n… nằm 荏 nhiều qu壱n huyện khác nhau, để thúc đẩy kinh t院 từng 

khu vực, nh医t là các khu vực nông thôn. Để tăng quy mô và tính h医p d磯n, cần ph違i 

t壱p trung t医t c違 vào một khu vực lớn, có quy mô toàn vùng th壱m chí qu嘘c gia, mà 
các t雨nh khác không thể thực hiện đ逢ợc. Khu này s胤 tr荏 thành động lực phát triển 
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cho c違 một vùng lân c壱n. Toàn bộ khu này mới có thể coi nh逢 một trung tâm đầu 

m嘘i về kinh t院 nông nghiệp trong quy ho衣ch vùng.  
b2. Công nghiệp năng l逢ợng  

Đ鵜nh h逢ớng dành quỹ đ医t lớn cho phát triển NLTT, bao g欝m c違 điện gió và 
mặt tr運i, k院t hợp với s違n xu医t nông nghiệp nh逢 th栄y s違n, chăn nuôi để bi院n Cần 

Thơ thành trung tâm cung c医p năng l逢ợng tái t衣o c栄a vùng và ch栄 động hơn về 

ngu欝n năng l逢ợng. Ngoài ra b嘘 trí xen k胤 những vùng năng l逢ợng mặt tr運i đan xen 
vào các khu công nghiệp, để cung c医p năng l逢ợng c映c bộ cho các khu vực công 
nghiệp, nông nghiệp và đô th鵜. Những lo衣i hình này có thể đ逢ợc k院t hợp với diện 

tích nông nghiệp 荏 phía Tây để gia tăng sinh k院 và thu nh壱p mà 違nh h逢荏ng ít đ院n 

c医u trúc đô th鵜.  
b3. Công nghiệp ch院 t衣o, lắp ráp, ch院 bi院n  

Nguyên tắc là ti院t kiệm đ医t, 逢u tiên phát triển công nghệ cao, s衣ch. Đ鵜nh 

h逢ớng lâu dài hiện nay là phát triển công nghiệp ngoài vành đai 1. Tuy nhiên, 
trong th運i kỳ trung h衣n, v磯n ph違i ch医p nh壱n phát triển công nghiệp trong vành đai 
1, th壱m chí khu công nghiệp cũ vì cần ph違i gi違i quy院t v医n đề lao động và t壱n d映ng 

lực l逢ợng lao động, ti院p c壱n h衣 tầng kỹ thu壱t và xư hội hiện hữu. Ch雨 có trong vành 
đai 1 mới đ栄 s泳c h医p d磯n nhà đầu t逢. Tuy nhiên, không nên dàn tr違i ra toàn bộ d違i 

ven sông H壱u.  

Cần khẳng đ鵜nh là các lo衣i công nghiệp này ch雨 là gi違i pháp nh医t th運i để t衣o 

thu nh壱p và công ăn việc làm. Đây không ph違i là những lĩnh vực th院 m衣nh c栄a Cần 

Thơ cũng nh逢 vùng ĐBSCL, cũng không ph違i là những lĩnh vực ch栄 ch嘘t lâu dài. 
Trong t逢ơng lai xa, s胤 chuyển đ鰻i dần những khu vực công nghiệp này về thành đô 
th鵜 ven sông H壱u. 

b4. Công nghiệp nhỏ, tiểu th栄 công nghiệp  

M映c đích là tăng sự đa d衣ng ngành nghề và thu nh壱p cho ng逢運i dân 荏 các 
trung tâm th鵜 tr医n các huyện Thới Lai, C運 Đỏ, Vĩnh Th衣nh, để ng逢運i dân đỡ ph違i 

di c逢, có thể t壱n d映ng không gian s嘘ng rộng rưi 荏 vùng quê và quan hệ xư hội hiện 

hữu. Những không gian này có giá tr鵜 về xư hội hơn là những vai trò chi院n l逢ợc về 

kinh t院 đ嘘i với thành ph嘘 Cần Thơ.  
b5. Công nghệ s嘘, công nghệ thông tin  
V逢運n 逢ơm công nghệ và doanh nghiệp: công năng này là s嘘ng còn đ嘘i với 

t逢ơng lai phát triển c栄a một đô th鵜 tầm cỡ.  
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Hìnhă1.ă33. B違năđ欝 cácăc映măcôngănghi羽p, ti吋u th栄 côngănghi羽p t衣i TPCT  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Công năng này r医t cần khu vực gần trung tâm, với m壱t độ dân c逢 cao, không 

cần nhiều diện tích. Tr逢ớc mắt t壱n d映ng những không gian trung tâm trong các 
vùng lõi đô th鵜 Ninh Kiều, Bình Th栄y, Cái Răng. 

Technopolis: có thể t衣o ra một vùng trung tâm phát triển các lo衣i công nghệ 

mới, k院t hợp với không gian đô th鵜 sinh thái, h医p d磯n để t衣o thành một vùng đô th鵜 
sinh thái mà hiện đ衣i, công nghệ cao. Đây là khu vực vừa có m壱t độ dân c逢, vừa có 
những c違nh quan, sinh thái độc đáo để có thể t衣o ra một vùng hỗn hợp 荏 và s違n 

xu医t kiểu technopolis. Đây s胤 là th院 m衣nh và là đóng góp c栄a Cần Thơ nh逢 là một 

vệ tinh c栄a vùng TP. HCM, vì việc k院t hợp s違n xu医t, nghiên c泳u công nghệ cao với 

môi tr逢運ng 荏, s嘘ng và làm việc th壱t s衣ch, đẹp, thơ mộng, có b違n sắc, rộng rưi là 
điều r医t cần đ嘘i với các ngành công nghệ này, nh逢ng không dễ đ逢ợc cung c医p 荏 

khu vực TP. HCM đ医t ch壱t ng逢運i đông.  
b6. Trung tâm Th逢ơng m衣i - D鵜ch v映 Công nghiệp hỗ trợ vùng ĐBSCL  
Trung tâm Th逢ơng m衣i - D鵜ch v映 Công nghiệp hỗ trợ vùng ĐBSCL t衣i thành 

ph嘘 Cần Thơ là đầu m嘘i triển khai ngu欝n lực trợ giúp cần thi院t cho quá trình đầu 

t逢 kh荏i nghiệp, nghiên c泳u phát triển công nghệ - kỹ thu壱t tiên ti院n (nh医t là nghiên 
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c泳u phát triển về công nghiệp nông, th栄y s違n, công nghệ sinh học, hóa học…), s違n 

xu医t và tiêu th映 s違n phẩm c栄a các t鰻 ch泳c, cá nhân và doanh nghiệp ho衣t động 

trong lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ c栄a vùng ĐBSCL (trong Ngh鵜 đ鵜nh 

15/NĐ-CP ngày 6/8/2020 về các gi違i pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ, Quy 

ho衣ch 05 Trung tâm kỹ thu壱t hỗ trợ, phát triển vùng, ch栄 y院u lĩnh vực cơ khí, điện 

tử, dệt may, da giày là những ngành không ph違i là th院 m衣nh c栄a ĐBSCL và thành 
ph嘘 Cần Thơ). Ki院n ngh鵜 b鰻 sung Quy ho衣ch 01 Trung tâm kỹ thu壱t, nghiên c泳u 

hỗ trợ phát triển công nghiệp nông, th栄y s違n vùng ĐBSCL.  
c) Th逢ơng m衣i và D鵜ch v映  

c1. Th逢ơng m衣i  

Các chợ bán lẻ (chợ dân sinh): 

- Đ嘘i với các khu vực qu壱n, huyện ch逢a phát triển s胤 c違i t衣o, nâng c医p các 
chợ trên cơ s荏 quy ho衣ch toàn bộ khu vực chợ theo h逢ớng hình thành c映m hay t鰻 

hợp th逢ơng m衣i t鰻ng hợp bao g欝m các k院t c医u h衣 tầng bán lẻ nh逢: dưy ki-嘘t; cửa 

hàng, siêu th鵜 (n院u có đ栄 điều kiện)…; t衣i đ鵜a bàn các xư, ph逢運ng còn ch逢a phát 
triển s胤 từng b逢ớc c違i t衣o, xây dựng mới và m荏 rộng m衣ng l逢ới chợ (nông thôn) 
làm nơi trao đ鰻i, buôn bán hàng hóa thu壱n lợi cho c逢 dân, phù hợp với điều kiện 

kinh t院 - xư hội (điều kiện giao thông, m壱t độ dân c逢, quy mô và trình độ s違n 

xu医t…) nhằm đáp 泳ng nhu cầu trao đ鰻i hàng hóa c栄a ng逢運i dân  
- Với việc quy ho衣ch phát triển công nghiệp 荏 các huyện Vĩnh Th衣nh, Thới 

Lai, C運 Đỏ kh違 năng dân s嘘, ng逢運i lao động t衣i các khu vực này tăng. Do v壱y, m荏 

rộng diện tích chợ truyền th嘘ng hiện hữu t衣i các khu vực này để ph映c v映 cho nhu 

cầu c栄a ng逢運i dân.  
- B鰻 sung xây dựng mới chợ H逢ng Th衣nh t衣i qu壱n Cái Răng để di d運i chợ 

Tân An, chợ An L衣c qu壱n Ninh Kiều, quy mô 4,8 ha theo Quy院t đ鵜nh s嘘 3538/QĐ-

UBND ngày 25/11/2021 c栄a UBND TP. Cần Thơ về việc ban hành Danh m映c dự 

án thu hút đầu t逢 t衣i thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2021 - 2025. Ngoài ra, quy 
ho衣ch b鰻 sung 13 chợ mới và 10 chợ m荏 rộng trong các khu dân c逢.  

Siêu th鵜: 
- Qu壱n Ninh Kiều có thể phát triển siêu th鵜 荏 t医t c違 các quy mô (h衣ng I, II, 

III).  

- Phát triển thêm siêu th鵜 h衣ng III t衣i các qu壱n, huyện ngo衣i thành (bao g欝m Ô 
Môn, Vĩnh Th衣nh, C運 Đỏ, Phong Điền, Thới Lai). Tuy nhiên c映 thể phát triển siêu 
th鵜 荏 đâu và bao nhiêu siêu th鵜 cần có nghiên c泳u riêng, tránh 違nh h逢荏ng tiêu cực 
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tới c医u trúc sinh k院 hiện hữu c栄a ng逢運i dân trong đô th鵜. Cần phát triển dần dần các 
siêu th鵜 và quan sát 違nh h逢荏ng rộng tới đ運i s嘘ng và an sinh.  

Trung tâm th逢ơng m衣i: 

- Phát triển trung tâm th逢ơng m衣i t衣i các trung tâm thành ph嘘 cũng nh逢 tr映c 

kinh t院 - đô th鵜 quan trọng là tr映c ven sông H壱u từ Bình Th栄y đ院n H逢ng Phú và các 
qu壱n Ô Môn, Cái Răng.  

- Trung tâm th逢ơng m衣i h衣ng I: cân nhắc xây dựng thêm 1 trung tâm th逢ơng 
m衣i h衣ng I t衣i qu壱n Ninh Kiều, với mô hình mua sắm all-in-one (t鰻 hợp TTTM, 

văn phòng, vui chơi gi違i trí). Hiện đư có một s嘘 nhà đầu t逢 tiềm năng cân nhắc dự 

án này, bao g欝m AEON Mall, Coop Mart.  

- Trung tâm th逢ơng m衣i h衣ng II, III: có thể xây dựng t衣i các đô th鵜 lo衣i II tr荏 

lên (qu壱n Ô Môn, Bình Th栄y, Ninh Kiều, Cái Răng, Th嘘t N嘘t). Tr逢ớc mắt, xây 
dựng 01 trung tâm th逢ơng m衣i đặt t衣i ph逢運ng Thới Thu壱n, qu壱n Th嘘t N嘘t, đây là 
một qu壱n phát triển kinh t院 th逢ơng m衣i d鵜ch v映 khá nhanh; 01 siêu th鵜 t衣i qu壱n Cái 
Răng và 01 siêu th鵜 t衣i qu壱n Bình Th栄y (tr映c đ逢運ng Võ Văn Kiệt). 

- Đ嘘i với đô th鵜 h衣ng III, không phát triển các trung tâm th逢ơng m衣i mà có thể 

phát triển thay th院 bằng các trung tâm mua sắm. Các trung tâm mua sắm đ逢ợc xây 
dựng t衣i các đô th鵜 quy mô lo衣i III tr荏 lên (huyện Vĩnh Th衣nh, Thới Lai, C運 Đỏ, 

Phong Điền). Riêng huyện Phong Điền do đ逢ợc quy ho衣ch để phát triển du l鵜ch 

sinh thái nên có tiềm năng để xây dựng khu mua sắm cao. 

Cửa hàng bán lẻ: phát triển ph鰻 bi院n cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên 
doanh, cửa hàng nh逢ợng quyền th逢ơng m衣i t衣i các khu, c映m dân c逢 c違 荏 khu vực 

thành th鵜 và khu vực nông thôn.  
c2. Du l鵜ch  

Khu trung tâm du l鵜ch t壱p trung: không gian du l鵜ch trung tâm đóng vai trò 
đầu m嘘i điều hành ho衣t động du l鵜ch c栄a TP. Cần Thơ, bao g欝m các qu壱n/huyện 

Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Th栄y, Phong Điền. Đ鵜nh h逢ớng khai thác du l鵜ch 荏 khu 

vực trung tâm cần t壱p trung vào các nội dung sau: (1) phát triển du l鵜ch sông n逢ớc 

dọc theo sông H壱u, các c欝n dọc sông h壱u, tham quan chợ n鰻i, vui chơi gi違i trí t衣i 

c欝n Sơn và c欝n 遺u; (2) phát triển du l鵜ch sinh thái miệt v逢運n, du l鵜ch tâm linh, văn 
hóa l鵜ch sử t衣i khu vực huyện Phong Điền, Đình Bình Th栄y, Nhà c鰻 Bình Th栄y t衣i 

qu壱n Bình Th栄y, Chùa Ông 荏 qu壱n Ninh Kiều; (3) phát triển du l鵜ch đô th鵜 t衣i 

trung tâm nội đô, t壱p trung 荏 khu vực qu壱n Ninh Kiều, qu壱n Cái Răng.  
 



194 

Không gian du l鵜ch phía Tây: là không gian du l鵜ch b鰻 trợ cho sự phát triển 

c栄a không gian du l鵜ch trung tâm, t壱p trung 荏 các qu壱n Ô Môn, Th嘘t N嘘t và các 
huyện Thới Lai, C運 Đỏ, Vĩnh Th衣nh. Đ鵜nh h逢ớng khai thác du l鵜ch t壱p trung vào: 
(1) k院t hợp với Viện lúa ĐBSCL và các nông tr逢運ng để phát triển s違n phẩm du l鵜ch 

nông nghiệp - nông nghiệp s衣ch; (2) phát triển du l鵜ch làng nghề truyền th嘘ng 荏 

qu壱n Th嘘t N嘘t nh逢 xóm l逢ới Thơm Rơm, Làng đan lợp 荏 Thới Long (Ô Môn); (3) 
phát triển du l鵜ch sinh thái cộng đ欝ng t衣i cù lao Tân Lộc. 

Đ鵜nh h逢ớng phát triển cho từng lo衣i hình du l鵜ch: 

- Du l鵜ch k院t hợp hội ngh鵜, hội th違o, triển lưm, t鰻 ch泳c sự kiện, du l鵜ch th逢ơng 
m衣i, hội chợ t壱p trung khu vực qu壱n Ninh Kiều  

- Du l鵜ch ngh雨 d逢ỡng 荏 khu vực cù lao Tân Lộc (qu壱n Th嘘t N嘘t).  

- Du l鵜ch văn hóa: tham quan, lễ hội, di tích l鵜ch sử t衣i các qu壱n, huyện Ninh 

Kiều, Bình Th栄y, Phong Điền.  

- Du l鵜ch sinh thái miệt v逢運n huyện Phong Điền.  

- Du l鵜ch sinh thái sông n逢ớc: cù lao Tân Lộc (qu壱n Th嘘t N嘘t); c欝n Sơn (qu壱n 

Bình Th栄y); qu壱n Cái Răng.  
- Du l鵜ch sinh thái đ逢運ng sông dọc sông H壱u và sông Cần Thơ.  
- Các ho衣t động vui chơi gi違i trí đô th鵜 qu壱n Ninh Kiều, qu壱n Cái Răng; vui 

chơi gi違i trí cao c医p 荏 c欝n 遺u, c欝n Cái Kh院.  

c3. Logistics  

Phát triển trung tâm logistics t衣i qu壱n Cái Răng, khu trung tâm logistics hàng 
không t衣i qu壱n Bình Th栄y. Phát triển c違ng Cái Cui thành c違ng biển qu嘘c t院 với 

d鵜ch v映 logistics c違ng biển  

d) Không gian phát triển các lĩnh vực d鵜ch v映 khác: y t院, giáo d映c, d衣y nghề, 

vui chơi gi違i trí, văn hóa xư hội  

Cho đ院n nay, các không gian dành có các lo衣i d鵜ch v映 nh逢 y t院, giáo d映c, d衣y 

nghề, vui chơi gi違i trí… ch栄 y院u mới đ逢ợc xác đ鵜nh là những công trình theo kiểu 

h衣 tầng xư hội đô th鵜. T医t c違 các công trình này s胤 đ逢ợc c壱p nh壱t và phân b鰻 đ医t để 

đ違m b違o Cần Thơ có một m衣ng l逢ới h衣 tầng xư hội các c医p đầy đ栄. Tuy nhiên, để 

h逢ớng tới tầm nhìn là một trung tâm vùng, là một đô th鵜 trực thuộc Trung 逢ơng thì 
cần khoanh vùng những khu vực lớn, là những đô th鵜 y t院 và điều d逢ỡng, đô th鵜 về 

d衣y nghề và giáo d映c đào t衣o, đô th鵜 chuyên về vui chơi gi違i trí, văn hóa xư hội, 

sáng t衣o nghệ thu壱t… 
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1.4.8 K院t nối h羽 thống h衣 t亥ng c栄aăthƠnhăphố v噂i h衣 t亥ng quốcăgiaăvƠăvùngă 
1.4.8.1 Ph逢挨ngăánăk院t nốiăgiaoăthông  

a) H衣 tầng đ逢運ng bộ  

Các tuy院n cao t嘘c, qu嘘c lộ theo quy ho衣ch: theo Quy ho衣ch m衣ng l逢ới Đ逢運ng 

bộ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt t衣i Quy院t đ鵜nh s嘘 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, qua đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần 

Thơ có 03 tuy院n cao t嘘c k院t n嘘i với hệ th嘘ng qu嘘c lộ, đ逢運ng t雨nh, đ逢運ng liên k院t 

vùng, 06 tuy院n qu嘘c lộ k院t n嘘i với hệ th嘘ng các tuy院n đ逢運ng t雨nh, đ逢運ng huyện và 
đ逢運ng đ鵜a ph逢ơng thông qua 100 v鵜 trí k院t n嘘i, c映 thể g欝m:  

- Đ逢運ng cao t嘘c: 

o Tr映c cao t嘘c Bắc - Nam phía Đông (tuy院n Cần Thơ - Cà Mau): 01 v鵜 trí 
k院t n嘘i  

o Tr映c cao t嘘c Bắc - Nam phía Tây (tuy院n Lộ Tẻ - R衣ch Sỏi): 02 v鵜 trí k院t 

n嘘i  

o Tuy院n cao t嘘c Châu Đ嘘c - Cần Thơ - Sóc Trăng: theo Báo cáo nghiên 
c泳u tiền kh違 thi ph逢ơng án đầu t逢 xây dựng 02 nút giao k院t n嘘i liên thông với 

đ逢運ng cao t嘘c, tuy nhiên để đ違m b違o thu壱n lợi, nhanh chóng, hiệu qu違 trong việc 

k院t n嘘i thành ph嘘 Cần Thơ với đ逢運ng cao t嘘c ph映c v映 phát triển kinh t院 xư hội đề 

xu医t tăng s嘘 v鵜 trí k院t n嘘i lên là 05 v鵜 trí.  
- Đ逢運ng qu嘘c lộ: 

o Qu嘘c lộ 1: 4 v鵜 trí k院t n嘘i  

o Qu嘘c lộ 91: 35 v鵜 trí k院t n嘘i  

o Đ逢運ng Nam sông H壱u: 07 v鵜 trí k院t n嘘i  

o Qu嘘c lộ 91B: 11 v鵜 trí k院t n嘘i  

o Qu嘘c lộ 61C: 20 v鵜 trí k院t n嘘i  

o Qu嘘c lộ 80: 15 v鵜 trí k院t n嘘i  

b) H衣 tầng hàng không  
Đ逢運ng Võ Văn Kiệt là tuy院n giao thông huy院t m衣ch đ逢運ng bộ n嘘i liền C違ng 

Hàng không qu嘘c t院 Cần Thơ với trung tâm thành ph嘘 Cần Thơ. Tuy院n đ逢運ng có 
vai trò là tr映c giao thông chính trong việc k院t n嘘i giữa hệ th嘘ng giao thông đ逢運ng 

bộ thành ph嘘 Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, tuy院n có điểm đầu 

giao với đ逢運ng Nguyễn Văn Cừ và điểm cu嘘i k院t n嘘i vào C違ng Hàng không qu嘘c 

t院 Cần Thơ. Dọc hai bên tuy院n đ逢運ng Võ Văn Kiệt có nhiều v鵜 trí k院t n嘘i giao 
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thông đ嘘i nội, giao thông đ嘘i ngo衣i k院t n嘘i ra các tr映c qu嘘c lộ 91 và qu嘘c lộ 91B đi 
các t雨nh trong vùng.  

Dành đ医t cho nhu cầu m荏 rộng c違ng hàng không.  
c) H衣 tầng đ逢運ng th栄y nội đ鵜a  

Quy ho衣ch k院t c医u h衣 tầng đ逢運ng th栄y nội đ鵜a th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đ院n năm 2050 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt t衣i Quy院t đ鵜nh s嘘 1829/QĐ-

TTg ngày 31/10/2021. Trong đó, có 4 hành lang v壱n t違i th栄y khu vực phía Nam 
(TP. H欝 Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau, TP. H欝 Chí Minh - An Giang - Kiên 
Giang, Bà R鵜a - Vũng Tàu - Tây Ninh - TP. H欝 Chí Minh và hành lang v壱n t違i th栄y 

k院t n嘘i với Campuchia qua sông Tiền, sông H壱u). Các tuy院n đ逢運ng th栄y nội đ鵜a do 

thành ph嘘 qu違n lỦ nh逢 sông Ba Láng, r衣ch Phong Điền, r衣ch Cầu Nhi院m, sông Trà 
Nóc, kênh Th嘘t N嘘t, kênh xáng Ô Môn, kênh KH8, kênh B嘘n T鰻ng, kênh Đ泳ng,… 
k院t n嘘i với các tuy院n đ逢運ng th栄y nội đ鵜a qu嘘c gia, hình thành m衣ng l逢ới đ逢運ng 

th栄y nội đ鵜a từ trung tâm thành ph嘘 đ院n các qu壱n, huyện.  

d) H衣 tầng c違ng biển  

Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển hệ th嘘ng c違ng biển Việt Nam th運i kỳ 2021 -

2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt t衣i Quy院t đ鵜nh 

s嘘 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021. Trong đó, c違ng biển Cần Thơ g欝m 03 khu b院n 

(khu b院n Cái Cui, khu b院n Hoàng Diệu - Bình Th栄y, khu b院n Trà Nóc - Ô Môn) và 
2 b院n c違ng (b院n c違ng Th嘘t N嘘t và b院n c違ng khách qu嘘c t院 Cần Thơ). K院t n嘘i thông 
qua hệ th嘘ng c違ng biển Cần Thơ với các hành lang đ逢運ng th栄y nội đ鵜a k院t n嘘i giữa 

Tây Nam Bộ về TP. H欝 Chí Minh, Bà R鵜a - Vũng Tàu; giữa sông Tiền và sông 
H壱u; tuy院n v壱n t違i th栄y qu嘘c t院 Campuchia; nâng cao hiệu qu違 qu違n lỦ, khai thác 
tuy院n ven biển. K院t n嘘i với hệ th嘘ng đ逢運ng bộ thông qua các tuy院n Lộ Tẻ - R衣ch 

Sỏi, tuy院n cao t嘘c TP. H欝 Chí Minh - Cần Thơ; Châu Đ嘘c - Cần Thơ - Sóc Trăng 
và các tuy院n k院t n嘘i từ qu嘘c lộ đ院n c違ng biển. 

e) H衣 tầng đ逢運ng sắt  

Quy ho衣ch m衣ng l逢ới đ逢運ng sắt th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 
đ逢ợc Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê duyệt t衣i Quy院t đ鵜nh s嘘 1769/QĐ/TTg ngày 
19/10/2021. Trong đó Tuy院n đ逢運ng sắt TP. H欝 Chí Minh k院t n嘘i vùng ĐBSCL với 

trung tâm kinh t院 TP. H欝 Chí Minh và với m衣ng l逢ới đ逢運ng sắt qu嘘c gia, ch栄 y院u 

ph映c v映 v壱n chuyển hành khách. Ph逢ơng án tuy院n đ逢運ng sắt TP. H欝 Chí Minh - 
Cần Thơ đi qua đ鵜a ph壱n TP. Cần Thơ có t鰻ng chiều dài kho違ng 5 km. K院t n嘘i 

thông qua ga Cái Răng đặt t衣i ph逢運ng Phú Th泳 - qu壱n Cái Răng.  
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1.4.8.2 Ph逢挨ngăánăk院t nối v隠 th栄y l嬰i  

TP. Cần Thơ hiện có một hệ th嘘ng sông, kênh t衣o ngu欝n / tr映c tiêu thoát khá 
đầy đ栄. Ngoài sông H壱u, sông Cần Thơ, còn có hệ th嘘ng kênh tr映c và kênh c医p 1 

dài kho違ng 779 km. Ngoài ra, những h衣 tầng vùng có liên quan lớn đ院n Cần Thơ là 
Hệ th嘘ng th栄y lợi Ô Môn - Xà No khép kín (đê bao + c嘘ng) ph映c v映 s違n xu医t nông 
nghiệp và hệ th嘘ng Cái Lớn - Cái Bé. Đây là những h衣 tầng th栄y lợi c医p vùng. 
Việc k院t n嘘i vào các h衣 tầng này là hệ th嘘ng kênh c医p 2, c医p 3. Bên c衣nh đó, Hệ 

th嘘ng kiểm soát ng壱p khu lõi 2 qu壱n Ninh Kiều và Bình Th栄y (WB3) đang đ逢ợc 

xây dựng và dự ki院n hoàn thành trong năm 2022.  
Nhìn chung, về th栄y lợi, TP. Cần Thơ 荏 đầu ngu欝n n逢ớc nên cũng không có 

v医n đề gì nhiều về k院t n嘘i h衣 tầng th栄y lợi vùng. Việc c医p n逢ớc t逢ới và tiêu úng 
cho đ医t nông nghiệp ch栄 y院u tự ch違y dựa vào năng l逢ợng th栄y triều, c医p n逢ớc t逢ới 

và tiêu động lực ch栄 y院u thực hiện bằng bơm nhỏ 荏 c医p 3/nội đ欝ng do ng逢運i dân 
đầu t逢 và tự v壱n hành. Tuy nhiên, n逢ớc thoát th違i từ Cần Thơ có thể 違nh h逢荏ng tới 

những vùng phía Tây. Hiện t衣i, những v医n đề ô nhiễm n逢ớc 荏 Cần Thơ ch逢a ph違i 

nghiêm trọng. Nh逢ng trong t逢ơng lai n院u phát triển rộng về công nghiệp và đô th鵜 
hóa thì cũng cần kiểm soát kỹ hơn những đ医u n嘘i c栄a các kênh c医p 2, 3 từ Cần Thơ 
ra các kênh tr映c, đặc biệt là khu vực kênh Lộ Tẻ - R衣ch Sỏi cũng nh逢 sông H壱u.  

1.4.8.3 K院t nối h衣 t亥ng vi宇năthông  

Nguyên tắc: thực hiện theo các quy đ鵜nh c栄a các Bộ, ngành Trung 逢ơng về 

ph逢ơng án đ医u n嘘i công trình h衣 tầng c医p qu嘘c gia, c医p vùng vào h衣 tầng c医p thành 
ph嘘 đ嘘i với từng lo衣i hình công trình c映 thể.  

Trung tâm dữ liệu vùng dự ki院n đặt t衣i TP. Cần Thơ. Trung tâm theo công 
nghệ điện toán đám mây trong t逢ơng lai với đ栄 tiêu chuẩn kỹ thu壱t, an toàn thông 
tin và kh違 năng tích hợp, sẵn sàng cho ph映c v映 cho việc tích hợp h衣 tầng công 
nghệ thông tin c栄a TPCT vào h衣 tầng Chính ph栄 điện tử qu嘘c gia, hình thành một 

h衣 tầng điện toán đám mây qu嘘c gia thông su嘘t, k院t n嘘i với m衣ng thông tin hành 
chính điện tử, tích hợp với Trung tâm tích hợp dữ liệu qu嘘c gia.  

K院t n嘘i, liên thông hệ th嘘ng thông tin c栄a thành ph嘘 với các hệ th嘘ng thông 
tin 荏 Trung 逢ơng qua hệ th嘘ng k院t n嘘i NGSP, ph映c v映 xây dựng nền t違ng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu qu嘘c gia.  

Xây dựng m衣ng liên k院t giữa công nghiệp CNTT t壱p trung TP. Cần Thơ với 

các tr逢運ng đ衣i học, viện nghiên c泳u, các doanh nghiệp và các cơ quan nhà n逢ớc 

trong lĩnh vực CNTT để chia sẻ thông tin, tri th泳c giữa các đơn v鵜 đào t衣o, nghiên 
c泳u và các đơn v鵜 s違n xu医t, kinh doanh. 
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1.4.8.4 K院t nối h衣 t亥ng đi羽n l詠c  

Nguyên tắc: thực hiện theo các quy đ鵜nh c栄a các Bộ, ngành Trung 逢ơng về 

ph逢ơng án đ医u n嘘i công trình h衣 tầng c医p qu嘘c gia, c医p vùng vào h衣 tầng c医p t雨nh 

đ嘘i với từng lo衣i hình công trình c映 thể.  

Giai đo衣n đ院n năm 2025:  
- Xây mới đ逢運ng dây 500 kV Ô Môn - Th嘘t N嘘t (2×35) để gi違i tỏa công su医t 

Trung tâm điện lực Ô Môn. 
- Xây mới đ逢運ng dây 500 kV n嘘i TBKHH B衣c Liêu - Th嘘t N嘘t (2×130) để 

đ欝ng bộ TBKHH B衣c Liêu. 
- Xây mới đ逢運ng dây 500 kV Th嘘t N嘘t L医p Vò (2×22).  

Giai đo衣n 2026 - 2030:  

- Xây mới đ逢運ng dây 500 kV đo衣n Tiền Giang - R胤 Ô Môn - Mỹ Tho (4×5) 

để đ医u n嘘i với TBA 500 kV Tiền Giang. 

- Xây mới đ逢運ng dây 500 kV đo衣n Th嘘t N嘘t - Đ泳c Hòa (2×135) để đ欝ng bộ 

t鰻 máy s嘘 2 c栄a TBKHH B衣c Liêu.  
- Đ医u n嘘i tr衣m 220 kV Sa Đéc chuyển ti院p thêm trên m衣ch còn l衣i c栄a DZ 

220 kV Ô Môn - Vĩnh Long theo chặng Sa Đéc - R胤 Ô Môn - Vĩnh Long (m衣ch 2) 

2×0,2. 
- Đ医u n嘘i tr衣m 220 kV Long Xuyên chuyển ti院p thêm trên m衣ch còn l衣i c栄a 

DZ 220 kV Châu Đ嘘c - Th嘘t N嘘t chặng Long Xuyên - R胤 Châu Đ嘘c - Th嘘t N嘘t 

(m衣ch 2) 2×0,1. K院t n嘘i với l逢ới điện qu嘘c gia qua các tr衣m bi院n áp 500 kV Ô 
Môn và Th嘘t N嘘t, điện áp 500/220/22 kV và các tr衣m bi院n áp nâng áp 22/110 kV. 
Hệ th嘘ng l逢ới điện 220 kV và 110 kV, l逢ới điện trung áp và h衣 áp c栄a thành ph嘘 

truyền điện từ các tr衣m bi院n áp đ逢ợc nâng c医p và xây dựng mới về các khu vực 

thành ph嘘, th鵜 xư, khu vực nông thôn, các KCN, CCN.  
- Các nhà máy nhiệt điện 荏 Ô Môn hòa l逢ới điện qu嘘c gia qua các tuy院n 

đ逢運ng dây hiện và s胤 đ逢ợc nâng c医p theo Quy ho衣ch Điện VIII.  

- Các nhà máy điện mặt tr運i, điện gió k院t n嘘i vào l逢ới điện qu嘘c gia qua các 
tr衣m bi院n áp, tr衣m trung gian.  

- Nâng c医p k院t n嘘i h衣 tầng điện c栄a thành ph嘘 Cần Thơ t衣i 3 tr衣m Cần Thơ, Ô 
Môn, Th嘘t N嘘t với h衣 tầng điện trong vùng qua các tuy院n đ逢運ng dây 220 kV.  
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1.4.8.5 K院t nối h衣 t亥ng c医păn逢噂c  

Theo Quy院t đ鵜nh phê duyệt Quy ho衣ch C医p n逢ớc thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 
2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 do UBND TP. Cần Thơ kỦ ngày 19/01/2015, đ鵜nh 
h逢ớng xây dựng nhà máy n逢ớc Sông H壱u 1 với công su医t giai đo衣n 1 là 500.000 

m3/ngày.đêm và giai đo衣n 2 là 1.000.000 m3/ngày.đêm c医p n逢ớc cho liên vùng 
ĐBSCL. Tuy nhiên căn c泳 vào điều kiện năng lực thực t院 nâng c医p và m荏 rộng c栄a 
các nhà máy trong thành ph嘘, căn c泳 vào thực tr衣ng trữ l逢ợng ngu欝n n逢ớc thô 
cũng nh逢 đánh giá 違nh h逢荏ng c栄a bi院n đ鰻i khí h壱u, trong Quy ho衣ch vùng Đ欝ng 
bằng sông Cửu Long th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 có sự điều ch雨nh, theo đó 
trong giai đo衣n từ nay đ院n năm 2030 ch逢a xây dựng nhà máy n逢ớc sông H壱u 1. Từ 
sau năm 2030, căn c泳 vào thực tr衣ng nhu cầu sử d映ng n逢ớc c栄a thành ph嘘, kh違 
năng đáp 泳ng c栄a các ngu欝n n逢ớc thô để cân nhắc việc xây dựng nhà máy này. Do 
v壱y có thể nói trong giai đo衣n từ nay đ院n 2030, hệ th嘘ng c医p n逢ớc thành ph嘘 Cần 
Thơ t衣m th運i ch逢a có k院t n嘘i vùng. 

1.4.9 Cácăđ鵜nhăh逢噂ngăvƠăgi違iăphápăchínhăb違oăv羽ămôiătr逢運ngăc栄a quyăho衣ch 

1.4.9.1 Đ鵜nhăh逢噂ngăthoátăn逢噂cămặt 
a) Đ鵜nh h逢ớng chung 

Hệ th嘘ng thoát n逢ớc m逢a c栄a TP. Cần Thơ trong t逢ơng lai cần đ逢ợc xây dựng 
và c違i t衣o nhằm đáp 泳ng yêu cầu thoát n逢ớc m逢a và thẩm mỹ c栄a đô th鵜 lo衣i 1.  

Đ嘘i với các khu vực mới phát triển, hệ th嘘ng thoát n逢ớc m逢a đ逢ợc thi院t k院 
theo hệ th嘘ng thoát riêng bằng c嘘ng ngầm và m逢ơng nắp đan x違 trực ti院p ra sông 
r衣ch.  

Đ嘘i với các khu vực đô th鵜 hiện hữu cần c違i t衣o l衣i các tuy院n m逢ơng c嘘ng 
thoát n逢ớc hiện hữu, từng b逢ớc tách n逢ớc th違i sinh ho衣t để đ逢a về tr衣m xử lỦ tr逢ớc 
khi x違 ra môi tr逢運ng đặc biệt là trong mùa khô để tránh ô nhiễm.  

T壱n d映ng t嘘i đa hệ th嘘ng sông r衣ch hiện hữu để thoát n逢ớc m逢a và t衣o c違nh 
quan sông n逢ớc, tăng c逢運ng n衣o vét sông r衣ch để tăng kh違 năng tiêu thoát n逢ớc.  

Trong các khu công viên cây xanh s胤 đào một s嘘 h欝 lớn t衣o c違nh quan k院t hợp 
làm h欝 điều hòa thoát n逢ớc m逢a trong mùa lũ và l医y đ医t đắp nền.  

Đ嘘i với các khu công nghiệp t壱p trung s胤 xây dựng hệ th嘘ng thoát n逢ớc m逢a 
riêng c栄a các khu công nghiệp.  

Đ嘘i với các khu vực dân c逢 nông thôn t壱p trung (trung tâm xư) có thể cho 
phép sử d映ng hệ th嘘ng thoát n逢ớc chung n逢ớc m逢a và n逢ớc th違i sinh ho衣t bằng 
c嘘ng, m逢ơng nắp đan, m逢ơng h荏 tuy nhiên n逢ớc bẩn sinh ho衣t ph違i đ逢ợc xử lỦ sơ 
bộ bằng bể tự ho衣i hoặc h欝 sinh học tr逢ớc khi x違 vào hệ th嘘ng thoát n逢ớc chung.  
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b) Phân chia l逢u vực thoát n逢ớc mặt 

Phân chia l逢u vực thoát n逢ớc m逢a đ逢ợc dựa theo các tiêu chí sau:  

- Đặc điểm xây dựng c栄a đô th鵜 hiện hữu. 

- Quy ho衣ch xây dựng đô th鵜 trong t逢ơng lai. 
- Đặc điểm đ鵜a hình, th栄y văn… các khu vực trong đô th鵜. 
- Thực tr衣ng các công trình thoát n逢ớc, th栄y lợi, h衣 tầng kỹ thu壱t… cũng nh逢 

các ngu欝n x違, ngu欝n ti院p nh壱n.  
Tham kh違o các quy ho衣ch thoát n逢ớc liên quan đư phê duyệt nh逢: Quy ho衣ch 

vùng ĐBSCL th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050; Quy ho衣ch th栄y lợi 
ch嘘ng ng壱p úng thành ph嘘 Cần Thơ; Ð欝 án điều ch雨nh Quy ho衣ch chung TP. Cần 
Thơ đ院n năm 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050; Quy ho衣ch cao độ nền và thoát n逢ớc 
mặt thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2030 và các quy ho衣ch qu壱n/huyện đư triển khai.  

B違ngă1.8. Cácăl逢uăv詠căthoátăn逢噂cămặtăđôăth鵜ăchínhăc栄aăthƠnhăphốăC亥n Th挨 

TT 
Tênăl逢uă

v詠c 
Di羽nătíchă

(ha) H逢噂ngăthoátăchính 

1 Ninh Kiều 1  3.630 R. Khai Luông, S. Bình Th栄y, R. Cái Sơn, S. Cần Thơ, S. 
H壱u, các r衣ch Cái Kh院, Đầu S医u, Ngỗng 

2 Ninh Kiều 2  810 S. Cần Thơ, R. Cái Sơn  

3 Cái Răng 1  2.280 S. H壱u. S. Cần Thơ. R. Cái Sâu, R. Cái Đôi, R. Bùng Binh  

4 Cái Răng 2  1.165 S. Cần Thơ, R. Cái Nai, R. Rau Răm, R. 遺p Mỹ  

5 Cái Răng 3  2.630 R. Cái Cui, R. Cái Nai, R. 遺p Mỹ  

6 Bình Th栄y  2.425 S. H壱u, S. Bình Th栄y, S. Trà Nóc  

7 Trà Nóc  2.810 S. H壱u, S. Trà Nóc  

8 Ô Môn 1  4.240 S. Ô Môn, K. Thơm Rơm  

9 Ô Môn 2  425 S. Ô Môn  

10 Ô Môn 3  4.860 S. H壱u, S. Ô Môn, K. Thơm Rơm  

11 Th嘘t N嘘t  3.540 S. H壱u, K. Cái Sắn, K. Thắng Lợi, S. Th嘘t N嘘t  

12 Phong Điền  505 S. Cần Thơ  

13 Thới Lai  500 R. Ô Môn, K. Đ泳ng, K. Bà Đầm  

14 C運 Đỏ  425 K. Th嘘t N嘘t, K. Thơm Rơm, K. Đ泳ng  

15 Vĩnh Th衣nh  550 K. Cái Sắn  

16 Th衣nh An  275 K. Cái Sắn  

T鰻ng 31.070  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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1.4.9.2 Ph逢挨ngăánăphátătri吋năh羽ăthốngăthoátăn逢噂c  

a) Xác đ鵜nh l逢u l逢ợng n逢ớc th違i  

Theo quy院t đ鵜nh phê duyệt “Quy ho衣ch thoát n逢ớc thành ph嘘 Cần Thơ đ院n 
năm 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050” c栄a UBND TP. Cần Thơ kỦ ngày 29/11/2016, 
các tiêu chí thoát n逢ớc cho thành ph嘘 đ逢ợc xác đ鵜nh nh逢 sau:  

B違ngă1.9. Tiêuăchuẩnăn逢噂căth違i 

TT Khuăv詠c Đ挨năv鵜ătính 
Tiêuă

chuẩn 
nĕmă2030 

I N逢噂căth違iăsinhăho衣tăvƠăd鵜chăv映   

1.1 Tiêu chuẩn n逢ớc th違i sinh ho衣t (80% c医p n逢ớc)   

 Các đô th鵜 trung tâm  L/ng逢運i.ng.đêm 144 

 Các th鵜 tr医n ngo衣i thành  L/ng逢運i.ng.đêm 120 

1.2 N逢ớc th違i phi sinh ho衣t (n逢ớc tiêu th映 ph映c v映 
công cộng, khách vưng lai… d鵜ch v映)  

% sinh ho衣t 15 

1.3 T雨 lệ đ逢ợc ph映c v映  %  

 Đô th鵜 trung tâm   85 - 90 

 Các th鵜 tr医n ngo衣i thành   80 

1.4 L逢ợng n逢ớc th医m  % sinh ho衣t 10 

1.5 Tiêu chuẩn l逢ợng n逢ớc th違i t逢ơng đ逢ơng  L/ng逢運i.ng.đêm  

 Đô th鵜 trung tâm   155 - 164 

 Các đô th鵜 vệ tinh và th鵜 tr医n ngo衣i thành   109 

II N逢噂căth違iăcôngănghi羽pă   

2.1 Tiêu chuẩn th違i công nghiệp (80% c医p n逢ớc)   

 N逢ớc cho công nghiệp d鵜ch v映 trong đô th鵜  m3/ha/ngày.đêm 8 

 N逢ớc s違n xu医t trong khu công nghiệp  m3/ha/ngày.đêm 32 

2.2 Tỷ lệ đ逢ợc ph映c v映   

 N逢ớc cho công nghiệp d鵜ch v映 trong đô th鵜  % 100 

 N逢ớc s違n xu医t trong khu công nghiệp  % 100 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

b) Ph逢ơng án phát triển hệ th嘘ng thoát n逢ớc  
b1. Phân chia l逢u vực  
Theo điều kiện đ鵜a hình và các ngu欝n th違i, hệ th嘘ng thu gom n逢ớc th違i sinh 

ho衣t c栄a thành ph嘘 Cần Thơ có thể phân thành các l逢u vực chính. 



202 

b2. M衣ng l逢ới thu gom và truyền t違i n逢ớc th違i  

N逢ớc th違i sinh ho衣t và d鵜ch v映  
- Các khu vực trung tâm có hệ th嘘ng thoát n逢ớc chung hiện hữu: xây dựng 

các gi院ng tách n逢ớc th違i và các tuy院n c嘘ng bao thu gom n逢ớc th違i t衣i các cửa x違 ra 
sông H壱u, sông Cần Thơ, các kênh r衣ch và h欝 trong l逢u vực. Đ欝ng th運i c違i t衣o, b鰻 
sung các tuy院n c嘘ng n逢ớc th違i để tr荏 thành hệ th嘘ng nửa riêng. Xây dựng các 
tuy院n c嘘ng bao và các tr衣ng bơm tăng áp để đ逢a n逢ớc th違i về các nhà máy xử lỦ 
n逢ớc th違i t壱p trung.  

- Các khu đô th鵜 mới: các khu vực này ch逢a có đ逢運ng 嘘ng thu gom, xây dựng 
hệ th嘘ng c嘘ng riêng thu gom n逢ớc th違i. Xây dựng các tuy院n c嘘ng bao và các tr衣m 

bơm tăng áp đ逢a n逢ớc th違i về các nhà máy xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung. 
- N逢ớc th違i s違n xu医t: toàn bộ n逢ớc th違i phát sinh t衣i các cơ s荏 s違n xu医t, nhà 

máy xí nghiệp trong KCN t壱p trung ph違i đ逢ợc thu gom theo với kiểu hệ th嘘ng 
riêng hoàn toàn và xử lỦ t壱p trung t衣i khu công nghiệp tr逢ớc khi x違 ra ngu欝n n逢ớc. 

- N逢ớc th違i y t院: toàn bộ n逢ớc th違i phát sinh t衣i các cơ s荏 y t院 s胤 đ逢ợc thu 
gom và xử lỦ t壱p trung t衣i các cơ s荏 này tr逢ớc khi x違 ra ngu欝n. 

B違ngă1.10. Cácăl逢uăv詠căchínhăthoátăn逢噂căth違iăc栄aăTPCT 

TT L逢uăv詠c Khuăv詠c Di羽nătích (ha) 

I. Khuăv詠cătrungătơm 

1 L逢u vực Ninh Kiều - 
Bình Th栄y  

Qu壱n Ninh Kiều, khu vực phía Nam 
sông Trà Nóc c栄a qu壱n Bình Th栄y  

8.100  

2 L逢u vực Cái Răng  Toàn bộ qu壱n Cái Răng  4.800  

3 L逢u vực Trà Nóc  Phần phía Bắc sông Trà Nóc c栄a qu壱n 
Bình Th栄y, phần phía Nam sông Ô Môn 
c栄a qu壱n Ô Môn  

2.850  

4 L逢u vực Ô Môn  Toàn bộ phần còn l衣i c栄a qu壱n Ô Môn, 
phần phía Nam r衣ch Thơm Rơm c栄a 
qu壱n Th嘘t N嘘t 

4.700  

5 L逢u vực Th嘘t N嘘t  Phần còn l衣i c栄a qu壱n Th嘘t N嘘t  4.300  

II. Cácăth鵜ătr医năngo衣iăthƠnh 

1 L逢u vực Phong Điền  Khu vực th鵜 tr医n Phong Điền  1.500  

2 L逢u vực Thới Lai  Khu vực th鵜 tr医n Thới Lai  500  

3 L逢u vực C運 Đỏ  Khu vực th鵜 tr医n C運 Đỏ  425  

4 L逢u vực Vĩnh Th衣nh  Khu vực th鵜 tr医n Vĩnh Th衣nh  550  

5 L逢u vực Th衣nh An  Khu vực th鵜 tr医n Th衣nh An  275  
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TT L逢uăv詠c Khuăv詠c Di羽nătích (ha) 

III. Cácă khuă dơnă c逢ă nhỏă
lẻ 

Cácă khuă dơnă c逢ă nhỏă lẻă cóă m壱tă đ瓜ă dơnă sốă d逢噂iă 50ă
ng逢運i/ haăs胤ăđ逢嬰căcoiănh逢ă1ăl逢uăv詠căriêngăbi羽t 

IV. Cácă khuă côngă nghi羽pă
t壱pătrung 

N逢噂căth違iăs胤ăđ逢嬰căthuăgomătrongăn瓜iăb瓜ăkhu 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

b3. Các nhà máy xử lỦ n逢ớc th違i  
Đề xu医t áp d映ng mô hình xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung cho thành ph嘘 Cần Thơ. 

Theo đó, dự ki院n xây dựng 11 nhà máy xử lỦ n逢ớc th違i đô th鵜 cho 10 l逢u vực thu 
gom. Để nhằm m映c đích linh ho衣t trong quá trình đầu t逢 xây dựng, cũng nh逢 để 
tăng hiệu qu違 xử lỦ n逢ớc th違i, mỗi nhà máy cần đ逢ợc phân kỳ đầu t逢 theo các giai 
đo衣n phù hợp với sự tăng tr逢荏ng chung c栄a thành ph嘘. Đ欝ng th運i, t衣i mỗi giai 
đo衣n dự ki院n s胤 (có thể) ti院p t映c chia nhỏ công su医t thành các đơn nguyên xử lỦ.  

V鵜 trí các nhà máy xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung đ逢ợc nghiên c泳u và lựa chọn dựa 
trên các nguyên tắc, đ違m b違o còn quỹ đ医t, an toàn về môi tr逢運ng, thu壱n lợi về mặt 
th栄y lực và kinh t院 c栄a dự án. Đ欝ng th運i s胤 dựa trên Quy院t đ鵜nh phê duyệt Đ欝 án 
Quy ho衣ch thoát n逢ớc thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 
có tham kh違o đ院n các quy đ鵜nh c栄a TCXDVN 7957-2008, quy chuẩn QCXDVN 
01:2008, QCVN 07:2010, và các đặc điểm thực t院 khác t衣i đô th鵜.  

B違ngă1.11. V鵜ătríăcácănhƠămáyăn逢噂căđ逢嬰căđ隠ăxu医t 

TT 
NMăxửălỦă
n逢噂căth違i 

Côngăsu医tă
2030 (m3/ 

ng.đ) 
Ph衣măviăph映căv映 V鵜ătrí 

Di羽n 
tíchă
(ha) 

1 Cái Sâu 1  60.000 L逢u vực Ninh Kiều - 
Bình Th栄y, Cái Răng  

P. Phú Th泳, Q. 
Cái Răng  

5,0 

2 Cái Sâu 2  60.000 L逢u vực Ninh Kiều - 
Bình Th栄y, Cái Răng  

P. Phú Th泳, Q. 
Cái Răng 

5,0 

3 Long Tuyền  30.000 L逢u vực Ninh Kiều - 
Bình Th栄y, Phong Điền  

Q. Bình Th栄y  2,0 

4 Trà Nóc  30.000 L逢u vực Trà Nóc  P. Thới An Đông, 
Q. Bình Th栄y 

3,0 

5 Ô Môn  30.000 L逢u vực Ô Môn  P. Thới An, Q. Ô 
Môn 

3,0 

6 Th嘘t N嘘t  50.000 L逢u vực Th嘘t N嘘t  Q. Th嘘t N嘘t 4,5 

7 Phong Điền  15.000 L逢u vực TT. Phong Điền  Xư Nhơn Ái, H. 
Phong Điền  

2,0 
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8 Vĩnh Th衣nh  3.000 L逢u vực TT. Vĩnh Th衣nh  TT. Vĩnh Th衣nh 0,5 

9 Th衣nh An  2.000 L逢u vực TT. Th衣nh An  TT. Th衣nh An 0,5 

10 C運 Đỏ  3.000 L逢u vực TT. C運 Đỏ  TT. C運 Đỏ 0,5 

11 Thới Lai  3.000 L逢u vực TT. Thới Lai  TT. Thới Lai 0,5 

C瓜ng 286.500    

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

1.4.9.3 Ph逢挨ngăánăphátătri吋năcácăkhuăxửălỦăch医tăth違i  
a) Nhu cầu về quy ho衣ch các khu xử lỦ ch医t th違i  
Kh嘘i l逢ợng các lo衣i ch医t th違i phát sinh ngày càng lớn và thành phần ngày 

càng đa d衣ng.  
Quy đ鵜nh về xử lỦ ch医t th違i ngày càng chặt ch胤 nh逢 ch医t th違i nguy h衣i ph違i xử 

lỦ t衣i khu xử lỦ đ逢ợc quy ho衣ch c医p vùng / qu嘘c gia và tỷ lệ chôn l医p đ院n 2025 là 
< 20%.  

Nhu cầu về ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng ngày càng cao nên không thể quy ho衣ch các 
tr衣m trung chuyển 荏 các khu dân c逢 và ph違i chuyển đ鰻i công năng.  

Ch医t th違i hữu cơ 荏 vùng nông thôn cần ph違i tái sử d映ng làm phân compost 
nên cần có quy ho衣ch khu xử lỦ riêng biệt về lĩnh vực này.  

Ngoài xử lỦ CTR sơ c医p thì v医n đề xử lỦ CTR th泳 c医p cũng r医t quan trọng, 
nh医t là tro c栄a quá trình đ嘘t, đ逢ợc xem là ch医t th違i nguy h衣i.  

Không có một khu xử lỦ ch医t th違i nào có thể đáp 泳ng hiệu qu違 cho t医t c違 các 
nhu cầu về xử lỦ ch医t th違i nên cần ph違i có các khu xử lỦ có ch泳c năng chuyên sâu.  

b) Ph逢ơng án phát triển các khu xử lỦ ch医t th違i nguy h衣i c医p vùng  
Tuân th栄 quy ho衣ch c医p qu嘘c gia và c医p vùng.  
Không sử d映ng biện pháp chôn l医p hợp vệ sinh cho xử lỦ ch医t th違i nguy h衣i.  
Các khu xử lỦ ch医t th違i nguy h衣i ch雨 là khu trung chuyển và v壱n chuyển đ院n 

khu xử lỦ ch医t th違i nguy h衣i trong quy ho衣ch c医p qu嘘c gia, quy ho衣ch vùng trên 
đ鵜a bàn.  

c) Ph逢ơng án phát triển các khu xử lỦ ch医t th違i liên qu壱n, huyện  
c1. M映c đích 

M映c đích ph逢ơng án phát triển các khu xử lỦ ch医t th違i liên qu壱n, huyện là 
ph映c v映 cho xử lỦ ch医t th違i sinh ho衣t phát sinh t衣i các qu壱n/huyện hiệu qu違, đ衣t 
đ逢ợc yêu cầu t嘘i thiểu theo Quy院t đ鵜nh 491/QĐ-TTg.  
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c2. Nguyên tắc phát triển các khu xử lỦ ch医t th違i rắn sinh ho衣t  

H衣n ch院 ô nhiễm phân tán nên không quy ho衣ch khu xử lỦ có diện tích nhỏ và 
ch雨 ph映c v映 mỗi đơn v鵜 hành chính là một khu xử lỦ.  

Khu xử lỦ CTR sinh ho衣t cần có diện tích đáp 泳ng xử lỦ t嘘i thiểu 20 năm.  
Kh嘘i l逢ợng CTR sinh ho衣t ph違i đáp 泳ng theo tỷ lệ chôn l医p gi違m theo lộ trình 

và theo Quy院t đ鵜nh 491/QĐ-TTg.  

Việc đề xu医t ph逢ơng án phát triển các khu xử lỦ ch医t th違i liên qu壱n, huyện 
ph映 thuộc vào hiệu qu違 phân lo衣i CTR sinh ho衣t t衣i ngu欝n, hiệu qu違 phân lo衣i càng 
tăng, kh嘘i l逢ợng thành phần CTR sinh ho衣t đ逢ợc tái sử d映ng tái ch院 càng nhiều thì 
diện tích cho xử lỦ CTR sinh ho衣t càng th医p.  

Trong đề xu医t ph逢ơng án quy ho衣ch khu xử lỦ CTR, v医n đề tái ch院, gi違m 
thiểu ch医t th違i s胤 không đ逢ợc đi sâu mà chúng tôi ch雨 đề c壱p đ院n các k鵜ch b違n có 
thể x違y ra khi quy ho衣ch. K鵜ch b違n về phân lo衣i CTR sinh ho衣t t衣i ngu欝n là quan 
trọng vì góp phần vào l逢ợng CTR đ逢a vào các khu xử lỦ.  

Trong việc thu gom CTR, do s胤 thực hiện phân lo衣i CTR t衣i ngu欝n nên không 
quy ho衣ch các tr衣m trung chuyển mà CTR đ逢ợc đ逢a thẳng đ院n các khu xử lỦ.  

K鵜ch b違n x医u nh医t (nh逢 thực tr衣ng): không thực hiện phân lo衣i t衣i ngu欝n, 
100% CTR đ逢ợc đ逢a đ院n các khu xử lỦ ph違i chôn l医p. Tỷ lệ chôn l医p 100%.  

K鵜ch b違n trung bình: công tác phân lo衣i t衣i ngu欝n s胤 thu h欝i đ逢ợc 50% thành 
phần cho tái ch院, tái sử d映ng. 50% CTR còn l衣i đ逢ợc đ逢a đ院n các khu xử lỦ là ph違i 
chôn l医p. Tỷ lệ chôn l医p 50%.  

K鵜ch b違n t嘘t nh医t: công tác phân lo衣i t衣i ngu欝n s胤 thu h欝i đ逢ợc > 80% thành 
phần cho tái ch院, tái sử d映ng. L逢ợng nhỏ hơn 20% CTR còn l衣i đ逢ợc đ逢a đ院n các 
khu xử lỦ là ph違i chôn l医p. Tỷ lệ chôn l医p nhỏ hơn 20%.  

c3. Đề xu医t ph逢ơng án phát triển các khu xử lỦ ch医t th違i liên qu壱n, huyện  
Các đề xu医t dựa vào cơ s荏 c栄a k鵜ch b違n t嘘t nh医t, tỷ lệ chôn l医p nhỏ hơn 20%.  
Không để t欝n t衣i các tr衣m trung chuyển ch医t th違i trong các qu壱n nội thành. 

Lo衣i bỏ các tr衣m trung chuyển theo Quy院t đ鵜nh s嘘 280/QĐ-UBND.  

- Tr衣m trung chuyển ph逢運ng Thới Thu壱n, qu壱n Th嘘t N嘘t (0,85 ha).  

- Tr衣m trung chuyển ph逢運ng Tân Lộc, qu壱n Th嘘t N嘘t (0,05 ha).  

- Tr衣m trung chuyển ph逢運ng Long Hòa, qu壱n Bình Th栄y (0,2 ha).  

- Tr衣m trung chuyển ph逢運ng Cái Kh院, qu壱n Ninh Kiều (0,3 ha).  

- Tr衣m trung chuyển ph逢運ng H逢ng Phú, qu壱n Cái Răng (0,3 ha).  
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Chuyển các tr衣m trung chuyển thành các khu xử lỦ các thành phần ch医t th違i 
sau phân lo衣i ch医t th違i rắn t衣i ngu欝n (trừ thành phần làm phân compost). Nh逢 v壱y, 
có 05 khu tái ch院 ch医t th違i nằm t衣i các qu壱n nội thành.  

Để t壱n d映ng t嘘i đa l逢ợng ch医t th違i hữu cơ để làm phân compost, đề xu医t b鰻 
sung mỗi huyện một khu làm phân compost dọc sát theo đ逢運ng cao t嘘c dự ki院n. 
Nh逢 v壱y, có 04 khu tái ch院 ch医t th違i hữu cơ (làm phân compost) từ thành phần hữu 
cơ sau phân lo衣i nằm t衣i 04 huyện.  

Các khu xử lỦ Thới Lai (huyện Thới Lai), Th衣nh Quới (huyện Vĩnh Th衣nh), 

Ph逢ớc Thới (Ô Môn) không thực hiện ch泳c năng làm phân compost mà ch雨 thực 
hiện ch泳c năng chôn l医p và đ嘘t ch医t th違i sau phân lo衣i t衣i ngu欝n.  

Về ch医t th違i nguy h衣i: không cho đ嘘t t衣i khu xử lỦ Ph逢ớc Thới (qu壱n Ô Môn) 
và cần v壱n chuyển đ院n khu xử lỦ ch医t th違i nguy h衣i đ逢ợc quy ho衣ch vùng/qu嘘c 
gia. Đ欝ng th運i không thực hiện ch泳c năng tái ch院 t衣i khu xử lỦ này. 

Đ嘘i với tro bay (ch医t th違i th泳 c医p) c栄a Nhà máy đ嘘t rác phát điện Cần Thơ 
(Công ty Trách nhiệm hữu h衣n Năng l逢ợng môi tr逢運ng EB Cần Thơ đang qu違n lỦ, 
đ逢ợc xem là ch医t th違i nguy h衣i) cần v壱n chuyển đ院n khu xử lỦ ch医t th違i nguy h衣i 
đ逢ợc quy ho衣ch vùng/qu嘘c gia.  

Các khu xử lỦ ch医t th違i Thới Lai (huyện Thới Lai), Th衣nh Quới (huyện Vĩnh 
Th衣nh), Ph逢ớc Thới (Ô Môn) giữ một s嘘 ch泳c năng theo Quy院t đ鵜nh s嘘 280/QĐ-

UBND.  

Khu xử lỦ Thới Lai (huyện Thới Lai): ch雨 xử lỦ CTR sinh ho衣t, CTR công 
nghiệp, bùn đô th鵜… Khu xử lỦ Th衣nh Quới (huyện Vĩnh Th衣nh) ch雨 xử lỦ CTR 

sinh ho衣t, CTR công nghiệp thông th逢運ng, ch医t th違i xây dựng. 
Khu xử lỦ Ph逢ớc Thới (Ô Môn): đ嘘t ch医t th違i y t院 và xử lỦ CTR công nghiệp, 

bùn đô th鵜…  
Các (03) dự án xử lỦ ch医t th違i rắn đ逢ợc m運i gọi đầu t逢 mới là ph違i có nghiên 

c泳u kh違 thi kỹ thu壱t. Ch雨 những nhà đầu t逢 cam k院t thực hiện đúng các yêu cầu mà 
thành ph嘘 đặt ra thì mới đ逢ợc đầu t逢 vì thành ph嘘 s胤 nắm th院 ch栄 động mà không 
ph映 thuộc vào năng lực về kinh t院, kỹ thu壱t, công nghệ và kinh nghiệm c栄a nhà 
đầu t逢.  

Việc thực hiện phân lo衣i CTR sinh ho衣t t衣i ngu欝n, thu h欝i 80% thành phần có 
thể tái ch院 s胤 gi違i quy院t đ逢ợc những v医n đề sau:  

- Ti院t kiệm và sử d映ng hiệu qu違 ngu欝n tài nguyên.  
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- Gi違m l逢ợng ch医t th違i ph違i đ逢a vào xử lỦ, trong đó có xử lỦ bằng ph逢ơng 
pháp đ嘘t t衣i các Nhà máy đ嘘t rác phát điện Cần Thơ và khu xử lỦ Ph逢ớc Thới.  

- Gi違m kh嘘i l逢ợng tro bay (ch医t th違i nguy h衣i) d磯n đ院n gi違m công tác xử lỦ 
ch医t th違i th泳 c医p.  

B違ngă1.12. Danhăsáchăcácăcôngătrìnhăh衣ăt亥ngăch医tăth違iăr逸n 

STT H衣ng m映c Di羽nătíchă(ha) Đ鵜aăđi吋m 

  Quy 
ho衣ch 

Hi羽n 
tr衣ng 

Tĕngă
thêm 

 

1 Tr衣m trung chuyển rác các xư  4,00  4,00 H. C運 Đỏ  

2 Quỹ đ医t xây dựng tr衣m trung chuyển rác 
và tr衣m xử lỦ n逢ớc th違i thành ph嘘 phân 
b鰻 trên đ鵜a bàn huyện  

3,50  3,50 H. Phong Điền  

3 Dự án Xử lỦ CTR công nghiệp thông 
th逢運ng t衣i Khu xử lỦ CTR huyện Thới 
Lai và dự án Xử lỦ chôn l医p ch医t th違i tro 
bay c栄a Nhà máy xử lỦ CTR (rác sinh 
ho衣t) Cần Thơ  

15,00  15,00 H. Thới Lai  

4 Khu xử lỦ ch医t th違i  0,20  0,20 H. Thới Lai  

5 Khu xử lỦ ch医t th違i  0,20  0,20 H. Thới Lai  

6 Khu xử lỦ ch医t th違i  0,20  0,20 H. Thới Lai  

7 Khu xử lỦ ch医t th違i  0,20  0,20 H. Thới Lai  

8 Khu xử lỦ ch医t th違i  0,20  0,20 H. Thới Lai  

9 Khu xử lỦ ch医t th違i  0,20  0,20 H. Thới Lai  

10 Khu xử lỦ ch医t th違i  0,20  0,20 H. Thới Lai  

11 Khu xử lỦ ch医t th違i  0,20  0,20 H. Thới Lai  

12 Khu xử lỦ ch医t th違i  0,20  0,20 H. Thới Lai  

13 Khu xử lỦ ch医t th違i  0,10  0,10 H. Thới Lai  

14 Đ医t dự trữ khu xử lỦ rác t壱p trung  1,16  1,16 H. Vĩnh Th衣nh  

15 Đ医t dự trữ khu xử lỦ rác t壱p trung  2,50  2,50 H. Vĩnh Th衣nh  

16 Nhà máy xử lỦ n逢ớc th違i (QH 1/2000 
KĐT AB - MK)  

2,00  2,00 Q. Bình Th栄y  

17 Tr衣m trung chuyển dự ki院n cặp QL 91B 0,16  0,16 Q. Bình Th栄y  

18 Tr衣m trung chuyển rác Trà Nóc (QH 
1/2000 KDC và chợ Trà Nóc)  

0,07  0,07 Q. Bình Th栄y  

19 Khu xử lỦ n逢ớc th違i và điểm trung 
chuyển rác (QH 1/2000 Khu các tr逢運ng 
ĐH&GDCN)  

2,97  2,97 Q. Bình Th栄y  
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20 Tr衣m trung chuyển rác (QH 1/2000 
KĐT AB - MK)  

0,10  0,10 Q. Bình Th栄y  

21 Tr衣m xử lỦ n逢ớc th違i và trung chuyển 
rác (QH 1/500 KĐT - TĐC Cửu Long)  

0,20  0,20 Q. Bình Th栄y  

22 Khu xử lỦ n逢ớc th違i (QH 1/2000 KDC 
và chợ Trà Nóc)  

0,50  0,50 Q. Bình Th栄y  

23 Tr衣m xử lỦ n逢ớc th違i  16,60  16,60 Q. Cái Răng  

24 Tr衣m trung chuyển rác  0,01  0,01 Q. Ninh Kiều  

25 Tr衣m trung chuyển rác  1,20  1,20 Q. Ninh Kiều  

26 Tr衣m trung chuyển rác  0,06  0,06 Q. Ninh Kiều  

27 Tr衣m xử lỦ n逢ớc th違i  0,25  0,25 Q. Ninh Kiều  

28 Khu xử lỦ n逢ớc th違i  0,38  0,38 Q. Ninh Kiều  

29 Khu xử lỦ ch医t th違i rắn t壱p trung qu壱n Ô 
Môn (giai đo衣n 2)  

26,1  26,1 Q. Ô Môn  

30 Các tr衣m xử lỦ n逢ớc th違i và trung 
chuyển rác trên đ鵜a bàn qu壱n Ô Môn  

2,52  2,52 Q. Ô Môn  

31 Tr衣m trung chuyển rác các ph逢運ng  1,74  1,74 Q. Ô Môn  

32 Bưi ch泳a rác t壱p trung  0,50  0,50 Q. Th嘘t N嘘t  

33 Lò đ嘘t CTR sinh ho衣t qu壱n Th嘘t N嘘t  0,65  0,65 Q. Th嘘t N嘘t  

34 Các tr衣m xử lỦ n逢ớc th違i và tr衣m trung 
chuyển rác dự ki院n trên đ鵜a bàn qu壱n  

7,06  7,06 Q. Th嘘t N嘘t  

35 Đ医t bưi th違i, bưi xử lỦ rác th違i  91,13  91,13  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

1.4.9.4 Ph逢挨ngăánăb違oăv羽ămôiătr逢運ngăđ医t 
a) Đ鵜nh h逢ớng khai thác sử d映ng đ医t 
Khai thác sử d映ng đ医t ph違i đ違m b違o bền vững, gắn liền với b違o vệ môi tr逢運ng 

và thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u, n逢ớc biển dâng. 
Dành chỗ cho n逢ớc, những không gian ven kênh r衣ch, ven sông, vùng trữ lũ.  
Ph映c h欝i và phát triển diện tích rừng ng壱p n逢ớc, đặc biệt là 荏 khu vực phía 

Tây đ逢運ng cao t嘘c Nam sông H壱u theo quy ho衣ch, là khu vực ít h医p d磯n về k院t n嘘i 
với khu vực đô th鵜 trung tầm, đ欝ng th運i là vùng trũng, đ医t phèn, có v医n đề giáp 
n逢ớc, tù đọng, không có hiệu qu違 cao đ嘘i với phát triển nông nghiệp.  

Sử d映ng phân bón, thu嘘c b違o vệ thực v壱t để sử d映ng hợp lỦ, tránh gây ô 
nhiễm môi tr逢運ng đ医t.  
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Nguyên tắc cân bằng đào đắp, t衣o những vùng đ医t cao hơn để phát triển đô th鵜 
và vùng n逢ớc để trữ n逢ớc k院t hợp với c違nh quan và phát triển thuỷ s違n.  

Xác đ鵜nh quỹ đ医t cho các gi違i pháp kỹ thu壱t Polder, b違o vệ các vùng phát 
triển khỏi những v医n đề về BĐKH cũng nh逢 ng壱p l映t diện rộng.  

Sử d映ng đ医t trong các ho衣t động khai thác s違n xu医t v壱t liệu xây dựng ph違i có 
ph逢ơng án an toàn về môi tr逢運ng, khi k院t thúc ho衣t động khai thác ph違i có k院 
ho衣ch ph映c h欝i hiện tr衣ng bề mặt sử d映ng đ医t ban đầu.  

b) Gi違i pháp về b違o vệ, c違i t衣o đ医t và b違o vệ môi tr逢運ng  
Có chính sách thỏa đáng ti院p t映c khuy院n khích mọi t鰻 ch泳c, cá nhân đầu t逢 

b違o vệ, c違i t衣o, nâng cao độ phì c栄a đ医t. Khuy院n khích khai hoang, đ逢a đ医t ch逢a sử 
d映ng vào sử d映ng cho các m映c đích nông nghiệp, phi nông nghiệp nhằm sử d映ng 
triệt để, ti院t kiệm và hiệu qu違 quỹ đ医t tự nhiên trên đ鵜a bàn.  

B違o vệ tầng đ医t canh tác khi chuyển đ医t s違n xu医t nông nghiệp sang sử d映ng 
vào các m映c đích phi nông nghiệp.  

Đẩy m衣nh việc khoanh nuôi, b違o vệ, tr欝ng mới rừng, nâng cao hệ s嘘 che ph栄, 
tr欝ng rừng ng壱p mặn ven biển và tr欝ng cây xanh phân tán trong các khu vực phát 
triển đô th鵜, khu công nghiệp...  

Đầu t逢 các công trình xử lỦ ch医t th違i 荏 các khu, c映m công nghiệp, bệnh viện, 
khu đô th鵜... đ違m b違o ch医t th違i đ逢ợc xử lỦ đ衣t tiêu chuẩn tr逢ớc khi th違i ra môi 
tr逢運ng, các khu, c映m công nghiệp ch雨 đ逢ợc đ逢a vào ho衣t động khi có khu xử lỦ 
n逢ớc th違i hoàn ch雨nh.  

Th逢運ng xuyên kiểm tra, giám sát và xử lỦ nghiêm các tr逢運ng hợp vi ph衣m 
pháp lu壱t về b違o vệ môi tr逢運ng.  

Tăng c逢運ng công tác qu違n lỦ môi tr逢運ng trong khu công nghiệp, khu đô th鵜; 
t鰻 ch泳c t嘘t ho衣t động qu違n lỦ môi tr逢運ng trong các khu công nghiệp, khu đô th鵜 
theo sự phân c医p và 栄y quyền c栄a bộ máy qu違n lỦ môi tr逢運ng; nâng cao năng lực 
c栄a bộ máy qu違n lỦ môi tr逢運ng trong các khu công nghiệp, khu dân c逢 đô th鵜, khu 
dân c逢 nông thôn.  

Sớm xây dựng và ban hành quy ch院, nội quy về b違o vệ môi tr逢運ng; nghiên 
c泳u xây dựng quy ch院 khuy院n khích các doanh nghiệp đầu t逢 trang thi院t b鵜 s違n 
xu医t hiện đ衣i, cũng nh逢 trang thi院t b鵜 xử lỦ các tác động môi tr逢運ng trong ho衣t 
động s違n xu医t kinh doanh.  
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Ngoài việc b違o đ違m hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i công nghiệp ngay trong quá 
trình đầu t逢 phát triển h衣 tầng khu công nghiệp, cần ph嘘i hợp với các cơ quan có 
liên quan c医p t雨nh, thành ph嘘 xây dựng quy ho衣ch xử lỦ ch医t th違i rắn qua hệ th嘘ng 
thu gom và xử lỦ t壱p trung.  

Các đ鵜a ph逢ơng cần triển khai đ欝ng bộ, k鵜p th運i việc đầu t逢 các công trình xử 
lỦ rác th違i công nghiệp, rác th違i sinh ho衣t t衣i các khu đô th鵜, khu dân c逢 nông thôn.  

Xây dựng hệ th嘘ng quan trắc môi tr逢運ng trong các khu công nghiệp, khu đô 
th鵜, khu dân c逢 nông thôn; xây dựng cơ ch院 ph嘘i hợp giữa cơ quan qu違n lỦ nhà 
n逢ớc về môi tr逢運ng với Ban qu違n lỦ các khu công nghiệp. Thông qua hệ th嘘ng 
quan trắc môi tr逢運ng đánh giá k鵜p th運i, chính xác và kiểm soát đ逢ợc tình tr衣ng 
ch医t l逢ợng môi tr逢運ng cũng nh逢 m泳c độ ô nhiễm môi tr逢運ng trong các khu công 
nghiệp, khu đô th鵜, khu dân c逢 nông thôn.  

Sử d映ng đ医t trong các ho衣t động khai thác s違n xu医t v壱t liệu xây dựng ph違i có 
ph逢ơng án an toàn về môi tr逢運ng, khi k院t thúc ho衣t động khai thác ph違i có k院 
ho衣ch ph映c h欝i hiện tr衣ng bề mặt sử d映ng đ医t ban đầu.  

Xây dựng cơ ch院 để hình thành doanh nghiệp d鵜ch v映 môi tr逢運ng ph映c v映 cho 
các ho衣t động c栄a các khu công nghiệp, khu đô th鵜, khu dân c逢 nông thôn.  

Kiên quy院t di d運i toàn bộ nhà máy, xí nghiệp s違n xu医t gây ô nhiễm ra khỏi 
khu dân c逢 theo quy ho衣ch sử d映ng đ医t đư đ逢ợc phê duyệt.  

Tăng c逢運ng công tác tuyên truyền, giáo d映c nâng cao nh壱n th泳c cho ng逢運i 
dân và các t鰻 ch泳c, doanh nghiệp về b違o vệ môi tr逢運ng, coi b違o vệ môi tr逢運ng là 
trách nhiệm chung c栄a toàn xư hội. 

c) Một s嘘 gi違i pháp c映 thể  
c1. 永ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u  
Để 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u cần ph違i xây dựng cơ ch院 khuy院n khích 逢u 

đưi ng逢運i tr欝ng cây nhằm tăng m壱t độ che ph栄, h衣n ch院 xâm ng壱p mặn, s衣t l荏 đ医t. 
Bên c衣nh đó, đầu t逢 đ欝ng bộ hệ th嘘ng th栄y lợi để đ違m b違o tính bền vững.  

Để t衣o cuộc s嘘ng thích nghi với bi院n đ鰻i khí h壱u th医t th逢運ng, triển khai b嘘 trí 
l衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi cho phù hợp nh逢 là mô hình tr欝ng lúa k院t hợp nuôi tôm.  

Nghiên c泳u kh違 năng xây dựng các đ壱p, c嘘ng giữ n逢ớc nhằm t壱n d映ng các 
kênh, r衣ch tự nhiên làm hệ th嘘ng h欝 trữ n逢ớc ngọt vào mùa khô để đ違m b違o cung 
c医p n逢ớc t衣i chỗ cho sinh ho衣t và s違n xu医t.  
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c2. Các biện pháp nhằm sử d映ng ti院t kiệm và tăng giá tr鵜 sử d映ng đ医t  

Bón phân cân đ嘘i: khi ti院n hành bón phân cho cây tr欝ng nông nghiệp, đặc biệt 
là cây hàng năm cần l逢u Ủ bón cân đ嘘i các lo衣i phân và cân đ嘘i các thành phần N, 
P, K. Bón cân đ嘘i các lo衣i phân vô cơ và hữu cơ với m泳c độ bón phân ph映 thuộc 
vào lo衣i đ医t, lo衣i và đặc điểm cây tr欝ng, có tính toán tới l逢ợng ch医t dinh d逢ỡng b鵜 
m医t do xói mòn, rửa trôi.  

Ti院n hành các biện pháp làm đ医t thích hợp: đ嘘i với canh tác rau màu nên làm 
đ医t 荏 ẩm độ thích hợp; đ嘘i với canh tác lúa nên sử d映ng các lo衣i máy cày nhỏ trong 
khâu chuẩn b鵜 đ医t để h衣n ch院 tác động nén d胤 trong điều kiện làm đ医t 逢ớt.  

Nghiên c泳u, phát triển gi嘘ng mới: việc chọn t衣o gi嘘ng cây tr欝ng mới theo 
h逢ớng gi嘘ng có s泳c sinh tr逢荏ng khỏe, ch嘘ng ch鵜u ngo衣i c違nh t嘘t; ch鵜u h衣n, mặn; 
ch嘘ng ch鵜u sâu bệnh t嘘t; có th運i gian sinh tr逢荏ng ngắn để có thể tăng v映, chuyển 
v映, né tránh thiên tai; kh違 năng thích 泳ng rộng, năng su医t 鰻n đ鵜nh.  

1.4.9.5 M衣ngăl逢噂iăcácăđi吋măquanătr逸cămôiătr逢運ng 

Xây dựng m衣ng l逢ới các điểm quan trắc trên đ鵜a bàn thành ph嘘 là một trong 
những v医n đề 逢u tiên hàng đầu. M映c đích c栄a ho衣t động này nhằm theo dõi diễn 
bi院n thành phần môi tr逢運ng, nh壱n d衣ng các v医n đề về ch医t l逢ợng môi tr逢運ng, các 
y院u t嘘 tác động lên môi tr逢運ng để cung c医p thông tin, dữ liệu đánh giá hiện tr衣ng, 
diễn bi院n ch医t l逢ợng môi tr逢運ng và các tác động x医u đ院n môi tr逢運ng ph映c v映 cho 
công tác qu違n lỦ môi tr逢運ng trên đ鵜a bàn. 

Giai đo衣n 2021 - 2030: ti院p t映c thực hiện k院 ho衣ch quan trắc môi tr逢運ng hàng 
năm với ch逢ơng trình quan trắc môi tr逢運ng đ栄 04 thành phần (n逢ớc mặt l映c đ鵜a, 
n逢ớc d逢ới đ医t, không khí và đ医t). S嘘 l逢ợng điểm đ逢ợc thi院t l壱p dựa trên Quy 
ho衣ch m衣ng l逢ới quan trắc môi tr逢運ng thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2020, tuy 
nhiên có sự tăng gi違m s嘘 l逢ợng phù hợp với tình hình ô nhiễm môi tr逢運ng t衣i từng 
khu vực qua từng năm. B鰻 sung thêm các điểm quan trắc t衣i khu vực ti院p nh壱n 
n逢ớc th違i nh逢: các KCN - CCN sắp đi vào ho衣t động, các điểm nóng giao thông, 
khu dân c逢 t壱p trung, khu khai thác, ch院 bi院n khoáng s違n, v壱t liệu xây dựng, một 
s嘘 điểm trên các sông, h欝 lớn... B鰻 sung thêm các điểm quan trắc n逢ớc mặt và 
điểm quan trắc không khí tự động liên t映c.  

Giai đo衣n 2031 - 2050: ti院p t映c ti院n hành quan trắc đ鵜nh kỳ và quan trắc tự 
động liên t映c. Quan trắc thêm các điểm t衣i khu vực ti院p nh壱n n逢ớc th違i các KCN - 

CCN đư đi vào ho衣t động, các KCN - CCN s胤 đi vào ho衣t động, các đô th鵜 lo衣i IV. 
Đ欝ng th運i b鰻 sung một s嘘 điểm quan trắc t衣i các điểm x違 th違i t衣i các điểm nóng 
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giao thông, khu dân c逢 t壱p trung, khu khai thác, ch院 bi院n khoáng s違n, v壱t liệu xây 
dựng, một s嘘 điểm trên các sông, h欝 lớn...  

(1) Môi tr逢運ng n逢ớc mặt: 
Điểm quan trắc: b嘘 trí 38 điểm trên 25 tuy院n sông r衣ch chính, gần các điểm 

x違 th違i c栄a các KCN - CCN, n逢ớc th違i chăn nuôi từ các trang tr衣i, n逢ớc th違i sinh 
ho衣t, một s嘘 điểm h欝, kênh r衣ch trong các khu dân c逢...  

Thông s嘘 quan trắc: các thông s嘘 quan trắc c嘘 đ鵜nh bao g欝m nhiệt độ, pH, độ 
đ映c, DO, TSS, COD, BOD5, NO2

-, NO3
-, PO4

3-, NH4
+, sắt t鰻ng, crôm, Coliform, E. 

Coli, t鰻ng dầu mỡ; và các thông s嘘 quan trắc b鰻 sung theo các quy chuẩn hiện 
hành. 

Tần su医t quan trắc: hàng quỦ (4 lần/năm). 
(2) Môi tr逢運ng n逢ớc d逢ới đ医t: 
Điểm quan trắc: thu th壱p 27 m磯u 荏 các vùng có kh違 năng nhiễm asen cao nằm 

trong khu dân c逢, gần bưi chôn l医p rác th違i, giáp ngu欝n th違i bệnh viện, xung quanh 
KCN - CCN… mà ngu欝n n逢ớc d逢ới đ医t đ逢ợc khai thác sử d映ng (tầng Pleistocene).  

Các thông s嘘 quan trắc: nhiệt độ, pH, độ c泳ng t鰻ng, Clorua, Fe, sulphate, 

nitrate, kim lo衣i nặng (Mn, Pb, As, Hg). 
Tần su医t quan trắc: hàng quỦ (4 lần/năm). 
(3) Môi tr逢運ng không khí xung quanh: 

Điểm quan trắc: b嘘 trí 15 điểm quan trắc gần, các khu đô th鵜, các tuy院n đ逢運ng 
và nút giao thông chính, bưi chôn l医p rác th違i… trong đó có 4 điểm t衣i các KCN - 

CCN. 

Các thông s嘘 quan trắc: các thông s嘘 quan trắc c嘘 đ鵜nh bao g欝m nhiệt độ, 
h逢ớng gió, t嘘c độ gió, độ ẩm t逢ơng đ嘘i, áp su医t, t鰻ng b映i lơ lửng, PM10, CO, NO2, 

SO2, O3, ti院ng 欝n; và các thông s嘘 quan trắc b鰻 sung theo các quy chuẩn hiện hành. 

Tần su医t quan trắc: hàng quỦ (4 lần/năm). 
(4) Môi tr逢運ng đ医t: 
Điểm quan trắc: thực hiện t衣i 09 qu壱n huyện đ衣i diện cho 4 ngu欝n tác động 

chính (đ医t nông nghiệp, đ医t công nghiệp. đ医t th逢ơng m衣i, đ医t dân sinh). 
Các thông s嘘 quan trắc: đ嘘i với đ医t dân sinh, th逢ơng m衣i và công nghiệp thực 

hiện đo đ衣c các kim lo衣i nặng nh逢 Pb, As, Cd, Cu, Zn. Đ嘘i với đ医t nông nghiệp 
ti院n hành phân tích d逢 l逢ợng hóa ch医t thu嘘c b違o vệ thực v壱t g嘘c lân hữu cơ và g嘘c 
chlor hữu cơ (Lindane, Aldrin, Dieldrin, Endrin…) 
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Tần su医t quan trắc: 2 đợt/năm (tháng 4 và tháng 10 hàng năm). 

(5) Các điểm quan trắc môi tr逢運ng tự động 

Quy ho衣ch điểm quan trắc môi tr逢運ng n逢ớc mặt, điểm quan trắc môi tr逢運ng 
không khí tự động. Danh m映c chi ti院t các điểm quan trắc đ逢ợc đính kèm trong ph映 
l映c. 

1.4.10 Cácăđ鵜nhăh逢噂ngăv隠ăb違oăt欝năđaăd衣ngăsinhăhọc 

M映c tiêu t鰻ng quát: 
- Nghiên c泳u, thu th壱p, b違o t欝n, đánh giá các ch雨 tiêu sinh học và t逢 liệu hóa 

90 ngu欝n gen g欝m: 78 ngu欝n gen thực v壱t (16 ngu欝n gen cây nông nghiệp, 62 

ngu欝n gen cây thu嘘c nam), 06 ngu欝n gen động v壱t (05 ngu欝n gen th栄y s違n, 01 
ngu欝n gen gia cầm) và 06 ngu欝n gen vi sinh v壱t. 

- Xây dựng bộ cơ s荏 dữ liệu về kiểu hình, ngu欝n gen c栄a các nhóm cây rau, 
cây thu嘘c, cây l逢ơng thực, cây ăn trái, nhóm động v壱t th栄y s違n và vi sinh v壱t b違n 
đ鵜a t衣i TP. Cần Thơ nhằm duy trì, b違o t欝n, khai thác, phát triển và sử d映ng hiệu 
qu違 các ngu欝n gen c栄a TP. Cần Thơ. 

M映c tiêu c映 thể: 

- Về b違o t欝n l逢u giữ: 
o Điều tra, kh違o sát, thu th壱p, phân lo衣i đánh giá sơ bộ, đánh giá chi ti院t 

ngu欝n gen theo các ch雨 tiêu nông, sinh học phù hợp với từng đ嘘i t逢ợng. 
o B鰻 sung ngu欝n gen. L逢u giữ, b違o qu違n ngu欝n gen quỦ, hi院m hiện có. 
o Nghiên c泳u, 泳ng d映ng các ti院n bộ kỹ thu壱t để ph映c tráng các ngu欝n gen 

cây tr欝ng, thuần ch栄ng các ngu欝n gen v壱t nuôi. 
o T逢 liệu hóa ngu欝n gen theo các hình th泳c: phi院u điều tra, phi院u mô t違, 

phi院u đánh giá, tiêu b違n, hình v胤, b違n đ欝 phân b嘘, 違nh, 医n phẩm thông tin, cơ s荏 dữ 
liệu (d逢ới d衣ng văn b違n hoặc s嘘 hóa). 

o B違o t欝n an toàn ngu欝n gen theo đặc điểm sinh học c栄a từng đ嘘i t逢ợng 
(b違o t欝n t衣i chỗ hoặc b違o t欝n chuyển chỗ) và đánh giá k院t qu違 b違o t欝n. 

- Về khai thác ngu欝n gen: 
o Xây dựng mô hình trình diễn b違o t欝n ngu欝n gen t衣i chỗ và b違o t欝n 

chuyển chỗ. 
o Giới thiệu, cung c医p, trao đ鰻i ngu欝n gen và các thông tin liên quan cho 

các đơn v鵜 nghiên c泳u, gi違ng d衣y, t鰻 ch泳c, cá nhân trong n逢ớc và đ嘘i tác n逢ớc 
ngoài theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
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CH姶愛NGă2. PHẠMăVIăĐÁNHăGIÁăMÔIăTR姶ỜNGăCHIẾNă
L姶ỢCăVÀăTHÀNHăPH井N MÔIăTR姶ỜNG,ăDIăSẢNăTHIểNă
NHIểNăCịăKHẢăNĔNGăBỊăTÁCăĐ浦NGăB雲IăQUYăHOẠCH 

 

2.1ăPh衣măvi th詠căhi羽n đánhăgiáămôiătr逢運ngăchi院năl逢嬰că 

2.1.1ăPh衣măviăkhôngăgian 

TP. Cần Thơ nằm trên b運 Nam sông H壱u 荏 trung tâm vùng ĐBSCL, cách 
biển Đông 75 km, cách TP. H欝 Chí Minh 169 km. Thành ph嘘 có diện tích 140.895 
ha, chi院m 3,5% t鰻ng diện tích toàn vùng ĐBSCL. Dân s嘘 1.241.000 ng逢運i. 

Thành ph嘘 có tọa độ đ鵜a lỦ từ 105o13’38” đ院n 105o50’35” độ kinh Đông; 
09o55’08” đ院n 10o19’38” vĩ độ Bắc. Thành ph嘘 ti院p giáp với 5 t雨nh lân c壱n c栄a 

vùng ĐBSCL:  
- Phía Bắc và Đông Bắc giáp t雨nh An Giang và t雨nh Đ欝ng Tháp.  
- Phía Nam giáp t雨nh H壱u Giang.  

- Phía Tây giáp t雨nh Kiên Giang.  

- Phía Đông giáp t雨nh Vĩnh Long.  

 

Hìnhă2.1. TP.ăC亥năTh挨ătrongămốiăquanăh羽ăkhôngăgianăv噂iăkhuăv詠căĐông Nam 
ÁăvƠăvùngăĐBSCL  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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Ph衣m vi l壱p quy ho衣ch trong ranh giới hành chính c栄a TPCT với t鰻ng diện 

tích tự nhiên 1.440,40 km2 và trên ph衣m vi 09 đơn v鵜 hành chính trực thuộc g欝m 

05 qu壱n (Ninh Kiều, Bình Th栄y, Ô Môn, Th嘘t N嘘t, Cái Răng) và 04 huyện (Phong 

Điền, C運 Đỏ, Vĩnh Th衣nh, Thới Lai) với 83 đơn v鵜 hành chính c医p ph逢運ng, th鵜 
tr医n, xư (44 ph逢運ng, 5 th鵜 tr医n, 36 xư). 

 

Hìnhă2.2. B違năđ欝ăhƠnhăchínhăthƠnhăphốăC亥năTh挨  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
2.1.2ăPh衣măviăth運iăgian 

Th運i gian thực hiện ĐMC từ tháng 12/2021 - 3/2022 cho quy ho衣ch phát triển 
thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n từ năm 2021 đ院n 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050. 

2.2ăThƠnhăph亥nămôiătr逢運ng,ădiăs違năthiênănhiên,ăđi隠uăki羽năv隠ăkinhăt院ă - xƣăh瓜iă
khuăv詠căcóăkh違ănĕngăb鵜ătácăđ瓜ngăb荏iăquyăho衣ch 

2.2.1ăThƠnhăph亥nămôiătr逢運ng 

2.2.1.1 Hi羽nătr衣ng,ădi宇năbi院năch医tăl逢嬰ngăvƠăôănhi宇măkhôngăkhí,ăti院ngă欝n 

Việc quan trắc đ鵜nh kỳ môi tr逢運ng không khí qua các năm ph映 thuộc vào 
nhiều y院u t嘘, trong đó ch栄 y院u là l逢u l逢ợng giao thông qua l衣i và s嘘 nhà máy ho衣t 
động công nghiệp có phát th違i trong các KCN - CCN. Nhìn chung ch医t l逢ợng môi 
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tr逢運ng không khí trên đ鵜a bàn TPCT giai đo衣n 2015 - 2020 có n欝ng độ các ch医t ô 
nhiễm theo xu h逢ớng gi違m hơn so với giai đo衣n 2011 - 2015 và k院t qu違 quan trắc 
nằm trong ng逢ỡng giới h衣n quy đ鵜nh c栄a QCVN 05:2013/BTNMT.  

Môi tr逢運ng không khí t衣i TPCT có d医u hiệu b鵜 ô nhiễm b映i lơ lửng và ti院ng 
欝n. Các ch医t ô nhiễm không khí khác có n欝ng độ th医p, ch逢a có biểu hiện ô nhiễm. 
Hàm l逢ợng b映i lơ lửng không có xu h逢ớng tăng hay gi違m nh逢ng có sự bi院n thiên, 
dao động trong kho違ng 197,6 - 265,8 µg/m3. Khu vực nội ô và KCN hàm l逢ợng 
b映i cao hơn so với 02 khu vực còn l衣i. Nh逢 v壱y, n欝ng độ ô nhiễm này có liên quan 
đ院n l逢u l逢ợng xe l逢u thông và ho衣t động từ các KCN. Do khu vực nội ô và KCN 
có l逢u l逢ợng giao thông cao hơn so với 02 khu vực còn l衣i, vì v壱y n欝ng độ ch医t ô 
nhiễm 荏 tuy院n qu壱n, huyện cho k院t qu違 th医p hơn. 

 

Hìnhă2.3. Di宇năbi院năhƠmăl逢嬰ngăb映iăl挨ălửngăquaăcácănĕm 

Biểu đ欝 Hình 2.3 cho th医y vào năm 2015 t衣i khu vực KCN, n欝ng độ ch医t ô 
nhiễm có chiều h逢ớng gia tăng hàm l逢ợng b映i, tuy nhiên đ院n năm 2018 có xu 
h逢ớng gi違m đi và cao hơn so với khu vực qu壱n/huyện. S嘘 liệu này t逢ơng 泳ng với 
s嘘 liệu quan trắc c栄a Ban qu違n lỦ khu ch院 xu医t và công nghiệp Cần Thơ. Hàm 
l逢ợng b映i đo đ衣c đ逢ợc dao động 荏 c壱n ng逢ỡng trên so với ng逢ỡng giới h衣n QCVN 
05:2013/BTNMT trung bình 01 gi運, nguyên nhân đ逢ợc xác đ鵜nh là do m壱t độ 
ph逢ơng tiện giao thông ra vào khu này có tần su医t dày đặc hơn so với các khu vực 
còn l衣i và đặc biệt là có các lo衣i xe t違i trọng nặng ra vào th逢運ng xuyên. 

 Diễn bi院n n欝ng độ NO2 trong không khí giai đo衣n 2015 - 2020 có xu h逢ớng 
gi違m và th医p hơn so với QCVN. Các ngu欝n gây ngộ độc khí NO2 đ逢ợc bi院t đ院n 
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bao g欝m khí th違i ô tô và nhà máy nhiệt điện (t衣i Cần Thơ có 01 nhà máy nhiệt điện 
là Nhà máy nhiệt điện Ô Môn) với tr衣m quan trắc không khí gần nh医t là KCN Trà 
Nóc II. Tuy nhiên, k院t qu違 quan trắc đ鵜nh kỳ cho th医y không khí trung bình ngày 
các năm dao động không lớn trong kho違ng từ 29 - 32 µg/m3. N欝ng độ t嘘i đa dao 
động từ 31 - 36 µg/m3 v磯n th医p hơn so với ng逢ỡng giới h衣n 200 µg/m3 quy đ鵜nh 
b荏i QCVN 05:2013/BTNMT.  

 K院t qu違 quan trắc cho th医y hàm l逢ợng NO2 có d医u hiệu gi違m nhanh từ 2015 
đ院n 2016 sau đó tăng l衣i nh逢ng l逢ợng tăng không đáng kể và xu h逢ớng chung là 
n欝ng độ có gi違m qua các năm đ欝ng th運i cho giá tr鵜 nằm d逢ới ng逢ỡng giới h衣n quy 
đ鵜nh c栄a QCVN 05:2013/BTNMT. N欝ng độ đo đ衣c này t雨 lệ thu壱n với l逢u l逢ợng 
xe đ院m đ逢ợc trên thực t院. Nh逢 v壱y, kh違 năng phát sinh ch医t th違i này từ ph逢ơng 
tiện giao thông là khá cao. 

 

Hìnhă2.4. Di宇năbi院năhƠmăl逢嬰ngăNO2 quaăcácănĕm 

S嘘 liệu quan trắc n欝ng độ SO2 t衣i huyện Thới Lai vào năm 2016 v逢ợt 73,40 
µg/m3 so với các năm còn l衣i nh逢ng v磯n th医p hơn giá tr鵜 350 µg/m3 quy đ鵜nh b荏i 
QCVN 05:2013/BTNMT. Nguyên nhân t衣i th運i điểm quan trắc khu vực này đang 
thi công cơ s荏 h衣 tầng nên xe qua l衣i b鵜 ùn tắc làm khí th違i cộng d欝n gây cao đột 
ngột so với những th運i điểm quan trắc tr逢ớc đó. Riêng đ嘘i với khu vực c映m công 
nghiệp điểm Trà Nóc 1 và H逢ng Phú năm 2016 cũng có hàm l逢ợng SO2 c壱n 
ng逢ỡng 80 µg/m3. T衣i đây có nhiều nhà máy công nghiệp ho衣t động, ngoài ngu欝n 
phát sinh khí th違i t衣i ngu欝n còn một phần phát sinh từ ph逢ơng tiện giao thông. 
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Hìnhă2.5. Di宇năbi院năhƠmăl逢嬰ngăSO2 quaăcácănĕm 

S嘘 liệu trung bình năm ghi nh壱n hàm l逢ợng CO t衣i v鵜 trí này dao động trung 
bình trong kho違ng 4.700 - 5.600 µg/m3. Tuy nhiên, s嘘 liệu trung bình ngày ghi 
nh壱n vào năm 2018 荏 tháng có hàm l逢ợng CO cao nh医t là tháng 7, một s嘘 ngày 
hàm l逢ợng CO trung bình đ衣t 7.652 µg/m3 (ngày 17/7/2018) hoặc 6.855 µg/m3 

(ngày 24/7/2018) và 7.758 µg/m3 (ngày 30/7/2018), đây là 03 ngày có hàm l逢ợng 
CO v逢ợt ng逢ỡng giới h衣n quy đ鵜nh trung bình 24 gi運 (QCVN 05:2013/BTNMT 
5.000 µg/m3). Điều này cho th医y khu vực này b鵜 ô nhiễm 荏 một s嘘 th運i điểm m壱t 
độ giao thông cao trong ngày. Và theo bộ s嘘 liệu ghi nh壱n trung bình ngày thì hàm 
l逢ợng CO nằm 荏 c壱n ng逢ỡng trên hoặc v逢ợt ng逢ỡng giới h衣n quy đ鵜nh, ch泳ng tỏ 
khu vực này đang có d医u hiệu ô nhiễm CO trong các năm vừa qua. Nguyên nhân v鵜 
trí này là nút giao thông liên t雨nh nên m壱t độ giao thông qua l衣i 荏 các th運i điểm 
đều cao và hầu h院t là t医t c違 các lo衣i xe. K院t qu違 tính toán ch雨 s嘘 ch医t l逢ợng không 
khí (AQI) cho th医y qua các năm ch雨 s嘘 AQI c栄a hai thông s嘘 CO và O3 đều nằm 
trong kho違ng < 100 (kho違ng 50 - 100), các thông s嘘 còn l衣i nh逢 SO2, NO2, b映i đều 
có ch雨 s嘘 AQI d逢ới 50. 

TP. Cần Thơ đư có d医u hiệu ô nhiễm ti院ng 欝n, k院t qu違 quan trắc giai đo衣n 
2015 - 2019 cho th医y ti院ng 欝n đo đ逢ợc t衣i các v鵜 trí quan trắc t衣i đô th鵜 荏 m泳c x医p 
x雨 hoặc lớn hơn QCVN 26:2010/BTNMT với giá tr鵜 trung bình về ti院ng 欝n là 72,3 
dBA, dao động từ 67,5 - 81,3 dBA. Từ 2015 đ院n 2019, c逢運ng độ 欝n có xu h逢ớng 
gi違m nhẹ và nguyên nhân có thể do sự hoàn thiện về việc c違i thiện cơ s荏 h衣 tầng, 
ch雨nh trang đô th鵜 và m荏 rộng đ逢運ng giao thông trong những năm gần đây. 

Khu vực ngư t逢 Nguyễn Văn Linh có giá tr鵜 đo đ衣c cao nh医t và luôn cao hơn 
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so với QCVN 26:2010/BTNMT dao động trong kho違ng từ 79 - 84 dBA. K院 đ院n là 
c映m khu công nghiệp cho giá tr鵜 c壱n ng逢ỡng trên so với QCVN 26:2010/BTNMT. 

Nguyên nhân các v鵜 trí này là các nút giao thông lớn xe ra vào th逢運ng xuyên, đặc 
biệt là các lo衣i xe t違i lớn v壱n chuyển hàng hóa. 

Từ 2015 đ院n 2019 không có sự dao động lớn về c逢運ng độ 欝n 荏 các điểm quan 
trắc tuy nhiên v磯n có xu h逢ớng gi違m nhẹ, có thể lỦ gi違i rằng các năm gần đây 
TPCT luôn tăng c逢運ng c違i thiện cơ s荏 h衣 tầng, ch雨nh trang đô th鵜 và m荏 rộng 
đ逢運ng xá, đây có thể là một trong những nguyên nhân kh違 quan c違i thiện c逢運ng độ 
欝n trong khu vực nội ô so với những năm tr逢ớc. Bên c衣nh đó, UBND thành ph嘘 có 
Công văn s嘘 1607/UBND-KGVX ngày 24/5/2018 về việc ch医n ch雨nh ho衣t động, 
kinh doanh sử d映ng thi院t b鵜 khu院ch đ衣i âm thanh gây ti院ng 欝n, giao Ch栄 t鵜ch 
UBND qu壱n, huyện ph嘘i hợp với các cơ quan, đơn v鵜 có liên quan tuyên truyền, 
ph鰻 bi院n các quy đ鵜nh về ti院ng 欝n, thực hiện n院p s嘘ng văn hóa, văn minh trong 
việc c逢ới, việc tang, lễ hội và các ho衣t động vui chơi, gi違i trí đ院n ng逢運i dân thành 
ph嘘. 

 

Hìnhă2.6. Di宇năbi院năc逢運ngăđ瓜ă欝năt衣iăcácăv鵜ătríăquanătr逸căquaăcácănĕm 

Đ欝ng th運i, tăng c逢運ng công tác qu違n lỦ, k鵜p th運i phát hiện, ch医n ch雨nh các 
tr逢運ng hợp sử d映ng thi院t b鵜 khu院ch đ衣i âm thanh gây ti院ng 欝n v逢ợt tiêu chuẩn t嘘i 
đa cho phép, 違nh h逢荏ng đ院n sinh ho衣t c栄a ng逢運i dân trong khu vực. Tr逢運ng hợp 
không ch医p hành, ph嘘i hợp với S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng và các cơ quan, đơn 
v鵜 có liên quan xử lỦ nghiêm theo quy đ鵜nh. Đây là một trong những b逢ớc ti院n lớn 
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c栄a TP Cần Thơ trong những năm gần đây từng b逢ớc đẩy m衣nh công nghiệp hóa 
đi đôi với BVMT bền vững. 

Trên đ鵜a bàn TPCT giai đo衣n 2015 - 2020 s嘘 liệu quan trắc đ鵜nh kỳ và tự 
động liên t映c cho th医y xu h逢ớng ô nhiễm có chiều h逢ớng c違i thiện hơn. Những 
năm gần đây công tác qu違n lỦ BVMT đ逢ợc kiểm soát chặt ch胤 đ嘘i với các đ嘘i 
t逢ợng có phát sinh ngu欝n th違i, công tác đánh giá h壱u ĐTM t衣i các doanh nghiệp 
đ逢ợc si院t chặt hơn, bên c衣nh đó công tác đầu t逢 ch雨nh trang đô th鵜 và c違i thiện về 
cơ s荏 h衣 tầng cũng đ逢ợc thực hiện t嘘t. Mặc dù công tác này ch逢a đ衣t hiệu qu違 t嘘i 
đa và v磯n còn tình tr衣ng ô nhiễm một s嘘 nơi, v磯n còn một s嘘 điểm h衣 tầng xu嘘ng 
c医p ch逢a đ逢ợc gi違i quy院t k鵜p th運i, bên c衣nh đó t衣i một s嘘 qu壱n trên đ鵜a bàn hiện 
nay c映 thể là Ninh Kiều, Bình Th栄y, Cái Răng có nhiều dự án xây dựng khu dân c逢 
là một trong những nguyên nhân làm phát sinh ô nhiễm, c映 thể là b映i lơ lửng. Tuy 
nhiên, theo s嘘 liệu k院t qu違 quan trắc t鰻ng hợp thì m泳c độ ô nhiễm v磯n không v逢ợt 
chuẩn cho phép và nhìn chung thì xu h逢ớng ô nhiễm đư có d医u hiệu c違i thiện so 
với giai đo衣n tr逢ớc. 

2.2.1.2 Hi羽nătr衣ng,ădi宇năbi院năch医tă l逢嬰ngăvƠăôănhi宇măn逢噂cămặtă l映căđ鵜a,ăn逢噂că
d逢噂i đ医t 

a) N逢ớc mặt l映c đ鵜a 

Chất lượng nước mặt ô nhiễm tập trung (ONTT) 
K院t qu違 quan trắc cho th医y t衣i t医t c違 các điểm quan trắc có hàm l逢ợng BOD5 

v逢ợt so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1) tuy nhiên v磯n đ衣t quy chuẩn cột 
B1 (cho phép dùng cho m映c đích t逢ới tiêu, th栄y lợi hoặc các m映c đích sử d映ng 
khác có yêu cầu ch医t l逢ợng n逢ớc t逢ơng tự). Diễn bi院n hàm l逢ợng BOD5 không 
thay đ鰻i nhiều qua các năm (trừ s嘘 liệu ghi nh壱n vào năm 2019 và quỦ I/2020 có 
sự khác biệt so với những năm còn l衣i). Đ嘘i với hệ th嘘ng kênh r衣ch quan trắc thì 
hàm l逢ợng BOD5 cao điển hình t衣i r衣ch Cây Me 荏 Ô Môn, r衣ch Tham T逢ớng, r衣ch 
Bún Xáng 荏 Ninh Kiều, kênh Xáng 荏 Thới Lai… tuy nhiên v磯n nằm d逢ới ng逢ỡng 
quy chuẩn quy đ鵜nh cột B1.  

T逢ơng tự nh逢 BOD5, k院t qu違 quan trắc hàm l逢ợng COD t衣i các kênh r衣ch 
trong ch逢ơng trình quan trắc ONTT cho k院t qu違 t医t c違 các điểm quan trắc đều v逢ợt 
so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1) nh逢ng v磯n còn nằm trong 
giới h衣n cho phép c栄a cột B1. Bên c衣nh đó, hàm l逢ợng DO t衣i các v鵜 trí quan trắc 
cũng ch逢a đ衣t so với điều kiện c栄a quy chuẩn so sánh. 
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Hìnhă2.7. Di宇năbi院năhƠm l逢嬰ngăBOD5 t衣iăcácăkênhăr衣chătrongăch逢挨ngătrìnhă
quanătr逸căn逢噂cămặtăgiaiăđo衣nă2015ă- 2020 

 

 

Hìnhă2.8. Di宇năbi院năhƠmăl逢嬰ngăCODăt衣iăcácăkênhăr衣chătrongăch逢挨ngătrìnhă
quanătr逸căn逢噂cămặtăONTTăgiaiăđo衣nă2015ă- 2020 

Hàm l逢ợng t鰻ng ch医t rắn lơ lửng (TSS) t衣i các điểm quan trắc có sự bi院n đ鰻i 
không đều qua các năm; trong đó cao nh医t đ逢ợc ghi nh壱n vào năm 2018. Hàm 
l逢ợng TSS cao ngoài nguyên nhân ô nhiễm thì l逢ợng phù sa do lũ về cũng làm gia 
tăng hàm l逢ợng TSS 荏 các kênh r衣ch. 
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Qua k院t qu違 quan trắc ch医t l逢ợng n逢ớc mặt ONTT giai đo衣n 2015 - 2020 cho 

th医y ch医t l逢ợng n逢ớc 荏 giai đo衣n này đư có d医u hiệu c違i thiện so với giai đo衣n 
2010 - 2015. Ch医t l逢ợng n逢ớc mặt trên đ鵜a bàn TPCT nhìn chung có d医u hiệu ô 
nhiễm hữu cơ, c映 thể các thông s嘘 DO, BOD5, COD, TSS, amoni đều v逢ợt quy 
chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT - cột A1. Ch雨 s嘘 WQI có sự bi院n đ鰻i theo 
h逢ớng tích cực trong th運i gian qua, một s嘘 kênh r衣ch ô nhiễm điển hình nh逢 r衣ch 
Tham T逢ớng - Ninh Kiều có ch雨 s嘘 WQI tăng dần t逢ơng 泳ng với ch医t l逢ợng n逢ớc 
t衣i kênh r衣ch này đ逢ợc c違i thiện. 

 

Hìnhă2.9. Ch雨ăsốăWQIăc栄aăcácăkênhăr衣chăONTT giaiăđo衣nă2015ă- 2020 

Chất lượng nước mặt theo mạng lưới 
K院t qu違 quan trắc ch医t l逢ợng n逢ớc mặt theo m衣ng l逢ới giai đo衣n 2015 - 2020 

nhìn chung cho k院t qu違 t逢ơng tự giai đo衣n tr逢ớc đó (2010 - 2015). C映 thể các 
thông s嘘 kim lo衣i nặng nh逢 Pb, As, Cr6+, Hg và các thông s嘘 pH, NO3-, F-, NO2, 
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NO3, Phosphat, Amoni đều có giá tr鵜 trung bình nằm trong quy chuẩn cho phép 
(QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A1); riêng d逢 l逢ợng hóa ch医t b違o vệ thực v壱t 
(BVTV) g嘘c Clo hữu cơ và Phospho hữu cơ t衣i các điểm quan trắc th運i gian qua 

không phát hiện. 
Riêng thông s嘘 Fe t衣i r衣ch Cam - Bình Th栄y, r衣ch Thơm Rơm - Th嘘t N嘘t có 

giá tr鵜 trung bình v逢ợt so với quy chuẩn (QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A1) 
vào năm 2015. Các thông s嘘 BOD5, COD, TSS 荏 hầu h院t các điểm quan trắc cho 
k院t qu違 v逢ợt so với quy chuẩn, DO không đ衣t quy chuẩn (QCVN 08-MT:2015/ 

BTNMT, cột A1) 荏 t医t c違 các năm từ 2015 - 2020 tuy không nhiều (không quá 2,5 
lần) và v磯n còn nằm trong giới h衣n cho phép c栄a cột B1 nh逢ng ch逢a có d医u hiệu 
c違i thiện trong những năm gần đây. 

 

Hìnhă2.10. Di宇năbi院năhƠmăl逢嬰ngăDOăt衣iăcácăkênh,ăr衣chăquanătr逸cătheoăm衣ngă
l逢噂iăgiaiăđo衣nă2015ă- 2020 

Hiện nay, hầu h院t n逢ớc th違i sinh ho衣t phát sinh không đ逢ợc xử lỦ triệt để; 
ho衣t động công nghiệp 荏 TPCT đa d衣ng với các lo衣i hình nh逢 ch院 bi院n l逢ơng thực 
- thực phẩm, th栄y s違n, d逢ợc phẩm, cơ khí, may mặc, v壱t liệu xây dựng… trong đó 
ch栄 lực là công nghiệp ch院 bi院n (l逢ơng thực - thực phẩm và th栄y s違n) chi院m trên 
67% t鰻ng giá tr鵜 s違n xu医t công nghiệp c栄a thành ph嘘. Ho衣t động công nghiệp cũng 
phát triển theo th運i gian. Trong 05 KCN đang ho衣t động trên đ鵜a bàn TPCT, có 04 
KCN đư xây dựng nhà máy xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung (KCN Th嘘t N嘘t, KCN Trà 
Nóc 1 và 2, KCN H逢ng Phú 2B và KCN H逢ng Phú 1 - C映m A). Tuy nhiên, hiện 
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nay ch雨 có KCN Th嘘t N嘘t và KCN Trà Nóc có hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung 
đi vào ho衣t động. Ngoài các ngu欝n th違i từ các nhà máy trong KCN thì các ngu欝n 
th違i từ các bệnh viện cũng t逢ơng đ嘘i lớn, tuy nhiên t衣i mỗi cơ s荏 y t院 - bệnh viện 
đều có trang b鵜 hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i để thu gom xử lỦ n逢ớc th違i phát sinh. 
Nh逢ng thực tr衣ng hiện nay v磯n còn tình tr衣ng hệ th嘘ng xử lỦ ho衣t động b鵜 quá t違i 
về công su医t hoặc hiệu qu違 ch逢a đ衣t d磯n đ院n một vài thông s嘘 ch医t l逢ợng n逢ớc sau 

hệ th嘘ng xử lỦ v逢ợt so với quy chuẩn. 

 

Hìnhă2.11. B違năđ欝ăWQIăvƠoăth運iăđi吋măn逢噂căròngăthángă4/2019 

Bên c衣nh đó, n逢ớc th違i từ ho衣t động canh tác nông nghiệp và nuôi tr欝ng th栄y 
s違n đ逢ợc xem là ngu欝n th違i phân tán và hầu nh逢 khó kiểm soát trong quá trình 
canh tác, nuôi tr欝ng. Dù đư có những nỗ lực trong công tác b違o vệ môi tr逢運ng giai 
đo衣n 2015 - 2020, những nội dung kể trên là nguyên nhân gây 違nh h逢荏ng đ院n ch医t 
l逢ợng n逢ớc mặt c栄a TPCT. Theo k院t qu違 tính toán WQI th運i điểm n逢ớc ròng dựa 
trên s嘘 liệu thực đo vào tháng 4/2019 c栄a Trung tâm Quan trắc môi tr逢運ng, ch医t 
l逢ợng n逢ớc mặt 荏 TPCT là t嘘t so với các t雨nh thuộc vùng ĐBSCL. Diện tích có thể 
sử d映ng cho m映c đích sinh ho衣t (WQI > 91) kho違ng 76.330 ha chi院m 53,06% trên 
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t鰻ng diện tích đ医t tự nhiên. Diện tích có thể sử d映ng cho m映c đích sinh ho衣t cần 
ph違i qua xử lỦ (WQI từ 76 - 90) kho違ng 67.183 ha chi院m 46,70% trên t鰻ng diện 
tích đ医t tự nhiên. Diện tích có thể sử d映ng cho m映c đích s違n xu医t nông nghiệp 
(WQI từ 50 - 75) kho違ng 351 ha chi院m 0,24% trên t鰻ng diện tích đ医t tự nhiên. Các 
lo衣i n逢ớc có ch医t l逢ợng n逢ớc th医p hầu nh逢 không có.  

b) N逢ớc d逢ới đ医t 
Tài nguyên n逢ớc d逢ới đ医t t衣i TPCT đ逢ợc đánh giá là có trữ l逢ợng khá d欝i 

dào, 荏 các tầng Pleistocene, Pliocen và Miocen đều có ch医t l逢ợng n逢ớc khá t嘘t. 
N逢ớc d逢ới đ医t đang đ逢ợc khai thác ph映c v映 cho công nghiệp, s違n xu医t kinh doanh 
d鵜ch v映 và c違 sinh ho衣t. Với l逢u l逢ợng khai thác lớn, ngoài việc làm 違nh h逢荏ng 
đ院n trữ l逢ợng còn xu医t hiện d医u hiệu ô nhiễm vi sinh do hiện t逢ợng thông tần và 
nhiễm bẩn do khai thác không đúng kỹ thu壱t. K院t qu違 quan trắc ch医t l逢ợng n逢ớc 
ngầm khu vực dân c逢 c栄a các qu壱n huyện trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ giai 
đo衣n 2015 - 2020 cho th医y hầu h院t các thông s嘘 đều nằm trong giới h衣n cho phép 
c栄a quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về ch医t l逢ợng n逢ớc ngầm (QCVN 09-

MT:2015/BTNMT). Trong đó, thông s嘘 pH nằm trong quy chuẩn cho phép và Hg 
không phát hiện, các thông s嘘 pH, màu, độ c泳ng t鰻ng, Cl-, Sunfat, Nitrat, sắt t鰻ng, 
Mn, As có giá tr鵜 th医p hơn nhiều so với giới h衣n cho phép c栄a QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. Giá tr鵜 COD dao động trong kho違ng 1,6 - 4,0 mg/L, trong đó 
giá tr鵜 trung bình cao nh医t (4,0 mg/L) đ逢ợc ghi nh壱n t衣i qu壱n Ô Môn nh逢ng v磯n 
ch逢a v逢ợt giá tr鵜 quy đ鵜nh t衣i quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng 
thông s嘘 Coliform trong n逢ớc ngầm t衣i khu dân c逢 trong th運i gian qua có giá tr鵜 
v逢ợt so với giá tr鵜 cho phép c栄a quy chuẩn ch医t l逢ợng n逢ớc d逢ới đ医t (Hình 2.12).  

Theo k院t qu違 quan trắc, n逢ớc ngầm t衣i khu vực dân c逢 những năm gần đây có 
d医u hiệu ô nhiễm vi sinh, hàm l逢ợng Coliform trung bình v逢ợt so với QCVN 09-

MT:2015/BTNMT từ 1,66 đ院n 4,60 lần. Qu壱n Cái Răng và huyện Thới Lai là đ鵜a 
ph逢ơng có k院t qu違 quan trắc Coliform trong n逢ớc ngầm cao nh医t (k院t qu違 quan 
trắc thực hiện 荏 tầng ch泳a n逢ớc Pliocen giữa có độ sâu từ 211 - 260 m). 

So sánh với k院t qu違 quan trắc ch医t l逢ợng n逢ớc ngầm khu vực dân c逢 giai 
đo衣n 2010 - 2015 thì ch医t l逢ợng n逢ớc ngầm nhìn chung đư có sự c違i thiện. C映 thể, 
k院t qu違 quan trắc thông s嘘 Coliform t衣i các qu壱n huyện 荏 giai đo衣n 2010 - 2015 

đều v逢ợt quy chuẩn cho phép từ 7 - 29 lần, cao nh医t t衣i huyện Vĩnh Th衣nh v逢ợt 
quy chuẩn đ院n 29 lần; k院 đ院n là qu壱n Bình Th栄y, Cái Răng, C運 Đỏ và th医p nh医t t衣i 
huyện Thới Lai v逢ợt quy chuẩn 7 lần. Bên c衣nh đó, ngoài thông s嘘 Coliform thì 
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k院t qu違 quan trắc ch医t l逢ợng n逢ớc ngầm c栄a TPCT từ năm 2010 - 2015 có thông 
s嘘 Clorua v逢ợt so với quy chuẩn. C映 thể, có 02/09 qu壱n, huyện có giá tr鵜 Clorua 
v逢ợt quy chuẩn so sánh là huyện Vĩnh Th衣nh v逢ợt 1,6 lần và huyện Thới Lai v逢ợt 
1,2 lần. 

 

Hìnhă2.12. HƠmăl逢嬰ngăCODăvƠăColiformătrongăn逢噂căng亥măkhuăv詠cădơnăc逢ă
c栄aăcácăqu壱n,ăhuy羽năthƠnhăphốăC亥năTh挨ăgiaiăđo衣nă2015ă- 2019 

Qua s嘘 liệu quan trắc ch医t l逢ợng n逢ớc ngầm cho th医y t衣i các tr衣m c医p n逢ớc từ 
ngu欝n n逢ớc ngầm 荏 thành ph嘘 Cần Thơ đa s嘘 đư b鵜 ô nhiễm vi sinh. Vì v壱y khuy院n 
cáo đ院n các tr衣m c医p n逢ớc s衣ch cần ph違i kiểm tra chặt ch胤 công đo衣n khử trùng 
tr逢ớc khi c医p n逢ớc s衣ch đ院n cộng đ欝ng. 

2.2.1.3 Hi羽nătr衣ng,ădi宇năbi院năch医tăl逢嬰ngăđ医t 
Báo cáo điều tra c栄a C映c Th嘘ng kê TP. Cần Thơ năm 2019 ghi nh壱n t鰻ng 

diện tích đ医t c栄a thành ph嘘 Cần Thơ là 140.894,9 ha. Theo m映c đích sử d映ng, đ医t 
đ逢ợc phân chia thành 3 nhóm chính là đ医t nông nghiệp, đ医t phi nông nghiệp và đ医t 
ch逢a sử d映ng. 

Đ医t đai, th鰻 nh逢ỡng t衣i thành ph嘘 Cần Thơ có hai nhóm đ医t chính là đ医t phù 
sa và đ医t phèn, c映 thể nh逢 trình b違y trong B違ng 2.1. Trong giai đo衣n 2015 - 2020, 

diện tích đ医t nông nghiệp và đ医t ch逢a sử d映ng có xu h逢ớng gi違m dần. Đ欝ng th運i, 
đ医t phi nông nghiệp có m泳c tăng tr逢荏ng t逢ơng đ嘘i, c映 thể tăng thêm 1.087,89 ha, 
tăng bình quân 217,58 ha/năm. 
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B違ngă2.1. Hi羽nătr衣ngăcácălo衣iăđ医tătrênăđ鵜aăbƠnăthƠnhăphốăC亥năTh挨 

Nhómăđ医t Tỷăl羽ădi羽nătíchăđ医tăt詠ănhiên (%) 

Đất phù sa chiếm 84% diện tích đất tự nhiên 

Phù sa b欝i ven sông 1,9 

Phù sa đ嘘m r雨 có sét 58,0 

Phù sa đ嘘m r雨  15,3 

Phù sa loang l鰻 4,9 

Phù sa sét 4,1 

Đất phèn chiếm 16% diện tích đất tự nhiên 

Đ医t phèn ho衣t động nông  2,6 

Đ医t phèn ho衣t động sâu 7,0 

Đ医t phèn ho衣t động r医t sâu 6,4 

 

 

Hìnhă2.13. B違năđ欝ăquyăho衣chăsửăd映ngăđ医tăTPCTăđ院nănĕmă2020 
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T鰻ng diện tích nhóm đ医t chuyên dùng gia tăng m衣nh nh医t trong giai đo衣n 
2015 - 2020 đ衣t 349,69 ha, ti院p theo là diện tích đ医t có m映c đích công cộng; đ医t 
qu嘘c phòng, an ninh; đ医t nhà 荏; đ医t 荏 đô th鵜; đ医t s違n xu医t, kinh doanh phi nông 
nghiệp; đ医t tr映 s荏 cơ quan, công trình sự nghiệp tăng; đặc biệt, cũng trong giai 
đo衣n này nhóm đ医t sông su嘘i và mặt n逢ớc chuyên dùng gi違m 141,19 ha; ti院p sau 
đó là đ医t nghĩa trang, nghĩa đ鵜a và đ医t phi nông nghiệp khác. Việc chuyển đ鰻i đ医t 
nhằm phù hợp với xu h逢ớng đô th鵜 hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra trên đ鵜a 
bàn t雨nh.  

Hiện nay, con ng逢運i đư quá l衣m d映ng ngu欝n tài nguyên quỦ giá này và đư có 
nhiều tác động có 違nh h逢荏ng x医u đ院n đ医t nh逢: dùng quá nhiều l逢ợng phân bón hóa 
học và thu嘘c BVTV, làm cho đ医t tích trữ một l逢ợng lớn kim lo衣i nặng và làm thay 
đ鰻i tính ch医t c栄a đ医t. Dân s嘘 ngày càng tăng nhanh cũng là v医n đề đáng lo ng衣i, rác 
th違i sinh ho衣t và v医n đề canh tác, nhu cầu đ医t sinh s嘘ng và khai thác khoáng s違n, 
đư và đang dần bi院n môi tr逢運ng đ医t b鵜 ô nhiễm một cách trầm trọng. 

K院t qu違 quan trắc đ医t nông nghiệp từ năm 2015 - 2020 cho th医y hầu h院t các 
thông s嘘 kim lo衣i nặng (As, Pb, Cd, Zn, Cu) đều có giá tr鵜 nằm trong giới h衣n cho 
phép c栄a QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về giới h衣n 
cho phép c栄a một s嘘 kim lo衣i nặng trong đ医t. Mặt khác khi so sánh m泳c độ ô 
nhiễm đ医t nông nghiệp năm 2010 thì k院t qu違 ghi nh壱n xu h逢ớng gi違m. C映 thể năm 
2010 thông s嘘 Zn t衣i ph逢運ng Th衣nh Hòa - qu壱n Th嘘t N嘘t v逢ợt m泳c cho phép 1,2 
lần và As t衣i Nông tr逢運ng C運 Đỏ và xư Tr逢運ng Xuân v逢ợt m泳c cho phép từ 1,2 - 
1,3 lần. Đ院n năm 2011, ch雨 tiêu Cu trong đ医t có giá tr鵜 dao động trong kho違ng 
19,01 - 30,47 mg/kg, Zn dao động trong kho違ng 51,60 - 106,06 mg/kg. Tuy nhiên 
s嘘 liệu này còn th医p hơn nhiều so với quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT, 

quy đ鵜nh đ嘘i với đ医t nông nghiệp Cu 100 mg/kg và Zn là 200 mg/kg.  

K院t qu違 quan trắc đ医t nông nghiệp từ 2015 - 2020 các m磯u đều không phát 
hiện th医y d逢 l逢ợng Clo hữu cơ và lân hữu cơ trong đ医t. Nguyên nhân này có thể do 
tình hình sử d映ng phân bón và hóa ch医t BVTV đ逢ợc kiểm soát và có xu h逢ớng 
gi違m dần nh運 泳ng d映ng khoa học công nghệ trong s違n xu医t nông nghiệp nhằm 
nâng cao ch医t l逢ợng nông s違n và gi違m thiểu tác động môi tr逢運ng với ch逢ơng trình 
“3 gi違m, 3 tăng”, ch逢ơng trình “1 ph違i, 5 gi違m”, ch逢ơng trình qu違n lỦ d鵜ch h衣i 
t鰻ng hợp (IPM) trên lúa, t壱p hu医n kỹ năng ghi chép s鰻 thực hiện quy trình thực 
hành s違n xu医t nông nghiệp t嘘t (GAP), ch逢ơng trình sử d映ng hóa ch医t BVTV theo 
h逢ớng an toàn, hiệu qu違. Chuyển giao khoa học kỹ thu壱t về các ph逢ơng th泳c canh 
tác áp d映ng trong s違n xu医t nông nghiệp nh逢 sử d映ng ngu欝n n逢ớc hợp lỦ, ti院t kiệm, 
làm đ医t, bón phân theo những ti院n bộ kỹ thu壱t mới. 
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Ch逢ơng trình quan trắc đ医t công nghiệp đ逢ợc thực hiện t衣i 04 KCN-TTCN 

trên đ鵜a bàn bao g欝m KCN Trà Nóc, KCN-TTCN Th嘘t N嘘t, TTCN Ph逢ớc Thới và 
KCN H逢ng Phú. Nhìn chung, ch医t l逢ợng môi tr逢運ng đ医t công nghiệp t衣i TPCT 

giai đo衣n 2015 - 2020 ch逢a b鵜 ô nhiễm kim lo衣i nặng (so sánh với QCVN 03-

MT:2015/BTNMT); tuy nhiên có sự gia tăng giá tr鵜 các lo衣i kim lo衣i nặng trong 
đ医t theo th運i gian. Vì v壱y, để ngăn ngừa ô nhiễm kim lo衣i nặng có thể x違y ra trong 

th運i gian tới thì các doanh nghiệp trong KCN cần nghiêm túc thực hiện các biện 
pháp gi違m thiểu ch医t th違i phát sinh trong quá trình ho衣t động c栄a mình. 

K院t qu違 quan trắc đ医t dân sinh từ năm 2015 đ院n đầu năm 2020 kể c違 giai đo衣n 
2011 - 2015, các thông s嘘 kim lo衣i nặng đều có giá tr鵜 nằm trong giới h衣n cho phép 
kim lo衣i nặng trong đ医t c栄a QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Đ欝ng th運i, hàm l逢ợng 
kim lo衣i nặng trong đ医t dân sinh nhìn chung nhỏ hơn so với hàm l逢ợng kim lo衣i 
nặng trong đ医t nông nghiệp. K院t qu違 quan trắc cũng cho th医y không có sự thay đ鰻i 
lớn về hàm l逢ợng kim lo衣i nặng trong đ医t dân sinh theo th運i gian. 

So sánh với k院t qu違 quan trắc đ医t th逢ơng m衣i năm 2011 có hàm l逢ợng Cu dao 
động trong kho違ng 20,81 - 24,03 mg/kg; hàm l逢ợng này gi違m vào năm 2012 ch雨 
còn dao động trong kho違ng 3,49 - 10 mg/kg; đ院n năm 2013 có xu h逢ớng tăng nhẹ 
t衣i 02 v鵜 trí thu m磯u là đ医t khu vực Trung tâm th逢ơng m衣i (TTTM) Cái Kh院 có 
hàm l逢ợng 13,8 mg/kg và m磯u đ医t t衣i Chợ Th嘘t N嘘t cho k院t qu違 13,12 mg/kg. Tuy 

nhiên, k院t qu違 quan trắc hàm l逢ợng Cu năm 2014 l衣i gi違m xu嘘ng 荏 02 v鵜 trí thu 
m磯u đ医t th逢ơng m衣i. Mặc dù có sự bi院n đ鰻i về hàm l逢ợng Cu2+ qua các năm nh逢ng 
nhìn chung t医t c違 các giá tr鵜 đo đ逢ợc qua các năm đều cho k院t qu違 đ衣t so với 
QCVN 03:2008/BTNMT. T逢ơng tự, đ嘘i với các thông s嘘 Zn, As, Pb, Cd đều cho 
k院t qu違 không v逢ợt so với quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia về kim lo衣i nặng trong đ医t 
c栄a nhóm đ医t th逢ơng m衣i trong giai đo衣n 2011 - 2015. 

Tóm l衣i, k院t qu違 quan trắc đ医t trong 05 năm giai đo衣n 2015 - 2020 ghi nh壱n 

d逢 l逢ợng hóa ch医t BVTV trong đ医t nông nghiệp và t医t c違 các thông s嘘 kim lo衣i 
nặng t衣i các v鵜 trí quan trắc đ医t công nghiệp, đ医t dân sinh và đ医t th逢ơng m衣i đều có 
giá tr鵜 nằm trong giới h衣n cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT. So sánh 
với k院t qu違 quan trắc đ医t trong 05 năm giai đo衣n 2010 - 2015 cũng nằm trong giới 
h衣n cho phép theo QCVN 03:2008/BTNMT. Có thể nói môi tr逢運ng đ医t t衣i thành 
ph嘘 Cần Thơ hiện nay ch逢a có d医u hiệu ô nhiễm kim lo衣i nặng và d逢 l逢ợng thu嘘c 
BVTV. 
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2.2.2 Diăs違năthiênănhiên 

2.2.2.1 Môăt違ăkháiăquátăđặcăđi吋m,ădi宇năbi院năc栄aăcácăh羽ăsinhătháiăkhuăv詠căb鵜ă
違nhăh逢荏ng 

Toàn thành ph嘘 không còn hệ sinh thái nào đ衣t tiêu chuẩn nguyên th栄y, t医t c違 

đều đư b鵜 xáo trộn từ m泳c độ th医p đ院n cao. Hệ sinh thái trên c衣n 荏 TPCT bao g欝m 

các hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái đô th鵜 và khu công nghiệp. Hệ sinh thái 
d逢ới n逢ớc g欝m hệ sinh thái ng壱p n逢ớc tự nhiên, hệ sinh thái n逢ớc ch違y (sông), hệ 

sinh thái n逢ớc đ泳ng (ao, h欝)... Có thể nói, TPCT thuộc hệ sinh thái đ医t ng壱p n逢ớc. 
a) Hệ sinh thái trên c衣n 

a1. Tài nguyên rừng và đa d衣ng sinh học 

 T鰻ng quan, thành ph嘘 Cần Thơ không có tài nguyên rừng tự nhiên, tỷ lệ che 

ph栄 cây xanh trên đ鵜a bàn thành ph嘘 chi院m kho違ng 16,19% diện tích.  
a2. Hệ sinh thái nông nghiệp 

 T鰻ng diện tích đ医t nông nghiệp (lúa, các cây l逢ơng thực khác, cây hàng 

năm, cây lâu năm) c栄a TPCT giai đo衣n 2016 - 2020 có xu h逢ớng gi違m dần (gi違m 
197,42 ha/năm). Xu h逢ớng gi違m này do sự gia tăng diện tích đ医t phi nông nghiệp 
nh逢 việc m荏 rộng đô th鵜 hóa, làm đ逢運ng, nhà x逢荏ng và các KCN... 

B違ngă2.2. Di宇năbi院nădi羽nătíchăh羽ăsinhătháiănôngănghi羽păgiaiăđo衣nă2015ă- 2020 

 Năm 2015 Năm 2020 Thay đ鰻i 

Diện tích đ医t nông nghiệp (ha) 115.506,05 114.256,01 - 1,25 

Tỷ lệ so với diện tích tự nhiên (%) 80,27 79,32 - 0,95 

a3. Hệ sinh thái đô th鵜 và khu công nghiệp 

Đô th鵜 trung tâm g欝m khu đô th鵜 truyền th嘘ng Ninh Kiều, Bình Th栄y; khu đô 
th鵜 Cái Răng; khu đô th鵜 sinh thái Phong Điền; khu đô th鵜 mới Ô Môn, Phong Điền, 
Bình Th栄y; khu đô th鵜 Th嘘t N嘘t. 

Khu đô th鵜 thuộc khu vực ngo衣i thành: là các đô th鵜 thuộc các huyện khu vực 
ngo衣i thành, ch泳c năng là các đô th鵜 tiểu th栄 công nghiệp - d鵜ch v映, là các đô th鵜 vệ 
tinh hỗ trợ khu vực trung tâm thành ph嘘. Nhóm đô th鵜 này bao g欝m: th鵜 tr医n C運 
Đỏ, th鵜 tr医n Thới Lai, th鵜 tr医n Vĩnh Th衣nh, th鵜 tr医n Th衣nh An. 

 Dựa trên các KCN - CCN hiện có, k院t c医u h衣 tầng về giao thông, h衣 tầng 
điện và quỹ đ医t cùng với điều kiện thực tiễn c栄a từng đ鵜a ph逢ơng, rà soát, b鰻 sung 
và xác đ鵜nh 3 khu hành lang phát triển s違n xu医t công nghiệp hiện hữu, c映 thể nh逢 
sau: 
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- Vùng công nghiệp t壱p trung ven sông H壱u: t壱p trung dọc theo sông H壱u trên 
đ鵜a bàn các qu壱n Cái Răng, Bình Th栄y, Ô Môn, Th嘘t N嘘t với quy mô kho違ng 
3.000 ha, trên cơ s荏 các khu công nghiệp hiện hữu nh逢 H逢ng Phú 1 GĐ1 (qu壱n Cái 
Răng), Trà Nóc 1, Trà Nóc 2 (qu壱n Bình Th栄y, Ô Môn), Th嘘t N嘘t GĐ1 (qu壱n Th嘘t 
N嘘t). Ti院p t映c xây dựng mới và m荏 rộng để ph映c v映 cho nhu cầu phát triển các 
ngành công nghiệp ch院 bi院n nông th栄y s違n, dầu khí, công nghiệp d逢ợc, mỹ phẩm, 
hàng tiêu dùng gia d映ng và lắp ráp thi院t b鵜 điện tử, kho tàng, logistic. 

- Vùng công nghiệp t壱p trung công nghệ cao: t壱p trung t衣i huyện Thới Lai với 
quy mô kho違ng 400 ha đ逢ợc đầu xây dựng mới để ph映c v映 cho nhu cầu phát triển 
công nghiệp có hàm l逢ợng công nghệ cao nh逢 cơ khí ch院 t衣o, lắp ráp độ chính xác 
cao, hóa ch医t ph映c v映 s違n xu医t công nghiệp và nông nghiệp; hóa d逢ợc ph映c v映 
chăm-  

Vùng công nghiệp gắn với đô th鵜: các c映m công nghiệp t衣i khu vực các qu壱n, 
huyện với quy mô từ 30 - 50 ha (C運 Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Th衣nh, Bình 
Th栄y) để ph映c v映 cho nhu cầu phát triển ngành công nghiệp ch院 bi院n s違n phẩm 
nông nghiệp, hàng tiêu dùng, v壱t liệu xây dựng, ch院 bi院n th泳c ăn gia súc… có quy 
mô nhỏ.  

 

Hìnhă2.14.ăB違năđ欝ăcácăkhuăcôngănghi羽păt衣iăthƠnhăphốăC亥năTh挨  
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Ngoài những khu công nghiệp hiện hữu, quy ho衣ch thành ph嘘 xác đ鵜nh hai 
vùng có thể m荏 rộng diện tích công nghiệp theo d衣ng công nghiệp sinh thái quy 
mô lớn. Một dọc theo tuy院n cao t嘘c Lộ Tẻ - R衣ch Sỏi, và một 荏 phía Bắc đô th鵜 
trung tâm, quanh khu sân bay về phía Tây. Ngoài ra còn những vùng lớn dự đ鵜nh 
phát triển năng l逢ợng mặt tr運i xen l磯n với nông nghiệp công nghệ cao 荏 phía Tây. 

 

Hìnhă2.15. Cácăc映măcôngănghi羽p,ăti吋uăth栄ăcôngănghi羽păt衣iăTPCTă 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

B違ngă2.ă3. Các côngătrình,ăd詠ăánăc医păquốcăgiaăphơnăb鰻ătrênăđ鵜aăbƠn 

STT H衣ngăm映c 
Di羽nătíchă(ha) 

Đ鵜aăđi吋m 
Quyăho衣ch Hi羽n tr衣ng Tĕngăthêm 

I Đ医tăkhuăcông nghi羽pă 2553,97 542,65 2011,32  

1 KCN Trà Nóc 1  135,67 120,15 15,52 Q. Bình Th栄y 

2 KCN H逢ng Phú 1  262,00 90,00 172,00 Q. Cái Răng 

3 KCN H逢ng Phú 2A  134,30 28,04 106,26 Q. Cái Răng 

4 KCN H逢ng Phú 2B  67,00 27,00 40,00 Q. Cái Răng 

5 KCN Trà Nóc 2  155,00 152,16 2,84 Q. Ô Môn 

6 KCN Ô Môn  500,00 500,00 - Q. Ô Môn 
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7 KCN - TTCN Th嘘t N嘘t  200,00 62,65 137,35 Q. Th嘘t N嘘t 

 Giai đo衣n 1, 2 174,00 54,65 119,35 Q. Th嘘t N嘘t 

 Giai đo衣n 3 10,00  10,00 Q. Th嘘t N嘘t 

 Giai đo衣n 4  16,00 8,00 8,00 Q. Th嘘t N嘘t 

8 KCN Vĩnh Th衣nh     

 Giai đo衣n 1 300,00  300,00 H. Thới Lai 

 Giai đo衣n 2 600,00  600,00 H. Vĩnh Th衣nh 

II Đ医tăc映măcôngănghi羽pă 575,50 170,50   

1 CCN - TTCN C運 Đỏ 105,00 30,00 75 H. C運 Đỏ 

2 CCN Cái Răng  105,00 30,00 75 H. Cái Răng 

3 CCN - TTCN Thới Lai 100,50 25,50 75 H. Thới Lai 

4 CCN Vĩnh Th衣nh  120,00 45,00 75 H. Vĩnh Th衣nh 

5 CCN Bình Th栄y  115,00 40,00 75 Q. Bình Th栄y 

6 CCN hàng không  30,00   Q. Bình Th栄y 

 T鰻ng đ医t công nghiệp  3129,47 713,15 2386,32  

a4. Hệ sinh thái đ医t ng壱p n逢ớc 

Ruộng lúa: dù Cần Thơ là thành ph嘘 lo衣i I nh逢ng ruộng lúa v磯n r医t chi院m 
diện tích lớn t壱p trung 荏 các huyện Vĩnh Th衣nh, Thới Lai, C運 Đỏ và các qu壱n nh逢 
Th嘘t N嘘t, Ô Môn, Cái Răng. Đa d衣ng sinh học ph鰻 bi院n 荏 sinh c違nh này là các lo衣i 
côn trùng, các nhóm giáp xác và các loài nhuyễn thể. 

Sinh c違nh v逢運n r磯y, v逢運n gia đình: các sinh c違nh này đ逢ợc qu違n lỦ t嘘t. M泳c 
độ phong phú c栄a các loài trong các hệ sinh thái v逢運n gia đình đ衣t m泳c đa d衣ng từ 
vừa ph違i cho tới r医t cao, thể hiện tính đa d衣ng cao về ch栄ng lo衣i và c医u trúc. 

Hệ th嘘ng m逢ơng nội đ欝ng: đa d衣ng sinh học xung quanh hệ th嘘ng m逢ơng 
g欝m có thực v壱t mọc bên b運: cỏ, b映i cây và các cây gỗ phân tán; côn trùng; các 
loài cá nhỏ, loài trai, 嘘c… 

Kênh t逢ới tiêu: đa d衣ng sinh học có các loài th栄y sinh: cá, l逢ơn, nhuyễn thể. 
bèo tây, các loài cây, b映i r壱m và các loài thực v壱t khác hai bên b運. Một s嘘 loài 
s嘘ng ven kênh nh逢: chim, các loài bò sát, 院ch nhái, một s嘘 động v壱t có vú. 

Ao và h欝: sinh c違nh này là môi tr逢運ng s嘘ng đ嘘i với hàng v衣n côn trùng và các 
loài  sinh v壱t s嘘ng d逢ới n逢ớc l磯n bên trong ao h欝. 

Mô hình v逢運n ao chu欝ng: có khá nhiều lo衣i cây tr欝ng và ch院 độ canh tác 
trong v逢運n cũng t衣o sự phong phú và đa d衣ng. 
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Hệ sinh thái sông: đa d衣ng và phong phú 荏 đây th逢運ng có nhiều cây và có 
nhiều loài sinh v壱t s嘘ng ven sông, có nhiều loài cây th栄y sinh và cá ven sông. 

Hệ sinh thái c欝n và cù lao: thành phần loài c栄a khu hệ thực v壱t trong vùng 
còn t逢ơng đ嘘i phong phú, với 152 loài, 116 chi thuộc 62 họ c栄a 4 ngành thực v壱t 
có m衣ch là Bryophyta, Lycopodiophyta, Polypodiophyta và Magnoliophyta. Trong 
đó có 18 loài đặc tr逢ng đóng vai trò ch栄 đ衣o, c医u trúc nên th違m thực v壱t cho vùng. 
Th違m thực v壱t c欝n 遺u hiện t欝n t衣i 3 kiểu sinh c違nh, trong đó sinh c違nh thực v壱t tự 
nhiên có 9 kiểu sinh c違nh nhỏ, đặc tr逢ng cho khu hệ thực v壱t vùng này. 

b) Các loài động v壱t, thực v壱t nguy c医p, quỦ hi院m; loài nguy c医p quỦ hi院m 
đ逢ợc 逢u tiên b違o vệ 

 K院t qu違 tính toán ch雨 s嘘 đa d衣ng sinh học H’ trung bình 荏 các hệ sinh thái 
ng壱p n逢ớc trung bình dao động từ 1,5 đ院n 3,0. T鰻ng cộng có 1.285 loài, bao g欝m 
thực v壱t b壱c cao 630, t違o 121, n医m 75, giáp xác 15, thân mềm 9, côn trùng (trừ 
nhện) 162, nhện 47, cá 93, l逢ỡng c逢 14, bò sát 40, chim 56, thú 23. 

 Đa d衣ng thực v壱t b壱c cao: nhóm thực v壱t hột kín s嘘 l逢ợng lên đ院n 581 loài 
(298 loài đơn tử diệp và 286 loài song tử diệp), nhóm hột trần là 11 loài và nhóm 
d逢ơng x雨 là 28 loài. Nhóm cây thu嘘c, t衣i mỗi cơ s荏 khám chữa bệnh đều có v逢運n 
s逢u t壱p từ 40 đ院n 60 cây thu嘘c theo danh m映c c栄a bộ y t院 quy đ鵜nh. Về nhóm cây 
có tinh dầu và cây làm thu嘘c, đư ghi nh壱n đ逢ợc 109 loài, 86 chi, 48 họ chi院m 
16,59% s嘘 loài, 24,09% s嘘 chi, 42,11% s嘘 họ. 

 Đa d衣ng về nhóm t違o và sinh v壱t đơn bào: ngành t違o l映c chi院m 逢u th院 với 
45,24%, vi khuẩn lam chi院m 42,86%. M壱t độ t違o 5777 - 20695 t院 bào/L. Các loài 
vi khuẩn lam đều thuộc chi Oscillatoria nh逢 Oscillatoria formosa, Oscillatoria 
limosa... M壱t độ c栄a ngành vi khuẩn lam chi院m 逢u th院 đ院n 75,7%. S嘘 l逢ợng t違o và 
thực v壱t phiêu sinh có 120 loài trong đó chi院m 逢u th院 là ngành Chrysophyta (24 
loài), k院 đ院n là ngành Cyanophyta (22 loài), ngành Chlorophyta (20 loài), ngành 
Euglenophyta (8 loài), ngành Dinophyta (1 loài). Ngành t違o l映c (Chlorophyta) đều 
chi院m t雨 lệ cao về s嘘 l逢ợng loài. K院t qu違 đánh giá ch雨 s嘘 đa d衣ng H’ c栄a nhóm ch雨 
th鵜 t違o t衣i một s嘘 điểm kh違o sát trong nội ô thành ph嘘 cho th医y m泳c độ dao động từ 
1,33 đ院n 2,84. 

 Đa d衣ng sinh học nhóm nhện: nhóm Nhện có 47 loài, t壱p trung ch栄 y院u t衣i 
các khu vực Phong Điền. 

 Đa d衣ng sinh học nhóm chim: xu医t hiện 16 loài (thuộc 5 họ), có 3 loài nằm 
trong sách đỏ Việt Nam: cò nh衣n (Cò 嘘c), c嘘c đ院 (B衣c má), điêng điểng (C鰻 rắn) 
với tình tr衣ng VU (s胤 nguy c医p).  
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 Đa d衣ng sinh học nhóm cá: sinh c違nh sông có 76 loài và sinh c違nh kênh, 
r衣ch có 68 loài, trên ruộng có 55 loài, sinh c違nh v逢運n 46 loài và sinh c違nh ao h欝 có 
30 loài. 

 Đa d衣ng sinh học nhóm côn trùng - b逢ớm: đ鵜nh danh đ逢ợc và x院p vào 65 
loài, 49 gi嘘ng c栄a 5 họ. 

 Đa d衣ng sinh học nhóm động v壱t có x逢ơng s嘘ng - nhóm thú: lớp thú phát 
hiện đ逢ợc 15 loài, thuộc 06 họ. 

 Đa d衣ng sinh học nhóm l逢ỡng c逢: lớp l逢ỡng c逢 tìm th医y 11 loài thuộc 6 họ. 
 Đa d衣ng sinh học nhóm bò sát: nhóm bò sát tìm th医y đ逢ợc 29 loài, vùng 
Phong Điền, một phần c栄a qu壱n Bình Th栄y và qu壱n Cái Răng có 18 loài. Các vùng 
khác nằm trong nhóm đa d衣ng sinh học r医t th医p, d逢ới 10 loài. 

 

Hìnhă2.ă16. B違năđ欝ăhi羽nătr衣ngăđaăd衣ngăsinhăhọcăt鰻ngăh嬰păcácăloƠi  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Đa d衣ng về gen: thành ph嘘 không có cơ s荏 b違o t欝n chuyển v鵜 và nuôi các loài 

không ph違i đơn thuần ph映c v映 cho công tác b違o t欝n gen, ch逢a quan tâm đ院n thành 
phần c医u t衣o gen. 
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Hệ sinh thái tự nhiên dần b鵜 thay th院 b荏i các hệ sinh thái bán tự nhiên và nhân 
tác. Có nhiều lo衣i thực v壱t phi b違n đ鵜a đ逢ợc nh壱p. Thành phần loài trong hệ thực 
v壱t tự nhiên đư có nhiều thay đ鰻i, nhiều diện tích (quần thể) b鵜 thu hẹp (thay th院 
bằng các khu dân c逢, khu công nghiệp) từ đó làm cho s嘘 l逢ợng loài c栄a c違 thực v壱t 
và động v壱t gi違m đi r医t nhiều. Nh逢ng một s嘘 loài mới (côn trùng, giáp xác) l衣i xu医t 
hiện và khó kiểm soát. 

2.2.2.2 Đi隠uăki羽năv隠ădiătíchăl鵜chăsửă- vĕnăhóa,ădanhălamăth逸ngăc違nh 

UBND thành ph嘘 Cần Thơ đư ban hành quy院t đ鵜nh, công b嘘 danh m映c kiểm 

kê di tích l鵜ch sử - văn hóa, danh lam thắng c違nh trên đ鵜a bàn thành ph嘘 giai đo衣n 

2021 - 2025. Tính đ院n nay, Cần Thơ có kho違ng 325 di tích l鵜ch sử - văn hóa, danh 
lam thắng c違nh, trong đó có t鰻ng cộng 36 di tích đư đ逢ợc x院p h衣ng với 14 di tích 
c医p qu嘘c gia và 22 di tích c医p thành ph嘘. Còn l衣i là 13 di tích thuộc danh m映c 
kiểm kê đ栄 tiêu chí x院p h衣ng nh逢ng ch逢a đ逢ợc x院p h衣ng và 276 di tích đư kiểm kê 
nh逢ng ch逢a đ栄 tiêu chí x院p h衣ng. Danh m映c kiểm kê cho th医y, TPCT đa d衣ng các 
lo衣i hình di tích nh逢 l鵜ch sử, ki院n trúc nghệ thu壱t, kh違o c鰻, danh lam thắng c違nh... 
Ðặc biệt, di tích c医p thành ph嘘 Ð鵜a điểm kh違o c鰻 học Nhơn Thành (huyện Phong 
Ðiền) đang đ逢ợc thực hiện h欝 sơ đề ngh鵜 Th栄 t逢ớng Chính ph栄 x院p h衣ng di tích 
qu嘘c gia đặc biệt.  

B違ngă2.4. Sốăl逢嬰ngădiăs違năvĕnăhóaăv壱tăth吋ăTPCT 

STT N瓜i dung Th運iăđi吋m 2021 

1 Di tích đ逢ợc x院p h衣ng c医p qu嘘c gia 14 

2 Di tích đ逢ợc x院p h衣ng c医p thành ph嘘 22 

3 Di tích đ栄 tiêu chí nh逢ng ch逢a x院p h衣ng 13 

4 Di tích ch逢a đ栄 tiêu chí x院p h衣ng 276 

 T鰻ng 325 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

UBND TP. Cần Thơ giao UBND qu壱n, huyện trực ti院p qu違n lỦ các công trình 
trên đ鵜a bàn đ逢ợc đ逢a vào danh m映c này theo đúng quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. S荏 Văn 
hóa, Thể thao và Du l鵜ch, UBND qu壱n, huyện căn c泳 ch泳c năng, nhiệm v映 và 
quyền h衣n đ逢ợc giao, l壱p h欝 sơ khoa học các công trình để trình c医p có thẩm 
quyền x院p h衣ng di tích theo quy đ鵜nh. Ít nh医t 5 năm/lần, S荏 Văn hóa, Thể thao và 
Du l鵜ch ph嘘i hợp UBND qu壱n, huyện, cơ quan, đơn v鵜 liên quan t鰻 ch泳c rà soát, 
tham m逢u UBND thành ph嘘 quy院t đ鵜nh đ逢a ra khỏi danh m映c kiểm kê các công 
trình không đ栄 tiêu chí x院p h衣ng di tích theo quy đ鵜nh. Đ欝ng th運i, thành ph嘘 Cần 
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Thơ có 4 di s違n văn hóa phi v壱t thể c医p qu嘘c gia g欝m Văn hóa chợ n鰻i Cái Răng, 
Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Th栄y, Hò Cần Thơ và Hát ru c栄a ng逢運i Việt 荏 Cần Thơ. 
Th運i gian qua, tình hình khách đ院n tham quan các di tích l鵜ch sử - văn hóa trên đ鵜a 
bàn trung bình kho違ng 200.000 l逢ợt, ch栄 y院u khách tham quan t壱p trung 荏 lễ hội 
c栄a các di tích tín ng逢ỡng đình, chùa. 

B違ngă2.5. Danhăsáchăcácăkhuăduăl鵜ch,ăkhuăb違oăt欝năthiênănhiênătrênăđ鵜aăbƠn 

Sốă
TT 

H衣ngăm映c 
Di羽nătíchă(ha) 

Đ鵜aăđi吋m Quy  
ho衣ch 

Hi羽n 
tr衣ng 

Tĕng 
thêm 

I Đ医tădiătíchăl鵜chăsửăvĕnăhóaă 30,06 7,76 22,30  

1 Di tích l鵜ch sử Đ鵜a điểm thành l壱p Chi 
bộ An Nam Cộng s違n Đ違ng C運 Đỏ 

3,98 3,97 0,01 H. C運 Đỏ 

2 Di tích l鵜ch sử mộ nhà thơ Phan Văn 
Tr鵜 (m荏 rộng)  

4,00 0,24 3,76 H. Phong Điền 

3 Di tích kh違o c鰻 Nhơn Thành  5,00 0,70 4,30 H. Phong Điền 

4 Di tích l鵜ch sử Giàn Gừa (m荏 rộng)  10,28 0,28 10,00 H. Phong Điền 

5 Khu di tích chi院n thắng Ông Hào (m荏 
rộng)  

3,69 2,57 1,12 H. Phong Điền 

6 Di tích Ông Đ逢a  2,00  2,00 H. Thới Lai 

7 Đền th運 Châu Văn Liêm (m荏 rộng) 0,81  0,81 H. Thới Lai 

8 Di tích l鵜ch sử Linh Sơn C鰻 Mi院u (m荏 
rộng) 

0,10  0,10 Q. Ô Môn 

9 Di tích l鵜ch sử Đình Thới An (m荏 rộng) 0,10  0,10 Q. Ô Môn 

10 Di tích l鵜ch sử ki院n trúc nghệ thu壱t 
Chùa C違m Thiên Đ衣i Đ院 (m荏 rộng) 

0,10  0,10 Q. Ô Môn 

II Đ医tădiătíchăl鵜chăsử,ădanhălamăth逸ngă
c違nh 

158,72  158,72  

1 V逢運n cò Bằng Lăng (m荏 rộng) 3,00  3,00 Q. Th嘘t N嘘t 

2 Di tích l鵜ch sử Đình Tân Lộc Đông  0,32  0,32 Q. Th嘘t N嘘t 

3 Khu du l鵜ch sinh thái cù lao Tân Lộc  41,00  41,00 Q. Th嘘t N嘘t 

4 Khu du l鵜ch sinh thái Phong Điền  40,00  40,00 H. Phong Điền 

5 Khu du l鵜ch C欝n Sơn  74,40  74,40 Q. Bình Th栄y 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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2.2.3 Đi隠uăki羽năkinhăt院ă- xƣăh瓜i 
2.2.3.1 Đi隠uăki羽năkinhăt院 

a) Hiện tr衣ng ho衣t động kinh t院 

a1. Tăng tr逢荏ng kinh t院 

T嘘c độ tăng t鰻ng s違n phẩm trên đ鵜a bàn GRDP (giá so sánh 2010) giai đo衣n 
2010 - 2019 逢ớc tăng bình quân 6,6%/năm. Năm 2020, do 違nh h逢荏ng c栄a d鵜ch 
Covid 19, thành ph嘘 đư có m泳c tăng tr逢荏ng âm - 4,9%. Đây là m泳c tăng tr逢荏ng 
trung bình khi so sánh với m泳c tăng tr逢荏ng giai đo衣n 2010 - 2019 c栄a vùng 
ĐBSCL (6,3%) và toàn Việt Nam (6,3%). Trong giai đo衣n 2015 - 2019, TPCT đ衣t 
m泳c tăng tr逢荏ng 6,9%, th医p hơn các thành ph嘘 trực thuộc Trung 逢ơng khác nh逢 

Hà Nội (7,4%), TP. H欝 Chí Minh (7,7%), Đà Nẵng (7,5%), H違i Phòng (16,1%). 

 

Hìnhă2.17. Giáătr鵜ăGRDPăthƠnhăphốăC亥năTh挨ăgiaiăđo衣nă2010ă- 2020ă(theoăgiáă
soăsánhă2010)  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Quy mô t鰻ng s違n phẩm trên đ鵜a bàn năm 2020 là 52.230 tỷ đ欝ng (giá so 

sánh). So sánh với các vùng kinh t院 trọng điểm khác thuộc ĐBSCL nh逢 An Giang, 
Kiên Giang, Cà Mau con s嘘 này v磯n khá khiêm t嘘n. GRDP c栄a Cần Thơ bằng 75% 
GRDP c栄a Kiên Giang, x医p x雨 GRDP c栄a An Giang và g医p 1,25 lần GRDP c栄a Cà 
Mau. T鰻ng s違n phẩm trên đ鵜a bàn theo bình quân đầu ng逢運i là 71.932.000 đ欝ng, 
g医p gần 3 lần so với con s嘘 năm 2010. 

Trong giai đo衣n 2010 - 2019, d鵜ch v映 là ngành có m泳c tăng tr逢荏ng m衣nh m胤 
nh医t, với m泳c tăng tr逢荏ng bình quân 7,3%/năm, ti院p sau đó là công nghiệp-xây 
dựng (6,4%) và nông nghiệp (2,1%). D鵜ch v映 cũng là ngành đóng góp nhiều nh医t 
cho tăng tr逢荏ng giai đo衣n 2010 - 2020 với 57,3%, ti院p n嘘i là công nghiệp (28,1%), 
thu院 s違n phẩm (9,2%). Trong kh嘘i ngành d鵜ch v映, bán buôn và bán lẻ là ngành mũi 
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nhọn khi chi院m 16,84% GRDP (giá hiện hành) năm 2020, còn với kh嘘i ngành 
công nghiệp, công nghiệp ch院 bi院n, ch院 t衣o là ngành trọng tâm chi院m t雨 trọng 
23,05% GRDP. 

B違ngă2.6. Soăsánhătĕngătr逢荏ngăGRDPăc栄aăC亥năTh挨ăvƠăcácăthƠnhăphốătr詠că
thu瓜căTrungă逢挨ngăgiaiăđo衣nă2015ă- 2019ă(theoăgiáăsoăsánhă2010) 

 
Cần Thơ Hà Nội TP. H欝 Chí 

Minh 
Đà Nẵng H違i 

Phòng 

GRDP  6,9% 7,4% 7,7% 7,5% 16,1% 

Nông nghiệp  2% 2% 5% 3% 1% 

Công nghiệp - Xây dựng 8% 9% 8% 6% 20% 

D鵜ch v映  7% 7% 8% 8% 10% 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

B違ngă2.7. Đóngăgópăc栄aăcácăngƠnhăvƠoătĕngătr逢荏ngăGRDP 

 GRDP (giá 2010, tỷ đ欝ng) GRDP gia tăng Đóng góp vào 
tăng tr逢荏ng (%)  2010 2020 2010 - 2020 

T鰻ng  30.814 52.230 21.416 100 

Nông nghiệp  4.878 5.998 1.120 5,2 

Công nghiệp  10.125 16.147 6.022 28,1 

D鵜ch v映  13.895 26.179 12.284 57,3 

Thu院 s違n phẩm  1.916 3.906 1.990 9,2 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

a2. Cơ c医u kinh t院 

Cơ c医u kinh t院 có sự chuyển d鵜ch không đáng kể. Năm 2010, cơ c医u c栄a 3 
ngành nông nghiệp, công nghiệp và d鵜ch v映 là 16%, 33% và 45% thì đ院n năm 
2020, các con s嘘 này lần l逢ợt là 11%, 31%, 50%. Con s嘘 này nh医t quán với cơ c医u 
kinh t院 c違 n逢ớc năm 2020 với các ch雨 s嘘 lần l逢ợt là 14,9%, 33,7%, 51,4%. Sự s映t 
gi違m c栄a ngành công nghiệp - xây dựng phần lớn đ院n từ việc kh嘘i ngành xây dựng 
gi違m 27% và ngành mũi nhọn - công nghiệp ch院 bi院n, ch院 t衣o gi違m 6% trong giai 
đo衣n 2019  - 2020. 

Tuy nhiên, so với vùng ĐBSCL thì hiện TPCT v磯n là đ鵜a ph逢ơng có t雨 lệ 
ngành nghề phi nông nghiệp cao nh医t. Với v鵜 th院 là trung tâm nông nghiệp c栄a c違 
n逢ớc, đ院n năm 2020, t雨 trọng nông nghiệp trong cơ c医u GRDP c栄a ĐBSCL v磯n là 
31% và t雨 trọng d鵜ch v映 ch雨 tăng từ 35% năm 2010 lên 36% năm 2020. 
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Cơ c医u nội bộ ngành kinh t院 v磯n ch逢a có d医u hiệu chuyển d鵜ch theo h逢ớng 
nâng cao tỷ trọng các ngành có giá tr鵜 gia tăng cao. Trong ngành công nghiệp, công 
nghiệp ch院 bi院n ch院 t衣o, tuy là ngành mũi nhọn nh逢ng l衣i trong xu th院 ngày càng 
gi違m về t雨 trọng, thay vào đó là s違n xu医t và phân ph嘘i điện, khí đ嘘t, n逢ớc nóng, hơi 
n逢ớc và điều hòa không khí ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trong nội bộ 
ngành d鵜ch v映, ho衣t động th逢ơng m衣i, giáo d映c, y t院 và có xu h逢ớng gia tăng về t雨 
trọng. Tuy nhiên, ho衣t động tài chính, ngân hàng - b違o hiểm và ho衣t động chuyên 
môn KHCN trong giai đo衣n 2015 - 2020 l衣i không có sự thay đ鰻i đáng kể. Những 
ngành này đang là xu h逢ớng c栄a th院 giới và Cần Thơ cần chuyển mình m衣nh m胤 
để có thể nắm bắt đ逢ợc những cơ hội trong t逢ơng lai. 

B違ngă2.8. Chuy吋năd鵜chăc挨ăc医uăkinhăt院ăTPCT vƠăĐBSCLăgiaiăđo衣nă2010ă- 2020 

  2010 2020 

Cần Thơ  

Nông - lâm - th栄y s違n (% GRDP)  16 11 

Công nghiệp - Xây dựng (%)  33 31 

D鵜ch v映 (%)  45 50 

ĐBSCL  

Nông - lâm - th栄y s違n (% GRDP)  40 31 

Công nghiệp - Xây dựng (%)  22 28 

D鵜ch v映 (%)  35 36 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

 

Hìnhă2.18. C挨ăc医uăcácăngƠnhăkinhăt院ăc栄aăTPCT giaiăđo衣nă2010ă- 2020 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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Nhìn chung, trong giai đo衣n 2010 - 2020, chuyển d鵜ch cơ c医u kinh t院 c栄a 
thành ph嘘 Cần Thơ 荏 m泳c khá hơn so với m泳c chung c栄a c違 n逢ớc. Tỷ lệ gi違m 
điểm khu vực I c栄a thành ph嘘 là 5%, trong khi đó c違 n逢ớc là 1,42%, đ逢a cơ c医u 
kinh t院 khu vực I c栄a thành ph嘘 xu嘘ng còn 11% năm 2020, th医p hơn với m泳c 
chung c栄a c違 n逢ớc là 14,85%. Khu vực d鵜ch v映 phát triển 荏 m泳c trung bình (tăng 5 
điểm %), tuy nhiên v磯n cao hơn con s嘘 trung bình c栄a Việt Nam (tăng 1,7 điểm 
%). Ho衣t động chuyển d鵜ch cơ c医u trong nội bộ ngành kinh t院 cũng ch逢a ph違n ánh 
rõ nét những lợi th院 c栄a thành ph嘘 và ch逢a đáp 泳ng đ逢ợc nhu cầu phát triển c栄a 
thành ph嘘. 

b) Ngành công nghiệp và xây dựng 

b1. Công nghiệp 

Từ năm 2017 đ院n nay, ch雨 s嘘 s違n xu医t công nghiệp (ch雨 th鵜 đánh giá t嘘c độ 
tăng tr逢荏ng c栄a ngành công nghiệp) năm 2016 tăng 8,31%, năm 2017 tăng 7,26%, 
đ院n năm 2019, ch雨 s嘘 phát triển s違n xu医t công nghiệp tăng 8,16% so với năm 2018. 
Trong đó, ch雨 s嘘 s違n xu医t ngành công nghiệp ch院 bi院n, ch院 t衣o tăng 8,04%; công 
nghiệp s違n xu医t và phân ph嘘i điện tăng 9,3%; công nghiệp cung c医p n逢ớc, ho衣t 
động qu違n lỦ xử lỦ rác th違i tăng 5,5% so với cùng kỳ. Năm 2020, do tác động c栄a 
đ衣i d鵜ch Covid 19, ch雨 s嘘 công nghiệp gi違m 3,5% với lĩnh vực gi違m m衣nh nh医t là 
công nghiệp ch院 bi院n, ch院 t衣p (gi違m 4,5%). Trong đó, các ngành dệt, may mặc, s違n 
xu医t gi医y, in và sao chép b違n ghi là những tiểu ngành đóng góp chính cho sự s映t 
gi違m này. 

B違ngă2.9. Ch雨ăsốăs違năxu医tăcôngănghi羽păcácăt雨nhăĐBSCL 

STT T雨nh,ăthƠnhăphố 2012 2016 2017 2019 2020 

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

2 B衣c Liêu  103,57 108,59 110,36 112,36 104,11 

3 B院n Tre  114,80 107,97 107,90 109,60 104,40 

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

5 Cần Thơ  104,60 108,31 107,25 108,16 96,54 

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

7 H壱u Giang  135,40 108,19 112,00 110,22 107,80 

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

9 Long An  114,70 113,40 116,10 115,11 108,60 

10 Sóc Trăng  102,00 112,22 110,00 107,86 117,48 
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11 Tiền Giang  116,30 114,80 115,50 111,10 101,60 

12 Trà Vinh  110,58 106,20 148,87 127,70 111,52 

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

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Trong giai đo衣n 2011 - 2019, công nghiệp ch院 bi院n thực phẩm, đ欝 u嘘ng là 
nhóm ngành chi院m tỷ trọng ch栄 y院u trong cơ c医u công nghiệp c栄a thành ph嘘 và 
v磯n ti院p t映c có xu h逢ớng tăng. Trong giai đo衣n 2016 - 2019, ngành này đ衣t t嘘c độ 
tăng tr逢荏ng bình quân 9,52%/năm (giai đo衣n 2011 - 2015 đ衣t 10,7%/năm), năm 
2019 chi院m kho違ng 74,4% trong cơ c医u công nghiệp thành ph嘘 (tăng thêm 11,9 
điểm % so với năm 2010 và 0,8 điểm % so với năm 2015). C映 thể, ch院 bi院n th栄y 
s違n là một trong những ngành công nghiệp ch栄 lực c栄a thành ph嘘, đóng góp từ 30 - 
40% giá tr鵜 kim ng衣ch xu医t khẩu c栄a thành ph嘘. Ngoài ra, ch院 bi院n và xay xát g衣o 
cũng là nhóm ngành phát triển nhanh và đóng góp hàng năm kho違ng 20 - 25% t鰻ng 
kim ng衣ch xu医t khẩu toàn thành ph嘘. 

B違ngă2.10. Ch雨ăsốăs違năxu医tăcôngănghi羽pă5ăthƠnhăphốătr詠căthu瓜căTrungă逢挨ng 

STT ThƠnhăphố 2012 2015 2019 2020 

1 C違 n逢ớc  105,80 109,80 109,50 103,30 

2 TP. H欝 Chí Minh  105,00 107,86 107,58 
 

3 Hà Nội  105,00 108,30 108,50 
 

4 H違i Phòng  103,90 116,60 
  

5 Cần Thơ  104,60 107,30 108,16 96,54 

6 Đà Nẵng  106,00 113,10 104,25 
 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Đ院n nay, trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ có kho違ng 37 doanh nghiệp s違n 
xu医t đ欝 u嘘ng, trong đó một s嘘 đơn v鵜 có quy mô và đóng góp cao trong giá tr鵜 công 
nghiệp c栄a ngành là Công ty CP Bia - N逢ớc gi違i khát Sài Gòn - Tây Đô (KCN Trà 
Nóc 1), Công ty TNHH MTV N逢ớc u嘘ng Collagen Việt Nam (KCN Trà Nóc 2); 
Chi nhánh Công ty Pepsico Việt Nam t衣i Cần Thơ (KCN Trà Nóc 2); Công ty CP 
Bia - N逢ớc gi違i khát Cần Thơ (Q. Ninh Kiều), Công ty CP Bia Sài Gòn - miền Tây 
(KCN Trà Nóc 1)… S違n phẩm c栄a các doanh nghiệp này ph映c v映 ch栄 y院u nhu cầu 
trong n逢ớc và một phần xu医t khẩu sang th鵜 tr逢運ng các n逢ớc trong khu vực. 姶ớc 
năm 2020, s違n l逢ợng bia các lo衣i c栄a Thành ph嘘 đ衣t kho違ng 116,5 triệu lít, gi違m 

13,7% so với năm 2019; n逢ớc ngọt đ衣t kho違ng 14,1 triệu lít (năm 2019) tăng 
19,6% so với năm 2018. S違n phẩm c栄a ngành ch院 bi院n nông s違n là n医m rơm các 
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lo衣i, trái cây đóng hộp các lo衣i, nhân h衣t điều, bắp non đóng lon… có kho違ng 80% 
ph映c v映 xu医t khẩu sang Đài Loan, Trung Qu嘘c và một s嘘 n逢ớc khác, góp phần 
đáng kể vào sự tăng tr逢荏ng chung c栄a ngành công nghiệp ch院 bi院n. 

Nhóm ngành s違n xu医t hóa ch医t và s違n phẩm hóa ch医t có tỷ trọng khá 鰻n đ鵜nh 
trong cơ c医u công nghiệp thành ph嘘 Cần Thơ, năm 2010 chi院m kho違ng 11,4%, 
năm 2015 tăng nhẹ lên 11,8% và đ院n năm 2019 v磯n duy trì tỷ trọng 10,92% trong 

cơ c医u công nghiệp thành ph嘘, là nhóm ngành đóng góp lớn th泳 hai trong giá tr鵜 
s違n xu医t công nghiệp thành ph嘘. Trong giai đo衣n 2016 - 2019, ngành này đ衣t t嘘c 
độ tăng tr逢荏ng bình quân 荏 m泳c khá cao 7,1%/năm (so với giai đo衣n 2011 - 2015 

đ衣t m泳c 7,9%/năm). Ngành s違n xu医t hóa ch医t và s違n phẩm hóa ch医t hiện có 
kho違ng 127 doanh nghiệp (tăng thêm 41 doanh nghiệp so với năm 2010), chi院m 
12,13% t鰻ng s嘘 doanh nghiệp công nghiệp c栄a thành ph嘘. Trong đó, ch栄 y院u là các 
doanh nghiệp có s嘘 lao động d逢ới 50 ng逢運i (107 doanh nghiệp); có 03 doanh 
nghiệp có s嘘 lao động trên 500 ng逢運i. Đóng góp chính cho giá tr鵜 s違n xu医t công 
nghiệp c栄a ngành trên đ鵜a bàn thành ph嘘 là các s違n phẩm nh逢 phân NPK, bột giặt, 
thu嘘c viên các lo衣i, l嘘p xe đ衣p và xe máy, s違n phẩm nhựa các lo衣i, thu嘘c trừ sâu. 

Nhóm ngành s違n xu医t kim lo衣i, máy móc, thi院t b鵜 và s違n phẩm điện tử, máy vi 
tính cũng có b逢ớc b泳t phá tăng tr逢荏ng trong giai đo衣n 2016 - 2019, bình quân t嘘c 
độ tăng tr逢荏ng đ衣t 6,5%/năm sau khi tăng tr逢荏ng 1,9% trong giai đo衣n 2011 - 

2015, đ逢a nhóm lên v鵜 trí th泳 ba trong giá tr鵜 s違n xu医t công nghiệp thành ph嘘. Tuy 
nhiên, trong các giai đo衣n phát triển, mặc dù đ逢ợc quan tâm, khuy院n khích đ鵜nh 
h逢ớng phát triển, 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 phẩm điện tử, máy vi tính c栄a thành ph嘘 v磯n ch逢a phát triển nh逢 mong đợi. 
Năm 2019, giá tr鵜 công nghiệp c栄a nhóm ngành này đ衣t kho違ng 4.959 tỷ đ欝ng (cao 
hơn không nhiều so với giá tr鵜 đư đ衣t đ逢ợc năm 2010). Trong cơ c医u ngành công 
nghiệp c栄a thành ph嘘, đ院n năm 2019, tỷ trọng c栄a ngành đư gi違m xu嘘ng ch雨 còn 
kho違ng 4,53%, gi違m nhẹ so với năm 2015 荏 m泳c 5,0% và gi違m khá so với năm 
2010 荏 m泳c 7,7%. Một s嘘 doanh nghiệp quan tâm và m衣nh d衣n đầu t逢 thi院t b鵜, 
công nghệ mới khá tiên ti院n, hiện đ衣i. Trong th運i gian tới, ngành này có thể đ逢ợc 
xem là ngành 逢u tiên và mũi nhọn c栄a thành ph嘘 trong vai trò là công nghiệp hỗ 
trợ, t壱p trung phát triển cơ khí, ch院 t衣o linh kiện và chi ti院t máy, ngành công 
nghiệp đóng tàu không đ逢ợc xem là lợi th院 c栄a thành ph嘘. 

Nhóm ngành s違n xu医t v壱t liệu xây dựng trong những năm gần đây đư có b逢ớc 
phát triển m衣nh và có m泳c tăng tr逢荏ng khá cao, đ衣t bình quân 11,1%/năm trong 



244 

giai đo衣n 2011 - 2015 và kho違ng 13,8%/năm giai đo衣n 2016 - 2019; ch雨 sau ngành 
dệt may, da giày với t嘘c độ tăng bình quân 15,2%/năm, đ逢a tỷ trọng c栄a ngành này 
tăng nhẹ từ 2,5% năm 2010 lên kho違ng 3,0% năm 2015 và đ院n năm 2019 chi院m 
kho違ng 3,53% trong cơ c医u công nghiệp thành ph嘘, là nhóm ngành đóng góp lớn 
th泳 t逢 trong giá tr鵜 s違n xu医t công nghiệp thành ph嘘. Xét trong quy mô vùng kinh t院 
trọng điểm vùng ĐBSCL, nh運 sự gia tăng s違n l逢ợng c栄a các s違n phẩm v壱t liệu xây 
dựng (xi măng, g衣ch không nung) đư đ逢a tỷ trọng đóng góp giá tr鵜 công nghiệp 
ngành v壱t liệu xây dựng c栄a thành ph嘘 trong t鰻ng giá tr鵜 công nghiệp ngành c栄a 
toàn vùng từ 17,2% năm 2010 tăng lên đ衣t kho違ng 25 - 26% năm 2019. 

Đáng chú Ủ, ngành s違n xu医t và phân ph嘘i điện, khí đ嘘t, n逢ớc nóng, hơi n逢ớc 
có b逢ớc b泳t phá m衣nh giai đo衣n 2016 - 2019, bình quân t嘘c độ tăng tr逢荏ng đ衣t 
8,5%/năm sau khi tăng tr逢荏ng 14,9% giai đo衣n 2011 - 2015, đ逢a nhóm lên v鵜 trí 
th泳 5 trong giá tr鵜 s違n xu医t công nghiệp thành ph嘘, năm 2019 chi院m tỷ trọng 3,25% 

gi違m nhẹ so với năm 2015 荏 m泳c 3,34% trong cơ c医u công nghiệp thành ph嘘. 

B違ngă2.11. Chuy吋năd鵜chăc挨ăc医uăgiáătr鵜ăs違năxu医tăcôngănghi羽păgiaiăđo衣nă2010ă- 
2019ă(giáăsoăsánhă2010) 

STT C挨ăc医uăngƠnhăcôngănghi羽p 2010 2015 2019 
Tĕng/gi違m 

2010 
-2015 

2015 -
2019 

1 S違n xu医t, ch院 bi院n thực phẩm, đ欝 u嘘ng  62,5 73,6 74,4 +11,1 +0,80 

2 S違n xu医t hóa ch医t và s違n phẩm hóa ch医t  11,4 11,8 10,92 +0,4 -0,88 

3 S違n xu医t kim lo衣i + máy móc, thi院t b鵜 + 
s違n phẩm điện tử, máy vi tính  

7,7 5,0 4,53 -2,7 -0,47 

4 S違n xu医t v壱t liệu xây dựng  2,5 3,0 3,53 +0,5 +0,53 

5 S違n xu医t và phân ph嘘i điện, khí đ嘘t, 
n逢ớc nóng, hơi n逢ớc  

10,6 3,34 3,25 -7,26 -0,09 

6 S違n xu医t trang ph映c dệt may + da giày 
và các s違n phẩm có liên quan  

1,7 1,8 2,22 +0,1 +0,42 

7 Ch院 bi院n gỗ và s違n xu医t s違n phẩm từ gỗ, 
tre, n泳a  

3,0 1,2 1,0 -1,8 -0,2 

8 Khai khoáng      

9 Công nghiệp khác  0,5 0,3 0,22 -0,2 -0,08 

 T鰻ng cộng 100 100 100   

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
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Nhóm ngành s違n xu医t trang ph映c dệt may, da giày và các s違n phẩm liên quan 
cũng có b逢ớc tăng tr逢荏ng nhanh, t嘘c độ bình quân đ衣t 8,0%/năm giai đo衣n 2011 - 
2015 và tăng lên 15,2% giai đo衣n 2016 - 2019, đ逢a giá tr鵜 s違n xu医t công nghiệp 
năm 2019 tăng g医p 1,3 lần năm 2010. Tuy nhiên, do có xu医t phát điểm th医p nên 
đ院n nay ngành này v磯n chi院m tỷ trọng không cao trong cơ c医u công nghiệp thành 
ph嘘, năm 2010 chi院m kho違ng 1,7%, năm 2015 tăng nhẹ lên 1,8% và đ院n năm 2019 
duy trì tỷ trọng 荏 m泳c 2,22% trong cơ c医u công nghiệp, là nhóm ngành đóng góp 
lớn th泳 6 trong giá tr鵜 s違n xu医t công nghiệp. Tuy nhiên ngành dệt may đang gặp 
ph違i các thách th泳c khi ch逢a có vùng nguyên liệu tr欝ng cây l医y sợi và ngành công 
nghiệp dệt may ch逢a đ逢ợc hình thành độc l壱p với ngành dệt may. Công nghệ dệt 
may một phần đ逢ợc nh壱p khẩu và một s嘘 thi院t b鵜 và máy móc khác đ逢ợc s違n xu医t 
và lắp ráp theo công nghệ trong n逢ớc. Trình độ công nghệ ch栄 y院u là bán tự động 
và th栄 công. Phần lớn s違n phẩm hỗ trợ t衣i Cần Thơ đ逢ợc nh壱p khẩu từ Đài Loan, 
Thái Lan, Trung Qu嘘c và mua ngoài đ鵜a ph逢ơng. Các s違n phẩm hỗ trợ đ逢ợc cung 
c医p 荏 m泳c độ th逢運ng xuyên. Tuy nhiên, v磯n còn một tỷ lệ nhỏ doanh nghiệp dệt 
may còn gặp khó khăn trong tìm ngu欝n cung c医p s違n phẩm hỗ trợ. 

Ngoài ra, hai nhóm ngành công nghiệp khác (in, sao chép b違n ghi các lo衣i) và 
khai thác khoáng s違n đều đóng góp giá tr鵜 gia tăng công nghiệp không đáng kể 
trong giá tr鵜 s違n xu医t công nghiệp toàn thành ph嘘. Trong giai đo衣n 2010 - 2019, 

các nhóm ngành công nghiệp này luôn duy trì tỷ trọng d逢ới 1,0% trong cơ c医u giá 
tr鵜 s違n xu医t công nghiệp thành ph嘘. 

b2. Xây dựng 

Ngành xây dựng là lĩnh vực khá quan trọng trong nền kinh t院 Cần Thơ, đóng 
góp 5% t鰻ng GRDP năm 2020. Trong giai đo衣n 2011 - 2019, ngành xây dựng tăng 
tr逢荏ng 荏 m泳c độ th医p với 4%/năm. Tuy nhiên, đ院n năm 2019 - 2020, GRDP gi違m 
m衣nh 荏 m泳c 27%, nguyên nhân ch栄 y院u là do đ衣i d鵜ch Covid 19 đư làm đ泳t gưy 
chuỗi cung 泳ng, đình trệ các ho衣t động s違n xu医t kinh doanh. 

Nhiều dự án quan trọng đ逢ợc đầu t逢 nh逢 dự án đ逢運ng Nguyễn Văn Cừ (n嘘i 
dài) đo衣n từ Mỹ Khánh - Phong Ðiền, đ逢運ng t雨nh 922 từ qu嘘c lộ 91B đ院n C運 Ðỏ, 
dự án cầu Vàm Xáng và đ逢運ng n嘘i từ cầu Vàm Xáng đ院n qu嘘c lộ 61C (huyện 
Phong Ðiền), dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng c逢運ng kh違 năng thích 泳ng c栄a 
đô th鵜 (Dự án 3)... Các dự án đầu t逢 xây dựng khu đô th鵜 mới cũng đ逢ợc triển khai 
g欝m khu đô th鵜 mới An Bình (khu 1, 2, 3), khu đô th鵜 mới lô s嘘 9 qu壱n Bình Th栄y, 
các khu đô th鵜 mới (khu đô th鵜 Nam Cần Thơ) t衣i qu壱n Cái Răng, đặc biệt có khu 
đô th鵜 Nam Cần Thơ đ逢ợc xem là khu đô th鵜 “sầm u医t” b壱c nh医t khu vực ÐBSCL. 
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Công tác qu違n lỦ xây dựng và qu違n lỦ ch医t l逢ợng xây dựng thực hiện có hiệu 
qu違; trong giai đo衣n 2011 - 2018 đư thẩm đ鵜nh thi院t k院 cơ s荏 374 công trình; thẩm 
đ鵜nh thi院t k院 và dự toán xây dựng 814 công trình với t鰻ng kinh phí 9.243,1 tỷ 
đ欝ng, kinh phí gi違m 761,2 tỷ đ欝ng. C医p phép xây dựng 34.218 gi医y phép; t鰻 ch泳c 
kiểm tra công tác nghiệm thu 291 công trình, c医p 568 ch泳ng ch雨 hành nghề ho衣t 
động xây dựng và ch泳ng ch雨 hành nghề môi giới b医t động s違n cho cá nhân, c医p 291 
ch泳ng ch雨 năng lực ho衣t động xây dựng cho t鰻 ch泳c. 

 

Hìnhă2.19. GRDPăngƠnhăxơyăd詠ngăC亥năTh挨ăt瑛ă2010ă- 2040ă(gss,ăt雨ăđ欝ng)  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
c) Ngành nông, lâm nghiệp và th栄y s違n 

Trong giai đo衣n 2011 - 2015, toàn ngành tăng tr逢荏ng 荏 m泳c trung bình với 
t嘘c độ 2,75%/năm, đáng chú Ủ lĩnh vực lâm nghiệp suy gi違m nghiêm trọng. Đây là 
lĩnh vực thành ph嘘 cần đặc biệt quan tâm, đặc biệt trong b嘘i c違nh Cần Thơ trong 
t逢ơng lai s胤 ph違i đ嘘i mặt với tác động tiêu cực từ bi院n đ鰻i khí h壱u. T鰻ng giai đo衣n 
2011 - 2020, tỷ trọng GRDP ngành nông, lâm nghiệp và th栄y s違n trong cơ c医u 
GRDP c栄a thành ph嘘 có xu h逢ớng ngày càng gi違m, từ 16% năm 2011 xu嘘ng còn 
11% năm 2020. Xu h逢ớng gi違m này phù hợp với ch栄 tr逢ơng chung c栄a Nhà n逢ớc 
và đ鵜nh h逢ớng c栄a thành ph嘘. Động lực t衣o nên sự phát triển c栄a ngành nông, lâm 
nghiệp và th栄y s違n c栄a Cần Thơ trong giai đo衣n 2011 - 2020 ch栄 y院u dựa vào 
nhóm ngành nông nghiệp. Theo s嘘 liệu th嘘ng kê cho th医y, giá tr鵜 s違n xu医t nhóm 
ngành nông nghiệp luôn chi院m trên 70% trong t鰻ng giá tr鵜 s違n xu医t c栄a toàn ngành 
nông, lâm nghiệp và th栄y s違n.  
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c1. Nhóm ngành tr欝ng trọt 

Đ嘘i với nhóm ngành tr欝ng trọt, điển hình là s違n xu医t lúa có năng su医t theo xu 
h逢ớng tăng, tính hiệu qu違 việc 泳ng d映ng khoa học công nghệ cũng nh逢 chuyển đ鰻i 
s違n xu医t sang mô hình cánh đ欝ng lớn. Năng su医t lúa c違 năm thuộc nhóm cao c栄a 
ĐBSCL, tuy nhiên v磯n thua các t雨nh Sóc Trăng, H壱u Giang, Đ欝ng Tháp, An 
Giang. Diện tích s違n xu医t rau đ壱u các lo衣i tăng từ 8.938 ha năm 2011 lên 13.110 ha 
năm 2020, tuy nhiên năng su医t l衣i có xu h逢ớng không c違i thiện khi đ衣t 10,74 t医n/ha 
vào 2011 và 10,39 t医n/ha năm 2020. S違n l逢ợng rau, đ壱u bình quân đầu ng逢運i mới 
đ衣t 110 kg/ng逢運i/năm, bằng 1/2 so với m泳c bình quân chung c栄a vùng ĐBSCL 

(225 kg/ng逢運i/năm). 

B違ngă2.12. Th詠cătr衣ngăgieoătr欝ngălúaăt衣iăC亥năTh挨ănĕmă2011ă- 2020 

STT Ch雨ătiêu 
Đ挨năv鵜 
tính 

Th詠căhi羽n 
nĕmă2011 

Th詠căhi羽n 
nĕmă2015 

姶噂căth詠căhi羽n 
nĕmă2020 

1 Cây lúa     

 Diện tích gieo tr欝ng  ha 224.636  237.950  214.080 

 Năng su医t  t医n/ha 5,74  5,90  6,08 

 S違n l逢ợng  t医n 1.289.713  1.403.163  1.302.300 

1.1 Lúa Đông Xuân     

 Diện tích gieo tr欝ng  ha 88.672  87.285  79.750 

 Năng su医t  t医n/ ha 7,16  7,39  7,00 

 S違n l逢ợng  t医n 635.065  645.251  558.170 

1.2 Lúa Hè Thu     

 Diện tích gieo tr欝ng  ha 81.564  78.641  75.330 

 Năng su医t  t医n/ ha 5,20  5,44  5,76 

 S違n l逢ợng  t医n 424.239  427.948  434.260 

1.3 Lúa Thu Đông     

 Diện tích gieo tr欝ng  ha 54.400  72.024  59.000 

 Năng su医t  t医n/ ha 4,24  4,58  5,25 

 S違n l逢ợng  t医n 230.409  329.964  309.870 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Diện tích s違n xu医t cây công nghiệp hàng năm (điển hình là cây đ壱u nành và 
mè) gi違m nhanh từ 4.811 ha năm 2011 còn 719 ha năm 2019. Đ嘘i với diện tích 
tr欝ng các cây lâu năm c映 thể là cây dừa có xu h逢ớng gi違m do phần lớn chuyển qua 
đ医t tr欝ng cây ăn qu違 và một phần do chuyển qua đ医t phi nông nghiệp. Dự ki院n lâu 
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dài, diện tích tr欝ng dừa c栄a thành ph嘘 s胤 còn ti院p t映c gi違m. Những lo衣i cây lâu 
năm còn l衣i tính tới th運i điểm năm 2020 diện tích tr欝ng có tăng so với năm 2015 
nh逢ng không đáng kể.  

B違ngă2.13. Hi羽nătr衣ngăs違năxu医tăcơyălơuănĕmăthƠnhăphốăC亥năTh挨 

TT Cơyătr欝ng Đ挨năv鵜 Nĕm 2010 Nĕmă2015 Nĕmă2020 

 T鰻ngăsốă Di羽nătích 16.901 17.259 23.180 

I Cây dừa  Diện tích 2.635 2.308 1.557 

S違n l逢ợng 11.634 9.748 8.070 

II Cây ăn qu違  Diện tích 14.266 14.951 21.623 

S違n l逢ợng 84.713 83.472  

1 Cam, chanh, quỦt  Diện tích 3.226 2.020 2.409 

S違n l逢ợng 32.206 19.953 23.170 

2 Cây xoài  Diện tích 2.698 2.548 2.896 

S違n l逢ợng 9.634 10.041 15.885 

3 Cây nhưn, chôm 
chôm  

Diện tích 1.752 1.805 2.897 

S違n l逢ợng 8.000 10.573 18.740 

4 Cây b逢荏i  Diện tích 664 399 799 

S違n l逢ợng 6.547 3.629 455 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Th運i gian qua, ngành nông nghiệp cùng các đ鵜a ph逢ơng đư triển khai nhiều 
ho衣t động cung c医p thông tin, t壱p hu医n kỹ thu壱t và hỗ trợ về v嘘n, gi嘘ng cây tr欝ng 
và k院t n嘘i cung cầu nhằm giúp ng逢運i dân tr欝ng cây ăn trái đ衣t hiệu qu違. Đặc biệt, 
ngành nông nghiệp đư tích cực h逢ớng d磯n, hỗ trợ nông dân s違n xu医t theo các quy 
trình thực hành s違n xu医t nông nghiệp t嘘t, nh医t là theo tiêu chuẩn VietGAP, đ違m 
b違o ch医t l逢ợng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đ欝ng th運i, tăng c逢運ng liên k院t, hình 
thành các vùng chuyên canh cây ăn trái t壱p trung ch医t l逢ợng cao, gắn với xây dựng 
th逢ơng hiệu s違n phẩm, c医p mư s嘘 vùng tr欝ng, đ違m b違o truy xu医t đ逢ợc ngu欝n g嘘c 
xu医t x泳, đáp 泳ng t嘘t cho c違 tiêu th映 trong n逢ớc và xu医t khẩu. Đ院n nay, toàn thành 
ph嘘 có hơn 101 ha cây ăn trái c栄a 110 hộ dân t衣i các hợp tác xư (HTX) và t鰻 hợp 
tác đư đ逢ợc ch泳ng nh壱n VietGAP, với các lo衣i cây ăn trái nh逢 xoài cát Hòa Lộc, 
nhưn, vú sữa, mít, cam, sầu riêng…  

Theo kh違o sát, đánh giá c栄a ngành nông nghiệp hiện nhiều diện tích tr欝ng cây 
ăn trái ngon, đặc s違n t衣i thành ph嘘 có thể giúp nhà v逢運n có thu nh壱p từ 200 -700 

triệu đ欝ng/ha/năm, cao g医p nhiều lần so với tr欝ng lúa. Nông dân cũng xây dựng 
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đ逢ợc 31 mô hình v逢運n cây ăn trái k院t hợp phát triển du l鵜ch sinh thái, lợi nhu壱n 
cao g医p 1,5 - 2,0 lần so với chuyên canh cây ăn trái. 

c2. Nhóm ngành chăn nuôi 
Đàn gia cầm: đ逢ợc xem là th院 m衣nh c栄a thành ph嘘, quy mô đàn tăng từ 

1.895.000 con năm 2010 lên 2.127.000 con năm 2020, trong đó đàn gà tăng khá 
nhanh từ 469.000 con năm 2010 lên 767.000 con năm 2020; đàn v鵜t, ngan, ngỗng 
có xu h逢ớng gi違m từ 1.388.000 con còn 1.359.000 con, do th運i ti院t nắng nóng, khô 
h衣n nên v鵜t ch衣y đ欝ng không có chỗ chăn th違 d磯n đ院n t鰻ng đàn gi違m. H逢ớng tới 
cần ti院p t映c duy trì và đẩy nhanh t嘘c độ tăng tr逢荏ng đàn gà, nuôi theo ph逢ơng th泳c 
t壱p trung công nghiệp để qu違n lỦ t嘘t d鵜ch bệnh và nâng cao ch医t l逢ợng. 

B違ngă2.14. Sốăl逢嬰ngăgiaăsúc,ăgiaăc亥măvƠăs違năphẩmăch栄ăy院uăc栄aăthƠnhăphố 

TT H衣ngăm映c Đ挨n v鵜 Nĕmă2010 Nĕmă2015 Nĕmă2020 

I Sốăl逢嬰ngăđƠn     

1 Đàn trâu  con 532 220 399 

2 Đàn bò  con 4.598 4.853 4.099 

3 Đàn heo  1000 con 121 121 121 

4 Đàn gia cầm  1000 con 1.895 1.864 2.127 

Đàn gà  1000 con 469 546 767 

Đàn v鵜t, ngan, ngỗng  1000 con 1.388 1.298 1.359 

5 Dê  con 860 1.986 4.297 

II S違năphẩm     

1 S違n l逢ợng th鵜t  t医n 19.427 25.327 27.240 

2 Tr泳ng gia cầm  1000 qu違 61.823 66.801 81.565 

3 Sữa  t医n 1.755 1.027 1.394 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Đàn heo: là th院 m衣nh th泳 hai trong chăn nuôi c栄a thành ph嘘, nh逢ng quy mô 
đàn không tăng tr逢荏ng trong nhiều năm qua. Nguyên nhân ch栄 y院u do giá c違 th泳c 
ăn công nghiệp tăng, giá bán heo không 鰻n đ鵜nh, ng逢運i chăn nuôi heo không có l運i 
nên không chú trọng tái đàn, nh医t là các hộ nuôi quy mô vừa và nhỏ. Một nguyên 
nhân khác là do 違nh h逢荏ng c栄a bệnh d鵜ch t違 heo Châu Phi khi院n t鰻ng đàn gi違m 
m衣nh, đặc biệt gi違m nhiều trên đàn heo nái và heo nọc. 

Đàn bò: có xu h逢ớng gi違m dần từ 4.598 con năm 2015 xu嘘ng 4.099 con năm 
2020. 
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Các v壱t nuôi khác: ngoài các v壱t nuôi chính nêu trên, chăn nuôi trên đ鵜a bàn 
thành ph嘘 còn có một s嘘 v壱t nuôi khác nh逢ng quy mô không lớn, trong đó đáng kể 
nh医t là đàn trâu gi違m khá nhanh từ 529 con năm 2010 xu嘘ng còn 220 con năm 
2015, sau đó tăng nhẹ lên 399 con năm 2002. Nguyên nhân chính d磯n đ院n đàn đ衣i 
gia súc c栄a thành ph嘘 gi違m là do đ鵜a bàn chăn nuôi ngày càng b鵜 thu hẹp, ngu欝n 
th泳c ăn xanh tự nhiên khan hi院m dần, việc qu違n lỦ môi tr逢運ng khó khăn. Ng逢ợc 
l衣i, s嘘 l逢ợng dê l衣i có d医u hiệu tăng tr逢荏ng nhanh chóng từ 860 con năm 2010 lên 

4.297 con năm 2020. Do chăn nuôi dê có l運i cao và có thể t壱n d映ng lá cây, cỏ 
trong tự nhiên để làm th泳c ăn, ti院t kiệm chi phí tiền th泳c ăn (trong khi nhiều lo衣i 
th泳c ăn công nghiệp ph映c v映 chăn nuôi tăng cao), nên ng逢運i dân đang phát triển 
nuôi dê. Ngoài ra, việc nhiều hộ dân 泳ng d映ng khoa học kĩ thu壱t vào chăn nuôi dê 
cũng giúp s嘘 l逢ợng dê tăng nhanh, mang l衣i thu nh壱p t嘘t cho ng逢運i dân. 

d) Nhóm ngành th栄y s違n 

Giai đo衣n 2011 - 2015: diện tích nuôi th栄y s違n c栄a thành ph嘘 gi違m khá nhiều 
(1.824 ha, t逢ơng 泳ng gi違m 14,3% so với diện tích năm 2010), do đó, s違n l逢ợng 
th栄y s違n gi違m 5.883 t医n, trong đó s違n l逢ợng nuôi gi違m 6.034 t医n và s違n l逢ợng khai 
thác tăng 151 t医n.  

 Giai đo衣n 2015 - 2020: diện tích nuôi th栄y s違n c栄a thành ph嘘 gi違m khá 
nhiều từ 10.940 ha năm 2015 xu嘘ng 6.531 ha năm 2020 (gi違m 40%), tuy nhiên s違n 
l逢ợng v磯n tăng từ 172.412 t医n lên 221.091 t医n năm 2020 (tăng 28,2%). Điều này là 
k院t qu違 c栄a việc áp d映ng ti院n bộ khoa học công nghệ vào nuôi tr欝ng th栄y s違n nh逢 
công nghệ s違n xu医t gi嘘ng th栄y s違n mới, kỹ thu壱t nuôi th栄y s違n hiện đ衣i nhằm ti院t 
kiệm ngu欝n tài nguyên n逢ớc và b違o vệ môi tr逢運ng. Đ欝ng th運i, đa d衣ng hóa đ嘘i 
t逢ợng th栄y s違n nuôi, phát triển các mô hình nuôi th栄y s違n hiệu qu違 (nuôi cá sặc 
rằn, cá rô đ欝ng trong ao, nuôi cá ch衣ch l医u trong ao, cá tai t逢ợng da beo…); xây 
dựng vùng nuôi các đ嘘i t逢ợng th栄y đặc s違n t壱p trung thông qua việc hỗ trợ các mô 
hình trình diễn thuộc Ch逢ơng trình Khuy院n ng逢 đ鵜a ph逢ơng. 

B違ngă2.14.ăTh詠cătr衣ngănuôi tr欝ngăth栄yăs違năthƠnhăphốăC亥năTh挨 

Ch雨ătiêu 
Đ挨năv鵜ă
tính 

Th詠căhi羽nă
nĕmă2011 

Th詠căhi羽nă
nĕmă2015 

Th詠căhi羽nă
nĕmă2020 

T鰻ngă di羽nă tíchă nuôiă tr欝ngă
th栄yăs違n 

Ha 13.312 13.150 8.936 

Di羽nătíchănuôiăcá Ha 13.253 12.429  
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DTănuôiăcáătra Ha 922 837 729 

Di羽nătíchănuôiătôm Ha 59 20 10 

T鰻ngăs違năl逢嬰ngăth栄yăs違n T医n 193.808 192.376  

Nuôiătr欝ng T医n 188.808 187.876 214.740 

S違năl逢嬰ngănuôiăcá T医n 188.776 187.862 213.672 

S違năl逢嬰ngăcáătra T医n 162.079 153.140  

S違năl逢嬰ngănuôiătôm T医n 25 14 12 

Khaiăthác T医n 5.000 4.500 6.351 

(S荏 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành ph嘘 Cần Thơ, Niêm giám Th嘘ng kê 
thành ph嘘 Cần Thơ) 

Khu Nông nghiệp công nghệ cao 1 t衣i xư Thới Th衣nh, huyện Thới Lai, thành 

ph嘘 Cần Thơ. Hiện nay thành ph嘘 ti院p t映c m運i gọi nhà đầu t逢. 
- Khu nông nghiệp 泳ng d映ng công nghệ cao Cần Thơ: Thực hiện k院t lu壱n c栄a 

Th栄 t逢ớng Chính ph栄 Nguyễn Xuân Phúc t衣i cuộc họp Th逢運ng trực Chính ph栄 về 
việc thẩm đ鵜nh và phê duyệt Đề án sắp x院p, chuyển đ鰻i Nông tr逢運ng Sông H壱u 
thành Công ty TNHH 2 thành viên liên k院t với Công ty Vinamilk. Hiện nay, Nông 
tr逢運ng Sông H壱u đang hoàn ch雨nh đề án để trình c医p thẩm quyền phê duyệt. 

- Tính đ院n th運i điểm năm 2020, khu nông nghiệp công nghệ cao 3 t衣i xư 

Th衣nh Phú, huyện C運 Đỏ, thành ph嘘 Cần Thơ: Thực hiện Quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢ơng 
đầu t逢 s嘘 170/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 c栄a 曳y ban nhân dân thành 
ph嘘 Cần Thơ ch医p thu壱n Nhà đầu t逢 Công ty C鰻 phần T壱p đoàn T&T thực hiện dự 
án Nông nghiệp 泳ng d映ng công nghệ cao 3 t衣i xư Th衣nh Phú, huyện C運 Đỏ, thành 
ph嘘 Cần Thơ. Hiện Công ty C鰻 phần T壱p đoàn T&T đang l壱p quy ho衣ch tỷ lệ 
1/500 Khu nông nghiệp công nghệ cao 3 để trình c医p thẩm quyền phê duyệt. Tuy 
nhiên, đ院n ngày 29/11/2021 曳y ban nhân dân thành ph嘘 có Quy院t đ鵜nh s嘘 
3569/QĐ-UBND về việc thu h欝i ch栄 tr逢ơng đầu t逢 dự án, Nông nghiệp 永ng d映ng 
công nghệ cao 3“ đ嘘i với Công ty C鰻 phần T壱p đoàn T&T. 

e) Nhóm ngành lâm nghiệp 

TP. Cần Thơ không có rừng t壱p trung, ho衣t động lâm nghiệp ch栄 y院u tr欝ng, 
chăm sóc cây phân tán. Đ院n nay, cây lâm nghiệp phân tán toàn thành ph嘘 là 
884.185 cây, v逢ợt 4,02% k院 ho衣ch (K院 ho衣ch s嘘 31/KH-UBND ngày 13/02/2019). 

Các s違n phẩm lâm nghiệp khác có xu h逢ớng gi違m, k院t qu違 năm 2020 so với 
năm 2010, s違n l逢ợng gỗ tr欝ng khai thác gi違m 611 m3, c栄i gi違m 4.000 ster, tre trúc 
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gi違m 40.000 cây và lá dừa n逢ớc gi違m 37.000 tàu. Về lâu dài, lâm nghiệp có một 
vai trò h院t s泳c quan trọng trong việc t衣o c違nh quan, bóng mát cho khu vực đô th鵜 
và t衣o đai rừng chắn gió, bưo, ch嘘ng s衣t l荏 b運 kênh r衣ch và t衣o ngu欝n gỗ, c栄i cho 
nhu cầu sử d映ng t衣i chỗ c栄a nhân dân. Hiện nay, Cần Thơ ban hành K院 ho衣ch s嘘 
183/KH-UBND ngày 31/8/2021 triển khai Quy院t đ鵜nh s嘘 524/QĐ-ttg ngày 
01/4/2021 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về việc Phê duyệt Đề án “Tr欝ng một tỷ cây 
xanh phân tán giai đo衣n 2021 - 2025”. C違 giai đo衣n 2021-2025 ph医n đ医u tr欝ng đ衣t 
6,838 triệu cây xanh các lo衣i (Đô th鵜 và Nông thôn). 

B違ngă2.15. K院tăqu違ăs違năxu医tăngƠnhălơmănghi羽p 

H衣ngăm映c Đ挨năv鵜 Nĕmă2010 Nĕmă2015 Nĕmă2020 

Gỗ  m3 4.701 4.184 4.090 

C栄i  1000 ster 49 44 45 

Tre, trúc các lo衣i  1000 cây 805 726 845 

Lá dừa n逢ớc  1000 tàu 52 52 15 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

f) Th逢ơng m衣i và d鵜ch v映 

f1. Th逢ơng m衣i 
Trong giai đo衣n 2011 - 2020, ngành th逢ơng m衣i, d鵜ch v映 luôn chi院m t雨 trọng 

lớn nh医t trong cơ c医u GRDP c栄a Cần Thơ (45% năm 2011 tăng lên 50% năm 
2020). Năm 2020, GRDP đ衣t 28.421 tỷ đ欝ng với t嘘c độ tăng tr逢荏ng bình quân 
7%/năm (cao hơn m泳c bình quân 6,7% c違 n逢ớc và 6,2% c栄a vùng ĐBSCL). 

Về động lực tăng tr逢荏ng c栄a khu vực d鵜ch v映: ngành bán buôn, bán lẻ có 
đóng góp lớn nh医t với t鰻ng GRDP c栄a ngành (đ衣t 6.907 tỷ đ欝ng, t逢ơng đ逢ơng 
26% GRDP c栄a khu vực d鵜ch v映); ti院p đ院n b医t động s違n (đ衣t 2.898 tỷ đ欝ng, chi院m 
11,1%); ho衣t động tài chính, ngân hàng, b違o hiểm (10,9%); ho衣t động thông tin, 
truyền thông (10%). Giai đo衣n 2015 - 2020, ngành bán buôn, bán lẻ có sự tăng 
tr逢荏ng khá 鰻n đ鵜nh với m泳c tăng 5,64%/năm; và hiện có kho違ng 3.113 doanh 
nghiệp đang ho衣t động. 
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Hìnhă2.20. GRDPăkhuăv詠căd鵜chăv映ăc栄aăthƠnhăphốăC亥năTh挨ă(gssă2010)  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Đ嘘i với ngành th逢ơng m衣i nội đ鵜a, xét về t嘘c độ tăng hàng năm, giá tr鵜 tăng 

thêm c栄a ngành th逢ơng m衣i Cần Thơ đ衣t t嘘c độ tăng tr逢荏ng âm (1,1%/năm) giai 
đo衣n 2011 - 2016, th医p hơn so với t嘘c độ tăng GRDP toàn thành ph嘘 và th医p hơn 
nhiều so với nh鵜p độ tăng chung c栄a c違 n逢ớc là 8,9%/năm trong cùng th運i kỳ. 
Nguyên nhân c栄a sự s映t gi違m này là do từ năm 2015 doanh thu từ ho衣t động kinh 
doanh c栄a các chi nhánh, công ty con có ho衣t động th逢ơng m衣i trên đ鵜a bàn thành 
ph嘘 Cần Thơ không đ逢ợc tính t衣i các nơi ho衣t động mà chuyển doanh thu tính về 
t鰻ng công ty/ tr映 s荏 chính. N院u so sánh giá tr鵜 tăng thêm năm 2016/2015 thì giá tr鵜 
tăng đáng kể đ衣t 6,21%, tuy nhiên l衣i có xu h逢ớng gi違m trong năm 2017 ch雨 đ衣t 
6.200,3 tỷ đ欝ng, đ衣t m泳c tăng tr逢荏ng âm 2,18% giai đo衣n 2015 - 2017. 

B違ngă2.16. T鰻ngăm泳căbánălẻăhƠngăhóaăvƠădoanhăthuăd鵜chăv映ătiêuădùngăTPCT 

Ch雨ătiêu Đ挨năv鵜 Nĕmă2010 Nĕmă2015 Nĕmă2020 
Tốcăđ瓜 
tĕng  

(%/nĕm) 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vつ tiêu dùng 

(1) TP. Cần Thơ  tỷ đ欝ng 35.313  71.526  139.077  12,00 

(2) C違 n逢ớc  tỷ đ欝ng 1.677.345  3.223.202,6  4.976.454,3  11,50 

(3) Vùng ĐBSCL  tỷ đ欝ng 273.004  537.377  815.708  11,60 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vつ tiêu dùng bình quân đầu người 
(1) TP. Cần Thơ  30  59  88  11,36 
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(2) C違 n逢ớc  triệu đ欝ng/ 
ng逢運i/năm 

19,3  34,7  50,9  10,18 

(3) Vùng ĐBSCL  15,8  31,1  47,2  11,60 

TP. Cần Thơ so 
với c違 n逢ớc  

lần 1,55  1,7  1,7  

TP. Cần Thơ so 
với vùng ĐBSCL  

lần 1,89  1,89  1,86  

(Ngu欝n: NGTK thành ph嘘 Cần Thơ, Niêm giám th嘘ng kê c違 n逢ớc) 

Tỷ trọng GDP th逢ơng m衣i cũng gi違m từ 16,1% năm 2010 xu嘘ng 13,3% năm 
2016. Tuy nhiên, tỷ trọng giá tr鵜 gia tăng c栄a ngành th逢ơng m衣i trong GDP c栄a 
Cần Thơ cao hơn so với tỷ trọng 10,5% c栄a c違 n逢ớc năm 2016. T鰻ng m泳c bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu d鵜ch v映 tiêu dùng c栄a thành ph嘘 năm 2020 đ衣t 109.871 tỷ 
đ欝ng, tăng 10,6% so với năm 2015. Cần Thơ có t鰻ng m泳c bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu d鵜ch v映 tiêu dùng cao th泳 nh医t vùng ĐBSCL và là một trong những 
thành ph嘘 đ泳ng hàng đầu c違 n逢ớc. 

B違ngă2.17. T鰻ngăgiáătr鵜ănh壱păkhẩuăhƠngăhóaăvƠăc挨ăc医uătheoănhómăhƠngănh壱pă
khẩuăc栄aăthƠnhăphốăC亥năTh挨 

H衣ngăm映c 2010 2015 2016 2019 

T鰻ng giá tr鵜 nh壱p khẩu hàng hóa  472,9 439,5 322,4 456,7 

1. Nguyên, nhiên, v壱t liệu 
    

2. Máy móc, thi院t b鵜 và ph映 tùng  26,3 52,8 61,6 65,2 

3. Nhóm khác 
    

Cơ c医u theo nhóm hàng nh壱p khẩu  100% 100% 100% 100% 

1. Nguyên, nhiên, v壱t liệu 
    

2. Máy móc, thi院t b鵜 và ph映 tùng  5,56% 12,01% 19,11% 14,27% 

3. Nhóm khác 
    

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Đ嘘i với kim ng衣ch ngành xu医t khẩu trong giai đo衣n 2011 - 2015, giá tr鵜 xu医t 
khẩu hàng hóa c栄a thành ph嘘 Cần Thơ có t嘘c độ tăng tr逢荏ng bình quân 1,49%/ 
năm, tuy nhiên đ院n giai đo衣n 2016 - 2020, giá tr鵜 xu医t khẩu hàng hóa đư có m泳c 
tăng tr逢荏ng cao, bình quân đ衣t kho違ng 10,46%/năm. Còn với kim ng衣ch nh壱p 
khẩu, trong giai đo衣n 2010 - 2019, giá tr鵜 nh壱p khẩu máy móc, thi院t b鵜 c栄a thành 
ph嘘 đư có m泳c tăng theo từng năm từ 26,3 triệu USD (năm 2010) tăng dần lên 52,8 
triệu USD năm 2015; tăng lên 61,6 triệu USD năm 2016 và ti院p t映c tăng đ院n năm 
2019 đ衣t kho違ng 65,2 triệu USD, g医p hơn 2,48 lần so với giá tr鵜 nh壱p khẩu năm 



255 

2010; đ逢a tỷ trọng giá tr鵜 nh壱p khẩu máy móc, thi院t b鵜 từ 5,56% năm 2010 lên tới 
14,27% năm 2019 trong t鰻ng kim ng衣ch nh壱p khẩu c栄a thành ph嘘. Đáng chú Ủ, 
năm 2014 kim ng衣ch nh壱p khẩu máy móc, thi院t b鵜 c栄a thành ph嘘 tăng đột bi院n, đ衣t 
tới 225,5 triệu USD. 

f2. D鵜ch v映 

Du l鵜ch: t鰻ng l逢ợt khách tham quan du l鵜ch đ院n Cần Thơ giai đo衣n 2010 -  

2020 đ衣t 50,3 l逢ợt, mang l衣i t鰻ng doanh thu về du l鵜ch 22.268 tỷ đ欝ng, ch栄 y院u t壱p 
trung vào nhóm d鵜ch v映 ăn u嘘ng, l逢u trú, lữ hành.  

S嘘 l逢ợt khách du l鵜ch đ院n tăng nhanh, với t嘘c độ trung bình 20 %/năm trong 
giai đo衣n 2010 - 2020 (từ 1,68 triệu l逢ợt khách năm 2010 lên 8,8 triệu l逢ợt khách 
năm 2019. S嘘 l逢ợt khách l逢u trú tăng với t嘘c độ ch壱m hơn, 15%/năm trong giai 
đo衣n 2019 - 2020, tuy nhiên, đây v磯n là m泳c tăng 医n t逢ợng và không thua kém các 
thành ph嘘 trực thuộc Trung 逢ơng khác. 

 

 

Hìnhă2.ă21. Doanhăthuăduăl鵜chăthƠnhăphốăC亥năTh挨ăt瑛ă2010ă- 2020ă(tỷăđ欝ng)  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
Đặc biệt, vào năm 2016, việc ban hành Ngh鵜 quy院t s嘘 03-NQ/TU về đẩy 

m衣nh phát triển du l鵜ch là tiền đề quan trọng t衣o lực đẩy đ逢a du l鵜ch Cần Thơ phát 
triển. Ngh鵜 quy院t này đư mang đ院n một con s嘘 医n t逢ợng cho ngành du l鵜ch giai 
đo衣n 2016 - 2017 khi l逢ợt khách tăng 42%, doanh thu tăng 59%.  
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B違ngă2.18. Cácăch雨ătiêuăngƠnhăduăl鵜chăC亥năTh挨ă2010ă- 2020 

TT Ch雨ătiêu Đ挨năv鵜 2010 2016 2017 2019 2020 

1 T鰻ng s嘘 khách đ院n triệu khách 1,68 5,34 7,54 8,87 5,60 

Khách qu嘘c t院  % 12 6 5 5 2 

Khách trong n逢ớc  % 88 94 95 95 98 

2 T鰻ng s嘘 khách l逢u trú triệu khách 0,88 1,73 2,18 3,00 2,02 

Khách qu嘘c t院  % 19 15 14 14 6 

Khách trong n逢ớc  % 81 85 86 86 94 

3 Ngày khách l逢u trú bình 
quân 

ngày khách 1,27 1,56 1,59 1,55 1,27 

Khách qu嘘c t院  ngày khách 1,33 1,51 1,61 1,72 1,38 

Khách trong n逢ớc  ngày khách 1,20 1,60 1,57 1,38 1,16 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Tuy nhiên, năm 2020, do 違nh h逢荏ng c栄a đ衣i d鵜ch Covid19, s嘘 l逢ợt khách du 
l鵜ch và l逢ợt khách l逢u trú gi違m lần l逢ợt 36% và 34%, d磯n đ院n doanh thu gi違m 
t逢ơng 泳ng 29%.Tr逢ớc tình hình đó, nhằm khôi ph映c, phát triển ngành du l鵜ch 
thành ph嘘. Thành 栄y Cần Thơ đư ban hành Ngh鵜 quy院t s嘘 10-NQ/TU ngày 
29/12/2021 về đẩy m衣nh phát triển du l鵜ch trong tình hình mới. Với m映c tiêu: “Đ院n 
năm 2025, ngành du l鵜ch thành ph嘘 Cần Thơ cơ b違n tr荏 thành ngành kinh t院 mũi 
nhọn; s違n phẩm du l鵜ch có ch医t l逢ợng, đa d衣ng, s泳c c衣nh tr衣nh cao; điểm đ院n h医p 
d磯n trong khu vực và c違 n逢ớc. Ph医n đ医u đ院n năm 2030, ngành du l鵜ch thực sự tr荏 
thành ngành kinh t院 mũi nhọn, chi院m t雨 trọng cao trong cơ c医u GRDP c栄a thành 
ph嘘, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển m衣nh; đẩy m衣nh phát triển du 
l鵜ch theo chiều sâu, ch医t l逢ợng cao và nâng cao v鵜 th院 so sánh c栄a du l鵜ch thành 
ph嘘 với các đ鵜a ph逢ơng trong n逢ớc và qu嘘c t院; tăng chi tiêu và kéo dài th運i gian 
l逢u trú c栄a du khách khi đ院n du l鵜ch t衣i thành ph嘘 Cần Thơ” 

D鵜ch v映 v壱n t違i: t鰻ng kh嘘i l逢ợng v壱n chuyển hàng hóa tăng tr逢荏ng 荏 m泳c 
th医p, từ 9.598.000 t医n năm 2015 lên 11.398.000 t医n năm 2020, t嘘c độ tăng bình 
quân hàng năm là 3,5%. Kh嘘i l逢ợng hàng hóa luân chuyển cũng tăng với t嘘c độ 
bình quân là 7%/năm (từ 1.401.515.000 t医n.km trong năm 2015 lên 1.929.219.000 

t医n.km trong năm 2020). Cự ly v壱n chuyển hàng hóa bình quân luôn duy trì 荏 m泳c 
r医t khá dài, kho違ng từ 146 km đ院n 170 km. Điều này cho th医y hàng hóa ch栄 y院u 
đ逢ợc v壱n chuyển đ院n các t雨nh thuộc ĐBSCL. 

B違ngă2.19. Cácăch雨ătiêuăngƠnhăv壱năt違iăthƠnh phốăC亥năTh挨ănĕmă2015ă- 2020 
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 Đ挨năv鵜 2015 2017 2018 2019 2020 

1.ăHƠngăhóa 

Kh嘘i l逢ợng hàng 
hóa v壱n chuyển 

ngàn 
t医n 

9.598 10.488 11.311 12.232 11.398 

Kh嘘i l逢ợng hàng 
hóa luân chuyển 

ngàn 
t医n.km 

1.401.515 1.672.660 1.913.490 2.094.872 1.929.219 

Cự ly  km 146.02 159.48 169.17 171.26 169.26 

2.ăHƠnhăkhách 

S嘘 l逢ợt hành 
khách v壱n 
chuyển 

ngàn 
ng逢運i 

14.520 16.190 18.621 19.573 18.465 

S嘘 l逢ợt hành 
khách luân 
chuyển 

ngàn 
ng逢運i. 
km 

240.563 251.936 261.914 285.428 276.330 

Cự ly  km 16,6 15,6 14,1 14,6 15,0 

 

Doanh thu từ ho衣t động v壱n t違i, kho bưi tăng tr逢荏ng 荏 m泳c t嘘t trong giai đo衣n 
2015 -  2019, m泳c tăng trung bình đ衣t 16%/năm. Doanh thu tăng từ 2.079 t雨 đ欝ng 
năm 2015 lên 3.829 t雨 đ欝ng năm 2019.  

V壱n t違i đ逢運ng bộ có sự đóng góp lớn nh医t cho việc gia tăng tr逢荏ng doanh thu 
này với t嘘c độ phát triển 19%/năm và chi院m 60% t雨 trọng vào năm 2019, trong khi 
v壱n t違i đ逢運ng th栄y ch雨 tăng 8%/năm và kho bưi th壱m chí còn gi違m 12%/năm. Vào 
năm 2020, do 違nh h逢荏ng c栄a đ衣i d鵜ch Covid 19, doanh thu từ ho衣t động v壱n t違i 
gi違m 14% và v壱n t違i đ逢運ng th栄y có m泳c gi違m m衣nh nh医t với 18,6%. Doanh thu từ 
lo衣i hình này cũng đang dần m医t đi sự quan trọng khi từng nắm giữ 29% vào năm 
2015 và ch雨 còn 22% vào năm 2020. 

 



258 

 

Hìnhă2.ă22. Doanhăthuăho衣tăđ瓜ngăv壱năt違iăTPCT nĕmă2015ă- 2020  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
D鵜ch v映 logistics: tỷ trọng đóng góp c栄a logistics trong GRDP Cần Thơ giai 

đo衣n 2015 - 2019 trung bình đ衣t 5,1%, tăng tr逢荏ng bình quân 3,5%/năm. Năm 
2019, doanh thu d鵜ch v映 logistics trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ đ衣t kho違ng 
5.470,85 tỷ đ欝ng; chi院m tỷ trọng 12,2% t鰻ng s違n phẩm ngành d鵜ch v映 trên đ鵜a bàn 
và đóng góp vào GRDP thành ph嘘 kho違ng 6,0%. Tỷ lệ thuê ngoài d鵜ch v映 logistics 
kho違ng 40%. 
 Các d鵜ch v映 khác: g欝m d鵜ch v映 h違i quan. D鵜ch v映 chuyển phát nhanh. 

- Logistics hàng không và Logistics c違ng biển đóng vai trò ch栄 đ衣o trong 
việc phát triển d鵜ch v映 Logisitcs c栄a thành ph嘘 Cần Thơ. 
 Logistics hàng không đang trong giai đo衣n tiềm năng phát triển, l逢ợng 

hàng hóa ch逢a đáng kể. Năm 2019, hàng hóa thông qua c違ng hàng 
không qu嘘c t院 Cần Thơ ch雨 đ衣t 9.059 t医n. Hiện nay C違ng hàng không 
Qu嘘c t院 Cần Thơ đư có 13 đ逢運ng bay khai thác, g欝m 9 đ逢運ng bay nội 
đ鵜a và 4 đ逢運ng bay qu嘘c t院, công su医t 1.300.000 hành khách năm 

2020. 

 Logistics c違ng biển đóng vai trò ch栄 đ衣o, măm 2019, hàng hóa thông 
qua hệ th嘘ng c違ng biển Cần Thơ đ衣t 5,79 triệu t医n, chi院m 26% t鰻ng 
l逢ợng hàng hóa thông qua trên toàn thành ph嘘, trong đó t壱p trung ch栄 
y院u trên 90% qua c違ng Cái Cui. 
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2.2.3.2 Đi隠uăki羽năv隠ăvĕnăhóaă- xƣăh瓜i 
a) B違n sắc văn hóa 

Trong nhiều năm qua, thành ph嘘 đư thực hiện tuyên truyền c鰻 động và t鰻 ch泳c 
các ho衣t động văn hóa, văn nghệ, thể d映c thể thao, du l鵜ch kỷ niệm các ngày lễ, t院t, 
nêu b壱t Ủ nghĩa ho衣t động các sự kiện c栄a đ鵜a ph逢ơng, ph映c v映 nhu cầu h逢荏ng th映 
văn hóa c栄a các tầng lớp nhân dân. Việc xây dựng môi tr逢運ng văn hóa lành m衣nh 
đ逢ợc chú trọng; tính đ院n cu嘘i năm 2018, đư công nh壱n đ逢ợc 76/85 xư, ph逢運ng, th鵜 
tr医n văn hóa; 628/630 医p, khu vực văn hóa (đ衣t tỷ lệ 99,68%). 

Trên đ鵜a bàn thành ph嘘 có nhiều công trình văn hóa n鰻i ti院ng nh逢 t逢ợng đài 
Bác H欝, B違o tàng Thành ph嘘, B違o tàng Quân khu 9, đình Bình Th栄y, b院n Ninh 
Kiều, chùa Nam Như Đ逢運ng... Công tác b違o t欝n, tôn t衣o và phát huy các giá tr鵜, di 
s違n văn hóa đ逢ợc đ逢ợc thành ph嘘 triển khai qua các đề án nh逢 “B違o vệ và phát huy 

nghệ thu壱t Đ運n ca tài tử thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2016 - 2020” và “B違o t欝n và 
phát huy giá tr鵜 di s違n văn hóa phi v壱t thể thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2020”. 

b) Tình hình xư hội 
b1. T鰻ng quan về dân s嘘 

Giai đo衣n 2010 - 2020 dân s嘘 c栄a thành ph嘘 không có sự bi院n đ鰻i đáng kể, 
tăng nhẹ từ 1,19 triệu ng逢運i lên 1,24 triệu ng逢運i. Tỷ lệ tăng tr逢荏ng dân s嘘 bình 
quân hằng năm c栄a Cần Thơ trong giai đo衣n 2010 - 2020 đ衣t 0,4%, tuy th医p hơn 
con s嘘 1,14% c栄a c違 n逢ớc nh逢ng l衣i đ泳ng th泳 4 荏 vùng ĐBSCL. Nguyên nhân là 
vùng ĐBSCL có tỷ lệ tăng dân s嘘 ch雨 đ衣t 0,1%/năm do tỷ lệ di c逢 ra khỏi vùng r医t 
lớn, đ衣t 1,1 triệu ng逢運i trong 10 năm qua trong khi tỷ lệ nh壱p c逢 th医p nh医t c違 n逢ớc.  

Mặc dù quá trình đô th鵜 hóa c栄a thành ph嘘 đang chững l衣i trong những năm 
gần đây nh逢ng điều đó có thể đ逢ợc lỦ gi違i b荏i việc Cần Thơ đư có t雨 lệ dân s嘘 s嘘ng 
荏 thành th鵜 đ衣t m泳c r医t cao, trong khi t雨 lệ c栄a vùng ĐBSCL đ衣t 25,1% và t雨 lệ c栄a 
c違 n逢ớc đ衣t 24,4%. Việc có 70% dân c逢 sinh s嘘ng 荏 đô th鵜 s胤 t衣o điều kiện cho 
Cần Thơ phát triển các ngành phi nông nghiệp. Tỷ lệ tăng dân s嘘 tự nhiên c栄a Cần 
Thơ diễn ra m衣nh m胤 荏 khu vực thành th鵜, dao động trong kho違ng từ 7,5 - 12,5%/ 

năm; trong khi đó 荏 khu vực nông thôn l衣i ch泳ng ki院n dân s嘘 gi違m đáng kể, t雨 lệ 
gi違m dao động từ 4,8 - 9,9%/năm. Điều này lỦ gi違i cho việc cơ c医u dân s嘘 荏 thành 
th鵜 chuyển d鵜ch từ 66% vào 2010 lên 70% vào 2020.  

Một trong những nguyên nhân cho th医y dân s嘘 荏 Cần Thơ không bi院n động là 
do tỷ su医t sinh th医p. T鰻ng tỷ su医t sinh thô năm 2019 là 1,66 con/ph映 nữ, th医p hơn 
m泳c trung bình toàn qu嘘c là 2,09. Tỷ su医t sinh không chênh lệch nhiều 荏 thành th鵜 
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(1,60 con/ph映 nữ) và nông thôn (1,94 con/ph映 nữ) ch泳ng tỏ ng逢運i dân có nh壱n 
th泳c rõ về k院 ho衣ch hóa gia đình. Một nguyên nhân khác c栄a tăng tr逢荏ng dân s嘘 
th医p là do t雨 lệ di c逢 thuần hầu nh逢 âm do có sự chuyển d鵜ch lớn c栄a ng逢運i dân 
Cần Thơ đ院n các vùng đô th鵜 khác. Về cân bằng giới tính, Cần Thơ duy trì 鰻n đ鵜nh 
tỷ s嘘 giới tính là kho違ng 49,6% nam và 50,4% nữ qua các năm, phần nào cho th医y 
nh壱n th泳c, t逢 duy c栄a ng逢運i dân không còn nặng nề về lựa chọn giới tính. 

B違ngă2.20. DơnăsốăvƠăc挨ăc医uădơnăsốăphơnătheoăkhuăv詠căt衣iăTPCT 

 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T鰻ng dân s嘘 
(ngàn ng逢運i) 

1192,3 1205,7 1208,5 1214,6 1222,4 1227,7 1235,9 1240,7 

Dân số phân theo giới tính 

Nam (%)  49,61 49,6 49,6 49,6 49,6 49,59 49,59 49,66 

Nữ (%)  50,34 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,34 

Dân số phân theo khu vực 

Thành th鵜 (%)  66,3 67,8 68,2 68,6 68,9 69,3 68,7 70,0 

Nông thôn 
(%)  

33,7 32,2 31,8 31,4 31,1 30,7 30,3 30,0 

T雨 lệ tăng dân 
s嘘 (%) 

3,24 2,07 2,32 5,01 6,42 4,35 6,66 3,86 

T鰻ng tỷ su医t 
sinh (s嘘 con/ 
ph映 nữ) 

n/a 1,83 1,88 1,89 1,89 1,66 1,66 1,74 

T雨 lệ di c逢 
thuần (%) 

-1,7 -3,2 -4,6 -2,7 -4,7 -1,8 1,8 -2,2 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

M壱t độ dân s嘘 trung bình c栄a thành ph嘘 dao động từ 829 ng逢運i/km2 (năm 
2010) đ院n 862 ng逢運i/km2 (năm 2020). Con s嘘 này cao hơn nhiều so với m泳c trung 

bình c栄a ĐBSCL (423 ng逢運i/km2) cũng nh逢 trung bình c違 n逢ớc (290 ng逢運i/km2) 

nh逢ng v磯n th医p hơn nhiều so với các thành ph嘘 trực thuộc Trung 逢ơng khác nh逢 

Hà Nội (2.398 ng逢運i/km2) hay thành ph嘘 H欝 Chí Minh (4.363 ng逢運i/km2). Dù 
đ逢ợc x院p h衣ng là đô th鵜 lo衣i I nh逢ng Cần Thơ v磯n ch逢a đáp 泳ng đ逢ợc tiêu chí về 
m壱t độ dân s嘘 b荏i theo quy đ鵜nh, đô th鵜 lo衣i I cần có quy mô toàn đô th鵜 đ衣t 2.000 

ng逢運i/km2 và khu vực nội thành tính trên diện tích đ医t xây dựng đô th鵜 đ衣t từ 
10.000 ng逢運i/km2 tr荏 lên. 

Dân s嘘 thành ph嘘 Cần Thơ có sự phân b嘘 không đều, vùng có m壱t độ dân c逢 
t壱p trung cao nh医t là qu壱n Ninh Kiều (kho違ng 9.741 ng逢運i/km2), qu壱n Bình Th栄y 



261 

(kho違ng 2.035 ng逢運i/km2) và nơi có m壱t độ dân s嘘 th医p nh医t là huyện Vĩnh Th衣nh 
(kho違ng 317 ng逢運i/ km2) và huyện C運 Đỏ (kho違ng 362 ng逢運i/ km2). 

Hiện nay, Cần Thơ có b嘘n nhóm dân tộc chính sinh s嘘ng bao g欝m dân tộc 
Kinh, Hoa, Khmer, Chăm. Trong đó, dân tộc Kinh chi院m đa s嘘 với 97,5%, sau đó 
là dân tộc Khmer với 1,6%, dân tộc Hoa 0,9% và ng逢運i Chăm 0,02%. Các nhóm 
cộng đ欝ng tộc ng逢運i đóng vai trò r医t quan trọng trong việc hình thành nên diện 
m衣o và đặc điểm văn hóa c栄a thành ph嘘 Cần Thơ. Các dân tộc ít ng逢運i trên đ鵜a bàn 
phần lớn s嘘ng đan xen trong cộng đ欝ng, cùng s違n xu医t phát triển kinh t院 - xư hội. 
Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên, phong t映c t壱p quán và trình độ phát triển không 
đ欝ng đều nên nhìn chung các nhóm dân tộc thiểu s嘘 có đ運i s嘘ng khó khăn hơn 
ng逢運i Kinh. 

B違ngă2.21. DơnăsốăvƠăm壱tăđ瓜ădơnăsốăcácăqu壱n,ăhuy羽nătrênăđ鵜aăbƠnăthƠnhăphốă
C亥năTh挨ănĕmă2020 

Qu壱n Huy羽n Dơnăsốă(ng逢運i) M壱tăđ瓜ădơnăsốă(ng逢運i/km2) 

Ninh Kiều  284.729 9.741 

Ô Môn  128.579 975 

Bình Th栄y  144.735 2.035 

Cái Răng  107.500 1.609 

Th嘘t N嘘t  154.986 1.280 

Vĩnh Th衣nh  97.394 317 

C運 Đỏ  115.870 362 

Phong Điền  98.333 785 

Thới Lai  108.605 407 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Về tôn giáo, có 24% dân s嘘 Cần Thơ theo tôn giáo, với các tôn giáo chính là 
Ph壱t giáo, Ph壱t giáo hòa h違o. Các tôn giáo ho衣t động bình th逢運ng, 鰻n đ鵜nh, có m嘘i 
quan hệ gắn bó với chính quyền đ鵜a ph逢ơng, t衣o điều kiện thu壱n lợi trong việc 
tuyên truyền ch栄 tr逢ơng, đ逢運ng l嘘i c栄a Đ違ng và chính sách pháp lu壱t c栄a Nhà 
n逢ớc. 
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Hìnhă2.ă23. Tỷăl羽ălaoăđ瓜ngătrênă15ătu鰻iătrongăt鰻ngădơnăsốăt衣iăC亥năTh挨ăgiaiă
đo衣nă2015ă= 2020  

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 
b2. Thực tr衣ng lao động và việc làm 

S嘘 l逢ợng lao động: năm 2020, lực l逢ợng lao động từ 15 tu鰻i tr荏 lên c栄a Cần 
Thơ là 716.782 ng逢運i, chi院m 58% t鰻ng dân s嘘, trong đó lao động có việc làm là 
693.317. T雨 lệ giữa lực l逢ợng lao động so với dân s嘘 c栄a Cần Thơ gần bằng m泳c 
trung bình c栄a Việt Nam là 58,5%. 

Cơ c医u lao động: lực l逢ợng lao động làm việc trong 03 ngành kinh t院 có sự 
chuyển d鵜ch, theo đó cơ c医u lao động giữa ngành từ nông - lâm - th栄y s違n, công 
nghiệp - xây dựng và th逢ơng m衣i - d鵜ch v映 năm 2015 và 2019 lần l逢ợt là 35,7%; 
20,9%; 41,6% và 26%; 22,1%; 48,6%. Có thể th医y, cơ c医u lao động đang chuyển 
d鵜ch rõ rệt từ nông - lâm - th栄y s違n sang th逢ơng m衣i - d鵜ch v映. 

Cần Thơ là một thành ph嘘 có s嘘 l逢ợng lao động nông nghiệp th医p, ch雨 26%, 
th医p hơn m泳c trung bình c栄a ĐBSCL là 43,3% và c栄a c違 n逢ớc là 33,06%. Với s嘘 
l逢ợng lao động trong nông - lâm - ng逢 nghiệp là 348.562, chi院m 26% lực l逢ợng 
lao động nh逢ng ch雨 t衣o ra 10,47% GRDP, điều này có nghĩa là Cần Thơ v磯n có s嘘 
l逢ợng lớn lao động làm việc trong lĩnh vực có giá tr鵜 gia tăng th医p và b違n thân 
ngành nông nghiệp v磯n ch逢a đ逢ợc hiện đ衣i hóa. 
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Hìnhă2.ă24. C挨ăc医uălaoăđ瓜ngăt衣iăTPCT phơnătheoăngƠnhăkinhăt院ăt瑛ă2015ăậ 2020  

(Ngu欝n:ăUBNDăTP.ăC亥năTh挨,ă2022) 
Nguyên nhân gây ra tình tr衣ng tỷ lệ lao động xu医t c逢 nhiều hơn nh壱p c逢: 
- Chênh lệch cung cầu trong lao động ậ thi院u cơ hội việc làm kỹ năng cao t衣i 

đ鵜a ph逢ơng cho sinh viên t嘘t nghiệp đ衣i học cao đẳng và buộc những lao 
động này ph違i tìm việc làm t衣i các t雨nh thành khác. 

- Cơ s荏 h衣 tầng ch逢a đ逢ợc đ欝ng bộ, hiện đ衣i hóa, thi院u sự ti院p c壱n với d鵜ch 
v映 xư hội ch医t l逢ợng cao cùng với việc ph違i ch鵜u những h壱u qu違 nặng nề 
c栄a bi院n đ鰻i khí h壱u. 

- Tình tr衣ng khá nhiều lao động có trình độ cao 荏 thành ph嘘 Cần Thơ vì 
chuyên môn đào t衣o và kỹ năng ph映 trợ không đáp 泳ng đ逢ợc yêu cầu tuyển 
d映ng nhân lực c栄a ng逢運i sử d映ng lao động 荏 thành ph嘘 Cần Thơ nên ph違i 
di chuyển tìm việc làm 荏 nơi khác. 

Ch医t l逢ợng lao động: trong giai đo衣n 2011 - 2020 ch医t l逢ợng lao động trên 
đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ không có b逢ớc chuyển bi院n đáng kể. Năm 2020, trong 
s嘘 lực l逢ợng lao động đang làm việc và đóng góp vào nền kinh t院, ch雨 có 20,6% lao 
động đư qua đào t衣o.  
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Hìnhă2.ă25. Tỷăl羽ălaoăđ瓜ngăđƣăquaăđƠoăt衣oăc栄aăcácăt雨nh,ăthƠnhătrênăc違ăn逢噂c 
(Ngu欝n:ăUBNDăTP.ăC亥năTh挨,ă2022) 

Mặc dù t雨 lệ này 荏 m泳c cao so với vùng nh逢ng v磯n cần c違i thiện nhiều để bắt 
k鵜p các thành ph嘘 lớn khác nh逢 Hà Nội (48,5%), Đà Nẵng (44%), TP. H欝 Chí 
Minh (38,7%), H違i Phòng (34,7%). V磯n còn một kho違ng cách lớn giữa t雨 lệ lao 
động có đào t衣o giữa thành th鵜 và nông thôn, trong khi t雨 lệ này c違i thiện đáng kể 荏 
thành th鵜, từ 16,2% lên 25,14% thì 荏 nông thôn ch雨 tăng từ 3,5% lên 7,7%. 

B違ngă2.ă22. Tỷăl羽ălaoăđ瓜ngăđƣăquaăđƠoăt衣oăc栄aăTPCT giaiăđo衣nă2010ă- 2020 

Nĕm T雨ăl羽ălaoăđ瓜ngăđƣ 

quaăđƠoăt衣oă(%) 
PhơnătheoăthƠnhăth鵜,ănôngăthôn 

ThƠnhăth鵜ă(%) Nôngăthônă(%) 

2010  11,73  16,20 3,50 

2015  19,14  24,22 8,58 

2016  20,38  25,94 9,84 

2017  21,08  26,34 10,70 

2018  21,82  26,32 12,66 

2019  21,09  26,20 11,07 

2020  20,60  25,14 7,69 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Năng su医t lao động theo phân ngành kinh t院: mặc dù năng su医t lao động khu 
vực I có xu h逢ớng tăng nhẹ từ 21.000.000 đ欝ng/lao động năm 2015 lên 27.000.000 

đ欝ng/lao động năm 2020 (gss) nh逢ng v磯n là khu vực có năng su医t lao động th医p 
nh医t, ch雨 bằng 24,1% năng su医t lao động 荏 khu vực II và 30% 荏 khu vực III. Năng 
su医t lao động 荏 khu vực II và khu vực III cũng có xu h逢ớng tăng 荏 t嘘c độ ch壱m. 
C映 thể, năng su医t lao động khu vực II tăng từ 85.000.000 đ欝ng/lao động năm 2015 
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lên 112.000.000 đ欝ng/lao động năm 2020 (tăng 7%/năm) và t逢ơng tự, năng su医t 
lao động khu vực III tăng từ 66.000.000 đ欝ng/lao động lên 81.000.000 đ欝ng/lao 
động (tăng 5%/ năm). Nh逢 v壱y, để nâng cao năng su医t xư hội c栄a TPCT trong th運i 
gian tới thì yêu cầu đặt ra là ph違i chuyển d鵜ch nhanh cơ c医u lao động, chuyển lao 
động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đ欝ng th運i c栄ng c嘘 việc đào t衣o lao động. 

Việc làm: t鰻ng s嘘 lao động trong ngành nông - lâm - th栄y s違n đư gi違m 71.749 
lao động từ 2015 - 2020. Thay vào đó, 荏 lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, s嘘 lao 
động tăng thêm là 7.136 ng逢運i, trong đó lao động ngành ch院 bi院n, ch院 t衣o tăng 
11.879 và ngành xây dựng gi違m 2.696 lao động. Điều này cho th医y vai trò c栄a 
ngành công nghiệp - xây dựng trong việc h医p thu lao động từ ngành nông nghiệp 
trong th運i gian qua là r医t h衣n ch院. Trong s嘘 ba lĩnh vực, d鵜ch v映 là ngành có thành 
tích 医n t逢ợng nh医t về t衣o ra việc làm, với lực l逢ợng lao động tăng thêm 47.854 
ng逢運i và một nửa trong s嘘 đó đ院n từ kh嘘i th逢ơng nghiệp, nhà hàng, khách s衣n. 
Tuy nhiên, đáng lo ng衣i nh医t là trong giai đo衣n 2015 - 2020, s嘘 l逢ợng lao động 
không tham gia ho衣t động kinh t院 l衣i tăng 34.714 ng逢運i. Theo báo cáo c栄a T鰻ng 
c映c th嘘ng kê, hai lỦ do cơ b違n khi院n một bộ ph壱n trong lực l逢ợng lao động không 
có ho衣t động kinh t院 là do họ đang 荏 trong giai đo衣n học hành đào t衣o, hoặc một 
phần lớn khác 荏 nhà làm công việc nội trợ (đa phần là ph映 nữ). Để giúp gia tăng s嘘 
l逢ợng lao động trong các ngành kinh t院, cần c栄ng c嘘 chính sách hỗ trợ lao động nữ 
để khuy院n khích họ tham gia vào ho衣t động s違n xu医t, kinh doanh, góp phần thúc 
đẩy nền kinh t院 thành ph嘘. 

 

Hìnhă2.ă26. GRDP/laoăđ瓜ngătrongăt瑛ngălĩnhăv詠căt衣iăC亥năTh挨ă(tri羽uăđ欝ng,ătínhă
theo gss) (Ngu欝n: UBNDăTP.ăC亥năTh挨,ă2022) 
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Hiệu qu違 sử d映ng lao động: t雨 lệ th医t nghiệp và t雨 lệ thi院u việc làm c栄a Cần 
Thơ đều hiện cao hơn m泳c trung bình c栄a c違 n逢ớc. T雨 lệ th医t nghiệp năm 2020 
hiện là 3,6% so với c違 n逢ớc là 2,48%; t雨 lệ thi院u việc làm là 2,75% so với c違 n逢ớc 
là 2,52%. 

B違ngă2.ă23. Tỷăl羽ăth医tănghi羽păvƠătỷăl羽ăthi院uăvi羽călƠmăt瑛ă2010ă- 2020 

  Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

T雨 lệ th医t nghiệp 

(%) 

Cần Thơ  3,31 3,74 3,6 

ĐBSCL  3,63 2,66 2,82 

C違 n逢ớc  2,91 2,34 2,48 

T雨 lệ thi院u việc 

làm (%) 

Cần Thơ  4.9 2.42 2.75 

ĐBSCL  5,56 3,70 3,47 

C違 n逢ớc  3,56 2,30 2,52 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Có thể th医y v医n đề c嘘t lõi 荏 đây là có một bộ ph壱n lao động mong mu嘘n có 
việc làm, mong mu嘘n đ逢ợc làm nhiều gi運 hơn, làm công việc có kĩ năng cao hơn 
nh逢ng ch逢a đ逢ợc đáp 泳ng. Vì v壱y, việc thu hút doanh nghiệp, t衣o thêm nhiều việc 
làm, đặc biệt là việc làm có chuyên môn là yêu cầu thi院t y院u đ嘘i với thành ph嘘 Cần 
Thơ. 

c) M泳c s嘘ng và an sinh xư hội 
Thu nh壱p bình quân đầu ng逢運i: con s嘘 này c栄a Cần Thơ đư có b逢ớc nh違y vọt 

từ 1,54 triệu đ欝ng năm 2010 lên 5,03 triệu đ欝ng năm 2020, tăng hơn 3,3 lần. Đ欝ng 
th運i, thu nh壱p bình quân t衣i Cần Thơ cao g医p 1,3 lần so với khu vực ĐBSCL và 
1,2 lần so với c違 n逢ớc, gần t逢ơng đ逢ơng với các đô th鵜 khác nh逢 H違i Phòng và Đà 
Nẵng. Có thể th医y, m泳c s嘘ng c栄a ng逢運i dân thành ph嘘 Cần Thơ đư có sự c違i thiện 
đáng kể trong nhiều năm qua. 

An sinh xư hội và gi違m nghèo: các chính sách, dự án gi違m nghèo tích cực 
triển khai, công tác nhân rộng các mô hình sinh k院, tăng thu nh壱p, gi違m nghèo 
đ逢ợc thành ph嘘 quan tâm và thực hiện có hiệu qu違, giúp hộ nghèo, hộ c壱n nghèo 
ti院p c壱n và nâng cao thu nh壱p. Cần Thơ đư t壱p trung triển khai các ch逢ơng trình 
nh逢 Ch逢ơng trình phát triển nhà 荏 xư hội. Cho đ院n nay, thành ph嘘 có 03 dự án 
(trong đó 02 dự án nhà 荏 xư hội với t鰻ng quy mô 822 căn - diện tích 51.019 m2, đư 
bàn giao nhà cho ng逢運i mua, 01 dự án với quy mô 490 căn - diện tích sàn 25.772 
m2, đư thi công xây dựng đ衣t kho違ng 83% trên t鰻ng kh嘘i l逢ợng dự án. Ch逢ơng 
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trình hỗ trợ nhà 荏 cho hộ nghèo khu vực nông thôn đư hỗ trợ 328/364 hộ nghèo về 
nhà 荏, đ衣t tỷ lệ 90,1%; dự ki院n, trong năm 2019 thực hiện hỗ trợ nhà 荏 cho hộ 
nghèo là 26 hộ, năm 2020, hỗ trợ s嘘 hộ còn l衣i 10 hộ và hoàn thành đề án. 

Giai đo衣n 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo c栄a Cần Thơ đều có xu h逢ớng gi違m. 
Tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2016 là 4,6% gi違m xu嘘ng còn 1,98% năm 2020. Nh逢 
v壱y, t雨 lệ nghèo đa chiều c栄a Cần Thơ th医p hơn nhiều so với m泳c bình quân c栄a 
ĐBSCL (4,7%) cũng nh逢 c違 n逢ớc (1,98%). Nh逢ng v磯n cao hơn các thành ph嘘 trực 
thuộc trung 逢ơng khác nh逢 Hà Nội (0,49),H欝 Chí Minh (0.00%), Đà Nẵng (0,51%) 
và H違i Phòng (0,95%), theo s嘘 liệu c栄a T鰻ng C映c th嘘ng kê s嘘 liệu sơ bộ năm 
2020. 

B違ngă2.ă24. Thuăth壱păbìnhăquơnăđ亥uăng逢運iăm瓜tăthángă(ngƠnăđ欝ng,ăgiáăhi羽nă
hƠnh) 

 Nĕmă2010 Nĕmă2014 Nĕmă2020 

Cần Thơ  1540 2673 5031,09 

Hà Nội  2013 4113 6205,45 

H違i Phòng  1694 3923 5199,4 

Đà Nẵng  1897 3612 5283,63 

TP. H欝 Chí Minh  2737 4840 6536,88 

ĐBSCL  1247 2327 3872,72 

C違ăn逢噂că 1387 2637 4249,15 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

Trong th運i gian qua, thành ph嘘 đư quan tâm chăm lo đẩy m衣nh phát triển kinh 
t院 - xư hội trong đ欝ng bào dân tộc thiểu s嘘 (DTTS); nâng cao đ運i s嘘ng v壱t ch医t, 
tinh thần c栄a đ欝ng bào các dân tộc. Thực hiện hiệu qu違 chính sách hỗ trợ gi違i 
quy院t đ医t 荏, đ医t s違n xu医t, đào t衣o nghề, gi違i quy院t việc làm… cho đ欝ng bào DTTS 
nghèo, đ運i s嘘ng khó khăn; đẩy m衣nh thực hiện Đề án “Tăng c逢運ng hợp tác qu嘘c t院 
hỗ trợ phát triển kinh t院 - xư hội vùng đ欝ng bào DTTS”; qua đó góp phần gi違m tỷ 
lệ hộ nghèo trong đ欝ng bào DTTS từng năm; năm 2011 thành ph嘘 có 1.486 hộ 
DTTS nghèo/8.670 hộ DTTS, chi院m tỷ lệ 17,14%; đ院n năm 2018, s嘘 hộ nghèo 
gi違m còn 483 hộ, chi院m tỷ lệ 5,08%; 逢ớc thực hiện giai đo衣n 2019 - 2020 thành 
ph嘘 ph医n đ医u gi違m mỗi năm từ 2 - 3% hộ nghèo DTTS. 
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CH姶愛NGă3. ĐÁNHăGIÁăTÁCăĐ浦NGăCỦAăCHIẾNăL姶ỢC,ă            
QUYăHOẠCHăĐẾNăMÔIăTR姶ỜNG 

3.1 Đánhăgiáăs詠ăphùăh嬰păc栄a quanăđi吋m,ăm映cătiêuăquyăho衣chăv噂iăquanăđi吋m,ă
m映cătiêu,ăchínhăsáchăv隠ăb違oăv羽ămôiătr逢運ngă 

Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 
bám sát theo quan điểm, m映c tiêu về phát triển đi đôi với BVMT và PTBV đư 
đ逢ợc quán triệt trong các ngh鵜 quy院t, ch雨 th鵜 c栄a Đ違ng, trong các bộ lu壱t c栄a Nhà 
n逢ớc, chi院n l逢ợc BVMT, b違o t欝n đa d衣ng sinh học, quy ho衣ch khai thác và b違o vệ 

tài nguyên thiên nhiên (TNTN). C映 thể nh逢 sau: 

3.1.1 Cácăquanăđi吋m,ăm映cătiêu,ăchínhăsách 

3.1.1.1 Cácăquanăđi吋măv隠ăphátătri吋năc栄aăquyăho衣chăTPCT 

a) Quan điểm phát triển kinh t院 

Thành ph嘘 Cần Thơ phát huy t嘘i đa nội lực và ngo衣i lực để phát triển thành 
một thành ph嘘 thông minh, hiện đ衣i và trung tâm c栄a vùng ĐBSCL. Trong đó, nội 
lực là tiềm năng và lợi th院 c栄a thành ph嘘 nh逢 v鵜 trí cửa ngõ c栄a vùng h衣 l逢u sông 
Mê Công cùng với các hành lang kinh t院 c栄a tiểu vùng sông Mê Công và m荏 rộng, 
trung tâm đầu m嘘i giao thông c栄a vùng về đ逢運ng hàng không, đ逢運ng bộ và đ逢運ng 
th栄y nội đ鵜a, trung tâm d鵜ch v映, công nghiệp và trung tâm kinh t院 quan trọng c栄a 
c映m ngành kinh t院 biển phía Đông vùng ĐBSCL; ngo衣i lực là tiềm năng và lợi th院 
c栄a vùng ĐBSCL thông qua liên k院t, nh医t là liên k院t giữa các trung tâm đầu m嘘i 
trong vùng, h衣 tầng giao thông k院t n嘘i trong vùng ĐBSCL, TP. H欝 Chí Minh, vùng 
Đông Nam Bộ, các vùng khác trên c違 n逢ớc và các đô th鵜 lớn trên th院 giới thông 
qua đ逢運ng hàng không; xem thu hút đầu t逢 n逢ớc ngoài là ngu欝n lực quan trọng để 
thúc đẩy kinh t院 đ鵜a ph逢ơng, t壱n d映ng hiệu qu違 các cơ hội từ các hiệp đ鵜nh th逢ơng 
m衣i tự do và xu h逢ớng toàn cầu hóa.  

C映 thể, th嘘ng nh医t quan điểm phát triển c栄a khu vực cũng nh逢 đ鵜nh h逢ớng 

phát triển theo ba tr映 cột kinh t院 - xư hội - môi tr逢運ng, quan điểm phát triển c栄a 

TP. Cần Thơ dựa trên 6 lĩnh vực chính: 
- Xây dựng và phát triển TPCT tr荏 thành thành ph嘘 trung tâm vùng, thành 

ph嘘 sinh thái, văn minh, hiện đ衣i, mang đ壱m b違n sắc sông n逢ớc vùng ĐBSCL là 
nhiệm v映 quan trọng, có Ủ nghĩa không ch雨 về KT-XH mà c違 về chính tr鵜, qu嘘c 

phòng, an ninh. Đây là nhiệm v映 không ch雨 c栄a riêng TPCT mà còn là nhiệm v映 

c栄a c違 vùng ĐBSCL và c違 n逢ớc, trong đó xác đ鵜nh ngu欝n lực nội t衣i c栄a thành ph嘘 

là ch栄 lực, ngu欝n lực Trung 逢ơng có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy nhanh sự phát triển 
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c栄a Cần Thơ.  
- Xây dựng và phát triển TPCT ph違i trên cơ s荏 khai thác, phát huy t嘘i đa các 

tiềm năng, lợi th院 c栄a thành ph嘘, c栄a vùng ĐBSCL, nh医t là vai trò trung tâm vùng, 
v鵜 trí cửa ngõ c栄a vùng h衣 l逢u sông Mê Công; c違ng biển và c違ng hàng không qu嘘c 

t院; tài nguyên thiên nhiên (TNTN), nh医t là tài nguyên đ医t và n逢ớc; di s違n văn hóa, 
l鵜ch sử đặc sắc, nh医t là c栄a đ欝ng bào các dân tộc thiểu s嘘.  

- Gi違i quy院t t嘘t m嘘i quan hệ giữa phát triển kinh t院 với thực hiện ti院n bộ và 
công bằng xư hội, thích 泳ng t嘘t với bi院n đ鰻i khí h壱u. Xem con ng逢運i là trung tâm 
c栄a sự phát triển thông qua việc c違i thiện m泳c s嘘ng, c違i thiện ch雨 s嘘 phát triển con 

ng逢運i, c違i thiện năng su医t lao động, rút ngắn kho違ng cách giàu - nghèo, kho違ng 

cách thành th鵜 và nông thôn, c違i thiện ti院p c壱n d鵜ch v映 tiện ích và phúc lợi xư hội. 

Là trung tâm c栄a vùng ĐBSCL về thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u thông qua việc 

cùng với ĐBSCL sử d映ng hợp lỦ tài nguyên, phát triển kinh t院 xanh, kinh t院 tuần 

hoàn trên cơ s荏 泳ng d映ng thành tựu c栄a khoa học và công nghệ, đ鰻i mới sáng t衣o 

và chuyển đ鰻i s嘘; coi bi院n đ鰻i khí h壱u vừa là thách th泳c, vừa là cơ hội để t壱n d映ng 

hiệu qu違 hơn nữa các ngu欝n lực c栄a vùng ĐBSCL cho phát triển KT-XH, là trung 
tâm c栄a vùng trong việc chuyển đ鰻i mô hình phát triển theo h逢ớng thích 泳ng t嘘t 

hơn với các tác động từ bi院n đ鰻i khí h壱u, nh医t là về con ng逢運i, khoa học công 
nghệ, các gi違i pháp công trình và phi công trình khác.  

- T壱p trung nghiên c泳u, 泳ng d映ng m衣nh m胤 các công nghệ mới và thúc đẩy 

kh荏i nghiệp đ鰻i mới sáng t衣o. Xem khoa học công nghệ là động lực cho sự phát 
triển c栄a thành ph嘘 và vùng ĐBSCL, là trung tâm hỗ trợ chuyển đ鰻i mô hình tăng 
tr逢荏ng c栄a vùng ĐBSCL từ ph映 thuộc vào s嘘 l逢ợng và tài nguyên thiên nhiên sang 
ph映 thuộc vào các y院u t嘘 năng su医t t鰻ng hợp, nh医t là công nghệ và ngu欝n nhân lực 

ch医t l逢ợng cao. T衣o ra hệ sinh thái kh荏i nghiệp đ鰻i mới sáng t衣o, kích thích tinh 
thần sáng t衣o và đ逢a các Ủ t逢荏ng sáng t衣o đó vào thực tiễn, tr荏 thành ngu欝n lực 

mới cho sự phát triển và t壱n d映ng hiệu qu違 các tiềm năng và lợi th院 c栄a TP. Cần 

Thơ, vùng ĐBSCL và bắt k鵜p xu h逢ớng công nghệ c栄a th院 giới.  

- Đẩy m衣nh thu hút đầu t逢, nh医t là thu hút đầu t逢 trực ti院p n逢ớc ngoài (FDI) 
nhằm thúc đẩy phát triển kinh t院 đ鵜a ph逢ơng. 姶u tiên thu hút đầu t逢 vào lĩnh vực 

thành ph嘘 đang có lợi th院 và có trình độ khoa học công nghệ cao, tr荏 thành những 

doanh nghiệp đầu tàu thúc đẩy nâng c医p chuỗi cung 泳ng. Đ欝ng th運i, thúc đẩy 

doanh nghiệp đ鵜a ph逢ơng phát triển thông qua liên k院t theo c映m ngành giữa các 
doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp đ鵜a ph逢ơng.  

 



270 

- Tăng c逢運ng năng lực lưnh đ衣o, s泳c chi院n đ医u c栄a các c医p 栄y, t鰻 ch泳c Đ違ng, 

hiệu lực, hiệu qu違 qu違n lỦ c栄a các c医p chính quyền, xây dựng kh嘘i đ衣i đoàn k院t các 
dân tộc; phát huy s泳c m衣nh c栄a c違 hệ th嘘ng chính tr鵜 và toàn xư hội, truyền th嘘ng 

văn hóa, cách m衣ng c栄a ng逢運i dân TP. Cần Thơ.  
- Tăng c逢運ng ch医t l逢ợng điều hành để t壱n d映ng hiệu qu違 lợi th院 so sánh c栄a 

TP. Cần Thơ và vùng ĐBSCL trong b嘘i c違nh toàn cầu hóa. Ph嘘i hợp với Trung 

逢ơng hoàn thiện thể ch院, cơ ch院, chính sách phát triển; c違i thiện ch医t l逢ợng môi 
tr逢運ng đầu t逢 kinh doanh và k院t c医u h衣 tầng. Đặc biệt là k院t c医u h衣 tầng hiện đ衣i 

k院t n嘘i t嘘t với k院t c医u h衣 tầng c栄a vùng ĐBSCL, nh医t là h衣 tầng giao thông.  
b) Quan điểm phát triển không gian 

Những nguyên tắc để đề xu医t và lựa chọn ph逢ơng án phát triển không gian 
bao g欝m:  

(i) Tuân th栄 Ngh鵜 quy院t 120/NQ-CP c栄a Chính ph栄 và quy ho衣ch vùng 
ĐBSCL: 

Thu壱n thiên, coi n逢ớc là tài nguyên chính: n逢ớc ph違i đ逢ợc coi là ngu欝n s嘘ng 

toàn diện ch泳 không ch雨 là l逢ợng n逢ớc t逢ới tiêu cho nông nghiệp.  

L医y con ng逢運i làm trung tâm: môi tr逢運ng s嘘ng, quan hệ văn hóa - xư hội, đa 
d衣ng cơ hội phát triển. 

Hành lang và tr映c động lực đô th鵜 TP. H欝 Chí Minh - TP. Cần Thơ: xây dựng 

quan hệ chi院n l逢ợc với TP. H欝 Chí Minh; cung c医p những gì TP. H欝 Chí Minh 
không có. 

Hành lang kinh t院 Nam sông H壱u: c医u trúc chuỗi đô th鵜 Nam sông H壱u.  

Phân vùng sinh thái nông nghiệp, xoay tr映c nông nghiệp: th栄y s違n - cây ăn 
trái - lúa. Xác đ鵜nh TP. Cần Thơ không ph違i trung tâm s違n xu医t lúa, nh医t là khu 
vực ven sông H壱u.  

Nh医n m衣nh vai trò c栄a đa d衣ng sinh học nh逢 là một tài nguyên quan trọng, 

th院 m衣nh c栄a đ鵜a ph逢ơng để t衣o ra một môi tr逢運ng s嘘ng t嘘t và điểm đ院n h医p d磯n.  

Vai trò c栄a TP. Cần Thơ trong chi院n l逢ợc phát triển kinh t院 biển Đông là 
trung tâm c違ng, hàng h違i chính c栄a vùng ĐBSCL, cho phép xu医t nh壱p khẩu trực 

ti院p. 

(ii) Phù hợp với Ngh鵜 quy院t 59-NQ/TW:  

Đô th鵜 trung tâm vùng. 
Đô th鵜 sinh thái, b違n sắc sông n逢ớc. 
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Đô th鵜 thông minh, hiện đ衣i.  

(iii) Đáp 泳ng đ逢ợc nhu cầu c栄a ch逢ơng trình phát triển kinh t院 xư hội mà k鵜ch 

b違n t鰻ng hợp 荏 trên đư đ逢a ra:  
Xác đ鵜nh những ngành kinh t院 ch栄 đ衣o là: kinh t院 nông nghiệp, năng l逢ợng, 

logistics, d逢ợc, du l鵜ch, th逢ơng m衣i, d鵜ch v映, y t院, giáo d映c, tài chính, IT, điện tử.  

Về quy mô, nhu cầu sử d映ng đ医t cho các lĩnh vực kinh t院 mà chi院n l逢ợc phát 
triển kinh t院 xư hội đ逢a ra đ嘘i với từng lĩnh vực.  

Đặc biệt quan tâm những chi院n l逢ợc xoay quanh cơ ch院 đặc thù c栄a TP. Cần 

Thơ: trung tâm kinh t院 nông nghiệp, đô th鵜 sân bay, c違ng hàng h違i qu嘘c t院.  

Đáp 泳ng các yêu cầu về quan điểm phát triển không gian trong chi院n l逢ợc 

kinh t院, bao g欝m: tích hợp và t壱n d映ng hiện tr衣ng; hỗ trợ những sáng ki院n và dự án 
c栄a th鵜 tr逢運ng; phát huy t嘘i đa h衣 tầng vùng; liên k院t t嘘t với các t雨nh lân c壱n; đ違m 

b違o tính bao trùm và công bằng xư hội; bền vững về sinh thái môi tr逢運ng; thích 
泳ng với BĐKH.  

(iv) Chi院n l逢ợc t鰻ng thể cho c医u trúc phát triển không gian bền vững TP. Cần 

Thơ về mọi mặt 

Hìnhă3.ă1. Chi院năl逢嬰c t鰻ng th吋 phátătri吋năkhôngăgianăb隠n v英ng cho TPCT 
(Ngu欝n:ăUBNDăTP.ăC亥năTh挨,ă2022) 

Trên cơ s荏 đáp 泳ng những nguyên lỦ và yêu cầu nói trên, TPCT xác đ鵜nh 

chi院n l逢ợc phát triển không gian g欝m 3 mũi nhọn chính:  
- Th泳 nh医t, t衣o ra những không gian hội t映 để đ衣t đ逢ợc quy mô về l逢ợng và 

tính tích hợp về ch医t, để thành những điểm đ院n h医p d磯n c医p vùng. Cần ph違i t壱p 

trung những cơ s荏 hiện có c栄a thành ph嘘 nh逢 y t院, giáo d映c đào t衣o, văn hóa nghệ 

thu壱t, thể d映c thể thao, nông nghiệp, logistics… thành những khu đô th鵜 trọng 
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điểm, mới t衣o s泳c hút cho toàn vùng. Những khu này không nh医t thi院t là ph違i đơn 
năng, mà nên đa năng, nh逢ng có một công năng ch栄 đ衣o.  

- Th泳 hai, Cần Thơ cần ch泳ng tỏ tính tiên phong c栄a thành ph嘘 về phát triển 

không gian để có thể d磯n đầu về phát triển cho vùng ĐBSCL. Đặc biệt quan trọng 

là những lĩnh vực mới nh逢 technopolis, đô th鵜 sáng t衣o, đô th鵜 sinh thái, khôi ph映c 

rừng ng壱p n逢ớc, khu năng l逢ợng tái t衣o, phát huy những không gian có giá tr鵜 văn 
hóa xư hội.  

- Th泳 ba, phát huy vai trò qu嘘c gia, qu嘘c t院, liên vùng với k院t n嘘i nhanh đ院n 

TP. H欝 Chí Minh, dành chỗ cho khu vực ga đ逢運ng sắt, t衣o b違n sắc sông n逢ớc, môi 
tr逢運ng đô th鵜, th逢ơng hiệu Mê Công trong không gian, để thành một điểm đ院n 

qu嘘c gia, qu嘘c t院 h医p d磯n. 

3.1.1.2 Cácăm映cătiêuăc栄aăquyăho衣chăTPCT 

a) M映c tiêu t鰻ng quát  
Cần Thơ là thành ph嘘 sinh thái, văn minh, hiện đ衣i mang đ壱m b違n sắc văn hóa 

sông n逢ớc vùng ĐBSCL là trung tâm c栄a vùng về d鵜ch v映 th逢ơng m衣i, du l鵜ch, 
logistics, công nghiệp ch院 bi院n, nông nghiệp 泳ng d映ng công nghệ cao, giáo d映c và 
đào t衣o, y t院 chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô th鵜 h衣t nhân 
vùng ĐBSCL đ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh thần c栄a ng逢運i dân đ衣t m泳c cao; t鰻 ch泳c 
đ違ng và hệ th嘘ng chính tr鵜 trong s衣ch, vững m衣nh; qu嘘c phòng, an ninh đ逢ợc b違o 
đ違m vững chắc. 

b) M映c tiêu c映 thể  
b1. M映c tiêu kinh t院 - xư hội  
Các ch雨 tiêu kinh t院: 
Tăng tr逢荏ng kinh t院 th運i kỳ 10 năm 2021 - 2030 là 9,0%.  
Cơ c医u kinh t院: nhóm ngành nông nghiệp, công nghiệp và d鵜ch v映 lần l逢ợt đ衣t 

8,0%, 31,3%, 53,7% vào năm 2025 và đ衣t 5,2%, 34,9%, 53% vào năm 2030.  

Tăng tr逢荏ng các nhóm ngành: nông nghiệp tăng 0,7%, công nghiệp tăng 
8,5%, d鵜ch v映 tăng 9,7% trong th運i kỳ 2021 - 2025; và lần l逢ợt tăng 0,6%, 12,6%, 
9,6% th運i kỳ 2026 - 2030. 

GDP bình quân đầu ng逢運i tính theo giá hiện t衣i đ衣t 194,37 triệu VNĐ vào 
năm 2030, đ衣t m泳c tăng tr逢荏ng 10,5%/năm giai đo衣n 2021 - 2030.  

Năng su医t lao động trung bình đ衣t 132,9 triệu đ欝ng vào năm 2030, đ衣t m泳c 
tăng tr逢荏ng 6,2%/năm giai đo衣n 2021 - 2030.  
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T鰻ng v嘘n đầu t逢 giai đo衣n 2021 - 2030 đ衣t 339 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2030, 
đ衣t m泳c tăng tr逢荏ng 7,9%/năm trong giai đo衣n 2021 - 2030.  

M泳c thu nh壱p bình quân hàng tháng/đầu ng逢運i đ衣t 13,6 triệu VNĐ vào năm 
2030. 

Các ch雨 tiêu xư hội: 

Dân s嘘 dự ki院n đ衣t 1,375 triệu ng逢運i vào năm 2030, đ衣t m泳c tăng tr逢荏ng 
1%/năm giai đo衣n 2021 - 2030.  

Dân s嘘 trong độ tu鰻i lao động đ衣t 928.000 ng逢運i vào năm 2030, đ衣t m泳c tăng 
tr逢荏ng 2,6%/năm giai đo衣n 2021 - 2030.  

Lao động đư qua đào t衣o đ衣t 85 - 90% vào năm 2030. 

Cơ c医u lao động trong các nhóm ngành nông nghiệp, công nghiệp, d鵜ch v映 lần 
l逢ợt 荏 m泳c 17,3%, 22,9% và 57,5% vào năm 2030. 

Giai đo衣n 2021 - 2025: có 24 xư đ衣t chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8 xư đ衣t 
chuẩn nông thôn mới kiểu m磯u. T雨 lệ dân s嘘 đ逢ợc cung c医p n逢ớc s衣ch đ衣t 97%, 
trong đó đô th鵜 đ衣t 100%, nông thôn đ衣t 94%. T雨 lệ thu gom, xử lỦ ch医t th違i rắn 荏 
đô th鵜 đ衣t 100%. T雨 lệ bao ph栄 b違o hiểm y t院 đ衣t 95%. T雨 lệ hộ nghèo 荏 m泳c d逢ới 
0,5%. 

Giai đo衣n 2026 - 2030: 100% s嘘 hộ đ逢ợc cung c医p đầy đ栄 n逢ớc s衣ch. Hầu h院t 
ch医t th違i rắn đ逢ợc thu gom và xử lỦ. T雨 lệ bao ph栄 b違o hiểm y t院 đ衣t 100%.  

Gi違m diện tích đ医t nông nghiệp đáng kể, tăng diện tích phi nông nghiệp. 

Trong nội bộ đ医t nông nghiệp, gi違m tỷ lệ đ医t lúa, tăng các tỷ lệ đ医t khác nh逢 th栄y 

s違n, rừng ng壱p n逢ớc, cây trái, rau màu. Trong nội bộ diện tích đ医t phi nông nghiệp, 

tăng đáng kể diện tích đ医t s違n xu医t và không gian tr嘘ng phi nông nghiệp, sau đó 
đ院n đ医t 荏 và h衣 tầng.  

Đ違m b違o những thay đ鰻i chính về c医u trúc sử d映ng đ医t ngay từ giai đo衣n 

2030, để đ衣t tới tầm nhìn là một đô th鵜 trung tâm vùng.  
Ch雨 tiêu đ医t xây dựng đô th鵜: 
- Ch雨 tiêu đ医t xây dựng đô th鵜 phù hợp với đô th鵜 lo衣i I trực thuộc Trung 逢ơng 

và phù hợp với tính đặc thù c栄a thành ph嘘.  

Đ医t xây dựng đô th鵜 bình quân kho違ng 150 - 200 m2/ng逢運i.  

Đ医t dân d映ng các khu đô th鵜 bình quân 80 - 90 m2/ng逢運i, trong đó:  
+  Đ医t 荏 bình quân kho違ng 45 - 55 m2/ng逢運i.  

+  Đ医t công trình phúc lợi công cộng kho違ng 5 - 8 m2/ng逢運i.  
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+  Đ医t cây xanh kho違ng 8 - 12 m2/ng逢運i.  

+  Đ医t giao thông và qu違ng tr逢運ng bình quân 19 - 20 m2/ng逢運i.  

- Các ch雨 tiêu h衣 tầng  

Giao thông: tỷ lệ đ医t giao thông và giao thông tĩnh trong đ医t xây dựng đô th鵜 
đ衣t t嘘i thiểu 13% (tính đ院n đ逢運ng khu vực). M壱t độ đ逢運ng từ 4,5 - 6,5 km/km2.  

C医p n逢ớc: tiêu chuẩn c医p n逢ớc đô th鵜 lo衣i I kho違ng 150 - 180 L/ng逢運i/ ngày, 
cho dân c逢 ngo衣i thành 60 - 80 L/ng逢運i/ngày, cho công nghiệp 40 m³/ha/ngày cho 
60% t鰻ng diện tích.  

C医p điện: ch雨 tiêu điện sinh ho衣t dân d映ng đô th鵜 1.100 - 2.100 kWh/ 

ng逢運i/năm, điện sinh ho衣t dân d映ng ngo衣i thành 200 - 500 kW/ng逢運i/ năm, ch雨 
tiêu c医p điện công nghiệp bình quân 200 kW/ha.  

Thoát n逢ớc và vệ sinh môi tr逢運ng:  

+ Tiêu chuẩn th違i n逢ớc l医y theo tiêu chuẩn c医p n逢ớc t逢ơng 泳ng với từng đ嘘i 

t逢ợng. N逢ớc th違i đ逢ợc thu gom và xử lỦ đ衣t tiêu chuẩn tr逢ớc khi x違 ra môi tr逢運ng 

đ衣t tỷ lệ > 80%.  

+ Rác th違i sinh ho衣t 1,3 kg/ng逢運i/ngày.đêm.  

3.1.1.3 Cácăchínhăsáchăcóăliênăquanăđ院năBVMTăvƠăPTBV 

a) Các ngh鵜 quy院t, ch雨 th鵜 c医p Trung 逢ơng 

 Ch雨 th鵜 s嘘 36/CT/TW ngày 25/6/1998 c栄a Bộ Chính tr鵜 về tăng c逢運ng công 
tác b違o vệ môi tr逢運ng trong th運i kỳ công nghiệp hóa và hiện đ衣i hóa đ医t n逢ớc. 

Quan điểm: 

BVMT là sự nghiệp c栄a toàn Đ違ng, toàn dân và toàn quân. 

BVMT là một nội dung cơ b違n không thể tách r運i trong đ逢運ng l嘘i, ch栄 tr逢ơng 
và k院 ho衣ch phát triển KT-XH c栄a t医t c違 các c医p, các ngành, là cơ s荏 quan trọng 
b違o đ違m phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đ衣i hóa đ医t n逢ớc. 

Phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm là nguyên tắc ch栄 đ衣o k院t hợp với xử lỦ ô 
nhiễm, c違i thiện môi tr逢運ng và b違o t欝n thiên nhiên. 

K院t hợp phát huy nội lực với tăng c逢運ng hợp tác qu嘘c t院 trong BVMT và 
PTBV. 

M映c tiêu: ngăn ngừa ô nhiễm môi tr逢運ng, ph映c h欝i và c違i thiện môi tr逢運ng 
c栄a những nơi, những vùng đư b鵜 suy thoái, b違o t欝n đa d衣ng sinh học, từng b逢ớc 
nâng cao ch医t l逢ợng môi tr逢運ng 荏 các KCN, đô th鵜 và nông thôn, góp phần phát 
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triển KT-XH bền vững, nâng cao ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng c栄a nhân dân, ti院n hành 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đ衣i hóa đ医t n逢ớc. 

 Ngh鵜 quy院t s嘘 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 c栄a Bộ Chính tr鵜 về BVMT 

trong th運i kỳ Công nghiệp hóa, hiện đ衣i hóa đ医t n逢ớc. Ngh鵜 quy院t quán triệt với 

những quan điểm, m映c đích và nhiệm v映 sau: 

Quan điểm:  

BVMT là một trong những v医n đề s嘘ng còn c栄a nhân lo衣i; là nhân t嘘 b違o đ違m 
s泳c khỏe và ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng c栄a nhân dân; góp phần quan trọng vào việc 
phát triển KT-XH, 鰻n đ鵜nh chính tr鵜, an ninh qu嘘c gia và thúc đẩy hội nh壱p kinh t院 
qu嘘c t院 c栄a n逢ớc ta. 

BVMT vừa là m映c tiêu, vừa là một nội dung cơ b違n c栄a phát triển bền vững, 
ph違i đ逢ợc thể hiện trong các chi院n l逢ợc, quy ho衣ch, k院 ho衣ch, dự án phát triển KT-

XH c栄a từng ngành và từng đ鵜a ph逢ơng. Khắc ph映c t逢 t逢荏ng ch雨 chú trọng phát 
triển KT-XH mà coi nhẹ b違o vệ môi tr逢運ng. Đầu t逢 cho b違o vệ môi tr逢運ng là đầu 
t逢 cho phát triển bền vững. 

BVMT là quyền lợi và nghĩa v映 c栄a mọi t鰻 ch泳c, mọi gia đình và c栄a mỗi 
ng逢運i, là biểu hiện c栄a n院p s嘘ng văn hoá, đ衣o đ泳c, là tiêu chí quan trọng c栄a xư 
hội văn minh và là sự n嘘i ti院p truyền th嘘ng yêu thiên nhiên, s嘘ng hài hòa với tự 
nhiên. 

BVMT ph違i theo ph逢ơng châm l医y phòng ngừa và h衣n ch院 tác động x医u đ嘘i 
với môi tr逢運ng là chính k院t hợp với xử lỦ ô nhiễm, khắc ph映c suy thoái, c違i thiện 
môi tr逢運ng và b違o t欝n thiên nhiên; k院t hợp giữa sự đầu t逢 c栄a Nhà n逢ớc với đẩy 
m衣nh huy động ngu欝n lực trong xư hội và m荏 rộng hợp tác qu嘘c t院; k院t hợp giữa 
công nghệ hiện đ衣i với các ph逢ơng pháp truyền th嘘ng. 

BVMT là nhiệm v映 vừa ph泳c t衣p, vừa c医p bách, có tính đa ngành và liên 
vùng r医t cao, vì v壱y cần có sự lưnh đ衣o, ch雨 đ衣o chặt ch胤 c栄a các c医p 栄y Đ違ng, sự 
qu違n lỦ th嘘ng nh医t c栄a Nhà n逢ớc, sự tham gia tích cực c栄a Mặt tr壱n T鰻 qu嘘c và 
các Đoàn thể nhân dân. 

M映c tiêu: 
Ngăn ngừa, h衣n ch院 m泳c độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự c嘘 môi tr逢運ng 

do ho衣t động c栄a con ng逢運i và tác động c栄a tự nhiên gây ra. Sử d映ng bền vững tài 
nguyên thiên nhiên, b違o vệ đa d衣ng sinh học. 

Khắc ph映c ô nhiễm môi tr逢運ng, tr逢ớc h院t 荏 những nơi đư b鵜 ô nhiễm nghiêm 
trọng, ph映c h欝i các hệ sinh thái đư b鵜 suy thoái, từng b逢ớc nâng cao ch医t l逢ợng môi 
tr逢運ng. 
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Xây dựng n逢ớc ta có môi tr逢運ng t嘘t, có sự hài hòa giữa tăng tr逢荏ng kinh t院, 
thực hiện ti院n bộ, công bằng xư hội và BVMT; mọi ng逢運i đều có Ủ th泳c BVMT, 
s嘘ng thân thiện với thiên nhiên. 

Nhiệm v映: 

Phòng ngừa và h衣n ch院 các tác động x医u đ嘘i với môi tr逢運ng. 

Khắc ph映c các khu vực môi tr逢運ng đư b鵜 ô nhiễm, suy thoái. 
Điều tra nắm chắc các ngu欝n tài nguyên thiên nhiên và có k院 ho衣ch b違o vệ, 

khai thác hợp lỦ, b違o vệ đa d衣ng sinh học. 

Giữ gìn vệ sinh, b違o vệ và tôn t衣o c違nh quan môi tr逢運ng. 

Đáp 泳ng yêu cầu về môi tr逢運ng trong hội nh壱p kinh t院 qu嘘c t院. 
Ngh鵜 quy院t s嘘 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 c栄a Bộ Chính tr鵜 về ph逢ơng 

h逢ớng, nhiệm v映, gi違i pháp phát triển kinh t院 - xư hội và b違o đ違m qu嘘c phòng, an 

ninh vùng ĐBSCL th運i kỳ 2001 - 2010 và K院t lu壱n s嘘 28-KL/ TW Bộ Chính tr鵜 
ngày 14/8/2012. 

 Ch雨 th鵜 29-CT/TW ngày 21/01/2009 c栄a Ban Bí th逢 về Ti院p t映c đẩy m衣nh 

thực hiện Ngh鵜 quy院t 41-NQ/TW c栄a Bộ Chính tr鵜 (khóa IX) “Về b違o vệ môi 
tr逢運ng trong th運i kỳ đẩy m衣nh công nghiệp hóa, hiện đ衣i hóa đ医t n逢ớc”. 

 Ngh鵜 quy院t s嘘 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 c栄a Ban Ch医p hành Trung 逢ơng 
Đ違ng về Xây dựng hệ th嘘ng k院t c医u h衣 tầng đ欝ng bộ nhằm đ逢a n逢ớc ta cơ b違n tr荏 

thành n逢ớc công nghiệp theo h逢ớng hiện đ衣i. 

 Ngh鵜 quy院t s嘘 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 c栄a Ban Ch医p hành Trung 逢ơng 
Đ違ng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ ph映c v映 sự nghiệp, công 
nghiệp hóa, hiện đ衣i hóa trong điều kiện kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢ớng xư hội ch栄 

nghĩa và hội nh壱p qu嘘c t院. 

 Ngh鵜 quy院t s嘘 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 c栄a Ban Ch医p hành Trung 逢ơng 

về Ch栄 động 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u, tăng c逢運ng qu違n lỦ tài nguyên và b違o 

vệ môi tr逢運ng. 

M映c tiêu t鰻ng quát 
- Đ院n năm 2020, về cơ b違n, ch栄 động thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u, phòng 

tránh thiên tai, gi違m phát th違i khí nhà kính; có b逢ớc chuyển bi院n cơ b違n trong khai 

thác, sử d映ng tài nguyên theo h逢ớng hợp lỦ, hiệu qu違 và bền vững, kiềm ch院 m泳c 

độ gia tăng ô nhiễm môi tr逢運ng, suy gi違m đa d衣ng sinh học nhằm b違o đ違m ch医t 

l逢ợng môi tr逢運ng s嘘ng, duy trì cân bằng sinh thái, h逢ớng tới nền kinh t院 xanh, thân 
thiện với môi tr逢運ng. 
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- Đ院n năm 2050, ch栄 động 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u; khai thác, sử d映ng 

hợp lỦ, ti院t kiệm, có hiệu qu違 và bền vững tài nguyên; b違o đ違m ch医t l逢ợng môi 
tr逢運ng s嘘ng và cân bằng sinh thái, ph医n đ医u đ衣t các ch雨 tiêu về môi tr逢運ng t逢ơng 
đ逢ơng với m泳c hiện nay c栄a các n逢ớc công nghiệp phát triển trong khu vực. 

M映c tiêu c映 thể đ院n năm 2020 

- Về 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u: 

Nâng cao năng lực dự báo, c違nh báo thiên tai, giám sát bi院n đ鰻i khí h壱u c栄a 

các cơ quan chuyên môn. Hình thành cho mỗi thành viên trong xư hội Ủ th泳c ch栄 

động phòng, tránh thiên tai, thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u. Gi違m dần thiệt h衣i về 

ng逢運i, tài s違n do thiên tai gây ra. 
Ch栄 động phòng, ch嘘ng, h衣n ch院 tác động c栄a triều c逢運ng, ng壱p l映t, xâm 

nh壱p mặn do n逢ớc biển dâng đ嘘i với vùng ven biển, nh医t là vùng đ欝ng bằng sông 
Cửu Long, đ欝ng bằng sông H欝ng, ven biển miền Trung, tr逢ớc h院t là khu vực 

Thành ph嘘 H欝 Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau và các thành ph嘘 ven biển khác. 
Gi違m m泳c phát th違i khí nhà kính trên đơn v鵜 GDP từ 8 - 10% so với năm 

2010. 

- Về qu違n lỦ tài nguyên: 
Đánh giá đ逢ợc tiềm năng, giá tr鵜 c栄a các ngu欝n tài nguyên quan trọng trên đ医t 

liền. Đ衣t đ逢ợc b逢ớc ti院n quan trọng trong điều tra cơ b違n tài nguyên biển. 

Quy ho衣ch, qu違n lỦ và khai thác, sử d映ng ti院t kiệm, hiệu qu違 và bền vững các 
ngu欝n tài nguyên qu嘘c gia. Ngăn chặn xu h逢ớng suy gi違m tài nguyên n逢ớc ngọt và 
tài nguyên rừng; nâng cao hiệu qu違 sử d映ng n逢ớc tính trên một đơn v鵜 GDP. B違o 

đ違m cân đ嘘i quỹ đ医t cho phát triển kinh t院 - xư hội; giữ và sử d映ng linh ho衣t 3,8 

triệu ha đ医t chuyên tr欝ng lúa nhằm b違o đ違m an ninh l逢ơng thực và nâng cao hiệu 

qu違 sử d映ng đ医t. Khai thác hiệu qu違 và bền vững sinh thái, c違nh quan, tài nguyên 
sinh v壱t. H衣n ch院 t嘘i đa xu医t khẩu khoáng s違n thô. 

Chuyển đ鰻i cơ c医u sử d映ng năng l逢ợng theo h逢ớng tăng t雨 lệ năng l逢ợng tái 
t衣o, năng l逢ợng mới lên trên 5% t鰻ng năng l逢ợng th逢ơng m衣i sơ c医p; gi違m tiêu hao 
năng l逢ợng tính trên một đơn v鵜 GDP. 

- Về b違o vệ môi tr逢運ng: 

Không để phát sinh và xử lỦ triệt để các cơ s荏 gây ô nhiễm môi tr逢運ng 

nghiêm trọng; 70% l逢ợng n逢ớc th違i ra môi tr逢運ng l逢u vực các sông đ逢ợc xử lỦ; 
tiêu huỷ, xử lỦ trên 85% ch医t th違i nguy h衣i, 100% ch医t th違i y t院; tái sử d映ng hoặc 

tái ch院 trên 65% rác th違i sinh ho衣t. 
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Ph医n đ医u 95% dân c逢 thành th鵜 và 90% dân c逢 nông thôn đ逢ợc sử d映ng n逢ớc 

s衣ch, hợp vệ sinh. Kiểm soát an toàn, xử lỦ ô nhiễm môi tr逢運ng do h壱u qu違 chi院n 

tranh. Nâng cao ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí 荏 các đô th鵜, khu vực đông dân 
c逢. C違i thiện rõ rệt môi tr逢運ng làng nghề và khu vực nông thôn. 

Qu違n lỦ khai thác hợp lỦ, sớm ch医m d泳t khai thác rừng tự nhiên, nâng diện 

tích các khu b違o t欝n thiên nhiên lên trên 3 triệu ha; nâng độ che ph栄 c栄a rừng lên 
trên 45%. 

 Ngh鵜 quy院t 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 c栄a Bộ Chính tr鵜 về Phát triển du 

l鵜ch tr荏 thành ngành kinh t院 mũi nhọn. 

b) Các ngh鵜 quy院t, ch雨 th鵜 c栄a Chính ph栄 và đ鵜a ph逢ơng 

Quy院t đ鵜nh s嘘 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Điều ch雨nh quy ho衣ch phát triển giao thông v壱n t違i đ逢運ng hàng không giai 
đo衣n đ院n năm 2020 và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 c栄a Chính ph栄 về Triển khai thi 
hành Lu壱t Quy ho衣ch. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 c栄a Chính ph栄 ban hành Ch逢ơng 
trình hành động c栄a Chính ph栄 thực hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 08-NQ/TW ngày 
16/01/2017 c栄a Bộ Chính tr鵜 khóa XII về Phát triển du l鵜ch tr荏 thành ngành kinh t院 
mũi nhọn. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Điều ch雨nh quy ho衣ch phát triển điện lực qu嘘c gia giai đo衣n 2011 - 2020 có 
xét đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Điều ch雨nh quy ho衣ch phát triển giao thông v壱n t違i đ逢運ng sắt Việt Nam đ院n 
năm 2020 và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển công nghiệp Việt Nam đ院n đ院n 2020, tầm nhìn 
2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc phát triển công nghiệp Việt Nam đ院n năm 2025, tầm nhìn đ院n 
năm 2035. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 c栄a Chính ph栄 ban hành Ch逢ơng 
trình hành động c栄a Chính ph栄 thực hiện Ngh鵜 quy院t s嘘 24-NQ/TW ngày 
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03/6/2013 c栄a Ban Ch医p hành Trung 逢ơng Đ違ng khóa XI về Ch栄 động 泳ng phó 
với bi院n đ鰻i khí h壱u, tăng c逢運ng qu違n lỦ tài nguyên và b違o vệ môi tr逢運ng. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Điều ch雨nh quy ho衣ch phát triển giao thông v壱n t違i đ逢運ng bộ Việt Nam đ院n 
năm 2020 và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển du l鵜ch Việt Nam đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n 
năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc qu嘘c gia b違o vệ, chăm sóc và nâng cao s泳c khỏe nhân dân giai 
đo衣n 2011 - 2020, tầm nhìn đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển s違n xu医t ngành nông nghiệp đ院n năm 2020 và 
tầm nhìn đ院n năm 2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc phát triển gia đình Việt Nam đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 
2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc b違o vệ môi tr逢運ng qu嘘c gia đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 
2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1393/QĐ-TTg ngày 02/9/2012 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt chi院n l逢ợc qu嘘c gia về tăng tr逢荏ng xanh. 

Quy院t đ鵜nh 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Chi院n l逢ợc phát triển du l鵜ch Việt Nam đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n năm 
2030. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 phê 
duyệt Quy ho衣ch t鰻ng thể b嘘 trí qu嘘c phòng k院t hợp phát triển kinh t院 - xư hội trên 
đ鵜a bàn c違 n逢ớc giai đo衣n 2011 - 2020. 

Ch逢ơng trình s嘘 27-CTr/TU ngày 31/12/2021 c栄a Thành 栄y Cần Thơ về b違o 
vệ môi tr逢運ng “Cần Thơ xanh và s衣ch”; phòng, ch嘘ng ô nhiễm và ng壱p nghẹt 
thành ph嘘 giai đo衣n 2022-2025. Với Quan điểm (i) Nâng cao nh壱n th泳c, trách 
nhiệm c栄a các c医p 栄y Đ違ng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về b違o vệ môi 
tr逢運ng, phòng, ch嘘ng ô nhiễm môi tr逢運ng và ng壱p nghẹt thành ph嘘, xác đ鵜nh đây 
là nhiệm v映 c栄a c違 hệ th嘘ng chính tr鵜, là trách nhiệm, nghĩa v映 c栄a t医t c違 các cơ 
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quan, t鰻 ch泳c, cộng đ欝ng; (ii) B違o vệ môi tr逢運ng theo h逢ớng 泳ng xử hài hòa với 
thiên nhiên, phát huy đ逢ợc b違n sắc đặc tr逢ng sông n逢ớc và tiềm năng, th院 m衣nh về 
c違nh quan, không gian, hệ sinh thái, có kh違 năng thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u 
c栄a thành ph嘘; thực hiện các gi違i pháp phòng ngừa và h衣n ch院 tác động x医u đ嘘i với 
môi tr逢運ng là chính, k院t hợp với xử lỦ ô nhiễm, c違i thiện môi tr逢運ng và b違o t欝n tài 
nguyên thiên nhiên. Thực hiện th嘘ng nh医t, chặt ch胤, có trọng tâm, trọng điểm, vừa 
đáp 泳ng yêu cầu tr逢ớc mắt và đ鵜nh h逢ớng phát triển bền vững,góp phần xây dựng 
và phát triển Cần Thơ tr荏 thành đô th鵜 văn minh, hiện đ衣i; (iii) Phòng, ch嘘ng ng壱p 
nghẹt trên cơ s荏 thực hiện t嘘t quy ho衣ch, qu違n lỦ quy ho衣ch về phát triển đô th鵜, 
chú trọng nâng c医p c違i thiện h衣 tầng đô th鵜, giao thông th栄y lợi, c医p thoát n逢ớc để 
nâng cao kh違 năng thích 泳ng với triều c逢運ng, n逢ớc biển dâng, tích hợp hiệu qu違, 
hợp lỦ trong Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 
2050; (iv) Huy động các ngu欝n lực, tăng c逢運ng xư hội hóa, thu hút mọi ngu欝n lực 
từ các thành phần kinh t院, hợp tác qu嘘c t院 và l欝ng ghép ch逢ơng trình m映c tiêu 
qu嘘c gia để b違o vệ môi tr逢運ng “Cần Thơ xanh và s衣ch”, phòng, ch嘘ng ô nhiễm 
môi tr逢運ng và ng壱p nghẹt đ違m b違o chặt ch胤, đ欝ng bộ, hợp lỦ trong các chi院n l逢ợc, 
quy ho衣ch, k院 ho衣ch, dự án phát triển kinh t院 - xư hội c栄a thành ph嘘. Và M映c tiêu 
là: 

M映c tiêu chung: T衣o sự chuyển bi院n m衣nh m胤 về nh壱n th泳c, trách nhiệm và 
hành động c栄a các 医p, các ngành, doanh nghiệp và ng逢運i dân trong việc giữ gìn vệ 
sinh môi tr逢運ng, Ủ th泳c ch医p hành pháp lu壱t về b違o vệ môi tr逢運ng; đ違m b違o ng逢運i 
dân đ逢ợc ti院p c壱n các ch栄 tr逢ơng, đ逢運ng l嘘i, chính sách, quy đ鵜nh pháp lu壱t về b違o 
vệ môi tr逢運ng c栄a Đ違ng và Nhà n逢ớc. Nâng c医p, c違i t衣o h衣 tầng đô th鵜, gi違i quy院t 
cơ b違n tình tr衣ng ng壱p nghẹt t衣i các đô th鵜 trung tâm; c違i thiện c違nh quan môi 
tr逢運ng đô th鵜 và nông thôn. Duy trì và nâng cao ch医t l逢ợng tiêu chí môi tr逢運ng 
trong xây dựng xư nông thôn mới và tiêu chí văn minh đô th鵜. Tăng tr逢荏ng và phát 
triển kinh t院 đ違m b違o hài hòa, đ欝ng bộ với b違o vệ môi tr逢運ng, nâng cao ch医t l逢ợng 
cuộc s嘘ng c栄a Nhân dân, góp phần phát triển Cần Thơ tr荏 thành thành ph嘘 sinh 
thái, văn minh, hiện đ衣i, mang đ壱m b違n sắc sông n逢ớc và là trung tâm vùng đ欝ng 
bằng sông Cửu Long. 

M映c tiêu c映 thể: 

- Tăng tỷ lệ tr欝ng cây xanh phân tán t衣i các vùng nông thôn và khu vực đô th鵜 
b違o đ違m tỷ lệ theo Quy chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia, góp phần thực hiện hoàn thành 

Quy院t đ鵜nh s嘘 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 c栄a Th栄 t逢ớng Chính ph栄 về việc phê 
duyệt Đề án “Tr欝ng một tỷ cây xanh giai đo衣n 2021 - 2025”. 
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- Duy trì và m荏 rộng thực hiện thu gom ch医t th違i rắn sinh ho衣t. Ph医n đ医u đ院n 
năm 2025, tỷ lệ thu gom và xử lỦ ch医t th違i rắn sinh ho衣t đô th鵜 đ衣t 100%, Tỷ lệ thu 
gom và xử lỦ ch医t th違i rắn sinh ho衣t phát sinh t衣i hộ gia đình 荏 nông thôn đ衣t 95%; 
tỷ lệ thu gom và xử lỦ ch医t th違i rắn công nghiệp thông th逢運ng, ch医t th違i nguy h衣i 
đ衣t 100%; tỷ lệ thu gom, xử lỦ ch医t th違i y t院 đ衣t 100%. 

- Di d運i các cơ s荏 s違n xu医t công nghiệp trong khu dân c逢 gây ô nhiễm môi 
tr逢運ng phù hợp với đ鵜nh h逢ớng quy ho衣ch các khu, c映m công nghiệp trên đ鵜a bàn 
thành ph嘘 Cần Thơ đ院n năm 2025, tầm nhìn đ院n năm 2030. Ph医n đ医u đ衣t 100% 
khu công nghiệp, khu ch院 xu医t có hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung và hệ th嘘ng 
quan trắc n逢ớc th違i tự động có đ逢運ng truyền dữ liệu về cơ quan qu違n lỦ nhà n逢ớc 
trong lĩnh vực môi tr逢運ng theo quy đ鵜nh. 

- Kiểm soát chặt ch胤 qua m衣ng trực tuy院n đ嘘i với 100% cơ s荏 s違n xu医t kinh 
doanh, d鵜ch v映 có kh違 năng gây ô nhiễm môi tr逢運ng nghiêm trọng. Qu違n lỦ ch医t 
l逢ợng n逢ớc th違i, ch医t th違i rắn, khí th違i, ngăn chặn đ逢ợc xu h逢ớng gia tăng ô 
nhiễm, suy thoái môi tr逢運ng và đa d衣ng sinh học đ嘘i với các khu công nghiệp, khu 
đô th鵜, khu dân c逢, khu vực nông thôn. 

- C違i t衣o và nâng c医p h衣 tầng thoát n逢ớc đô th鵜; đ院n năm 2025, khu vực đô th鵜 
trung tâm cơ b違n không b鵜 ng壱p vào mùa m逢a lũ. Ph医n đ医u 100% đ逢運ng đô th鵜 và 
đ逢運ng đi qua khu dân c逢 ngoài đô th鵜 có hệ th嘘ng thoát n逢ớc m逢a đ違m b違o quy 
chuẩn kỹ thu壱t qu嘘c gia. 

- Đầu t逢, c違i t衣o và nâng c医p hệ th嘘ng thu gom và xử lỦ n逢ớc th違i sinh ho衣t 
đô th鵜, khu dân c逢 t壱p trung; ph医n đ医u tỷ lệ thu gom và xử lỦ n逢ớc th違i sinh ho衣t 
đ院n năm 2025 đ衣t 75%”. 
c) Các bộ lu壱t chính liên quan trực ti院p  

Lu壱t B違o vệ môi tr逢運ng s嘘 72/2020/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV, kỳ họp 

th泳 7 thông qua ngày 17/11/2020. 

Lu壱t Th栄y s違n s嘘 18/2017/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV, kỳ họp th泳 4 
thông qua ngày 21/11/2017. 

Lu壱t Lâm nghiệp s嘘 16/2017/QH14 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIV, kỳ họp th泳 4 
thông qua ngày 15/11/2017. 

Lu壱t Đ医t đai s嘘 45/2013/QH13 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIII, kỳ họp th泳 6 thông 
qua ngày 29/11/2013. 

Lu壱t Tài nguyên n逢ớc s嘘 17/2012/QH13 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XIII, kỳ họp 

th泳 3 thông qua ngày 21/6/2012. 
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Lu壱t Khoáng s違n s嘘 60/2010/QH12 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XII, kỳ họp th泳 họp 
th泳 8 thông qua ngày 17/11/2010. 

Lu壱t đa d衣ng sinh học s嘘 20/2008/QH12 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XII, kỳ họp th泳 
họp th泳 4 thông qua ngày 13/11/2008. 

Lu壱t Đê điều s嘘 79/2006/QH11 đ逢ợc Qu嘘c hội khóa XI, kỳ họp th泳 họp th泳 
10 thông qua ngày 29/11/2006. 

3.1.2 Soăsánh,ăđánhăgiáăs詠ăphùăh嬰păc栄aăcácăquanăđi吋m, m映cătiêuăliênăquanăđ院nă
b違oăv羽ămôiătr逢運ngăc栄aăquyăho衣ch  

Quan điểm l壱p Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đ院n năm 2050 phù hợp với Chi院n l逢ợc phát triển kinh t院 - xư hội c栄a c違 n逢ớc 2021 

- 2030, tầm nhìn đ院n năm 2045; các quy ho衣ch c医p qu嘘c gia, c医p vùng; các quy 
ho衣ch có tính ch医t kỹ thu壱t, chuyên ngành qu嘘c gia, vùng. Phát triển nhanh và bền 
vững là yêu cầu xuyên su嘘t c栄a quá trình l壱p quy ho衣ch nhằm phát huy t嘘i đa tiềm 
năng, lợi th院 c栄a thành ph嘘. Phát triển hài hòa giữa kinh t院 với văn hóa, xư hội, b違o 

vệ môi tr逢運ng và thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u, khai thác có hiệu qu違 lợi th院 v鵜 trí 
c栄a thành ph嘘 với vùng kinh t院 trọng điểm vùng ĐBSCL và TP. H欝 Chí Minh. Vì 
v壱y, các quan điểm, m映c tiêu quy ho衣ch c栄a TPCT th運i kỳ 2021 -  2030 và tầm 
nhìn đ院n năm 2050 đ逢ợc chuẩn b鵜 phù hợp với m映c tiêu phát triển qu嘘c gia và có 
tác động tích cực đ嘘i với quan điểm và m映c tiêu BVMT qu嘘c gia. Tuy nhiên, một 
s嘘 ch雨 tiêu ph医n đ医u về môi tr逢運ng c栄a thành ph嘘 cần đ逢ợc c映 thể hóa hơn so với 
m泳c chung c栄a c違 n逢ớc. Quy ho衣ch TPCT cần đ逢a thêm các ch雨 tiêu ph医n đ医u c映 
thể về: tỷ lệ các cơ s荏 s違n xu医t mới đầu t逢 ph違i áp d映ng công nghệ s衣ch hoặc đ逢ợc 
trang b鵜 các thi院t b鵜 gi違m thiểu ô nhiễm, xử lỦ ch医t th違i; tỷ lệ các cơ s荏 s違n xu医t, 
kinh doanh đ衣t tiêu chuẩn về môi tr逢運ng; tỷ lệ cây xanh t衣i các khu đô th鵜 để đ違m 
b違o phù hợp với tinh thần Ngh鵜 quy院t Đ衣i hội Đ違ng, Chi院n l逢ợc BVMT qu嘘c gia 
theo tinh thần dự án quy ho衣ch ph違i l欝ng ghép, t鰻 ch泳c thực hiện Ngh鵜 quy院t c栄a 
Đ違ng đi vào thực tiễn phát triển KT-XH c栄a thành ph嘘. Một s嘘 m映c tiêu về BVMT 
c栄a quy ho衣ch còn thi院u ch逢a đ逢ợc l欝ng ghép nh逢: đ違m b違o môi tr逢運ng sinh thái, 
các phân vùng môi tr逢運ng cần b違o vệ. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 c栄a Bộ Chính tr鵜 về b違o vệ môi 
tr逢運ng trong th運i kỳ đẩy m衣nh công nghiệp hóa, hiện đ衣i hóa đ医t n逢ớc. 

Về quan điểm BVMT c栄a quy ho衣ch phù hợp với quan điểm BVMT c栄a Ngh鵜 
quy院t s嘘 41-NQ/TW là đ違m b違o s泳c khỏe và ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng c栄a nhân dân, 
là nội dung cơ b違n c栄a PTBV. BVMT l医y phòng ngừa là chính, xử lỦ k鵜p th運i ch医t 
ô nhiễm. 
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Về m映c tiêu c栄a quy ho衣ch là đ違m b違o thu gom, xử lỦ 95% l逢ợng n逢ớc th違i 
sinh ho衣t và 100% KCN - CCN có hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung; đ違m b違o 
100% ch医t l逢ợng n逢ớc c医p cho s違n xu医t và sinh ho衣t. Nội dung này phù hợp với 
m映c tiêu BVMT c栄a Ngh鵜 quy院t s嘘 41-NQ/TW là phòng ngừa, h衣n ch院 gia tăng 
ch医t ô nhiễm, khắc ph映c ô nhiễm; sử d映ng bền vững tài nguyên.  

Ngh鵜 quy院t s嘘 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về ch栄 động 泳ng phó với bi院n đ鰻i 
khí h壱u, tăng c逢運ng qu違n lỦ tài nguyên và BVMT. 

C違 quy ho衣ch và Ngh鵜 quy院t s嘘 24-NQ/TW có đ欝ng quan điểm về tăng 
tr逢荏ng kinh t院 gắn với điều kiện bi院n đ鰻i khí h壱u, phát triển đi đôi với gi違m nhẹ 
bi院n đ鰻i khí h壱u, gi違m phát th違i khí nhà kính. Phát triển kinh t院 ch栄 động 泳ng phó 
với BĐKH, tăng c逢運ng qu違n lỦ tài nguyên và BVMT trên cơ s荏 qu違n lỦ t鰻ng hợp 
và th嘘ng nh医t, liên ngành, liên vùng.  

Quan điểm c栄a Ngh鵜 quy院t s嘘 24-NQ/TW c映 thể hơn về sử d映ng và qu違n lỦ 
tài nguyên, m映c tiêu và nội dung cơ b違n c栄a PTBV (kiểm soát, khắc ph映c ô nhiễm, 
c違i thiện môi tr逢運ng, b違o t欝n thiên nhiên và đa d衣ng sinh học); l医y b違o vệ s泳c khỏe 

nhân dân làm m映c tiêu hàng đầu; kiên quy院t lo衣i bỏ những dự án gây ô nhiễm môi 
tr逢運ng, 違nh h逢荏ng đ院n s泳c khỏe cộng đ欝ng. Coi đầu t逢 cho BVMT là đầu t逢 cho 
phát triển bền vững. 

Quy院t đ鵜nh s嘘 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về k院 ho衣ch hành động qu嘘c gia 
thực hiện Ch逢ơng trình ngh鵜 sự 2030 vì phát triển bền vững. 

K院 ho衣ch hành động qu嘘c gia thực hiện Ch逢ơng trình ngh鵜 sự 2030 vì sự phát 
triển bền vững với quan điểm phát triển bền vững là yêu cầu xuyên su嘘t trong quá 
trình phát triển đ医t n逢ớc; k院t hợp chặt ch胤, hợp lỦ và hài hòa giữa phát triển kinh t院 
với phát triển xư hội và b違o vệ tài nguyên, môi tr逢運ng, ch栄 động 泳ng phó với 
BĐKH, b違o đ違m qu嘘c phòng, an ninh, tr壱t tự an toàn xư hội và b違o vệ vững chắc 
độc l壱p, ch栄 quyền qu嘘c gia. Phát triển bền vững là sự nghiệp c栄a toàn Đ違ng, toàn 
dân, các c医p chính quyền, các bộ, ngành và đ鵜a ph逢ơng; c栄a các cơ quan, doanh 
nghiệp, đoàn thể xư hội, các cộng đ欝ng dân c逢 và mỗi ng逢運i dân. Huy động mọi 
ngu欝n lực xư hội; tăng c逢運ng sự ph嘘i hợp giữa các bộ, ngành, đ鵜a ph逢ơng, các cơ 
quan, t鰻 ch泳c, đoàn thể, doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm đ違m b違o thực 
hiện thành công các m映c tiêu phát triển bền vững đ院n năm 2030. Các m映c tiêu phát 
triển bền vững đ院n 2030:  

Đ違m b違o đầy đ栄 và qu違n lỦ bền vững tài nguyên n逢ớc và hệ th嘘ng vệ sinh 
cho t医t c違 mọi ng逢運i (m映c tiêu 6). 
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永ng phó k鵜p th運i, hiệu qu違 với bi院n đ鰻i khí h壱u và thiên tai (m映c tiêu 13). 

B違o vệ và phát triển rừng bền vững, b違o t欝n đa d衣ng sinh học, phát triển d鵜ch 
v映 hệ sinh thái, ch嘘ng sa m衣c hóa, ngăn chặn suy thoái và ph映c h欝i tài nguyên đ医t 
(m映c tiêu 15). 

B違ngă3.ă1. T鰻ngăh嬰păs詠ăphùăh嬰păc栄aăquyăho衣ch v噂iăcácăvĕnăb違năphápălu壱tăliênă
quan 

TT Vĕnăb違n 
S詠ăphùăh嬰păcácăm映cătiêuămôiătr逢運ngăc栄aăquy 

ho衣ch v噂iăcácăvĕnăb違n 

1 

Ngh鵜 quy院t s嘘 41-NQ/TW ngày 
15/11/2004 c栄a Bộ Chính tr鵜 về 
B違o vệ môi tr逢運ng trong th運i kỳ 
đẩy m衣nh công nghiệp hóa, hiện 
đ衣i hóa đ医t n逢ớc 

Tỷ lệ dân s嘘 đ逢ợc c医p n逢ớc s衣ch đ衣t 100%. 

Tỷ lệ ch医t th違i rắn thu gom đ逢ợc xử lỦ đ衣t 
100%. 

100% các khu, c映m công nghiệp; đô th鵜 có hệ 
th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung; các cơ s荏 s違n 
xu医t kinh doanh đ衣t quy chuẩn về môi tr逢運ng. 

2 

Quy院t đ鵜nh s嘘 622/QĐ-TTg 

ngày 10/5/2017 phê duyệt K院 
ho衣ch hành động qu嘘c gia thực 
hiện Ch逢ơng trình ngh鵜 sự 2030 
vì sự phát triển bền vững 

Tỷ lệ dân s嘘 đ逢ợc c医p n逢ớc s衣ch đ衣t 100%. 

Tỷ lệ ch医t th違i rắn thu gom đ逢ợc xử lỦ đ衣t 100% 

100% các khu, c映m công nghiệp; đô th鵜 có hệ 
th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung; các cơ s荏 s違n 
xu医t kinh doanh đ衣t quy chuẩn về môi tr逢運ng.  

姶u tiên thu hút các ngành s違n xu医t: công nghiệp 
cơ khí, công nghiệp ch院 bi院n thực phẩm, công 
nghiệp dệt may, công nghiệp cung c医p n逢ớc và 
xử lỦ n逢ớc th違i, ch医t th違i rắn vào trong KCN-

CCN với các s違n phẩm chính nh逢 điện tử, máy 
vi tính, s違n phẩm quang học, thi院t b鵜 điện (ch栄 

y院u pin năng l逢ợng mặt tr運i), may trang ph映c và 
s違n phẩm từ cao su và plastic (ch栄 y院u bao bì). 
Không thu hút các ngành công nghiệp có l逢ợng 

n逢ớc th違i nhiều và có tiềm năng ô nhiễm lớn. 

3 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1393/QĐ-TTg 

ngày 25/9/2012 phê duyệt 

Chi院n l逢ợc qu嘘c gia về tăng 
tr逢荏ng xanh th運i kỳ 2011- 2020 

và tầm nhìn đ院n năm 2050 

Tỷ lệ ch医t th違i rắn thu gom đ逢ợc xử lỦ đ衣t 100% 

100% các khu, c映m công nghiệp; đô th鵜 có hệ 
th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung; các cơ s荏 s違n 
xu医t kinh doanh đ衣t quy chuẩn về môi tr逢運ng.  
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TT Vĕnăb違n 
S詠ăphùăh嬰păcácăm映cătiêuămôiătr逢運ngăc栄aăquy 

ho衣ch v噂iăcácăvĕnăb違n 

4 

Quy院t đ鵜nh s嘘 491/QĐ-Ttg ngày 
07/5/2018 phê duyệt điều ch雨nh 
Chi院n l逢ợc qu嘘c gia về qu違n lỦ 
t鰻ng hợp ch医t th違i rắn đ院n năm 
2025, tầm nhìn đ院n năm 2050 

Tỷ lệ ch医t th違i rắn thu gom đ逢ợc xử lỦ đ衣t 100% 

5 

Quy院t đ鵜nh s嘘 1216/QĐ-TTg 

ngày 05/9/2012 phê duyệt Chi院n 
l逢ợc b違o vệ môi tr逢運ng qu嘘c gia 
đ院n năm 2020, tầm nhìn đ院n 
năm 2030 

Tỷ lệ dân s嘘 đ逢ợc c医p n逢ớc s衣ch đ衣t 100%. 

Tỷ lệ ch医t th違i rắn thu gom đ逢ợc xử lỦ đ衣t 100% 

100% các khu, c映m công nghiệp; đô th鵜 có hệ 
th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung; các cơ s荏 s違n 
xu医t kinh doanh đ衣t quy chuẩn về môi tr逢運ng. 

6 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2139/QĐ-TTg 

ngày 05/12/2011 phê duyệt 
Chi院n l逢ợc qu嘘c gia về bi院n đ鰻i 
khí h壱u 

Tỷ lệ dân s嘘 đ逢ợc c医p n逢ớc s衣ch đ衣t 100%. 

Tỷ lệ ch医t th違i rắn thu gom đ逢ợc xử lỦ đ衣t 100% 

100% các khu, c映m công nghiệp; đô th鵜 có hệ 
th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung; các cơ s荏 s違n 
xu医t kinh doanh đ衣t quy chuẩn về môi tr逢運ng. 

7 
Lu壱t Tài nguyên n逢ớc s嘘 
17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 

Tỷ lệ dân s嘘 đ逢ợc c医p n逢ớc s衣ch đ衣t 100%. 

Tỷ lệ ch医t th違i rắn thu gom đ逢ợc xử lỦ đ衣t 100% 

100% các khu, c映m công nghiệp; đô th鵜 có hệ 
th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung; các cơ s荏 s違n 
xu医t kinh doanh đ衣t quy chuẩn về môi tr逢運ng. 

8 

Lu壱t Đ医t đai s嘘 45/2013/QH13 
ngày 29/11/2013 

(Ngu欝n: UBND TP. Cần Thơ, 2022) 

3.2ăCácăv医năđ隠ămôiătr逢運ngăchính 

3.2.1ăC挨ăs荏ăxácăđ鵜nhăcácăv医năđ隠ămôiătr逢運ngăchính 

Quy mô c栄a quy ho衣ch s胤 gây ra các v医n đề môi tr逢運ng trong ph衣m vi c栄a 
thành ph嘘 và ngoài ranh giới c栄a thành ph嘘 Cần Thơ, việc xác đ鵜nh các v医n đề môi 
tr逢運ng chính phát sinh từ quy ho衣ch TPCT cần dựa trên các cơ s荏 khoa học và 
thực tiễn nh逢 sau: 

Tiêu chí 1: phân tích các dữ liệu hiện tr衣ng phát triển KT-XH và môi tr逢運ng 
giai đo衣n 2010 - 2020 trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ: 

+  Hiện tr衣ng và diễn bi院n phát triển KT-XH thành ph嘘 Cần Thơ. 
+  Hiện tr衣ng và diễn bi院n ch医t l逢ợng môi tr逢運ng đ医t, n逢ớc, không khí và đa 

d衣ng sinh học. 
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+  Hiện tr衣ng và diễn bi院n ch医t th違i rắn (sinh ho衣t, nông nghiệp, công nghiệp, 
y t院), n逢ớc th違i (sinh ho衣t, nông nghiệp, công nghiệp, y t院), ch医t th違i nguy h衣i; các 
công trình thu gom và xử lỦ ch医t th違i. 

+  Hiện tr衣ng và diễn bi院n các ho衣t động khai thác tài nguyên n逢ớc mặt t衣i 
các sông, khai thác n逢ớc d逢ới đ医t. 

+  Hiện tr衣ng và diễn bi院n các ho衣t động khai thác cát sỏi xây dựng, v壱t liệu 

san l医p, các r栄i ro, sự c嘘 môi tr逢運ng trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ. 
Tiêu chí 2: phân tích các quan điểm và m映c tiêu về BVMT c栄a các ph逢ơng 

án đề xu医t. 
Tiêu chí 3: phân tích sự phù hợp các m映c tiêu về BVMT đ逢ợc đề xu医t với 

các quan điểm, m映c tiêu về BVMT, thích 泳ng và gi違m nhẹ bi院n đ鰻i khí h壱u đ逢ợc 
lựa chọn từ các văn b違n chính th泳c có liên quan nh逢 ngh鵜 quy院t, ch雨 th鵜 c栄a Đ違ng; 
văn b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a Nhà n逢ớc; chi院n l逢ợc, quy ho衣ch BVMT, b違o t欝n 
thiên nhiên và đa d衣ng sinh học; chi院n l逢ợc, quy ho衣ch khai thác, sử d映ng tài 
nguyên thiên nhiên; 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u và các văn b違n chính th嘘ng có 
liên quan. 

Tiêu chí 4: tham v医n các bên liên quan. 

3.2.2ăL詠aăchọnăcácăv医năđ隠ămôiătr逢運ngăchính 

Các v医n đề môi tr逢運ng chính liên quan đ院n quy ho衣ch đ逢ợc xem xét trong 
báo cáo ĐMC, bao g欝m: 

(1) Ô nhiễm c映c bộ không khí, ti院ng 欝n t衣i cơ s荏 s違n xu医t công nghiệp, tiểu 
th栄 công nghiệp, các làng nghề; các tuy院n đ逢運ng và nút giao thông chính.  

(2) Ô nhiễm n逢ớc sông H壱u và ô nhiễm c映c bộ ngu欝n n逢ớc mặt t衣i các khu 
vực ti院p nh壱n n逢ớc th違i công nghiệp, tiểu th栄 công nghiệp, làng nghề, khu dân c逢 
t壱p trung. 

(3) Gia tăng ch医t th違i rắn sinh ho衣t, ch医t th違i th違i công nghiệp - nông nghiệp, 
tăng nguy cơ ô nhiễm môi tr逢運ng đ医t 荏 các bưi/cơ s荏 xử lỦ ch医t th違i. 

(4) Gia tăng tình tr衣ng xói l荏 b運 sông từ các ho衣t động khai thác cát, sỏi trên 

sông. 
(5) Thu hẹp diện tích hệ sinh thái nông nghiệp, tăng diện tích đ医t b衣c màu t衣i 

các khu vực canh tác nông nghiệp không hợp lỦ. 
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3.3ăĐánhăgiá,ăd詠ăbáoăxu h逢噂ngăc栄aăcácăv医năđ隠ămôiătr逢運ngăchínhătrongătr逢運ngă
h嬰păkhôngăth詠căhi羽năquyăho衣chă(ph逢挨ngăánă0) 

3.3.1 Đánhăgiá, d詠ăbáoăxuăh逢噂ngăcácăv医năđ隠ămôiătr逢運ngăchínhătrong tr逢運ngă
h嬰păkhôngăth詠căhi羽năquyăho衣ch 

3.3.1.1 Đánhăgiáătácăđ瓜ngăcácăngƠnhăđ院nămôiătr逢運ngătrongătr逢運ngăh嬰păkhôngă
th詠căhi羽năquyăho衣ch 

a) Áp lực đ院n môi tr逢運ng từ sự phát triển kinh t院 

Cơ c医u phát triển kinh t院 c栄a TPCT giai đo衣n 2010 - 2020 đ逢ợc thể hiện trong 
biểu đ欝 d逢ới đây. 

 

Hìnhă3.ă2. C挨ăc医uăkinhăt院ăTPCTăgiaiăđo衣nă2010ăậ 2020 (Ngu欝n:ăUBNDăTP.ă
C亥năTh挨,ă2022) 

Theo báo cáo tình hình thực hiện k院 ho衣ch phát triển KT-XH c栄a thành ph嘘, 

t嘘c độ tăng tr逢荏ng kinh t院 (GRDP) giai đo衣n 2010 - 2019 逢ớc đ衣t 6,6%/năm, trong 

đó, t嘘c độ tăng tr逢荏ng nông nghiệp và phát triển nông thôn đ衣t 2,0%, công nghiệp 
- tiểu th栄 công nghiệp đ衣t 8,0%, d鵜ch v映 tăng 7,0%. Quy mô c栄a nền kinh t院 tăng 
khá; cơ c医u kinh t院 chuyển d鵜ch tích cực. Cơ c医u kinh t院 chuyển d鵜ch theo h逢ớng 

tích cực, gi違m dần khu vực nông nghiệp và tăng khu vực th逢ơng m衣i - d鵜ch v映 và 
công nghiệp - xây dựng. Vì v壱y, các ho衣t động kinh t院 này s胤 tác động trực ti院p 
đ院n các thành phần môi tr逢運ng (không khí, n逢ớc, đ医t) làm gia tăng ch医t ô nhiễm. 

Diễn bi院n môi tr逢運ng trên đ鵜a bàn tr逢ớc th運i điểm l壱p quy ho衣ch (2015 - 

2020) đ逢ợc đánh giá trong Ch逢ơng 2 cho th医y các v医n đề môi tr逢運ng chính trong 
quá kh泳 b鵜 tác động tiêu cực và ch医t l逢ợng môi tr逢運ng có xu h逢ớng suy gi違m (tăng 
ch医t ô nhiễm) đ院n th運i điểm cu嘘i năm 2019. Trong năm cu嘘i (năm 2020), ch医t 
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l逢ợng môi tr逢運ng có chiều h逢ớng c違i thiện, tuy nhiên nguyên nhân là do quy mô 
phát triển kinh t院 và ho衣t động dân sinh có gi違m đi do d鵜ch Covid bùng phát. Hiện 

nay các ho衣t động kinh t院 và dân sinh 鰻n đ鵜nh tr荏 l衣i.  

a1. Thực tr衣ng hệ th嘘ng thu gom và xử lỦ n逢ớc th違i 

Hiện nay hệ th嘘ng thoát n逢ớc TPCT v磯n đang sử d映ng m衣ng l逢ới 嘘ng - c嘘ng 

chung thu gom và thoát n逢ớc m逢a và n逢ớc bẩn ch逢a đ逢ợc xử lỦ đ鰻 trực ti院p ra 

sông r衣ch. M衣ng l逢ới thoát n逢ớc ch雨 xây dựng t壱p trung t衣i trung tâm (qu壱n Ninh 

Kiều) và các khu đô th鵜 hiện hữu nh逢 Ô Môn, Th嘘t N嘘t, Cái Răng. Hầu h院t, hệ 

th嘘ng m逢ơng c嘘ng d磯n n逢ớc 荏 khu vực nội đô, nh医t là 荏 các qu壱n Ninh Kiều, Bình 
Th栄y đư b鵜 h逢 hỏng, s衣t l荏 gây c違n tr荏 đ院n kh違 năng thoát n逢ớc. Các c嘘ng thoát 
n逢ớc b鵜 tắc ngh胤n do rác th違i, cặn th違i tích t映 lâu ngày nh逢ng không đ逢ợc n衣o vét, 
sửa chữa đ鵜nh kỳ. Quá trình phát triển đô th鵜 kéo theo m壱t độ xây dựng tăng cũng 
làm cho hệ th嘘ng m逢ơng c嘘ng b鵜 quá t違i so với công su医t thi院t k院 ban đầu. 

Hệ th嘘ng thu gom n逢ớc th違i: 

Theo các s嘘 liệu th嘘ng kê, toàn thành ph嘘 có t鰻ng cộng 285.055 m c嘘ng các 
lo衣i từ D150 mm đ院n D1500 mm; 18.824 m m逢ơng xây rộng 0,4 - 1,5 m; 25.111 

m m逢ơng tự nhiên và m逢ơng đ医t rộng 1 - 7 m; 10.095 h嘘 ga các lo衣i và 63 van 
ngăn một chiều t衣i các cửa c嘘ng.  

T衣i khu vực đô th鵜: hệ th嘘ng thoát n逢ớc ch栄 y院u t壱p trung t衣i các khu trung 

tâm qu壱n Ninh Kiều và các khu đô th鵜 hiện hữu nh逢 Ô Môn, Th嘘t N嘘t, Cái Răng 
tuy nhiên ch栄 y院u thu gom n逢ớc th違i c栄a những hộ dân sinh s嘘ng dọc theo những 

tuy院n đ逢運ng giao thông chính. Các khu vực dân c逢 nằm xa các tr映c đ逢運ng giao 

thông chính gần nh逢 ch逢a đ逢ợc đ医u n嘘i với m衣ng l逢ới thu gom. Bên c衣nh đó hầu 

h院t các tuy院n c嘘ng có độ d嘘c nhỏ do đ鵜a hình bằng phẳng, do v壱y l逢ợng bùn lắng 

đọng trong c嘘ng r医t lớn. Lúc này các đ逢運ng c嘘ng tr荏 thành các bể lắng, bể tự ho衣i 

t衣o mùi hôi th嘘i b嘘c bay.  

T衣i các khu vực ngo衣i thành: hầu h院t các th鵜 tr医n ngo衣i thành đều ch逢a có hệ 

th嘘ng thu gom. N逢ớc th違i phát sinh s胤 đ逢ợc x違 thẳng ra m衣ng l逢ới kênh m逢ơng. 
Bên c衣nh đó một s嘘 nhà dân ch逢a có bể tự ho衣i do điều kiện kinh t院 còn eo hẹp và 
h衣n ch院 trong nh壱n th泳c về vệ sinh môi tr逢運ng, điều này đư làm gia tăng m泳c độ ô 
nhiễm trong dòng th違i. 

Thực tr衣ng xử lỦ n逢ớc th違i: 

Nước thải sinh hoạt  
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Khu vực đô th鵜: hầu h院t các hộ dân có thi院t b鵜 vệ sinh và bể tự ho衣i tuy nhiên 
việc thoát n逢ớc sau bể tự ho衣i ch逢a đ欝ng bộ. 雲 những khu vực trung tâm, các bể tự 

ho衣i đ逢ợc đ医u n嘘i vào m衣ng l逢ới thoát n逢ớc c栄a thành ph嘘 trong khi 荏 các vùng 
ngo衣i thành n逢ớc th違i sau bể tự ho衣i v磯n đ逢ợc x違 thẳng vào hệ th嘘ng kênh r衣ch.  

Khu vực nông thôn: toàn bộ n逢ớc th違i sinh ho衣t (dù đ逢ợc xử lỦ sơ bộ qua bể 

tự ho衣i hay không) đều x違 ra các kênh r衣ch.  

N逢ớc th違i sinh ho衣t c栄a khu vực trung tâm TPCT hiện t衣i ch雨 đ逢ợc xử lỦ t衣i 

Nhà máy xử lỦ n逢ớc th違i Cái Sâu có công su医t thi院t k院 30.000 m3/ ngày.đêm, công 
su医t ho衣t động thực t院 trung bình 23.000 m3/ngày.đêm, ngày cao điểm 27.000 

m3/ngày.đêm và ch栄 y院u xử lỦ n逢ớc th違i cho qu壱n Ninh Kiều.  

So sánh giữa s嘘 liệu về kh違 năng xử lỦ n逢ớc th違i (30.000 m3/ngày.đêm) và 
l逢ợng n逢ớc th違i phát sinh (逢ớc tính 125.992 m3/ngày.đêm) cho th医y hiện t衣i năng 
lực xử lỦ n逢ớc th違i c栄a thành ph嘘 mới ch雨 đáp 泳ng đ逢ợc kho違ng 25% nhu cầu. Một 

l逢ợng r医t lớn n逢ớc th違i không qua xử lỦ hàng ngày đang đ逢ợc x違 trực ti院p ra các 
ngu欝n ti院p nh壱n. Đây đ逢ợc đánh giá là m嘘i nguy h衣i kh鰻ng l欝 đ院n môi tr逢運ng.  

Nước thải từ các công trình công cộng  

Về lỦ thuy院t, n逢ớc th違i từ t医t c違 công trình công cộng đều ph違i đ逢ợc xử lỦ 
riêng, nh逢ng trong thực t院 hầu nh逢 không một công trình công cộng nào xử lỦ 
n逢ớc th違i hoặc n院u có thì ho衣t động cũng không hiệu qu違.  

Đ嘘i với n逢ớc th違i bệnh viện, hiện t衣i t医t c違 các cơ s荏 y t院 trên đ鵜a bàn thành 
ph嘘 đều có hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i, đ違m b違o xử lỦ n逢ớc th違i y t院 theo quy đ鵜nh.  

Nước thải công nghiệp  

TP. Cần Thơ hiện có 5/8 KCN đang ho衣t động với 211 dự án đầu t逢 còn hiệu 

lực, trong đó có 188 dự án đang ho衣t động, 15 dự án đang xây dựng, 5 dự án ch逢a 
triển khai. Theo yêu cầu c栄a UBND thành ph嘘, t医t c違 n逢ớc th違i c栄a các KCN ph違i 

đ逢ợc thu gom t壱p trung và xử lỦ đ衣t yêu cầu x違 th違i tr逢ớc khi x違 ra ngu欝n ti院p 

nh壱n.  

Nhằm gi違i quy院t v医n đề môi tr逢運ng 荏 các KCN, thành ph嘘 đư triển khai xây 
dựng nhà máy xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung t衣i KCN Trà Nóc và KCN Th嘘t N嘘t. 

Trong đó, nhà máy xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung KCN Th嘘t N嘘t giai đo衣n I đư v壱n 

hành chính th泳c từ tháng 2/2014 với công su医t xử lỦ 2.500 m3/ngày.đêm ch栄 y院u 

ph映c v映 cho các doanh nghiệp th栄y s違n đang ho衣t động trong KCN. Nhà máy xử lỦ 
n逢ớc th違i t壱p trung KCN Trà Nóc với quy mô 12.000 m3/ngày.đêm đư đi vào ho衣t 

động.  
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Thực tr衣ng công tác qu違n lỦ và v壱n hành: hiện nay, do hệ th嘘ng thu gom và 
xử lỦ n逢ớc th違i c栄a thành ph嘘 đang là hệ th嘘ng c嘘ng chung nên ch鵜u sự qu違n lỦ và 
v壱n hành c栄a nhiều đơn v鵜 bao g欝m Công ty TNHH MTV C医p thoát n逢ớc Cần 

Thơ, S荏 Giao thông v壱n t違i, Phòng Qu違n lỦ đô th鵜 các qu壱n, Phòng Kinh t院 h衣 tầng 

các huyện và một s嘘 doanh nghiệp trên đ鵜a bàn thành ph嘘. Việc này d磯n đ院n tình 
tr衣ng không đ欝ng bộ và thi院u sự ph嘘i hợp trong qu違n lỦ và v壱n hành. Thêm vào 
đó, việc qu違n lỦ và v壱n hành hệ th嘘ng ch栄 y院u đ逢ợc ti院n hành bằng th栄 công nên 
kh違 năng đáp 泳ng trong những tr逢運ng hợp khẩn c医p là r医t h衣n ch院. 

a2. H衣 tầng xử lỦ ch医t th違i rắn 

Hiện tr衣ng phát sinh: 

Ch医t th違i rắn (CTR) sinh ho衣t: kh嘘i l逢ợng CTR sinh ho衣t phát sinh tính theo 
dân s嘘 và hệ s嘘 phát sinh rác th違i đầu ng逢運i. Mặc dù hiện t衣i l逢ợng CTR sinh ho衣t 
phát sinh c栄a TPCT đư trên 950 t医n/ngày, tuy nhiên kh嘘i l逢ợng CTR sinh ho衣t thu 
gom thực t院 ch雨 650 - 777 t医n/ngày, chi院m x医p x雨 70%. Tỷ lệ này cao hơn 荏 khu 
vực đô th鵜 nh逢ng th医p hơn 荏 khu vực nông thôn nơi nhà dân 荏 phân tán và tuy院n 
đ逢運ng thu gom ch逢a thu壱n tiện. 

 

Hìnhă3.ă3. Tỷăl羽ăCTRăsinhăho衣tătrungăbìnhăphátăsinhăt瑛ăcácăqu壱năhuy羽n 
(Ngu欝n:ăUBNDăTP.ăC亥năTh挨,ă2022) 

B違ngă3.ă2. L逢嬰ngăCTRăsinhăho衣tăphátăsinhăgiaiăđo衣nă2015ă- 2020ă(t医n/ngƠy) 
Nĕm 2015 2017 2018 2019 2020 

T鰻ngăsố 917,5 935,1 942,4 952,4 959,2 

1. Qu壱n Ninh Kiều 263,7 272,0 275,6 280,8 284,7 

2. Qu壱n Ô Môn 192,2 129,0 128,8 128,7 128,6 
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3. Qu壱n Bình Th栄y 128,0 135,4 138,8 142,3 144,7 

4. Qu壱n Cái Răng 96,4 101,1 103,1 105,5 107,5 

5. Qu壱n Th嘘t N嘘t 156,9 156,1 155,6 155,4 155,0 

6. Huyện Vĩnh Th衣nh 33,8 33,3 32,9 32,5 32,1 

7. Huyện C運 Đỏ 39,3 38,8 38,7 38,5 38,2 

8. Huyện Phong Điền 32,5 32,5 32,5 32,5 32,4 

Huyện Thới Lai 37,6 36,9 36,5 36,2 35,8 

 

Ch医t th違i rắn công nghiệp: theo th嘘ng kê ch逢a đầy đ栄 c栄a S荏 Tài nguyên và 
Môi tr逢運ng thành ph嘘, kh嘘i l逢ợng CTR công nghiệp khá ít, trong đó thành phần 

s違n phẩm h逢 hỏng chi院m một tỷ lệ cao.  

 

Hìnhă3.ă4. Khốiăl逢嬰ngătrungăbìnhăCTR côngănghi羽pă(kg/ngƠy)ăt衣i TPCT giai 
đo衣n 2015 ậ 2019 (Ngu欝n:ăUBNDăTP.ăC亥năTh挨,ă2022) 

Kh嘘i l逢ợng CTR công nghiệp thông th逢運ng t衣i các cơ s荏 s違n xu医t trong các 
KCN đang ho衣t động phát sinh kho違ng 18.568 t医n/năm, 100% CTR công nghiệp 

trong KCN đ逢ợc thu gom và xử lỦ đúng quy đ鵜nh.  

Theo th嘘ng kê c栄a ngành xây dựng, t鰻ng l逢ợng CTR công nghiệp thông 
th逢運ng bên ngoài các KCN phát sinh kho違ng 250 t医n/ngày, l逢ợng ch医t th違i này 
đ逢ợc thu gom kho違ng 70%. 

Ngoài ra, còn một l逢ợng CTR công nghiệp phát sinh từ các cơ s荏 phân tán 
ch逢a đ逢ợc th嘘ng kê:  

+ 460 cơ s荏 s違n xu医t, kinh doanh, d鵜ch v映 có công su医t lớn, quy mô ph違i l壱p 

báo cáo đánh giá tác động môi tr逢運ng.  

+ 112 cơ s荏 s違n xu医t, kinh doanh, d鵜ch v映 có công su医t nhỏ, quy mô vừa 

thuộc đ嘘i t逢ợng ph違i l壱p đề án b違o vệ môi tr逢運ng chi ti院t.  
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+  Hàng trăm cơ s荏 s荏 xu医t, kinh doanh, d鵜ch v映 có quy mô nhỏ, nằm phân 
tán và không thể kiểm soát các ngu欝n th違i.  

Ch医t th違i rắn y t院: theo s嘘 liệu th嘘ng kê c栄a S荏 Y t院, TPCT hiện có 05 bệnh 

viện do Bộ ngành Trung 逢ơng qu違n lỦ; 13 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuy院n 

thành ph嘘; 12 bệnh viện, trung tâm y t院 (TTYT) tuy院n qu壱n/huyện; 06 bệnh viện 

ngoài công l壱p; 80 tr衣m y t院; ngoài ra còn 1.232 cơ s荏 hành nghề y t逢 nhân (trong 
đó có 16 phòng khám đa khoa). 05 bệnh viện trực thuộc bộ, ngành g欝m Bệnh viện 

Đa khoa Trung 逢ơng Cần Thơ và Bệnh viện Tr逢運ng Đ衣i học Y d逢ợc Cần Thơ 
thuộc Bộ Y t院; Bệnh viện Quân y 121 thuộc Bộ Qu嘘c phòng; Bệnh viện Công an 
thuộc Bộ Công an; Bệnh viện Ch雨nh hình và Ph映c h欝i ch泳c năng thuộc Bộ lao 

động, Th逢ơng binh và Xư hội. Năm 2017, l逢ợng ch医t th違i y t院 nguy h衣i t衣i các 
Bệnh viện và Trung tâm y t院 phát sinh kho違ng 1.292 kg/ngày (theo K院 ho衣ch 

106/KH-UBND ngày 25/6/2018 c栄a UBND thành ph嘘 về Thu gom, v壱n chuyển và 
xử lỦ ch医t th違i y t院 nguy h衣i trên đ鵜a bàn TPCT). Năm 2019, l逢ợng ch医t th違i y t院 

nguy h衣i t衣i các Bệnh viện và Trung tâm y t院 phát sinh kho違ng 1.686 kg/ngày, bao 
g欝m ch医t th違i y t院 nguy h衣i lây nhiễm (ch医t th違i lây nhiễm sắc nhọn, ch医t th違i lây 
nhiễm không sắc nhọn, ch医t th違i có nguy cơ lây nhiễm cao và ch医t th違i gi違i ph磯u), 

ch医t th違i y t院 nguy h衣i không lây nhiễm (hóa ch医t th違i bỏ bao g欝m hoặc có các 
thành phần nguy h衣i; d逢ợc phẩm th違i bỏ thuộc nhóm gây độc t院 bào hoặc có c違nh 

báo nguy h衣i từ nhà s違n xu医t; thi院t b鵜 y t院 b鵜 vỡ, hỏng, đư qua sử d映ng th違i bỏ có 
ch泳a th栄y ngân và các kim lo衣i nặng; ch医t hàn răng amalgam th違i bỏ và ch医t th違i 

nguy h衣i khác theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 36/2015/TT-BTNMT c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi tr逢運ng).  

 

Hìnhă3.ă5. ThƠnhăph亥nărácăth違i y t院 giaiăđo衣n 2015 ậ 2020 (Ngu欝n:ăUBNDăTP.ă
C亥năTh挨,ă2022) 
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Thực tr衣ng về m衣ng l逢ới thu gom, xử lỦ ch医t th違i rắn: 

Mô hình thu gom, v壱n chuyển CTR sinh ho衣t: Công ty Công trình đô th鵜 đư và 
đang đ違m nhiệm công tác thu gom, v壱n chuyển và xử lỦ rác c栄a 04 qu壱n nội thành 
Ninh Kiều, Bình Th栄y, Cái Răng và Ô Môn với l逢ợng ch医t th違i rắn thu gom từ 400 

- 450 t医n. Kh嘘i l逢ợng này thực t院 mới ch雨 đáp 泳ng 60 - 70% kh嘘i l逢ợng CTRSH 

phát sinh. 
Xử lỦ CTR sinh ho衣t bằng chôn l医p: toàn thành ph嘘 có 10 bưi rác chính nằm 

r違i rác 荏 các qu壱n huyện, trong đó có bưi rác Đông Th衣nh thuộc qu壱n Cái Răng đư 
đóng cửa vì quá t違i và nằm trên tuy院n công trình xây dựng cầu Cần Thơ. 

Xử lỦ CTR bằng ph逢ơng pháp đ嘘t: lò đ嘘t rác th違i vô cơ và công nghiệp 荏 Trà 
Nóc 1 với công su医t 150 kg/gi運.  

Qu違n lỦ ch医t th違i rắn xây dựng: t鰻ng l逢ợng CTR xây dựng phát sinh trên đ鵜a 

bàn thành ph嘘 là 125 t医n/ngày. CTR xây dựng trên đ鵜a bàn ch逢a đ逢ợc phân lo衣i và 
th逢運ng đ逢ợc thu gom chung với CTR sinh ho衣t và đ逢a đ院n các bưi chôn l医p CTR 

sinh ho衣t.  

Qu違n lỦ CTR công nghiệp: hiện nay việc xử lỦ ch医t th違i nguy h衣i (CTNH) 

ch逢a đ逢ợc thực hiện nghiêm túc. Phần lớn CTNH phát sinh 荏 các cơ s荏 kinh 

doanh, d鵜ch v映 đ逢ợc thu gom cùng với CTR sinh ho衣t và đem chôn l医p t衣i bưi rác 
c栄a đ鵜a ph逢ơng; một s嘘 lo衣i CTNH nh逢 dầu th違i, vỏ thùng dầu, ắc quy, vỏ bao bì 
đựng hóa ch医t... v磯n đ逢ợc thu gom tái ch院, tái sử d映ng. 

Thu gom, v壱n chuyển CTR y t院: các cơ s荏 y t院 trên đ鵜a bàn thành ph嘘 đều hợp 

đ欝ng với các đơn v鵜 có ch泳c năng để v壱n chuyển và xử lỦ theo quy đ鵜nh (hiện 

không còn sử d映ng lò đ嘘t rác y t院). T衣i các tr衣m y t院 xư, có kho違ng 50% tr衣m có lò 
đ嘘t rác 01 bu欝ng nh逢ng các lò đ嘘t này không đ違m b違o các yêu cầu về xử lỦ ch医t 

th違i y t院 nguy h衣i theo quy đ鵜nh. Vì v壱y, các TTYT qu壱n huyện hợp đ欝ng với các 
đơn v鵜 xử lỦ để v壱n chuyển và xử lỦ rác th違i y t院 cho các tr衣m y t院 trực thuộc. 

Riêng Bệnh viện đa khoa thành ph嘘 Cần Thơ từ tháng 8/2017 đư đ逢a vào sử d映ng 

hệ th嘘ng xử lỦ ch医t th違i y t院 nguy h衣i bằng công nghệ vi sóng tích hợp cắt và khử 

tiệt trùng trong khoang xử lỦ với công su医t đ違m b違o xử lỦ CTR y t院 nguy h衣i t衣i 

đơn v鵜. Công trình xử lỦ ch医t th違i rắn y t院 t衣i Bệnh viện Lao và Bệnh ph鰻i theo mô 
hình c映m đư chính th泳c đ逢a vào ho衣t động từ quỦ III/2018 đ院n nay bằng công nghệ 

không đ嘘t (h医p nhiệt 逢ớt) k院t hợp nghiền cắt, chuyển CTR y t院 thành rác th違i thông 
th逢運ng.  
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b) Quan điểm phát triển 

Xác đ鵜nh b違n thân s違n xu医t và s違n phẩm nông nghiệp c栄a TPCT không ph違i là 
v医n đề m医u ch嘘t c栄a phát triển kinh t院, mà cần triển khai TPCT tr荏 thành trung tâm 
vùng về kinh t院 nông nghiệp, cung c医p d鵜ch v映 nông nghiệp đa d衣ng cho toàn 
vùng, và thu th壱p đ逢ợc hàng nông s違n từ nhiều nơi trong vùng về để ch院 bi院n, kinh 

doanh, xu医t nh壱p khẩu…  
Đ嘘i với b違n thân lĩnh vực s違n xu医t nông nghiệp c栄a nội bộ TPCT, những v医n 

đề s泳c khỏe, môi tr逢運ng, c違nh quan sinh thái, công ăn việc làm cho ng逢運i dân… là 
những khía c衣nh còn quan trọng hơn s違n l逢ợng nông nghiệp. Quan trọng không 
ph違i là s違n l逢ợng, mà là các mô hình tiên ti院n mang tính ph鰻 quát, để có thể d磯n 

đầu đ逢ợc toàn vùng trong lĩnh vực kinh t院 nông nghiệp.  

Ti院p t映c thực hiện tái cơ c医u s違n xu医t nông, lâm nghiệp và th栄y s違n c栄a thành 
ph嘘 theo h逢ớng nâng cao ch医t l逢ợng và hiệu qu違 s違n xu医t các s違n phẩm ch栄 lực và 
xoay tr映c theo tinh thần đ鵜nh h逢ớng c栄a vùng, tăng c逢運ng tỷ lệ th栄y s違n.  

Chuyển nhanh s違n xu医t theo chiều sâu, 泳ng d映ng công nghệ cao, trang b鵜 cơ 
giới hóa, điện khí hóa, th栄y lợi hóa và sinh học hóa đ欝ng bộ gắn với công nghiệp 

ch院 bi院n. Tăng nhanh s違n phẩm và t雨 trọng d鵜ch v映 nông nghiệp, hình thành nền 

nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển đô th鵜 hiện đ衣i, h逢ớng đ院n xây dựng 

nền nông nghiệp tri th泳c.  

Thúc đẩy chuyển d鵜ch cơ c医u kinh t院 và cơ c医u lao động nông thôn theo 
h逢ớng đa d衣ng hóa ngành nông nghiệp, đan xen với d鵜ch v映 và công nghiệp; đầu t逢 
h衣 tầng nông thôn đ欝ng bộ theo h逢ớng hiện đ衣i; xây dựng và phát triển xư hội 

nông thôn văn minh, dân ch栄 và giàu đẹp, để ng逢運i dân có đa d衣ng về sinh k院, 

không cần ph違i di c逢 ra khỏi vùng nông thôn.  
c) Các đ鵜nh h逢ớng phát triển chính 

(1) Nông nghiệp đô th鵜: Cần Thơ đi đầu trong việc tr荏 thành một trung tâm 
nông nghiệp đô th鵜 t衣i ĐBSCL với các lo衣i mô hình nông nghiệp đô th鵜 khác nhau, 
từ những d衣ng siêu nhỏ nh逢 v逢運n trên mái, ban công tới các nhà v逢運n, trang tr衣i 

và khu cánh đ欝ng m磯u lớn, t壱p trung phát triển nông nghiệp giá tr鵜 cao.  

S違n xu医t nông nghiệp t壱p trung, quy mô lớn: khuy院n khích các hộ s違n xu医t 

trong các vùng s違n xu医t t壱p trung hình thành các liên k院t phù hợp nh逢 hợp tác xư, 
t鰻 hợp tác, áp d映ng đ欝ng bộ quy trình s違n xu医t. Chú trọng giá tr鵜 văn hóa - xư hội, 

công ăn việc làm, nâng cao năng lực c栄a ng逢運i lao động.  
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Chuyển đ鰻i s違n xu医t nông nghiệp sang các lo衣i có giá tr鵜 cao: gi違m bớt diện 
tích tr欝ng lúa 荏 những nơi có năng su医t th医p và điều kiện th鰻 nh逢ỡng, th栄y lợi 
kém; tăng các cây tr欝ng có giá tr鵜 gia tăng cao hơn và đẩy m衣nh nuôi tr欝ng th栄y 
s違n. Đa s嘘 các lo衣i hình s違n xu医t giá tr鵜 cao hơn đều có yêu cầu cao hơn về công 
nghệ, tay nghề, trình độ kỹ thu壱t, đầu t逢.  

Đẩy m衣nh nông nghiệp đa ch泳c năng, gắn nông nghiệp với ch泳c năng về 
không gian tr嘘ng đô th鵜 nh逢 sinh thái, c違nh quan, văn hóa - xư hội, h衣 tầng xanh, 
môi tr逢運ng, du l鵜ch nông nghiệp, ch泳 không ch雨 là s違n l逢ợng.  

(2) Nông nghiệp công nghệ cao: TPCT đi đầu trong việc tr荏 thành trung tâm 
nông nghiệp công nghệ cao t衣i ĐBSCL, t壱p trung nghiên c泳u gi嘘ng cây tr欝ng mới, 
kỹ thu壱t canh tác và máy móc hiện đ衣i để nâng cao năng su医t tr欝ng trọt cũng nh逢 
thích 泳ng với bi院n đ鰻i khí h壱u. 

Phát triển hình th泳c canh tác hiện đ衣i: thay đ鰻i cơ c医u các y院u t嘘 đầu vào 
thông qua việc áp d映ng các gi違i pháp kỹ thu壱t và công nghệ tiên ti院n phù hợp (áp 
d映ng kỹ thu壱t canh tác chính xác, trang tr衣i thẳng đ泳ng để gi違m hàm l逢ợng phân 
bón hóa học, thu嘘c trừ sâu, n逢ớc cần sử d映ng); thúc đẩy cơ giới hóa và công 
nghiệp hóa gắn với tiêu chuẩn kỹ thu壱t và quy trình s違n xu医t tiên ti院n nh逢 
VIETGAP. 

T壱p trung canh tác s違n l逢ợng cao: thúc đẩy các ho衣t động nghiên c泳u và phát 
triển tăng s違n l逢ợng s違n phẩm; phát triển kinh t院 tuần hoàn - gi違m thiểu tác động 
c栄a nông nghiệp đ院n môi tr逢運ng cũng nh逢 t衣o ra ngu欝n thu nh壱p mới cho ng逢運i 
dân. 

(3) Ch院 bi院n nông s違n  

T壱p trung vào những lĩnh vực ch院 bi院n nông s違n yêu cầu công nghệ cao, c栄ng 
c嘘 th院 m衣nh hiện hữu để ch院 bi院n sâu (c医p II, III) thay vì dừng l衣i 荏 ch院 biên sơ 
c医p nh逢 làm s衣ch, phân lo衣i, cắt thái, đóng gói, giữ l衣nh… 

Thu hút đầu t逢 chi院n l逢ợc trong lĩnh vực ch院 bi院n nông s違n  

Xây dựng danh m映c ch逢ơng trình, dự án kêu gọi đầu t逢 n逢ớc ngoài, kèm theo 
hệ th嘘ng chính sách khuy院n khích đầu t逢. Các lĩnh vực 逢u tiên kêu gọi đầu t逢, bao 
g欝m: phát triển công nghệ sau thu ho衣ch, b違o qu違n và ch院 bi院n nông s違n, s違n xu医t 
t衣i các khu nông nghiệp công nghệ cao.  

Kêu gọi các dự án tài trợ từ các chính ph栄 và các t鰻 ch泳c qu嘘c t院 cho lĩnh vực 
phát triển khoa học và công nghệ, đào t衣o ngu欝n nhân lực  

Đơn gi違n hóa th栄 t映c qu違n lỦ đầu t逢, nh医t là th栄 t映c c医p và giao đ医t, gi違m tiền 
thuê đ医t và miễn gi違m thu院 đ嘘i với các doanh nghiệp đầu t逢 vào nông nghiệp, nông 
thôn.  
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Tăng c逢運ng hợp tác 4 nhà trong ch院 bi院n nông s違n  

Khuy院n khích các doanh nghiệp nông nghiệp, ch院 bi院n và xu医t khẩu nông 
th栄y s違n tăng c逢運ng liên k院t, liên doanh đầu t逢 với các doanh nghiệp trong và 
ngoài vùng ĐBSCL, nh医t là 荏 TP. H欝 Chí Minh, để hiện đ衣i hóa ngành ch院 bi院n.  

Đẩy m衣nh chia sẻ ki院n th泳c giữa các doanh nghiệp, thành l壱p các trung tâm 
đ鰻i mới để thúc đẩy 泳ng d映ng công nghệ cao, nâng cao kh違 năng ti院p c壱n với nông 
s違n ch医t l逢ợng cao. 

(4) Nông nghiệp theo h逢ớng d鵜ch v映  

Th逢ơng m衣i nông s違n  

Xây dựng vùng nguyên liệu 鰻n đ鵜nh, gắn với hệ th嘘ng ch院 bi院n tiêu th映. Đẩy 

m衣nh thực hiện liên k院t vùng, liên k院t theo chuỗi giá tr鵜 nhằm b違o đ違m tiêu th映 

hàng hóa nông s違n 鰻n đ鵜nh.  

Thành l壱p các c映m xu医t khẩu theo mô hình PPP, c違i thiện kh違 năng k院t n嘘i và 
cơ s荏 h衣 tầng h壱u cần, kho bưi, k院t hợp với các lo衣i d鵜ch v映 nh逢 h違i quan, đóng 
container… 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i l逢ợng giao d鵜ch 

lớn.  

T壱p trung phát triển ho衣t động qu違n lỦ ch医t l逢ợng, xác đ鵜nh ngu欝n g嘘c, xây 
dựng th逢ơng hiệu và s荏 hữu các ch泳ng nh壱n qu嘘c t院 - đặt m映c tiêu tr荏 thành trung 
tâm th逢ơng m衣i hàng hóa c栄a khu vực.  

K院t hợp các d鵜ch v映 tài chính, ngân hàng, b違o hiểm đ嘘i với s違n xu医t và xu医t 

nh壱p khẩu nông s違n.  

Du l鵜ch sinh thái: tr荏 thành “đầu tàu” cho ngành du l鵜ch sinh thái nông nghiệp 

c栄a khu vực bằng cách đa d衣ng hóa các s違n phẩm, d鵜ch v映 du l鵜ch sinh thái. 
d) Y院u t嘘 bi院n đ鰻i khí h壱u 

Các v医n đề môi tr逢運ng chính c栄a TPCT cũng b鵜 chi ph嘘i b荏i k鵜ch b違n bi院n 
đ鰻i khí h壱u cho Việt Nam vào cu嘘i th院 kỷ 21. Theo k鵜ch b違n RCP 8.5: nhiệt độ 
trung bình năm trên toàn qu嘘c vào đầu th院 kỷ có m泳c tăng ph鰻 bi院n từ 0,8 - 1,1oC, 

vào giữa th院 kỷ có m泳c tăng 1,8 - 2,3oC, trong đó, tăng 2,0 - 2,3oC 荏 khu vực phía 
Bắc và 1,8 - 1,9oC 荏 phía Nam; đ院n cu嘘i th院 kỷ có m泳c tăng 3,3 - 4,0oC 荏 phía Bắc 
và 3,0 - 3,5oC 荏 phía Nam. Nhiệt độ th医p nh医t trung bình và cao nh医t trung bình 荏 
c違 hai k鵜ch b違n đều có xu th院 tăng rõ rệt; l逢ợng m逢a năm có xu th院 tăng t逢ơng tự 
nh逢 k鵜ch b違n RCP 4.5. 



297 

 

Hìnhă3.ă6. D詠ăbáoăsốăl逢嬰ngăvƠăbi院nă
đ鰻iăbƣo,ăápăsu医tănhi羽tăđ噂iăth運iăkỳă

cuốiăth院ăkỷătheoăk鵜chăb違năRCPă4.5ăvƠă
RCPă8.5ăc栄aămôăhìnhăPRECIS 

 

Hìnhă3.ă7. Bi院năđ鰻iăbƣo,ăápăsu医tănhi羽tă
đ噂iăvƠoăcuốiăth院ăkỷăsoăv噂iăth運iăkỳăc挨ă
s荏ătheoăk鵜chăb違năRCPă4.5ăvƠăRCPă8.5ă

c栄aămôăhìnhăPRECIS (Ngu欝n:ă
UBND TP. C亥năTh挨,ă2022) 

Một s嘘 hiện t逢ợng khí h壱u cực đoan nh逢 s嘘 l逢ợng bưo và áp th医p nhiệt đới có 
xu th院 ít bi院n đ鰻i nh逢ng có phân b嘘 t壱p trung hơn vào cu嘘i mùa bưo, đây cũng là 
th運i kỳ bưo ho衣t động ch栄 y院u 荏 phía Nam. Bưo m衣nh đ院n r医t m衣nh có xu th院 gia 
tăng. Gió mùa mùa hè có xu th院 bắt đầu sớm hơn và k院t thúc muộn hơn. M逢a trong 
th運i kỳ ho衣t động c栄a gió mùa có xu h逢ớng tăng. S嘘 ngày nắng nóng (s嘘 ngày 
nhiệt độ cao nh医t Tx ≥ 35oC) có xu th院 tăng trên phần lớn c違 n逢ớc, lớn nh医t là 荏 
Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. H衣n hán có thể tr荏 nên khắc nghiệt hơn 
荏 một s嘘 vùng do nhiệt độ tăng và kh違 năng gi違m l逢ợng m逢a trong mùa khô nh逢 荏 
Nam Trung Bộ trong mùa xuân và mùa hè, Nam Bộ trong mùa xuân và Bắc Bộ 
trong mùa đông. 

Bi院n đ鰻i khí h壱u s胤 違nh h逢荏ng trực ti院p đ院n quá trình phát triển kinh t院 c栄a 
đ鵜a ph逢ơng, gây s衣t l荏 b運 sông, m荏 rộng ph衣m vi 違nh h逢荏ng c栄a xâm nh壱p mặn, 
tác động trực ti院p đ院n những v医n đề môi tr逢運ng chính theo xu h逢ớng tăng ph衣m vi 
違nh h逢荏ng… 

3.3.1.2 T鰻ngăh嬰păxuăh逢噂ngă cácăv医năđ隠ămôiă tr逢運ngă chínhă trongă tr逢運ngăh嬰pă
khôngăth詠căhi羽năquyăho衣ch 

a) Xu h逢ớng ô nhiễm không khí, ti院ng 欝n 

Phát th違i khí CO2, NOx ngành công nghiệp 荏 các cơ s荏 s違n xu医t công nghiệp, 
tiểu th栄 công nghiệp, các làng nghề theo xu h逢ớng tăng. Phát th違i b映i và các khí 
độc h衣i (CO, NOx) giao thông các tuy院n đ逢運ng cao t嘘c và nút giao thông chính có 
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xu h逢ớng tăng. T鰻ng hợp k院t qu違 tính toán phát th違i các ngành đ逢ợc trình bày 
trong b違ng d逢ới đây: 

B違ngă3.ă3.ăS詠ăphátăth違iăcácăngƠnhăkinhăt院 

Côngănghi羽p 

Phát th違i khí CO2, NOx ngành công nghiệp: 

* B映i và khí th違i từ các KCN, CCN: 

- NOx tăng từ 2,66 t医n/năm (2021) lên 4,49 t医n/năm (2025) 

- CO2 tăng từ 26,80 t医n/năm (2021) lên 45,26 t医n/năm (2025). 

* B映i và khí th違i từ CN v壱t liệu xây dựng (xi măng và g衣ch): 

- CO2 tăng từ 1.996.733 t医n/năm (2020) lên 9.803.388 t医n/năm (2025) 

Giaoăthông 

Phát th違i b映i và các khí độc h衣i (CO, NOx) giao thông: 

- NOx tăng từ 5.218,5 t医n/năm (2021) lên 8.089,0 t医n/năm (2025);  

- CO2 tăng từ 14.490,0 t医n/năm (2021) lên 22.460,0 t医n/năm (2025). 

b) Nguy cơ ô nhiễm n逢ớc mặt 
 Các khu vực ti院p nh壱n n逢ớc th違i công nghiệp, tiểu th栄 công nghiệp, làng 

nghề, chăn nuôi và khu dân c逢 t壱p trung và khu du l鵜ch sinh thái và ngh雨 d逢ỡng có 
nguy cơ ô nhiễm ngu欝n n逢ớc theo xu h逢ớng tăng. 

Côngănghi羽p: t鰻ng l逢ợng n逢ớc th違i công 
nghiệp từ KCN-CCN ti院p t映c có xu 
h逢ớng tăng. Do n逢ớc th違i từ các CCN, 
làng nghề ch逢a đ逢ợc xử lỦ nên tiềm năng 
gây ô nhiễm n逢ớc là r医t lớn. 

Dơnăsinh: môi tr逢運ng n逢ớc ti院p t映c đ嘘i mặt 
với tình tr衣ng ô nhiễm n逢ớc từ sinh ho衣t đặc 
biệt là n逢ớc th違i sinh ho衣t 荏 thành ph嘘, th鵜 
tr医n... do n逢ớc th違i ch逢a đ逢ợc xử lỦ tr逢ớc 
khi th違i ra môi tr逢運ng. 

Nôngănghi羽p: diện tích canh tác lúa, th栄y 
s違n và chăn nuôi... không có bi院n động 
lớn. Ô nhiễm môi tr逢運ng n逢ớc ch栄 y院u do 
th違i n逢ớc th違i, ch医t th違i chăn nuôi đặc biệt 
là chăn nuôi lợn, gà v鵜t.  

Yă t院: L逢ợng n逢ớc th違i bệnh viện gia tăng 
không nhiều do s嘘 gi逢運ng bệnh gia tăng 
không đáng kể. N逢ớc th違i y t院 xử lỦ ch逢a 
triệt để v磯n có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
tr逢運ng. 

 c) Nguy cơ ô nhiễm môi tr逢運ng đ医t 

 Nguy cơ ô nhiễm đ医t các khu công nghiệp, tiểu th栄 công nghiệp, làng nghề, 
các bưi chôn l医p, khu xử lỦ ch医t th違i công nghiệp và dân sinh có xu h逢ớng tăng. 

Côngănghi羽p: v壱n hành các cơ s荏 trong KCN-

CCN hiện t衣i song song với san l医p mặt bằng, 
xây dựng h衣 tầng cơ s荏, kêu gọi đầu t逢 mới s胤 
tăng nguy cơ gây ô nhiễm và suy thoái đ医t. 

Dơnă sinh: t鰻ng l逢ợng CTR sinh ho衣t 
v磯n có thể tăng lên. Chôn l医p CTR sinh 
ho衣t và th違i n逢ớc rò r雨 rác ch逢a xử lỦ 
gây ô nhiễm đ医t vùng lân c壱n BCL. 
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Nôngă nghi羽p: sử d映ng nhiều phân bón hóa 

học, TTS và th違i bỏ bao bì nhiễm thu嘘c v磯n là 
tiềm năng ô nhiễm và suy thoái đ医t nông 
nghiệp.  

Yăt院: xử lỦ ch医t th違i y t院 nguy h衣i, đặc 
biệt hình th泳c chôn l医p ti院p t映c là nguy 
cơ gây ô nhiễm đ医t.  

d) Nguy cơ xói l荏 b運 sông, s衣t l荏 đ医t 

Nguy cơ xói l荏 b運 sông, s衣t l荏 đ医t các khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông, 
khai thác v壱t liệu san l医p có xu h逢ớng tăng n院u không có các gi違i pháp gi違m thiểu 
hiệu qu違. 

Công nghiệp: nhu cầu v壱t liệu san l医p 
và xây dựng các KCN-CCN gia tăng, 
d磯n đ院n nhu cầu khai thác cát trong 

sông và v壱t liệu san l医p tăng, kéo theo 
nguy cơ xói l荏 b運 sông và s衣t l荏 đ医t 
các khu vực khai thác v壱t liệu san l医p  

Dân sinh: nhu cầu v壱t liệu g欝m cát, đá, sỏi, 
g衣ch... cho xây dựng các công trình dân sinh 
(nhà cửa, đ逢運ng nông thôn, công trình y t院, giáo 
d映c...) ti院p t映c gia tăng thúc đẩy ho衣t động khai 
thác cát, sỏi làm v壱t liệu xây dựng, d磯n đ院n nguy 
cơ xói mòn lòng sông và s衣t l荏 đ医t tăng. 

 e) Thu hẹp diện tích hệ sinh thái nông nghiệp, tăng diện tích đ医t b衣c màu 

   Nguy cơ thu hẹp diện tích hệ sinh thái nông nghiệp, tăng diện tích đ医t b衣c 
màu các khu vực canh tác nông nghiệp không hợp lỦ. 

H衣 tầng cơ s荏: thu h欝i đ医t nông nghiệp phát 
triển h衣 tầng cơ s荏 (đ逢運ng giao thông, b院n xe, 
kho bưi, hệ th嘘ng thoát n逢ớc và các công trình 
xử lỦ ch医t th違i...) đóng góp đáng kể trong việc 
thu hẹp diện tích hệ sinh thái nông nghiệp.  

Công nghiệp: hàng trăm hecta đ医t nông 
nghiệp ti院p t映c đ逢ợc thu h欝i để hoàn 
thành xây dựng các KCN-CCN đư phê 
duyệt (6 KCN và 32 CCN). Việc thu h欝i 
đ医t s胤 thu hẹp hệ sinh thái nông nghiệp.  

Dân sinh: ti院p t映c chuyển đ鰻i đ医t nông nghiệp 
để xây dựng khu đô th鵜 mới, nhà 荏, tr逢運ng 
học, bệnh viện... đóng góp đáng kể vào việc 
thu hẹp diện tích hệ sinh thái nông nghiệp.  

Nông nghiệp: canh tác không đúng kỹ 
thu壱t (l衣m d映ng phân bón hóa học, xói 
mòn đ医t do m逢a) s胤 làm gia tăng diện 
tích đ医t b衣c màu. 

3.3.2ăD詠ăbáoăxuăh逢噂ngăphátăth違iăkhíănhƠăkính 

Trên cơ s荏 hiện tr衣ng ho衣t động c栄a các ngành kinh t院 chính (công nghiệp, 
nông nghiệp, giao thông v壱n t違i) và xu h逢ớng c栄a các v医n đề môi tr逢運ng chính 
trong tr逢運ng hợp không thực hiện quy ho衣ch, các lo衣i khí nhà kính (KNK) đ逢ợc 
tính toán trên cơ s荏 phát th違i từ các ngành nh逢 sau:  
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B違ngă3.ă4. Thôngăsốătínhătoánăphátăth違iăkhíănhƠăkính 

Lo衣i Đ挨năv鵜 2021 2022 2023 2024 2025 

Chĕnănuôi 

Gia súc ngàn con 1.611,9 1.631,6 1.652,0 1.673,4 1.695,6 

Gia cầm ngàn con 18.190,7 18.383,3 18.578,0 18.774,8 18.973,7 

Di羽nătíchăđ医tătr欝ngălúa 

Đông Xuân Ha 49.009,1 48.610,0 48.214,2 47.821,6 47.432,2 

V映 mùa Ha 52.081,7 51.579,7 51.082,5 50.590,1 50.102,5 

Đ医t ng壱p n逢ớc ha 12.788 13.083 13.385 13.693 14.009 

3.3.2.1 NgƠnhănôngănghi羽p 

Tính toán phát th違i khí metan (CH4) từ s嘘 liệu chăn nuôi (s嘘 l逢ợng gia súc, gia 
cầm), diện tích tr欝ng lúa n逢ớc, nuôi tr欝ng th栄y s違n và diện tích đ医t ng壱p n逢ớc khác 
hàng năm theo xu th院 c栄a quá kh泳 và các ch雨 s嘘 phát triển đư đ逢ợc phê duyệt trong 
các văn b違n nhà n逢ớc để tính toán cho các năm từ 2021 đ院n 2025 đ逢ợc trình bày 
trong b違ng 3.5. 

K院t qu違 tính toán phát th違i khí nhà kính cho một s嘘 ngành nông nghiệp dựa công 
th泳c và hệ s嘘 phát th違i c栄a IPCC (2006), k院t qu違 tính toán nh逢 sau: 

B違ngă3.ă5. H羽ăsốăphátăth違iăKNKăt瑛ănôngănghi羽p 

Ngu欝n phát th違i Độ dài v映 (ngày) Hệ s嘘 phát th違i (kg/ha/ngày) 

Tr欝ng lúa n逢ớc Đông Xuân V映 mùa CH4 

110 135 1,3 

(kg/con/năm) 

Trâu, bò 57  

Lợn    5,5 

Dê    5,17 

Ngựa    19,64 

Gia cầm    0,02 

Phát th違i khí nhà kính CH4 từ 2021 đ院n 2025 có xu h逢ớng gi違m do chăn nuôi 
và diện tích tr欝ng lúa n逢ớc gi違m, do chuyển đ鰻i đ医t s違n xu医t nông nghiệp, diện tích 
nuôi tr欝ng th栄y s違n sang các m映c đích khác; đàn gia súc, gia cầm tăng với s嘘 
l逢ợng hàng năm không lớn.  
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Hìnhă3.ă8. Phátăth違iăCH4 t瑛 nôngănghi羽pătr逢運ngăh嬰păkhôngăth詠căhi羽năquyă
ho衣ch 

 

Hìnhă3.ă9. S挨ăđ欝ăphátăth違iăCO2 t瑛ăho衣tăđ瓜ngăđốtăr挨m,ăr衣ătr逢運ngăh嬰păkhôngă
th詠căhi羽năquyăho衣ch 

Ngoài ra, phát th違i khí CO2 cũng gi違m do đ嘘t các sinh kh嘘i nông nghiệp sau thu 
ho衣ch gi違m. 

3.3.2.2 NgƠnhăgiaoăthông 

Tính toán và dự báo phát th違i cho ngành giao thông dựa trên l逢ợng xe, s嘘 km 
v壱n chuyển và hệ s嘘 phát th違i 泳ng với từng lo衣i xe.  

B違ng 3.5 S嘘 l逢ợng xe và quưng đ逢運ng dự ki院n di chuyển t衣i TPCT 

Ph逢挨ngăti羽n 2021 2022 2023 2024 2025 

Số lượng xe (xe) 

Xe con (xe cá 
nhân, xe taxi) 

36.927 41.203 45.974 51.298 57.238 

Xe khách, xe 

buỦt 
2.868 3.200 3.571 3.984 4.446 

Xe t違i 30.499 34.031 37.972 42.369 47.276 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

CH4 (tấn/năm) 37390,369136450,967636338,472436242,943736163,863236100,7895
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Quụng đường di chuyển (km/năm) 

Xe con (xe cá 
nhân, xe taxi) 

202.173.731 225.585.449 251.708.244 280.856.058 313.379.190 

Xe khách, xe 

buỦt 
26.171.610 29.202.283 32.583.907 36.357.123 40.567.278 

Xe t違i 278.307.649 310.535.675 346.495.706 386.619.909 431.390.494 

L逢ợng phát th違i KNK từ các ph逢ơng tiện giao thông cho th医y xu th院 tăng, 
l逢ợng khí NOx tăng từ 5.218,5 t医n/năm (2021) lên 8.089,0 t医n/năm (2025); CO2 

tăng từ 14.490,0 t医n/năm (2021) lên 22.460,0 t医n/năm (2025). 

 

Hìnhă3.ă10. S挨ăđ欝ăphátăth違iăKNKăngƠnhăgiaoăthôngătrongătr逢運ngăh嬰păkhôngă
th詠căhi羽năquyăho衣ch 

3.3.2.3 NgƠnhăcôngănghi羽p 

Phát th違i khí trong ngành công nghiệp ch栄 y院u là khí NOx và CO2, tính toán 
l逢ợng phát th違i khí nhà kính cho ngành công nghiệp dựa trên cơ s荏 diện tích đ医t 
công nghiệp đ逢ợc l医p đầy  

Nĕm 姶噂cătínhădi羽nătíchăđ医tăchoăthuêă(ha) H羽ăsố (kg/ha/ngƠyăđêm) 

2021 559,9 NOx: 0,013 

2022 638,2 CO: 0,002 

2023 727,6  

2024 829,4  

2025 945,6  

2021 2022 2023 2024 2025

NOx (tấn/năm) 5.219 5.823 6.497 7.249 8.089

CO2 (tấn/năm) 14.490 16.168 18.041 20.130 22.461
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Hìnhă3.ă11. Phátăth違iăKNKătrongălĩnhăv詠căcôngănghi羽păkhiădi羽nătíchăđ医tăl医pă
đ亥y 

Theo diện tích l医p đầy, phát th違i khí nhà kính NOx tăng từ 2,66 t医n/năm vào 
năm 2021 lên 4,49 t医n/năm vào năm 2025; CO2 tăng từ 26,80 t医n/năm (2021) lên 

45,26 t医n/năm vào năm 2025. T違i l逢ợng các lo衣i KNK có m泳c tăng không cao 
nh逢ng v磯n có xu h逢ớng tăng. 

B違ngă3.ă6. Khốiăl逢嬰ngăcácălo衣iăs違năphẩmăcôngănghi羽p c栄aăTPCTă 
V壱tăli羽u Đ挨năv鵜 2021 2022 2023 2024 2025 

Xi măng t医n/năm 558.572 615.016 677.163 745.590 820.932 

G衣ch xây 
nung 

triệu 
viên 

/năm 

1.972 2.201 2.457 2.742 3.061 

G衣ch xây 
không 
nung 

triệu 
viên 

/năm 

501 621 770 955 1184 

Các lo衣i 
v壱t liệu 
xây dựng 
khác 

t医n/năm 23.921.519 36.175.556 54.706.846 82.730.974 125.110.741 

B違ngă3.ă7. H羽ăsốănhiênăli羽uăsửăd映ng 

NgƠnh,ăngh隠ăs違năxu医t Đ挨năv鵜 L逢嬰ngăNLTT 

Xi măng TJ/t医n 0,0024279 

Ngói nung TJ/viên 0,0000044 

G衣ch nung TJ/viên 0,0000033 

Các s違n phẩm khác TJ/t医n 0,000811867 
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B違ngă3.ă8. H羽ăsốăphátăth違iăsửăd映ngăđ吋ătínhătoán 

Lo衣iăkhíăKNK Đ挨năv鵜 H羽ăsốăphátăth違i 

CO2 kg KNK/TJ 94600 

CH4 kg KNK/TJ 10 

N2O kg KNK/TJ 1,5 

T鰻ng hợp phát th違i KNK trong tr逢運ng hợp không thực hiện quy ho衣ch v磯n 
theo xu th院 tăng, t鰻ng l逢ợng phát th違i CO2 tăng từ 631.208 t医n/năm vào năm 2021 

lên 5.507.675 t医n/năm vào năm 2025; NOx tăng từ 5.221,0 t医n/năm vào năm 2021 

lên 8.093,0 t医n/năm vào năm 2025. 

 

 

Hìnhă3.ă12. Phátăth違iăKNKătr逢運ngăh嬰păkhôngăth詠căhi羽năquyăho衣ch 

3.4ăĐánhăgiá,ăd詠ăbáoăxuăh逢噂ngăc栄aăcácăv医năđ隠ămôiătr逢運ngăchínhătrongătr逢運ngă
h嬰păth詠căhi羽năquyăho衣ch 

3.4.1ăĐánhăgiá,ăd詠ăbáoătácăđ瓜ngăc栄aăquyăho衣ch đ院nămôiătr逢運ngăchínhătrongă
tr逢運ngăh嬰păth詠căhi羽năquyăho衣ch 
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3.4.1.1 Đánhăgiáă tácăđ瓜ngă c栄aă cácăngƠnhăđ院nămôiă tr逢運ngă trongă tr逢運ngăh嬰pă
th詠căhi羽năquyăho衣ch 

Ba thành phần cơ b違n c栄a môi tr逢運ng là đ医t, n逢ớc và không khí s胤 ch鵜u tác 
động trực ti院p cũng nh逢 gián ti院p khi những v医n đề quy ho衣ch đ逢ợc thực hiện. C映 

thể những tác động đó đ逢ợc nh壱n diện nh逢 sau: 

Để đ違m b違o các m映c tiêu quy ho衣ch về phát triển KCN, CCN, nông nghiệp 

(tr欝ng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi tr欝ng th栄y s違n và gi院t m鰻), phát triển 

hệ th嘘ng h衣 tầng đ逢運ng giao thông, phát triển các khu đô th鵜… s胤 phát sinh các 
lo衣i ch医t th違i, tăng khai thác và sử d映ng tài nguyên. Điều này s胤 tác động trực ti院p 

đ院n các m映c tiêu về b違o vệ môi tr逢運ng c栄a quy ho衣ch. 

B違ngă3.ă9. Nh壱n di羽n nh英ngătácăđ瓜ngăgơyăraăt瑛 vi羽c th詠c hi羽n quy ho衣ch 

ThƠnhă
ph亥n 

QH 

Y院u tố tácăđ瓜ng 
Ph衣m vi 

tácăđ瓜ng 

C逢運ng 

đ瓜 tácă
đ瓜ng 

Phát 
triển 

công 
nghiệp 

N逢ớc th違i công nghiệp và n逢ớc th違i sinh ho衣t. 

Khí th違i độc (b映i, CO, NOx, SO2, hơi acid, dung môi) 
phát sinh từ quá trình xây dựng và v壱n hành s違n xu医t. 

CTR công nghiệp và sinh ho衣t từ các nhà máy, xí nghiệp. 

Ch医t th違i nguy h衣i (bùn từ công trình xử lỦ n逢ớc th違i 

công nghiệp và ch医t th違i nguy h衣i có ngu欝n g嘘c từ s違n 

xu医t). 

BĐKH do tăng tiêu th映 điện, nhiên liệu hóa th衣ch.  

Rộng  

Tác động 

đ院n các 
v医n đề môi 
tr逢運ng 1, 

2, 3, 4 

Trung 

bình 

Chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t từ đ医t nông nghiệp 

sang xây dựng các KCN, CCN làm phát sinh các v医n đề 

xư hội (việc làm, thu nh壱p, phát triển h衣 tầng cơ s荏…). 

Xâm ph衣m hệ sinh thái tự nhiên (suy thoái đ医t đai; gia 

tăng dòng ch違y mặt). 

Áp lực lên tài nguyên n逢ớc do gia tăng l逢ợng n逢ớc c医p 

cho công nghiệp. 

Rộng 

Tác động 

tới các v医n 

đề môi 
tr逢運ng 5 

Trung 

bình 

 

 

 

 

N逢ớc th違i từ đ欝ng ruộng, từ trang tr衣i chăn nuôi và nuôi 
th栄y s違n. 

Thu嘘c BVTV đặc biệt là thu嘘c trừ sâu, phân bón, sử 

d映ng thu嘘c kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi th栄y s違n. 

Ch医t th違i nguy h衣i (bao bì thu嘘c trừ sâu và thu嘘c trừ sâu 

Rộng  

Tác động 

đ院n các 
v医n đề môi 
tr逢運ng 1, 

Y院u 
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ThƠnhă
ph亥n 

QH 

Y院u tố tácăđ瓜ng 
Ph衣m vi 

tácăđ瓜ng 

C逢運ng 

đ瓜 tácă
đ瓜ng 

 

 

 

 

 

Nông 
nghiệp 

quá h衣n). 

Ch医t th違i rắn (rơm, r衣, cành & lá cây) từ tr欝ng trọt, phân 
và ch医t độn, th泳c ăn d逢 thừa từ chăn nuôi; bùn th違i từ các 
ao, h欝 nuôi th栄y s違n. 

Phát th違i CH4 từ canh tác lúa n逢ớc và xử lỦ n逢ớc th違i 

chăn nuôi. 

2, 3 

Áp lực lớn lên tài nguyên n逢ớc do gia tăng khai thác 
n逢ớc t逢ới. 

Suy thoái đ医t đai. 

Gia tăng xói mòn đ医t do m逢a 荏 vùng tr欝ng cây ăn qu違. 

BĐKH do gia tăng phát th違i khí nhà kính (CH4, CO2). 

Trung bình  

Trung 

bình 

 

 

 

 

 

 

Giao 

thông 

B映i, khí th違i CO, NOx, SO2 và Hydrocarbon (benzen, 

toluen). 

Ti院ng 欝n từ các ph逢ơng tiện giao thông. 

N逢ớc m逢a ch違y tràn từ mặt đ逢運ng giao thông ch泳a vi 

nhựa (nhựa đ逢運ng, cao su từ mài mòn l嘘p xe và dầu mỡ). 

CTR đ逢運ng ph嘘 (cỏ, cành cây và lá cây…). 

Rộng 

Tác động 

đ院n v医n đề 

môi 
tr逢運ng 1 

M衣nh 

Phát sinh các v医n đề xư hội do chuyển đ鰻i m映c đích sử 

d映ng đ医t s違n xu医t, đ医t 荏 sang đ医t giao thông (lao động, 

việc làm, thu nh壱p). 

Gia tăng tai n衣n giao thông. 

Gây tr荏 ng衣i về giao l逢u và quan hệ xư hội giữa các làng, 
xư hai bên đ逢運ng cao t嘘c. 

Trung bình 

Tác động 

tới v医n đề 

môi 
tr逢運ng 5 

Trung 

bình 

 

 

 

 

Du l鵜ch 

và d鵜ch 

v映 

N逢ớc th違i sinh ho衣t từ khách s衣n, nhà hàng, trung tâm 
th逢ơng m衣i, khu vui chơi gi違i trí, công viên văn hóa. 

CTR sinh ho衣t từ khách s衣n, nhà hàng, cơ s荏 tâm linh 
(đền, chùa, mi院u), khu vui chơi gi違i trí, Trung tâm 
th逢ơng m衣i, chợ truyền th嘘ng. 

Sử d映ng phân bón hóa học, thu嘘c BVTV trong chăm sóc 
cây c違nh, th違m cỏ trong các khu vui chơi gi違i trí, công 
viên văn hóa. 

Rộng 

Tác động 

đ院n các 
v医n đề môi 
tr逢運ng 1, 2 

Y院u 
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ThƠnhă
ph亥n 

QH 

Y院u tố tácăđ瓜ng 
Ph衣m vi 

tácăđ瓜ng 

C逢運ng 

đ瓜 tácă
đ瓜ng 

N逢ớc ch違y tràn bề mặt từ khu vui chơi gi違i trí, công viên 
văn hóa. ch泳a ch医t ô nhiễm.  

Chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t nông, lâm nghiệp sang 

ph映c v映 vui chơi gi違i trí (n違y sinh các v医n đề xư hội: việc 

làm, thu nh壱p). 

Các tệ n衣n xư hội (ma túy, m衣i dâm…). 

Rộng 

Tác động 

tới v医n đề 

môi 
tr逢運ng 5 

Y院u 

 

 

 

 

 

Đô th鵜 
hóa 

N逢ớc th違i sinh ho衣t t壱p trung từ thành ph嘘, th鵜 tr医n. 

Rác th違i sinh ho衣t và rác th違i đ逢運ng ph嘘. 

Ch医t th違i nguy h衣i có ngu欝n g嘘c sinh ho衣t (pin, ắc 

quy…). 

Khí th違i từ ph逢ơng tiện cơ giới cá nhân (xe máy, ô tô). 

Ti院ng 欝n từ các ph逢ơng tiện giao thông. 

Trung bình  

Tác động 

đ院n các 
v医n đề môi 
tr逢運ng 1, 

2, 3, 4 

Khá 
m衣nh 

Chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t từ đ医t nông nghiệp 

sang đ医t đô th鵜 (lao động, việc làm, thu nh壱p). 

Trung bình  

Tác động 

tới v医n đề 

môi 
tr逢運ng 5 

Y院u 

N逢ớc th違i: n逢ớc th違i công nghiệp, n逢ớc th違i sinh ho衣t đô th鵜, n逢ớc th違i chăn 
nuôi gia súc, gia cầm và nuôi th栄y s違n; n逢ớc th違i từ các bưi chôn l医p ch医t th違i và 
n逢ớc h欝i quy trong ho衣t động canh tác lúa. 

Ch医t th違i rắn: CTR sinh ho衣t đô th鵜, CTR công nghiệp, CTR từ d鵜ch v映 du 

l鵜ch th逢ơng m衣i; CTR nông nghiệp (rơm, r衣 và phân v壱t nuôi); CTR y t院.  

Ch医t th違i nguy h衣i: CTNH công nghiệp, giao thông, y t院 và nông nghiệp. 

Khí th違i: khí th違i công nghiệp (b映i, CO, NOx, SO2…); khí th違i từ các ph逢ơng 
tiện giao thông (b映i, CO, NOx, SO2 và hơi xăng dầu); phát th違i khí nhà kính (CH4, 

CO2) từ canh tác lúa n逢ớc và đ嘘t rơm r衣. 

Ti院ng 欝n: ti院ng 欝n từ các ph逢ơng tiện giao thông cơ giới (ô tô, xe máy). 
Chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t: từ đ医t nông nghiệp, lâm nghiệp sang đ医t 

công nghiệp, đ医t giao thông, đ医t đô th鵜 và đ医t d鵜ch v映 (du l鵜ch, trung tâm th逢ơng 
m衣i, chợ). 
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Khai thác đ医t, đá từ vùng đ欝i núi ph映c v映 san l医p mặt bằng. 

Khai thác cát từ các dòng sông để san l医p mặt bằng và làm v壱t liệu xây dựng 

gây xói l荏 lòng sông, đe dọa sự an toàn c栄a các công trình th栄y lợi (hệ th嘘ng đê, 
c嘘ng l医y n逢ớc, các tr衣m bơm t逢ới, tiêu…). 

Triển khai quy ho衣ch s胤 đ違m b違o các m映c tiêu phát triển KT-XH; các quy 
ho衣ch ngành: công nghiệp - xây dựng; d鵜ch v映 - du l鵜ch; nông - lâm - ng逢 nghiệp; 
t鰻 ch泳c cơ s荏 h衣 tầng (giao thông, các cơ s荏 dân sinh, các khu xử lỦ ch医t th違i…) và 
quy ho衣ch sử d映ng đ医t s胤 tác động đ院n 5 v医n đề môi tr逢運ng chính, c映 thể nh逢 sau: 

Phát triển công nghiệp - xây dựng liên quan đ院n sử d映ng tài nguyên (cát, sỏi, 
mỏ nguyên liệu) để san l医p mặt bằng, cung c医p nguyên liệu xây dựng, s違n xu医t gây 
xói l荏 và thay đ鰻i dòng ch違y t衣i các khu vực khai thác, gây s衣t l荏 đ医t các khu vực 
khai thác cát, v壱t liệu san l医p; quá trình s違n xu医t liên quan đ院n sử d映ng n逢ớc và 
phát th違i (n逢ớc th違i, khí th違i, ch医t th違i rắn sinh ho衣t và công nghiệp, ch医t th違i nguy 
h衣i); l逢ợng phát th違i ph映 thuộc nhiều vào công nghệ s違n xu医t, nhiên liệu sử d映ng 
và Ủ th泳c c栄a ch栄 các ngu欝n th違i, tiềm năng tác động đ院n các v医n đề môi tr逢運ng 
(1), (2), (3), (4). 

Phát triển ngành d鵜ch v映 - du l鵜ch (ngành công nghiệp không khói) mang l衣i 
lợi ích kinh t院 lớn cho qu嘘c gia và cộng đ欝ng, l逢ợng phát th違i so với các ngành 

khác 荏 m泳c th医p, ch栄 y院u tác động đ院n v医n đề môi tr逢運ng (2), (3), bao g欝m: CTR 

và n逢ớc th違i sinh ho衣t từ các cơ s荏 d鵜ch v映, từ khu vực khách du l鵜ch đ院n tham 

quan, ngh雨 ngơi. 
Phát triển nông lâm - ng逢 nghiệp s胤 đ違m b違o an ninh l逢ơng thực, đ違m b違o 

việc làm cho s嘘 đông ng逢運i dân nông thôn. Tuy nhiên phát triển nông nghiệp liên 
quan đ院n sử d映ng phân bón hóa học và hóa ch医t BVTV trong nông nghiệp; phát 
triển chăn nuôi đi đôi với tăng l逢ợng ch医t th違i rắn, n逢ớc th違i (chăn nuôi, nuôi tr欝ng 
th栄y s違n, ch院 bi院n nông s違n) vào môi tr逢運ng; nhu cầu l医y n逢ớc t逢ới cho nông 
nghiệp, nuôi th栄y s違n chi院m tỷ trọng lớn d磯n đ院n làm suy thoái ch医t l逢ợng n逢ớc 荏 

các sông, kênh r衣ch, tác động đ院n các v医n đề môi tr逢運ng (1), (2), (3); tăng năng 
su医t v壱t nuôi cây tr欝ng s胤 gia tăng du nh壱p các gi嘘ng ngo衣i lai 違nh h逢荏ng đ院n các 
loài b違n đ鵜a truyền th嘘ng nh逢ng 荏 m泳c độ gây ra th医p hơn so với ho衣t động công 
nghiệp và có thể khắc ph映c đ逢ợc. 

Phát triển cơ s荏 h衣 tầng: đ違m b違o các m映c tiêu phát KT-XH và quá trình công 
nghiệp hóa, đ違m b違o ngu欝n lực xây dựng cơ s荏 h衣 tầng xư hội. Tuy nhiên, quá 
trình xây dựng h衣 tầng có sự tham gia c栄a nhiều ph逢ơng tiện cơ giới sử d映ng xăng, 
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dầu nên s胤 phát sinh b映i, khí th違i vào môi tr逢運ng. Ho衣t động khai thác cát, sỏi làm 
v壱t liệu xây dựng và khai thác v壱t liệu san nền s胤 gây s衣t l荏 b運 sông, vùng đ医t các 
khai thác v壱t liệu xây dựng và san l医p, tác động trực ti院p đ院n các v医n đề môi 
tr逢運ng (1) và (4). 

Chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t: đ違m b違o các m映c tiêu phát triển KT-XH, 

ch医t l逢ợng cuộc s嘘ng nh逢ng quá trình triển khai quy ho衣ch s胤 tác động trực ti院p 
đ院n các v医n đề môi tr逢運ng (2), (3), (4), (5). Quy ho衣ch sử d映ng đ医t công nghiệp 
liên quan đ院n phát triển công nghiệp; quy ho衣ch sử d映ng đ医t nông lâm - ng逢 
nghiệp liên quan đ院n phát triển nông nghiệp, chăn nuôi và ch院 bi院n s違n phẩm từ 
nông - lâm - ng逢 nghiệp; phát triển du l鵜ch - d鵜ch v映 liên quan đ院n ch医t th違i sinh 
ho衣t và th逢ơng m衣i. 

a) Ngành công nghiệp 

M映c tiêu phát triển công nghiệp: t嘘c độ phát triển 11,50%/năm. 

Nh逢 v壱y, triển khai thực hiện quy ho衣ch phát triển công nghiệp s胤 tác động 

t鰻ng hợp đ院n các thành phần môi tr逢運ng tự nhiên g欝m đ医t, n逢ớc, không khí và hệ 

sinh thái. Tuy nhiên, m泳c độ tác động ph映 thuộc r医t lớn vào t嘘c độ triển khai và 
các lo衣i hình s違n xu医t đầu t逢 荏 từng giai đo衣n. T鰻ng hợp về m泳c độ tác động tiêu 
cực c栄a t医t c違 các giai đo衣n thực hiện quy ho衣ch đ院n các thành phần môi tr逢運ng 

đ逢ợc sắp x院p theo th泳 tự từ m泳c cao đ院n m泳c th医p nh逢 sau: (1) Ô nhiễm n逢ớc mặt; 

(2) Ô nhiễm không khí; (3) Ô nhiễm đ医t; (4) Ô nhiễm n逢ớc ngầm; (5) Hệ sinh thái 
c衣n. 

B違ngă3.ă10. Nh英ngăch医tăôănhi宇măđặcăthùă荏ăm瓜tăsốăngƠnhăs違năxu医tăcôngănghi羽p 

STT 
Ngu欝năgơyăôă

nhi宇m 

Ch医tăôănhi宇m trong 

n逢噂c th違i 
Khíăth違i Ch医t th違i r逸n 

1 

Cơ khí, s違n 

xu医t máy n鰻 

(m衣, sơn) 

pH, COD, dầu mỡ, kim 

lo衣i nặng, amonium, 

photpho, dầu mỡ 

Hơi acid, dung 

môi 
Phôi kim lo衣i, giẻ 

lau nhiễm dầu mỡ, 

bùn th違i ch泳a kim 

lo衣i nặng, thùng 
đựng dầu mỡ 

2 

S違n xu医t linh 

kiện điện tử, 

thi院t b鵜 điện tử 

TSS, BOD, COD, 

E.Coli ammonia, vi 

khuẩn gây bệnh khác 
(n逢ớc th違i sinh ho衣t) 

B映i, hơi dung môi Rác th違i ch泳a 

nhiều các t衣p ch医t, 

kim lo衣i và hóa 
ch医t độc h衣i (dung 

môi) 
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STT 
Ngu欝năgơyăôă

nhi宇m 

Ch医tăôănhi宇m trong 

n逢噂c th違i 
Khíăth違i Ch医t th違i r逸n 

3 

Khai thác đá TSS, độ đ映c, ch医t 

khoáng c栄a mỏ, vi 

l逢ợng có độc tính cao 
(As, Cd, Pb, Hg và 
phóng x衣), độc tính 
sinh thái 

Khí th違i xe cơ 
giới (CO, NOx, 

Hydrocarbon) 

Đ医t đá th違i 

4 

Ch院 bi院n 

l逢ơng thực, 

thực phẩm 

TSS, BOD. COD, TN, 

TP 

B映i, Ch医t th違i rắn hữu 

cơ 

5 

Ch院 bi院n đ欝 

hộp hoa qu違 

pH, TSS, BOD, 

ammonia, nitrate 

Khí lò hơi đ嘘t 

than, dầu (b映i, 

CO, NOx, SO2) 

Vỏ, hột các lo衣i 

qu違, qu違 kém 
phẩm ch医t b鵜 lo衣i. 

6 

Ch院 bi院n th栄y 

s違n (cá, tôm) 
pH, độ màu, BOD, TN, 

TP, TSS, mỡ động v壱t 

Khí lò hơi đ嘘t 

than, dầu (b映i, 

CO, NOx, SO2) 

Vỏ tôm, cua, cá 
các lo衣i, vỏ hộp. 

7 

Ch院 bi院n th泳c 

ăn chăn nuôi 
pH, độ màu, BOD, TN, 

TP, TSS, mỡ động v壱t 

Khí lò hơi đ嘘t 

than, dầu (b映i, 

CO, NOx, SO2) 

Ch医t th違i rắn hữu 

cơ 

8 

Ch院 bi院n gỗ TSS, BOD, COD, 

Ammonia, E.Coli và vi 
khuẩn gây bệnh trong 

n逢ớc th違i sinh ho衣t. 

 

B映i, khí lò hơi 
(CO, NOx, SO2), 

hơi dung môi 

Vỏ cây, mùn c逢a, 
vỏ bào, gỗ v映n, vỏ 
hộp đựng sơn, 
vecni, dầu mỡ; 
ch医t k院t dính, ch医t 
b鵜t kín 

9 
R逢ợu, bia, 

n逢ớc gi違i khát 
pH, TSS, độ đ映c, BOD, 

TP, TN 

Khí lò hơi (CO, 
NOx, SO2) 

Bư r逢ợu 

10 

Sợi, dệt may pH, TSS, độ đ映c, màu, 
BOD, Cr, phenol và 
dầu mỡ 

Các h衣t b映i v違i, 
hơi alanin, 

chlorine, chlorine 

dioxide từ tẩy, 
nhuộm, giặt 

Xơ v違i, sợi thừa, 
sáp, kim lo衣i ph院 
th違i, giẻ dính dầu 
mỡ 

11 
N逢ớc m逢a 
ch違y tràn từ 

Độ đ映c, ch医t rắn hòa 
tan 

(-) Lá cây, cỏ và bùn 
n衣o vét từ các h嘘 
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STT 
Ngu欝năgơyăôă

nhi宇m 

Ch医tăôănhi宇m trong 

n逢噂c th違i 
Khíăth違i Ch医t th違i r逸n 

KCN, CCN ga 

12 

Xử lỦ n逢ớc 

th違i sinh ho衣t 

đô th鵜 

TSS, BOD, COD, 

Ammonia, E.Coli và vi 
khuẩn gây bệnh khác 

Khí gây mùi từ 

c嘘ng rưnh (H2S) 

Bùn th違i từ các bể 

ph嘘t, công trình xử 

lỦ n逢ớc th違i 

Rác th違i cu嘘n theo 

dòng n逢ớc th違i đ院n 

công trình 

13 

Xử lỦ n逢ớc 

th違i công 
nghiệp 

TSS, COD, BOD, độ 

màu, dầu mỡ khoáng, 
kim lo衣i nặng, ch医t 

ho衣t tính bề mặt 

Mùi, bọt n逢ớc 

phát tán ra không 
khí từ bể s映c khí 

Bùn th違i từ công 
trình xử lỦ n逢ớc 

Do các KCN, CCN s胤 đ逢ợc xây dựng 荏 hầu h院t các đơn v鵜 hành chính từ c医p 

qu壱n, huyện đ院n c医p thành ph嘘 nên ph衣m vi ch鵜u tác động khá rộng. Kho違ng th運i 

gian ch鵜u tác động ph映 thuộc vào th運i gian thực hiện từng giai đo衣n c栄a từng dự án 
và tỷ lệ l医p đầy 荏 mỗi KCN, CCN. Giai đo衣n san l医p mặt bằng, xây dựng h衣 tầng 

cơ s荏 KCN, CCN và xây dựng các nhà máy diễn ra trong th運i gian ngắn nên tác 
động ch雨 mang tính t衣m th運i. Khi các nhà máy, xí nghiệp đầu t逢 trong KCN, CCN 
v壱n hành thì n逢ớc th違i, CTR và khí th違i là những ngu欝n s胤 gây ra tác động tiêu cực 

tới ch医t l逢ợng môi tr逢運ng và s泳c khỏe ng逢運i dân, tác động này s胤 mang tính lâu 
dài n院u các biện pháp b違o vệ môi tr逢運ng không đ逢ợc thực hiện nghiêm ngặt. M泳c 

độ tác động tiêu cực ph映 thuộc vào tính đ欝ng bộ c栄a h衣 tầng cơ s荏 KCN, CCN, vào 
hệ th嘘ng thu gom và xử lỦ n逢ớc th違i, xử lỦ khí th違i và CTR. Tuy nhiên, theo quy 

đ鵜nh về đầu t逢, mỗi KCN, CCN và các dự án công nghiệp riêng lẻ đều ph違i l壱p báo 
cáo đánh giá tác động môi tr逢運ng chi ti院t trình cơ quan qu違n lỦ nhà n逢ớc thẩm 

đ鵜nh phê duyệt. B荏i v壱y, các tác động tiêu cực khi thực hiện hợp phần quy ho衣ch 

phát triển công nghiệp s胤 đ逢ợc h衣n ch院 tới m泳c th医p nh医t.  

N逢ớc th違i, khí th違i và CTR là những ngu欝n gây ô nhiễm môi tr逢運ng có ngu欝n 

g嘘c từ phát triển công nghiệp. Do tính ch医t đa d衣ng c栄a các ngành nghề s違n xu医t 

đầu t逢 vào mỗi KCN, CCN nên việc dự báo chính xác về lo衣i hình th違i phát sinh 
cho mỗi KCN, CCN là r医t khó khăn. Trong khuôn kh鰻 báo cáo này, các hệ s嘘 phát 
th違i sử d映ng để 逢ớc tính l逢ợng phát sinh CTR, n逢ớc th違i và khí th違i 荏 các KCN, 
CCN cho hợp phần quy ho衣ch là s嘘 liệu t鰻ng hợp về n逢ớc th違i, CTR và khí th違i do 

TPCT thực hiện trong những năm qua. 
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b) Quy ho衣ch phát triển nông, lâm và nuôi tr欝ng th栄y s違n 

Những phát th違i từ các ho衣t động s違n xu医t nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi 
tr欝ng th栄y s違n gây 違nh h逢荏ng trực ti院p đ院n m映c tiêu xử lỦ n逢ớc th違i, CTR và bi院n 

đ鰻i khí h壱u. M泳c độ tác động tiêu cực tới các thành phần môi tr逢運ng đ逢ợc sắp x院p 

theo th泳 tự từ m泳c cao tới m泳c th医p nh逢 sau: (1) ô nhiễm ngu欝n n逢ớc mặt; (2) ô 

nhiễm không khí; (3) ô nhiễm đ医t. 

B違ngă3.ă11. T鰻ngăh嬰pătácăđ瓜ngădoăth詠căhi羽năquyăho衣ch phátătri吋nănôngănghi羽pă
đ院nămôiătr逢運ng 

TT Tácăđ瓜ng 
Ph衣măviă
tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜ă
tácăđ瓜ng 

Th運iă
gian 

I Tácăđ瓜ngătíchăc詠c    

Đ違m b違o an ninh l逢ơng thực, thực phẩm c栄a c違 
n逢ớc nói chung và thành ph嘘 nói riêng, góp 
phần quan trọng vào tăng tr逢荏ng c栄a ngành 
nông nghiệp trong c違 n逢ớc. 

Rộng 
Trung 

bình 

Lâu 
dài 

 Duy trì ngành nghề s違n xu医t truyền th嘘ng, duy 
trì việc làm và thu nh壱p cho lao động nông thôn 

Rộng M衣nh 
Lâu 
dài 

II Tácăđ瓜ngătiêuăc詠c    

2.1 Tác động đ院n môi tr逢運ng đ医t    

Thâm canh lúa và rau màu làm gia tăng l逢ợng 
phân bón sử d映ng và hóa ch医t BVTV trong 
nông nghiệp. Bón phân không hợp lỦ, hoặc bón 
quá nhiều phân hóa học làm thay đ鰻i k院t c医u 
đ医t, làm chua hóa đ医t. D逢 l逢ợng hóa ch医t 
BVTV là nguyên nhân làm gia tăng ô nhiễm 
môi tr逢運ng đ医t.  

Rộng Y院u 
Lâu 
dài 

Th泳c ăn d逢 thừa trong nuôi th栄y s違n gây ô 
nhiễm trầm tích đáy các ao, h欝 và gây ô nhiễm 
n逢ớc. 

Hẹp Y院u 
Lâu 
dài 

2.2 Tác động đ院n môi tr逢運ng n逢ớc    

L逢ợng phân bón d逢 thừa và d逢 l逢ợng hóa ch医t 
BVTV trực ti院p rửa trôi và th違i ra sông ngòi 
gây ô nhiễm ngu欝n n逢ớc. Lắng đọng hóa ch医t 
BVTV trong trầm tích đáy gây ô nhiễm trầm 

Rộng Y院u 
Lâu 
dài 
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TT Tácăđ瓜ng 
Ph衣măviă
tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜ă
tácăđ瓜ng 

Th運iă
gian 

tích sông, h欝 trong khu vực.  

Tăng c逢運ng khai thác n逢ớc mặt để s違n xu医t lúa 
và rau màu có thể 違nh h逢荏ng đ院n ch院 độ th栄y 
văn c栄a các sông ngòi trong khu vực, đặc biệt 
trong mùa khô khi nhu cầu về n逢ớc t逢ới cho 
nông nghiệp cao. 

N逢ớc th違i và ch医t th違i rắn từ các điểm chăn 
nuôi t壱p trung gây ô nhiễm n逢ớc. 

C映c bộ M衣nh 
Lâu 
dài 

N逢ớc th違i từ các ao h欝 nuôi th栄y s違n gây ô 
nhiễm n逢ớc. 

C映c bộ Y院u 
Lâu 
dài 

2.3 Tác động đ院n môi tr逢運ng không khí    

Phát th違i khí nhà kính (CH4, N2O, CO2) từ quá 
trình canh tác lúa n逢ớc, đ嘘t ph映 phẩm nông 
nghiệp (rơm, r衣, thân cây bắp…) và chăn nuôi 
(heo, gà) là nguyên nhân gây BĐKH toàn cầu. 

Rộng Y院u 
Lâu 
dài 

2.4 Tác động tới hệ sinh thái    

Gia tăng sử d映ng phân bón hóa học, th違i n逢ớc 
th違i chăn nuôi tác động tiêu cực tới hệ sinh thái 
(suy gi違m oxy hòa tan trong n逢ớc), phú d逢ỡng 

hóa gây ra hiện t逢ợng bùng phát c栄a t違o, thực 
v壱t n逢ớc làm gi違m tính đa d衣ng sinh học.  

Sử d映ng thu嘘c BVTV làm suy gi違m các loài 
chim và gi違m đa d衣ng sinh học trong hệ sinh 
thái n逢ớc. 

Rộng Y院u 
Lâu 
dài 

2.5 Bi院n đ鰻i khí h壱u    

Phát sinh khí nhà kính (CH4, CO2) là một trong 
nguyên nhân gián ti院p gây nên tình tr衣ng 
BĐKH trên toàn cầu.  

Rộng Y院u 
Lâu 
dài 

2.6 Tác động đ院n môi tr逢運ng xư hội    

Ô nhiễm từ phân bón, thu嘘c trừ sâu s胤 trực ti院p 
違nh h逢荏ng đ院n s泳c khỏe c栄a ng逢運i lao động 
làm nông nghiệp; t欝n đọng CTR từ tr欝ng trọt 

Rộng Y院u 
Lâu 
dài 
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TT Tácăđ瓜ng 
Ph衣măviă
tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜ă
tácăđ瓜ng 

Th運iă
gian 

(rơm, r衣, cành, lá cây…) lâu ngày s胤 làm ô 
nhiễm n逢ớc ngầm, 違nh h逢荏ng đ院n ch医t l逢ợng 
n逢ớc sinh ho衣t c栄a khu vực dân c逢 nông thôn. 

Cộng đ欝ng dân c逢 s嘘ng quanh khu vực ch院 bi院n 
nông s違n là đ嘘i t逢ợng ch鵜u 違nh h逢荏ng nhiều 
nh医t do ô nhiễm môi tr逢運ng n逢ớc và không khí.  

C映c bộ Y院u 
Lâu 
dài 

c) Ngành d鵜ch v映 - du l鵜ch 

M映c tiêu là phát triển ngành d鵜ch v映 - du l鵜ch đa d衣ng, hiện đ衣i, bền vững; 

phát triển c違 d鵜ch v映 s違n xu医t, d鵜ch v映 xư hội và d鵜ch v映 công. T嘘c độ tăng tr逢荏ng 

bình quân giai đo衣n 2021 - 2030 đ衣t 13%/năm. 
c1. Ngành du l鵜ch 

Du l鵜ch là một trong những ngành kinh t院 t衣o nhiều việc làm và thúc đẩy tăng 
tr逢荏ng nền kinh t院 qu嘘c dân. B荏i v壱y, ngành du l鵜ch đ逢ợc mệnh danh là ngành 
công nghiệp không khói. Tuy nhiên, việc phát triển h衣 tầng cơ s荏 ph映c v映 du l鵜ch 

nh逢: tôn t衣o đình, chùa, mi院u, xây dựng khách s衣n, nhà hàng… thu hút khách du 
l鵜ch s胤 có những tác động tiêu cực nh医t đ鵜nh tới môi tr逢運ng xư hội và tự nhiên. 
Những tác động do triển khai quy ho衣ch d鵜ch v映 và du l鵜ch 荏 các khía c衣nh: 

Tác động c栄a việc m荏 rộng và v壱n hành hệ th嘘ng đình, chùa, thánh th医t, t鵜nh 

xá, ban tr鵜 sự Ph壱t giáo: việc thực hiện h衣ng m映c xây dựng đình, chùa, thánh th医t, 

t鵜nh xá, ban tr鵜 sự Ph壱t giáo s胤 làm thay đ鰻i c違nh quan khu vực. Do quy mô các cơ 
s荏 th運 tự nhỏ nên quá trình xây dựng tác động không đáng kể tới môi tr逢運ng. Tuy 

nhiên, vào mùa lễ hội đầu năm l逢ợng khách hành h逢ơng đ院n các cơ s荏 th運 tự tăng 
lên đáng kể. Những tác động tới môi tr逢運ng 荏 các khía c衣nh: 

Gia tăng l逢ợng phát sinh ch医t th違i rắn sinh ho衣t 荏 các đền chùa và các ch医t 

th違i rắn khác có ngu欝n g嘘c tâm linh (h逢ơng hoa, vỏ hoa qu違 và th泳c ăn thừa). 

Đ嘘t vàng mư t衣i các đình chùa, mi院u m衣o gây ô nhiễm môi tr逢運ng. 

N逢ớc th違i từ các nhà vệ sinh công cộng 荏 các đình, chùa và nhà vệ sinh công 
cộng xây dựng trên tuy院n du l鵜ch cũng là ngu欝n gây ô nhiễm môi tr逢運ng. 

Tác động c栄a việc xây dựng các trung tâm ngh雨 d逢ỡng t壱p trung: việc thu h欝i 

đ医t ph映c v映 xây dựng các khu du l鵜ch s胤 trực ti院p làm m医t việc làm, m医t ngu欝n thu 

c栄a ng逢運i nông dân. Thu h欝i diện tích canh tác lúa và cây l逢ơng thực để xây dựng 

cũng 違nh h逢荏ng tới an ninh l逢ơng thực c栄a đ鵜a ph逢ơng do t鰻ng diện tích canh tác 
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cây l逢ơng thực, cây thực phẩm gi違m. Tuy nhiên, khi h衣 tầng d鵜ch v映 du l鵜ch đ逢ợc 

hoàn thiện s胤 thu hút khách trong n逢ớc và qu嘘c t院 đ院n s胤 thúc đẩy kinh t院 đ鵜a 

ph逢ơng phát triển t衣o việc làm và thu nh壱p cho ng逢運i cung c医p d鵜ch v映 du l鵜ch 

(d鵜ch v映 nhà ngh雨, d鵜ch v映 ăn u嘘ng, d鵜ch v映 đi l衣i…).  
Bên c衣nh tác động tích cực đ院n kinh t院 - xư hội thì quy ho衣ch d鵜ch v映 và du 

l鵜ch cũng có những tác động tiêu cực tới môi tr逢運ng nh逢: 
Gia tăng CTR sinh ho衣t từ các nhà hàng, khách s衣n; 

Th違i n逢ớc th違i sinh ho衣t từ các điểm du l鵜ch t壱p trung, từ các khách s衣n và 
khu d鵜ch v映 vui chơi gi違i trí. N逢ớc th違i và CTR sinh ho衣t từ ho衣t động du l鵜ch s胤 

đóng góp một l逢ợng đáng kể trong t鰻ng l逢ợng n逢ớc th違i và CTR sinh ho衣t c栄a đ鵜a 

ph逢ơng. 
c2. Các ngành d鵜ch v映 

Tác động c栄a các trung tâm th逢ơng m衣i và chợ: đ院n năm 2030 s胤 quy ho衣ch 

hệ th嘘ng chợ, siêu th鵜, trung tâm th逢ơng m衣i… nh逢 sau: 
Hệ th嘘ng chợ: ch雨nh trang, nâng c医p m衣ng l逢ới chợ dân sinh (chợ bán lẻ t鰻ng 

hợp) 荏 các xư, ph逢運ng, cùng với hệ th嘘ng siêu th鵜, cửa hàng tiện lợi 荏 trung tâm 
c医p huyện, trung tâm c映m xư/xư t衣o thành m衣ng l逢ới d鵜ch v映 th逢ơng m衣i.  

Hình thành chợ bán buôn, bán lẻ t鰻ng hợp lo衣i I 荏 trung tâm thành ph嘘, trung 

tâm huyện, th鵜 tr医n. Chợ bán buôn, bán lẻ t鰻ng hợp lo衣i I có vai trò phân ph嘘i 

lu欝ng hàng hóa đ院n các chợ dân sinh và các lo衣i hình th逢ơng m衣i khác.  
Chợ đầu m嘘i nông s違n: 荏 các vùng s違n xu医t hoặc 荏 các trung tâm phù hợp với 

quá trình t壱p trung hóa s違n xu医t, phân ph嘘i và tiêu dùng. 
Hệ th嘘ng siêu th鵜: s胤 đ逢ợc phát triển t衣i các đô th鵜 huyện lỵ. 

Các trung tâm th逢ơng m衣i phát triển trong khu vực nội ô các đô th鵜 lo衣i IV tr荏 

lên. 
Những v医n đề môi tr逢運ng mà chợ đầu m嘘i và chợ dân sinh s胤 đ嘘i mặt là: 
Ch医t th違i rắn chợ: CTR phát sinh từ các chợ dân sinh là r医t lớn. CTR chợ dân 

sinh th逢運ng có hàm l逢ợng ch医t rắn hữu cơ lớn (rau, hoa qu違 ph院 th違i), các ph院 th違i 

từ nội t衣ng động v壱t (ruột cá, gà v鵜t…), lông các lo衣i gia cầm, các lo衣i bao bì ph院 

th違i… nên nguy cơ gây ô nhiễm môi tr逢運ng là r医t lớn. CTR từ các chợ n院u không 
đ逢ợc thu gom triệt để, v壱n chuyển đ院n nơi xử lỦ k鵜p th運i s胤 phân h栄y gây ô nhiễm 

mùi, ô nhiễm vi sinh v壱t, phát tán ra xung quanh làm m医t mỹ quan công cộng. 
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N逢ớc th違i sinh ho衣t: chợ là nơi t壱p trung giao d鵜ch mua bán s違n phẩm thi院t 

y院u ph映c v映 đ運i s嘘ng. B荏i v壱y, mỗi ngày có hàng ngàn hộ kinh doanh th逢運ng 

xuyên t衣i chợ và khách đ院n mua hàng nên l逢ợng n逢ớc th違i sinh ho衣t từ các khu 
vực vệ sinh công cộng và n逢ớc th違i từ các quầy kinh doanh thực phẩm là đáng kể. 

N逢ớc th違i từ nhà vệ sinh công cộng, n逢ớc th違i từ các quầy hàng kinh doanh thực 

phẩm t逢ơi s嘘ng… có hàm l逢ợng ch医t lơ lửng, hàm l逢ợng hữu cơ, amoni, fecal 
Coliform và t鰻ng Coliform r医t cao nên tiềm năng gây ô nhiễm môi tr逢運ng n逢ớc r医t 

lớn. 

 Nh逢 v壱y, khi quy ho衣ch d鵜ch v映 và du l鵜ch 荏 TPCT đ院n năm 2030 đ逢ợc thực 

hiện s胤 có những tác động nh医t đ鵜nh tới các thành phần môi tr逢運ng.  

B違ngă3.ă12. Tácăđ瓜ngăc栄aăth詠căhi羽năquyăho衣ch phátătri吋năd鵜chăv映ă- duăl鵜ch 

TT Tácăđ瓜ng 
Ph衣măviă
tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜ă
tácăđ瓜ng 

Th運iă
gian 

I Tácăđ瓜ngătíchăc詠c    

 

T衣o nhiều việc làm thu nh壱p cho ng逢運i lao động 

làm việc trong lĩnh vực du l鵜ch nói chung c栄a 
TPCT nói riêng. 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Lâu 
dài 

 

Qu違ng bá rộng rưi hình 違nh c栄a TPCT trên 

tr逢運ng qu嘘c t院 nhằm thúc đẩy thu hút đầu t逢 
n逢ớc ngoài. 

Rộng 
Trung 

bình 

Lâu 
dài 

II Tácăđ瓜ngătiêuăc詠căđ院nămôiătr逢運ng    

2.1 Tác động đ院n môi tr逢運ng đ医t    

 

Sử d映ng phân bón, thu嘘c trừ sâu trong chăm sóc 
cây khu công viên văn hóa, khu ngh雨 d逢ỡng gây 
ô nhiễm đ医t. 

C映c bộ 
Trung 

bình 

Lâu 
dài 

 

Ch医t th違i rắn sinh ho衣t từ các khu ngh雨 d逢ỡng 
n院u không thu dọn và xử lỦ triệt để s胤 làm ô 
nhiễm đ医t. 

C映c bộ 
Trung 

bình 

Lâu 
dài 

2.2 Tác động đ院n môi tr逢運ng n逢ớc    

 

Khai thác n逢ớc ph映c v映 chăm sóc th違m cỏ và các 
cây tr欝ng khác trong khu công viên văn hóa, khu 
ngh雨 d逢ỡng 違nh h逢荏ng đ院n ch院 độ dòng ch違y. 
N逢ớc m逢a rửa trôi kéo theo các ch医t lơ lửng, 
phân bón và thu嘘c trừ sâu d逢 thừa làm ô nhiễm 

C映c bộ Nhẹ 
Lâu 
dài 



317 

TT Tácăđ瓜ng 
Ph衣măviă
tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜ă
tácăđ瓜ng 

Th運iă
gian 

ngu欝n n逢ớc; N逢ớc th違i sinh ho衣t từ các nhà 
hàng, khách s衣n, khu ngh雨 d逢ỡng t壱p trung và 
khu du l鵜ch tâm linh có hàm l逢ợng ch医t ô nhiễm 
cao (TSS, BOD, TN, TP và E.Coli) là ngu欝n gây 
ô nhiễm n逢ớc. 

Rác th違i sinh ho衣t từ khách s衣n, nhà hàng và 
trung tâm du l鵜ch là ngu欝n gây ô nhiễm n逢ớc. 

2.3 Tác động tới hệ sinh thái    

 

N逢ớc m逢a ch違y tràn từ khu công viên văn hóa, 
khu ngh雨 d逢ỡng kéo theo d逢 l逢ợng phân bón s胤 
làm tăng nguy cơ phú d逢ỡng ngu欝n n逢ớc thúc 
đẩy t違o, thực v壱t n逢ớc phát triển làm m医t cân 
bằng hệ sinh thái n逢ớc mặt. 

C映c bộ 
Trung 

bình 

Lâu 
dài 

 
Sử d映ng thu嘘c trừ sâu trừ sâu diệt côn trùng 
(ru欝i, muỗi) s胤 làm suy gi違m các loài chim. 

C映c bộ 
Trung 

bình 

Lâu 
dài 

2.4 Tác động đ院n môi tr逢運ng xư hội    

 

Thu h欝i đ医t nông nghiệp, đ医t rừng tr欝ng để xây 
dựng khu vui chơi, gi違i trí, thể thao, khu ngh雨 
d逢ỡng t壱p trung… làm m医t việc làm, gi違m thu 
nh壱p c栄a các hộ nông dân. 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Ngắn 
h衣n 

 
Nguy cơ phát tán bệnh truyền nhiễm từ ng逢運i du 
l鵜ch sang cộng đ欝ng 

C映c bộ Y院u 
Ngắn 
h衣n 

 
Phát sinh các tệ n衣n xư hội nh逢 ma túy, m衣i dâm 
làm m医t tr壱t tự an ninh. 

Trung 

bình 
Y院u 

Lâu 
dài 

d) Quy ho衣ch phát triển đô th鵜 
M映c tiêu: dân s嘘 đô th鵜 đ院n năm 2030 là kho違ng 1.600.000 ng逢運i, tỷ lệ đô th鵜 

hóa kho違ng 70%. 
Đô th鵜 hóa s胤 gây áp lực lên tài nguyên và môi tr逢運ng 荏 các khía c衣nh: 

Gia tăng áp lực chuyển đ鰻i đ医t s違n xu医t sang đ医t 荏 và đ医t d鵜ch v映 đô th鵜; 
Gia tăng l逢ợng n逢ớc th違i sinh ho衣t đô th鵜: n逢ớc th違i sinh ho衣t đô th鵜 có hàm 

l逢ợng TSS, BOD5, T-N, T-P, E.Coli và t鰻ng Coliform cao. N逢ớc th違i sinh ho衣t đô 
th鵜 n院u không đ逢ợc xử lỦ triệt để s胤 gây ô nhiễm môi tr逢運ng; 
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Gia tăng l逢ợng phát sinh CTR sinh ho衣t đô th鵜: CTR sinh ho衣t đô th鵜 có hàm 
l逢ợng các ch医t hữu cơ dễ phân h栄y cao n院u không thu gom, xử lỦ triệt để s胤 gây ô 
nhiễm môi tr逢運ng và làm m医t mỹ quan đô th鵜. 

Tác động c栄a quá trình chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t: 

Do nhu cầu phát triển KT-XH nên việc chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t từ 

đ医t s違n xu医t sang đ医t đô th鵜 - d鵜ch v映 là xu th院 t医t y院u 荏 các t雨nh, thành trong c違 

n逢ớc nói chung và 荏 TPCT nói riêng. Việc chuyển đ鰻i sang đ医t 荏 s胤 thu hẹp đáng 
kể diện tích đ医t canh tác cây l逢ơng thực, cây thực phẩm và làm m医t việc làm, gi違m 

thu nh壱p c栄a lực l逢ợng lao động nông nghiệp có đ医t nh逢ng b鵜 thu h欝i chuyển m映c 

đích sử d映ng.  

Mặt tích cực c栄a quá trình chuyển đ鰻i m映c đích từ đ医t s違n xu医t sang đ医t 荏 đô 
th鵜, nông thôn là t衣o điều kiện để ng逢運i dân đô th鵜 có nơi 荏 t嘘t hơn, có h衣 tầng đô 
th鵜 (c医p thoát n逢ớc và giao thông…) hoàn thiện hơn. Những khu đô th鵜 mới đ逢ợc 

m荏 rộng t衣o thêm việc làm mới trong lĩnh vực d鵜ch v映 đô th鵜 (th逢ơng m衣i, khách 
s衣n, nhà hàng…). 

Tác động c栄a quá trình san l医p mặt bằng, xây dựng h衣 tầng đô th鵜: việc khai 

thác và v壱n chuyển đ医t, cát… ph映c v映 san l医p mặt bằng s胤 diễn ra 荏 hầu h院t các đ鵜a 

ph逢ơng t衣i TPCT. Với chiều dày lớp đ医t nền cần tôn đ衣t cao trình xây dựng thì nhu 
cầu kh嘘i l逢ợng đ医t, cát cần ph違i khai thác và v壱n chuyển để san l医p từ 76 đ院n 114 

triệu m3. Tác động tiêu cực c栄a ho衣t động khai thác và v壱n chuyển đ医t cát ph映c v映 

san l医p diễn ra 荏 các khía c衣nh: 

Phá vỡ c違nh quan nơi khai thác đ医t, cát làm v壱t liệu san l医p và tăng nguy cơ 
s衣t l荏 đ医t. 

V壱n chuyển đ医t cát làm ô nhiễm không khí b荏i b映i, khí th違i từ các ph逢ơng 
tiện v壱n chuyển cơ giới. 

Gia tăng tai n衣n giao thông do gia tăng m壱t độ các ph逢ơng tiện v壱n chuyển 

v壱t liệu san l医p. 

Tác động c栄a ho衣t động đô th鵜: những v医n đề môi tr逢運ng mà các đô th鵜 ph違i 

đ嘘i mặt bao g欝m: 

N逢ớc th違i sinh ho衣t đô th鵜: n逢ớc th違i sinh ho衣t đô th鵜 có hàm l逢ợng ch医t lơ 
lửng, các ch医t hữu cơ, TN, TP, dầu mỡ động thực v壱t và các lo衣i vi khuẩn gây 
bệnh (E.Coli, t鰻ng Coliform) cao. Với m映c tiêu c医p n逢ớc s衣ch cho khu vực đô th鵜 
đ衣t 100% và nông thôn đ衣t 95% vào năm 2030 thì t鰻ng l逢ợng n逢ớc th違i đô th鵜 c栄a 

TPCT năm 2030 là 110.000 m3/ngày.đêm. Theo WHO (2003), mỗi ngày một 
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ng逢運i dân th違i ra môi tr逢運ng từ 45 - 54 g BOD5. Nh逢 v壱y, với s嘘 dân sinh s嘘ng 

trong các đô th鵜 c栄a TPCT là 1.600.000 ng逢運i vào năm 2030 thì th違i l逢ợng BOD5 

mỗi ngày ra môi tr逢運ng từ 49,5 đ院n 59,4 t医n. N逢ớc th違i sinh ho衣t là ngu欝n gây ô 
nhiễm môi tr逢運ng cần ph違i có gi違i pháp xử lỦ triệt để tr逢ớc khi th違i để ngăn ngừa ô 
nhiễm n逢ớc. 

CTR sinh ho衣t: ngu欝n phát sinh CTR sinh ho衣t đô th鵜 g欝m hộ gia đình, cơ s荏 

cung c医p d鵜ch v映 (nhà hàng, khách s衣n, khu vui chơi gi違i trí, chợ dân sinh, đ逢運ng 

ph嘘...). T嘘c độ phát sinh CTR sinh ho衣t gia tăng khi thu nh壱p bình quân đầu ng逢運i 

tăng lên. Gi違 sử  l逢ợng CTR sinh ho衣t phát sinh bình quân 0,59 
kg/ng逢運i/ngày.đêm, t鰻ng l逢ợng CTR sinh ho衣t phát sinh 荏 toàn TPCT là 1.000 
t医n/ngày. Tỷ lệ các ch医t hữu cơ (rau, qu違, th泳c ăn thừa) trong CTR cao nên dễ 

phân h栄y trong điều kiện khí h壱u nóng ẩm gây mùi hôi, thu hút côn trùng và chuột 

bọ đ院n sinh s嘘ng. Đây đ逢ợc xem là ngu欝n phát tán các bệnh lây nhiễm ra cộng 

đ欝ng. CTR sinh ho衣t còn ch泳a những thành phần th違i nguy h衣i nh逢 pin, ắc quy, 

bao bì nhiễm các lo衣i hóa ch医t (sơn, ch医t tẩy rửa, ch医t diệt côn trùng…) nh逢ng l衣i 

đ逢ợc mang đi chôn l医p làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm n逢ớc ngầm khu vực ĐBSCL. 

B違ngă3.ă13. Cácătácăđ瓜ngăc栄aăth詠căhi羽năquyăho衣ch đôăth鵜ă 

TT Tácăđ瓜ng 
Ph衣măvi 
tácăđ瓜ng 

M泳că
đ瓜 

Th運iăgiană
tácăđ瓜ng 

I 
Tácă đ瓜ngă tíchă c詠c đ院nă cácă thƠnhă ph亥nămôiă
tr逢運ng 

   

 

Thúc đẩy t嘘c độ tăng tr逢荏ng kinh t院 c栄a đ鵜a 
ph逢ơng trong t雨nh. Là động lực d鵜ch chuyển 
nghề nghiệp từ s違n xu医t nông nghiệp sang kinh 
doanh, cung c医p d鵜ch v映 荏 các đô th鵜 với thu 
nh壱p cao hơn cho ng逢運i dân. 

Rộng 
Trung 

bình 
Lâu dài 

II 
Tácă đ瓜ngă tiêuă c詠că đ院nă cácă thƠnhă ph亥nămôiă
tr逢運ng 

   

2.1 Tác động đ院n môi tr逢運ng đ医t    

 

Th違i n逢ớc th違i sinh ho衣t làm ô nhiễm môi 
tr逢運ng đ医t và trầm tích đáy các sông, h欝 nơi 
ti院p nh壱n n逢ớc th違i.  

Chi院m d映ng quỹ đ医t ph映c v映 chôn l医p CTR 
sinh ho衣t. Chôn l医p CTR không hợp vệ sinh và 

Hẹp 
Trung 

bình 
Lâu dài 
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TT Tácăđ瓜ng 
Ph衣măvi 
tácăđ瓜ng 

M泳că
đ瓜 

Th運iăgiană
tácăđ瓜ng 

th違i bỏ n逢ớc rác rò r雨 từ các bưi chôn l医p gây ô 
nhiễm đ医t. 

2.2 Tác động đ院n môi tr逢運ng n逢ớc    

 

N逢ớc th違i sinh ho衣t đô th鵜 có hàm l逢ợng ch医t ô 
nhiễm cao (TSS, BOD, TN, TP và E.Coli) là 
ngu欝n gây ô nhiễm n逢ớc.  

N逢ớc rác rò r雨 từ bưi chôn l医p CTR sinh ho衣t có 
hàm l逢ợng các ch医t ô nhiễm r医t cao n院u không 
xử lỦ triệt để s胤 gây ô nhiễm ngu欝n n逢ớc mặt 
và n逢ớc ngầm. 

Rộng 
Trung 

bình 
Lâu dài 

2.3 Tác động tới môi tr逢運ng không khí    

 

T壱p trung ph逢ơng tiện cơ giới (ô tô, xe máy) 
đ院n các đô th鵜 làm tăng nguy cơ ô nhiễm không 
khí do b映i và khí th違i động cơ.  

Phát tán khí th違i từ các bưi chôn l医p CTR đặc 
biệt là các khí H2S và Mercaptan gây ô nhiễm 
mùi khu vực xung quanh và phát tán khí CH4 từ 
quá trình phân h栄y rác làm gia tăng hiệu 泳ng 
nhà kính trong không khí. 

Rộng 
Trung 

bình 
Lâu dài 

2.4 Tác động đ院n môi tr逢運ng xư hội    

 

Thu h欝i đ医t nông nghiệp, đ医t rừng tr欝ng để 
phát triển đô th鵜… làm m医t việc làm, gi違m thu 
nh壱p c栄a các hộ nông dân có đ医t b鵜 thu h欝i.  

Trung 

bình 

Trung 

bình 
Ngắn h衣n 

 
Phát sinh các tệ n衣n xư hội nh逢 ma túy, m衣i 
dâm làm m医t tr壱t tự an ninh. 

Trung 

bình 
Y院u Trung h衣n 

e) Quy ho衣ch phát triển giao thông  

M映c tiêu phát triển: giai đo衣n 2021 - 2030 TPCT t壱p trung phát triển k院t c医u 

h衣 tầng giao thông đ逢運ng bộ, đ逢運ng th栄y. Phân tích về ph衣m vi và nội dung quy 

ho衣ch giao thông giai đo衣n 2021 - 2030 c栄a TPCT cho th医y m映c tiêu phát triển h衣 

tầng k院t c医u giao thông đ逢運ng bộ có kh嘘i l逢ợng công việc lớn và tr違i rộng trên 
ph衣m vi toàn thành ph嘘. Ph逢ơng án quy ho衣ch phát triển h衣 tầng giao thông đ逢運ng 

bộ đ逢ợc lựa chọn đánh giá bao g欝m:   
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Các h衣ng m映c h衣 tầng k院t c医u giao thông bộ.  

Nhu cầu quỹ đ医t cho phát triển k院t c医u h衣 tầng giao thông bộ. 

Đánh giá tác động tới môi tr逢運ng khi thực hiện quy ho衣ch giao thông bộ. 

Các h衣ng m映c h衣 tầng k院t c医u giao thông bộ: 

Xây dựng mới 145 km đ逢運ng cao t嘘c, nâng c医p, m荏 rộng các tuy院n đ逢運ng 

huyện là những công trình có kh嘘i l逢ợng san l医p và xây dựng r医t lớn và diễn ra 

trong một th運i gian dài. Tác động c栄a quá trình san l医p, xây dựng các h衣ng m映c tới 

các thành phần môi tr逢運ng bao g欝m: 

Khai thác v壱t liệu ph映c v映 san l医p: làm bi院n đ鰻i c違nh quan nơi khai thác v壱t 

liệu san l医p; gây xói mòn, s衣t l荏 đ医t nơi khai thác v壱t liệu san l医p; tăng hàm l逢ợng 

ch医t lơ lửng trong n逢ớc m逢a ch違y tràn; gây b欝i lắng các công trình th栄y lợi (kênh, 
m逢ơng, h欝, ao).  

V壱n chuyển v壱t liệu san l医p, xây dựng đ逢運ng: 

+ Đ医t cát rơi vưi từ quá trình v壱n chuyển làm phát tán b映i ra không khí. 
+ Tăng l逢ợng các ch医t ô nhiễm trong n逢ớc m逢a (TSS, dầu mỡ khoáng). 

+ 唄n và rung do ho衣t động c栄a các xe t違i trọng lớn và ho衣t động c栄a máy đầm 

rung thi công nền đ逢運ng. 

+ Phát tán khí th違i độc h衣i (CO, NOx, SO2 và hơi xăng dầu) từ các xe ch荏 v壱t 

liệu san l医p và các máy móc tham gia thi công (đầm rung, máy xúc, máy 栄i). 

Ô nhiễm n逢ớc do th違i n逢ớc th違i sinh ho衣t từ lán tr衣i nơi 荏 c栄a lực l逢ợng lao 

động tham gia xây dựng công trình. 
Tác động giai đo衣n v壱n hành các tuy院n đ逢運ng: làm gia tăng đáng kể m壱t độ 

đ逢運ng t衣o điều kiện thu壱n lợi cho l逢u thông hành khách và hàng hóa, thúc đẩy s違n 

xu医t c栄a đ鵜a ph逢ơng phát triển; ch医t l逢ợng mặt đ逢運ng và chiều rộng các tuy院n 

đ逢運ng đ逢ợc c違i thiện s胤 làm gi違m l逢ợng b映i phát tán từ mặt đ逢運ng ra không khí; 
v壱n t嘘c các ph逢ơng tiện tham gia giao thông đ逢ợc tăng lên nên tăng r栄i ro tai n衣n 

giao thông.  

B違ngă3.ă14. T鰻ngăh嬰păcácătácăđ瓜ngăc栄aăth詠căhi羽n quyăho衣ch giaoăthông 

TT Tácăđ瓜ng 
Ph衣măvi 
tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜 
Th運iăgian 

tácăđ瓜ng 

ITác động tích cực đ院n các thành phần môi 
tr逢運ng 

   

 Hoàn thiện hệ th嘘ng giao thông đ逢運ng bộ, k院t Rộng Trung Dài h衣n 
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TT Tácăđ瓜ng 
Ph衣măvi 
tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜 
Th運iăgian 

tácăđ瓜ng 

n嘘i giao thông bộ với giao thông đ逢運ng th栄y 
nội đ鵜a; xây dựng mới tuy院n đ逢運ng sắt t衣o 
điều kiện thúc đẩy l逢u thông hàng hóa, tăng 
c逢運ng thu hút đầu t逢 đ院n t衣o động lực tăng 
tr逢荏ng kinh t院 c栄a các đ鵜a ph逢ơng.  

Thúc đẩy phát triển văn hóa, xư hội và kinh t院 
c栄a các huyện góp phần xóa đói, gi違m nghèo, 
c違i thiện đ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh thần cho 
ng逢運i dân. 

bình 

I Tác động tiêu cực đ院n các thành phần môi 
tr逢運ng 

   

2.1 Tác động tiêu cực đ院n môi tr逢運ng đ医t    

 

Tăng tỷ lệ chi院m d映ng đ医t giao thông và gi違m 
diện tích đ医t s違n xu医t (đ医t nông nghiệp và đ医t 
nuôi tr欝ng th栄y s違n). Tuy nhiên, do diện tích 
đ医t thu h欝i ph映c v映 giao thông diễn ra trên 
toàn TP nên m泳c độ tác động không đáng kể. 

Rộng Nhẹ Ngắn h衣n 

 

Trong giai đo衣n xây dựng, xói mòn đ医t do 
m逢a từ việc san l医p nền đ逢運ng s胤 gây ô nhiễm 
cho d違i đ医t hẹp dọc theo tuy院n đ逢運ng. 

C映c bộ Nhẹ Ngắn 

2.2 Tác động tiêu cực đ院n môi tr逢運ng n逢ớc    

 Trong giai đo衣n xây dựng, n逢ớc m逢a ch違y 
tràn từ khu vực khai thác v壱t liệu, trên các 
tuy院n đ逢運ng v壱n chuyển và nơi xây dựng nền 
đ逢運ng có hàm l逢ợng TSS cao làm tăng độ đ映c 
c栄a n逢ớc.  

N逢ớc th違i sinh ho衣t lán tr衣i c栄a công nhân xây 
dựng đ逢運ng có hàm l逢ợng ch医t ô nhiễm cao 
(TSS, BOD, TN, TP và E.Coli) là ngu欝n gây ô 
nhiễm n逢ớc.  

C映c bộ Nhẹ Ngắn 

 Khi toàn bộ các tuy院n đ逢運ng v壱n hành, n逢ớc 
m逢a từ mặt đ逢運ng kéo theo thành phần vi 
nhựa bào mòn từ mặt đ逢運ng, l嘘p xe, dầu mỡ 

Rộng Nhẹ Lâu dài 
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TT Tácăđ瓜ng 
Ph衣măvi 
tácăđ瓜ng 

M泳căđ瓜 
Th運iăgian 

tácăđ瓜ng 

rơi rớt trên đ逢運ng làm ô nhiễm ngu欝n n逢ớc. 

2.3 Tác động tiêu cực tới môi tr逢運ng không khí    

 Quá trình v壱n chuyển v壱t liệu, san l医p nền 
đ逢運ng và th違m nhựa s胤 gia tăng phát tán b映i, 
khí th違i từ các ph逢ơng tiện thi công (b映i, CO, 
NOx, SO2, hơi xăng dầu) ra không khí. 

C映c bộ Nhẹ Ngắn h衣n 

 Khi các tuy院n đ逢運ng cao t嘘c, đ逢運ng tránh, 
đ逢運ng qu嘘c lộ đi vào ho衣t động có m壱t độ 
ph逢ơng tiện tham gia giao thông cao nên làm 
tăng m泳c 欝n và th違i các khí th違i từ các động 
cơ đ嘘t trong (b映i, CO, NOx, SO2, hơi xăng 
dầu) làm ô nhiễm không khí.  

C映c bộ 
Trung 

bình 
Lâu dài 

2.4 Tác động tiêu cực đ院n môi tr逢運ng xư hội    

 Thu h欝i đ医t nông nghiệp, đ医t rừng tr欝ng để 
xây dựng h衣 tầng cơ s荏 giao thông làm gi違m 
quỹ đ医t s違n xu医t, làm m医t việc làm, gi違m thu 
nh壱p c栄a các hộ nông dân có đ医t b鵜 thu h欝i.  

C映c bộ Nhẹ Trung h衣n 

 Gia tăng tai n衣n giao thông đặc biệt là tai n衣n 
giao thông trên các tuy院n đ逢運ng cao t嘘c, 
đ逢運ng qu嘘c lộ 

C映c bộ 
Trung 

bình 
Lâu dài 

3.4.1.2 T鰻ngăh嬰păxuăh逢噂ngă cácăv医năđ隠ămôiă tr逢運ngă chínhă trongă tr逢運ngăh嬰pă
th詠căhi羽năquyăho衣ch 

B違ngă3.ă15. K院tăqu違ătínhătoánăphátăth違iăcácăngƠnh 

Côngă
nghi羽p 

Phát th違i khí CO2, NOx có xu h逢ớng tăng lên. C映 thể nh逢 sau: 

Khí th違i từ các KCN, CCN: 

Phát th違i khí NOx tăng lên 49,334 t医n/năm (2030) 

CO2 tăng lên 26,564 t医n/năm (2030) 

Phát th違i khí CO2 từ s違n xu医t v壱t liệu xây dựng (xi măng và g衣ch): 

CO2 tăng từ 474.468,54 t医n/năm (2021) lên 1.477.583,7 t医n/năm (2030) 

Giao 

thông 

 

Phát th違i khí CO2, CH4 và NO2 từ các ph逢ơng tiện giao thông tăng khá nhanh 
trong giai đo衣n 2021 - 2030. C映 thể nh逢 sau: 

L逢ợng CO2 tăng từ 9.246.571,16 t医n/năm (2021) lên 14.443.397,81 t医n/năm 
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(2030) 

L逢ợng CH4 tăng từ 118,46 t医n/năm (2021) lên 192,21 t医n/năm (2030) 

L逢ợng N2O tăng từ 87,9 t医n/năm (2021) lên 361,79 t医n/năm (2030) 

 t鰻ng l逢ợng phát th違i từ ho衣t động giao thông quy đ鰻i sang CO2 tăng từ 
9.246.984 t医n/năm CO2 (2021) lên 14.444.066 t医n/năm (2030) 

(1) Xu h逢ớng ô nhiễm không khí, ti院ng 欝n: xu h逢ớng ô nhiễm không khí, 
ti院ng 欝n 荏 các cơ s荏 s違n xu医t công nghiệp, tiểu th栄 công nghiệp, các làng nghề, các 
tuy院n đ逢運ng cao t嘘c và nút giao thông chính tăng. 

(2) Xu th院 ô nhiễm n逢ớc mặt: xu th院 ô nhiễm n逢ớc mặt t衣i các khu vực ti院p 
nh壱n n逢ớc th違i công nghiệp, tiểu th栄 công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, khu dân 
c逢 t壱p trung và sân golf tăng. 

(3) Xu th院 ô nhiễm môi tr逢運ng đ医t: xu th院 ô nhiễm môi tr逢運ng đ医t các KCN, 

TTCN, làng nghề, các bưi chôn l医p, khu xử lỦ ch医t th違i công nghiệp và dân sinh, 

khu du l鵜ch sinh thái và ngh雨 d逢ỡng, nhà máy điện mặt tr運i tăng. 

Công nghiệp:  

 

Đô th鵜: 

Nông nghiệp:  Y t院: 
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Du l鵜ch:  

Hìnhă3.ă13. T鰻ngăh嬰păl逢嬰ngăn逢噂căth違iăphátăsinhăt瑛ăcôngănghi羽p,ăđôăth鵜,ănôngă
nghi羽p,ăduăl鵜chăvƠăyăt院 

(4) Xu th院 xói l荏 b運 sông, s衣t l荏 đ医t: Xu th院 xói l荏 b運 sông, s衣t l荏 đ医t các khu 
vực khai thác cát, sỏi lòng sông, khai thác v壱t liệu san l医p tăng. 

Côngă nghi羽p: nhu cầu v壱t liệu san 
l医p và xây dựng các KCN, CCN gia 
tăng, d磯n đ院n nhu cầu khai thác cát, 
sỏi và v壱t liệu san l医p tăng, kéo theo 
nguy cơ xói l荏 b運 sông và s衣t l荏 đ医t 荏 
khu vực khai thác v壱t liệu san l医p.  

Dơnă sinh: nhu cầu v壱t liệu g欝m cát, đá, sỏi, 
g衣ch... cho xây dựng các công trình dân sinh 
(nhà cửa, các tuy院n đ逢運ng nông thôn, các công 
trình y t院, giáo d映c...) gia tăng thúc đẩy ho衣t 
động khai thác cát, sỏi làm v壱t liệu xây dựng, 
d磯n đ院n nguy cơ xói mòn lòng sông và s衣t l荏 đ医t 
tăng. 

(5) Xu th院 thu hẹp diện tích hệ sinh thái nông nghiệp, tăng diện tích đ医t b衣c 
màu: Xu th院 thu hẹp diện tích hệ sinh thái nông nghiệp, tăng diện tích đ医t b衣c màu 
các khu vực canh tác nông nghiệp không hợp lỦ. 

Công nghiệp: Dân sinh: 

Nông nghiệp: Y t院:  

2021 2022 2023 2024 2025

L逢ợng n逢ớc th違i 
(m3/ngày) 271 284 298 313 329
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Du l鵜ch:  

Hìnhă3.ă14. T鰻ngăh嬰păl逢嬰ngăch医tăth違iăr逸năphátăsinhăt瑛ăcôngănghi羽p,ăđôăth鵜,ă
nôngănghi羽p,ăduăl鵜chăvƠăyăt院 

H衣ăt亥ngăc挨ăs荏: thu h欝i đ医t nông nghiệp để 
phát triển h衣 tầng cơ s荏 (đ逢運ng giao thông, 
b院n xe, kho bưi, hệ th嘘ng thoát n逢ớc và các 
công trình xử lỦ ch医t th違i...) là nguyên 
nhân gây thu hẹp đáng kể diện tích hệ sinh 
thái nông nghiệp.  

Côngă nghi羽p: hàng trăm hecta đ医t nông 
nghiệp s胤 đ逢ợc thu h欝i để hoàn thành xây 
dựng các KCN, CCN. Việc thu h欝i đ医t 
nông nghiệp để phát triển công nghiệp s胤 
góp phần thu hẹp hệ sinh thái nông nghiệp.  

Dơnăsinh: chuyển đ鰻i đ医t nông nghiệp để 
xây dựng khu đô th鵜 mới, nhà 荏, tr逢運ng 
học, bệnh viện... làm thu hẹp đáng kể diện 
tích hệ sinh thái nông nghiệp.  

Nôngă nghi羽p: canh tác không đúng kỹ 
thu壱t (l衣m d映ng phân bón hóa học, xói mòn 

đ医t do m逢a...) làm tăng diện tích đ医t b衣c 
màu 荏 vùng canh tác nông nghiệp. 

3.4.2ăĐánhăgiá, d詠ăbáoăxuăh逢噂ngătácăđ瓜ngăc栄aăbi院năđ鰻iăkhíăh壱uătrongăvi羽căth詠că
hi羽năquyăho衣ch 

Trên cơ s荏 s嘘 liệu quy ho衣ch và ph逢ơng h逢ớng phát triển các ngành kinh t院 
chính (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông v壱n t違i), xu h逢ớng c栄a các v医n đề 
môi tr逢運ng chính trong tr逢運ng hợp thực hiện quy ho衣ch đ逢ợc trình bày trong M映c 
3.4.1, các lo衣i KNK đ逢ợc tính toán nh逢 sau: 

3.4.2.1 NgƠnhănôngănghi羽p 

Khí nhà kính phát sinh ch栄 y院u là khí CH4 từ ch医t th違i chăn nuôi, đ医t mặt 
n逢ớc nuôi tr欝ng th栄y s違n, đ医t nông nghiệp. Tính toán phát th違i khí CH4 từ s嘘 liệu 
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chăn nuôi (s嘘 l逢ợng gia súc, gia cầm), diện tích lúa, nuôi tr欝ng th栄y s違n và diện 
tích tr欝ng trọt theo các năm từ 2021 đ院n 2030. 

S嘘 liệu đầu vào cho tính toán:  
Hệ s嘘 phát th違i: xem M映c 3.3.2 Dự báo xu h逢ớng phát th違i khí nhà kính 

trong tr逢運ng hợp không thực hiện quy ho衣ch 

S嘘 liệu gia súc, gia cầm trên cơ s荏 s嘘 liệu quy ho衣ch và s嘘 liệu từ K院 ho衣ch s嘘 
199/KH-UBND TP. Cần Thơ 

B違ngă3.ă16. 姶噂cătínhăs違năxu医tălĩnhăv詠cănôngă- lơmă- th栄yăs違n 

 

B違ngă3.ă17. Phátăth違iăKNKă(t医n/nĕm) choălĩnhăv詠cănôngă- lơmă- th栄yăs違nă 
Phátăth違i 2021 2022 2023 2024 2025 

T鰻ng CH4 118.782,7 121.464,4 121.120,5 120.780,0 120.458,5 

CO2 TĐ 2.969.567,5 3.036.610,0 3.028.012.5 3.019.500,0 3.011.463,0 

Phátăth違i 2026 2027 2028 2029 2030 

T鰻ng CH4 120.137,3 119.815,8 119.494,3 119.172,8 118.851,3 

CO2 TĐ 3.003.433,0 2.995.395,0 2.987.358,0 2.979.320,0 2.971.283,0 

Bên c衣nh đó, l逢ợng KNK còn phát sinh từ ho衣t động đ嘘t đ欝ng, là một t壱p 
quán ph鰻 bi院n đ嘘i với ng逢運i dân s違n xu医t lúa. Theo 逢ớc tính c栄a Gadde & cộng sự 
(2007), tỷ lệ rơm r衣 so với s違n l逢ợng lúa là 75%. Đ嘘i với các khu vực s違n xu医t lúa 
荏 Cần Thơ, nhu cầu sử d映ng rơm r衣 làm ch医t đ嘘t hay làm th泳c ăn gia súc, 栄 phân 
bón là r医t th医p nên tỷ lệ rơm r衣 đ嘘t ngoài đ欝ng ruộng có thể đ衣t tới 60 - 90% (Trần 
Sỹ Nam, 2012). L医y tỷ lệ trung bình rơm r衣 đ嘘t đ欝ng t衣i TPCT là 75% qua các v映 
trong năm. 
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B違ngă3.ă18. L逢嬰ngăkhíăCO2 phátăsinhătrongătr逢運ngăh嬰păđốtăr挨m,ăr衣 

Nĕm 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

CO2 

(t医n/năm) 
829.553,4 853.492,0 850.811,3 848.209,5 845.643,8 832.563,3 

L逢ợng CO2 phát th違i trong giai đo衣n 2021 - 2030 có sự dao động do giai 
đo衣n năm 2025 - 2030 diện tích nông nghiệp theo quy ho衣ch s胤 gi違m, đ医t nông 
nghiệp đ逢ợc chuyển đ鰻i sang các m映c đích sử d映ng khác. L逢ợng CO2 phát th違i 
năm 2025 theo tính toán là 3.857.106,8 t医n/năm và gi違m xu嘘ng còn 3.803.846,3 
t医n/năm vào năm 2030. 

B違ngă3.ă19. T鰻ngăh嬰păphátăth違iăKNKăt瑛ăs違năxu医tănôngă- lơmă- th栄yăs違n 

Nĕm 2021 2025 2030 

T鰻ng l逢ợng phát th違i CO2 (t医n/năm) 3.799.121,0 3.857.106,8 3.803.846,3 

3.4.2.2 NgƠnhăgiaoăthông 

Năm 2019 trên đ鵜a bàn qu壱n Ninh Kiều 逢ớc tính tiêu th映 kho違ng 91.971.129 
lít xăng dầu, theo đó t鰻ng l逢ợng phát th違i là 181.522,12 CO2 TĐ (Nguyễn Th鵜 H欝ng 
Điệp, 2022).  

B違ngă3.ă20. Phátăth違iătrongălĩnhăv詠căgiaoăthông 

Lo衣iănhiênă
li羽u 

Nhiênăli羽uă
tiêuăth映ă(TJ) 

Phátăth違iăkhíănhƠăkínhă(t医n/nĕm) T鰻ngăCO2ăTĐ 

(t医n/nĕm) CO2 CH4 N2O 

Xăng 92, 95 990,820 68.663,81 208,11 182,9 129.733,12 

Dầu DO 378,124 28.019,02 79,38 71,3 51.789,00 

T鰻ng phát th違i 96.682,84 287,49 254,2 181.522,10 

Vì Ninh Kiều là qu壱n trung tâm c栄a thành ph嘘, l逢u l逢ợng xe trung bình mỗi 
ngày r医t lớn vì th院 s胤 dựa trên k院t qu違 nghiên c泳u t衣i Ninh Kiều để 逢ớc tính t鰻ng 
l逢ợng phát th違i trên toàn đ鵜a bàn TPCT t逢ơng 泳ng là 1.452.176,96 t医n CO2TĐ vào 
năm 2019 và đ院n năm 2030 l逢ợng khí CO2 tăng lên 1.514.216,96 t医n. M泳c tăng 
trung bình 5.640 t医n/năm. 

3.4.2.3 S違năxu医tăcôngănghi羽p 

Dựa trên hệ s嘘 phát th違i NOx là 0,013 kg/ha/ngày.đêm, CO2 là 0,002 kg/ha/ 

ngày.đêm và trên cơ s荏 diện tích đ医t công nghiệp đ逢ợc l医p đầy, phát th違i khí N2O 

từ 1,93 t医n/năm đ院n 3,10 t医n/năm; CO2 từ 0,30 t医n/năm đ院n 0,48 t医n/năm, m泳c 
tăng không cao nh逢ng v磯n có xu h逢ớng tăng. 
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B違ngă3.ă21. L逢嬰ngăphátăth違iăkhíănhƠăkínhătrongăcôngănghi羽p 

Nĕm 

姶噂cătínhă
di羽nătíchăđ医tă
choăthuêă(ha) 

Tỷăl羽ădi羽nătíchăđ医tă
côngănghi羽păchoăthuêă

c栄aăcácăKCNă(%) 

N2O 

(t医n/nĕm) 
CO2 

(t医n/nĕm) 

Quyăđ鰻iă
ra CO2ăTĐ 

(t医n/nĕm) 

2021 407, 10 62,29% 1,93 0,30 575,44 

2030 653,56 100,00% 3,10 0,48 924,28 

(Ngu欝n: Dựa trên s嘘 liệu năm 2021 về diện tích đ医t công nghiệp cho thuê, 
T衣p chí điện tử kinh t院 Việt Nam) 

Phát th違i KNK trên cơ s荏 kh嘘i l逢ợng s違n phẩm công nghiệp điển hình là từ 
s違n xu医t v壱t liệu xây dựng. S嘘 liệu ghi nh壱n năm 2020 s違n l逢ợng xi măng c栄a các 
doanh nghiệp đ衣t 1,38 triệu t医n và g衣ch nung là 68 triệu viên với m泳c tăng bình 
quân đ衣t 13,8%/năm trong giai đo衣n 2016 - 2019. Từ đó, 逢ớc tính s違n l逢ợng cho 
năm 2030 đ嘘i với xi măng là 1,9 triệu t医n và g衣ch nung là 93,84 triệu viên. 

B違ngă3.ă22. Phátăth違iăKNK c栄aăs違năxu医tăxiămĕngăvƠăg衣chănungăvƠoănĕmă2030 

姶ớc tính 
cho năm 
2030 

CO2 (t医n/nĕm) CH4 (t医n/nĕm) N2O (t医n/nĕm) 

Xi măng G衣ch nung Xi măng G衣ch nung Xi măng G衣ch nung 

436,4 29,6 0,046 0.0031 0.006 0,0005 

T鰻ng l逢ợng phát th違i quy đ鰻i ra CO2 TĐ cho năm 2030 là 469,16 t医n gia tăng 
theo s違n l逢ợng tăng hàng năm. Từ k院t qu違 trên cho th医y, t鰻ng hợp phát th違i khí 
CO2 c栄a ngành công nghiệp trong tr逢運ng hợp thực hiện quy ho衣ch v磯n có xu 
h逢ớng tăng từ 622,4 t医n năm 2021 đ院n 1.393,44 t医n năm 2030, m泳c tăng trung 

bình 77,104 t医n CO2/năm. 

3.4.2.4 T瑛ăch医tăth違iăr逸n 

a) Ch医t th違i rắn sinh ho衣t 
 Phát th違i KNK từ CTR đ逢ợc tính toán dựa trên kh嘘i l逢ợng CTR sinh ho衣t 

phát sinh từ dân sinh. Lo衣i KNK phát sinh là NH4. 

 Theo dự th違o Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 
đ院n năm 2050, trong giai đo衣n 2015 - 2020 ghi nh壱n l逢ợng CTR sinh ho衣t phát 
sinh tăng từ 917,5 t医n/năm lên 959,2 t医n/năm, trung bình m泳c tăng kho違ng 7 - 17 

t医n/năm.  
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B違ngă3.ă23. L逢嬰ngăphátăth違iăCO2 t瑛ăch医tăth違iăr逸năsinhăho衣t 

Nĕm 

L逢嬰ngăCTR 

sinhăho衣t 
(t医n/nĕm) 

H羽ăsốăphátă
sinh CH4 

(t医n/nĕm) 

L逢嬰ngăphátă
th違iăCH4 

(t医n/nĕm) 

Chuy吋năđ鰻iăraă
CO2ăTĐ 

(t医n/nĕm) 

2021 971,2 
0,002 

1,94 48,5 

2030 1019,2 1,04 26,0 

b) Các lo衣i ch医t th違i khác  

 Nghiên c泳u Hiện tr衣ng phát sinh và qu違n lỦ ch医t th違i điện tử t衣i thành ph嘘 
Sóc Trăng, Việt Nam c栄a Lâm Trọng Nhân đư 逢ớc tính l逢ợng ch医t th違i điện tử 
phát sinh trung bình kho違ng 12,8 kg/ng逢運i/năm. Với tỷ lệ tăng dân s嘘 t衣i TPCT 

giai đo衣n 2010 - 2020 không có sự bi院n đ鰻i đáng kể 0,4%/năm, tăng nhẹ từ 1,19 
triệu ng逢運i lên 1,24 triệu ng逢運i.  

B違ngă3.ă24. DơnăsốăvƠăc挨ăc医uădơnăsốăTP. C亥năTh挨 

 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T鰻ngă dơnă sốă
(ngƠnăng逢運i) 

1192,3 1205,7 1208,5 1214,6 1222,4 1227,7 1235,9 1240,7 

Dân số phân theo giới tính 

Nam (%)  49,61  49,6  49,6  49,6  49,6  49,59 49,59 49,66 

Nữ (%)  50,34  50,4  50,4  50,4  50,4  50,40  50,40  50,34 

Dân số phân theo khu vực 

Thành th鵜 (%) 66,3 67,8  68,2  68,6  68,9  69,3  68,7  70,0 

Nông thôn 

(%) 

33,7  32,2  31,8  31,4  31,1  30,7  30,3  30,0 

T雨 lệ tăng dân 
s嘘 (%) 

3,24  2,07  2,32  5,01  6,42  4,35  6,66  3,86 

T鰻ng tỷ su医t 
sinh (s嘘 con/ 

ph映 nữ) 

n/a  1,83  1,88  1,89  1,89  1,66  1,66  1,74 

T雨 lệ di c逢 

thuần (%) 

-1,7  -3,2  -4,6  -2,7  -4,7  -1,8  1,8  -2,2 

(Ngu欝n: C映c Th嘘ng kê thành ph嘘 Cần Thơ, 2021) 

Dự th違o quy ho衣ch 逢ớc tính dân s嘘 dự ki院n c栄a TPCT là 1,375 triệu ng逢運i 
vào năm 2030, đ衣t m泳c tăng tr逢荏ng 1%/năm giai đo衣n 2021 - 2030. Theo k院t qu違 
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điều tra kh違o sát và 逢ớc tính, kh嘘i l逢ợng CTR hiện nay c栄a toàn thành ph嘘 phát 
sinh nh逢 sau: 

CTR sinh ho衣t 860 t医n/ngày; 
CTR xây dựng 125 t医n/ngày; 
Ch医t th違i rắn y t院 1600 kg/ngày. 

B違ngă3.ă25. 姶噂cătínhădơnăsốăTPCT giaiăđo衣nă2021ă- 2030 

Nĕm 姶噂cătínhădơnăsốăphátăsinhă(ngƠnăng逢運i) 

2021 1253,11 

2022 1250,62 

2023 1255,58 

2024 1260,54 

2025 1265,5 

2026 1270,46 

2027 1275,42 

2028 1280,38 

2029 1285,34 

2030 1375,00 

B違ngă3.ă26. L逢嬰ngăch医tăth違iăphátăsinhăt瑛ăcácăngu欝n khácănhau 

Lo衣iăch医tăth違i r逸n L逢嬰ngăch医tăth違iăphátăsinhă(t医n/nĕm) 

Nĕmă2021 Nĕmă2030 

CTR điện tử 16.039,81 17.600,00 

CTR y t院 584 5.840 

CTR xây dựng 45625 456.250 

3.4.2.5 Phátăth違iăkhíănhƠăkínhăt瑛ăn逢噂căth違i 
Dự án quy ho衣ch 逢ớc tính l逢u l逢ợng n逢ớc th違i sinh ho衣t lớn nh医t trong ngày 

cho toàn thành ph嘘 Cần Thơ, từ đó tính đ逢ợc l逢ợng n逢ớc th違i phát sinh nh逢 b違ng 
d逢ới đây và theo Th嘘ng kê c栄a C映c b違o vệ môi tr逢運ng Hoa kỳ (EPA) còn cho 
th医y, 76% l逢ợng khí CH4 phát th違i từ n逢ớc th違i là từ các bể tự ho衣i: 
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B違ngă3.ă27. L逢嬰ngăphátăsinhăKNK t瑛ăn逢噂căth違i 

Nĕm 

Dơnăsốă
phátăsinhă

(ngƠn 

ng逢運i) 

Giá tr鵜ăBODă
bìnhăquơnă
(g/ng逢運i/ 

ngƠy.đêm) 

TOW (kg 

BOD/nĕm) 
A 

L逢嬰ngă
phátăth違iă

CH4 

(t医n/nĕm) 

CO2ăTĐ 

(t医n/nĕm) 

2021 1.253,11 40 18.295.406 0,025 457.3852 11.434.629 

2022 1.250,62 40 18.259.052 456.4763 11.411.908 

2023 1.255,58 40 18.331.468 458.2867 11.457.168 

2024 1.260,54 40 18.403.884 460.0971 11.502.428 

2025 1.265,50 40 18.476.300 461.9075 11.547.688 

2026 1.270,46 45 20.867.306 0,040 834.6922 20.867.306 

2027 1.275,42 45 20.948.774 837.9509 20.948.774 

2028 1.280,38 45 21.030.242 841.2097 21.030.242 

2029 1.285,34 45 21.111.710 844.4684 21.111.710 

2030 1.375,00 45 22.584.375 903.375 22.584.375 

Trong đó: 

BOD: giá tr鵜 BOD bình quân đầu ng逢運i trong năm kiểm kê theo m泳c k鵜ch b違n 
phát th違i th医p 35 g/ng逢運i/ngày.đêm; phát th違i trung bình 40 g/ng逢運i/ ngày.đêm và 
phát th違i cao là 45 g/ng逢運i/ngày.đêm. Trong phần tính toán chọn m泳c phát th違i 
trung bình cho giai đo衣n 2021 - 2025 và m泳c cao cho giai đo衣n 2026 - 2030. 

TOW = P × BOD × 0,001 × 365  

Giá tr鵜 A = [∑                   ] 
B違ngă3.ă28. Giá tr鵜ăUi t逢挨ngă泳ngăv噂iăcácăm泳căthuănh壱p 

M泳c thu nh壱p Nông thôn 
Đô th鵜 có m泳c thu 

nh壱p cao 

Đô th鵜 có m泳c thu 
nh壱p th医p 

Giá tr鵜 Ui 0,54 0,12 0,34 

Lựa chọn m泳c thu nh壱p cao 

B違ngă3.ă29. Giá tr鵜ăTi.j t逢挨ngă泳ngăv噂iăcácăk鵜chăb違năkhácănhau 

Ph逢ơng pháp xử lỦ 
Không có hệ 

th嘘ng xử lỦ 

Bể tự ho衣i hộ gia 
đình 

Xử lỦ bằng sinh học 
hi院u khí 

Phát th違i th医p 0,1 0,1 0,8 
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Phát th違i trung bình 0,1 0,5 0,3 

Phát th違i cao 0,1 0,8 -     = Bo × MCFj (với Bo = 0,6 kg CH4/kg BOD và MCFj = 0,7 cho bể tự 
ho衣i gia đình) 

L逢ợng th違i CH4 = A × (TOW ậ S) ậ R (với S là l逢ợng hữu cơ d衣ng bùn th違i 
đ逢ợc xử lỦ trong năm kiểm kê và R là l逢ợng khí CH4 thu h欝i và đ嘘t  do TPCT 
ch逢a thu gom và xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung quy mô lớn nên giá tr鵜 S và R bằng 0) 
(IPCC, 2006) 

 L逢ợng CO2 phát sinh từ n逢ớc th違i sinh ho衣t tăng qua mỗi năm từ 11.434.629 
t医n năm 2021 tăng lên 22.584.375 t医n năm 2030. 

Đánh giá chung: trong tr逢運ng hợp thực hiện quy ho衣ch, hầu h院t các ngành 
công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, dân sinh… đều phát sinh KNK, l逢ợng phát 
th違i hàng năm theo xu h逢ớng tăng, riêng lĩnh vực nông nghiệp có xu h逢ớng gi違m 
do cơ c医u chuyển đ鰻i diện tích quy ho衣ch.  
3.4.3 Tácăđ瓜ngătíchălũyăc栄aăquyăho衣chăđ院năcácăv医năđ隠ămôiătr逢運ngăchính 

Sử d映ng ph逢ơng pháp ma tr壱n đ鵜nh l逢ợng để phân tích từng ngu欝n gây tác 
động nhằm xác đ鵜nh các y院u t嘘 có 違nh h逢荏ng đ院n môi tr逢運ng c栄a dự án quy ho衣ch 
nêu trên, việc tác động tích lũy đ院n môi tr逢運ng khi thực hiện quy ho衣ch.  

3.4.3.1 Phơnălo衣iăm泳căđ瓜ătácăđ瓜ngăc栄aăm厩iăthƠnhăph亥năquyăho衣ch  

Lo衣i tác động: tác động tiêu cực mang d医u (-), tác động tích cực mang d医u (+) 
Tác động m衣nh (dài h衣n): 3 

Tác động trung bình (trung h衣n): 2 

Tác động nhỏ: 1 

Tác động không đáng kể: 0 

Theo m泳c độ tác động: 
Tác động có 違nh h逢荏ng ngắn h衣n: 1 

Tác động có 違nh h逢荏ng trung h衣n: 2 

Tác động có 違nh h逢荏ng dài h衣n: 3 

Hệ s嘘 tác động: trên cơ s荏 cơ c医u kinh t院 theo tỷ lệ % m映c tiêu phát triển đ院n 
năm 2030 

Nhóm kinh t院: 
Công nghiệp - xây dựng: 34,9%; hệ s嘘 = 3,5  
Công nghiệp = 2; Cơ s荏 h衣 tầng = 0,9; Dân c逢 và đô th鵜 = 0,6 

Cơ s荏: các lĩnh vực công nghiệp chính t衣i TPCT g欝m ch院 bi院n thực phẩm, 
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năng l逢ợng, d逢ợc phẩm, thi院t b鵜 điện tử 

Nông nghiệp - th栄y s違n chi院m: 5,2%; hệ s嘘 = 0,53  
Th栄y s違n = 0,2; Chăn nuôi = 0,18; Nông nghiệp = 0,15 

 Cơ s荏: dự án quy ho衣ch trong giai đo衣n 2026 - 2030 có tỷ trọng nông nghiệp 
- th栄y s違n đ衣t 3,5 - 4,0%. Ngoài ra đ嘘i với tr欝ng lúa theo đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 
2030 s胤 gi違m dần diện tích. T鰻ng hợp s嘘 liệu 逢ớc tính giai đo衣n 2021 - 2030 cho 
lĩnh vực nông - lâm - th栄y s違n c栄a TPCT, dù gi違m diện tích tr欝ng lúa nh逢ng v磯n 
đẩy m衣nh tăng năng su医t và gi嘘ng cây thích 泳ng với tác động c栄a BĐKH.  

Th逢ơng m衣i - D鵜ch v映: 53%; hệ s嘘 = 5,3  

Nhóm môi tr逢運ng: 
Đ医t cây xanh toàn đô th鵜 đ院n năm 2030 là 12 m2/ng逢運i 
Tỷ lệ thu gom, xử lỦ CTR 荏 đô th鵜 đ衣t 100% 

Tỷ lệ các cơ s荏 gây ô nhiễm môi tr逢運ng nghiêm trọng đ逢ợc xử lỦ đ院n năm 
2030 đ衣t 100% 

Đ院n năm 2030 tỷ lệ xử lỦ n逢ớc th違i sinh ho衣t đ衣t 90% 

Nhóm h衣 tầng kỹ thu壱t:  
Giai đo衣n 2021 - 2025: tỷ lệ dân s嘘 đ逢ợc c医p n逢ớc s衣ch đ衣t 97% trong đó đô 

th鵜 đ衣t 100%, nông thôn đ衣t 94% 

Giai đo衣n 2025 - 2030: 100% s嘘 hộ nội ô đ逢ợc cung c医p n逢ớc s衣ch và 98% 
ngo衣i ô đ逢ợc c医p n逢ớc. Hầu h院t CTR đ逢ợc thu gom và xử lỦ. 

Tiêu chuẩn c医p n逢ớc sinh ho衣t nội ô đ院n năm 2030 là 150 - 180 L/ng逢運i/ 
ngày.đêm, ngo衣i ô 60 - 80 L/ng逢運i/ngày.đêm, cho công nghiệp 40 m³/ha/ 
ngày.đêm cho 60% t鰻ng diện tích.  

B違ngă3.ă30. Tínhăđi吋mătácăđ瓜ngăchoăt瑛ngălĩnhăv詠căchínhăt衣iăTPCT 
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Tỷ lệ bao ph栄 hệ th嘘ng thoát n逢ớc đ院n năm 2030 là 90%. Sử d映ng hệ th嘘ng 
thoát n逢ớc riêng hoàn toàn cho các khu đô th鵜 mới. T衣i các khu dân c逢 nông thôn 
n逢ớc th違i sinh ho衣t sau khi đ逢ợc xử lỦ c映c bộ đ逢ợc thoát chung vào hệ th嘘ng n逢ớc 
m逢a. Ho衣t động theo ch院 độ tự ch違y. 

100% cơ s荏 s違n xu医t mới có tr衣m xử lỦ n逢ớc th違i đ院n năm 2030. 
Ch雨 tiêu c医p điện sinh ho衣t khu vực nội ô năm 2030 là 1.500 kWh/ng逢運i/ 

năm. 

3.4.3.2 C挨ăs荏ăxácăđ鵜nhăđi吋măsốătrongămaătr壱n 

Dựa trên ph衣m vi, quy mô và tiềm năng tác động c栄a từng lĩnh vực kinh t院 
nh逢: 

Nông nghiệp: tác động tiêu cực và trung h衣n đ院n các thành phần môi tr逢運ng 
nh逢 đ医t, n逢ớc và không khí. S泳c khỏe cộng đ欝ng có nguy cơ b鵜 
違nh h逢荏ng do sử d映ng hóa ch医t nông nghiệp không đúng kỹ thu壱t, nh逢ng m泳c độ 
tác động đ逢ợc đánh giá 荏 m泳c trung bình và có kh違 năng gi違m thiểu đ逢ợc n院u triển 
khai các khóa t壱p hu医n nông nghiệp và các chính sách canh tác nông nghiệp phù 
hợp với môi tr逢運ng tự nhiên. 

Th栄y s違n: có tác động tiêu cực đ院n đa d衣ng sinh học, ch医t l逢ợng n逢ớc mặt 荏 
m泳c độ th医p và mang tính ngắn h衣n. 

Chăn nuôi: tác động tiêu cực trung bình đ院n môi tr逢運ng không khí và n逢ớc 

mặt trong ph衣m vi ngắn h衣n. 

Công nghiệp: tác động tiêu cực đ院n môi tr逢運ng không khí, n逢ớc và đ医t; 荏 
m泳c độ m衣nh và mang tính dài h衣n, có nguy cơ r栄i ro cao. Tuy nhiên 

ho衣t động công nghiệp mang l衣i tiềm năng lớn và lâu dài về cơ hội việc làm cũng 
nh逢 kh違 năng tăng chuyển d鵜ch cơ c医u kinh t院. Vì th院, cần có những chính sách 
phát triển bền vững cho lĩnh vực công nghiệp trong giai đo衣n phát triển mới. 

Phát triển k院t c医u h衣 tầng: tác động tiêu cực đ院n môi tr逢運ng không khí, n逢ớc, 
đ医t, đa d衣ng sinh học 荏 m泳c độ m衣nh, nh逢ng cũng mang l衣i nhiều cơ hội c違i thiện 
cho các d鵜ch v映 chăm sóc s泳c khỏe cộng đ欝ng, tuy nhiên nguy cơ gia tăng sự c嘘 về 
lĩnh vực phát triển v壱n t違i. 

Phát triển đô th鵜, khu dân c逢: tác động tiêu cực m泳c độ cao đ院n môi tr逢運ng, 
ch医t l逢ợng n逢ớc, sử d映ng đ医t; nh逢ng đ欝ng th運i cũng c違i thiện và nâng cao đ運i 
s嘘ng c栄a cộng đ欝ng. 

 



336 

Th逢ơng m衣i và d鵜ch v映: tác động tích cực dài h衣n đ院n sinh k院 và tác động tiêu 
cực trung bình tới các y院u t嘘 môi tr逢運ng tự nhiên. 

B違ngă3.ă31. Tácăđ瓜ngătíchălũyăđ院năthƠnhăph亥nămôiătr逢運ngăt詠ănhiên 

Môiătr逢運ngăt詠ănhiênăvƠăxƣăh瓜i 
M泳căđ瓜ătácăđ瓜ngătíchălũyăt噂iă
t瑛ngăthƠnhăph亥nămôiătr逢運ng 

X院păh衣ng 

Tác động tiêu cực 
  

N逢ớc mặt  -18,88 1 

Không khí  -8,13 3 

Đ医t  -9,28 2 

R栄i ro, sự c嘘  -2,90 5 

N逢ớc ngầm  -7,48 4 

Đa d衣ng sinh học  -1,50 6 

Tác động tích cực   

C違nh quan, di tích  4,70 4+ 

Cơ hội việc làm  14,38 1+ 

Chuyển d鵜ch cơ c医u nghề nghiệp  12,73 2+ 

S泳c khỏe  9,42 3+ 
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B違ngă3.ă32. Tácăđ瓜ngăt噂iămôiătr逢運ngăc栄aăt瑛ngăngƠnh 

X院pă
h衣ng 

NgƠnh 
M泳căđ瓜ătácăđ瓜ngăt噂iămôiă
tr逢運ngăc栄aăt瑛ngăngƠnh 

Tích cực 

1 Th逢ơng m衣i - d鵜ch v映 (không tính phát th違i từ du 
l鵜ch sinh thái và ngh雨 d逢ỡng giai đo衣n v壱n hành) 

10,6 

2 Th栄y s違n 0,2 

Tiêu cực 

1 Công nghiệp -10,0 

2 Cơ s荏 h衣 tầng -0,9 

3 Dân c逢 và đô th鵜 -0,6 

Các tác động tiêu cực c栄a quy ho衣ch đ院n các thành phần môi tr逢運ng 

Tài nguyên n逢ớc mặt c栄a TPCT ch鵜u 違nh h逢荏ng tiêu cực lớn nh医t (-18,88) do 

tăng ho衣t động x違 th違i từ các ngành công nghiệp (trong đó ph違i kể đ院n các ngành 
tiểu th栄 công nghiệp), n逢ớc th違i sinh ho衣t đô th鵜, nuôi tr欝ng th栄y s違n, chăn nuôi có 
nguy cơ lớn làm ô nhiễm ngu欝n n逢ớc. Hiện t衣i các công trình xử lỦ ch医t th違i t衣i 
TPCT, đặc biệt là xử lỦ n逢ớc th違i sinh ho衣t còn thi院u, ch雨 đáp 泳ng xử lỦ đ逢ợc một 
phần nhỏ nhu cầu x違 th違i từ thực t院. Ngoài ra, các ngu欝n n逢ớc th違i từ chăn nuôi, 
nuôi tr欝ng th栄y s違n và c違 nông nghiệp v磯n ch逢a có biện pháp qu違n lỦ hiệu qu違.  

Ch医t l逢ợng đ医t ch鵜u tác động lớn th泳 hai (-9,28) do việc gia tăng phát th違i vào 
môi tr逢運ng đ医t, tăng tỷ lệ đ医t b衣c màu 荏 những khu vực canh tác (vùng canh tác 
cây ăn qu違), suy gi違m ch医t l逢ợng đ医t s胤 tăng 荏 các khu công nghiệp, khu xử lỦ ch医t 
th違i, h衣 tầng giao thông, các khu đô th鵜, các khu vực khai thác v壱t liệu san l医p. Ch雨 
s嘘 phát triển công nghiệp, h衣 tầng, d鵜ch v映... s胤 tỷ lệ thu壱n với diện tích đ医t b鵜 thoái 
hóa. 

Môi tr逢運ng không khí s胤 ch鵜u tác động tiêu cực lớn th泳 ba (-8,13) do gia 

tăng phát triển công nghiệp, giao thông, đ嘘t rơm, r衣 và phát triển cơ s荏 h衣 tầng. 
N逢ớc ngầm s胤 ch鵜u tác động tiêu cực 荏 m泳c th泳 t逢 (-7,48), ch栄 y院u liên quan 

các khu vực phát triển công nghiệp, chăn nuôi và th栄y s違n do x違 th違i xu嘘ng đ医t, 
n逢ớc mặt gây ô nhiễm tầng n逢ớc ngầm. Dù hiện nay t衣i TPCT phần lớn là c医p 
n逢ớc sinh ho衣t từ ngu欝n n逢ớc ngầm nh逢 nguy cơ thi院u h映t ngu欝n n逢ớc c医p sinh 

ho衣t từ n逢ớc ngầm v磯n có thể x違y ra.  
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R栄i ro sự c嘘 môi tr逢運ng đánh giá 荏 m泳c độ th泳 năm (-2,9) khi các ho衣t động 
công nghiệp, chăn nuôi, th栄y s違n, nông nghiệp hay từ các ngu欝n tác động khác nh逢 
giao thông, v壱n hành các công trình xử lỦ ch医t th違i luôn có nguy cơ gây ra sự c嘘. 
Việc chuyển đ鰻i đ医t sang phát triển giao thông t衣o điều kiện thu壱n lợi cho l逢u 
thông hàng hóa và con ng逢運i giữa các vùng miền. Tuy nhiên, gia tăng m壱t độ 
ph逢ơng tiện tham gia giao thông cũng làm tăng nguy cơ x違y ra tai n衣n giao thông 

đ逢運ng bộ. 
Cu嘘i cùng là các tác động từ quy ho衣ch tác động đ院n đa d衣ng sinh học 荏 m泳c 

th泳 sáu (-1,5) vì sự phát triển c栄a các ho衣t động kinh t院 có thể 違nh h逢荏ng đ院n sự 
phát triển về s嘘 l逢ợng, nhóm loài sinh học trong tự nhiên.  

Các tác động tích cực c栄a quy ho衣ch đ院n các thành phần môi tr逢運ng 

Thực hiện quy ho衣ch s胤 thúc đẩy kinh t院 c栄a TPCT theo h逢ớng phát triển toàn 
diện mang l衣i cơ hội việc làm và tăng thu nh壱p cho ng逢運i dân; phát huy tiềm năng, 
lợi th院; tái c医u trúc đầu t逢 thông qua đầu t逢 trọng điểm, phát triển, thu hút nhân 
lực, d鵜ch chuyển lao động nông nghiệp có thu nh壱p th医p sang lao động công 
nghiệp, xây dựng, d鵜ch v映 có thu nh壱p cao hơn.  

Triển khai quy ho衣ch thúc đẩy đ鰻i mới mô hình tăng tr逢荏ng nh運 nâng cao 
năng su医t, duy trì tr壱t tự an toàn xư hội, xóa đói, gi違m nghèo và sử d映ng hiệu qu違, 
bền vững tài nguyên thiên nhiên (đ医t, khoáng s違n, ngu欝n n逢ớc) và b違o đ違m an toàn 
vệ sinh thực phẩm, b違o vệ t嘘t môi tr逢運ng sinh thái.  

Thực hiện quy ho衣ch s胤 thúc đẩy tự ch栄 tài chính c栄a đ鵜a ph逢ơng, t衣o điều 
kiện để tăng đầu t逢 cho công tác xử lỦ an toàn các ch医t th違i bao g欝m n逢ớc th違i, 
ch医t th違i rắn, ch医t th違i nguy h衣i theo th運i kỳ quy ho衣ch. Phát triển kinh t院 đem l衣i 
cơ hội việc làm từ t医t c違 các thành phần quy ho衣ch. Trái l衣i, việc chuyển đ鰻i m映c 
đích sử d映ng một diện tích r医t lớn đ医t nông nghiệp, đ医t lâm nghiệp sang m映c đích 
sử d映ng khác (phát triển công nghiệp, xây dựng cơ s荏 h衣 tầng và phát triển đô th鵜) 
s胤 làm m医t việc làm và gi違m thu nh壱p c栄a một bộ ph壱n nông dân có đ医t nông 
nghiệp b鵜 thu h欝i. Tuy nhiên, một kh嘘i l逢ợng r医t lớn tiền đền bù đ医t, tiền hỗ trợ từ 
các ngu欝n khác nhau s胤 đ逢ợc chi tr違 cho ng逢運i nông dân n院u đ逢ợc sử d映ng hiệu 
qu違 s胤 thúc đẩy kinh t院 phát triển, t衣o thêm việc làm mới thông qua hình thành các 
d鵜ch v映 mới nh逢 chăm sóc sắc đẹp, buôn bán t衣p hóa, d鵜ch v映 chuyên ch荏 hành 
khách và hàng hóa… 

S泳c khỏe cộng đ欝ng có kh違 năng b鵜 違nh h逢荏ng do phát tán một s嘘 ch医t ô 
nhiễm từ các ho衣t động phát triển đặc biệt là phát triển công nghiệp và giao thông. 
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Tuy nhiên, với việc phát triển công nghiệp, cơ s荏 h衣 tầng và d鵜ch v映 đ逢ợc tăng 
c逢運ng s胤 thúc đẩy tăng tr逢荏ng kinh t院, tăng thu nh壱p cho ng逢運i dân nên ng逢運i dân 
có cơ hội đ逢ợc chăm sóc s泳c khỏe t嘘t hơn. Vì v壱y, về t鰻ng thể thực hiện quy ho衣ch 
thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đ院n năm 2050 s胤 có tác động 
tích cực tới d鵜ch v映 chăm sóc s泳c khỏe cộng đ欝ng. 

Các tác động tích lũy tới xư hội: m映c tiêu phát triển đặc thù cho quy ho衣ch 
TPCT là đ衣t đ逢ợc sự phát triển toàn diện, t逢ơng hỗ và bao trùm về kinh t院 - xư hội 
- b違o vệ môi tr逢運ng, quan điểm phát triển dựa trên: 

Xây dựng và phát triển Cần Thơ thành thành ph嘘 trung tâm vùng, sinh thái, 
văn minh, hiện đ衣i, mang đ壱m b違n sắc sông n逢ớc vùng ĐBSCL  

Xây dựng và phát triển Cần Thơ  trên cơ s荏 khai thác, phát huy t嘘i đa các tiềm 
năng, lợi th院 c栄a thành ph嘘, c栄a vùng ĐBSCL  

Đẩy m衣nh thu hút đầu t逢, nh医t là thu hút đầu t逢 trực ti院p n逢ớc ngoài (FDI) 
T壱p trung nghiên c泳u, 泳ng d映ng m衣nh m胤 các công nghệ mới và thúc đẩy 

kh荏i nghiệp đ鰻i mới sáng t衣o  
Tăng c逢運ng năng lực lưnh đ衣o, s泳c chi院n đ医u c栄a các c医p 栄y, t鰻 ch泳c Đ違ng, 

hiệu lực, hiệu qu違 qu違n lỦ c栄a các c医p chính quyền. 
Tăng c逢運ng ch医t l逢ợng điều hành để t壱n d映ng hiệu qu違 “lợi th院 so sánh” 

c栄a thành ph嘘 Cần Thơ và vùng ĐBSCL 

 Phát triển kinh t院 đem l衣i nhiều cơ hội việc làm từ t医t c違 các hợp phần quy 
ho衣ch. Trái l衣i, việc chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t s違n xu医t (đ医t nông nghiệp) 
s胤 ph違i chuyển sang đ医t công nghiệp, đ医t xây dựng h衣 tầng - phát triển đô th鵜 và đ医t 
d鵜ch v映 (đ医t khu du l鵜ch sinh thái và ngh雨 d逢ỡng) nên có nguy cơ d磯n tới m医t sinh 
k院 c栄a một bộ ph壱n ng逢運i nông dân, làm gi違m thu nh壱p và nguy cơ gây ra m医t tr壱t 
tự an ninh xư hội. N院u không gi違i quy院t thỏa đáng quyền lợi c栄a ng逢運i b鵜 thu h欝i 
đ医t s胤 gây ra tình tr衣ng khi院u kiện đông ng逢運i và mâu thu磯n trong xư hội ngày 
càng gay gắt. Do đó, cần làm t嘘t công tác đền bù và thỏa hiệp. Ngoài ra, với 
ph逢ơng án đ逢ợc lựa chọn trong quy ho衣ch dù có nhiều 逢u điểm nh逢ng cũng có 
một s嘘 nh逢ợc điểm đáng quan tâm khi có quá nhiều tr映c phát triển so với một đô 
th鵜 quy mô nh逢 Cần Thơ.  

Các tác động tích lũy tới môi tr逢運ng vùng: dựa trên các thang điểm trên, đánh 
giá tác động tích lũy đ院n môi tr逢運ng vùng đ逢ợc x院p th泳 tự 逢u tiên nh逢 sau: 

Vùng có nguy cơ ô nhiễm cao nh医t g欝m các qu壱n, huyện Ô Môn, Th嘘t N嘘t, 
C運 Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Th衣nh khi quy ho衣ch phát triển thành một vùng công 
nghiệp quy mô lớn xen l磯n đ医t sinh thái và các điểm trung tâm đô th鵜 nhỏ; là vùng 
s胤 t衣o việc làm cho lao động, tiêu th映 s違n phẩm cho các khu vực khác nh逢ng cũng 
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là vùng có nguy cơ ô nhiễm môi tr逢運ng không khí, n逢ớc, đ医t cao do phát triển 
công nghiệp, trong đó ph違i kể đ院n các KCN, CCN dần đ逢ợc quy ho衣ch. 

Vùng có nguy cơ ô nhiễm th泳 hai g欝m qu壱n Ninh Kiều, Cái Răng, huyện 
Phong Điền s胤 có nguy cơ ô nhiễm không khí và n逢ớc mặt do vùng có nhiều tiềm 
năng về phát triển th逢ơng m衣i - d鵜ch v映 nh逢 du l鵜ch sinh thái, du l鵜ch l鵜ch sử văn 
hóa; phát triển cơ s荏 h衣 tầng cũng nh逢 là các qu壱n có m壱t độ dân c逢 đông nh医t 
thành ph嘘 Cần Thơ. 

Vùng có nguy cơ ô nhiễm th医p g欝m các huyện Thới Lai, C運 Đỏ, Vĩnh Th衣nh 
do sự h衣n ch院 c栄a điều kiện tự nhiên cũng nh逢 trong t逢ơng lai đ逢運ng cao t嘘c An 
Giang - Trần Đề s胤 đ逢ợc xây dựng. N院u không có những thay đ鰻i về chi院n l逢ợc thì 
khu vực này s胤 là một vùng không có động lực phát triển kinh t院 nhiều. Còn n院u 
phát triển có thể t衣o thành đô th鵜 sinh thái rừng ng壱p n逢ớc hoặc đô th鵜 nông nghiệp 
k院t hợp năng l逢ợng s衣ch.  
3.5ăNh壱năxétăv隠ăm泳căđ瓜ăchiăti院t,ăđ瓜ătinăc壱yăvƠăcácăv医năđ隠ăcònăch逢aăch逸căch逸nă
c栄aăcácăd詠ăbáoă 

ĐMC ch逢a đánh giá đ逢ợc sự phù hợp các m映c tiêu về b違o vệ môi tr逢運ng c栄a 
quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ với các m映c tiêu về b違o vệ môi tr逢運ng c栄a các quy 
ho衣ch vùng ĐBSCL và quy ho衣ch qu嘘c gia giai đo衣n 2021 -2030 tầm nhìn đ院n 
2030 vì các quy ho衣ch này ch逢a đ逢ợc phê duyệt. 

Tính toán, dự báo phát th違i công nghiệp trên cơ s荏 hệ s嘘 tham kh違o c栄a 
WHO và tỷ lệ l医p đầy khu công nghiệp và lo衣i hình công nghiệp, ch逢a có s嘘 liệu 
kh違o sát trong khu công nghiệp; ch逢a tính toán phát th違i từ các cơ s荏 tiểu th栄 công 
nghiệp có tiềm năng ô nhiễm lớn. Nên một s嘘 đánh giá còn mang đ鵜nh tính, thi院u 
đ鵜nh l逢ợng. 

Tính toán phát th違i từ dân sinh dựa trên các ch雨 s嘘 phát triển dân s嘘 đ院n 
năm 2030, đ鵜nh h逢ớng đ院n 2050 và đ鵜nh m泳c theo tiêu chuẩn, nh逢ng ch逢a tính đ院n 
l逢ợng ch医t th違i sinh ho衣t c栄a l逢ợng tăng dân s嘘 cơ học từ nơi khác đ院n do phát 
triển các KCN, CCN c栄a thành ph嘘. 

Thi院u s嘘 liệu ngu欝n th違i từ bên ngoài xâm nh壱p vào thành ph嘘 (phát triển 
công nghiệp và khai khoáng th逢ợng ngu欝n hay các vùng lân c壱n). 

Các hệ s嘘 phát th違i c栄a các lo衣i hình ch医t th違i ch逢a có độ chính xác cao. 
Nhiều hệ s嘘 l医y từ WHO, IPCC có tính tham kh違o, trong khi các hệ s嘘 phát th違i 
cho Việt Nam ch逢a đ逢ợc xây dựng và áp d映ng chính th泳c, đặc biệt cho lĩnh vực 
s違n xu医t, các hệ s嘘 này ch栄 y院u dựa trên các k院t qu違 nghiên c泳u đư thực hiện 荏 
Việt Nam. 
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CH姶愛NGă4. GIẢIăPHÁPăDUYăTRỊăXUăH姶閏NGăTệCHăCỰC,ă
GIẢMăTHI韻UăXUăH姶閏NGăTIểUăCỰCăCỦAăCÁCăVẤNăĐ陰ă               

MÔIăTR姶ỜNGăCHệNH 

4.1 Gi違iăphápăduyătrìăxuăh逢噂ngătíchăc詠c, gi違m thi吋uăxuăh逢噂ngătiêuăc詠c c栄aăcácă
v医năđ隠 môiătr逢運ngăchính 

4.1.1ăCácăgi違iăphápăv隠ăt鰻ăch泳c,ăqu違nălỦ 

4.1.1.1 Gi違iăphápăqu違nălỦăchung 

Nâng cao năng lực qu違n lỦ c栄a S荏 TN&MT TP. Cần Thơ, đặc biệt là năng lực 
nhân sự c栄a Chi c映c B違o vệ môi tr逢運ng, Thanh tra Môi tr逢運ng và Trung tâm Quan 
trắc và Kỹ thu壱t tài nguyên môi tr逢運ng và đáp 泳ng nhu cầu về máy móc, trang thi院t 
b鵜 ph映c v映 đo đ衣c, phân tích ch医t l逢ợng môi tr逢運ng. 

T鰻 ch泳c t壱p hu医n ki院n thực môi tr逢運ng cho bộ máy, cán bộ làm công tác b違o 
vệ môi tr逢運ng từ c医p xư ph逢運ng, qu壱n huyện đ院n c医p thành ph嘘. 

Ph嘘i hợp chặt ch胤 giữa cơ quan qu違n lỦ môi tr逢運ng TPCT với các t雨nh lân c壱n 
nh逢 An Giang, Kiên Giang, Đ欝ng Tháp, Vĩnh Long trong ho衣t động b違o vệ ngu欝n 
n逢ớc các sông, h欝 liên t雨nh và qu違n lỦ các ngu欝n phát th違i khí lớn từ các trung tâm 
nhiệt điện. 

Tăng c逢運ng công tác truyền thông, ph鰻 bi院n Lu壱t B違o vệ Môi tr逢運ng và các 
Ngh鵜 đ鵜nh, Thông t逢 liên quan, nhằm nâng cao nh壱n th泳c cho các t鰻 ch泳c, cá nhân 
về những v医n đề môi tr逢運ng b泳c xúc, những tác động môi tr逢運ng và Ủ th泳c b違o vệ 
môi tr逢運ng.  

Giáo d映c cho ng逢運i dân có Ủ th泳c và trách nhiệm phòng ngừa ô nhiễm, b違o 
vệ môi tr逢運ng, có Ủ th泳c c違nh giác với nguy cơ, sự c嘘 môi tr逢運ng, cần có các 
ph逢ơng án c映 thể về phòng, ch嘘ng các sự c嘘 và ph逢ơng án ph違i đ逢ợc t壱p luyện 
th逢運ng xuyên để đ違m b違o khi có sự c嘘 là có thể ch栄 động gi違i quy院t t嘘t, đ違m b違o 
an toàn về tính m衣ng, tài s違n cho nhân dân trong các vùng b違o vệ. 

Thi院t l壱p bộ cơ s荏 dữ liệu môi tr逢運ng bao g欝m ngu欝n th違i (n逢ớc th違i, khí th違i 
và CTR) và k院t qu違 quan trắc ch医t l逢ợng môi tr逢運ng c栄a thành ph嘘; thực hiện c壱p 
nh壱t các thông tin về ngu欝n th違i và k院t qu違 giám sát ch医t l逢ợng môi tr逢運ng (6 
tháng/lần). 

4.1.1.2 Đốiăv噂iămôiătr逢運ngăn逢噂c 

Ô nhiễm môi tr逢運ng n逢ớc trên các tuy院n sông r衣ch chính và các kênh m逢ơng 

nội đ欝ng có xu h逢ớng gia tăng cần đ逢a ra đ鵜nh h逢ớng gi違i pháp kiềm ch院 gia tăng 
ô nhiễm.  
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L逢ợng m逢a có xu h逢ớng gi違m, ngu欝n n逢ớc mặt h衣n ch院 cần có gi違i pháp tăng 
c逢運ng kiểm tra, xử lỦ x違 th違i vào các l逢u vực ti院p nh壱n n逢ớc th違i công nghiệp, tiểu 
th栄 công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi và khu dân c逢 t壱p trung. 

Để duy trì ch医t l逢ợng các ngu欝n n逢ớc mặt hiện t衣i và ph映c h欝i ch医t l逢ợng 
n逢ớc các đo衣n sông đang b鵜 ô nhiễm cần tăng c逢運ng các gi違i pháp sau: 

Bắt buộc các cơ s荏 s違n xu医t có l逢u l逢ợng n逢ớc th違i lớn ph違i lắp đặt hệ th嘘ng 
quan trắc n逢ớc th違i tự động. 

Ph嘘i hợp với cơ quan qu違n lỦ môi tr逢運ng t雨nh An Giang và Vĩnh Long trong 

công tác b違o vệ môi tr逢運ng n逢ớc l逢u vực sông H壱u. 

C医p phép x違 th違i đ嘘i với những ngu欝n th違i n逢ớc th違i mới ph違i căn c泳 vào kh違 
năng ch鵜u t違i c栄a ngu欝n ti院p nh壱n, 逢u tiên chú Ủ đ嘘i với các ngu欝n n逢ớc đ逢ợc quy 
ho衣ch b違o vệ nghiêm ngặt để ph映c v映 c医p n逢ớc cho sinh ho衣t. 

Tăng c逢運ng công tác quan trắc ch医t l逢ợng n逢ớc mặt trên các tuy院n sông r衣ch 
chính để đánh giá hiệu qu違 c栄a các gi違i pháp đư áp d映ng trong lĩnh vực BVMT. 

Trong tr逢運ng hợp đặc biệt, cần có các thi院t b鵜 để khoanh vùng ô nhiễm, trong 
hệ th嘘ng sông kênh để gi違m thiểu lan truyền ô nhiễm. Một trong những công c映 
khá hiệu qu違 để gi違m lan truyền ô nhiễm là sử d映ng các bó rơm r衣 để làm thành 
các b泳c t逢運ng n鰻i ngăn dầu loang. Hoặc sử d映ng các đ壱p di động để ngăn kênh 
r衣ch, đắp đ壱p t衣m để khoanh các vùng ô nhiễm l衣i. 

4.1.1.3 Đốiăv噂iămôiătr逢運ngăkhôngăkhí 
Môi tr逢運ng không khí trên đ鵜a bàn đang ch鵜u tác động t鰻ng hợp phát th違i từ 

ph逢ơng tiện giao thông cơ giới, từ các khu đô th鵜, khu du l鵜ch, từ các ho衣t động 
công nghiệp, chôn l医p ch医t th違i và các ho衣t động sinh ho衣t hàng ngày c栄a ng逢運i 
dân. Để ngăn ngừa ô nhiễm không khí khi thực hiện quy ho衣ch cần ti院n hành một 
s嘘 gi違i pháp sau: 

Đ嘘i với ho衣t động giao thông: phát triển hành lang cây xanh dọc hai bên các 
tuy院n đ逢運ng cao t嘘c ch衣y qua đ鵜a bàn thành ph嘘 và xây dựng t逢運ng chắn ngăn 欝n 
荏 những nơi dân c逢 đông đúc (tr逢運ng học, bệnh viện, c映m dân c逢). Nghiên c泳u 
phát triển m衣ng l逢ới xe buỦt đáp 泳ng nhu cầu đi l衣i c栄a nhân dân để gi違m bớt 
ph逢ơng tiện cá nhân (ô tô, xe máy). 

Đ嘘i với KCN, CCN: 逢u tiên ti院p nh壱n đầu t逢 những ngành s違n xu医t công 
nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi tr逢運ng (ti院t kiệm điện năng, ít ch医t th違i) và 
h衣n ch院 tới m泳c th医p nh医t việc các nhà máy, xí nghiệp đầu t逢 trong KCN, CCN sử 
d映ng than nh逢 là ngu欝n nhiên liệu trong ho衣t động. Thực hiện nghiêm túc quy đ鵜nh 
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trong Lu壱t B違o vệ môi tr逢運ng về việc lắp đặt hệ th嘘ng quan trắc môi tr逢運ng trực 
tuy院n đ嘘i với 嘘ng khói có l逢u l逢ợng x違 th違i lớn. 

Đ嘘i với xử lỦ CTR sinh ho衣t: gi違m dần kh嘘i l逢ợng rác chôn l医p và áp d映ng 
biện pháp h衣n ch院 ti院n dần đ院n c医m triệt để việc đ嘘t rác th違i bừa bưi. Thi院t l壱p 
trung tâm xử lỦ CTR sinh ho衣t 荏 c医p liên qu壱n/huyện, 逢u tiên đầu t逢 công nghệ đ嘘t 
rác hiện đ衣i có t壱n thu nhiệt l逢ợng để phát điện. 

Đ嘘i với ho衣t động tr欝ng trọt: h衣n ch院 và ti院n tới ch医m d泳t tình tr衣ng đ嘘t ph映 
phẩm nông nghiệp (rơm, r衣…). 

Lĩnh vực quan trắc và phân tích môi tr逢運ng: trong giai đo衣n 2021 - 2030, xây 
dựng 3 - 5 tr衣m quan trắc ch医t l逢ợng không khí tự động t衣i các c映m dân c逢 gần các 
KCN lớn 荏 qu壱n Ninh Kiều, Bình Th栄y, Cái Răng. Các thông s嘘 cần t壱p trung theo 
dõi g欝m: b映i t鰻ng s嘘 (TSP), b映i th荏 (PM10) và khí độc (SO2, CO, NOx). 

4.1.1.4 Ch医tăth違iăr逸năvƠămôiătr逢運ngăđ医t 
Trong ho衣t động đô th鵜: t鰻 ch泳c phân lo衣i CTR sinh ho衣t t衣i ngu欝n. Đ鵜nh kỳ 

t鰻 ch泳c thu gom CTNH (pin, ắc quy, vỏ hộp sơn, vỏ bình x鵜t côn trùng, bóng đèn 
huỳnh quang, dầu mỡ khoáng…) có ngu欝n g嘘c sinh ho衣t v壱n chuyển đ院n nơi xử lỦ 
phù hợp và an toàn. 

Trong s違n xu医t công nghiệp: giám sát chặt ch胤 kh嘘i l逢ợng, ch栄ng lo衣i CTNH 
phát sinh từ các KCN/CCN trên đ鵜a bàn. Kiểm soát ho衣t động c栄a các doanh 
nghiệp thu gom, v壱n chuyển và xử lỦ ch医t th違i, đặc biệt là xử lỦ CTNH để ngăn 
ngừa việc đ鰻 bỏ, chôn l医p trái phép. 

Trong ho衣t động tr欝ng trọt và chăn nuôi: t鰻 ch泳c thu gom triệt để và xử lỦ an 
toàn vỏ bao bì nhiễm hóa ch医t BVTV, đặc biệt là bao bì thu嘘c trừ sâu và thu嘘c trừ 
sâu h院t h衣n hoặc c医m sử d映ng. 

Quy ho衣ch xây dựng khu xử lỦ CTR ph違i phù hợp với quy ho衣ch xây dựng 
vùng, quy ho衣ch qu違n lỦ CTR đư đ逢ợc c医p có thẩm quyền phê duyệt. 

Khu xử lỦ CTR ph違i đ違m b違o xử lỦ 100% l逢ợng CTR phát sinh trong ph衣m vi 
ph映c v映 c栄a mỗi cơ s荏. 

Khu xử lỦ CTR ph違i đ違m b違o xử lỦ t壱p trung, liên đô th鵜, liên vùng, h衣n ch院 
xử lỦ phân tán, gây ô nhiễm môi tr逢運ng. 

Khu xử lỦ CTR ph違i đ違m b違o thu壱n tiện giao thông, không gây c違n tr荏 các 
ho衣t động giao thông chung, không gây 違nh h逢荏ng x医u tới môi tr逢運ng và c違nh 
quan xung quanh. 
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Xây dựng hệ th嘘ng qu違n lỦ CTR hiện đ衣i, theo đó CTR đ逢ợc phân lo衣i t衣i 
ngu欝n, thu gom, tái ch院, tái sử d映ng và xử lỦ triệt để bằng những công nghệ tiên 
ti院n và phù hợp, h衣n ch院 t嘘i đa l逢ợng ch医t th違i ph違i chôn l医p. Ph医n đ医u đ院n năm 
2030, 100% CTR sinh ho衣t t衣i đ鵜a ph逢ơng đ逢ợc thu gom và 95% CTR sinh ho衣t 
đ逢ợc xử lỦ hợp vệ sinh đ違m b違o môi tr逢運ng. 

Về ch医t th違i công nghiệp: ch医t th違i công nghiệp thông th逢運ng có thể chôn l医p 
t衣i các khu xử lỦ CTR trên đ鵜a bàn. Tuy nhiên đ嘘i với CTNH cần c医p phép cho 
Ch栄 đầu t逢 Nhà máy đ嘘t rác phát điện Cần Thơ là Công ty TNHH Năng l逢ợng Môi 
tr逢運ng EB Cần Thơ đầu t逢 dây chuyền xử lỦ ch栄 động xử lỦ l逢ợng tro phát sinh từ 
quá trình đ嘘t rác, và các lo衣i CTNH phát sinh từ những ngu欝n khác trên đ鵜a bàn.  

Về ch医t th違i y t院: cần b鰻 sung quy ho衣ch đầu t逢 xây dựng các cơ s荏 xử lỦ 
CTR y t院 bằng công nghệ không đ嘘t. 

Về ch医t th違i xây dựng: b嘘 trí bưi chôn l医p rác th違i sinh ho衣t làm điểm thu gom 
ch医t th違i xây dựng; b嘘 trí b鰻 sung một s嘘 khu vực l逢u ch泳a và chôn l医p.  

Về bùn th違i từ hệ th嘘ng thoát n逢ớc: n院u không có thành phần nguy h衣i có thể 
đ逢a về xử lỦ t衣i các khu xử lỦ ch医t th違i rắn t壱p trung. 

4.1.1.5 Gi違iăphápăqu違nălỦăvƠăgiámăsátămôiătr逢運ng 

Tăng c逢運ng lắp đặt tr衣m quan trắc tự động đ嘘i với môi tr逢運ng n逢ớc mặt, môi 
tr逢運ng không khí trên đ鵜a bàn. Hoàn thiện hệ th嘘ng ti院p nh壱n thông tin quan trắc 
môi tr逢運ng tự động v壱n hành th逢運ng xuyên t衣i S荏 TN&MT. 

Ngu欝n lực về b違o vệ môi tr逢運ng còn h衣n ch院, cần có gi違i pháp tăng c逢運ng ch雨 
đ衣o c栄a cơ quan qu違n lỦ nhà n逢ớc, tăng c逢運ng công tác thanh tra, kiểm tra xử lỦ vi 
ph衣m hành chính trong lĩnh vực b違o vệ môi tr逢運ng. Tăng c逢運ng lực l逢ợng làm 
công tác qu違n lỦ nhà n逢ớc về b違o vệ môi tr逢運ng các c医p. 

Công tác kiểm tra, thẩm đ鵜nh các mỏ khai thác cát trên sông gây ra m医t an 
ninh tr壱t tự khu vực, có nguy cơ làm s衣t l荏 b運 sông. 

B鰻 sung gi違i pháp khi xây dựng, thực hiện quy ho衣ch đô th鵜 cần quan tâm đ院n 
cơ s荏 h衣 tầng b違o vệ môi tr逢運ng đô th鵜, ngu欝n v嘘n đầu t逢 b嘘 trí cho hệ th嘘ng xử lỦ 
n逢ớc th違i t壱p trung. Công tác quy ho衣ch cần quan tâm tăng diện tích cây xanh, h欝 
n逢ớc t衣o môi tr逢運ng khí h壱u trong s衣ch. 

Tăng c逢運ng thu hút đầu t逢 các dự án b違o vệ môi tr逢運ng nh逢 xử lỦ n逢ớc th違i, 
rác th違i c栄a c映m công nghiệp, khu đô th鵜, khu dân c逢 t壱p trung. 
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Tăng c逢運ng điều tra, đánh giá kiểm kê, đánh giá ngu欝n th違i đ嘘i với các ngu欝n 
n逢ớc th違i, khí th違i phát sinh trên đ鵜a bàn. Tăng c逢運ng kiểm soát ho衣t động quan 
trắc môi tr逢運ng, x違 n逢ớc th違i, khí th違i c栄a các doanh nghiệp theo quy đ鵜nh t衣i Lu壱t 
B違o vệ môi tr逢運ng năm 2020. 

Lực l逢ợng làm công tác b違o vệ môi tr逢運ng các c医p từ c医p thành ph嘘 đ院n c医p 
qu壱n huyện còn mỏng, nên th運i gian tới thành ph嘘 s胤 tăng c逢運ng kiện toàn, c栄ng 
c嘘 bộ máy, b鰻 sung ngu欝n cán bộ làm công tác b違o vệ môi tr逢運ng, đáp 泳ng điều 
kiện b違o vệ môi tr逢運ng theo quy ho衣ch đ逢ợc phê duyệt.  

Ô nhiễm môi tr逢運ng n逢ớc trên các sông r衣ch chính và các kênh r衣ch nội đ欝ng 
có xu h逢ớng gia tăng, cần có gi違i pháp nâng cao kh違 năng kiểm soát ô nhiễm c栄a 
các cơ s荏 s違n xu医t kinh doanh, bệnh viện, khu dân c逢, khu công nghiệp thông qua 
việc áp d映ng rộng rưi, có hiệu qu違 cao các biện pháp phòng ngừa và xử lỦ ô nhiễm, 
suy thoái môi tr逢運ng, đ違m b違o 100% khu công nghiệp đang ho衣t động có hệ th嘘ng 
xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung đ衣t quy chuẩn môi tr逢運ng; 100% các c映m công nghiệp 

đang ho衣t động có hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung đ衣t quy chuẩn môi tr逢運ng.  

Khắc ph映c có hiệu qu違 m泳c độ ô nhiễm ngu欝n n逢ớc mặt trên các tuy院n sông 
r衣ch chính và các kênh r衣ch nội đ欝ng. Đ違m b違o duy trì l逢u l逢ợng các sông, h欝 
không d逢ới m泳c trung bình hiện nay; khắc ph映c tình tr衣ng xói mòn, s衣t l荏 b運 sông.  

L逢ợng m逢a có xu h逢ớng gi違m, ngu欝n n逢ớc mặt h衣n ch院 nên thành ph嘘 s胤 
tăng c逢運ng các gi違i pháp kiểm tra, xử lỦ x違 th違i vào ngu欝n n逢ớc, khuy院n khích sử 
d映ng n逢ớc ti院t kiệm. 

4.1.2ăCácăgi違iăphápăv隠ăcôngăngh羽,ăkỹăthu壱t 

Để gi違m thiểu xu h逢ớng tiêu cực c栄a việc thực hiện quy ho衣ch thành ph嘘 Cần 
Thơ đ院n môi tr逢運ng tự nhiên cần thực hiện các gi違i pháp về mặt công nghệ, kỹ 
thu壱t nh逢 sau: 

4.1.2.1 Trongălĩnhăv詠cătr欝ngătrọt,ăchĕnănuôi 

Áp d映ng quy trình s違n xu医t nông nghiệp theo h逢ớng an toàn VietGAP và đẩy 
m衣nh công tác ch泳ng nh壱n trong các lĩnh vực: tr欝ng trọt, chăn nuôi, nuôi tr欝ng 
th栄y s違n. 

Sử d映ng biện pháp canh tác ti院t kiệm phân bón, thu嘘c trừ sâu, kỹ thu壱t điều 
ti院t n逢ớc và phân bón để h衣n ch院 phát sinh KNK trên ruộng lúa. 

Khuy院n khích sử d映ng phân hữu cơ vào canh tác nông nghiệp. 
100% n逢ớc th違i và phân th違i từ các trang tr衣i chăn nuôi ph違i đ逢ợc thu gom xử 

lỦ đ衣t QCVN 62-MT:2016/BTNMT - N逢ớc th違i chăn nuôi. 
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4.1.2.2 Trongălĩnhăv詠căcôngănghi羽p 

Đẩy m衣nh 泳ng d映ng các thành tựu kỹ thu壱t và công nghệ về s違n xu医t s衣ch 
hơn nhằm phòng ngừa ô nhiễm t衣i ngu欝n trong các ho衣t động s違n xu医t công nghiệp 
(ti院t kiệm nhiên liệu, nguyên liệu, gi違m ch医t th違i), gi違m thiểu ô nhiễm môi tr逢運ng 
các KCN, CCN. Chú trọng các gi違i pháp kỹ thu壱t nh逢: đ鰻i mới công nghệ, thi院t b鵜 
kỹ thu壱t, 泳ng d映ng và gia tăng hàm l逢ợng công nghệ cao, công nghệ mới, tiên ti院n; 
hợp lỦ hóa quá trình s違n xu医t; thay th院 nguyên, nhiên liệu ô nhiễm bằng nguyên, 
nhiên liệu s衣ch hơn. 

100% n逢ớc th違i công nghiệp ph違i đ逢ợc xử lỦ đ衣t QCVN 40:2011/BTNMT - 
N逢ớc th違i công nghiệp tr逢ớc khi th違i ra môi tr逢運ng, do các KCN, CCN th逢運ng x違 
n逢ớc th違i ra các l逢u vực sông là ngu欝n cung c医p n逢ớc cho sinh ho衣t, s違n xu医t c栄a 
nhân dân. Các ch栄 đầu t逢 h衣 tầng KCN, CCN ch雨 ti院p nh壱n dự án đầu t逢 th泳 c医p 
khi đư hoàn thiện h衣 tầng thu gom, xử lỦ n逢ớc th違i; rà soát các phân khu ch泳c năng 
khi thu hút đầu t逢, đ違m b違o an toàn về môi tr逢運ng. 

100% CTR công nghiệp ph違i đ逢ợc thu gom xử lỦ bằng công nghệ phù hợp 
bao g欝m t壱n thu giá tr鵜 c栄a ch医t th違i (thu h欝i nhiệt để phát điện, t壱n d映ng CTR làm 
v壱t liệu xây dựng, tái ch院...). 

Khí th違i từ các 嘘ng khói nhà máy trong và ngoài KCN, CCN ph違i đ逢ợc xử lỦ 
đ衣t QCVN quy đ鵜nh đ嘘i với từng lo衣i hình công nghiệp.  

4.1.2.3 Trongălĩnhăv詠căđôăth鵜 
100% n逢ớc th違i sinh ho衣t đô th鵜 và th鵜 tr医n ph違i đ逢ợc thu gom xử lỦ phù hợp 

với QCVN 14:2008/BTNMT - N逢ớc th違i sinh ho衣t tr逢ớc khi th違i ra môi tr逢運ng. 

Các khu đô th鵜 mới xử lỦ n逢ớc th違i ch逢a đáp 泳ng yêu cầu, việc chuyển giao v壱n 
hành tr衣m xử lỦ n逢ớc th違i còn v逢ớng mắc gây ra x違 n逢ớc th違i vào hệ th嘘ng th栄y 
lợi gây ô nhiễm môi tr逢運ng, 違nh h逢荏ng đ院n canh tác nông nghiệp, th栄y s違n. 

Triển khai phân lo衣i CTR sinh ho衣t t衣i ngu欝n t医t c違 các đô th鵜, t壱n d映ng ch医t 
th違i rắn hữu cơ để s違n xu医t phân bón vi sinh, tái sử d映ng các ch医t th違i có giá tr鵜 
nh逢 kim lo衣i, nhựa, nylon, chai th栄y tinh. 

Xây dựng BCL hợp vệ sinh quy mô liên qu壱n/huyện để xử lỦ CTR sinh ho衣t 
đô th鵜. N逢ớc rác rò r雨 đ逢ợc xử lỦ đ衣t QCVN 25:2009/BTNMT - N逢ớc th違i bưi chôn 
l医p CTR. Khí phát sinh từ bưi chôn l医p rác ph違i đ逢ợc thu để đ嘘t tr逢ớc khi th違i hoặc 
đ嘘t có t壱n d映ng nhiệt năng để phát điện nhằm gi違m l逢ợng khí CH4 phát tán ra môi 
tr逢運ng. 

Ti院p t映c xúc ti院n lựa chọn công nghệ đ嘘t có thu h欝i năng l逢ợng cho phát điện 
để xử lỦ CTR sinh ho衣t và ch医t th違i công nghiệp cho toàn thành ph嘘.  
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4.1.2.4 Trongălĩnhăv詠căgiaoăthông 

Phát triển dưi cây xanh hai bên đ逢運ng cao t嘘c để h衣n ch院 phát tán khí th違i từ 
ph逢ơng tiện cơ giới ra môi tr逢運ng. 

Dựng các b泳c t逢運ng ngăn 欝n 荏 những đo衣n đ逢運ng cao t嘘c ngang qua tr逢運ng 
học, bệnh viện và c映m dân c逢. 

Phát triển hệ th嘘ng xe buỦt đáp 泳ng nhu cầu đi l衣i c栄a ng逢運i dân trong t雨nh 
nhằm gi違m s嘘 l逢ợng ph逢ơng tiện cá nhân (ô tô, xe máy) tham gia giao thông để 
ngăn ngừa ô nhiễm không khí. 

4.1.2.5 Trongălĩnhăv詠căduăl鵜ch  

Việc kiểm soát ch医t l逢ợng phân bón, ch栄ng lo衣i thu嘘c BVTV… sử d映ng cho 
cây xanh, th違m cỏ t衣i những khu du l鵜ch khó khăn. Đề ngh鵜 kiểm soát không cho 
các khu vui chơi gi違i trí, khu du l鵜ch và ngh雨 d逢ỡng x違 n逢ớc th違i ra môi tr逢運ng 
hoặc lắp hệ th嘘ng quan trắc n逢ớc th違i tự động liên t映c tr逢ớc khi x違 n逢ớc th違i ra 
ngoài môi tr逢運ng.  

Đ鵜nh kỳ quan trắc, phân tích xác đ鵜nh d逢 l逢ợng thu嘘c trừ sâu trong đ医t và 
trong trầm tích đáy c栄a các ngu欝n n逢ớc ti院p nh壱n n逢ớc m逢a ch違y tràn từ các khu 
vui chơi gi違i trí, khu du l鵜ch và ngh雨 d逢ỡng. 

4.1.2.6 Trongălĩnhăv詠cănĕngăl逢嬰ng 

Tăng c逢運ng giám sát ch医t l逢ợng môi tr逢運ng từ các ho衣t động v壱n hành t衣i các 
nhà máy điện, t衣i các mô hình, dự án phát triển NLTT… 

Ph栄 xanh xung quanh các nhà máy NLTT nhằm t衣o c違nh quang xanh - s衣ch - 
văn minh và thân thiện môi tr逢運ng. 

4.1.3ăCácăgi違iăphápăv隠ămôiătr逢運ng 

Xây dựng và thực hiện các đề án, ch逢ơng trình b違o vệ môi tr逢運ng t逢ơng 泳ng 
để khắc ph映c các v医n đề b泳c xúc về môi tr逢運ng: 

Ti院p t映c đẩy m衣nh tuyên truyền, giáo d映c, quán triệt, triển khai sâu rộng các 
quan điểm ch雨 đ衣o và nỗ lực thực hiện các m映c tiêu, nhiệm v映, gi違i pháp đư đề ra 
trong Ngh鵜 quy院t c栄a Ban Th逢運ng v映 Thành 栄y, t衣o sự chuyển bi院n m衣nh m胤 hơn, 
th嘘ng nh医t cao hơn trong nh壱n th泳c c栄a c違 hệ th嘘ng chính tr鵜, c栄a cán bộ, đ違ng 
viên, công ch泳c, viên ch泳c, cộng đ欝ng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về 
BVMT. 

Thực hiện các nội dung về b違o vệ môi tr逢運ng trong quy ho衣ch, k院 ho衣ch, đầu 
t逢. Thực hiện nghiêm việc hoàn thiện các th栄 t映c môi tr逢運ng tr逢ớc khi xem xét c医p 
các gi医y phép về đầu t逢, xây dựng cho các doanh nghiệp trên đ鵜a bàn. 
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Hoàn thiện hệ th嘘ng chính sách, pháp lu壱t b違o vệ môi tr逢運ng: 
Th逢運ng xuyên rà soát, hoàn thiện, b鰻 sung các quy đ鵜nh, chính sách c映 thể 

hóa các ch栄 tr逢ơng, đ逢運ng l嘘i c栄a đ違ng, nhà n逢ớc về BVMT phù hợp với điều 
kiện thực tiễn c栄a thành ph嘘. Các quy đ鵜nh, chính sách ph違i b違o đ違m đ欝ng bộ, kh違 
thi và ch雨 đ衣o thực hiện quy院t liệt. Chú trọng nội dung BVMT ngay từ khâu ban 
hành chính sách, xúc ti院n đầu t逢 và l欝ng ghép nội dung BVMT trong các quy 
ho衣ch, k院 ho衣ch phát triển c栄a ngành, đ鵜a ph逢ơng, vào các phong trào, cuộc v壱n 
động xư hội. 

Nghiên c泳u đề xu医t các gi違i pháp qu違n lỦ môi tr逢運ng mới, đáp 泳ng yêu cầu 
đẩy m衣nh phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, tăng c逢運ng xư hội hóa, huy động sự 
tham gia c栄a các thành phần trong xư hội vào công tác BVMT. 

Tăng c逢運ng áp d映ng công nghệ 4.0, công nghệ mới, công nghệ s衣ch trong 
qu違n lỦ về môi tr逢運ng. 

Nâng cao hiệu qu違 áp d映ng các công c映 trong qu違n lỦ môi tr逢運ng: 
Tăng c逢運ng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lỦ nghiêm các vi ph衣m pháp lu壱t 

gây ô nhiễm môi tr逢運ng; áp d映ng s違n xu医t s衣ch hơn, kiểm toán ch医t th違i, hệ th嘘ng 
qu違n lỦ môi tr逢運ng theo chuẩn ISO, thực hiện kiểm soát ô nhiễm... trong các cơ s荏 
công nghiệp.  

Xây dựng và thực hiện các đề án, ch逢ơng trình b違o vệ môi tr逢運ng t逢ơng 泳ng 
để khắc ph映c các v医n đề b泳c xúc về môi tr逢運ng. Đẩy nhanh ti院n độ xây dựng các 
tr衣m quan trắc và tần su医t quan trắc môi tr逢運ng (không khí, n逢ớc mặt) trên đ鵜a 
bàn. 

Ti院p t映c đầu t逢, c違i ti院n công nghệ s違n xu医t, dây chuyền xử lỦ khí th違i, n逢ớc 
th違i, th違i phù hợp, đ違m b違o v壱n hành đúng quy chuẩn t衣i các khu, c映m công 
nghiệp, nhà máy. Th逢運ng xuyên quan trắc, giám sát đánh giá ch医t l逢ợng môi 
tr逢運ng các ngu欝n th違i để kiểm soát, khắc ph映c ô nhiễm. Không ch医p nh壱n các dự 
án sử d映ng công nghệ l衣c h壱u. Tăng c逢運ng ph嘘i hợp kiểm soát các ngu欝n th違i liên 
biên giới, liên vùng, liên t雨nh để c違i thiện ch医t l逢ợng n逢ớc các tuy院n sông r衣ch 
chính. 

Các dự án xây dựng CCN mới bắt buộc ph違i có nhà đầu t逢 cơ s荏 h衣 tầng, 
hoàn thiện hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung mới đ逢ợc ti院p nh壱n doanh nghiệp th泳 
c医p vào đầu t逢 ho衣t động. 

Tăng c逢運ng công tác đăng kiểm các ph逢ơng tiện giao thông để kiểm soát khí 
th違i đ欝ng th運i nâng cao công tác vệ sinh môi tr逢運ng, làm s衣ch đ逢運ng ph嘘, gi違m 
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thiểu b映i. Tr欝ng nhiều cây xanh trên các tuy院n đ逢運ng giao thông để kiểm soát ô 
nhiễm môi tr逢運ng không khí xung quanh và gi違m thiểu ti院ng 欝n. 

Tăng c逢運ng tài chính, đầu t逢 cho b違o vệ môi tr逢運ng: 
Huy động ngu欝n lực c栄a nhà n逢ớc và xư hội, 逢u tiên dành ngân sách đầu t逢 

cho các công trình thi院t y院u và khó huy động ngu欝n lực ngoài xư hội cho công tác 
BVMT, từ năm 2021 tr荏 đi đ違m b違o ngu欝n kinh phí BVMT không th医p hơn 1% 
t鰻ng thu ngân sách c栄a thành ph嘘. 

Đầu t逢 xây dựng m衣ng l逢ới thu gom, xử lỦ, xây dựng cơ s荏 h衣 tầng cho việc 
xử lỦ rác th違i ch逢a đ逢ợc đ欝ng bộ. 姶u tiên b嘘 trí kinh phí hỗ trợ cho công tác thu 
gom, trung chuyển, v壱n chuyển rác th違i trên đ鵜a bàn. 

Tăng c逢運ng công tác thu phí BVMT đ嘘i với ch医t th違i rắn, n逢ớc th違i công 
nghiệp. Triển khai đánh giá thực tr衣ng ch医t l逢ợng ngu欝n n逢ớc nơi ti院p nh壱n n逢ớc 
th違i, s泳c ch鵜u t違i c栄a ngu欝n ti院p nh壱n và tình tr衣ng diễn bi院n ch医t l逢ợng môi 
tr逢運ng không khí trên đ鵜a bàn, ban hành quy đ鵜nh về phân vùng x違 th違i n逢ớc th違i 
trên đ鵜a bàn. 

Nâng cao nh壱n th泳c cộng đ欝ng và v医n đề xư hội hóa công tác BVMT: 
Tăng c逢運ng công tác tuyên truyền, ph鰻 bi院n pháp lu壱t về b違o vệ môi tr逢運ng, 

đa d衣ng hóa hình th泳c tuyên truyền, giáo d映c pháp lu壱t về BVMT. T鰻 ch泳c các 
ho衣t động h逢荏ng 泳ng các ngày lễ về môi tr逢運ng bằng các hình th泳c phong phú, 
thi院t thực, phù hợp cho nhiều tầng lớp nhân dân. 

Khuy院n khích sự tham gia c栄a cộng đ欝ng dân c逢 trong xây dựng n院p s嘘ng 
văn minh, giữ gìn vệ sinh chung và trong xây dựng, nhân rộng các mô hình tự qu違n 
về môi tr逢運ng. T鰻 ch泳c các ch逢ơng trình, phát thanh truyền hình truyền t違i về 
trách nhiệm BVMT c栄a mọi công dân, cung c医p các thông tin và nêu g逢ơng các cá 
nhân t鰻 ch泳c có ho衣t động tích cực trong phong trào công tác BVMT. 

M荏 rộng hợp tác qu嘘c t院 về công tác b違o vệ môi tr逢運ng để áp d映ng công nghệ 
tiên ti院n và thân thiện c栄a các n逢ớc vào công tác BVMT. T衣o cơ ch院 khuy院n khích 
đầu t逢, hỗ trợ từ các dự án n逢ớc ngoài cho công tác b違o vệ môi tr逢運ng. 

Nhóm gi違i pháp liên quan đ院n một s嘘 ngành chính: 
Công nghiệp: không ch医p nh壱n các dự án sử d映ng công nghệ l衣c h壱u đầu t逢 

vào các KCN, CCN c栄a thành ph嘘. Các dự án xây dựng KCN, CCN mới bắt buộc 
ph違i đầu t逢 cơ s荏 h衣 tầng hoàn ch雨nh (có hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung); đ嘘i 
với các CCN đang ho衣t động mà ch逢a có hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung n院u 
còn đ医t để thu hút thêm đầu t逢 thì thu hút các nhà đầu t逢 đ院n đầu t逢 xây dựng hệ 
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th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung, n院u không còn đ医t để thu hút thêm đầu t逢 thì b嘘 trí 
ngân sách để xây dựng hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung. Qu違n lỦ các cơ s荏 nh壱p 
khẩu ph院 liệu làm nguyên liệu s違n xu医t, h衣n ch院 và ti院n tới không c医p phép cho các 
dự án nh壱p khẩu ph院 liệu nhựa để s違n xu医t đầu t逢 trên đ鵜a bàn. 

Giao thông: ti院p t映c c泳ng hóa hệ th嘘ng đ逢運ng giao thông nông thôn, nâng c医p 
ch医t l逢ợng công trình đ逢運ng giao thông. Tăng c逢運ng công tác đăng kiểm các 
ph逢ơng tiện giao thông để kiểm soát khí th違i đ欝ng th運i nâng cao công tác vệ sinh 
môi tr逢運ng, làm s衣ch đ逢運ng ph嘘, gi違m thiểu b映i. Tr欝ng nhiều cây xanh trên các 
tuy院n đ逢運ng giao thông để kiểm soát ô nhiễm môi tr逢運ng không khí xung quanh 
và gi違m thiểu ti院ng 欝n. Đ嘘i với các tuy院n đ逢運ng triển khai thi công xây dựng thì 
cần có gi違i pháp kiểm soát khí b映i nh逢: sử d映ng các t医m ngăn cách và phun n逢ớc 
t逢ới ẩm th逢運ng xuyên đ欝ng th運i phân lu欝ng thi công để h衣n ch院 ách tắc... 

Nông nghiệp: tăng c逢運ng qu違n lỦ công tác th栄y lợi; phát triển s違n xu医t nông 
nghiệp theo h逢ớng nông nghiệp hữu cơ; th逢運ng xuyên kiểm tra và xử lỦ nghiêm 
các vi ph衣m trong sử d映ng các lo衣i thu嘘c BVTV c医m; đầu t逢 xử lỦ vỏ bao bì thu嘘c 
BVTV sau khi sử d映ng. 

Gi違i pháp kiểm soát ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí: 
Ti院p t映c đầu t逢, c違i ti院n công nghệ s違n xu医t, dây chuyền xử lỦ khí th違i phù 

hợp, đ違m b違o v壱n hành đúng quy chuẩn t衣i các khu, c映m công nghiệp, nhà máy. 
Th逢運ng xuyên quan trắc, giám sát đánh giá ch医t l逢ợng môi tr逢運ng các ngu欝n th違i 
để kiểm soát, khắc ph映c ô nhiễm. Không ch医p nh壱n các dự án sử d映ng công nghệ 
l衣c h壱u. 

Thực hiện kiểm kê ngu欝n khí th違i, th嘘ng kê t違i l逢ợng phát sinh và các công 
nghệ, gi違i pháp xử lỦ khí th違i đang áp d映ng. Tăng c逢運ng năng lực dự báo, c違nh 
báo sớm, hệ th嘘ng giám sát BĐKH ph映c v映 phòng tránh thiên tai hiệu qu違. C栄ng 
c嘘, tu sửa, tu b鰻, nâng c医p và xây dựng các công trình phòng ch嘘ng thiên tai; 

Tăng c逢運ng ph嘘i hợp kiểm soát các ngu欝n th違i quy mô lớn để c違i thiện ch医t 
l逢ợng không khí trong khu vực nh逢 違nh h逢荏ng c栄a Nhà máy nhiệt điện Cần Thơ 
và Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I. 

Ti院p t映c đầu t逢, c違i ti院n công nghệ s違n xu医t, dây chuyền xử lỦ khí th違i phù 
hợp, đ違m b違o v壱n hành đúng quy chuẩn t衣i các nhà máy. T壱p trung kiểm soát khí 
th違i c栄a các nhà máy trong khu c映m công nghiệp. Tăng c逢運ng áp d映ng SXSH, 
kiểm toán ch医t th違i, hệ th嘘ng qu違n lỦ môi tr逢運ng ISO 14000, thực hiện kiểm soát ô 
nhiễm... trong các cơ s荏 công nghiệp. Th逢運ng xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát 
ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí. 
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Th逢運ng xuyên quan trắc, giám sát đánh giá ch医t l逢ợng môi tr逢運ng các ngu欝n 
th違i để kiểm soát, khắc ph映c ô nhiễm. Thi院t l壱p tr衣m quan trắc không khí xung 
quanh tự động t衣i các qu壱n Ninh Kiều, Bình Th栄y, Ô Môn để đánh giá 違nh h逢荏ng 
c栄a khí th違i đ嘘i với không khí. 

Có gi違i pháp h衣n ch院 t壱p trung nhiều ph逢ơng tiện t衣i các nút giao thông, trung 
tâm th鵜 tr医n nơi t壱p trung đông dân c逢, khu vực có nhiều ho衣t động sinh ho衣t và 
s違n xu医t (th鵜 tr医n trung tâm c栄a huyện, có dân c逢 t壱p trung, các cơ s荏 s違n xu医t công 
nghiệp) có tuy院n cao t嘘c và qu嘘c lộ ch衣y qua. 

Xử lỦ khí th違i lò đ嘘t đ違m b違o quy chuẩn môi tr逢運ng tr逢ớc khi x違 th違i, h衣n ch院 
sử d映ng các lò đ嘘t CTR sinh ho衣t công su医t nhỏ, ti院n tới chuyển đ鰻i đầu t逢 các lò 
đ嘘t công su医t lớn. Đ鵜nh h逢ớng ti院n hành đ嘘t, tái sử d映ng hoặc xử lỦ hoàn toàn 
l逢ợng ch医t th違i rắn thay vì chôn l医p. 

Thực hiện quan trắc, giám sát đ鵜nh kỳ đ嘘i với các cơ s荏 nghiên c泳u, s違n xu医t, 
l逢u giữ, kho ch泳a hóa ch医t, ch医t phóng x衣. Bệnh viện, cơ s荏 sử d映ng ch医t phóng x衣 
ph違i đăng kỦ k院 ho衣ch phòng ngừa 泳ng phó sự c嘘 phóng x衣 và qu違n lỦ nghiêm 
ngặt ngu欝n phóng x衣. Các cơ s荏 sử d映ng máy X-quang đều ph違i đăng kỦ và đ逢ợc 
S荏 Khoa học và Công nghệ c医p gi医y phép sử d映ng mới đ逢ợc đ逢a máy móc có 
chi院u tia X đi vào ho衣t động. Kiểm tra, thanh tra, xử lỦ vi ph衣m về an toàn hóa 
ch医t, an toàn phóng x衣, h衣t nhân. 

Thực hiện đề án đánh giá 違nh h逢荏ng c栄a ho衣t động phun thu嘘c BVTV t衣i 
vùng tr欝ng cây ăn qu違 t壱p trung đ院n ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí, đ医t và s泳c 
khỏe ng逢運i dân. Quan trắc, kiểm tra, giám sát ch医t l逢ợng môi tr逢運ng t衣i th運i điểm 
có ho衣t động phun thu嘘c trừ sâu, hóa ch医t BVTV để đánh giá tác động và kiểm 
soát ô nhiễm. 

Công khai thông tin các cơ s荏 vi ph衣m, x違 th違i n逢ớc th違i, khí th違i gây ô nhiễm 
môi tr逢運ng trên các ph逢ơng tiện thông tin để răn đe. 

Gi違i pháp kiểm soát ch医t l逢ợng môi tr逢運ng n逢ớc: 
+ Ph嘘i hợp với các đ鵜a ph逢ơng khác trong l逢u vực sông H壱u để thực hiện 

công tác kiểm soát các ngu欝n th違i có nguy cơ gây ô nhiễm.  
Kiểm soát ho衣t động khai thác n逢ớc ngầm, điều tra, đánh giá nguy cơ h衣 th医p 

mực n逢ớc ngầm trên đ鵜a bàn; kiểm soát các ho衣t động x違 th違i n逢ớc th違i: xây dựng 
cơ s荏 dữ liệu về ngu欝n th違i n逢ớc th違i; t医t c違 các ngu欝n th違i n逢ớc th違i công nghiệp, 
làng nghề, y t院, đô th鵜 cần đ逢ợc xử lỦ đ衣t yêu cầu tr逢ớc khi x違 th違i vào ngu欝n ti院p 
nh壱n. 姶u tiên đầu t逢 xây dựng các hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung cho các CCN 
đang ho衣t động và xử lỦ n逢ớc th違i đô th鵜. 
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Các dự án xây dựng CCN mới bắt buộc ph違i có nhà đầu t逢 cơ s荏 h衣 tầng, 
hoàn thiện hệ th嘘ng xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung mới đ逢ợc ti院p nh壱n doanh nghiệp th泳 
c医p vào đầu t逢 ho衣t động. 

Ti院n hành qu違n lỦ và hoàn thiện quy trình qu違n lỦ các ngu欝n n逢ớc trên đ鵜a 
bàn, đặc biệt chú trọng b違o vệ, khai thác và sử d映ng hợp lỦ ngu欝n n逢ớc từ các sông 
r衣ch chính. Quy đ鵜nh cho các doanh nghiệp lắp đặt thi院t b鵜 quan trắc tự động tài 
nguyên n逢ớc khi sử d映ng n逢ớc, x違 th違i n逢ớc ra môi tr逢運ng. 

Tăng c逢運ng kiểm soát các ho衣t động x違 th違i n逢ớc th違i trên đ鵜a bàn: xây dựng 
cơ s荏 dữ liệu về ngu欝n th違i n逢ớc th違i; t医t c違 các ngu欝n th違i công nghiệp, làng 
nghề, y t院, đô th鵜 cần đ逢ợc xử lỦ đ衣t yêu cầu tr逢ớc khi x違 th違i. 

Tăng c逢運ng xử lỦ tái sử d映ng n逢ớc, sử d映ng tuần hoàn ngu欝n n逢ớc. Sử d映ng 
n逢ớc đúng m映c đích, không sử d映ng n逢ớc ch医t l逢ợng t嘘t cho m映c đích ch逢a cần 
thi院t đ院n m泳c sử d映ng n逢ớc ch医t l逢ợng cao. Có quy đ鵜nh c映 thể về 逢u tiên th泳 tự 
sử d映ng n逢ớc cho ăn u嘘ng, chăn nuôi, s違n xu医t, t逢ới…  

Gi違i pháp kiểm soát ch医t l逢ợng môi tr逢運ng đ医t: 
Nhân rộng mô hình nông nghiệp s衣ch, nông nghiệp hữu cơ, các quy trình s違n 

xu医t tiên ti院n nh逢 VietGAP, Global GAP... đ嘘i với các lo衣i hoa, cây ăn qu違 để 
kiểm soát d逢 l逢ợng thu嘘c b違o vệ thực v壱t, thu嘘c trừ sâu, h衣n ch院 ô nhiễm môi 
tr逢運ng đ医t. Kiểm soát chặt ch胤 việc sử d映ng phân bón hóa học và thu嘘c BVTV đ嘘i 
với một s嘘 khu vực tr欝ng màu, khu vực tr欝ng lúa, khu vực tr欝ng cây ăn trái. T鰻 
ch泳c thu gom, xử lỦ đ衣t yêu cầu về môi tr逢運ng đ嘘i với các lo衣i bao bì, vỏ chai, 
hộp… thu嘘c BVTV trên đ欝ng ruộng. Các khu vực kho l逢u ch泳a thu嘘c BVTV cần 
tuân th栄 đúng quy đ鵜nh về l逢u kho, xây dựng, thi院t k院 khu vực l逢u ch泳a và v壱n 
hành để gi違m thiểu nguy cơ phát tán ô nhiễm. 

Kiểm soát ngu欝n ô nhiễm từ các bưi chôn l医p, khu l逢u ch泳a rác th違i không 
hợp vệ sinh để tránh các nguy cơ phát tán ô nhiễm đ院n môi tr逢運ng. Ti院p t映c đầu t逢 
công nghệ mới trong xử lỦ rác th違i, thi院t k院, xây dựng và v壱n hành các công nghệ 

xử lỦ rác th違i bằng lò đ嘘t hiệu qu違 cao. 
Kiểm soát xu th院 thoái hóa cằn cỗi, b衣c màu do xói mòn, rửa trôi, m医t ch医t 

hữu cơ; khô h衣n, ng壱p úng, lũ, s衣t l荏 đ医t, phèn hóa... do sử d映ng đ医t không hợp lỦ, 
canh tác nông nghiệp quá m泳c hay cách canh tác ch逢a phù hợp. 

Kiểm soát ngu欝n th違i từ các làng nghề, khu, c映m công nghiệp. Thu gom xử lỦ 
n逢ớc th違i, qu違n lỦ CTR - CTNH theo đúng quy đ鵜nh. 

Gi違i pháp qu違n lỦ ch医t th違i rắn: 
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T壱p trung gi違i quy院t triệt để việc thu gom, xử lỦ rác th違i; k鵜p th運i tháo gỡ khó 
khăn đ嘘i với ho衣t động thu gom, xử lỦ rác th違i, triển khai thực hiện các dự án xử lỦ 
rác th違i t壱p trung. 

Thực hiện công tác phân lo衣i rác th違i t衣i ngu欝n để t壱n d映ng tài nguyên, nâng 
cao tỷ lệ tái ch院, tái sử d映ng. Tuyên truyền, nâng cao Ủ th泳c để ng逢運i dân thực hiện 
phân lo衣i CTR sinh ho衣t t衣i ngu欝n t衣o thu壱n lợi cho công tác xử lỦ. Hỗ trợ, 逢u đưi 
đ嘘i với công tác thu gom, v壱n chuyển và xử lỦ CTR nông thôn. 

Xây dựng và ban hành tài liệu h逢ớng d磯n kỹ thu壱t, quy trình qu違n lỦ trong 
phân lo衣i, l逢u giữ, t壱p k院t, trung chuyển, v壱n chuyển, sơ ch院, tái sử d映ng, tái ch院, 
đ欝ng th運i xử lỦ, thu h欝i năng l逢ợng từ CTR sinh ho衣t. Đầu t逢 trang thi院t b鵜 thu 
gom, v壱n chuyển và cơ s荏 h衣 tầng trung chuyển CTR. Đẩy m衣nh ho衣t động xư hội 
hóa công tác thu gom, xử lỦ CTR sinh ho衣t. 

H衣n ch院 t嘘i đa l逢ợng CTR ph違i đ逢a ra khu xử lỦ thông qua thực hiện các biện 
pháp gi違m thiểu, tái sử d映ng và tái ch院 ch医t th違i. Có chính sách 逢u tiên đ嘘i với các 
dự án đầu t逢 xử lỦ CTR theo công nghệ đ嘘t rác phát điện, tái ch院... Thi院t l壱p các 
điều kiện cần thi院t về h衣 tầng, tài chính, xây dựng và hoàn ch雨nh hệ th嘘ng cơ ch院 
chính sách, bộ máy qu違n lỦ về CTR nhằm đẩy m衣nh hiệu qu違 qu違n lỦ nhà n逢ớc 
nâng cao ch医t l逢ợng thu gom, xử lỦ ch医t th違i rắn. 

Rà soát, l壱p danh sách các cơ s荏 gây ô nhiễm môi tr逢運ng, cơ s荏 gây ô nhiễm 
môi tr逢運ng nghiêm trọng mới phát sinh, xác đ鵜nh các v医n đề môi tr逢運ng và t壱p 
trung xử lỦ d泳t điểm; áp d映ng ch院 tài m衣nh, xử lỦ nghiêm khắc, buộc các cơ s荏 gây 
ô nhiễm môi tr逢運ng thực hiện các yêu cầu về BVMT, gi違m thiểu ô nhiễm, xử lỦ 
ch医t th違i theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

Tăng c逢運ng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lỦ nghiêm các t鰻 ch泳c, cá nhân vi 
ph衣m pháp lu壱t về BVMT. UBND c医p xư, ph逢運ng, th鵜 tr医n ch雨 đ衣o, b嘘 trí lực 
l逢ợng tăng c逢運ng công tác tuần tra, kiểm tra t衣i các khu vực th逢運ng xuyên phát 
sinh ch医t th違i gây ô nhiễm môi tr逢運ng và xử lỦ nghiêm các tr逢運ng hợp c嘘 tình vi 
ph衣m bỏ rác không đúng nơi quy đ鵜nh, x違 rác bừa bưi gây m医t vệ sinh môi tr逢運ng. 
Tăng c逢運ng qu違n lỦ nhà n逢ớc để nâng cao tiềm lực và hiệu qu違 ho衣t động qu違n lỦ 
CTR và CTNH. 

4.1.4ăCácăgi違iăphápăgi違mănhẹ,ăthíchă泳ngăv噂iăbi院năđ鰻iăkhíăh壱u 

4.1.4.1 Cácăgi違iăphápăgi違mănhẹ 

Gia tăng phát th違i khí nhà kính (CH4, CO2) từ các ho衣t động KT-XH là 
nguyên nhân gây ra tình tr衣ng bi院n đ鰻i khí h壱u. B荏i v壱y, gi違m l逢ợng phát th違i khí 
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nhà kính đóng vai trò quy院t đ鵜nh trong ngăn ngừa, h衣n ch院 xu th院 bi院n đ鰻i khí h壱u. 
Để gi違m phát th違i KNK ra môi tr逢運ng trong quá trình triển khai quy ho衣ch thành 
ph嘘 cần thực hiện những biện pháp sau: 

Trong ho衣t động tr欝ng trọt: ch栄 động công tác t逢ới tiêu trong canh tác lúa 
n逢ớc để gi違m l逢ợng khí CH4 phát tán ra không khí, áp d映ng biện pháp bón phân 
đúng kỹ thu壱t, đúng th運i điểm để gi違m phát th違i khí N2O, t壱n d映ng các s違n phẩm 
ph映 (rơm, r衣) tr欝ng n医m hoặc tái t衣o năng l逢ợng, gi違m dần việc đ嘘t rơm r衣 và các 
ch医t hữu cơ ph映 phẩm nông nghiệp sau thu ho衣ch. 

Trong chăn nuôi: chăn nuôi đặc biệt là nuôi heo t壱p trung có l逢ợng phân th違i 
r医t lớn nên bắt buộc các trang tr衣i triển khai xử lỦ, có thể áp d映ng mô hình hầm 栄 
biogas để xử lỦ phân th違i k院t hợp thu h欝i khí CH4 làm ch医t đ嘘t hoặc phát điện. 
Khuy院n khích sử d映ng phân từ ho衣t động chăn nuôi vào canh tác nông nghiệp hữu 
cơ (canh tác lúa, rau, c栄, qu違 hữu cơ). 

Xử lỦ CTR th違i sinh ho衣t đô th鵜: áp d映ng biện pháp phân lo衣i CTR t衣i ngu欝n, 
sử d映ng các ch医t hữu cơ để s違n xu医t phân vi sinh, thu h欝i tái ch院 các v壱t liệu có giá 
tr鵜 nh逢 gi医y, kim lo衣i, nylon, nhựa các lo衣i. 姶u tiên sử d映ng công nghệ tiên ti院n để 
xử lỦ CTR sinh ho衣t (đ嘘t rác thu h欝i năng l逢ợng để phát điện). Đ嘘i với các khu 

trung tâm t衣i các đô th鵜 hoặc xư, th鵜 tr医n cần b鰻 sung quy ho衣ch quỹ đ医t để xây 
dựng các tr衣m trung chuyển ch医t th違i sinh ho衣t, các điểm ti院p nh壱n CTR c欝ng kềnh 
(bàn gh院, gi逢運ng t栄…) có xu th院 gia tăng nhanh trong thực t院. 

Đ嘘i với công nghiệp: các KCN, CCN 逢u tiên ti院p nh壱n đầu t逢 những ngành 
s違n xu医t công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi tr逢運ng, công nghệ ti院t kiệm 
điện. Khuy院n khích doanh nghiệp khai thác và sử d映ng năng l逢ợng s衣ch (năng 
l逢ợng sinh kh嘘i, năng l逢ợng gió, năng l逢ợng mặt tr運i) và h衣n ch院 sử d映ng nhiên 
liệu hóa th衣ch đặc biệt là than, dầu FO làm ch医t đ嘘t. 100% KCN, CCN ph違i có nhà 
máy xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung, n逢ớc th違i sau xử lỦ đ衣t các yêu cầu x違 th違i theo 

QCVN (cột A) khi th違i ra ngu欝n ti院p nh壱n để sử d映ng cho m映c đích c医p n逢ớc sinh 
ho衣t; CTR công nghiệp và ch医t th違i nguy h衣i ph違i đ逢ợc thu gom xử lỦ triệt để, an 
toàn. 

Đ嘘i với giao thông: phát triển hệ th嘘ng giao thông công cộng (xe bus điện, xe 
bus sử d映ng khí hóa lỏng) để gi違m ph逢ơng tiện cá nhân, gi違m phát th違i khí nhà 
kính. Trong quy ho衣ch giao thông đô th鵜 giành diện tích phù hợp phát triển d違i cây 
xanh bên hành lang các tuy院n đ逢運ng. 
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Đ嘘i với đô th鵜: tăng m壱t độ cây xanh đô th鵜 để gi違m tình tr衣ng gia tăng nhiệt 
độ trong mùa hè. Triển khai tr欝ng cây xanh đ医t, duy trì và nâng cao kh違 năng 
phòng ch嘘ng lũ l映t, xâm thực, suy thoái đ医t. Dành quỹ đ医t đ栄 lớn để xây dựng h欝, 
ao để điều ti院t n逢ớc h衣n ch院 ng壱p úng đ嘘i với các hiện t逢ợng m逢a lớn cực đoan. 

4.1.4.2 Cácăgi違iăphápăthíchă泳ngăv噂iăbi院năđ鰻iăkhíăh壱u 

Nằm 荏 trung tâm vùng ĐBSCL nên TPCT s胤 ch鵜u sự đe dọa c栄a bi院n đ鰻i khí 
h壱u, đặc biệt là lũ l映t và h衣n hán. Do đó các gi違i pháp thích 泳ng với BĐKH cho 

thành ph嘘 đ逢ợc đề xu医t theo hai h逢ớng ti院p c壱n thích nghi và gi違m thiểu. Thích 
nghi bao g欝m các biện pháp b違o vệ con ng逢運i và không gian bằng cách gi違m thiểu 
m泳c độ nh衣y c違m với BĐKH, qu違n lỦ r栄i ro, điều ch雨nh các ho衣t động kinh t院 để 
gi違m nhẹ 違nh h逢荏ng và c違i thiện kh違 năng s違n xu医t kinh doanh. Các gi違i pháp 
thích 泳ng nh逢: 

Năng su医t đ違m b違o an toàn phòng lũ đ嘘i với các tuy院n đê dọc theo sông r衣ch 
chính để 泳ng phó với tình hình lũ l映t b医t th逢運ng do m逢a lớn cực đoan; Nâng cao 
độ mặt những tuy院n đ逢運ng hiện hữu 荏 vùng trũng thuộc các huyện đ違m b違o m泳c 
an toàn theo quy ho衣ch.  

Hoàn thiện hệ th嘘ng kênh m逢ơng tiêu thoát n逢ớc và nâng công su医t các tr衣m 
bơm tiêu để đ違m b違o tiêu n逢ớc k鵜p th運i khi có m逢a lớn cực đoan hoặc t衣i những 
th運i đo衣n triều c逢運ng. 

Quy ho衣ch t鰻ng thể ngu欝n n逢ớc, xây dựng b鰻 sung các công trình h欝 trữ n逢ớc 
để điều ti院t ngu欝n n逢ớc đáp 泳ng nhu cầu dùng n逢ớc trong mùa khô. 

Trong quy ho衣ch phát triển các đô th鵜 ph違i dành quỹ đ医t t逢ơng x泳ng để xây 
dựng ao, h欝, công trình thoát n逢ớc (kênh, m逢ơng) ph映c v映 điều ti院t n逢ớc m逢a 
gi違m tình tr衣ng úng ng壱p trong đô th鵜 khi có m逢a lớn. 

Th逢運ng xuyên n衣o vét hệ th嘘ng thoát n逢ớc đô th鵜, b違o trì, b違o d逢ỡng các tr衣m 
bơm tiêu sẵn sàng 泳ng phó với những tình hu嘘ng m逢a lớn đột xu医t và triều c逢運ng. 

Chọn lựa gi嘘ng cây tr欝ng phù hợp với điều kiện bi院n đ鰻i khí h壱u nh逢 nhiệt độ 

tăng, l逢ợng m逢a th医t th逢運ng. 
Tăng diện tích cây xanh, ch栄 động gi違m thiểu các tai bi院n và ch嘘ng s衣t l荏 b運 

sông. 
Nâng cao nh壱n th泳c và vai trò làm ch栄 c栄a mỗi công dân vào việc xây dựng 

và thực hiện quy ho衣ch sử d映ng n逢ớc ti院t kiệm, ngăn ngừa suy thoái môi tr逢運ng 
n逢ớc. 
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4.1.5ăM瓜tăsốăkhuy院năngh鵜ă 

Dựa trên đánh giá tác động c栄a quy ho衣ch đ院n các thành phần môi tr逢運ng c栄a 
đ鵜a ph逢ơng cho th医y nguy cơ ô nhiễm các thành phần môi tr逢運ng tự nhiên là r医t 

lớn (ô nhiễm c映c bộ không khí, ti院ng 欝n 荏 các cơ s荏 s違n xu医t công nghiệp, tiểu th栄 
công nghiệp, các làng nghề, các tuy院n đ逢運ng cao t嘘c và nút giao thông chính; ô 

nhiễm n逢ớc mặt t衣i các khu vực ti院p nh壱n n逢ớc th違i công nghiệp, tiểu th栄 công 
nghiệp, làng nghề, chăn nuôi và khu dân c逢 t壱p trung; ô nhiễm môi tr逢運ng đ医t các 
khu công nghiệp, tiểu th栄 công nghiệp, làng nghề, các bưi chôn l医p, khu xử lỦ ch医t 
th違i công nghiệp và dân sinh; xói l荏 b運 sông, s衣t l荏 đ医t các khu vực khai thác cát 
lòng sông). Để h衣n ch院 tác động tiêu cực tới môi tr逢運ng từ việc thực hiện quy 

ho衣ch TPCT giai đo衣n 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050 cần t壱p trung gi違i quy院t các 
v医n đề sau: 

Ch医t th違i từ các KCN, CCN, các nhà máy điện mặt tr運i và các làng nghề là 
đ嘘i t逢ợng gây tác động tiêu cực lớn tới các thành phần môi tr逢運ng tự nhiên g欝m 
đ医t, n逢ớc và không khí. Để ngăn ngừa và h衣n ch院 tác động tiêu cực tới môi tr逢運ng 
khi quy ho衣ch đ逢ợc triển khai cần một lộ trình chi ti院t g欝m phát triển công nghiệp 
đi đôi với đầu t逢 khắc ph映c những t欝n t衣i về xử lỦ n逢ớc th違i c栄a các CCN, làng 
nghề hiện đang ho衣t động cũng nh逢 lộ trình xây dựng các dự án mới với các gi違i 
pháp BVMT tích hợp: xây dựng các công trình xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung 荏 các 
KCN, CCN; đầu t逢 nâng cao năng lực xử lỦ CTR, CTNH và khí th違i công nghiệp 
cho giai đo衣n 2021 - 2030. 

Nguy cơ ô nhiễm môi tr逢運ng n逢ớc 荏 một s嘘 vùng trên đ鵜a bàn thành ph嘘 cao 

khi thực hiện quy ho衣ch. Hiện t衣i, ch医t l逢ợng ngu欝n n逢ớc mặt trên các sông r衣ch 
chính đư có biểu hiện ô nhiễm do th違i n逢ớc th違i (công nghiệp, sinh ho衣t và nông 
nghiệp). Do đó, cần tăng c逢運ng các gi違i pháp pháp lỦ cũng nh逢 kỹ thu壱t trong c医p 
phép x違 th違i cho những dự án mới thuộc các hợp phần quy ho衣ch việc c医p phép x違 
th違i ph違i căn c泳 s泳c ch鵜u t違i c栄a l逢u vực ti院p nh壱n. 

Quá trình đô th鵜 hóa s胤 gây áp lực r医t lớn lên môi tr逢運ng do l逢ợng n逢ớc th違i 
sinh ho衣t và ch医t th違i rắn sinh ho衣t 荏 các đô th鵜 liên t映c gia tăng theo đ鵜nh h逢ớng 
thu hút ngu欝n nhân lực c栄a quy ho衣ch. Để ngăn ngừa và h衣n ch院 ô nhiễm môi 
tr逢運ng do quá trình đô th鵜 hóa cần một lộ trình chi ti院t về ti院n độ xây dựng và 
ngu欝n tài chính để xây dựng các công trình xử lỦ n逢ớc th違i sinh ho衣t và công trình 
xử lỦ CTR sinh ho衣t. Xử lỦ CTR sinh ho衣t đô th鵜 ph違i h逢ớng tới m映c tiêu phát 
triển bền vững (phân lo衣i t衣i ngu欝n để tăng tỷ lệ tái ch院 và tái sử d映ng, 逢u tiên đ嘘t 
ch医t th違i có thu h欝i nhiệt phát điện để ti院t kiệm quỹ đ医t). 
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Quy ho衣ch dự ki院n thực hiện các khu du l鵜ch sinh thái và ngh雨 d逢ỡng với sân 
golf. Khi đó nguy cơ ô nhiễm môi tr逢運ng n逢ớc b荏i d逢 l逢ợng phân bón hóa học và 
hóa ch医t b違o vệ thực v壱t là r医t lớn. B荏i v壱y, cần kiểm soát ngu欝n phân bón và hóa 

ch医t b違o vệ thực v壱t, đặc biệt làm rõ danh m映c phân bón, thu嘘c trừ sâu s胤 sử d映ng 
trong khu du l鵜ch sinh thái và ngh雨 d逢ỡng ngay từ giai đo衣n l壱p báo cáo ĐTM. Khi 
đ逢a khu du l鵜ch sinh thái và ngh雨 d逢ỡng vào ho衣t động ti院n hành quan trắc đ鵜nh kỳ 
để kiểm soát chặt ch胤 hàm l逢ợng các ch医t dinh d逢ỡng (amonia, nitrate, nitrite, 
phosphate) và d逢 l逢ợng thu嘘c trừ sâu trong dòng ch違y mặt từ khu du l鵜ch sinh thái 
và ngh雨 d逢ỡng đ鰻 ra ngu欝n ti院p nh壱n. 

Rà soát các hợp phần quy ho衣ch đư có hiệu lực pháp lu壱t để điều ch雨nh hoặc 
lo衣i bỏ những dự án có tiềm năng gây ô nhiễm cao nhằm b違o vệ, duy trì ch医t l逢ợng 
ngu欝n n逢ớc để c医p n逢ớc cho ăn u嘘ng và sinh ho衣t. Đ嘘i với các ngu欝n n逢ớc mặt 
đ逢ợc quy ho衣ch sử d映ng đa m映c đích g欝m c医p n逢ớc cho sinh ho衣t, công nghiệp, 
c医p n逢ớc t逢ới cho nông nghiệp thì m映c tiêu duy trì l逢ợng và ch医t l逢ợng n逢ớc để 
đáp 泳ng nhu cầu sinh ho衣t và ăn u嘘ng cho ng逢運i dân ph違i đ逢ợc 逢u tiên hàng đầu. 

Nhu cầu v壱t liệu xây dựng (đá, cát, sỏi) và v壱t liệu san l医p mặt bằng trong khi 
triển khai thực hiện quy ho衣ch là r医t lớn. Tuy nhiên việc khai thác khoáng s違n, v壱t 
liệu san l医p đe dọa đ院n an toàn hệ th嘘ng đê điều phòng lũ. Vì v壱y cần xây dựng lộ 
trình khai thác cát, sỏi, v壱t liệu san l医p, khoáng s違n phù hợp với lộ trình phát triển 
công nghiệp, đ欝ng th運i đ逢a ra các gi違i pháp qu違n lỦ và kỹ thu壱t đ違m b違o không 
違nh h逢荏ng đ院n s衣t l荏 đ医t, xói, l荏 lòng sông, khu vực khai thác v壱t liệu xây dựng. 

Cần ti院n hành liên k院t với các t雨nh trong vùng ĐBSCL để đ逢ợc chia sẻ về ngu欝n 
v壱t liệu xây dựng cần thi院t này. Có thể ti院n hành t壱n d映ng những v壱t liệu n衣o vét 
lu欝ng hàng h違i, ph院 phẩm từ các hệ th嘘ng xử lỦ ch医t th違i (x雨 than c栄a lò đ嘘t…) làm 
v壱t liệu san l医p. 

Khi thực hiện quy ho衣ch thì một diện tích đ医t nông nghiệp đ逢ợc chuyển đ鰻i 
m映c đích sang đ医t công nghiệp, đ医t giao thông, đ医t đô th鵜 và đ医t th逢ơng m衣i d鵜ch 
v映. Việc thu h欝i một diện tích đ医t s違n xu医t lớn s胤 làm m医t việc làm, gi違m thu nh壱p 
c栄a ng逢運i có đ医t b鵜 thu h欝i. Để gi違m thiểu tác động tiêu cực đ院n đ運i s嘘ng và duy 
trì tr壱t tự an ninh xư hội khu vực nông thôn cần có một lộ trình c映 thể, chi ti院t về 
ti院n độ thu h欝i, giá c違 và ph逢ơng th泳c b欝i th逢運ng, m泳c hỗ trợ 鰻n đ鵜nh đ運i s嘘ng, k院 
ho衣ch đào t衣o chuyển đ鰻i nghề cho ng逢運i trong độ tu鰻i lao động c栄a các hộ gia 
đình có đ医t b鵜 thu h欝i và k院 ho衣ch thu hút lao động nông nghiệp sang s違n xu医t công 
nghiệp, d鵜ch v映. Gi違i quy院t hài hòa quyền lợi giữa ng逢運i có đ医t s違n xu医t nông 
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nghiệp b鵜 thu h欝i với quyền lợi c栄a nhà n逢ớc và nhà đầu t逢 quy院t đ鵜nh việc hoàn 
thành m映c tiêu phát triển kinh t院 - xư hội c栄a thành ph嘘.         

4.2ăĐ鵜nhăh逢噂ngăv隠ăb違oăv羽ămôiătr逢運ngătrongăquáătrìnhăth詠căhi羽năquyăho衣ch 

4.2.1ăĐ鵜nhăh逢噂ngăápăd映ngăcôngăc映ăqu違nălỦămôiătr逢運ngăc栄aăquyăho衣chă 
Trong giai đo衣n triển khai từng dự án trong hợp phần quy ho衣ch ph違i thực 

hiện báo cáo ĐTM theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t BVMT, những v医n đề cần t壱p trung  
phân tích, đánh giá đ逢ợc tóm tắt trong b違ng d逢ới đây: 

B違ngă4.ă1. Nh英ngăv医năđ隠ăc亥năphơnătích,ăđánhăgiáăchoăm瓜tăsốăh嬰păph亥nă                
quyăho衣ch 

ThƠnhă
ph亥n 

Ngu欝nă gơyă
tácăđ瓜ng 

Nh英ng v医năđ隠 c亥n t壱pătrungăphơnătíchăđánhăgiáătrongăquáă
trìnhăl壱păĐTMăchoăcácăd詠 ánăthƠnhăph亥n 

Công 
nghiệp 

Ngu欝n gây 
tác động có 
liên quan tới 

ch医t th違i 

- N逢ớc th違i công nghiệp (nhiệt độ, pH, độ màu, BOD5, COD, 

các kim lo衣i nặng độc h衣i (Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, Zn, As), dầu mỡ 

khoáng. 

- N逢ớc th違i sinh ho衣t từ KCN (pH, TSS, NH4
+-N; NO3

-N, PO4
3- 

t鰻ng dầu mỡ thực v壱t, ch医t ho衣t tính bề mặt, t鰻ng Coliform). 

- Khí th違i độc h衣i (b映i, CO, NOx, SO2, hơi acid, dung môi) phát 
sinh trong giai đo衣n xây dựng và v壱n hành s違n xu医t. 

- CTR công nghiệp, CTR sinh ho衣t từ các nhà máy, xí nghiệp, 

KCN, CCN. 

- Ch医t th違i nguy h衣i (bùn xử lỦ n逢ớc th違i công nghiệp, CTNH 

có ngu欝n g嘘c từ công nghệ s違n xu医t). 

- BĐKH do gia tăng tiêu th映 điện năng, tiêu th映 nhiên liệu hóa 
th衣ch gia tăng phát th違i khí CO2. 

- Sự c嘘 môi tr逢運ng (tràn dầu, tràn hóa ch医t, cháy, n鰻). 

Ngu欝n tác 
động không 
liên quan tới 

ch医t th違i 

- Thu h欝i đ医t chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t từ đ医t nông 
nghiệp sang xây dựng các KCN, CCN làm phát sinh các v医n đề 

xư hội (việc làm, thu nh壱p, áp lực lên h衣 tầng cơ s荏…). 

- Hệ sinh thái tự nhiên (suy thoái đ医t đai; a-xít hóa). 

Nông 
nghiệp 

Ngu欝n gây 
tác động có 
liên quan tới 

ch医t th違i 

- N逢ớc th違i từ đ欝ng ruộng, từ trang tr衣i chăn nuôi và nuôi tr欝ng 

th栄y s違n 

- Thu嘘c BVTV đặc biệt là thu嘘c trừ sâu, phân bón, sử d映ng 

thu嘘c kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi th栄y s違n. 

- Ch医t th違i nguy h衣i (bao bì thu嘘c trừ sâu, thu嘘c diệt cỏ và 
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ThƠnhă
ph亥n 

Ngu欝nă gơyă
tácăđ瓜ng 

Nh英ng v医năđ隠 c亥n t壱pătrungăphơnătíchăđánhăgiáătrongăquáă
trìnhăl壱păĐTMăchoăcácăd詠 ánăthƠnhăph亥n 

thu嘘c trừ sâu quá h衣n). 

- Ch医t th違i rắn (rơm, r衣, cành, lá cây) từ tr欝ng trọt, phân và ch医t 

độn, th泳c ăn d逢 thừa từ chăn nuôi; bùn th違i từ các ao, h欝 nuôi 
th栄y s違n. 

- Phát th違i CH4 từ canh tác lúa và xử lỦ n逢ớc th違i chăn nuôi. 

Ngu欝n gây 
tác động 

không liên 
quan tới ch医t 

th違i 

- Áp lực đ院n tài nguyên n逢ớc do gia tăng khai thác n逢ớc t逢ới. 

- Suy thoái đ医t đai. 

- Gia tăng xói mòn đ医t do m逢a 荏 vùng tr欝ng cây ăn qu違. 

- BĐKH do gia tăng phát th違i khí nhà kính (CH4, CO2). 

Giao 

thông 

Ngu欝n tác 
động có liên 

quan ch医t th違i 

- B映i, khí th違i CO, NOx, SO2, Hydrocarbon (Benzen, Toluen). 

- Ti院ng 欝n từ các ph逢ơng tiện giao thông. 

- N逢ớc m逢a ch違y tràn từ mặt đ逢運ng giao thông ch泳a h衣t vi 

nhựa (nhựa đ逢運ng, cao su từ mài mòn l嘘p xe và dầu mỡ). 

- CTR đ逢運ng ph嘘 (cỏ, cành cây, lá cây…). 

Ngu欝n tác 
động không 
liên quan ch医t 

th違i 

- Phát sinh các v医n đề xư hội (lao động, việc làm, thu nh壱p) do 

chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t s違n xu医t, đ医t 荏 sang đ医t giao 

thông. 

- Gia tăng tai n衣n giao thông do m壱t độ xe l逢u thông cao. 

- Tr荏 ng衣i về giao l逢u và quan hệ xư hội giữa các làng, xư 
truyền th嘘ng do xây dựng đ逢運ng cao t嘘c. 

Du 

l鵜ch và 
d鵜ch 

v映 

 

Ngu欝n tác 
động có liên 
quan ch医t th違i 

- N逢ớc th違i sinh ho衣t từ khách s衣n, nhà hàng, trung tâm th逢ơng 
m衣i, khu vui chơi gi違i trí, cơ s荏 tâm linh. 

- CTR sinh ho衣t từ khách s衣n, nhà hàng, cơ s荏 tâm linh (đền, 

chùa, mi院u), khu vui chơi gi違i trí, trung tâm th逢ơng m衣i, chợ 

truyền th嘘ng. 

- Sử d映ng phân hóa học, thu嘘c BVTV đặc biệt là thu嘘c trừ sâu 
để chăm sóc, b違o trì công viên văn hóa, khu vui chơi gi違i trí. 

- Sử d映ng n逢ớc mặt để chăm sóc công viên văn hóa. 

- N逢ớc ch違y tràn bề mặt từ công viên văn hóa ch泳a ch医t ô 
nhiễm (phân hóa học và d逢 l逢ợng thu嘘c BVTV).  
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ThƠnhă
ph亥n 

Ngu欝nă gơyă
tácăđ瓜ng 

Nh英ng v医năđ隠 c亥n t壱pătrungăphơnătíchăđánhăgiáătrongăquáă
trìnhăl壱păĐTMăchoăcácăd詠 ánăthƠnhăph亥n 

Ngu欝n tác 
động không 
liên quan tới 

ch医t th違i 

- Chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t nông, lâm nghiệp sang ph映c 

v映 vui chơi gi違i trí (n違y sinh các v医n đề xư hội: việc làm, thu 
nh壱p và tr壱t tự tr鵜 an). 

- Các tệ n衣n xư hội (ma túy, m衣i dâm…). 

 

Đô th鵜 
hóa 

 

Ngu欝n tác 
động có liên 
quan ch医t th違i 

- N逢ớc th違i sinh ho衣t từ thành ph嘘, th鵜 xư, th鵜 tr医n (pH, TSS, 

NH4
+-N; NO3

-N, PO4
3-, t鰻ng dầu mỡ thực v壱t, ch医t ho衣t tính bề 

mặt, t鰻ng Coliform). 

- Rác th違i sinh ho衣t và rác th違i đ逢運ng ph嘘. 

- Ch医t th違i nguy h衣i có ngu欝n g嘘c sinh ho衣t (pin, ắc quy, hộp 

sơn, mực in…). 

- Khí th違i từ ph逢ơng tiện cơ giới cá nhân (xe máy, ô tô). 

- Ti院ng 欝n từ các ph逢ơng tiện giao thông. 

Ngu欝n tác 
động không 
liên quan tới 

ch医t th違i 

- Chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t từ đ医t nông nghiệp sang đ医t 

đô th鵜 (lao động, việc làm, thu nh壱p). 

- Các tệ n衣n xư hội (ma túy, m衣i dâm). 

- Tai n衣n giao thông. 

Xử lỦ 
Ch医t 

th違i 

rắn 

 

Ngu欝n gây 
tác động liên 
quan tới ch医t 

th違i 

- Tr逢運ng hợp chôn l医p rác: n逢ớc rác rò r雨; khí phát tán (H2S, 

Mercaptan, CH4, CO2). 

- Khí th違i từ lò đ嘘t ch医t th違i (nhiệt độ, b映i, CO, NOx, SO2, hơi 
acid). 

- Tro x雨 từ lò đ嘘t. 

- Ô nhiễm sinh học (ru欝i, muỗi, chuột). 

- R栄i ro môi tr逢運ng từ công trình xử lỦ n逢ớc rác rò r雨 và thi院t b鵜 
xử lỦ khí th違i lò đ嘘t. 

Ngu欝n gây 
tác động 

không liên 
quan ch医t th違i 

- Thu h欝i đ医t xây dựng bưi chôn l医p, cơ s荏 xử lỦ ch医t th違i rắn. 

- T壱p trung những ng逢運i ki院m s嘘ng bằng nghề nhặt rác. 

4.2.2ăĐ鵜nhăh逢噂ngăphơnăvùngămôiătr逢運ng 

4.2.2.1 Nguyênăt逸căphơnăvùng 

Phân vùng môi tr逢運ng TPCT theo các vùng và tiểu vùng đư đ逢ợc đ鵜nh h逢ớng 

trong quy ho衣ch b違o vệ môi tr逢運ng Qu嘘c gia: Phù hợp với điều kiện tự nhiên, ch医p 
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nh壱n tính đ欝ng nh医t t逢ơng đ嘘i và đ違m b違o hài hòa với phân vùng KT-XH.  

Theo Điều 22 “Quy đ鵜nh chung về phân vùng môi tr逢運ng” c栄a Ngh鵜 đ鵜nh 

08/2022 Quy đ鵜nh một s嘘 điều c栄a Lu壱t BVMT (2020), toàn đ鵜a bàn thành ph嘘 

Cần Thơ đ逢ợc phân thành:  
Vùng b違o vệ nghiêm ngặt 

Các khu du l鵜ch sinh thái t衣i: c欝n 遺u (Q. Ninh Kiều), cù lao Tân Lộc (Q. Th嘘t 

N嘘t), c欝n Sơn (Q. Bình Th栄y)… cần quan tâm b違o t欝n ĐDSH. 
Khu l鵜ch sử văn hóa: chợ n鰻i Cái Răng, nhà c鰻 Bình Th栄y, Thiền viện Trúc 

Lâm Ph逢ơng Nam, chùa Ông, Khu di tích l鵜ch sử Giàn Gừa, Khu du l鵜ch Lung Cột 

Cầu, Làng nghề h栄 ti院u. 

Các công viên trên đ鵜a bàn TP. Cần Thơ.  
Vùng h衣n ch院 phát th違i 

Vùng đệm các khu du l鵜ch sinh thái nêu trên. 
Các khu đô th鵜 lo衣i V tr荏 lên đ逢ợc quy ho衣ch. 

Các con sông lớn trên đ鵜a bàn TP. Cần Thơ: sông H壱u, sông Cần Thơ. 
Khu vực b違o t欝n di s違n văn hóa và di tích l鵜ch sử. 

Các khu vực phát triển du l鵜ch: Ngày hội v逢運n trái cây t衣i Tân Lộc, Lễ hội 

OK Om Bok t衣i chùa Pothi Somrom…  
Vùng khác.  
Các vùng còn l衣i trên đ鵜a bàn thành ph嘘 không thuộc danh m映c liệt kê t衣i m映c 

nêu trên.  

4.2.2.2 Đ鵜nhăh逢噂ng b違o v羽 môiătr逢運ng t衣iăcácăvùngămôiătr逢運ng  

a) Vùng b違o vệ nghiêm ngặt  

Ti院p t映c qu違n lỦ b違o vệ có hiệu qu違 khu hệ động, thực v壱t hiện có. 
永ng d映ng ti院n bộ khoa học công nghệ vào qu違n lỦ ĐDSH. 
Ch雨 ch医p thu壱n dự án đầu t逢 sinh thái, vì m映c đích b違o t欝n và sử d映ng công 

nghệ thân thiện với môi tr逢運ng. 

Không quy ho衣ch, phát triển dự án khai thác khoáng s違n; xây dựng kho ch泳a 

hóa ch医t độc h衣i, nguyên liệu, nhiên liệu, v壱t liệu, ph院 liệu có y院u t嘘 độc h衣i đ嘘i 

với với môi tr逢運ng; xây dựng cơ s荏 xử lỦ, bưi chôn l医p, v鵜 trí th違i bỏ ch医t th違i rắn, 

cơ s荏 s違n xu医t, kinh doanh phát sinh ch医t ô nhiễm độc h衣i, có ho衣t động xâm h衣i 

đ院n các đ嘘i t逢ợng, y院u t嘘 cần b違o vệ nghiêm ngặt.  
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b) Vùng h衣n ch院 phát th違i  

Phát triển kinh t院 xư hội, góp phần chuyển d鵜ch cơ c医u kinh t院 vùng đệm; thực 

hiện cơ ch院 chia sẻ lợi ích cho cộng đ欝ng vùng đệm.  

Phát triển đô th鵜, c映m dân c逢 hài hoà với c違nh quan môi tr逢運ng, có cơ s荏 h衣 

tầng c医p, thoát n逢ớc, xử lỦ n逢ớc th違i; tỷ lệ cây xanh/diện tích tự nhiên cao.  

B違o vệ ch医t l逢ợng n逢ớc sông, h欝, kiểm soát ô nhiễm đ医t và n逢ớc do ch医t th違i 

công nghiệp, nông nghiệp gây ra.  
Khuy院n khích đầu t逢 các dự án xanh (công nghệ thân thiện với môi tr逢運ng), 

du l鵜ch sinh thái, h衣n ch院 phát th違i theo h逢ớng gắn k院t phát triển hài hòa về mặt 

môi tr逢運ng, c違nh quan các khu đô th鵜.  
H衣n ch院 quy ho衣ch, phát triển dự án đầu t逢 xâm h衣i lớn đ院n đ嘘i t逢ợng cần 

b違o vệ, phát th違i l逢ợng lớn ch医t ô nhiễm độc h衣i; các dự án đầu t逢 trong vùng h衣n 

ch院 tác động ph違i thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi tr逢運ng, ph違i đ逢ợc cơ quan 
qu違n lỦ nhà n逢ớc về b違o vệ môi tr逢運ng c医p phép về giá tr鵜 giới h衣n và t鰻ng l逢ợng 

th違i ch医t ô nhiễm độc h衣i ra môi tr逢運ng và ch鵜u sự giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt 

về môi tr逢運ng đó.  
c) Các vùng khác  
Ngăn ngừa ô nhiễm do ho衣t động các cơ s荏 s違n xu医t trong KCN, CCN, làng 

nghề, các cơ s荏 s違n xu医t xen k胤 trong khu dân c逢, b違o vệ ch医t l逢ợng n逢ớc mặt và 
ch医t l逢ợng không khí khu đô th鵜, khu dân c逢.  

Xây dựng đô th鵜, KCN theo h逢ớng “xanh và s衣ch”. Gia tăng diện tích cây 
xanh 荏 các KCN, đ違m b違o quy đ鵜nh c栄a Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng.  

T壱p trung xây dựng, sử d映ng có hiệu qu違 các KCN, CCN đư đ逢ợc quy ho衣ch, 

h衣n ch院 m荏 rộng vào đ医t đô th鵜, đ医t nông nghiệp; Kho違ng cách t嘘i thiểu từ ranh 

giới KCN, CCN đ院n khu dân c逢 t壱p trung t嘘i thiểu là 500 m; mỗi KCN, CCN có 
tr衣m xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung. N逢ớc th違i sau khi xử lỦ đ衣t tiêu chuẩn, quy chuẩn 

về n逢ớc th違i công nghiệp.  

Các cơ s荏 s違n xu医t trong KCN ph違i đ違m b違o lắp đặt hệ th嘘ng xử lỦ ch医t th違i 

và xử lỦ đ衣t quy đ鵜nh c栄a Bộ TN&MT.  

Đ違m b違o hệ th嘘ng thoát n逢ớc th違i: tách riêng khỏi n逢ớc m逢a, xây dựng các 
tr衣m xử lỦ n逢ớc th違i t壱p trung, toàn bộ n逢ớc th違i đ逢ợc đ逢a về Tr衣m Xử lỦ n逢ớc 

th違i t壱p trung; đ違m b違o đ医t cây xanh sử d映ng công cộng đ衣t tỷ lệ trên 4 m2/ng逢運i. 
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Kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt các ngu欝n th違i và ch医t l逢ợng n逢ớc th違i, khí 
th違i, ch医t l逢ợng môi tr逢運ng chung quanh đ嘘i với các cơ s荏 CN trong các KCN.  

Th逢運ng xuyên thực hiện quan trắc ch医t l逢ợng không khí, n逢ớc mặt, n逢ớc 

d逢ới đ医t; c違nh báo sớm các v医n đề ô nhiễm môi tr逢運ng 荏 các KCN, n院u có.  

4.2.3ăĐ鵜nhăh逢噂ngăth詠căhi羽năđánhăgiáătácăđ瓜ngămôiătr逢運ngăđốiăv噂iăcácăd詠ăánă
đ亥uăt逢ăđ逢嬰căđ隠ăxu医tătrongăquyăho衣ch 

4.2.3.1 Đ鵜nhăh逢噂ngăv隠ăh嬰păph亥năquyăho衣ch cácăKCN,ăCCN 

Theo dự án quy ho衣ch trong th運i gian sắp tới hàng lo衣t các dự án về xây dựng 
h衣 tầng cơ s荏 các KCN, CCN trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ s胤 đ逢ợc triển khai. 
Để thực hiện quy ho衣ch một cách suôn sẻ nên b鰻 sung những nội dung đề c壱p d逢ới 
đây vào nội dung báo cáo QH: 

Về lộ trình thực hiện: quy ho衣ch về KCN, CCN trong giai đo衣n 2021 - 2030 

và tầm nhìn 2050 cần ph違i chuyển đ鰻i các lo衣i đ医t sang đ医t công nghiệp. Tuy nhiên 

lộ trình thu h欝i đ医t đai, xây dựng h衣 tầng cơ s荏 và ti院p nh壱n đầu t逢 thì ch逢a đ逢ợc 

đề c壱p c映 thể. 

Về khía c衣nh môi tr逢運ng: nhiều ho衣t động c栄a quy ho衣ch s胤 tác động tiêu cực 
đ院n các thành phần môi tr逢運ng tự nhiên (đ医t, n逢ớc và không khí) và môi tr逢運ng 

kinh t院 xư hội. B荏i v壱y, để ngăn ngừa hoặc gi違m thiểu các tác động tiêu cực đ院n 
các thành phần môi tr逢運ng và KT-XH c栄a đ鵜a ph逢ơng, mỗi dự án phát triển h衣 
tầng KCN, CCN ch雨 đ逢ợc ti院p nh壱n các nhà đầu t逢 khi các h衣ng m映c về b違o vệ 
môi tr逢運ng (khí th違i, CTR, n逢ớc th違i t壱p trung) đư đ逢ợc xây dựng hoàn thiện; lộ 
trình đầu t逢 xây dựng các công trình xử lỦ n逢ớc th違i, CTR công nghiệp, CTNH… 

cần đ逢ợc b鰻 sung vào báo cáo quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ. 

Về mặt xư hội: quy ho衣ch KCN, CCN trong giai đo衣n 2021 - 2030 và tầm 

nhìn 2050 để phát triển các KCN, CCN mới không ch雨 chuyển đ鰻i cơ c医u sử d映ng 

đ医t mà còn gây m医t việc làm và gi違m thu nh壱p c栄a nhiều lao động nông thôn, gây 
ra tình tr衣ng b医t 鰻n về tr壱t tự xư hội. Do đó, lộ trình đền bù, gi違i phóng mặt bằng, 

đào t衣o chuyển đ鰻i nghề nghiệp... ph違i đ逢ợc đề c壱p trong quy ho衣ch.  

4.2.3.2 Đ鵜nhăh逢噂ngăv隠ătƠiănguyênăn逢噂c 

C映 thể hóa các đ鵜nh h逢ớng và gi違i pháp chính về b違o đ違m duy trì l逢u l逢ợng 
và ch医t l逢ợng n逢ớc mặt c栄a thành ph嘘. 

C映 th院 hóa các ph逢ơng th泳c ph嘘i hợp với các t雨nh An Giang, Vĩnh Long 

trong việc kiểm soát ngu欝n th違i để duy trì dòng ch違y và từng b逢ớc ph映c h欝i ch医t 
l逢ợng n逢ớc.  
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Đầu t逢 xây dựng các điểm quan trắc tài nguyên n逢ớc và môi tr逢運ng t衣i các 
vùng nh衣y c違m nh逢 các khu vực có d医u hiệu ô nhiễm, khu vực có nguy cơ s映t lún, 
vùng có d医u hiệu mực n逢ớc h衣 th医p d逢ới m泳c cho phép…  

4.2.3.3 Đ鵜nhăh逢噂ngăv隠ăxửălỦăch医tăth違i  
Việc v壱n chuyển ch医t th違i rắn và ch医t th違i công nghiệp, ch医t th違i nguy h衣i trên 

đ鵜a bàn s胤 phát sinh các v医n đề liên quan đ院n phát triển kinh t院 xư hội thành ph嘘. 
Xử lỦ rác th違i: kêu gọi thu hút các nhà đầu t逢 lớn đầu t逢 vào các khu công 

nghiệp, đặc biệt các nhà đầu t逢 công nghệ s違n xu医t hiện đ衣i tiên ti院n, có ngu欝n lực 
đầu t逢 trong công tác xử lỦ ch医t th違i, b違o vệ môi tr逢運ng.  

Tăng c逢運ng công tác quy ho衣ch các khu vực xử lỦ, qu違n lỦ rác th違i sinh ho衣t 
t衣i các huyện gắn với xử lỦ rác th違i công nghiệp, rác th違i nguy h衣i để đầu t逢 khu 
xử lỦ rác th違i t壱p trung, công nghệ tiên ti院n hiện đ衣i. 

4.2.3.4 Đ鵜nhăh逢噂ng v隠ăki吋măsoátăôănhi宇măt瑛ăbênăngoƠi  
Ch医t l逢ợng n逢ớc sông H壱u đo衣n ch違y qua thành ph嘘 ch鵜u 違nh h逢荏ng c栄a quá 

trình x違 n逢ớc th違i từ các t雨nh th逢ợng ngu欝n. B荏i v壱y, cần m嘘i liên k院t giữa thành 
ph嘘 với các t雨nh th逢ợng ngu欝n trong việc quy ho衣ch b違o vệ ngu欝n n逢ớc sông H壱u. 
Thành ph嘘 cần ph嘘i hợp chặt ch胤 với Bộ, ngành và đ鵜a ph逢ơng có liên quan để 
đ違m b違o kiểm soát ngu欝n th違i gi違m thiểu tác động đ院n ch医t l逢ợng n逢ớc.   

4.2.3.5 Đ鵜nhăh逢噂ng v隠ăcácăn瓜iădungăkhác 

Các ho衣t động nông nghiệp gắn liền với ho衣t động khai thác sử d映ng n逢ớc 
trên các dòng sông; n逢ớc là nhân t嘘 có Ủ nghĩa quy院t đ鵜nh, cần phân tích c映 thể kh違 
năng b違o đ違m c医p n逢ớc cho nhu cầu hiện t衣i cho nông nghiệp và các nhu cầu khác: 
sinh ho衣t, đô th鵜, khu - c映m công nghiệp, b違o đ違m môi tr逢運ng sinh thái c栄a dòng 
sông và tài nguyên thiên nhiên khác. 

Cần b鰻 sung việc duy trì và phát triển các khu chuyên canh cây đặc s違n tiêu 
biểu và các lo衣i đặc s違n tiềm năng khác. Ngoài ra, có thể b鰻 sung quy ho衣ch phát 
triển các vùng s違n xu医t n医m, cây d逢ợc liệu, là những s違n phẩm tiềm năng. 

Việc phân b嘘 không gian phát triển cần thi院t ph違i cân nhắc đ違m b違o hài hòa 
giữa c違nh quan môi tr逢運ng và phát triển các khu công nghiệp, c映m công nghiệp 
hoặc giữa vùng phát triển công nghiệp và vùng nông nghiệp. Đ医t nông nghiệp là 
ngu欝n tài nguyên r医t quỦ giá đ逢ợc b欝i đắp qua hàng ngàn năm, đ医t nông nghiệp 
đóng vai trò quan trọng s違n xu医t ra l逢ơng thực, thực phẩm ph映c v映 nhu cầu thi院t 
y院u c栄a ng逢運i dân. B荏i v壱y, việc chuyển đ鰻i đ医t nông nghiệp đặc biệt là đ医t lúa 
sang các m映c tiêu sử d映ng khác (công nghiệp, công trình năng l逢ợng) nên đ逢ợc 
xem xét một cách th医u đáo hơn. 
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Để gi違i quy院t những t欝n t衣i và h衣n ch院 trong phát triển kinh t院, nh壱n diện 
nguyên nhân kìm hưm sự phát triển, thông qua đánh giá m泳c độ phù hợp giữa các 
nhóm gi違i pháp với yêu cầu đặt ra đ嘘i với phát triển kinh t院 trong b嘘i c違nh mới, đề 
xu医t b鰻 sung một s嘘 khía c衣nh liên quan đ院n các nhóm gi違i pháp trên nh逢 sau: 

Nhóm gi違i pháp về ngu欝n nhân lực: xây dựng lộ trình c映 thể đào t衣o ngu欝n 
nhân lực, nâng cao ch医t l逢ợng ngu欝n lao động và năng su医t lao động. 

Nhóm gi違i pháp về phát triển kinh t院 và KHCN: xây dựng tiêu chí và yêu cầu 
phát triển kinh t院 theo chiều sâu, phát huy tính đ鰻i mới sáng t衣o, phát triển ngành 
mũi nhọn, thu hút mọi ngu欝n đầu t逢, tránh ph映 thuộc quá nhiều vào khu vực FDI. 

Nhóm gi違i pháp về thu hút và qu違n lỦ đầu t逢: xây dựng cơ ch院 chính sách đ嘘i 
với thu hút có chọn lọc các dự án phát triển phù hợp ti院n tới gi違m gia công, lắp ráp 
và nâng cao sự tự ch栄 về ngu欝n lực và cơ ch院 phát triển kinh t院 theo h逢ớng hiện 
đ衣i. 

Nhóm gi違i pháp về phân b嘘 không gian phát triển kinh t院: l壱p k院 ho衣ch phân 
b嘘 không gian phát triển, 逢u tiên phát triển song song giữa khu công nghiệp vùng 
nông nghiệp công nghệ cao và làng nghề tiểu th栄 công nghiệp k院t hợp với ho衣t 
động du l鵜ch làng nghề, nhằm đ違m b違o sự tăng tr逢荏ng kinh t院 bền vững và sự hài 
hòa với môi tr逢運ng c違nh quan. 

4.3ăCh逢挨ngătrìnhăqu違nălỦăvƠăgiámăsátămôiătr逢運ngătrongăquáătrìnhătri吋năkhaiă
th詠căhi羽năQuyăho衣ch 

4.3.1ăCh逢挨ngătrìnhăqu違nălỦămôiătr逢運ng 

Nội dung về qu違n lỦ môi tr逢運ng khi triển khai quy ho衣ch:  

Qu違n lỦ việc tuân th栄 và thực hiện các khuy院n ngh鵜 nhằm phòng ngừa, gi違m 
thiểu các tác động b医t lợi đ院n môi tr逢運ng do thực hiện quy ho衣ch đ逢ợc nêu trong 
báo cáo ĐMC. 

Qu違n lỦ các ngu欝n tài nguyên trên toàn bộ diện tích đ医t chuyển đ鰻i m映c đích 
sử d映ng để phát triển công nghiệp và h衣 tầng dân sinh. 

Đ違m b違o thực thi pháp lu壱t về BVMT giai đo衣n triển khai quy ho衣ch (giai 

đo衣n thực hiện ĐTM) theo đúng pháp lu壱t về b違o vệ môi tr逢運ng. 
Trách nhiệm qu違n lỦ môi tr逢運ng khi triển khai quy ho衣ch: triển khai thực hiện 

quy ho衣ch là UBND thành ph嘘 Cần Thơ trong đó S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng 
ch鵜u trách nhiệm qu違n lỦ môi tr逢運ng trên ph衣m vi thành ph嘘. UBND thành ph嘘 
Cần Thơ ph嘘i hợp với Bộ Tài nguyên và Môi tr逢運ng thực hiện ch泳c năng qu違n lỦ 
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môi tr逢運ng đ嘘i với những dự án quy mô lớn có tiềm năng gây tác động tiêu cực 
m衣nh tới ch医t l逢ợng môi tr逢運ng.  

4.3.2ăCh逢挨ngătrìnhăgiámăsátămôiătr逢運ng 

4.3.2.1 Quanăđi吋m 

M衣ng l逢ới quan trắc tài nguyên và môi tr逢運ng đ逢ợc quy ho衣ch b違o đ違m l欝ng 

ghép t嘘i đa các lĩnh vực, có tính k院 thừa, t壱n d映ng các cơ s荏 v壱t ch医t kỹ thu壱t và 
đội ngũ quan trắc viên hiện có, trong đó m衣ng quan trắc khí t逢ợng th栄y văn là 
nòng c嘘t.  

M衣ng l逢ới quan trắc tài nguyên và môi tr逢運ng ph違i đ違m b違o tính đ欝ng bộ, 

tiên ti院n, hiện đ衣i và toàn diện; đẩy nhanh t嘘c độ hiện đ衣i hóa công nghệ và thi院t b鵜 
quan trắc, phân tích, truyền tin và xử lỦ thông tin theo h逢ớng s嘘 hóa, tự động hóa 
trên cơ s荏 泳ng d映ng công nghệ thông tin trong n逢ớc và ti院p thu công nghệ tiên ti院n 

c栄a n逢ớc ngoài.  
M衣ng l逢ới quan trắc tài nguyên và môi tr逢運ng là một hệ th嘘ng m荏, liên t映c 

đ逢ợc b鰻 sung, nâng c医p và hoàn thiện, đ逢ợc k院t n嘘i và chia sẻ thông tin.  
Từng b逢ớc đào t衣o, nâng cao ch医t l逢ợng ngu欝n nhân lực đ違m b違o công tác 

qu違n lỦ và v壱n hành m衣ng quan trắc tài nguyên và môi tr逢運ng tiên ti院n, hiện đ衣i, 

đáp 泳ng việc cung c医p s嘘 liệu, thông tin điều tra cơ b違n về tài nguyên và môi 
tr逢運ng và ph映c v映 hiệu qu違 cho công tác qu違n lỦ ngành tài nguyên và môi tr逢運ng.  

Đầu t逢 xây dựng mới ph違i t壱p trung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với 

điều kiện kinh t院 - xư hội trong từng giai đo衣n.  

4.3.2.2 M映cătiêu 

Xây dựng m衣ng l逢ới quan trắc tài nguyên và môi tr逢運ng b違o đ違m th嘘ng nh医t, 

đ欝ng bộ, tiên ti院n và từng b逢ớc hiện đ衣i, đáp 泳ng nhu cầu thu nh壱p và cung c医p 

thông tin, s嘘 liệu điều tra cơ b違n về môi tr逢運ng, tài nguyên n逢ớc, khí t逢ợng th栄y 

văn, ph映c v映 có hiệu qu違 cho công tác xử lỦ, khắc ph映c ô nhiễm môi tr逢運ng, dự 

báo, c違nh báo, phòng, tránh, gi違m nhẹ thiệt h衣i do thiên tai gây ra, phát triển m衣nh 

và bền vững kinh t院 - xư hội c栄a đ医t n逢ớc.  

Việc thi院t l壱p một ch逢ơng trình quan trắc là ph違i xác đ鵜nh rõ ràng các m映c 

tiêu, để tránh lưng phí th運i gian, công s泳c và tiền b衣c. Cần bi院t rõ m映c tiêu và s胤 

r医t t嘘t n院u bi院t rõ m映c tiêu c栄a việc quan trắc. Thông tin cần thi院t về m映c tiêu quan 
trắc s胤 ph映 thuộc vào những ng逢運i sử d映ng s嘘 liệu quan trắc khác nhau và do đó s胤 

thi院t l壱p m衣ng l逢ới quan trắc khác nhau.  
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Thực hiện các ch逢ơng trình quan trắc chuyên đề t衣i cơ s荏 s違n xu医t, kinh 
doanh; các khu công nghiệp; làng nghề; khu dân c逢; ho衣t động giao thông; nhà 
máy xử lỦ ch医t th違i rắn… có nguy cơ gây ô nhiễm môi tr逢運ng và tác động x医u đ院n 
môi tr逢運ng.  

Giai đo衣n 2021-2030, Đầu t逢 xây dựng m衣ng l逢ới quan trắc môi tr逢運ng đ違m 
b違o việc thực hiện quan trắc và kiểm soát ch医t l逢ợng môi tr逢運ng trên đ鵜a bàn toàn 
TP. 姶u tiên quan trắc tự động, liên t映c, 泳ng d映ng công nghệ 4.0 vào cung c医p 
thông tin, s嘘 liệu về hiện tr衣ng và diễn bi院n ch医t l逢ợng môi tr逢運ng, k鵜p th運i c違nh 
báo, dự báo ch医t l逢ợng môi tr逢運ng ph映c v映 cho công tác qu違n lỦ và ho衣ch đ鵜nh các 
chính sách kinh t院 - xư hội c栄a thành ph嘘 Cần Thơ 

M映c tiêu quan trắc n逢ớc mặt: cần ph違i xác đ鵜nh rõ về m映c tiêu quan trắc đ嘘i 

với các thành phần đ逢ợc quan trắc, đ嘘i t逢ợng, ph衣m vi:  

Quan trắc diễn bi院n.  

Quan trắc tác động.  

Quan trắc ch鵜u tác động hoặc tác động th泳 c医p.  

M映c tiêu quan trắc n逢ớc ngầm, không khí, đ医t:  

Để đánh giá/hiểu rõ về ch医t l逢ợng n逢ớc ngầm, không khí, đ医t (môi tr逢運ng 

xung quanh và giám sát ho衣t động).  

Xác đ鵜nh các ngu欝n ô nhiễm chính (giám sát môi tr逢運ng xung quanh).  

Tuân th栄 các quy đ鵜nh/tiêu chuẩn.  

Xác đ鵜nh và đánh giá tác động c栄a ô nhiễm ng磯u nhiên (giám sát c違nh báo 
sớm).  

4.3.2.3 Nguyênăt逸c 

a) Nguyên tắc môi tr逢運ng  

Nguyên tắc môi tr逢運ng đ逢ợc thể hiện hoặc sử d映ng nh逢 là các chuẩn mực với 

một nguyên tắc b違o vệ và một nguyên tắc m荏 rộng cho một lo衣t các cách gi違i thích 
đ鵜nh h逢ớng cho hành vi trong lĩnh vực môi tr逢運ng. Để thi院t l壱p m衣ng l逢ới quan 

trắc cần nh医t quán theo những nguyên tắc cơ b違n sau:  

Quy đ鵜nh c栄a Lu壱t BVMT 2020.  

Quy đ鵜nh về kỹ thu壱t, các quy chuẩn/tiêu chuẩn t逢ơng 泳ng, 逢u tiên QCVN, 
TCVN, Thông t逢 s嘘 10/2021/TT-BTNMT  

Các quy ho衣ch m衣ng l逢ới quan trắc môi tr逢運ng qu嘘c gia, c医p thành ph嘘.  

Tuân th栄 về ph逢ơng pháp, tuân th栄 về xử lỦ s嘘 liệu và công b嘘 thông tin.  
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b) Nguyên tắc ph鰻 bi院n - quan hệ 

M衣ng l逢ới quan trắc môi tr逢運ng c栄a TPCT ph違i đặt trong m嘘i quan hệ với 

Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh t院 - xư hội, an ninh qu嘘c phòng c栄a thành ph嘘.  

M衣ng l逢ới quan trắc môi tr逢運ng c栄a TPCT quan trắc tác động và ch鵜u tác 
động với các điều kiện tự nhiên, kinh t院 - xư hội và môi tr逢運ng xung quanh.  

M衣ng l逢ới quan trắc quan trắc môi tr逢運ng c栄a TPCT có 違nh h逢荏ng qua l衣i với 

Quy ho衣ch t鰻ng thể phát triển kinh t院 - xư hội, an ninh qu嘘c phòng c栄a thành ph嘘 

và m衣ng l逢ới quan trắc môi tr逢運ng qu嘘c gia.  

c) Nguyên tắc phát triển 

M衣ng l逢ới quan trắc quan trắc môi tr逢運ng c栄a TPCT s胤 luôn v壱n động và 
phát triển từ ít đ院n nhiều, từ đơn gi違n đ院n ph泳c t衣p, từ ch逢a hoàn thiện đ院n t嘘t hơn.  

M衣ng l逢ới quan trắc quan trắc môi tr逢運ng c栄a TPCT s胤 phát triển từ m衣ng 

l逢ới quan trắc “g嘘c” đ逢ợc thi院t l壱p.  

M衣ng l逢ới quan trắc quan trắc môi tr逢運ng c栄a TPCT s胤 ph違i có khuynh 
h逢ớng phát triển hiện đ衣i theo tầm qu嘘c t院.  

d) Các tiêu chí đ逢ợc thi院t l壱p m衣ng l逢ới quan trắc 

Tiêu chí kiểm tra, thăm dò.  
Tiêu chí thi院t k院 m衣ng quan trắc và tiêu chí đặt v鵜 trí quan trắc.  

Tiêu chí các ph逢ơng pháp đ逢ợc ch医p nh壱n  

Tiêu chí quan trắc các ch医t gây ô nhiễm và các ch医t gây ô nhiễm không theo 
tiêu chí.  

Tiêu chí về đ違m b違o ch医t l逢ợng cho ch医t ô nhiễm các ch医t gây ô nhiễm không 
theo tiêu chí.  

e) Ph逢ơng án quan trắc môi tr逢運ng 

Ch逢ơng trình quan trắc môi tr逢運ng đ逢ợc thực hiện đ欝ng bộ c違 quan trắc ch医t 

l逢ợng n逢ớc mặt, n逢ớc ngầm, n逢ớc biển, ch医t l逢ợng đ医t, ch医t l逢ợng không khí và 
đa d衣ng sinh học.  

4.3.2.4 Môiătr逢運ngăn逢噂c  

a) N逢ớc mặt  

Hiện t衣i có 19 v鵜 trí quan trắc ô nhiễm t壱p trung trên sông: 1. R衣ch Tham 

T逢ớng - Ninh Kiều; 2. R衣ch Cái Kh院 - Ninh Kiều; 3. R衣ch Bún Xáng - Ninh Kiều; 

4. R衣ch Cái Sơn Hàng Bàng - Ninh Kiều; 5. R衣ch Ba Láng - Cái Răng; 6. Sông Cái 
Răng Bé - Cái Răng; 7. R衣ch Sang Trắng - Bình Th栄y; 8. R衣ch Cam - Bình Th栄y; 
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9. R衣ch Cây Me - Ô Môn; 10. R衣ch Cái Chôm - Ô Môn; 11. R衣ch Bò ịt - Th嘘t 

N嘘t; 12. R衣ch Trà Niền - Phong Điền; 13. Kênh Xáng - Thới Lai; 14. R衣ch Xẻo 

Xào - Thới Lai; 15. Kênh Th鵜 Đội - Thới Lai; 16. Kênh KH6 - C運 Đỏ; 17. Sông 
Th嘘t N嘘t - C運 Đỏ; 18. Kênh s嘘 2, Cái Sắn - Vĩnh Th衣nh; 19. Kênh Sáu Bọng, B嘘n 

T鰻ng, Vĩnh Th衣nh.  

Hệ th嘘ng n逢ớc mặt theo m衣ng l逢ới: các tuy院n sông, r衣ch chính trên các qu壱n, 
huyện c栄a thành ph嘘, đ逢ợc b嘘 trí t衣i 38 điểm trên 25 tuy院n sông, r衣ch Cần Thơ 
nh逢: 1. Sông H壱u; 2. Sông Cần Thơ; 3. Sông Trà Nóc ậ Bình Th栄y; 4. Sông Bình 

Th栄y ậ Bình Th栄y; 5. Sông Cái Răng ậ Cái Răng; 6. Sông Ô Môn ậ Ô Môn, Thới 
Lai và C運 Đỏ; 7. Sông Th嘘t N嘘t ậ Th嘘t N嘘t; 8. Kênh Cái Sắn ậ Vĩnh Th衣nh và 
Th嘘t N嘘t; 9. Kênh Ranh ậ Thới Lai; 10. Kênh Th鵜 Đội ậ Thới Lai; 11. Kênh KH6 
ậ C運 Đỏ; 12. Kênh D ậ Vĩnh Th衣nh, 13. Kênh E ậ Vĩnh Th衣nh; 14. R衣ch Khai 
Luông ậ Ninh Kiều; 15. R衣ch Cái Kh院 - Ninh Kiều; 16. R衣ch Sang Trắng ậ Bình 

Th栄y; 17. R衣ch Cam ậ Bình Th栄y; 18. R衣ch Cái Cui ậ Cái Răng; 19. R衣ch Cái Sâu 
ậ Cái Răng; 20. R衣ch B院n B衣 - Cái Răng; 21. R衣ch Chanh ậ Ô Môn; 22. R衣ch 
Thơm Rơm ậ Th嘘t N嘘t; 23. R衣ch Cần Thơ Bé ậ Th嘘t N嘘t; 24. R衣ch Bắc Đuôn ậ 

Th嘘t N嘘t; 25. R衣ch Xà No ậ Phong Điền. 
Quy ho衣ch đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030: b鰻 sung thêm các v鵜 trí quan trắc trên 

sông (khu vực đầu ngu欝n và khu vực có nguy cơ b鵜 ô nhiễm) và các ch雨 th鵜 sinh 
học (bio-indicator) vào ch逢ơng trình quan trắc ch医t l逢ợng n逢ớc mặt. Các thông s嘘 

quan trắc thay đ鰻i theo quy chuẩn qu嘘c gia về ch医t l逢ợng n逢ớc mặt hiện hành.  
b) N逢ớc d逢ới đ医t  

Hiện t衣i quan trắc t衣i 09 qu壱n, huyện với các thông s嘘 quan trắc nh逢 pH; màu; 
độ c泳ng t鰻ng; Cl-; sunfat; nitrat; sắt t鰻ng; COD; Mn; Pb; As; Hg; Coliform (13 

thông s嘘).  

Qu壱n Ninh Kiều: Tr衣m c医p n逢ớc Tăng Th鵜 B違y (ph逢運ng An Bình).  
Qu壱n Cái Răng: 1. Tr衣m c医p n逢ớc Ph衣m Văn Năm (ph逢運ng Tân Phú), 2. 

Tr衣m c医p n逢ớc Bùi Văn Cu (ph逢運ng Th逢運ng Th衣nh), 3. Tr衣m c医p n逢ớc Nguyễn 

Văn Hoàng (ph逢運ng Phú Th泳).  

Qu壱n Bình Th栄y: 1. Tr衣m c医p n逢ớc H欝 Văn T鰻ng (ph逢運ng Thới An Đông), 
2. Tr衣m c医p n逢ớc Trần Văn Ch衣y (ph逢運ng Long Tuyền).  

Qu壱n Ô Môn: 1. Tr衣m c医p n逢ớc Trần Ngọc Kiều (ph逢運ng Thới An), 2. Tr衣m 

c医p n逢ớc hộ Nguyễn Văn Đ違ng (ph逢運ng Ph逢ớc Thới), 3. Tr衣m c医p n逢ớc Nguyễn 

Công Ch泳c (ph逢運ng Tr逢運ng L衣c).  



 

370 

Qu壱n Th嘘t N嘘t: 1. Tr衣m c医p n逢ớc Lê Văn Liệt (ph逢運ng Trung Kiên), 2. Tr衣m 

c医p n逢ớc Nguyễn Ph逢ớc Trung (ph逢運ng Thu壱n H逢ng), 3. Tr衣m c医p n逢ớc Lê Văn 
Thành (ph逢運ng Trung Nh医t), 4. Tr衣m c医p n逢ớc Ph衣m Văn Xe (ph逢運ng Thu壱n An), 

5. Tr衣m c医p n逢ớc khu vực Thới Hòa 2 (ph逢運ng Thới Thu壱n);  

Huyện Phong Điền: 1. Tr衣m c医p n逢ớc Lê Văn Dự (xư Nhơn Ái), 2. Tr衣m c医p 

n逢ớc Võ Văn Tài (xư Mỹ Khánh), 3. Tr衣m c医p n逢ớc Nguyễn Th鵜 T逢 (xư Giai 
Xuân).  

Huyện C運 Đỏ: 1. Tr衣m c医p n逢ớc Lê Th鵜 Đào (xư Thới Đông), 2. Tr衣m c医p 

n逢ớc Đào Hoa (xư Thới Xuân), 3. Tr衣m c医p n逢ớc Đào Sơn (xư Đông Thắng).  

Huyện Thới Lai: 1. Tr衣m c医p n逢ớc Nguyễn Văn H壱n (xư Tr逢運ng Xuân), 2. 
Tr衣m c医p n逢ớc Võ Văn Xuân (th鵜 tr医n Thới Lai), 3. Tr衣m c医p n逢ớc Trần Văn Hơn 
(xư Đông Bình).  

Huyện Vĩnh Th衣nh: 1. Tr衣m c医p n逢ớc Lê Hữu Cầu (xư Th衣nh Ti院n), 2. Tr衣m 

c医p n逢ớc Lê Mộng Hùng (xư Th衣nh Quới), 3. Tr衣m c医p n逢ớc Nguyễn Kh違i Hoàng 
(xư Th衣nh Ti院n), 4. Tr衣m c医p n逢ớc KDCVL Sáu Bọng (xư Th衣nh Lộc).  

Quy ho衣ch đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030: B鰻 sung thêm 04 v鵜 trí quan trắc t衣i 

các khu vực trọng điểm c栄a 04 KCN và các v鵜 trí n院u phát sinh khu chăn nuôi t壱p 

trung t衣i các huyện Phong Điền, C運 Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Th衣nh hoặc các c欝n. Các 
thông s嘘 quan trắc thay đ鰻i theo quy chuẩn qu嘘c gia về ch医t l逢ợng n逢ớc d逢ới đ医t 

có hiệu lực.  

4.3.2.5 Môiătr逢運ngăđ医t  

Hiện t衣i quan trắc t衣i 22 điểm quan trắc thuộc 09 qu壱n, huyện trên đ鵜a bàn 
thành ph嘘 đ逢ợc quan trắc 02 thông s嘘 bao g欝m kim lo衣i nặng (Cu, Zn, Pb, Cd, As) 

và thu嘘c b違o vệ thực v壱t (g嘘c Clo, g嘘c Photpho): vùng đ医t có nguy cơ ô nhiễm 

t鰻ng hợp; vùng đ医t có nguy cơ suy thoái.  
Quy ho衣ch đ鵜nh h逢ớng th運i kỳ 2021 - 2030: b鰻 sung thêm các v鵜 trí quan trắc 

ch鵜u 違nh h逢荏ng do ho衣t động khai thác khoáng s違n và khu vực có nguy cơ gây ô 
nhiễm t鰻ng hợp c栄a 04 KCN trên đ鵜a bàn TP. Cần Thơ. Các thông s嘘 quan trắc 

thay đ鰻i theo quy chuẩn qu嘘c gia về ch医t l逢ợng đ医t có hiệu lực.  

4.3.2.6 Môiătr逢運ngăkhôngăkhíă- ti院ng 欝n  

Hiện t衣i quan trắc 15 v鵜 trí c栄a 09 qu壱n, huyện trên đ鵜a bàn TP. Cần Thơ: bao 
g欝m môi tr逢運ng không khí - ti院ng 欝n giao thông, không khí - ti院ng 欝n khu dân c逢 
t壱p trung và không khí - ti院ng 欝n khu công nghiệp, làng nghề.  
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a) Quan trắc môi tr逢運ng không khí - ti院ng 欝n t衣i các nút giao thông  
G欝m 07 v鵜 trí quan trắc t衣i: 1. Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Đ逢運ng 3/2; 2. Giao 

lộ L逢u Hữu Ph逢ớc - Đ衣i lộ Hòa Bình; 3. Giao lộ Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Cừ; 

4. Đ逢運ng Lê H欝ng Phong tr逢ớc cửa vào Khu hành chánh qu壱n Bình Th栄y; 5. Ngư 
ba Qu嘘c lộ 1 - cầu Cần Thơ; 6. Giao lộ Khu hành chánh - Chợ Phong Điền; 7. Ngư 
ba Qu嘘c lộ 80 - đ逢運ng 922. 

Đo 01 thông s嘘 hiện tr逢運ng và 07 thông s嘘 trong phòng thí nghiệm.  

Quy ho衣ch đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030: B鰻 sung thêm các v鵜 trí quan trắc t衣i 

các nút giao thông lớn; xây dựng các tr衣m quan trắc khí th違i tự động t衣i nút giao 
thông trên qu嘘c lộ 1A đ鵜a ph壱n TP. Cần Thơ và các qu壱n huyện còn l衣i. Các thông 
s嘘 quan trắc thay đ鰻i theo quy chuẩn qu嘘c gia về ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí 
xung quanh có hiệu lực. 

b) Quan trắc môi tr逢運ng không khí - ti院ng 欝n t衣i các khu công nghiệp  

G欝m 04 v鵜 trí quan trắc các khu công nghiệp t衣i: 1. KCN Trà Nóc 1 (Qu壱n 

Bình Th栄y); 2. KCN H逢ng Phú (Qu壱n Cái Răng); 3. KCN Trà Nóc 2 (Qu壱n Ô 
Môn); 4. KCN Th嘘t N嘘t (Qu壱n Th嘘t N嘘t). 

Quy ho衣ch đ鵜nh h逢ớng th運i kỳ 2021 - 2030: B鰻 sung thêm v鵜 trí quan trắc khu 

dân c逢 c衣nh 04 KCN và t衣i KCN mới hình thành trong t逢ơng lai. Các thông s嘘 

quan trắc thay đ鰻i theo quy chuẩn qu嘘c gia về ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí 
xung quanh có hiệu lực  

c) Quan trắc môi tr逢運ng không khí - ti院ng 欝n t衣i các khu dân c逢 t壱p trung  

G欝m 04 v鵜 trí t衣i: 1. UBND qu壱n Ô Môn; 2. UBND qu壱n Th嘘t N嘘t; 3. Trung 

tâm chợ th鵜 tr医n Thới Lai; 4. UBND huyện C運 Đỏ. 

Quy ho衣ch đ鵜nh h逢ớng th運i kỳ 2021 - 2030: B鰻 sung thêm 05 v鵜 trí quan trắc 

các khu dân c逢 phát triển t衣i trung tâm qu壱n Ninh Kiều, qu壱n Cái Răng, qu壱n Bình 
Th栄y, huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Th鵜nh còn l衣i. Các thông s嘘 quan trắc 

thay đ鰻i theo quy chuẩn qu嘘c gia về ch医t l逢ợng môi tr逢運ng không khí xung quanh 
có hiệu lực.  

Hiện nay, Cần Thơ đang triển khai thực hiện Dự án đầu t逢 hệ th嘘ng trang 
thi院t b鵜 truyền nh壱n, phần mềm qu違n lỦ, giám sát dữ liệu quan trắc môi tr逢運ng tự 
động, liên t映c và xây dựng, qu違n lỦ cơ s荏 dữ liệu qu嘘c gia về ngu欝n th違i và thi院t b鵜 
giám sát, qu違n lỦ kh嘘i l逢ợng ch医t th違i rắn. Dự án Xây dựng m衣ng l逢ới quan trắc tài 
nguyên và môi tr逢運ng thành ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2021 ậ 2025, tầm nhìn đ院n 
2030. Và Dự án Xây dựng b違n đ欝 phân vùng r栄i ro thiên tai do bi院n đ鰻i khí h壱u và 
tăng c逢運ng m衣ng l逢ới quan trắc xâm nh壱p mặn t衣i thành ph嘘 Cần Thơ. 
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4.3.2.7 Đối v噂iăđaăd衣ng sinh học  

Hiện t衣i, theo k院t qu違 điều tra “Xây dựng k院 ho衣ch Đa d衣ng sinh học thành 
ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2011 - 2015 và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2020” thì việc quan 

trắc trên đ鵜a bàn TP t衣i các hệ sinh thái đ医t ng壱p n逢ớc và th栄y vực đư có phân tích 
đ鵜nh tính và đ鵜nh l逢ợng các loài động v壱t, thực v壱t; cũng nh逢 ch雨 ra các loài nguy 
c医p, quỦ, hi院m đ逢ợc 逢u tiên b違o vệ và s嘘 ngu欝n gen quỦ có giá tr鵜.  

Quy ho衣ch đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030: Kiểm kê, quan trắc và xây dựng cơ s荏 

dữ liệu về ĐDSH TP. Cần Thơ.  
姶u tiên quan trắc: c違nh quan sinh thái, loài và ngu欝n gen.  

Tần su医t quan trắc: 02 lần/năm.  
Sử d映ng phần mềm qu違n lỦ ĐDSH.  
Tích hợp vào bộ cơ s荏 dữ liệu ĐDSH và b違n đ欝 thực tr衣ng sử d映ng đ医t c栄a 

TP. Cần Thơ.  
Đánh giá những nguy cơ tác động, 違nh h逢荏ng đ院n sự b違o t欝n và phát triển các 

loài nguy c医p quỦ hi院m và gi違i pháp b違o t欝n.  

4.3.3 Ph逢挨ngăánăphátătri吋n m衣ngăl逢噂i quan tr逸c 

Xây dựng hệ th嘘ng quan trắc, thực hiện các ch逢ơng trình quan trắc, xây dựng 

cơ s荏 dữ liệu và báo cáo về môi tr逢運ng:  

Chú trọng nâng cao năng lực quan trắc, giám sát, c違nh báo ô nhiễm môi 
tr逢運ng, nh医t là đầu t逢 hiện đ衣i hóa trang thi院t kỹ thu壱t ph映c v映 công tác qu違n lỦ 
môi tr逢運ng. 

Chú trọng trong kiện toàn t鰻 ch泳c bộ máy và đầu t逢 xây dựng cơ s荏 v壱t ch医t, 

đ鰻i mới công nghệ quan trắc.  

Nghiên c泳u, 泳ng d映ng các thành tựu khoa học công nghệ và đào t衣o ngu欝n 

nhân lực:  

Đẩy m衣nh nghiên c泳u và 泳ng d映ng các thành tựu khoa học công nghệ, nh医t là 
công nghệ quan trắc, truyền tin, xử lỦ, qu違n lỦ và cung c医p thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi tr逢運ng; nghiên c泳u ch院 t衣o các thi院t b鵜 quan trắc tự động phù hợp 

với điều kiện tự nhiên và kinh t院 - xư hội TP. Cần Thơ. 
Nghiên c泳u, đ鰻i mới ch逢ơng trình đào t衣o quan trắc viên tài nguyên và môi 

tr逢運ng theo h逢ớng có chọn lọc, b違o đ違m quan trắc viên đ逢ợc đào t衣o có thể thực 

hiện đ逢ợc nhiều lo衣i hình quan trắc, một s嘘 đ逢ợc đào t衣o chuyên sâu thành kỹ 

thu壱t viên. 



 

373 

Đẩy m衣nh đào t衣o l衣i để nâng cao nghiệp v映, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, kỹ 

thu壱t viên và quan trắc viên hiện có, chú trọng nâng cao năng lực thực hành c栄a 

quan trắc viên đáp 泳ng yêu cầu v壱n hành c栄a từng tr衣m, điểm quan trắc và toàn bộ 

m衣ng l逢ới.  

Tăng c逢運ng và đa d衣ng hóa các ngu欝n v嘘n đầu t逢: trong đó ngu欝n ngân sách 
đ鵜a ph逢ơng đóng vai trò ch栄 đ衣o. Huy động t嘘i đa các ngu欝n v嘘n từ các t鰻 ch泳c 

qu嘘c t院, các t鰻 ch泳c phi chính ph栄, các dự án, các doanh nghiệp để nâng c医p và 
đầu t逢 mới cho m衣ng l逢ới quan trắc. 

4.3.4 T鰻ăch泳căth詠căhi羽n 

T鰻 ch泳c thực hiện ch逢ơng trình qu違n lỦ và giám sát môi tr逢運ng s胤 đ逢ợc xây 
dựng trên các nguyên tắc: 

Đ違m b違o vai trò ch雨 đ衣o và điều ph嘘i các v医n đề môi tr逢運ng trên đ鵜a bàn. 
Đ違m b違o sự liên k院t và ph嘘i hợp giữa các cơ quan liên quan, giữa các đ鵜a 

ph逢ơng c栄a TPCT và giữa TPCT với các t雨nh lân c壱n đ嘘i với các v医n đề môi 
tr逢運ng liên t雨nh thành. 

Đ違m b違o năng lực về con ng逢運i, kinh phí và trang thi院t b鵜. 
Cơ ch院 qu違n lỦ và thực hiện (bao g欝m các văn b違n pháp quy, thỏa thu壱n pháp 

lỦ, k院 ho衣ch t鰻ng thể, k院 ho衣ch đ鵜a ph逢ơng, hệ th嘘ng qu違n lỦ môi tr逢運ng và đánh 
giá môi tr逢運ng). 

Vai trò và trách nhiệm c栄a cơ quan qu違n lỦ các c医p cũng nh逢 c栄a các t鰻 ch泳c 
khác:  

Dự trù nhân lực và kinh phí. 
Khung th運i gian thực hiện. 

Chi院n l逢ợc truyền thông. 
Một s嘘 biện pháp ph嘘i hợp giám sát và trao đ鰻i thông tin giữa các cơ quan 

qu違n lỦ chuyên ngành: 
a) Ph嘘i hợp trong công tác b違o t欝n đa d衣ng sinh học  

S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng làm đầu m嘘i, ph嘘i hợp với các S荏, ban, ngành 
TP và UBND qu壱n, huyện triển khai thực hiện K院 ho衣ch đa d衣ng sinh học thành 
ph嘘 Cần Thơ; t鰻 ch泳c tuyên truyền, giáo d映c và nâng cao nh壱n th泳c cộng đ欝ng; 

xây dựng hệ th嘘ng cơ s荏 dữ liệu và chia sẻ thông tin về đa d衣ng sinh học.  

S荏 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn t鰻 ch泳c thực hiện nhiệm v映 b違o t欝n, 

đa d衣ng sinh học trong lĩnh vực nông, lâm, ng逢 nghiệp, th栄y s違n đ逢ợc phê duyệt 

trong K院 ho衣ch đa d衣ng sinh học.  
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S荏 Khoa học và Công nghệ qu違n lỦ và điều ph嘘i các đề tài nghiên c泳u khoa 

học, công nghệ liên quan đ院n b違o t欝n, đa d衣ng sinh học trong đư đ逢ợc duyệt trong 

K院 ho衣ch đa d衣ng sinh học c栄a thành ph嘘.  

C映c H違i quan ph嘘i hợp với các S荏, ban, ngành thành ph嘘 kiểm tra, giám sát 
việc xu医t nh壱p khẩu các loài sinh v壱t bi院n đ鰻i gen, sinh v壱t ngo衣i lai; ch栄 động 

phòng, ch嘘ng buôn l壱u, v壱n chuyển trái phép các loài động v壱t, thực v壱t quỦ hi院m; 

xử lỦ nghiêm các hành vi v壱n chuyển trái phép động v壱t, thực v壱t qua biên giới 

theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.  

Công an thành ph嘘 ph嘘i hợp với S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng và các cơ quan 
liên quan thực hiện phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lỦ các hành vi vi ph衣m 

pháp lu壱t về b違o t欝n đa d衣ng và an toàn sinh học trên đ鵜a bàn thành ph嘘.  

b) Ph嘘i hợp truyền thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ môi tr逢運ng  

T鰻 ch泳c các ho衣t động truyền thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ môi 
tr逢運ng.  

Triển khai các ho衣t động h逢荏ng 泳ng các ngày Qu嘘c t院 về môi tr逢運ng.  

T鰻 ch泳c t壱p hu医n triển khai các quy đ鵜nh pháp lu壱t về công tác b違o vệ môi 
tr逢運ng.  

B嘘 trí kinh phí t鰻 ch泳c các ho衣t động truyền thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o 

vệ môi tr逢運ng.  

b1. Trách nhiệm thực hiện các nội dung ph嘘i hợp trong ho衣t động truyền 

thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ môi tr逢運ng c栄a S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng:  

Thực hiện việc t鰻 ch泳c các ho衣t động truyền thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o 

vệ môi tr逢運ng cho đội ngũ cán bộ qu違n lỦ nhà n逢ớc c医p thành ph嘘, t鰻 ch泳c hội 

th違o c医p thành ph嘘, các cơ s荏 s違n xu医t kinh doanh thuộc thẩm quyền qu違n lỦ c医p 

thành ph嘘, c医p bộ.  

T鰻 ch泳c tuyên truyền, giới thiệu các văn b違n pháp lu壱t về b違o vệ môi tr逢運ng 

trên các ph逢ơng tiện truyền thông nh逢 website, t衣p chí c栄a ngành.  
Đ鵜nh h逢ớng nội dung và tài liệu truyền thông b違o vệ môi tr逢運ng trên ph衣m vi 

toàn thành ph嘘 hàng năm để các t鰻 ch泳c, đoàn thể thực hiện.  

T鰻 ch泳c t壱p hu医n triển khai các quy đ鵜nh pháp lu壱t về b違o vệ môi tr逢運ng.  

T鰻 ch泳c các ho衣t động h逢荏ng 泳ng các Ngày qu嘘c t院 về môi tr逢運ng.  

Là đơn v鵜 th逢運ng trực, ph嘘i hợp với các qu壱n, huyện và các t鰻 ch泳c, cá nhân 
có liên quan t鰻 ch泳c và thực hiện k院 ho衣ch đư đ逢ợc UBND thành ph嘘 phê duyệt. 
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Đôn đ嘘c, t鰻ng hợp tình hình, k院t qu違 triển khai, thực hiện c栄a các đơn v鵜 tham gia 

và báo cáo k院t qu違 cho Bộ Tài nguyên và Môi tr逢運ng, UBND thành ph嘘.  

Ch栄 trì thực hiện hoặc ph嘘i hợp với các đơn v鵜 t逢 v医n có ch泳c năng để triển 

khai thực hiện các ho衣t động theo k院 ho衣ch.  

Ph嘘i hợp với các đơn v鵜 có ch泳c năng nh逢 Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo 
Tài nguyên môi tr逢運ng và các đơn v鵜 t逢 v医n để thực hiện k院 ho衣ch.  

Ch栄 trì t鰻ng hợp trình UBND thành ph嘘 phê duyệt k院 ho衣ch t鰻 ch泳c các ho衣t 

động truyền thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ môi tr逢運ng c栄a các s荏, ban, 

ngành, đoàn thể, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xư hội c医p thành ph嘘.  

b2. Trách nhiệm thực hiện các nội dung ph嘘i hợp trong ho衣t động truyền 

thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ môi tr逢運ng c栄a các S荏, ban, ngành 

Thực hiện l欝ng ghép việc t鰻 ch泳c các ho衣t động truyền thông nâng cao nh壱n 

th泳c về b違o vệ môi tr逢運ng cho các t鰻 ch泳c, cá nhân và doanh nghiệp thuộc lĩnh 
vực qu違n lỦ chuyên ngành c栄a đơn v鵜.  

Ph嘘i hợp với S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng tham gia h逢荏ng 泳ng các ho衣t 

động truyền thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ môi tr逢運ng.  

L壱p k院 ho衣ch kèm theo dự toán kinh phí năm sau cho việc t鰻 ch泳c các ho衣t 

động truyền thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ môi tr逢運ng về b違o vệ môi tr逢運ng 

c栄a đơn v鵜 mình gửi về S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng để t鰻ng hợp trình 曳y ban 

nhân dân thành ph嘘 phê duyệt.  

S荏 Tài chính: tham m逢u UBND thành ph嘘 cân đ嘘i, b嘘 trí kinh phí thực hiện 

các ho衣t động truyền thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ môi tr逢運ng cho các cơ 
quan, đơn v鵜 c医p thành ph嘘 theo đúng quy đ鵜nh c栄a Lu壱t Ngân sách nhà n逢ớc.  

S荏 Thông tin và Truyền thông: ch雨 đ衣o các ph逢ơng tiện truyền thông thuộc 

ph衣m vi qu違n lỦ tăng c逢運ng công tác tuyên truyền về b違o vệ môi tr逢運ng và đ逢a tin 
về các ho衣t động theo k院 ho衣ch truyền thông đ逢ợc UBND thành ph嘘 phê duyệt.  

S荏 Văn hóa, Thể thao và Du l鵜ch: tăng c逢運ng công tác tuyên truyền c鰻 động 

trực quan nhằm nâng cao nh壱n th泳c c栄a cộng đ欝ng, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 

du l鵜ch về giữ gìn vệ sinh môi tr逢運ng trong ho衣t động du l鵜ch. Ch雨 đ衣o các doanh 
nghiệp thuộc lĩnh vực qu違n lỦ chuyên ngành về việc h衣n ch院 sử d映ng và có các 
biện pháp phân lo衣i, thu gom và xử lỦ ch医t th違i nhựa t衣i các khu du l鵜ch, do mình 
qu違n lỦ, ch雨 đ衣o Phòng Văn hoá các qu壱n, huyện xây dựng k院 ho衣ch tuyên truyền, 

huy động lực l逢ợng và ph逢ơng tiện để tuyên truyền đ院n mọi tầng lớp nhân dân trên 
đ鵜a bàn thành ph嘘.  
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S荏 Giáo d映c và Đào t衣o: đ逢a nội dung tuyên truyền về công tác b違o vệ môi 
tr逢運ng vào các ho衣t động ngo衣i khóa c栄a các tr逢運ng. Tham gia các ho衣t động 

truyền thông theo k院 ho衣ch đư đ逢ợc UBND thành ph嘘 phê duyệt.  

Ban Qu違n lỦ các Khu công nghiệp: tuyên truyền v壱n động các doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp h逢荏ng 泳ng, tham gia các ho衣t động truyền thông môi 
tr逢運ng; v壱n động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cử cán bộ, nhân viên 
tham gia các ho衣t động, sự kiện. Theo dõi, đôn đ嘘c, t鰻 ch泳c đánh giá và đ鵜nh kỳ 

báo cáo k院t qu違 thực hiện cho S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng.  

Các đoàn thể, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xư hội đư kỦ k院t liên t鵜ch với S荏 Tài nguyên 
và Môi tr逢運ng có trách nhiệm hàng năm l壱p k院 ho衣ch kèm theo dự toán kinh phí 
năm sau cho việc t鰻 ch泳c các ho衣t động truyền thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ 

môi tr逢運ng c栄a đơn v鵜 mình gửi về S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng để t鰻ng hợp trình 
UBND thành ph嘘 phê duyệt làm cơ s荏 để b嘘 trí kinh phí thực hiện hàng năm.  

Đài Phát thanh - Truyền hình thành ph嘘 đ逢a tin, bài ch栄 đề về các ho衣t động 

truyền thông môi tr逢運ng, tăng c逢運ng tin t泳c, phóng sự về môi tr逢運ng và các ho衣t 

động đ逢ợc t鰻 ch泳c theo nội dung k院 ho衣ch đ逢ợc phê duyệt.  

b3. Trách nhiệm thực hiện các nội dung ph嘘i hợp trong ho衣t động truyền 

thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ môi tr逢運ng c栄a 曳y ban nhân dân c医p qu壱n, 

huyện:  

Ch栄 trì xây dựng, phê duyệt k院 ho衣ch t鰻 ch泳c các ho衣t động truyền thông 
nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ môi tr逢運ng cho các t鰻 ch泳c, cá nhân và doanh 
nghiệp trên đ鵜a bàn qu違n lỦ.  

Ch雨 đ衣o các ph逢運ng, xư, th鵜 tr医n tuyên truyền đ院n các t鰻 dân ph嘘, thôn, xóm 
và v壱n động các hộ gia đình thu gom rác th違i, ch医t th違i, dọn dẹp vệ sinh t衣i khu 

vực sinh s嘘ng, tr欝ng cây xanh... thông qua hệ th嘘ng phát thanh hàng ngày.  
Ph嘘i hợp cùng S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng xây dựng k院 ho衣ch, chuẩn b鵜 các 

điều kiện cần thi院t để t鰻 ch泳c các ho衣t động truyền thông môi tr逢運ng theo k院 

ho衣ch truyền thông đ逢ợc UBND thành ph嘘 phê duyệt hàng năm.  
曳y ban nhân dân qu壱n, huyện sử d映ng kinh phí c栄a đ鵜a ph逢ơng cho việc t鰻 

ch泳c các ho衣t động truyền thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ môi tr逢運ng cho các 
t鰻 ch泳c, cá nhân và doanh nghiệp trên đ鵜a bàn qu違n lỦ.  

Tr逢ớc ngày 31/12 hàng năm, 曳y ban nhân dân qu壱n, huyện có trách nhiệm 

gửi k院 ho衣ch t鰻 ch泳c các ho衣t động truyền thông nâng cao nh壱n th泳c về b違o vệ 

môi tr逢運ng cho các t鰻 ch泳c, cá nhân và doanh nghiệp trên đ鵜a bàn qu違n lỦ đư đ逢ợc 

phê duyệt về S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng để theo dõi, t鰻ng hợp.  
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b4. Ph嘘i hợp trong xây dựng, ban hành văn b違n quy ph衣m pháp lu壱t  

S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng: ch栄 trì xây dựng, tham m逢u cho UBND thành 
ph嘘 ban hành văn b違n Quy ph衣m pháp lu壱t, Ch逢ơng trình, K院 ho衣ch về b違o vệ môi 
tr逢運ng trên đ鵜a bàn thành ph嘘 theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.  

Các S荏, ban, ngành, UBND qu壱n, huyện: ph嘘i hợp, tham gia xây dựng, góp Ủ 
dự th違o khi S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng đề ngh鵜; c映 thể hóa các Ch逢ơng trình, 

Ngh鵜 quy院t, K院 ho衣ch, văn b違n c栄a thành ph嘘 để triển khai thực hiện 荏 ngành, đ鵜a 

ph逢ơng.  
b5. Ph嘘i hợp trong qu違n lỦ ch医t th違i rắn  

Đ嘘i với ch医t th違i rắn sinh ho衣t  

S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng là cơ quan đầu m嘘i, th嘘ng nh医t qu違n lỦ Nhà 
n逢ớc về ch医t th違i rắn sinh ho衣t trên đ鵜a bàn thành ph嘘; ch栄 trì, ph嘘i hợp với S荏 

Xây dựng t鰻 ch泳c xây dựng cơ s荏 dữ liệu về ch医t th違i rắn sinh ho衣t, qu違n lỦ, khai 
thác, trao đ鰻i, cung c医p thông tin có liên quan đ院n qu違n lỦ ch医t th違i rắn sinh ho衣t. 

Ph嘘i hợp với các s荏, ban, ngành thành ph嘘 và UBND qu壱n, huyện, tham m逢u 
UBND thành ph嘘 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi tr逢運ng, Bộ Xây dựng về công tác 
qu違n lỦ ch医t th違i rắn sinh ho衣t trên đ鵜a bàn theo quy đ鵜nh.  

UBND qu壱n, huyện hàng năm báo cáo UBND thành ph嘘 về qu違n lỦ ch医t th違i 

rắn sinh ho衣t.  

UBND c医p ph逢運ng, xư hàng năm báo cáo UBND c医p qu壱n, huyện về qu違n lỦ 
ch医t th違i rắn sinh ho衣t.  

Đ嘘i với ch医t th違i rắn công nghiệp thông th逢運ng S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng 

ch栄 trì, ph嘘i hợp với S荏 Công Th逢ơng t鰻 ch泳c xây dựng cơ s荏 dữ liệu về ch医t th違i 

rắn công nghiệp thông th逢運ng; ph嘘i hợp với các s荏, ban, ngành thành ph嘘 và 
UBND qu壱n, huyện tham m逢u UBND thành ph嘘 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng, Bộ Công Th逢ơng về công tác qu違n lỦ ch医t th違i rắn công nghiệp thông 
th逢運ng trên đ鵜a bàn thành ph嘘 theo quy đ鵜nh.  

Đ嘘i với ch医t th違i rắn nguy h衣i  

S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng là cơ quan qu違n lỦ các ho衣t động và h欝 sơ, báo 
cáo, hợp đ欝ng, ch泳ng từ c栄a các ch栄 ngu欝n th違i ch医t th違i nguy h衣i trên đ鵜a bàn 
thành ph嘘. C壱p nh壱t cơ s荏 dữ liệu về ch医t th違i nguy h衣i và triển khai đăng kỦ ch栄 

ngu欝n th違i, kê khai ch泳ng từ ch医t th違i nguy h衣i, báo cáo qu違n lỦ ch医t th違i nguy h衣i 

trực tuy院n t衣i đ鵜a ph逢ơng.  
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Sở Tài nguyên và Môi trường ch栄 trì, ph嘘i hợp với các s荏, ban, ngành thành 
ph嘘 và UBND qu壱n, huyện tham m逢u UBND thành ph嘘 báo cáo Bộ Tài nguyên và 
Môi tr逢運ng, Bộ Công Th逢ơng về công tác qu違n lỦ ch医t th違i rắn nguy h衣i trên đ鵜a 

bàn thành ph嘘 theo quy đ鵜nh.  

Ban Quản lý các khu công nghiệp: Thực hiện ch泳c năng, nhiệm v映 theo đúng 
Quy ch院 ph嘘i hợp trong công tác qu違n lỦ môi tr逢運ng trong các khu công nghiệp 

trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ.  
Sở Xây dựng: T鰻 ch泳c l壱p, thẩm đ鵜nh quy ho衣ch xây dựng cơ s荏 xử lỦ ch医t 

th違i rắn trên đ鵜a bàn thành ph嘘, trình c医p có thẩm quyền phê duyệt theo quy đ鵜nh.  

Sở Giao thông vận tải:  

Quy ho衣ch giao thông ph違i thực hiện theo đúng quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 

32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ Giao thông v壱n t違i về b違o 

vệ môi tr逢運ng trong phát triển k院t c医u h衣 tầng giao thông.  
Qu違n lỦ các ph逢ơng tiện tham gia giao thông đ逢運ng th栄y, đ逢運ng bộ ph違i đ違m 

b違o các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kiểm đ鵜nh an toàn kỹ thu壱t và b違o vệ môi tr逢運ng 

c栄a cơ quan đăng kiểm theo quy đ鵜nh.  

Qu違n lỦ các ph逢ơng tiện v壱n chuyển ch医t th違i nguy h衣i ph違i đáp 泳ng đầy đ栄 

các yêu cầu kỹ thu壱t theo quy đ鵜nh t衣i Ph映 l映c 2, Thông t逢 s嘘 36/2015/TT- 

BTNMT ngày 30/6/2015 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ Tài nguyên và Môi tr逢運ng về qu違n lỦ 
ch医t th違i nguy h衣i.  

Qu違n lỦ các ph逢ơng tiện th栄y nội đ鵜a ho衣t động trên đ逢運ng th栄y nội đ鵜a trong 

thành ph嘘 ph違i tuân th栄 các quy đ鵜nh về b違o vệ môi tr逢運ng.  

Ch雨 trì, ph嘘i hợp với các đơn v鵜 liên quan kiểm tra về công tác b違o vệ môi 
tr逢運ng c栄a các ch栄 c違ng, b院n th栄y nội đ鵜a và b院n th栄y nội đ鵜a kinh doanh xăng 
dầu, khí hóa lỏng trên đ鵜a bàn thành ph嘘.  

Sở Y tế: Ph嘘i hợp với S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng tham m逢u UBND thành 
ph嘘 xây dựng và t鰻 ch泳c thực hiện k院 ho衣ch thu gom, v壱n chuyển xử lỦ ch医t th違i y 

t院 nguy h衣i trên đ鵜a bàn thành ph嘘; thực hiện qu違n lỦ rác th違i y t院 theo quy đ鵜nh t衣i 

Thông t逢 liên t鵜ch s嘘 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 c栄a Bộ 

tr逢荏ng Bộ Y t院 và Bộ tr逢荏ng Bộ Tài nguyên và Môi tr逢運ng quy đ鵜nh về qu違n lỦ 
ch医t th違i y t院.  
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Sở Khoa học và Công nghệ:  

Ch栄 trì, ph嘘i hợp với các s荏, ban, ngành thành ph嘘, UBND c医p qu壱n, huyện 

và các viện, tr逢運ng thực hiện nghiên c泳u, chuyển giao, phát triển, 泳ng d映ng khoa 

học và công nghệ về b違o vệ môi tr逢運ng.  

B違o đ違m quyền lợi, khuy院n khích các t鰻 ch泳c, cá nhân phát huy sáng ki院n và 
áp d映ng các gi違i pháp công nghệ trong b違o vệ môi tr逢運ng.  

Thẩm đ鵜nh hoặc có Ủ ki院n đ嘘i với dự án đầu t逢 sử d映ng công nghệ h衣n ch院 

chuyển giao hoặc dự án đầu t逢 sử d映ng công nghệ có nguy cơ tác động x医u đ院n 

môi tr逢運ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t về b違o vệ môi tr逢運ng.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  
Ch栄 trì, ph嘘i hợp với S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng h逢ớng d磯n c映 thể việc 

qu違n lỦ thu gom, v壱n chuyển và xử lỦ ch医t th違i rắn trong lĩnh vực nông nghiệp trên 
đ鵜a bàn thành ph嘘 theo quy đ鵜nh.  

Ph嘘i hợp với S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng thực hiện t嘘t Thông t逢 liên t鵜ch 

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ tr逢荏ng Bộ Tài nguyên và Môi tr逢運ng h逢ớng 

d磯n việc thu gom, v壱n chuyển và xử lỦ bao gói thu嘘c b違o vệ thực v壱t sau sử d映ng.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: ph嘘i hợp với S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng 

thực hiện t嘘t Thông t逢 liên t鵜ch s嘘 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 
30/12/2013 c栄a Bộ tr逢荏ng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du l鵜ch và Bộ tr逢荏ng Bộ Tài 
nguyên và Môi tr逢運ng h逢ớng d磯n b違o vệ môi tr逢運ng trong ho衣t động du l鵜ch, t鰻 

ch泳c lễ hội, b違o vệ và phát huy giá tr鵜 di tích.  
Sở Công Thương:  
Ch栄 trì h逢ớng d磯n việc thực hiện các quy đ鵜nh về b違o vệ môi tr逢運ng trong các 

chi院n l逢ợc, quy ho衣ch, k院 ho衣ch, ch逢ơng trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thu壱t, đ鵜nh m泳c kinh t院 kỹ thu壱t c栄a ngành công th逢ơng; ch栄 trì t鰻 ch泳c thực 

hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi tr逢運ng, chi院n l逢ợc s違n xu医t s衣ch hơn 
trong công nghiệp, các ch逢ơng trình, đề án, dự án khác thuộc trách nhiệm c栄a Bộ 

Công Th逢ơng hoặc theo phân công c栄a UBND thành ph嘘.  

Ch栄 trì xây dựng, hoàn thiện bộ cơ s荏 dữ liệu về môi tr逢運ng ngành công 
th逢ơng trên đ鵜a bàn thành ph嘘 theo h逢ớng d磯n c栄a Bộ Công Th逢ơng.  

Hàng năm, S荏 Công Th逢ơng t鰻ng hợp, báo cáo Bộ Công Th逢ơng về công tác 
b違o vệ môi tr逢運ng c栄a ngành công th逢ơng t衣i đ鵜a ph逢ơng, đ欝ng gửi S荏 Tài nguyên 
và Môi tr逢運ng t鰻ng hợp, báo cáo UBND thành ph嘘.  
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S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng có trách nhiệm t鰻ng hợp k院 ho衣ch b違o vệ môi 
tr逢運ng c栄a ngành công th逢ơng và đ逢a vào k院 ho衣ch b違o vệ môi tr逢運ng chung c栄a 

đ鵜a ph逢ơng trình UBND thành ph嘘 phê duyệt.  

Các sở, ban, ngành có liên quan:  
Ph嘘i hợp với S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng, S荏 Xây dựng, S荏 Công Th逢ơng 

và UBND qu壱n, huyện xây dựng quy ho衣ch ngành tuân th栄 các quy đ鵜nh về quy 

ho衣ch qu違n lỦ ch医t th違i c栄a thành ph嘘.  

H逢ớng d磯n các đơn v鵜 theo phân c医p qu違n lỦ ch医p hành các quy đ鵜nh về b違o 

vệ môi tr逢運ng, qu違n lỦ ch医t th違i theo đúng quy đ鵜nh.  

UBND quận, huyện:  

Ch栄 t鵜ch UBND c医p qu壱n, huyện ch鵜u trách nhiệm toàn diện về v医n đề qu違n 

lỦ, xử lỦ ch医t th違i rắn trên đ鵜a bàn.  
Thực hiện công tác b欝i th逢運ng, gi違i phóng mặt bằng theo quy đ鵜nh c栄a pháp 

lu壱t để xây dựng các công trình xử lỦ ch医t th違i theo quy ho衣ch; t鰻 ch泳c phân lo衣i 

ch医t th違i rắn t衣i ngu欝n, kiểm tra việc thu gom và v壱n chuyển ch医t th違i rắn sinh ho衣t 

trên đ鵜a bàn; xử lỦ, gi違i tỏa các bưi rác tự phát, các tr逢運ng hợp đ鰻 ch医t th違i không 
đúng quy đ鵜nh.  

Ch雨 đ衣o các phòng chuyên môn rà soát, h逢ớng d磯n, đôn đ嘘c các cơ s荏 s違n 

xu医t kinh doanh, d鵜ch v映 trên đ鵜a bàn thực hiện các th栄 t映c pháp lỦ về b違o vệ môi 
tr逢運ng, qu違n lỦ ch医t th違i theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.  

b6. Ph嘘i hợp trong 泳ng phó BĐKH  
Để triển khai thực thi chính sách 泳ng phó BĐKH, theo Quy院t đ鵜nh s嘘 

158/2008/QĐ-TTg ngày 02-12-2008, UBND thành ph嘘 Cần Thơ đư thành l壱p Ban 

Ch雨 đ衣o 永ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u, do đ欝ng chí Phó Ch栄 t鵜ch UBND thành ph嘘 làm 
Tr逢荏ng ban; Giám đ嘘c S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng làm Phó Tr逢荏ng ban th逢運ng 

trực, thành viên là lưnh đ衣o các cơ quan s荏/ngành c栄a thành ph嘘.  

Sở Tài nguyên và Môi trường:  

Là cơ quan đầu m嘘i giúp UBND thành ph嘘 trong việc qu違n lỦ và thực hiện 

K院 ho衣ch hành động 泳ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u.  

Tham m逢u t鰻 ch泳c triển khai, đánh giá việc thực hiện các nhiệm v映 đư đ逢ợc 

xác đ鵜nh t衣i k院 ho衣ch.  

Theo dõi, báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm v映 đư đ逢ợc xác đ鵜nh t衣i 

k院 ho衣ch.  
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Ph嘘i hợp với các s荏, ban ngành và các t鰻 ch泳c, cá nhân xây dựng ch逢ơng 
trình, đề tài nhiệm v映, dự án có liên quan đ院n lĩnh vực bi院n đ鰻i khí h壱u để thực 

hiện t嘘t K院 ho衣ch 泳ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u c栄a thành ph嘘.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư:  
Ch栄 trì, ph嘘i hợp với các S荏 (Tài chính, Tài nguyên và Môi tr逢運ng) điều ph嘘i 

các ngu欝n v嘘n cho các nhiệm v映, dự án triển khai thực hiện K院 ho衣ch hành động.  

Ch栄 trì xây dựng, thông tin các chính sách hỗ trợ, khuy院n khích đầu t逢 đ嘘i với 

các t鰻 ch泳c, cá nhân trong lĩnh vực 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u.  

Sở Tài chính: Trên cơ s荏 các nhiệm v映, dự án về 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u 

đ逢ợc UBND thành ph嘘 phê duyệt và dự toán do các cơ quan, đơn v鵜 l壱p, S荏 Tài 
chính ph嘘i hợp với S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng và các cơ quan, đơn v鵜 có liên 

quan tham m逢u UBND thành ph嘘 b嘘 trí kinh phí để thực hiện các nhiệm v映, dự án 
c栄a k院 ho衣ch sử d映ng từ ngu欝n chi th逢運ng xuyên ngân sách theo quy đ鵜nh c栄a 

Lu壱t Ngân sách nhà n逢ớc, kh違 năng cân đ嘘i ngân sách hàng năm và theo phân c医p 

qu違n lỦ ngân sách hiện hành.  
Sở Khoa học và Công nghệ:  

Thực hiện ch泳c năng qu違n lỦ nhà n逢ớc đ逢ợc phân công; ph嘘i hợp với các s荏, 

ngành và UBND các qu壱n, huyện qu違n lỦ và thực hiện t嘘t K院 ho衣ch hành động 

泳ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u.  

T鰻 ch泳c kiểm tra, giám sát việc sử d映ng ngân sách nhà n逢ớc cho việc nghiên 
c泳u và thực hiện các gi違i pháp khoa học c栄a thành ph嘘 trong việc 泳ng phó với bi院n 

đ鰻i khí h壱u.  

Ch栄 trì và ph嘘i hợp với các s荏, ban, ngành liên quan t鰻 ch泳c tham m逢u đặt 

hàng và triển khai thực hiện các nhiệm v映 khoa học và công nghệ b違o vệ tài 
nguyên môi tr逢運ng, năng l逢ợng, gi違m phát th違i khí nhà kính.  

Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa Thể thao 

và Du lịch, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ban ngành 
liên quan và các tổ chức xụ hội và doanh nghiệp:  

Ch鵜u trách nhiệm xây dựng và thực hiện K院 ho衣ch 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí 
h壱u và n逢ớc biển dâng cho ngành, lĩnh vực mình.  

Theo ch泳c năng, nhiệm v映 ch栄 động tham gia các ho衣t động 泳ng phó với bi院n 

đ鰻i khí h壱u, đặc biệt là lĩnh vực thông tin giáo d映c, truyền thông.  
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Hỗ trợ và huy động sự tham gia c栄a cộng đ欝ng, ph鰻 bi院n kinh nghiệm các mô 
hình 泳ng phó hiệu qu違 với bi院n đ鰻i khí h壱u; thực hiện hoặc tham gia thực hiện các 
đề án, dự án trong K院 ho衣ch 泳ng phó với bi院n đ鰻i khí h壱u c栄a các ban ngành, đ鵜a 

ph逢ơng.  
T鰻 ch泳c kiểm tra, giám sát, đôn đ嘘c việc xây dựng và triển khai K院 ho衣ch 

hành động cũng nh逢 các ho衣t động khác có liên quan, đ鵜nh kỳ báo cáo UBND 
thành ph嘘.  

づy ban nhân dân các quận, huyện:  

Ph嘘i hợp thực hiện có hiệu qu違 các nội dung, ch逢ơng trình c栄a các lĩnh vực 

liên quan đ院n hành động thích 泳ng với việc bi院n đ鰻i khí h壱u.  

Tăng c逢運ng sự ph嘘i hợp, hỗ trợ chặt ch胤 giữa các c医p, ngành và sự tham gia 

c栄a cộng đ欝ng trong việc triển khai các ch逢ơng trình, dự án trên đ鵜a bàn đ違m b違o 

đ欝ng bộ, hiệu qu違, phát triển bền vững.  

Ph嘘i hợp tuyên truyền, ph鰻 bi院n k院t qu違 c栄a K院 ho衣ch hành động 泳ng phó với 

bi院n đ鰻i khí h壱u đ院n các đ嘘i t逢ợng trên đ鵜a bàn qu違n lỦ.  

Văn phòng Công tác Biến đổi khí hậu  

Thành l壱p theo Quy院t đ鵜nh s嘘 1301/QĐ-UBND ngày 17-5-2017 c栄a Ch栄 t鵜ch 

UBND thành ph嘘 Cần Thơ.  
Là cơ quan chuyên trách, trực thuộc S荏 Tài nguyên và Môi tr逢運ng.  

Giúp việc cho Ban Ch雨 đ衣o 永ng phó bi院n đ鰻i khí h壱u, thuộc S荏 Tài nguyên 
và Môi tr逢運ng - cơ quan th逢運ng trực có vai trò ch栄 trì ph嘘i hợp với các s荏/ngành, 
qu壱n/huyện trong thành ph嘘 thực hiện triển khai các nhiệm v映 泳ng phó bi院n đ鰻i 

khí h壱u.  

4.3.5.ăCh院ăđ瓜ăbáoăcáoăđ鵜nhăkỳăđ院năc挨ăquanăphêăduy羽tăQuyăho衣ch 

Đ鵜nh kỳ 5 năm báo cáo k院t qu違 thực hiện Quy ho衣ch, thực hiện ch逢ơng trình 
qu違n lỦ môi tr逢運ng và k院t qu違 giám sát môi tr逢運ng đ院n Bộ Tài nguyên và Môi 
tr逢運ng. 
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CH姶愛NGă 5.ă THAMă VẤNă TRONGă QUÁă TRỊNHă THỰCă HIỆNă
ĐÁNHăGIÁăMÔIăTR姶ỜNGăCHIẾNăL姶ỢC 

5.1 Th詠căhi羽năthamăv医n 

Báo cáo ĐMC c栄a Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 2030, đ鵜nh 
h逢ớng đ院n 2050 đ逢ợc thực hiện d逢ới sự ch栄 trì c栄a Cơ quan Ch栄 trì dự án là S荏 

K院 ho衣ch và Đầu t逢 TP. Cần Thơ và đ逢ợc ti院n hành đ欝ng th運i với quá trình xây 
dựng báo cáo quy ho衣ch, d逢ới hình th泳c trao đ鰻i thông tin 2 chiều, thực hiện tham 

v医n các bên liên quan trong quá trình thực hiện ĐMC. 

5.2 K院t qu違 tham v医n   
 

5.2.1 K院t qu違 tham v医n 

 

5.2.2 Làm rõ các nội dung, Ủ ki院n đư đ逢ợc ti院p thu, không ti院p thu và nêu rõ 
lỦ do 
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KẾTăLU一N,ăKIẾNăNGHỊăVÀăCAMăKẾT 

1.ăV医năđ隠ăc亥năl逢uăỦăv隠ăb違oăv羽ămôiătr逢運ng 

(1) Ô nhiễm c映c bộ không khí, ti院ng 欝n 荏 các cơ s荏 s違n xu医t công nghiệp, tiểu 
th栄 công nghiệp, các làng nghề, các tuy院n đ逢運ng và nút giao thông chính.  

(2) Nguy cơ ô nhiễm ngu欝n n逢ớc mặt trên các sông r衣ch chính, ô nhiễm c映c 
bộ n逢ớc mặt các khu vực ti院p nh壱n n逢ớc th違i công nghiệp, tiểu th栄 công nghiệp, 
làng nghề, khu dân c逢. 

(3) Gia tăng ch医t th違i rắn sinh ho衣t, công nghiệp, nông nghiệp, tăng nguy cơ ô 
nhiễm môi tr逢運ng đ医t 荏 các bưi ch医t xử lỦ ch医t th違i. 

(4) Nguy cơ xói l荏 b運 sông từ ho衣t động khai thác cát, sỏi lòng sông. 

(5) Thu hẹp diện tích hệ sinh thái nông nghiệp, tăng diện tích đ医t b衣c màu các 
khu vực canh tác nông nghiệp không hợp lỦ. 

2.ăK院tălu壱n 

2.1ăS詠ăphùăh嬰p/ch逢aăphùăh嬰păc栄aăcácăm映că tiêuăc栄aăQHăvƠăcácăm映că tiêuăv隠ă
b違oăv羽ămôiătr逢運ng 

2.1.1 M泳căđ瓜ăphùăh嬰p  

Các m映c tiêu về nội dung về b違o vệ môi tr逢運ng c栄a quy ho衣ch thành ph嘘 Cần 
Thơ nhìn chung phù hợp với các m映c tiêu về b違o vệ môi tr逢運ng trong các ngh鵜 
quy院t, ch雨 th鵜 c栄a Đ違ng, trong bộ lu壱t c栄a nhà n逢ớc, chi院n l逢ợc BVMT, b違o t欝n đa 
d衣ng sinh học, quy ho衣ch khai thác và b違o vệ tài nguyên thiên nhiên. 

Phù hợp với các m映c tiêu về b違o vệ môi tr逢運ng trong các quy ho衣ch vùng, quy 
ho衣ch qu嘘c gia đư đ逢ợc phê duyệt. Phát triển nhanh và bền vững là yêu cầu xuyên 
su嘘t c栄a quá trình l壱p quy ho衣ch nhằm phát huy t嘘i đa tiềm năng, lợi th院 c栄a thành 
ph嘘.  

2.1.2 Ch逢aăphùăh嬰p 

Dựa trên k院t qu違 c栄a ĐMC, Quy ho衣ch thành ph嘘 Cần Thơ th運i kỳ 2021 - 

2030, đ鵜nh h逢ớng đ院n 2050 đ逢ợc xây dựng trong b嘘i c違nh Quy ho衣ch qu嘘c gia 
ch逢a đ逢ợc phê duyệt nên việc xem xét các gi違i pháp về b違o vệ môi tr逢運ng c栄a quy 

ho衣ch có phù hợp với quy ho衣ch qu嘘c gia ch逢a thực hiện đ逢ợc. Các gi違i pháp b違o 
vệ môi tr逢運ng c栄a quy ho衣ch trong giai đo衣n 2021 - 2030, đ鵜nh h逢ớng đ院n 2050 đư 
đ逢ợc đề c壱p, nh逢ng thi院u lộ trình thực hiện, ch雨 tiêu quy ho衣ch một s嘘 lĩnh vực còn 
thi院u c映 thể. 

Quy ho衣ch s胤 mang l衣i cơ hội việc làm và tăng thu nh壱p cho ng逢運i dân, phát 
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huy tiềm năng, lợi th院; tái c医u trúc đầu t逢 thông qua đầu t逢 trọng điểm, phát triển, 
thu hút nhân lực, d鵜ch chuyển lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp, 
xây dựng, d鵜ch v映; gi違m nghèo và sử d映ng hiệu qu違, bền vững; phát triển kinh t院 

đem l衣i cơ hội việc làm từ t医t c違 các thành phần quy ho衣ch. Trái l衣i, việc chuyển 
đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t có nguy cơ d磯n tới m医t sinh k院 c栄a một bộ ph壱n nông 
dân có trình độ văn hóa th医p, có đ医t nông nghiệp b鵜 thu h欝i cho m映c đích phát triển 
cơ s荏 h衣 tầng, các gi違i pháp để 泳ng phó cần đ逢ợc đề c壱p trong quy ho衣ch.  

Một s嘘 ch雨 tiêu ph医n đ医u c映 thể về môi tr逢運ng c栄a thành ph嘘 cần có sự điều 
ch雨nh c映 thể, t逢ơng 泳ng với ch雨 tiêu ph逢ơng h逢ớng phát triển c栄a ngành nh逢: tỷ lệ 
các cơ s荏 s違n xu医t mới xây dựng ph違i áp d映ng công nghệ s衣ch hoặc đ逢ợc trang b鵜 
các thi院t b鵜 gi違m thiểu ô nhiễm, xử lỦ ch医t th違i; tỷ lệ các cơ s荏 s違n xu医t, kinh doanh 

đ衣t tiêu chuẩn về môi tr逢運ng; tỷ lệ cây xanh t衣i các đô th鵜 phù hợp với tinh thần 
Ngh鵜 quy院t Đ衣i hội Đ違ng, Chi院n l逢ợc b違o vệ môi tr逢運ng qu嘘c gia đ院n năm 2020 
và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030, một s嘘 v医n m映c tiêu về b違o vệ môi tr逢運ng c栄a quy 

ho衣ch còn thi院u ch逢a đ逢ợc l欝ng ghép vào quy ho衣ch. 

2.2ăV隠ăm泳căđ瓜ătácăđ瓜ngăx医uăđốiăv噂iămôiătr逢運ngătrongăquáătrìnhătri吋năkhaiăquy 

ho衣ch 

2.2.1 Cácătácăđ瓜ngăc栄aăt瑛ngăthƠnhăph亥năquyăho衣ch  

Quy ho衣ch s胤 mang l衣i cơ hội việc làm cho ng逢運i dân, phát huy tiềm năng, lợi 
th院; tái c医u trúc đầu t逢 thông qua đầu t逢 trọng điểm, phát triển, thu hút nhân lực, 
chuyển lao động nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng, d鵜ch v映 và đ鰻i mới mô 
hình tăng tr逢荏ng nh運 nâng cao năng su医t; đ違m b違o tr壱t tự an toàn xư hội, gi違m 
nghèo và sử d映ng hiệu qu違, bền vững tài nguyên đ医t, khoáng s違n, ngu欝n n逢ớc; 
đ違m b違o an toàn vệ sinh thực phẩm, b違o vệ t嘘t môi tr逢運ng sinh thái, đặc biệt là xử 
lỦ ch医t th違i, n逢ớc đô th鵜, công nghiệp theo th運i kỳ quy ho衣ch.  

Phát triển kinh t院 đem l衣i cơ hội việc làm từ t医t c違 các thành phần quy ho衣ch. 

Trái l衣i, việc chuyển đ鰻i m映c đích sử d映ng đ医t nguy cơ d磯n tới m医t sinh k院 c栄a một 
bộ ph壱n nông dân b鵜 thu h欝i đ医t cho m映c đích phát triển công nghiệp, xây dựng cơ 
s荏 h衣 tầng và phát triển đô th鵜; s泳c khỏe cộng đ欝ng có tiềm năng b鵜 違nh h逢荏ng do 
ch医t th違i từ các ho衣t động phát triển, tuy nhiên với việc phát triển cơ s荏 h衣 tầng và 
d鵜ch v映, ng逢運i dân có cơ hội đ逢ợc chăm sóc s泳c khỏe t嘘t hơn, vì v壱y về t鰻ng thể 
thực hiện quy ho衣ch có tác động tích cực tới s泳c khỏe cộng đ欝ng. Nguy cơ x違y ra 
r栄i ro sự c嘘 môi tr逢運ng cao nh医t trong các ho衣t động công nghiệp, khai thác đ医t, 
cát, giao thông, v壱n hành các công trình xử lỦ ch医t th違i. Chuyển đ鰻i m映c đích sử 
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d映ng đ医t sang phát triển giao thông có nguy cơ gia tăng sự c嘘, tai n衣n giao thông...  

Ngành công nghiệp: quá trình phát triển công nghiệp s胤 phát sinh n逢ớc th違i, 
khí th違i và ch医t th違i rắn vào môi tr逢運ng gây suy thoái tài nguyên (n逢ớc, đ医t và đa 
d衣ng sinh học) n院u không có biện pháp thích hợp để phòng ngừa, xử lỦ và kiểm 
soát chúng một cách hiệu qu違. M泳c độ tác động 荏 m泳c độ m衣nh với ph衣m vi dài 
h衣n đ院n môi tr逢運ng không khí, n逢ớc và đ医t; và có nguy cơ r栄i ro cao.  

D鵜ch v映, du l鵜ch: phát triển d鵜ch v映 - du l鵜ch kéo theo gia tăng l逢ợng ch医t th違i 
(n逢ớc th違i và rác th違i sinh ho衣t) từ ho衣t động kinh doanh, nhà hàng khách s衣n tác 
động đ院n v医n đề môi tr逢運ng 2, 3. Ho衣t động d鵜ch v映 và du l鵜ch có tác động tích 
cực dài h衣n đ院n sinh k院 và tác động tiêu cực trung bình tới các y院u t嘘 môi tr逢運ng 
tự nhiên. 

Ngành nông - lâm - ng逢 nghiệp: gia tăng các ch医t ô nhiễm vào môi tr逢運ng đ医t 
và n逢ớc; tăng s違n l逢ợng l逢ơng thực đ欝ng nghĩa với tăng l逢ợng hóa ch医t b違o vệ 
thực v壱t, thu嘘c trừ sâu, diệt cỏ… cho cây tr欝ng, tác động trực ti院p đ院n v医n đề môi 
tr逢運ng 1, 2, 3. 

Tr欝ng trọt: tác động tiêu cực trung h衣n đ院n môi tr逢運ng tự nhiên đặc biệt tác 
động m衣nh đ院n n逢ớc mặt và đ医t. S泳c khỏe cộng đ欝ng có nguy cơ 違nh h逢荏ng do sử 
d映ng hóa ch医t nông nghiệp không đúng kỹ thu壱t.  

Ho衣t động th栄y s違n: có tác động tiêu cực ngắn h衣n 荏 m泳c độ th医p đ院n đa d衣ng 
sinh học, và môi tr逢運ng n逢ớc mặt.  

Ho衣t động chăn nuôi: tác động tiêu cực trung bình trong ph衣m vi ngắn h衣n 
đ院n môi tr逢運ng không khí và n逢ớc mặt. 

Y t院: tăng cơ s荏 chữa bệnh gây áp lực lên khai thác, sử d映ng tài nguyên n逢ớc; 
tăng l逢ợng ch医t th違i y t院 (n逢ớc th違i, ch医t th違i rắn, ch医t th違i nguy h衣i) vào môi 
tr逢運ng không khí, n逢ớc, đ医t trong tr逢運ng hợp không có các gi違i pháp qu違n lỦ và 
xử lỦ hiệu qu違, tác động trực ti院p đ院n v医n đề môi tr逢運ng chính 2, 3. 

Phát triển không gian k院t c医u h衣 tầng: 
Suy gi違m lao động thuần nông; tăng phát th違i vào môi tr逢運ng không khí, ô 

nhiễm n逢ớc, đ医t, đa d衣ng sinh học. 

Quy ho衣ch k院t c医u h衣 tầng không gian đ院n năm 2030 ch栄 y院u liên quan đ院n 

tái đ鵜nh canh (chuyển đ鰻i một phần đ医t nông nghiệp sang đ医t công nghiệp và d鵜ch 

v映), gi違m m泳c đ違m b違o an ninh l逢ơng thực; nhóm cộng đ欝ng b鵜 m医t đ医t s違n xu医t 
do phát triển công nghiệp, giao thông và cơ s荏 h衣 tầng nên ph違i chuyển đ鰻i nghề 
nghiệp. 
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Ho衣t động khai thác cát: tác động tiêu cực m衣nh đ院n môi tr逢運ng không khí, 
n逢ớc, đ医t, đa d衣ng sinh học và c違nh quan, tuy nhiên với ph衣m vi 違nh h逢荏ng khác 
nhau. Ho衣t động này cũng tiềm ẩn r栄i ro gây sự c嘘 lớn (s衣t l荏 b運 sông, tr逢ợt l荏 
đ医t), làm h衣 th医p mực n逢ớc sông gây khó khăn cho ho衣t động c栄a các tr衣m bơm và 
các c嘘ng l医y n逢ớc, tác động đ院n v医n đề môi tr逢運ng chính 4. 

Ho衣t động phát triển đô th鵜, khu dân c逢: tác động tiêu cực m衣nh đ院n môi 
tr逢運ng không khí, ch医t l逢ợng n逢ớc, sử d映ng đ医t, tác động trực ti院p đ院n v医n đề môi 
tr逢運ng chính 1, 2, 3. 

Quy ho衣ch sử d映ng đ医t: 
Chuyển đ鰻i sử d映ng đ医t có tác động r医t lớn đ院n một nhóm cộng đ欝ng có đ医t 

b鵜 thu h欝i để phát triển công nghiệp, giao thông và cơ s荏 h衣 tầng nên ph違i thay đ鰻i 
nơi c逢 trú, thay đ鰻i nghề nghiệp và sinh k院 từ lao động thuần nông chuyển sang lao 

động công nghiệp và d鵜ch v映. 

Tác động tiêu cực dài h衣n đ院n không khí, đ医t, đa d衣ng sinh học, c違nh quan và 
sinh k院 ng逢運i dân. Nguy cơ r栄i ro trung bình về s衣t l荏 đ医t, cũng nh逢 liên đới tới 
các sự c嘘 môi tr逢運ng do phát triển công nghiệp, hệ th嘘ng xử lỦ ch医t th違i t壱p trung. 

2.2.2 Tácăđ瓜ngătíchălũyăt噂iămôiătr逢運ngăt詠ănhiên 

Tài nguyên n逢ớc mặt trên đ鵜a bàn thành ph嘘 s胤 ch鵜u 違nh h逢荏ng tiêu cực lớn 
nh医t do tăng l逢ợng x違 th違i từ các ngành công nghiệp (trong đó ph違i kể đ院n làng 
nghề), n逢ớc th違i sinh ho衣t, nuôi tr欝ng th栄y s違n, chăn nuôi có nguy cơ làm ô nhiễm 
ngu欝n n逢ớc. 

Môi tr逢運ng không khí s胤 ch鵜u tác động lớn th泳 2 do các ch雨 tiêu phát triển 
công nghiệp, giao thông, ch医t th違i từ nông nghiệp, phát triển cơ s荏 h衣 tầng. 

Ch医t l逢ợng đ医t ch鵜u tác động th泳 3: tỷ lệ đ医t b衣c màu, suy gi違m ch医t l逢ợng 
đ医t 荏 các khu công nghiệp, h衣 tầng giao thông, các khu đô th鵜, các khu vực khai 
thác v壱t liệu san l医p. Ch雨 s嘘 phát triển công nghiệp, h衣 tầng s胤 tỷ lệ thu壱n với diện 
tích đ医t b鵜 thoái hóa. 

N逢ớc ngầm s胤 ch鵜u tác động th泳 5, ch栄 y院u liên quan các khu vực phát triển 
công nghiệp, chôn l医p ch医t th違i, chăn nuôi và khai khoáng. 

Ti院p theo là tác động từ quy ho衣ch liên quan đ院n các r栄i ro, sự c嘘; tác động 
đ院n đa d衣ng sinh học… do tăng khai thác v壱t liệu (xây dựng, san l医p, mỏ khoáng 
s違n) để đáp 泳ng nhu cầu phát triển công nghiệp. 

2.2.3 Tácăđ瓜ngăđ院năbi院năđ鰻iăkhíăh壱u 
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L逢ợng CO2 gi違m dần từ 2021 đ院n 2030, do th栄y s違n và diện tích đ医t nông 
nghiệp, đ医t tr欝ng lúa n逢ớc gi違m, chuyển đ鰻i m映c đích đ医t nông nghiệp sang các 
m映c đích khác tăng. 

Phát th違雨 cho ngành giao thông dựa trên l逢ợng xe, s嘘 km v壱n chuyển và hệ s嘘 
phát th違i cho k院t qu違 tính toán l逢ợng phát th違i khí nhà kính từ các ph逢ơng tiện giao 
thông tăng. 

Phát th違i khí nhà kính từ CTR và n逢ớc th違i sinh ho衣t đ逢ợc tính toán dựa trên 
kh嘘i l逢ợng CTR, n逢ớc th違i sinh ho衣t phát sinh từ dân sinh cho k院t qu違 phát th違i 
quy đ鰻i CO2 có xu h逢ớng tăng. 

2.2.4 Cácăv医năđ隠ămôiătr逢運ngăchínhăđ逢嬰căcơnănh逸căvƠăxemăxétătrongăquyăho衣ch 

Có 05 v医n đề môi tr逢運ng chính cần đ逢ợc cân nhắc trong quy ho衣ch TPCT. 

(1) Ô nhiễm c映c bộ không khí, ti院ng 欝n 荏 các cơ s荏 s違n xu医t công nghiệp, tiểu 
th栄 công nghiệp, các làng nghề, các tuy院n đ逢運ng và nút giao thông chính.  

(2) Nguy cơ ô nhiễm n逢ớc trên các sông r衣ch chính, ô nhiễm c映c bộ n逢ớc mặt 
các khu vực ti院p nh壱n n逢ớc th違i công nghiệp, tiểu th栄 công nghiệp, làng nghề, khu 

dân c逢. 

(3) Gia tăng ch医t th違i rắn sinh ho衣t, công nghiệp, nông nghiệp, tăng nguy cơ ô 
nhiễm môi tr逢運ng đ医t 荏 các bưi ch医t xử lỦ ch医t th違i. 

(4) Nguy cơ xói l荏 b運 sông từ ho衣t động khai thác cát lòng sông. 

(5) Thu hẹp diện tích hệ sinh thái nông nghiệp, tăng diện tích đ医t b衣c màu các 
khu vực canh tác nông nghiệp không hợp lỦ. 

2.2.5 Phơnăvùngămôiătr逢運ng  

TP. Cần Thơ đ逢ợc chia làm 3 phân vùng môi tr逢運ng và đư đ逢ợc đ鵜nh h逢ớng 

b違o vệ môi tr逢運ng đúng theo quy đ鵜nh. 

Vùng b違o vệ nghiêm ngặt: 

Các khu du l鵜ch sinh thái t衣i: c欝n 遺u (Q. Ninh Kiều), cù lao Tân Lộc (Q. Th嘘t 

N嘘t), c欝n Sơn (Q. Bình Th栄y)… cần quan tâm b違o t欝n ĐDSH. 
Khu l鵜ch sử văn hóa: chợ n鰻i Cái Răng, nhà c鰻 Bình Th栄y, Thiền viện Trúc 

Lâm Ph逢ơng Nam, chùa Ông, Khu di tích l鵜ch sử Giàn Gừa, Khu du l鵜ch Lung Cột 

Cầu, Làng nghề h栄 ti院u. 

Các công viên trên đ鵜a bàn TP. Cần Thơ.  
Vùng h衣n ch院 phát th違i: 

Vùng đệm các khu du l鵜ch sinh thái nêu trên. 
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Các khu đô th鵜 lo衣i V tr荏 lên đ逢ợc quy ho衣ch. 

Các con sông lớn trên đ鵜a bàn TP. Cần Thơ: sông H壱u, sông Cần Thơ. 
Khu vực b違o t欝n di s違n văn hóa và di tích l鵜ch sử. 

Các khu vực phát triển du l鵜ch: Ngày hội v逢運n trái cây t衣i Tân Lộc, Lễ hội 

OK Om Bok t衣i chùa Pothi Somrom…  
Vùng khác: các vùng còn l衣i trên đ鵜a bàn thành ph嘘 không thuộc danh m映c 

liệt kê t衣i m映c nêu trên.  

2.2.6 Ph逢挨ngăánăb違oăt欝năđaăd衣ngăsinhăhọc,ăkhuăv詠căc違nhăquanăsinhătháiăquană
trọng,ăkhuăb違oăt欝năthiênănhiên 

Hiện t衣i, theo k院t qu違 điều tra “Xây dựng k院 ho衣ch Đa d衣ng sinh học thành 
ph嘘 Cần Thơ giai đo衣n 2011 - 2015 và đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2020” thì việc quan 

trắc trên đ鵜a bàn TP t衣i các hệ sinh thái đ医t ng壱p n逢ớc và th栄y vực đư có phân tích 
đ鵜nh tính và đ鵜nh l逢ợng các loài động v壱t, thực v壱t; cũng nh逢 ch雨 ra các loài nguy 
c医p, quỦ, hi院m đ逢ợc 逢u tiên b違o vệ và s嘘 ngu欝n gen quỦ có giá tr鵜.  

Quy ho衣ch đ鵜nh h逢ớng đ院n năm 2030: kiểm kê, quan trắc và xây dựng cơ s荏 

dữ liệu về ĐDSH TP. Cần Thơ.  
姶u tiên quan trắc: c違nh quan sinh thái, loài và ngu欝n gen.  

Tần su医t quan trắc: 02 lần/năm.  
Sử d映ng phần mềm qu違n lỦ ĐDSH.  

Tích hợp vào bộ cơ s荏 dữ liệu ĐDSH và b違n đ欝 thực tr衣ng sử d映ng đ医t.  

Đánh giá những nguy cơ tác động, 違nh h逢荏ng đ院n sự b違o t欝n và phát triển các 
loài nguy c医p quỦ hi院m và gi違i pháp b違o t欝n.  

2.3ăNh英ngătácăđ瓜ngămôiătr逢運ngăx医uăkhôngăth吋ăkh逸căph映căđ逢嬰că 
Tác động c栄a bi院n đ鰻i khí h壱u đ院n TPCT ph映 thuộc vào điều kiện tự nhiên và 

ngu欝n từ bên ngoài nên không thể khắc ph映c đ逢ợc mà ch雨 có thể gi違m thiểu. 
Nhiệt độ không khí tăng cao làm tăng m衣nh l逢ợng b嘘c thoát hơi n逢ớc, tăng 

nhu cầu n逢ớc, tăng l逢ợng thoát hơi sông, h欝, ao, đ欝ng ruộng gây m医t n逢ớc. 
Bưo có xu h逢ớng tăng c違 về c逢運ng độ l磯n tần su医t gây ra úng ng壱p lớn 荏 đ欝ng 

bằng (bao g欝m c違 TPCT), đ逢運ng đi c栄a bưo xu医t hiện ngày càng ph泳c t衣p, khó dự 
báo. 

L逢ợng m逢a tăng trong mùa m逢a, đặc biệt là tăng cao l逢ợng m逢a ngày lớn 
nh医t gây ra lũ r医t lớn, khó l逢運ng. L逢ợng m逢a gi違m về mùa c衣n, đặc biệt từ tháng 
III - V gây khô c衣n ngu欝n n逢ớc. 
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Th運i ti院t bi院n đ鰻i th医t th逢運ng có tác động tiêu cực đ院n s泳c khỏe ng逢運i dân. 

N逢ớc biển dâng cao, xâm nh壱p mặn vào sâu trong sông 違nh h逢荏ng đ院n ch医t 
l逢ợng n逢ớc ngọt đặc biệt là ch医t l逢ợng n逢ớc trên các sông r衣ch chính. 

2.4ăCácăgi違iăphápăb違oăv羽ămôiătr逢運ng 

Các gi違i pháp b違o vệ môi tr逢運ng đ逢ợc đề c壱p trong M映c 4.2 và 4.3. 
Xem xét các khuy院n ngh鵜 c栄a ĐMC đ逢ợc đề c壱p trong M映c 4.4. 

3.ăV隠ăhi羽uăqu違ăc栄aăĐMCă 
K院t qu違 thực hiện báo cáo ĐMC đ逢ợc xem xét ch雨nh sửa, b鰻 sung và l欝ng 

ghép vào báo cáo quy ho衣ch c栄a thành ph嘘. 
Các gi違i pháp đ逢a ra có tính kh違 thi cao; đơn v鵜 thực hiện là cơ quan qu違n lỦ 

c栄a đ鵜a ph逢ơng, các ch栄 dự án và có sự tham gia giám sát c栄a các t鰻 ch泳c chính tr鵜, 
xư hội và cộng đ欝ng đ鵜a ph逢ơng.  

4.ăNh英ngăv医năđ隠ăc亥năti院păt映cănghiênăc泳uătrongăquáătrìnhăth詠căhi羽năquyăho衣ch 

Nghiên c泳u ĐMC này ch雨 có thể nêu và dự báo sơ l逢ợc tác động c栄a việc thực 
hiện quy ho衣ch đ院n các v医n đề môi tr逢運ng và xư hội chính c栄a thành ph嘘, nh逢ng 
không thể nghiên c泳u sâu m泳c độ tác động. Để đ衣t m映c tiêu phát triển bền vững 
trên đ鵜a bàn thành ph嘘 Cần Thơ, thích 泳ng BĐKH và gi違i quy院t các mâu thu磯n 
trên, một s嘘 v医n đề môi tr逢運ng cần đ逢ợc ti院p t映c nghiên c泳u sau ĐMC và trong 
quá trình triển khai quy ho衣ch. 

Nghiên c泳u ĐMC đề xu医t một s嘘 nhóm dự án cần đ逢ợc S荏 KH&CN, S荏 
TN&MT, S荏 NN&PTNT, S荏 KH&ĐT, các qu壱n, huyện và các t鰻 ch泳c qu嘘c t院 
quan tâm hỗ trợ thực hiện, bao g欝m: 

Dự án nghiên c泳u về nguyên nhân, cơ ch院 gây s映t lún đ医t, các khu vực có 
nguy cơ s映t lún cao và gi違i pháp gi違m thiểu. 

Dự án nghiên c泳u điều tra thoái hóa đ医t thành ph嘘 Cần Thơ. 

Dự án nghiên c泳u phân vùng môi tr逢運ng thành ph嘘 Cần Thơ ph映c v映 quy 
ho衣ch b違o vệ môi tr逢運ng và phát triển kinh t院 xư hội gắn k院t b違o vệ môi tr逢運ng và 
phát triển bền vững. 

Dự án nghiên c泳u đánh giá s泳c ch鵜u t違i c栄a các sông chính trên đ鵜a bàn thành 
ph嘘 Cần Thơ, đề xu医t phân vùng x違 th違i toàn thành ph嘘.  

Dự án nghiên c泳u thí điểm mô hình nuôi th栄y s違n bền vững trong điều kiện 
diễn bi院n môi tr逢運ng do phát triển th逢ợng l逢u và bi院n đ鰻i khí h壱u. 
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